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1 Εισαγωγικό σημείωμα 

Αποτελεί κοινό τόπο ειδικών, αυτοδιοικητικών και πολιτών ότι βρισκόμαστε σε μια 

οριακή καμπή στο ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων στην Αττική, όπως και 

σε όλη τη χώρα. Οι αντοχές των (όποιων) σημερινών υποδομών διαχείρισης και 

επεξεργασίας αποβλήτων, στον ευρύτερο γεωγραφικό χώρο μας, είναι ήδη 

πεπερασμένες. Με βάση ακόμα και τις πιο αισιόδοξες προβλέψεις, το μέλλον των 

περιοχών των Δήμων της Αττικής και του τόπου μας, του Δήμου Βριλησσίων, 

προδιαγράφεται ζοφερό.  

Για την αντιμετώπιση του σημαντικότερου ζητήματος της αυτοδιοίκησης – και ίσως 

της χώρας – έχουν αναπτυχθεί δύο λογικές. Αυτή των τεράστιας εμβέλειας και 

όχλησης έργων και της μεταφοράς των απορριμμάτων από όλους τους Δήμους της 

Αττικής σύμμικτα σε υποτιθέμενους Χώρους Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων 

(Χ.Υ.Τ.Υ.), οι οποίοι στην πράξη δεν απέχουν πολύ από τους γνωστούς ως σήμερα 

Χώρους Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) και στην ουσία από τις 

διάφορες χωματερές όλης της χώρας, κι η δεύτερη της εκτεταμένης Διαλογής στην 

Πηγή (ΔσΠ), βάσει της οποίας εκπονείται ο νέος Περιφερειακός Σχεδιασμός 

Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΠΕΣΔΑ). Πρόκειται για μια νέα ευρωπαϊκή προσέγγιση 

που, για να γίνει πράξη, απαιτεί τη συνειδητοποίηση της ευθύνης όλων μας, 

κρατικών και αυτοδιοικητικών αρχών, και κυρίως των πολιτών, για το χρέος 

απέναντι στο περιβάλλον, στην ιστορική διαδρομή του τόπου μας, στην 

οικονομικότερη και πιο νοικοκυρεμένη διαχείριση του ζητήματος  και, φυσικά, στις 

ερχόμενες γενιές. 

Με βάση τα παραπάνω, είμαστε υποχρεωμένοι να εξετάσουμε την καλύτερη 

δυνατή λύση σχετικά με το θέμα της διαχείρισης των αποβλήτων σε συνάρτηση με 

την τοπική κοινωνία, ιστορία και γεωγραφία του τόπου μας. Στα πλαίσια αυτά, ο 

Δήμος Βριλησσίων καταθέτει το δικό του στρατηγικό Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης 

Αποβλήτων, ως αρχική βάση οργανωμένης καταγραφής και έκφραση προοπτικής σε 

ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα των σύγχρονων κοινωνιών. Η πόλη μας, ως 

τμήμα και σημαντικός κρίκος του συμπλέγματος των Δήμων του Βόρειου τομέα της 

Αττικής και όλης της Περιφέρειας Αττικής, συνδιαμορφώνει μέσα από αυτή τη 

διαδικασία με τους δημότες και πολίτες την τοπική της λύση, σε συνεργασία και 

συνάρτηση με τους όμορους Δήμους και την περιφερειακή πολιτική όλης της 

Αττικής και της χώρας. 

Από την πλευρά του, ο Δήμου Βριλησσίων, με την εκλεγμένη Δημοτική Αρχή του 

συντεταγμένη σε προγραμματικό περιεχόμενο υπέρ της Διαλογής στην Πηγή των 

απορριμμάτων, καθώς και με τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος, η οποία εφαρμόζει την 

πολιτική της για τα απορρίμματα σε πλήρη εναρμόνιση με το πρόταγμα της, ήδη 

έχει αρχίσει η μετάβαση σε μια σύγχρονη προσέγγιση του ζητήματος. 
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Αυτό φαίνεται άλλωστε και από τις πρόσφατες ενέργειες του Δήμου, όπως: 

 Η τοποθέτηση, στα τέλη Απριλίου, κάδων ανακύκλωσης στο ανώτερο τμήμα 

των Άνω Βριλησσίων, κάτι που σήμανε την ολοκλήρωση της κάλυψης με 

κάδους ανακύκλωσης στα όρια του Δήμου. 

 Η υλοποίηση της διακηρυγμένης νέας δημοτικής πολιτικής, με την οποία 

προωθείται ο σχεδιασμός για τον ειδικότερο διαχωρισμό των 

απορριπτόμενων υλικών και συγκεκριμένα των γυάλινων συσκευασιών και 

εν γένει συσκευασιών και αντικειμένων. Ειδικότερα, έχει ήδη ψηφιστεί, με 

πρόταση της Δημοτικής Αρχής, από το Δημοτικό Συμβούλιο και προχωρά 

υπηρεσιακά η υλοποίηση της οργανωμένης διαλογής: 

o  φυτικής βιομάζας (κλαδιών και κλαδεμάτων), 

o  ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών και αντικειμένων  

o εγκαταλελειμμένων οχημάτων.  

Πρέπει να σημειωθεί ότι η υλοποίηση των παραπάνω προχωρά σε συμφωνία και 

εναρμόνιση με το αντίστοιχο υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο. 

Ακόμα, ο Δήμος Βριλησσίων θεωρεί ως προτεραιότητές του τον σχεδιασμό, ψήφιση 

και εφαρμογή επιπλέον μεθόδων και πρακτικών διαχωρισμού απορριμμάτων, όπως 

η ανακύκλωση ελαίων και παλαιών- προσωρινά απαξιωμένων – αντικειμένων και 

ρούχων, αλλά και τη μείωση του όγκου των απορριμμάτων με κατάλληλες 

μεθόδους επεξεργασίας (κομποστοποίηση, ξήρανση κλπ).   

Η συνεχή συνεργασία του Δήμου Βριλησσίων με τους γειτονικούς Δήμους, αλλά και 

τη νέα Περιφερειακή Αρχή και τον ΕΣΔΝΑ, συμβάλει, ώστε να βρεθούν ευέλικτες 

πρακτικές, καθώς  και συνεργατικές-κοινές λύσεις αναφορικά με χωροθετήσεις 

μηδενικής όχλησης και αλλων ήπιων δραστηριοτήτων διαχείρισης αποβλήτων, όπως 

τα λεγόμενα “Green Points". Στα σημεία αυτά οι πολίτες μπορούν να προσέρχονται 

για να αποθέτουν τα ήδη διαχωρισμένα απορρίμματα και πεπαλαιωμένα τους 

αντικείμενα με σκοπό την  επαναξιοποίηση τους ή την μεταφορά τους σε κατάλληλα 

κέντρα επεξεργασίας. Επίσης εξετάζονται ακόμα και περιπτώσεις για την από 

κοινού δημιουργία Κέντρων Διαλογής και Ανάκτησης Υλικών.   

Χρήσιμη, τέλος, πρέπει να θεωρείται η διατήρηση των χωροθετήσεων του παλιού 

Περιφερειακού Σχεδιασμού (ΠΕΣΔΑ) για την εξυπηρέτηση των Δήμων της Αττικής, 

όχι βεβαίως με τη «φαραωνικής» αντίληψης προσέγγιση που επιλέχθηκαν αρχικώς, 

αλλά υπό το φως της σύγχρονης ευρωπαϊκής προσέγγισης του νέου ΠΕΣΔΑ, του 

Διαχωρισμού στην Πηγή, και της χρήσης της πλέον προηγμένης τεχνολογίας 

επεξεργασίας. Στοχεύοντας στην σημαντική ελάττωση των ποσοτήτων των 
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υπολειμμάτων, σε σχέση με τα προβλεπόμενα στον παλιό σχεδιασμό, κάτι για το 

οποίο υποχρεούμαστε όλοι να συμβάλλουμε τα μέγιστα, με κάθε δυνατό τρόπο. 

Επίσης, από το Δήμο Βριλησσίων, πραγματοποιούνται παρεμβάσεις κοινωνικής 

ευαισθητοποίησης για την ενεργή συμμετοχή και συνδρομή του πολίτη. Κι αυτό 

γιατί πέρα από τις πρωτοβουλίες της Δημοτικής Αρχής και της Διεύθυνσης 

Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας που τις εφαρμόζει αρμοδίως, 

πρωταρχικής σημασίας ζήτημα για την αποδοτικότητα της λειτουργίας της 

ανακύκλωσης αποτελεί η μη ανάμειξη όλων των τύπων απορριμμάτων και, φυσικά, 

η μη απόρριψή τους στους κάδους ανακύκλωσης, εάν αυτά προηγουμένως δεν 

έχουν διαχωριστεί καταλλήλως, σύμφωνα με τις οδηγίες και τη σχετική σήμανση 

στο μπροστινό μέρος των σχετικών ειδικών κάδων.  Η εκπαίδευση του πολίτη για 

την ΔσΠ αρχίζει από νεαρή ηλικία και αυτό θα αποτυπωθεί προσεχώς στα σχολεία 

της περιοχής, μέσα από κατάλληλο σχεδιασμό και οργανωμένη συνεργασία. 

Τα παραπάνω αποτέλεσαν τη βάση του εισαγωγικού-εισηγητικού σημειώματος 

δημόσιας διαβούλευσης για το ΤΣΔΑ Βριλησσίων προς δημοτικές παρατάξεις, 

τοπικούς φορείς και πολίτες, των οποίων οι απόψεις και τεκμηριωμένες θέσεις 

συνέβαλλαν σημαντικά στην εκπόνηση του στρατηγικού Τοπικού Σχεδίου 

Διαχείρισης Απορριμμάτων του Δήμου Βριλησσίων προς την Περιφέρεια Αττικής, με 

σκοπό τη διαβαθμιδική και διαδημοτική συνεργασία για την εξεύρεση των 

βέλτιστων λύσεων/της βέλτιστης λύσης  και την αναγκαία και έγκαιρη 

χρηματοδότησή τους.   

 

2 Θεσμικό πλαίσιο και αρμοδιότητες των Δήμων 

Σύμφωνα και με την ευρωπαϊκή και με την ελληνική νομοθεσία, τα αστικά 

απόβλητα πρέπει να αξιοποιούνται,  ώστε να εξοικονομούνται πρώτες ύλες και 

ενέργεια. Ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία (ν. 4042/2012) η οδηγία 

2008/98/ΕΚ, που έχει στον πυρήνα της την ιεράρχηση στη διαχείριση των 

απορριμμάτων: πρόληψη, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση, ανάκτηση, 

απόρριψη. 

Οι δήμοι έως τώρα, όπως και ο Δήμος Βριλησσίων,  περιορίζονταν στη συλλογή και 

μεταφορά των απορριμμάτων. Των σύμμεικτων στις εγκαταστάσεις ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ και 

του περιεχομένου του μπλε κάδου σε κάποιο από ΚΔΑΥ.  Οι ποσότητες που 

διαχειρίζονται οι δήμοι με αυτόν τον τρόπο ξεπερνούν το 95% του συνόλου των 

παραγόμενων ΑΣΑ.  

Οι αρμοδιότητες των δήμων προσδιορίζονται ως εξής: 
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 Στο ν. 3463/2006 (κώδικας δήμων και κοινοτήτων), άρθρο 75: «Η καθαριότητα 
όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής τους περιφέρειας, η αποκομιδή και 
διαχείριση των αποβλήτων, καθώς και η κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση 
συστημάτων αποχέτευσης και βιολογικού καθαρισμού και η λήψη προληπτικών 
και κατασταλτικών μέτρων για την προστασία των κοινόχρηστων χώρων και 
ιδιαίτερα των χώρων διάθεσης απορριμμάτων από εκδήλωση πυρκαγιάς, 
σύμφωνα με την κείμενη σχετική νομοθεσία.» 

 στο ν. 3852/2010 (Καλλικράτης), άρθρο 94: - πρόσθετες αρμοδιότητες δήμων 25. 
«Η διαχείριση στερεών αποβλήτων, σε επίπεδο προσωρινής αποθήκευσης, 
μεταφόρτωσης, επεξεργασίας, ανακύκλωσης και εν γένει αξιοποίησης, διάθεσης, 
λειτουργίας σχετικών εγκαταστάσεων, κατασκευής μονάδων επεξεργασίας και 
αξιοποίησης, καθώς και αποκατάστασης υφιστάμενων χώρων εναπόθεσης 
(Χ.Α.Δ.Α.). Η διαχείριση πραγματοποιείται, σύμφωνα με τον αντίστοιχο 
σχεδιασμό, που καταρτίζεται από την Περιφέρεια κατά την ειδικότερη ρύθμιση 
του άρθρου 186 παρ. ΣΤ΄ αριθμ. 29 του παρόντος νόμου.» 

 
 

3 Ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης  

3.1 Γενικά στοιχεία  

Τα Βριλήσσια είναι Δήμος στην Περιφερειακή Ενότητα του Βορείου Τομέα της 

Περιφέρειας Αττικής, με 5 πολεοδομικές ενότητες σε έκταση 3,8 τ.χμ., πληθυσμό 

30.741 κατοίκους σύμφωνα με την απογραφή του 2011 και με εκτίμηση σημερινής 

πραγματικής προσέγγισης άνω των 35.000 κατοίκων, πλησίον των κόμβων 12 και 13 

της Αττικής Οδού. Συνορεύουν με τους Δήμους Πεντέλης, Χαλανδρίου και 

Αμαρουσίου. 

Συνοπτικά εκτιμάται ότι στο Δήμο Βριλησσίων υπάρχουν πλέον των 10.000 

νοικοκυριών σε διαμερίσματα κατά βάση 4όροφων πολυκατοικιών και ορισμένων 

μονοκατοικιών, καθώς και 2όροφων-3όροφων κατοικιών στην περιοχή των Άνω 

Βριλησσίων (300 μ. υψόμετρο), ενώ εδρεύουν και περί τις… επιχειρήσεις (εστίασης 

κλπ) .  

Για την αποκομιδή των κοινών απορριμμάτων (πράσινοι κάδοι) απαιτούνται 5 

δρομολόγια απορριμματοφόρων (οδηγός συν δύο εργάτες καθαριότητας για το 

καθένα) και 2 δρομολόγια αποκομιδής των ανακυκλώσιμων με τα αντίστοιχα 

πληρώματα, τις καθημερινές ημέρες και ορισμένα δρομολόγια αποκομιδής τα 

σαββατοκύριακα, ανάλογα με τις κατά περιόδους ανάγκες και δυνατότητες (συχνά 

3-4 δρομολόγια απόθεσης κοινού απορρίμματος και ένα ανακύκλωσης) και 1 

φορτηγό ανά εβδομάδα για ογκώδη και 1 φορτηγό ανά ημέρα για μεταφορά του 

φυτικού υλικού.  
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Με βάση τα στοιχεία του ΕΣΔΝΑ και τις σχετικές υπηρεσιακές εκτιμήσεις τα 

συλλεγόμενα απορρίμματα ανά έτος αναλύονται σε:  

Πίνακας 1: Ανάλυση ετήσιων συλλεγόμενων απορριμμάτων  

Είδος ΑΣΑ Ποσότητα (tn) 

Σύμμεικτα απόβλητα: 13.700 

Βιοαπόβλητα (υπολείμματα τροφίμων) 5.500 

πράσινα απόβλητα (από κήπους και πάρκα) 3.000 

Απόβλητα Συσκευασιών 1.400 

Ανακυκλώσιμα και ογκώδη υλικά 500 

Απόβλητα φορητών στηλών 
Ελάχιστη, μη μετρήσιμη 

ποσότητα 

Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού εξοπλισμού 
οικιακής προέλευσης 

Ελάχιστη, μη μετρήσιμη 
ποσότητα 

Μικρές ποσότητες επικίνδυνων στα αστικά απόβλητα 0 

 

Στα Βριλήσσια έχουν εντοπιστεί σημεία ειδικού ενδιαφέροντος, που συσχετίζονται 

τόσο με την ποσότητα όσο και το είδος των παραγόμενων ΑΣΑ. Πιο συγκεκριμένα 

υπάρχουν καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, εμπορικά καταστήματα και 

super market. Τα περισσότερα βρίσκονται: 

- Πέριξ των δύο κεντρικών πλατειών του Δήμου Βριλησσίων (Πλατεία 

Αναλήψεως και Πλατεία Ελευθερίας, στις οποίες προβλέπεται η 

εγκατάσταση συστήματος βυθιζόμενων κάδων),  

- Στον άξονα της Λεωφόρου Πεντέλης (εμπορικά καταστήματα και super 

market) 

- Επί της οδού Γράμμου (εμπορικά και καταστήματα υγειονομικού 

ενδιαφέροντος) 

- Επί της οδού Κύπρου (εμπορικά και  καταστήματα υγειονομικού 

ενδιαφέροντος) 

- Πέριξ της Πλατείας Σεφέρη στο Πάτημα Βριλησσίων (εμπορικά και  

καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος) 
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3.2 Προσδιορισμός της ποσότητας και της σύνθεσης των παραγόμενων ΑΣΑ 

Στον παρακάτω πίνακα καταγράφονται κατ’ εκτίμηση, σύμφωνα με στοιχεία των 

συναρμόδιων φορέων για τη διαχείριση αποβλήτων των Βριλησσίων, τα ποσοτικά 

και ποιοτικά μεγέθη της υφιστάμενης κατάστασης. 

Πίνακας 2: Ειδικές κατηγορίες ΑΣΑ 

Είδος ΑΣΑ 
Πηγή - Τρόπος 

υπολογισμού 

Ποσότητα 

(tn) 

Ποσοστό 

(%) 

Ογκώδη Προσέγγιση από Δήμο 500 0.04 

Σύμμεικτα ΑΣΑ που 

οδηγούνται από ιδιώτες στην 

ΟΕΔΑ Φυλής ή μέσω 

συμβάσεων ιδιωτών 

εργολάβων και ΕΔΣΝΑ 

Ζυγολόγια – 

συμβάσεις ΕΔΣΝΑ 
0 0.00 

Πράσινα που εκτρέπονται – 

κομποστοποιούνται 
Προσέγγιση από Δήμο 0 0.00 

Ηλεκτρικές συσκευές, 

λαμπτήρες, ηλεκτρολογικό 

υλικό 

Καταγραφή από 

συστήματα εναλλακτικής 

διαχείρισης 

0 0.00 

Ελαστικά 

Καταγραφή από 

συστήματα εναλλακτικής 

διαχείρισης 

0 0.00 

Συσσωρευτές  

Καταγραφή από 

συστήματα εναλλακτικής 

διαχείρισης 

0 0.00 

Μπαταρίες 

Καταγραφή από 

συστήματα εναλλακτικής 

διαχείρισης 

0 0.00 

Άλλα με ειδική διάθεση Καταγραφή από Δήμο 0 0.00 
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Πίνακας  

Ποσότητες των ΑΣΑ 2010-2013 

Δήμος 

μόνιμος 

πληθυσμό

ς 

(απογραφ

ή 2011) 

Ποσότητες (t) Ποσότητες (t) 

2010 2011 2012 

σύνολο 

εισερχομένω

ν σε ΟΕΔΑ 

Φυλής 

σύμμεικτ

α δήμων 

υπόλειμμα 

ΚΔΑΥ 

σύνολο 

εισερχομέν

ων σε ΟΕΔΑ 

Φυλής 

ανακυκλώσιμ

α μπλε κάδου 

σύνολο 

(ταφή + 

ανακύκλωση

) 

σύμμεικτ

α δήμων 

υπόλειμμ

α ΚΔΑΥ 

σύνολο 

εισερχομένω

ν σε ΟΕΔΑ 

Φυλής 

ανακυκλώσιμ

α μπλε κάδου 

σύνολο 

(ταφή + 

ανακύκλωση

) 

Βριλησσίω

ν  
35.000 + 

 

15.481 

Δεν υπάρχουν 

στοιχεία  

Δεν υπάρχουν 

Στοιχεία 

Δεν υπάρχουν 

Στοιχεία  

13.526 850 14.376 1.012 15.338 

Δήμος 

Ποσότητες (t) Ποσότητες, ανά κάτοικο και έτος (kg) 

2013 2010 2011 2012 2013 

Σύμμεικτα 

δήμων 

υπόλειμμα 

ΚΔΑΥ 

σύνολο 

εισερχομένων 

σε ΟΕΔΑ Φυλής 

ανακυκλώσιμα 

μπλε κάδου 

σύνολο          

 (ταφή 

+ανακύκλωση) 

ΟΕΔΑ Φυλής 
ΟΕΔΑ Φυλής + 

ανακύκλωση 

ΟΕΔΑ Φυλής 

+ 

ανακύκλωση 

ΟΕΔΑ Φυλής + 

ανακύκλωση 

Βριλησσίων 13.683 785 14.468 840 15308 

  

438 437 

 

Η κατά κεφαλή παραγωγή ΑΣΑ, στο δήμο, είναι χαμηλότερη από το μ.ο. των Δήμων της Αττικής που είναι 467,64 Kg/έτος 
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Πίνακας 3: Αποτελέσματα ανακύκλωσης συσκευασιών (στοιχεία για το 2013) 

Περιοχή Σύμμεικτα 
ΚΔΑΥ 

Σύνολο ΑΣΑ 
Ποσοστό 
ανακύκλωσης Μεικτά Υπόλειμμα 

Καθαρά 
ανακυκλώσιμα 

Δήμος Βριλησσίων  13.683 1625 785 840 15.308 5.49 % 

Περιφέρεια Αττικής 1.667.820,148 122.122,510 74.835,510 47.287,000 1.789.942,658 2,64% 

 

Η ανακύκλωση συσκευασιών (μπλε κάδος) του Δήμου Βριλησσίων για το έτος 2013 

είναι 5.49%, σε υψηλότερο επίπεδο από τον μ.ο. της Αττικής. Υπογραμμίζεται ότι 

στο Δήμο Βριλησσίων παρατηρείται αυξημένη παραγωγή πράσινων αποβλήτων. Με 

βάση την υπηρεσιακή εκτίμηση 3.000 tn/έτος.  

Πίνακας 4: Ποσοστιαία και ποσοτική σύνθεση των ΑΣΑ για τον Δήμο Βριλησσίων 

ΥΛΙΚΟ Ποσοστό (%) Ποσότητες (tn/y) 

Πράσινα 23,0 3.147 

Οργανικά 40,0 5.473 

Έντυπο χαρτί 10,0 1.368 

Χαρτί συσκευασίας 9,0 1.231 

Πλαστικά  11,0 1.505 

Αλουμίνιο  0,6 82 

Σιδηρούχα 1,5 205 

Γυαλί       2,0 274 

Διάφορα (δ.ξ.υ.,ογκώδη) 2,9 398 

Σύνολο  100 13.683 

 

Πίνακας 5: Συνοπτική παρουσίαση της σύνθεσης των ΑΣΑ του Δήμου Βριλησσίων 

Πληθυσμός Σύνολο ΑΣΑ 
Ποιοτική σύνθεση ΑΣΑ 

Οργανικά Ανακυκλώσιμα Ανακτήσιμα Λοιπά 

35.000 + 
13.683 tn 8.620 tn 4.666 tn 130 tn 267 tn 

100% 63% 34% 1% 2% 
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3.3 Καταγραφή της υφιστάμενης υποδομής και του ανθρώπινου δυναμικού  

Υπηρεσιακή δομή: Η Υπηρεσία καθαριότητας είναι τμήμα της Διεύθυνσης 

Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας. Το ανθρώπινο δυναμικό που εμπλέκεται 

με τη δραστηριότητα της διαχείρισης των ΑΣΑ όπως στον παρακάτω πίνακα. 

Πίνακας  6: Ανθρώπινο δυναμικό που εμπλέκεται με την διαχείριση των ΑΣΑ 

Αριθμός 

υπαλλήλων 
Επίπεδο εκπαίδευσης Κλάδος/ειδικότητα (ενδεικτικά) 

1 Πανεπιστημιακή, PhD Γεωπόνων 

1 Πανεπιστημιακή, PhD Μηχανολόγων Μηχανικών 

1 Πανεπιστημιακή Πολιτικών Μηχανικών 

2 Δευτεροβάθμιας Διοικητικών 

15  Δευτεροβάθμιας 
Οδηγών Αυτοκινήτων/ ΔΕ Οδηγών 

Απορριμματοφόρου 

3 Δευτεροβάθμιας Χειριστών Μηχανημάτων Έργων 

2 Δευτεροβάθμιας Εποπτών Καθαριότητας 

1 Δευτεροβάθμιας Μηχανοτεχνιτών Αυτοκινήτων 

1 Υποχρεωτικής Επιστατών Καθαριότητας 

29 Υποχρεωτικής Εργατών Καθαριότητας 

Πόσοι / ες ασχολούνται στην ανακύκλωση : 

Αριθμός 

υπαλλήλων 
Επίπεδο εκπαίδευσης Κλάδος/ειδικότητα (ενδεικτικά) 

1 Υποχρεωτικής Επιστατών Καθαριότητας 

2  Δευτεροβάθμιας 
Οδηγών Αυτοκινήτων/ ΔΕ Οδηγών 

Απορριμματοφόρου 

4 Υποχρεωτικής Εργατών Καθαριότητας 
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Αριθμός απορριμματοφόρων και τύπος, άλλος εξοπλισμός (πρέσες, λειοτεμαχιστές, 

μηχανικά σάρωθρα, πλυντήρια κάδων κλπ.), προβλήματα και ελλείψεις 

Πίνακας 7: Οχήματα και εξοπλισμός καθαριότητας 

α/α αρ. κυκλ. Μάρκα Τύπος Οχήματος 

Μικτό 

βάρος 

(tn) 

Καθαρό 

Βάρος 

(tn) 

Καύσιμο 
Έτος 

κυκλ. 
Κατάσταση 

1 KHI 3661 RENAULT ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ 16.0 4.9 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 2005 Παλαιό Όχημα 

2 ΚΗΟ 5837 MERCEDES ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ 19.0 8.1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 1994 Παλαιό Όχημα 

3 ΚΗΟ 5759 MERCEDES ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ 19.0 8.3 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 1993 Παλαιό Όχημα 

4 KHI 6624 MERCEDES ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ 26.0 11.8 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 2005 Καλή 

5 ΚΗΟ 6359 SCANIA ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ 16.5 10.9 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 1992 Παλαιό Όχημα 

6 ΚΗΗ 6202 MERCEDES ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ 16.0 10.6 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 2014 Άριστη 

7 ΚΗΟ 6369 MERCEDES ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ 19.0 11.4 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 2000 Παλαιό Όχημα 

8 ΚΗΙ 6625 MERCEDES ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ 26.0 14.2 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 2005 Καλή 

9 ΥΥΧ  1174 MERCEDES ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ 19.0 11.6 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 1992 Παλαιό Όχημα 

10 KHI 5897 NISSAN ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ 8.0 5.5 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 2005 Παλαιό Όχημα 

11 ΚΗΟ 5836 MERCEDES ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ 19.0 11.6 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 1994 Παλαιό Όχημα 

12 ΚΗΟ 5547 MAN ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ 17.0 12.0 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 1992 Παλαιό Όχημα 

13 ΚΗΙ 4357 MERCEDES ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ 21.6 12.8 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 2009 Καλή 

14 ΚΗΙ 4358 MERCEDES ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ 21.6 12.8 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 2009 Καλή 

15 ΚΗΟ 6435 VOLVO ΦΟΡΤΗΓΟ-ΑΡΠΑΓΗ   ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ  Παλαιό Όχημα 

16 ΚΗΟ 6267 SCANIA ΦΟΡΤΗΓΟ   ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ  Καλή 

17 ME 56110 IVECO ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑΔΩΝ   ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ  Παλαιό Όχημα 

18 ME 119131 JOHNSON ΣΑΡΩΘΡΟ   ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ  Καλή 

19 ΜΕ 010338 JOHNSON ΣΑΡΩΘΡΟ 
  

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ  
Χρήζει 
Επισκευής 

20 ΜΕ 85747 DULEVO ΣΑΡΩΘΡΟ   ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ  Καλή 

21 ΜΕ 62437 MERCEDES ΣΑΡΩΘΡΟ   ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ  Παλαιό Όχημα 

22 ΜΕ 40735 CASE ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ   ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ  Παλαιό Όχημα 

23 ΜΕ 69046 CASE ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ   ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ  Παλαιό Όχημα 
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Αριθμός αυτοκινήτων στην αποκομιδή των πράσινων κάδων. Ημέρες και αριθμός 

δρομολογίων προς ΧΥΤΑ, διανυόμενα χιλιόμετρα  

 Πέντε (5) Δρομολόγια/ημέρα 

 Είκοσι έξι ημέρες (26) ανά μήνα και όχημα 

 Εξήντα πέντε (65) χλμ. ανά ημέρα και όχημα    

Αριθμός αυτοκινήτων στην αποκομιδή των μπλε κάδων. Ημέρες και αριθμός 

δρομολογίων προς ΚΔΑΥ, διανυόμενα χιλιόμετρα. 

 Δύο (2) Δρομολόγια/ημέρα 

 Είκοσι έξι ημέρες (26) ανά μήνα και όχημα 

 Εξήντα πέντε (65) χλμ. ανά ημέρα και όχημα    

Αριθμός πράσινων κάδων σε ανάπτυξη και αριθμός διαθέσιμων κάδων (στοκ).  

 Αριθμός πράσινων κάδων σε ανάπτυξη:  1100 

 Αριθμός διαθέσιμων κάδων (στοκ):   0 

Αριθμός μπλε κάδων σε ανάπτυξη και αριθμός διαθέσιμων κάδων (στοκ) 

 Αριθμός μπλε κάδων σε ανάπτυξη:   600 

 Αριθμός διαθέσιμων κάδων (στοκ):   20 

Υπάρχουν συνολικά πέντε (5) τομείς αποκομιδής για τους πράσινους κάδους. Σε 

κανονικές συνθήκες, για την αποκομιδή των πράσινων κάδων, πραγματοποιούνται 

ανά τομέα:  

Ημέρα Τομέας 

Πλήθος 

Δρομολογί

ων 

Παρατηρήσεις 

Δευτέρα 1,2,3,4,5 2 Αποκομιδή του συνόλου των Κάδων 

Τρίτη 1,2,3,4,5 1 Αποκομιδή του συνόλου των Κάδων 

Τετάρτη 1,2,3,4,5 1 Αποκομιδή του συνόλου των Κάδων 

Πέμπτη 1,2,3,4,5 1 Αποκομιδή του συνόλου των Κάδων 

Παρασκευή 1,2,3,4,5 1 Αποκομιδή του συνόλου των Κάδων 

Σάββατο 
Κεντρικά 

Βριλήσσια 
1 Αποκομιδή Επιλεγμένων Κάδων 

Κυριακή 
Κεντρικά/Περιμε

τρικά Σημεία  

Βριλησσίων 

3 Αποκομιδή Επιλεγμένων Κάδων 
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Υπάρχουν δύο (2) τομείς αποκομιδής για τους κάδους ανακύκλωσης. Σε κανονικές 

συνθήκες, για την αποκομιδή των μπλε κάδων, πραγματοποιούνται ανά τομέα: 

Ημέρα Τομέας 
Πλήθος 

Δρομολογίων 
Παρατηρήσεις 

Δευτέρα 1,2 1 Αποκομιδή του συνόλου των Κάδων 

Τρίτη 1,2 1 Αποκομιδή του συνόλου των Κάδων 

Τετάρτη 1,2 1 Αποκομιδή του συνόλου των Κάδων 

Πέμπτη 1,2 1 Αποκομιδή του συνόλου των Κάδων 

Παρασκευή 1,2 1 Αποκομιδή του συνόλου των Κάδων 

Κυριακή Κεντρικά 

Βριλήσσια 

1 Αποκομιδή Επιλεγμένων Κάδων 

 

Ο διαχωρισμός του πολεοδομικού συγκροτήματος του Δήμου σε τομείς αποκομιδής 

αποτυπώνονται στο  σχέδιο που ακολουθεί.  

 
Εικόνα 1: Τομείς αποκομιδής του Δήμου Βριλησσίων  
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3.4 Χώροι και κτίρια, προβλήματα και ελλείψεις  

Πίνακας 8: Χώροι και κτίρια  

Είδος Έκταση (τ.μ.) Περιγραφή - Κατάσταση 

Γραφεία Προσωπικού 110 Μέτρια 

Αποθήκη ελαστικών      - - 

Αποθήκη χειρωνακτικών εργαλείων    - - 

Αποθήκη κάδων Υπαίθρια - 

Άλλες αποθήκες (π.χ. συλλογής 

ανακυκλώσιμων) 

- - 

Συνεργείο οχημάτων    - - 

Γκαράζ οχημάτων     - - 

Σταθμός Μεταφόρτωσης    - - 

Τουαλέτες - Αποδυτήρια - Ντους - - 

Άλλοι χώροι π.χ. πράσινα σημεία  - - 

Σύνολο 110  

 

 

3.5 Εκτίμηση κόστους της υφιστάμενης διαχείρισης  

Περιγραφή Κόστος 

Εργατικό κόστος (αμοιβές, ασφάλιση) 1.225.000,00 

Κόστος συντήρησης - ανανέωσης του εξοπλισμού 260.000,00 

Κόστος της κίνησης, για τη συλλογή σε τοπικό επίπεδο και για 

τις μεταφορές στον ΧΥΤΑ και στα ΚΔΑΥ 

156.000,00 

Κόστος των σύμμεικτων ανά τόνο 45,00 

Κόστος των ανακυκλώσιμων ανά τόνο 0,00 

Κόστος των βιοαποβλήτων  ανά τόνο (εφ όσον τυγχάνουν 

διαφορετικής διαχείρισης και δεν συμπεριλαμβάνονται στα 

σύμμεικτα 

0,00 

 

Το κόστος των υφιστάμενων δράσεων συλλογής, μεταφοράς και διαχείρισης ΑΣΑ 

για το Δήμο Βριλησσίων φθάσει σήμερα σε δυσθεώρητα ύψη. Η διάθεση στους 

ΧΥΤΑ χωρίς επεξεργασία επιβαρύνεται με 45€/τόνο και θα αυξάνεται για κάθε έτος 

5 € έως του ποσού των 60 €, δηλαδή στοιχίζει περίπου 80 €, ενώ το 2019 θα φτάσει 
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τα 105 € και το συνολικό κόστος αναμένεται στα διπλά, λόγω μεροκάματων 

συντήρησης αυτοκινήτων, καύσιμα κλπ., καθώς υπηρεσιακά υπολογίζεται σε 80 – 

110 ευρώ ετησίως ανάλογα με τις ανάγκες τα επόμενα χρόνια, οπότε το συνολικό 

ετήσιο κόστος θα αγγίξει έως και τα 210€/τόνο έως το 2019-2020.  

 

3.6 Αποτύπωση των δράσεων συλλογικών ή ατομικών Συστημάτων 
Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ) όπως και του ΕΔΣΝΑ: 

Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας, έχει προβεί στην σύνταξη 

μελετών Πλειοδοτικών Διαγωνισμών, οι οποίοι είναι σε εξέλιξη και αφορούν σε: 

- Απομάκρυνση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων 

- Συλλογή και Ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών 

- Εκποίηση μάζας ξύλου 

Παράλληλα ο Δήμος ενημερώνει συνεχώς του δημότες με δράσεις που σχετίζονται 

με την ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών και την εκποίηση 

φυτικής βιομάζας με εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στην Κεντρική Πλατεία 

του Δήμου Βριλησσίων, τηλεφωνικά, ηλεκτρονικά μέσω του site του Δήμου αλλά 

και με αποστολή έντυπου  υλικού μέσω των λογαριασμών ύδρευσης του Δήμου 

Βριλησσίων. 

Επίσης η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας προβαίνει στην 

εκπόνηση μελετών προμήθειας βυθιζόμενων κάδων που θα εγκατασταθούν στις 

δύο κεντρικές πλατείες του Δήμου Βριλησσίων (Πλατεία Αναλήψεως και Πλατεία 

Ελευθερίας) και στην προμήθεια κεντρικών και οικιακών ξηραντήρων οργανικών 

υπολειμμάτων με ταυτόχρονη εκστρατεία ενημέρωσης για την χρήση τους τόσο 

προς στους ιδιοκτήτες των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (κεντρική 

ξηραντήρες) όσο και στους δημότες (οικιακοί ξηραντήρες). 

 

3.7 Συμμετοχή σε διαδημοτικούς φορείς και δίκτυα και σε προγράμματα 

Ο Δήμος Βριλησσίων είναι μέλος των διαδημοτικών συνδέσμων ΣΠΑΠ και ΣΒΑΠ21, 

συμμετέχει στα τοπικά σχέδια απασχόλησης και στα εξής ευρωπαϊκά προγράμματα 

(Life ή άλλο) και έχει καταθέσει αίτηση για ευρωπαϊκή χρηματοδότηση 

προγράμματος “Pay as you Throw”. 
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3.8 Διαθεσιμότητα χώρων για εγκατάσταση τοπικών ή/και υπερτοπικών 
δράσεων. 

Ο Δήμος Βριλησσίων μέχρι σήμερα αντιμετωπίζει σημαντικότητα προβλήματα 

εγκαταστάσεων των υλικών και ανθρώπινων πόρων που συμβάλλουν στην κάλυψη 

των υπηρεσιακών αναγκών καθαριότητας της πόλης. Δεν υπάρχει πάρκινγκ 

απορριμματοφόρων και οποιονδήποτε άλλων οχημάτων και μηχανημάτων έργων, 

ούτε καν στοιχειώδεις χώροι λειτουργίας γραφείων, ενώ στα όρια του Δήμου 

εξυπηρετούνται μόνο οι αναγκαίες λειτουργίες της αποκομιδής απορριμμάτων, κι 

αυτές σε αμφιλεγόμενο καθεστώς χωροθετήσεων. Το ζήτημα των χωροθέτησεων θα 

αποτελέσει και στη νέα υπό εξέλιξη φάση της διαχείρισης απορριμμάτων στο Δήμο 

Βριλησσίων το σημαντικότερο προς επίλυση ζήτημα. 
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3.9 Αξιολόγηση  

Πίνακας 9: Αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης 

ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ & ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

Καθαριότητα 

Προβλήματα/ανάγκες Δυνατότητες 

 Δυσκολία αποκομιδής και 
διαχείρισης συγκεκριμένων 
ρευμάτων αποβλήτων (π.χ., 
ογκώδη απόβλητα). 

 Υστέρηση στην εφαρμογή 
προγραμμάτων «διαλογής 
στην πηγή» για τη συλλογή 
απορριμμάτων 

 Παλαιωμένος στόλος 
οχημάτων. 

 Πληθώρα κοινόχρηστων 
χώρων. 

 Ακατάλληλος χώρος 
αμαξοστασίου και ανάγκη 
μετεγκατάστασης 
αμαξοστασίου και Σταθμού  
Μεταφόρτωσης 

 Συνεργασία με 
όμορους ΟΤΑ 

 Προώθηση πρακτικών 
ανακύκλωσης και 
κομποστοποίησης 
μέσα από  την 
εφαρμογή 
ολοκληρωμένου 
τοπικού σχεδίου 
διαχείρισης 
απορριμμάτων με 
έμφαση στην 
προδιαλογή. 

 Εθελοντική δράση- 
λειτουργία ομάδας 
περιβάλλοντος 

 

Περιορισμοί Ευκαιρίες 

 Έλλειψη προσωπικού 

 Χρηματοδοτικές 
ευκαιρίες από 
προγράμματα 

 Διερεύνηση 
συνεργασιών με 
όμορους Δήμους 

 Εξορθολογισμός 
χρήσης – επιμελής 
συντήρηση και φύλαξη 
στόλου οχημάτων του 
Δήμου  
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4 Η επόμενη ημέρα  

Ο Δήμος Βριλησσίων υπηρετώντας τα εθνικά σχέδια διαχείρισης αποβλήτων (ΕΣΔΑ) 

και πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων (ΕΣΠΔΑ) στοχεύει σε γρήγορη μετάβαση σε 

ξεχωριστή συλλογή γυαλιού, χαρτιού, βιοαποβλήτων, ηλεκτρικών-ηλεκτρικών 

απορριμμάτων, πλαστικού, μέταλλου, ελαίων-τηγανελαίων κλπ και ως το 2020, σε 

ποσοστό ανακύκλωση άνω του 50%, ακολουθώντας συντονισμένα τον εθνικό και 

περιφερειακό σχεδιασμό. Στους δημοτικούς στόχους εντάσσεται και η μείωση του 

κόστους διαχείρισης των αποβλήτων, η βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών 

προς τους πολίτες, στην ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα πρόληψης και 

διαχείρισης αποβλήτων, στην αύξηση της απασχόλησης και της κοινωνικής 

επιχειρηματικότητας σε σχέση με τη διαχείριση αποβλήτων. 

Ο Δήμος Βριλησσίων σχεδιάζει και υλοποιεί το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης 

Αποβλήτων (ΤΣΔΑ) του, με βάση ένα αποκεντρωμένο σύστημα διαχείρισης στην 

Αττική και τη χώρα γιατί μια τέτοια εξέλιξη: 

 Ανταποκρίνεται στις προτεραιότητες της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας για 
τη διαχείριση των απορριμμάτων.  

 Μπορεί να εφαρμοστεί ταχύτερα από οποιαδήποτε άλλη μέθοδο διαχείρισης 
γιατί απαιτεί απλά μέσα και εγκαταστάσεις μικρής κλίμακας.  

 Παράγει ανακυκλώσιμα προϊόντα υψηλότερης ποιότητας και αξίας 

 Είναι δραστηριότητα εντάσεως εργασίας και μπορεί να συμβάλλει άμεσα στη 
μείωση της ανεργίας. Μπορεί να υποστηρίξει συμπληρωματικά επαγγέλματα 
στην επαναχρησιμοποίηση και στην ανακύκλωση των υλικών, στην ενημέρωση 
κλπ.  

 Έχει το χαμηλότερο κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας και εξασφαλίζει τα 
χαμηλότερα δημοτικά τέλη. 

 Είναι η ασφαλέστερη περιβαλλοντικά λύση, αφού δημιουργεί τη μικρότερη 
δυνατή περιβαλλοντική επιβάρυνση και η ενεργειακά αποδοτικότερη, αφού 
εξοικονομεί τα μεγαλύτερα ποσοστά ενέργειας. 

 Ενεργοποιεί  και ευαισθητοποιεί τους πολίτες, αφού απαιτεί τη συμμετοχή τους. 
Έτσι, επιτυγχάνονται ευρύτεροι στόχοι περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και 
συμμετοχής. 

 Εξασφαλίζει τον καλύτερο κοινωνικό έλεγχο του κυκλώματος διαχείρισης των 
απορριμμάτων και την αντιμετώπιση φαινόμενων παράνομης διάθεσης 

To παρόν Στρατηγικό Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων θα εξειδικευθεί 

περαιτέρω τεχνικά, χρηματοοικονομικά, χωροταξικά, περιβαλλοντικά , σύμφωνα 

και με τις κατευθύνσεις του Οδηγού του ΕΔΣΝΑ, ώστε να μπορεί να αποτελέσει μια 

πλήρη, εφαρμόσιμη, κοστολογημένη πρόταση χρηματοδότησης. 
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5 Σχεδιασμός αποκεντρωμένης διαχείρισης 

Με ορίζοντα την ευρωπαϊκή στοχοθεσία ως το 2020 ο Δήμος Βριλησσίων 

αναπτύσσει το σχεδιασμό του ως εξής: 

- Δίκτυο κάδων για την προδιαλογή βιοαποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών σε 
διακριτά ρεύματα στα όρια του Δήμου Βριλησσίων, με ειδική πρόβλεψη για την 
ξεχωριστή συλλογή των αποβλήτων κήπου (μάζα ξύλου από κλαδιά-κλαδέματα, 
φυτικά υπολλείμματα κλπ) 

 

- Δίκτυο δημοτικών και διαδημοτικών «Πράσινων Σημείων» με διευρυμένο 
ωράριο λειτουργίας, για τη συγκέντρωση υλικών που δεν κατευθύνονται στους 
κάδους, όπως ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, συσσωρευτές, ελαστικά, 
ογκώδη αντικείμενα, τυχόν συγκεντρωμένες μεγάλες ποσότητες ανακυκλώσιμων 
από πολίτες, επιχειρήσεις, υπηρεσίες, σχολεία και την προώθηση της 
επαναχρησιμοποίησης - ανταλλαγής υλικών όπως ρουχισμού, επίπλων και 
παλαιών αντικειμένων κλπ. 

 

- Αναδιάρθρωση του προγραμματισμού αποκομιδής και μεταφοράς, η οποία 
αφορά στα αναγκαία οχήματα, στους χώρους στάθμευσης και σε ενδεχόμενους 
σταθμούς μεταφόρτωσης, με δεδομένο ότι σταδιακά θα μειώνεται η ανάγκη για 
μεταφόρτωση και μεταφορά σύμμεικτων απορριμμάτων. 

 

- Πιλοτική εφαρμογή συνοικιακής κομποστοποίησης σε κατάλληλα σημεία του 
Δήμου. 

 

- Χρήση τεχνολογίας ξήρανσης σε πλατείες και εν γένει σημεία μεγάλης 
συγκέντρωσης επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος και πιλοτική 
εφαρμογή χρήσης ατομικών – οικιακών ξηραντήρων από τους δημότες. 

 

- Δημιουργία σημείων βυθιζόμενων κάδων εκτεταμένου διαχωρισμού 
απορριμμάτων 

 

- Δημιουργία σημείων ανακύκλωσης εκτεταμένου διαχωρισμού στα 11 σχολικά 
κτιριακά συγκροτήματα της πόλης, αποκαλούμενα κι ως «Μικρά Πράσινα 
Σημεία», τα οποία θα προσφέρονται παράλληλα και για εκπαίδευση στην 
ανακύκλωση υπό το πρίσμα της ΔσΠ. 

 

- Πλειοδοτικοί διαγωνισμοί για μάζα ξύλου (κλαδιά-κλαδέματα), ανακύκλωσης 
ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών και ανακύκλωσης εγκαταλελειμμένων 
οχημάτων   
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6 Γενικοί στόχοι ΤΣΔΑ Βριλησσίων  

Ο στόχος της χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων για τον Δήμο Βριλησσίων, 

αξιοποιώντας πλήρως τις δυνατότητες για ξεχωριστή συλλογή των απορριμμάτων 

(ανακυκλώσιμα, οργανικά κλαδέματα κλπ.), μέχρι το 2020 καταγράφεται στον 

κάτωθι πίνακα: 

 

Έτος 

 Ποσότητες (t/y) 

Σύμμεικτ

α 

 Προδιαλογή υλικών 

ανακυκλώσιμα  οργανικά 

Χαρτί 

συσκευασί

ας 

Έντυπο 

χαρτί 

Πλαστικ

ό 

Μέταλλ

α 
Γυαλί 

Οικιακή 

κομποστο-

ποίηση 

Μηχανικοί 

κομποστο-

ποιητές 

Καφέ 

κάδος 

Εκποίηση 

μάζας 

ξύλου 

2015 13700 1231 1338 1505 205 274 20 10 50 0 

2016 8262 1108 1204 1355 185 247 40 50 650 600 

2017 7918 985 1070 1204 164 219 60 100 780 1200 

2018 7547 862 937 1054 144 192 80 150 936 1800 

2019 7145 739 803 903 123 164 100 200 1123 2400 

2020 6706 616 669 753 103 137 120 250 1348 3000 

 

Από τον Πίνακα φαίνεται ότι επιτυγχάνεται μείωση στα σύμμεικτα απορρίμματα 

50% κατά το έτος 2020,  επιτυγχάνοντας τους γενικούς στόχους του Περιφερειακού 

και Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων. 

Ζυμώσιμα 

• Η πρώτη φάση απαιτεί την προμήθεια μικρών κάδων συλλογής των 
βιοαποβλήτων στις οικίες. Το πλεονέκτημα είναι το μικρό κόστος αγοράς.  

• Θα πρέπει να επιστρατευθεί μικρό όχημα για την συλλογή του διαλεγμένου 
υλικού και να κατασκευαστεί μονάδα για την διαχείριση του.  

• Για την διαχείριση του υλικού μπορεί να υπάρχει κεντρική μονάδα διαχείρισης ή 
πράσινα σημεία σε διάφορα σημεία του δήμου για την μείωση των 
δρομολογίων.  

• Πολύ σημαντική είναι και η ΔσΠ στα ανακυκλώσιμα υλικά, όπου το ιδανικό είναι 
ο διαχωρισμός σε γυαλί, αλουμίνιο, πλαστικό και χαρτί σε διαφορετικούς 
δημοτικούς κάδους.  
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Κομποστοποίηση  

 Αρχική εφαρμογή σε ελεύθερους χώρους εθελοντών δημοτών ώστε να 
κομποστοποιούνται και τα πράσινα απόρρίμματα.  

 Οικιακή κομποστοποίηση και εκπαίδευση πολιτών, με παρακολούθηση του 
προγράμματος και ειδικευμένο προσωπικό για να λύνει προβλήματα και να 
ενημερώνει κι άλλους ενδιαφερόμενους. 

 

Ξήρανση 

Η διαδικασία της ξήρανσης ολοκληρώνεται μέσα σε 10 ώρες παράγοντας ξηρό υλικό 

μειωμένο κατά 90% σε όγκο από το αρχικό, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 

εδαφοβελτιωτικό αλλά και ως καύσιμη βιομάζα. Εκτιμάται ότι θα βοηθήσει σε 

περιοχές των Βριλησσίων φορτισμένες με αρκετά καταστήματα εστίασης, καθώς η 

διαχείριση όλων των παραγόμενων βιοαποβλήτων μπορεί να ολοκληρώνεται 

καθημερινά στον χώρο που παράγονται. Με χρήση κωδικού για κάθε 

νοικοκυριό/κατάστημα και επιτόπου διαχείριση, με λήψη πολύτιμων στατιστικών 

στοιχείων για κάθε νοικοκυριό μέσω ειδικού πρόσθετου πληροφοριακού 

εξοπλισμού.  

Ανακύκλωση ελαίων – τηγανελαίων 

Η συλλογή των τηγανόλαδων δίνει την ευκαιρία για παραγωγή δημοτικού βιοντίζελ 

και χρήση σε καυστήρες δημοτικών κτιρίων ή ως πετρέλαιο κίνησης στα 

απορριμματοφόρα του δήμου, με τις αναμενόμενες κατάλληλες αλλαγές και 

νομοθετικό πλαίσιο. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η αυτονομία και σημαντική 

μείωση εξόδων για το Δήμο. 

Βυθιζόμενοι κάδοι διαχωρισμένων απορριμμάτων  

Δρομολογείται η προμήθεια δύο συστημάτων βυθιζόμενων κάδων εκτεταμένου 

διαχωρισμού απορριμμάτων (το ένα με συμπίεση των απορριμμάτων), που θα 

εγκατασταθούν στις κεντρικές πλατείες του Δήμου Βριλησσίων (Πλατεία 

Αναλήψεως και Πλατεία Ελευθερίας), όπου είναι συγκεντρωμένα κατά κύριο λόγο 

τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, και με στόχο την μελλοντική 

προέκταση και σε άλλους αντίστοιχους χώρους.  
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Μικρά Πράσινα Σημεία στα σχολεία 

Δρομολογείται η εγκατάσταση μικρών κάδων διαφορετικών χρωμάτων, για 

διάφορα ανακυκλώσιμα υλικά στα σχολεία, με παράλληλη εκπαίδευση και 

ενημέρωση των μαθητών. 

Ανακύκλωση ρούχων και παλαιών αντικειμένων 

Δρομολογείται η εγκατάσταση κάδων ρουχισμού σε επιλεγμένα σημεία της Πόλης. 

Ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά απόβλητα - Εγκαταλειμμένα οχήματα – Κλαδιά και 

κλαδέματα 

Έχει ολοκληρωθεί η εκπόνηση σύνταξης μελετών Πλειοδοτικών Διαγωνισμών που 

αφορούν σε: 

- Απομάκρυνση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων 
- Συλλογή και Ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών 
- Εκποίηση μάζας ξύλου 
 
Παράλληλα ο Δήμος ενημερώνει συνεχώς του δημότες με δράσεις που σχετίζονται 

με την ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών και την εκποίηση 

μάζας ξύλου με εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στην Κεντρική Πλατεία του 

Δήμου Βριλησσίων, τηλεφωνικά, ηλεκτρονικά μέσω του site του Δήμου αλλά και 

με αποστολή έντυπου  υλικού μέσω των λογαριασμών ύδρευσης του Δήμου 

Βριλησσίων. 
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7 Ανάπτυξη δράσεων επικοινωνίας ΤΣΔΑ Βριλησσίων 

Παράλληλα, ο Δήμος οργανώνει δράσεις ενημέρωσης για τους δημότες που σε 

πρώτη φάση σχετίζονται με την ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών 

συσκευών και την εκποίηση μάζας ξύλου με εκδηλώσεις σε κεντρικά σημεία της 

πόλης, τηλεφωνικά, ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας (site) του Δήμου, αλλά και 

με αποστολή έντυπου  υλικού μέσω των λογαριασμών ύδρευσης του Δήμου 

Βριλησσίων. 

Πίνακας 10: Προγραμματισμός δράσεων πρόληψης παραγωγής απορριμμάτων 

Είδος δράσης ( ενδεικτικά) Τόπος περιοδικότητα 

Ενημέρωση για τη μείωση της 
χρήσης συσκευασιών με διανομή 

φυλλαδίων 

Λαϊκές αγορές- σούπερ 
μάρκετ 

Κάθε τρίμηνο 

Επαναχρησιμοποίηση η/και 
επιδιόρθωση ΗΗΕ 

Πράσινο Σημείο Διαρκώς 

Σεμινάρια χειροποίητων 
κατασκευών από «άχρηστα» υλικά 

Πράσινο Σημείο Μηνιαίως 

Ενημέρωση για τη σημασία και την 
αξία της πρόληψης- χρήσιμες 

συμβουλές 
Σχολεία Αυξημένη συχνότητα 

Ηλεκτρονικά μηνύματα για την 
πρόληψη 

Ιστοσελίδα Δήμου Διαρκώς 

Καταχωρίσεις, άρθρα, 
δημοσιεύσεις, ανακοινώσεις 

Τοπικά ΜΜΕ Κατά περίπτωση 

 

8 Για να γίνουν οι δυνατότητες νέα πραγματικότητα (και) στα Βριλήσσια 

Για την επίτευξη των στόχων απαιτούνται Διαδημοτικές και Διαβαθμιδικές 

συνεργασίες σε χωροθετήσεις και χρηματοδοτήσεις, για τις οποίες ο Δήμος 

Βριλησσίων δεσμεύεται να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια και συγκεκριμένες 

προτάσεις με βάση τον εθνικό και περιφερειακό σχεδιασμό στους γειτονικούς 

Δήμους και την Περιφέρεια Αττικής, ευελπιστώντας στο καλύτερο αποτέλεσμα μέσα 

στην επόμενη πενταετία. Η καλή διαχείριση, με βάση ένα οργανωμένο νέο σύστημα 

ΔσΠ των απορριμμάτων, θα προσφέρει στον Δήμο Βριλησσίων τεράστια μείωση του 

κόστους συλλογής και απόρριψης των απορριμμάτων ή/και κέρδη, αλλά και 

τεράστια ωφελήματα κοινωνικής και βιώσιμης ανάπτυξης. 
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«Κλειδί» για μια γρήγορη πρώτη πρόοδο πρέπει να θεωρείται η δημιουργία 

δημοτικών-διαδημοτικών διασπαρμένων «Πράσινων Σημείων» (GREEN POINTS), 

στα οποία ο δημότης θα λαμβάνει χρηματικό αντάλλαγμα για τα διαχωρισμένα 

ανακυκλώσιμα υλικά μετά από ζύγιση, καθώς και η ενσωμάτωση στη διαδικασία  

ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και ατόμων που συλλέγουν απορρίμματα για την 

εξασφάλιση ενός θεμιτού οικονομικού ανταλλάγματος, ως 


