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Ενημερωμένοι 
πολίτες 

Τεχνολογίες 
αιχμής 

Έμφαση στη 
διαλογή 

στην πηγή 

Βιώσιμη διαχείριση 
Αστικών Στερεών 
Απορριμμάτων 

Η αντίληψη του Δήμου μας για τη διαχείριση των 
Αστικών Στερεών Απορριμμάτων (ΑΣΑ) 



Γενικές Αρχές 
& Στόχοι 

Πρόληψη 

1 

Ελαχιστοποίηση 
περιβαλλοντικού 
αποτυπώματος και 
κόστους διαχείρισης 
απορριμμάτων 

2 

Βελτίωση ποιότητας  
υπηρεσιών προς 
τους πολίτες 

3 

Ενημέρωση και 
ευαισθητοποίηση 
των πολιτών 

4 

Απασχόληση, 
κοινωνική 
επιχειρηματικότητα, 
κυκλική οικονομία 

5 



Διαλογή στην πηγή 
• Στο Δήμο Χαλανδρίου έχει ήδη αναπτυχθεί ένα 

πλήρες δίκτυο μπλε και κίτρινων κάδων καθώς και 
μπλε κωδώνων για την προδιαλογή στην πηγή των 
ανακυκλώσιμων υλικών. 

• Επιπλέον, με αφετηρία το Ευρωπαϊκό Ερευνητικό 
πρόγραμμα Horizon 2020, waste4THINK 
φιλοδοξούμε στην αξιοποίηση του λιγότερο 
διεθνώς αξιοποιημένου ρεύματος ΑΣΑ, των 
υπολειμμάτων κουζίνας. 

• Τα αποτελέσματα πρόσφατης μελέτης της 
σύστασης των ρευμάτων διαλογής είναι 
εντυπωσιακά: 

i. Οι κάδοι ανακύκλωσης (μπλε, κίτρινοι) 
παρουσιάζουν ιδιαίτερα χαμηλά ποσοστά 
από  μη ανακυκλώσιμα υλικά: 12% στον 
πράσινο και 5% στον μπλε. 

ii. Το ποσοστό οικιακής ανακύκλωσης αγγίζει 
το 75%. 

iii. Συνολικά η εκτροπή από τον πράσινο κάδο 
μέσω του δικτύου ανακύκλωσης μπορεί να 
μειώσει την ποσότητα απορριμμάτων που 
καταλήγουν στο ΧΥΤΑ έως και κατά 90%. 
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Το σύστημα διαχείρισης των 
τροφικών υπολειμμάτων που 
αναπτύσσεται στα πλαίσια του 
waste4THINK, φιλοδοξεί να 
αποτελέσει ένα πραγματικό 
παράδειγμα εφαρμογής της 
κυκλικής οικονομίας. 



Δράσεις ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης πολιτών 

Τα τελευταία χρόνια ο Δήμος Χαλανδρίου 
εφαρμόζει μία στρατηγική ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης των πολιτών που αποτελεί 
τον ακρογωνιαίο λίθο για την ανάπτυξη 
οποιουδήποτε συστήματος διαχείρισης με 
επίκεντρο τη διαλογή στην πηγή. 
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Δράσεις ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης με έμφαση 
στη νέα γενιά 

• Ανακύκλωση στο σχολείο: ζυγίσεις, 
διαχωρισμός ανακυκλώσιμων από 
μη ανακυκλώσιμα υλικά, 
υπολογισμός  ποσοστού 
ανακυκλώσιμων του σχολείου 

• Παραγωγή σαπουνιού από 
χρησιμοποιημένα λάδια και 
παραγωγή συσκευασιών με 
επαναχρησιμοποίηση υλικών 
(STEM lessons) 
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Συμπερασματικά 

• Η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου τοπικού σχεδίου 
διαχείρισης των ΑΣΑ βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. 

• Σταδιακά μέσα στα επόμενα χρόνια θα έχει 
εφαρμοστεί σε πλήρη κλίμακα ένα ολοκληρωμένο 
σύστημα διαχείρισης όλων των ρευμάτων ΑΣΑ με 
έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος και 
την οικονομική βιωσιμότητα. 

• Μέσω της αξιοποίησης του οργανικού κλάσματος 
των ΑΣΑ ο Δήμος μας θα μετατραπεί από ένα 
Δήμο-παραγωγό οργανικών αποβλήτων σε ένα 
Δήμο-παραγωγό ενός προϊόντος βιομάζας υψηλής 
προστιθέμενης αξίας. 

• Τα στοιχεία των τελευταίων ετών που αφορούν τη 
διαχείριση των ΑΣΑ είναι ενθαρρυντικά: μείωση 
παραγωγής, αύξηση ανακύκλωσης, ανάπτυξη 
καινοτόμων μεθόδων. 



Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας 

Δήμος Χαλανδρίου, 2019 


