ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ZERO WASTE ΔΗΜΟΙ
Απαιτούμενα Κριτήρια
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Ο δήμος εκπονεί Σχέδιο Μηδενικών Αποβλήτων που
περιλαμβάνει συγκεκριμένους βραχυπρόθεσμους,
μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους ποσοτικούς στόχους,
καθώς και τις πολιτικές που θα υλοποιηθούν για την επίτευξη
τους. Οι στόχοι αυτοί θα πρέπει να περιλαμβάνουν
βραχυπρόθεσμη, μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη μείωση
των παραγόμενων δημοτικών αποβλήτων.

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

Ο δήμος εκπονεί διεξοδική ανάλυση της υφιστάμενης
κατάστασης (situational analysis) για να αξιολογήσει:
τη σύσταση των δημοτικών αποβλήτων στην περιοχή
του,
τις διαθέσιμες επιλογές και στρατηγικές που μπορεί να
ακολουθήσει για την προώθηση της πρόληψης αποβλήτων σε
τοπικό επίπεδο.

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

Οι δήμοι που είναι αρμόδιοι για τη συγκομιδή των αποβλήτων
και της ανακύκλωσης θέτουν συγκεκριμένους ποσοτικούς
στόχους συλλογής αστικών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων
υλικών.
Εάν οι δήμοι δεν έχουν αρμοδιότητα για τη συλλογή της
ανακύκλωσης, οφείλουν να συνεργαστούν με τους
αρμόδιους φορείς προς τη βελτίωση του συστήματος
συλλογής.

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
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Ο δήμος συγκεντρώνει δεδομένα για την υφιστάμενη
παραγωγή αποβλήτων και ανακύκλωση εντός των
δημοτικών ορίων του. Τα δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν ως
τιμές αναφοράς για την αξιολόγηση της προόδου εφαρμογής
του Σχεδίου Μηδενικών Αποβλήτων.

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

Ο δήμος διεξάγει ενδελεχή ποσοτική και ποιοτική έρευνα
συλλέγοντας πληροφορίες και δεδομένα για υφιστάμενες
πολιτικές πρόληψης αποβλήτων, υφιστάμενα μέτρα και
λοιπές δράσεις ή πρωτοβουλίες που αφορούν στην
πρόληψη στην περιοχή του.

ΈΩΣ 3 ΒΑΘΜΟΙ*

Ο δήμος ορίζει υπεύθυνο για το συντονισμό των δράσεων
και την υλοποίηση του Σχεδίου Μηδενικών Αποβλήτων.

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

Ο δήμος συστήνει ευρύτερη ομάδα υλοποίησης του Σχεδίου
Διαχείρισης Μηδενικών Αποβλήτων, υπό την καθοδήγηση του
υπευθύνου υλοποίησης.

ΈΩΣ 2 ΒΑΘΜΟΙ*

Ο δήμος συστήνει Συμβουλευτική Επιτροπή Μηδενικών
Αποβλήτων ή άλλο όργανο το οποίο επιτρέπει την
πολυμερή συμμετοχή ενδιαφερόμενων μερών και την
υποστήριξη της ανάπτυξης, εφαρμογής παρακολούθησης και
αναθεώρησης του Σχεδίου Μηδενικών Αποβλήτων.

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

Ο δήμος διεξάγει συχνές διαβουλεύσεις (κατ’ ελάχιστον
ετήσιες) με τους δημότες για το σχεδιασμό και την εφαρμογή του
Σχεδίου Μηδενικών Αποβλήτων. Τα αποτελέσματα της
διαβούλευσης κοινοποιούνται στους δημότες.

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑI

Ο δήμος εξετάζει τις υφιστάμενες διαδικασίες δημοσίων
προμηθειών και συμβάσεων ώστε να σχεδιάσει μέτρα
μείωσης αποβλήτων και εξοικονόμησης πόρων στο
πλαίσιο της αλυσίδας εφοδιασμού.

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

*Τα βαθμονομημένα κριτήρια προσμετρώνται σύμφωνα με τη φιλοδοξία και τον αντίκτυπο κάθε πολιτικής. Το άθροισμα αυτών των βαθμών θα
καθορίσει το επίπεδο της Zero Waste πιστοποίησης του δήμου (και το επακόλουθο επίπεδο αστεριών).
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Ο δήμος, στα πλαίσια της διαδικασίας δημόσιων προμηθειών,
εφαρμόζει συγκεκριμένα κριτήρια πρόληψης και μείωσης
αποβλήτων καθώς και βελτίωσης της διαθεσιμότητας και της
ποιότητας των ανακυκλωμένων και
επαναχρησιμοποιούμενων υλικών.

ΈΩΣ 4 ΒΑΘΜΟΙ*

Ο δήμος παρέχει εκπαίδευση σχετικά με τις σύγχρονες
μεθόδους διαχείρισης μηδενικών αποβλήτων στο
προσωπικό του και στο προσωπικό των φορέων
διαχείρισης αποβλήτων που δρουν στην περιοχή του
ώστε να εξασφαλίσει την υλοποίηση της στρατηγικής του.

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

Ο δήμος προσφέρει περαιτέρω ευκαιρίες για ανάπτυξη
ικανοτήτων και κατάρτιση στο προσωπικό του και στο
προσωπικό των φορέων διαχείρισης αποβλήτων που δρουν
στην περιοχή του, διοργανώνοντας εκπαιδευτικές εκδρομές
ή επισκέψεις σε δήμους με βέλτιστες πρακτικές στη
διαχείριση αποβλήτων.

ΈΩΣ 3 ΒΑΘΜΟΙ*

Ο δήμος διαμορφώνει συνεργασίες με άλλους δήμους και
πόλεις για τη διεξαγωγή επιπλέον εκπαιδευτικών και
επιμορφωτικών προγραμμάτων για το προσωπικό του.

1 ΒΑΘΜΟΣ*

Ο δήμος ενθαρρύνει φορείς και εταιρείες διαχείρισης
αποβλήτων που ενεργοποιούνται στην περιοχή του να
αυξήσουν τη διαφάνειά σχετικά με τη λειτουργία τους και να
βελτιώσουν την ιχνηλασιμότητα τυχόν εισαγόμενων ή
εξαγόμενων αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένου του
περιεχομένου κάθε αποστολής.

ΈΩΣ 3 ΒΑΘΜΟΙ*

*Τα βαθμονομημένα κριτήρια προσμετρώνται σύμφωνα με τη φιλοδοξία και τον αντίκτυπο κάθε πολιτικής. Το άθροισμα αυτών των βαθμών θα
καθορίσει το επίπεδο της Zero Waste πιστοποίησης του δήμου (και το επακόλουθο επίπεδο αστεριών).

www.missionzeroacademy.eu

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ZERO WASTE ΔΗΜΟΙ
Απαιτούμενα Κριτήρια
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ
Ο δήμος εφαρμόζει σύστημα χωριστής συλλογής με τα
εξής χαρακτηριστικά:
- ξεχωριστή συλλογή τουλάχιστον των πέντε (5) κυρίων
ρευμάτων αποβλήτων,
- σχεδιασμένο για την επίτευξη (σε μελλοντική ημερομηνία)
κατ’ ελάχιστον των εθνικών στόχων συλλογής για κάθε ρεύμα
αποβλήτων ή, εάν δεν έχουν τεθεί εθνικοί στόχοι, επίτευξη 75%
χωριστής συλλογής,
- σχεδιασμένο για την επίτευξη (σε μελλοντική ημερομηνία)
ποσοστού καθαρότητας >90%.

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

*

Ο δήμος εφαρμόζει χωριστή συλλογή αποβλήτων σύμφωνα
με τα πρότυπα του παραπάνω κριτηρίου.

ΈΩΣ 14 ΒΑΘΜΟΙ*

Ο δήμος εφαρμόζει πρόγραμμα διαχείρισης οργανικών
αποβλήτων σύμφωνο με τους στόχους του εθνικού και
ενωσιακού θεσμικού πλαισίου).

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

*Τα βαθμονομημένα κριτήρια προσμετρώνται σύμφωνα με τη φιλοδοξία και τον αντίκτυπο κάθε πολιτικής. Το άθροισμα αυτών των βαθμών θα
καθορίσει το επίπεδο της Zero Waste πιστοποίησης του δήμου (και το επακόλουθο επίπεδο αστεριών).
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Ο δήμος συλλέγει ξεχωριστά τα οργανικά απόβλητα
που παράγονται εντός των ορίων του σύμφωνα με το
παραπάνω κριτήριο (o δήμος εφαρμόζει πρόγραμμα
διαχείρισης οργανικών αποβλήτων σύμφωνο με το εθνικό
και ενωσιακό θεσμικό πλαίσιο).

ΈΩΣ 6
ΒΑΘΜΟΙ*

Ο δήμος εφαρμόζει ξεχωριστή συλλογή με κάδους στο
πεζοδρόμιο όπου η συλλογή των οικιακών αποβλήτων
«Πόρτα-Πόρτα» δεν είναι εφικτή (π.χ. λόγω κόστους ή
επικινδυνότητας).

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

Ο δήμος αυξάνει τα ρεύματα χωριστής συλλογής σύμφωνα
με τα παραπάνω κριτήρια.

ΈΩΣ 5 ΒΑΘΜΟΙ*

Ο δήμος παρακολουθεί διαρκώς και συγκεντρώνει
δεδομένα για τα επίπεδα παραγωγής αποβλήτων και
ανακύκλωσης καθώς και τον αντίκτυπο των τοπικών μέτρων
πρόληψης αποβλήτων. Τα δεδομένα χρησιμοποιούνται για τη
την αξιολόγηση της υλοποίησης του Σχεδίου Μηδενικών
Αποβλήτων και στη διαδικασία λήψης σχετικών αποφάσεων.

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

Ο δήμος συλλέγει και δημοσιοποιεί δεδομένα για τον
κοινωνικο-οικονομικό αντίκτυπο του Σχεδίου Μηδενικών
Αποβλήτων.

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

Ο δήμος πραγματοποιεί τακτικές αναλύσεις αποβλήτων
για να μελετήσει το ρεύμα των υπολειμμάτων και
δημοσιοποιεί τα αποτελέσματα.

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

Ο δήμος διαρκώς μειώνει την παραγωγή υπολειμμάτων
ανά κάτοικο ανά έτος.

ΈΩΣ 9 ΒΑΘΜΟΙ*

*Τα βαθμονομημένα κριτήρια προσμετρώνται σύμφωνα με τη φιλοδοξία και τον αντίκτυπο κάθε πολιτικής. Το άθροισμα αυτών των βαθ μών θα
καθορίσει το επίπεδο της Zero Waste πιστοποίησης του δήμου (και το επακόλουθο επίπεδο αστεριών).
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Ο δήμος αναπτύσσει και εφαρμόζει οικονομικά κίνητρα για
τους πολίτες και τις επιχειρήσεις που παράγουν λιγότερα
απόβλητα, διασφαλίζοντας παράλληλα πως όσοι παράγουν
τα περισσότερα απόβλητα πληρώνουν περισσότερο.

ΈΩΣ 4 ΒΑΘΜΟΙ*

Ο δήμος προωθεί την ενεργή συμμετοχή των δημοτών σε
τοπικά προγράμματα μηδενικών αποβλήτων για οικογένειες.

ΈΩΣ 3 ΒΑΘΜΟΙ*

Ο δήμος εφαρμόζει σχέδιο πρόληψης των απορριμμάτων
σε δρόμους και πεζοδρόμια.

ΈΩΣ 2 ΒΑΘΜΟΙ*

Ο δήμος σχεδιάζει τοπικά προγράμματα και πολιτικές,
λαμβάνει και εφαρμόζει μέτρα πρόληψης αποβλήτων με
έμφαση στην πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων την
επαναχρησιμοποίηση και την επιδιόρθωση.

ΈΩΣ 10 ΒΑΘΜΟΙ*

Ο δήμος υποστηρίζει και διευκολύνει ευρύτερα μέτρα
πρόληψης αποβλήτων που εφαρμόζονται στην τοπική
κοινότητα από ένα ευρύτερο δίκτυο φορέων.

ΈΩΣ 10 ΒΑΘΜΟΙ*

Ο δήμος εφαρμόζει πολιτικές και μέτρα μηδενικών
αποβλήτων στο δημαρχείο και τα υπόλοιπα δημοτικά κτίρια
στην περιοχή του.

ΈΩΣ 3 ΒΑΘΜΟΙ*

Ο δήμος υποστηρίζει τοπικές επιχειρήσεις και
παραγωγούς στον επανασχεδιασμό «προβληματικών»
προϊόντων που δεν είναι κατάλληλα για
επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση ή κομποστοποίηση.

ΈΩΣ 3 ΒΑΘΜΟΙ*

*Τα βαθμονομημένα κριτήρια προσμετρώνται σύμφωνα με τη φιλοδοξία και τον αντίκτυπο κάθε πολιτικής. Το άθροισμα αυτών των βαθ μών θα
καθορίσει το επίπεδο της Zero Waste πιστοποίησης του δήμου (και το επακόλουθο επίπεδο αστεριών).
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ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ZERO WASTE ΔΗΜΟΙ
Απαιτούμενα Κριτήρια
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Ο δήμος διενεργεί εσωτερικό έλεγχο/εκπονεί εσωτερική έκθεση
για να διασφαλίσει τη συμμόρφωση με τα κριτήρια
πιστοποίησης του προγράμματος Zero Waste Cities και τη
συνεχή βελτίωση της στρατηγικής του για τα μηδενικά απόβλητα.
Η ηγεσία του δήμου και οι σχετικοί ενδιαφερόμενοι φορείς
ενημερώνονται για τα αποτελέσματα του ελέγχου ή της έκθεσης
καθώς και για τα σχέδια αντιμετώπισης τυχόν αποκλίσεων από
τους στόχους της στρατηγικής. Ο δήμος δημοσιοποιεί με
διαφάνεια και ειλικρίνεια πληροφορίες σχετικά πρόοδο του
Σχεδίου Μηδενικών Αποβλήτων. Απαιτείται μία ετήσια δημόσια
έκθεση κατ’ ελάχιστον.

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

Ο δήμος ενημερώνει τακτικά στους πολίτες του για την
πρόοδο, τους στόχους και τις δράσεις του σχεδίου μηδενικών
αποβλήτων. Επιπλέον, οι πολίτες ενημερώνονται για τυχόν
αλλαγές στις πρακτικές διαχείρισης απορριμμάτων που τους
αφορούν.

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

Ο δήμος δημοσιοποιεί τη δέσμευση του να γίνει Zero Waste
δήμος στις εσωτερικές και εξωτερικές του επικοινωνίες.

ΈΩΣ 3 ΒΑΘΜΟΙ*

*Τα βαθμονομημένα κριτήρια προσμετρώνται σύμφωνα με τη φιλοδοξία και τον αντίκτυπο κάθε πολιτικής. Το άθροισμα αυτών των βαθ μών θα
καθορίσει το επίπεδο της Zero Waste πιστοποίησης του δήμου (και το επακόλουθο επίπεδο αστεριών).
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Ο δήμος αναπτύσσει στρατηγική επικοινωνίας για τα μηδενικά
απόβλητα και διαμορφώνει δραστηριότητες ευαισθητοποίησης
και εκπαίδευσης για τα σχολεία, τους παιδικούς σταθμούς και
τα νηπιαγωγεία της περιοχής του.

ΈΩΣ 4 ΒΑΘΜΟΙ*

Ο δήμος δημιουργεί διασυνδέσεις και δίκτυα συνεργασίας με
άλλους ευρωπαϊκούς και διεθνής δήμους για να ανταλλάξει
γνώσεις και εμπειρίες και καλές πρακτικές/ βέλτιστες μηδενικών
αποβλήτων.

ΈΩΣ 3 ΒΑΘΜΟΙ*

Ο δήμος δημιουργεί επίσημες συνεργασίες με τους
τοπικούς φορείς ώστε να προωθήσει πρωτοβουλίες που
επεκτείνουν το κύκλο ζωής των υλικών/προϊόντων.

ΈΩΣ 3 ΒΑΘΜΟΙ*

Ο δήμος αξιολογεί το θετικό αντίκτυπο του Σχεδίου
Μηδενικών Αποβλήτων στην αντιμετώπιση της κλιματικής
αλλαγής και δημοσιοποιεί τα αποτελέσματα.

ΈΩΣ 4 ΒΑΘΜΟΙ*

Ο δήμος κατανοεί τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των
Ηνωμένων Εθνών (www.globalgoals.org) και συνδέει δημόσια
το σχέδιο μηδενικών αποβλήτων με τους 17 στόχους και τους
169 δείκτες 169 του ΟΗΕ.

1 ΒΑΘΜΟΣ*

*Τα βαθμονομημένα κριτήρια προσμετρώνται σύμφωνα με τη φιλοδοξία και τον αντίκτυπο κάθε πολιτικής. Το άθροισμα αυτών των βαθμών θα
καθορίσει το επίπεδο της Zero Waste πιστοποίησης του δήμου (και το επακόλουθο επίπεδο αστεριών).
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