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ηάδια Βεληιζηοποίηζης

• Καηαγξαθή όισλ ησλ πθηζηάκελσλ δεδνκέλσλ 

ζε θάζε ηνκέα. 

• Αλάιπζε θαη επεμεξγαζία απηώλ ησλ δεδνκέλσλ 

• Γηεμαγσγή ρξήζηκσλ ζπκπεξαζκάησλ γηα ηε 

βειηηζηνπνίεζε ησλ ζπζηεκάησλ ησλ δήκσλ.

• Σρεδηαζκόο βειηηζηνπνηεκέλνπ ζπζηήκαηνο 

δξνκνινγίσλ Γήκνπ

• Βειηηζηνπνίεζε

• Αμηνιόγεζε
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ηότοι

• Απινπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

• Eμνηθνλόκεζε ρξόλνπ

• Αύμεζε ηεο παξαγσγηθόηεηαο 

• Μεησκέλν θόζηνο εθπόλεζεο δξνκνινγίσλ

• Eμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο

• Μείσζε ησλ εθπνκπώλ ξππώλ ηνπ Γήκνπ πξνο 

ην Πεξηβάιινλ
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Βεληιζηοποίεζε δρομολογίων 

δεμοηικών οτεμάηων 

Γηαρσξηζκώλ δεκνηηθώλ νρεκάησλ ζε :

 Απνξξηκκαηνθόξα Ορήκαηα

Λνηπά Ορήκαηα
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Γεκηνπξγία βάζεο δεδνκέλσλ
• Δθηίκεζε πνζόηεηαο απνξξηκκάησλ

• Αξηζκόο θαη θαηάζηαζε νρεκάησλ

• Φαξαθηεξηζηηθά νρεκάησλ (π.ρ. θιεηζηνύ ηύπνπ, 10 ηόλσλ)

• Φαξαθηεξηζηηθά δξόκσλ (πιάηνο, κνξθή)

• Καηαγξαθή πθηζηάκελσλ δξνκνινγίσλ

• Σπρλόηεηα θαη ώξεο ζπιινγήο απνξξηκκάησλ

• Καηαγξαθή πιεζπζκνύ αλά πεξηνρή

• Γεδνκέλα θαδώλ απνξξηκκάησλ (αξηζκόο, ζεκεία, κεγέζε) 

• Φώξνο ηειηθήο απόζεζεο απνξξηκκάησλ

• Μέζνδνο ηαθήο απνξξηκκάησλ

• Καηαλάισζε θαπζίκσλ αλά όρεκα

• Καηαλάισζε θαπζίκσλ αλά δηαδξνκή

• Καηξηθέο ζπλζήθεο (Ηδηαίηεξα ζηηο νξεηλέο πεξηνρέο)

Απνξξηκκαηνθόξα νρήκαηα
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Σρεδηαζκόο Βειηηζηνπνίεζεο 

Γξνκνινγίσλ

Επαναζτεδιαζμός δρομολογίων –

σζηήμαηος ζσλλογής και μεηαθοράς

 Δηζαγσγή κεγαιύηεξσλ ή θαη πεξηζζόηεξσλ θάδσλ 

(π.ρ. ζε πεξηνρέο κε έληνλε πιεζπζκηαθή ππθλόηεηα)

 Αιιαγή ζέζεσλ  ζεκείσλ ζπιινγήο απνξξηκκάησλ

 Αληηθαηάζηαζε ή αλαλέσζε ηνπ ζηόινπ 

απνξξηκκαηνθόξσλ νρεκάησλ κε νρήκαηα πνπ λα 

πιεξνύλ νξηζκέλεο πξνδηαγξαθέο. 

Οι προδιαγραθές ασηές αθορούν ηις αέριες εκπομπές, 

ηεν καηανάλωζε κασζίμοσ ανά km, ηεν ετορύπανζε, 

ηεν αζθάλεια και άνεζε τειριζηών και εργαδομένων.
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Σρεδηαζκόο Βειηηζηνπνίεζεο 

Γξνκνινγίσλ

Δύξεζε ηεο βέιηηζηεο δηαδξνκήο γηα ηε ζπιινγή θαη 

κεηαθνξά  ησλ απνξξηκκάησλ

Εεηνύκελα :

Διαρηζηνπνίεζε ηνπ ρξόλνπ απνθνκηδήο 

Διαρηζηνπνίεζε ηεο δηαλπόκελεο απόζηαζεο

Με ηελ εύξεζε ηεο βέιηηζηεο δηαδξνκήο επηηπγράλεηαη :

Μείσζε ηεο θαηαλάισζεο θαπζίκσλ θαη εθπνκπώλ 

αέξησλ ξύπσλ θαη νηθνλνκία ζε αλζξσπνώξεο

Δπνκέλσο : 

Μείσζε νηθνλνκηθνύ θαη πεξηβαιινληηθνύ θόζηνπο  ηνπ 

Γήκνπ
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Σρεδηαζκόο Βειηηζηνπνίεζεο 

Γξνκνινγίσλ

Γηα ηελ αλάιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο ησλ δηαδξνκώλ, απαηηείηαη ε 

δεκηνπξγία  ελόο δηθηύνπ όπνπ ζα κπνξεί λα ζρεδηαζηεί ε δηαδηθαζία 

κεηαθίλεζεο ηνπ απνξξηκκαηνθόξνπ νρήκαηνο κεηαμύ ησλ ζηάζεσλ-

θάδσλ θαη πξνο ην ρώξν ηειηθήο απόζεζεο.

Τν δεηνύκελν είλαη έλα ζύλνιν δξνκνινγίσλ  όισλ ησλ νρεκάησλ, 

πνπ ζα πεξλάεη από όινπο ηνπο θόκβνπο (θάδνη) θαη λα έρεη ην 

ειάρηζην δπλαηό θόζηνο ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο αλά ηόλν 

απνβιήησλ.

Ζ επίιπζε ζύλζεησλ πξνβιεκάησλ βειηηζηνπνίεζεο δξνκνινγίσλ 

γηα ηνλ εληνπηζκό ησλ πιένλ απνδεθηώλ νηθνλνκηθώλ ιύζεσλ 

γίλεηαη κέζσ ππνινγηζηηθώλ κνληέισλ .
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Σρεδηαζκόο Βειηηζηνπνίεζεο 

Γξνκνινγίσλ

Τα Γεσγξαθηθά Σπζηήκαηα Πιεξνθνξηώλ 

(ΓΣΠ) ρξεζηκνπνηνύληαη ζπρλά γηα ην 

ζθνπό απηό.

• Με ηνλ όξν Γεσγξαθηθά Πιεξνθνξηαθά 

Σπζηήκαηα (Geographical Information

Systems) πεξηγξάθεηαη ε ζύλδεζε θαη 

αιιειεπίδξαζε γεσγξαθηθώλ ή ρσξηθώλ 

δεδνκέλσλ (ράξηεο) κε δεδνκέλα κέζσ κηαο  

ζρεζηαθήο βάζεο δεδνκέλσλ πνπ 

απνζεθεύνληαη ζε έλα θνηλό ππνινγηζηηθό 

ζύζηεκα. 



10

ηαθμός Μεηαθόρηωζης Απορριμμάηων

Δμέηαζε ηεο εηζαγσγήο Σηαζκνύ Μεηαθόξησζεο Απνξξηκκάησλ 

(ΣΜΑ) 

Ο ΣΜΑ είλαη κηα εγθαηάζηαζε όπνπ ηα απνξξίκκαηα πνπ 

ζπιιέγνληαη από ηα απνξξηκκαηνθόξα νρήκαηα, κεηαθνξηώλνληαη 

ζε άιια νρήκαηα ππνδνρήο ή νρήκαηα κεηαθόξησζεο (ΟΜ), ηα 

νπνία είλαη εηδηθά δηακνξθσκέλα θαη ζρεδηαζκέλα γηα ηε κεηαθνξά 

ησλ απνβιήησλ. Σηνπο ζηαζκνύο κεηαθόξησζεο επηδηώθεηαη ε 

ζπκπίεζε ησλ απνξξηκκάησλ ώζηε λα κεγηζηνπνηείηαη ην σθέιηκν 

θνξηίν ησλ ΟΜ. 
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Ταμηλόκεζε ΣΜΑ

Ωο πξνο ηε δπλακηθόηεηα ππνδνρήο θαη κεηαθόξησζεο (Τόλνη/εκέξα)

• από 60-150 ηόλνη/εκέξα (κηθξήο δπλακηθόηεηαο ΣΜΑ) 

• από 150-500 ηόλνη/εκέξα (κέζεο δπλακηθόηεηαο ΣΜΑ)

• από 500-3000 ηόλνη/εκέξα (πςειήο δπλακηθόηεηαο ΣΜΑ)

Ωο πξνο ηε κέζνδν ζπκπίεζεο

• ρσξίο ζπκπίεζε

• κε ρξήζε δηαηάμεσλ ρακειήο ζπκπίεζεο (ζπκπίεζε 1:3 πεξίπνπ)

• κε ρξήζε δηαηάμεσλ πςειήο ζπκπίεζεο ζπκπίεζε >1:3)

Ωο πξνο ηηο πάγηεο εγθαηαζηάζεηο

• ζηαζεξόο (νη δηεξγαζίεο ζπζθεπαζίαο δηελεξγνύληαη ζε πάγηεο    

θηηξηαθέο ππνδνκέο).

• θηλεηόο (νη δηεξγαζίεο ζπκπίεζεο θαη ζπζθεπαζίαο ιακβάλνπλ    

ρώξα ζε θνξηεγό όρεκα ή ζπλδπαζκό νρεκάησλ πνπ θέξεη    

θαηάιιειν εμνπιηζκό ρσξίο κεζνιάβεζε πάγησλ          

εγθαηαζηάζεσλ ζπκπίεζεο).
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Σηαζεξόο ΣΜΑ
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Κηλεηόο ΣΜΑ
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Σρεδηαζκόο Βειηηζηνπνίεζεο 

Γξνκνινγίσλ

 Μείσζε ηνπ όγθνπ ησλ απνξξηκκάησλ κε ηε Γηαινγή απνξξηκκάησλ 

ζηελ πεγή (ΓζΠ)

• Αλάπηπμε θαη βειηίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο αλαθύθισζεο ώζηε λα 

πξνσζείηαη ν δηαρσξηζκόο ζε αλαθπθιώζηκα πιηθά θαη κε αλαθπθιώζηκα 

(αύμεζε ηνπ αξηζκνύ ησλ ζεκείσλ αλαθύθισζεο ώζηε λα είλαη 

επθνιόηεξα πξνζβάζηκα από ηνπο θαηνίθνπο).

• Ζιεθηξνληθό δύγηζκα ησλ απνξξηκκάησλ 

Νέν πξόγξακκα ρξέσζεο απνξξηκκάησλ πνπ ήδε εθαξκόδεηαη πηινηηηθά 

από νξηζκέλνπο Γήκνπο. Με ηελ εηζαγσγή απηνύ ηνπ ζπζηήκαηνο, νη 

δεκόηεο κεηά από αίηεζή ηνπο πξνο ην Γήκν ζα παξαιακβάλνπλ 

ζπγθεθξηκέλεο ρσξεηηθόηεηαο θάδνπο, ηα νπνία ζα θέξνπλ κηθξνηζίπ, ή 

εάλ δελ ζέινπλ λα αιιάμνπλ θάδν ζα κπνξνύλ λα πξνκεζεύνληαη κόλν 

ηα κηθξνηζίπ πνπ ζα θαινύληαη λα ελζσκαηώζνπλ ζηνπο θάδνπο ηνπο. 

Τν απνξξηκκαηνθόξν θαηά ηε ζπιινγή από ηνλ θάδν ζα αλαγλσξίδεη ην 

κηθξνηζίπ θαη ζα πξνρσξεί ζε δύγηζκα ησλ απνξξηκκάησλ. Με βάζε ην 

βάξνο ζα ππάξρεη κία θόξκνπια απνπιεξσκήο ηνπ ηέινπο 

απνξξηκκάησλ. 



15

Σρεδηαζκόο Βειηηζηνπνίεζεο 

Γξνκνινγίσλ

 Ζ εκεξήζηα ζπιινγή ησλ απνξξηκκάησλ λα γίλεηαη κέζα ζην 

ζπλήζεο σξάξην εξγαζίαο έηζη ώζηε λα κελ απμάλεηαη ην θόζηνο 

εξγαζίαο

 Ζ λπρηεξηλή ζπιινγή λα μεθηλά από ηελ πεξηθέξεηα θαη ηηο 

πεξηνρέο θαηνηθίαο θαη λα θαηεπζύλεηαη πξνο ηα εκπνξηθά 

θέληξα κόιηο ειαηησζεί ε ππθλόηεηα θπθινθνξίαο.

 Νένο ρώξνο ηειηθήο απόζεζεο απνξξηκκάησλ?

 Άιιεο πξνηάζεηο?
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Λνηπά Ορήκαηα

Καηαγξαθή πθηζηάκελσλ ζηνηρείσλ :

• Αξηζκόο νρεκάησλ

• Τύπνο θαη κέγεζνο νρεκάησλ

• Καηάζηαζε νρεκάησλ

• Καηαγξαθή δξνκνινγίσλ

• Καηαλάισζε θαπζίκσλ αλά όρεκα

• Καηαλάισζε θαπζίκσλ αλά δηαδξνκή

 Γεκηνπξγία βάζεο δεδνκέλσλ κε ηα πθηζηάκελα ζηνηρεία
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Πηζαλέο Λύζεηο Βειηηζηνπνίεζεο

• Αληηθαηάζηαζε ή αλαλέσζε όρεκάησλ κε ζύγρξνλα νρήκαηα 
κε ρακειόηεξε θαηαλάισζε θαπζίκνπ, ρακειόηεξνπο 
ξύπνπο , κε ζύζηεκα ζπκπίεζεο θαη αλύςσζεο θάδσλ. 

• Ζ αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ θαηά ηελ αγνξά νρεκάησλ λα 
ιακβάλεη ππόςηλ ηελ θαηαλάισζε θαπζίκνπ θαη CO2.

• Τα ελεξγνβόξα απηνθίλεηα ζα πξέπεη ζηαδηαθά λα 
απνζπξζνύλ από ηηο ππεξεζίεο ηνπ δήκνπ θαη λα 
αληηθαηαζηαζνύλ κε «νηθνλνκηθά», ρακειόηεξεο θαηαλάισζεο 
θαπζίκνπ θαη εθπνκπήο CO2.

• Καηλνηόκεο ηερλνινγίεο όπσο ηα πβξηδηθά θαη ηα ειεθηξηθά 
απηνθίλεηα ζα πξέπεη λα εμεηαζηνύλ, θαζώο ππάξρεη ξαγδαία 
αλάπηπμε ζηνπο ηνκείο απηνύο.
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Πηζαλέο Λύζεηο Βειηηζηνπνίεζεο

 Πξνγξακκαηηζκόο  εξγαζηώλ – Αιιαγή δξνκνινγίσλ

• Οκαδνπνίεζε ησλ εξγαζηώλ

Δμέηαζε εξγαζηώλ πνπ κπνξνύλ λα εθπνλεζνύλ από 

έλα όρεκα

• Σρεδηαζκόο ησλ πηζαλώλ δξνκνινγίσλ

• Υπνινγηζκόο ηεο απόζηαζεο ησλ πηζαλώλ δξνκνινγίσλ 

• Δθηίκεζε ηεο θπθινθνξηαθήο θίλεζεο

• Δπαλαζρεδηαζκόο 
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Πηζαλέο Λύζεηο Βειηηζηνπνίεζεο

Οκαδνπνίεζε εξγαζηώλ- Υπνινγηζκόο βέιηηζηεο δηαδξνκήο

• Σρεδίαζε γξαθήκαηνο κε ηηο εξγαζίεο (θόκβνη)

Παξάδεηγκα Α (κε νκαδνπνίεζεο εξγαζηώλ)

• Ζ απόζηαζε (Φ) πνπ ζα δηαλύζεη ην όρεκα ζηελ 

δηαδξνκή απηή ζα είλαη :

X = 2*OA + 2*OB + 2*OΓ
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Πηζαλέο Λύζεηο Βειηηζηνπνίεζεο

Παξάδεηγκα Β (νκαδνπνίεζεο εξγαζηώλ)

• Ζ απόζηαζε (Υ) πνπ ζα δηαλύζεη ην όρεκα ζηελ δηαδξνκή ηνπ 
Σρήκαηνο 2 ζα είλαη :

Υ = OA + OB + OΓ + ΑΒ + ΒΓ

• Δθόζνλ ε απόζηαζε ΑΒ+ΒΓ είλαη κηθξόηεξε από ηελ 
ΟΑ+ΟΒ+ΟΓ ηόηε ε απόζηαζε πνπ ζα δηαλύζεη ην όρεκα ζην 
παξάδεηγκα Β ζα είλαη κηθξόηεξε.
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Πηζαλέο Λύζεηο Βειηηζηνπνίεζεο

Αξηζκεηηθό Παξάδεηγκα

Σύγθξηζε δξνκνινγίσλ Ο→ Α →Β →Γ →Ο  θαη 

Ο→Α →Ο →Β →Γ →Ο

Παξαηεξνύκε όηη ζηελ 1ε Πεξίπησζε ην όρεκα ζα 

δηαλύζεη 50km ελώ ζηε 2ε 40km!
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Πηζαλέο Λύζεηο Βειηηζηνπνίεζεο

Πξέπεη λα εμεηάζνπκε όια ηα πηζαλά 

δξνκνιόγηα θαη λα εληνπίζνπκε ηηο πην ζύληνκεο 

δηαδξνκέο.

Πξέπεη λα ιεθζεί ζνβαξά ππόςε είλαη ε 

θπθινθνξηαθή ζπκθόξεζε γηα ηελ θάζε 

δηαδξνκή

Φξήζε καζεκαηηθώλ κνληέισλ ππνινγηζκνύ 

ηεο βέιηηζηεο δηαδξνκήο. Τα καζεκαηηθά κνληέια 

είλαη αξθεηά ρξήζηκα ηδηαίηεξα ζε πνιύπινθα 

ζπζηήκαηα. 
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Πηζαλέο Λύζεηο Βειηηζηνπνίεζεο

 Σύζηαζε ελόο Μεραληζκνύ Διέγρνπ Γηαδηθαζηώλ 

• Καηαγξαθή θαη ε απνζήθεπζε δεδνκέλσλ όισλ ησλ 

δηαδηθαζηώλ ζε κηα βάζε δεδνκέλσλ 

• Αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ζε ηαθηά ρξνληθά 

δηαζηήκαηα

• Άκεζε παξέκβαζε ζε πηζαλέο βιάβεο ή 

δπζιεηηνπξγίεο ηνπ ζπζηήκαηνο



24

Αμηνιόγεζε Βειηηζηνπνίεζεο 

Γξνκνινγίσλ δεκνηηθώλ νρεκάησλ

Καηαγξαθή απνηειεζκάησλ, ζύγθξηζε κε 

πεξίνδν πξηλ ηε βειηηζηνπνίεζε.

Έρνπλ επηηεπρζεί νη ζηόρνη?

Σε πνηό βαζκό?

Άιιεο πξνηάζεηο βειηηζηνπνίεζεο?
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ΕΤΥΑΡΙΣΩ

•ΕΡΩΣΗΕΙ!
•ΑΠΑΝΣΗΕΙ!

• Επικοινωνήζηε μαζί μας: Τελ. 22667716, Fax: 22667736, 

e-mail: info@cea.org.cy

• Επιζκεθηείηε μας: Οδός Λεύκωνος 20, Μαρκίδες court 13, 

Γρα403, 2064, Σηρόβολος

• Επιζκεθηείηε ηην ιζηοζελίδα μας: www.cea.org.cy

Ενεργειακό Γραθείο

Κσπρίων Πολιηών

http://www.cea.org.cy/

