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ΚΙΝΗΣΟ ΠΡΑΙΝΟ ΗΜΕΙΟ 

 

1. ΕΙΑΓΩΓΗ 

Βαςικοί πυλϊνεσ του ςχεδιαςμοφ του Διμου Αγίασ Παραςκευισ όπωσ αυτοί 
περιγράφονται ςτο Σοπικό χζδιο Διαχείριςθσ τερεϊν Αποβλιτων αποτελοφν θ 
ζμφαςθ ςτθν ανακφκλωςθ, θ ενθμζρωςθ των πολιτϊν, θ επζνδυςθ ςε απαιτοφμενεσ 
υποδομζσ και οι πιλοτικζσ δράςεισ. Βαςικόσ άξονασ του χεδίου αποτελεί θ λειτουργία 
του Πράςινου θμείου για τθ χωριςτι ςυλλογι υλικϊν και προετοιμαςία τουσ για 
ανακφκλωςθ ι επαναχρθςιμοποίθςθ. 

Κρίνεται ωςτόςο αναγκαίο να υλοποιθκοφν ςυγκεκριμζνεσ δράςεισ με ςτόχο τθν 
ενθμζρωςθ, τθν ευαιςκθτοποίθςθ και τθν εξοικείωςθ των πολιτϊν με το νζο μοντζλο 
διαχείριςθσ ανακυκλϊςιμων υλικϊν. Ωσ πρϊτο βιμα, θ Τπθρεςία Κακαριότθτασ 
προτίκεται να προχωριςει άμεςα ςτθ λειτουργία Κινθτοφ Πράςινου θμείου ςτον 
Διμο μασ. 

 

2. ΟΦΕΛΗ 

Σα οφζλθ από τθ λειτουργία του Κινθτοφ Πράςινου θμείου είναι τα εξισ: 

 Εφκολθ πρόςβαςθ για τουσ πολίτεσ. 
 Ενθμζρωςθ, ευαιςκθτοποίθςθ και ενεργοποίθςθ πολιτϊν. 
 Ανακφκλωςθ ειδικϊν ρευμάτων που δεν ανακυκλϊνονται εφκολα. 
 Προϊκθςθ τθσ επαναχρθςιμοποίθςθσ υλικϊν, όπωσ ςυςκευζσ, βιβλία, παιχνίδια. 
 Διαμόρφωςθ νζασ προςζγγιςθσ ωσ προσ τθν ανακφκλωςθ, νζασ πρακτικισ για 

τθμείωςθ τθσ ευκολίασ απόρριψθσ χριςιμων υλικϊν, κακϊσ και ανάπτυξθ νζων 
προτφπων κοινωνικισ ςυμπεριφοράσ. 
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3. ΕΞΟΠΛΙΜΟ 

Για τθ λειτουργία του Κινθτοφ Πράςινου θμείου ο Διμοσ διακζτει όχθμα VW 
Transporter,κατάλλθλαδιαμορφωμζνο με χαμθλό κόςτοσ και με ειδικζσ προδιαγραφζσ, 
για να είναι εφκολθ θ φόρτωςθ/εκφόρτωςθ και θ ξεχωριςτι διαλογι υλικϊν. Θα είναι 
καλαίςκθτο και κακαρό, ζτςι ϊςτε να είναι ελκυςτικό ςτουσ χριςτεσ και κα 
ςυνεργάηεται και με άλλου τφπου οχιματα ςυλλογισ του Διμου ςε περίπτωςθ 
παραλαβισ μεγάλου όγκου υλικϊν ι ογκωδϊν αντικειμζνων.Οι χϊροι αποκικευςθσ κα 
περιλαμβάνουνμικροφσ κάδουσ, ειδικοφσ ςάκουσ, διάφανουσ κάδουσ κ.ά. Θα υπάρχει 
θ δυνατότθτα να χρθςιμοποιθκοφν επιδεικτικά μθχανιματα για τθ μείωςθ του όγκου 
του γυαλιοφ, του πλαςτικοφ και του αλουμινίου. 

 

4. ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 

Σο Κινθτό Πράςινο θμείο κα ακολουκεί ςυγκεκριμζνο δρομολόγιο ςε κεντρικά ςθμεία 
τθσ πόλθσ, το οποίο κα ζχει ανακοινωκεί ςτθν Ιςτοςελίδα του Διμου και κα αφορά 
ςυγκεκριμζνεσ μζρεσ και ϊρεσ. Σο πρόγραμμα αυτό κα περιλαμβάνει επιςκζψεισ ςε 
πλατείεσ, ςχολεία, πολιτιςτικζσ και ακλθτικζσ εκδθλϊςεισ του Διμου.Οι πολίτεσ κα 
μποροφν να επιςκζπτονται το Κινθτό Πράςινο θμείο προκειμζνου να εναποκζτουν τα 
υλικά που ζχουν ςυλλζξει κατά τισ προθγοφμενεσ θμζρεσ.Η λειτουργία του κα πρζπει 
να εξαςφαλίηει ςχετικι ευελιξία και ωσ προσ τα ειςερχόμενα ρεφματα υλικϊν και τισ 
ποςότθτεσ που κα ςυλλζγονται.Η ςυνεχισ επικοινωνία με τουσ χριςτεσ δίνει τθν 
ευκαιρία ςτθν Τπθρεςία Κακαριότθτασ να δίνει πλθροφορίεσ για τισ ζννοιεσ τθσ 
ανακφκλωςθσ, τθσ επαναχρθςιμοποίθςθσ και τθσ διαλογισ ςτθν πθγι. 

 

5. ΑΝΣΑΠΟΔΟΣΙΚΗ ΚΑΡΣΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ 

Προκείμενου να ενιςχυκεί θ επιςκεψιμότθτα του Κινθτοφ Πράςινου θμείου κα 
εφαρμοςτεί θ χριςθ Ανταποδοτικισ Κάρτασ Ανακφκλωςθσ με ςτόχο τθ δθμιουργία  
μθχανιςμοφ παροχισ κινιτρων. Οι πολίτεσ που ςυμμετζχουν ςτθ δράςθ, κα 
παραλαμβάνουν τθν ειδικι Κάρτα και κα απολαμβάνουν ειδικζσ εκπτϊςεισ και 
παροχζσ από ςυνεργαηόμενεσ επιχειριςεισ του Διμου, για τισ οποίεσ κα 
ενθμερϊνονται ςτθν Ιςτοςελίδα του Διμου. 

 Ο χριςτθσ ςυλλζγει και μεταφζρει τα υλικά 
ςτο Κινθτό Πράςινο θμείο. 

 Η υπθρεςία εκδίδει τθν Ανταποδοτικι Κάρτα 
Ανακφκλωςθσ για τον τρζχοντα μινα. 

 Ο χριςτθσ μπορεί να χρθςιμοποιιςει τθν Κάρτα 
ςε ςυνεργαηόμενεσ επιχειριςεισ. 

 Η Κάρτα κα ζχει μθνιαία ιςχφ και κα μπορεί 
να ανανεωκεί ςε επόμενθ επίςκεψθ.  
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6. ΕΝΗΜΕΡΩΗ 

Θα υλοποιθκεί ειδικι καμπάνια με ςτόχο τθν ευαιςκθτοποίθςθ και ενεργοποίθςθ των 
πολιτϊν και κα δθμιουργθκεί εξειδικευμζνο ςθμείο αναφοράσ ςτθν Ιςτοςελίδα του 
Διμου και ςτο Facebook, όπου οι χριςτεσ κα ζχουν τθ δυνατότθτα να ενθμερϊνονται 
για τθ δράςθ.τόχοσ είναι θ δθμιουργία βάςθσ ενεργϊν πολιτϊν με ςκοπό τθ διαρκι 
ενθμζρωςθ ςτα κζματα τθσ ανακφκλωςθσ.Είναι πολφ ςθμαντικό να υπάρχει 
ενθμζρωςθ για το δρομολόγιο του Κινθτοφ Πράςινου θμείου, τισ ϊρεσ που 
λειτουργεί, ταυλικάπου δζχεται και τουσ περιοριςμοφσπου υπάρχουν.Για τον ςκοπό 
αυτό μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν μία ςειρά από εργαλεία, όπωσ: 

 Ανάρτθςθ βαςικϊν πλθροφοριϊν και ενθμερϊςεων ςτθν Ιςτοςελίδα του Διμου 
(www.agiaparaskevi.gr) και ςε ειδικι ςελίδα ςτο Facebook (Πράςινο θμείο-Διμοσ 
Αγίασ Παραςκευισ), όπωσ το δρομολόγιο του Κινθτοφ Πράςινου θμείου ανά μζρα 
και ϊρα, τα είδθ και τισ ποςότθτεσ των υλικϊν που μπορεί να δζχεται, επιςιμανςθ 
για διαχωριςμό των υλικϊν πριν τθ μεταφορά τουσ, ςυνζργειεσ με άλλα ςυςτιματα 
ανακφκλωςθσ και επαναχρθςιμοποίθςθσ που εφαρμόηονται ςτον Διμο. 

 Εξειδικευμζνεσ ενζργειεσ επικοινωνίασ, που μπορεί να περιλαμβάνουν, μεταξφ 
άλλων, καμπάνια προϊκθςθσ του Κινθτοφ Πράςινου θμείου, διανομι φυλλαδίου 
για ενθμζρωςθ των κατοίκων ςχετικά με τθ λειτουργία του, άρκρα ι καταχωριςεισ 
ςτον τοπικό τφπο, δελτία τφπου. 

 

7. ΤΛΛΕΓΟΜΕΝΑ ΤΛΙΚΑ 

Σα ςυλλεγόμενα υλικά είναι τα εξισ: 

 Τλικάςυςκευαςίασ 
o Χαρτί 
o Γυαλί 
o Πλαςτικό 
o Αλουμίνιο 
o Μζταλλο 

 Επαναχρθςιμοποιιςιμα υλικά και αντικείμενα 
o Παιχνίδια 
o CD 
o Ξφλινα μικροαντικείμενα 
o Βιβλία 

 Δυνθτικά επικίνδυνα απόβλθτα 
o Μπαταρίεσ 
o Ηλεκτρικζσ και θλεκτρονικζσ ςυςκευζσ 
o Λαμπτιρεσ και φωτιςτικά ςϊματα 
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8. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

Η δράςθ του Κινθτοφ Πράςινου θμείου κα λειτουργιςει ςε δφο φάςεισ: 

 Πιλοτικι λειτουργία (ΙΟΤΝΙΟ-ΙΟΤΛΙΟ 2016) 

Κάκε Σετάρτθ: Ελ. Βενιηζλου & Λ. Κατςϊνθ 08:00-10:00 
   Κεντρικι Πλατεία   10:30-13:00 
Κάκε Πζμπτθ: Χίου & Κορυτςάσ   08:00-10:00 
   Πλατεία Αϊ Γιάννθ   10:30-13:00 

 ε μόνιμθ βάςθ (ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 2016-ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2017) 

Σο Κινθτό Πράςινο θμείο κα επιςκζπτεται κεντρικά ςθμεία τθσ πόλθσ και ςχολεία, 
βάςει προγράμματοσ, κα δζχεται υλικά και κα εφαρμοςτεί θ Ανταποδοτικι Κάρτα 
Ανακφκλωςθσ. 

 2016 2017 

ΙΟΤΝ ΙΟΤΛ ΑΤΓ ΕΠ ΟΚΣ ΝΟΕ ΔΕΚ ΙΑΝ ΦΕΒ 

ΠΙΛΟΣΙΚΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ          

Ε ΜΟΝΙΜΗ ΒΑΗ          

 

9. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Σα αναμενόμενα αποτελζςματα από τθ λειτουργία του Κινθτοφ Πράςινου θμείου 
είναι τα εξισ: 

 Αφξθςθ του ποςοςτοφ εκτροπισ από τον κάδο των ςφμμεικτων αποβλιτων. 
 Εκτροπι υλικϊν που δεν μποροφν να ανακυκλωκοφν ςτον μπλε κάδο, όπωσ 

θλεκτρικζσ και θλεκτρονικζσ ςυςκευζσ, μπαταρίεσ, λαμπτιρεσ. 
 Αφξθςθ τθσ κακαρότθτασ των υλικϊν που ςυλλζγονται. 
 Εξοικείωςθ των πολιτϊν με τισ ζννοιεσ πράςινο ςθμείο, ανακφκλωςθ, 

επαναχρθςιμοποίθςθ, διαλογι ςτθν πθγι. 

 

10. ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Διεφκυνςθ Περιβάλλοντοσ 
ΣΗΛ.:213 2004 539 
Ιςτοςελίδα: www.agiaparaskevi.gr 
Facebook: Πράςινο θμείο-Διμοσ Αγίασ Παραςκευισ 
 
Ιωάννθσ Α. ιδζρθσ 
Αντιδιμαρχοσ Διεφκυνςθσ Περιβάλλοντοσ 
ΣΗΛ.:213 2004 506 
E-mail: i.sideris@agiaparaskevi.gr 
 


