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ΠΡΑΣΙΝΑ ΣΗΜΕΙΑ 

Δυνατότητα Διαλογής στην Πηγή  

 με ξεχωριστό κάδο για κάθε υλικό 

Παράδοση ανακυκλώσιμων υλικών από πολίτες  

Προδιαλεγμένα υλικά  καθαρά υλικά 

Αύξηση εκτροπής χρήσιμων υλικών από το ΧΥΤΑ   

Μείωση κόστους διαχείρισης αποβλήτων 
 



ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Η αύξηση της Διαλογής στην Πηγή με τη δημιουργία 

Πράσινων Σημείων αποτελεί προτεραιότητα: 

του Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων 

του Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων της 

Περιφέρειας Αττικής  και  

του Τοπικού Σχεδίου Αποκεντρωμένης Διαχείρισης 

Στερεών Αποβλήτων του Δήμου Αγίας Παρασκευής  
 



ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΓΩΝΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ; 

Αποτελούν έναν τύπο Πράσινου Σημείου. 

ΚΥΑ 18485-2017, ΦΕΚ 1412/Β  

 
«Οι Γωνιές Ανακύκλωσης είναι σημεία συλλογής 

αποβλήτων πολύ μικρής κλίμακας, με κατάλληλο δάπεδο, 

χωρίς περίφραξη ή οποιεσδήποτε κατασκευές, αλλά με 

σαφές περίγραμμα. Στις Γ.Α. γίνεται χωριστή συλλογή 

διαφορετικών κατηγοριών ανακυκλώσιμων αστικών 

αποβλήτων σε κατάλληλους περιέκτες με την κατάλληλη 

σήμανση. Η πρόσβαση του κοινού σε αυτές είναι 

ελεύθερη.» 



ΓΩΝΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 

 

Γωνιές Ανακύκλωσης  
 

Στρατηγική του Δήμου Αγίας Παρασκευής για: 

 αύξηση της Διαλογής στην Πηγή (ΔσΠ)  

 επίτευξη των εθνικών, περιφερειακών και   

     τοπικών στόχων διαχείρισης αποβλήτων 

 



ΔΙΑΛΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ! 

Οι Γωνιές Ανακύκλωσης προβλέπεται να περιλαμβάνουν πέντε διαφορετικούς 

κάδους για: 

 

1. Χαρτί/χαρτόνι 

2. Γυαλί 

3. Μέταλλο,πλαστικό 

4. Ρούχα, παπούτσια, λευκά είδη, ζώνες, τσάντες 

5. Οργανικά απόβλητα 

 

 



ΧΑΡΤΙ/ΧΑΡΤΟΝΙ 

Πράσινος κάδος με κίτρινο καπάκι 
  Έντυπο χαρτί (εφημερίδες, περιοδικά, έντυπα, εκτυπωμένο χαρτί 

  κ.ά.) 

  Συσκευασίες από χαρτί και χαρτόνι (κούτες, κουτιά), απαραιτήτως 

  διπλωμένες! 

 

 Παροχή κάδου: ΕΔΣΝΑ 

 Αποκομιδή: ΕΔΣΝΑ 

 

 



ΓΥΑΛΙ 

Μπλε κώδωνας 
 Μπουκάλια, βαζάκια και  

 άλλες γυάλινες συσκευασίες 

 χωρίς καπάκια 

 

 Παροχή κάδου: ΕΕΑΑ 

 Αποκομιδή: ΕΕΑΑ 
 

 



ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΑ) 

Καφέ κάδος 
 Απόβλητα κουζίνας 

 Υπολείμματα μαγειρεμένων τροφών (όχι κόκκαλα ή ψάρια) 

 Φρούτα & λαχανικά (με φλούδες ή κοτσάνια) 

 Ψωμί 

 Γαλακτοκομικά 

 Τσόφλια αυγών 

 Υπολείμματα από καφέ ή τσάι (και φακελάκια τσαγιού) 

 Απόβλητα κήπου 

 Φύλλα και άνθη (ξερά ή χλωρά) 

 Γκαζόν 

 Άλλα απόβλητα 

 Στάχτη 

 

 Παροχή κάδου: ΕΔΣΝΑ 

 Αποκομιδή: Δήμος Αγίας Παρασκευής 

 Έχουν τοποθετηθεί  συνολικά 64 καφέ κάδοι στην πόλη, μπροστά από σούπερ μάρκετ και 
οπωροπωλεία. 

 

 



ΕΝΔΥΜΑΤΑ 

Κόκκινος κάδος  
 Ρούχα  

 Ζευγαρωμένα παπούτσια 

 Λευκά είδη (σεντόνια, πετσέτες κ.ά.) 

 Κουβέρτες 

 Τσάντες 

 Ζώνες 
 

 Παροχή κάδου: RECYCOM 

 Αποκομιδή: RECYCOM 

 

 



ΜΕΤΑΛΛΟ/ΠΛΑΣΤΙΚΟ 

Μπλε κάδος/γκρι με κόκκινο καπάκι 
 

 συσκευασίες από μέταλλο ή πλαστικό  

 
 Παροχή κάδου: Δήμος Αγίας Παρασκευής 

 Αποκομιδή: Δήμος Αγίας Παρασκευής 

 

 



ΕΙΔΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ  

ΣΕ ΚΑΘΕ ΓΩΝΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

  



Γωνιά Ανακύκλωσης Βενιζέλου & Ζέρβα 



Γωνιά Ανακύκλωσης Αγίας Τριάδος & Αντιγόνης 



Γωνιά Ανακύκλωσης Παπαντωνίου 13 



ΠΡΩΤΕΣ ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ 

 Απόρριψη υλικών άσχετων με τις Γωνιές 

  Ανακύκλωσης από τους γείτονες και δημιουργία 

  σκουπιδότοπου 

 Αντιδράσεις κατοίκων και επαγγελματιών για:  

 κατάληψη χώρων στάθμευσης 

 τυχόν πρόκληση εστιών μόλυνσης από κάδο 

   οργανικού 

 αύξηση αριθμού κάδων στη γειτονιά τους 

 



ΒΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Μάιος 2018   

Εισήγηση της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Διαχείρισης Απορριμμάτων για 
χωροθέτηση τριάντα Γωνιών Ανακύκλωσης σε όλη την επικράτεια του Δήμου 

 Ιούνιος 2018  

 Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και το Δημοτικό Συμβούλιο εγκρίνουν τη χωροθέτηση. 

 Ιούλιος 2018  

 Ξεκινά η σταδιακή εγκατάσταση των Γωνιών Ανακύκλωσης, με πρώτη την 
εγκατάσταση των κάδων χαρτιού και γυαλιού. 

 Νοέμβριος 2018 

 Προστίθεται ο κόκκινος κάδος ρούχων. 

 Δεκέμβριος 2018 

 Προστίθεται ο καφέ κάδος συλλογής οργανικών. 

 

 
Σε αναμονή για την υπογραφή της σύμβασης για την προμήθεια των 

κάδων μετάλλου/ πλαστικού 



ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ 

 Ύπαρξη επαρκούς χώρου 

 Επισκεψιμότητα (ύπαρξη παραγωγών 

ανακυκλώσιμων υλικών, όπως κατοικίες, 

καταστήματα, γραφεία) 

 Προσβασιμότητα 

 Κατά το δυνατόν καλύτερη διασπορά στην 

επικράτεια του Δήμου 

 



ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΣΤΟ ΧΑΡΤΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 



ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ 

Κινητό Πράσινο Σημείο 

Βασικό εργαλείο ενημέρωσης & ανακύκλωσης του Δήμου 

 



ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ 
Διττός ρόλος Κινητού Πράσινου Σημείου 

Α) Ενημέρωση: 

 Στάθμευση σε Γωνιές Ανακύκλωσης ή καφέ κάδους και σε σημεία με  

 αυξημένη επισκεψιμότητα, π.χ. πλατείες, αγορές με καταστήματα, λαϊκές  

 αγορές, σχολεία/νηπιαγωγεία, παιδικές χαρές, κτίρια διοίκησης, ΕΡΤ,  

 έξοδοι του μετρό. 

 Ενημέρωση των πολιτών, των επαγγελματιών και των  

 καταστηματαρχών της περιοχής και διανομή ενημερωτικών  

 φυλλαδίων για τις Γωνιές Ανακύκλωσης και τον καφέ κάδο οργανικού υλικού 

Β) Συλλογή χρήσιμων υλικών: 

 Συλλογή υλικών που δε συλλέγονται στις Γωνιές Ανακύκλωσης (ηλεκτρικές & ηλεκτρονικές συσκευές,  

 λαμπτήρες, μπαταρίες, πλαστικά καπάκια, βιβλία, παιχνίδια κλπ.) 

 Ανάρτηση προγράμματος ΚΠΣ στην ιστοσελίδα Δήμου, όταν είναι συγκεκριμένο, για να το βρίσκει το κοινό ή το 

ΚΠΣ κλείνει ραντεβού αποκομιδής με κατοίκους ή καταστήματα για τη συλλογή υλικών. 



ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ 



ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ 



ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ 



ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ 

ΣΧΟΛΕΙΑ  

 Τακτικές επισκέψεις του Κινητού Πράσινου 
Σημείου σε σχολεία της Αγίας Παρασκευής 

 Ενημέρωση παιδιών και διδασκόντων για τις 
Γωνιές Ανακύκλωσης από υπαλλήλους του  
Δήμου  

 Ρίψη ανακυκλώσιμων & επαναχρησιμοποι-
ούμενων υλικών από τα παιδιά στο σωστό 
κάδο εντός του ΚΠΣ. 

 



ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ 

1ο Γενικό Λύκειο 



ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ 

7ο Νηπιαγωγείο  



ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ 

7ο Νηπιαγωγείο  



ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ 

7ο Νηπιαγωγείο  



ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ 

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

 Θετική ανταπόκριση του κοινού, ιδιαίτερα στις 

οικιστικές περιοχές και σε εκείνες, όπου έχει γίνει 

ενημέρωση.  

 Λιγότερο καθαρά υλικά σε περιοχές με μεγάλη 

επισκεψιμότητα ατόμων από άλλες περιοχές, 

όπως η πλατεία Αγίας Παρασκευής 

 Συνέχιση των δράσεων ενημέρωσης και 

ευαισθητοποίησης και στο μέλλον 

 



ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

 ΓΩΝΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ - 2Ο εξάμηνο του 2018 

 

 

 

 

  

  

  

 

Ρεύμα Τόνοι [tn] 

Γυαλί 5.240 

Χαρτί/χαρτόνι 14.370 

Οργανικά απόβλητα 51.400 

Ενδύματα κλπ 7.000 

Σημείωση:  

Τα «οργανικά απόβλητα» προέρχονται από το σύνολο των καφέ κάδων που 

υπάρχουν στην Αγία Παρασκευή (64) και όχι μόνο από τις Γωνιές Ανακύκλωσης (30). 



ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

ΚΙΝΗΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ – 2018 

Ρεύμα Κιλά [kg] 

Πλαστικά καπάκια 2.800 

Ηλεκτρικές & ηλεκτρονικές συσκευές 365 

Λαμπτήρες 10 

Μπαταρίες 37 

Σημείωση:  

Τα πλαστικά καπάκια προέρχονται και από το σημείο συλλογής στο Δημαρχείο.  



Εν κατακλείδι 

Η Διαλογή στην Πηγή: 

- βοηθά στη συλλογή καθαρών υλικών και στη μείωση του κόστους της 

ανακύκλωσης  

- αποτελεί εδώ και δεκαετίες κοινή πρακτική στις ευρωπαϊκές χώρες. 

Η ανακύκλωση ή επαναχρησιμοποίηση αυτών των καθαρών υλικών:  

- θα τα εκτρέψει από τον ΧΥΤΑ και  

- θα τα επανεντάξει στην παραγωγική διαδικασία με περιβαλλοντικά, κοινωνικά 

και οικονομικά οφέλη.  

 

 

 

Η Αγία Παρασκευή είναι από τις πρώτες πανελλαδικά πόλεις που εγκατέστησαν 

Γωνιές Ανακύκλωσης και λειτούργησαν Κινητό Πράσινο Σημείο. 



Ευχαριστώ για την προσοχή σας!  

 

 

 

 

 

 

 

Δήμος Αγίας Παρασκευής 

Διεύθυνση Καθαριότητας & Διαχείρισης Απορριμμάτων 

Τηλέφωνο: 213 2004 570 

Email: kathariotita@agiaparaskevi.gr 


