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ΠΡΟΟΙΜΙΟ  

I.  ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  

Με την  Α.Π.: οικ.12289/17-09-2015 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή 

αναδόχου υλοποίησης του έργου «Εκπόνηση Οδηγού για το σχεδιασμό, οργάνωση και 

λειτουργία Πράσινων Σημείων και πρότυπες προδιαγραφές μελέτης σχετικών 

εγκαταστάσεων» προκηρύχθηκε ο εν λόγω  διαγωνισμός για τις 28/9/2015.  Στη συνέχεια με 

την Α.Π.:οικ.13740/7-10-2015 απόφαση  της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης των Τομεακών 

Επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΤΠΑ και του Ταμείου Συνοχής, Ειδική Υπηρεσία 

Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και 

Αειφόρος Ανάπτυξη»-Υποδιεύθυνση Τομέα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Οικονομίας, 

Ανάπτυξης και Τουρισμού, ανατέθηκε η εκπόνηση του  εν λόγω έργου στην εταιρεία                      

«Ι. ΚΟΥΓΙΑΝΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.».  

Φορέας Υλοποίησης του έργου είναι η  Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης/ΕΠΠΕΡΑΑ. Με το υπ’ 

αριθμ. πρωτ. οικ 14665/4-11-2015 έγγραφο της ΕΥΔ / ΕΠ-ΕΠΠΕΡΑΑ συστάθηκε η επιτροπή 

παρακολούθησης και παραλαβής του έργου αποτελούμενη από τους:  Βασίλειο 

Στοϊλόπουλο, Παναγιώτη Ρωμανά, και Βασιλική Αλαμάνου. Καθήκοντα προέδρου ασκεί ο κ. 

Βασίλειος Στοϊλόπουλος, με αναπληρωτή τον κ. Παναγιώτη Ρωμανά. 

Η Ομάδα Έργου αποτελείται από τους κάτωθι μελετητές: 

• Ιωάννης Κουγιανός – Πολιτικός Μηχανικός 

• Γρηγόριος Δροσίδης – Μηχανικός Περιβάλλοντος 

• Ευάγγελος Δανέζης – Χημικός Μηχανικός 

• Μυρτώ Ναλπαντίδου – Περιβαλλοντολόγος 

Η Ομάδα Έργου ευχαριστεί την επιτροπή παρακολούθησης και ιδιαίτερα τον πρόεδρο                        

κ. Βασίλειο Στοϊλόπουλο για την πολύτιμη καθοδήγηση της μελετητικής ομάδας στη σύνταξη 

του Οδηγού. 

II. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Αντικείμενο του έργου είναι η εκπόνηση Οδηγού για το σχεδιασμό, οργάνωση και λειτουργία 

Πράσινων Σημείων (ΠΣ), καθώς και η κατάρτιση πρότυπων προδιαγραφών μελέτης σχετικών 

εγκαταστάσεων. Ειδικότερα, αντικείμενο του 1ου Παραδοτέου είναι η εκπόνηση Οδηγού που 

περιλαμβάνει τα παρακάτω κεφάλαια:  

1. Επισκόπηση υφιστάμενης κατάστασης – Σκοπιμότητα έργου. 

2. Στρατηγικό σχεδιασμό Δικτύου ΠΣ. 

3. Τεχνικό και λειτουργικό σχεδιασμό ΠΣ. 

4. Λειτουργία και παρακολούθηση του Δικτύου ΠΣ. 

5. Εναλλακτικές διαδικασίες υλοποίησης & λειτουργίας ΠΣ. 

6. Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΠΣ. 

7. Θεσμικό πλαίσιο και αδειοδότηση για την ανάπτυξη Δικτύου ΠΣ. 

8. Υγιεινή και ασφάλεια χρηστών και εργαζομένων. 

9. Δημοσιότητα, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού.  

10.  Διεθνής εμπειρία και Καλές Πρακτικές.  

Το αντικείμενο του 2ου Παραδοτέου περιλαμβάνει: 

1. Πρότυπες Μελέτες Πράσινου Σημείου. 

2. Πρότυπα Τεύχη Δημοπράτησης Πράσινου Σημείου. 

3. Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για Πράσινα Σημεία. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Τα Πράσινα Σημεία (ΠΣ), σύμφωνα με το νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων, 

(ΕΣΔΑ) αποτελούν πλέον σε τοπικό επίπεδο βασικό στοιχείο του συστήματος 

διαχείρισης αποβλήτων. Στα ΠΣ θα παρέχεται η δυνατότητα στους χρήστες, κυρίως 

στους πολίτες / δημότες, να παραδίδουν οργανωμένα και με ασφάλεια χρήσιμα 

υλικά όπως χαρτί / χαρτόνι, γυάλινες και μεταλλικές συσκευασίες, βρώσιμα λίπη και 

έλαια, ογκώδη υλικά, πράσινα απόβλητα, ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, κ.α. 

 Έτσι, σημαντικές ποσότητες προδιαλεγμένων ανακυκλώσιμων αποβλήτων και 

χρήσιμων υλικών θα μπορούν να συγκεντρώνονται και να αποθηκεύονται 

προσωρινά στα ΠΣ και κατόπιν να προωθούνται προς εργασίες 

επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης/ανάκτησης ή άλλες προκαταρκτικές 

εργασίες (π.χ. τεμαχισμός).  

Τα ΠΣ αποτελούν υποδομές δημόσιου χαρακτήρα, διαφορετικών τύπων και 

μεγεθών, που διαθέτουν κατάλληλο εξοπλισμό, κτιριακή υποδομή, καθώς και 

εκπαιδευμένο προσωπικό, το οποίο συμβάλλει καθοριστικά στην αποδοτική 

λειτουργία τους. 

Η παράδοση από το δημότη γίνεται ανά υλικό / αντικείμενο σε ειδικές θέσεις 

(κάδους, containers κλπ.), εφοδιασμένες με την κατάλληλη σήμανση, ώστε η 

προσωρινή τους αποθήκευση να γίνεται απολύτως διακριτά ανά ρεύμα 

υλικού/αποβλήτου. Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται η προώθηση των 

προδιαλεγμένων υλικών προς τον τελικό χρήστη (π.χ. ΚΔΑΥ), χωρίς επιπλέον 

περίπλοκη διαλογή.  

Η παράδοση των υλικών στα ΠΣ από τους χρήστες γίνεται κατά κανόνα δωρεάν ή σε 

μερικές περιπτώσεις με την καταβολή συμβολικά μικρού χρηματικού αντίτιμου, ενώ 

υπάρχουν και περιπτώσεις όπου προβλέπεται αμοιβή.    

Επιπλέον, τα ΠΣ, εκτός από το ρόλο τους ως σημεία συλλογής, επαναχρησιμοποίησης 

και ανακύκλωσης / ανάκτησης υλικών, συνεισφέρουν ουσιαστικά στην εν γένει 

ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα ορθής διαχείρισης 

αποβλήτων. 

Με τον παρόντα Οδηγό δίνονται βασικές κατευθύνσεις και πρακτικές συμβουλές σε 

όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για το σχεδιασμό, τη μελέτη, την οργάνωση και τη 

λειτουργία των ΠΣ.  

Όπως καταγράφεται από τη διεθνή εμπειρία, στόχος είναι η λειτουργική ένταξη των 

ΠΣ στην ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων στη χώρα μας τα επόμενα χρόνια, η 

σταδιακή τους ανάπτυξη και δικτύωση και η δημιουργία οικονομικών 

πλεονεκτημάτων για το χρήστη των ΠΣ. 
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1. ΤΑ ΠΡΑΣΙΝΑ ΣΗΜΕΙΑ  
 

1.1. ΤΑ ΠΡΑΣΙΝΑ ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Με την πρόσφατη αναθεώρηση του ΕΣΔΑ η λειτουργία ΠΣ αποτελεί πλέον κεντρικό 

πυλώνα της ΔΣΑ. Κάθε Δήμος υποχρεούται να λειτουργεί τουλάχιστον ένα ΠΣ, το 

οποίο θα είναι ενταγμένο σε Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ) και στον 

οικείο ΠΕΣΔΑ. 

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στη δημιουργία ΠΣ σε νησιά και σε ορεινές 

απομακρυσμένες περιοχές, όπου δεν είναι πάντα εφικτός άλλος τρόπος ΔΣΑ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ 

Τα ΠΣ εντάσσονται στο πλαίσιο μιας σειράς δράσεων με βασικό στόχο:  

α) την εναρμόνιση με τις : 

� αρχές της αειφορίας (βιώσιμη ανάπτυξη).  

� στρατηγικές και πολιτικές της ΕΕ. 

� επιταγές της εθνικής και της κοινοτικής νομοθεσίας. 
 

 β) την προώθηση της ιεράρχησης διαχείρισης των αποβλήτων και ειδικότερα :  

� την προώθηση της πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων και τη μείωση της 

ποσότητας των παραγόμενων αποβλήτων και της επικινδυνότητάς τους.  

Το Πράσινο Σημείο (ΠΣ) 
είναι ένας οριοθετημένος και διαμορφωμένος χώρος: 

� με κατάλληλη κτιριακή υποδομή και εξοπλισμό  

� οργανωμένος από το Δήμο  

ώστε οι δημότες να εναποθέτουν ανακυκλώσιμα υλικά, χωριστά συλλεγέντα, 

όπως χαρτί, γυαλί, μέταλλα, πλαστικά, υφάσματα, βρώσιμα έλαια ή 

χρησιμοποιημένα αντικείμενα και εξοπλισμό (ρουχισμό, έπιπλα, ηλεκτρικό 

και ηλεκτρονικό εξοπλισμό) προκειμένου να προωθηθούν στη συνέχεια για 

ανακύκλωση ή για επαναχρησιμοποίηση. 
 

Το Κέντρο Ανακύκλωσης, Εκπαίδευσης Διαλογής στην Πηγή 
(Κ.Α.Ε.Δι.Σ.Π.) 

είναι ένας χώρος με τις υποδομές του Πράσινου Σημείου  σε συνδυασμό με 

εκπαίδευση για την Διαλογή στην Πηγή (ΔσΠ) και όπου ενσωματώνονται  

πρωτοβουλίες κοινωνικής οικονομίας. 

ΚΥΑ 51373/4684/2015 (ΦΕΚ 2706Β’/15-12-2015) 
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� την αύξηση των ποσοτήτων 

συγκεκριμένων χρήσιμων υλι-

κών, που οδηγούνται προς 

επαναχρησιμοποίηση και ανα-

κύκλωση.  

� τη μείωση των παραγόμενων 

υπολειμμάτων που εκτρέπο-

νται σε ΧΥΤΑ και την ασφαλή 

διάθεση τους. 

 

 

Στο Σχήμα 1-1 απεικονίζεται η αλληλεπίδραση των ΠΣ με την ιεράρχηση ΔΣΑ. Τα ΠΣ 

επιδρούν σημαντικά σε όλα τα επίπεδα της ΔΣΑ, καθώς  δίνεται σημαντική ώθηση 

στην πρόληψη, στην προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και στην ανακύκλωση. 
 

 

Σχήμα 1-1: Σχέση Δικτύου ΠΣ με την ιεράρχηση  ΔΣΑ  

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ενός Δικτύου ΠΣ αποσκοπεί στην περιβαλλοντικά και 

οικονομικά αποτελεσματική συλλογή και προσωρινή αποθήκευση των αποβλήτων 

και ειδικότερα:  
 

� στην εν γένει περιβαλλοντική αναβάθμιση και την περιβαλλοντική 

ευαισθητοποίηση των πολιτών. 

� στην ανακύκλωση οικιακών αποβλήτων και στη χωριστή συλλογή χαρτιού, 

πλαστικών, μετάλλων, γυαλιού. 

� στην αύξηση των εσόδων και της ανταπόδοσης από τη διαδικασία της 

επαναχρησιμοποίησης / ανακύκλωσης των συλλεγόμενων υλικών.  

� στη βέλτιστη παροχή υπηρεσιών στον χρήστη ΠΣ. 

Πρόληψη

Προετοιμασία για 
επαναχρησιμοποίηση

Ανακύκλωση

Ανάκτηση

Διάθεση
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1.3. ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ 

Tο πλαίσιο  υλοποίησης των ΠΣ παρουσιάζεται στο Σχήμα 1-2 και περιλαμβάνει τους 

περιβαλλοντικούς στόχους και το οικονομικό πλαίσιο εντός του οποίου αυτοί 

μπορούν να επιτευχθούν. 

 

Σχήμα 1-2: Πλαίσιο για την υλοποίηση των ΠΣ 

Ειδικότερα:  

Περιβαλλοντικοί Στόχοι  

Με τα ΠΣ επιδιώκεται :  

� η ενίσχυση της πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων. 

� η επαναχρησιμοποίηση ή / και ανάκτηση πρώτων υλών υψηλής ποιότητας. 

� η εξοικονόμηση ενέργειας. 

� η αποφυγή  έκκλησης εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. 

Το μέγιστο περιβαλλοντικό όφελος επιτυγχάνεται με τη στοχευμένα χωριστή 

συλλογή συγκεκριμένων ρευμάτων αντικειμένων / υλικών, τα οποία μπορούν να 

επαναχρησιμοποιηθούν ή να ανακυκλωθούν / ανακτηθούν. 

Οικονομικό πλαίσιο 

Βασικός οικονομικός στόχος της λειτουργίας ενός Δικτύου ΠΣ είναι η επίτευξη της 

βιωσιμότητάς του και η σταδιακή αύξηση των εσόδων που προκύπτουν από την 

επαναχρησιμοποίηση / ανακύκλωση των συλλεγόμενων αντικειμένων / υλικών (βλ. 

κεφ. 4). 

Για μικρούς ή και μεσαίους Δήμους ενδείκνυται η 

διαδημοτική συνεργασία, προκειμένου να μεγιστοποιούνται 

τα περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη. 
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Η συνεχής αύξηση των εσόδων προϋποθέτει άσκηση κατάλληλης πολιτικής και 

ενεργειών, που υπαγορεύονται από την επιχειρηματική πρακτική, στο πλαίσιο 

συγκεκριμένης οικονομικής δραστηριότητας.  

Σε αυτές  ενδεικτικά περιλαμβάνονται:   

• η συνεχής αξιολόγηση της αλυσίδας αξίας (value chain) των ΠΣ (ανάλυση κόστους 

/ οφέλους, αποδοτικότητα, αποτελεσματικότητα, ανάλυση επιπτώσεων). 

• η εφαρμογή στρατηγικής μάρκετινγκ στη αξιοποίηση των συλλεγόμενων υλικών.  
 

 

Εικόνα 1-1:  Τυπικό ΠΣ στο Ηνωμένο Βασίλειο 
 

Ενημέρωση – Αποδοχή – Βέλτιστη παροχή υπηρεσιών 

Η ενημέρωση των πολιτών για τη 

σπουδαιότητα των ΠΣ για την ορθή ΔΣΑ 

αποτελεί προϋπόθεση για την επιτυχία ενός 

Δικτύου ΠΣ.  

Τα μεγάλα ΠΣ μπορούν να λειτουργούν και 

ως κέντρα εκπαίδευσης – ευαισθητοποίησης 

του κοινού για την ανακύκλωση (ΚΑΕΔΙΣΠ). 

Οι δορυφορικές εγκαταστάσεις αποτελούν 

επίσης χώρους όπου μπορεί σε τακτική βάση 

να διοργανώνονται δράσεις ενημέρωσης. 

Δυνατότητα εναλλακτικών τρόπων πρόσβα-

σης σε αυτά (π.χ. με μικρά ειδικά λεωφορεία), καθώς  και έξυπνες λύσεις συλλογής, 

όπως συλλογή σε εμπορικά κέντρα, μπορεί να αποτελέσουν σημαντικά στοιχεία της 

κοινωνικής αποδοχής τω ΠΣ. Αναλυτικά στοιχεία για τη σπουδαιότητα της 

ενημέρωσης περιέχονται στο κεφάλαιο 9. 

• Πώληση αντικειμένων & υλικών προς επαναχρησιμο-
ποίηση.

• Πώληση υλικών προς ανακύκλωση / ανάκτηση, είτε στο
εμπόριο, είτε μέσω συμβάσεων με τα συλλογικά
Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ).

Βασικές πηγές 

εσόδων από τα 

ΠΣ

Η φιλικότητα στο χρήστη, 

η ευελιξία, η ευκολία 

πρόσβασης και η βέλτιστη 

παροχή υπηρεσιών στα ΠΣ 

είναι σημαντικές 

παράμετροι για την 

αποδοχή τους από τους 

χρήστες. 
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Θεσμικό πλαίσιο 

Σημαντική παράμετρος στην ανάπτυξη των ΠΣ στο πλαίσιο της ΔΣΑ αποτελεί το 

ισχύον νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με την αδειοδότηση, τη λειτουργία, τις 

υποχρεώσεις, τα κίνητρα και τους ελέγχους λειτουργίας των ΠΣ. Το υφιστάμενο 

θεσμικό πλαίσιο παρουσιάζεται συνοπτικά στo κεφάλαιο 7. 

1.4. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΣΙΝΑ ΣΗΜΕΙΑ 

Τα  οφέλη από την κατασκευή 

και λειτουργία Δικτύου ΠΣ, 

εντοπίζονται τόσο στον περιβαλ-

λοντικό όσο και στον κοινωνικο-

οικονομικό τομέα.   

Αναμενόμενα οφέλη ενός Δικτύου ΠΣ 

 

 
 

• προωθείται η πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων.

• ενισχύονται οι δραστηριότητες προετοιμασίας προς επαναχρησιμο-
ποίηση και ανακύκλωση.

• αυξάνεται η μέση διάρκεια ζωής συγκεκριμένων χρήσιμων υλικών.

• ευαισθητοποιούνται οι πολίτες με αποτέλεσμα να συμπεριφέρονται
υπεύθυνα σε σχέση γενικότερα με τη Δ.Σ.Α.

• επιτυγχάνονται υψηλότερα ποσοστά ανακύκλωσης, συμβάλλοντας
στην επίτευξη σχετικών στόχων (ΕΣΔΑ/ΠΕΣΔΑ/ΤΣΔΑ).

• ανακτώνται υλικά υψηλότερης καθαρότητας και ενισχύεται η
χωριστή συλλογή χαρτιού, πλαστικού, μετάλλων και γυαλιού.

• μειώνεται η ανεξέλεγκτη διάθεση ογκωδών αποβλήτων, καθώς και ο 
όγκος των  υπολειμμάτων που οδηγούνται σε ΧΥΤΑ,   με αποτέσμα 
την αύξηση του χρόνου ζωής των ΧΥΤΑ. 

• μειώνεται το κόστος μεταφοράς και διαχείρισης αποβλήτων.

• ελαχιστοποιούνται οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις στο βιομηχανικό
τομέα, καθώς η επαναχρησιμοποίηση προϊόντων συμβάλει στον
περιορισμό της λειτουργίας των συμβατικών μονάδων παραγωγής
των αντίστοιχων προϊόντων/υλικών.

Περιβαλλοντικά οφέλη

• αναπτύσσεται η Κοινωνική Οικονομία, τα Κ.Α.Ε.ΔΙ.Σ.Π. και νεα
πρότυπα συμπεριφοράς των πολιτών σε θέματα Δ.Σ.Α.

• σταδιακά δημιουργούνται νέες αγορές επαναχρησιμοποιούμενων
(second hand) προϊόντων-υλικών, που ενδεχομένως μεταπωλούνται
σε χαμηλότερες τιμές.

• δίνεται η δυνατότητα για δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, ειδικά
για άτομα από ευπαθείς ομάδες .

• τονώνεται η τοπική οικονομία, με γενικότερη θετική συμβολή στην

εθνική οικονομία.

Κοινωνικο-Οικονομικά οφέλη

Τα οφέλη μεγιστοποιούνται όταν ο 

σχεδιασμός του Δικτύου των ΠΣ γίνεται με 

γνώμονα τις ανάγκες των χρηστών, τις τοπικές 

συνθήκες και τα διαθέσιμα οικονομικά μέσα. 
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1.5. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ  

Ή ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ 

Η ταυτόχρονη λειτουργία ΠΣ και προγραμμάτων ΔσΠ1 έχει θετική επίδραση στην 

απόδοση των προγραμμάτων ΔσΠ, καθώς ένα ΠΣ στοχεύει συνήθως στην ανάκτηση 

ενός ευρύτερου φάσματος ειδικών ρευμάτων και στην επαναχρησιμοποίηση/ 

ανάκτησή τους.  

Παράλληλα, αυξάνει την καθαρότητα του ρεύματος ανακύκλωσης δημιουργώντας 

συνθήκες ευρύτερης ευαισθητοποίησης του πληθυσμού σε θέματα ΔΣΑ και 

ειδικότερα επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης (Σχήμα 1-3).   

Τα οφέλη από τη συνέργεια ενός Δικτύου ΠΣ και προγραμμάτων ΔσΠ είναι:  

� συστηματικότερη συμμετοχή του πληθυσμού, λόγω ευαισθητοποίησης και 

μεγαλύτερης ευκολίας συμμετοχής στα προγράμματα. 

� αυξημένη εκτροπή συγκεκριμένων υλικών – στόχων. 

� αυξημένη καθαρότητα υλικών – στόχων. 

� μεγαλύτερη εξάπλωση του Δικτύου ΔσΠ.  

 

 

Σχήμα 1-3: Συνέργεια ΠΣ με προγράμματα ΔσΠ 

                                                 
1 Για περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματα ΔσΠ βλ. «Οδηγό για την Εφαρμογή, έλεγχο και 

αξιολόγηση  προγραμμάτων Διαλογής στην Πηγή και Κομποστοποίησης Αποβλήτων», ΕΠΠΕΡΑΑ, 2014 

ΠΡΑΣΙΝΑ ΣΗΜΕΙΑ 
Επαναχρησιμοποίηση 

Ανακύκλωση 

Ανάκτηση 

Προγράμματα ΔσΠ + 

ΣΕΔ Ανακυκλώσιμα υλικά 

Ανακυκλώσιμα υλικά 

ΧΥΤΥ Μονάδες 

επεξεργασίας 
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ΤΑ ΠΡΑΣΙΝΑ ΣΗΜΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

Τα ΠΣ καλύπτουν και περιοχές όπου δεν υπάρχουν 

προγράμματα ΔσΠ. Τα μεγάλα ΠΣ χρησιμοποιούνται 

και ως σημεία αποθήκευσης – μεταφόρτωσης, εφόσον 

είναι επιτρεπτό από το εκάστοτε τοπικό χωροταξικό 

πλαίσιο και δεν προκαλείται όχληση. 

Επιπλέον, ένα Δίκτυο ΠΣ έχει σημαντική συμβολή στη 

βελτίωση της εναλλακτικής διαχείρισης (ΕΔ), σε συνερ-

γασία με τα αρμόδια ΣΕΔ, καθώς: 

 

� τα ΠΣ καλύπτουν και περιοχές που δεν καλύπτονται από τα ΣΕΔ, παρέχοντας 

κατά περίπτωση, πυκνό δίκτυο  τοπικών σημείων συλλογής.  

� αυξάνονται τα ποσοστά εκτροπής, με τη μεγαλύτερη συμμετοχή των χρηστών 

αλλά και της αποτελεσματικότερης ενημέρωσής τους για τη διαχείριση 

ειδικών αποβλήτων. 

� αυξάνεται η καθαρότητα των υλικών, δεδομένου ότι στα ΠΣ τα εισερχόμενα 

υλικά συλλέγονται ξεχωριστά και η καθαρότητα αυτών ελέγχεται από 

εξειδικευμένο προσωπικό. 

 

Για τις απομακρυσμένες ορεινές περιοχές, η χρήση κινητών ΠΣ παρέχει τη 

δυνατότητα καθιέρωσης «ημέρας ανακύκλωσης» για τους κατοίκους.  

 

 
Εικόνα 1-2:  Πράσινο Σημείο στις ΗΠΑ

Το Δίκτυο ΠΣ δρα 

συμπληρωματικά 

σε υφιστάμενα 

προγράμματα 

Διαλογής στην 

Πηγή.   
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2. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ 

2.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

Η ανάπτυξη Δικτύου ΠΣ: 

� ανήκει στην αρμοδιότητα του Δήμου. 

� σχεδιάζεται σε επίπεδο Δήμου/ων, στο πλαίσιο των ΤΣΔΑ ή και των ΠΕΣΔΑ.  

Ο Στρατηγικός Σχεδιασμός ΠΣ: 

� διαμορφώνεται ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε Δήμου (ή Δήμων), αλλά και τις 

ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής (χρήσεις, χωροταξία κλπ.). 

� εξασφαλίζει ευελιξία στον τρόπο λειτουργίας του Δικτύου. 

� αναθεωρείται ανάλογα με τα αποτελέσματα, μετά από αξιολόγηση. 

� είναι απόλυτα συνυφασμένος με το εκάστοτε ΤΣΔΑ, καθώς και τον ΠΕΣΔΑ. 

Στο Στρατηγικό Σχεδιασμό καθορίζονται: 

 
 

 

Σ
τρ

α
τη

γ
ικ

ό
ς 

Σ
χε

δ
ια

σ
μ

ό
ς

Οι στόχοι και τα προσδοκώμενα οφέλη.

Τα υλικά / αντικείμενα που θα συλλέγονται.

Η πυκνότητα του Δικτύου.

Οι απαιτούμενες εγκαταστάσεις (κεντρικές & δορυφορικές).

Ο τρόπος υλοποίησης και λειτουργίας.

Οι συνεργασίες με άλλους φορείς και οι συνέργειες με προγράμματα
ΔσΠ

Τα στάδια υλοποίησης.

Το κόστος υλοποίησης και λειτουργίας.

Το σχέδιο παρακολούθησης λειτουργίας.

Οι φάσεις ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης.
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2.2. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ 

Πρωταρχικός στόχος είναι η εξασφάλιση του μέγιστου δυνατού περιβαλλοντικού 

αποτελέσματος, σε συνδυασμό με τα μέγιστα δυνατά οφέλη και ασφάλεια για τον 

χρήστη του ΠΣ. 

Ο φορέας υλοποίησης καθορίζει τους επιμέρους στόχους που θα εξυπηρετήσει το 

Δίκτυο ΠΣ, καθώς και τα αναμενόμενα οφέλη. Οι στόχοι εξειδικεύονται για κάθε 

περιοχή ενδιαφέροντος, σε ποιοτικούς ή / και ποσοτικούς (Πίνακας 2-1) και 

σχετίζονται με: 

� τη διαχείριση αποβλήτων. 

� την οικονομική απόδοση του συστήματος καθαριότητας. 

� την περιβαλλοντική αναβάθμιση.  

Πίνακας 2-1: Ενδεικτικά παραδείγματα στόχων Στρατηγικού Σχεδιασμού Δικτύου ΠΣ 

ΣΤΟΧΟΙ Ποιοτικοί Ποσοτικοί 

Διαχείρισης 

αποβλήτων 

Χωριστή συλλογή ΑΗΗΕ Αύξηση του ποσοστού 

ανακύκλωσης κατά 10% 

Οικονομικοί Εξασφάλιση εσόδων από την πώληση 

μεταχειρισμένων αντικειμένων  

Μείωση του κόστους 

διαχείρισης κατά 5% 

Περιβαλλοντικοί Αποτροπή ανεξέλεγκτης διάθεσης 

αποβλήτων 

 

 

 

2.3. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΣΥΛΛΕΓΟΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

2.3.1. Υλικά που συλλέγονται στα Πράσινα Σημεία 

Τα υλικά / αντικείμενα που συλλέγονται στα ΠΣ κατατάσσονται σε δύο βασικές 

κατηγορίες: 

α) αντικείμενα/ υλικά τα οποία μπορούν να 

οδηγηθούν προς επαναχρησιμοποίηση με ή 

χωρίς πρότερη επεξεργασία (π.χ. επισκευή). 

β) αντικείμενα/ υλικά τα οποία μπορούν να 

οδηγηθούν προς ανακύκλωση ή ανάκτηση. 

Πολλά από τα συλλεγόμενα υλικά μπορεί να 

ανήκουν και στις δύο παραπάνω κατηγορίες, 

ανάλογα με την κατάσταση στην οποία 

προσκομίζονται από τους χρήστες.  

Για την επιτυχή διαχείριση αντικειμένων προς επαναχρησιμοποίηση απαιτούνται: 

 επάρκεια χώρου συγκέντρωσης αντικειμένων/ υλικών. 

 ικανοποιητική οργάνωση των χώρων συλλογής ώστε να μην δημιουργείται η 

εντύπωση συγκέντρωσης αποβλήτων. 

 διασύνδεση των ΠΣ με καταστήματα προϊόντων δεύτερης χρήσης και 

επισκευαστές για την αποφυγή προβλημάτων αποθήκευσης. 

Η κατάσταση στην οποία 

προσκομίζονται τα 

αντικείμενα καθορίζει 

σε μεγάλο βαθμό εάν εν 

τέλει θα αξιοποιηθούν ή 

θα οδηγηθούν προς 

ανακύκλωση ή διάθεση. 
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Οι κατηγορίες και οι ποσότητες υλικών που συλλέγονται στα ΠΣ διαφοροποιούνται 

από περιοχή σε περιοχή και καθορίζονται από: 

 

Στον Πίνακα 2-2 και στο Σχήμα 2-1 παρουσιάζονται: 

� τα εν δυνάμει υλικά που συλλέγονται στα ΠΣ. 

� οι δυνατότητες διαχείρισής τους. 

� η δυνατότητα παραγωγής εσόδων από την πώλησή τους. 

Η συλλογή των ρευμάτων που υπάγονται στην ΕΔ, με εξαίρεση τα υλικά 

συσκευασίας, δεν αποτελεί θεσμική υποχρέωση των Δήμων, ωστόσο μπορεί να 

παράγει έσοδα για το σύστημα διαχείρισης. Τα υλικά αυτά μπορούν να συλλέγονται 

μόνο μέσω συνεργασίας με τα αρμόδια ΣΕΔ.  

Μικρές Ποσότητες Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΜΠΕΑ) γίνονται αποδεκτά σε συνεχή 

βάση μόνο σε μεγάλα ΠΣ και εφόσον υπάρχει η ανάλογη υποδομή και το 

εξειδικευμένο προσωπικό. Η μεταφορά πραγματοποιείται σύμφωνα με τους 

ισχύοντες κανονισμούς και με χρήση αδειοδοτημένων οχημάτων.  

Τα ογκώδη υλικά (πράσινα, αδρανή, scrap μέταλλα κλπ.) θα πρέπει να συλλέγονται 

κατά προτεραιότητα στα ΠΣ, καθώς συμβάλουν καθοριστικά στην αύξηση των 

ποσοστών ανακύκλωσης. 

Σύμμεικτα απόβλητα προς διάθεση δε γίνονται αποδεκτά στα ΠΣ και επιστρέφονται. 

Ενδείκνυται όμως να υπάρχει πρόβλεψη για την τοποθέτηση μικρού αριθμού κάδων 

για τη συλλογή συμμείκτων αποβλήτων που εκ παραδρομής προσκομίζονται στα ΠΣ 

ή άλλων άχρηστων υλικών που αφαιρούνται από άλλα ρεύματα ως προσμίξεις από 

τους εργαζόμενους στο ΠΣ. 

• Ο κάθε φορέας αποφασίζει, ανάλογα με τις ανάγκες του, ποια υλικά 
θα συλλέγει .

τη στόχευση του φορέα υλοποίησης

• Η ανταπόκριση των χρηστών είναι απαραίτητη για τη συλλογή του 
κάθε ρεύματος.

τη συμμετοχή των χρηστών

• Οι ειδικές χρήσεις διαφοροποιούν την ποιοτική σύσταση των 
παραγόμενων ΑΣΑ και κατά συνέπεια τα εισερχόμενα ρεύματα 
υλικών.

τις χρήσεις γης στην εξυπηρετούμενη περιοχή

• Η αύξηση των κατηγοριών υλικών που συλλέγονται αυξάνει τα κόστη 
κατασκευής και λειτουργίας.

τις οικονομικές δυνατότητες κάθε Δημου
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Σχήμα 2-1: Ροές συλλογής και διαχείρισης υλικών στα ΠΣ 

ΠΡΑΣΙΝΑ ΣΗΜΕΙΑ 

ΠΡΟΣ 

ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ 

ΠΡΟΣ 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 

ΠΡΟΣ ΑΛΛΗ 

ΑΝΑΚΤΗΣΗ 

ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ 

• Έπιπλα 

• Η/Υ 

• Ποδήλατα 

• Ρουχισμός, υφάσματα 

• Βιβλία 

• και άλλα 

• Συσκευασίες 

• Έντυπο χαρτί 

• Μέταλλα 

• Μπαταρίες 

• ΑΗΕΕ 

• και άλλα 

• Ροκανίδια 

• ΑΕΚΚ 

• Ορυκτέλαια 

• Πράσινα  

• και άλλα 

 

• Πώληση επιτόπου 

• Κοινωφελής οργανισμοί 

• ΜΚΟ 

• Free-cycle 

• Κέντρα επαναχρησιμ/ης 

• ΣΕΔ 

• Αγορά ανακύκλωσης 

• ΣΕΔ 

• Αγορά ανάκτησης 

 

Εργασία 

Υλικά 

Εκμετάλλευση 

• Υπολείμματα 

• Αχρηστα υλικά 

• Μεταφορά σε χώρο 

τελικής διάθεσης 
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Πίνακας 2-2: Υλικά που συλλέγονται σε ΠΣ, δυνατότητες διαχείρισης, εμπορευσιμότητα 

Υλικά / Αντικείμενα / Απόβλητα Επαναχρησι- 

μοποίηση 

Ανακύκλωση / 

Ανάκτηση 

Δυνατότητα 

εσόδων 

Χαρτί    

• Έντυπο � � � 

• Χαρτόνι  � � 

• Συσκευασίες  � � 

• Βιβλία � � � 

Πλαστικό    

• Συσκευασίες (φιλμ, HDPE κλπ.)  � � 

• Άλλα αντικείμενα � � � 

Γυαλί    

• Συσκευασίες (φιάλες, βάζα κλπ.) � � � 

• Θραύσματα γυαλιού  �  

• Άλλα αντικείμενα � � � 

Μέταλλα    

• Συσκευασίες  � � 

• Άλλα αντικείμενα � � � 

Μικτές συσκευασίες (tetra pak κλπ.)  � � 

Ξύλινες συσκευασίες, ροκανίδια  �  

Κλαδέματα, γρασίδι ( πράσινα)  �  

*Ηλεκτρικός & Ηλεκτρονικός εξοπλισμός (ΗΗΕ)    

• Ηλεκτρικές & Ηλεκτρονικές Συσκευές � � � 

• Λαμπτήρες  � � 

• Φωτιστικά � � � 

Φορητές ηλεκτρικές στήλες (μπαταρίες)  �  

Συσσωρευτές οχημάτων & βιομηχανίας (ΑΣΟΒ)  �  

Μεταχειρισμένα Ελαστικά Αυτοκινήτων (ΜΕΟ) � �  

Απόβλητα λιπαντικά έλαια (ΑΕ)  � � 

Βρώσιμα λίπη και έλαια  � � 

Ρούχα, υποδήματα, λευκά είδη, υφάσματα � � � 

Ογκώδη αντικείμενα  οικιακής χρήσης    

• Έπιπλα, στρώματα, χαλιά, μοκέτες � � � 

• Ποδήλατα � � � 

• Υαλοπίνακες � � � 

• Καλοριφέρ � � � 

• Μεταλλικά Scrap, ογκώδη πλαστικά  � � 

Μικροαντικείμενα  οικιακής χρήσης    

• Παιχνίδια, διακοσμητικά, αξεσουάρ � � � 

• CD-DVD – Δίσκοι – Βιντεοκασέτες � � � 

• Εργαλεία � � � 

Μικρές Ποσότητες Επικίνδυνων Αποβλήτων 

(Θερμόμετρα, ακτινογραφίες, χρώματα, διαλύτες, 

φάρμακα κλπ.) 

 �  

Αδρανή (μπάζα, πλακάκια, είδη υγιεινής κλπ. – δεν 

αφορά χωματισμούς) 
� � � 
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2.3.2. Πρακτικές διαχείρισης ανά υλικό στην Ελλάδα 

Η διαχείριση των υλικών για τα οποία υπάρχει η δυνατότητα συλλογής τους στα ΠΣ 

διαφοροποιείται ανάλογα με το ρεύμα στο οποίο ανήκουν (Πίνακας 2-3).  

Πίνακας 2-3: Υφιστάμενη διαχείριση των εν δυνάμει συλλεγόμενων υλικών σε ΠΣ 

Υλικά / Αντικείμενα           

Απόβλητα 

Πρακτικές διαχείρισης 

Υλικά συσκευασίας 

• Υπάγονται στην ΕΔ. 

• Συλλέγονται με ευθύνη των Δήμων, των ΣΕΔ ή των ΦοΔΣΑ 

και οδηγούνται προς ανακύκλωση μέσω ΚΔΑΥ. Για τους 

συμβεβλημένους με την ΕΕΑΑ φορείς, η συλλογή 

πραγματοποιείται μέσω του δικτύου μπλε κάδων. 

Απόβλητα κήπων  

& πάρκων 

• Έχει θεσπιστεί υποχρέωση για χωριστή συλλογή και 

διαχείριση (Ν. 4042/2012). 

• Σε ορισμένες περιοχές έχουν εφαρμοστεί  πιλοτικά 

προγράμματα ΔσΠ ή / και οικιακής κομποστοποίησης. 

• Στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας δεν συλλέγονται 

ξεχωριστά. 

Ηλεκτρικές  

& ηλεκτρονικές συσκευές 

(περιλαμβάνονται και οι 

λαμπτήρες) 

• Υπάγονται στην ΕΔ. 

• Αρμόδιοι για τη συλλογή και τη διαχείριση αυτών είναι οι 

παραγωγοί προϊόντων μέσω των υφιστάμενων ΣΕΔ. 

• Μέρος των ΑΗΗΕ συλλέγεται από τα ΣΕΔ και οδηγείται προς 

ανακύκλωση, ενώ σημαντικές ποσότητες οδηγούνται προς 

μη εγκεκριμένη διαχείριση και δεν καταγράφονται. 

Συσσωρευτές οχημάτων  

& βιομηχανίας 

• Υπάγονται στην ΕΔ.  

• Αρμόδιοι για τη συλλογή και τη διαχείριση αυτών είναι οι 

παραγωγοί μέσω του υφιστάμενου ΣΕΔ.  

• Μέρος των ΑΣΟΒ συλλέγεται από τα ΣΕΔ μέσω των 

συμβεβλημένων συνεργείων. Ωστόσο σημαντικές 

ποσότητες καταλήγουν σε ΧΥΤΑ. 

Φορητές ηλεκτρικές 

στήλες (μπαταρίες) 

• Υπάγονται στην ΕΔ. 

• Αρμόδιοι για τη συλλογή και τη διαχείριση αυτών είναι οι 

παραγωγοί μέσω του υφιστάμενου ΣΕΔ. 

• Για τη συλλογή, το ΣΕΔ έχει εγκαταστήσει μέσα συλλογής σε 

επιλεγμένα σημεία όπως σούπερ μάρκετ, τράπεζες, 

σχολεία, δημόσιες υπηρεσίες κλπ. 

Μεταχειρισμένα  

ελαστικά οχημάτων 

• Υπάγονται στην ΕΔ. 

• Αρμόδιοι για τη συλλογή και τη διαχείριση αυτών είναι οι 

παραγωγοί μέσω του υφιστάμενου ΣΕΔ. 

• Η συλλογή πραγματοποιείται από το αρμόδιο ΣΕΔ μέσω των 

συμβεβλημένων βουλκανιζατέρ. Ωστόσο σημαντικές 

ποσότητες καταλήγουν σε ΧΥΤΑ. 

Ρούχα, υποδήματα,  

λευκά είδη, υφάσματα 

• Δεν υφίσταται οργανωμένη διαχείριση. 

• Κατά κανόνα απορρίπτονται εντός ή πλησίον των κάδων 

των ΑΣΑ. 

• Μικρή ποσότητα αυτών προσφέρεται προς 

επαναχρησιμοποίηση μέσω φιλανθρωπικών δράσεων. 
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Υλικά / Αντικείμενα           

Απόβλητα 

Πρακτικές διαχείρισης 

Βρώσιμα λίπη  

και έλαια 

• Μέρος των προερχόμενων από καταστήματα υγειονομικού 

ενδιαφέροντος, συλλέγονται από αδειοδοτημένους 

μεταφορείς και οδηγούνται προς αναγέννηση σε 

αδειοδοτημένους διαχειριστές. 

• Για τα προερχόμενα από οικιακή χρήση υπάρχουν 

περιορισμένου αριθμού σημεία συλλογής κυρίως σε 

σούπερ μάρκετ. Το μεγαλύτερο μέρος απορρίπτεται μαζί με 

αστικά απόβλητα σε ΧΥΤΑ. 

Ογκώδη αντικείμενα 

οικιακής χρήσης (Έπιπλα, 

στρώματα, χαλιά, 

καλοριφέρ  κλπ.) 

• Μέρος αυτών συλλέγεται από τους Δήμους κατόπιν 

συνεννόησης με τους πολίτες. 

• Οι μεγαλύτερες ποσότητες αυτών απορρίπτονται πλησίον 

των κάδων για ΑΣΑ από όπου είτε οδηγούνται προς 

διάθεση σε ΧΥΤΑ από τους Δήμους, είτε συλλέγονται από 

πλανόδιους για εκμετάλλευση των υλικών ή 

επαναχρησιμοποίηση. 

Μικρές Ποσότητες 

Επικίνδυνων Αποβλήτων 

(θερμόμετρα, φάρμακα, 

ακτινογραφίες, διαλύτες, 

χρώματα κλπ.) 

• Δεν υφίσταται οργανωμένη διαχείριση. 

• Κατά κανόνα απορρίπτονται εντός ή πλησίον των κάδων 

των ΑΣΑ. 

• Μικρή ποσότητα φαρμάκων συλλέγεται σε ειδικούς κάδους 

σε φαρμακεία. 

Αδρανή  

(πλακάκια, είδη υγιεινής 

κ.λπ. - δεν αφορά 

χωματισμούς) 

• Εντάσσονται στο ρεύμα των ΑΕΚΚ και υπάγονται στην 

εναλλακτική διαχείριση. 

• Λειτουργούν συλλογικά ΣΕΔ σε πολλές περιφέρειες, αλλά 

δεν γίνεται οργανωμένη διαχείριση στο σύνολο της χώρας. 

• Τμήμα αυτών απορρίπτονται εντός ή πλησίον των κάδων 

των ΑΣΑ. 

• Σε περιπτώσεις εργασιών ανακαίνισης,  συλλέγονται σε skip 

container και οδηγούνται στο αρμόδιο ΣΕΔ ή σε μάντρες 

υλικών προς αξιοποίηση ή προς διάθεση σε ΧΥΤΑ. 

Μικροαντικείμενα 

(Παιχνίδια,  

διακοσμητικά κλπ.) 

• Δεν υφίσταται οργανωμένη διαχείριση. 

• Κατά κανόνα απορρίπτονται εντός των κάδων των ΑΣΑ. 

• Μεγάλη ποσότητα αυτών προσφέρεται προς 

επαναχρησιμοποίηση μέσω φιλανθρωπικών δράσεων. 
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2.4. ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ 

Η πυκνότητα των δικτύου, εξαρτάται 

κυρίως από τοπικούς παράγοντες, όπως η 

πυκνότητα δόμησης και η διαθεσιμότητα 

εκτάσεων, οι οικονομικές δυνατότητες 

του φορέα υλοποίησης κ.ά. 

 

Ειδικότερα, ο αριθμός των συνολικών σημείων (κεντρικών & δορυφορικών) ενός 

Δικτύου ΠΣ εξαρτάται από2: 

• τις ποσότητες των εισερχομένων υλικών και τον εξυπηρετούμενο πληθυσμό. 

Το πυκνό Δίκτυο επιτρέπει την εξυπηρέτηση περισσότερων χρηστών με αποτέλεσμα 

την αύξηση των εισερχόμενων υλικών. Εφόσον επιτευχθεί πλήρης κάλυψη της 

εξυπηρετούμενης περιοχής, παρατηρείται σταθεροποίηση των εισερχόμενων  

ποσοτήτων. 

• την ευκολία πρόσβασης του πληθυσμού. 

Με την αύξηση του αριθμού των ΠΣ σε μια περιοχή, μικραίνει και η ακτίνα 

εξυπηρέτησης και διευκολύνεται η πρόσβαση των χρηστών (Σχέδιο 2-1). Μετά από 

συγκεκριμένο αριθμό ΠΣ, η περαιτέρω πύκνωση του Δικτύου δεν επιφέρει 

ουσιαστική βελτίωση. 

• τα κόστη κατασκευής και λειτουργίας.  

Το οικονομικό κόστος κατασκευής και το κόστος λειτουργίας αποτελούν περιοριστικό 

παράγοντα για την πυκνότητα του Δικτύου των ΠΣ. Για το λόγο αυτό ενδείκνυται η 

σταδιακή ανάπτυξη του Δικτύου, ώστε να εξασφαλίζεται η βιωσιμότητά του. 

• τα αναμενόμενα έσοδα. 

Για την αύξηση των εσόδων πρέπει να εξασφαλίζεται επαρκής ποσότητα υλικών 

προς επαναχρησιμοποίηση/ανακύκλωση, ώστε να επιτυγχάνονται οικονομίες 

κλίμακας. Στην αρχή της ανάπτυξης του Δικτύου ΠΣ τα έσοδα αυξάνονται σχετικά 

αργά. Στη συνέχεια αναλογικά, με την πύκνωση του Δικτύου, ενώ από ένα σημείο και 

μετά σταθεροποιούνται (όταν συλλέγονται οι μέγιστες δυνατές ποσότητες) και δεν 

εξαρτώνται πλέον  από τη πυκνότητα του δικτύου. 

Συνήθως η ακτίνα εξυπηρέτησης των σταθερών ΠΣ κυμαίνεται από 3 έως 8 χλμ και 

στις αραιοκατοιημένες περιοχές ως 11 χλμ3. Στα κράτη μέλη της ΕΕ4παρατηρείται  

μεγάλο εύρος πυκνότητας ΠΣ σε σχέση με τον εξυπηρετούμενο πληθυσμό:  από  

                                                 
2Ε.ΠΕ.Μ. Α.Ε., I.A.COLtd,  Μελέτη εκτίμησης επιπτώσεων στο περιβάλλον για το σχέδιο «Ανάπτυξη 

Δικτύου Πράσινων Σημείων σε όλη την Κύπρο, Υπουργείο Εσωτερικών Κυπριακής Δημοκρατίας, 

Τομέας Διαχείρισης Στερεών Απορριμμάτων, Λευκωσία, 2009. 
3 Nacas report, 2004 
4 Arnd I. Urban / Gerhard Halm “ Wertstoffhof  - Chancen, Entwicklungen, ..” UniversitaetKassel, Kassel, 

2015.  

Η απόσταση που πρέπει να 

διανύσουν οι χρήστες ΠΣ 

επηρεάζει σημαντικά το 

βαθμό συμμετοχής τους.  
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30.000  έως και 200.000 κατοίκους ανά εγκατάσταση, με μέσο όρο ένα ΠΣ ανά 

100.000 κατοίκους. 

 

Σχέδιο 2-1: Δίκτυο ΠΣ σε περιοχή του Βορείου Λονδίνου και  ακτίνες εξυπηρέτησης 

ανά εγκατάσταση (1,6 – 3,2 – 4,8 – 6,4  χλμ)5 

 

Στο Σχέδιο 2-1 αποτυπώνεται σε χάρτη το Δίκτυο ΠΣ του Βορείου Λονδίνου, όπου 

διακρίνονται τα ΠΣ με κίτρινα σημεία και οι ακτίνες εξυπηρέτησης με κόκκινους 

κύκλους ανάλογα με την μέγιστη απόσταση που διανύουν οι χρήστες. Το μεγαλύτερο 

ποσοστό της εξυπηρετούμενης περιοχής, με εξαίρεση το βόρειο τμήμα καλύπτεται 

με εγκαταστάσεις σε ακτίνα μικρότερη των 3,2 χλμ.   

Αναφορικά με την οικονομική βιωσιμότητα ενός Δικτύου ΠΣ, υπάρχουν δύο 

εναλλακτικές λύσεις για το σχεδιασμό της πυκνότητας:     

• σε πρώτη φάση, σχεδιασμός και κατασκευή αραιού Δικτύου. Στη συνέχεια 

ενίσχυση της πύκνωσης, με βάση τα δεδομένα λειτουργίας.  

• σχεδιασμός και κατασκευή πυκνού Δικτύου, αρχικά σε πιλοτική περιοχή. Στη 

συνέχεια επέκταση σχεδιασμού σε μεγαλύτερη κλίμακα, με βάση τα δεδομένα 

λειτουργίας. Η επέκταση  περιλαμβάνει τις αναγκαίες διαφοροποιήσεις ως προς 

τα βασικά μεγέθη, όπως η πυκνότητα δικτύου και τα εισερχόμενα ρεύματα.   

Σε περιοχές με μεγάλη εποχιακή διακύμανση πληθυσμού, λόγω π.χ. τουρισμού, 

εξετάζεται και η  λειτουργία εγκαταστάσεων ορισμένους μόνο μήνες του χρόνου. 

Στον Πίνακα 2-4 παρουσιάζονται τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, με βάση τη 

διεθνή εμπειρία, για διάφορες πυκνότητες σταθερών ΠΣ. 

                                                 
5Πηγή: North London Waste Authority, “Household waste recycling centre policy”, 2010 
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Πίνακας 2-4: Πλεονεκτήματα-Μειονεκτήματα για διάφορες πυκνότητες ΠΣ 

Εξυπηρετούμενος 

πληθυσμός ανά 

εγκατάσταση 

 

Πλεονεκτήματα 

 

 

Μειονεκτήματα 

1 ΠΣ / < 30.000 κατ. 

• Ευκολία στο σχεδιασμό 

• Μεγάλη πυκνότητα 

Δικτύου 

• Ευκολία πρόσβασης 

• Δυσκολία εξασφάλισης 

βιωσιμότητας 

1 ΠΣ / 30.000 – 

10.000 κατ. 

• Ικανοποιητική πυκνότητα 

• Ευκολία στο σχεδιασμό 

• Βιώσιμη εγκατάσταση 

• Δυσκολία εξεύρεσης  χώρων 

1 ΠΣ / > 100.000 

κατ. 

• Βιώσιμη εγκατάσταση 

• Μεγαλύτερα περιθώρια 

κέρδους 

• Μικρή πυκνότητα Δικτύου 

• Σύνθετος σχεδιασμός 

• Δυσκολία εξεύρεσης χώρων 

εγκατάστασης, συνήθως  λόγω: 

�  κοινωνικών εντάσεων  

� απαίτησης  μεγάλων εκτάσεων 

Στο  Σχήμα 2-2 παρουσιάζεται η απόδοση ενός Δικτύου ΠΣ σε σχέση με την αύξηση 

των ΠΣ ανά κάτοικο. Παρατηρείται ότι μετά το όριο των 3,7 ΠΣ ανά 100.000 (ή 1 ΠΣ 

ανά 27.000 κατοίκους) η απόδοση σταθεροποιείται και δεν παρουσιάζει δυνατότητες 

βελτίωσης. 

 

Σχήμα 2-2: Σχέση της αύξησης της αποδοτικότητας ΠΣ με την αύξηση της πυκνότητάς τους6 

Για τη βέλτιστη χωροθέτηση των ΠΣ απαιτείται  να προηγηθεί διεξοδική διερεύνηση. 

Υπάρχουν αλγόριθμοι7, που αποτελούν σημαντικά εργαλεία για το  σχεδιασμό ενός 

Δικτύου ΠΣ. 

                                                 
6 NACAS report, 2004 
7 Σ. Πραβιώτη, Δ. Σταθάκης  «Χωροθέτηση Πράσινων Σημείων Ανακύκλωσης με τον Αλγόριθμο                                

P-MEDIAN» 1ο Συνέδριο Χωρικής Ανάλυσης: Πρακτικά, Αθήνα, 2013. 
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2.5. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ – ΒΑΣΙΚΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Ένα Δίκτυο ΠΣ αποτελείται από ένα σύνολο υποδομών, οι οποίες μπορεί να 

διαφοροποιούνται σε σχέση με τα βασικά χαρακτηριστικά τους, όπως το μέγεθος και 

η λειτουργία τους (κεντρικά, δορυφορικά).  

Οι λόγοι που χρησιμοποιούνται διαφορετικοί τύποι ΠΣ σχετίζονται με τις απαιτήσεις 

και τους περιορισμούς που προκύπτουν από: 

• τη δυνατότητα χωροθέτησης. 

• την αδυναμία εξεύρεσης κατάλληλων διαθέσιμων εκτάσεων για την κατασκευή 

των υποδομών. 

• τις οικονομικές δυνατότητες του/ων Δήμου/ων. 

• την ανάγκη εξασφάλισης ικανοποιητικής ακτίνας εξυπηρέτησης των χρηστών. 

• τα πληθυσμιακά δεδομένα της περιοχής. 

• την ανάγκη εξυπηρέτησης απομακρυσμένων περιοχών / οικισμών, όπου η 

κατασκευή άλλων υποδομών ΔΣΑ, δεν είναι οικονομικά βιώσιμη. 

• τη διαθεσιμότητα της αγοράς για τα υλικά που συλλέχθηκαν. 

• τη δυνατότητα εξεύρεσης συνεργασιών στην ευρύτερη περιοχή για τη μετέπειτα 

διαχείριση των προς επαναχρησιμοποίηση / ανακύκλωση υλικών. 

• τη λειτουργία προγραμμάτων ΔσΠ στην ευρύτερη περιοχή. 

Αναλυτικά στοιχεία για τις εναλλακτικές τεχνικές λύσεις και τις απαιτούμενες, κατά 

περίπτωση, υποδομές δίνονται στο κεφάλαιο 3. Στην Εικόνα 2-1 παρουσιάζονται 

εναλλακτικοί τύποι ΠΣ.  

 

Σταθερά 

Πράσινα Σημεία 

 

Κέντρα 

ανακύκλωσης 

(Πράσινα Σημεία 

μικρής κλίμακας) 
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Πράσινα Σημεία 

γειτονιάς 

(«νησίδες») 

  
 

Κινητά 

Πράσινα Σημεία 

Εικόνα 2-1:  Εναλλακτικοί τύποι Πράσινων Σημείων 

 
2.5.1. Σταθερές εγκαταστάσεις Πράσινων Σημείων 

Τα σταθερά ΠΣ κατασκευάζονται εντός οριοθετημένου, περιφραγμένου και 

κατάλληλα διαμορφωμένου χώρου (Εικόνα 2-2, Εικόνα 2-3). Η πρόσβαση των 

χρηστών σε αυτά γίνεται συνήθως με όχημα. Για την ασφαλή πρόσβαση των χρηστών 

μέχρι τα σημεία συλλογής των υλικών διαμορφώνεται κατάλληλη εσωτερική 

οδοποιία με την οποία εξασφαλίζεται και η πρόσβαση οχημάτων μεταφοράς των 

ανακυκλώσιμων υλικών εκτός του ΠΣ. 

Στα σταθερά ΠΣ μπορούν να συλλέγονται όλα τα υλικά που αναγράφονται στον 

Πίνακα 2-2, ανεξαρτήτως του όγκου τους έως ένα όριο που τίθεται ως πλαφόν για 

λειτουργικούς λόγους. Η συλλογή των υλικών γίνεται σε ειδικά διαμορφωμένα μέσα 

συλλογής (container, κάδοι κλπ.) διαφόρων μεγεθών. Για την καθοδήγηση των 

χρηστών προβλέπεται κατάλληλη σήμανση (βλ. κεφ. 0). 

 
Εικόνα 2-2:  Πράσινο Σημείο στην επαρχία Wiltshire (Αγγλία) 

Το μέγεθος των εγκαταστάσεων ποικίλλει, ανάλογα με τον εξυπηρετούμενο 

πληθυσμό, το είδος και τις ποσότητες των συλλεγόμενων υλικών. Σε ορισμένες 
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περιπτώσεις, σταθερά ΠΣ (μικρότερης κλίμακας) μπορούν να λειτουργήσουν  

δορυφορικά ως προς τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις ΠΣ μιας περιοχής. 

Τα μεγάλης κλίμακας σταθερά ΠΣ μπορεί να έχουν πολλαπλές χρήσεις και να 

λειτουργούν επιπλέον ως Σταθμοί Μεταφόρτωσης Αποβλήτων (ΣΜΑ) ή / και ως 

ΚΑΕΔΙΣΠ.  

 
Εικόνα 2-3:  Χώρος εκφόρτωσης υλικών εντός ΠΣ στην Αγγλία 

Η απαιτούμενη έκταση ενός σταθερού ΠΣ κυμαίνεται συνήθως από 500 τ.μ. έως και 

άνω των 10.000 τ.μ. 
 

2.5.2. Δορυφορικές / υποστηρικτικές εγκαταστάσεις συλλογής 

1. Πράσινα Σημεία γειτονιάς («νησίδες») 

Πρόκειται για σημεία συλλογής μικρής κλίμακας που είτε περιλαμβάνουν μόνο 

κάδους, είτε μικρού μεγέθους compact εγκαταστάσεις συλλογής υλικών (Εικόνα 2-4, 

Εικόνα 2-5) περίπτωση οι κάδοι βρίσκονται εντός κλειστής κατασκευής, 

αποκλείοντας την πρόσβαση τρίτων στα υλικά. Τα ΠΣ γειτονιάς χρησιμοποιούνται 

κυρίως για μικρού όγκου υλικά (συσκευασίες και μπαταρίες) και αξιοποιούνται ως 

δορυφορικές εγκαταστάσεις στα Δίκτυα ΠΣ ή ως αυτοτελή σημεία συλλογής.  

Συνήθως εγκαθίστανται κοντά σε πολυκαταστήματα, σε μεγάλες επιχειρήσεις, σε 

μεγάλα οικοδομικά τετράγωνα ή σε κοινόχρηστους χώρους (πλατείες) στους οποίους 

εξασφαλίζεται η πρόσβαση του κοινού, δεδομένου ότι η έκταση που καταλαμβάνουν 

είναι σχετικά μικρή (<50 τ.μ.). 

 
Εικόνα 2-4:  Προκατασκευασμένο ΠΣ 

γειτονιάς σε χώρο στάθμευσης 

 

Εικόνα 2-5:  Αυτόματο μηχάνημα συλλογής 

ανακυκλώσιμων υλικών έξω από 

πολυκατάστημα 
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Το γεγονός ότι τα ΠΣ γειτονιάς δεν περιλαμβάνουν μόνιμες εγκαταστάσεις, παρέχει 

τη δυνατότητα μετακίνησης / μετεγκατάστασής τους στα πλαίσια βελτιστοποίησης 

της απόδοσης του Δικτύου. Ένας τύπος ΠΣ γειτονιάς είναι και τα αυτόματα 

μηχανήματα συλλογής υλικών (Εικόνα 2-5), τα οποία μπορεί κατά περίπτωση να 

αποδίδουν ένα συμβολικό χρηματικό αντίτιμο στο χρήστη. 

 

2. Κέντρα ανακύκλωσης μικρής κλίμακας 

Αποτελούν δορυφορικές εγκαταστάσεις οι οποίες στεγάζονται εντός κτιρίων 

περιορισμένης έκτασης (Εικόνα 2-6). Δύνανται να εγκατασταθούν εντός 

προκατασκευασμένων μεταλλικών ή ξύλινων κτιρίων (> 50 τ.μ.) ή εναλλακτικά εντός 

υφιστάμενων κτιρίων, υπό προϋποθέσεις (επάρκεια χώρου, μέτρων ασφαλείας και 

υποδομών για την πρόσβαση).  

Τα υλικά που μπορούν να συλλέγονται είναι κυρίως μικρού όγκου, ενώ στην 

περίπτωση υφιστάμενων κτιρίων, ανάλογα με τη διαθέσιμη έκταση, υπάρχει η 

δυνατότητα συλλογής αντικειμένων μεγαλύτερου όγκου (π.χ. ηλεκτρικές συσκευές).  

 

 
 

Εικόνα 2-6:  Κέντρο ανακύκλωσης σε προκατασκευασμένο κτίριο (Καλιφόρνια/ ΗΠΑ) 

Οι εν λόγω εγκαταστάσεις δεν προσφέρονται για τη συγκέντρωση επικίνδυνων 

αποβλήτων και αποβλήτων που ενδεχομένως προκαλούν οχλήσεις. 

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ευκολία πρόσβασης τόσο προς τους χρήστες, όσο 

και για την ασφαλή μεταφορά των υλικών. 

Τα κέντρα ανακύκλωσης μπορεί να λειτουργούν σε εποχιακή βάση κατά την 

τουριστική περίοδο ή κατά τους μήνες συντήρησης κήπων και πάρκων για τη 

συλλογή κλαδεμάτων. 

 

3. Κινητά ΠΣ  

Τα κινητά ΠΣ αποτελούν οχήματα αυτοκινούμενα (Εικόνα 2-7, Εικόνα 2-9) ή 

ρυμουλκούμενα (Εικόνα 2-8) οχήματα, τα οποία διαθέτουν ξεχωριστά μέσα 

συλλογής (κάδους, μικρά container) για κάθε επί μέρους υλικό που συλλέγεται. Το 
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μέγεθός τους ποικίλει ανάλογα με το στόχο της δράσης, καθώς συλλέγονται από 

υλικά συσκευασίας έως ογκώδη αντικείμενα (π.χ. ηλεκτρικές συσκευές). 

 

 
Εικόνα 2-7: Κινητό ΠΣ σε φορτηγό 

όχημα 

 
Εικόνα 2-8: Ρυμουλκούμενο κινητό ΠΣ 

 
Εικόνα 2-9:  Αυτοκινούμενο κινητό ΠΣ 

Η λειτουργία των κινητών ΠΣ πραγματοποιείται βάσει προγράμματος, συνήθως ανά 

εβδομάδα, το οποίο περιλαμβάνει τα σταθερά σημεία όπου θα βρίσκεται το όχημα 

ανάλογα με την ημέρα της εβδομάδας. Ο χρόνος παραμονής σε ένα σημείο είναι 

τουλάχιστον 3 με 4 ώρες. Το πρόγραμμα αυτό κοινοποιείται στους πολίτες από τον 

φορέα διαχείρισης (Δήμος ή ΦοΔΣΑ) μέσω: της ιστοσελίδας του, ανακοινώσεων στον 

τύπο ή με ειδικά έντυπα ενημέρωσης / ευαισθητοποίησης. Ενδείκνυται το 

πρόγραμμα συλλογής να παραμένει σταθερό για μεγάλα χρονικά διαστήματα, ώστε 

να μη δημιουργείται αβεβαιότητα και σύγχυση στο κοινό.  

Ενδεικτικά, ορισμένες κατηγορίες υλικών που συλλέγονται στα κινητά ΠΣ είναι: 

• μέταλλα (σκεύη κουζίνας, εργαλεία κ.ά). 

• παιχνίδια, CD, DVD. 

• ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. 

• λαμπτήρες. 

• μπαταρίες. 

• αδρανή υλικά από εργασίες ανακαίνισης (πλακάκια, είδη υγιεινής κλπ.). 

• ρούχα – υφάσματα – παπούτσια. 

Τα κινητά ΠΣ συμβάλλουν στην 

αύξηση της συμμετοχής του 

κοινού στην ανακύκλωση, καθώς 

με αυτά διευκολύνεται η 

πρόσβαση σε πολίτες που δεν 

έχουν την ευχέρεια μεταφοράς 

αντικειμένων / υλικών στα στα-

θερά  ΠΣ. 
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2.6. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΥΠΟΥ 

ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ 

Για τη δημιουργία ενός Δικτύου ΠΣ χρησιμοποιούνται συνδυασμοί των παραπάνω 

τύπων με γνώμονα τη βελτιστοποίηση της απόδοσης αλλά και της βιωσιμότητας του 

συστήματος.  

Οι παράμετροι που εξετάζονται κατά την επιλογή τόσο του τύπου όσο και του 

μεγέθους των ΠΣ κατά το σχεδιασμό είναι: 

� ο πληθυσμός που θα εξυπηρετεί το ΠΣ.  

Οι εγκαταστάσεις θα πρέπει να επαρκούν για τις αναμενόμενες εισερχόμενες 

ποσότητες οι οποίες σχετίζονται, εκτός των άλλων, και με την πυκνότητα του 

πληθυσμού στην εξυπηρετούμενη περιοχή. 

� τα υλικά που θα συλλέγονται στο ΠΣ. 

Ο καθορισμός των υλικών που θα συλλέγονται διαμορφώνει σε μεγάλο βαθμό την 

επιλογή του τύπου και της κλίμακας των ΠΣ. Για παράδειγμα για τη συλλογή 

ογκωδών υλικών απαιτούνται σταθερές εγκαταστάσεις με αυξημένη επάρκεια 

χώρου.  

� η χωροταξία στην εξυπηρετούμενη περιοχή.  

Η πυκνότητα δόμησης καθορίζει τον εξυπηρετούμενο πληθυσμό και κατά 

συνέπεια τις εισερχόμενες ποσότητες, καθώς η μέγιστη απόσταση που θα πρέπει 

να διανύσει ο χρήστης είναι περιορισμένη.  

� οι διαθέσιμες εκτάσεις ή / και κτιριακές εγκατα-

στάσεις.  

Βασικός περιοριστικός παράγοντας για την επιλογή 

τύπου/ ων ΠΣ αποτελεί η διαθεσιμότητα εκτάσεων 

εντός της εξυπηρετούμενης περιοχής. Για το λόγο αυτό 

είναι σημαντικό, ιδιαίτερα σε πυκνοδομημένες 

περιοχές, να εξετάζεται και το κατά πόσο μπορούν να 

αξιοποιηθούν υφιστάμενες υποδομές που είτε ήδη 

χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση αποβλήτων, είτε 

βρίσκονται σε αχρηστία.  

� οι χρήσεις γης στην εξυπηρετούμενη περιοχή.  

Οι χρήσεις γης, ιδιαίτερα οι μη οικιστικές, επηρεάζουν 

κατά πολύ την ποιοτική σύσταση των εισερχόμενων 

υλικών. Για παράδειγμα, σε περιοχές με αυξημένη 

συγκέντρωση εμπορικών χρήσεων, αναμένονται 

αυξημένες ποσότητες υλικών συσκευασίας . 

Δεδομένου ότι δεν δύνανται όλοι οι τύποι ΠΣ να 

δέχονται όλες τις κατηγορίες υλικών, οι χρήσεις 

καθορίζουν κατά πολύ τις ανάγκες και κατ’ επέκταση 

τον επιλεγόμενο τύπο.  

Η κατασκευή 

τουλάχιστον ενός 

σταθερού ΠΣ σε 

ένα Δίκτυο 

κρίνεται 

απαραίτητη για 

τη συλλογή των 

ογκωδών υλικών, 

αλλά και τη 

συγκέντρωση 

των λοιπών 

υλικών από τις 

τυχόν 

δορυφορικές 

εγκαταστάσεις. 
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� η εποχιακή διακύμανση.  

Σε περιοχές με υψηλή τουριστική κίνηση, οι ανάγκες διαφοροποιούνται κατά τη 

διάρκεια του έτους. Η επιλογή τύπου ΠΣ πρέπει να εξασφαλίζει την εξυπηρέτηση 

της περιοχής κατά την περίοδο αιχμής χωρίς να επιβαρύνει  οικονομικά τον φορέα 

εκμετάλλευσης κατά το υπόλοιπο έτος. 

� οι ιδιαιτερότητες της περιοχής.  

Οι ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής θα πρέπει να εξετάζονται αναλυτικά για τον 

προσδιορισμό των αναγκών ενός ΠΣ. Ενδεικτικά, σημειώνεται ότι: 

→ η πυκνότητα δόμησης διαμορφώνει το σχεδιασμό σχετικά με τις αποστάσεις 

που θα πρέπει να διανύσει ο χρήστης έως το ΠΣ, όπως και τον 

εξυπηρετούμενο πληθυσμό ανά εγκατάσταση (βλ. κεφ. 2.4). 

→ το οδικό δίκτυο της περιοχής μπορεί αναλόγως να διευκολύνει ή να 

δυσχεραίνει την πρόσβαση οχημάτων στο χώρο. Ενδείκνυται τα ΠΣ να 

βρίσκονται κοντά σε δρόμους ευρείας κυκλοφορίας (Εικόνα 2-10). 

→ η αισθητική της περιοχής αποτελεί επίσης περιοριστικό παράγοντα για τον 

τύπο ΠΣ που μπορεί να χρησιμοποιηθεί. 

 
Εικόνα 2-10:  ΠΣ πλησίον κεντρικού οδικού άξονα στη Γερμανία 

 

2.7. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ / ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ - ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

Οι διάφοροι τύποι ΠΣ παρουσιάζουν μια σειρά από πλεονεκτήματα και 

μειονεκτήματα (Πίνακας 2-5). Η επιλογή των τύπων που θα χρησιμοποιηθούν 

πραγματοποιείται βάσει: 

� των αναγκών και των προτεραιοτήτων του φορέα υλοποίησης, σε σχέση με τη 

διαχείριση αποβλήτων (υλικά – στόχοι κλπ.). 

� των οικονομικών δυνατοτήτων του φορέα υλοποίησης. 

� των ιδιαίτερων συνθηκών σε κάθε περιοχή.  



 

 

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ, ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  

ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ 
27 

 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

Εν τούτοις, θα πρέπει να εξετάζονται όλες οι παράμετροι ώστε να εφαρμόζονται 

μέτρα για την αντιμετώπιση των όποιων μειονεκτημάτων υπάρχουν. Ενδεικτικά, τα 

κριτήρια συγκριτικής αξιολόγησης των διάφορων εναλλακτικών τύπων ΠΣ 

ομαδοποιούνται στις ακόλουθες κατηγορίες: 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΣ 

 

Τα σταθερά ΠΣ είναι ο μόνος τύπος που μπορεί να εξυπηρετήσει τη συλλογή όλων 

των εν δυνάμει κατηγοριών υλικών. Ωστόσο, η ακτίνα εξυπηρέτησης είναι μεγάλη 

καθώς κατασκευάζονται συνήθως εκτός αστικού ιστού. Επίσης, απαιτούν σημαντικές 

εκτάσεις για την εγκατάστασή τους και έχουν υψηλότερο κόστος κατασκευής και 

λειτουργίας σε σχέση με τους άλλους τύπους.  

Αντίθετα, τα ΠΣ γειτονιάς μπορούν να περιορίσουν κατά πολύ την απόσταση από 

τους χρήστες, αλλά χρησιμοποιούνται μόνο για μικρό αριθμό και μικρού όγκου 

υλικά, όπως π.χ. οι συσκευασίες. 

Τα κέντρα ανακύκλωσης, υπό προϋποθέσεις, μπορούν να εξυπηρετήσουν και τη 

συλλογή ογκωδών, αλλά απαιτούν συχνότερες μεταφορές, καθώς ο διαθέσιμος 

αποθηκευτικός  χώρος είναι συνήθως περιορισμένος. Επίσης, απαιτείται προσωπικό 

για τη λειτουργία τους, κάτι που δεν συμβαίνει με τα ΠΣ γειτονιάς. 

Τα κινητά ΠΣ ενδείκνυνται για την εξυπηρέτηση απομακρυσμένων οικισμών όπου οι 

ποσότητες των υλικών προς παράδοση είναι μικρές.   

Περιβαλλοντικά

• Περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

• Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι σε 
έκτακτες περιπτώσεις.

• Κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία.

• Όχληση (θόρυβος, οπτική 
όχληση κλπ.).

Οικονομικά

• Κόστος επένδυσης (κατασκευή/ 
προμήθεια).

• Κόστος λειτουργίας.

• Αναμενόμενα έσοδα.

Λειτουργικά

• Εγγύτητα στους χρήστες.

• Ευκολία εργασιών διαχείρισης.

• Εξυπηρέτηση μη οικιακών 
παραγωγών αποβλήτων.

Απόδοσης

• Δυνατότητες πληθυσμιακής 
κάλυψης.

• Ποσοστά ανακύκλωσης που 
επιτυγχάνονται.
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Πίνακας 2-5: Συγκριτική παρουσίαση διαφορετικών τύπων ΠΣ 

Τύπος 

Πράσινου 

Σημείου 

Οικονομικά Περιβαλλοντικά Λειτουργικά Απόδοσης 

+ - + - + - + - 

Σ
τα

θ
ε

ρ
έ

ς 
ε

γ
κ

α
τα

σ
τά

σ
ε

ις
 Π

Σ
 

• Δημιουργία 

οικονομίας 

κλίμακας 

• Αύξηση 

εσόδων από 

την 

εξυπηρέτηση 

και 

επιχειρήσεων 

 

• Υψηλότερο 

κόστος 

επένδυσης και 

λειτουργίας 

 

• Καλύτερα 

ελεγχόμενη 

διαχείριση 

υλικών 

 

• Μεγαλύτερες 

απαιτήσεις σε 

γη 

 

• Δυνατότητα 

συλλογής όλων 

των υλικών 

• Δυνατότητα 

εξυπηρέτησης 

επιχειρήσεων 

• Διευκόλυνση της 

πώλησης υλικών 

λόγω 

συγκέντρωσης 

μεγάλων 

ποσοτήτων 

• Μεγαλύτερη 

διανυόμενη 

απόσταση για 

το χρήστη 

• Συνήθως η 

πρόσβαση 

πρέπει να 

γίνεται με 

όχημα λόγω 

απόστασης 

από τον 

αστικό ιστό 

• Υψηλότερες 

απαιτήσεις σε 

εξειδικευμένο 

προσωπικό 

• Δυνατότητα 

συλλογής 

όλων των 

υλικών 

• Η συλλογή 

υλικών 

μεγάλου 

βάρους (ξύλο, 

αδρανή κλπ.) 

αυξάνει κατά 

πολύ το 

ποσοστό 

ανακύκλωσης 

 

•  

Κ
έ

ν
τρ

α
 α

ν
α

κ
ύ

κ
λ

ω
σ

η
ς 

(Π
Σ

 μ
ικ

ρ
ή

ς 
κ

λ
ίμ

α
κ

α
ς)

 

• Περιορισμένο 

κόστος 

κατασκευής 

• Αυξημένα 

έξοδα 

μεταφορών  

λόγω 

περιορισμένης 

χωρητικότητας 

 

 

• Λιγότερο 

οχλούσες 

εγκαταστάσεις 

 

•  
 

• Εγγύτητα στο 

χρήστη 

• Δυνατότητα 

μετεγκατάστασης 

σε άλλο σημείο 

εντός του δικτύου 

(αφορά μόνο 

προκατασκ/να 

κτίρια) 

• Δυνατότητα 

εποχιακής 

λειτουργίας 

• Περιορισμοί 

στις 

κατηγορίες 

συλλεγόμενων 

υλικών 

• Αυξημένη 

συμμετοχή 

πολιτών λόγω 

εγγύτητας 

 

 

• Περιορισμένου 

βάρους 

συλλεγόμενα 

υλικά (μικρή 

συμμετοχή στα 

ποσοστά 

ανακύκλωσης) 
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Τύπος 

Πράσινου 

Σημείου 

Οικονομικά Περιβαλλοντικά Λειτουργικά Απόδοσης 

+ - + - + - + - 

Π
Σ

 γ
ε

ιτ
ο

ν
ιά

ς 

(«
ν

η
σ

ίδ
ε

ς»
) 

• Δεν απαιτείται 

η κατασκευή  

υποδομών 

• Δεν απαιτείται 

η απασχόληση 

προσωπικού 

στο χώρο 

• Αυξημένα 

έξοδα 

μεταφορών 

λόγω ανάγκης 

συχνής 

εκκένωσης 

 

• Λιγότερο 

οχλούσες 

εγκαταστάσεις 

 

• Θέματα 

αισθητικής 

λόγω 

εγκατάστασης 

σε 

κοινόχρηστους 

χώρους 

 

• Εγγύτητα στο 

χρήστη 

• Ευκολία χρήσης 

• Δυνατότητα 

μετεγκατάστασης 

σε άλλο σημείο 

εντός του δικτύου 

• Περιορισμοί 

στις 

κατηγορίες 

συλλεγόμενων 

υλικών 

• Περιορισμένη 

χωρητικότητα 

• Αυξημένη 

συμμετοχή 

πολιτών λόγω 

εγγύτητας 

 

• Περιορισμένου 

βάρους 

συλλεγόμενα 

υλικά (μικρή 

συμμετοχή στα 

ποσοστά 

ανακύκλωσης) 

 

 

Κ
ιν

η
τά

 Π
Σ

 

• Δεν απαιτείται 

η κατασκευή  

υποδομών 

 

• Το κόστος 

μεταφοράς 

αναλαμβάνει ο 

φορέας 

λειτουργίας 

 

• Δεν γίνονται 

επεμβάσεις 

στο 

περιβάλλον 

 

• Ειδικές 

απαιτήσεις για 

τη μεταφορά 

ορισμένων 

υλικών 

 

• Εξυπηρέτηση 

απομακρυσμένων 

– 

αραιοκατοικημέν

ων περιοχών 

• Εγγύτητα στο 

χρήστη 

• Περιορισμοί 

στις 

κατηγορίες 

συλλεγόμενων 

υλικών 

• Περιορισμένη 

χωρητικότητα 

• Δυνατότητα 

πλήρους 

πληθυσμιακής 

κάλυψης σε 

συνδυασμό με 

άλλες 

κατηγορίες 

• Καθιέρωση 

«ημέρας 

ανακύκλωσης

» στην 

εκάστοτε 

εξυπηρετούμε

νη περιοχή 

 

• Δεν είναι 

διαθέσιμα όλες 

τις ημέρες της 

εβδομάδας 

• Περιορισμένου 

βάρους 

συλλεγόμενα 

υλικά (μικρή 

συμμετοχή στα 

ποσοστά 

ανακύκλωσης) 
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2.8.  ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΩΝ 

ΣΗΜΕΙΩΝ  

Η ανάπτυξη Δικτύων ΠΣ αποτελεί κατά τον νόμο αποκλειστική υποχρέωση των 

Δήμων, στο πλαίσιο εφαρμογής των ΤΣΔΑ, τα οποία είναι δυνατόν να 

περιλαμβάνουν και τον Στρατηγικό Σχεδιασμό του Δικτύου.  

Με βάση το θεσμικό πλαίσιο που αφορά τους ΦοΔΣΑ8, οι Περιφερειακοί ΦοΔΣΑ 

είναι αρμόδιοι για τη διαχείριση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) και την 

ανάπτυξη και λειτουργία εγκαταστάσεων προσωρινής αποθήκευσης, 

μεταφόρτωσης, επεξεργασίας και διάθεσης ΑΣΑ. Συνεπώς και οι ΦοΔΣΑ δύνανται 

να κατασκευάζουν και να λειτουργούν ΠΣ. 

Από τη διεθνή εμπειρία, παρατηρείται ότι υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, ΠΣ 

υλοποιούν και λειτουργούν και άλλοι φορείς (ΚοινΣΕπ, ιδιώτες). Στο πλαίσιο αυτό, 

φορείς που μπορούν να εγκαταστήσουν και να λειτουργούν ΠΣ είτε μεμονωμένα 

είτε σε σύμπραξη μεταξύ τους είναι οι εξής: 
 

Λοιποί, εν δυνάμει φορείς υλοποίησης ΠΣ 

ΣΕΔ 

Τα ΣΕΔ θα μπορούσαν να αναπτύξουν ΠΣ για το ρεύμα αρμοδιότητάς τους ή 

ενδεχομένως σε σύμπραξη με άλλα ΣΕΔ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Σχεδίου 

που εγκρίνεται από τον ΕΟΑν. Η συνεννόηση με τους Δήμους είναι απαραίτητη τόσο 

για την ένταξη των ΠΣ στο ΤΣΔΑ όσο και για την ενδεχόμενη ανάγκη παραχώρησης 

χώρου από πλευράς Δήμου.   

Ιδιώτες – ΚοινΣΕπ 

ΠΣ είναι δυνατόν να υλοποιούνται από επιχειρήσεις και από Κοιν.Σ.Επ. που 

κατέχουν τις σχετικές άδειες διαχείρισης αποβλήτων και σε συνεργασία με τους 

ΟΤΑ. 
 

Όσον αφορά τη λειτουργία των εγκαταστάσεων, οι 

εναλλακτικές λύσεις που εφαρμόζονται διεθνώς 

είναι: 

� λειτουργία απευθείας από τον Δήμο, ο οποίος 

υλοποιεί και το έργο. 

� ανάθεσης της λειτουργίας σε ιδιώτη με σύμβαση 

για ορισμένο χρονικό διάστημα. 

� λειτουργία από εταιρία ειδικού σκοπού, που 

ιδρύεται αποκλειστικά για τη λειτουργία του ΠΣ. 

Στις περιπτώσεις υλοποίησης μέσω ιδιωτικής 

πρωτοβουλίας, ο φορέας λειτουργίας κατά κανόνα 

ταυτίζεται με τον φορέα υλοποίησης. 

Αναλυτικότερα στοιχεία για τα εναλλακτικά μοντέλα 

υλοποίησης και λειτουργίας παρουσιάζονται στο 

κεφάλαιο 5. 

                                                 
8 Ν. 3536/2007 (ΦΕΚ42Α’/23-2-2007), Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ85Α’/11-4-2012) 

Σε κάθε 

περίπτωση όλα τα 

ΠΣ, ανεξάρτητα 

του φορέα 

υλοποίησης και 

εκμετάλλευσης, 

θα πρέπει να 

υλοποιούνται σε 

συνεργασία με 

τους Δήμους και 

να είναι συμβατά 

με τα εκάστοτε 

ΤΣΔΑ και ΠΕΣΔΑ. 
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2.9. ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Πέρα από τις προαναφερόμενες περιπτώσεις, οι φορείς υλοποίησης και λειτουργίας 

δύνανται να συνάψουν και άλλου τύπου συνεργασίες για την καλύτερη 

εξυπηρέτηση των στόχων τους. Οι συνεργασίες αυτές μπορεί ενδεικτικά να 

αφορούν: 

� την παροχή τεχνογνωσίας και την επίδειξη καλών πρακτικών. 

� την από κοινού ανάπτυξη Δικτύου ΠΣ με άλλους φορείς.  

� τη διοργάνωση κοινών ενημερωτικών δράσεων. 

� τη σύναψη προγραμματικών συμβάσεων για την πώληση υλικών. 

� την προώθηση αντικειμένων προς επαναχρησιμοποίηση. 

Στις περιπτώσεις που τα ΠΣ λειτουργούν οι 

Δήμοι, οι πιθανοί συνεργαζόμενοι φορείς 

μπορεί να είναι: 

� όμοροι Δήμοι. 

� ΦοΔΣΑ. 

� ΣΕΔ. 

� ΚοινΣΕπ. 

� ιδιώτες έμποροι. 

Οι συνεργαζόμενοι φορείς και οι τομείς συνεργασίας προσδιορίζονται ήδη στο 

αρχικό στάδιο του σχεδιασμού, αλλά επανεξετάζονται και διευρύνονται διαχρονικά, 

ανάλογα με τις ανάγκες και τις ευκαιρίες που προκύπτουν κατά τη λειτουργία. 

Αναλυτικότερα στοιχεία για τα πιθανά σχήματα και τρόπους συνεργασίας μεταξύ 

των φορέων παρουσιάζονται στο κεφάλαιο 5.2. 

 

 

Σε κάθε περίπτωση θα 

πρέπει να διασφαλίζεται η 

επίτευξη των στόχων του 

φορέα και οι βέλτιστοι 

οικονομικοί όροι, στο 

πλαίσιο της βιωσιμότητας 

του Δικτύου. 
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2.10. ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ   

Η διεθνής εμπειρία αναδεικνύει ως βέλτιστη πρακτική τη σταδιακή ανάπτυξη του 

Δικτύου ΠΣ, που μπορεί να διαρκέσει και πάνω από μία δεκαετία. Η κάθε φάση 

υλοποιείται μετά από αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της προηγούμενης και 

επανεξέταση του αρχικού Στρατηγικού Σχεδιασμού. Ενδεικτικά αναφέρονται 

ορισμένα από τα οφέλη από την υιοθέτηση αυτής της πρακτικής: 

 

Συνεπώς, το πρώτο στάδιο υλοποίησης του Δικτύου σχεδιάζεται με βάση τις 

ελάχιστες απαιτήσεις, οι οποίες προσδιορίζουν το αρχικό κόστος επένδυσης και 

αφορούν:  

� τον αριθμό των σημείων του Δικτύου. 

� τις κατηγορίες των υλικών που θα συλλέγονται. 

Οι επόμενες φάσεις προσδιορίζονται μεν στον αρχικό Στρατηγικό Σχεδιασμό,  αλλά 

επανεξετάζονται πριν την υλοποίησή τους με βάση την εμπειρία των προηγούμενων 

σταδίων. Η οριστική μορφή ενός Δικτύου ΠΣ αναδεικνύεται σε βάθος χρόνου,  μετά 

από (ενδεχομένως) διαδοχικές τροποποιήσεις, επεκτάσεις και άλλες μεταβολές που 

πραγματοποιούνται, με βασικό γνώμονα τη βιωσιμότητα του. 

 

Εξασφάλιση της βιωσιμότητας του δικτύου

• το αρχικό κόστος επένδυσης είναι χαμηλότερο.

• μειώνεται το ρίσκο επένδυσης.

• τα έσοδα από τη λειτουργία των πρώτων φάσεων συμβάλλουν στη 
χρηματοδότηση των επόμενων .

Μείωση των κοινωνικών αντιδράσεων

• αποφεύγεται η ανάπτυξη μεγάλου πλήθους υποδομών.

• παρέχεται ο απαραίτητος χρόνος στους πολίτες για την αποδοχή και 
υιοθέτηση του μέτρου.

Ανάπτυξη τεχνογνωσίας

• βελτιστοποιούνται  οι παρεχόμενες υπηρεσίες, βάσει της εμπειρίας που 
αναπτύσσεται από τη λειτουργία των προηγούμενων φάσεων.

• ο φορέας αποκτά γνώση της αγοράς, με αποτέλεσμα να συνάπτει πιο 
συμφέρουσες συμφωνίες με συνεργαζόμενους φορείς.

Βέλτιστος λειτουργικός σχεδιασμός

• εντοπίζονται στην πράξη ενδεχόμενοι περιορισμοί ή προβλήματα.

• εξασφαλίζεται η ευελιξία του δικτύου και αυξάνονται οι δυνατότητες 
βελτιωτικών παρεμβάσεων.

Τα περιθώρια βελτιστοποίησης της λειτουργίας ενός Δικτύου ΠΣ 

παραμένουν και  μετά την ολοκλήρωση του συνόλου των 

υποδομών και των προμηθειών του εξοπλισμού. 
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2.11. ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  

Η βιωσιμότητα αποτελεί το βασικότερο παράγοντα που εξετάζεται κατά τον 

Στρατηγικό Σχεδιασμό ενός Δικτύου ΠΣ, καθώς είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με όλες 

τις αποφάσεις που λαμβάνονται: από τα υλικά που θα συλλέγονται και τις φάσεις 

υλοποίησης, έως τον τύπο των υποδομών και τον τρόπο λειτουργίας. 

Η εκτίμηση του κόστους επένδυσης πραγματοποιείται στο αρχικό στάδιο του 

σχεδιασμού και επιμερίζεται στις φάσεις υλοποίησης, όπως αυτές διαμορφώνονται. 

 

 

 

 

Κατά το σχεδιασμό εξετάζονται εναλλακτικές λύσεις που ενδεχομένως μειώνουν το 

συνολικό κόστος επένδυσης, όπως η πιθανότητα της μεταφοράς των υλικών προς 

ανακύκλωση από τους αγοραστές (δεν απαιτούνται επενδύσεις για οχήματα 

μεταφοράς).  

 

Ο προσδιορισμός του κόστους λειτουργίας αποτελεί τη 

δυσκολότερη και κρισιμότερη διαδικασία, σε σχέση με 

το κόστος επένδυσης, καθώς: 

� είναι δύσκολη η ακριβής εκτίμηση πριν την έναρξη 

λειτουργίας. 

� επιβαρύνει τον ετήσιο προϋπολογισμό του 

φορέα, και κατ’ επέκταση τους πολίτες. 

� οι δυνατότητες χρηματοδότησης είναι πιο 

περιορισμένες.  

 

 

Αγορά γης (εφόσον δεν ανήκει στο φορέα)

Διαδικασίες ωρίμανσης (μελέτες, αδειοδοτήσεις κλπ.)

Προμήθεια εξοπλισμού συλλογής (κάδοι, containers κλπ.)

Προμήθεια οχημάτων μεταφοράς (εφόσον απαιτούνται)

Ενδεχόμενα υποστηρικτικά έργα (οδοί πρόσβασης κλπ.)

Κατασκευή υποδομών ΠΣ

Το κόστος επένδυσης αποτελείται από τις εξής επί μέρους 

δαπάνες: 

Εξετάζονται όλες 

οι εναλλακτικές 

λύσεις με 

γνώμονα τη 

διασφάλιση της 

βιωσιμότητας 

του Δικτύου ΠΣ. 
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Ορισμένα από τα επί μέρους κόστη που παρουσιάζονται μπορεί να 

συμπεριληφθούν είτε στην αρχική επένδυση είτε στο κόστος λειτουργίας κατ’ 

επιλογή του φορέα υλοποίησης. Για παράδειγμα αναφέρεται η εναλλακτική 

δυνατότητα της μίσθωσης μέσων συλλογής (επιβαρύνει τη λειτουργία), αντί της 

αγοράς αυτών (επιβαρύνει την αρχική επένδυση). 

Ενδεικτικά, η ανάλυση κόστους – οφέλους για τα ΠΣ θα πρέπει να περιλαμβάνει τα 

κριτήρια που εμφανίζονται παρακάτω:  

         Πίνακας 2-6: Κριτήρια ανάλυσης κόστους – οφέλους (ενδεικτικά) 

Κριτήρια αξιολόγησης στην Ανάλυση 

Κόστους-Οφέλους  

 

Βαθμοί Σπουδαιότητα 

10 Βέλτιστη 

αξιολόγηση 

 

 

 

 

 

 

Χειρότερη 

αξιολόγηση 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

 Κριτήρια Βαρύτητα 

Κόστος παγίων  40 

Παροχή υπηρεσιών 

(service) 

 

20 

Περιβαλλοντικά 15 

Κοινωνικοί 

παράγοντες 

15 

Στρατηγική 10 

Σύνολο 100 

  Πηγή: A.Ι. Urban, G. Ηaλm (Hg)  “Wertstoffhof – Chancen, Entwicklnngen, 2015 

 

Αναλυτικότερα στοιχεία σχετικά με την κοστολόγηση των Δικτύων ΠΣ και ενδεικτικά 

κόστη παρουσιάζονται στο κεφ. 3.8. 

 

Μίσθωση έκτασης (εφόσον δεν ανήκει στο φορέα)

Βασικά λειτουργικά κόστη

• Μισθοδοσία προσωπικού.

• Μίσθωση μέσων συλλογής.

• Μεταφορές υλικών.

• Συντήρηση υποδομών και εξοπλισμού.

• Κατανάλωση νερού και ενέργειας.

Αποσβέσεις επενδύσεων

Τα έξοδα που συνθέτουν το συνολικό κόστος λειτουργίας 

επιμερίζονται στις εξής κατηγορίες: 
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2.12. ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ 

Η ανάπτυξη ενός συστήματος παρακολούθησης λειτουργίας ΠΣ είναι απαραίτητο 

στοιχείο του Στρατηγικού Σχεδιασμού, καθώς παρέχει όλες τις απαραίτητες 

πληροφορίες και τα εργαλεία για: 

� το σχεδιασμό (ή την αναθεώρηση του σχεδιασμού) των επόμενων φάσεων 

υλοποίησης. 

� την αύξηση της απόδοσης των ΠΣ. 

� τη βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων. 

� τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

� τη μείωση πιθανών περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 

� την αναφορά των αποτελεσμάτων στους αρμόδιους κρατικούς φορείς. 

 

Το σχέδιο παρακολούθησης περιλαμβάνει τις  παραμέτρους / δείκτες που 

καταγράφονται και τις συγκεκριμένες μεθόδους που ακολουθούνται. Η κατάρτιση 

του σχεδίου πραγματοποιείται πριν από την έναρξη λειτουργίας του Δικτύου, 

ωστόσο αποτελεί μια δυναμική διαδικασία, η οποία μπορεί να βελτιώνεται διαρκώς 

ανάλογα με τις ανάγκες.  

Σε τακτικά χρονικά διαστήματα συντάσσονται απολογιστικές εκθέσεις στις οποίες:  

� καταγράφονται τα αποτελέσματα χρήσης της προηγούμενης περιόδου. 

� εντοπίζονται οι αδυναμίες. 

� εκτιμώνται οι προοπτικές. 

� διαμορφώνονται προτάσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας. 

Στο κεφ. 4.7 παρουσιάζονται αναλυτικότερα στοιχεία σχετικά με την κατάρτιση 

σχεδίου παρακολούθησης, τους καθοριστικούς δείκτες, καθώς και τη σχετική 

μεθοδολογία. 

 

2.13. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

Για την εκπόνηση και την εφαρμογή του Στρατηγικού Σχεδιασμού ακολουθείται μια 

σειρά από  διαδοχικά βήματα. Ο Στρατηγικός Σχεδιασμός του Δικτύου ΠΣ μπορεί να 

καταρτίζεται σε συνδυασμό με τα ΤΣΔΑ, δεδομένης της συνάφειας μεταξύ τους, σε 

σχέση με τους στόχους και το περιεχόμενο. 

Τα βήματα κατάρτισης του Στρατηγικού Σχεδιασμού παρουσιάζονται στο Σχήμα 2-3. 
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Σχήμα 2-3: Βήματα κατάρτισης και υλοποίησης Στρατηγικού Σχεδιασμού 

Ανάλυση 
υφιστάμενης 
κατάστασης

Καθορισμός 
στόχων 

Διερεύνηση 
πιθανών 

συνεργασιών
Έρευνα αγοράς 

Χωροταξική 
ανάλυση 
περιοχής 

Επιλογή αριθμού, 
τύπων και 

κλίμακας ΠΣ

Καθορισμός 
φάσεων 

υλοποίησης

Επιλογή μοντέλου 
υλοποίησης & 

λειτουργίας

Ανάλυση 
βιωσιμότητας 

δικτύου

Σταδιακή υλοποίηση 
δικτύου ΠΣ

Παρακολούθηση 
λειτουργίας

Ενημέρωση 

πολιτών – 

Δημοσιότητα – 

Ευαισθητοποίηση 

Α
ν

α
θ

ε
ώ

ρ
η

σ
η

 Σ
τρ

α
τη

γ
ικ

ο
ύ

 Σ
χε

δ
ια

σ
μ

ο
ύ

 

Αξιολόγηση 

αποτελεσμάτων 

Π
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π

α
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α

σ
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κ
ό

 σ
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δ
ιο
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Συγκεκριμένα: 

 
 

Για το καθορισμό των παραμέτρων σχεδιασμού πραγματοποιούνται οι παρακάτω 

ενέργειες. 

 

 

Κρίσιμες παράμετροι για τη λήψη αποφάσεων είναι: 

� ο βαθμός εκτροπής από την ανάκτηση σε κεντρικές εγκαταστάσεις και την ταφή.  

� το ποσοστό ανακύκλωσης, που αναμένεται να επιτυγχάνεται από τη συλλογή 

κάθε ρεύματος. 

 

Για τη χωροθέτηση των ΠΣ, εξετάζονται χώροι που εξασφαλίζουν την ελάχιστη 

δυνατή όχληση των κατοίκων. Τέτοιες είναι: 

� χώροι που ήδη χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση αποβλήτων (ΣΜΑ, ΧΥΤΑ). 

� εγκαταλειμμένες εγκαταστάσεις πλησίον οδικών αξόνων μεγάλης κυκλοφορίας ή 

εντός βιομηχανικών περιοχών (ΒΙΠΕ).   

1. Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης

• προσδιορίζονται οι ποσότητες και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά ΑΣΑ, βάσει του 
εξυπηρετούμενου πληθυσμού και σε συμφωνία με το ΤΣΔΑ.

• αποτυπώνονται οι μέθοδοι υφιστάμενης διαχείρισης αποβλήτων.

2. Καθορισμός στόχων & επιλογή υλικών που συλλέγονται

• καθορίζονται οι στόχοι του Δικτύου ΠΣ, σε συνάρτηση με τους στόχους 
τουΤΣΔΑ και του ΠΕΣΔΑ.

• καθορίζονται τα υλικά τα οποία θα συλλέγονται στα ΠΣ.

• εκτιμώνται οι εν δυνάμει συλλεγόμενες ποσότητες.

3. Διερεύνηση πιθανών συνεργασιών

• εξετάζονται τα υφιστάμενα προγράμματα ΔσΠ που εφαρμόζονται.

• διερευνάται το κατά πόσο υπάρχουν ήδη συναφείς εγκαταστάσεις διαχείρισης 
αποβλήτων που λειτουργούν εντός της εξυπηρετούμενης περιοχής ή πλησίον 
αυτής και οι δυνατότητες αξιοποίησής τους.

• εξετάζονται πιθανές συνεργασίες με φορείς λειτουργίας άλλων αντίστοιχων 
εγκαταστάσεων (όμοροι Δήμοι, ΦοΔΣΑ, ΣΕΔ, κοινωνικές πρωτοβουλίες, 
ιδιώτες).

 ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΒΗΜΑ 1ο 
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4. Έρευνα αγοράς 

• πραγματοποιείται έρευνα αγοράς για τις δυνατότητες πώλησης / διάθεσης 
των υλικών / αντικειμένων.

• ενδεχομένως, συνάπτονται προσύμφωνα συνεργασίας.

5. Χωροταξική ανάλυση περιοχής

• εξετάζεται η χωροταξία της εξυπηρετούμενης περιοχής, σε σχέση με την 
πυκνότητα του πληθυσμού και των υφιστάμενων χρήσεων.

• εξετάζονται οι διαθέσιμοι χώροι για την εγκατάσταση ΠΣ.

• η περιοχή ενδιαφέροντος διαχωρίζεται σε ζώνες εξυπηρέτησης ανάλογα με τις 
μέγιστες διανυόμενες αποστάσεις από τους χρήστες.

• δυνατότητες μελλοντικής επέκτασης / αναδιαμόρφωσης.

Επιλογή αριθμού, τύπων και μεγέθους ΠΣ

• καθορίζεται ο αριθμός και το μέγεθος των κεντρικών ΠΣ.

• προσδιορίζονται οι αναγκαίες δορυφορικές και κινητές εγκαταστάσεις.

• χωροθετούνται με βάση την επιθυμητή ακτίνα επιρροής, η οποία  καθορίζει 
και την πληθυσμιακή κάλυψη.

Καθορισμός φάσεων υλοποίησης

• προσδιορίζονται οι προτεραιότητες σε σχέση με την περιοχή εξυπηρέτησης 
και τα συλλεγόμενα υλικά.

• καθορίζονται οι φάσεις και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του δικτύου.

Ανάλυση βιωσιμότητας Δικτύου

• εκτιμάται το κόστος επένδυσης και λειτουργίας ανά φάση υλοποίησης.

• εκτιμώνται τα αναμενόμενα οικονομικά οφέλη.

• εξετάζονται οι επιλογές για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας.

Επιλογή μοντέλου υλοποίησης & λειτουργίας

• Προσδιορίζονται οι πιθανές πηγές χρηματοδότησης.

• Εξετάζονται τα εναλλακτικά μοντέλα υλοποίησης και λειτουργίας και 
καθορίζεται το συμφερότερο για το φορέα υλοποίησης ΠΣ.

 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΒΗΜΑ 2ο 
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Η λειτουργία του Δικτύου παρακολουθείται σε μόνιμη βάση σύμφωνα με το 

πρόγραμμα λειτουργίας και παρακολούθησης. Όταν εντοπίζονται προβλήματα, 

δυσλειτουργίες ή πρόσθετες ανάγκες, εφαρμόζονται βελτιωτικές παρεμβάσεις. 

Αναλυτικά στοιχεία για τη λειτουργία και τον τρόπο παρακολούθησης των ΠΣ 

αναφέρονται στο κεφάλαιο 4. 

Πριν την εφαρμογή κάθε φάσης υλοποίησης, πραγματοποιείται αξιολόγηση των 

αποτελεσμάτων της προηγούμενης και ο Στρατηγικός Σχεδιασμός αναθεωρείται 

εφόσον κρίνεται αναγκαίο. 

 

 

Οι δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης πραγματοποιούνται σε όλα τα 

στάδια σχεδιασμού, λειτουργίας, επέκτασης και τροποποίησης ενός Δικτύου ΠΣ.  

Οι ενημερωτικές δράσεις στοχεύουν: 

• στην ευαισθητοποίηση του κοινού με σκοπό την αύξηση της συμμετοχής. 

• στην εκπαίδευση στη χρήση των ΠΣ. 

• στην αξιολόγηση των υπηρεσιών από τους χρήστες.  

Αναλυτικά στοιχεία σχετικά με τα μέτρα δημοσιότητας και ενημέρωσης 

αναφέρονται στο κεφάλαιο 9. 

Εξασφάλιση χρηματοδότησης

• υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης.

• δέσμευση ιδίων κεφαλαίων (κατά περίπτωση).

Διαδικασίες ωρίμανσης έργων

• τεχνικός και λειτουργικός σχεδιασμός εγκαταστάσεων (εκπόνηση μελετών).

• απαραίτητες αδειοδοτήσεις.

Κατασκευή έργων σε φάσεις

• διαδικασίες δημοπράτησης και συμβασιοποίηση του έργου.

• εργασίες κατασκευής.

• δοκιμαστική λειτουργία.

 ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΣ ΒΗΜΑ 3ο 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΒΗΜΑ 4ο 

 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ & ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

3. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΑΣΙΝΩΝ 

ΣΗΜΕΙΩΝ  

Στο παρόν κεφάλαιο αναλύονται οι δυνατότητες αξιοποίησης, οι τεχνικές 

απαιτήσεις και τα οικονομικά στοιχεία για κάθε τύπο ΠΣ. 

3.1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΜΕΓΕΘΟΥΣ9 

Με βάση το μέγεθος και τα εν δυνάμει συλλεγόμενα υλικά, διαμορφώνονται τρεις 

βασικές κατηγορίες σταθερών ΠΣ που μπορούν να αξιοποιηθούν σε συνδυασμό με 

δορυφορικές/ υποστηρικτικές εγκαταστάσεις συλλογής για την ανάπτυξη ενός 

πλήρους δικτύου. 

Μέγεθος Απαιτούμενη έκταση Λειτουργία 

Μικρής κλίμακας 250 – 750 τ.μ. *Κεντρικό / «δορυφορικό» 

Μέσης κλίμακας 750 – 3.500 τ.μ. Κεντρικό / «δορυφορικό» 

Μεγάλης κλίμακας > 3.500 τ.μ. Κεντρικό 

* Τα ΠΣ μικρής κλίμακας μπορεί να λειτουργούν ως κεντρικά μόνο σε μικρούς Δήμους. 

 
Τα μικρής κλίμακας ΠΣ είναι ευκολότερο να χωροθετηθούν εντός αστικού ιστού και 

απαιτούν μικρότερη έκταση, αλλά είναι δύσκολο να λειτουργούν ως βασικά 

κεντρικά σημεία, καθώς δεν μπορούν να δέχονται υλικά πολλών ρευμάτων λόγω 

περιορισμένου χώρου (Πίνακας 3-1). 

Πίνακας 3-1: Πλεονεκτήματα / Περιορισμοί μικρής κλίμακας ΠΣ 

Πλεονεκτήματα Περιορισμοί 
• Δυνατότητα εγκατάστασης εντός 

αστικού ιστού. 

• Μικρές απαιτήσεις σε έκταση. 

• Περιορισμός της απόστασης από τους 

χρήστες. 

• Σημαντική συμβολή στην 

ευαισθητοποίηση των πολιτών, λόγω 

της εγγύτητας στους χρήστες. 

 

• Περιορισμοί κατά την αδειοδότηση, 

εφόσον χωροθετούνται εντός αστικού 

ιστού. 

• Ο χώρος επαρκεί για τη συλλογή μόνο 

2 - 3 κατηγοριών ογκωδών υλικών. 

• Πιθανότερη η κυκλοφοριακή 

συμφόρηση, λόγω περιορισμένων 

χώρων στάθμευσης. 

• Δεν μπορεί να αξιοποιηθεί ως χώρος 

συγκέντρωσης/ αποθήκευσης υλικών. 

• Αυξημένο ενδεχόμενο οχλήσεων στην 

εγγύτερη περιοχή.  

 

                                                 
9 Δεν αφορά δορυφορικές εγκαταστάσεις που αναφέρονται στο κεφάλαιο 2.5.2 (Κέντρα 

Ανακύκλωσης μικρής κλίμακας, ΠΣ γειτονιάς, κινητά ΠΣ) 

Μικρής κλίμακας ΠΣ
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Τα μέσης κλίμακας ΠΣ χωροθετούνται συνήθως εκτός αστικού ιστού και 

αξιοποιούνται ως κεντρικά σημεία σε μικρές πόλεις ή και ως «δορυφορικά» σε 

μεγάλες πόλεις (Πίνακας 3-2). 

 

Πίνακας 3-2: Πλεονεκτήματα / Περιορισμοί μέσης κλίμακας ΠΣ 

Πλεονεκτήματα Περιορισμοί 
• Μπορούν να συλλέγονται πολλές 

κατηγορίες υλικών. 

• Καλύπτει τις ανάγκες μικρών πόλεων. 

• Μπορεί να αξιοποιηθεί ως κέντρο 

συγκέντρωσης υλικών. 

• Σημαντικές απαιτήσεις σε έκταση. 

• Αυξημένο κόστος επένδυσης. 

• Δυσκολίες αδειοδότησης. 

  

 

 

 
Τα μεγάλης κλίμακας ΠΣ αποτελούν κεντρικές εγκαταστάσεις, οι οποίες 

ενδεχομένως εξυπηρετούν ένα μεγάλο ή περισσότερους Δήμους, στα πλαίσια 

διαδημοτικής συνεργασίας (Πίνακας 3-3). Μπορούν να έχουν πολλαπλές χρήσεις 

και να περιλαμβάνουν εγκαταστάσεις όπως: 

• ΣΜΑ. 

• ΚΑΕΔΙΣΠ. 

• Επισκευαστικά εργαστήρια αντικειμένων προς επαναχρησιμοποίηση. 

• Κέντρο διαλογής υλικών για τη  βελτίωση ποιότητας των υλικών (καθαρότητα). 

• Πωλητήρια μεταχειρισμένων υλικών / αντικειμένων. 

 

Πίνακας 3-3: Πλεονεκτήματα / Περιορισμοί μεγάλης κλίμακας ΠΣ 

Πλεονεκτήματα Περιορισμοί 
• Μπορούν να συλλέγονται όλες οι 

κατηγορίες υλικών. 

• Μπορεί να εξυπηρετήσει περισ-

σότερους από έναν Δήμο. 

• Μπορεί να αξιοποιηθεί ως κέντρο 

συγκέντρωσης υλικών. 

• Μπορούν να εκτελούνται εργασίες 

επιδιόρθωσης/ μεταποίησης 

αντικειμένων εντός του ΠΣ. 
 

• Μεγάλες απαιτήσεις σε έκταση. 

• Δυσκολία εξεύρεσης χώρου 

εγκατάστασης. 

• Αυξημένο ενδεχόμενο κοινωνικών 

αντιδράσεων. 

• Σημαντική απόσταση από τους 

χρήστες. 

• Μεγάλο κόστος επένδυσης.  

• Αυξημένες απαιτήσεις σε προσωπικό.  

 

 

 

 

Μέσης κλίμακας ΠΣ

Μεγάλης κλίμακας ΠΣ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

3.2. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ 

3.2.1. Σταθερά Πράσινα Σημεία 

Οι υποδομές που απαιτούνται για την κατασκευή σταθερών ΠΣ περιλαμβάνουν 

οριοθέτηση και διαμόρφωση του χώρου, κτιριακές εγκαταστάσεις, εσωτερική 

οδοποιία και δίκτυα. Απαραίτητο είναι να διασφαλίζεται η ασφαλής πρόσβαση σε 

φορτηγά οχήματα μεταφοράς των υλικών εκτός ΠΣ. 

 

Υποδομές και εξοπλισμός για σταθερά ΠΣ (ενδεικτικά) 

Βασικές υποδομές → Χωματουργικές εργασίες διαμόρφωσης πλατείας. 

 → Έργα πρόσβασης (κόμβος εισόδου) και εσωτερικής 

οδοποιίας. 

 → Έργα περίφραξης και εισόδου (πύλη). 

 → Κτιριακές εγκαταστάσεις. 

 → Κατ’ επιλογή υπόστεγα ή άλλα υποστηρικτικά έργα. 

 → Δίκτυα ηλεκτρισμού, ύδρευσης, αποχέτευσης. 

 → Έργα ενεργητικής και παθητικής πυρασφάλειας. 

 → Χώροι στάθμευσης για Ι.Χ. και φορτηγά. 

Εξοπλισμός → Κάδοι (μεταλλικοί , πλαστικοί, πλέγματος). 

 → Container (ανοικτά ή κλειστά, με ή χωρίς συμπίεση). 

 → Περιέκτες για έλαια. 

 → Ειδικοί περιέκτες για επικίνδυνα απόβλητα. 

 → * Οχήματα μεταφοράς container. 

 → Ζυγιστική διάταξη (γεφυροπλάστιγγα ή επιδαπέδιος 

ζυγός). 

→ Τεμαχιστής για πράσινα και ογκώδη (προαιρετικά). 

Διευκόλυνση 

πρόσβασης / χρήσης 

→ Ράμπες πρόσβασης για ΑΜΕΑ. 

→ Θέσεις προσωρινής στάθμευσης Ι.Χ. χρηστών. 

Αισθητική → Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου / φυτεύσεις. 

* Αφορά οχήματα για τη μεταφορά υλικών από τα «δορυφορικά», στα κεντρικά ΠΣ 

 

Στις κτιριακές εγκαταστάσεις περιλαμβάνονται (είτε διακριτά είτε σε ένα κτίριο): 

• χώρος ελέγχου και καταγραφής εισερχόμενων και εξερχόμενων οχημάτων και 

υλικών. 

• χώροι γραφείων. 

• χώροι συγκέντρωσης αντικειμένων προς επαναχρησιμοποίηση.   

• χώρος πώλησης αντικειμένων προς επαναχρησιμοποίηση (προαιρετικά). 

• αίθουσα εκπαίδευσης (προαιρετικά). 

 

Ο απαιτούμενος εξοπλισμός διαφοροποιείται ανάλογα με το μέγεθος και το ρόλο 

του ΠΣ στο Δίκτυο (κεντρικό/ δορυφορικό). Στα μικρά ΠΣ δεν μπορούν να 
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τοποθετηθούν παραπάνω από τρία container χωρητικότητας 10 κ.μ. ενώ για τα 

μικρού όγκου υλικά χρησιμοποιούνται κάδοι εντός ή εκτός κτιρίου (Σχέδιο 3-1). 

 
Σχέδιο 3-1: Ενδεικτική γενική διάταξη μικρής κλίμακας σταθερού ΠΣ σε χώρο έκτασης               

600 τ.μ. 

 

Σε μεσαίας κλίμακας ΠΣ χρησιμοποιείται μεγαλύτερος αριθμός container, ενώ 

μπορεί να υπάρχει και τεμαχιστής για τα ογκώδη και τα πράσινα απόβλητα (Σχέδιο 

3-2). 

Γραφείο ελέγχου 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

 
Σχέδιο 3-2: Ενδεικτική γενική διάταξη μεσαίας κλίμακας σταθερού ΠΣ σε χώρο έκτασης 

3.500 τ.μ. 
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3.2.2.  Δορυφορικές / υποστηρικτικές εγκαταστάσεις 

1. Πράσινα Σημεία γειτονιάς («Νησίδες») 

Για την εγκατάσταση ΠΣ γειτονιάς δεν απαιτείται η κατασκευή υποδομών πέραν 

από ενδεχόμενες διαμορφώσεις του περιβάλλοντος χώρου για τη διευκόλυνση της 

πρόσβασης των πολιτών και των μεταφορέων (Σχέδιο 3-3). 

Οι πιθανές παρεμβάσεις καθορίζονται από τις ιδιαιτερότητες του σημείου 

εγκατάστασης και (ενδεικτικά) περιλαμβάνουν: 

• πλατφόρμα έδρασης στην περίπτωση κεκλιμένου εδάφους. 

• ράμπα πρόσβασης για ΑΜΕΑ. 

• διάνοιξη διαδρόμου για την κύλιση των κάδων στο όχημα μεταφοράς. 

• καθίσματα εξωτερικού χώρου. 

• παρεμβάσεις για τη βελτίωση της αισθητικής. 

 

Στην περίπτωση χρήσης αυτόματου μηχανήματος απαιτείται η παροχή ηλεκτρικού 

ρεύματος ή η εγκατάσταση μικρού φωτοβολταϊκού συστήματος στην οροφή της 

κατασκευής για ενεργειακή αυτονομία. 

Η απαιτούμενη έκταση για την δημιουργία ενός ΠΣ γειτονιάς κυμαίνεται από  

περίπου 8 τ.μ έως 50 τ.μ. ανάλογα με τις  διαμορφώσεις εξωτερικού χώρου που θα 

πραγματοποιηθούν όπως κατασκευή πλατφόρμας, διαδρόμων πρόσβασης κλπ.  

 

ΠΣ γειτονιάς (ενδεικτικά) 

Βασικές υποδομές → Πλατφόρμα έδρασης (εφόσον απαιτείται) 

 → * Ηλεκτροφωτισμός 

Εξοπλισμός → * Κάδοι 

Διευκόλυνση 

πρόσβασης / χρήσης 

→ Ράμπα πρόσβασης για ΑΜΕΑ 

→ Περιμετρική πεζοδρόμηση (εφόσον απαιτείται) 

Αισθητική → Παρεμβάσεις στον περιβάλλοντα χώρο 

* Προκειμένου για αυτόματο μηχάνημα, αποτελούν μέρος της προμήθειας.  

Τα εν δυνάμει συλλεγόμενα υλικά είναι μικρού όγκου, κυρίως συσκευασίες και 

φορητές ηλεκτρικές στήλες (μπαταρίες).  

Η απόρριψη των υλικών πραγματοποιείται είτε μέσω θυρίδων (για την αποτροπή 

αφαίρεσης υλικών από τους κάδους) είτε με αυτοματοποιημένο σύστημα υποδοχής 

το οποίο ενδέχεται να περιλαμβάνει μηχανισμό συμπίεσης (π.χ. για συσκευασίες 

αλουμινίου). 

 

Σε περίπτωση που το ΠΣ γειτονιάς δεν είναι κλειστό ή 

χρησιμοποιεί συμβατικούς κάδους, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος 

κλοπής των συλλεχθέντων υλικών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

 
Σχέδιο 3-3: Ενδεικτική γενική διάταξη προσαρμογής ΠΣ γειτονιάς («νησίδας») 8 τ.μ. σε 

δημόσιο χώρο 

Η λειτουργία των ΠΣ γειτονιάς είναι 24ωρη και δεν απαιτείται η απασχόληση 

προσωπικού πέρα από τις διαδικασίες εκκένωσης των κάδων. Σε περίπτωση 

μετεγκατάστασης του ΠΣ, λόγω αναθεώρησης του σχεδιασμού του δικτύου, 

απαιτείται αποκατάσταση του χώρου εφόσον έχουν γίνει παρεμβάσεις. 

 

2. Κέντρα ανακύκλωσης μικρής κλίμακας 

Για την εγκατάσταση κέντρου ανακύκλωσης μικρής κλίμακας οι εναλλακτικές που 

αξιολογούνται είναι τρεις: α) η κατασκευή κτιρίου περιορισμένης έκτασης, β) η 

προμήθεια προκατασκευασμένου οικίσκου και γ) η αξιοποίηση υφιστάμενου 

κτιρίου. Εντός του κτιρίου που θα επιλεγεί τοποθετούνται τα μέσα συλλογής, ενώ 

για την πρόσβαση και τη διευκόλυνση των χρηστών απαιτούνται χώροι στάθμευσης 

και διαμορφώσεις περιβάλλοντος χώρου (Σχέδιο 3-4).  

Η έκταση που καταλαμβάνεται είναι τουλάχιστον 50 τ.μ. για το κτίριο και επιπλέον 

50 – 100 τ.μ. περίπου για τους εξωτερικούς χώρους και τις θέσεις στάθμευσης.  

Οι απαιτούμενες εγκαταστάσεις διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο του κτιρίου που 

θα χρησιμοποιηθεί. 

 

α) Κτιριακή κατασκευή (ενδεικτικά) 

Βασικές υποδομές → Διαμόρφωση εδάφους 

 → Κατασκευή κτιριακής εγκατάστασης > 50 τ.μ. 

 → Εγκατάσταση ύδρευσης / αποχέτευσης 

 → Ηλεκτρολογική εγκατάσταση 

 → Εγκατάσταση πυρασφάλειας 

Εξοπλισμός → Κάδοι και άλλα μέσα συλλογής 
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α) Κτιριακή κατασκευή (ενδεικτικά) 

Εξοπλισμός → Επιδαπέδιος ζυγός 

 → Καρότσι ή παλετοφόρο 

Διευκόλυνση 

πρόσβασης / χρήσης 

→ Ράμπα πρόσβασης για ΑΜΕΑ 

→ Θέσεις στάθμευσης 

→ Περιμετρική πεζοδρόμηση (εφόσον απαιτείται) 

 → Καθίσματα εξωτερικού χώρου 

Αισθητική → Παρεμβάσεις στον περιβάλλοντα χώρο 

 

 
Σχέδιο 3-4: Ενδεικτική γενική διάταξη μικρού κέντρου ανακύκλωσης                                         

(οι χώροι στάθμευσης λογίζονται ως δημόσιοι χώροι) 

 

β) Προκατασκευασμένος οικίσκος (ενδεικτικά) 

Βασικές υποδομές * → Πλατφόρμα έδρασης 

 → Εγκατάσταση ύδρευσης/ αποχέτευσης 

 → Ηλεκτρολογική εγκατάσταση 

 → Εγκατάσταση πυρασφάλειας 

Εξοπλισμός → Προμήθεια οικίσκου 

 → Κάδοι και άλλα μέσα συλλογής 

→ Επιδαπέδιος ζυγός 

Διευκόλυνση 

πρόσβασης / χρήσης 

→ Ράμπα πρόσβασης για ΑΜΕΑ 

→ Θέσεις στάθμευσης 

 → Καθίσματα εξωτερικού χώρου 

Αισθητική → Παρεμβάσεις στον περιβάλλοντα χώρο 

* Οι εγκαταστάσεις ύδρευσης, αποχέτευσης, ηλεκτρισμού και πυροπροστασίας συνήθως  

είναι ενσωματωμένες στον οικίσκο ως μέρος της προμήθειας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

Οι εν δυνάμει συλλεγόμενες κατηγορίες υλικών είναι περισσότερες από ότι στα ΠΣ 

γειτονιάς, ωστόσο ο μικρός όγκος αποτελεί περιοριστικό παράγοντα. Ορισμένα 

υλικά απορρίπτονται μέσω θυρίδων καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου, ενώ για 

εκείνα που απαιτούν ιδιαίτερη διαχείριση (π.χ. συσσωρευτές οχημάτων)  

παραδίδονται στο προσωπικό κατά τις ώρες λειτουργίας.  

 

3. Κινητά ΠΣ 

Τα κινητά ΠΣ δεν απαιτούν υποδομές αλλά είναι απαραίτητο να υπάρχει επαρκής 

χώρος προσωρινής στάθμευσης για το όχημα μεταφοράς και για τα Ι.Χ. των 

χρηστών, ο οποίος θα πρέπει να είναι διαθέσιμος κατά την ημέρα λειτουργίας.  

Τα μέσα συλλογής μπορεί να είναι ενσωματωμένα στο πλαίσιο του οχήματος ( 

Εικόνα 3-1) ή να είναι κινητά και να μεταφέρονται από κλειστό φορτηγό όχημα 

διανομής. Στη δεύτερη περίπτωση, οι κάδοι ενδεχομένως να αναπτύσσονται στον 

διαθέσιμο χώρο κατά τις ώρες λειτουργίας, έως τη φόρτωσή τους στο όχημα 

(Εικόνα 3-2). Ο απαιτούμενος εξοπλισμός μπορεί να αφορά: 

 

Το μέγεθος των κινητών ΠΣ ποικίλει ανάλογα με το στόχο της δράσης, καθώς μέσω 

των κινητών ΠΣ δύνανται να συλλέγονται από υλικά συσκευασίας έως και ορισμένα 

ογκώδη υλικά, όπως ηλεκτρικές συσκευές.  

 

 Εικόνα 3-1: Ρυμουλκούμενο Κινητό ΠΣ 

  
Εικόνα 3-2: Κινητό ΠΣ σε χώρο στάθμευσης 

Ειδικό αυτοκινούμενο όχημα με ενσωματωμένα μέσα αποθήκευσης

• Περιλαμβάνει το σύνολο του απαιτούμενου εξοπλισμού.

Αυτοκινούμενο φορτηγό όχημα και κινητά μέσα συλλογής

• Η προμήθεια των μέσων συλλογής γίνεται ξεχωριστά  από το όχημα ή 
αξιοποιείται υφιστάμενο όχημα.

Ρυμουλκούμενο όχημα με ενσωματωμένα μέσα αποθήκευσης

• Απαιτείται η προμήθεια ρυμουλκού οχήματος ή αξιοποιείται υφιστάμενο 
όχημα.
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3.2.3. Χαρακτηριστικά ΠΣ και δορυφορικών εγκαταστάσεων 

Στον Πίνακα 3-4 παρουσιάζονται συνοπτικά τα χαρακτηριστικά και οι απαιτήσεις σε υποδομές και εξοπλισμό (ενδεικτικά) για την 

εγκατάσταση κάθε κατηγορίας ΠΣ. 

Πίνακας 3-4: Βασικά χαρακτηριστικά ανά τύπο ΠΣ ή δορυφορικής εγκατάστασης (ενδεικτικά) 

Τύπος Πράσινου 

Σημείου 

Λειτουργία 

στο Δίκτυο 

Απαιτούμενη 

έκταση 

Εν δυνάμει 

συλλεγόμενα 

υλικά 

Απαιτούμενα έργα υποδομής Απαιτούμενος εξοπλισμός 

Μικρής κλίμακας ΠΣ Δορυφορικά 250 – 750 τ.μ. 

Επιλογή από το 

σύνολο εκτός από 

ελαστικά, έπιπλα. 

Επιλογή υλικών 

ανάλογα με τις 

ανάγκες και το 

διαθέσιμο χώρο 

• Έργα πρόσβασης 

• Εσωτερική οδοποιία, χώροι 

στάθμευσης 

• Περίφραξη & πύλη εισόδου  

• Ηλεκτροφωτισμός 

• Δίκτυα ηλεκτρισμού, ύδρευσης, 

αποχέτευσης 

• Φυλάκιο - Κτίριο διοίκησης 

• Έργα πυρασφάλειας 

• Μέσα συλλογής (containers, 

κάδοι, βυτία) 

• Οχήματα διακίνησης υλικών 

• Ζυγιστική διάταξη (επιδαπέδιος 

ζυγός) 

 

Μέσης κλίμακας ΠΣ 
Κεντρικά/ 

δορυφορικά 
750 – 3.500 τ.μ. 

Επιλογή από το 

σύνολο 

• Έργα πρόσβασης 

• Εσωτερική οδοποιία, χώροι 

στάθμευσης 

• Περίφραξη & πύλη εισόδου  

• Ηλεκτροφωτισμός 

• Δίκτυα ηλεκτρισμού, ύδρευσης, 

αποχέτευσης 

• Φυλάκιο  

• Κτίριο διοίκησης, εκπαίδευσης 

• Έργα πυρασφάλειας 

 

• Μέσα συλλογής (containerss, 

κάδοι, βυτία) 

• Οχήματα διακίνησης υλικών 

• Ζυγιστικές διατάξεις 

(γεφυροπλάστιγγα, επιδαπέδιοι 

ζυγοί) 

• Τεμαχιστής πράσινων αποβλήτων 

ή/ και ογκωδών 
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Τύπος Πράσινου 

Σημείου 

Λειτουργία 

στο Δίκτυο 

Απαιτούμενη 

έκταση 

Εν δυνάμει 

συλλεγόμενα 

υλικά 

Απαιτούμενα έργα υποδομής Απαιτούμενος εξοπλισμός 

Μεγάλης κλίμακας ΠΣ Κεντρικά > 3.500 τ.μ. 
Επιλογή από το 

σύνολο 

• Έργα πρόσβασης 

• Εσωτερική οδοποιία, χώροι 

στάθμευσης  

• Περίφραξη & πύλη εισόδου  

• Ηλεκτροφωτισμός 

• Δίκτυα ηλεκτρισμού, ύδρευσης, 

αποχέτευσης 

• Φυλάκιο  

• Κτίριο διοίκησης, εκπαίδευσης 

• Έργα πυρασφάλειας 

 

• Μέσα συλλογής (containerss, 

κάδοι, βυτία) 

• Οχήματα διακίνησης υλικών 

• Ζυγιστικές διατάξεις 

(γεφυροπλάστιγγα, επιδαπέδιοι 

ζυγοί) 

• Τεμαχιστής πράσινων αποβλήτων 

ή/ και ογκωδών 

 

 

Δορυφορικές / υποστηρικτικές εγκαταστάσεις 

ΠΣ γειτονιάς Δορυφορικά < 50 τ.μ. 
Υλικά συσκευασίας, 

φορητές μπαταρίες 

• Διαμορφώσεις περιβάλλοντος χώρου 

 

• Μέσα συλλογής (κάδοι) 

ή 

• Μεταλλική κατασκευή με 

ενσωματωμένους κάδους και  

σύστημα αυτόματης λειτουργίας 

Κέντρα ανακύκλωσης 

μικρής κλίμακας  
Δορυφορικά > 50 τ.μ. 

Επιλογή από το 

σύνολο εκτός από 

επικίνδυνα και 

ογκώδη 

• Προκατασκευασμένο μεταλλικό ή 

ξύλινο κτίριο 

ή 

• Κτιριακή εγκατάσταση: 

→ Εγκατάσταση πυρασφάλειας  

→ Επεμβάσεις διαμόρφωσης 

(πρόσβαση κλπ.) 

• Μέσα συλλογής μικρού όγκου 

(κάδοι) 

• Επιδαπέδιος ζυγός 

Κινητά ΠΣ Δορυφορικά - 
Υλικά συσκευασίας, 

φορητές μπαταρίες 
- 

• Αυτοκινούμενο ή ρυμουλκούμενο 

όχημα 

• Μέσα αποθήκευσης (εφόσον δεν 

είναι ενσωματωμένα στο όχημα) 
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3.3. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΑ ΣΗΜΕΙΑ 

Δεδομένου ότι τα ΠΣ είναι εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται απευθείας από 

τους πολίτες, η λειτουργικότητα είναι καθοριστική για τη συμμετοχή του κοινού και 

την επιτυχία του στόχου υλοποίησής τους. Κατά το σχεδιασμό θα πρέπει να 

εξασφαλίζεται ότι ικανοποιούνται στο μέγιστο βαθμό οι παρακάτω προϋποθέσεις:  

� Προσβασιμότητα. 

Εκτός από τον καθορισμό της μέγιστης απόστασης έως το ΠΣ (βλ. κεφ. 2.4) θα 

πρέπει να εξασφαλίζεται και η ευκολία πρόσβασης του κοινού. Ενδείκνυται τα 

ΠΣ να κατασκευάζονται πλησίον κεντρικών οδικών αξόνων (Εικόνα 3-3). 

Ενδεικτικά έργα υποδομής: 

→ έργα εισόδου,  

→ εσωτερική οδοποιία, 

→ οδική σήμανση, 

→ έργα εξωτερικής οδού πρόσβασης. 
 

 

Εικόνα 3-3:  Παράδειγμα χωροθέτησης ΠΣ κατά μήκος του κεντρικού οδικού άξονα  σε 

πόλη της Ουαλίας 

 

� Διευκόλυνση των χρηστών. 

Οι εγκαταστάσεις θα πρέπει να είναι χρηστικές και να διευκολύνουν τους 

χρήστες κατά την παράδοση αντικειμένων και υλικών.  

Ενδεικτικές παράμετροι που  εξετάζονται κατά περίπτωση: 

→ ύψος απόρριψης στους περιέκτες (ανισοσταθμίες, κλίμακες κ.ά), 

→ θέση κάδων στο χώρο, 

→ αυτόματες θύρες πρόσβασης στις κτιριακές εγκαταστάσεις, 

→ επαρκείς θέσεις στάθμευσης, 

→ ενημερωτική σήμανση, 

→ αποστάσεις μεταξύ χώρων στάθμευσης οχημάτων και των μέσων 

συλλογής. 
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� Διευκόλυνση εργασιών διαχείρισης. 

Θα πρέπει να εξασφαλίζεται επαρκής χώρος και λειτουργικότητα των 

εγκαταστάσεων κατά τις εργασίες διαχείρισης των εισερχομένων, είτε 

πρόκειται απλά για απομάκρυνση / μεταφόρτωση, είτε για προκαταρκτική 

επεξεργασία (π.χ. τεμαχισμός κλαδιών), είτε για επιδιορθώσεις αντικειμένων. 

Ενδεικτικές παράμετροι που  εξετάζονται κατά περίπτωση: 

→ διαμόρφωση ανισοσταθμιών (Εικόνα 3-4), 

→ χάραξη εσωτερικής οδοποιίας, 

→ χώροι προεπεξεργασίας υλικών (εάν πραγματοποιείται), 

→ επαρκείς χώροι ελιγμών οχημάτων μεταφοράς. 

 

 

Εικόνα 3-4: Ράμπα πρόσβασης  

στους χώρους απόθεσης υλικών 

 

 
Εικόνα 3-5: Κάγκελα προστασίας σε  

θέσεις απόρριψης υλικών  σε ΠΣ δύο  

επιπέδων 

� Υγεία και ασφάλεια κοινού και εργαζομένων. 

Θα πρέπει να εξασφαλίζεται η υγεία και η ασφάλεια εργαζομένων και χρηστών 

με την εφαρμογή των κανόνων που θεσπίζονται από τη νομοθεσία. 

Ενδεικτικές παράμετροι που  εξετάζονται κατά το σχεδιασμό: 

→ κλειστά μέσα συλλογής (κάδοι, container), όπου απαιτείται, 

→ ενημερωτική σήμανση με τα μέτρα προστασίας και ασφάλειας, που θα 

πρέπει να ακολουθούνται, 

→ προστατευτικά κάγκελα (Εικόνα 3-5). 
 

� Περιβαλλοντική ασφάλεια. 

Ο σχεδιασμός θα πρέπει να ελαχιστοποιεί τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις κατά 

τη λειτουργία, ενώ παράλληλα θα εφαρμόζονται μέτρα ασφαλείας για έκτακτες 

περιπτώσεις.  

Ενδεικτικά έργα περιβαλλοντικής προστασίας: 

→ Περιμετρικά τοιχία γύρω από τις δεξαμενές ελαίων για την αποτροπή 

διαρροών σε έκτακτες καταστάσεις. 
 

� Φύλαξη υλικών και εξοπλισμού. 

Η φύλαξη κρίνεται απαραίτητη τόσο για τον εξοπλισμό που θα χρησιμοποιείται, 

όσο και για τα συλλεγόμενα υλικά, δεδομένου ότι η πώλησή τους αποτελεί μία 

από τις βασικές πηγές εσόδων από τα ΠΣ 

Ενδεικτικά μέτρα για τη φύλαξη των υλικών: 

→ κλειστά μέσα συλλογής, 


