
GREEN CREW
“ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ” 

 

The project is co-funded by the European Regional Development Fund and by national funds of the countries 
participating in the Interreg V-A “Greece – Bulgaria 2014 -2020” Cooperation Programme»

ΜΑΡΙΑ ΤΕΡΜΕΝΤΖΙΔΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ ΠΕ, 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ.Τ.Υ.
 ΣΕΡΡΕΣ, ΕΛΛΑΔΑ

6 ΜΑΪΟΥ 2019 
 



ΠΡΑΣΙΝΑ ΣΗΜΕΙΑ, 
ΚΕΝΤΡΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΕΔΙΣΠ, 

ΓΩΝΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, 
ΚΙΝΗΤΑ ΠΡΑΣΙΝΑ ΣΗΜΕΙΑ

Πράσινο Σημείο (ΠΣ): ένας οριοθετημένος και διαμορφωμένος χώρος με κατάλληλη κτιριακή υποδομή (όπου 
απαιτείται) και εξοπλισμό, οργανωμένος από το Δήμο, ώστε οι δημότες να αποθέτουν ανακυκλώσιμα υλικά, 
χωριστά συλλεγμένα, όπως χαρτί, γυαλί, μέταλλα, πλαστικά, υφάσματα, βρώσιμα έλαια ή χρησιμοποιημένα 
αντικείμενα και εξοπλισμό (όπως ρουχισμό, έπιπλα, ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό), προκειμένου να 
προωθηθούν στη συνέχεια για ανακύκλωση ή για επαναχρησιμοποίηση. 

Κέντρο Ανακύκλωσης, Εκπαίδευσης, Διαλογής στην Πηγή (ΚΑΕΔΙΣΠ): χώρος για τον οποίο 
ισχύουν σε ότι αφορά στις υποδομές τα αναφερόμενα για το Πράσινο Σημείο, σε συνδυασμό με εκπαίδευση 
για την Διαλογή στην Πηγή, και όπου ενσωματώνονται πρωτοβουλίες κοινωνικής οικονομίας. 

Γωνίες Ανακύκλωσης (ΓΑ): σημεία συλλογής αποβλήτων πολύ μικρής κλίμακας, με κατάλληλο δάπεδο, 
χωρίς περίφραξη ή οποιεσδήποτε κατασκευές αλλά με σαφές περίγραμμα. Στις ΓΑ γίνεται χωριστή συλλογή 
διαφορετικών κατηγοριών ανακυκλώσιμων αστικών αποβλήτων σε κατάλληλους περιέκτες με την 
κατάλληλη σήμανση. Η πρόσβαση του κοινού σε αυτές είναι ελεύθερη. Η εγκατάστασή τους διέπεται από τις 
διατάξεις του άρθρου 44Α του ν. 4042/2012, όπως ισχύει.

Κινητά Πράσινα Σημεία (ΚΠΑ): όχημα με τον κατάλληλο εξοπλισμό που θα βρίσκεται σε κοινόχρηστους 
χώρους σύμφωνα με πρόγραμμα που κοινοποιείται ευρέως στους πολίτες. 



Η ανάπτυξη νέων προτύπων κοινωνικής συμπεριφοράς ως προς τη διαχείριση των αποβλήτων και 
ειδικότερα σύμφωνα με τον ΕΣΔΑ
 

 ■ να συμβάλλουν στην αύξηση της επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης 
συγκεκριμένων κατηγοριών αποβλήτων, όπως μέταλλα, χαρτί/χαρτόνι, γυαλί, ύφασμα και 
ξύλο, και άρα στην αύξηση της εκτροπής τους από χώρους τελικής διάθεσης, 

   ■ να μειώσουν την ανεξέλεγκτη διάθεση ογκωδών αποβλήτων προς ταφή, 
  ■ να εξυπηρετήσουν τους δημότες στην χωριστή απόθεση ανακυκλώσιμων υλικών και άλλων 

ειδικών κατηγοριών οικιακών αποβλήτων αλλά και χρησιμοποιημένων αντικειμένων και 
εξοπλισμού, 

 ■ να εξυπηρετήσουν ιδιαιτέρως τους κατοίκους μικρών νησιωτικών, ορεινών και 
απομακρυσμένων περιοχών που ενδεχομένως δεν διαθέτουν άλλους τρόπους διαχείρισης των 
ανακυκλώσιμων, 

 ■ να αποτελέσουν χώρους εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών σε θέματα 
διαχείρισης στερεών αποβλήτων, 

 ■ να ενισχύσουν την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στην επαναχρησιμοποίηση και 
ανακύκλωση και μέσω εφαρμογής διαφόρων συστημάτων ανταπόδοσης, και να προωθήσουν 
την κάρτα του ανακυκλωτή. 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ... 



ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Περιβαλλοντική αδειοδότηση ΠΣ και ΚΑΕΔΙΣΠ:                                  
ΥΑ ΔΙΠΑ/οικ.37674 (ΦΕΚ 2471/Β/10-8-2016)Τροποποίηση και κωδικοποίηση της 
υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και 
δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 
4 του Ν. 4014/21.9.2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Ορισμοί, όροι και προϋποθέσεις για την εγκατάσταση ΠΣ
Ν.4447, άρθρο 21 (ΦΕΚ 241/Α/23-12-2016) Χωρικός σχεδιασμός – Βιώσιμη ανάπτυξη και 
άλλες διατάξεις 

Προδιαγραφές λειτουργίας ΠΣ
ΚΥΑ οικ.18485 (ΦΕΚ 1412/Β/26-4-2016) Ανακύκλωσης, Εκπαίδευσης και Διαλογής στην 
Πηγή (ΚΑΕΔΙΣΠ), των Γωνιών Ανακύκλωσης (ΓΑ) και των Κινητών Πράσινων Σημείων 
(ΚΙΠΣ), σύμφωνα με το άρθρο 38 του ν. 4042/2012, όπως ισχύει.

Νόμος 4496/2017 (ΦΕΚ 170/Α/8-11-2017 Τροποποίηση του Ν. 2939/2001 για 
την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων, προσαρμογή στην 
Οδηγία 2015/720/ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων ΕΟΑΝ και άλλες διατάξεις





Εκτίμηση ποσοτήτων εισερχόμενων 
αποβλήτων στο ΠΣ προς ανακύκλωση 
και επαναχρηση σύμφωνα με στοιχεία 
της υπηρεσίας καθαριότητας από το 2014 
έως το 2018 



ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΠΣ  Εκτός σχεδίου πόλεως δημοτικό οικόπεδο
 Απόσταση ~3 Km από το κέντρο της πόλης 
 Έκταση 7.000 – 10.000 m2 

 Εύκολη πρόσβαση  



ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΚΑΤΟΨΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ 









ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΚΑΤΟΨΗ & ΟΨΕΙΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ 



ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ 



ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ 



ΓΩΝΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

Με απόφαση Δημοτικού 
Συμβουλίου  

4 ΓΑ στην πόλη  των Σερρών και 

6 ΓΑ σε κοινόχρηστους χώρους σε 
6 οικισμούς (πρώην Δημοτικές 
Κοινότητες) άνω των 1.000 
κατοίκων.
Τ.Κ. ΠΡΟΒΑΤΑ
Τ.Κ. ΛΕΥΚΩΝΑ
Τ.Κ. ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ
Τ.Κ. ΚΑΜΗΛΑΣ
Τ.Κ. ΚΑΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ
Τ.Κ. ΜΗΤΡΟΥΣΙΟΥ 

Διερευνάται η πιθανή χρήση 
ΚΙΝΗΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ για 
τους απομακρυσμένους οικισμούς 
με λιγότερο πληθυσμό 



ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ !
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