
Στο πλαίσιο της εθνικής πολιτικής για τα απόβλητα, που 
προβλέπει για το 2020 χωριστή συλλογή ανακυκλώσιµων 

υλικών και βιοαποβλήτων για το 50% τουλάχιστον του 
συνόλου των παραγοµένων αστικών στερεών αποβλήτων, 

ολοένα και περισσότεροι ∆ήµοι αναπτύσσουν Πράσινα Σηµεία 
και Συστήµατα ∆ιαχείρισης Βιοαποβλήτων. Είναι απλές δράσεις 
χωρίς µεγάλο κόστος για τον ∆ήµο που ωφελούν σηµαντικά το 

περιβάλλον και τους δηµότες. Ο ∆ήµος µπορεί εύκολα να 
εξασφαλίσει χρηµατοδότηση και το υπάρχον θεσµικό πλαίσιο 

διευκολύνει σηµαντικά τη διαδικασία. 
Η ΜΟ∆ είναι στη διάθεση κάθε ∆ήµου που θα θελήσει να 

αναπτύξει τέτοια έργα και µπορεί να προσφέρει υποστήριξη 
στον σχεδιασµό και την υλοποίηση.

Μονάδα Οργάνωσης της ∆ιαχείρισης
Αναπτυξιακών Προγραµµάτων

∆ηµοτικά Έργα ∆ιαχείρισης
Βιοαποβλήτων και Ανακύκλωσης

Πώς µπορεί να βοηθήσει η ΜΟ∆

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκά ∆ιαρθρωτικά

και Επενδυτικά Ταµεία

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης





α) Τι είναι τα Πράσινα Σηµεία
και τα Συστήµατα ∆ιαχείρισης Βιοαποβλήτων;

Τα Πράσινα Σηµεία και τα συστήµατα 
διαχείρισης βιοαποβλήτων είναι δράσεις 
χαµηλού προϋπολογισµού, καθώς έχουν 
ενδεικτικό κόστος επένδυσης συνήθως 
της τάξης των µερικών εκατοντάδων 
χιλιάδων € για µικρούς και µεσαίους 
δήµους, και είναι απλές στον σχεδιασµό, την 
ωρίµανση και την υλοποίηση:

Τα Πράσινα Σηµεία είναι οριοθετηµένοι 
και διαµορφωµένοι χώροι για να αποθέτουν 
οι δηµότες ανακυκλώσιµα αστικά απόβλητα 
ή χρησιµοποιηµένα αντικείµενα για να 
προωθηθούν προς ανακύκλωση ή επανα-
χρησιµοποίηση.

Η υλοποίησή τους περιλαµβάνει την κατα-
σκευή απλών σχετικά υποδοµών  (ασφαλτο-
στρώσεις, στέγαστρα, οικίσκοι κ.ά) και την 
προµήθεια αποθηκευτικών µέσων και 
εξοπλισµού διαχείρισης (κάδοι, containers, 
πρέσες κ.ά.).

Τα συστήµατα διαχείρισης βιοαποβλήτων περιλαµ-
βάνουν συνήθως δύο συνιστώσες: 

∆ίκτυο ∆ιαλογής στην Πηγή (∆σΠ): Περιλαµ-
βάνει την προµήθεια (α) των µέσων (κάδοι κουζί-
νας, "καφέ" κάδοι και λοιποί περιέκτες) για την 
απόθεση των προδιαλεγµένων βιοαποβλήτων από 
τους πολίτες και (β) του εξοπλισµού για τη συλλογή 
και µεταφορά τους (απορριµµατοφόρα φορτηγά, 
κλαδοτεµαχιστές, εξοπλισµός πλύσης κάδων κ.λπ.).

Οικιακή Κοµποστοποίηση: Περιλαµβάνει την 
προµήθεια ειδικών κάδων (οικιακοί κοµποστοποι-
ητές) που διανέµονται σε δηµότες, συνήθως µε 
κήπους οι οποίοι θέλουν να συµµετάσχουν. 

Το σύστηµα διαχείρισης βιοαποβλήτων ολοκληρώ-
νεται µε τη Μονάδα Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων 
(ΜΕΒΑ), η οποία ανάλογα µε τις προβλέψεις του 
οικείου Περιφερειακού Σχεδίου ∆ιαχείρισης Απο-
βλήτων (ΠΕΣ∆Α) µπορεί να είναι κεντρική, αρµοδι-
ότητας Φορέα ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 
(Φο∆ΣΑ) (συνηθέστερη περίπτωση) ή δηµοτική.  

Πράσινο Σηµείο El Cerrito – Καλιφόρνια ΗΠΑ
(Πηγή: Οδηγός ΕΠΠΕΡΑΑ για τον σχεδιασµό,
οργάνωση και λειτουργία Πράσινων Σηµείων)



β) Πώς ωφελούν το περιβάλλον, τον ∆ήµο και τους δηµότες;

✓ πρόκειται για απλές και οικονοµικές δράσεις

✓ αξιοποιούν τη διαθέσιµη χρηµατοδότηση από κοινοτικούς και
εθνικούς πόρους

✓ υπάρχουν διαθέσιµα εργαλεία για την υποστήριξη των ∆ήµων στον
σχεδιασµό και υλοποίηση.

Η ελληνική πολιτεία παρέχει στους ∆ήµους τη δυνατότητα χρηµατοδότησης των 
παραπάνω δράσεων-έργων µέσω των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ 
2014-2020 (µε συνολική δηµόσια δαπάνη περίπου 180 εκ. €) και αυτών του ΕΣΠΑ 
2021-2027. 

Παράλληλα, µελετάται για το 2020 η χρηµατοδότηση αντίστοιχων έργων και από 
εθνικά προγράµµατα χρηµατοδότησης.

γ) Πώς θα χρηµατοδοτηθούν οι δράσεις αυτές;

Βασικοί στόχοι των Πράσινων Σηµείων είναι:

♻ η συλλογή ανακυκλώσιµων υλικών υψηλής 
καθαρότητας 

♻ η συλλογή υλικών για τα οποία δεν υπάρχει διαθέσιµο
ή εύκολα προσβάσιµο δίκτυο συλλογής 

♻ η ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση των δηµοτών για
τη χωριστή συλλογή και την ανακύκλωση και η 
διαµόρφωση µιας άλλης αντίληψης ως προς τα αστικά 
απόβλητα και τη διαχείρισή τους.

Βασικοί στόχοι του συστήµατος διαχείρισης 
βιοαποβλήτων είναι: 

♻ η εκτροπή ποσοτήτων βιοαποδοµήσιµων αποβλήτων
από την ταφή

♻ η αξιοποίηση των συλλεγόµενων βιοαποβλήτων για
την παραγωγή κοµπόστ,  το οποίο µπορεί να χρησιµο-
ποιηθεί ως εδαφοβελτιωτικό, οργανικό λίπασµα, 
υπόστρωµα καλλιεργειών κ.λπ. 

Επιπλέον, τα πράσινα σηµεία και τα συστήµατα διαχείρι-
σης βιοαποβλήτων βελτιώνουν το οικονοµικό ισοζύγιο 
των δράσεων διαχείρισης αποβλήτων.

Η βελτίωση του οικονοµικού ισοζυγίου της
διαχείρισης αποβλήτων µπορεί να προκύψει:

→ από τη µείωση των τελών που καταβάλλονται από τους
ΟΤΑ στους Φορείς ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 
(Φο∆ΣΑ), τα οποία προσδιορίζονται σε συνάρτηση µε 
την απόδοση της διαλογής στην πηγή και τα συνολικά 
ποσοστά ανακύκλωσης του ∆ήµου

→ από τη µείωση του κόστους συλλογής και περαιτέρω
διαχείρισης λόγω των ποσοτήτων που εκτρέπονται 
από τις δράσεις των Πράσινων Σηµείων και της οικια-
κής κοµποστοποίησης

→ από τα έσοδα από την πώληση υλικών και τις επιδοτή-
σεις των Συστηµάτων Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης στα 
Πράσινα Σηµεία.



Επικοινωνήστε µαζί µας
Για αιτήµατα υποστήριξης αλλά και για κάθε πληροφορία επικοινωνήστε µε τη ΜΟ∆

    • στα τηλέφωνα 213 13 10 161, 213 13 10 212, 213 13 10 185 και
    • στο email otasupport@mou.gr

δ) Τι προβλέπει το 
θεσµικό πλαίσιο;

✓ οι δήµοι έχουν την αρµοδιότητα

✓ οι δράσεις αυτές προβλέπονται στο Εθνικό
(ΕΣ∆Α), τα Περιφερειακά (ΠΕΣ∆Α) και τα
Τοπικά (ΤΣ∆Α) Σχέδια ∆ιαχείρισης Αποβλή-
των

✓ συµβάλλουν στους στόχους που έχουν
τεθεί για τη χώρα από την εθνική και 
κοινοτική νοµοθεσία

Η κοινοτική και εθνική νοµοθεσία είναι προσα-
νατολισµένη στη µείωση της παραγωγής 
αποβλήτων και την ανακύκλωση και οι στόχοι 
για το 2020 περιλαµβάνουν: 

Γενικός στόχος: Χωριστή συλλογή ανακυκλώσιµων 
υλικών και  βιοαποβλήτων για το 50% τουλάχιστον 
του συνόλου των παραγόµενων αστικών στερεών 
αποβλήτων.

Επιµέρους στόχοι:
✓ Χωριστή συλλογή για το 40% του συνολικού βά-

ρους των παραγόµενων βιοαποβλήτων
✓ ∆ηµιουργία δικτύου Πράσινων Σηµείων, µε τη δηµι-

ουργία ενός τουλάχιστον Πράσινου Σηµείου για 
κάθε ∆ήµο µε πληθυσµό άνω των 2.000 κατοίκων.

και επιπλέον επιµέρους φιλόδοξοι στόχοι για τα 
ανακυκλώσιµα υλικά (χαρτί, πλαστικό, γυαλί, µέταλλα, 
συσκευασίες κ.ά.).

Μεθοδολογία ανάπτυξης Πράσινων Σηµείων (2018)

Το εγχειρίδιο έχει στόχο να βοηθήσει τους ∆ήµους στην ανάπτυξη των Πράσινων Σηµείων (ΠΣ), µέσω της παροχής 
ειδικών και στοχευµένων κατευθύνσεων για τη βελτιστοποίηση του σχεδιασµού και της λειτουργίας τους.

Περιλαµβάνεται η ανάπτυξη µοντέλου σχεδιασµού ΠΣ, µε έµφαση στα αναµενόµενα οικονοµικά αποτελέσµατα.  Ο 
στόχος είναι η ανάδειξη της µεθοδολογίας σχεδιασµού, των σηµείων-κλειδιών για επιτυχή σχεδιασµό και λειτουρ-
γία και η σηµασία των συνεργειών µε τα υπόλοιπα δίκτυα συλλογής ανακυκλώσιµων υλικών.

Το εργαλείο είναι διαθέσιµο στην ιστοσελίδα της ΜΟ∆: 
http://www.mou.gr/el/Pages/eLibraryFS.aspx?item=2522

Μεθοδολογία ανάπτυξης δηµοτικού συστήµατος διαχείρισης βιοαποβλήτων (2019)

Πρακτικό εργαλείο για τους ∆ήµους για τον σχεδιασµό και την ανάπτυξη συστηµάτων διαχείρισης βιοαποβλήτων, 
καθώς και την ωρίµανση και υποβολή σχετικών προτάσεων χρηµατοδότησης.

Αναφέρεται στις 3 βασικές συνιστώσες ενός δηµοτικού συστήµατος διαχείρισης βιοαποβλήτων, δηλαδή: οικιακή 
κοµποστοποίηση, δίκτυο διαλογής στην Πηγή (∆σΠ) και Μονάδα Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων (ΜΕΒΑ).

Περιλαµβάνει παροχή κατευθύνσεων, ανάλυση της µεθοδολογίας - µε έµφαση στα οικονοµικά στοιχεία επένδυσης 
και λειτουργίας - και ποσοτικοποιηµένη εφαρµογή σε υπόδειγµα µελέτης περίπτωσης (case study) σε ενδεικτικό 
προφίλ ∆ήµου µεσαίου µεγέθους. 

Το εργαλείο είναι διαθέσιµο στην ιστοσελίδα της ΜΟ∆:
http://www.mou.gr/el/Pages/eLibraryFS.aspx?item=2459

ε) Πώς µπορεί να 
βοηθήσει η ΜΟ∆;

✓ να υποστηρίξει συµβουλευτικά, διαχειριστικά
και τεχνικά

✓ να εκπαιδεύσει και να παράσχει εγχειρίδια
σχεδιασµού και υλοποίησης

Η ΜΟ∆, µέσω των Οµάδων Υποστήριξης ∆ικαιούχων που διαθέ-
τει, παρέχει συµβουλευτική, διαχειριστική και τεχνική υποστήρι-
ξη σε φορείς που διαχειρίζονται και υλοποιούν έργα συγχρηµα-
τοδοτούµενα από τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία της ΕΕ.  

Ειδικότερα, µέσω της Μονάδας Τεχνικής Υποστήριξης Περιβάλ-
λοντος, υποστηρίζει, µεταξύ άλλων, τους ∆ήµους για την 
υλοποίηση έργων διαχείρισης αποβλήτων και ανακύκλωσης. 

Η υποστήριξη µπορεί να λάβει τις εξής µορφές:

1) Οριζόντια υποστήριξη, όπως εκπαίδευση (µέσω σεµινα-
ρίων και τεχνικών συναντήσεων) και εργαλεία / τεχνικά 
εγχειρίδια

2) Εξειδικευµένη επιτόπου υποστήριξη σε ∆ήµους για
συγκεκριµένα έργα που µπορεί να περιλαµβάνει όλα τα 
στάδια του κύκλου ζωής τους από τον σχεδιασµό ως την 
ένταξη σε χρηµατοδοτικά προγράµµατα και την υλοποίηση.

Είναι σε εξέλιξη ή έχει ολοκληρωθεί η υποστήριξη ∆ήµων από 
τη ΜΟ∆ για αρκετά έργα διαχείρισης βιοαποβλήτων και Πράσι-
νων Σηµείων (ενδεικτικά ∆ήµοι Αγίας Βαρβάρας, Πέλλας, 
Ανδρίτσαινας - Κρεστένων, Κύµης - Αλιβερίου, Καρύστου, 
Καρδίτσας, Πύλης Τρικάλων κ.ά). 

Η ΜΟ∆ έχει πρόσφατα εκδώσει δύο σχετικά εγχειρίδια:


