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“Ανάπηςξη ενόρ κινηηού ππάζινος ζημείος ζηη διαζςνοπιακή πεπιοσή και πποώθηζη ηηρ 

ππόλητηρ και ηηρ ανακύκλυζηρ - Development of a mobile Green-Point at the cross-border 

region and promotion of prevention and recycling” 

 

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

 
Η ελαξθηήξηα ζπλάληεζε ηνπ έξγνπ GREENPOINT-MOB ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηε Γεπηέξα θαη ηελ 

Σξίηε 8 θαη 9 Οθησβξίνπ 2018 ζην Νεζηφξην ζην πιαίζην ηνπ Δπξσπατθνχ Πξνγξάκκαηνο 

INTERREG - IPA CBC ΔΛΛΑΓΑ-ΑΛΒΑΝΙΑ 2014-2020 απφ ην Γήκν Νεζηνξίνπ θαη ηε 

Γηαρείξηζε Απνξξηκκάησλ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο (ΓΙΑΓΤΜΑ ΑΔ). Σν έξγν GREENPOINT-MOB 

αθνξά ηελ πξφιεςε θαη ηελ αλαθχθισζε ησλ απνξξηκκάησλ θαη ηελ αλάπηπμε ελφο θηλεηνχ 

πξάζηλνπ ζεκείνπ γηα ηε δηαζπλνξηαθή πεξηνρή Διιάδαο - Αιβαλίαο. 

Οη εηαίξνη ηνπ έξγνπ είλαη:  

1. ΓΙΑΓΤΜΑ Α.Δ. – DIADYMA S.A., Διιάδα (Δπηθεθαιήο εηαίξνο) 

2. Γήκνο Πξεζπψλ -  Municipality of Prespes, Διιάδα 

3. Γήκνο Νεζηνξίνπ - Municipality of Nestorio, Διιάδα 

4. Γήκνο Κνιψληαο - Municipality of Kolonjë , Αιβαλία  

5. Βαιθαληθφ Κέληξν πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο - Balkan Center for Cooperation and 

Development (BCCD), Αιβαλία  

6. Γήκνο Αξγπξνθάζηξνπ - Municipality of Gjirokaster, Αιβαλία 

ηελ πεξηνρή δηαζπλνξηαθήο ζπλεξγαζίαο Διιάδαο - Αιβαλίαο, κία απφ ηηο κεγαιχηεξεο 

πξνθιήζεηο είλαη ε θαηάιιειε δηαρείξηζε απνβιήησλ ζε δεκνηηθφ θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν. Σν 

έξγν GREEN POINT MOB θέξλεη έλαλ θαηλνηφκν ηξφπν αλαθχθισζεο ζε απνκαθξπζκέλεο 

πεξηνρέο, φπνπ δελ ππάξρεη ζήκεξα αλαθχθισζε θαη ηαπηφρξνλα πξνσζεί ηελ αλαθχθισζε ζην 

ζπίηη. Πξσηαξρηθφο ζηφρνο ηνπ έξγνπ είλαη ε βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο απνβιήησλ ζε 

απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο απμάλνληαο θαηά 50% ηελ αλαθχθισζε ησλ απνβιήησλ. 
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Γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζηφρνπ, ην GREEN POINT MOB δίλεη κεγάιε έκθαζε ζηελ 

θαηάιιειε εθπαίδεπζε ησλ πνιηηψλ θαη ζε ελεκεξσηηθέο εθδειψζεηο πνπ ζπλνδεχνπλ ηελ 

ηνπνζέηεζε ηνπ GREEN POINT MOB (κνλάδα θηλεηήο αλαθχθισζεο γηα φιεο ηηο ξνέο 

απνβιήησλ) πξνθεηκέλνπ λα μεθηλήζεη ε αλαθχθισζε ζηελ πξάμε απφ ηηο λέεο γεληέο θαη λα πείζεη 

ηνπο παιαηφηεξνπο. 

Σν GREEN POINT MOB ζηνρεχεη ζηελ επαηζζεηνπνίεζε, αλαθνξηθά κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ, κε 

αλνηρηέο εθδειψζεηο δηάδνζεο ζε νθηψ (8) ζέζεηο φπνπ ζα δεκηνπξγεζνχλ ηα ΠΡΑΙΝΑ 

ΚΙΝΗΣΑ ΗΜΕΙΑ. ε απηά ηα ζεκεία, ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

ζρεηηθά κε ηηο νξζέο πξαθηηθέο δηαρείξηζεο απνβιήησλ θαη ηε ζηάζε αλαθχθισζεο ζην ζπίηη. Απηά 

ηα ζεκεία θαη νη δξαζηεξηφηεηεο ζα είλαη αλνηρηά ζην θνηλφ θαη γηα ην ιφγν απηφ ην GREEN 

POINT MOB αλακέλεη ηε ζπκκεηνρή αλζξψπσλ φισλ ησλ ειηθηψλ. 

Πξηλ απφ ηηο εθδειψζεηο, ζεκηλάξηα ελεκέξσζεο ζα μεθηλήζνπλ γηα ηνπο ζπνπδαζηέο, ηνπο 

δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο ππαιιήινπο, απνβιέπνληαο ζηελ δεκηνπξγία ηθαλψλ πξνυπνζέζεσλ γηα 

ππεχζπλε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ θαη ηε ρξήζε ηνπ GREEN POINT MOB. Η ηερληθή έθζεζε 

αμηνιφγεζεο αλαγθψλ ζα δείμεη ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε ηεο δηαδηθαζίαο αλαθχθισζεο θαη ην 

επίπεδν δηαρείξηζεο απνβιήησλ. Βάζεη ησλ επξεκάησλ, ζα εθπνλεζνχλ ζπγθεθξηκέλα Σνπηθά 

ρέδηα Αλαθχθισζεο (LRP) κε ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο ζε θάζε ζπκκεηέρνληα Γήκν γηα ηελ 

κεηαθνξά ηερλνγλσζίαο ηεο δηαδηθαζίαο αλαθχθισζεο. ε πεξηνρέο φπνπ δελ ππάξρεη αλαθχθισζε 

απηή ηε ζηηγκή, ν ζηφρνο νξίδεηαη ζην 10% ηεο αλαθχθισζεο ησλ απνβιήησλ. 

Σν έξγν GREEN POINT MOB πξνζπαζεί λα αληηκεησπίζεη ηε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ κε κηα 

νιηζηηθή πξνζέγγηζε πνπ κεηαθέξεη ηελ Οινθιεξσκέλε Γηαρείξηζε Απνβιήησλ ηεο Γπηηθήο 

Μαθεδνλίαο ζηνπο Αιβαλνχο νκνιφγνπο. Απηφ ζα επηηεπρζεί κέζσ θνηλήο δηαδηθαζίαο ζρεδηαζκνχ 

θαη εθαξκνγήο, κε ηελ αληαιιαγή πξνζσπηθνχ θαη ηελ εθπαίδεπζε ησλ αλζξψπσλ ζηε δηαρείξηζε 

απνβιήησλ. Οη εηαίξνη έρνπλ κηα κνλαδηθή επθαηξία λα κάζνπλ ν έλαο απφ ηνλ άιιν θαη λα 

δεκηνπξγήζνπλ κηα καθξφρξνλε ζπλεξγαζία, ε νπνία ζα ζπλερηζηεί κεηά ην ηέινο ηνπ έξγνπ. Σν 

έξγν παξαδίδεη ηελ πξσηνηππία ησλ GREEN POINT MOBS, θηλεηψλ δνρείσλ κε φιεο ηηο ξνέο 

αλαθχθισζεο γηα απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο γηα λα μεθηλήζεη ελεξγά ε δηαδηθαζία αλαθχθισζεο.  

Η πξνζηηζέκελε αμία ηνπ GREEN POINT MOB είλαη ε πξνζπάζεηα λα αιιάμεη ε ζηάζε ησλ 

ιαψλ πξνο κηα πην ππεχζπλε δηαρείξηζε απνβιήησλ αθνινπζψληαο ηηο νξζέο πξαθηηθέο θαη 

κεζφδνπο αλαθχθισζεο ζε απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο. 
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