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Στόχος – Σκοπός Δικτύου ΠΣ 
Γενικός Στόχος 
Η ανάπτυξη ενός παγκύπριου δικτύου συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών και 
υλικών που χρήζουν ιδιάζουσας διαχείρισης 

Πώς? 
• Μείωση ανεξέλεγκτης διάθεσης 

αποβλήτων  
• Επαναχρησιμοποίηση/ 

ανάκτηση/ανακύκλωση  
• Εκτροπή αποβλήτων από την ταφή 
• Εξυπηρέτηση των πολιτών/ τοπικών 

αρχών  

Αντικειμενικός Σκοπός Σχεδίου: η βελτίωση της ποιότητας ζωής των τοπικών 
κοινωνιών, μέσω της προστασίας του περιβάλλοντος 



Ρόλος Δικτύου ΠΣ – Υφιστάμενη Κατάσταση 

Εθνικής Στρατηγική Διαχείρισης Αποβλήτων – Βασικοί Πυλώνες 



Πράσινα Σημεία: Διεθνής εμπειρία 

• Διεθνής και δοκιμασμένη πρακτική: βασίζεται στη συμμετοχή 
των πολιτών και σκοπεύει στην ανακύκλωση ειδικών ρευμάτων 
υλικών (πάρκα ανακύκλωσης) 

• Αποτελούν κύριο συστατικό συστημάτων ΔΣΑ, διεθνώς 
• ΗΒ: ~1.000 (civic amenity sites) / Γαλλία: >2.500 (déchèteries) 
• Γερμανία, Αυστρία, Δανία, Ισπανία, Βέλγιο κ.α.: σημαντικό 

κομμάτι των συστημάτων ανακύκλωσης 
• Πρόσφατα: Μάλτα, Ουγγαρία κ.α. 
• Τώρα και στην Κύπρο! 



Συμπεράσματα από Διεθνή εμπειρία 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΔΙΕΘΝΟΥΣ 
ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 

ΣΗΜΕΙΑ – ΚΛΕΙΔΙΑ  

Σχεδιασμός Δικτύου ΠΣ Ευελιξία – προσαρμογή ● 1 ΠΣ / 20.000 – 200.000 
κατοίκους ● Το οδικό δίκτυο καθοριστικό 

Χωροθέτηση Δικτύου ΠΣ Αμελητέας όχλησης ● Κριτήριο η εύκολη πρόσβαση 
(μέγιστη απόσταση από εξυπηρετούμενο πληθυσμό: 
8χλμ) 

Σχεδιασμός ΠΣ Κλειστές διατάξεις ● Containers ● Κυκλοφοριακές 
ρυθμίσεις / Σήμανση ● Φύλαξη 

Λειτουργία ΠΣ Service Oriented Operations ● Εκπαίδευση – κατάρτιση 
προσωπικού ● Καμπάνιες ενημέρωσης 

Βαθμός εκτροπής υλικών 20-30% των οικιακών  
Χρονικός ορίζοντας για 
σημαντική εκτροπή 

5 – 10 έτη λειτουργίας 

Μακροπρόθεσμη 
αποτελεσματικότητα 

Ώθηση επαναχρησιμοποίησης ● Εξοικείωση με 
ιεραρχία ΔΣΑ ● Κοινωνία ανακύκλωσης 



Ιστορικό Ανάπτυξης Δικτύου 
 
 

Οι Μελέτες οι οποίες βασίστηκαν σε περιβαλλοντικά και οικονομικά δεδομένα 
κατέληξαν σε ένα βιώσιμο δίκτυο με 38 σταθερά σημεία και 4 κινητά 

12 Λευκωσία  9 Λεμεσό 9 Λάρνακα  5 Πάφο  3 Αμμόχωστο 

Διαμορφώθηκε η προκαταρκτική πρόταση για  δημιουργία 67  ΠΣ 

218 Πράσινα Σημεία 
 εφαρμογή κριτηρίων 
αποκλεισμού χώρων 

  μετά από  διαβουλεύσεις 

2005: Ο Τομέας Διαχείρισης Στερεών Απορριμμάτων του Υπ. Εσ. προέβη σε 
προεπιλογή χώρων για την κατασκευή των Πράσινων Σημείων, σε  συνεργασία με 

όλους τους Δήμους και Κοινότητες της Κυπριακής Δημοκρατίας 



Βασικά Στοιχεία Σχεδιασμού  

Εξυπηρετούμενος πληθυσμός (2022): Το σύνολο της Κύπρου, 
836.000 κάτοικοι 
Πυκνό Δίκτυο ΠΣ: 38 μονάδες παγκυπρίως 
Μέση πυκνότητα: 1 ΠΣ ανά 22.000 κάτοικοι 
Χρήση τεσσάρων (4) Κινητών ΠΣ για εξυπηρέτηση 

απομακρυσμένων οικισμών (σε συγκεκριμένους χώρους, για συγκεκριμένα 
υλικά α προσδιορισμένα σημεία και θα συλλέγουν συγκεκριμένα υλικά κάθε φορά). 

Συλλεγόμενες ποσότητες (2022): 123.200 τόνοι 



 
 

Δίκτυο 38 Πράσινων Σημείων στην Κύπρο 



Κινητά Πράσινα Σημεία 

 Κάποια σταθερά Π.Σ. θα είναι εφοδιασμένα με οχήματα κατάλληλα 
διαμορφωμένα που θα χρησιμοποιούνται για τη συλλογή και μεταφορά 
υλικών από απομονωμένες κοινότητες ή και κοινότητες που δεν μπορούν 
να εξυπηρετούνται από σταθερό Π.Σ. 

 Ακολούθως, τα οχήματα θα μεταφέρουν τα υλικά σε σταθερό Π.Σ., όπου 
θα τοποθετούνται στους αντίστοιχους κάδους/Skip. 

  Σημαντικό ρόλο στην επιτυχία του κινητού Π.Σ., είναι ο καθορισμός 
συγκεκριμένων δρομολογίων, ημερών και ώρας επίσκεψης στις 
κοινότητες. 



Διαχείριση (Λειτουργία) Πράσινων Σημείων 

 Ανάληψη από υφιστάμενα Επαρχιακά Συμβούλια 
Εκμετάλλευσης, στο οποίο συμμετέχουν 4 Δήμοι και 4 Κοινότητες 
και εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών σε Συνεργασία με 
ιδιώτες ενδιαφερόμενους διαχειριστές/ ανακυκλωτές. 

 Όλα τα ΠΣ θα λειτουργούν με τις ίδιες περίπου αρχές. Ο πολίτης 
θα εναποθέτει τα απόβλητά του στο κατάλληλο σημείο, ανάλογα 
με το είδος του αποβλήτου.  

 Η λειτουργία των ΠΣ εξαρτάται, σε μεγάλο βαθμό από την 
εκπαίδευση / κατάρτιση του προσωπικού που τα λειτουργεί, το 
οποίο θα πρέπει να ενημερώνει και θα καθοδηγεί τους χρήστες 
για τον τόπο εναπόθεσης των αποβλήτων τους. 

 



Τυπικό Πράσινο Σημείο 
Αγία Βαρβάρα (Πάφου)  Πύλη/ Περίφραξη/ 

Προκατασκευασμένο 
κτίριο(φυλάκιο),  

 Στην είσοδο πινακίδα 
πληροφόρησης για ευκολία 
στον εντοπισμό του κάδου 
εναπόθεσης 

 Διπλή όδευση (βύθιση ή 
ράμπα ανύψωσης) 
 Πλαστικοί κάδοι  
χωρητικότητα ανάλογη του 
είδους του αποβλήτου 
 Μεταλλικά skip  ευχερή 
απόρριψη/συλλογή υλικών. 



 



Υλικά που συλλέγονται στα ΠΣ 

 Συλλέγονται 23 κατηγορίες 
υλικών 

 ΔΕΝ περιλήφθηκαν* 
 Μηχανέλαια 
 Ελαστικά  
 Αυτοκίνητα ΤΚΖ 
 Ηλεκτρικές συσκευές (WEEE) 

 
 Παρέχεται όμως ευελιξία στα 

υλικά – δυνατότητες 
αλλαγών στο μέλλον 



Φωτογραφίες κατά την κατασκευή των ΠΣ 



Φωτογραφίες κατά την κατασκευή των ΠΣ 



Φωτογραφίες κατά την λειτουργία των ΠΣ 



Φωτογραφίες κατά την λειτουργία των ΠΣ 



Φωτογραφίες υφιστάμενης κατάστασης ΠΣ 

Συλλογή παλιών παιχνιδιών 

Συλλογή στρωμάτων 

Από τη λειτουργία των ΠΣ Πάφου 
ημερ. 11/9/2015 



Οικονομικά Στοιχεία Δικτύου ΠΣ Κύπρου 

 Κόστος Επένδυσης: 21,5 εκατ. € 
 Λειτουργικό Κόστος: 2,3 εκατ. € ή 19 €/τν. (2023) 
 Αναμενόμενα Έσοδα: 2 εκατ. € ή 16,5 €/τν. (2023) 
 Καθαρό Κόστος: 0,3 εκατ. € ή 2,5 € (2023) 

 
 Απαραίτητη η επιβάρυνση των πολιτών για να καταστεί το σύστημα 

βιώσιμο, κατά μέσο όρο στην Κύπρο 1.2 €/κάτοικο/έτος 
 Δεν λαμβάνονται υπόψη τα έμμεσα περιβαλλοντικά οφέλη που 

προκύπτουν 
 Επιλογή συστήματος τιμολόγησης: Επιδότηση Λειτουργίας / Χρέωση 

Πολιτών / Μεικτό σύστημα 



Θετικές Επιπτώσεις  από τη δημιουργία Δικτύου ΠΣ (1) 

 Εξυπηρέτηση και ικανοποίηση αναγκών τοπικών 
κοινωνιών, καλύπτοντας διαχρονικές ανάγκες και κενά 
στον τομέα της διαχείρισης των αποβλήτων 
 

 Προαγωγή αειφόρου ανάπτυξης, βελτίωση ποιότητας 
ζωής 
 

 Σημαντική θετική εξέλιξη στον τομέα της ΔΣΑ στην 
Κύπρο, αφού εκ φύσεως, αναμένεται να έχει θετική 
συμβολή στον τομέα της προστασίας του φυσικού και 
ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. 



Θετικές Επιπτώσεις  
από τη δημιουργία Δικτύου ΠΣ (2) 

Μείωση παραγόμενων ποσοτήτων αποβλήτων, 
δημιουργώντας μια νέα προσέγγιση στον τομέα της 
διαχείρισης των αποβλήτων, η οποία θα βοηθήσει ώστε να 
αλλάξει η αντίληψη των πολιτών για το «τι είναι απόβλητο» 

Ουσιαστική συμβολή στην επίτευξη του στόχου ιεραρχίας 
διαχείρισης των αποβλήτων: μείωση, επαναχρησιμοποίηση, 
ανάκτηση / ανακύκλωση, επεξεργασία πριν την ταφή και 
ασφαλής τελική διάθεση των αποβλήτων σε εγκαταστάσεις 

Θετική Συμβολή στην ανάπτυξη του τομέα της ανακύκλωσης 

Δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών διαμόρφωσης αγοράς για 
μεταχειρισμένα αντικείμενα (π.χ. ρούχα, έπιπλα) δίνοντας 
ώθηση στον τομέα της επαναχρησιμοποίησης των υλικών. 
 



Θετικές Επιπτώσεις  
από τη δημιουργία Δικτύου ΠΣ (3) 

 Αύξηση του ποσοστού ανάκτησης, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης 
υλικών στην Κύπρο με την επίτευξη των ακόλουθων στόχων εκτροπής από 
την ταφή ή/και την επεξεργασία:  
– 69.000 τόνοι το 2012 
– 123.000 τόνοι το 2022 

 

 Μείωση του βιοαποδομήσιμου κλάσματος που οδηγείται προς ταφή, μέσω 
της εκτροπής των κλαδεμάτων, των αποβλήτων κήπων κ.λπ. 
 

 Μείωση και σταδιακή εξάλειψη της ανεξέλεγκτης διάθεσης ογκωδών 
αποβλήτων 
 

 Μείωση των οικιακών επικίνδυνων αποβλήτων που οδηγούνται προς ταφή  
 



Θετικές Επιπτώσεις  
από τη δημιουργία Δικτύου ΠΣ (4) 

 Μείωση των εκπομπών αερίων του φαινομένου του θερμοκηπίου που 
οφείλονται στην κακή ΔΣΑ (CO2 και CH4) 

 

 Εξοικονόμηση πρώτων υλών 
 

 Εξοικονόμηση γης και χρόνου ζωής ΧΥΤ 
 

 Μείωση επιβάρυνσης υδάτων και εδάφους από ΧΥΤ 
 

 Μείωση κόστους αποκατάστασης ΧΥΤ 
 

 Μείωση απαιτήσεων αποκομιδής 
 

 Συμμετοχή πολιτών 
 

 Δημιουργία θέσεων εργασίας (περίπου 50) 
 

 Βελτίωση της εικόνας της χώρας στους πολίτες της, στους τουρίστες και 
διεθνώς 
 
 
 



Συνέργειες σε Ολοκληρωμένο Σύστημα ΔΣΑ 

ΠΡΑΣΙΝΑ ΣΗΜΕΙΑ Επαναχρησιμοποίηση 
Ανακύκλωση 
Ανάκτηση 

Προγράμματα 
ΔσΠ + ΣΣΔ 

ΧΥΤΥ Μονάδες 
επεξεργασίας 



Σχέση – Αλληλεπίδραση με άλλα συστήματα 



info@iaco.com.cy ● www.iaco.com.cy  

Ευχαριστώ πολύ! 
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