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Ρόλοσ, Λειτουργία και Όραμα του Παρατθρθτθρίου

Σο Παρατθρθτιριο αποτελεί ζναν μθχανιςμό ςυλλογισ, παρακολοφκθςθσ,
αξιολόγθςθσ και αξιοποίθςθσ των ςτοιχείων για τθν υφιςτάμενθ κατάςταςθ και τισ
εξελίξεισ, ςτθ μθτροπολιτικι περιοχι τθσ Θεςςαλονίκθσ, ςτουσ τομείσ
του Χωρικοφ χεδιαςμοφ και των Αςτικϊν Αναπλάςεων,
των Μεταφορϊν και υγκοινωνιϊν,
του Περιβάλλοντοσ και τθσ Ποιότθτασ Ηωισ και
των Κοινωνικϊν υνκθκϊν.



Ο Ρόλοσ του Παρατθρθτθρίου 

Ο ρόλοσ του Παρατθρθτθρίου είναι:

 Να παρακολουκεί τθν εξζλιξθ μεγεκϊν και φαινομζνων αλλά και να υποςτθρίηει 
τθ   bottom-up προςζγγιςθ ςτισ πολιτικζσ και ςτισ παρεμβάςεισ, ςτον εκάςτοτε 
τομζα.

 Να υποςτθρίηει τθν πολιτικι ςτο ςφνολο των διαδικαςιϊν: από τθν πθγι 
πρωτογενοφσ πλθροφορίασ μζχρι τθν εκτίμθςθ επιπτϊςεων και 
αποτελεςματικότθτασ των μζτρων.

 Να παράγει τα πλθρζςτερα δεδομζνα και τισ πιο αξιόπιςτεσ εκτιμιςεισ και 
προβλζψεισ για να υποςτθριχκεί ο αναςχεδιαςμόσ και θ εναρμόνιςθ των 
εφαρμοηόμενων πολιτικϊν.

 Να παρζχει μια πλατφόρμα επικοινωνίασ μεταξφ ειδικϊν, επιςτθμόνων, 
πολιτικϊν, φορζων και κοινοφ, ωσ βάςθ για τθ λιψθ αποφάςεων με ενκάρρυνςθ 
τθσ κοινωνικισ ςυμμετοχισ.

 Το Παρατηρητήριο είναι ο αναγκαίοσ μηχανιςμόσ για την κατάρτιςη 
πολιτικών και δράςεων βάςει δεδομζνων (evidence-based policies-
actions).



Σο Όραμα για το Παρατθρθτιριο

Σο Παρατθρθτιριο προορίηεται για ζνα μθχανιςμό/υπθρεςία που κα παρζχει
πλθροφορίεσ και εργαλεία ικανά να ςτθρίξουν τθ λιψθ ςτρατθγικϊν αποφάςεων
για μια Θεςςαλονίκθ:

• Χωρικι διάςταςθ 

• Αςτικι διακυβζρνθςθ

• υνεκτικι

• Ανταγωνιςτικι και Καινοτόμα

• Πράςινθ και Ανκεκτικι

• Αποτελεςματικι

• Κοινωνικι διάςταςθ

• Οικονομικι διάςταςθ

• Περιβαλλοντικι διάςταςθ



Ρόλοσ, Λειτουργία και Όραμα (υποβοθκθτικι για Slide 5)

Σο Παρατθρθτιριο ΒΑΑ πρζπει επομζνωσ να παρζχει πλθροφορίεσ και εργαλεία ικανά να ςτθρίξουν

τθ λιψθ αποφάςεων για μια Θεςςαλονίκθ

ςυνεκτικι (δθμογραφικι αναηωογόνθςθ, ανακοφφιςθ των άμεςων ςυνεπειϊν τθσ κρίςθσ και

ενςωμάτωςθ μειονεκτοφντων ομάδων, ενίςχυςθ τθσ κοινωνικισ οικονομίασ),

ανταγωνιςτικι και καινοτόμα (υποςτιριξθ επιχειρθματικότθτασ και προςζλκυςθ επιχειριςεων,

ςφνδεςθ ηιτθςθσ και προςφοράσ εργαςίασ, εκπαίδευςθ και απόκτθςθ δεξιοτιτων, προςζλκυςθ

Ζρευνασ, Καινοτομίασ και δθμιουργικισ δραςτθριότθτασ, ανάδειξθ τθσ πόλθσ ωσ τουριςτικό

προοριςμό με βάςθ τον πολιτιςμό),

πράςινθ και ανκεκτικι (ενίςχυςθ τθσ βιϊςιμθσ αςτικισ κινθτικότθτασ, βελτίωςθ του αςτικοφ

μικροκλίματοσ, βελτίωςθ του φυςικοφ περιβάλλοντοσ, εξοικονόμθςθ ενζργειασ, εκςυγχρονιςμόσ τθσ

διαχείριςθσ των αποβλιτων),

αποτελεςματικι (εξαςφάλιςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ τθσ διοίκθςθσ και εκςυγχρονιςμόσ τθσ

οργάνωςθσ των τοπικϊν λειτουργιϊν, προϊκθςθ τθσ ολοκλθρωμζνθσ αςτικισ διακυβζρνθςθσ και

των μθτροπολιτικϊν ςυνεργιϊν, κινθτοποίθςθ ιδιωτικϊν πόρων).
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Λειτουργία του Παρατθρθτθρίου

•Διμοσ Θεςςαλονίκθσ
•Αμπελοκιπων-Μενεμζνθσ
•Ευόςμου-Κορδελιοφ
•Νεάπολθσ-υκεϊν
•Παφλου Μελά
•Δ.Κ. Καλοχωρίου (Διμοσ Δελτα)
•Δ.Ε. Πυλαίασ (Πυλαίασ-Χορτιάτθ)
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Λειτουργία του Παρατθρθτθρίου
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σ Λειτουργία του Παρατθρθτθρίου

ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΣΟΜΕΑ :

• του Χωρικοφ χεδιαςμοφ και 
των Αςτικϊν Αναπλάςεων, 

• των Μεταφορϊν και 
υγκοινωνιϊν, 

• του Περιβάλλοντοσ και τθσ 
Ποιότθτασ Ηωισ και 

• των Κοινωνικϊν υνκθκϊν

το Παρατθρθτιριο ΒΑΑ 
ακολουκεί τθν εξισ ροι ενεργειϊν και 
βθμάτων



• Σροφοδότθςθ ενόσ κατάλλθλου 
ϊματοσ Δεικτϊν με αξιόπιςτεσ τιμζσ 
από δευτερογενείσ πθγζσ

• Εξειδίκευςθ και ςυμπλιρωςθ δεικτϊν 
και τιμϊν για τθν παροχι ειδικισ 
πλθροφορίασ με ζρευνεσ πεδίου και 
εμπειρογνωμοςφνεσ

• Εκπόνθςθ Εκκζςεων 
Παρακολοφκθςθσ και Αξιολόγθςθσ

• Πλατφόρμα και Εφαρμογζσ του 
Παρατθρθτθρίου

Παρακολοφκθςθ κατά Σομζα • Αναηιτθςθ δεδομζνων

• Αξιολόγθςθ δεδομζνων

• Σροφοδότθςθ και λειτουργία τθσ
Βάςθσ Δεδομζνων

Λειτουργία του Παρατθρθτθρίου



• Σροφοδότθςθ ενόσ κατάλλθλου 
ϊματοσ Δεικτϊν με αξιόπιςτεσ τιμζσ 
από δευτερογενείσ πθγζσ

• Εξειδίκευςθ και ςυμπλιρωςθ δεικτϊν 
και τιμϊν για τθν παροχι ειδικισ 
πλθροφορίασ με ζρευνεσ πεδίου και 
εμπειρογνωμοςφνεσ   *1

• Εκπόνθςθ Εκκζςεων 
Παρακολοφκθςθσ και Αξιολόγθςθσ

• Πλατφόρμα και Εφαρμογζσ του 
Παρατθρθτθρίου

Παρακολοφκθςθ κατά Σομζα 

• υμπλιρωςθ (Βάςθσ Δεδομζνων)
όταν τα τθροφμενα από επίςθμεσ
πθγζσ δεδομζνα κρίνονται:

• Ελλιπι

• Πολφ γενικά ςε κλίμακα ι ςε χωρικό
επίπεδο

• Χριςθ ςτοιχείων προσ αξιολόγθςθ
υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ και
διατφπωςθ προβλζψεων

• Εξειδίκευςθ των δεδομζνων

Ζρευνεσ Πεδίου / υμπλιρωςθ δεικτϊν

Λειτουργία του Παρατθρθτθρίου



• Σροφοδότθςθ ενόσ κατάλλθλου 
ϊματοσ Δεικτϊν με αξιόπιςτεσ τιμζσ 
από δευτερογενείσ πθγζσ

• Εξειδίκευςθ και ςυμπλιρωςθ δεικτϊν 
και τιμϊν για τθν παροχι ειδικισ 
πλθροφορίασ με ζρευνεσ πεδίου και 
εμπειρογνωμοςφνεσ     *2

• Εκπόνθςθ Εκκζςεων 
Παρακολοφκθςθσ και Αξιολόγθςθσ

• Πλατφόρμα και Εφαρμογζσ του 
Παρατθρθτθρίου

Παρακολοφκθςθ κατά Σομζα 

• Αποτίμθςθ των αποτελεςμάτων των
Ερευνϊν πεδίου για τθ ςυμπλιρωςθ
τιμϊν ςτθ Βάςθ Δεδομζνων

• Εντοπιςμόσ - ανάλυςθ πικανϊν
κεμάτων ςχετικά με εξελίξεισ ςε
παρατθρθτιρια ςτο εξωτερικό, τθν
Ελλάδα και τθν ΠΚΜ για κζματα
ςυναφι των τομζων και τισ πικανζσ
επιπτϊςεισ τουσ ςτθ λειτουργία του
Παρατθρθτθρίου

• Εντοπιςμόσ-ανάλυςθ κεμάτων
χριςιμων για τθν τεκμθρίωςθ τθσ
λιψθσ μιασ απόφαςθσ από τθν
Αςτικι Αρχι ι από τα Όργανα τθσ
Περιφζρειασ ςτο αντικείμενο τθσ ΒΑΑ

Εμπειρογνωμοςφνεσ

Λειτουργία του Παρατθρθτθρίου



• Σροφοδότθςθ ενόσ κατάλλθλου 
ϊματοσ Δεικτϊν με αξιόπιςτεσ τιμζσ 
από δευτερογενείσ πθγζσ

• Εξειδίκευςθ και ςυμπλιρωςθ δεικτϊν 
και τιμϊν για τθν παροχι ειδικισ 
πλθροφορίασ με ζρευνεσ πεδίου και 
εμπειρογνωμοςφνεσ

• Εκπόνθςθ Εκκζςεων 
Παρακολοφκθςθσ και Αξιολόγθςθσ

• Πλατφόρμα και Εφαρμογζσ του 
Παρατθρθτθρίου

Παρακολοφκθςθ κατά Σομζα 

• Χριςθ όλων των διακζςιμων
δεδομζνων από

• Δευτερογενείσ πθγζσ

• Ζρευνεσ πεδίου

• Εμπειρογνωμοςφνεσ

• Αξιολόγθςθ τθσ υφιςτάμενθσ
κατάςταςθ και διατφπωςθ
προβλζψεων

• υνζχεια εκκζςεων με ζλεγχο των
αξιολογιςεων και των προβλζψεων
ςε επόμενεσ εκκζςεισ

• Παροχι ςαφοφσ εικόνασ για τθν
εξζλιξθ διαφόρων μεγεκϊν και
φαινομζνων που επθρεάηουν τθ ΒΑΑ
ςτθ Θεςςαλονίκθ, εικόνα που κα
υποςτθρίηει τθν bottom-up
προςζγγιςθ ςτισ πολιτικζσ και τισ
παρεμβάςεισ.

Εκκζςεισ 

Λειτουργία του Παρατθρθτθρίου



• Σροφοδότθςθ ενόσ κατάλλθλου 
ϊματοσ Δεικτϊν με αξιόπιςτεσ τιμζσ 
από δευτερογενείσ πθγζσ

• Εξειδίκευςθ και ςυμπλιρωςθ δεικτϊν 
και τιμϊν για τθν παροχι ειδικισ 
πλθροφορίασ με ζρευνεσ πεδίου και 
εμπειρογνωμοςφνεσ

• Εκπόνθςθ Εκκζςεων 
Παρακολοφκθςθσ και Αξιολόγθςθσ

• Αρχικι ελίδα και Γεωγραφικζσ 
Εφαρμογζσ του Παρατθρθτθρίου

Παρακολοφκθςθ κατά Σομζα Αρχικι ελίδα 

Λειτουργία του Παρατθρθτθρίου

Αποτελεί το κεντρικό ςθμείο πρόςβαςθσ 
ςτο γεωγραφικό περιεχόμενο του με 
εφλθπτο, γριγορο και κατανοθτό τρόπο

Γεωγραφικζσ Εφαρμογζσ

• Απεικόνιςθ των δεικτϊν 
παρακολοφκθςθσ ςε δια-δραςτικοφσ 
χάρτεσ ωσ προσ τθν χωρικι και χρονικι 
τουσ υπόςταςθ.

• υνεχισ δθμιουργία νζων εφαρμογϊν

Θ αρχικι ςελίδα και οι γεωγραφικζσ 
εφαρμογζσ αναμζνονται να γίνουν δθμόςια 
διακζςιμεσ προσ προβολι τζλθ Ιουνίου 
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Δείκτεσ παρακολοφκθςθσ για τθ διαχείριςθ περιβαλλοντικϊν κεμάτων 

που παρακολουκεί το 
Παρατθρθτιριο ΒΑΑ 

που αφοροφν το 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

και τθ διαχείριςθ 
Περιβαλλοντικϊν 

Θεμάτων

Ποιοι είναι αυτοί οι Δείκτεσ?    



Δείκτεσ παρακολοφκθςθσ για τθ διαχείριςθ περιβαλλοντικϊν κεμάτων 

Δείκτεσ Περιβάλλοντοσ ENV

Δείκτεσ Χωρικοφ χεδιαςμοφ και Αςτικϊν Αναπλάςεων X

Δείκτεσ Μεταφορϊν και υγκοινωνιϊν SUM

Δείκτεσ Κοινωνικϊν υνκθκϊν SOC



Δείκτεσ παρακολοφκθςθσ για τθ διαχείριςθ περιβαλλοντικϊν κεμάτων 

Βελτίωςθ του αςτικοφ περιβάλλοντοσ και 
μικροκλίματοσ

X.7 Δείκτθσ Αςτικοφ Πραςίνου και υπαίκριου χϊρου αναψυχισ

Ο Δείκτθσ αςτικοφ πραςίνου είναι ζνασ 
ευρζωσ χρθςιμοποιοφμενοσ δείκτθσ για 
τθν αποτίμθςθ τθσ ποιότθτασ του 
αςτικοφ περιβάλλοντοσ (περιοχζσ με 
φυςικό ζδαφοσ και φυτοκάλυψθ)

Ο Δείκτθσ διακεςιμότθτασ υπαίκριου χϊρου 
αναψυχισ περιλαμβάνει το δθμόςιο χϊρο με και 
χωρίσ πράςινο (Δθμόςια πάρκα, κιποι ι ανοιχτοί 
χϊροι, Τπαίκριεσ ακλθτικζσ εγκαταςτάςεισ)

Ανάδειξθ τθσ πόλθσ ωσ τουριςτικόσ προοριςμόσ 
με βάςθ τον πολιτιςμό, τθν κουλτοφρα

τόχοσ

Δείκτεσ Χωρικοφ χεδιαςμοφ και Αςτικϊν Αναπλάςεων X



Δείκτεσ παρακολοφκθςθσ για τθ διαχείριςθ περιβαλλοντικϊν κεμάτων 

Δείκτεσ Μεταφορϊν και υγκοινωνιϊν SUM

•Βελτίωςθ του αςτικοφ 
περιβάλλοντοσ και μικροκλίματοσ
•Ενίςχυςθ τθσ Βιϊςιμθσ Αςτικισ 
Κινθτικότθτασ
•Προϊκθςθ τθσ μικροκινθτικότθτασ

SUM.12 Δείκτθσ ςυμφόρθςθσ (Congestion index)

Κατανόθςθ του φαινομζνου τθσ 
ςυμφόρθςθσ ςε κφριουσ άξονεσ τθσ 
Θεςςαλονίκθσ και δυνατότθτεσ 
κατάλλθλων δράςεων

SUM.10 μικοσ ποδθλατοδρόμων  



Δείκτεσ παρακολοφκθςθσ για τθ διαχείριςθ περιβαλλοντικϊν κεμάτων 

ENV.1 υνολικόσ αρικμόσ θμερϊν που 
καταγράφονται υπερβάςεισ του ορίου 
εκπομπϊν των κφριων ατμοςφαιρικϊν 
ρφπων (PM10, O3, NO2)

• Ο δείκτθσ προςδιορίηει τθν ποιότθτα του 
αζρα ςτθ πόλθ.

• φμφωνα με τον ΟΟΑ θ ρφπανςθ τθσ 
ατμόςφαιρασ κα είναι θ νο1 περιβαλλοντικι 
αιτία κανάτου ωσ το 2050 παγκόςμια.

ENV.2 Εγκατεςτθμζνθ ιςχφσ ΑΠΕ ςε 

δθμόςια κτιρια.

• Ο δείκτθσ μετράει τθ ςυνολικι εγκατεςτθμζνθ 
ιςχφ ςυςτθμάτων ΑΠΕ (φωτοβολταϊκά, 
γεωκερμία) ςε kW, ςε επίπεδο Διμου.

• Οι πόλεισ εκπζμπουν ςθμαντικζσ και 
αυξανόμενεσ ποςότθτεσ αερίων του 
κερμοκθπίου (GHGs) - αντιπροςωπεφοντασ το 
37- 49 των ςυνολικϊν παγκόςμιων εκπομπϊν 
αερίων του κερμοκθπίου

Δείκτεσ Περιβάλλοντοσ ENV



Δείκτεσ παρακολοφκθςθσ για τθ διαχείριςθ περιβαλλοντικϊν κεμάτων 

ENV.4 Αρικμόσ κερμοθμερϊν (Μζςθ 

Κατανάλωςθ πρωτογενοφσ ενζργειασ ςτθ 

κζρμανςθ, ψφξθ, ΗΝΧ, φωτιςμό, ΑΠΕ και ΘΘ) 

• Ο δείκτθσ μετράει τθν ζκκεςθ του πλθκυςμοφ 

ςτον καφςωνα.  Θ ζνταςθ του φαινομζνου του 

καφςωνα μπορεί να διαφζρει αιςκθτά ςε 

διαφορετικά μζρθ τθσ πόλθσ ανάλογα των 

πολεοδομικϊν και μορφολογικϊν ςυνκθκϊν που 

κακορίηουν το μικροκλίμα

ENV.3 Εξοικονόμθςθ ενζργειασ ςε δθμόςια 

κτιρια

• Ο δείκτθσ μετράει τθ ςυνολικι εξοικονόμθςθ 

που προκφπτει από ζργα ενεργειακισ 

αναβάκμιςθσ δθμόςιων κτθρίων ςτθν 

περιοχι εφαρμογισ.

• Ο δείκτθσ υπολογίηεται βάςει των ex-ante και 
ex-post ενεργειακϊν πιςτοποιθτικϊν των 
κτθρίων και μποροφν να αναηθτθκοφν από τισ 
εν λόγω υπθρεςίεσ του ΤΠΕΝ ι απ’ ευκείασ 
από τουσ φορείσ εκμετάλλευςθσ των 
υποδομϊν ι επίςθσ από το ΟΠ του 
Τπουργείου Ανάπτυξθσ.
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Δείκτεσ παρακολοφκθςθσ για τθ διαχείριςθ περιβαλλοντικϊν κεμάτων 

ENV.5 Ποςοςτό πλθκυςμοφ που εκτίκεται 

ςε κίνδυνο πλθμμφρασ.

• Ο δείκτθσ αντικατοπτρίηει τον ςχετικό κίνδυνο 

πλθμμφρασ, εντόσ των αςτικϊν περιοχϊν, 

λαμβάνοντασ υπόψθ τόςο τθ φυςικι ζκκεςθ 

όςο και τθν ευαιςκθςία τθσ πόλθσ ςε 

πλθμμφρεσ ποταμϊν

ENV.6 Μικοσ ακτισ που απειλείται από τθ 

διάβρωςθ.

• Ο δείκτθσ προςδιορίηει το μικοσ τθσ ακτισ του 
αςτικοφ χϊρου που απειλείται από διάβρωςθ 
ι /και  από ειςροι υδάτων λόγω τθσ άνοδου
τθσ ςτάκμθσ τθσ κάλαςςασ.   

• Οι τιμζσ του δείκτθ ςε ςυνδυαςμό με ςτοιχεία 
όπωσ θ πλθκυςμιακι πυκνότθτα, οι παράκτιεσ 
υποδομζσ μποροφν να δϊςουν  ςθμαντικζσ 
πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ απειλζσ και τθν 
τρωτότθτα τθσ αςτικισ περιοχισ.
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Δείκτεσ παρακολοφκθςθσ για τθ διαχείριςθ περιβαλλοντικϊν κεμάτων 

ENV.7 Ποςοςτό ατόμων που ηουν ςε 

απόςταςθ 500 μζτρων από δθμόςιο 

ανοιχτό χϊρο

• Εκφράηει τθν προςβαςιμότθτα ςε πράςινο.

• Ο δείκτθσ εκφράηει το βακμό 
προςβαςιμότθτασ των πολιτϊν ςε ανοικτοφσ 
δθμόςιουσ χϊρουσ, ςε επίπεδο γειτονιάσ (500 
μζτρα = 15’ περπάτθμα). 

ENV.8 υνδεςιμότθτα Πραςίνου.

• Ο δείκτθσ εκφράηει τθν δυνατότθτα

υποςτιριξθσ τθσ αςτικισ βιοποικιλότθτασ και

το βακμό ςφνδεςθσ τθσ με τθν άγρια ηωι του

περιαςτικοφ χϊρου. Τψθλζσ τιμζσ του

αποτελοφν ζκφραςθ «υγείασ» του αςτικοφ

οικοςυςτιματοσ.
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Δείκτεσ παρακολοφκθςθσ για τθ διαχείριςθ περιβαλλοντικϊν κεμάτων 

ENV.9 Ποςοςτό του πλθκυςμοφ που 

ςυνδζεται με ςυςτιματα επεξεργαςίασ 

λυμάτων με τουλάχιςτον δευτεροβάκμια 

επεξεργαςία.

• Ο δείκτθσ παρζχει πλθροφορίεσ ςχετικά με το 
ρυπαντικό φορτίο που παράγει μία πόλθ, 
ανάλογα με τον τφπο επεξεργαςίασ λυμάτων 
και τθν κάλυψθ του δικτφου αποχζτευςθσ.

ENV.10 Απϊλεια νεροφ ςε αγωγοφσ.

• Ο δείκτθσ απεικονίηει απϊλειεσ του δικτφου 
φδρευςθσ ωσ καταμζτρθςθ ι ωσ εκτίμθςθ του 
διαχειριςτι του δικτφου (ΕΤΑΘ). Θ περιοχι 
εξυπθρζτθςθσ από τθν εταιρεία περιλαμβάνει 
το πολεοδομικό ςυγκρότθμα τθσ 
Θεςςαλονίκθσ, όμορεσ περιοχζσ, κακϊσ και 
περιοχζσ με εγγφτθτα ςτισ πθγζσ του νεροφ 
τθσ εταιρείασ. 
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Δείκτεσ παρακολοφκθςθσ για τθ διαχείριςθ περιβαλλοντικϊν κεμάτων 

ENV.11 Ακτζσ Κολφμβθςθσ με εξαιρετικι 

ποιότθτα υδάτων.

• Ο δείκτθσ παρζχει το ςυνολικό αρικμό των 
χϊρων κολφμβθςθσ που ζχουν χαρακτθριςτεί 
με «εξαιρετικι» ποιότθτα νεροφ. 

• Αυτόσ ο δείκτθσ, παρόμοιοσ, με τον δείκτθ 
«Νερό κολφμβθςθσ με εξαιρετικι ποιότθτα 
νεροφ» που προτείνεται ςτο ςφνολο δεικτϊν 
SDG τθσ ΕΕ, εξετάηει 5 ακτζσ κολφμβθςθσ που 
βρίςκονται εντόσ του Όρμου τθσ 
Θεςςαλονίκθσ (από Παλαιομάνα ωσ 
ακρωτιριο Αγγελοχωρίου). 

ENV. 12 Ποςοςτό κάλυψθσ Πράςινων 

θμείων. 

• Σα πράςινα ςθμεία αποτελοφν κφριο ςτοιχείο 

εφαρμογισ τθσ πολιτικισ για τθν ορκι 

διαχείριςθ των απορριμμάτων. Σα πράςινα 

ςθμεία είναι οριοκετθμζνοι και 

διαμορφωμζνοι χϊροι, με κατάλλθλθ κτιριακι 

υποδομι και εξοπλιςμό όπου εναποτίκενται: 

• ανακυκλϊςιμα υλικά, χωριςτά ςυλλεχκζντα, 

όπωσ χαρτί, γυαλί, μζταλλα, πλαςτικά, 

υφάςματα, βρϊςιμα ζλαια,

• χρθςιμοποιθμζνα αντικείμενα και 

εξοπλιςμόσ (ρουχιςμόσ, ζπιπλα, θλεκτρικόσ 

και θλεκτρονικόσ εξοπλιςμόσ)
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ΕΤΧΑΡΙΣΟΤΜΕ 
ΓΙΑ ΣΘΝ ΠΡΟΟΧΘ Α 



ΔΡΑΕΙ ΚΡΑΣΙΚΩΝ ΕΝΙΧΤΕΩΝ  

από το Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Κεντρικισ 
Μακεδονίασ»   /  ΕΠΑ 2014-2020  

ΕΤΧΑΡΙΣΟΤΜΕ 
ΓΙΑ ΣΘΝ ΠΡΟΟΧΘ Α 


