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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
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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ο Γήκνο Πξεζπώλ δηνξγαλώλεη ηελ 3ε ηερληθή ζπλάληεζε ησλ εηαίξσλ ηνπ έξγνπ
GREENPOINT-MOB, πνπ ρξεκαηνδνηείηαη από ην Πξόγξακκα INTERREG – IPA CBC
ΔΛΛΑΓΑ-ΑΛΒΑΝΙΑ 2014-2020, ηελ Τπίτη 17 Δεκεμβπίου 2019 ζηελ αίζνπζα πνιιαπιώλ
ρξήζεσλ ηνπ Γήκνπ Πξεζπώλ.
Σν έξγν GREENPOINT-MOB αθνξά ζηελ αλαβάζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεοαλαθύθισζεο ησλ απνξξηκκάησλ κε ηελ ζηελ αλάπηπμε θηλεηώλ πξάζηλσλ ζεκείσλ ζηε
δηαζπλνξηαθή πεξηνρή Διιάδαο – Αιβαλίαο, ζε ζπλδπαζκό κε δξάζεηο επαηζζεηνπνίεζεο θαη
πξνώζεζεο ηεο αλάθηεζεο αλαθπθιώζηκσλ πιηθώλ κε δηαινγή ζηελ πεγή.

ην έξγν, ζπκκεηέρνπλ νη εμήο εηαίξνη:
1. ΓΙΑΓΤΜΑ Α.Δ. – DIADYMA S.A., Διιάδα (Δπηθεθαιήο εηαίξνο)
2. Γήκνο Πξεζπώλ – Municipality of Prespes, Διιάδα
3. Γήκνο Νεζηνξίνπ – Municipality of Nestorio, Διιάδα
4. Γήκνο Κνιώληαο – Municipality of Kolonjë , Αιβαλία
5. Βαιθαληθό Κέληξν πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο – Balkan Center for Cooperation and
Development (BCCD), Αιβαλία
6. Γήκνο Αξγπξνθάζηξνπ – Municipality of Gjirokaster, Αιβαλία
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Ο θύξηνο ζηόρνο ηνπ έξγνπ είλαη ε βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ αλαθπθιώζηκσλ απνβιήησλ
(ραξηί, πιαζηηθό, γπαιί, αινπκίλην, κπαηαξίεο, ρξεζηκνπνηεκέλα έιαηα, ειεθηξηθόο θαη
ειεθηξνληθόο εμνπιηζκόο, ρξεζηκνπνηεκέλα ξνύρα, ιακπηήξεο) ζε απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο.

Το έπγο μεταξύ άλλων αποσκοπεί:


ζηελ θάιπςε ηεο αλάγθεο βειηίσζεο ηεο αλαθύθισζεο ζε νξεηλέο θαη απνκαθξπζκέλεο
πεξηνρέο, πξνζθέξνληαο θαηάιιειεο ιύζεηο γηα όιεο ηηο ξνέο απνβιήησλ κέζσ ηνπ
GREENPOINT-MOB,



ζηελ αύμεζε ηεο επαηζζεηνπνίεζεο ησλ πνιηηώλ ζρεηηθά κε ηηο πξαθηηθέο αλαθύθισζεο
θαη ηνλ θαηάιιειν δηαρσξηζκό ησλ απνβιήησλ ζηελ πεγή,



ζηελ αλάπηπμε θαηάιιειεο θαηάξηηζεο θαη ελεκέξσζεο πξνο ηνλ πιεζπζκό-ζηόρν ησλ
απνκαθξπζκέλσλ πεξηνρώλ ηνπ έξγνπ, ηδηαίηεξα ζηα ζρνιεία, ηηο δεκόζηεο αξρέο θαη ηηο
ηδησηηθέο εηαηξείεο,



ζηελ αληαιιαγή, κεηαμύ ησλ εηαίξσλ, ηερλνγλσζίαο θαη θαιώλ πξαθηηθώλ πνπ ζρεηίδνληαη
κε ηε βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ αλαθπθιώζηκσλ απνβιήησλ,



ζηελ πξνκήζεηα θαηάιιεισλ θάδσλ αλαθύθισζεο θαη νρεκάησλ γηα ηελ κεηαθνξά απηώλ
ζηηο νξεηλέο θαη απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο,



ζηελ εθπόλεζε έξεπλαο αμηνιόγεζεο αλαγθώλ, ώζηε λα θαηαδεηρηεί ε ηξέρνπζα θαηάζηαζε
ηεο δηαδηθαζίαο αλαθύθισζεο θαη ην επίπεδν δηαρείξηζεο απνβιήησλ. Βάζεη ησλ
επξεκάησλ, ζα εθπνλεζνύλ ζπγθεθξηκέλα Σνπηθά ρέδηα Αλαθύθισζεο κε ζπγθεθξηκέλεο
ελέξγεηεο ζε θάζε ζπκκεηέρνληα Γήκν γηα ηελ κεηαθνξά ηερλνγλσζίαο ηεο δηαδηθαζίαο
αλαθύθισζεο.

Σν έξγν βξίζθεηαη ζε πιήξε αλάπηπμε κηα θαη έρεη νινθιεξσζεί ε έξεπλα πεδίνπ γηα ηελ
απνηύπσζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο, έρεη γίλεη ε πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ησλ θηλεηώλ
πξάζηλσλ ζεκείσλ θαη ησλ θάδσλ ησλ ηεζζάξσλ βαζηθώλ ξνώλ αλαθπθιώζηκσλ πιηθώλ θαη
μεθηλά ε πηινηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο κε ζπλεξγαζία ησλ εκπιεθόκελσλ εηαίξσλ.

Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΠΡΔΠΩΝ
ΠΑΥΑΛΙΓΗ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ
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