
 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΙΑ ΣΟ ΚΙΝΗΣΟ ΠΡΑΙΝΟ ΗΜΕΙΟ 

Κυκλοφορεί και ςτθν Αγία Παραςκευι το Κινθτό Πράςινο θμείο τθσ Περιφζρειασ 

Αττικισ! τακμεφει κάκε Σρίτθ, Πζμπτθ και Παραςκευι ςε προκακοριςμζνα ςθμεία 

τθσ πόλθσ και ςυλλζγει ανακυκλϊςιμα υλικά πολλϊν κατθγοριϊν. Ο τφποσ και το 

βάροσ των υλικϊν που προςκομίηονται προσ ανακφκλωςθ, μετατρζπονται ςε 

πόντουσ και οι πολίτεσ κερδίηουν οφζλθ, µζςω των ςυνεργαηόμενων επιχειριςεων 

του προγράμματοσ. 

Οι κατθγορίεσ των υλικϊν που μποροφν να ςυλλεχκοφν προσ ανακφκλωςθ ςτο 
Κινθτό Πράςινο θμείο είναι οι κάτωκι: 
 



 

 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΙΜΑ ΤΛΙΚΑ 

Χαρτί/χαρτόνι 

 Βιβλία 

 Περιοδικά, εφθμερίδεσ 

 Φυλλάδια 

 Χαρτί εκτφπωςθσ/φωτοτυπίασ 

 Λογαριαςμοί 

 Κφλινδροι από χαρτόνι 

 Χαρτί περιτυλίγματοσ & χαρτοςακοφλεσ 

Πλαςτικό  

 Διάφανα δοχεία υγρϊν, τροφίμων και ποτϊν 
(μπουκάλια, καπάκια) 

 Μθ διάφανα δοχεία υγρϊν (ςαμπουάν, 
κακαριςτικά, μπιτόνια και βαρζλια ζωσ 200 lt)  

 Λεκάνεσ, κουβάδεσ 

 Θικεσ CD/DVD 

 Φαράςια 

 Γλάςτρεσ 

 Κρεμάςτρεσ 

 Φαγθτοδοχεία πολλαπλϊν χριςεων 

 Σραπζηια 

 Καρζκλεσ 

 Δοχεία 

 Καφάςια 

 Πλακίδια 
ΠΡΟΟΧΗ: ΌΧΙ νάιλον, πλαςτικζσ ςακοφλεσ και 
ηελατίνεσ! 

Μεταλλικά Αντικείμενα  

 

 Αντικείμενα γραφείου 

 Ανοξείδωτα ςκεφθ 

 Μεταλλικά ςκεφθ κουηίνασ 

 Παγοφρια νεροφ 

 Μαχαιροπίρουνα & επιτραπζηια ςκεφθ 

 Σενεκζδεσ 

 Εργαλεία 

 Κλειδιά, κλειδαριζσ, πόμολα, βίδεσ, καρφιά 

 Κρεμάςτρεσ 

 Δοχεία αερολυμάτων 

 Μεταλλικζσ ςχάρεσ 

 Κεραίεσ ραδιοφϊνου/τθλεόραςθσ 

Αλουμίνιο  

 Δοχεία τροφίμων και ποτϊν  

 Δίςκοι από αλουμίνιο 

 Μαγειρικά ςκεφθ, μπωλ 

 Βάςεισ, γλαςτράκια, διακοςμθτικά 

Γυαλί  

 

 Ποτιρια, φλιτηάνια, πιάτα, δίςκοι, κανάτεσ, 
καράφεσ 

 Φαγθτοδοχεία πολλαπλϊν χριςεων 



 

 

 Βάηα 

 Κακρζπτεσ 

 Περιζκτεσ τροφίμων και ποτϊν 

Ηλεκτρονικόσ & Ηλεκτρικόσ 
Εξοπλιςμόσ  

 Μικρζσ οικιακζσ ςυςκευζσ θλεκτρικζσ & 
θλεκτρονικζσ ςυςκευζσ 

 Κινθτά τθλζφωνα 

 Φορθτοί υπολογιςτζσ 

 Tablets 

 Φορτιςτζσ 

 CD/DVD (άνευ ςυςκευαςίασ) 

 Μπαταρίεσ για μικρζσ θλεκτρονικζσ ςυςκευζσ 
& παιδικά παιχνίδια 

Βρώςιμα ζλαια & λίπθ  

 

 Ελαιόλαδο 

 Πυρθνζλαιο 

 πορζλαιο 

 Οποιουδιποτε άλλου τφπου λάδι για 
τθγάνιςμα ι μαγείρεμα 

Ροφχα (ζνδυςθ/υπόδθςθ) -
Τφάςματα  

 

 Ροφχα 

 Παποφτςια 

 Λευκά είδθ 

 Τφάςματα 

 Πανιά 
 
Σημείωση: Σα ροφχα/υφάςματα που παραδίδονται ςτο Κινθτό Πράςινο θμείο τθσ 
Περιφζρειασ Αττικισ οδθγοφνται προσ ανακφκλωςθ, άρα πρζπει να είναι υλικά που 
δεν μποροφν να επαναχρθςιμοποιθκοφν. Για τα ροφχα ςε καλι κατάςταςθ 
υπάρχουν οι κόκκινοι κάδοι ςυλλογισ ροφχων, που ζχει τοποκετιςει ο Διμοσ ςε 30 
ςθμεία τθσ πόλθσ. 

τον Διμο Αγίασ Παραςκευισ το τωρινό πρόγραμμα ςτάςεων είναι το ακόλουκο:  
 

 
ΣΡΙΣΗ ΠΕΜΠΣΗ ΠΑΡΑΚΕΤΗ 

9:30-12:00 
πλατεία Αγίασ 
Παραςκευισ (δίπλα 
ςτθν εκκλθςία) 

πλατεία Αγίασ 
Παραςκευισ (δίπλα 
ςτθν εκκλθςία) 

Μακεδονίασ & 
Ηπείρου/Επτανιςου, 
λαϊκι (Σςακόσ) 

12:30-14:25 

Δθμαρχείο Αγίασ 
Παραςκευισ 
(Τψθλάντου & 
Μεςογείων) 

Αρτζμωνοσ & 
Λυκοφργου, 7ο 
Δθμοτικό χολείο 
(Παράδειςοσ) 

πλατεία Αγίασ 
Παραςκευισ (δίπλα 
ςτθν εκκλθςία) 

14:45-15:45 
πλατεία Μερκοφρθ 
(Κοντόπευκο) 

Βικζλα, όπιςκεν 
εκκλθςίασ Αγίων 
Αναργφρων (Πευκάκια) 

Ζεφφρων & Αιγαίου 
Πελάγουσ (Άθ Γιάννθσ) 

 
Οι πολίτεσ ενθμερϊνονται μζςω τθσ mobile εφαρμογισ «THE GREEN CITY» για τα 

ςθμεία ςτάκμευςθσ και τισ ςυνεργαηόμενεσ επιχειριςεισ του προγράμματοσ.  



 

 

ΗΜΕΙΩΗ: Σα ςθμεία ςτάκμευςθσ ενδζχεται να αλλάηουν, ανάλογα με τισ 
ςυνκικεσ!! Εάν επικυμείτε να επιςκεφτείτε το Κινθτό Πράςινο θμείο, καλζςτε ςτο  
τθλ.: 210 92 15 000 για επιβεβαίωςθ των ςτάςεων. Εάν ζχετε κάνει ιδθ εγγραφι, 
μπορείτε να ελζγχετε τα ςθμεία ςτάςεων μζςω τθσ mobile εφαρμογισ.  
 
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με το πρόγραμμα επιςκεφτείτε τθν 
ιςτοςελίδα www.thegreencity.gr ι καλζςτε ςτο τθλ.: 210 92 15 000. 
 

 
 
 
 

 
THEGREENCITY/AppleStore            THEGREENCITY/GooglePlay 

 
Σο πρόγραμμα υλοποιείται από τθν Περιφζρεια Αττικισ, τον ΕΔΝΑ και τθν εταιρεία 
Citipost ςε ςυνεργαςία με τον Διμο Αγίασ Παραςκευισ. 
 
Αγία Παραςκευι, 26/11/2021 

http://www.thegreencity.gr/
https://apps.apple.com/gr/app/the-green-city/id1537439027?l=el
https://play.google.com/store/apps/details?id=gr.thegreencity

