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Εισαγωγικό Σηµείωµα

Το παρόν φυλλάδιο περιλαµβάνει οδηγίες 
που περιγράφουν τις καθηµερινές εργασίες 
του χειριστή του Πράσινου Περιπτέρου 
PAVEtheWAySTE, ώστε να διασφαλίζεται 
η ορθή λειτουργία, και η καθαριότητα 
του Περιπτέρου και του περιβάλλοντος χώρου, 
καθώς και η ασφάλεια του χειριστή 
από την έναρξη της βάρδιάς του έως τη λήξη της. 

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά 
µε τη λειτουργία και συντήρηση των επιµέρους 
συστηµάτων και µηχανήµατων του Πράσινου 
Περίπτερου, παρακαλώ ανατρέξτε στο έγγραφο 
¨Εγχειρίδιο λειτουργίας και συντήρησης 
του πρωτότυπου συστήµατος ανακύκλωσης¨.

Το παρόν φυλλάδιο εκπονήθηκε στo πλαίσιο του έργου µε τίτλο: «Επίδειξη της αποδοτικότητας των πόρων 
µέσω καινοτόµων, ολοκληρωµένων συστηµάτων ανακύκλωσης απόβλητων για τις αποµακρυσµένες περιοχές», 

µε ακρωνύµιο PAVEtheWAySTE, το οποίο συγχρηµατοδοτείται από το χρηµατοδοτικό µέσο της ΕΕ για το Περιβάλλον 
και τη Δράση για το Κλίµα (LIFE).

Η οµάδα του PAVEtheWAySTE εκφράζει τις ευχαριστίες της στο Ευρωπαϊκό Χρηµατοδοτικό µέσο LIFE
για την εν λόγω οικονοµική υποστήριξη



ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Έλεγχος λειτουργικής ετοιµότητας του Πράσινου Περιπτέρου -
Καθαριότητα και ασφάλεια του περιβάλλοντος χώρου

Ο εξωτερικός έλεγχος της κατάστασης του Πράσινου Περιπτέρου και του 
περιβάλλοντος χώρου εγκατάστασης πραγµατοποιείται καθηµερινά από τον χειριστή, 
περιλαµβάνοντας τα εξής σηµεία:

• Έλεγχος αρτιότητας του Πράσινου Περιπτέρου για ορατές φθορές κελύφους,
ανοιγµάτων, σηµάνσεων, πρόσβασης, κλπ.

• Έλεγχος συνδέσεων ύδρευσης, αποχέτευσης και ρευµατοδότησης, εξωτερικής
µονάδας κλιµατιστικού και αποκατάσταση βλαβών, αν είναι εφικτό.

• Έλεγχος κατάστασης και καθαρισµός του περιβάλλοντος χώρου. Φροντίζετε να
διατηρείτε τον περιβάλλοντα χώρο καθαρό, αποµακρύνοντας απορρίµµατα, µικρά 
κλαδιά και λοιπά αντικείµενα που ενδέχεται να δυσκολεύουν την πρόσβαση του 
χειριστή και των επισκεπτών του περιπτέρου ή να θέτουν σε κίνδυνο τη σωµατική 
ακεραιότητα αυτών (π.χ. αιχµηρά και επικίνδυνα θραύσµατα)

• Τήρηση ηµερολογίου ελέγχων-παρατηρήσεων (σε καθηµερινή βάση).

• Ενηµέρωση των υπευθύνων σε περίπτωση δυσλειτουργίας, απαίτησης επέµβασης
εξειδικευµένου τεχνικού προσωπικού ή και διακοπής λειτουργίας ή σε οποιαδήποτε 
άλλη περίπτωση κρίνεται σκόπιµη.



ΕΝΟΤΗΤΑ 2 Εσωτερικός έλεγχος
του Πράσινου Περιπτέρου

Ο εσωτερικός έλεγχος της κατάστασης του Πράσινου Περιπτέρου πραγµατοποιείται καθηµερινά 
από τον χειριστή, περιλαµβάνοντας τα εξής σηµεία:

• Έλεγχος αρτιότητας του πράσινου περιπτέρου για ορατές φθορές εσωτερικών επιφανειών,
µόνωσης ανοιγµάτων, σηµάνσεων, πρόσβασης κλπ.
• Έλεγχος λειτουργίας εσωτερικών δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης και ρευµατοδότησης
• Έλεγχος αρτιότητας και λειτουργικής ετοιµότητας των Μέσων Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ)
και πυρασφάλειας
• Έλεγχος λειτουργικής ετοιµότητας των επιµέρους  συστηµάτων (µεγάλη
πρέσσα/δεµατοποιητής, µικρή πρέσσα/θραυστήρας, υπολογιστής ταµπλέτα, εκτυπωτής 
αποδείξεων, ζυγός, σαρωτής γραµµικού κώδικα (barcode scanner), κλιµατιστικό)
• Ενηµέρωση ηµερολογίου ελέγχων-παρατηρήσεων
• Άµεση ενηµέρωση των υπευθύνων σε περίπτωση δυσλειτουργίας, απαίτησης επέµβασης
εξειδικευµένου τεχνικού προσωπικού ή και διακοπής λειτουργίας ή σε οποιαδήποτε άλλη 
περίπτωση κρίνεται σκόπιµη.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗ 
ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΜΕΣΑ:

ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Τα ΜΑΠ τα οποία προβλέπονται (ΦΕΚ 1503/11-10-2006) 
για τον εργαζόµενο-χειριστή του πράσινου περιπτέρου 
είναι:
 Υποδήµατα ασφαλείας
 Γάντια (νιτριλίου, δερµατοπάνινα, µε εξωτερική &

εσωτερική επένδυση από ανθιδρωτικό υλικό) για
προστασία από διαφορετικούς κινδύνους ανά είδος
π.χ. ισχυρές χηµικές ουσίες και µικροοργανισµούς,
υγρό περιβάλλον,  µηχανικούς κινδύνους (τριβές,
συµπιέσεις, εκδορές) κτλ.

 Γυαλιά για προστασία οφθαλµών από χηµικές ουσίες
(υγρές ή σκόνες) ή/και από µηχανικούς κινδύνους

 Φιλτροµάσκα για προστασία αναπνοής από σκόνες
και µικρές συγκεντρώσεις ρύπων και µάσκα ηµίσεως
προσώπου µε φίλτρα A1 P3 για προστασία αναπνοής
από αέρια

 Ρουχισµός (πουκάµισο, παντελόνι)
 Ωτοασπίδες

Τα ανωτέρω ΜΑΠ πληρούν τις προϋποθέσεις των 
ισχυόντων διεθνών κανονισµών και προτύπων. 
Περισσότερες πληροφορίες για τις απαιτούµενες 
προδιαγραφές και σηµάνεις των ΜΑΠ ανατρέξτε στο 
«Εγχειρίδιο λειτουργίας και συντήρησης του Πράσινου 
Περίπτερου»

ΜΕΣΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
 Φορητοί πυροσβεστήρες κοντά στις εξόδους

Dimitris
Text Box
Επιπρόσθετα, στο τέλος της βάρδιας πρέπει να γίνει:• Καθαρισμός των δαπέδων & των πάγκων στους χώρους εργασίας• Κλείσιμο των παροχών ρευματοδότησης και ύδρευσης• Κλείδωμα του πράσινου περιπτέρου κατά την έξοδο στο τέλος της βάρδιας



ΕΝΟΤΗΤΑ 3A Λειτουργική διαδικασία του Πράσινου Περιπτέρου
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΕΝΤΟΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1. Άφιξη δηµότη
2. Παράδοση της προσωποποιηµένης κάρτας για αναγνώριση του χρήστη από το παράθυρο επικοινωνίας
3. Παραλαβή προδιαλεγµένων ανακυκλώσιµων υλικών από τη θυρίδα παραλαβής σάκων και απορριµµάτων του Πράσινου

Περιπτέρου.
• Ο δηµότης παραδίδει 4 διαφορετικού χρώµατος σακούλες, , ,  και , οι οποίεςκόκκινη µπλε κίτρινη πορτοκαλί

περιέχουν τέσσερα διαφορετικά ανακυκλώσιµα υλικά, , ,  και  αντίστοιχα. Ταπλαστικό µέταλλο χαρτί/χαρτόνι γυαλί
συγκεκριµένα ρεύµατα διαχωρίζονται περαιτέρω, επεξεργάζονται και αποθηκεύονται προσωρινά εντός του
περιπτέρου.

• Επιπρόσθετα, ο δηµότης διαχωρίζει, µεταφέρει και παραδίδει στο Πράσινο Περίπτερο σε δικούς του
περιέκτες/µέσα προσωρινής αποθήκευσης (σακούλες, µπιτόνια κτλ.), ειδικές ροές αποβλήτων όπως:
- Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού (ΑΗΗΕ)
- Χρησιµοποιηµένα τηγανέλαια
- Μπαταρίες
- Λαµπτήρες
Οι ειδικές ροές αποβλήτων δεν επεξεργάζονται, µόνο αποθηκεύονται προσωρινά.

4. Οπτικός έλεγχος σε κάθε µία σακούλα για χαρακτηρισµό της καθαρότητας του υλικού (Κακή, Μέτρια, Καλή, Άριστη).
Εφόσον κρίνεται απαραίτητο, ο χειριστής παρέχει συµβουλές για την καθαρότητα των υλικών και για τη βελτίωση της
ορθής διαλογής ανά κατηγορία (χαρτί, γυαλί, πλαστικό, µέταλλο) προκειµένου να αυξηθεί η απόδοση των δηµοτών σε
θέµατα διαλογής στην πηγή και διαχείρισης ανακυκλώσιµων υλικών.

5. Ζύγιση κάθε σακούλας προδιαλεγµένων ανακυκλώσιµων στο ζυγό δαπέδου και καταχώρηση υλικών στην εφαρµογή
του ανταποδοτικού συστήµατος. (Βλέπε ΕΝΟΤΗΤΑ 4)

6. Σκανάρισµα προσωποποιηµένης κάρτας δηµότη, προσθήκη πόντων και εκτύπωση απόδειξης ή εξαργύρωση πόντων.
(Βλέπε ΕΝΟΤΗΤΑ 4)

7. Μεταφορά προδιαλεγµένων ανακυκλώσιµων στα κατάλληλα δοχεία buffer.
8. Επιστροφή άδειας σακούλας και προσωποποιηµένης κάρτας στον δηµότη.
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ΕΝΟΤΗΤΑ 3Β Λειτουργική διαδικασία του Πράσινου Περιπτέρου
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΑΝ ΕΚΤΟΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1. Παραλαβή προδιαλεγµένων ανακυκλώσιµων υλικών από τους 4 κάδους στη Θέση «Προσωρινή Αποθήκευση σε
Buffer» του Πράσινου Περιπτέρου.

2. Οπτικός έλεγχος σακούλας σε κάθε ένα κάδο του Buffer

3. Απόσπαση κάθε σακούλας και ζύγιση στο ζυγό δαπέδου ανά κατηγορία (Χαρτί-Γυαλί-Πλαστικό-Μέταλλο)

4. Σκανάρισµα και καταχώρηση πόντων στην προσωποποιηµένη κάρτα του Περιπτέρου (χρήση Δήµου)

5. Μεταφορά σακούλας προδιαλεγµένων ανακυκλώσιµων από κάθε ένα δοχείο Buffer για περαιτέρω διαχωρισµό
τους στο χώρο ταξινόµησης και πλύσης (slots) σε 12 θυρίδες διαλογής για κάθε υπο-κατηγορία ανακυκλώσιµων
υλικών

6. Έκπλυση προδιαλεγµένων ανακυκλώσιµων  - Αφαίρεση και απόρριψη υπολειµµάτων προϊόντων στην αντίστοιχη
θυρίδα διαλογής (slots) για προσµίξεις

7. Επιστροφή σακούλας προδιαλεγµένων ανακυκλώσιµων στον αντίστοιχο κάδο του buffer, εάν είναι ακέραιη και δε
φέρει σηµάδια καταστροφής για ελαχιστοποίηση των απορριµµάτων που παράγονται εντός του Πράσινου
Περίπτερου

8. Άνοιγµα παράθυρου επικοινωνίας και υποδοχή κοινού (Βλέπε ΕΝΟΤΗΤΑ 3Α)

Για τη διαχείριση των προδιαλεγµένων ανακυκλώσιµων υλικών που έχουν απορριφθεί εκτός του ωραρίου λειτουργίας 
του Πράσινου Περιπτέρου ακολουθούνται τα εξής βήµατα:

Εξωτερικές υποδοχές για απόρριψη 
ανακυκλώσιµων υλικών σε 4 βασικά ρεύµατα

Εσωτερική όψη χώρου προσωρινής 
αποθήκευσης στα 4 δοχεία buffer

Χώρος ταξινόµησης και πλύσης (slots) 
σε 12 θυρίδες διαλογής για κάθε 

υπο-κατηγορία ανακυκλώσιµων υλικών

Η πρόσβαση του κοινού στο Πράσινο Περίπτερο θα είναι δυνατή επί 24ωρου βάσεως. Συνεπώς, οι δηµότες/επισκέπτες 
θα µπορούν να απορρίπτουν ανακυκλώσιµα υλικά όλο το 24ωρο – επτά ηµέρες την εβδοµάδα, ακόµη και απουσία του 
χειριστή αλλά χωρίς τη δυνατότητα συµµετοχής στο ανταποδοτικό σύστηµα ανακύκλωσης (συλλογή – εξαργύρωση 
πόντων).
Συνιστάται στο χειριστή η διαδικασία αδειάσµατος και ζύγισης των ανακυκλώσιµων υλικών που έχουν απορριφθεί στα 4 
δοχεία buffer εκτός του ωραρίου λειτουργίας του Πράσινου Περιπτέρου µέσω των εξωτερικών οπών που φέρουν τη 
σήµανση «Χαρτί-Γυαλί-Πλαστικό-Μέταλλο» να προηγείται κατά την έναρξη της βάρδιας ώστε κατά την προσέλευση του 
κοινού να υπάρχει αρκετός διαθέσιµος χώρος για την προσωρινή αποθήκευση των προδιαλεγµένων ανακυκλώσιµων 
υλικών.



ΕΝΟΤΗΤΑ 4 Καταχώρηση πόντων στην προσωποποιηµένη κάρτα του Δηµότη

1. Άνοιγµα του υπολογιστή
ταµπλέτας στην αρχική 
οθόνη του ανταποδοτικού 

2. Επιλογή «Νέα
Καταχώρηση»

3. Παραλαβή χρωµατιστής
σακούλας (µία-µία).

4. Επιλογή της κατηγορίας
ανακυκλώσιµου υλικού (π.χ 
χαρτί) στην οθόνη 
ταµπλέτας.

5. Οπτικός έλεγχος και
επιλογή  καθαρότητας 
υλικών (Κακή, Μέτρια, 
Καλή, Άριστη) (π.χ. Μέτρια). 
Παροχή συµβουλών για 
ορθότερη διαλογή 
ανακυκλώσιµων υλικών.

6. Τοποθέτηση σακούλας
στο ζυγό.

7. Αυτόµατη ζύγιση και
καταγραφή µάζας 
ανακυκλώσιµων υλικών. 
Επιλογή «Προσθήκη». 

8. Άδειασµα της σακούλας στο αντίστοιχο
δοχείο buffer

9. Ακολουθείται η ίδια διαδικασία για κάθε µία από τις
σακούλες µε τα προδιαλεγµένα ανακυκλώσιµα υλικά. 

10. Ολοκληρώνοντας τη διαδικασία για όλα τα υλικά
που έχει παραδώσει ο δηµότης, θα πρέπει να 
εµφανίζεται η ακόλουθη οθόνη, στην οποία 
παρουσιάζονται όλα τα καταχωρηµένα υλικά στη 
δεξιά πλευρά .

11. Σάρωση προσωποποιηµένης κάρτας µε την
ειδική συσκευή αναγνώρισης γραµµικού κώδικα 
(σκάνερ) για καταχώρηση πόντων στο λογαριασµό 
του χρήστη

12. Επιβεβαίωση των στοιχείων του χρήστη και
τερµατισµός της διαδικασίας επιλέγοντας «Προσθήκη 
πόντων» και «Ολοκλήρωση»

13. Εκτύπωση απόδειξης η οποία αναγράφει τον
µοναδικό αριθµό της κάρτας, ηµεροµηνία επίσκεψης, 
αναλυτική περιγραφή ποσότητας και καθαρότητας των 
ανακυκλώσιµων υλικών καθώς και το σύνολο των 
πόντων που συλλέχθηκαν από την πρώτη επίσκεψη 
στο Πράσινο Περίπτερο. 

14. Επιστροφή των άδειων σακουλών και της
προσωποποιηµένης κάρτας στο δηµότη
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Δείγµα
απόδειξης
συµµετοχής
στο πρόγραµµα

ΕΝΟΤΗΤΑ 5 Εξαργύρωση πόντων από την 
προσωποποιηµένη κάρτα του Δηµότη

1. Άνοιγµα του υπολογιστή ταµπλέτας
στην αρχική οθόνη του 
ανταποδοτικού συστήµατος

2. Επιλογή «Εξαργύρωση»

3. Σάρωση προσωποποιηµένης κάρτας µε την ειδική συσκευή αναγνώρισης γραµµικού κώδικα
(σκάνερ) για είσοδο στο λογαριασµό του χρήστη.

4. Επιλογή πόντων που επιθυµεί ο δηµότης να εξαργυρώσει (100, 200, 300, 400… κτλ.). Επιλογή
«Εξαργύρωση» για να ολοκληρωθεί η διαδικασία της εξαργύρωσης. 

5. Εκτύπωση απόδειξης εξαργύρωσης των πόντων. Συγκεκριµένα, το εν λόγω κουπόνι περιλαµβάνει
στοιχεία σχετικά µε τη συνολική συνεισφορά του συµµετέχοντα στην ανακύκλωση (κιλά ανά υλικό και 
σύνολο υλικών από την ηµεροµηνία έναρξης συµµετοχής στο πρόγραµµα ανακύκλωσης, την 
επιµέρους συνεισφορά του στην ανακύκλωση (κιλά ανά υλικό και σύνολο υλικών την ηµέρα της 
παράδοσής τους καθώς και τους συνολικούς και επιµέρους πόντους του συµµετέχοντα. 

6. Επιστροφή της προσωποποιηµένης κάρτας στο δηµότη και υπόδειξη σηµείων παραλαβής
ανταποδοτικών υλικών.

Χώρος επεξεργασίας 
και συµπιεστών

Μικρή πρέσσα 
για σκληρά 

ανακυκλώσιµα 
υλικά (π.χ. 

σιδηρούχα, γυαλί)

Μεγάλη πρέσσα 
και δεµατοποιητής
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Ράφια προσωρινής 
αποθήκευσης πάνω 
από το νιπτήρα για 
ροές ανακυκλώσιµων 
όπως CD, µικρές 
ηλεκτρικές & 
ηλεκτρονικές 
συσκευές, µπαταρίες 
κτλ.

Αποθηκευτικός χώρος 
µε καρότσι µεταφοράς 
εµπορευµάτων και 
σκάλα για 
διευκόλυνση στην 
ταξινόµηση των 
δεµατοποιηµένων 
ανακυκλώσιµων 
υλικών  

Χώρος ταξινόµησης και πλύσης (slots) σε 12 θυρίδες διαλογής 
για κάθε υπο-κατηγορία ανακυκλώσιµων υλικών

Τα προδιαλεγµένα ανακυκλώσιµα υλικά από το χώρο προσωρινής αποθήκευσης των 4 κάδων buffer µεταφέρονται για περαιτέρω διαλογή και προετοιµασία 
(πλύση, δίπλωµα κτλ.) επεξεργασίας στον ακόλουθο χώρο του Πράσινου Περίπτερου

Χώροι αποθήκευσης



ΕΝΟΤΗΤΑ 6 ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ «ΧΑΡΤΙ - ΧΑΡΤΟΝΙ»

Κάδος buffer για ΧΑΡΤΙ - ΧΑΡΤΟΝΙ
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)
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Εφηµερίδες
Περιοδικά
Βιβλία

Έντυπα και έγγραφα
(διοικητικών κέντρων, 
υπηρεσιών, διαφηµιστικά, 
ενηµερωτικά κ.λπ.)
Τετράδια
Χάρτινες συσκευασίες 
π.χ. από ζάχαρη
Χαρτί περιτυλίγµατος
Χάρτινες σακούλες
Χάρτινα κουτιά από 
µπισκότα, δηµητριακά, 
κουτιά πίτσας, χυµό κτλ.

Χαρτόνια από 
συσκευασίες 
προϊόντων 
και µικροσυσκευών
Χαρτοκιβώτια (µικρά, 
µεσαία, µεγάλα)

Πλήρωση 
σάκου µε 
έντυπο χαρτί
Συµπίεση και 
δεµατοποίηση

Άνοιγµα, •  Δίπλωµα, 
Διαλογή ανά µέγεθος 
(µικρά, µεσαία, µεγάλα) 
για διευκόλυνση 
επεξεργασίας
Συµπίεση και 
δεµατοποίηση

• 

•
• 

• 
• 
• 

Πλήρωση σάκου
µε έντυπο χαρτί
Συµπίεση και 
δεµατοποίηση

• 

•

• 
•

• 

 Χρησιµοποιηµένα χαρτιά 
κουζίνας, χαρτιά υγείας, 
χαρτοπετσέτες, χαρτοµάντηλα.
Λαδόκολλες και λερωµένα 
χαρτιά περιτυλίγµατος π.χ. 
από σουβλάκια
Φωτογραφίες
Καρµπόν
Κοινά απορρίµµατα 
π.χ. υπολείµµατα τροφών, 
άλλων προϊόντων, λάδια, 
χώµα, κλαδιά κ.λπ.

• 

•

• 
• 
• 

Ζύγιση και απόρριψη 
σάκου προσµίξεων στον 
κάδο σύµµεικτων 
απορριµµάτων εκτός 
του Πράσινου Περίπτερου 
στη λήξη της βάρδιας

Άλλα 
ανακυκλώσιµα 
υλικά εκτός 
του χαρτιού/
χαρτονιού 

• 

Εκτροπή 
υλικού 
στη σωστή 
θυρίδα 
ταξινόµησης

• • • 

•

• 

•

ΕΝΤΥΠΟ ΧΑΡΤΙ ΑΝΑΜΙΚΤΟ ΧΑΡΤΙ ΧΑΡΤΟΝΙ ΠΡΟΣΜΙΞΕΙΣ

Χώρος
buffer

21
PAP

22
PAP

20
PAP

• 
• 
• 



ΕΝΟΤΗΤΑ 7 ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ «ΓΥΑΛΙ»

Κάδος buffer για ΓΥΑΛΙ

Καθρέφτες
Σπασµένα τζάµια
Κεραµικά αντικείµενα 
(πιάτα, ποτήρια κτλ.)
Κρύσταλλα και πυρέξ
Λαµπτήρες
Κοινά απορρίµµατα 
π.χ. υπολείµµατα τροφών, 
λάδια, χώµα, κλαδιά κ.λπ.

• 
•
• 

• 
• 
•

Ζύγιση και απόρριψη 
σάκου προσµίξεων στον 
κάδο σύµµεικτων 
απορριµµάτων εκτός 
του Πράσινου Περίπτερου 
στη λήξη της βάρδιας

Άλλα 
ανακυκλώσιµα 
υλικά εκτός 
του γυαλιού 

• 

Εκτροπή υλικού 
στη σωστή θυρίδα 
ταξινόµησης

• • 

ΠΡΟΣΜΙΞΕΙΣ

Χώρος
buffer

ΓΥΑΛΙ ΔΙΑΦΑΝΟ 71
GL

ΓΥΑΛΙ EΓΧΡΩΜΟ 70
GL

Βαζάκια και µπουκάλια 
από έγχρωµο γυαλί 
(πράσινο, καφέ, µπλε κτλ.) για: 
τρόφιµα (µαρµελάδες, 
τοµατοπολτός κτλ.), 
αλκοολούχα ποτά, 
είδη καθαρισµού, κρασιού, 
λαδιού, νερού, γάλακτος.

• Βαζάκια και µπουκάλια 
από διάφανο γυαλί για:
τρόφιµα (µαρµελάδες, 
τοµατοπολτός κτλ.), 
αλκοολούχα ποτά, 
είδη καθαρισµού, κρασιού, 
λαδιού, νερού, γάλακτος.

• 

Πλήρωση ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΥ 
σάκου µε διάφανο γυαλί
Θραύση ΕΝΤΟΣ του σάκου 
και ενσάκκιση σε µεγάλο 
τσουβάλι / δοχείο

• 

•

72
GL

Πλήρωση ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΥ 
σάκου µε έγχρωµο γυαλί
Θραύση ΕΝΤΟΣ του σάκου 
και ενσάκκιση σε µεγάλο 
τσουβάλι / δοχείο 

• 

•
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ΕΝΟΤΗΤΑ 8 ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ «ΜΕΤΑΛΛΟ»

Κάδος buffer για ΜΕΤΑΛΛΟ

Ογκώδη µεταλλικά 
αντικείµενα π.χ. σωλήνες
Ξυραφάκια
Φιάλες από αεροζόλ, σπρέι, 
λακ, αποσµητικά, τα οποία 
έχουν υγρά ή/και στερεά 
υπολείµµατα. Τα υλικά αυτά 
µπορεί να είναι εκρηκτικά. 
Κοινά απορρίµµατα π.χ. 
υπολείµµατα τροφών, άλλων 
προϊόντων, λάδια, χώµα, 
κλαδιά κ.λπ.

• 

•
• 

• 

Ζύγιση και απόρριψη 
σάκου προσµίξεων στον 
κάδο σύµµεικτων 
απορριµµάτων εκτός 
του Πράσινου Περίπτερου 
στη λήξη της βάρδιας

Εκτροπή υλικού 
στη σωστή θυρίδα 
ταξινόµησης

• • 

ΠΡΟΣΜΙΞΕΙΣΜΗ ΣΙΔΗΡΟΥΧΑ
ΜΕΤΑΛΛΑ

41
ALU

Μεταλλικά δοχεία 
τροφίµων (κονσέρβες), 
ειδών καθαρισµού κτλ.
 Τενεκέδες π.χ. λαδιού, φέτας
 Μεταλλικά σωληνάρια από 
οδοντόκρεµες, αλοιφές κτλ.
 Μεταλλικά κουτιά 
από µπογιές άδεια
Μεταλλικά καπάκια 
από αναψυκτικά

• 

• 
• 

• 

• 

 Αλουµινένια κουτιά 
αναψυκτικών, ποτών, κτλ.
Αλουµινένια 
ταψάκια φαγητού

• 

•

Πλήρωση σάκου 
µε  σιδηρούχα υλικά
Συµπίεση και 
δεµατοποίηση

• 

•

 Άλλα ανακυκλώσιµα 
υλικά εκτός του µετάλλου
 π.χ. ειδικές ροές
- Μπαταρίες συσκευών/
  οχηµάτων κτλ.
- Μικρές ηλεκτρικές 
  και ηλεκτρονικές 
  συσκευές (πιστολάκια, 
  τοστιέρες κτλ.)

• 

•

Πλήρωση σάκου 
µε µη σιδηρούχα υλικά
Συµπίεση και 
δεµατοποίηση

• 

•

ΣΙΔΗΡΟΥΧΑ
ΜΕΤΑΛΛΑ

40
FE

Χώρος
buffer
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ΕΝΟΤΗΤΑ 9 ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ «ΠΛΑΣΤΙΚΟ»

Κάδος buffer για ΠΛΑΣΤΙΚΟΧώρος
buffer

ΔΙΑΦΑΝΟ
PET 
ή PETE 
(Tερεφθαλικό 
πολυαιθυλένιο 
ή πολυεστέρας) 

01
PET

 Άλλα ανακυκλώσιµα 
υλικά εκτός του µετάλλου
 π.χ. ειδικές ροές
- Μπαταρίες συσκευών/
  οχηµάτων κτλ.
- Μικρές ηλεκτρικές 
  και ηλεκτρονικές 
  συσκευές (πιστολάκια, 
  τοστιέρες κτλ.)

ΠΡΟΣΜΙΞΕΙΣ

 Διάφανα µπουκάλια 
για νερό ή χυµούς, 
αναψυκτικά, υλικά 

συσκευασίας 
τροφίµων

Πλήρωση σάκου σε κάθε υπο-κατηγορία πλαστικού υλικού 
Συµπίεση και δεµατοποίηση*

* Οδηγίες χρήσης και συντήρησης των επιµέρους συστηµάτων 
συµπίεσης και δεµατοποίησης δίνονται στο έγγραφο 

«Εγχειρίδιο λειτουργίας και συντήρησης του πρωτότυπου συστήµατος ανακύκλωσης».

H D P E

 
(Πολυαιθυλένιο 
υψηλής 
πυκνότητας)
 

02
PE-HD

 Έγχρωµα µπουκάλια 
για νερό ή χυµούς, 
αναψυκτικά, υλικά 

συσκευασίας 
τροφίµων

P V C
(Πολυβινυλικό 
χλωρίδιο 
unplasticised UPVC 
ή πλαστικοποιηµένο 
πολυβινυλικό 
χλωρίδιο PPVC)

03
PVC

 Πλαστικά µπουκάλια 
(ιδίως για τρόφιµα 
και καλλυντικά), 

συσκευασίες ειδών 
καθαρισµού, 

πλαστικές τσάντες 
κ.λπ.

L D P E

(Πολυαιθυλένιο
χαµηλής 
πυκνότητας
 

04
PE-LD

 Πιστωτικές κάρτες, 
φιλµ περιτυλίγµατος, 

εύκαµπτες 
συσκευασίες 

αποθήκευσης και 
υλικά περιτυλίγµατος 

τροφίµων, θήκη 
φαρµακευτικών/  

καλλυντικών δισκίων, 
καλώδια 

και σωληνώσεις.

P P

(Πολυπροπυλένιο) 

05
PP

 Διαφανείς 
µεµβράνες 

περιτυλίγµατος 
τροφίµων, λεπτές 

πλαστικές σακούλες, 
εύκαµπτες

συσκευασίες 
αποθήκευσης

τροφίµων. 

P S

 
(Πολυστυρόλιο 
ή πολυστυρένιο)
 

06
PS

Κύπελλα και πιάτα 
µιας χρήσης 
(για ζεστά 

ή κρύα φαγητά), 
αφρώδη πλαστικά 

(styrofoam), 
αυγοθήκες, 

θήκες CD/DVD κ.ά.

Κοινά απορρίµµατα 
π.χ. υπολείµµατα 

τροφών, 
άλλων προϊόντων, 

λάδια, χώµα, κλαδιά 
κ.λπ.

 Παπούτσια
Ογκώδη πλαστικά 
όπως καρέκλες, 

τραπέζια
Δε γίνονται δεκτά 

κ.λπ.

 Άλλα 
ανακυκλώσιµα 

υλικά 
εκτός του
πλαστικού

Εκτροπή
υλικού 

στη σωστή
θυρίδα 

ταξινόµησης

Ζύγιση και 
απόρριψη σάκου 
προσµίξεων στον 
κάδο σύµµεικτων 

απορριµµάτων εκτός 
του Πράσινου 

Περίπτερου στη 
λήξη της βάρδιας

 Συσκευασίες
γιαουρτιού, 

κύπελλα για γλυκά 
και µαργαρίνες, 

ιατρικές συσκευασίες, 
περιτυλίγµατα σνακ, 

µπουκάλια σαµπουάν, 
καλαµάκια, πλαστικά 
ποτήρια/πιάτα κ.ά.
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ΕΝΟΤΗΤΑ 10 ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

«ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΟΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ – 
Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού (ΑΗΗΕ)»

1. Μεγάλες οικιακές συσκευές (ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΣΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ)

2. Μικρές οικιακές συσκευές (συσκευές κοπής και στεγνώµατος µαλλιών, ηλεκτρικά µαχαίρια, 
φρυγανιέρες, καφετιέρες, ρολόγια, ηλεκτρικά σίδερα, ζυγαριές κτλ.).

3. Εξοπλισµός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (τηλέφωνα, αριθµοµηχανές τσέπης και 
επιτραπέζιες κτλ.)

4. Καταναλωτικά είδη (ραδιόφωνα, θυροτηλέφωνα, κάµερες, φωτογραφικές µηχανές κτλ.)

5. Φωτιστικά είδη και λαµπτήρες

6. Ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εργαλεία (ηλεκτρικά τρυπάνια και άλλα φορητά εργαλεία κτλ.)

7. Παιχνίδια, εξοπλισµός ψυχαγωγίας και αθλητισµού (παιχνιδοµηχανές κτλ.)

8. Ιατροτεχνολογικές συσκευές εξαιρουµένων όλων των εµφυτεύσιµων και µολυσµένων 
(ακουστικά βαρηκοΐας)

9. Όργανα παρακολούθησης και ελέγχου (ανιχνευτές καπνού, θερµοστάτες κτλ.) 

10. Συσκευές αυτόµατης διανοµής (ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΣΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ)

1. Παραλαβή αποβλήτων ΑΗΗΕ και οπτικός 
έλεγχος. 

2. Ζύγιση σακούλας προδιαλεγµένων 
ανακυκλώσιµων στο ζυγό δαπέδου.

3. Σκανάρισµα προσωποποιηµένης κάρτας 
δηµότη, καταχώρηση ποσότητας στην 
εφαρµογή του ανταποδοτικού συστήµατος και 
εκτύπωση απόδειξης.

4. Μεταφορά προδιαλεγµένων ανακυκλώσιµων 
σε δοχείο προσωρινής αποθήκευσης.

5. Επιστροφή άδειας σακούλας και 
προσωποποιηµένης κάρτας στον δηµότη.

6. Όταν το δοχείο του συγκεκριµένου υλικού 
γεµίσει, πρέπει να γίνεται επικοινωνία µε το 
αντίστοιχο εγκεκριµένο συλλογικό σύστηµα 
εναλλακτικής διαχείρισης Αποβλήτων 
Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού 
(ΑΗΗΕ)

Τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού (ΑΗΗΕ) 
διακρίνονται σε 10 κατηγορίες:

Ποια είναι Απόβλητα Ηλεκτρικού 
και Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού (ΑΗΗΕ); 

Βήµατα για διαχωρισµό
και επεξεργασία ΑΗΗΕ



ΕΝΟΤΗΤΑ 11 ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

«ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΟΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ – 
Απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών (ΗΣ&Σ)»

• Ψευδαργύρου / 'Aνθρακα (Zn/C): οι πιο γνωστού τύπου µπαταρίες, για πολλές, απλές χρήσεις, 
αλλά µε µικρότερη διάρκεια ζωής.

• Ψευδαργύρου / Χλωριδίου (Zn/Cl): µπαταρίες µε λίγο µεγαλύτερη διάρκεια ζωής, για εφαρµογές 
που έχουν  µεγαλύτερες απαιτήσεις σε ενέργεια.

• Αλκαλικές Μαγγανίου (ALKALINE): µπαταρίες, φιλικότερες προς το περιβάλλον, µε µεγαλύτερη 
διάρκεια ζωής από τα δύο προηγούµενα είδη. 

• Αργύρου: µπαταρίες σε σχήµα κουµπιού, περιέχουν οξείδιο του αργύρου (χρήση κυρίως σε 
ρολόγια).

• Λιθίου: µπαταρίες µεγάλης διάρκειας ζωής, µε µεταλλικό λίθιο (σε φωτογραφικό εξοπλισµό και 
κινητά τηλέφωνα).

• Ψευδαργύρου - αέρα: µπαταρίες επίσης κοµβιόσχηµες.

• Υδραργύρου: χρήση κυρίως σε ιατρικές συσκευές, όπως ακουστικά βαρηκοΐας, περιέχουν µε 
οξείδιο του υδραργύρου που είναι επικίνδυνη για το περιβάλλον.

1. Παραλαβή αποβλήτων AΗΣ&Σ και οπτικός 
έλεγχος. 

2. Ζύγιση σακούλας προδιαλεγµένων 
ανακυκλώσιµων στο ζυγό δαπέδου.

3. Σκανάρισµα προσωποποιηµένης κάρτας 
δηµότη, καταχώρηση ποσότητας στην 
εφαρµογή του ανταποδοτικού συστήµατος και 
εκτύπωση απόδειξης.

4. Μεταφορά προδιαλεγµένων ανακυκλώσιµων 
σε δοχείο προσωρινής αποθήκευσης.

5. Επιστροφή άδειας σακούλας και 
προσωποποιηµένης κάρτας στον δηµότη.

6. Όταν το δοχείο του συγκεκριµένου υλικού 
γεµίσει, πρέπει να γίνεται επικοινωνία µε το 
αντίστοιχο εγκεκριµένο συλλογικό σύστηµα 
εναλλακτικής διαχείρισης Αποβλήτων 
Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού 
(AΗΣ&Σ)

Τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού (AΗΣ&Σ) 
ή αλλιώς µπαταρίες διαχωρίζονται 

στις επαναφορτιζόµενες και µιας χρήσης. 

Ποια είναι Απόβλητα φορητών ηλεκτρικών στηλών
και συσσωρευτών  (AΗΣ&Σ); 

Βήµατα για διαχωρισµό
και επεξεργασία AΗΣ&Σ

Επίσης οι µπαταρίες  κατατάσσονται σε δύο βασικές κατηγορίες, 
τις Πρωτογενείς  (συνήθως είναι οικιακής χρήσεως) 

και τις Δευτερογενείς (βιοµηχανικής χρήσεως). 



ΕΝΟΤΗΤΑ 12 ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

«ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΟΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ – 
Χρησιµοποιηµένα Μαγειρικά Λάδια (Τηγανέλαια)»

1. Παραλαβή τηγανελαίων και οπτικός έλεγχος. 

2. Ζύγιση δοχείου τηγανελαίων στο ζυγό 
δαπέδου.

3. Σκανάρισµα προσωποποιηµένης κάρτας 
δηµότη, καταχώρηση ποσότητας στην 
εφαρµογή του ανταποδοτικού συστήµατος και 
εκτύπωση απόδειξης.

4. Μεταφορά τηγανελαίων σε δοχείο 
προσωρινής αποθήκευσης.

5. Επιστροφή άδειου δοχείου και 
προσωποποιηµένης κάρτας στον δηµότη.

6. Όταν το δοχείο του συγκεκριµένου υλικού 
γεµίσει, πρέπει να γίνεται επικοινωνία µε το 
αντίστοιχο εγκεκριµένο συλλογικό σύστηµα 
εναλλακτικής διαχείρισης τηαγνελαίων

Τα χρησιµοποιηµένα µαγειρικά λάδια (ή τηγανέλαια) 
έχουν αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις όταν καταλήγουν στην αποχέτευση, καθώς:

Τι είναι χρησιµοποιηµένα µαγειρικά λάδια ή τηγανέλαια; Βήµατα για διαχωρισµό
και επεξεργασία τηγανελαίων

• ρυπαίνουν τους υδροφόρους ορίζοντες, δηλαδή το πόσιµο νερό, τα ποτάµια, τις λίµνες, τη 
θάλασσα και άλλα φυσικά οικοσυστήµατα

• δηµιουργούν προβλήµατα στην επεξεργασία των λυµάτων και αυξάνουν τις εργασίες συντήρησης 
των δικτύων

• δηµιουργούν απόφραξη στις σωληνώσεις και δυσάρεστες οσµές

Τα λάδια που γίνονται αποδεκτά στο Πράσινο Περίπτερο είναι οποιοδήποτε λάδι 
χρησιµοποιείται στο σπίτι ή στην επιχείρηση για το µαγείρεµα και το τηγάνισµα:

 Αραβοσιτέλαιο

 Ηλιέλαιο

 Ελαιόλαδο

 Σπορέλαιο

 Πυρηνέλαιο

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα λάδια µηχανής δεν πρέπει να αναµιγνύονται µε τα λάδια 
φυτικής προέλευσης διότι ανακυκλώνονται µε διαφορετική διαδικασία.



ΕΝΟΤΗΤΑ 13 ΤΗΡΗΣΗ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΔΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ

Σε καθηµερινή βάση, ο χειριστής θα πρέπει να επιτελεί έλεγχο εσωτερικής και εξωτερικής κατάστασης του Πράσινου Περιπτέρου και του περιβάλλοντος χώρου εγκατάστασης. 
Σε περίπτωση συµβάντος, θα πρέπει καταγράφονται λεπτοµέρειες µε την περιγραφή του προβλήµατος και ηµεροµηνία του περιστατικού. Ο χειριστής θα πρέπει να ενηµερώνει 
τους υπεύθυνους εκπροσώπους του Δήµου σε περίπτωση δυσλειτουργίας  ή απαίτησης επέµβασης εξειδικευµένου τεχνικού προσωπικού ή διακοπής λειτουργίας ή σε 
οποιαδήποτε άλλη περίπτωση κρίνεται σκόπιµη για να εξασφαλίζεται η συνεχής ασφάλεια του ίδιου και του κοινού. 

Ο χειριστής θα πρέπει να κρατά ηµερολόγιο εισροών – εκροών των δεµάτων των προδιαλεγµένων ανακυκλώσιµων υλικών. Το ηµερολόγιο θα συµπληρώνεται κάθε φορά που 
αφαιρείται κάποιο δέµα, καταγράφοντας την ηµεροµηνία και την ποσότητα των δεµάτων που µετακινήθηκαν από το χώρο προσωρινής αποθήκευσης του Πράσινου Περιπτέρου. 

Σε περιοδική βάση, ο χειριστής θα πρέπει να επιτελεί έλεγχο των καταναλώσεων σε ενέργεια και νερό του Πράσινου Περιπτέρου και να συµπληρώνει το ηµερολόγιο, 
καταγράφοντας καταναλώσεις και αντίστοιχη περίοδο αναφοράς.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Τμήμα Πράσινου Περίπτερου Λεπτομέρειες προβλήματος

ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ Εσωτερικά/ Εξωτερικά Διαρροή συνδέσεων, πρόβλημα λειτουργίας μηχανήματος, 
υπολογιστή ταμπλέτας, … κτλ.

Ημερομηνία
Αριθμός Δεμάτων

Έντυπο 

χαρτί
Χαρτοκιβώτιο

Ανάμικτο 

χαρτί
PET λευκό

PET 

έγχρωμο
HDPE LDPE PP/PS

Διάφανο 

γυαλί

Έγχρωμο 

γυαλί
Σιδηρούχα

Μη 

σιδηρούχα
Τηγανέλαια Μπαταρίες ΑΗΗΕ

Π.Χ.  

1/8/2018
2 5 3 1 2

Ημερομηνία μέτρησης 
Κατανάλωση ηλεκτρικής 
Ενέργειας σε KWh (ΔΕΗ)

Περίοδος κατανάλωσης
Κατανάλωση νερού σε 

κυβικά μέτρα (m3) 

(ΕΥΔΑΠ)

Περίοδος κατανάλωσης

π.χ. 01/08/2018 ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ - ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ- ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ



Τηλ.: +30 210 7470777
Φαξ: +30 211 1823022

Ιστοσελίδα: www.simple.com.gr
E-mail: info@simple.com.gr

Για ερωτήσεις και προβλήµατα σχετικά µε τη λειτουργία του ανταποδοτικού 
συστήµατος παρακαλώ επικοινωνήστε µε την εταιρεία Simple:




