
Οδηγός Κυκλικής 
Οικονομίας



ΠΡΟΟΙΜΙΟ 
Δεδομένου ότι βρισκόμαστε μέσα στην «εποχή της κυκλικής οικονομίας», 
επιλέγουμε να βλέπουμε τα απορρίμματα ως δυνητικούς πόρους. Όραμα 
μας, λοιπόν, είναι να μετατρέψουμε την Τήλο στο 1ο νησί μηδενικών 
αποβλήτων στον κόσμο, στον οποίο κανένα υλικό δεν θα θάβεται.
Σύμφωνα με το νέο σύστημα διαχείρισης υλικών που εφαρμόζουμε, τα 
διαχωρίζουμε σε:
 1. Οργανικά Υλικά, όπως φρούτα, λαχανικά και γενικώς οι τροφές
 2. Ανακυκλώσιμα Υλικά, όπως χαρτί, πλαστικό, μέταλλο και γυαλί
 3. Μη ανακυκλώσιμα, π.χ. οδοντόβουρτσες, φαράσια κ.ά. 
 4. Επικίνδυνα και Εναλλακτικής Διαχείρισης Υλικά, π.χ. ελαστικά,   
  τηλεοράσεις, μπαταρίες κ.ά. 

Κάθε υλικό έχει διαφορετικό τρόπο διαχείρισης, με αποτέλεσμα να 
χρειάζεται διαφορετικό τρόπο μεταφοράς και συλλογής. Πιο αναλυτική 
περιγραφή δίνεται στις παρακάτω σελίδες. 
Παρόλα αυτά, μία πρώτη αποτύπωση του τι κάνουμε παρουσιάζεται στην 
παρακάτω εικόνα. 

ΣΥΛΛΟΓΗ  ΜΕΤΑΦΟΡΑ  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ  ΔΙΑΘΕΣΗ
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ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 
Ως οργανικά απόβλητα θεωρούνται όλα τα φυτικής και ζωικής προέλευσης 
απόβλητα. Τα οργανικά τα διαχωρίζουμε από τα υπόλοιπα υλικά και τα 
τοποθετούμε στον ξηραντήρα.
O οικιακός ξηραντήρας είναι ηλεκτρικός κομποστοποιητής, ο οποίος 
βασίζεται στην τεχνολογία της ξήρανσης. 
Η ξήρανση είναι μία μέθοδος θέρμανσης των βιοαποβλήτων και  
απομάκρυνσης της υγρασίας τους. Το τελικό παράγωγο είναι ένα 
ξηρό οργανικό υλικό, πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά, που μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ως εδαφοβελτιωτικό στις γλάστρες ή στον κήπο μας.

Τι απορρίπτουμε στον ξηραντήρα
• Φρούτα και λαχανικά
• Μπανάνες και ανανάς
 με τις φλούδες
• Λαχανικά χωρίς κουκούτσια
• Ξηρούς Καρπούς
• Κρέας
• Ψάρι με κόκκαλα
• Οστρακοειδή
• Μαγειρεμένα φαγητά
 (αφού κρυώσουν)
• Αυγά και τσόφλια
• Ψωμί και Ζυμαρικά
• Τυρί 
• Καλαμπόκι

Τι δεν απορρίπτουμε 
στον ξηραντήρα
• Ζεστά φαγητά και υγρά
• Κρύα και παγωμένα φαγητά
• Κουκούτσια από φρούτα
• Κέλυφος από καρύδια
• Μεγάλα κόκκαλα
• Ανανά χωρίς να 
 έχει τεμαχιστεί
• Φλούδες καλαμποκιού 

• Στον ξηραντήρα δεν τοποθετούμε  
 χονδρά και μεγάλα κόκκαλα,   
 όπως από μοσχάρι και χοίρο. Στους  
 ξηραντήρες μπορούν να εισαχθούν  
 μικρά και λεπτά κόκκαλα από ψάρι  
 και κοτόπουλο. 
• Αποφεύγουμε να τοποθετούμε   
 τροφές πλούσιες σε υδατάνθρακες  
 ή/και με υψηλή περιεκτικότητα σε  
 ζάχαρη.

Tips



ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ 
Τα προϊόντα που είναι φτιαγμένα από πλαστικό, χαρτί, γυαλί και μέταλλο 
θεωρούνται ανακυκλώσιμα υλικά. 
Αυτά τα υλικά θα μαζεύονται σε μία επαναχρησιμοποιούμενη τσάντα, η 
οποία θα συλλέγεται και θα μεταφέρεται στο Κέντρο Κυκλικής Καινοτομίας 
(πρώην ΧΥΤΑ). Η μεταφορά τους στο Κέντρο θα γίνεται με ειδικό όχημα 
που ονομάζεται Κινητό Πράσινο Σημείο (ΚΙΠΣ).
Στη συνέχεια, τα υλικά διαχωρίζονται σε ομάδες και οδηγούνται σε 
Μονάδες Ανακύκλωσης στην Αθήνα. 
Τα υλικά που τοποθετούμε στην επαναχρησιμοποιούμενη τσάντα, 
εξαρτώνται από την ομάδα υλικού στην οποία ανήκουν. Πιο αναλυτικά:

Ομάδα Υλικού Υλικά

Χαρτί

Βιβλία, έντυπα, εφημερίδες, περιοδικά 
Χάρτινες σακούλες, χαρτιά Α4 (έγχρωμο και λευκό), 
Συσκευασίες από γάλα, χάρτινα κουτιά συσκευασιών, 
χαρτοκιβώτια

Πλαστικό

Συσκευασίες από γιαούρτι, επιδόρπια γλυκών, βούτυρο κ.λπ.
Δοχεία από τυριά, χαλβά, ταχίνι, φυστικοβούτυρο, πλαστικές 
συσκευασίες από πραλίνες, ροφήματα σοκολάτας, κακάο 
Μπουκάλια από λάδι, ξύδι, μουστάρδα, γάλα κ.λπ.
Μπουκάλια νερού, χυμών, αναψυκτικών
Μπουκάλια από σαμπουάν, αφρόλουτρα, κρέμες
Συσκευασία αντισηπτικού χεριού, κρεμοσάπουνου, 
καθαριστικών, απορρυπαντικών
Πλαστικές θήκες CD/DVD 
Πλαστικές σακούλες (μη βιοαποδομήσιμες) 
Πλαστικά δοχεία φαγητού και ταψάκια

Μέταλλο 
(συσκευασίες 
σιδήρου και 
αλουμινίου)

Μεταλλικά δοχεία ελαιολάδου, φέτας, και άλλων 
γαλακτοκομικών
Σιδηρούχες συσκευασίες π.χ. από γάλατα εβαπορέ, 
κονσέρβες ψαριών, ζωοτροφές, τοματοπολτό 

Γυαλί Βαζάκια , γυάλινα μπουκάλια

• Απορρίπτονται διπλωμένα για να μειώνεται ο όγκος τους
• Πριν πεταχτούν, θα πρέπει να έχουν καθαριστεί πρώτα. 
• Δεν χρειάζονται όλα πλύσιμο και κατανάλωση νερού. 
Αφαιρούμε τα στερεά υπολείμματα και σκουπίζουμε με ένα 
βρεγμένο χαρτί. Ξεπλένουμε μόνο τα υλικά που περιέχουν υγρά.
Δεν τοποθετούμε στην επαναχρησιμοποιούμενη 
τσάντα σπασμένα γυαλιά και πολύ σκισμένα χαρτιά. 

Tips



Αποφεύγουμε να 
αναμειγνύουμε 

ανακυκλώσιμα & 
οργανικά υλικά με τα 
«μη ανακυκλώσιμα».

Tips

ΜΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ 
Τα «μη ανακυκλώσιμα» υλικά μπορεί να είναι οργανικής προέλευσης που 
δεν μπορούμε να τα ξηράνουμε, είτε χάρτινες και πλαστικές συσκευασίες 
και αντικείμενα που δεν μπορούμε να τα ανακυκλώσουμε. 
Τα συγκεκριμένα υλικά τα συλλέγουμε σε ειδικές σακούλες τις οποίες 
τις δίνουμε στο Κινητό Πράσινο Σημείο. Αυτά τα υλικά θα οδηγηθούν 
στην Αθήνα για ενεργειακή αξιοποίηση, δηλαδή για την παραγωγή 
δευτερογενούς καυσίμου.
Τέτοια υλικά θεωρούνται:

Κατηγορίες μη ανακυκλώσιμων υλικών

Οργανικής Προέλευσης

Φαγητά πλούσια σε υδατάνθρακες

Φαγητά με υψηλή 
περιεκτικότητα σε ζάχαρη

Μεγάλα κόκκαλα (που δύσκολα 
μπαίνουν σε ξηραντήρα π.χ. 
μοσχαρίσια, χοιρινά)

Μαγειρεμένα φαγητά 
(που έχουν χαλάσει)

Χαρτιά τουαλέτας

Πάνες, σερβιέτες, ταμπόν

Υλικά που δεν ανακυκλώνονται

Συσκευασίες – περιτυλίγματα έτοιμων 
φαγητών, ζωμών

Σακουλάκια snack– κατεψυγμένων 
τροφών

Πλαστικά μιας χρήσης (μέχρι την 
πλήρη αντικατάστασή τους)

Άλλα πλαστικά (π.χ. ποτιστήρια, 
φαράσια, έπιπλα κήπου1)

Καπάκια2 – καλαμάκια - αναδευτήρες

Σελοφάν – ζελατίνες

Παιχνίδια- Μπαλόνια

Οδοντόβουρτσες – οδοντόκρεμες – 
οδοντικό νήμα

Κρεμάστρες 

Βαμμένα υφάσματα

Πλαστικά παγούρια πολλαπλών 
χρήσεων

Σπασμένα γυαλιά

Χρησιμοποιημένα μωρομάντηλα και 
χαρτομάντηλα 

1. Τα έπιπλα κήπου αν είναι άθικτα οδηγούνται   
 στο Κέντρο Δημιουργικής     
 Επαναχρησιμοποίησης Υλικών (ΚΔΕΥ). 
2. Τα καπάκια μπορούν να συγκεντρωθούν   
 και να δοθούν σε μία από τις υπάρχουσες   
 πρωτοβουλίες για καλό σκοπό. 



ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΥΛΙΚΑ 
Ως επικίνδυνα υλικά ορίζονται υλικά τα οποία είναι επιβλαβή για τη δημόσια 
υγεία και το περιβάλλον. Τέτοια υλικά μπορούν να θεωρηθούν:

Αυτά τα υλικά τα παραδίδουμε και τα μεταφέρουμε στο Κινητό Πράσινο 
Σημείο, βάσει του εβδομαδιαίου προγράμματος του Δήμου. 
Στη συνέχεια, οδηγούνται σε κατάλληλες μονάδες διαχείρισης. 

• Mελάνια/μελανοδοχεία, toner
• Κόλλες
• Χρώματα
• Οξέα
• Διαλύτες
• Φωτογραφικά χημικά
• Συσκευασίες που περιέχουν 
 κατάλοιπα επικίνδυνων ουσιών  
• Αλκαλικά απόβλητα (π.χ.    
 στάχτη,ουσίες από λιπάσματα)

• Παρασιτοκτόνα
• Απορρυπαντικά που περιέχουν   
 επικίνδυνες ουσίες  
 (π.χ. φωσφορικά άλατα)
• Φάρμακα
• Αιχμηρά αντικείμενα 
 (π.χ. βελόνες)
• Μολυσματικά απόβλητα 
 κατ’ οίκον νοσηλείας

ΥΛΙΚΑ ΕΝΑΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
Υπάρχουν κάποια υλικά τα οποία ανακυκλώνονται με διαφορετικό τρόπο 
απ’ ότι τα συνήθη ανακυκλώσιμα. 
Συγκεκριμένα, αυτά τα υλικά υφίστανται άλλους μηχανισμούς 
ανακύκλωσης, δηλαδή υπόκεινται σε εναλλακτική διαχείριση, και 
χωρίζονται στις εξής κατηγορίες:

1. Οχήματα Τέλους Κύκλου Ζωής  (ΟΤΚΖ)
Τα ΟΤΚΖ είναι τα οχήματα που ο κύκλος ζωής τους έχει ολοκληρωθεί. 
Σε αυτά δεν υπάγονται τα δίκυκλα, τα ρυμουλκούμενα, τα τρέιλερ, 
βάρκες κ.λπ. καθώς και φορτηγά βάρους >3,5 τόνων. 
Εμείς οφείλουμε να επικοινωνήσουμε με τον Δήμο και να 
πληροφορηθούμε για τις μονάδες συλλογής ή/και επεξεργασίας των 
ΟΤΚΖ, που δραστηριοποιούνται στην Περιφερειακή Ενότητα μας.
2. Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ)
Ως ΑΛΕ θεωρούνται τα απόβλητα υδραυλικών ελαίων, τα απόβλητα 
έλαια μηχανής κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης καθώς και τα απόβλητα 
έλαια μόνωσης και μεταφοράς θερμότητας κ.ά.
Επικοινωνούμε  με τον Δήμο για το πού μπορούμε να τα απορρίψουμε.



3. Μεταχειρισμένα Ελαστικά Οχημάτων (ΜΕΟ)
Τα ΜΕΟ είναι τα ελαστικά οχημάτων που έχουν φθαρεί και δεν μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν πια. Δεν απορρίπτουμε ανεξέλεγκτα τα χαλασμένα 
ελαστικά. 
4. Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)
Τα ΑΗΗΕ χωρίζονται σε ομάδες υλικών ανάλογα με το μέγεθός τους. 
Βάσει αυτού, καθορίζεται και ο τρόπος διαλογής και συλλογής τους. 
Τις μικρές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές μπορούμε να τις 
παραδίδουμε στο Κινητό Πράσινο Σημείο με βάση το εβδομαδιαίο 
πρόγραμμα του δήμου. Για τις μεγάλες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές 
συσκευές, θα πρέπει να επικοινωνήσουμε με τον Δήμο για την ημέρα και 
ώρα συλλογής τους.

Ομάδα Υλικών Παράδειγμα συσκευής Πού – Πώς 
συγκεντρώνονται;

Εξοπλισμός ανταλλαγής 
θερμότητας

Ψυγεία, καταψύκτες, συσκευές κλιματισμού, 
συσκευές αφύγρανσης, αντλίες θέρμανσης

Επικοινωνούμε με το 
Δήμο

Οθόνες και εξοπλισμός 
που περιέχει οθόνες με 
επιφάνεια μεγαλύτερη 

των 100 cm2

Οθόνες, τηλεοράσεις, φορητοί υπολογιστές 
(laptops), μικρού μεγέθους φορητοί 

υπολογιστές (notebooks)

Κινητό Πράσινο 
Σημείο

Λαμπτήρες
Ευθείς λαμπτήρες φθορισμού, λαμπτήρες 
φθορισμού, λαμπτήρες νατρίου χαμηλής 

πίεσης, λαμπτήρες LED

Κινητό Πράσινο 
Σημείο

Μεγάλου μεγέθους 
εξοπλισμός 

(οποιαδήποτε 
εξωτερική διάσταση 

μεγαλύτερη από 50cm)

Πλυντήρια ρούχων - πιάτων, στεγνωτήρια 
ρούχων,  ηλεκτρικά μάτια, εξοπλισμός 

αναπαραγωγής ήχου και εικόνων, υπολογιστές 
(mainframes), φωτοαντιγραφικά μηχανήματα, 

μεγάλες ιατρικές συσκευές,  μηχανήματα 
αυτόματης διανομής προϊόντων και χρημάτων, 

φωτοβολταϊκά πλαίσια (panels).

Κατόπιν 
συνεννόησης με τον 

Δήμο

Μικρού μεγέθους 
εξοπλισμός (καμιά 

εξωτερική διάσταση 
μεγαλύτερη από 50 cm)

Ηλεκτρικές σκούπες, συσκευές ραπτικής, 
φωτιστικά είδη, φούρνοι μικροκυμάτων, 

ανεμιστήρες, ηλεκτρικά σίδερα, ηλεκτρικοί 
βραστήρες, μουσικά όργανα, αθλητικός 

εξοπλισμός, ανιχνευτές καπνού, θερμοστάτες, 
μικρά ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εργαλεία, 

μικρές ιατρικές συσκευές, μικρά όργανα 
παρακολούθησης και ελέγχου, μικρά 

μηχανήματα αυτόματης διανομής προϊόντων

Κινητό Πράσινο 
Σημείο

Μικρού μεγέθους 
εξοπλισμός 

πληροφορικής και 
τηλεπικοινωνιών (καμιά 

εξωτερική διάσταση 
μεγαλύτερη από 50cm)

Κινητά τηλέφωνα, GPS, αριθμομηχανές 
τσέπης, δρομολογητές (routers), προσωπικοί 

υπολογιστές 

Κινητό Πράσινο 
Σημείο



5. Απόβλητα Ηλεκτρικών Στηλών και Συσσωρευτών (ΑΗΗΣ)
Η συγκεκριμένη κατηγορία αφορά  στις μπαταρίες. Αυτές είναι 
οι μπαταρίες μολύβδου – θειικού οξέως (δηλαδή αυτοκινήτων, 
βιομηχανικές), καθώς και οι φορητές μπαταρίες (μίας χρήσης, αλκαλικές, 
λιθίου επαναφορτιζόμενες, μπαταρίες κουμπιά).
Φροντίζουμε για την ασφαλή μεταφορά των οικιακών μπαταριών στο 
Κινητό Πράσινο Σημείο. Για τους συσσωρευτές οχημάτων ο δήμος 
αναλαμβάνει τη συγκέντρωση και την προσωρινή αποθήκευση στο 
συνεργείο του δήμου.  
6. Απόβλητα Εκσκαφών –Κατεδαφίσεων και Κατασκευών (ΑΕΚΚ)
Προμηθευόμαστε ειδικούς κάδους συλλογής ΑΕΚΚ από φορείς που 
διαθέτουν κάδους για τα μπάζα, όταν πραγματοποιούμε οικοδομικές 
εργασίες ή κατεδαφίσεις/εκσκαφές. 
Ο δήμος αναλαμβάνει τη συλλογή των εγκαταλελειμμένων ΑΕΚΚ από 
οικοδομικά έργα (μικρής κλίμακας) και τα ΑΕΚΚ από δημοτικά έργα που 
αναλαμβάνουν με αυτεπιστασία. 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΞΗΡΑΝΤΗΡΑ
• ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

 και 

των φίλτρων και την κίτρινη ταινία από τη 

 του 

Κουμπί Καθαρισμού

Κουμπί Οθόνης Βάση
Καπάκι

Καδάκι
Power Button

Κάλυμμα φίλτρου

Πίσω πλευρά

Φίλτρο (2 τεμάχια - 1 σετ)

Αντλία απορρόφησης

Κάλυμμα φίλτρου (2 τεμάχια - 1 σετ)

Οδηγίες στα αγγλικά



• ΑΠΟΘΕΣΗ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
1. Εισάγουμε τα απορρίμματα τροφίμων στον κάδο του ξηραντήρα   
  μέχρι τη γραμμή ένδειξης. 
  Ποσότητες άνω των 2 λίτρων, ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβη στον  
  ξηραντήρα. Η ενδεικνυόμενη ποσότητα είναι έως και 2 λίτρα την   
  φορά. 
2. Αφού έχουμε εισάγει την ποσότητα που θέλουμε, κλείνουμε και   
  περιστρέφουμε το καπάκι μέχρι την ένδειξη κλειδώματος.
3. Έπειτα πατάμε το κουμπί με την ένδειξη της έναρξης, ώστε να   
  ξεκινήσει η διαδικασία αλέσματος και ξήρανσης.
4. Στο επόμενο βήμα, χωρίς καμία ανθρώπινη ενέργεια, τα υλικά   
  συνθλίβονται, αποσυντίθενται, αποξηραίνονται και αποστειρώνονται.
5. Με την ξήρανση ο όγκος και το βάρος τους μειώνονται έως και 90 %.
6. Ο ξηραντήρας διαθέτει αποτελεσματική διαχείριση σε 3 ώρες με   
  σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας, το οποίο απενεργοποιεί μόνο του  
  τη συσκευή.
7. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία θα σβήσουν τα λαμπάκια. Ωστόσο,  
  το λαμπάκι cooling μπορεί να είναι ανοιχτό και ο κάδος να είναι ακόμη  
  ζεστός.
Ο ξηραντήρας, για να ολοκληρώσει τη διαδικασία, χρειάζεται 2,5-7 ώρες 
αναλόγως με την ποσότητα και τον τύπο των οργανικών.

•  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
1. Κατά την διάρκεια λειτουργίας του ξηραντήρα, αυτός μπορεί να είναι  
  τοποθετημένος σε οποιοδήποτε μέρος επιθυμούμε.
2. Ο ξηραντήρας είναι σχετικά αθόρυβος, και έχει σύστημα    
  απορρόφησης των οσμών.
3. Ο κάδος καθαρίζεται εύκολα, είτε στο χέρι, είτε στο πλυντήριο πιάτων  
  (αποφεύγουμε να εισάγουμε αιχμηρά αντικείμενα μέσα στον κάδο για  
  να τον καθαρίσουμε).
4. Για να καθαρίσουμε τον ξηραντήρα, γεμίζουμε τον κάδο μέχρι   
  τη μέση με νερό. Κλειδώνουμε τον ξηραντήρα και πατάμε το κουμπί  
  του καθαρισμού. Η διαδικασία διαρκεί 1 ώρα. Μόλις ολοκληρωθεί  
  η διαδικασία, ο ξηραντήρας θα εμφανίσει την ένδειξη    
  “Receptacle cleansing complete”.  
5. Αν παρατηρήσουμε διαρροή νερού στη βάση, αφαιρούμε το φίλτρο  
  (γυρνώντας το αριστερόστροφα) και χρησιμοποιούμε την αντλία για  
  να αφαιρέσουμε το νερό. Στη συνέχεια, χρησιμοποιούμε ένα ύφασμα  
  για να απορροφήσει την υγρασία. 



• Δεν ανοίγουμε το καπάκι όσο 
το μηχάνημα είναι σε λειτουργία. 
Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί 
να προκαλέσουν εγκαύματα.
• Tο μηχάνημα διαθέτει λειτουργία 
που ελέγχει την κατάσταση του 
και τυχόν λάθη.

Tips




