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ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

 



2000 2025 2010 

240kg/κάτοικο 440kg/κάτοικο 520kg/κάτοικο 

Το 2025 το κόστος της διαχείρισης των απορριμμάτων θα είναι 5πλάσιο 

€ 375 δισ/χρόνο 
2,2 δισ τόνους /χρόνο  



Ποικιλία υλικών 
Ποικιλία σημείων 

1 ΚΑΔΟΣ  

ΓΙΑ  

100 ΚΑΤΟΙΚΟΙ  

ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ… ΣΗΜΕΡΑ 
6 ΚΑΔΟΙ  

ΓΙΑ  

100 ΚΑΤΟΙΚΟΙ  

Διαχειριστικός εφιάλτης 

Η πρόκληση για τις εταιρείες είναι να εξασφαλίζουν ότι οι κάδοι συλλέγονται την κατάλληλη στιγμή, 
ώστε να συλλέγεται ο μέγιστος όγκος με το μικρότερο κόστος 



Προσφέρουμε ένα εργαλείο ολιστικής διαχείρισης αποβλήτων που παρουσιάζει τη ροή 
των υλικών σε πραγματικό χρόνο 

ΡΟΗ ΥΛΙΚΩΝ  ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ 



ΕΞΥΠΝΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΔΟΥ 

Μείωση 
εκπομπών CO2 

Μείωση φθοράς 
οχημάτων  

Μείωση καυσίμων  

Οργάνωση συλλογής Βέλτιστη διαχείριση 
πόρων  



Αισθητήρας τηγανελαίων  

Scale up 

Βυθιζόμενοι κάδοι 

Ο αισθητήρας RecySense μπορεί να τοποθετηθεί σε οποιονδήποτε τύπο  κάδου ή δεξαμενή και ανιχνεύει 
τόσο στερεά (χαρτί, γυαλί, ηλεκτρονικά απόβλητα, κλωστοϋφαντουργικά κ.λπ.) όσο και υγρά (λάδια, 
λάσπη, βοιοαπόβλητα κλπ.). 



Ανταποδοτικό 
σύστημα 

θέση ποσότητα 

Διαλογή  
στην πηγή 

υπολογισμός 

Πληροφορία 
Διαχωρισμένων υλικών 

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 
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Ιδιώτης - Παραγωγός 
ανακυκλώσιμων υλικών 

 

Εταιρεία συλλογής 
ανακυκλώσιμων υλικών 

 Εξαργύρωση πόντων  
τραπεζικών καρτών 

Καταστήματα / Super market 



Α. Ο ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΗΣ - 
Δημότης:  

Είναι ο απλός χρήστης που 
διαθέτει ανακυκλώσιμα υλικά. 
Συνδέετε στην πλατφόρμα ΔΩΡΕΑΝ 
την πρώτη φορά που εισφέρει 
υλικά σε ένα σημείο συλλογής.  
Με τα στοιχεία του αποκτά έναν 
online λογαριασμό και μια κάρτα 
Πόντων recyCARD η οποία 
λειτουργεί ως κάρτα πιστοποίησης 
χρήστη. Με την κάρτα αυτή κάθε 
φορά ο ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ πιστώνει 
πόντους . Ο Χρήστης εφ όσων το 
επιθυμεί μπορεί με τους κωδικούς 
του να ανατρέχει στην πλατφόρμα 
και να παρακολουθεί τους πόντους 

Β. Ο ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ 
  - ΕΤΑΙΡΕΙΑ: 

 Είναι ο Αδειοδοτημένος φορέας 
που «τρέχει» το πρόγραμμα 
ανταποδοτικής ανακύκλωσης. 
 Έχει αναλάβει : 
• Την παράδοση της recyCARD 

στον ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΗ 
• Να  συλλέξει τα υλικά από τον 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΗ 
• Αποδώσει πόντους στο 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ του 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΗ 

• Να εξαργυρώσει το 
ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ που 
αντιστοιχεί στους πόντους 

 

Γ. Ο ΠΑΡΟΧΟΣ –  
RECYCGLOBE: 

 Είναι η εταιρεία μας που παρέχει: 
• Online διαδικτυακή 

πλατφόρμα για την λειτουργία 
του ανταποδοτικού 
προγράμματος 

• Την κάρτα recyCARD που 
τακτοποιεί τον χρήστη στο 
σύστημα 

• Την διασύνδεση με τραπεζικό 
φορέα ώστε να προχωρήσει ο 
χρήστης σε εξαργύρωση 

Δ. Η ΤΡΑΠΕΖΑ - εξαργυρωση: 
Είναι ο συνεργαζόμενος τραπεζικός 
φορέας που παρέχει στην 
RECYCGLOBE   το περιβάλλον ώστε : 
• Ο ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΗΣ να 

εξαργυρώσει τους πόντους σε 
χρήμα 

• Ο ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ να αποδώσει την 
αντίστοιχο ποσό 

ΟΙ ΡΟΛΟΙ : Για την λειτουργία του συστήματος ανταπόδοσης έχουν δημιουργηθεί στην πλατφόρμα διακριτοί ρόλοι  

ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ 
ΥΛΙΚΑ 

ΑΠΟΔΙΔΕΙ 
ΟΦΕΛΟΙ 

ΔΙΑΚΙΝΕΙ ΤΑ 
ΧΡΗΜΑΤΑ 

ΣΥΝΔΕΕΙ ΤΑ 
ΜΕΡΗ 



Ανταποδοτικό 
σύστημα 

θέση ποσότητα 

Διαλογή  
στην πηγή 

υπολογισμός 

Πληροφορία 
Διαχωρισμένων υλικών 

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ : Συνδέει της Δημοτικές υπηρεσίες  ή τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις συλλογής,  με τους 
δημότες που διαθέτουν ανακυκλώσιμα υλικά (υγρά και στερεά) προκειμένου να οργανώσουν την συλλογή στη πηγή καθαρών και 
διαχωρισμένων υλικών. Ο Δήμος  οργανώνει υλοποίει  και αποδίδει το ανταποδοτικό σύστημα της επιλογής του.  

9 

Ιδιώτης - Παραγωγός 
ανακυκλώσιμων υλικών 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΗΣ 
 

Εταιρεία συλλογής 
ανακυκλώσιμων υλικών 

ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ 
 

Εξαργύρωση πόντων  
τραπεζικών καρτών 

Καταστήματα / Super market 



recyCARD: Η εταιρεία μας RECYCGLOBE με κάθε λογαριασμό ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΗ παρέχει την κάρτα ταυτοποίησης χρήστη (recyCARD) η 

οποία φέρει μοναδικό barcode. O μοναδικός αριθμός της κάρτας «δένει» τον Α ΝΑΚΥΚΛΩΤΗ  με την πλατφόρμα και δημιουργεί ενα 
περιβάλλον όπου καταγράφονται  οι πόντοι που αντιστοιχούν στα υλικά που εισφέρει ο ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΗ΅     

ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΡΤΑΣ: Την πρώτη φορά που προσέρχεται  ο 

ΔΗΜΟΤΗΣ στο σημείο συλλογής παραδίδει τα υλικά στον ΣΥΛΛΕΚΤΗ τα 
υλικά ζυγίζονται και ο ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ λογαριασμό 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΗ και παραδίδει κάρτα ανταποδοτικής ανακύκλωσης 
recyCARD  

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: Κάθε επόμενη φορά που 

προσέρχεται  ο ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΗΣ στο σημείο συλλογής παραδίδει τα 
υλικά στον ΣΥΛΛΕΚΤΗ μαζι με την προσωπική του καρτα recyCARD. 
Tα υλικά ζυγίζονται και ο ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΠΙΣΤΩΝΕΙ στον  λογαριασμό του 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΗ τους πόντους που αντιστοιχούν στο είδος και την 
ποσότητα του υλικού 



ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΑΤΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ: Ως σημεία ανταποδοτικής ανακύκλωσης έχουν οριστεί τα , πράσινα σημεία οροθετημένα 

σε γειτονιές δήμων και τα κινητά πράσινα σημεία τα οποία είναι ειδικά κοντέινερ ιδιωτικών εταιρειών συλλογής   

Πληροφορία 
Διαχωρισμένων υλικών 

Παραγωγός 
ανακυκλώσιμων 

υλικών 
Ιδιώτης – ΧΡΗΣΤΗΣ 

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 
 

ΚΙΝΗΤΑ ΠΡΑΣΙΝΑ ΣΗΜΕΙΑ 

ΠΡΑΣΙΝΑ ΣΗΜΕΙΑ 

Εταιρεία συλλογής 
ανακυκλώσιμων υλικών 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
 

ΚΑΡΤΑ ΣΥΛΟΓΗΣ RECYCGLOBE (recyCARD) 
 



ΦΑΣΗ 1 

ΡΟΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΦΑΣΗ 2 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ  
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ 

ΦΑΣΗ 3 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ  
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ 

Στην 1η φάση ο ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΗΣ εισφέρει υλικά στο σύστημα και μέσω της κάρτας recyCARD πιστώνετε την αξία τους σε πόντους.  

κατανάλωση 

Στην 2η φάση ο ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΗΣ ελέγχει τους πόντους και μετα από ικανή ποσότητα τους εξαργυρώνει μέσω τραπεζικού api στον λογαριασμό 
του. Κατά την διαδικασία εξαργύρωσης η τράπεζα «τραβάει» το αντίστοιχο ποσό από τον ΣΥΛΛΕΚΤΗ 

Στην 3η φάση ο ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΗΣ 
χρησιμοποιεί τραπεζική κάρτα , e 

banking , ή μεταφορά για να 
καταναλώσει 



ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΎ ΚΌΣΤΟΥΣ 

60%/t 

Κόστος συλλογής Κόστος διαχωρισμού 

Μείωση 45% 

Μεταφορά 

Μείωση 80% 

% λειτουργικό κόστος /τόνο 

Παραδοσιακό 
σύστημα 

Οι εταιρείες ανακύκλωσης αποφεύγουν το κόστος διαχωρισμού, μειώνουν το κόστος συλλογής κατά 60%  
και ανακτούν τα υλικά σε καλές αποδεκτές συνθήκες 

Μείωση 10% 



ΥΛΟΙΠΟΙΗΣΗ 

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 
Έχει υλοποιηθεί πλήρως η πλατφόρμα 
και παρέχει: 
• Σύνδεση ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΗ _ ΣΥΛΛΕΚΤΗ 
• ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΗ recyCARD 
• Εξαργύρωσης 

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 
Έχει υλοποιηθεί πλήρως η πλατφόρμα και 
παρέχει: 
• Παραμετροποίηση πλάνο αντιστοιχίας 

αξίας υλικών -πόντων 
• Λειτουργία βάση γεωγραφικής περιοχής 
• Παρακολούθηση εγγεγραμμένων χρηστών 

ΠΕΛΑΤΗΣ 
Υπάρχει ηδη ενδιαφέρον από εταιρείες που 
θέλουν να εκπονήσουν ανταποδοτικά 
συστήματα και αναζητούν ολοκληρωμένη λύση 
παρακολούθησης. 



Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ίδρυση 
11/2015 

Βραβεία:4.000€ 

Ομάδα 
3 ιδρυτές 

 
STAGE 3  : 35.000€ 

 
STAGE 2  : 15.000€ 

Βραβεία:7.000€ 

 
Country  Final in 
Greece 2018 



/+Recycglobe 
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Konstantinos Astridis 
 Founder & CEO 
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Σας Ευχαριστώ 


