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Οριςμόσ 

• «Απόβλητο" αποτελεί κάκε ςτερεό ι θμιςτερεό υλικό, το 
οποίο κάτω από ςυγκεκριμζνεσ ςυνκικεσ, δεν ζχει αρκετι 
αξία ι χρθςιμότθτα για τον κάτοχό του ϊςτε αυτόσ να 
ςυνεχίςει να υφίςταται τθ δαπάνθ, τθ μζριμνα ι το βάροσ 
τθσ διατιρθςισ του 
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Απαίτθςθ για Διαχείριςθ Αποβλιτων 

•  H ακατάλλθλθ ςυλλογι, αποκικευςθ και διάκεςθ ςτερεϊν 
απορριμμάτων προκαλεί:  

–  τθν εκτροφι τρωκτικϊν, μυγϊν και άλλων φορζων περιςςοτζρων 
 από 20 αςκενειϊν.   

–  δευτερογενϊσ ρφπανςθ υπογείων και επιφανειακϊν υδάτων κακϊσ 
 και τθσ ατμόςφαιρασ αντίςτοιχα μζςω εκχυλίςεων και εξατμίςεων. 

• H ανάπτυξθ τθσ τεχνολογίασ και τθσ κατανάλωςθσ μετά τθν 
βιομθχανικι επανάςταςθ ζχει οδθγιςει ςε ςθμαντικι αφξθςθ 
του όγκου των ςτερεϊν απορριμμάτων αλλά και ςε αλλαγι των  
χαρακτθριςτικϊν τουσ.  Ζτςι επί παραδείγματι παρατθρείται 
κατά τα τελευταία χρόνια, ςθμαντικι αφξθςθ των υλικϊν 
ςυςκευαςίασ και μείωςθ των υπόλοιπων απορριμμάτων. 
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Διαχείριςθ Αποβλιτων 

• Η Διαχείριςθ των τερεϊν Αποβλιτων περιλαμβάνει: 

– Σθν προςωρινι αποκικευςθ,  τθ ςυλλογι, τθ μεταφορά, τθ 
μεταφόρτωςθ, τον διαχωριςμό, τθν επεξεργαςία και τθν τελικι 
διάκεςθ ςε φυςικοφσ αποδζκτεσ, τθν εποπτεία των εργαςιϊν αυτϊν 
και τθν μετζπειτα φροντίδα των χϊρων διάκεςθσ 

– Σισ διεργαςίεσ μετατροπισ των απορριμμάτων ϊςτε να είναι εφικτι θ 
επαναχρθςιμοποίθςθ, θ ανάκτθςθ ι θ ανακφκλωςθ των ςυςτατικϊν 
τουσ 
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Μείωςθ παραγωγισ απορριμμάτων 

• Περιλαμβάνει τόςο τθ μείωςθ τθσ ποςότθτασ των 
παραγόμενων απορριμμάτων κακϊσ και τθσ τοξικότθτασ 
αυτϊν 

• Η μείωςθ τθσ παραγωγισ μπορεί να επιτευχκεί μζςω 
κατάλλθλου: 

– ςχεδιαςμοφ προϊόντων,  

– καταςκευισ προϊόντων  

– ςυςκευαςίασ προϊόντων 

με ελάχιςτο τοξικό περιεχόμενο και ποςότθτα υλικϊν 
ςτοχεφοντασ ςτθ μεγιςτοποίθςθ του χρόνου ηωισ τουσ. 
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Ανακφκλωςθ 

• Περιλαμβάνει: 

– τον διαχωριςμό και τθ ςυλλογι απορριμμάτων,  

– τθν προετοιμαςία αυτϊν των υλικϊν για επαναχρθςιμοποίθςθ, 
επανεπεξεργαςία και επανακαταςκευι και  

– τθν επαναχρθςιμοποίθςθ, επανεπεξεργαςία και επανακαταςκευι.  
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Μετατροπι 

• Περιλαμβάνει τθ φυςικι, χθμικι ι βιολογικι μεταβολι των 

απορριμμάτων και χρθςιμοποιείται προκειμζνου να:  

– βελτιωκεί θ αποδοτικότθτα τθσ διαχείριςθσ,  

– ανακτθκεί επαναχρθςιμοποιιςιμο και ανακυκλϊςιμο υλικό και  

– παραχκοφν χριςιμα προϊόντα όπωσ εδαφοβελτιωτικά  και βιοαζριο. 



9 Σίτλοσ Ενότθτασ 

Διάκεςθ 

• των άχρθςτων μθ ανακυκλϊςιμων ςτερεϊν 

• των άχρθςτων προϊόντων διαχωριςμοφ 

• των άχρθςτων προϊόντων μετατροπισ 

• H ταφι των παραπάνω είναι θ ςυνθκιςμζνθ επιλογι για τθ 

διάκεςθ ςτο περιβάλλον.  
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Κφρια Ευρωπαϊκι Πολιτικι 

• Η Ευρωπαϊκι Πολιτικι για τθ διαχείριςθ των ΑΑ κινείται 

εντόσ προδιαγραφϊν που προβλζπονται από τθν Κοινοτικι 

τρατθγικι Διαχείριςθσ Αποβλιτων θ οποία βαςίηεται ςτο 

μοντζλο τθσ ιεράρχθςθσ των βαςικϊν αρχϊν, το οποίο 

κακορίηει τισ  προτεραιότθτεσ των επιμζρουσ διεργαςιϊν. 
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Μοντζλα Διαχείριςθσ ΑΑ (1) 
Μοντζλο ιεράρχηςησ βαςικών 
αρχών 

• Τπζρ 
– Κακορίηει τθ βζλτιςτθ 

μεκοδολογία διαχείριςθσ με 
βάςθ προκακοριςμζνθ 
ιεράρχθςθ διεργαςιϊν 

• Κατά 
– Δεν λαμβάνει υπόψθ τθν 

παράμετρο του κόςτουσ 
κακϊσ και τισ περιβαλ-
λοντικζσ επιπτϊςεισ κάκε 
διεργαςίασ 
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Μοντζλα Διαχείριςθσ ΑΑ (2) 
Μοντζλο “ολοκληρωμζνησ 
διαχείριςησ” 

• Τπζρ 
– Κάκε διεργαςία ςυνειςφζρει 

ςτθ διαμόρφωςθ του 
ςυνολικοφ κόςτουσ 
διαχείριςθσ και ςτισ 
ςυνολικζσ περιβαλλοντικζσ 
επιπτϊςεισ 

• Κατά 
– Δεν προτείνεται εξ’οριςμοφ 

“βζλτιςτθ” μεκοδολογία 
διαχείριςθσ των ΑΑ 
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Μοντζλα Διαχείριςθσ ΑΑ (2) 

• Μοντζλο “ολοκλθρωμζνθσ διαχείριςθσ” 

• ΤΜΠΕΡΑΜΑ : Δεν είναι δυνατόν να κακοριςτεί εκ 

προοιμίου ο βζλτιςτοσ ςυνδυαςμόσ διεργαςιϊν, μια και κάκε 

περιοχι χαρακτθρίηεται από τοπικζσ διαφοροποιιςεισ: 

– τθ ςφςταςθ και ςτθν ποςότθτα των παραγομζνων αποβλιτων 

– τθ διακεςιμότθτα επιλογϊν για τελικι διάκεςθ 

– τθ ηιτθςθ για προϊόντα που παράγονται από τθ διαχείριςθ των 

απορριμμάτων (υλικά ι ενζργεια) 
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Ποιο είναι το μυςτικό τθσ επιτυχίασ; 

• H επιτυχισ ολοκλθρωμζνθ διαχείριςθ των απορριμμάτων 

προχποκζτει: 

– τθν κατάλλθλθ επιλογι τεχνολογιϊν 

– τθν ευελιξία χειριςμϊν ςτισ διαμορφοφμενεσ νζεσ ςυνκικεσ 

(τεχνολογικζσ, κοινωνικζσ, περιβαλλοντικζσ, χωροταξικζσ, 

οικονομικζσ), 

– τθν ικανοποιθτικι παρακολοφκθςθ και ζλεγχο, και  

– τθν ελαχιςτοποίθςθ του περιβαλλοντικοφ και οικονομικοφ ρίςκου.  

 

 



Σζλοσ Ενότθτασ 
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Χρθματοδότθςθ 
• Σο παρόν εκπαιδευτικό υλικό ζχει αναπτυχκεί ςτο πλαίςιο του 

εκπαιδευτικοφ ζργου του διδάςκοντα. 

• Σο ζργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα ςτο Πανεπιςτήμιο Αθηνών» 
ζχει χρθματοδοτιςει μόνο τθν αναδιαμόρφωςθ του εκπαιδευτικοφ 
υλικοφ.  

• Σο ζργο υλοποιείται ςτο πλαίςιο του Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ 
«Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Μάκθςθ» και ςυγχρθματοδοτείται από τθν 
Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Σαμείο) και από εκνικοφσ 
πόρουσ. 



θμειϊματα 
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θμείωμα Ιςτορικοφ Εκδόςεων Ζργου 

Σο παρόν ζργο αποτελεί τθν ζκδοςθ 1.0.0.   
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θμείωμα Αναφοράσ 

Copyright Πανεπιςτιμιο Πατρϊν. Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ, Μιχαιλ 
Κορνάροσ. «Σεχνολογία Περιβάλλοντοσ: Διαχείριςθ τερεϊν Αποβλιτων, 
Ολοκλθρωμζνθ Διαχείριςθ Αςτικϊν τερεϊν Αποβλιτων». Ζκδοςθ: 1.0. 
Πάτρα 2014. Διακζςιμο από τθ δικτυακι διεφκυνςθ: 
https://eclass.upatras.gr/courses/CMNG2144 
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θμείωμα Αδειοδότθςθσ 
Σο παρόν υλικό διατίκεται με τουσ όρουσ τθσ άδειασ χριςθσ Creative Commons 
Αναφορά, Μθ Εμπορικι Χριςθ Παρόμοια Διανομι 4.0 *1+ ι μεταγενζςτερθ, Διεκνισ 
Ζκδοςθ.   Εξαιροφνται τα αυτοτελι ζργα τρίτων π.χ. φωτογραφίεσ, διαγράμματα 
κ.λ.π.,  τα οποία εμπεριζχονται ςε αυτό και τα οποία αναφζρονται μαηί με τουσ 
όρουσ χριςθσ τουσ ςτο «θμείωμα Χριςθσ Ζργων Σρίτων».                      

 

[1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/  
 
Ωσ Μη Εμπορική ορίηεται θ χριςθ: 
• που δεν περιλαμβάνει άμεςο ι ζμμεςο οικονομικό όφελοσ από τθν χριςθ του ζργου, για 

το διανομζα του ζργου και αδειοδόχο 
• που δεν περιλαμβάνει οικονομικι ςυναλλαγι ωσ προχπόκεςθ για τθ χριςθ ι πρόςβαςθ 

ςτο ζργο 
• που δεν προςπορίηει ςτο διανομζα του ζργου και αδειοδόχο ζμμεςο οικονομικό όφελοσ 

(π.χ. διαφθμίςεισ) από τθν προβολι του ζργου ςε διαδικτυακό τόπο 
 

Ο δικαιοφχοσ μπορεί να παρζχει ςτον αδειοδόχο ξεχωριςτι άδεια να χρθςιμοποιεί το ζργο για 
εμπορικι χριςθ, εφόςον αυτό του ηθτθκεί. 

[1] http:/creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

