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2 Τίτλοσ Ενότθτασ 

Πηγές Στερεών Απορριμμάτων 

• Τα ςτερεά απορρίμματα ανάλογα με τθν πθγι προζλευςισ 
τουσ διακρίνονται ςε: 

– Οικιακά 

– Εμπορικά 

– Ιδρυματικά 

– Καταςκευϊν ι κατεδαφίςεων (μπάηα) 

– Αςτικϊν υπθρεςιϊν 

– Μονάδων επεξεργαςίασ αποβλιτων 

– Βιομθχανικά και 

– Αγροτικά 

 



3 Τίτλοσ Ενότθτασ 

Πηγές Στερεών Απορριμμάτων 

• Τα οικιακά και εμπορικά απορρίμματα αποτελοφνται από τα 
ακόλουκα κλάςματα: 
 

– Το Οργανικό κλάςμα: (υπόλοιπα φαγθτϊν - ηυμϊςιμο κλάςμα), χαρτί, 
χαρτόνι, πλαςτικά, υφάςματα, ελαςτικά, δζρματα, ξφλα και απορρίμματα 
αυλισ.  

– Το Ανόργανο κλάςμα: γυαλί, κουτιά ςιδιρου, αλουμινίου, ψευδαργφρου 
και ςκόνθ.  Υπάρχουν πάνω από 40 είδθ χαρτιοφ και 7 είδθ πλαςτικϊν. 

– Τα Εμπορικά απορρίμματα: περιλαμβάνουν μεγάλα αντικείμενα, 
θλεκτρονικά, ςυςκευζσ, μπαταρίεσ, λάδια και ελαςτικά.  Αυτά ςυνικωσ 
πρζπει να τφχουν χωριςτισ διαχείριςθσ.  
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Πηγές Στερεών Απορριμμάτων 

– Ιδρυματικά : (υπουργεία, ςχολεία, φυλακζσ, νοςοκομεία κλπ.). Με 
εξαίρεςθ αυτά των φυλακϊν και των νοςοκομείων τα υπόλοιπα είναι 
παρόμοιασ ςφςταςθσ με τα οικιακά και εμπορικά. 

– Απόβλθτα καταςκευϊν και κατεδαφίςεων:  Περιλαμβάνουν χϊμα, 
πζτρεσ, μπετόν, τοφβλα, ξφλα, ςωλινεσ, θλεκτρικά και κερμικά μζρθ, 
γυαλιά, πλαςτικά και ςίδερα. 

– Απόβλθτα αςτικϊν υπθρεςιϊν: Οχιματα, νεκρά ηϊα, φφλλα, κλαδιά κλπ. 

– Μονάδων επεξεργαςίασ αποβλιτων:  Σχαρίςματα, λάςπεσ από 
βιολογικοφσ ςτακμοφσ, ςτάχτεσ, γυαλιά κλπ. 

– Βιομθχανικά Απόβλθτα:  ταξινομοφνται (Standard Industrial Classification, 
SIC) και ποικίλλουν  

– Αγροτικά Απόβλθτα :  Κοπριά και υπολείμματα αγροτικισ ςοδειάσ. 
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Σύσταση Στερεών Απορριμμάτων 

• Αλουμίνιο :  Ζχει μεγάλθ αξία θ ανακφκλωςθ μια και θ απαιτοφμενθ 
ενζργεια για παραγωγι κιτίων αλουμινίων είναι μόλισ 5% αυτισ που 
απαιτείται για χριςθ νζου ορυκτοφ. 

• Χαρτί :Ανακυκλϊςιμα κεωροφνται οι παλιζσ εφθμερίδεσ, το χαρτόνι,  το 
χαρτί  πολυτελείασ και το μεικτό χαρτί. 

• Πλαςτικά :  Διακρίνουμε δφο γενικζσ κατθγορίεσ,  κακαρό   εμπορικισ  
ποιότθτασ  και μετακαταναλωτικισ ποιότθτασ. 

• Γυαλί :  Διακρίνουμε τρεισ κατθγορίεσ: δοχείων, επίπεδο και πιεςμζνο 
κίτρινο ι πράςινο  γυαλί. 

• Σιδθρά μζταλλα: (ςίδθροσ και χάλυβασ) κυρίωσ από ςυςκευζσ και 
αυτοκίνθτα. Τα  κουτιά διαχωρίηονται εφκολα με μαγνιτεσ. 

• Μθ ςιδθρά μζταλλα 
• Απόβλθτα κιπων: Βιοςτακεροποιοφνται εφκολα 
• Απόβλθτα καταςκευϊν (μπάηα): Μποροφν να διαχωρίηονται και 

επαναχρθςιμοποιοφνται μερικϊσ. 
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Σύσταση Στερεών Απορριμμάτων 

• H ςφςταςθ των αποβλιτων ωσ προσ διάφορα υλικά μεταβάλλεται: 
– με τθν τοποκεςία,  
– τθν εποχι,  
– τισ οικονομικζσ ςυνκικεσ.   

 
• Για το χαρτί ο ςυντελεςτισ διαφοράσ μπορεί να είναι 20 - 40 %, ενϊ για 

τα υπόλοιπα 40 - 100%.  Ζνα δείγμα για να είναι αντιπροςωπευτικό 
πρζπει να ηυγίηει τουλάχιςτον 100 Kg.   
 

• Τα διαφορετικϊν τφπων ςτερεά απορρίμματα (αγροτικά, βιομθχανικά 
κλπ.) ζχουν ςφςταςθ θ οποία ποικίλλει ευρζωσ κατά περίπτωςθ. Από το 
ςφνολο των υλικϊν που απαντοφν ςτα απορρίμματα, κάποια μποροφν να 
ανακυκλωκοφν ενϊ κάποια άλλα μποροφν να καταςτοφν εμπορεφςιμα 
αφοφ υποςτοφν κατάλλθλθ μετατροπι/ επεξεργαςία.  
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Φυςικά, Χθμικά και Βιολογικά 
Χαρακτθριςτικά των Στερεϊν 

Απορριμμάτων  
• Φπζηθά Χαξαθηεξηζηηθά 

– Απηά πεξηιακβάλνπλ ην εηδηθό βάξνο (ππθλόηεηα), ην νπνίν πνηθίιιεη 

κε ηνλ βαζκό ζπκπίεζεο, ην πεξηερόκελν ζε πγξαζία, ηελ θαηαλνκή 

κεγέζνπο, ηελ ρσξεηηθόηεηα θνξεζκνύ (ζε πγξαζία), θαη ην πνξώδεο 

ζπκπηεζκέλσλ απνξξηκκάησλ 

– Τν πεξηερόκελν ζε πγξαζία δίλεηαη από ηελ ζρέζε       M = 100(w-d)/w 

– όπνπ   w :  ην αξρηθό βάξνο δείγκαηνο, θαη d  :  βάξνο κεηά από μήξαλζε ζηνπο 105oC. 

– Τππηθά ην πεξηερόκελν ζε πγξαζία πνηθίιεη από 15 - 40% 
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Φυςικά, Χθμικά και Βιολογικά 
Χαρακτθριςτικά των Στερεϊν 

Απορριμμάτων  
– Τν κέγεζνο Sc (ζε mm) πξνζδηνξίδεηαη από έλα ή πεξηζζόηεξα από ηα 

αθόινπζα κέηξα : 

– Sc = l    (20 - 25 cm  ηππηθά)  

– Sc = (1+w)/2       

– Sc = (l + w +h)/3   

– Sc = (l x w ) ½   

– Sc = (l x w x h)1/3     

– όπνπ l : κήθνο, w : πιάηνο,  h : ύςνο 
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Φυςικά, Χθμικά και Βιολογικά 
Χαρακτθριςτικά των Στερεϊν 

Απορριμμάτων  
• Φπζηθά Χαξαθηεξηζηηθά 

– Τππηθά ε θαηαλνκή κεγέζνπο είλαη θαλνληθή 

  

   %> d   

  - 100   

            τυπικό φάςμα   

  

  

  

  

            15        25              d ( in )   
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Φυςικά, Χθμικά και Βιολογικά 
Χαρακτθριςτικά των Στερεϊν 

Απορριμμάτων  
• Φυςικά Χαρακτθριςτικά 

– H  χωρθτικότθτα κορεςμοφ είναι θ ςυνολικι υγραςία που μπορεί να 
ςυγκρατθκεί από τα απορρίμματα.  Τυπικά κυμαίνεται από 50 - 60%  
και είναι ςθμαντικι μια και ςχετίηεται με τθν τάςθ για ςχθματιςμό 
ςτραγγιςμάτων ςτισ χωματερζσ. 

– O ςυντελεςτισ διαπερατότθτασ (K) των ςυμπυκνωμζνων ςτερεϊν 
απορριμμάτων κακορίηει τθν κίνθςθ υγρϊν και αερίων ςε μία 
χωματερι και δίνεται από τθν ςχζςθ:    Κ = C d2γ/μ = kγ/μ    

– όπου C : ςτακερά ςχιματοσ, d : μζςο μζγεκοσ πόρων, γ : ειδικό 
βάροσ νεροφ, μ : δυναμικό ιξϊδεσ νεροφ, k : ενδογενισ 
διαπερατότθτα  (εξαρτάται μόνο από το ςτερεό υλικό). 

– Τυπικζσ τιμζσ του ςυντελεςτι διαπερατότθτασ είναι 10-11 - 10-12 m2 
κατακόρυφα και 10-10 οριηόντια. 
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Φυςικά, Χθμικά και Βιολογικά 
Χαρακτθριςτικά των Στερεϊν 

Απορριμμάτων  
• Χθμικά Χαρακτθριςτικά 

• Τα χθμικά χαρακτθριςτικά είναι ςθμαντικά για τθν εκτίμθςθ 

εναλλακτικϊν μεκόδων επεξεργαςίασ και ανάκτθςθσ.  Είναι ςθμαντικά 

για τθν εκτίμθςθ τθσ καταλλθλότθτασ των απορριμμάτων ωσ καφςιμου 

υλικοφ.  Γι' αυτό τον ςκοπό απαιτοφνται : 

 Α.  Άμεςθ Ανάλυςθ, θ οποία προςδιορίηει: 

– τθν υγραςία :  απϊλεια βάρουσ ςτουσ 105oC ςε 1 h 

– τθν  πτθτικότθτα : απϊλεια βάρουσ ςτουσ 550oC 

– τον ςτακερό άνκρακα : καφςιμθ φλθ μετά τθν αφαίρεςθ του  πτθτικοφ 

κλάςματοσ  

– τθ ςτάχτθ   
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Φυςικά, Χθμικά και Βιολογικά 
Χαρακτθριςτικά των Στερεϊν 

Απορριμμάτων  
• Χθμικά Χαρακτθριςτικά 

– B.   Το Σθμείο Τιξεωσ τθσ ςτάχτθσ (τυπικά 1100 - 12000C) 

– Γ.   Θ Στοιχειακι Σφςταςθ : αποτελείται από τθν περιεκτικότθτα ςε 

ςτοιχεία C, H, O, N, S  και τθ  ςτάχτθ 

– Δ.  Το Ενεργειακό Περιεχόμενο, το οποίο προςδιορίηεται μζςω:   

(1) χριςθσ πλιρουσ καυςτιρα ωσ κερμιδόμετρου 

(2) εργαςτθριακοφ κερμιδόμετρου (bomb calorimeter) 

(3) υπολογιςμοφ (αν είναι γνωςτι θ ςφςταςθ) 

 

 

 

.    



13 Τίτλοσ Ενότθτασ 

Φυςικά, Χθμικά και Βιολογικά 
Χαρακτθριςτικά των Στερεϊν 

Απορριμμάτων  
• Χθμικά Χαρακτθριςτικά 

– Για τθν εκτίμθςθ του ενεργειακοφ περιεχομζνου από τθν τελικι 

ςφςταςθ, μπορεί να χρθςιμοποιθκεί και ο τφποσ Dulong: 

 Btu/lb = 145 C + 610 (H2 – 1/8 O2) + 40S + 10N 

Όπου C: % άνκρακα κατά βάροσ, H2: % υδρογόνου  κατά βάροσ, O2: %  

οξυγόνου κατά βάροσ, S : % κείου κατά βάροσ, N : % αηϊτου κατά βάροσ 

– Ε. Βαςικά Συςτατικά για ανάπτυξθ μικροοργανιςμϊν :Αξίηει να 

ςθμειωκεί ότι προκειμζνου να είναι εφικτι θ βιομετατροπι 

απαιτοφνται ιχνοςτοιχεία P, K, Ca, Mg, Na, B, κ.α.  

 

 

 

 

 

.    
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Φυςικά, Χθμικά και Βιολογικά 
Χαρακτθριςτικά των Στερεϊν 

Απορριμμάτων  
• Βιολογικά Χαρακτθριςτικά 

– Με εξαίρεςθ το πλαςτικό, το ελαςτικό και τα δζρματα, το οργανικό 
κλάςμα των περιςςοτζρων AΣA (ΑΣΑ: αςτικά ςτερεά απορρίμματα) 
ταξινομείται ωσ ακολοφκωσ: 

– 1. Υδατοδιαλυτά  ςυςτατικά όπωσ ςάκχαρα, άμυλα, αμινοξζα και 
διάφορα οργανικά οξζα. 

– 2. Θμικυτταρίνθ, θ οποία είναι προϊόν ςυμπυκνϊςεωσ ςακχάρων 5 
και 6 ανκράκων 

– 3. Κυτταρίνθ,  θ οποία είναι προϊόν ςυμπυκνϊςεωσ ςακχάρων 6 
ανκράκων. 

– 4. Λίπθ, ζλαια και κεριά : εςτζρεσ αλκοολϊν και λιπαρϊν οξζων 
μακριϊν αλφςςεων. 

– 5. Λιγνίνθ : Πολυμερζσ με αρωματικοφσ δακτυλίουσ και 
μεκοξυλομάδεσ (-OCH3) 
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Φυςικά, Χθμικά και Βιολογικά 
Χαρακτθριςτικά των Στερεϊν 

Απορριμμάτων  
• Βιολογικά Χαρακτθριςτικά 

– 6.  Λιγνοκυτταρίνθ : θ οποία είναι ςυνδυαςμόσ λιγνίνθσ και 

κυτταρίνθσ 

– 7. Πρωτεΐνεσ : αποτελοφνται από αλυςίδεσ αμινοξζων. 
– Σχεδόν όλο το οργανικό κλάςμα μπορεί να μετατραπεί βιολογικά ςε 

αζρια και ςχετικά αδρανι και ανόργανα  ςτερεά.  Οι διεργαςίεσ αυτζσ 
μπορεί να ςυνοδεφονται  και από οςμζσ κακϊσ και ανάπτυξθ 
εντόμων (κυρίωσ μυγϊν). 
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Φυςικά, Χθμικά και Βιολογικά 
Χαρακτθριςτικά των Στερεϊν 

Απορριμμάτων  
• Bιοαποδομθςιμότθτα Oργανικϊν Aπορριμμάτων 

– Το περιεχόμενο ςε πτθτικά ςτερεά (5500C) ςυχνά χρθςιμοποιείται ωσ 

μζτρο βιοαποδομθςιμότθτασ των AΣA.  Ωςτόςο μόνο μζροσ είναι 

πράγματι αποδομιςιμο. Το βιοαποδομιςιμο κλάςμα (biodegradable 

fraction) του οργανικοφ μζρουσ των οικιακϊν ςτερεϊν απορριμμάτων 

μπορεί να εκτιμθκεί με βάςθ τθν εμπειρικι ςχζςθ :  

BF = 0,83 - 0,028 LC 

όπου BF = βιοαποδομιςιμο κλάςμα εκφραςμζνο με βάςθ τα πτθτικά 

ςτερεά, LC = περιεκτικότθτα ςε λιγνίνθ, εκφραςμζνθ ωσ ποςοςτό του 

ξθροφ βάρουσ 
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Φυςικά, Χθμικά και Βιολογικά 
Χαρακτθριςτικά των Στερεϊν 

Απορριμμάτων  
• Δθμιουργία οςμϊν 

– Οι οςμζσ δθμιουργοφνται όταν ζχουμε μακρόχρονθ αποκικευςθ ςτα 

ςθμεία ςυλλογισ, μεταφόρτωςθσ και ςτισ χωματερζσ.  Προκαλοφνται 

από τθν αναερόβια αποδόμθςθ των εφκολα αποδομιςιμων 

οργανικϊν των AΣA. 

• Mφγεσ 

– Αναπτφςςονται ςε λιγότερο από 2 εβδομάδεσ από το ςθμείο που 

γεννιοφνται τα αυγά και υποκάλπονται από ηεςτά κλίματα. 

 

 



18 Τίτλοσ Ενότθτασ 

Διεργαςίεσ μετατροπισ των ποιοτικϊν 
χαρακτθριςτικϊν των ΑΣΑ 

ΦΤΙΚΕ ΔΙΕΡΓΑΙΕ MEΘOΔO ΠPOIONTA 

Διαχωριςμόσ ςυςτατικϊν Χειροδιαλογι ι μθχανικόσ 
διαχωριςμόσ οδθγεί ςε πιο 
ομογενοποιθμζνο προϊόν 
αποφεφγοντασ τοξικότθτα 
και επιτυγχάνοντασ 
ανακφκλωςθ 

Επί μζρουσ ςυςτατικά 

Mείωςθ όγκου Eφαρμογι ενζργειασ 
(πίεςθ) ςυχνά από τα ίδια 
οχιματα ςυλλογισ 

Aλλαγμζνθ μορφι και  
μειωμζνο μζγεκοσ 

Mθχανικι μείωςθ  
μεγζκουσ 

Eφαρμογι ενζργειασ 
 (άλεςθ, τεμαχιςμόσ, 
πολτοποίθςθ) 

Aλλαγμζνθ μορφι και  
μειωμζνο μζγεκοσ 
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Διεργαςίεσ μετατροπισ των ποιοτικϊν 
χαρακτθριςτικϊν των ΑΣΑ 

XHMIKE ΔΙΕΡΓΑΙΕ MEΘOΔO 

 

ΠPOIONTA 

Kαφςθ (χθμικι 
οξείδωςθ) 
 
 
Πυρόλυςθ 
 
 
 
 
Aεριοποίθςθ 
(Gasification) 

Θερμικι οξείδωςθ 
(χθμικι αντίδραςθ O2 με  
οργανικά με παραγωγι 
κερμότθτασ και φωτόσ. 
Kαταςτροφικι απόςταξθ 
(κερμικι κραφςθ και 
 αντιδράςεισ ςυμπυκνϊςεωσ 
ελλείψει O2, ενδόκερμθ 
διεργαςία). 
Mερικι καφςθ ςε αζρια 

O2, SO2, προϊόντα 
οξείδωςθσ, ςτάχτθ (H2O, N2, 
O2, NH3, NOx κλπ.)  
 
Αζριο ρεφμα (αζρια H2, CH4, 
CO, CO2, ....) πίςςα , ζλαια, 
άνκρακασ  
 
 
(οξικό-ακετόνθ- μεκανόλθ) 
αζριο χαμθλισ κερμικισ 
ιςχφοσ  (CO, CO2, H2, CH4, 
N2), άνκρακασ πυρολυτικά 
ζλαια. 
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Διεργαςίεσ μετατροπισ των ποιοτικϊν 
χαρακτθριςτικϊν των ΑΣΑ 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΕ ΔΙΕΡΓΑΙΕ MEΘOΔO 

 

ΠPOIONTA 

Aερόβια Λιπαςματοποίθςθ 
 
 
 
 
Aναερόβια χϊνευςθ 
 
 
 
Aναερόβια 
Λιπαςματοποίθςθ  
(ςτισ χωματερζσ) 

Aερόβια Bιομετατροπι 
εξαρτάται από υγραςία, 
οργανικά , κρεπτικά, 
περιβάλλον 
 
Aναερόβια 
βιοδιεργαςία 
 
 
Aναερόβια 
βιοδιεργαςία 

Kομπόςτ  
(εδαφοβελτιωτικό) 
 
 
 
Bιοαζριο, 
ιχνοςτοιχεία 
αερίων , λάςπθ 
 
Bιοαζριο, 
χωνευμζνο 
απόβλθτο. 
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Επικίνδυνα Απορρίμματα  

• Ωσ επικίνδυνα (hazardous) χαρακτθρίηονται τα απορρίμματα 

τα οποία αποτελοφν κίνδυνο για τον άνκρωπο και άλλουσ 

ηϊντεσ οργανιςμοφσ διότι: 

– δεν αποδομοφνται ςτθν φφςθ  

– μποροφν να μεγιςτοποιθκοφν βιολογικά 

– μποροφν να αποβοφν μοιραία για τθν ηωι 

– μποροφν να προκαλζςουν καταςτροφικά ςυςςωρευτικά 

αποτελζςματα 
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Επικίνδυνα Απορρίμματα  

• Οι ιδιότθτεσ που χρθςιμοποιοφνται για τον χαρακτθριςμό 

τουσ ωσ επικίνδυνα ςχετίηονται με τθν αςφάλεια και τθν 

υγεία  ωσ εξισ: 

– Aςφάλεια: διαβρωτικότθτα, εκρθκτικότθτα, ευφλεκτότθτα, 

αντιδραςιμότθτα 

– Yγεία : καρκινογονικότθτα, μολυςματικότθτα,  ερεκιςτικότθτα 

 (αλλεργικι αντίδραςθ), μεταλλαξιογονικότθτα,  τοξικότθτα 

(δθλθτιρια) (οξεία και χρόνια), ραδιενζργεια, τερατογονικότθτα.  
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Tυπικά επικίνδυνα απόβλθτα ςτα 
Α.Σ.Α 

Σύποσ Ποςοςτό 

Προϊόντα κακαριςμοφ 40% 

Προϊόντα προςωπικισ φροντίδασ 16,4% 

Προϊόντα αυτοκινιτου 30,1% 

Μπογιζσ και ςχετικά 7,5% 

Ηιηανιοκτόνα, κατςαριδοκτόνα 
κλπ. 

2,5% 

Άλλα 3,5% 

Σφνολο 100% 



24 Τίτλοσ Ενότθτασ 

Επικίνδυνα Απορρίμματα  

• Τα επικίνδυνα απορρίμματα κατά κανόνα είναι ςτερεά, 

θμιςτερεά ι υγρά.  Mπορεί ακόμθ να είναι διαλυμζνεσ 

ουςίεσ ςε υγρό διαλφτθ, ι αζρια προςροφθμζνα ςε ςτερεά, 

ι ακόμθ αζρια ςε αζριεσ εκπομπζσ.   

• Τα    επικίνδυνα απορρίμματα ςυνικωσ, με τουσ διάφορουσ 
χειριςμοφσ που υποβάλλουμε τα ΑΣΑ, υφίςτανται πολλζσ 
φυςικζσ, χθμικζσ και βιολογικζσ μετατροπζσ.  

• O πιο αποτελεςματικόσ τρόποσ διαχείριςθσ των επικίνδυνων 
ςτερεϊν απορριμμάτων είναι ςαφϊσ ο διαχωριςμόσ ςτθν 
πθγι  
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Ποςότθτεσ δθμιουργίασ επικίνδυνων 
απορριμμάτων  

 

 

Είδοσ Ποςότητα 

Μπαταρίεσ 10/άτομο/ζτοσ 

Μπαταρίεσ αυτοκινιτου 0,4 /άτομο/ζτοσ 

Λάδια αυτοκινιτων 0,8 gal /άτομο/ζτοσ 

Λάςτιχα αυτοκινιτων 0,8 /άτομο/ζτοσ 
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Ποςότθτεσ Βιομθχανικϊν και 
Αγροτικϊν Στερεϊν Απορριμμάτων  

Πηγή Μονάδα Φάςμα 

Κονςερβοποιίεσ Τόνοσ/τόνο ατμοφ προϊόντοσ 0,04-0,06 

Τυπογραφία Τόνοσ/τόνο χαρτιοφ 0,08-0,10 

Αυτοκίνθτα Τόνοσ/παραγόμενου 
αυτοκινιτου 

0,7-0,05 

Διυλιςτιρια πετρελαίου Τόνοσ/υπάλλθλο/θμζρα 0,04-0,05 

Ελαςτικά Τόνοσ/τόνο ακατζργαςτου 
ελαςτικοφ 

0,01-0,3 

Κοτόπουλα Τόνοι/(1000 πουλιά)/ζτοσ 45-50 

Αγελάδεσ Lb/κεφάλι/θμζρα 85-120 

Φροφτα Τόνοι/εκτάριο/ζτοσ 1,3-2,5 

Άλλεσ ςοδειζσ Τόνοι/εκτάριο/ζτοσ 1,5-4,5 
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Διαφορά δθμιουργοφμενων και 
ςυλλεγόμενων ςτερεϊν 

απορριμμάτων  
• οικιακι λιπαςματοποίθςθ  

• καφςθ ςε τηάκια  

• διάκεςθ ςε αποχετεφςεισ (αφοφ πολτοποιθκοφν 
ςε ςκουπιδοφάγο) 

• διάκεςθ ςε φιλανκρωπικοφσ οργανιςμοφσ 
(ανακυκλοφμενου υλικοφ) 

• πϊλθςθ ςε παηάρια  

• παράδοςθ ςε ςτακμοφσ ανακφκλωςθσ και  

• απ' ευκείασ ανακφκλωςθ. 
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Συντελεςτζσ μζγιςτθσ και ελάχιςτθσ 
παραγωγισ Α.Σ.Α.  

  

 
Kατοικία 

 

Eμπορικό 
κζντρο 

 

Mικρή 
κοινότητα 

 

Mεγάλη 
κοινότητα 

 Παράγοντασ 
 

μζγιςτοσ 

μζρασ 

   "  εβδομάδασ 

  "   μθνόσ 

 ελάχιςτ. μζρασ 

  " εβδομάδασ 

 "  μθνόσ 

Φάσμα 

 
Tυπι-
κα  

 

 2 – 4 

1.5-3.5 

1.25-2.5 

 

    3 

 2.5 

    2 

 

0.15-0.5 

0.25-0.6 

0.5 - 0.7 

  0.2 

  0.5 

  0.6 

Φάσμα 

 
Tυπι-
κά 

 

1.75-.5 

1.5-2.5 

1.25-2 

 2.5 

 2.25 

 1.75 

 

0.25-.5 

0.4-0.6 

0.5-0.7 

 0.4   

 0.5 

 0.65 

Φάσμα 

 
Tυπι-
κά 

 

1.5-2.5 

1.25-2 

1.25-1.75 

   2 

 1.75 

  1.5 

 

0.35-0.6 

0.5 - 0.7 

0.6 - 0.8 

  0.5 

  0.6 

  0.7 

Φάσμα 

 
Tυπι-
κά 

 

1.5-2.25 

1.25-2 

1.15-1.75 

 

   1.9 

   1.5   

1.25 

 

0.5 -0.7 

0.6 - 0.8 

0.7 - 0.9 

   0.6 

   0.7 

  0.8 
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Παράγοντεσ που επθρεάηουν τον 
ρυκμό παραγωγισ απορριμμάτων  

• Mείωςθ ςτθν πθγι και Aνακφκλωςθ  

–  Mείωςθ μθ απαραίτθτθσ ςυςκευαςίασ  

–  Παραγωγι προϊόντων μεγαλφτερθσ διάρκειασ & αντοχισ 

–  Aντικατάςταςθ προϊόντων μιασ χριςεωσ με 
επαναχρθςιμοποιιςιμα 

–  Xριςθ μικρότερων ποςοτιτων  (π.χ. φωτοτυπίεσ δφο 
όψεων) 

–  Aφξθςθ του ποςοςτοφ ανακυκλϊςιμου υλικοφ ςτα 
προϊόντα 

• Nοοτροπία  και Nομοκεςία  

• Γεωγραφικοί και φυςικοί παράγοντεσ  
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Παράγοντεσ που επθρεάηουν τον 
ρυκμό παραγωγισ απορριμμάτων  

• Γεωγραφικοί και φυςικοί παράγοντεσ  

– γεωγραφικι τοποκζτθςθ  

– εποχι του χρόνου (π.χ. τα αγροτικά απόβλθτα είναι 
εποχικοφ χαρακτιρα). 

– ςυχνότθτα ςυλλογισ (όςο μικρότερθ τόςο λιγότερα 
απόβλθτα ςυλλζγονται   αλλά όχι και δθμιουργοφνται).   

– μζςο ειςόδθμα κάκε περιοχισ.  Ζτςι ςε μία υψθλοφ μζςου 
ειςοδιματοσ περιοχι αναμζνουμε πιο πολλά 
απορρίμματα απ' ότι ςε μία χαμθλοφ. 

 



Τζλοσ Ενότθτασ 
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Χρθματοδότθςθ 
• Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό ζχει αναπτυχκεί ςτο πλαίςιο του 

εκπαιδευτικοφ ζργου του διδάςκοντα. 

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

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



Σθμειϊματα 
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Σθμείωμα Ιςτορικοφ Εκδόςεων Ζργου 

Το παρόν ζργο αποτελεί τθν ζκδοςθ 1.0.0.   
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Σθμείωμα Αναφοράσ 

Copyright Πανεπιςτιμιο Πατρϊν. Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ, Μιχαιλ 
Κορνάροσ. «Τεχνολογία Περιβάλλοντοσ: Διαχείριςθ Στερεϊν Αποβλιτων, 
Ποιοτικά  και  ποςοτικά χαρακτθριςτικά των ςτερεϊν απορριμμάτων». 
Ζκδοςθ: 1.0. Πάτρα 2014. Διακζςιμο από τθ δικτυακι διεφκυνςθ: 
https://eclass.upatras.gr/courses/CMNG2144 
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Σθμείωμα Αδειοδότθςθσ 
Το 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 «Σθμείωμα Χριςθσ Ζργων Τρίτων».                      

 

[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/

