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2 Τίτλοσ Ενότθτασ 

Ανακύκλωζη απορριμμάηων – 

Γιατείριζη ζηην πηγή 
• ανάκτθςθ υλικϊν από τα απορρίμματα  

• ενδιάμεςθ επεξεργαςία των υλικϊν όπωσ διαλογι και 
ςυμπίεςθ  

• μεταφορά των ανακυκλϊςιμων υλικϊν  

• τελικι επεξεργαςία  
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Ανάκηηζη σλικών & ενέργειας 

• Διαλογι ςτθν πθγι 

• Mθχανικι διαλογι 

• Aνάκτθςθ ενζργειασ 

• Η ανακφκλωςθ ςυντελεί ςε : 

– εξοικονόμθςθ υλικϊν και ενζργειασ 

– μείωςθ τθσ ρφπανςθσ 

– μείωςθ τθσ ποςότθτασ διακινοφμενων και απορριπτόμενων αποβλιτων. 
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Παράμεηροι ποσ επιδρούν ζηην 

ανακύκλωζη 
• ο κακοριςμόσ των υλικϊν που κα απομακρυνκοφν από τα 

απορρίμματα,  

 

• θ δυνατότθτα επαναχρθςιμοποίθςθσ και ανακφκλωςθσ των 
υλικϊν  αυτϊν,  και 

 

• οι ιδιαιτερότθτεσ των αγοραςτϊν των ανακτϊμενων υλικϊν. 
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Βαζικά ανακσκλούμενα πρωηογενή  

σλικά 

• Xαρτί 

• Γυαλί 

• Aλουμίνιο 

• Άλλα μζταλλα 

• Πλαςτικά 

 

• Oργανικό κλάςμα 

• Ζπιπλα και είδθ ζνδυςθσ 

• Yπολείμματα καταςκευϊν 
και κατεδαφίςεων 

• Eλαςτικά οχθμάτων 

• Yπολείμματα κθπουρικισ 
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Παράγοντεσ που επθρεάηουν τθν 
οικονομικι βιωςιμότθτα τθσ 

ανακφκλωςθσ 
• Ποςοςτό ανάκτθςθσ υλικϊν   

– Από τθ ςυνολικι ποςότθτα ενόσ υλικοφ  που περιζχεται ςτα AΣA 
τελικά μόνο ζνα μικρό ποςοςτό είναι δυνατόν να ανακυκλωκεί και να 
επαναχρθςιμοποιθκεί (με ςυγκεκριμζνεσ προδιαγραφζσ 
κακαρότθτασ).   

• Αγορά των ανακυκλοφμενων υλικϊν 
– Tα ανακτϊμενα υλικά πρζπει να είναι ανταγωνιςτικά από πλευράσ 

τιμισ, ποιότθτασ και παρεχόμενθσ ποςότθτασ ςε ςχζςθ με τα 
ςυμβατικά υλικά.   

• Κόςτοσ εναλλακτικϊν μεκόδων διάκεςθσ 
– Εκτίμθςθ κόςτουσ/οφζλουσ τθσ ανακφκλωςθσ λαμβάνοντασ υπόψθ το 

ςυνολικό ςενάριο διαχείριςθσ 
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Ποςότθτεσ υλικϊν που 
ανακυκλϊνονται από AΣA (HΠA 1992)  
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Οικονομικά δεδομζνα ανακφκλωςθσ 

• Oι τιμζσ για οριςμζνα ανακυκλοφμενα υλικά που ζχουν 

αναφερκεί για τθν Eλλάδα είναι : 

• Aλουμίνιο 0.5 – 0.7 Eur/Kg 

• Xαρτί            0.02 – 0.08 Eur/Kg  

• Λευκοςίδθροσ 0.02 – 0.06 Eur/Kg  

• Τα ανακυκλοφμενα υλικά ζχουν οικονομικι αξία και υπό 

οριςμζνεσ προχποκζςεισ είναι δυνατό να ενιςχφςουν 

οικονομικά τθ διαχείριςθ των AΣA που περιλαμβάνει και 

ανακφκλωςθ.  
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Χειριςμόσ και διαλογι ςτθν πθγι 

• Oριςμζνα υλικά είναι δυνατόν να διαχωρίηονται ςτθν παραγωγι τουσ.   

• Oι ςπουδαιότερεσ μορφζσ οργάνωςθσ τθσ μεκόδου είναι τα μόνιμα και 

τα εκελοντικά ςχιματα ανακφκλωςθσ.   

• Tα πρϊτα αποτελοφνται από τθ διαχωριςμζνθ ςυλλογι υλικϊν ςε μόνιμθ 

βάςθ από ειδικό προςωπικό και μθχανολογικό εξοπλιςμό.  Eίναι 

αποτελεςματικότερο ςφςτθμα αλλά ζχει αυξθμζνο κόςτοσ ςε ςχζςθ με το 

δεφτερο, που ςυνίςταται ςτθ χριςθ εκελοντϊν ςε εποχιακι βάςθ και 

ςυνικωσ για ζνα ςυγκεκριμζνο είδοσ υλικοφ που μπορεί να παρουςιάηει 

ζξαρςθ. 
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Χειριςμόσ και διαλογι ςτθν πθγι 

• Κζντρα ςυλλογισ: εγκαταςτάςεισ υποδοχισ AΣA που μεταφζρονται εκεί 

από τουσ κατοίκουσ με παροχι κάποιου κινιτρου. Tο ςφςτθμα 

χαρακτθρίηεται από χαμθλό κόςτοσ ςυλλογισ αλλά υπάρχει ςθμαντικό 

κόςτοσ επζνδυςθσ, λειτουργίασ και μεταφοράσ υλικϊν. 

• Συλλογι από πόρτα ςε πόρτα: Eφαρμόηεται κυρίωσ για το χαρτί και το 

κόςτοσ εξαρτάται από το ποςοςτό ςυμμετοχισ 

• Συλλογι ςε ςυγκεντρωτικοφσ κάδουσ:  Mπορεί να χρθςιμοποιθκεί ζνασ 

κοινόσ κάδοσ για όλα τα υλικά ι ξεχωριςτόσ κάδοσ για κάκε είδοσ  
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Σφςτθμα διαλογισ ςε περιοχι κυρίωσ 
με μονοκατοικίεσ 

• Διαλογι των εφθμερίδων μόνο  

• Διαλογι υλικϊν ςε τρεισ πλαςτικοφσ κάδουσ (εφθμερίδεσ, 

γυαλί και πλαςτικό, αλουμίνιο και λευκοςιδθροφχα) 

• Διαλογι ςε τζςςερισ πλαςτικοφσ κάδουσ (μθ μολυςμζνο χαρτί 

και χαρτόνι, γυαλί – πλαςτικό - αλουμίνιο – λευκοςιδθροφχα, 

κλαδζματα, υπόλοιπα)  
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Σφςτθμα διαλογισ ςε περιοχι κυρίωσ 
με μονοκατοικίεσ 

• Συλλογι ςτο πεηοδρόμιο με ζνα κάδο 90 gal  και δφο 

πλαςτικοφσ ςάκουσ  αντοχισ (χαρτί και άλλα),  διαφορετικοφ 

χρϊματοσ, που τοποκετοφνται μζςα ςτον κάδο.   

• Συλλογι ςτο πεηοδρόμιο με τρεισ διαφανείσ ςάκουσ (χαρτί, 

άλλα ανακυκλϊςιμα υλικά, κλαδζματα). Τα υπόλοιπα 

ρίπτονται ςτον κάδο.  

• Oποιαδιποτε επιλογι από τισ προθγοφμενεσ αλλά με τα 

κλαδζματα να τοποκετοφνται ςε πλαςτικοφσ ςάκουσ και να 

ςυλλζγονται από το ίδιο απορριμματοφόρο.  
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Σφςτθμα διαλογισ ςε περιοχι κυρίωσ 
με πολυκατοικίεσ 

• Διαλογι των εφθμερίδων μόνο  

• Διαλογι υλικϊν ςε τρεισ πλαςτικοφσ κάδουσ (εφθμερίδεσ, 

γυαλί και πλαςτικό, αλουμίνιο και λευκοςιδθροφχα) 

• Τα διαλεγμζνα υλικά να τοποκετοφνται ζξω από τα 

διαμερίςματα, ι  

•  μεταφζρονται ςε περιοχζσ υπθρεςίασ ςε κάκε όροφο,  ι  

•  ρίπτονται ςε χωριςτζσ ατράκτουσ, ι  

•  μεταφζρονται ςε περιοχζσ υπθρεςίασ και τοποκετοφνται ςε 

χωριςτοφσ κάδουσ.  
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Παράμετροι Σχεδιαςμοφ Ενόσ 
Συςτιματοσ Διαλογισ Στθν Πθγι 

• Χαρακτθριςτικά των οικιακϊν απορριμμάτων  

– (ποςότθτα, ςφνκεςθ, ομοιογζνεια, μεταβλθτότθτα των ιδιοτιτων 

τουσ) 

• Χαρακτθριςτικά του εφαρμοηόμενου ςυςτιματοσ  

– (πυκνότθτα & ςυχνότθτα ςυλλογισ με βζλτιςτο το 0.5-1 

κφκλο/εβδομάδα, κόςτοσ μεταφοράσ, εικόνα των κάδων) 

• Ποςοςτό ςυμμετοχισ  

– (χαρακτθριςτικά των κατοίκων, όπωσ το μορφωτικό επίπεδο, θ 

οικονομικι κατάςταςθ κλπ, και τθσ περιοχισ) 

 

 

 

 

.    
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Αποκικευςθ χωρίσ διαλογι ςτθν πθγι 
ςε περιοχι με κυρίωσ μονοκατοικίεσ 

• Ζνασ τφποσ κάδου 60 - 90 γαλονιϊν ςτο πεηοδρόμιο  

• Eλεφκεροσ τφποσ κάδου  

 

 

 

 

 

.    
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Αποκικευςθ χωρίσ διαλογι ςτθν πθγι 
ςε περιοχι με κυρίωσ μονοκατοικίεσ 

• Κανονικοφ μεγζκουσ  (20 - 30 γαλ.) κάδοι που αποκθκεφονται 

ςε περιοχι υπθρεςίασ ι ςε καλυμμζνουσ εξωτερικοφσ 

χϊρουσ αποκικευςθσ (ςυλλογι ςτο πεηοδρόμιο).  

• Mεγάλοι κάδοι (- 300 γαλ.) με μθχανικι φόρτωςθ (ςτο 

υπόγειο ι ςε καλυμμζνουσ εξωτερικοφσ χϊρουσ).  

• Tα απορρίμματα τοποκετοφνται ζξω από τα διαμερίςματα ι 

ςε περιοχζσ υπθρεςίασ ςε κάκε όροφο. (Χρθςιμοποιοφνται 

άτρακτοι (με ι χωρίσ πνευματικι μεταφορά (πίεςθ ι κενό) 

για μζςεσ και ψθλζσ πολυκατοικίεσ).  

 

 

 

 

.    
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Eπιδράςεισ τθσ αποκικευςθσ ςτθν 
κατάςταςθ των απορριμμάτων  

• Mικροβιακι αποςφνκεςθ  

• Aπορρόφθςθ ρευςτϊν  

• Mόλυνςθ  

– Oι κφριοι ςυντελεςτζσ μολφνονται από μικρζσ ακόμθ ποςότθτεσ 

λαδιϊν αυτοκινιτων, κακαριςτικϊν, μπογιάσ και άλλων επικίνδυνων 

απορριμμάτων.  
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Tφποι κάδων 

• Xαμθλζσ οικίεσ  

– Γαλβανιςμζνο μζταλλο 

– Πλαςτικό 

– Πλαςτικζσ ςακοφλεσ  

• Mζςεσ και υψθλζσ οικίεσ 

– Μθχανικοί κάδοι  
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Επεξεργαςία απορριμμάτων ςτισ οικίεσ  

• H επεξεργαςία χρθςιμοποιείται για: 
– μείωςθ του όγκου,  

– ανάκτθςθ χρθςιμοποιιςιμων υλικϊν, ι  

– αλλαγι τθσ φυςικισ μορφισ τουσ. 

• Συνικεισ διεργαςίεσ : 
– Άλεςθ απορριμμάτων τροφίμων 

– Διαχωριςμόσ απορριμμάτων 

– Συμπίεςθ (μονοκατοικία: -70%, πολυκατοικία: 20-60% μείωςθ του 

όγκου αλλά δυςχεραίνεται θ ανάκτθςθ υλικϊν και θ καφςθ) 

– Καφςθ (τηάκια)  

– Οικιακι λιπαςματοποίθςθ  

 

 

 



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, 
Ανακφκλωςθ 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/

