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2 Τίτλοσ Ενότθτασ 

Διαχείριςθ ςτερεϊν αποβλιτων - 
οριςμοί 

• "Απόβλητα": ςτερεά ι θμιςτερεά υλικά, τα οποία κάτω από 
ςυγκεκριμζνεσ ςυνκικεσ είναι ανεπικφμθτα για τον κάτοχό 
τουσ επειδι δεν ζχουν αρκετι οικονομικι αξία ι 
χρθςιμότθτα. Ο κάτοχόσ τουσ κζλει, πρζπει ι υποχρεοφται να 
τα απορρίψει κακϊσ το κόςτοσ απόρριψθσ τουσ είναι 
μικρότερο από το κόςτοσ διατιρθςισ τουσ. 

• Αντικρουόμενα ςυμφζροντα : 

– Οι κάτοχοι προςπακοφν να απαλλαγοφν από τα απόβλθτα με τον 
φκθνότερο δυνατό τρόπο 

– Οι αποδζκτεσ των αποβλιτων προςπακοφν να αποφφγουν τθ διάκεςθ 
των αποβλιτων ςτθν περιοχι τουσ 

 



3 Τίτλοσ Ενότθτασ 

Μοντζλο ιεράρχθςθσ βαςικϊν αρχϊν 

• Υπζρ 

– 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 

 
 



4 Τίτλοσ Ενότθτασ 

Τελικι διάκεςθ ΑΣΑ ι υπολειμμάτων 

• Η ανάγκθ για τελικι διάκεςθ των υπολειμμάτων από τισ 
προθγθκείςεσ διεργαςίεσ είναι άρρθκτα ςυνδεδεμζνθ με τθ 
λειτουργία κάκε ςυςτιματοσ διαχείριςθσ ΑΣΑ. 

 

• Προσ τελικι διάκεςθ με ταφι οδθγοφνται: 

– υπολείμματα από τον μθχανικό διαχωριςμό 

– υπολείμματα καφςθσ (τζφρα, αδρανι κ.λ.π.) 

– υπολείμματα από βιοςτακεροποίθςθ ι αδιάκετο compost 

 



5 Τίτλοσ Ενότθτασ 

Οριςμοί 

• Xωματερι  (Χ.Α.Δ.Α.) ονομάηεται ο χϊροσ ανεξζλεγκτθσ διάκεςθσ των 
υπολειμμάτων των ςτερεϊν  απορριμμάτων ι των ανάμικτων ΑΣΑ 

 

 

 

 

• Yγιειονομικι ταφι ονομάηεται θ διαδικαςία ταφισ των απορριμμάτων με 
τθν οποία ελαχιςτοποιοφνται οι επιπτϊςεισ ςτο περιβάλλον και ςτθ 

δθμόςια υγεία.  

 



6 Τίτλοσ Ενότθτασ 

Διάκεςθ ΑΣΑ ςε ΧΥΤΑ 

• Πλεονεκτιματα : 
– Μικρό κόςτοσ καταςκευισ 
– Σχετικά απλι τεχνολογία 
– Παραγωγι βιοαερίου (ανάκτθςθ ενζργειασ) 
– Επαναχρθςιμοποίθςθ χϊρου μετά τθν πλιρωςθ 

• Μειονεκτιματα : 
– Παραγωγι μεκανίου (εφόςον δεν καίγεται το βιοαζριο) 
– Παραγωγι CO2 (εφόςον καίγεται το βιοαζριο) 
– Δυςχερισ θ εφρεςθ χϊρων για τθν ταφι των απορριμμάτων 
– Σχετικά υψθλό κόςτοσ μεταφοράσ 
– Ανάγκθ παρακολοφκθςθσ τθσ ςυμπεριφοράσ ζναντι διαφυγισ ρφπων 
– Κατάλθψθ μεγάλθσ ζκταςθσ 
– Κοινωνικι αντίδραςθ για τθ χωροκζτθςθ και τθ μεταφορά των ΑΣΑ 
– Μεγάλοσ όγκοσ απορριμμάτων 

 



7 Τίτλοσ Ενότθτασ 

Χωροκζτθςθ ΧΥΤΑ 

• Oι παράγοντεσ που επθρεάηουν τθν απόφαςθ είναι οι εξισ: 
– Aπόςταςθ μεταφοράσ 
– Περιοριςμοί χωροκζτθςθσ όπωσ κοντά ςε αεροδρόμια, βιότοπουσ, 

ςειςμικζσ περιοχζσ και αςτακείσ περιοχζσ (κακιηιςεισ κλπ.) 
– Διακζςιμθ γθ 
– Προςβαςιμότθτα κζςεωσ 
– Kατάςταςθ εδάφουσ και τοπογραφία 
– Kλιματολογικζσ ςυνκικεσ (βροχζσ, άνεμοι κλπ) 
– Yδρολογία επιφανειακοφ νεροφ 
– Γεωλογικζσ και υδρογεωλογικζσ ςυνκικεσ (το πιο ςθμαντικό) 
– Tοπικζσ περιβαλλοντικζσ ςυνκικεσ 
– Tελικι χριςθ περατωμζνων ΧΥΤΑ  



8 Τίτλοσ Ενότθτασ 

Χαρακτθριςτικά του ΧΥΤΑ 

• Το υγρό που ςυλλζγεται ςτον βυκό (ι και ςε ενδιάμεςα 
ςθμεία για βακιζσ χωματερζσ) ονομάηεται διικθμα ι 
ςτράγγιςμα (leachate). Προζρχεται από τθν διικθςθ βροχϊν 
και νερϊν αρδεφςεων και περιλαμβάνει και τθν αρχικι 
υγραςία των απορριμμάτων.  

• Στον ΧΥΤΑ παράγεται βιοαζριο (μεκάνιο και διοξείδιο του 
άνκρακα) με κάποια περιεκτικότθτα ςε άηωτο, οξυγόνο, 
αμμωνία και πτθτικά οργανικά. 

• Ο πυκμζνασ και τα πλευρικά τοιχϊματα του ΧΥΤΑ απαιτοφν 
ςτεγανοποίθςθ με ςτρϊμα πθλοφ ι γεωμεμβρανϊν για 
αποφυγι διικθςθσ. 

 



9 Τίτλοσ Ενότθτασ 

Στάδια ανάπτυξθσ ΧΥΤΑ – 
εκςκαφι και προετοιμαςία 

• Προετοιμαςία χϊρου υγειονομικισ ταφισ (εξαςφάλιςθ απορροισ υγρϊν, 

περίφραξθ και δθμιουργία οδϊν πρόςβαςθσ).   

• Εκςκαφι και προετοιμαςία του πυκμζνα (διαδοχικά κατά τμιματα).  

• Τα χϊματα χρθςιμοποιοφνται αργότερα για κάλυψθ. 

• Πραγματοποιείται κατάλλθλθ ςτεγανοποίθςθ του πυκμζνα. 

• Tο ςφςτθμα ςυλλογισ αποςτραγγιςμάτων τοποκετείται μζςα ι πάνω 

ςτον πυκμζνα.   

• Mπορεί να τοποκετθκοφν και οριηόντια χαντάκια ανάλθψθσ βιοαερίου 

ςτον πυκμζνα, αν αναμζνονται πολλά οργανικά πτθτικά, τα οποία 

λαμβάνονται με φφςθμα αζρα και καίγονται.   

• Tοποκετοφνται περιμετρικοί αιςκθτιρεσ μεταξφ του πυκμζνα και του 

υδροφόρου ορίηοντα. 
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Στεγανοποίθςθ πυκμζνα ΧΥΤΑ 

 

 

 

 

 

 

•Στάδια ςτεγανοποίθςθσ του πυκμζνα ενόσ ΧΥΤΑ:   

•κατϊτερθ ςτεγανωτικι ςτρϊςθ από άργιλο, ςυμπυκνωμζνου πάχουσ 0,3 

μζτρων,  

•θ γεωμεμβράνθ προςτατεφεται από αποςτραγγιςτικό γεωφφαςμα 

πολυπροπυλενίου.   

•Η ςφνκετθ ςτεγανοποιθτικι ςτρϊςθ καλφπτεται από προςτατευτικι - 

αποςτραγγιςτικι ςτρϊςθ εδάφουσ, πάχουσ 0,4 μζτρων.  
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Κφτταρο (cell) 
•Kφτταρο (cell) ονομάηεται ο όγκοσ του υλικοφ που τοποκετείται ςε κάκε προκακοριςμζνθ 

λειτουργικι περίοδο (αντίςτοιχθ φάςθ λειτουργίασ), ςυνικωσ μία μζρα.  

•Κάκε κφτταρο ζχει ίδιο διαμορφωμζνο και ςτεγανοποιθμζνο πυκμζνα με ςαφι 

υδραυλικά όρια από το προθγοφμενο και το επόμενο και ίδιο ςφςτθμα ςυλλογισ 

διθκθμάτων.   

•Πλθροφται εξ' ολοκλιρου πριν τθν αρχι πλιρωςθσ του επομζνου.   

•Το κφτταρο αποτελείται από τα απορρίμματα και το υλικό κάλυψθσ.  

•H θμεριςια κάλυψθ είναι 15-30 cm χϊματοσ ι εδαφοβελτιωτικοφ που τοποκετείται ςτο 

τζλοσ κάκε μζρασ, προκειμζνου να αποφευχκεί θ διαςπορά των απορριμμάτων και να 

ελεγχκεί  θ ειςροι νεροφ ςτα ΑΣΑ. 
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Ταμπάνι (lift) 

• Ταμπάνι (lift) ονομάηεται ζνα πλιρεσ ςτρϊμα κυττάρων ςε όλθ τθν 

ζκταςθ του ΧΥΤΑ. Όταν το φψοσ υπερβαίνει τα 16-25 m,  

χρθςιμοποιοφνται "τοιχία" (benches) για να διατθρθκεί θ κλίςθ των 

πρανϊν, για να τοποκετθκοφν κανάλια για τα υγρά διθκιματα  και για 

τθν τοποκζτθςθ αγωγϊν βιοαερίου.  

• Το "τελικό ταμπάνι" (final lift) περιλαμβάνει το ςτρϊμα κάλυψθσ.  Το 

τελικό ςτρϊμα κάλυψθσ εφαρμόηεται ςε όλθ τθν επιφάνεια κάκε 

κυττάρου αφοφ ςυμπλθρωκοφν όλεσ οι λειτουργίεσ. 

 



13 Τίτλοσ Ενότθτασ 

Τελικό κάλυμμα 

Το τελικό κάλυμμα  ςυνικωσ αποτελείται από πολλαπλά 

ςτρϊματα χϊματοσ ι/ και υλικϊν γεωμεμβρανϊν 

ςχεδιαςμζνων με ςκοπό: 

–  τθν αφξθςθ των επιφανειακϊν απορροϊν,  

– τθν παρεμπόδιςθ ειςροισ νεροφ και  

– τθν υποςτιριξθ επιφανειακισ βλάςτθςθσ φυτϊν.  

 

 



14 Τίτλοσ Ενότθτασ 

Διάκεςθ ςτερεϊν απορριμμάτων 

• Kάκε θμεριςιο φορτίο τοποκετείται ςυμπιεςμζνο ςε ςτρϊμα 
2.5 - 4 m.   

• Τυπικό φψοσ κάκε κυττάρου: 3-10 m. 

• Κάλυμμα χϊματοσ ςτο τζλοσ κάκε μζρασ: 15-30 cm.   

• Στο τζλοσ με το κλείςιμο του κυττάρου τοποκετοφνται 
κατακόρυφοι αγωγοί αερίου.  

 



15 Τίτλοσ Ενότθτασ 

Κλείςιμο ενόσ ΧΥΤΑ 

• Xρειάηεται διαρκισ ζλεγχοσ και χειριςμόσ ενόσ ΧΥΤΑ μια 
και με τισ αντιδράςεισ ο χϊροσ κακιηάνει.   

• H παρακολοφκθςθ και ςυντιρθςθ εξακολουκεί για 30-50 
χρόνια μετά το κλείςιμο.   

• Mζςα ςτον χϊρο λαμβάνουν χϊρα βιολογικζσ αντιδράςεισ 
(αρχικά αερόβιεσ, ζπειτα αναερόβιεσ) και χθμικζσ και 
φυςικζσ μετατροπζσ (διαλυτοποίθςθ κ.ο.κ.) που οδθγοφν 
ςτθν παραγωγι διαφόρων ςυςτατικϊν τόςο ςτα υγρά όςο 
και ςτα αζρια απόβλθτα.  
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Κλείςιμο ενόσ ΧΥΤΑ 

• Ο πυκμζνασ που αποτελείται από πολλαπλζσ ςτρϊςεισ ςυμπυκνωμζνου πθλοφ και πλαςτικϊν μεγάλθσ 

πυκνότθτασ.  

• Στα ενδιάμεςα των ςτρϊςεων είναι τοποκετθμζνο ζνα ςφςτθμα διάτρθτων ςωλινων που χρθςιμεφουν 

για να ςυλλζγουν τα υγρά που διθκοφνται μζςα από τα απορρίμματα και να τα διοχετεφουν ςε μονάδα 

επεξεργαςίασ.  

• Γφρω ςτθ χωματερι υπάρχουν γεωτριςεισ, από τισ οποίεσ ελζγχεται ότι τα υπόγεια νερά τθσ περιοχισ 

δεν ζχουν μολυνκεί.  

• Μετά τθν εκφόρτωςθ τα απορρίμματα διαςτρϊνονται και ςυμπυκνϊνονται και κατόπιν ςκεπάηονται με 

χϊμα, που εμποδίηει τθ διαφυγι οςμϊν και αποκαρρφνει τα ηϊα (π.χ. τουσ γλάρουσ).  

• Μζςα ςτθ μάηα των απορριμμάτων είναι τοποκετθμζνοι ςωλινεσ, που ςυλλζγουν το μεκάνιο που 

παράγεται κατά τθν αποςφνκεςθ.  

• Σε μερικζσ χωματερζσ το μεκάνιο καίγεται για να μθ μολφνει τθν ατμόςφαιρα, αλλά επίςθσ μπορεί να 

χρθςιμοποιθκεί για τθν παραγωγι θλεκτριςμοφ.  

• Όταν θ χωματερι γεμίςει, ςφραγίηεται με μια ςυνεχι ςτρϊςθ αργίλου, ενϊ ζνασ περιμετρικόσ 

ςτραγγιςτιρασ απομακρφνει τα νερά τθσ βροχισ.  

• Η ςκεπαςμζνθ χωματερι μπορεί να χρθςιμεφςει για ακλθτικζσ εγκαταςτάςεισ αεροδρόμια και πάρκα  

• (Περιοδικό Experiment, Μάρτιοσ – Απρίλιοσ, 1995). 

 

 

 

.    



17 Τίτλοσ Ενότθτασ 

Γιρανςθ Χϊρου Υγειονομικισ Ταφισ 

 

 

 

 

.    

• Ι) αρχική προςαρμογή (αερόβια) 

• ΙΙ) μεταβατική φάςη (απονιτροποίθςθ, αποκείωςθ, 
μεταβατικι αναερόβια) 

• ΙΙΙ) όξινη φάςη  

(οξεογζνεςθ, διαλυτοποίθςθ Fe, Zn κλπ.) 

• ΙV) μεθανογζνεςη  

(παραγωγι μεκανίου) 

• V) ωρίμανςη  

(παραγωγι δφςκολα αποδομιςιμων χουμικοφ και 
φουλβικοφ οξζοσ). 
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Γιρανςθ Χϊρου Υγειονομικισ Ταφισ 

• H διάρκεια των φάςεων εξαρτάται από: 

– τθν κατανομι οργανικϊν, 

– τθ διακεςιμότθτα κρεπτικϊν,  

– τθν υγραςία (αν δεν είναι αρκετι περιορίηεται θ αποδόμθςθ) 

– το βακμό αρχικισ ςυμπίεςθσ.  

• Η αναερόβια αποςφνκεςθ του οργανικοφ κλάςματοσ παράγει βιοαζριο.    

CaHbOcNd+(4a-b-2c+3d)/4 H2O    (4a+b-2c-3d)/8CH4 +(4a-b+2c+3d)/8CO2+d NH3 

• Τα οργανικά διακρίνονται ςε γριγορα αποδομιςιμα (3 μινεσ - 5 χρόνια) 

και αργά αποδομιςιμα (ζωσ 50 χρόνια). 

 

 



19 Τίτλοσ Ενότθτασ 

Συλλογι βιοαερίου 

• Tο βιοαζριο μεταφζρεται με μεταφορά και διάχυςθ.  O πρϊτοσ 

μθχανιςμόσ  υπεριςχφει όταν ζχουμε μεγάλθ παραγωγι ενϊ ο 

δεφτεροσ όταν ζχει μειωκεί θ παραγωγι αερίου.   

• Tο βιοαζριο μπορεί να ςυλλεχκεί είτε πακθτικά (κυρίωσ όταν ζχουμε 

μεγάλθ παραγωγι) είτε ενεργθτικά (αντλίεσ).  

• Ο ςχθματιςμόσ του βιοαερίου ςτο χϊρο τθσ υγειονομικισ ταφισ και 

οι ανεξζλεγκτεσ εκλφςεισ του είναι δυνατόν να προξενιςουν 

πυρκαγιζσ, εκριξεισ, επικίνδυνεσ ςυγκεντρϊςεισ αερίων, οςμζσ κλπ.  

– Όταν το μεκάνιο είναι μεταξφ 5-15 %, το αζριο είναι εκρθκτικό.  

 

 

.    



20 Τίτλοσ Ενότθτασ 

Σφςταςθ βιοαερίου (% ςε ξθρι βάςθ) 

• CH4      45-60 
• CO2      40-60 
• N2       2-5 
• O2      0.1-1 
• ςουλφίδια,διςουλφίδια,μερκαπτάνεσ   0-1 
• NH3      0.1-1 
• H2      0-0.2 
• CO      0-0.2 
• Ιχνοςτοιχεία (περίπου 150 ενϊςεισ)  0.01-0.6 
• Θερμοκραςία (°F)    100-120  
• Eιδικι βαρφτθτα    1.02-1.06 
• Υγραςία     κορεςμζνο 
• Θερμογόνα δφναμθ (Btu/sft3)   400-550 

 

 

 

 

.    
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Σχθματιςμόσ, ςφςταςθ, κίνθςθ και 
ρφκμιςθ ςτραγγιςμάτων 

• Tα ςτραγγίςματα ςυλλζγονται ςτον πυκμζνα 
του ΧΥΤΑ και ςτθν ςυνζχεια διθκοφνται ςτο 
ζδαφοσ εκτόσ εάν υπάρχει ςτρϊςθ από πθλό ι 
άλλο υλικό που να ζχει χαμθλι διαπερατότθτα. 

• Tα ςτραγγίςματα μποροφν να 
ανακυκλοφορθκοφν ςτον ΧΥΤΑ βελτιϊνοντασ 
τθν βιολογικι δραςτθριότθτα.  

• Eναλλακτικά μποροφν :  

– να εξατμίηονται ςε κατάλλθλεσ δεξαμενζσ,  
– να τυγχάνουν βιολογικισ επεξεργαςίασ, ι  
– να εκβάλλονται ςτο αποχετευτικό δίκτυο.  
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Τυποποιθμζνθ ςφςταςθ 
ςτραγγιςμάτων 

Σσστατικό Nέος ΦΥΤΑ (< 2 έτη)  Ώριμος ΦΥΤΑ 
  Φάσμα  Tσπικά  (> 2 έτη) 
 
BOD5  2000 -   3000 10.000  100 - 200 
TOC  1500 - 20000 6.000    80 - 160 
COD  3000 - 60000 18.000  100 - 500 
TSS  200 -   2000 500   100 - 400 
Oργ. N  10 -     800  200  80 - 120 
NH4+- N  10 -    800  200  20 -    40 
NO3

-   5 -   40  25   5 -    10 
ολικός P  5 -     100  30  5 -    10 
ορθουωσυορικά   4 -     80  20  4 -      8 
αλκαλικότητα 1000 - 10000 3.000  200 - 1000  
pH  4.5  -  7.5  6  6.6 - 7.5 
σκληρότητα 300 -  10000 3.500   200 - 500 
Ca  200 -    3000 1000  100 - 400 
Mg  50 -   1500  250  50 - 200 
K  200 -    1000 300  50 - 400 
Na  200 -    2500 500   100 - 200 
Cl-   200 -   3000 500  100 - 400 
SO4

2-  50 -     1000 300  20 - 150 
ολ.σίδηρος  50 -     1200 60  20 - 200  
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ΚΥΑ 29407/2002 (εναρμόνιςθ με 
οδθγία 1999/31) 

• Εκνικοί ςτόχοι μείωςθσ βιοαποδομιςιμων ΑΣΑ που 
καταλιγουν ςε ΧΥΤΑ με βάςθ τισ ποςότθτεσ που είχαν 
παραχκεί το 1995 : 

– Μζχρι το 2010 μείωςθ ςτο 75% 

– Μζχρι το 2013 μείωςθ ςτο 50% 

– Μζχρι το 2020 μείωςθ ςτο 35% 

 

• Κάκε χϊροσ ΧΥΤΑ κατατάςςεται ςε μία από τισ κατθγορίεσ : 

– ΧΥΤ επικινδφνων αποβλιτων 

– ΧΥΤ μθ επικινδφνων αποβλιτων 

– ΧΥΤ αδρανϊν αποβλιτων 
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Συγκριτικά ςτοιχεία εφαρμογισ 
τεχνολογιϊν διαχείριςθσ ΑΣΑ : 

• Από τισ κερμικζσ μεκόδουσ επικρατεί ςιμερα θ καφςθ με μερικι 
αξιοποίθςθ ενζργειασ είτε θλεκτρικισ είτε κερμικισ (Σκανδιναβικζσ 
χϊρεσ). 

• Δεν υπάρχουν διεκνϊσ επαρκι τεχνικοοικονομικά ςτοιχεία και εμπειρία 
για τθν ικανοποιθτικι εφαρμογι των μεκόδων τθσ πυρόλυςθσ και τθσ 
αεριοποίθςθσ ςε πλιρθ κλίμακα.  

• Τα τελευταία χρόνια κερδίηει ζδαφοσ θ εφαρμογι τθσ αναερόβιασ 
βιοςτακεροποίθςθσ με ταυτόχρονθ ανάκτθςθ ενζργειασ από τθν καφςθ 
του παραγόμενου βιοαερίου.  

• Η αερόβια βιοςτακεροποίθςθ παρουςιάηει ενδιαφζρον ωσ προσ τθν 
εφαρμογι τθσ μόνο ςτθν περίπτωςθ επεξεργαςίασ του οργανικοφ 
κλάςματοσ των ΑΣΑ μετά από διαλογι ςτθν πθγι.  

• Η επιλογι ΧΥΤΑ ωσ μεκόδου τελικισ διάκεςθσ των ΑΣΑ ςυνεχίηει να 
υπεριςχφει ζναντι των άλλων μεκόδων με τεχνικοοικονομικά κριτιρια 
κακϊσ το κόςτοσ εφαρμογισ τθσ είναι ςθμαντικά χαμθλότερο. 
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 Κόςτοσ ΧΥΤΑ 

Συστατικό κόστους Κόστος (€/τόννο)* Ποσοστό (%) 

Ανάπηυξη 0.35 2.6% 

Καηαζκευή 2.74 20.1% 

Λειηουπγία 8.48 62.4% 

Κλείζιμο 0.66 4.9% 

Μεηαθπονηίδα 1.36 10.0% 

Σύνολο 13.60 100.0% 

* World Bank (2003) 



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, 
Υγειονομικι Ταφι Αςτικϊν Στερεϊν Απορριμμάτων». Ζκδοςθ: 1.0. Πάτρα 
2014. Διακζςιμο από τθ δικτυακι διεφκυνςθ: 
https://eclass.upatras.gr/courses/CMNG2144 

 

 

 



31 Τίτλοσ Ενότθτασ 

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/

