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Τι ονομάζουμε στερεά απόβλητα; 

Ως στερεά απόβλητα ή στερεά απορρίμματα 

ορίζουμε την ετερογενή μάζα στερεών 

αστικών αποβλήτων (ΑΣΑ), καθώς και τη 

σχετικά πιο ομογενοποιημένη μάζα 

αγροτικών, βιομηχανικών, και 

μεταλλευματικών στερεών αποβλήτων.

Τι σημαίνει «διαχείριση 

απορριμμάτων»; 

H διαχείριση των στερεών 

απορριμμάτων περιλαμβάνει 

•τον έλεγχο της δημιουργίας 

•την προσωρινή αποθήκευση 

•τη συλλογή 

•τη μεταφορά 

•την επεξεργασία και 

•την διάθεσή τους με τον 

βέλτιστο δυνατό τρόπο από 

πλευράς δημόσιας υγιεινής, 

οικονομικών, μηχανικής, 

συντήρησης, αισθητικής και 

περιβαλλοντικών συνεπειών. 
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Λειτουργικά στάδια στη διαχείριση 

απορριμμάτων 

• δημιουργία απορριμμάτων 

• χειρισμός, διαχωρισμός, αποθήκευση 

απορριμμάτων καθώς και επεξεργασία στην 

πηγή 

• συλλογή και αποκομιδή απορριμμάτων 

• διαχωρισμός, επεξεργασία και φυσική ή χημική 

ή βιολογική μετατροπή των στερεών 

απορριμμάτων

• μεταφόρτωση 

• διάθεση των στερεών απορριμμάτων
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Ολοκληρωμένη διαχείριση 

στερέων απορριμμάτων

H ολοκληρωμένη διαχείριση 

στερεών απορριμμάτων 

συνίσταται στον προσδιορισμό των 

αλληλουχιών και αλληλεξαρτήσεων 

των παραπάνω λειτουργικών 

σταδίων που οδηγούν σε μία 

βέλτιστη συνολικά λύση. H 

ιεράρχηση η οποία ακολουθείται 

για μία ολοκληρωμένη διαχείριση 

βασίζεται: 

•στη μείωση στην πηγή 

•στην ανακύκλωση 

•στη μετατροπή και 

•στην ταφή

Μείωση στην πηγή 

Περιλαμβάνει τη μείωση τόσο της ποσότητας 

όσο ενδεχομένως και της τοξικότητας των 

απορριμμάτων. H μείωση μπορεί να επιτευχθεί 

μέσω: 

• σχεδιασμού, 

• κατασκευής και 

• συσκευασίας προϊόντων 

με ελάχιστο τοξικό περιεχόμενο, ελάχιστο όγκο 

υλικού ή επιμηκυμένο χρόνο ζωής, καθώς 

• και μέσω καμπάνιας ενημέρωσης.



Ανακύκλωση 

Περιλαμβάνει: 

• το διαχωρισμό και τη συλλογή 

απορριμμάτων,

• την προετοιμασία αυτών των υλικών 

για επαναχρησιμοποίηση και 

επανακατασκευή και 

• την επαναχρησιμοποίηση και 

επανακατασκευή.

Μετατροπή 

Περιλαμβάνει τη φυσική, χημική ή βιολογική 

μεταβολή των απορριμμάτων και 

χρησιμοποιείται προκειμένου να: 

• βελτιωθεί η αποδοτικότητα της διαχείρισης, 

• ανακτηθεί επαναχρησιμοποιήσιμο και 

ανακυκλώσιμο υλικό και 

• παραχθούν χρήσιμα προϊόντα όπως 

εδαφοβελτιωτικά και βιοαέριο.

Διάθεση 

• των άχρηστων μη ανακυκλώσιμων στερεών 

• των άχρηστων προϊόντων διαχωρισμού 

• των άχρηστων προϊόντων μετατροπής 

H ταφή των παραπάνω είναι η συνηθισμένη 
επιλογή για τη διάθεση στο περιβάλλον.



3
Προϋποθέσεις για ολοκληρωμένη 

διαχείριση 

H επιτυχής ολοκληρωμένη διαχείριση των 

απορριμμάτων προϋποθέτει:

• την κατάλληλη ενημέρωση του πολίτη 

• την κατάλληλη επιλογή τεχνολογιών 

• την ευελιξία χειρισμών στις διαμορφούμενες 

νέες συνθήκες (τεχνολογικές, κοινωνικές, 

περιβαλλοντικές, χωροταξικές, οικονομικές), 

• την ικανοποιητική παρακολούθηση και 

έλεγχο, και 

• την ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού και 

οικονομικού ρίσκου.
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Πηγές και Τύποι Στερεών Απορριμμάτων

• Οικιακά 

• Εμπορικά

• Ιδρυματικά 

• Κατασκευών ή κατεδαφίσεων (μπάζα)

• Αστικών υπηρεσιών 

• Μονάδων επεξεργασίας αποβλήτων 

• Βιομηχανικά 

• Αγροτικά
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Σύσταση Στερεών Απορριμμάτων 

ως προς διάφορα υλικά 

• Αλουμίνιο (95% οικονομία σε ενέργεια) 

• Χαρτί (παλιές εφημερίδες, χαρτόνι, χαρτί 

πολυτελείας, μεικτό χαρτί) 

• Πλαστικά (καθαρό εμπορικής ποιότητας, 

μετακαταναλωτικής ποιότητας) 

• Γυαλί (επίπεδο, πιεσμένο κίτρινο, πράσινο 

γυαλί) 

• Σιδηρά μέταλλα (σίδηρος, χάλυβας) 

• Μη σιδηρά μέταλλα 

• Ζυμώσιμα (βιοσταθεροποιούνται εύκολα)

• Απόβλητα κατασκευών (μπάζα)


