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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

ε απηή ηε δηπισκαηηθή εξγαζία γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα θαηαγξαθήο ηεο ζχζηαζεο 

θαη ηεο πνζφηεηαο  ηνπ παξαγφκελνπ απνξξίκκαηνο ζηνπο ρψξνπο ηνπ Δ.Μ.Π. κε 

έκθαζε ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ παξαγφκελνπ απνξξίκκαηνο ζηνπο ρψξνπο ηεο 

ρνιήο Μεραληθψλ Μεηαιιείσλ - Μεηαιινπξγψλ (Μ.Μ.Μ.). θνπφο είλαη ε κειέηε 

ηνπ παξαγφκελνπ απνξξίκκαηνο ζηνπο ρψξνπο ηνπ Δ.Μ.Π. κε ζηφρν ηε δηακφξθσζε 

ελφο ζπζηήκαηνο ρσξηζηήο δηαινγήο απνξξηκκάησλ ζηε ρνιή Μ.Μ.Μ. ηνπ Δ.Μ.Π. 

θαη ζε ρψξνπο απηνχ. 

Γηα ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ ζρεηηθά κε ηε ζχζηαζε θαη ηελ πνζφηεηα ηνπ 

παξαγφκελνπ απνξξίκκαηνο ζην Δ.Μ.Π. πξαγκαηνπνηήζεθαλ δεηγκαηνιεςίεο: 

 ζην ζχκκεηθην απφξξηκκα ηνπ δεπηέξνπ νξφθνπ ηεο ρνιήο Μ.Μ.Μ., 

 ζε θάδνπο αλαθχθισζεο ραξηηνχ ζην δεχηεξν φξνθν θαη ζηε Γξακκαηεία ηεο 

ρνιήο Μ.Μ.Μ., 

 ζηνπο θάδνπο αλαθχθισζεο ραξηηνχ ηεο Κεληξηθήο Βηβιηνζήθεο ηνπ Δ.Μ.Π. θαη 

ηέινο  

 ζε θάδνπο αλαθχθισζεο Α.Ζ.Ζ.Δ. ζηε ρνιή Μ.Μ.Μ., ζην θηήξην Φπζηθήο ηεο 

ρνιήο .Δ.Μ.Φ.Δ. θαη ζην θηήξην Γηνίθεζεο ηνπ Δ.Μ.Π. 

Έπεηηα απφ επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ απφ ηηο δεηγκαηνιεςίεο, επηρεηξήζεθε ε 

δηακφξθσζε ελφο κνληέινπ εθηίκεζεο ηεο κειινληηθήο παξαγφκελεο πνζφηεηαο ηνπ 

ζχκκεηθηνπ απνξξίκκαηνο ζηε ρνιή Μ.Μ.Μ. Δπηπιένλ, έγηλε κηα απφπεηξα 

πξνζδηνξηζκνχ ηεο πηζαλήο ζρέζεο κεηαμχ ηεο παξαγφκελεο πνζφηεηαο 

ζπγθεθξηκέλσλ ηχπσλ απνξξηκκάησλ πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ ελπδάησζε ηνπ 

νξγαληζκνχ (π.ρ. θηάιεο PET, ζπζθεπαζίεο αλαςπθηηθψλ θ.ι.π.) θαη ηεο κεηαβνιήο 

ηεο ζεξκνθξαζίαο. 

Ζ κειέηε πξαγκαηνπνηήζεθε ζηνπο ρψξνπο ηνπ Δ.Μ.Π. θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα 

Απξηιίνπ-Μαΐνπ 2009 θαη Απξηιίνπ 2010. 

Μεξηθά απφ ηα βαζηθφηεξα ζπκπεξάζκαηα ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο 

είλαη ηα εμήο: 

 Με ηε δηακφξθσζε ελφο νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο 

ησλ δηάθνξσλ θαηεγνξηψλ αλαθπθιψζηκσλ απνξξηκκάησλ ζα κπνξνχζε λα 

κεησζεί θαηά 46% ε πνζφηεηα ηνπ παξαγφκελνπ απνξξίκκαηνο ζην δεχηεξν 

φξνθν ηεο ρνιήο Μ.Μ.Μ. πνπ θαηαιήγεη ζην Υ.Τ.Σ.Α. 

 Ζ πηινηηθή ιεηηνπξγία ησλ θάδσλ αλαθχθισζεο ραξηηνχ ζην θηήξην ηεο ρνιήο 

Μ.Μ.Μ. απέδεημε ην δσεξφ ελδηαθέξνλ ησλ κειψλ ηεο ρνιήο γηα ηελ 

αλαθχθισζε ραξηηνχ. 
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 Ζ πνζφηεηα ραξηηνχ πςειήο πνηφηεηαο (ιεπθφ ραξηί) ήηαλ εκθαλψο κεγαιχηεξε 

απφ απηήλ ησλ άιισλ ηχπσλ αλαθπθιψζηκνπ ραξηηνχ. 

 Ο «Δμνπιηζκφο πιεξνθνξηθήο θαη ηειεπηθνηλσληψλ» ήηαλ ε θπξίαξρε θαηεγνξία 

Α.Ζ.Ζ.Δ. πνπ βξέζεθαλ ζηνπο πξάζηλνπο θάδνπο αλαθχθισζεο ηεο 

«Αλαθχθισζεο πζθεπψλ Α.Δ.». 

 Φαίλεηαη λα ππάξρεη δπλαηφηεηα εθηίκεζεο ησλ κειινληηθψλ πνζνηήησλ ησλ 

παξαγφκελσλ απνξξηκκάησλ ζην δεχηεξν φξνθν ηεο ρνιήο Μ.Μ.Μ., θαζψο νη 

εθηηκήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ 2009 πξνζέγγηζαλ 

πνιχ ηηο κεηξήζεηο ηνπ 2010. 

 Ζ αιιαγή ηεο ζεξκνθξαζίαο δελ επεξεάδεη νκνηφκνξθα φιεο ηηο θαηεγνξίεο ησλ 

απνξξηκκάησλ πνπ πξνέξρνληαη απφ πξντφληα πνπ πξνζθέξνπλ ελπδάησζε 

ζηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ. 
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ABSTRACT 

The present Diploma Thesis is a general attempt to understand the composition and 

quantity of waste generated at selected buildings of NTUA, emphasizing the 

identification of the waste generated at the building of  Mining and Metallurgical 

Engineering School. The aim is to use the results of this to establish a system of 

separate waste collection at the School of Mining and Metallurgical Engineering and 

the premises of the NTUA in general. 

Waste sampling is necessary to collect data and draw conclusions on the 

composition and quantity of waste generated at 

NTUA. Samples were collected from certain point, such as: 

 mixed waste bins at the second floor of Mining and Metallurgical Engineering 

School,  

 paper recycling bins at the second floor and the Registry office  of the School of 

the same School, 

 paper recycling bins at the Central Library of NTUA and finally,  

 W.E.E.E. recycling bins at the School of Mining and Metallurgical Engineering, 

the building of the Physics Department at the School of Applied Mathematical 

and Physical Sciences (SEMFE). and the Administration building of  NTUA. 

After processing sampling data, there was an attempt to develop a model for the 

assessment of future quantities of mixed waste to be produced at the School of 

Mining and Metallurgical Engineering. Moreover, an effort was made to correlate the 

generated amount of specific waste types that are related to the hydration of the 

human body (PET bottles, soda cans etc) and  temperature changes. 

The study was conducted during April-May 2009 and April 2010. 

Some of the main conclusions of this Thesis are summarized to the following: 

 By developing an integrated system for the alternative management of different 

types of recyclable waste, the amount of waste generated at the second floor of 

Mining-Metallurgical Engineering School, which is finally landfilled, could be 

reduced by 46%. 

 The pilot operation of paper recycling bins in the above-mentioned building 

demonstrated the strong interest of the staff and students in paper recycling. 

 The quantity of high-quality paper (white paper) was distinctly higher than that of 

the other types of recyclable paper. 

 The "IT and telecommunications equipment" was the dominant category of 

W.E.E.E. found in the green recycling bins of "Electrocycle SA”.  
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 Based on sampling data and the mathematical model established for the waste 

rejected at the second floor of Mining-Metallurgical Engineering building, the 

estimation of the future waste quantities seems possible, as the model-predicted 

quantity from 2009 data is in agreement with that sampled in 2010.  

 The change in temperature does not uniformly affect all the waste derived from 

products that offer hydration to the human body.  
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ζην ζύκκεηθην απόξξηκκα.  

 Γράφημα 3.7 : % θ.β. αλαινγία πιαζηηθώλ ζην ζύκκεηθην απόξξηκκα. 
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ζύκκεηθην απόξξηκκα. 
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ΠΡΟΛΟΓΟ 

Ζ δηπισκαηηθή απηή εξγαζία απνηειεί θαξπφ κηαο  πνιχκελεο πξνζπάζεηαο θαη 

ελαζρφιεζεο γηα ηε δηακφξθσζε ελφο νινθιεξσκέλνπ πξνγξάκκαηνο αλαθχθισζεο 

ζηελ Πνιπηερλεηνχπνιε. Σν ελδηαθέξνλ κνπ γηα έλα ηέηνηνπ είδνπο πξφγξακκα 

μεθίλεζε απφ ηελ πξψηε ζηηγκή ηεο εηζαγσγήο κνπ ζην Πνιπηερλείν. Έρνληαο 

επαηζζεηνπνηεζεί ζε ζέκαηα πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο κε πξνβιεκάηηδε ην 

γεγνλφο φηη ζε έλα απφ ηα ηζηνξηθφηεξα Παλεπηζηεκηαθά Ηδξχκαηα ηεο ρψξαο δελ 

ππήξρε κηα νξγαλσκέλε ζηξαηεγηθή δηαρείξηζεο γηα ηα ζηεξεά απφβιεηα αζηηθνχ 

ηχπνπ πνπ παξάγνπλ ζε θαζεκεξηλή βάζε ηα κέιε ηεο. Σν εξέζηζκα λα μεθηλήζσ ηελ 

παξνχζα δηπισκαηηθή ήηαλ ε εζεινληηθή κνπ ελαζρφιεζε κε ηελ Πεξηβαιινληηθή 

Οκάδα ηνπ Δ.Μ.Π., ζην πιαίζην ηεο νπνίαο δξαζηεξηνπνηήζεθα ζε πιήζνο δξάζεσλ 

πνπ είραλ ζθνπφ ηελ έληαμε ζπζηεκάησλ ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ 

ζηνπο ρψξνπο ηνπ ηδξχκαηνο. Δληνχηνηο πίζηεπα αθξάδαληα φηη ηέηνηνπ είδνπο 

δξάζεηο δελ αξθνχλ απφ κφλεο ηνπο γηα λα δηακνξθψζνπλ κηα νινθιεξσκέλε 

ζηξαηεγηθή δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ ζην Πνιπηερλείν. Αλακθίβνια κηα 

ζπζηεκαηηθή θαη νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε ζην δήηεκα ηεο δηαρείξηζεο ησλ 

απνξξηκκάησλ ζα νδεγνχζε ζηε δηακφξθσζε ππνδνκψλ πνπ ζα επλννχζαλ ηελ 

βηψζηκε δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ. 

Γηα ην ιφγν απηφ απνθάζηζα κε ηελ παξφηξπλζε ησλ θαζεγεηψλ κνπ λα 

πξνρσξήζσ ζηε ζχληαμε ηεο παξνχζαο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο κε ζθνπφ λα 

πξνζθέξσ φρη κφλν εζεινληηθά αιιά θαη εξεπλεηηθά ζην κείδνλ δήηεκα ηεο 

δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ πνπ ηαιαλίδεη εδψ θαη δεθαεηίεο ηελ ειιεληθή 

θνηλσλία. Αλακθίβνια ην Δζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλείν ζα πξέπεη λα απνηειέζεη 

πξφηππν θαη αξσγφ δχλακε ζηελ πξνζπάζεηα γηα κηα θνηλσλία ρσξίο απνξξίκκαηα 

πξνσζψληαο ηελ αεηθφξν αλάπηπμε ζε φιεο ηηο εθθάλζεηο ηεο.  

ε απηή ηε Γηπισκαηηθή Δξγαζία  επηρεηξείηαη λα παξνπζηαζηεί, έζησ θαη ζπλνπηηθά, 

ε πξψηε θαη ζεκειηψδεο θάζε γηα ηε δηακφξθσζε ελφο νινθιεξσκέλνπ 

πξνγξάκκαηνο ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο πνπ δελ είλαη άιιε απφ ηνλ πνηνηηθφ θαη 

πνζνηηθφ πξνζδηνξηζκφ ηνπ παξαγφκελνπ απνξξίκκαηνο ηεο Πνιπηερληθήο 

θνηλφηεηαο. Βέβαηα, ζην πιαίζην κηαο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο είλαη αδχλαηνο ν 

πιήξεο θαη νινθιεξσκέλνο πξνζδηνξηζκφο ηνπ παξαγφκελνπ απνξξίκκαηνο ζε 

φινπο ηνπο ρψξνπο ηνπ Δ.Μ.Π. Γηα ην ιφγν απηφ απνθαζίζηεθε λα κειεηεζεί ην 

ζχκκεηθην απφξξηκκα πνπ παξάγεηαη ζην δεχηεξν φξνθν ηεο ζρνιήο Μεραληθψλ 

Μεηαιιείσλ-Μεηαιινπξγψλ (Μ.Μ.Μ.) ηνπ Δ.Μ.Π. Παξάιιεια, ηνπνζεηήζεθαλ δχν 

θάδνη αλαθχθισζεο ραξηηνχ ζην θηήξην ησλ Μ.Μ.Μ., ν έλαο ζην δεχηεξν φξνθν θαη ν 

άιινο ζηε Γξακκαηεία ηεο ρνιήο, πνπ κειεηήζεθαλ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ζρεδφλ 
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δπν κελψλ. Δπηπξφζζεηα, πέξαλ απφ ηνπο θάδνπο αλαθχθισζεο ραξηηνχ 

ηνπνζεηήζεθε θαη κειεηήζεθε θάδνο γηα αλαθχθισζε κηθξψλ ειεθηξηθψλ θαη 

ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ  ηεο εηαηξίαο «Αλαθχθισζεο πζθεπαζηψλ Α.Δ.». Δπίζεο, 

εθηφο ηε ρνιή Μ.Μ.Μ., κειεηήζεθαλ νη θάδνη αλαθχθισζεο ραξηηνχ ηεο Κεληξηθήο 

Βηβιηνζήθεο ηνπ Δ.Μ.Π. θαη νη θάδνη γηα Α.Ζ.Ζ.Δ. ζην θηήξην Έξεπλαο θαη ζην θηήξην 

Φπζηθήο ηεο ρνιήο .Δ.Μ.Φ.Δ. ηνπ Δ.Μ.Π. 

ην πξψην θεθάιαην ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο επηρεηξείηαη κηα κηθξή εηζαγσγή 

ζηηο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηε ζχγρξνλε ζεψξεζε ησλ πνιηηηθψλ δηαρείξηζεο ησλ  

απνξξηκκάησλ. Ηδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζηε ζηάζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζην 

ζέκα ηεο δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ, ζηάζε πνπ ππνρξενχηαη λα πηνζεηήζεη θαη 

ε Διιάδα σο θξάηνο κέινο ηεο Έλσζεο. 

ην δεχηεξν θεθάιαην γίλεηαη αλαθνξά ζηε ζεσξία ηεο ζηαηηζηηθήο πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζηα επφκελα θεθάιαηα ηεο εξγαζίαο γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ 

κεηξήζεσλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηηο δεηγκαηνιεςίεο. Ζ κέζνδνο ησλ ειαρίζησλ 

ηεηξαγψλσλ θαη ε εχξεζε ηεο πεξηνρήο εκπηζηνζχλεο ηεο επζείαο αλαδξνκήο είλαη 

ην θχξην καζεκαηηθφ ππφβαζξν πάλσ ζην νπνίν ζα βαζηζηεί ε ζηαηηζηηθή 

επεμεξγαζία ησλ κεηξήζεσλ. 

Σν ηξίην θεθάιαην απνηειεί ην θχξην κέξνο ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο. ε απηφ 

παξνπζηάδνληαη θαη αλαιχνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ δεηγκαηνιεςηψλ ζην ζχκκεηθην 

απφξξηκκα ηνπ δεπηέξνπ νξφθνπ ησλ Μ.Μ.Μ., ησλ θάδσλ αλαθχθισζεο ραξηηνχ θαη 

ησλ θάδσλ Α.Ζ.Ζ.Δ. Δπίζεο, γίλεηαη αλαθνξά ζηηο κεζφδνπο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

ζηηο δεηγκαηνιεςίεο θαη ηέινο εμάγνληαη ηα ζρεηηθά ζπκπεξάζκαηα. 

ην ηέηαξην θεθάιαην επηρεηξείηαη ε εθηίκεζε ηεο παξαγφκελεο πνζφηεηαο ηνπ 

ζχκκεηθηνπ απνξξίκκαηνο ηνπ δεπηέξνπ νξφθνπ ηνπ θηηξίνπ Μ.Μ.Μ. γηα ην 2010, κε 

βάζε ην κνληέιν πνπ πξνέθπςε απφ ηα ζηνηρεία δεηγκαηνιεςηψλ ηνπ 2009. Ζ 

πξφβιεςε ηνπ εχξνπο, κέζα ζην νπνίν ζα θηλείηαη ε παξαγφκελε πνζφηεηα 

απνξξίκκαηνο είλαη πνιχηηκν εξγαιείν αλαθνξηθά κε ηε δηακφξθσζε ζηξαηεγηθψλ 

δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ, γηαηί ε γλψζε ηεο εθηηκψκελεο πνζφηεηαο θαζνξίδεη ην 

πιήζνο ησλ θάδσλ θαη ηε ζπρλφηεηα απνθέλσζεο απηψλ. ην ηέινο ηνπ θεθαιαίνπ 

γίλεηαη ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ εθηηκψκελσλ πνζνηήησλ απνξξίκκαηνο γηα ην 2010, 

φπσο ππνινγίζηεθαλ απφ ην κνληέιν, θαη ησλ πξαγκαηηθψλ, φπσο πξνέθπςαλ απφ 

ηηο δεηγκαηνιεςίεο ηνπ 2010. 

ην πέκπην θεθάιαην γίλεηαη πξνζπάζεηα ζπζρέηηζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο 

πεξηβάιινληνο  θαη ηεο παξαγφκελεο πνζφηεηαο απνξξηκκάησλ  ζην δεχηεξν φξνθν 

ηνπ θηηξίνπ Μ.Μ.Μ. Αλακθίβνια, ε αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο νδεγεί ηα άηνκα ζηελ 

απμεκέλε θαηαλάισζε πξντφλησλ πνπ πξνθαινχλ ελπδάησζε ηνπ νξγαληζκνχ. Ο 
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ζηφρνο ζε απηφ ην θεθάιαην είλαη λα απνηππσζεί ε επίδξαζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζηηο 

παξαγφκελεο πνζφηεηεο ησλ δηάθνξσλ εηδψλ ηνπ ζχκκεηθηνπ απνξξίκκαηνο. 

ην έθην θαη ηειεπηαίν θεθάιαην γίλεηαη κηα πξψηε πξνζέγγηζε ζηε δηακφξθσζε κηαο 

νινθιεξσκέλεο ζηξαηεγηθήο δηαρείξηζεο ησλ αζηηθψλ απνξξηκκάησλ ζηελ 

Πνιπηερλεηνχπνιε. Θα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ε Πνιπηερλεηνχπνιε θηινμελεί ζηνπο 

θφιπνπο ηεο πιήζνο δηαθνξεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ έρνπλ ζαλ ζπλέπεηα θαη ηε 

δηαθνξεηηθή παξαγσγή απνξξίκκαηνο. Απηή αθξηβψο ε ηδηαηηεξφηεηα ηεο 

Πνιπηερλεηνχπνιεο επηβάιεη λα πξαγκαηνπνηεζεί κηα νκαδνπνίεζε ησλ ρψξσλ 

εθείλσλ πνπ παξάγνπλ θνηλήο ζχζηαζεο απφξξηκκα. Δπηπξφζζεηα αλαδεηθλχεηαη ν 

ξφινο πνπ ζα κπνξνχζε λα δηαδξακαηίζεη ην Δ.Μ.Π. ζε ηνπηθφ θαη παλειιαδηθφ 

επίπεδν ζε ζρέζε κε ηε ράξαμε πνιηηηθψλ βηψζηκεο δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ. 

Κιείλνληαο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ νιφςπρα ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή κνπ θ. 

Γεψξγην Αλαζηαζάθε πνπ πίζηεςε ζε απηή ηε δνπιεηά θαη κε βνήζεζε λα ηε θέξσ εηο 

πέξαο. Δπηπιένλ, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ αλαπιεξσηή θαζεγεηή θ. 

Αιέμαλδξν Παπαγηάλλε πνπ κνπ έδσζε ην εξέζηζκα θαη κε ελζάξξπλε λα αζρνιεζψ 

κε ην ζέκα ηεο δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ ζην Δ.Μ.Π. Σέινο ζα ήζεια λα 

επραξηζηήζσ ην δηπισκαηνχρν κεραληθφ Μ.Μ.Μ., ππνςήθην δηδάθηνξα ηνπ ηκήκαηνο 

Μ.Μ.Μ. θ. Γεψξγην Καηζνχια γηα ηελ πνιχηηκε βνήζεηα πνπ κνπ πξφζθεξε πάλσ ζε 

ζέκαηα ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο.  

Δχρνκαη νη ζειίδεο απηήο ηεο εξγαζίαο πνπ αθνινπζνχλ λα επαηζζεηνπνηήζνπλ ηα 

κέιε ηεο Πνιπηερληθήο θνηλφηεηαο, ζπλεηδεηνπνηψληαο ηελ αηνκηθή ηνπο επζχλε θαη 

ηε ζπκβνιή ηνπο ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ εμνηθνλφκεζε θπζηθψλ 

πφξσλ.   
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1. ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΧΝ ΣΔΡΔΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ  

1.1 Γεληθά 

Σν πξφβιεκα ηεο δηαρείξηζεο ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ ζηηο κέξεο καο είλαη ηδηαίηεξα 

ζνβαξφ θαη πεξίπινθν, αθνχ ζηε δηαδηθαζία επίιπζήο ηνπ εκπιέθνληαη ηερλνινγηθνί, 

νηθνλνκηθνί, θνηλσληθνί θαη ζεζκηθνί παξάκεηξνη, γεγνλφο πνπ θαζηζηά δχζθνιε ηε 

ιήςε απνθάζεσλ.  

Γηα ην ιφγν απηφ, ε επηινγή ηεο εθαξκνδφκελεο θαηά πεξίπησζε ηερλνινγίαο ζα 

πξέπεη πξσηαξρηθά λα ιάβεη ππφςε ηεο ην ξφιν πνπ ζα δηαδξακαηίζνπλ νη πνιίηεο, 

θαζψο απηνί είλαη νη παξαγσγνί ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ θαη νη απνδέθηεο ησλ 

επηπηψζεσλ (νηθνλνκηθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ) ηεο επηιεγφκελεο ηερληθήο ιχζεο. 

Ζ ζπκκεηνρή ηνπ πνιίηε, φζν θαη γεληθφηεξα ε ζηάζε ηνπ ζην πξφβιεκα ηεο 

δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ, είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή, αθνχ: 

 ζεκαηνδνηεί ηε δπλαηφηεηα απνδνρήο ησλ πξνγξακκάησλ δηαρείξηζεο ζε φια 

ηνπο ηα ζηάδηα θαη ηδηαίηεξα ζην δήηεκα ηεο ηειηθήο δηάζεζεο, 

 σο πεξηβαιινληηθά ζπλεηδεηνπνηεκέλνο πνιίηεο , κπνξεί λα δηαρσξίδεη ηα 

πιηθά ζηελ πεγή θαη λα ηα κεηαθέξεη ζην ζσζηφ θάδν, 

 σο θαηαλαισηήο, κπνξεί λα επηιέγεη πξντφληα απφ αλαθπθισκέλν πιηθφ, 

αθφκε θη αλ απηά δελ έρνπλ ηελ ειθπζηηθφηεξε ζπζθεπαζία ή κηθξφηεξε ηηκή, 

 σο θνξνινγνχκελνο, απνδέρεηαη ηελ απμεκέλε δαπάλε γηα ηελ εθαξκνγή 

λέσλ ιχζεσλ, θηιηθφηεξσλ γηα ην πεξηβάιινλ. 

ηηο κέξεο καο, φπνπ ε απνθηεζείζα εκπεηξία ζην ζέκα ηεο δηαρείξηζεο ησλ ζηεξεψλ 

απνβιήησλ είλαη επξεία, απνδεηθλχεηαη φηη θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο γηα ηελ επηηπρία 

ηεο δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ είλαη : 

1. ε έληαμε ηεο δηαρείξηζεο κέζα ζε ζπλνιηθά δηαρεηξηζηηθά πξνγξάκκαηα, θαη  

2. ε νξγαλσκέλε παξέκβαζε ηνπ Κξάηνπο κε θίλεηξα θαη αληηθίλεηξα γηα ηνπο 

παξαγσγνχο θαη ηνπο θαηαλαισηέο, θαζψο θαη κε ελέξγεηεο (ζεζκηθέο, 

νηθνλνκηθέο) γηα ηε δεκηνπξγία αγνξψλ αλαθπθισκέλσλ πξντφλησλ. 

Οη θπξηφηεξνη ιφγνη πνπ νδήγεζαλ ζηελ επξεία εθαξκνγή νινθιεξσκέλσλ 

πξνγξακκάησλ δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ είλαη νη εμήο: 

 ε αχμεζε ηνπ φγθνπ ησλ απνξξηκκάησλ κε ηαπηφρξνλε ζεκαληηθή κείσζε 

ησλ δηαζέζηκσλ ρψξσλ ελαπφζεζήο ηνπο 

 ε αλάγθε γηα λα ειαηησζεί ε ρξήζε θαη λα πξνζηαηεπζνχλ ησλ νη δηαζέζηκνη 

πξσηνγελείο θπζηθνί πφξνη 

 ε ξαγδαία θιηκαηηθή αιιαγή 

 ε θαηαζηξνθή θαη ππνβάζκηζε ησλ δηάθνξσλ ηνπηθψλ νηθνζπζηεκάησλ 

 ε έθζεζε ησλ πνιηηψλ ζε παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηελ δεκφζηα 

πγεία 
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 ε κεγαιχηεξε επαηζζεηνπνίεζε ησλ πνιηηψλ γηα ην πεξηβάιινλ. 

1.2 Ζ ζηάζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηε δηαρείξηζε απνβιήησλ [1] 

Ζ νξζή δηαρείξηζε ησλ ζηεξεψλ απνξξηκκάησλ απνηειεί κηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο  

πεξηβαιινληηθέο, θνηλσληθέο  θαη νηθνλνκηθέο πξνθιήζεηο  γηα ηνπο Δπξσπαίνπο 

πνιίηεο. Ο θιάδνο ηεο δηαρείξηζεο θαη αλαθχθισζεο απνβιήησλ έρεη κεγάιν ξπζκφ 

αλάπηπμεο θαη εθηηκψκελν θχθιν εξγαζηψλ πάλσ απφ 100 δηζεθαηνκκχξηα επξψ γηα 

ηελ ΔΔ ησλ 25. Δπηπξφζζεηα εμαζθαιίδεη απφ 1,2 σο 1,5 εθαηνκκχξηα ζέζεηο 

εξγαζίαο. Ζ πνιηηηθή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη γεληθφηεξα, νη ηάζεηο πνπ 

αλαπηχζζνληαη ζηνλ ηνκέα ηεο πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο επεξεάδνπλ ζεκαληηθά 

ηελ επηινγή θαηάιιειεο κεζφδνπ δηαρείξηζεο γηα ηα αζηηθά απνξξίκκαηα.  

Ζ Δπξσπατθή λνκνζεζία έρεη αλαπηχμεη ζηαζεξέο αξρέο, πάλσ ζηηο νπνίεο 

ζηεξίδεηαη ε πξνζέγγηζε ηεο δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ. Οη αξρέο απηέο 

πεξηιακβάλνπλ: 

 Σελ αξρή ηεο απνηξνπήο: Ζ παξαγσγή ησλ απνξξηκκάησλ πξέπεη λα 

ειαρηζηνπνηείηαη θαη λα απνθεχγεηαη φζν ην  δπλαηφ. 

 Σελ αξρή ηεο επζχλεο ηνπ παξαγσγνχ ησλ απνβιήησλ θαη ηεο επηβνιήο 

θπξψζεσλ ζε φζνπο ξππαίλνπλ «ο πςπαίνυν πληπώνει»: Οη παξαγσγνί 

απνβιήησλ ή νη ξππαίλνληεο ηνπ πεξηβάιινληνο πξέπεη λα πιεξψλνπλ ην 

θφζηνο ησλ ελεξγεηψλ ηνπο. 

 Σελ αξρή ηεο πξφιεςεο: πξφιεςε ηεο ρξήζεο πιηθψλ ζην επίπεδν ηεο 

θαηαλάισζεο θαη ηεο παξαγσγήο. 

 Σελ αξρή ηεο εγγχηεηαο: Ζ δηάζεζε ησλ απνξξηκκάησλ πξέπεη λα γίλεηαη 

θαηά ην δπλαηφλ πιεζηέζηεξα ζηνλ ηφπν παξαγσγήο ηνπο. 

1.3 Ηεξάξρεζε ησλ κεζόδσλ δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ ζηελ Δ.Δ.  [2,3] 

Με ζηφρν λα ζπάζεη ν δεζκφο κεηαμχ ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη ηεο παξαγσγήο 

απνβιήησλ, ε Δπξσπατθή Έλσζε έρεη αλαπηχμεη έλα λνκηθφ πιαίζην πνπ 

απεπζχλεηαη ζηνλ θχθιν δσήο ηνπ θάζε είδνπο απνβιήηνπ, δειαδή απφ ηελ 

παξαγσγή κέρξη ηελ δηάζεζε ηνπ, δίλνληαο έκθαζε ζηελ αλάθηεζε θαη αλαθχθισζε. 

πγθεθξηκέλα γηα ηελ θαιχηεξε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ηα θξάηε κέιε πξέπεη 

λα ιάβνπλ κέηξα γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ απνβιήησλ ηνπο, ζχκθσλα κε ηελ 

αθφινπζε ηεξαξρία: 

Αποηποπή δημιοςπγίαρ αποππιμμάηυν:  χκθσλα κε ηελ επξσπατθή λνκνζεζία, σο 

πξόιεςε ραξαθηεξίδεηαη ην ζχλνιν ησλ κέηξσλ πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ πξνηνχ 

κηα νπζία, έλα πιηθφ ή έλα πξντφλ γίλεη απφβιεην. Ζ απνηξνπή δεκηνπξγίαο 

απνξξηκκάησλ είλαη  ν θαζνξηζηηθφηεξνο παξάγνληαο  ζε θάζε ζηξαηεγηθή γηα ηε 

δηαρείξηζε απνξξηκκάησλ. Αλακθίβνια αλ κεησζεί ε  πνζφηεηα ησλ παξαγφκελσλ 



 

6 
 

απνξξηκκάησλ θαη ηαπηφρξνλα  κεησζεί ε παξνπζία επηθίλδπλσλ νπζηψλ ζηα 

δηάθνξα πξντφληα (επηθηλδπλφηεηα απνξξίκκαηνο), απηφκαηα ε δηαρείξηζή ηνπο 

γίλεηαη απινχζηεξε. Ζ απνηξνπή δεκηνπξγίαο απνβιήησλ ζπλδέεηαη ζηελά κε ηε 

βειηίσζε ησλ κεζφδσλ παξαγσγήο θαζψο θαη κε ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ 

θαηαλαισηψλ ζην  λα επηιέγνπλ νηθνινγηθφηεξα πξντφληα θαη κε ιηγφηεξε πνζφηεηα 

ζπζθεπαζίαο. 

Ανακύκλυζη και επανασπηζιμοποίηζη:  χκθσλα κε ηελ επξσπατθή λνκνζεζία σο 

αλαθχθισζε ραξαθηεξίδεηαη θάζε δηεξγαζία αλάθηεζεο κε ηελ νπνία ηα 

απνξξίκκαηα κεηαηξέπνληαη εθ λένπ ζε πξντφληα, πιηθά ή νπζίεο γηα ηνλ αξρηθφ ή 

άιινπο ζθνπνχο. Δάλ ηα απφβιεηα δελ είλαη δπλαηφλ λα απνθεπρζνχλ, ζα πξέπεη 

φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξα πιηθά λα αλαθηεζνχλ κέζσ ηεο αλαθχθισζεο θαη ηεο 

επαλαρξεζηκνπνίεζεο. Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή έρεη νξίζεη πνιιά είδε «ξνψλ 

απνβιήησλ», κε ζηφρν λα κεησζεί ν ζπλνιηθφο πεξηβαιινληηθφο αληίθηππφο ηνπο. ε 

απηέο ηηο ξνέο πεξηιακβάλνληαη ηα απνξξίκκαηα ζπζθεπαζίαο, ηα νρήκαηα ζην ηέινο  

θχθινπ δσήο ηνπο ,νη  κπαηαξίεο, ηα ειεθηξηθά θαη ειεθηξνληθά απφβιεηα. Οδεγίεο 

ηεο ΔΔ απαηηνχλ απφ ηα θξάηε κέιε λα ζεζπίζνπλ λνκνζεζία γηα ηε ζπιινγή , ηελ 

επαλαρξεζηκνπνίεζε, ηελ αλαθχθισζε  θαη ηε  δηάζεζε απηψλ ησλ απνβιήησλ. 

Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη αξθεηέο ρψξεο ηεο ΔΔ έρνπλ ήδε πεηχρεη αλαθχθισζε 

πάλσ απφ ην 50% ησλ απνξξηκκάησλ ζπζθεπαζίαο. 

Βέληιζηη ηελική διάθεζη και καλύηεπορ έλεγσορ:  Σα απφβιεηα πνπ δελ κπνξνχλ λα 

αλαθπθισζνχλ ή λα επαλαρξεζηκνπνηεζνχλ πξέπεη λα απνηεθξψλνληαη κε 

αζθάιεηα, κε ηελ πγεηνλνκηθή ηαθή λα ρξεζηκνπνηείηαη κφλν σο έζραηε ιχζε. Καη νη 

δχν απηέο κέζνδνη ρξεηάδνληαη ζηελή παξαθνινχζεζε, εμαηηίαο ηεο πηζαλφηεηαο 

πξφθιεζεο ζνβαξήο πεξηβαιινληηθήο επηβάξπλζεο. Ζ Δπξσπατθή Έλσζε ελέθξηλε 

ηελ νδεγία πνπ θαζνξίδεη απζηεξέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ 

ρψξσλ πγεηνλνκηθήο ηαθήο. πγθεθξηκέλα απαγνξεχεη ηελ απφξξηςε  νξηζκέλσλ 

εηδψλ απνβιήησλ, φπσο ηα ρξεζηκνπνηεκέλα ειαζηηθά, θαη ζέηεη ζηφρνπο γηα ηε 

κείσζε ησλ πνζνηήησλ ησλ βηναπνδνκήζηκσλ απνξξηκκάησλ. Μηα άιιε νδεγία 

ζέηεη απζηεξά φξηα σο πξνο ηα επίπεδα εθπνκπψλ απφ ηνπο απνηεθξσηέο. Ζ Δ.Δ. 

επηζπκεί επίζεο λα κεηψζεη ηηο εθπνκπέο δηνμηλψλ θαη φμηλσλ αεξίσλ, φπσο ηα 

νμείδηα ηνπ αδψηνπ (NOx),ην δηνμείδην ηνπ ζείνπ (SO2), θαη δηαθφξσλ ρισξηνχρσλ 

ελψζεσλ, ηα νπνία κπνξεί λα είλαη επηβιαβή γηα ηελ αλζξψπηλε πγεία. 

Ζ ηεξάξρεζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ ζηεξεψλ απνξξηκκάησλ ζπλνςίδεηαη ζρεκαηηθά 

απφ ηελ ραξαθηεξηζηηθή «Αληίζηξνθε Ππξακίδα» (Δηθφλα 1.1). Ζ βέιηηζηε επηινγή 

βξίζθεηαη ζηε θνξπθή ηεο ππξακίδαο ελψ, αληίζεηα, ε έζραηε επηινγή ζηε βάζε ηεο. 
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Εικόνα 1.1: Αληίζηξνθε ππξακίδα ηεξάξρεζεο κεζόδσλ δηαρείξηζεο ησλ ζηεξεώλ 

απνβιήησλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πξόιεςε

Δπαλαρξεζηκνπνίεζε

Αλαθύθισζε

Δλεξγεηαθή Αμηνπνίεζε

Σαθή
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2. ΘΔΧΡΗΑ ΣΑΣΗΣΗΚΖ 

2.1 Ζ Μέζνδνο ησλ Διαρίζησλ Σεηξαγώλσλ [4] 

Ζ κέζνδνο ησλ ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αθξηβέζηεξε εχξεζε 

ηεο επζείαο ή ηεο θακπχιεο πνπ αληηζηνηρεί ζε θάπνηα πεηξακαηηθά ζεκεία. Πην θάησ 

πεξηγξάθεηαη ε κέζνδνο ησλ ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη 

γξακκηθή ζρέζε κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ x θαη y. 

Έζησ φηη ε ζρέζε πνπ ζπλδέεη ηηο κεηαβιεηέο x θαη y είλαη ε: 

        (1)   

Δπίζεο, έζησ φηη νη ηηκέο xi είλαη γλσζηέο κε ακειεηέα ζθάικαηα θαη φηη νη απνθιίζεηο 

ησλ πεηξακαηηθψλ ζεκείσλ απφ ηελ επζεία (1) νθείινληαη ζηηο απνθιίζεηο ησλ ηηκψλ 

yi απφ ηηο πξαγκαηηθέο. 

Γηα ηελ ηηκή xi ηεο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο, ε ηηκή y πνπ αλακέλεηαη απφ ηελ εμίζσζε 

(1) είλαη      . Αλη‟ απηήο, ε παξαηεξνχκελε ηηκή είλαη yi. Ζ απφθιηζε ηνπ ζεκείνπ 

(xi, yi) απφ ηελ επζεία είλαη επνκέλσο: 

            (2) 

 Απνδεηθλχεηαη ζεσξεηηθά φηη ε πηζαλφηεξε επζεία πνπ αληηζηνηρεί ζηα πεηξακαηηθά 

ζεκεία είλαη απηή πνπ δίλεηαη απφ εθείλεο ηηο ηηκέο ησλ α θαη β πνπ ειαρηζηνπνηνχλ 

ην άζξνηζκα ησλ ηεηξαγψλσλ ησλ     γηα φια ηα πεηξακαηηθά ζεκεία. Δίλαη δειαδή: 

     
  

         
 
          

           (3) 

Οη αλαγθαίεο ζπλζήθεο γηα ειάρηζην S είλαη: 

  

  
             

  

  
   (4) 

απφ ηηο νπνίεο πξνθχπηνπλ νη ζρέζεηο: 

       
 
       

 
     (5) 

θαη 

    
 
        

  
       

 
       (6) 

Απηέο κπνξνχλ λα ιπζνχλ σο πξνο α θαη β: 

  
               

          
  (7) 

  
            

          
  (8) 

 

φπνπ:  

        
 
    ,         

  
    ,         

 
      θ.ι.π.  (9) 

 

Σα ζθάικαηα δα θαη δβ ησλ α θαη β κπνξνχλ επίζεο λα πξνζδηνξηζηνχλ. Έρνληαο 

βξεη ηηο ηηκέο ησλ α θαη β, ππνινγίδνληαη νη απνθιίζεηο               γηα θάζε 

πεηξακαηηθφ ζεκείν θαζψο επίζεο  ην άζξνηζκα     . Σφηε  
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   (10) 

       
 

    
  (11) 

νπφηε, νη ηηο ηειηθέο ηηκέο είλαη                

ηελ πξάμε, πξηλ εθαξκνζηεί ε κέζνδνο ησλ ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ, πξέπεη λα 

ζρεδηαζηνχλ ηα ζεκεία ψζηε λα δηαπηζησζεί φηη κηα γξακκηθή ζρέζε ζα ήηαλ 

πξάγκαηη δεθηή θαη γηα λα απνξξηθζνχλ ζεκεία πνπ ηπρφλ απνθιίλνπλ πνιχ απφ ηελ 

αλακελφκελε γξακκηθή ζρέζε. 

2.2 Πεξηνρή εκπηζηνζύλεο ηεο επζείαο αλαδξνκήο [5] 

Οη εθηηκήζεηο κε ηελ κέζνδν ησλ ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ είλαη νη θαιχηεξεο δπλαηέο 

φηαλ ηζρχνπλ νη παξαθάησ πξνυπνζέζεηο: 

1. Ζ απφθιηζε ei είλαη ηπραία κεηαβιεηή κε κέζε ηηκή κεδέλ θαη κεηαβιεηφηεηα ζ2 

(άγλσζηε), δειαδή: 

κ (ei) =0         ζ2(ei) = ζ2 

2. Οη απνθιίζεηο ei θαη ej είλαη αλεμάξηεηεο κεηαμχ ηνπο, ψζηε: 

κ(yi) = a0 + a1xi   θαη ζ2(yi) = ζ2 

φπνπ: yi= a0+ a1xi + ei 

3. Ζ ei αθνινπζεί θαλνληθή θαηαλνκή κε κέζε ηηκή κεδέλ θαη κεηαβιεηφηεηα ζ2. 

Παξαηεξήζεηο: 

1. Απνδεηθλχεηαη φηη ε κεηαβιεηφηεηα ηεο αλαδξνκήο πνπ νξίδεηαη απφ ηε ζρέζε: 

   
          

   
 (12) 

απνηειεί εθηίκεζε ηεο ζ2, εθφζνλ ε κέζνδνο ησλ ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ δίλεη ηε 

θαιχηεξε εθηίκεζε ηεο επζείαο αλαδξνκήο. 

2. Δάλ ε απφθιηζε ei νθείιεηαη ζε ζθάικαηα πξνεξρφκελα απφ δηάθνξεο αηηίεο, 

ηφηε αζρέησο ηεο ζηαηηζηηθήο θαηαλνκήο πνπ αθνινπζνχλ ηα επί κέξνπο 

ζθάικαηα, ην άζξνηζκα ηνπο ei έρεη θαηαλνκή ηείλνπζα πξνο ηελ θαλνληθή, 

ζχκθσλα κε ην θεληξηθφ νξηαθφ ζεψξεκα. 

Μεηά ηηο παξαπάλσ παξαηεξήζεηο, κπνξνχλ λα αλαθεξζνχλ ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο 

ζηαηηζηηθήο, φζνλ αθνξά ζηα ηππηθά ζθάικαηα α0, α1 θαζψο θαη ζηα φξηα 

εκπηζηνζχλεο ηνπο. 

A. Σν ζθάικα ηεο θιίζεο α1 

Σν εθηηκψκελν ηππηθφ ζθάικα ηεο θιίζεο α1 ηεο επζείαο αλαδξνκήο δίλεηαη απφ ηελ: 

       
 

           
  

 

    
      

  (13) 

Σν δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο ηεο α1 ζε επίπεδν εκπηζηνζχλεο 100γ% ή 100 (1-α)%, 

δίλεηαη απφ ηελ: 
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           (14) 

Οη βαζκνί ειεπζεξίαο ηεο παξακέηξνπ t ηεο θαηαλνκήο Student, εδψ είλαη n-2, φζνη 

δειαδή είλαη θαη νη βαζκνί ειεπζεξίαο κε βάζε ηνπο νπνίνπο έγηλε ε εθηίκεζε ηεο 

κεηαβιεηφηεηαο ηεο αλαδξνκήο, εμίζσζε (12). 

Δθηφο ησλ νξίσλ εκπηζηνζχλεο, πνιιέο θνξέο ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ν 

έιεγρνο ηεο κεδεληθήο ππφζεζεο:  

H0:  α1 = a10 

έλαληη π.ρ. ηεο ελαιιαθηηθήο ππφζεζεο 

       H1: α1≠ a10 

φπνπ a10 δεδνκέλε ηηκή. 

Πξφθεηηαη πξνθαλψο γηα ζηαηηζηηθή δνθηκή πνπ ειέγρεηαη κε βάζε ηελ ηηκή 

ζχγθξηζεο: 

    
       

       
  (15) 

θαη ηελ θξίζηκε ηηκή ηεο ζηνραζηηθήο κεηαβιεηήο t, γηα n-2 βαζκνχο ειεπζεξίαο. 

B. Σν ζθάικα ηεο ηεηαγκέλεο επί ηελ αξρή α0 

Σν εθηηκψκελν ηππηθφ ζθάικα ηεο ηεηαγκέλεο επί ηελ αξρή α0 ηεο επζείαο 

αλαδξνκήο, δίλεηαη απφ ηελ: 

          
   

 

          
    

 

 
  

   

        
   (16) 

Σν δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο ηεο α0 ζε επίπεδν εκπηζηνζχλεο 100 γ% ή 100(1-α)%, 

εθηηκάηαη απφ ηελ:  

        

 
    

         (17) 

Καη εδψ, φπσο θαη γηα ηελ θιίζε α1, κπνξεί λα γίλεη ζηαηηζηηθή δνθηκή γηα ηνλ έιεγρν 

ηεο κεδεληθήο ππφζεζεο: 

 H0:  α0 = a00 

θαη απηή ε δνθηκή είλαη ακθίπιεπξε, θαη ειέγρεηαη κε βάζε ηελ  ηηκή ζχγθξηζεο  

     
       

       
  (18) 

θαη ηελ θξίζηκε ηηκή ηεο ζηνραζηηθήο κεηαβιεηήο t, γηα n-2 βαζκνχο ειεπζεξίαο. 

Γ.  Σν ζθάικα ζηελ εθηίκεζε    

Μεηά ηνλ ππνινγηζκφ ηεο επζείαο αλαδξνκήο, πξέπεη λα πξνβιεθζεί ην δηάζηεκα 

εκπηζηνζχλεο ηεο κέζεο ηηκήο ηεο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο y, ε νπνία ζα πξνθχςεη 

απφ κειινληηθή, ηθαλνχ πιήζνπο, ζεηξά κεηξήζεσλ. 

Δίλαη γλσζηφ φηη ε επζεία αλαδξνκήο δίλεηαη απφ ηελ ζρέζε: 
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Δχθνια εμάγεηαη ην ζπκπέξαζκα φηη εθφζνλ ακθφηεξεο νη εθηηκήζεηο α0 θαη α1 

ζπλνδεχνληαη απφ ζθάικα, θαη ε εθηίκεζε     ζα ζπλνδεχεηαη απφ ζθάικα. 

Απφ ην ηππηθφ ζθάικα ηεο κέζεο ηηκήο ηεο εθηίκεζεο πνπ αληηζηνηρεί ζε ηηκή ρ=ρθ 

δίλεηαη απφ ηελ: 

 Se (yk)= S  
 

 
 

          

             (19) 

θαη ην δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο ηεο κέζεο ηηκήο ηεο εθηίκεζεο yk ζε επίπεδν 100 γ%: 

         

 
    

          (20) 

Πξέπεη λα ηνληζηεί φηη αλ ππνηεζεί φηη πξφθεηηαη λα γίλνπλ πνιιέο λέεο κεηξήζεηο ηνπ 

κεγέζνπο y πνπ αληηζηνηρνχλ ζηελ ηηκή ρ = ρθ, ηφηε ε κέζε ηηκή     πνπ ζα πξνθχςεη 

απφ ηηο κεηξήζεηο απηέο έρεη πηζαλφηεηα 100 γ% λα βξίζθεηαη κέζα ζηα φξηα 

εκπηζηνζχλεο πνπ νξίδνληαη απφ ηελ (20). Δλδηαθέξνλ έρεη ε παξαηήξεζε φηη ε (19) 

παξηζηά κηα ππεξβνιή πνπ παξνπζηάδεη ειάρηζην φηαλ ρθ =    θαη απμάλεη φηαλ νη 

ηηκέο ρθ απνκαθξχλνληαη ηεο    θαη πξνο ηηο δχν δηεπζχλζεηο. Γειαδή, φζν 

απνκαθξπλφκαζηε απφ ηελ     ηφζν ην ζθάικα ηεο εθηίκεζεο     απμάλεη. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3. ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΚΑΗ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΣΧΝ 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΣΖ ΓΔΗΓΜΑΣΟΛΖΦΗΑ ΣΑ ΣΔΡΔΑ ΑΠΟΒΛΖΣΑ ΣΟΤ 

ΔΘΝΗΚΟΤ ΜΔΣΟΒΗΟΤ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟΤ 

 

3.1 Δηζαγσγή 

Αλακθίβνια γηα ηελ δεκηνπξγία ελφο νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο 

ζηεξεψλ απνβιήησλ ζην Δζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλείν απαηηείηαη ε θαηαλφεζε ηεο 

ζχζηαζεο ησλ απνξξηκκάησλ ηνπ Ηδξχκαηνο θαη ηαπηφρξνλα ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ 

ξπζκνχ κε ηνλ νπνίν απμάλεηαη ε πνζφηεηα ηνπο. Οη δηαπηζηψζεηο απηέο ζα 

νδεγήζνπλ ζηελ επηινγή ησλ θαηαιιειφηεξσλ ζπζηεκάησλ ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο  

θαη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ρξνληθψλ δηαζηεκάησλ  γηα ην άδεηαζκα ησλ θάδσλ. ηε 

παξνχζα δηπισκαηηθή επηρεηξείηαη κηα πξψηε επαθή κε ηα απνξξίκκαηα πνπ 

παξάγνληαη ζην Δ.Μ.Π. κέζσ ησλ δεηγκαηνιεςηψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θπξίσο 

ζην θηίξην ηεο ρνιήο Μεραληθψλ Μεηαιιείσλ-Μεηαιινπξγψλ (Μ.Μ.Μ.). Οη ιφγνη 

πνπ ζπλεηέιεζαλ ζε απηφλ ηνλ ηξφπν πξνζέγγηζεο ηνπ ζέκαηνο είλαη: α) ε αδπλακία 

δηελέξγεηαο εθηεηακέλεο δεηγκαηνιεςίαο απφ έλα άηνκν ζε φια ηα θηίξηα ηνπ Δ.Μ.Π. 

ζην πεξηνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα κηαο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο, θαη β) ζηελ 

νκνηνκνξθία ησλ παξαγνκέλσλ απνξξηκκάησλ ζε φια ηα θηίξηα αιιά θαη ζηελ 

νκνηφηεηα ηνπ δείγκαηνο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα νη δεηγκαηνιεςίεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην ζχκκεηθην απφξξηκκα 

ηνπ δεπηέξνπ νξφθνπ ησλ Μ.Μ.Μ., ζε θάδνπο αλαθχθισζεο ραξηηνχ θαη ζε θάδνπο 

γηα κηθξέο ειεθηξηθέο θαη ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο. Σν ρξνληθφ δηάζηεκα 

πξαγκαηνπνίεζεο ησλ δεηγκαηνιεςηψλ ήηαλ: α) απφ 1/4/2009 έσο θαη 10/6/2009 

(Πίλαθαο 3.2) θαη β) απφ 26/4/2010 έσο θαη 30/4/2010, ε νπνία φκσο 

πξαγκαηνπνηήζεθε κφλν γηα ζχκκεηθην απφξξηκκα (Πίλαθαο 3.3). ην θεθάιαην απηφ 

παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ δεηγκαηνιεςηψλ θαη ε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία 

ηνπο. Αξρηθά παξνπζηάδνληαη θαη αλαιχνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ δεηγκαηνιεςηψλ 

ηνπ ζχκκεηθηνπ απνξξίκκαηνο γηα ηα έηε 2009 θαη 2010. ηε ζπλέρεηα 

παξνπζηάδνληαη θαη αλαιχνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ δεηγκαηνιεςηψλ γηα ηνπο 

θάδνπο αλαθχθισζεο ραξηηνχ θαη Α.Ζ.Ζ.Δ. ην Πίλαθα 3.1 πνπ αθνινπζεί 

παξνπζηάδνληαη ζην ζχλνιφ ηνπο νη δεηγκαηνιεςίεο πνπ έιαβαλ ρψξα ην έηνο 2009.  
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Πίνακας 3.1: Ηκεξνιόγην δεηγκαηνιεςηώλ α) θίηξηλσλ θάδσλ αλαθύθισζεο ραξηηνύ ζην 

δεύηεξν όξνθν ηεο ρνιήο ΜΜΜ, β) θίηξηλσλ θάδσλ αλαθύθισζεο ραξηηνύ ζηε γξακκαηεία 

ηεο ρνιήο Μ.Μ.Μ., γ) ζην ζύκκεηθην απόξξηκκα ηνπ δεπηέξνπ νξόθνπ ησλ Μ.Μ.Μ. θαη δ) 

κεκνλσκέλεο κεηξήζεηο Α.Η.Η.Δ θαη ραξηηνύ. 

Ζκεξνκελία 
Κίηξηλνο θάδνο 

δεπηέξνπ 
νξόθνπ Μ.Μ.Μ. 

Κίηξηλνο 
θάδνο 

Γξακκαηείαο 
Μ.Μ.Μ. 

ύκκεηθην 
απόξξηκκα 
δεπηέξνπ 

νξόθνπ Μ.Μ.Μ. 

Μεκνλσκέλεο κεηξήζεηο 

1/4/2009 
   

Α.Ζ.Ζ.Δ. Δπηηξνπήο Δξεπλώλ 

6/4/2009 
   

Α.Ζ.Ζ.Δ. ΔΜΦΔ (Κηήξην Φπζηθήο) 

7/4/2009 1 1 
  

8/4/2009 2 2 
  

9/4/2009 3 3 
  

10/4/2009 4 4 
  

11/4/2009 5 5 
  

12/4/2009 6 6 
  

13/4/2009 7 7 
  

14/4/2009 8 8 
  

15/4/2009 9 9 
  

16/4/2009 10 10 
  

17/4/2009 11 11 
 

Υαξηί θεληξηθήο Βηβιηνζήθεο 

18/4/2009 12 12 
  

19/4/2009 13 13 
  

20/4/2009 14 14 
  

21/4/2009 15 15 
  

22/4/2009 16 16 
  

23/4/2009 17 17 
  

24/4/2009 18 18 
  

25/4/2009 19 19 
  

26/4/2009 20 20 
  

27/4/2009 21 21 
  

28/4/2009 22 22 
  

29/4/2009 23 23 
  

30/4/2009 24 24 1 
 

1/5/2009 25 25 
  

2/5/2009 26 26 
  

3/5/2009 27 27 
  

4/5/2009 28 28 2 
 

5/5/2009 29 29 3 
 

6/5/2009 30 30 4 
 

7/5/2009 31 31 5 
 

8/5/2009 32 32 6 
 

9/5/2009 33 33 
  

10/5/2009 34 34 
  

11/5/2009 35 35 7 
 

12/5/2009 36 36 8 
 

13/5/2009 37 37 
  

14/5/2009 38 38 9 
 

15/5/2009 39 39 10 
 

16/5/2009 40 40 
  

17/5/2009 41 41 
  

18/5/2009 42 42 11 
 

19/5/2009 43 43 12 
 

20/5/2009 44 44 13 
 

21/5/2009 45 45 14 
 

22/5/2009 46 
 

15 
 

10/6/2009 
   

Α.Ζ.Ζ.Δ.  δεπηέξνπ νξόθνπ Μ.Μ.Μ. 
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3.2  Μέζνδνο δεηγκαηνιεςίαο ηνπ ζύκκεηθηνπ απνξξίκκαηνο ζην β΄ όξνθν ηεο 

ρνιήο Μ.Μ.Μ. 

3.2.1 Δηζαγσγή 

Οη δεηγκαηνιεςίεο ζην ζχκκεηθην απφξξηκκα πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηα δηαζηήκαηα 

κεηαμχ 30/4/2009 έσο 22/5/2009 θαη 26/4/2010 έσο 30/4/2010. Οη κεηξήζεηο ήηαλ 

ζπλερείο θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο. πλνιηθά νη κεηξήζεηο πνπ έιαβαλ ρψξα ήηαλ 15 

γηα ηελ πξψηε πεξίνδν θαη 5 γηα ηελ δεχηεξε φπσο θαίλεηαη ζηνπο παξαθάησ 

Πίλαθεο 3.2 θαη 3.3. Θα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη θαηά ηελ πξψηε πεξίνδν ιεηηνπξγνχζε 

έλαο θάδνο αλαθχθισζεο ραξηηνχ ζην δεχηεξν φξνθν ελψ ην 2010 απηφο ν θάδνο 

είρε ηεζεί εθηφο ιεηηνπξγίαο.  

 Πίνακας 3.2: Ηκεξνιόγην δεηγκαηνιεςηώλ ζύκκεηθηνπ απνξξίκκαηνο 2009 

Μέηξεζε Ζκέξα Δβδνκάδαο Ζκεξνκελία 

1 Πέκπηε 30/4/2009 

2 Γεπηέξα 4/5/2009 

3 Σξίηε 5/5/2009 

4 Σεηάξηε 6/5/2009 

5 Πέκπηε 7/5/2009 

6 Παξαζθεπή 8/5/2009 

7 Γεπηέξα 11/5/2009 

8 Σξίηε 12/5/2009 

9 Πέκπηε 14/5/2009 

10 Παξαζθεπή 15/5/2009 

11 Γεπηέξα 18/5/2009 

12 Σξίηε 19/5/2009 

13 Σεηάξηε 20/5/2009 

14 Πέκπηε 21/5/2009 

15 Παξαζθεπή 22/5/2009 

   

Πίνακας 3.3: Ηκεξνιόγην δεηγκαηνιεςηώλ ζύκκεηθηνπ απνξξίκκαηνο 2010 

Μέηξεζε Ζκέξα Δβδνκάδαο Ζκεξνκελία 

1 Γεπηέξα 26/4/2010 

2 Σξίηε 27/4/2010 

3 Σεηάξηε 28/4/2010 

4 Πέκπηε 29/4/2010 

5 Παξαζθεπή 30/4/2010 
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3.2.2  Καηεγνξίεο ηνπ ζύκκεηθηνπ απνξξίκκαηνο 

Σν ζχκκεηθην απφξξηκκα απφ ηνλ δεχηεξν φξνθν ησλ Μ.Μ.Μ. ρσξίζηεθε ζηηο εμήο 

θαηεγνξίεο:  

1) Τπφινηπα απνξξίκκαηα: 

ια εθείλα ηα απνξξίκκαηα πνπ δελ ζα κπνξνχζαλ λα αλαθπθισζνχλ φπσο: 

1. Υξεζηκνπνηεκέλα ραξηηά ηνπαιέηαο θαη ραξηνπεηζέηεο 

2. αθνχιεο ζθνππηδηψλ 

3. Φίιηξα θαθέ 

4. Απνθάγηα (φρη ην νξγαληθφ απφξξηκκα θπηηθήο πξνέιεπζεο) 

5. Απνηζίγαξα 

6. Μηθξέο ράξηηλεο ζπζθεπαζίεο φπσο ζπζθεπαζίεο ηζηγάξσλ θαη απφ ηζίριεο. 

7. Δηζηηήξηα 

8. Πιαζηηθά θαιακάθηα 

9. Μηθξέο ζπζθεπαζίεο ηξνθίκσλ φπσο ζπζθεπαζίεο γηα ζάιηζεο. 

10. Πνιχ κηθξά θνκκάηηα ραξηί 

2) Οξγαληθά απνξξίκκαηα: 

Δίλαη ηα νξγαληθά απνξξίκκαηα θπηηθήο πξνέιεπζεο πνπ πξνέξρνληαη θπξίσο 

απφ ηελ θαηαλάισζε θξνχησλ. 

3) Υαξηί αλαθπθιψζηκν: 

Σν αλαθπθιψζηκν ραξηί πεξηιακβάλεη: 

1. Λεπθφ ραξηί (θφιιεο Α4) 

2. Δθεκεξίδεο 

3. Βηβιία 

4. Πεξηνδηθά 

5. Υάξηηλεο ζπζθεπαζίεο (φρη ζπζθεπαζίεο ηξνθίκσλ) 

4) Υάξηηλεο ζπζθεπαζίεο ηξνθψλ: 

Οη ράξηηλεο ζπζθεπαζίεο ηξνθψλ πεξηιακβάλνπλ: 

1. Υάξηηλα πνηήξηα  

2. πζθεπαζίεο ηξνθψλ ζε παθέηα („delivery‟) 

5) Πιαζηηθέο ζπζθεπαζίεο: 

Ζ θσδηθνπνίεζε ησλ πιαζηηθψλ ζπζθεπαζηψλ έγηλε κε βάζε ηελ θσδηθνπνίεζε 

ηνπ ακεξηθαληθνχ πκβνπιίνπ Υεκηθψλ (American Chemical Society). Ο θψδηθαο 

απηφο ρσξίδεη ηηο πιαζηηθέο ζπζθεπαζίεο  ζε εθηά θαηεγνξίεο κε θξηηήξην ην 

βαζηθφ πιηθφ, απφ ην νπνίν είλαη θηηαγκέλν θάζε πιαζηηθφ.  

 

 

 



 

16 
 

Πίνακας 3.4: Καηεγνξηνπνίεζε πιαζηηθώλ ζπζθεπαζηώλ 

ΤΜΒΟΛΟ 
ΚΧΓΗΚΖ 

ΟΝΟΜΑΗΑ 
ΔΗΓΟ 

 

PET ή 
PETE 

Σεξεθζαιηθφο πνιπεζηέξαο (Σεξεθζαιηθφο εζηέξαο 
ηνπ πνιπαηζπιελίνπ) 

 

HDPE 
Πνιπαηζπιέλην πςειήο  

ππθλφηεηαο 

 

PVC Υισξηνχρν πνιπβηλχιην 

 

LDPE 
Πνιπαηζπιέλην ρακειήο  

ππθλφηεηαο 

 

PP Πνιππξνππιέλην 

 

PS Πνιπζηπξφιην ή πνιπζηπξέλην 

 

OTHER 

ια ηα άιια πιαζηηθά πνπ δελ αλήθνπλ ζε θάπνηα 
απφ ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο (φπσο ην 

Αθξπινληηξίιην, ην Βνπηαδηέλην, ην ηπξφιην ABS, 
θιπ 

  

ηηο πιαζηηθέο ζπζθεπαζίεο ηδηαίηεξε έκθαζε δφζεθε: 

1. ζηηο κηθξέο θαη κεγάιεο θηάιεο λεξνχ θαη αλαςπθηηθψλ (είδνο πιαζηηθνχ PET).  

2. ζηα πψκαηα ησλ θηαιψλ (HDPE) 

3. ζηα πνηήξηα κηαο ρξήζεο (PP) 

4. ζηηο ζπζθεπαζίεο (θεζεδάθηα) γηανπξηηνχ (PP) 

5. ζηα πνηήξηα κηαο ρξήζεο (PS) 

6. ζηα πηξνχληα κηαο ρξήζεο (PS)  

7. ζηα πηαηάθηα κηαο ρξήζεο (PS) 
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6) Πνιπζηξσκαηηθέο ζπζθεπαζίεο: 

Οη πνιπζηξσκαηηθέο ζπζθεπαζίεο πεξηιακβάλνπλ ηηο ζπζθεπαζίεο Tetra-Pak 

πνπ απνηεινχληαη απφ πνιπαηζπιέλην, αινπκίλην θαη ραξηί  θαη πξννξίδνληαη γηα 

ηελ ζπζθεπαζία ρπκψλ θαη γάιαθηνο.  

7) Μεηαιιηθέο ζπζθεπαζίεο: 

Οη κεηαιιηθέο ζπζθεπαζίεο ρσξίζηεθαλ ζε δπν ππνθαηεγνξίεο: 

1. Αινπκηλίνπ 

2. ηδεξνχρεο 

 

8) Άιια απνξξίκκαηα: 

ε απηή ηελ θαηεγνξία ππάγνληαη ηα: 

 Απνξξίκκαηα πνπ εκπεξηέρνπλ επηθίλδπλα ζπζηαηηθά θαη ζα κπνξνχζαλ λα 

αλαθπθισζνχλ αλ ππνβιεζνχλ ζε εηδηθή επεμεξγαζία, φπσο: 

1. πζθεπαζίεο επηθίλδπλσλ εξγαζηεξηαθψλ πιηθψλ  

2. Μειαλνδνρεία εθηππσηψλ 

3. Α.Ζ.Ζ.Δ. 

4. Οηθνδνκηθά πιηθά 

5. CD & DVD 

6.  Γηζθέηεο 

7. Μπαηαξίεο & πζζσξεπηέο 

 Απνξξίκκαηα πνπ εκθαλίδνληαη ζπάληα ζην ζχκκεηθην απφξξηκκα θαη δελ είλαη 

επηθίλδπλα: 

1. Γπάιηλεο ζπζθεπαζίεο 

2. Δίδε ξνπρηζκνχ 

3. Δίδε γξαθείνπ 

 

9) Αλαθπθιψζηκα πιηθά: 

Δίλαη ην ζχλνιν φισλ εθείλσλ ησλ πιηθψλ πνπ ζα κπνξνχζαλ κε ρσξηζηά 

ζπζηήκαηα δηαινγήο λα αλαθπθισζνχλ, φπσο: 

1. Υαξηί αλαθπθιψζηκν 

2. Υάξηηλεο ζπζθεπαζίεο ηξνθψλ 

3. Πιαζηηθέο ζπζθεπαζίεο 

4. Πνιπζηξσκαηηθέο ζπζθεπαζίεο 

5. Μεηαιιηθέο ζπζθεπαζίεο 

6. Οξγαληθά 

7. Άιια απνξξίκκαηα 
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10) χλνιν Β:  

Δίλαη ην άζξνηζκα πνπ πξνθχπηεη απφ ην αλαθπθιψζηκν πιηθφ (πνπ 

ππνινγίζηεθε κε βάζε ηα πξφηππα)  θαη ην ππφινηπν απφξξηκκα.   

11) Γηαθνξά: 

Δίλαη ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο ζπλνιηθήο πνζφηεηαο ηνπ ζχκκεηθηνπ απνξξίκκαηνο 

πνπ κεηξηέηαη ζηελ αξρή θάζε δεηγκαηνιεςίαο θαη ηνπ πλφινπ Β. Ζ Γηαθνξά 

ζπλππνινγίδεηαη κε ηα Τπφινηπα θαζψο πεξηιακβάλεη φηη δελ κπνξεί λα 

κεηξεζεί θαη πξνέξρεηαη θπξίσο απφ ηα πγξά πνπ κέλνπλ κέζα ζηηο 

ζπζθεπαζίεο. 

Πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ε παξαπάλσ θαηεγνξηνπνίεζε έγηλε κε βάζε ηελ εκπεηξία 

πνπ απνθηήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πξψησλ δεηγκαηνιεςηψλ ηνπ ζχκκεηθηνπ 

απνξξίκκαηνο ζην β΄ φξνθν ηεο ρνιήο Μ.Μ.Μ. Με βάζε απηέο ηηο πξψηεο 

δεηγκαηνιεςίεο  βγήθε ην ζπκπέξαζκα φηη ε παξνπζία ζπγθεθξηκέλσλ 

απνξξηκκάησλ γηλφηαλ ζε θαζεκεξηλή βάζε θαη, ζπλεπψο, ε παξαθνινχζεζή 

ηνπο ήηαλ αλαγθαία. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηεινχλ ηα πνηήξηα κηαο 

ρξήζεο θαη ηα πιαζηηθά κπνπθάιηα λεξνχ θαη αλαςπθηηθνχ. 

3.2.3 Πεξηγξαθή κεζόδνπ δεηγκαηνιεςίαο 

Σα ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο ηεο δεηγκαηνιεςίαο πεξηιακβάλνπλ: 

1. Παξαιαβή ηνπ ζπλφινπ ηνπ ζχκκεηθηνπ απνξξίκκαηνο απφ ηελ ππεχζπλε 

θαζαξηζκνχ ηνπ δεπηέξνπ νξφθνπ κεηά ην πέξαο ηεο εξγαζίαο ηεο. 

2. Μέηξεζε ηεο ζπλνιηθήο πνζφηεηαο ηνπ ζχκκεηθηνπ απνξξίκκαηνο κε ηε 

ρξήζε δπγαξηάο. 

3. Γηαρσξηζκφο ησλ απνξξηκκάησλ ηνπ ζχκκεηθηνπ ζε αλαθπθιψζηκα θαη κε 

αλαθπθιψζηκα θαη ζηε ζπλέρεηα δχγηζε ηνπ κε αλαθπθιψζηκνπ ηκήκαηνο 

(ππφινηπα). 

4.  Μέηξεζε ηνπ βάξνπο ηνπ νξγαληθνχ απνξξίκκαηνο θπηηθήο πξνέιεπζεο. 

5. Γηαρσξηζκφο ησλ πνηεξηψλ κίαο ρξήζεο ζε PP, PS θαη ράξηηλα θαη 

επαθνινπζεί κέηξεζε ηνπ πιήζνπο ησλ πνηεξηψλ θάζε θαηεγνξίαο. 

6. Εχγηζε ηνπ αλαθπθιψζηκνπ ραξηηνχ. 

7. Εχγηζε ησλ ράξηηλσλ ζπζθεπαζηψλ ηξνθψλ. 

8. Γηαρσξηζκφο ησλ πιαζηηθψλ ζπζθεπαζηψλ απφ ην ππφινηπν απφξξηκκα. 

9. Γηαρσξηζκφο ησλ θηαιψλ PET ζε κηθξέο θαη κεγάιεο θαη επαθφινπζε 

θαηαγξαθή ηνπο. 

10. Καηαγξαθή θαη δχγηζε ησλ ππφινηπσλ εηδψλ πιαζηηθψλ ζπζθεπαζηψλ.  

11. Καηαγξαθή θαη δχγηζε πνιπζηξσκαηηθψλ ζπζθεπαζηψλ 
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12. Καηαγξαθή θαη δχγηζε ησλ κεηαιιηθψλ ζπζθεπαζηψλ κε δηαρσξηζκφ ηνπο ζε 

αινπκηλίνπ θαη ζηδεξνχρεο. 

13. Καηαγξαθή θαη δχγηζε ησλ «άιισλ» απνξξηκκάησλ ηνπ ζχκκεηθηνπ. 

14. Δπαλαηνπνζέηεζε ησλ απνξξηκκάησλ ζε ζαθνχιεο θαη απνκάθξπλζή ηνπο 

απφ ην ρψξν ηνπ Δξγαζηεξίνπ Δκπινπηηζκνχ Μεηαιιεπκάησλ. 

15. Καζαξηζκφο θαη απνιχκαλζε ηνπ ρψξνπ ηεο δεηγκαηνιεςίαο. 

Αλαιπηηθά ε παξαπάλσ δηαδηθαζία παξνπζηάδεηαη κε θσηνγξαθηθφ πιηθφ ζην 

Παξάξηεκα Α΄.  

ια ηα ζηνηρεία πνπ ζπιιεγφληνπζαλ κε βάζε ηελ θαηεγνξηνπνίεζε πνπ είρε 

πξνθαζνξηζηεί θαηαγξαθφληνπζαλ ζε έλα πξφηππν πίλαθα ηππσκέλν ζε ραξηί θαη 

ζηε ζπλέρεηα ειεθηξνληθά γηα πεξαηηέξσ επεμεξγαζία (Πίλαθαο 3.5) . Ζ παξνπζία ηνπ 

πίλαθα απηνχ θξίλεηαη απαξαίηεηε θαζψο βνεζάεη ζηελ ηαρχηεξε θαη αζθαιέζηεξε 

θαηαγξαθή ησλ κεηξήζεσλ. Ο πίλαθαο απηφο απνηειείηαη απφ ηέζζεξεηο ζηήιεο: 

ηήιε 1: Καηεγνξία πιηθνχ  

Πεξηέρεη ηηο δηάθνξεο θαηεγνξίεο πιηθψλ. 

ηήιε 2: Πνζφηεηα ζε kg 

Πεξηέρεη ηηο κεηξήζεηο ηνπ βάξνπο  ησλ δηάθνξσλ πιηθψλ. ε θάπνηεο θαηεγνξίεο ε 

πνζφηεηα πξνέθπςε απεπζείαο απφ ηε δχγηζε ελψ ζε άιιεο απφ ησλ 

πνιιαπιαζηαζκφ ηνπ πιήζνπο ησλ ζπζθεπαζηψλ (ηήιε 3) θαη ηνπ βάξνπο ηεο 

αληίζηνηρεο πξφηππεο ζπζθεπαζίαο. Πεξαηηέξσ αλάιπζε γηα ηα πξφηππα γίλεηαη 

παξαθάησ. 

ηήιε 3: Πιήζνο ζπζθεπαζηψλ (φπνπ ήηαλ εθηθηφ), π.ρ. αξηζκφο κηθξψλ θηαιψλ 

PET. 

ηήιε 4: Παξαηεξήζεηο  

Πεξηέρεη απνζαθελίζεηο ζρεηηθά κε θάπνηεο θαηεγνξίεο πιηθψλ.  
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Πίνακας 3.5: Πίλαθαο Καηαγξαθήο Γεηγκαηνιεςηώλ 

  Kg Πιήζνο Παξαηεξήζεηο 

ύλνιν 
     
   Τπόινηπα 
     
   Οξγαληθά 
     
   Υαξηί αλαθπθιώζηκν 
     
   Υάξηηλεο ζπζθεπαζίεο ηξνθώλ  
     
  

Υάξηηλα Πνηήξηα 

  
   ύλνιν 
   Πιαζηηθέο πζθεπαζίεο 
   1(PET) 
     
  

Μεγάιεο θηάιεο 

  
  

Μηθξέο θηάιεο 

χλνιν θηαιψλ 
     
   ύλνιν PET 
   2 (HDPE) 
     
  

Πψκαηα θηαιψλ 

ύλνιν HDPE 
   3 (PVC) 
   4 (LDPE) 
   5 (PP) 
     
  

Πνηήξηα PP 

  
  

πζθεπαζίεο γηα γηανχξηη 

ύλνιν PP 
   6 (PS) 
  

Πνηήξηα PS 

  
  

Πηαηάθηα 

  
  

Κνπηαιάθηα 

  
   ύλνιν PS 
   7 (OTHER) 
   ύλνιν Πιαζηηθέο πζθεπαζίεο 
     
   Πνιπζηξσκαηηθέο 
     
   Μεηαιιηθέο πζθεπαζίεο 
   Αινπκηλίνπ 
   ηδεξνχρεο 
   ύλνιν 
     
   Άιια 
     
   ύλνιν αλαθπθιώζηκσλ 
   ύλνιν Β 
   Γηαθνξά  
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3.2.4 Καζνξηζκόο πξόηππσλ ζπζθεπαζηώλ 

Πνιιέο απφ ηηο ζπζθεπαζίεο ηνπ ζχκκεηθηνπ απνξξίκκαηνο πεξηείραλ ππνιείκκαηα 

ηξνθψλ θαη πγξψλ. Έηζη γηα ιφγνπο αθξηβέζηεξνπ ππνινγηζκνχ θξίζεθε απαξαίηεηε 

ε ρξήζε πξνηχπσλ, θαζψο ν θαζαξηζκφο απηψλ ησλ ζπζθεπαζηψλ πνιιέο θνξέο 

ήηαλ δχζθνινο έσο θαη αδχλαηνο. Ο θαζνξηζκφο ηνπ βάξνπο ελφο πξνηχπνπ γηλφηαλ 

κε βάζε ηελ κέζε ηηκή κεηαμχ ησλ ζπλεζέζηεξσλ βαξψλ ζε κηα θαηεγνξία πιηθψλ. 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη ν ππνινγηζκφο ηνπ βάξνπο ηνπ πξνηχπνπ γηα ηα 

πνηήξηα PS: 

 
Εικόνα 3.1: Οη ζπλεζέζηεξνη ηύπνη πνηεξηώλ PS πνπ παξαηεξήζεθαλ θαηά ηηο 

δεηγκαηνιεςίεο . 

 

πσο θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 3.1, νη ζπλεζέζηεξνη ηχπνη πνηεξηψλ PS ήηαλ ηξεηο. 

Αθνχ θαζαξίζηεθαλ θαη ζηέγλσζαλ, δπγίζηεθαλ ζε δπγαξηά αθξηβείαο θαη ζηε 

ζπλέρεηα ππνινγίζηεθε ν κέζνο φξνο ηνπο. Έηζη ζε θάζε δεηγκαηνιεςία, αθνχ 

πξνζδηνξηδφηαλ ην πιήζνο ησλ πνηεξηψλ PS, πνιιαπιαζηαδφηαλ κε ηελ πξφηππε 

ηηκή πνπ αληηζηνηρεί γηα ηα πνηήξηα PS, φπσο θαίλεηαη θαη ζην Πίλαθα 3.6. Πην 

ζπγθεθξηκέλα  γηλφηαλ πνιιαπιαζηαζκφο ηνπ πιήζνπο ησλ πνηεξηψλ PS πνπ 

εκθαληδφηαλ ζηε ηξίηε ζηήιε ηνπ πίλαθα δεηγκαηνιεςηψλ κε ηνλ βάξνο ηνπ 

αληίζηνηρνπ πξνηχπνπ. ηε ζπλέρεηα, απηή ε ηηκή αλαγξαθφηαλ ζηελ δεχηεξε ζηήιε 

ηνπ πίλαθα θαηαγξαθήο πνπ πεξηέρεη ηα βάξε θάζε θαηεγνξίαο.    
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Πίνακας 3.6: Πξόηππεο πζθεπαζίεο 

Δίδνο ζπζθεπαζίαο Πνζόηεηα (kg) 

Πνιπζηξσκαηηθή ζπζθεπαζία 0,01175 

Μηθξή θηάιε 0,01704 

Κνξκόο (PET) 0,01549 

Πώκα (HDPE) 0,00155 

Μεγάιε θηάιε 0,03266 

Κνξκόο (PET) 0,03111 

Πώκα (HDPE) 0,00155 

ηδεξνύρα ζπζθεπαζία γάιαθηνο 0,05612 

ηδεξνύρα ζπζθεπαζία γιπθηζκάησλ 0,0477 

ηδεξνύρα ζπζθεπαζία θαθέ 0,04108 

ηδεξνύρα ζπζθεπαζία-θνλζέξβα 0,04 

Κνπηί αινπκηλίνπ γηα αλαςπθηηθό 0,01359 

Μηθξό δηαθεκηζηηθό θνπηί γηα αλαςπθηηθό 0,01021 

πζθεπαζία Γηανπξηηνύ (PP) 0,00735 

Πνηήξη κηαο ρξήζεο (PP) 0,008 

Πνηήξη κηαο ρξήζεο (PS) 0,00429 

Πώκα πνηεξηώλ (PP) 0,001 

Πηάην κηαο ρξήζεο (PS) 0,01136 

Κνπηαιάθη κηαο ρξήζεο (PS) 0,0032 

Πνηήξη κηαο ρξήζεο (Υάξηηλν) 0,01053 

CD-DVD 0,01525 

Θήθε CD-DVD 0,07 
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3.3  Απνηειέζκαηα κεηξήζεσλ  θαη αλάιπζε  

ε απηή ηελ ππνελφηεηα παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά νη θαζεκεξηλέο κεηξήζεηο ελψ 

ζηε ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηείηαη ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ηνπο.  

3.3.1 Απνηειέζκαηα ζύκκεηθηνπ απνξξίκκαηνο ζην δεύηεξν νξόθνπ ηεο 

ρνιήο  Μ.Μ.Μ. θαηά ηελ πεξίνδν 30/4/2009 έσο 22/5/2009. 

Πίνακας 3.7: 1
ε
 Μέηξεζε ζύκκεηθηνπ απνξξίκκαηνο  

  Kg Πιήζνο Παξαηεξήζεηο 

ύλνιν 6 

    

   Τπόινηπα 3 

    
   Οξγαληθά 0,55 

    
   Υαξηί αλαθπθιώζηκν 0,7 

    
   Υάξηηλεο ζπζθεπαζίεο ηξνθώλ  

     0,15795 15 Υάξηηλα Πνηήξηα 

  0,35 
 

πζθεπαζίεο delivery 

ύλνιν 0,50795 

  Πιαζηηθέο πζθεπαζίεο 

   1(PET) 

     
  

Μεγάιεο θηάιεο 

  0,03098 2 Μηθξέο θηάιεο 

χλνιν θηαιψλ 0,03098 2 
   

   ύλνιν PET 0,03098 
  2 (HDPE) 

     0,0031 2 Πψκαηα θηαιψλ 

ύλνιν HDPE 0,0031 
  3 (PVC) 

   4 (LDPE) 

   5 (PP) 

     0,072 9 Πνηήξηα PP 

  0,00735 1 πζθεπαζίεο Γηανπξηηνχ 

ύλνιν PP 0,07935 
  6 (PS) 0,02145 5 Πνηήξηα PS 

  0,01136 1 Πηαηάθηα 

  
  

Κνπηαιάθηα 

ύλνιν PS 0,03281 
  7 (OTHER) 

   ύλνιν Πιαζηηθέο πζθεπαζίεο 0,14624 

    
   Πνιπζηξσκαηηθέο 0,0235 2 

   
   Μεηαιιηθέο πζθεπαζίεο 

   Αινπκηλίνπ 
   ηδεξνχρεο 0,04108 1 πζθεπαζία θαθέ 

ύλνιν 0,04108 
    

   Άιια 
   ύλνιν Άιια 

   ύλνιν αλαθπθιώζηκσλ πιηθώλ 1,96877 

  ύλνιν Β 4,96877 

  Γηαθνξά  1,03123 
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Πίνακας 3.8: 2ε Μέηξεζε ζύκκεηθηνπ απνξξίκκαηνο  

  Kg Πιήζνο Παξαηεξήζεηο 

ύλνιν 12,25 
    

   Τπόινηπα 5,7 
    

   Οξγαληθά 0,55 
    

   Υαξηί αλαθπθιώζηκν 2,3 
    

   Υάξηηλεο ζπζθεπαζίεο ηξνθώλ  
     0,35802 34 Υάξηηλα Πνηήξηα 

  0,8 
 

πζθεπαζίεο delivery 

ύλνιν 1,15802 
  Πιαζηηθέο πζθεπαζίεο 

   1(PET) 
     0,27999 9 Μεγάιεο θηάιεο 

  0,18588 12 Μηθξέο θηάιεο 

χλνιν θηαιψλ 0,46587 21 
 ύλνιν PET 0,46587 

  2 (HDPE) 
     0,03255 21 Πψκαηα θηαιψλ 

  0,4 1 Μεγάιν θαζαξηζηηθφ 

ύλνιν HDPE 0,43255 
  3 (PVC) 

   4 (LDPE) 
   5 (PP) 
     0,12 15 Πνηήξηα PP 

  0,0294 4 πζθεπαζίεο γηα γηανχξηη 

ύλνιν PP 0,1494 
  6 (PS) 0,02145 5 Πνηήξηα PS 

  0,02272 2 Πηαηάθηα 

  0,0096 3 Κνπηαιάθηα 

ύλνιν PS 0,05377 
  7 (OTHER) 

   ύλνιν Πιαζηηθέο πζθεπαζίεο 1,10159 
    

   Πνιπζηξσκαηηθέο 0,0235 2 
   

   Μεηαιιηθέο πζθεπαζίεο 
   Αινπκηλίνπ 0,04077 3 

 ηδεξνχρεο 0,16836 3 πζθεπαζίεο γάιαθηνο 

  0,0477 1 πζθεπαζία γιπθψλ 

ύλνιν 0,25683 
    

   Άιια 
     0,0305 2 CDs 

ύλνιν Άιια 0,0305 
  ύλνιν αλαθπθιώζηκσλ πιηθώλ 5,42044 
  ύλνιν Β 11,1204 
  Γηαθνξά  1,12956 
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Πίνακας 3.9: 3
ε
 Μέηξεζε ζύκκεηθηνπ απνξξίκκαηνο  

  Kg Πιήζνο Παξαηεξήζεηο 

ύλνιν 24,8 
    

   Τπόινηπα 15 
    

   Οξγαληθά 0,5 
    

   Υαξηί αλαθπθιώζηκν 5,95 6 Κνχηεο γηα ραξηί Α4 

  
 

1 Κνχηα θαθεηηέξαο 

  
  

Λεπθφ ραξηί 

Υάξηηλεο ζπζθεπαζίεο ηξνθώλ  
     0,16848 16 Υάξηηλα Πνηήξηα 

  0,02 1 πζθεπαζία delivery 

ύλνιν 0,18848 
  Πιαζηηθέο πζθεπαζίεο 

   1(PET) 
     0,03111 1 Μεγάιεο θηάιεο 

  0,23235 15 Μηθξέο θηάιεο 

χλνιν θηαιψλ 0,26346 16 
 ύλνιν PET 0,26346 

  2 (HDPE) 
     0,0248 16 Πψκαηα θηαιψλ 

ύλνιν HDPE 0,0248 
  3 (PVC) 

   4 (LDPE) 
   5 (PP) 
     0,072 9 Πνηήξηα PP 

  0,02205 3 πζθεπαζίεο γηα γηανχξηη 

ύλνιν PP 0,09405 
  6 (PS) 0,06435 15 Πνηήξηα PS 

  
  

Πηαηάθηα 

  
  

Κνπηαιάθηα 

ύλνιν PS 0,06435 
  7 (OTHER) 

   ύλνιν Πιαζηηθέο πζθεπαζίεο 0,44666 
    

   Πνιπζηξσκαηηθέο 0,047 4 
   

   Μεηαιιηθέο πζθεπαζίεο 
   Αινπκηλίνπ 0,01359 1 

 ηδεξνχρεο 
   ύλνιν 0,01359 

    
   Άιια 
     1,2 

 
Μπάδα 

  1,3 
 

Καθεηηέξα 

ύλνιν Άιια 2,5 
  ύλνιν αλαθπθιώζηκσλ πιηθώλ 9,64573 
  ύλνιν Β 24,6457 
  Γηαθνξά  0,15427 
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Πίνακας 3.10: 4
ε
 Μέηξεζε ζύκκεηθηνπ απνξξίκκαηνο 

  Kg Πιήζνο Παξαηεξήζεηο 

ύλνιν 15,65 
    

   Τπόινηπα 10,5 
    

   Οξγαληθά 0,3 
    

   Υαξηί αλαθπθιώζηκν 1,25 
    

   Υάξηηλεο ζπζθεπαζίεο ηξνθώλ  
     0,18954 18 Υάξηηλα Πνηήξηα 

  0,85 
 

πζθεπαζίεο delivery 

ύλνιν 1,03954 
  Πιαζηηθέο πζθεπαζίεο 

   1(PET) 
     0,18666 6 Μεγάιεο θηάιεο 

  0,06196 4 Μηθξέο θηάιεο 

χλνιν θηαιψλ 0,24862 10 
 ύλνιν PET 0,24862 

  2 (HDPE) 
     0,0155 10 Πψκαηα θηαιψλ 

ύλνιν HDPE 0,0155 
  3 (PVC) 

   4 (LDPE) 
   5 (PP) 
     0,064 8 Πνηήξηα PP 

  0,00735 1 πζθεπαζίεο γηα γηανχξηη 

ύλνιν PP 0,07135 
  6 (PS) 0,03003 7 Πνηήξηα PS 

  
  

Πηαηάθηα 

  
  

Κνπηαιάθηα 

ύλνιν PS 0,03003 
  7 (OTHER) 

   ύλνιν Πιαζηηθέο πζθεπαζίεο 0,3655 
    

   Πνιπζηξσκαηηθέο 0,03525 3 
   

   Μεηαιιηθέο πζθεπαζίεο 
   Αινπκηλίνπ 0,02718 2 

 ηδεξνχρεο 0,11224 2 πζθεπαζία γάιαθηνο 

ύλνιν 0,13942 
    

   Άιια 
     0,8 1 Πιεθηξνιφγην & θαιψδην 

  0,01525 1 CD 

ύλνιν Άιια 0,81525 
  ύλνιν αλαθπθιώζηκσλ πιηθώλ 3,94496 
  ύλνιν Β 14,445 
  Γηαθνξά  1,20504 
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Πίνακας 3.11: 5
ε
 Μέηξεζε ζύκκεηθηνπ απνξξίκκαηνο 

  Kg Πιήζνο Παξαηεξήζεηο 

ύλνιν 9,66 
    

   Τπόινηπα 3,75 
    

   Οξγαληθά 0,55 
    

   Υαξηί αλαθπθιώζηκν 1,44 
    

   Υάξηηλεο ζπζθεπαζίεο ηξνθώλ  
     0,18954 18 Υάξηηλα Πνηήξηα 

  1,55 
 

πζθεπαζίεο delivery 

ύλνιν 1,73954 
  Πιαζηηθέο πζθεπαζίεο 

   1(PET) 
     0,15555 5 Μεγάιεο θηάιεο 

  0,13941 9 Μηθξέο θηάιεο 

χλνιν θηαιψλ 0,29496 14 
   

   ύλνιν PET 0,29496 
  2 (HDPE) 

     0,0217 14 Πψκαηα θηαιψλ 

ύλνιν HDPE 0,0217 
  3 (PVC) 

   4 (LDPE) 
   5 (PP) 
     0,104 13 Πνηήξηα PP 

  0,03675 5 πζθεπαζίεο γηα γηανχξηη 

ύλνιν PP 0,14075 
  6 (PS) 0,03003 7 Πνηήξηα PS 

  
  

Πηαηάθηα 

  
  

Κνπηαιάθηα 

ύλνιν PS 0,03003 
  7 (OTHER) 

   ύλνιν Πιαζηηθέο πζθεπαζίεο 0,48744 
    

   Πνιπζηξσκαηηθέο 0,03525 3 
   

   Μεηαιιηθέο πζθεπαζίεο 
   Αινπκηλίνπ 0,06795 5 

 ηδεξνχρεο 0,0477 1 πζθεπαζία γιπθψλ 

ύλνιν 0,11565 
    

   Άιια 
   ύλνιν Άιια 
   ύλνιν αλαθπθιώζηκσλ πιηθώλ 4,36788 

  ύλνιν Β 8,11788 
  Γηαθνξά  1,54212 
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Πίνακας 3.12: 6
ε
 Μέηξεζε ζύκκεηθηνπ απνξξίκκαηνο 

  Kg Πιήζνο Παξαηεξήζεηο 

ύλνιν 15,38 
    

   Τπόινηπα 7,6 
    

   Οξγαληθά 0,72 
    

   Υαξηί αλαθπθιώζηκν 3,85 
 

Λεπθφ,Κνχηεο 

  
   Υάξηηλεο ζπζθεπαζίεο ηξνθώλ  
     0,33696 32 Υάξηηλα Πνηήξηα 

  0,3 
 

πζθεπαζίεο delivery 

ύλνιν 0,63696 
  Πιαζηηθέο πζθεπαζίεο 

   1(PET) 
     0,09333 3 Μεγάιεο θηάιεο 

  0,1549 10 Μηθξέο θηάιεο 

χλνιν θηαιψλ 0,24823 13 
   

   ύλνιν PET 0,24823 
  2 (HDPE) 

     0,02015 13 Πψκαηα θηαιψλ 

  
   ύλνιν HDPE 0,02015 

  3 (PVC) 
   4 (LDPE) 
   5 (PP) 
     0,152 19 Πνηήξηα PP 

  0,0588 8 πζθεπαζίεο γηα γηανχξηη 
ύλνιν PP 0,2108 

  6 (PS) 0,03861 9 Πνηήξηα PS 

  
  

Πηαηάθηα 

  
  

Κνπηαιάθηα 

ύλνιν PS 0,03861 
  7 (OTHER) 0,04 1 Θήθε Μειαληνχ 

ύλνιν Πιαζηηθέο πζθεπαζίεο 0,51779 
    

   Πνιπζηξσκαηηθέο 0,047 4 
   

   Μεηαιιηθέο πζθεπαζίεο 
   Αινπκηλίνπ 0,02718 2 Αλαςπθηηθά 

ηδεξνχρεο 0,11224 2 πζθεπαζία γάιαθηνο 

  0,08 2 Κνλζέξβεο 

ύλνιν 0,21942 
    

   Άιια 
     0,4 1 Μειάλη Laserjet hp 

  0,4 1 Γπάιηλε θηάιε κπχξαο 

  0,01525 1 CD 

ύλνιν Άιια 0,81525 
  ύλνιν αλαθπθιώζηκσλ πιηθώλ 6,80642 
  ύλνιν Β 14,4064 
  Γηαθνξά  0,97358 
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Πίνακας 3.13: 7
ε
 Μέηξεζε ζύκκεηθηνπ απνξξίκκαηνο 

  Kg Πιήζνο Παξαηεξήζεηο 

ύλνιν 9,25 
    

   Τπόινηπα 3,85 
    

   Οξγαληθά 0,65 
    

   Υαξηί αλαθπθιώζηκν 2,2 
    

   Υάξηηλεο ζπζθεπαζίεο ηξνθώλ  
     0,23166 22 Υάξηηλα Πνηήξηα 

  0,15 
 

πζθεπαζίεο delivery 

ύλνιν 0,38166 
  Πιαζηηθέο πζθεπαζίεο 

   1(PET) 
     0,06222 2 Μεγάιεο θηάιεο 

  0,13941 9 Μηθξέο θηάιεο 

χλνιν θηαιψλ 0,20163 11 
 ύλνιν PET 0,20163 

  2 (HDPE) 
     0,01705 11 Πψκαηα θηαιψλ 

  
   ύλνιν HDPE 0,01705 

  3 (PVC) 
   4 (LDPE) 
   5 (PP) 
     0,104 13 Πνηήξηα PP 

  0,0294 4 πζθεπαζίεο γηα γηανχξηη 
ύλνιν PP 0,1334 

  6 (PS) 0,01716 4 Πνηήξηα PS 

  0,03408 3 Πηαηάθηα 

  
  

Κνπηαιάθηα 

ύλνιν PS 0,05124 
  7 (OTHER) 

   ύλνιν Πιαζηηθέο πζθεπαζίεο 0,40332 
    

   Πνιπζηξσκαηηθέο 0,05875 5 
   

   Μεηαιιηθέο πζθεπαζίεο 
   Αινπκηλίνπ 0,06795 5 

 ηδεξνχρεο 0,08 2 Κνλζέξβεο 

  0,05612 1 πζθεπαζία γάιαθηνο 

ύλνιν 0,20407 
    

   Άιια 
     0,01525 1 CD 

ύλνιν Άιια 0,01525 
  ύλνιν αλαθπθιώζηκσλ πιηθώλ 3,91305 
  ύλνιν Β 7,76305 
  Γηαθνξά  1,48695 
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Πίνακας 3.14: 8
ε
 Μέηξεζε ζύκκεηθηνπ απνξξίκκαηνο 

  Kg Πιήζνο Παξαηεξήζεηο 

ύλνιν 14,04 
    

   Τπόινηπα 5,45 
    

   Οξγαληθά 0,55 
    

   Υαξηί αλαθπθιώζηκν 3,5 
    

   Υάξηηλεο ζπζθεπαζίεο ηξνθώλ  
     0,34749 33 Υάξηηλα Πνηήξηα 

  0,6 
 

πζθεπαζίεο delivery 

ύλνιν 0,94749 
  Πιαζηηθέο πζθεπαζίεο 

   1(PET) 
     0,15555 5 Μεγάιεο θηάιεο 

  0,21686 14 Μηθξέο θηάιεο 

χλνιν θηαιψλ 0,37241 19 
   

   ύλνιν PET 0,37241 
  2 (HDPE) 

     0,02945 19 Πψκαηα θηαιψλ 

  
   ύλνιν HDPE 0,02945 

  3 (PVC) 
   4 (LDPE) 
   5 (PP) 
     0,072 9 Πνηήξηα PP 

  0,03675 5 πζθεπαζίεο γηα γηανχξηη 

ύλνιν PP 0,10875 
  6 (PS) 0,0429 10 Πνηήξηα PS 

  
  

Πηαηάθηα 

  
  

Κνπηαιάθηα 

  0,1 
 

Πξνζηαηεπηηθά γηα εθηππσηή 

ύλνιν PS 0,1429 
  7 (OTHER) 

   ύλνιν Πιαζηηθέο πζθεπαζίεο 0,65351 
    

   Πνιπζηξσκαηηθέο 0,094 8 
   

   Μεηαιιηθέο πζθεπαζίεο 
   Αινπκηλίνπ 0,05436 4 

 ηδεξνχρεο 0,11224 2 πζθεπαζίεο γάιαθηνο 

ύλνιν 0,1666 
    

   Άιια 
   ύλνιν Άιια 
   ύλνιν αλαθπθιώζηκσλ πιηθώλ 5,9116 

  ύλνιν Β 11,3616 
  Γηαθνξά  2,6784 
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Πίνακας 3.15: 9
ε
 Μέηξεζε ζύκκεηθηνπ απνξξίκκαηνο 

  Kg Πιήζνο Παξαηεξήζεηο 

ύλνιν 14,5 
    

   Τπόινηπα 7,8 
    

   Οξγαληθά 0,6 
    

   Υαξηί αλαθπθιώζηκν 1,3 
    

   Υάξηηλεο ζπζθεπαζίεο ηξνθώλ  
     0,27378 26 Υάξηηλα Πνηήξηα 

  0,75 
 

πζθεπαζίεο delivery 

ύλνιν 1,02378 
  Πιαζηηθέο πζθεπαζίεο 

   1(PET) 
     0,37332 12 Μεγάιεο θηάιεο 

  0,24784 16 Μηθξέο θηάιεο 

χλνιν θηαιψλ 0,62116 28 
   

   ύλνιν PET 0,62116 
  2 (HDPE) 

     0,0434 28 Πψκαηα θηαιψλ 

  0,4 1 Μεγάιν απνξξππαληηθφ 

ύλνιν HDPE 0,4434 
  3 (PVC) 

   4 (LDPE) 
   5 (PP) 
     0,232 29 Πνηήξηα PP 

  0,1176 16 πζθεπαζίεο γηα γηανχξηη 
ύλνιν PP 0,3496 

  6 (PS) 0,03432 8 Πνηήξηα PS 

  
  

Πηαηάθηα 

  
  

Κνπηαιάθηα 

  
   ύλνιν PS 0,03432 

  7 (OTHER) 
   ύλνιν Πιαζηηθέο πζθεπαζίεο 1,44848 

    
   Πνιπζηξσκαηηθέο 0,0705 6 

   
   Μεηαιιηθέο πζθεπαζίεο 
   Αινπκηλίνπ 0,02718 2 

 ηδεξνχρεο 0,08 2 Κνλζέξβεο 

  0,16836 3 πζθεπαζίεο γάιαθηνο 

ύλνιν 0,27554 
    

   Άιια 
   ύλνιν Άιια 
   ύλνιν αλαθπθιώζηκσλ πιηθώλ 4,7183 

  ύλνιν Β 12,5183 
  Γηαθνξά  1,9817 
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Πίνακας 3.16: 10
ε
 Μέηξεζε ζύκκεηθηνπ απνξξίκκαηνο 

  Kg Πιήζνο Παξαηεξήζεηο 

ύλνιν 8,67 
    

   Τπόινηπα 3,8 
    

   Οξγαληθά 1,05 
    

   Υαξηί αλαθπθιώζηκν 1,9 
    

   Υάξηηλεο ζπζθεπαζίεο ηξνθώλ  
     0,24219 23 Υάξηηλα Πνηήξηα 

  0,35 
 

πζθεπαζίεο delivery 

ύλνιν 0,59219 
  Πιαζηηθέο πζθεπαζίεο 

   1(PET) 
     0,03111 1 Μεγάιεο θηάιεο 

  0,18588 12 Μηθξέο θηάιεο 

χλνιν θηαιψλ 0,21699 13 
   

   ύλνιν PET 0,21699 
  2 (HDPE) 

     0,02015 13 Πψκαηα θηαιψλ 

  
   ύλνιν HDPE 0,02015 

  3 (PVC) 
   4 (LDPE) 
   5 (PP) 
     0,048 6 Πνηήξηα PP 

  0,0294 4 πζθεπαζίεο γηα γηανχξηη 

ύλνιν PP 0,0774 
  6 (PS) 0,02145 5 Πνηήξηα PS 

  
  

Πηαηάθηα 

  
  

Κνπηαιάθηα 

  
   ύλνιν PS 0,02145 

  7 (OTHER) 
   ύλνιν Πιαζηηθέο πζθεπαζίεο 0,33599 

    
   Πνιπζηξσκαηηθέο 0,08225 7 

   
   Μεηαιιηθέο πζθεπαζίεο 
   Αινπκηλίνπ 
   ηδεξνχρεο 0,11224 2 πζθεπαζίεο γάιαθηνο 

ύλνιν 0,11224 
    

   Άιια 
   ύλνιν Άιια 
   ύλνιν αλαθπθιώζηκσλ πιηθώλ 4,07267 

  ύλνιν Β 7,87267 
  Γηαθνξά  0,79733 
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Πίνακας 3.17: 11
ε
 Μέηξεζε ζύκκεηθηνπ απνξξίκκαηνο 

  Kg Πιήζνο Παξαηεξήζεηο 

ύλνιν 12 
    

   Τπόινηπα 4,35 
    

   Οξγαληθά 0,9 
    

   Υαξηί αλαθπθιώζηκν 1,45 
    

   Υάξηηλεο ζπζθεπαζίεο ηξνθώλ  
     0,27378 26 Υάξηηλα Πνηήξηα 

  0,7 
 

πζθεπαζίεο delivery 

ύλνιν 0,97378 
  Πιαζηηθέο πζθεπαζίεο 

   1(PET) 
     0,06222 2 Μεγάιεο θηάιεο 

  0,21686 14 Μηθξέο θηάιεο 

χλνιν θηαιψλ 0,27908 16 
   

   ύλνιν PET 0,27908 
  2 (HDPE) 

     0,0248 16 Πψκαηα θηαιψλ 

ύλνιν HDPE 0,0248 
  3 (PVC) 

   4 (LDPE) 
   5 (PP) 
     0,08 10 Πνηήξηα PP 

  0,0294 4 πζθεπαζίεο γηα γηανχξηη 
ύλνιν PP 0,1094 

  6 (PS) 0,01287 3 Πνηήξηα PS 

  
  

Πηαηάθηα 

  
  

Κνπηαιάθηα 

ύλνιν PS 0,01287 
  7 (OTHER) 

   ύλνιν Πιαζηηθέο πζθεπαζίεο 0,42615 
    

   Πνιπζηξσκαηηθέο 0,047 4 
   

   Μεηαιιηθέο πζθεπαζίεο 
   Αινπκηλίνπ 0,09513 7 

 ηδεξνχρεο 0,04108 1 πζθεπαζία θαθέ 

  
   ύλνιν 0,13621 

    
   Άιια 
     1,6 4 Γπάιηλεο θηάιεο κπχξαο 

  1,7 1 Μεηαιιηθή θνπξηίλα 

  0,2 1 Μειάλη inkjet canon 

ύλνιν Άιια 3,5 
  ύλνιν αλαθπθιώζηκσλ πιηθώλ 7,43314 
  ύλνιν Β 11,7831 
  Γηαθνξά  0,21686 
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Πίνακας 3.18: 12
ε
 Μέηξεζε ζύκκεηθηνπ απνξξίκκαηνο 

  Kg Πιήζνο Παξαηεξήζεηο 

ύλνιν 9,3 
    

   Τπόινηπα 4,2 
    

   Οξγαληθά 0,38 
    

   Υαξηί αλαθπθιώζηκν 1,95 
    

   Υάξηηλεο ζπζθεπαζίεο ηξνθώλ  
     0,28431 27 Υάξηηλα Πνηήξηα 

  0,45 
 

πζθεπαζίεο delivery 

ύλνιν 0,73431 
  Πιαζηηθέο πζθεπαζίεο 

   1(PET) 
     0,15555 5 Μεγάιεο θηάιεο 

  0,20137 13 Μηθξέο θηάιεο 

χλνιν θηαιψλ 0,35692 18 
   

   ύλνιν PET 0,35692 
  2 (HDPE) 

     0,0279 18 Πψκαηα θηαιψλ 

  
   ύλνιν HDPE 0,0279 

  3 (PVC) 
   4 (LDPE) 
   5 (PP) 
     0,184 23 Πνηήξηα PP 

  0,0294 4 πζθεπαζίεο γηα γηανχξηη 
ύλνιν PP 0,2134 

  6 (PS) 0,03003 7 Πνηήξηα PS 

  
  

Πηαηάθηα 

  
  

Κνπηαιάθηα 

ύλνιν PS 0,03003 
  7 (OTHER) 

   ύλνιν Πιαζηηθέο πζθεπαζίεο 0,62825 
    

   Πνιπζηξσκαηηθέο 0,047 4 
   

   Μεηαιιηθέο πζθεπαζίεο 
   Αινπκηλίνπ 0,04077 3 

 ηδεξνχρεο 0,08 2 Κνλζέξβεο 

  0,05612 1 πζθεπαζίεο γάιαθηνο 

  0,0477 1 πζθεπαζία γιπθψλ 

ύλνιν 0,22459 
    

   Άιια 
     0,2 1 Μειάλη inkjet canon 

  0,0305 2 CDs 

ύλνιν Άιια 0,2305 
  ύλνιν αλαθπθιώζηκσλ πιηθώλ 4,19465 
  ύλνιν Β 8,39465 
  Γηαθνξά  0,90535 
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Πίνακας 3.19: 13
ε
 Μέηξεζε ζύκκεηθηνπ απνξξίκκαηνο 

  Kg Πιήζνο Παξαηεξήζεηο 

ύλνιν 18,27 
    

   Τπόινηπα 5,51 
    

   Οξγαληθά 0,6 
    

   Υαξηί αλαθπθιώζηκν 6,26 
    

   Υάξηηλεο ζπζθεπαζίεο ηξνθώλ  
     0,30537 29 Υάξηηλα Πνηήξηα 

  0,6 
 

πζθεπαζίεο delivery 

ύλνιν 0,90537 
  Πιαζηηθέο πζθεπαζίεο 

   1(PET) 
     0,12444 4 Μεγάιεο θηάιεο 

  0,24784 16 Μηθξέο θηάιεο 

χλνιν θηαιψλ 0,37228 20 
   

   ύλνιν PET 0,37228 
  2 (HDPE) 

     0,031 20 Πψκαηα θηαιψλ 

ύλνιν HDPE 0,031 
  3 (PVC) 

   4 (LDPE) 
   5 (PP) 
     0,168 21 Πνηήξηα PP 

  0,02205 3 πζθεπαζίεο γηα γηανχξηη 
ύλνιν PP 0,19005 

  6 (PS) 0,01716 4 Πνηήξηα PS 

  
  

Πηαηάθηα 

  
  

Κνπηαιάθηα 

  0,2 
 

Πξνζηαηεπηηθή ζπζθεπαζία 

ύλνιν PS 0,21716 
  7 (OTHER) 

   ύλνιν Πιαζηηθέο πζθεπαζίεο 0,81049 
    

   Πνιπζηξσκαηηθέο 0,08225 7 
   

   Μεηαιιηθέο πζθεπαζίεο 
   Αινπκηλίνπ 0,20385 15 

 ηδεξνχρεο 0,16836 3 πζθεπαζίεο γάιαθηνο 

ύλνιν 0,37221 
    

   Άιια 
     2,35 

 
Μνλσηηθφ Α 

  0,65 
 

Μνλσηηθφ Β 

ύλνιν Άιια 3 
  ύλνιν αλαθπθιώζηκσλ πιηθώλ 12,0303 
  ύλνιν Β 17,5403 
  Γηαθνξά  0,72968 
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Πίνακας 3.20: 14
ε
 Μέηξεζε ζύκκεηθηνπ απνξξίκκαηνο 

  Kg Πιήζνο Παξαηεξήζεηο 

ύλνιν 12,15 
    

   Τπόινηπα 5,7 
    

   Οξγαληθά 1,45 
    

   Υαξηί αλαθπθιώζηκν 2,3 
    

   Υάξηηλεο ζπζθεπαζίεο ηξνθώλ  
     0,20007 19 Υάξηηλα Πνηήξηα 

  0,4 
 

πζθεπαζίεο delivery 

ύλνιν 0,60007 
  Πιαζηηθέο πζθεπαζίεο 

   1(PET) 
     0,18666 6 Μεγάιεο θηάιεο 

  0,09294 6 Μηθξέο θηάιεο 

χλνιν θηαιψλ 0,2796 12 
   

   ύλνιν PET 0,2796 
  2 (HDPE) 

     0,0186 12 Πψκαηα θηαιψλ 

ύλνιν HDPE 0,0186 
  3 (PVC) 

   4 (LDPE) 
   5 (PP) 
     0,048 6 Πνηήξηα PP 

  0,03675 5 πζθεπαζίεο γηα γηανχξηη 
ύλνιν PP 0,08475 

  6 (PS) 0,00858 2 Πνηήξηα PS 

  
  

Πηαηάθηα 

  
  

Κνπηαιάθηα 

ύλνιν PS 0,00858 
  7 (OTHER) 

   ύλνιν Πιαζηηθέο πζθεπαζίεο 0,39153 
    

   Πνιπζηξσκαηηθέο 0,08225 7 
   

   Μεηαιιηθέο πζθεπαζίεο 
   Αινπκηλίνπ 0,01359 1 

 ηδεξνχρεο 0,11224 2 πζθεπαζίεο γάιαθηνο 

ύλνιν 0,12583 
    

   Άιια 
     0,4 

 
σιήλεο πιαζηηθέο 

  0,15 
 

Πιαζηηθφ δνρείν απφ εξγαζηήξην 

ύλνιν Άιια 0,55 
  ύλνιν αλαθπθιώζηκσλ πιηθώλ 5,49968 
  ύλνιν Β 11,1997 
  Γηαθνξά  0,95032 
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Πίνακας 3.21: 15
ε
 Μέηξεζε ζύκκεηθηνπ απνξξίκκαηνο 

  Kg Πιήζνο Παξαηεξήζεηο 

ύλνιν 15,11 
    

   Τπόινηπα 5,01 
    

   Οξγαληθά 0,45 
    

   Υαξηί αλαθπθιώζηκν 7,04 
    

   Υάξηηλεο ζπζθεπαζίεο ηξνθώλ  
     0,22113 21 Υάξηηλα Πνηήξηα 

  
   ύλνιν 0,22113 

  Πιαζηηθέο πζθεπαζίεο 
   1(PET) 
     0,06222 2 Μεγάιεο θηάιεο 

  0,20137 13 Μηθξέο θηάιεο 

χλνιν θηαιψλ 0,26359 15 
 ύλνιν PET 0,26359 

  2 (HDPE) 
     0,02325 15 Πψκαηα θηαιψλ 

ύλνιν HDPE 0,02325 
  3 (PVC) 

   4 (LDPE) 
   5 (PP) 
     0,056 7 Πνηήξηα PP 

  0,00735 1 πζθεπαζίεο γηα γηανχξηη 
ύλνιν PP 0,06335 

  6 (PS) 0,03003 7 Πνηήξηα PS 

  
  

Πηαηάθηα 

  
  

Κνπηαιάθηα 

  0,025 
 

Πξνζηαηεπηηθή ζπζθεπαζία 

ύλνιν PS 0,05503 
  7 (OTHER) 

   ύλνιν Πιαζηηθέο πζθεπαζίεο 0,40522 
    

   Πνιπζηξσκαηηθέο 0,03525 3 
   

   Μεηαιιηθέο πζθεπαζίεο 
   Αινπκηλίνπ 0,02718 2 

 ηδεξνχρεο 
   ύλνιν 0,02718 

    
   Άιια 
     0,8 2 Γπάιηλεο θηάιεο κπχξαο 

  0,35 
 

Παπνχηζηα 

  0,0305 2 CDs 

ύλνιν Άιια 1,1805 
  ύλνιν αλαθπθιώζηκσλ πιηθώλ 9,32403 
  ύλνιν Β 14,334 
  Γηαθνξά  0,77597 
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3.3.2 Αλάιπζε ησλ κεηξήζεσλ ηνπ ζύκκεηθηνπ απνξξίκκαηνο ηνπ δεπηέξνπ 

νξόθνπ Μ.Μ.Μ θαηά ηελ πεξίνδν 30/4/2009 έσο 22/5/2009 

 

ε απηή ηελ ππνελφηεηα πξαγκαηνπνηείηαη αλάιπζε θαη επεμεξγαζία ησλ ησλ 

κεηξήζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ηελ πξψηε θάζε ησλ δεηγκαηνιεςηψλ ζην 

ζχκκεηθην απφξξηκκα ηνπ δεπηέξνπ νξφθνπ ηνπ θηεξίνπ Μ.Μ.Μ.     

 πλνιηθή πνζόηεηα ζύκκεηθηνπ απνξξίκκαηνο ηνπ δεπηέξνπ νξόθνπ ηεο 

ρνιήο Μ.Μ.Μ. 

Πίνακας 3.22: Αζξνηζηηθή πνζόηεηα ηνπ ζπλνιηθνύ ζύκκεηθηνπ απνξξίκκαηνο 

Ζκέξα Ζκεξνκελία Μέηξεζε 
πλνιηθή 
Πνζόηεηα 

ύκκεηθηνπ (kg) 

Αζξνηζηηθή 
Πνζόηεηα 

ύκκεηθηνπ (kg) 

Πέκπηε 30/4/2009 1 6 6 

Γεπηέξα 4/5/2009 2 12,25 18,25 

Σξίηε 5/5/2009 3 24,8 43,05 

Σεηάξηε 6/5/2009 4 15,65 58,7 

Πέκπηε 7/5/2009 5 9,66 68,36 

Παξαζθεπή 8/5/2009 6 15,38 83,74 

Γεπηέξα 11/5/2009 7 9,25 92,99 

Σξίηε 12/5/2009 8 14,04 107,03 

Πέκπηε 14/5/2009 9 14,5 121,53 

Παξαζθεπή 15/5/2009 10 8,67 130,2 

Γεπηέξα 18/5/2009 11 12 142,2 

Σξίηε 19/5/2009 12 9,3 151,5 

Σεηάξηε 20/5/2009 13 18,27 169,77 

Πέκπηε 21/5/2009 14 12,15 181,92 

Παξαζθεπή 22/5/2009 15 15,11 197,03 

Διάγραμμα 3.1: Μεηαβνιή ηεο αζξνηζηηθήο ζπλνιηθήο πνζόηεηαο ηνπ ζύκκεηθηνπ 

απνξξίκκαηνο. 

y = 13,096x + 0,0463
R² = 0,9946
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Ζ παξαπάλσ επζεία πξνζαξκνγήο ησλ πεηξακαηηθψλ κεηξήζεσλ παξνπζηάδεη ηελ 

κεηαβνιή ηεο αζξνηζηηθήο πνζφηεηαο ηνπ ζχκκεηθηνπ ζε ζπλάξηεζε  κε ηηο εκέξεο 

ησλ δεηγκαηνιεςηψλ. Ο ξπζκφο αχμεζεο ηεο αζξνηζηηθήο πνζφηεηαο παξνπζηάδεηαη 

ζηαζεξφο θαη ίζνο κε 13,096 kg αλά εκέξα. 

ην παξαθάησ Πίλαθα 3.23 παξνπζηάδεηαη ν κέζνο φξνο ησλ κεηξήζεσλ βάξνπο ηνπ 

ζχκκεηθηνπ αλά εκέξα ηεο εβδνκάδαο, κε ζθνπφ λα πξνζδηνξηζηνχλ εθείλεο νη 

εκέξεο ηεο εβδνκάδαο πνπ παξνπζηάδεηαη κεγαιχηεξε παξαγσγή απνξξηκκάησλ.  

 

Πίνακας 3.23: Μέζνο όξνο ζύκκεηθηνπ απνξξίκκαηνο αλά εκέξα ηεο εβδνκάδαο 

Ζκέξα ηεο εβδνκάδαο Μέζνο όξνο (kg/εκέξα ηεο εβδνκάδαο) 

Γεπηέξα 11,17 

Σξίηε 16,05 

Σεηάξηε 16,96 

Πέκπηε 10,58 

Παξαζθεπή 13,05 

 

 
Γράφημα 3.1 : Μέζνο όξνο ηεο πνζόηεηαο ηνπ ζύκκεηθηνπ απνξξίκκαηνο αλά εκέξα ηεο 

εβδνκάδαο. 

ην παξαπάλσ Γξάθεκα 3.1 παξαηεξείηαη  κηα ζαθήο αχμεζε ηεο κέζεο ηηκήο ηνπ 

ζχκκεηθηνπ απνξξίκκαηνο ηηο εκέξεο Σξίηε θαη Σεηάξηε ζε ζρέζε κε ην ζπλνιηθφ 

κέζν φξν φισλ ησλ εκεξψλ ηεο εβδνκάδαο. Αληίζεηα ηελ Γεπηέξα θαη ηελ Πέκπηε 

παξαηεξείηαη κηα αξθεηά κεγάιε κείσζε. Σέινο, ν κέζνο φξνο γηα ηελ εκέξα ηεο 

Παξαζθεπήο ζρεδφλ ηαπηίδεηαη κε ην ζπλνιηθφ κέζν φξν. Βέβαηα πξέπεη λα ηνληζηεί 

ην γεγνλφο φηη πξαγκαηνπνηήζεθαλ δπν κεηξήζεηο γηα ηελ εκέξα Σεηάξηε, ηέζζεξεηο 

γηα ηελ Πέκπηε θαη απφ ηξείο γηα ηηο ππφινηπεο κέξεο.  
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 Με αλαθπθιώζηκα ζπζηαηηθά ηνπ ζύκκεηθηνπ 

Πίνακας 3.24: Τπόινηπα απνξξίκκαηα θαη δηαθνξά 

Μέηξεζ
ε 

Yπόινηπα 
(Kg) 

Γηαθνξά (Kg) 
Τπόινηπα & 

Γηαθνξά (Kg) 

Αζξνηζηηθή 
Πνζόηεηα 

(Kg) 

1 3 1,03123 4,03123 4,03123 

2 5,7 1,12956 6,82956 10,86079 

3 15 0,15427 15,15427 26,01506 

4 10,5 1,20504 11,70504 37,7201 

5 3,75 1,54212 5,29212 43,01222 

6 7,6 0,97358 8,57358 51,5858 

7 3,85 1,48695 5,33695 56,92275 

8 5,45 2,6784 8,1284 65,05115 

9 7,8 1,9817 9,7817 74,83285 

10 3,8 0,79733 4,59733 79,43018 

11 4,35 0,21686 4,56686 83,99704 

12 4,2 0,90535 5,10535 89,10239 

13 5,51 0,72968 6,23968 95,34207 

14 5,7 0,95032 6,65032 101,99239 

15 5,01 0,77597 5,78597 107,77836 

ύλνιν 91,22 16,55836 107,77836 
 

 
Διάγραμμα 3.2: Μεηαβνιή ηεο αζξνηζηηθήο ζπλνιηθήο πνζόηεηαο ηνπ ππνινίπνπ θαη ηεο 

δηαθνξάο. 

Ζ παξαπάλσ επζεία πξνζαξκνγήο ησλ πεηξακαηηθψλ κεηξήζεσλ (Γηάγξακκα 3.2) 

παξνπζηάδεη ηελ κεηαβνιή ηεο αζξνηζηηθήο πνζφηεηαο ηνπ κε αλαθπθιψζηκνπ 

y = 7,22x + 4,1
R² = 0,9825
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απνξξίκκαηνο ζε ζπλάξηεζε  κε ηηο εκέξεο ησλ δεηγκαηνιεςηψλ. Ο ξπζκφο αχμεζεο 

ηεο αζξνηζηηθήο πνζφηεηαο παξνπζηάδεηαη ζηαζεξφο θαη ίζνο κε 7,22 kg αλά εκέξα. 

πλνιηθά θαη ηηο 15 κέξεο ησλ δεηγκαηνιεςηψλ ε πνζφηεηα γηα ην κε αλαθπθιψζηκν 

απφξξηκκα έθηαζε ηα 107,78 kg. Απηή ε πνζφηεηα απνηειεί ην 55%θ.β. ηνπ 

ζπλνιηθνχ ζχκκεηθηνπ απνξξίκκαηνο φπσο θαίλεηαη θαη ζην παξαθάησ γξάθεκα. 

 

Γράφημα 3.2 : % θ.β. αλαινγία νιηθνύ ππόινηπνπ ζην ζύκκεηθην απόξξηκκα. 

 Υαξηί αλαθπθιώζηκν ζην ζύκκεηθην απόξξηκκα 

Πίνακας 3.25: Υαξηί αλαθπθιώζηκν ζην ζύκκεηθην απόξξηκκα 

Μέηξεζε Πνζόηεηα (Kg) Αζξνηζηηθή Πνζόηεηα (Kg) 

1 0,7 0,7 

2 2,3 3 

3 5,95 8,95 

4 1,25 10,2 

5 1,44 11,64 

6 3,85 15,49 

7 2,2 17,69 

8 3,5 21,19 

9 1,3 22,49 

10 1,9 24,39 

11 1,45 25,84 

12 1,95 27,79 

13 6,26 34,05 

14 2,3 36,35 

15 7,04 43,39 

 

45%

55%

Σφμμεικτο

Υπόλοιπο
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Διάγραμμα 3.3: Μεηαβνιή ηεο αζξνηζηηθήο πνζόηεηαο ηνπ ραξηηνύ αλαθύθισζεο ζην 

ζύκκεηθην απόξξηκκα. 

Ζ παξαπάλσ επζεία πξνζαξκνγήο ησλ πεηξακαηηθψλ κεηξήζεσλ (Γηάγξακκα 3.3) 

παξνπζηάδεη ηελ κεηαβνιή ηεο αζξνηζηηθήο πνζφηεηαο ηνπ αλαθπθιψζηκνπ ραξηηνχ 

ζε ζπλάξηεζε  κε ηηο εκέξεο ησλ δεηγκαηνιεςηψλ. Ο ξπζκφο αχμεζεο ηεο 

αζξνηζηηθήο πνζφηεηαο παξνπζηάδεηαη ζηαζεξφο θαη ίζνο κε 2,71 kg αλά εκέξα. 

πλνιηθά θαη ηηο 15 κέξεο ησλ δεηγκαηνιεςηψλ, ε πνζφηεηα γηα ην αλαθπθιψζηκν 

ραξηί έθηαζε ηα 43,39 kg. Απηή ε πνζφηεηα απνηειεί ην 22%θ.β. ηνπ ζπλνιηθνχ 

ζχκκεηθηνπ απνξξίκκαηνο, φπσο θαίλεηαη θαη ζην Γξάθεκα 3.3. 

 

Γράφημα 3.3: % θ.β. αλαινγία αλαθπθιώζηκνπ ραξηηνύ ζην ζύκκεηθην απόξξηκκα.  
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Απφ απηφ γίλεηαη ζαθέο φηη ην αλαθπθιψζηκν ραξηί απνηειεί έλα ζεκαληηθφ ηκήκα 

ηεο πνζφηεηαο ηνπ ζχκκεηθηνπ απνξξίκκαηνο ζην δεχηεξν φξνθν ησλ Μ.Μ.Μ. Σν 

κεξίδην απηφ ζα κπνξνχζε λα είλαη κεγαιχηεξν αλ θαηά ηελ πεξίνδν ησλ 

δεηγκαηνιεςηψλ δελ ήηαλ ζε ιεηηνπξγία ν θάδνο αλαθχθισζεο ραξηηνχ ζην δεχηεξν 

φξνθν. Πεξεηαίξσ αλάιπζε γηα ην αλαθπθιψζηκν ραξηί ζα πξαγκαηνπνηεζεί 

παξαθάησ.      

 Υάξηηλεο ζπζθεπαζίεο  ηξνθώλ ζην ζύκκεηθην απόξξηκκα 

Οη ράξηηλεο ζπζθεπαζίεο ηξνθψλ ήηαλ θπξίσο ζπζθεπαζίεο απφ δηάθνξεο 

ππεξεζίεο delivery. 

Πίνακας 3.26: Υάξηηλεο ζπζθεπαζίεο ηξνθώλ ζην ζύκκεηθην απόξξηκκα 

Μέηξεζε Πνζόηεηα (kg) Αζξνηζηηθή Πνζόηεηα (kg) 

1 0,50795 0,50795 

2 1,15802 1,66597 

3 0,18848 1,85445 

4 1,03954 2,89399 

5 1,73954 4,63353 

6 0,63696 5,27049 

7 0,38166 5,65215 

8 0,94749 6,59964 

9 1,02378 7,62342 

10 0,59219 8,21561 

11 0,97378 9,18939 

12 0,73431 9,9237 

13 0,90537 10,82907 

14 0,60007 11,42914 

15 0,22113 11,65027 

 
Διάγραμμα 3.4: Μεηαβνιή ηεο αζξνηζηηθήο πνζόηεηαο ησλ ράξηηλσλ ζπζθεπαζηώλ ζην 

ζύκκεηθην απόξξηκκα. 

y = 0,8253x - 0,0735
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Ζ παξαπάλσ επζεία πξνζαξκνγήο ησλ πεηξακαηηθψλ κεηξήζεσλ (Γηάγξακκα 3.4)  

παξνπζηάδεη ηελ κεηαβνιή ηεο αζξνηζηηθήο πνζφηεηαο ησλ ράξηηλσλ ζπζθεπαζηψλ  

ζε ζπλάξηεζε  κε ηηο εκέξεο ησλ δεηγκαηνιεςηψλ. Ο ξπζκφο αχμεζεο ηεο 

αζξνηζηηθήο πνζφηεηαο παξνπζηάδεηαη ζηαζεξφο θαη ίζνο 0,82 kg αλά εκέξα. 

πλνιηθά θαη ηηο 15 κέξεο ησλ δεηγκαηνιεςηψλ ε πνζφηεηα ησλ ράξηηλσλ 

ζπζθεπαζηψλ έθηαζε ηα 11,65 kg. Απηή ε πνζφηεηα απνηειεί ην 6%θ.β. ηνπ 

ζπλνιηθνχ ζχκκεηθηνπ απνξξίκκαηνο φπσο θαίλεηαη θαη ζην παξαθάησ Γξάθεκα 3.4. 

 

Γράφημα 3.4 : % θ.β. αλαινγία ράξηηλσλ ζπζθεπαζηώλ ζην ζύκκεηθην απόξξηκκα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

94%

6%

Σφμμεικτο

Χάρτινεσ Συςκευαςίεσ
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 Πιαζηηθέο ζπζθεπαζίεο ζην ζύκκεηθην απόξξηκκα 

Πίνακας 3.27: Πιαζηηθέο πζθεπαζίεο 

Καηεγνξία πιαζηηθήο ζπζθεπαζίαο Πνζόηεηα (kg) 

1(PET) 
 

Μεγάιεο θηάιεο 1,95993 

Μηθξέο θηάιεο 2,55585 

ύλνιν PET 4,51578 

  
2 (HDPE) 

 
Πώκαηα θηαιώλ 0,3534 

Μεγάια θαζαξηζηηθά 0,8 

ύλνιν HDPE 1,1534 

  
3 (PVC) 0 

  
4 (LDPE) 0 

  
5 (PP) 

 
Πνηήξηα PP 1,576 

πζθεπαζίεο γηανπξηηνύ 0,4998 

ύλνιν PP 2,0758 

  
6 (PS) 

 
Πνηήξηα PS 0,42042 

Πηαηάθηα 0,06816 

Κνπηαιάθηα 0,0096 

Πξνζηαηεπηηθή ζπζθεπαζία 0,325 

ύλνιν PS 0,82318 

  
7 (OTHER) 0,04 

ύλνιν πιαζηηθώλ ζπζθεπαζηώλ 8,60816 

 

Ζ κεδεληθή πνζφηεηα ηεο θαηεγνξίαο LDPE είλαη πιαζκαηηθή, θαζψο ππήξραλ 

απνξξίκκαηα (θπξίσο ζαθνχιεο) αιιά ε κέηξεζε ηνπ βάξνπο ηνπο ήηαλ αδχλαηε. 

Δπίζεο, δελ βξέζεθαλ ζπζθεπαζίεο απφ PVC. 
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Γράφημα 3.5 : Βάξνο πιαζηηθώλ ζε απόιπηεο ηηκέο. 

  

Γράφημα 3.6 : % θ.β. αλαινγία ησλ δηάθνξσλ θαηεγνξηώλ πιαζηηθώλ ζπζθεπαζηώλ ζην 

ζύκκεηθην απόξξηκκα.  

Απφ ηα παξαπάλσ Γξαθήκαηα 3.5 θαη 3.6 θαίλεηαη ε μεθάζαξε ππεξνρή ηεο 

θαηεγνξίαο PET, πνπ είλαη απνηέιεζκα θπξίσο ηεο κεγάιεο παξνπζίαο θηαιψλ 

λεξνχ θαη αλαςπθηηθψλ ζην απφξξηκκα. Δπίζεο, ζεκαληηθή είλαη θαη ε παξνπζία ηεο 

θαηεγνξίαο PP. Ζ αλαινγία ησλ θαηεγνξηψλ HDPE θαη PS είλαη 13%θ.β. θαη 10%θ.β 

αληίζηνηρα. Σέινο, ε παξνπζία ηεο θαηεγνξίαο OTHER είλαη ζρεδφλ κεδεληθή. 

Παξά ηελ θαζεκεξηλή ηνπο παξνπζία ζην ζχκκεηθην απφξξηκκα νη πιαζηηθέο 

ζπζθεπαζίεο απνηεινχλ κφιηο ην 4%θ.β. ηνπ ζχκκεηθηνπ απνξξίκκαηνο φπσο 

θαίλεηαη θαη ζην παξαθάησ Γξάθεκα 3.7. Σν γεγνλφο απηφ νθείιεηαη αλακθίβνια ζην 

κηθξφ ηνπο βάξνο παξά ηνλ κεγάιν φγθν πνπ θαηαιακβάλνπλ. 
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Γράφημα 3.7 : % θ.β. αλαινγία πιαζηηθώλ ζην ζύκκεηθην απόξξηκκα.  

 

 Μεηαιιηθέο ζπζθεπαζίεο ζην ζύκκεηθην απόξξηκκα 

Πίνακας 3.28: Μεηαιιηθέο πζθεπαζίεο  

Μεηαιιηθέο ζπζθεπαζίεο Πνζόηεηα (kg) Πιήζνο 

   

Αινπκηλίνπ 0,70668 52 

   

ηδεξνύρεο 
  

ηδεξνύρα ζπζθεπαζία γάιαθηνο 1,17852 21 

ηδεξνύρα ζπζθεπαζία 
γιπθηζκάησλ 

0,1431 3 

ηδεξνύρα ζπζθεπαζία θαθέ 0,08216 2 

ηδεξνύρα ζπζθεπαζία-θνλζέξβα 0,32 8 

ύλνιν ηδεξνύρεο 1,72378 34 

ύλνιν κεηαιιηθέο ζπζθεπαζίεο 2,43046 86 

 

96%

4%

Σφμμεικτο

Πλαςτικζσ ςυςκευαςίεσ
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Γράφημα 3.8 : %θ.β. αλαινγίεο κεηαιιηθώλ ζπζθεπαζηώλ. 

 
Γράφημα 3.9 : Αλαινγίεο πιήζνπο κεηαιιηθώλ ζπζθεπαζηώλ. 

Απφ ηα παξαπάλσ Γξαθήκαηα 3.8 θαη 3.9 γίλεηαη θαλεξφ φηη νη ζηδεξνχρεο 

ζπζθεπαζίεο, παξά ην κηθξφ ηνπο πιήζνο δηαδξακαηίδνπλ πην ζεκαληηθφ ξφιν ζηε 

δηακφξθσζε ηνπ βάξνπο ηνπ ζχκκεηθηνπ απνξξίκκαηνο ζε ζρέζε κε απηέο απφ 

αινπκίλην, πνπ είλαη θαη πνιππιεζέζηεξεο.  

 

29%

71%

Αλουμινίου

Σφνολο Σιδηροφχεσ

60%

40%

Αλουμινίου

Σφνολο Σιδηροφχεσ
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Γράφημα 3.10 : Αλαινγίεο ηνπ πιήζνπο ησλ ζηδεξνύρσλ ζπζθεπαζηώλ. 

Παξά ην ζρεηηθά κεγάιν βάξνο ηνπο έλαληη άιισλ ζπζθεπαζηψλ, σο κεκνλσκέλα 

απνξξηπηφκελα αληηθείκελα (π.ρ. έλα κεηαιιηθφ θνπηί ζε ζρέζε κε κηα πιαζηηθή 

θηάιε), νη κεηαιιηθέο απνηεινχλ κφιηο ην 1%θ.β. ηεο ζπλνιηθήο πνζφηεηαο ηνπ 

ζχκκεηθηνπ απνξξίκκαηνο. 

 

Γράφημα 3.11 : %θ.β. ησλ κεηαιιηθώλ ζπζθεπαζηώλ ζην ζύκκεηθην απόξξηκκα. 
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 Πνιπζηξσκαηηθέο ζπζθεπαζίεο ζην ζύκκεηθην απόξξηκκα 

Παξά ηελ θαζεκεξηλή εκθάληζή ησλ πνιπζηξσκαηηθψλ ζπζθεπαζηψλ ζην 

ζχκκεηθην, εληνχηνηο, εμ αηηίαο ηνπ κηθξνχ ηνπο βάξνπο, δελ απνηεινχλ νχηε ην 

1%θ.β. ηνπ ζπλνιηθνχ ζχκκεηθηνπ απνξξίκκαηνο.  

Πίνακας 3.29: Πνιπζηξσκαηηθέο πζθεπαζίεο 

Μέηξεζε Πνζόηεηα (kg) Πιήζνο Αζξνηζηηθή Πνζόηεηα (kg) 
Αζξνηζηηθό 

Πιήζνο 

1 0,0235 2 0,0235 2 

2 0,0235 2 0,047 4 

3 0,047 4 0,094 8 

4 0,03525 3 0,12925 11 

5 0,03525 3 0,1645 14 

6 0,047 4 0,2115 18 

7 0,05875 5 0,27025 23 

8 0,094 8 0,36425 31 

9 0,0705 6 0,43475 37 

10 0,08225 7 0,517 44 

11 0,047 4 0,564 48 

12 0,047 4 0,611 52 

13 0,08225 7 0,69325 59 

14 0,08225 7 0,7755 66 

15 0,03525 3 0,81075 69 

Διάγραμμα 3.5: Μεηαβνιή ηεο αζξνηζηηθήο πνζόηεηαο ησλ πνιπζηξσκαηηθώλ ζπζθεπαζηώλ. 

Ζ παξαπάλσ επζεία πξνζαξκνγήο ησλ πεηξακαηηθψλ κεηξήζεσλ παξνπζηάδεη ηελ 

κεηαβνιή ηεο αζξνηζηηθήο πνζφηεηαο ησλ πνιπζηξσκαηηθψλ ζπζθεπαζηψλ ζε 

ζπλάξηεζε  κε ηηο εκέξεο ησλ δεηγκαηνιεςηψλ. Ο ξπζκφο αχμεζεο ηεο αζξνηζηηθήο 

πνζφηεηαο παξνπζηάδεηαη ζηαζεξφο θαη ίζνο κε 0,06 kg αλά εκέξα 
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 Πνηήξηα κηαο ρξήζεο  ζην ζύκκεηθην απόξξηκκα 

Δίλαη κηα πνιχ ελδηαθέξνπζα θαηεγνξία, παξά ηελ ζρεηηθά κηθξή ζπκκεηνρή πνπ 

έρεη ζηελ ζπλνιηθή πνζφηεηα ηνπ ζχκκεηθηνπ (3%θ.β.), γηαηί ζα κπνξνχζε λα 

απνηειέζεη ηελ αξρή ζε πξνγξάκκαηα κείσζεο ησλ πνζνηήησλ απνξξηκκάησλ κε 

ηε ρξήζε επαλαρξεζηκνπνηήζηκσλ πνηεξηψλ απφ ηα κέιε ηνπ Δ.Μ.Π. 

Πίνακας 3.30: Πνηνηηθή θαη πνζνηηθή αλάιπζε ησλ δηάθνξσλ θαηεγνξηώλ πνηεξηώλ κηαο 

ρξήζεο  

Καηεγνξία πιηθνύ Πιήζνο Πνζόηεηα (kg) 

PP 197 1,576 

PS 98 0,42042 

Υάξηηλα 359 3,78027 

ύλνιν 654 5,77669 

 

Γράφημα 3.12 : Πνζνηηθή αλάιπζε πνηεξηώλ % θ.β. 

 
Γράφημα 3.13 : Αλαινγίεο ηνπ πιήζνπο θάζε πιηθνύ ζηα πνηήξηα. 

27%

7%
66%
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Χάρτινα

30%
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55%
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Γράφημα 3.14 : Πνζνηηθή αλάιπζε πνηεξηώλ % θ.β ζην ζύκκεηθην απόξξηκκα. 

Απφ απηή ηελ αλάιπζε πξνθχπηνπλ νη εμήο παξαηεξήζεηο:   

 Ζ θπξηαξρία ησλ ράξηηλσλ πνηεξηψλ κίαο ρξήζεο ζηελ %θ.β. αλαινγία  είλαη 

αλακθηζβήηεηε (Γξάθεκα 3.12).  

 ηηο αλαινγίεο πιήζνπο θπξηαξρνχλ ηα ράξηηλα πνηήξηα πιελ φκσο ζεκαληηθφ 

κεξίδην θαηέρνπλ ηα πνηήξηα πνπ είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ PP (Γξάθεκα 3.13). 

 Παξά ην κηθξφ ηνπο βάξνο (Γξάθεκα 3.14), ηα πνηήξηα κηαο ρξήζεο 

θαηαιακβάλνπλ κεγάιν φγθν επεξεάδνληαο ηδηαίηεξα ηνλ ηειηθφ φγθν ηνπ 

ζχκκεηθηνπ απνξξίκκαηνο. 

 ύλνιν αλαθπθιώζηκσλ ζπζθεπαζηώλ ζην ζύκκεηθην απόξξηκκα 

Ζ θαηαλφεζε ηεο ζχζηαζεο ησλ πιηθψλ ησλ δηάθνξσλ ζπζθεπαζηψλ ζην 

ζχκκεηθην απφξξηκκα είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα ηελ επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ 

ελαιιαθηηθνχ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζήο ηνπο. 

Πίνακας 3.31: ύλνιν αλαθπθιώζηκεο ζπζθεπαζίεο 

πζθεπαζίεο Πνζόηεηα (kg) 

Υάξηηλεο ηξνθώλ 11,65027 

Πιαζηηθέο 8,60816 

Αινπκηλίνπ 0,70668 

ηδεξνύρεο 1,72378 

Πνιπζηξσκαηηθέο 0,81075 

Γπάιηλεο 2,8 

ύλνιν 26,28 

97%

3%

Σφμμεικτο

Σφνολο ποτηριών
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Γράφημα 3.15 : Πνζνηηθή αλάιπζε αλαθπθιώζηκσλ ζπζθεπαζηώλ % θ.β. 

Σα πιηθά ζπζθεπαζίαο πνπ θπξηαξρνχλ είλαη ην ραξηί θαη ην πιαζηηθφ. Σα ππφινηπα 

πιηθά αθνινπζνχλ κε κεγάιε δηαθνξά. Σν γπαιί είλαη ηδηάδνπζα πεξίπησζε θαζψο 

ελψ εκθαλίδεηαη πνιχ ζπάληα θαη κφλν κε ηε κνξθή θηαιψλ κπχξαο, θαηαιακβάλεη 

ηελ ηξίηε ζέζε εμ αηηίαο ηνπ κεγάινπ βάξνπο ηνπ αλά ζπζθεπαζία. (0,4 kg/θηάιε). 

Οη ζπζθεπαζίεο απνηεινχλ έλα ζεκαληηθφ ηκήκα ηνπ ζχκκεηθηνπ απνξξίκκαηνο. Σν 

κεγαιχηεξν κέξνο απφ απηέο πξνέξρεηαη απφ ηα γεηηνληθά θπιηθεία ηε ρνιήο ησλ 

Μ.Μ.Μ. Ζ αιιειεμάξηεζε απηή είλαη θαζνξηζηηθή θαζψο απφ ηα πξντφληα πνπ 

πνπιάλε ηα θπιηθεία θαζνξίδεηαη θαη ε ζχζηαζε ησλ πιηθψλ πνπ απαξηίδνπλ ηηο 

ζπζθεπαζίεο θαη πνπ ζπλαληψληαη ζην ζχκκεηθην απφξξηκκα.  

 
Γράφημα 3.16 : Πνζνηηθή αλάιπζε ησλ αλαθπθιώζηκσλ ζπζθεπαζηώλ % θ.β. ζην 

ζύκκεηθην απόξξηκκα. 

 

44%
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Πολυςτρωματικζσ
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14%

86%

Σφνολο ςυςκευαςιών

Υπόλοιπο Συμμείκτου
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 Οξγαληθό απόξξηκκα θπηηθήο πξνέιεπζεο ζην ζύκκεηθην απόξξηκκα 

Σν νξγαληθφ απφξξηκκα θπηηθήο πξνέιεπζεο πξνέξρεηαη απφ ηελ θαηαλάισζε 

θξνχησλ απφ ηα άηνκα ηνπ δεπηέξνπ νξφθνπ ηεο ρνιήο Μ.Μ.Μ. 

Πίνακας 3.32: Οξγαληθό απόξξηκκα θπηηθήο πξνέιεπζεο  

Μεηξήζεηο Πνζόηεηα (kg) Αζξνηζηηθή Πνζόηεηα (kg) 

1 0,55 0,55 

2 0,55 1,1 

3 0,5 1,6 

4 0,3 1,9 

5 0,55 2,45 

6 0,72 3,17 

7 0,65 3,82 

8 0,55 4,37 

9 0,6 4,97 

10 1,05 6,02 

11 0,9 6,92 

12 0,38 7,3 

13 0,6 7,9 

14 1,45 9,35 

15 0,45 9,8 

 
Γράφημα 3.17 : % θ.β. αλαινγία ηνπ νξγαληθνύ απνξξίκκαηνο θπηηθήο πξνέιεπζεο ζην 

ζύκκεηθην απόξξηκκα. 

Σν παξαπάλσ Γξάθεκα 3.17 δείρλεη φηη κφλν ην 5%θ.β. ηνπ ζχκκεηθηνπ 

απνξξίκκαηνο είλαη νξγαληθά απνξξίκκαηα θπηηθήο πξνέιεπζεο. Παξφια απηά ε 

επαλαρξεζηκνπνίεζε ηνπο θξίλεηαη απαξαίηεηε, θαζψο φρη κφλν ζα κεηψζεη ην βάξνο 

ηνπ ζχκκεηθηνπ απνξξίκκαηνο πνπ θαηαιήγεη ζην ΥΤΣΑ αιιά ηαπηφρξνλα κπνξεί λα 

απνηειέζεη κηα πεγή θπζηθνχ ιηπάζκαηνο γηα ηα θπηά ηνπ Δ.Μ.Π. Δπνκέλσο ε 

χπαξμε ελφο θάδνπ θνκπνζηνπνίεζεο θξίλεηαη απαξαίηεηε. ε απηφ ζπλεγνξεί θαη ε 

95%

5%

Σφμμεικτο

Οργανικά φυτικήσ 
προζλευςησ
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ζηαζεξή παξνπζία πεξίπνπ 0,65 kg/εκέξα νξγαληθνχ απνξξίκκαηνο ζην ζχκκεηθην, 

φπσο θαίλεηαη απφ ηε γξακκηθή ζρέζε αλάκεζα ζηελ αζξνηζηηθή πνζφηεηα ηνπ 

νξγαληθνχ θαη ην πιήζνο ησλ κεηξήζεσλ ζην παξαθάησ Γηάγξακκα 3.6. Σέινο, γηα  

απνδνηηθή  δηαρείξηζε ηνπ νξγαληθνχ απνξξίκκαηνο ζηε ρνιή Μ.Μ.Μ. ζα αξθνχζε ε 

χπαξμε ελφο θάδνπ δηαρείξηζεο ηνπ νξγαληθνχ απνξξίκκαηνο νιφθιεξεο ηεο ρνιήο.  

 
Διάγραμμα 3.6: Μεηαβνιή ηεο αζξνηζηηθήο πνζόηεηαο ηνπ νξγαληθνύ απνξξίκκαηνο 

θπηηθήο πξνέιεπζεο ζην ζύκκεηθην απόξξηκκα. 

Ζ παξαπάλσ επζεία πξνζαξκνγήο ησλ πεηξακαηηθψλ κεηξήζεσλ (Γηάγξακκα 3.6) 

παξνπζηάδεη ηελ κεηαβνιή ηεο αζξνηζηηθήο πνζφηεηαο ησλ νξγαληθψλ 

απνξξηκκάησλ θπηηθήο πξνέιεπζεο  ζε ζπλάξηεζε  κε ηηο εκέξεο ησλ 

δεηγκαηνιεςηψλ. Ο ξπζκφο αχμεζεο ηεο αζξνηζηηθήο πνζφηεηαο παξνπζηάδεηαη 

ζηαζεξφο θαη ίζνο κε 0,67 kg αλά εκέξα. 
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 Άιια είδε ζην ζύκκεηθην απόξξηκκα 

Πίνακας 3.33: Άιια είδε πνπ εληνπίζηεθαλ ζην ζύκκεηθην απόξξηκκα 

Μέηξεζε 
Πνζόηεηα 

(kg) 
Αζξνηζηηθή πνζόηεηα 

(kg) 
Δίδνο 

1 0 0 
 

2 0,0305 0,0305 CDs 

3 2,5 2,5305 Μπάδα 

   
Καθεηηέξα 

4 0,81525 3,34575 πιεθηξνιφγην+ θαιψδην 

   
CD 

5 0 3,34575 
 

6 0,81525 4,161 Μειάλη Laserjet hp 

   
Γπάιηλεο θηάιεο κπχξαο 

   
CD 

7 0,01525 4,17625 CD 

8 0 4,17625 
 

9 0 4,17625 
 

10 0 4,17625 
 

11 3,5 7,67625 Γπάιηλεο θηάιεο κπχξαο 

   
Μεηαιιηθή θνπξηίλα 

   
Μειάλη inkjet canon 

12 0,2305 7,90675 Μειάλη inkjet canon 

   
CDs 

13 3 10,90675 Μνλσηηθφ Α 

   
Μνλσηηθφ Β 

14 0,55 11,45675 σιήλεο πιαζηηθέο 

   
Πιαζηηθφ δνρείν απφ 

εξγαζηήξην 

15 1,1805 12,63725 Γπάιηλεο θηάιεο κπχξαο 

   
Παπνχηζηα 

   
CDs 

 

Σα «Άιια» είδε απνηεινχλ κφιηο ην 6%θ.β, πνπ είλαη έλα κηθξφ πνζνζηφ ηεο 

ζπλνιηθήο πνζφηεηαο ηνπ ζχκκεηθηνπ. Δληνχηνηο πεξηέρνπλ πιηθά πνπ αλ 

απειεπζεξσζνχλ αλεμέιεγθηα πξνθαινχλ ζεκαληηθέο δεκίεο ζηα νηθνζπζηήκαηα.   

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηεινχλ ηα κειαλνδνρεία ησλ εθηππσηψλ πνπ 

πεξηέρνπλ ηδηαίηεξα ηνμηθά ζπζηαηηθά. Δπνκέλσο ε ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε φισλ 

απηψλ ησλ πιηθψλ θξίλεηαη αλαγθαία παξά ην κηθξφ ηνπο βάξνπο. Δπηπξφζζεηα, ε 

ελαιιαθηηθή ηνπο δηαρείξηζε, πέξα απφ ηα πξνθαλή πεξηβαιινληηθά νθέιε νδεγεί θαη 

ζε νηθνλνκηθά νθέιε γηα απηνχο πνπ ζα ηα δηαρεηξηζηνχλ, π.ρ. Α.Ζ.Ζ.Δ.    
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Γράφημα 3.18 : % θ.β. αλαινγία άιισλ απνξξηκκάησλ ζην ζύκκεηθην απόξξηκκα. 

 ύλνιν αλαθπθιώζηκσλ πιηθώλ ζην ζύκκεηθην απόξξηκκα 

Γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο ζχζηαζεο ησλ αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ε παξαθάησ αλάιπζε.  

Πίνακας 3.34: ύλνιν Αλαθπθιώζηκα Τιηθά 

Αλαθπθιώζηκα Τιηθά Πνζόηεηα (kg) 

Υαξηί Αλαθπθιώζηκν 43,39 

Υάξηηλεο ζπζθεπαζίεο ηξνθίκσλ 11,65027 

Πιαζηηθέο ζπζθεπαζίεο 8,60816 

Μεηαιιηθέο πζθεπαζίεο 
 

Αινπκηλίνπ 0,70668 

ηδεξνύρεο 1,72378 

ύλνιν Μεηαιιηθώλ 2,43046 

Πνιπζηξσκαηηθέο πζθεπαζίεο 0,81075 

Οξγαληθά θπηηθήο πξνέιεπζεο 9,8 

Άιια 12,63725 

ύλνιν αλαθπθιώζηκσλ πιηθώλ 89,33 

94%

6%

Σφμμεικτο 

Άλλα
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Γράφημα 3.19 : Πνζνηηθή αλάιπζε αλαθπθιώζηκσλ πιηθώλ % θ.β. 

πσο πξνθχπηεη απφ ηελ παξαπάλσ αλάιπζε, ζρεδφλ ε κηζή πνζφηεηα ησλ 

αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ πνπ βξέζεθαλ ζην ζχκκεηθην απφξξηκκα απνηειείηαη απφ 

ραξηί θαηάιιειν γηα αλαθχθισζε. Άξα ε παξνπζία ελφο ελαιιαθηηθνχ ζπζηήκαηνο 

δηαρείξηζεο ραξηηνχ θξίλεηαη απαξαίηεηε. Πξέπεη λα ηνληζηεί φηη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

δεηγκαηνιεςηψλ ηνπ ζχκκεηθηνπ απνξξίκκαηνο ππήξρε θάδνο αλαθχθισζεο ραξηηνχ 

240 ιίηξσλ ζην δεχηεξν φξνθν ηεο ρνιήο Μ.Μ.Μ., ηνπ νπνίνπ νη κεηξήζεηο 

παξνπζηάδνληαη ζε επφκελε ελφηεηα. ηνλ φξν «ραξηί αλαθχθισζεο» 

πεξηιακβάλεηαη ην ιεπθφ θαη ην ρξσκαηηζηφ ραξηί θαζψο θαη νη ράξηηλεο ζπζθεπαζίεο, 

πέξαλ ησλ ράξηηλσλ ζπζθεπαζηψλ ηξνθίκσλ πνπ απνηεινχλ μερσξηζηή θαηεγνξία. 

Πεξαηηέξσ αλάιπζε ησλ θαηεγνξηψλ ραξηηνχ παξαηίζεηαη πην θάησ, ζηελ ελφηεηα γηα 

ηνπο θάδνπο αλαθχθισζεο ραξηηνχ.   

 
Γράφημα 3.20 : Πνζνηηθή αλάιπζε % θ.β. ησλ αλαθπθιώζηκσλ πιηθώλ ζην ζύκκεηθην 

απόξξηκκα.  

Απφ απηά ηα απνηειέζκαηα πξνθχπηεη φηη ζρεδφλ η μιζή ποζόηηηα ηος ζύμμεικηος 

αποππίμμαηορ μποπεί να ανακςκλυθεί, αλ δεκηνπξγεζνχλ νη θαηάιιειεο ππνδνκέο.  

48%

13%

10%

3%
1%

11%

14%

Χαρτί Ανακυκλώςιμο

Χάρτινεσ ςυςκευαςίεσ 
τροφίμων

Πλαςτικζσ ςυςκευαςίεσ

Σφνολο Μεταλλικζσ

Πολυςτρωματικζσ 
Συςκευαςίεσ

Οργανικά φυτικήσ 
προζλευςησ

55%

45% Σφμμεικτο

Ανακυκλώςιμα
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3.3.3.  Απνηειέζκαηα ζύκκεηθηνπ απνξξίκκαηνο ηνπ δεπηέξνπ νξόθνπ ηεο 

ρνιήο Μ.Μ.Μ θαηά ηελ πεξίνδν 26/4/2010 έσο 30/4/2010. 

ε απηή ηελ ππνελφηεηα παξνπζηάδνληαη νη κεηξήζεηο ζην ζχκκεηθην απφξξηκκα ηνπ 

δεπηέξνπ νξφθνπ ηεο ρνιήο Μ.Μ.Μ. πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ην έηνο 2010. 

Πίνακας 3.35: 1
ε
 Μέηξεζε ζύκκεηθηνπ απνξξίκκαηνο 

26/4/2010 Kg Πιήζνο Παξαηεξήζεηο 

ύλνιν 13,2 
  Τπόινηπα 5,05 
  Οξγαληθά 0,9 
    

   Υαξηί αλαθπθιώζηκν 2,55 
    

   

Υάξηηλεο ζπζθεπαζίεο ηξνθώλ  0,4 
 

Θήθεο πνηεξηψλ γηα θαθέδεο, 
Κνπηηά δαραξνπιαζηείνπ 

  0,18954 18 Πνηήξηα 

ύλνιν 0,58954 
  Πιαζηηθέο πζθεπαζίεο 

   1 
     0,12444 4 Μεγάιεο θηάιεο 

  0,20137 13 Μηθξέο θηάιεο 

ύλνιν 0,32581 17 
 2 

     0,0062 4 Πψκαηα κεγάισλ θηαιψλ 

  0,02015 13 Πψκαηα κηθξψλ θηαιψλ 

  0,45 1 Μεγάιν απνξξππαληηθφ 

ύλνιν 0,47635 18 
 3 

   4 
   5 
     0,176 22 Πνηήξηα 

  0,0441 6 πζθεπαζία Γηανπξηηνχ 

ύλνιν 0,2201 
  6 0,1136 10 Πνηήξηα 

  0,02272 2 Πηαηάθηα 

  0,0128 4 Κνπηαιάθηα 

ύλνιν 0,14912 
  7 0,04 1 Θήθε γηα κειάλη 

ύλνιν Πιαζηηθέο πζθεπαζίεο 1,21138 
    

   Πνιπζηξσκαηηθέο 0,03525 3 
   

   Μεηαιιηθέο πζθεπαζίεο 
   Αινπκηλίνπ 0,05436 4 Αλαςπθηηθά 

ηδεξνχρεο 0,05612 1 Γάια 

ύλνιν 0,11048 5 
 Άιια 0,25 

    
 

2 CDs 

  
 

1 Φηαιίδην πγξαεξίνπ 

  
 

1 Μεηαιιηθφ δνθίκην 

ΤΝΟΛΟ ΑΝΑΚΤΚΛΧΗΜΑ 5,64665 
  ΤΝΟΛΟ Β 10,69665 
  ΓΗΑΦΟΡΑ  2,50335 
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Πίνακας 3.36: 2
ε
 Μέηξεζε ζύκκεηθηνπ απνξξίκκαηνο 

27/4/2010 Kg Πιήζνο Παξαηεξήζεηο 

ύλνιν 16,45 
    

   Τπόινηπα 7,11 
 

Πνιιά απνθάγηα απφ delivery 

  
   Οξγαληθά 1,15 

    
   Υαξηί αλαθπθιώζηκν 3,7 

    
   Υάξηηλεο ζπζθεπαζίεο ηξνθώλ  
     0,18954 18 Υάξηηλα Πνηήξηα 

  0,65 
 

πζθεπαζίεο delivery 

ύλνιν 0,83954 
  Πιαζηηθέο πζθεπαζίεο 

   1(PET) 
     0,21777 7 Μεγάιεο θηάιεο 

  0,21686 14 Μηθξέο θηάιεο 

χλνιν θηαιψλ 0,43463 21 
 ύλνιν PET 0,43463 

  2 (HDPE) 
     0,03255 21 Πψκαηα θηαιψλ 

  
   ύλνιν HDPE 0,03255 

  3 (PVC) 
   4 (LDPE) 
   5 (PP) 
     0,152 19 Πνηήξηα PP 

  0,0294 4 πζθεπαζίεο Γηανπξηηνχ 

  0,075 1 
πζθεπαζία γηα πνληίθη Ζ.Τ. 

(mouse) 

ύλνιν PP 0,2564 
    

   6 (PS) 0,01716 4 Πνηήξηα PS 

  0,04544 4 Πηαηάθηα 

  0,0384 12 Κνπηαιάθηα 

ύλνιν PS 0,101 
  7 (OTHER) 

   ύλνιν Πιαζηηθέο πζθεπαζίεο 0,82458 
    

   Πνιπζηξσκαηηθέο 0,10575 9 
   

   Μεηαιιηθέο πζθεπαζίεο 
   Αινπκηλίνπ 0,06795 5 

 ηδεξνχρεο 0,05612 1 πζθεπαζία γάιαθηνο 

ύλνιν 0,12407 
    

   Άιια 0,55 
  

  
  

Έλα δεπγάξη παπνχηζηα, 
Μαξθαδφξνη 

  
  

Μνιπβνζήθε, Γηζθέηα 

  
   ύλνιν αλαθπθιώζηκσλ πιηθώλ 7,29394 

  ύλνιν Β 14,40394 
  Γηαθνξά  2,04606 
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Πίνακας 3.37: 3
ε
 Μέηξεζε ζύκκεηθηνπ απνξξίκκαηνο 

28/4/2010 Kg Πιήζνο Παξαηεξήζεηο 

ύλνιν 15,94 
  Τπόινηπα 5,9 
  Οξγαληθά 0,65 
    

   Υαξηί αλαθπθιώζηκν 2,2 
  Υάξηηλεο ζπζθεπαζίεο 

ηξνθώλ  
     0,23166 22 Υάξηηλα Πνηήξηα 

  0,25 
 

πζθεπαζίεο delivery 

ύλνιν 0,48166 
  Πιαζηηθέο πζθεπαζίεο 

   1(PET) 
     0,24888 8 Μεγάιεο θηάιεο 

  0,21686 14 Μηθξέο θηάιεο 

χλνιν θηαιψλ 0,46574 22 
 ύλνιν PET 0,46574 

  2 (HDPE) 
     0,0341 22 Πψκαηα θηαιψλ 

ύλνιν HDPE 0,0341 
  3 (PVC) 

   4 (LDPE) 
   5 (PP) 
     0,256 32 Πνηήξηα PP 

  0,0294 4 πζθεπαζίεο Γηανπξηηνχ 

ύλνιν PP 0,2854 
  6 (PS) 0,03003 7 Πνηήξηα PS 

  0,0064 2 Κνπηαιάθηα 

ύλνιν PS 0,03643 
  7 (OTHER) 

  
Φηάιε νηλνπλεχκαηνο, πζθεπαζίεο κνιπβηψλ 

ύλνιν 7 (OTHER) 0,1 
  ύλνιν Πιαζηηθέο 

πζθεπαζίεο 0,92167 
    

   Πνιπζηξσκαηηθέο 0,0705 6 
   

   Μεηαιιηθέο πζθεπαζίεο 
   Αινπκηλίνπ 0,05436 4 

 ηδεξνχρεο 
     0,0954 2 πζθεπαζίεο γιπθηζκάησλ 

  0,04108 1 πζθεπαζία θαθέ 

χλνιν ηδεξνχρεο 0,13648 3 
 ύλνιν  0,19084 

  Άιια 3,1 
  

  
  

Πιαζηηθά θαη κεηαιιηθά δνρεία εξγαζηεξίνπ κε 
ελδείμεηο βιαβεξφ, νμεηδσηηθφ θαη δηαβξσηηθφ 

(harmful, oxidising & corrosive) 

  
  

Πιαζηηθή ζήθε γηα ραξηί Α4 

  
  

Πιαζηηθή κνιπβνζήθε 

ύλνιν αλαθπθιώζηκσλ 
πιηθώλ 7,61467 

  ύλνιν Β 13,51467 
  Γηαθνξά  2,42533 
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Πίνακας 3.38: 4
ε
 Μέηξεζε ζύκκεηθηνπ απνξξίκκαηνο  

29/4/2010 Kg Πιήζνο Παξαηεξήζεηο 

ύλνιν 14,2 
  Τπόινηπα 5,65 
  Οξγαληθά 0,55 
  Υαξηί αλαθπθιώζηκν 2,65 
  Υάξηηλεο ζπζθεπαζίεο ηξνθώλ  

     0,20007 19 Υάξηηλα Πνηήξηα 

  0,4 
 

πζθεπαζίεο delivery 

ύλνιν 0,60007 
  Πιαζηηθέο πζθεπαζίεο 

   1(PET) 
     0,03111 1 Μεγάιεο θηάιεο 

  0,26333 17 Μηθξέο θηάιεο 

χλνιν θηαιψλ 0,29444 18 
 ύλνιν PET 0,29444 

  2 (HDPE) 
     0,0279 18 Πψκαηα θηαιψλ 

ύλνιν HDPE 0,0279 
  3 (PVC) 

   4 (LDPE) 
   5 (PP) 
     0,192 24 Πνηήξηα PP 

  0,0294 4 πζθεπαζίεο Γηανπξηηνχ 

  0,21 3 Θήθε CD 

  0,15 2 πζθεπαζίεο delivery 

ύλνιν PP 0,5814 
  6 (PS) 0,01287 3 Πνηήξηα PS 

  
  

Πηαηάθηα 

  0,0384 12 Κνπηαιάθηα 

ύλνιν PS 0,05127 
  7 (OTHER) 

   ύλνιν Πιαζηηθέο πζθεπαζίεο 0,95501 
  Πνιπζηξσκαηηθέο 0,08225 7 

 Μεηαιιηθέο πζθεπαζίεο 
   Αινπκηλίνπ 
   ηδεξνχρεο 0,16836 3 πζθεπαζίεο γάιαθηνο 

ύλνιν 0,16836 
  Άιια 2,55 
    

  
Εεπγάξη παπνχηζηα 

  
 

2 Μεηαζρεκαηηζηέο 

  
 

1 Πάληλε ηζάληα αλαθχθισζεο 

  
 

1 Γηζθέηα 

  
 

1 Ζκεξνιφγην (επηηξαπέδην) 

  
 

1 Φηάιε απφ εξγαζηήξην 

  
 

1 Γηνξζσηηθφ πγξφ 

ύλνιν αλαθπθιώζηκσλ πιηθώλ 7,55569 
  ύλνιν Β 13,20569 
  Γηαθνξά  0,99431 
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Πίνακας 3.39: 5
ε
 Μέηξεζε ζύκκεηθηνπ απνξξίκκαηνο  

30/4/2010 Kg Πιήζνο Παξαηεξήζεηο 

ύλνιν 24,45 
  Τπόινηπα 5,95 
  Οξγαληθά 0,35 
  Υαξηί αλαθπθιώζηκν 13,2 
 

Ά πνηφηεηα 

Υάξηηλεο ζπζθεπαζίεο ηξνθώλ  
     0,16848 16 Υάξηηλα Πνηήξηα 

  0,25 
 

πζθεπαζίεο delivery 

ύλνιν 0,41848 
  Πιαζηηθέο πζθεπαζίεο 

   1(PET) 
     0,03111 1 Μεγάιεο θηάιεο 

  0,27882 18 Μηθξέο θηάιεο 

χλνιν θηαιψλ 0,30993 19 
 ύλνιν PET 0,30993 

  2 (HDPE) 
     0,02945 19 Πψκαηα θηαιψλ 

ύλνιν HDPE 0,02945 
  3 (PVC) 

   4 (LDPE) 
   5 (PP) 
     0,112 14 Πνηήξηα PP 

  0,06615 9 πζθεπαζίεο Γηανπξηηνχ 

  0,02 
 

πζθεπαζία 

ύλνιν PP 0,19815 
  6 (PS) 0,02145 5 Πνηήξηα PS 

  0,01136 1 Πηαηάθηα 

  0,0256 8 Κνπηαιάθηα 

ύλνιν PS 0,05841 
  7 (OTHER) 

   ύλνιν Πιαζηηθέο πζθεπαζίεο 0,59594 
  Πνιπζηξσκαηηθέο 0,0705 6 

   
   Μεηαιιηθέο πζθεπαζίεο 
   Αινπκηλίνπ 0,02718 2 

 ηδεξνχρεο 
   ύλνιν 0,02718 

    
   Άιια 1,1 

    
 

1 CD 

  
 

1 Κνχπα 

  
 

1 Μεηαιιηθφ πηξνχλη 

  
 

2 Αζθάιεηεο 

  
 

1 Γηνξζσηηθφ πγξφ 

ύλνιν αλαθπθιώζηκσλ πιηθώλ 15,7621 
  ύλνιν Β 21,7121 
  Γηαθνξά  2,7379 
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3.3.4. Αλάιπζε ησλ κεηξήζεσλ ηνπ ζύκκεηθηνπ απνξξίκκαηνο ηνπ δεπηέξνπ 

νξόθνπ ηεο ρνιήο Μ.Μ.Μ θαηά ηελ πεξίνδν 26/4/2010 έσο 30/4/2010 

 

ε απηή ηελ ελφηεηα γίλεηαη επεμεξγαζία ησλ κεηξήζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

ηελ δεχηεξε πεξίνδν ησλ δεηγκαηνιεςηψλ ζην ζχκκεηθην απφξξηκκα ηνπ δεπηέξνπ 

νξφθνπ ησλ Μ.Μ.Μ.  

 πλνιηθή πνζόηεηα ζύκκεηθηνπ απνξξίκκαηνο ηνπ δεπηέξνπ νξόθνπ ησλ 

Μ.Μ.Μ. 

Πίνακας 3.40: Αζξνηζηηθή πνζόηεηα ηνπ ζπλνιηθνύ ζύκκεηθηνπ απνξξίκκαηνο 

Ζκεξνκελία Ζκέξα Μέηξεζε πλνιηθή πνζόηεηα (kg) 

Αζξνηζηηθή 
ζπλνιηθή 
πνζόηεηα 

(kg) 

26/4/2010 Γεπηέξα 1 13,2 13,2 

27/4/2010 Σξίηε 2 16,45 29,65 

28/4/2010 Σεηάξηε 3 15,94 45,59 

29/4/2010 Πέκπηε 4 14,2 59,79 

30/4/2010 Παξαζθεπή 5 24,45 84,24 

 

 
Διάγραμμα 3.7: Μεηαβνιή ηεο αζξνηζηηθήο ζπλνιηθήο πνζόηεηαο ηνπ ζύκκεηθηνπ 

απνξξίκκαηνο. 

Ζ παξαπάλσ επζεία πξνζαξκνγήο ησλ πεηξακαηηθψλ κεηξήζεσλ παξνπζηάδεη ηελ 

κεηαβνιή ηεο αζξνηζηηθήο πνζφηεηαο ηνπ ζχκκεηθηνπ ζε ζπλάξηεζε  κε ηηο εκέξεο 

ησλ δεηγκαηνιεςηψλ. Ο ξπζκφο αχμεζεο ηεο αζξνηζηηθήο πνζφηεηαο παξνπζηάδεηαη 

ζηαζεξφο θαη ίζνο κε 17,22 kg αλά εκέξα. 
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ην Γξάθεκα 3.21 παξνπζηάδεηαη ν ζπλδπαζκφο ησλ κεηξήζεσλ βάξνπο ηνπ 

ζχκκεηθηνπ αλά εκέξα ηεο εβδνκάδαο, κε ζθνπφ λα πξνζδηνξηζηνχλ νη εκέξεο 

εθείλεο ηεο εβδνκάδαο πνπ παξνπζηάδεηαη κεγαιχηεξε παξαγσγή απνξξηκκάησλ.  

 

 
Γράφημα 3.21 : πλνιηθή πνζόηεηα ηνπ ζύκκεηθηνπ απνξξίκκαηνο αλά εκέξα ηεο 

εβδνκάδαο. 

Απφ καθξνζθνπηθή παξαηήξεζε πξνέθπςε φηη ηελ Παξαζθεπή ε κεγαιχηεξε 

πνζφηεηα απνξξηκκάησλ ήηαλ  αλαθπθιψζηκν ραξηί  πςειήο πνηφηεηαο. Αλ 

αθαηξεζεί ην αλαθπθιψζηκν ραξηί, ηφηε πξνθχπηεη ν Πίλαθαο 3.41: 

Πίνακας 3.41: Πνζόηεηα απνξξηκκάησλ γηα ηελ  Παξαζθεπή ρσξίο ην αλαθπθιώζηκν ραξηί. 

Ζκέξα Παξαζθεπή Πνζόηεηα (kg) 

πλνιηθά 24,45 

Υσξίο αλαθπθιώζηκν ραξηί 11,25 

 

Απφ ηνλ παξαπάλσ Πίλαθα πξνθχπηεη φηη ηελ Παξαζθεπή ην αλαθπθιψζηκν ραξηί 

απνηειεί ην 54% θ.β. ηνπ ζχκκεηθηνπ απνξξίκκαηνο. Σε ζπγθεθξηκέλε εκέξα ε 

έιιεηςε ηνπ θίηξηλνπ θάδνπ γηα αλαθχθισζε ραξηηνχ γίλεηαη αηζζεηή.    
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 Με αλαθπθιώζηκα ηνπ ζύκκεηθηνπ 

Πίνακας 3.42: Τπόινηπα απνξξίκκαηα θαη δηαθνξά 

Μέηξεζε 
Τπόινηπα 

(kg) 
Γηαθνξά 

(kg) 
Τπόινηπα & 
Γηαθνξά (kg) 

Αζξνηζηηθή 
Πνζόηεηα (kg) 

1 5,05 2,50335 7,55335 7,55335 

2 7,11 2,04606 9,15606 16,70941 

3 5,9 2,42533 8,32533 25,03474 

4 5,65 0,99431 6,64431 31,67905 

5 5,95 2,7379 8,6879 40,36695 

 

 
Διάγραμμα 3.8: Μεηαβνιή ηεο αζξνηζηηθήο ζπλνιηθήο πνζόηεηαο ηνπ ππνινίπνπ θαη ηεο 

δηαθνξάο. 

Ζ παξαπάλσ επζεία πξνζαξκνγήο ησλ πεηξακαηηθψλ κεηξήζεσλ (Γηάγξακκα 3.8) 

παξνπζηάδεη ηελ κεηαβνιή ηεο αζξνηζηηθήο πνζφηεηαο ηνπ κε αλαθπθιψζηκνπ 

απνξξίκκαηνο ζε ζπλάξηεζε  κε ηηο εκέξεο ησλ δεηγκαηνιεςηψλ. Ο ξπζκφο αχμεζεο 

ηεο αζξνηζηηθήο πνζφηεηαο παξνπζηάδεηαη ζηαζεξφο θαη ίζνο κε 8,06 kg αλά εκέξα. 

πλνιηθά θαη ηηο 5 εκέξεο ησλ δεηγκαηνιεςηψλ ε πνζφηεηα γηα ην κε αλαθπθιψζηκν 

απφξξηκκα έθηαζε ηα 40,37 kg. Απηή ε πνζφηεηα απνηειεί ην 48% θ.β. ηνπ 

ζπλνιηθνχ ζχκκεηθηνπ απνξξίκκαηνο, φπσο θαίλεηαη θαη ζην Γξάθεκα 3.22.   
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Γράφημα 3.22 : % θ.β. αλαινγία νιηθνύ ππόινηπνπ ζην ζύκκεηθην απόξξηκκα. 

 Αλαθπθιώζηκν ραξηί ζην ζύκκεηθην απόξξηκκα  

Πίνακας 3.43: Αλαθπθιώζηκν ραξηί ζην ζύκκεηθην απόξξηκκα 

Μέηξεζε Πνζόηεηα (kg) Αζξνηζηηθή Πνζόηεηα (kg) 

1 2,55 2,55 

2 3,7 6,25 

3 2,2 8,45 

4 2,65 11,1 

5 13,2 24,3 

 

 
Διάγραμμα 3.9: Μεηαβνιή ηεο αζξνηζηηθήο πνζόηεηαο ηνπ ραξηηνύ αλαθύθισζεο ζην 

ζύκκεηθην απόξξηκκα 
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Ζ παξαπάλσ θακπχιε πξνζαξκνγήο ησλ πεηξακαηηθψλ κεηξήζεσλ (Γηάγξακκα 3.9) 

παξνπζηάδεη ηελ κεηαβνιή ηεο αζξνηζηηθήο πνζφηεηαο ηνπ αλαθπθιψζηκνπ ραξηηνχ 

ζε ζπλάξηεζε  κε ηηο εκέξεο ησλ δεηγκαηνιεςηψλ. Ο κέζνο ξπζκφο αχμεζεο ηεο 

αζξνηζηηθήο πνζφηεηαο είλαη 5,27 kg αλά εκέξα. Ζ ηηκή απηή είλαη ν κέζνο φξνο ησλ 

ηηκψλ πνπ ιακβάλεη ε παξάγσγνο ηεο ζπλάξηεζεο                γηα ηηο 

δηάθνξεο ηηκέο ρ φπσο θαίλεηαη παξαθάησ: 

                

 

     

1 1,49 

2 2,48 

3 4,12 

4 6,86 

5 11,40 

    5,27 

 

πλνιηθά θαη ηηο 5 κέξεο ησλ δεηγκαηνιεςηψλ ε πνζφηεηα γηα ην αλαθπθιψζηκν ραξηί 

έθηαζε ηα 24,3 kg. Απηή ε πνζφηεηα απνηειεί ην 29% θ.β. ηνπ ζπλνιηθνχ ζχκκεηθηνπ 

απνξξίκκαηνο φπσο θαίλεηαη θαη ζην Γξάθεκα 3.23.   

 
Γράφημα 3.23 : % θ.β. αλαινγία αλαθπθιώζηκνπ ραξηηνύ ζην ζύκκεηθην απόξξηκκα.  

 

 

 

71%

29%

Σφνολο Σφμμεικτου

Χαρτί Ανακυκλώςιμο



 

69 
 

 Υάξηηλεο ζπζθεπαζίεο  ηξνθώλ ζην ζύκκεηθην 

Πίνακας 3.44: Υάξηηλεο ζπζθεπαζίεο ηξνθώλ ζην ζύκκεηθην απόξξηκκα 

Μέηξεζε Πνζόηεηα (kg) Αζξνηζηηθή Πνζόηεηα (kg) 

1 0,58954 0,58954 

2 0,83954 1,42908 

3 0,48166 1,91074 

4 0,60007 2,51081 

5 0,41848 2,92929 

 
Διάγραμμα 3.10: Μεηαβνιή ηεο αζξνηζηηθήο πνζόηεηαο ησλ ράξηηλσλ ζπζθεπαζηώλ ζην 

ζύκκεηθην απόξξηκκα. 

Ζ παξαπάλσ επζεία πξνζαξκνγήο ησλ πεηξακαηηθψλ κεηξήζεσλ (Γηάγξακκα 3.10) 

παξνπζηάδεη ηελ κεηαβνιή ηεο αζξνηζηηθήο πνζφηεηαο ησλ ράξηηλσλ ζπζθεπαζηψλ  

ζε ζπλάξηεζε  κε ηηο εκέξεο ησλ δεηγκαηνιεςηψλ. Ο ξπζκφο αχμεζεο ηεο 

αζξνηζηηθήο πνζφηεηαο παξνπζηάδεηαη ζηαζεξφο θαη ίζνο κε 0,58 kg αλά εκέξα. 

 

Γράφημα 3.24 : % θ.β. αλαινγία ράξηηλσλ ζπζθεπαζηώλ ζην ζύκκεηθην απόξξηκκα.  
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 Πιαζηηθέο ζπζθεπαζίεο ζην ζύκκεηθην απόξξηκκα 

Πίνακας 3.45: Πιαζηηθέο πζθεπαζίεο 

Καηεγνξία πιαζηηθήο ζπζθεπαζίαο Πνζόηεηα (kg) 

1(PET) 
 

Μεγάιεο θηάιεο 0,65331 

Μηθξέο θηάιεο 1,17724 

ύλνιν PET 1,83055 

  
2 (HDPE) 

 
Πώκαηα θηαιώλ 0,15035 

Μεγάια θαζαξηζηηθά 0,45 

ύλνιν HDPE 0,60035 

  
3 (PVC) 0 

  
4 (LDPE) 0 

  
5 (PP) 

 
Πνηήξηα PP 0,888 

πζθεπαζίεο γηανπξηηνύ 0,19845 

Γηάθνξα PP 0,455 

ύλνιν PP 1,54145 

  
6 (PS) 

 
Πνηήξηα PS 0,12441 

Πηαηάθηα 0,07952 

Κνπηαιάθηα 0,1216 

Πξνζηαηεπηηθή ζπζθεπαζία 0 

ύλνιν PS 0,32553 

  
7 (OTHER) 0,04 

ύλνιν πιαζηηθώλ ζπζθεπαζηώλ 4,33788 
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Γράφημα 3.25 : Πνζόηεηα πιαζηηθώλ ζε απόιπηεο ηηκέο. 

 
Γράφημα 3.26 : % θ.β. αλαινγία ησλ δηάθνξσλ θαηεγνξηώλ πιαζηηθώλ ζπζθεπαζηώλ ζην 

ζύκκεηθην απόξξηκκα.  

Γράφημα 3.27 : % θ.β. αλαινγία πιαζηηθώλ ζην ζύκκεηθην απόξξηκκα.  
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 Μεηαιιηθέο ζπζθεπαζίεο ζην ζύκκεηθην απόξξηκκα 

Πίνακας 3.46: Μεηαιιηθέο πζθεπαζίεο  

Μεηαιιηθέο ζπζθεπαζίεο Πνζόηεηα (kg) Πιήζνο 

   
Αινπκηλίνπ 0,20385 15 

   
ηδεξνύρεο 

  
ηδεξνύρα ζπζθεπαζία γάιαθηνο 0,2806 5 

ηδεξνύρα ζπζθεπαζία γιπθηζκάησλ 0,0954 2 

ηδεξνύρα ζπζθεπαζία θαθέ 0,04108 1 

ηδεξνύρα ζπζθεπαζία-θνλζέξβα 0 0 

ύλνιν ηδεξνύρεο 0,41708 8 

ύλνιν κεηαιιηθέο ζπζθεπαζίεο 0,62093 23 

 

Γράφημα 3.28 : % θ.β. αλαινγίεο κεηαιιηθώλ ζπζθεπαζηώλ. 

33%

67%

Αλουμινίου

Σφνολο Σιδηροφχεσ
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Γράφημα 3.29 : Αλαινγίεο πιήζνπο κεηαιιηθώλ ζπζθεπαζηώλ. 

Αλ θαη ην πιήζνο ησλ ζπζθεπαζηψλ αινπκηλίνπ είλαη πνιχ κεγαιχηεξν απφ απηφ ησλ 

ζηδεξνχρσλ, ην %θ.β. πνζνζηφ ησλ αινπκηλέλησλ είλαη κηθξφηεξν απφ ησλ 

ζηδεξνχρσλ. Αλακθίβνια, ην γεγνλφο απηφ νθείιεηαη ζην θαηά πνιχ κηθξφηεξν 

βάξνο ησλ αινπκηλέλησλ ζπζθεπαζηψλ ζε ζρέζε κε ησλ ζηδεξνχρσλ.  

Ζ θπξίαξρε θαηεγνξία ζηδεξνχρσλ ζπζθεπαζηψλ είλαη απηή ηεο ζπζθεπαζίαο ηνπ 

γάιαθηνο φπσο θαίλεηαη θαη απφ ζην Γξάθεκα 3.30. 

 

 
Γράφημα 3.30 : Αλαινγίεο πιήζνπο ζηδεξνύρσλ ζπζθεπαζηώλ. 
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 Πνιπζηξσκαηηθέο ζπζθεπαζίεο ζην ζύκκεηθην απόξξηκκα 

Πίνακας 3.47: Πνιπζηξσκαηηθέο πζθεπαζίεο 

Μέηξεζε 
Πνζόηεηα 

(kg) 
Πιήζνο 

Αζξνηζηηθή Πνζόηεηα 
(kg) 

Αζξνηζηηθό 
Πιήζνο 

1 0,03525 3 0,03525 3 

2 0,10575 9 0,141 12 

3 0,0705 6 0,2115 18 

4 0,08225 7 0,29375 25 

5 0,0705 6 0,36425 31 

 

 
Διάγραμμα 3.11: Μεηαβνιή ηεο αζξνηζηηθήο πνζόηεηαο ησλ πνιπζηξσκαηηθώλ 

ζπζθεπαζηώλ. 

Ζ παξαπάλσ επζεία πξνζαξκνγήο ησλ πεηξακαηηθψλ κεηξήζεσλ (Γηάγξακκα 3.11) 

παξνπζηάδεη ηελ κεηαβνιή ηεο αζξνηζηηθήο πνζφηεηαο ησλ πνιπζηξσκαηηθψλ 

ζπζθεπαζηψλ  ζε ζπλάξηεζε  κε ηηο εκέξεο ησλ δεηγκαηνιεςηψλ. Ο ξπζκφο αχμεζεο 

ηεο αζξνηζηηθήο πνζφηεηαο παξνπζηάδεηαη ζηαζεξφο θαη ίζνο κε 0,08 kg αλά εκέξα. 
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R² = 0,9944

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

0 1 2 3 4 5 6

Α
ζ
ξ

ν
ηζ

ηη
θ
ή

 π
ν

ζ
ό

ηε
ηα

, 
k
g

Ζκέξεο



 

75 
 

 Πνηήξηα κηαο ρξήζεο  ζην ζύκκεηθην απόξξηκκα 

Πίνακας 3.48: Πνηνηηθή θαη πνζνηηθή αλάιπζε ησλ δηάθνξσλ θαηεγνξηώλ πνηεξηώλ κηαο 

ρξήζεο  

Καηεγνξία πιηθνύ Πιήζνο Πνζόηεηα (kg) 

PP 111 0,888 

PS 29 0,12441 

Υάξηηλα 93 0,97929 

ύλνιν 233 1,9917 

 

Γράφημα 3.31 : Πνζνηηθή αλάιπζε πνηεξηώλ % θ.β. 

 
Γράφημα 3.32 : Αλαινγίεο ηνπ πιήζνπο θάζε πιηθνύ ζηα πνηήξηα. 

 

45%

6%

49%
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Χάρτινα

48%
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40%
PP

PS
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Γράφημα 3.33 : Πνζνηηθή αλάιπζε πνηεξηώλ % θ.β ζην ζύκκεηθην απόξξηκκα. 

Απφ ηελ αλάιπζε ησλ Γξαθεκάησλ 3.31 - 3.33 πξνθχπηνπλ νη εμήο παξαηεξήζεηο:   

 Ζ θπξηαξρία ησλ ράξηηλσλ πνηεξηψλ κίαο ρξήζεο ζηελ αλαινγία %θ.β. είλαη 

αλακθηζβήηεηε (Γξάθεκα 3.31) θαη αγγίδεη ην 50%.  

 ηηο αλαινγίεο πιήζνπο θπξηαξρνχλ ηα πνηήξηα PP θαη απνηεινχλ ζρεδφλ ηα 

κηζά πνηήξηα πνπ εκθαλίζηεθαλ ην 2010 ζην ζχκκεηθην απφξξηκκα.(Γξάθεκα  

3.32). 

 Παξά ην κηθξφ ηνπο βάξνο (Γξάθεκα 3.33), ηα πνηήξηα κηαο ρξήζεο 

θαηαιακβάλνπλ κεγάιν φγθν επεξεάδνληαο ηδηαίηεξα ην ηειηθφ φγθν ηνπ 

ζχκκεηθηνπ απνξξίκκαηνο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

98%

2%

Σφμμεικτο

Ποτήρια



 

77 
 

 Αλαθπθιώζηκεο ζπζθεπαζίεο  ζην ζύκκεηθην απόξξηκκα 

Πίνακας 3.49: ύλνιν αλαθπθιώζηκσλ ζπζθεπαζηώλ 

πζθεπαζίεο Πνζόηεηα (kg) 

Υάξηηλεο ηξνθώλ 2,92929 

Πιαζηηθέο 4,33788 

Αινπκηλίνπ 0,20385 

ηδεξνύρεο 0,41708 

Πνιπζηξσκαηηθέο 0,36425 

Γπάιηλεο 0 

 

 
Γράφημα 3.34 : Πνζνηηθή αλάιπζε αλαθπθιώζηκσλ ζπζθεπαζηώλ % θ.β. 

 
Γράφημα 3.35 : % θ.β. αλαινγία ησλ αλαθπθιώζηκσλ ζπζθεπαζηώλ ζην ζύκκεηθην 

απόξξηκκα. 
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 Οξγαληθό απόξξηκκα θπηηθήο πξνέιεπζεο ζην ζύκκεηθην απόξξηκκα 

Πίνακας 3.50: Οξγαληθό απόξξηκκα θπηηθήο πξνέιεπζεο  

Μεηξήζεηο Πνζόηεηα (kg) Αζξνηζηηθή Πνζόηεηα (kg) 

1 0,9 0,9 

2 1,15 2,05 

3 0,65 2,7 

4 0,55 3,25 

5 0,35 3,6 

 
Διάγραμμα 3.12: Μεηαβνιή ηεο αζξνηζηηθήο πνζόηεηαο ηνπ νξγαληθνύ απνξξίκκαηνο 

θπηηθήο πξνέιεπζεο ζην ζύκκεηθην απόξξηκκα. 

Ζ παξαπάλσ επζεία πξνζαξκνγήο ησλ πεηξακαηηθψλ κεηξήζεσλ (Γηάγξακκα 3.12) 

παξνπζηάδεη ηελ κεηαβνιή ηεο αζξνηζηηθήο πνζφηεηαο ησλ νξγαληθψλ 

απνξξηκκάησλ ζε ζπλάξηεζε  κε ηηο εκέξεο ησλ δεηγκαηνιεςηψλ. πσο πξνθχπηεη  

απφ απηήλ, ν ξπζκφο αχμεζεο ηεο αζξνηζηηθήο πνζφηεηαο παξνπζηάδεηαη ζηαζεξφο 

θαη ίζνο κε 0,66 kg αλά εκέξα. 

 
Γράφημα 3.36 : % θ.β. αλαινγία ηνπ νξγαληθνύ απνξξίκκαηνο θπηηθήο πξνέιεπζεο ζην 

ζύκκεηθην απόξξηκκα. 
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 Άιια απνξξίκκαηα  ζην ζύκκεηθην απόξξηκκα 

Πίνακας 3.51: Άιια απνξξίκκαηα ζην ζύκκεηθην απόξξηκκα 

Πνζόηεηα 
(kg) 

Αζξνηζηηθή 
Πνζόηεηα (kg) 

Δίδνο 

0,25 0,25 CDs 

  
Φηαιίδην πγξαεξίνπ 

  
Μεηαιιηθφ δνθίκην 

0,55 0,8 Εεπγάξη παπνχηζηα 

  
Μαξθαδφξνη 

  
Μνιπβνζήθε, Γηζθέηα 

3,1 3,9 
Πιαζηηθά θαη κεηαιιηθά δνρεία εξγαζηεξίνπ κε 

ελδείμεηο «βιαβεξφ», «νμεηδσηηθφ» θαη «δηαβξσηηθφ» 
(harmful, oxidising & corrosive) 

  
Πιαζηηθή ζήθε γηα ραξηί Α4 

  
Πιαζηηθή κνιπβνζήθε 

2,55 6,45 Εεπγάξη παπνχηζηα 

  
Μεηαζρεκαηηζηέο 

  
Πάληλε ηζάληα αλαθχθισζεο 

  
Γηζθέηα 

  
Ζκεξνιφγην (επηηξαπέδην) 

  
Μπνπθάιη απφ εξγαζηήξην 

  
Γηνξζσηηθφ πγξφ 

1,1 7,55 CD 

  
Κνχπα 

  
Μεηαιιηθφ πηξνχλη 

  
Αζθάιεηεο 

  
Γηνξζσηηθφ πγξφ 

 

 
Γράφημα 3.37 : % θ.β. αλαινγία άιισλ απνξξηκκάησλ ζην ζύκκεηθην απόξξηκκα. 

91%

9%

Σφμμεικτο

Άλλα
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Σν έηνο 2010 εκθαλίζηεθαλ ζην ζχκκεηθην απφξξηκκα επηθίλδπλα απνξξίκκαηα 

Δξγαζηεξίνπ.  

 
 

Εικόνα 3.2: Πιαζηηθέο ζπζθεπαζίεο από εξγαζηήξην κε ελδείμεηο «νμεηδσηηθό» (oxidising) 

θαη «δηαβξσηηθό» (corrosive) 

 
 

Εικόνα 3.3: Μεηαιιηθέο ζπζθεπαζίεο εξγαζηεξίνπ κε αξθεηό από ην πεξηερόκελν ηνπο. Η 

κηα έρεη ηελ έλδεημε «επηθίλδπλν» (harmful) 
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 ύλνιν αλαθπθιώζηκσλ εηδώλ ζην ζύκκεηθην απόξξηκκα 

Πίνακας 3.52: ύλνιν Αλαθπθιώζηκα Τιηθά 

Αλαθπθιώζηκα Δίδε Πνζόηεηα (kg) 

Υαξηί Αλαθπθιώζηκν 24,3 

Υάξηηλεο ζπζθεπαζίεο ηξνθίκσλ 2,92929 

Πιαζηηθέο ζπζθεπαζίεο 4,33788 

Μεηαιιηθέο πζθεπαζίεο 
 

Αινπκηλίνπ 0,20385 

ηδεξνύρεο 0,41708 

ύλνιν Μεηαιιηθέο 0,62093 

Πνιπζηξσκαηηθέο πζθεπαζίεο 0,36425 

Οξγαληθά θπηηθήο πξνέιεπζεο 3,6 

Άιια 7,55 

ύλνιν αλαθπθιώζηκσλ εηδώλ 43,70235 

 

 
Γράφημα 3.38 : Πνζνηηθή αλάιπζε αλαθπθιώζηκσλ πιηθώλ % θ.β. 
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Γράφημα 3.39 : Πνζνηηθή αλάιπζε % θ.β. ησλ αλαθπθιώζηκσλ πιηθώλ ζην ζύκκεηθην 

απόξξηκκα.  

Σα αλαθπθιψζηκα πιηθά ζην ζχκκεηθην απφξξηκκα ηνπ δεπηέξνπ νξφθνπ ηεο ρνιήο 

Μ.Μ.Μ. ην 2010 απνηέιεζαλ ην 48% θ.β. Ζ πνζφηεηα ηνπ αλαθπθιψζηκνπ ραξηηνχ 

θπξηάξρεζε κε πνζνζηφ 56% θ.β. ζηα αλαθπθιψζηκα πιηθά. Δπίζεο, πξέπεη λα 

ηνληζηεί ε κεγάιε ζπκκεηνρή ησλ «άιισλ» πνπ άγγημε ην 17% θ.β. ζηα 

αλαθπθιψζηκα πνπ φπσο θάλεθε θαη πξνεγνχκελα νθείιεηαη ζηα πνιιά 

Δξγαζηεξηαθά απνξξίκκαηα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48%

52%

Σφμμεικτο

Ανακυκλώςιμα υλικά
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3.4 Μέζνδνο δεηγκαηνιεςίαο ηνπ ραξηηνύ ζηνπο θάδνπο αλαθύθισζεο ραξηηνύ. 

 

3.4.1 Δηζαγσγή 

ε απηή ηελ ελφηεηα παξνπζηάδεηαη ε κέζνδνο δεηγκαηνιεςίαο πνπ αθνινπζήζεθε 

γηα ην ραξηί ησλ θίηξηλσλ θάδσλ αλαθχθισζεο ραξηηνχ ζην δεχηεξν φξνθν ηεο 

ρνιήο Μ.Μ.Μ., ζηε γξακκαηεία ηεο ρνιήο Μ.Μ.Μ. θαη ζηελ Κεληξηθή Βηβιηνζήθε 

ηνπ Δ.Μ.Π. 

Οη θίηξηλνη θάδνη πνπ κειεηήζεθαλ ήηαλ: 

1. Ο θίηξηλνο θάδνο ηνπ δεπηέξνπ νξφθνπ ηεο ρνιήο Μ.Μ.Μ. 

2. Ο θίηξηλνο θάδνο ηεο Γξακκαηείαο ηεο ρνιήο Μ.Μ.Μ. 

3. Οη πέληε θίηξηλνη θάδνη ηεο Βηβιηνζήθεο: 

 Ο θάδνο ησλ  θσηνηππηθψλ κεραλεκάησλ ηνπ ηζνγείνπ.   

 Ο θάδνο ηνπ ππνγείνπ ζην ρψξν ηνπ αλαγλσζηεξίνπ  

 Ο θάδνο ηεο θεληξηθήο εηζφδνπ ζην ηζφγεην. 

 Ο θάδνο ηνπ ππνγείνπ ζηα γξαθεία ησλ ππάιιεισλ. 

 Ο θάδνο ηνπ πξψηνπ  νξφθνπ 

Ο θάδνο ηνπ δεπηέξνπ νξφθνπ κειεηήζεθε θαηά ην δηάζηεκα απφ 6/4/2009 έσο 

22/5/2009, νπφηε πξαγκαηνπνηήζεθαλ 5 δεηγκαηνιεςίεο. Οη δεηγκαηνιεςίεο ήηαλ 

ζπλερείο θαη πξαγκαηνπνηνχλην θάζε θνξά πνπ γέκηδε ν θάδνο. Χο πξψηε κέηξεζε 

ζεσξήζεθε ε πξψηε θνξά πνπ γέκηζε ν θάδνο. Σα ίδηα ηζρχνπλ θαη γηα ην θίηξηλν 

θάδν ηεο γξακκαηείαο ηεο ρνιήο Μ.Μ.Μ. πνπ κειεηήζεθε ζην δηάζηεκα απφ 

7/4/2009 έσο 21/5/2009. ηνπο πέληε θάδνπο ηεο Βηβιηνζήθεο έγηλε κηα κεκνλσκέλε 

δεηγκαηνιεςία ζε θάζε θάδν.  

Πίνακας 3.53: Ηκεξνιόγην δεηγκαηνιεςηώλ ηνπ θίηξηλνπ θάδνπ αλαθύθισζεο ραξηηνύ ζην 

δεύηεξν όξνθν ηεο ρνιήο Μ.Μ.Μ. 

Ζκέξα Μέηξεζε Ζκεξνκελία 

1 1 7/4/2009 

22 2 28/4/2009 

31 3 7/5/2009 

43 4 19/5/2009 

46 5 22/5/2009 

 

Πίνακας 3.54: Ηκεξνιόγην δεηγκαηνιεςηώλ ηνπ θίηξηλνπ θάδνπ αλαθύθισζεο ραξηηνύ ζηε 

γξακκαηεία ησλ ΜΜΜ. 

Ζκέξα Μέηξεζε Ζκεξνκελία 

1 1 7/4/2009 

21 2 28/4/2009 

30 3 7/5/2009 

44 4 21/5/2009 
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3.4.2 Γηαδηθαζία δεηγκαηνιεςίαο ηνπ ραξηηνύ από ηνλ θάδν αλαθύθισζεο  

ραξηηνύ. 

Σν ραξηί πνπ εληνπίζηεθε ζηνπο θίηξηλνπο θάδνπο αλαθχθισζεο δηαρσξίζηεθε ζε 

ηξείο θαηεγνξίεο κε βάζε ηνλ δηαρσξηζκφ πνπ εθαξκφδνπλ νη ζπιιέθηεο ραξηηνχ: 

 Α Πνηφηεηα: Αθνξά ην ιεπθφ ραξηί γξαθείνπ δειαδή ηηο θφιιεο Α4. 

 Β Πνηφηεηα: Υσξίδεηαη ζε δπν ππνθαηεγνξίεο  Β1 θαη Β2, φπνπ: 

o Β1 Πνηφηεηα: Δθεκεξίδεο, Βηβιία θαη Πεξηνδηθά 

o Β2 Πνηφηεηα: Υαξηφλη, Δκπνξηθέο πζθεπαζίεο  

ηη άιιν ππήξρε ζηνπο θίηξηλνπο θάδνπο, πέξαλ απφ ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο 

ραξηηνχ, ραξαθηεξίδεηαη  σο «ππφινηπν» θαη  ζεσξείηαη αλεπηζχκεηφ κέζα ζε απηνχο 

(Καηεγνξία Γ). 

  

Εικόνα 3.4: Πάλσ αξηζηεξά: ραξηί Α πνηόηεηαο, πάλσ δεμηά: πνηόηεηα Β1, θάησ αξηζηεξά:  

πνηόηεηα Β2 θαη θάησ δεμηά: «ππόινηπα». 
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3.5 Απνηειέζκαηα κεηξήζεσλ θαη αλάιπζε γηα ηνπο θάδνπο αλαθύθισζεο 

ραξηηνύ. 

3.5.1 Απνηειέζκαηα κεηξήζεσλ θαη αλάιπζε γηα ηνλ θάδν αλαθύθισζεο 

ραξηηνύ ηνπ δεύηεξνπ νξόθνπ ηεο ρνιήο Μ.Μ.Μ. 

Ο θάδνο ηνπ δεπηέξνπ νξφθνπ ηεο ρνιήο  Μ.Μ.Μ. βξηζθφηαλ ζε θεληξηθφ ζεκείν 

ηνπ νξφθνπ, ζε ρψξν γξαθείσλ θαη θνληά ζε Δξγαζηήξηα. ηαλ μεθίλεζε λα 

ιεηηνπξγεί ε δηαδηθαζία ζπιινγήο ζηνλ θάδν, έγηλε ελεκέξσζε ζηελ ππεχζπλε 

θαζαξηζκνχ ηνπ νξφθνπ θαη ζηα γξαθεία ησλ κειψλ Γ.Δ.Π., κε ηα νπνία γεηηλίαδε ν 

θάδνο. Ζ αληαπφθξηζε ήηαλ κεγάιε, φπσο εχθνια δηαπηζηψλεηαη απφ ηε κειέηε  ησλ 

παξαθάησ ζηνηρείσλ.   

Πίνακας 3.55: Απνηειέζκαηα 1
εο

 κέηξεζεο (Ηκέξα 1
ε 
, 7/4/2009)

 

Α. Υαξηί Τςειήο Πνηφηεηαο  36,9 kg 

   

Β. Υαξηί Υακειήο Πνηφηεηαο 30,28 kg 

 

 

Β1. Βηβιία- Πεξηνδηθά-Δθεκεξίδεο 28,5 kg 

 

 

Β2. Υαξηφληα 1,78 kg 

 

 

Γ. Τπφινηπα 0 kg 

 

 

πλνιηθό ραξηί 67,18 kg 

  

Πίνακας 3.56: Απνηειέζκαηα 2
εο

 κέηξεζεο (Ηκέξα 22
ε 
, 28/4/2009)

 

A. Υαξηί Τςειήο Πνηφηεηαο  46,3 kg 

   

B.Υαξηί Υακειήο Πνηφηεηαο 13,93 kg 

 
 

B1. Βηβιία- Πεξηνδηθά-Δθεκεξίδεο 5,03 kg 

 
 

Β2. Υαξηφληα 8,9 kg 

 
 

Γ. Τπφινηπα 5,04 kg 

 
 

πλνιηθό ραξηί 60,23 kg 
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Πίνακας 3.57: Απνηειέζκαηα 3
εο

 κέηξεζεο (Ηκέξα 31
ε 
, 7/5/2009)

 

A. Υαξηί Τςειήο Πνηφηεηαο  33,6 kg 

   
B.Υαξηί Υακειήο Πνηφηεηαο 8,8 kg 

 
 

B1. Βηβιία- Πεξηνδηθά-Δθεκεξίδεο 7,5 kg 

 
 

Β2. Υαξηφληα 1,3 kg 

 
 

Γ. Τπφινηπα 0,2 kg 

 
 

πλνιηθό ραξηί 42,4 kg 

 

Πίνακας 3.58: Απνηειέζκαηα 4
εο

 κέηξεζεο (Ηκέξα 43
ε 
, 19/5/2009)

 

A. Υαξηί Τςειήο Πνηφηεηαο  62,35 kg 

  
 B.Υαξηί Υακειήο Πνηφηεηαο 16,7 kg 

  B1. Βηβιία- Πεξηνδηθά-Δθεκεξίδεο 14,45 kg 

  Β2. Υαξηφληα 2,25 kg 

  Γ. Τπφινηπα 0,43 kg 

  πλνιηθό ραξηί 79,05 kg 

 

Πίνακας 3.59: Απνηειέζκαηα 5
εο

 κέηξεζεο (Ηκέξα 46
ε 
, 22/5/2009) 

A. Υαξηί Τςειήο Πνηφηεηαο  14,6 kg 

  
 B.Υαξηί Υακειήο Πνηφηεηαο 5,35 kg 

  B1. Βηβιία- Πεξηνδηθά-Δθεκεξίδεο 2 kg 

  Β2. Υαξηφληα 3,35 kg 

  Γ. Τπφινηπα 0 kg 

  πλνιηθό ραξηί 19,95 kg 
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Πίνακας 3.60: ύλνιν 46 εκεξώλ 

Α. Υαξηί Τςειήο Πνηφηεηαο  

193,75 kg 

  

Β. Υαξηί Υακειήο Πνηφηεηαο 

75,06 kg 

Β1. Βηβιία- Πεξηνδηθά-Δθεκεξίδεο 

57,48 kg 

Β2. Υαξηφληα 

17,58 kg 

Γ. Τπφινηπα 

5,67 kg 

 

ΤΝΟΛΗΚΑ ΥΑΡΣΗ 268,81 kg 

ΤΝΟΛΗΚΑ 274,48 kg 

   

 
Γράφημα 3.40 : Πνζνηηθή αλάιπζε πεξηερνκέλνπ ηνπ θίηξηλνπ θάδνπ ζηνλ δεύηεξν όξνθν   

% θ.β. 

Απφ ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα πξνθχπηεη φηη ηελ κεγαιχηεξε αλαινγία %θ.β. έρεη 

ην ιεπθφ ραξηί, ζε πνζνζηφ 71%. Σν γεγνλφο απηφ δείρλεη φηη έλα ζχζηεκα ρσξηζηήο 

δηαινγήο ηνπ ραξηηνχ Α πνηφηεηαο ζα ήηαλ ηδηαίηεξα απνδνηηθφ. Δπίζεο, πνιχ 

ζεκαληηθή είλαη ε κηθξή παξνπζία “ππνινίπσλ”, ζε πνζνζηφ κφιηο 2%θ.β. 

71%

21%

6%

2%

A

B1

B2

ΥΠΟΛ
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Αλακθίβνια απηφ δείρλεη ηελ εμνηθείσζε ησλ αηφκσλ ηνπ δεπηέξνπ νξφθνπ κε ηε 

ρσξηζηή δηαινγή ραξηηνχ. Σέινο, ηα βηβιία θαη ηα πεξηνδηθά απνηεινχλ ην 21%θ.β. 

θαη νη ράξηηλεο ζπζθεπαζίεο ην 6%θ.β.  

Πίνακας 3.61: πλνιηθή αζξνηζηηθή πνζόηεηα  ραξηηνύ ησλ 46 εκεξώλ 

Ζκέξα Υαξηί (kg) Αζξνηζηηθό ραξηί (kg) 

1 67,18 67,18 

22 60,23 127,41 

31 42,4 169,81 

43 79,05 248,86 

46 19,95 268,81 

 

 
Διάγραμμα 3.13: Μεηαβνιή ηεο αζξνηζηηθήο ζπλνιηθήο πνζόηεηαο ηνπ ραξηηνύ ζην θίηξηλν 

θάδν ηνπ δεπηέξνπ νξόθνπ ηεο ρνιήο Μ.Μ.Μ. 

Ζ κεηαβνιή ηεο αζξνηζηηθήο ζπλνιηθήο πνζφηεηαο ηνπ ραξηηνχ ζην θίηξηλν θάδν ηνπ 

δεπηέξνπ νξφθνπ αθνινπζεί  κηα εθζεηηθή ζπλάξηεζε κε ζρεδφλ ηέιεηα πξνζαξκνγή, 

θαζψο ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο είλαη  R2=0,9998. Σν γεγνλφο απηφ δείρλεη ηελ 

κεγάιε αληαπφθξηζε ησλ αηφκσλ ηνπ δεπηέξνπ νξφθνπ ζηελ αλαθχθισζε ραξηηνχ. 

Δπίζεο δείρλεη φηη έλαο κφλν θάδνο 240 ιίηξσλ δελ κπνξεί λα εμππεξεηήζεη ηηο 

αλάγθεο ηνπ δεπηέξνπ νξφθνπ αλαθνξηθά κε ηελ αλαθχθισζε ραξηηνχ.   

 

 

 

 

y = 64,901e0,031x

R² = 0,9998
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3.5.2 Απνηειέζκαηα κεηξήζεσλ θαη αλάιπζε γηα ηνλ θάδν αλαθύθισζεο 

ραξηηνύ ζηε  Γξακκαηεία ηεο ρνιήο Μ.Μ.Μ. 

Πίνακας 3.62: Απνηειέζκαηα 1
εο

 κέηξεζεο (Ηκέξα 1
ε 
, 7/4/2009)

 

Α. Υαξηί Τςειήο Πνηφηεηαο  3,2 kg 

  
 Β. Υαξηί Υακειήο Πνηφηεηαο 0,65 kg 

  Β1. Βηβιία- Πεξηνδηθά-Δθεκεξίδεο 0 kg 

  Β2. Υαξηφληα 0,65 kg 

  Γ. Τπφινηπα 0 kg 

  πλνιηθό Υαξηί 3,85 kg 

 

Πίνακας 3.63: Απνηειέζκαηα 2
εο

 κέηξεζεο (Ηκέξα 21
ε 
, 28/4/2009)

 

Α. Υαξηί Τςειήο Πνηφηεηαο  5 kg 

  
 Β. Υαξηί Υακειήο Πνηφηεηαο 1,3 kg 

  Β1. Βηβιία- Πεξηνδηθά-Δθεκεξίδεο 0,5 kg 

  Β2. Υαξηφληα 0,8 kg 

  Γ. Τπφινηπα 0 kg 

  πλνιηθό Υαξηί 6,3 kg 

 

Πίνακας 3.64: Απνηειέζκαηα 3
εο

 κέηξεζεο (Ηκέξα 30
ε 
, 7/5/2009)

 

Α. Υαξηί Τςειήο Πνηφηεηαο  2,55 kg 

  Β. Υαξηί Υακειήο Πνηφηεηαο 7,9 kg 

  Β1. Βηβιία- Πεξηνδηθά-Δθεκεξίδεο 1,3 kg 

  Β2. Υαξηφληα 6,6 kg 

  Γ. Τπφινηπα 0,0032 kg 

  πλνιηθό Υαξηί 10,45 kg 
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Πίνακας 3.65: Απνηειέζκαηα 4
εο

 κέηξεζεο (Ηκέξα 44
ε 
, 21/5/2009)

 

Α. Υαξηί Τςειήο Πνηφηεηαο  10 kg 

  Β. Υαξηί Υακειήο Πνηφηεηαο 3,35 kg 

  Β1. Βηβιία- Πεξηνδηθά-Δθεκεξίδεο 2,7 kg 

  Β2. Υαξηφληα 0,65 kg 

  Γ. Τπφινηπα 0 kg 

  πλνιηθό Υαξηί 13,35 kg 

 

 

Πίνακας 3.66: πλνιηθά ζηνηρεία γηα ηνλ θάδν αλαθύθισζεο ραξηηνύ ηεο γξακκαηείαο 

Μ.Μ.Μ. 

Α. Υαξηί Τςειήο Πνηφηεηαο  20,75 kg 

  
 Β. Υαξηί Υακειήο Πνηφηεηαο 13,2 kg 

  Β1. Βηβιία- Πεξηνδηθά-Δθεκεξίδεο 4,5 kg 

  Β2. Υαξηφληα 8,7 kg 

  Γ. Τπφινηπα 0,0032 kg 

  ΤΝΟΛΗΚΟ ΥΑΡΣΗ 33,95 kg 

ΤΝΟΛΟ 33,9532 kg 
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Γράφημα 3.41 : Πνζνηηθή αλάιπζε πεξηερνκέλνπ ηνπ θίηξηλνπ θάδνπ ηεο γξακκαηείαο 

Μ.Μ.Μ   % θ.β. 

πσο θαίλεηαη απφ ην Γξάθεκα 3.41, ζηνλ θάδν ηεο Γξακκαηείαο Μ.Μ.Μ θπξηαξρεί ε 

παξνπζία ησλ ιεπθψλ ραξηηψλ κε πνζνζηφ 61%θ.β. Αθνινπζεί ε πνζφηεηα ησλ 

ράξηηλσλ ζπζθεπαζηψλ, πνπ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή  θαη αγγίδεη ην 26%θ.β. Σν 

γεγνλφο απηφ κπνξεί λα εμεγεζεί κε βάζε ηηο πξνκήζεηεο πνπ πξαγκαηνπνηεί ε 

Γξακκαηεία. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη ηα ράξηηλα θηβψηηα (θνχηεο) πνπ 

πεξηέρνπλ θφιιεο Α4. Σα θηβψηηα απηά  εκθαληδφληνπζαλ πνιχ ζπρλά ζηηο 

δεηγκαηνιεςίεο. Σέινο, ζα πξέπεη λα ηνληζηεί ε έιιεηςε «ππνινίπσλ» ζηνλ θάδν, 

γεγνλφο πνπ δείρλεη πςειφ βαζκφ εμνηθείσζεο ησλ ππαιιήισλ ηεο Γξακκαηείαο κε 

ηελ ρσξηζηή δηαινγή απνξξηκκάησλ.    

Πίνακας 3.67: πλνιηθέο αζξνηζηηθέο πνζόηεηεο γηα ηνλ θάδν αλαθύθισζεο ραξηηνύ ηεο 

Γξακκαηείαο Μ.Μ.Μ. 

ΖΜΔΡΔ Πνζόηεηεο Υαξηηνύ (kg) 
Αζξνηζηηθέο πνζόηεηεο ραξηηνύ 

(kg) 

1 3,85 3,85 

21 6,3 10,15 

30 10,45 20,6 

44 13,35 33,95 

 

61%13%

26%

0%

A

B1

B2

ΥΠΟΛ



 

92 
 

 

Διάγραμμα 3.14: Μεηαβνιή ηεο αζξνηζηηθήο ζπλνιηθήο πνζόηεηαο ηνπ ραξηηνύ ζην θίηξηλν 

θάδν ηεο Γξακκαηείαο ηεο ρνιήο Μ.Μ.Μ. 

Ζ κεηαβνιή ηεο αζξνηζηηθήο ζπλνιηθήο πνζφηεηαο ηνπ ραξηηνχ ζηνλ θάδν 

αλαθχθισζεο ηεο Γξακκαηείαο ηεο ρνιήο Μ.Μ.Μ. (Γηάγξακκα 3.14)  αθνινπζεί κηα 

εθζεηηθή ζπλάξηεζε, κε πνιχ θαιφ ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο R2=0,9863. Ζ εθζεηηθή 

κνξθή ηεο ζπλάξηεζεο απνδίδεηαη ζηε κεγάιε ζπκκεηνρή ησλ ππαιιήισλ ηεο 

Γξακκαηείαο ζην πξφγξακκα αλαθχθισζεο ραξηηνχ. Σν γεγνλφο απηφ, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ην ακέζσο πξνεγνχκελν Γξάθεκα 3.14 πνπ δείρλεη ηελ έιιεηςε 

«ππνινίπσλ», κπνξεί λα ραξαθηεξίζεη ηνπο ππαιιήινπο σο ηδηαηηέξσο επαίζζεηνπο 

ζε ζέκαηα αλαθχθισζεο. 
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3.5.3 Απνηειέζκαηα κεηξήζεσλ θαη αλάιπζε γηα ηνπο θάδνπο αλαθύθισζεο 

ραξηηνύ ηεο θεληξηθήο βηβιηνζήθεο ηνπ Δ.Μ.Π 

 

Πίνακας 3.68:  ηνηρεία γηα ηνλ θάδν αλαθύθισζεο ραξηηνύ ζηα θσηνηππηθά κεραλήκαηα ηεο 

Κεληξηθήο Βηβιηνζήθεο 

Α. Υαξηί Τςειήο Πνηφηεηαο  18,7 kg 

  
 Β. Υαξηί Υακειήο Πνηφηεηαο 2,3 kg 

  Β1. Βηβιία- Πεξηνδηθά-Δθεκεξίδεο-
Υξσκαηηζηά 2,1 kg 

  Β2. Υαξηφληα 0,3 kg 

  Γ. Τπφινηπα 0 kg 

  πλνιηθό Υαξηί 21 kg 

 

Πίνακας 3.69:  ηνηρεία γηα ηνλ θάδν αλαθύθισζεο ραξηηνύ ζην ππόγεην ηνπ αλαγλσζηεξίνπ 

ηεο Κεληξηθήο Βηβιηνζήθεο 

Α. Υαξηί Τςειήο Πνηφηεηαο  13 kg 

  
 Β .Υαξηί Υακειήο Πνηφηεηαο 1,4 kg 

  Β1. Βηβιία- Πεξηνδηθά-Δθεκεξίδεο-
Υξσκαηηζηά 1,4 kg 

  Β2. Υαξηφληα 0 kg 

  Γ. Τπφινηπα 0,1 kg 

  πλνιηθό Υαξηί 14,4 kg 
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Πίνακας 3.70:  ηνηρεία γηα ηνλ θάδν αλαθύθισζεο ραξηηνύ ζηελ είζνδν ηνπ ηζνγείνπ ηεο 

Κεληξηθήο Βηβιηνζήθεο 

Α. Υαξηί Τςειήο Πνηφηεηαο  15,5 kg 

  
 Β. Υαξηί Υακειήο Πνηφηεηαο 9,2 kg 

  Β1. Βηβιία- Πεξηνδηθά-Δθεκεξίδεο-
Υξσκαηηζηά 8,7 kg 

  Β2. Υαξηφληα 0,5 kg 

  Γ. Τπφινηπα 0,5 kg 

  πλνιηθό Υαξηί 24,7 kg 

 

Πίνακας 3.71:  ηνηρεία γηα ηνλ θάδν αλαθύθισζεο ραξηηνύ ζηα γξαθεία ηνπ ππνγείνπ ηεο 

Κεληξηθήο Βηβιηνζήθεο 

Α. Υαξηί Τςειήο Πνηφηεηαο  10,7 kg 

  
 Β. Υαξηί Υακειήο Πνηφηεηαο 4,2 kg 

  Β1. Βηβιία- Πεξηνδηθά-Δθεκεξίδεο-
Υξσκαηηζηά 3,6 kg 

  Β2. Υαξηφληα 0,6 kg 

  Γ. Τπφινηπα 0 kg 

  πλνιηθό Υαξηί 14,9 kg 

 

Πίνακας 3.72:  ηνηρεία γηα ηνλ θάδν αλαθύθισζεο ραξηηνύ ζην πξώην όξνθν ηεο 

Κεληξηθήο Βηβιηνζήθεο 

Α. Υαξηί Τςειήο Πνηφηεηαο  8 kg 

  
 Β. Υαξηί Υακειήο Πνηφηεηαο 0,75 kg 

  Β1. Βηβιία- Πεξηνδηθά-Δθεκεξίδεο-
Υξσκαηηζηά 0,5 kg 

  Β2. Υαξηφληα 0,25 kg 

  Γ. Τπφινηπα 0,5 kg 

  πλνιηθό Υαξηί 8,75 kg 
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Πίνακας 3.73:  ηνηρεία γηα όινπο ηνπο θάδνπο αλαθύθισζεο ραξηηνύ ζηελ Κεληξηθή 

Βηβιηνζήθε 

Α. Υαξηί Τςειήο Πνηφηεηαο  65,9 kg 

  Β. Υαξηί Υακειήο Πνηφηεηαο 17,85 kg 

  Β1. Βηβιία- Πεξηνδηθά-Δθεκεξίδεο-
Υξσκαηηζηά 16,3 kg 

  Β2. Υαξηφληα 1,65 kg 

  Γ. Τπφινηπα 1,1 kg 

  ΤΝΟΛΟ 84,85 kg 

 

 
Γράφημα 3.42 : Πνζνηηθή αλάιπζε πεξηερνκέλνπ ησλ θίηξηλσλ θάδσλ ηεο Κεληξηθήο 

Βηβιηνζήθεο ηνπ Δ.Μ.Π  % θ.β. 

Απφ ηα απνηειέζκαηα ηνπ παξαπάλσ ζπγθεληξσηηθνχ Πίλαθα 3.73 θαη ηνπ 

Γξαθήκαηνο 3.42 πξνθχπηνπλ ηα εμήο ζπκπεξάζκαηα αλαθνξηθά κε ηελ 

αλαθχθισζε ραξηηνχ ζηνπο δηάθνξνπο ρψξνπο ηεο Κεληξηθήο Βηβιηνζήθεο: 

 Ζ παξνπζία ηνπ ιεπθνχ ραξηηνχ (πνηφηεηα Α) θπξηαξρεί ζε πνζνζηφ πνπ 

πιεζηάδεη ην 80%θ.β. Γεχηεξε έξρεηαη ε θαηεγνξία ησλ βηβιίσλ θαη 

πεξηνδηθψλ (Β1) ζε πνζνζηφ 19% ελψ αμηνπξφζεθηε είλαη ε κηθξή παξνπζία 

ράξηηλσλ ζπζθεπαζηψλ (Β2), πνπ αλέξρεηαη κφιηο ζε 2%θ.β.  

 Ζ πνζφηεηα ηεο θαηεγνξίαο «ππφινηπα» είλαη κφιηο 1%θ.β., γεγνλφο πνπ 

δείρλεη κηα πνιχ θαιή αληαπφθξηζε ησλ ρξεζηψλ θαη ησλ ππαιιήισλ ηεο 

Κεληξηθήο Βηβιηνζήθεο ζην πξφγξακκα αλαθχθισζεο ραξηηνχ. 

78%

19%

2% 1%

Α

Β1
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ΥΠΟΛ
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Πίνακας 3.74:  Σαμηλόκεζε ησλ θάδσλ ραξηηνύ ηεο Κεληξηθήο Βηβιηνζήθεο Δ.Μ.Π. αλάινγα 

κε ηε ζπλνιηθή πνζόηεηα ραξηηνύ ζε απηνύο  

Θέζε θάδνπ πλνιηθή πνζόηεηα (kg) 

Κάδνο πξψηνπ νξφθνπ 8,75 

Κάδνο ππνγείνπ ζην αλαγλσζηήξην 14,4 

Κάδνο ππνγείνπ ζηα γξαθεία 14,9 

Κάδνο θσηνηππηθψλ ηζνγείνπ 21 

Κάδνο εηζφδνπ Ηζνγείνπ 24,7 

 

 

Γράφημα 3.43 : Σαμηλόκεζε ησλ θάδσλ ραξηηνύ ηεο Κεληξηθήο Βηβιηνζήθεο ηνπ Δ.Μ.Π. 

αλάινγα κε ηε ζπλνιηθή πνζόηεηα ραξηηνύ ζε απηνύο.  

 Αθνινχζσο νη θάδνη αλαθχθισζεο ραξηηνχ ηεο Κεληξηθήο Βηβιηνζήθεο 

ηαμηλνκήζεθαλ αλάινγα κε ηελ ζπλνιηθή πνζφηεηα ραξηηνχ ζε απηνχο (Πίλαθαο 3.74, 

Γξάθεκα 3.43). Απφ απηήλ ηελ ηαμηλφκεζε θαίλεηαη φηη ε κεγαιχηεξε πνζφηεηα 

ραξηηνχ ζπγθεληξψλεηαη ζηνπο δπν θάδνπο ηνπ ηζνγείνπ, ζε αληίζεζε κε ηνλ θάδν ηνπ 

πξψηνπ πνπ ζπγθεληξψλεηαη ε κηθξφηεξε. Έηζη, αλ ε πξνζέγγηζε γίλεη ζε πνζνζηφ 

%θ.β. αλά φξνθν, έρνπκε ην παξαθάησ Γξάθεκα 3.44 πνπ δείρλεη φηη πεξηζζφηεξε 

απφ ηε κηζή πνζφηεηα ηνπ ραξηηνχ ηεο Βηβιηνζήθεο ζπγθεληξψλεηαη ζηνπο θάδνπο 

ηνπ ηζνγείνπ. ην ππφγεην ζπγθεληξψλεηαη ην 35%θ.β. θαη ζηνλ πξψην φξνθν κφιηο 

ην 10%θ.β. ηεο ζπλνιηθήο πνζφηεηαο ραξηηνχ ηεο Βηβιηνζήθεο.      
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Γράφημα 3.44 : % θ.β. αλαινγία ηνπ ραξηηνύ ζηνπο νξόθνπο ηεο Κεληξηθήο Βηβιηνζήθεο 

ηνπ Δ.Μ.Π. 

Δπίζεο απφ ην Γξάθεκα 3.44  θαίλεηαη ε ηδηαίηεξε πξνζνρή πνπ πξέπεη λα δνζεί ζηε 

δηαινγή ηνπ ραξηηνχ ζην ηζφγεην ηεο θεληξηθήο βηβιηνζήθεο ηνπ Δ.Μ.Π., θαζψο εθεί 

παξάγεηαη ε κεγαιχηεξε πνζφηεηα ραξηηνχ.  
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3.6. Γεηγκαηνιεςίεο ζηνπο θάδνπο Α.Ζ.Ζ.Δ. ηεο εηαηξίαο «Αλαθύθισζεο 

πζθεπώλ Α.Δ.» 

 

3.6.1. Μέζνδνο δεηγκαηνιεςίαο ησλ Απνβιήησλ Ζιεθηξηθνύ θαη Ζιεθηξνληθνύ 

Δμνπιηζκνύ (Α.Ζ.Ζ.Δ.) ζηνπο πξάζηλνπο θάδνπο γηα κηθξέο ειεθηξηθέο θαη 

ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο ζην Δ.Μ.Π.   

 

Οη δεηγκαηνιεςίεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηνπο πξάζηλνπο θάδνπο ήηαλ 

κεκνλσκέλεο. θνπφο ησλ δεηγκαηνιεςηψλ ήηαλ ν πνηνηηθφο θπξίσο πξνζδηνξηζκφο 

ηεο ζχζηαζεο ησλ Α.Ζ.Ζ.Δ. θαη φρη ν πνζνηηθφο. Δμαίξεζε απνηειεί ε δεηγκαηνιεςία 

πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην πξάζηλν θάδν ηνπ δεπηέξνπ νξφθνπ ηεο ρνιήο 

Μ.Μ.Μ., θαηά ηελ νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε θαη πνζνηηθφο πξνζδηνξηζκφο. Καηά ηε 

δηάξθεηα ησλ δεηγκαηνιεςηψλ γηλφηαλ θαηαγξαθή ηνπ είδνπο ησλ δηαθφξσλ Α.Ζ.Ζ.Δ. 

θαη θάπνηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Σαπηφρξνλα νη ζπζθεπέο, πνπ 

ζπιιεγφληνπζαλ,  θσηνγξαθηδφληνπζαλ πξνθεηκέλνπ, φπνπ ήηαλ απαξαίηεην, λα 

γίλεη θαη κειινληηθή επεμεξγαζία θάπνησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο. Σέινο, νη 

ζπζθεπέο εληάζζνληαλ ζε θαηεγνξίεο ζχκθσλα κε ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 117/2004. 

χκθσλα κε ην δηάηαγκα απηφ θάζε Α.Ζ.Ζ.Δ. εληάζζεηαη ζε κία απφ ηηο παξαθάησ 

δέθα θαηεγνξίεο ηνπ Πίλαθα 3.75: 

Πίνακας 3.75: Καηεγνξηνπνίεζε Α.Η.Η.Δ. 

 
Καηεγνξίεο Α.Ζ.Ζ.Δ. 

1 Μεγάιεο νηθηαθέο ζπζθεπέο 

2 Μηθξέο νηθηαθέο ζπζθεπέο 

3 Δμνπιηζκφο πιεξνθνξηθήο θαη ηειεπηθνηλσληψλ 

4 Καηαλαισηηθά είδε 

5 Φσηηζηηθά είδε 

6 
Ζιεθηξηθά θαη ειεθηξνληθά εξγαιεία (εμαηξνπκέλσλ ησλ κεγάιεο θιίκαθαο 

ζηαζεξψλ βηνκεραληθψλ εξγαιείσλ) 

7 Παηρλίδηα θαη εμνπιηζκφο ςπραγσγίαο θαη αζιεηηζκνχ 

8 
Ηαηξνηερλνινγηθά πξντφληα (εμαηξνπκέλσλ ησλ εκθπηεχζηκσλ θαη 

κνιπζκέλσλ) 

9 ξγαλα παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ 

10 πζθεπέο απηφκαηεο δηαλνκήο 
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3.6.2. Απνηειέζκαηα κεηξήζεσλ θαη αλάιπζε γηα ηνπο θάδνπο Α.Ζ.Ζ.Δ. 

 Πξάζηλνο θάδνο γηα κηθξέο Α.Ζ.Ζ.Δ. ζην δεύηεξν όξνθν ηεο ρνιήο Μ.Μ.Μ. 

Πίνακας 3.76:  ηνηρεία γηα ηνλ πξάζηλν θάδν αλαθύθισζεο Α.Η.Η.Δ. ζην δεύηεξν όξνθν 

ησλ Μ.Μ.Μ. 

Καηεγνξία  Υαξαθηεξηζηηθά Κg 

Μεγάιεο νηθηαθέο ζπζθεπέο     

13. Ζιεθηξηθέο Θεξκάζηξεο Θεξκάζηξα Matrix 1 

  1 1 

χλνιν 1 1 

Μηθξέο νηθηαθέο ζπζθεπέο     

6. Φξπγαληέξεο Σνζηηέξα Tefal Multisnack 1,6 

  Σνζηηέξα Hobby 5,01 

  2 6,61 

8. Μχινη, θαθεηηέξεο θαη ζπζθεπέο αλνίγκαηνο ή ζθξαγίζκαηνο 
πεξηεθηψλ ή ζπζθεπαζηψλ 

Αλαδεπηήξαο Καθέ κε 
πξίδα 0,3 

  
Αλαδεπηήξαο Καθέ ρσξίο 
πξίδα 0,05 

  2 0,35 

χλνιν 4 6,96 

Δμνπιηζκόο πιεξνθνξηθήο θαη ηειεπηθνηλσληώλ     

6. Πξνζσπηθνί ππνινγηζηέο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 
θεληξηθψλ κνλάδσλ επεμεξγαζίαο (CPU), ησλ πνληηθηψλ, ησλ 
νζνλψλ θαη ησλ πιεθηξνινγίσλ) Πχξγνο Ζ/Τ 5,08 

  
Πιεθηξνιφγην DTK 
computer Inc 0,9 

  Κέιπθνο Πχξγνπ 2,25 

  Μεηξηθή Πιαθέηα 0,4 

  3 Υ Mouse κε κπίιηα 
3 Υ 

0,15 

  θιεξφο Γίζθνο Toshiba 0,1 

  8 9,08 

18. Σειέθσλα 
Σειέθσλν ρσξίο 
αθνπζηηθφ 0,15 

  1 0,15 

21. Κηλεηά ηειέθσλα 3 Υ Φνξηηζηήο Nokia 
3 ρ 

0,15 

  Handsfree Nokia 0,05 

  4 0,5 

      

χλνιν 13 9,73 

Καηαλαισηηθά είδε     

3. Κάκεξεο καγλεηνζθφπεζεο (βηληενθάκεξεο) 
Camera Sony V.3003 
handycam 0,8 

  1 0,8 

4. Μαγλεηνζθφπηα(ζπζθεπέο αλαπαξαγσγήο εηθφλαο) 
DVD player HYUNDAI 
DVX-600B 2 

  
VIDEO γηα θαζέηεο JVC 
T-V LINK HR-J260 3,5 

  
DVD player Bluesky 
GN5.10 2,5 

  3 8 

6. Δληζρπηέο ήρνπ Ζρεία Ζ/Τ 0,6 

  2 0,6 

χλνιν 6 9,4 

ύλνιν Οιηθό 24 26,94 
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Γράφημα 3.45 : Πνζνηηθή αλάιπζε πεξηερνκέλνπ ηνπ πξάζηλνπ θάδνπ ζην δεύηεξν όξνθν 

ηεο ρνιήο Μ.Μ.Μ   % θ.β. 

 

 

Γράφημα 3.46: Πνηνηηθή αλάιπζε πεξηερνκέλνπ ηνπ πξάζηλνπ θάδνπ ζην δεύηεξν όξνθν 

ηεο ρνιήο Μ.Μ.Μ. 
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 Πξάζηλνο θάδνο γηα κηθξέο Α.Ζ.Ζ.Δ. ζην πξώην όξνθν ηεο Δπηηξνπήο 

Δξεπλώλ. 

Πίνακας 3.77:  ηνηρεία γηα ηνλ πξάζηλν θάδν αλαθύθισζεο Α.Η.Η.Δ. ζην πξώην όξνθν ηεο 

Δπηηξνπήο Δξεπλώλ.  

Καηεγνξία  πζθεπή 

Μηθξέο νηθηαθέο ζπζθεπέο   

5. Ζιεθηξηθά ζίδεξα θαη άιιεο ζπζθεπέο γηα ην ζηδέξσκα, ην 
καγγάληζκα θαη ελ γέλεη ηε θξνληίδα ησλ ξνχρσλ Ζιεθηξ. ίδεξν 

  Ζιεθηξ. ίδεξν 

χλνιν 2 

    

8. Μχινη, θαθεηηέξεο θαη ζπζθεπέο αλνίγκαηνο ή ζθξαγίζκαηνο 
πεξηεθηψλ ή ζπζθεπαζηψλ Μπιέληεξ 

    

χλνιν 1 

χλνιν κηθξψλ νηθηαθψλ ζπζθεπψλ 3 

Δμνπιηζκόο πιεξνθνξηθήο θαη ηειεπηθνηλσληώλ   

4. Μνλάδεο εθηχπσζεο   

  
Πνιπκεράλεκα 
HP psc 750 

6. Πξνζσπηθνί ππνινγηζηέο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 
θεληξηθψλ κνλάδσλ επεμεξγαζίαο (CPU), ησλ πνληηθηψλ, ησλ 
νζνλψλ θαη ησλ πιεθηξνινγίσλ) Πιεθηξνιφγην 

  Σξνθνδνηηθφ 

  Σξνθνδνηηθφ 

  Σξνθνδνηηθφ 

    

χλνιν 4 

13. Αξηζκνκεραλέο ηζέπεο θαη επηηξαπέδηεο  

Αξηζκνκεραλή 
Σζέπεο Olivetti 
summu 32 euro 

    

χλνιν 1 

χλνιν εμνπιηζκνχ πιεξνθνξηθήο θαη ηειεπηθνηλσληψλ 6 

Φσηηζηηθά είδε   

6. Άιινο θσηηζηηθφο εμνπιηζκφο θαη εμνπιηζκφο πξνβνιήο ή ειέγρνπ 
ηνπ θσηφο πιελ ησλ ιακπηήξσλ ππξάθησζεο Μηθξφ Φσηηζηηθφ 

  1 

    

χλνιν Φσηηζηηθψλ εηδψλ 1 

Άιια   

Μειάλη HP Laser jet 1 

Μεγάιε Μπαηαξία Sunlight 1 

    

χλνιν άιια 2 

χλνιν ΑΖΖΔ 10 
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Γράφημα 3.47 : Πνηνηηθή αλάιπζε πεξηερνκέλνπ ηνπ πξάζηλνπ θάδνπ ζηνλ πξώην όξνθν 

ηνπ θηεξίνπ ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλώλ. 
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 Πξάζηλνο θάδνο γηα κηθξέο Α.Ζ.Ζ.Δ. ζην δεύηεξν όξνθν ηεο Δπηηξνπήο 

Δξεπλώλ. 

Πίνακας 3.78:  ηνηρεία γηα ηνλ πξάζηλν θάδν αλαθύθισζεο Α.Η.Η.Δ. ζην δεύηεξν όξνθν 

ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλώλ.  

Μηθξέο νηθηαθέο ζπζθεπέο   

5. Ζιεθηξηθά ζίδεξα θαη άιιεο ζπζθεπέο γηα ην ζηδέξσκα, ην 
καγγάληζκα θαη ελ γέλεη ηε θξνληίδα ησλ ξνχρσλ Ζιεθηξηθφ ίδεξν 

8. Μχινη, θαθεηηέξεο θαη ζπζθεπέο αλνίγκαηνο ή 
ζθξαγίζκαηνο πεξηεθηψλ ή ζπζθεπαζηψλ Καθεηηέξα 

  
Μηθξφο αλαδεπηήξαο 
(κίμεξ) 

11. Ρνιφγηα θαη εμνπιηζκφο κέηξεζεο, αλαγξαθήο ή 
θαηαγξαθήο ρξφλνπ Ξππλεηήξη Ζιεθηξηθφ 

ύλνιν κηθξώλ νηθηαθώλ ζπζθεπώλ 4 

Δμνπιηζκόο πιεξνθνξηθήο θαη ηειεπηθνηλσληώλ   

    

6. Πξνζσπηθνί ππνινγηζηέο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 
θεληξηθψλ κνλάδσλ επεμεξγαζίαο (CPU), ησλ πνληηθηψλ, ησλ 
νζνλψλ θαη ησλ πιεθηξνινγίσλ) Μεηξηθή  Πιαθέηα 

  Μεηξηθή  Πιαθέηα 

  Μεηξηθή  Πιαθέηα 

  Πιεθηξνιφγην 

  Σξνθνδνηηθφ 

  Πνληίθη Ζ.Τ. κε κπίιηα 

18. Σειέθσλα Σειέθσλν Turbo X 

20. Αζχξκαηα ηειέθσλα Αζχξκαην Σειέθσλν 

  Αζχξκαην Σειέθσλν 

21. Κηλεηά ηειέθσλα Κηλεηφ Σειέθσλν 

  Κηλεηφ Σειέθσλν 

  Κηλεηφ Σειέθσλν 

ΤΝΟΛΟ Δμνπιηζκόο πιεξνθνξηθήο θαη ηειεπηθνηλσληώλ 12 

    

Καηαλαισηηθά είδε   

1. Ραδηφθσλα 
Ραδηνθαζεηφθσλν 
JVC RC-W410 

6. Δληζρπηέο ήρνπ Αθνπζηηθά 

8. θαη άιια πξντφληα θαη είδε εμνπιηζκνχ γηα ηελ εγγξαθή ή 
αλαπαξαγσγή ήρνπ ή εηθφλσλ. 

Απνθσδηθνπνηεηήο 
Gigaset M340T 

  

Digital Satellite 
Receiver Common 
Interface DSN 
GR7300 CL 

  

Digital Satellite 
Receiver Common 
Interface DSN 
GR7300 CL 

ΤΝΟΛΟ Καηαλαισηηθά είδε 5 

Άιια   

Γηζθέηεο  4 

Λάκπεο 1 

ύλνιν άιια 5 

ύλνιν ΑΖΖΔ 21 



 

104 
 

 
Γράφημα 3.48 : Πνηνηηθή αλάιπζε πεξηερνκέλνπ ηνπ πξάζηλνπ θάδνπ ζην δεύηεξν όξνθν 

ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλώλ. 
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 Πξάζηλνο θάδνο γηα κηθξέο Α.Ζ.Ζ.Δ. ζηε Γξακκαηεία ηνπ θηεξίνπ Φπζηθήο. 

Πίνακας 3.79:  ηνηρεία γηα ηνλ πξάζηλν θάδν αλαθύθισζεο Α.Η.Η.Δ. ζηε Γξακκαηεία ηνπ 

θηεξίνπ Φπζηθήο.  

Μηθξέο νηθηαθέο ζπζθεπέο   

8. Μχινη, θαθεηηέξεο θαη ζπζθεπέο αλνίγκαηνο ή ζθξαγίζκαηνο 
πεξηεθηψλ ή ζπζθεπαζηψλ Μπιέληεξ 

ύλνιν Μηθξέο νηθηαθέο ζπζθεπέο 1 

    

Δμνπιηζκόο πιεξνθνξηθήο θαη ηειεπηθνηλσληώλ   

7. Φνξεηνί ππνινγηζηέο (lap-top) (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 
CPU, ησλ πνληηθηψλ, ησλ νζνλψλ θαη ησλ πιεθηξνινγίσλ) Σξνθνδνηηθφ 

  Σξνθνδνηηθφ 

  Σξνθνδνηηθφ 

  Πνληίθη (Mouse) 

  Πνληίθη (Mouse) 

  Πνληίθη (Mouse) 

  Πνληίθη (Mouse) 

  Πνληίθη (Mouse) 

  Πιεθηξνιφγην 

  Μεηξηθή Πιαθέηα 

  USB Stick 

18. Σειέθσλα Σειέθσλν Παιηφ 

20. Αζχξκαηα ηειέθσλα Αζχξκαην Σειέθσλν 

21. Κηλεηά ηειέθσλα Φνξηηζηήο 

  Φνξηηζηήο 

  Φνξηηζηήο 

  
Ραδηφθσλν γηα 
θηλεηφ 

ύλνιν Δμνπιηζκόο πιεξνθνξηθήο θαη ηειεπηθνηλσληώλ 17 

    

Καηαλαισηηθά είδε   

6. Δληζρπηέο ήρνπ Αθνπζηηθά 

ύλνιν Καηαλαισηηθά είδε 1 

    

Φσηηζηηθά είδε   

6. Άιινο θσηηζηηθφο εμνπιηζκφο θαη εμνπιηζκφο πξνβνιήο ή 
ειέγρνπ ηνπ θσηφο πιελ ησλ ιακπηήξσλ ππξάθησζεο Φαθφο 

  
Υξηζηνπγελληάηηθα 
Λακπάθηα 

    

ύλνιν Φσηηζηηθά είδε 2 

Άιια   

Άγλσζην  1 

Άγλσζην  1 

ύλνιν άιια 2 

ύλνιν ΑΖΖΔ 21 
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Γράφημα 3.49 : Πνηνηηθή αλάιπζε πεξηερνκέλνπ ηνπ πξάζηλνπ θάδνπ ζηε Γξακκαηεία ηνπ 

θηεξίνπ Φπζηθήο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4%

74%

4%

9%

9%
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και τηλεπικοινωνιών
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 Πξάζηλνο θάδνο γηα κηθξέο Α.Ζ.Ζ.Δ. ζην ηζόγεην ηνπ θηεξίνπ Φπζηθήο. 

Πίνακας 3.80:  ηνηρεία γηα ηνλ πξάζηλν θάδν αλαθύθισζεο Α.Η.Η.Δ. ζην ηζόγεην ηνπ 

θηεξίνπ Φπζηθήο.  

Δμνπιηζκόο πιεξνθνξηθήο θαη ηειεπηθνηλσληώλ   

10. Δθηππσηέο 
Δθηππσηήο HP 
DESKJET 3650 

ύλνιν Δμνπιηζκόο πιεξνθνξηθήο θαη ηειεπηθνηλσληώλ 1 

    

Καηαλαισηηθά είδε   

6. Δληζρπηέο ήρνπ Μεγάθσλν Ζ/Τ 

  Μεγάθσλν Ζ/Τ 

  Αθνπζηηθά 

ύλνιν Καηαλαισηηθά είδε 3 

    

Άιια   

Μειάλη HP Laserjet Q7553A   

Μπαηαξία Κηλεηνχ   

Μπαηαξία Κηλεηνχ   

ύλνιν άιια 3 

    

ύλνιν ΑΖΖΔ 4 

 

 
Γράφημα 3.50: Πνηνηηθή αλάιπζε πεξηερνκέλνπ ηνπ πξάζηλνπ θάδνπ ζην ηζόγεην ηνπ 

θηεξίνπ Φπζηθήο. 

 

 

 

14%

43%

43%
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 πλνιηθά νη πξάζηλνη θάδνη γηα κηθξέο Α.Ζ.Ζ.Δ πνπ κειεηήζεθαλ. 

Πίνακας 3.81:  ηνηρεία γηα ην ζύλνιν ησλ πξάζηλσλ θάδσλ αλαθύθισζεο Α.Η.Η.Δ. πνπ 

κειεηήζεθαλ ζην Δ.Μ.Π.  

Δπηηξνπήο Δξεπλώλ 1 Όξνθνο   

Μηθξέο νηθηαθέο ζπζθεπέο 3 

Δμνπιηζκφο πιεξνθνξηθήο θαη ηειεπηθνηλσληψλ 6 

Φσηηζηηθά είδε 1 

Άιια 2 

ΤΝΟΛΟ 12 

    

Δπηηξνπήο Δξεπλώλ 2 Όξνθνο   

Μηθξέο νηθηαθέο ζπζθεπέο 4 

Δμνπιηζκφο πιεξνθνξηθήο θαη ηειεπηθνηλσληψλ 12 

Καηαλαισηηθά είδε 5 

Άιια 5 

ΤΝΟΛΟ 26 

    

Γξακκαηεία Κηεξίνπ  Φπζηθήο   

Μηθξέο νηθηαθέο ζπζθεπέο 1 

Δμνπιηζκφο πιεξνθνξηθήο θαη ηειεπηθνηλσληψλ 17 

Καηαλαισηηθά είδε 1 

Φσηηζηηθά είδε 2 

Άιια 2 

ΤΝΟΛΟ 23 

    

Κηήξην Φπζηθήο 1 Όξνθνο   

Δμνπιηζκφο πιεξνθνξηθήο θαη ηειεπηθνηλσληψλ 1 

Καηαλαισηηθά είδε 3 

Άιια 3 

ΤΝΟΛΟ 7 

    

ρνιή Μ.Μ.Μ.   

Μεγάιεο νηθηαθέο ζπζθεπέο 1 

Μηθξέο νηθηαθέο ζπζθεπέο 4 

Δμνπιηζκφο πιεξνθνξηθήο θαη ηειεπηθνηλσληψλ 13 

Καηαλαισηηθά είδε 6 

χλνιν  24 

    

ΤΝΟΛΟ Δ.Μ.Π.   

Μεγάιεο νηθηαθέο ζπζθεπέο 1 

Μηθξέο νηθηαθέο ζπζθεπέο 12 

Δμνπιηζκφο πιεξνθνξηθήο θαη ηειεπηθνηλσληψλ 49 

Καηαλαισηηθά είδε 15 

Φσηηζηηθά είδε 3 

Άιια 12 

    

ΤΝΟΛΟ 92 
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Γράφημα 3.51 : Πνηνηηθή αλάιπζε πεξηερνκέλνπ ησλ πξάζηλσλ θάδσλ ζην Δ.Μ.Π. 

Απφ ην παξαπάλσ Γξάθεκα 3.51 πνπ αλαθέξεηαη ζην ζχλνιν ησλ θάδσλ πνπ 

κειεηήζεθαλ είλαη θαλεξή ε ππεξνρή ηεο θαηεγνξίαο «Δμνπιηζκφο  πιεξνθνξηθήο 

θαη ηειεπηθνηλσληψλ», κε πνζνζηφ 53%. Αθνινπζνχλ, κε κεγάιε δηαθνξά, ηα  

«θαηαλαισηηθά είδε» κε πνζνζηφ 17% ελψ νη θαηεγνξίεο «Μηθξέο νηθηαθέο 

ζπζθεπέο» θαη «Άιια» ζπκκεηέρνπλ κε 13% ε θάζε κηα. Σέινο, ην πνζνζηφ ησλ 

θαηεγνξηψλ «Μεγάιεο νηθηαθέο ζπζθεπαζίεο» θαη «Φσηηζηηθά είδε» αλέξρεηαη ζε 3% 

θαη 1% αληίζηνηρα. Ζ ζεκαληηθή παξνπζία ησλ «Άιισλ» θαηαδεηθλχεη φηη αξθεηά 

κέιε ηνπ Δ.Μ.Π. δελ γλσξίδνπλ ηη πξέπεη λα απνζέζνπλ ζηνπο πξάζηλνπο θάδνπο. 

Σέινο θσηνγξαθηθφ πιηθφ κε ηηο δηάθνξεο θαηεγνξίεο Α.Ζ.Ζ.Δ. πνπ βξέζεθαλ ζηνπο 

πξάζηλνπο θάδνπο παξνπζηάδεηαη ζην Παξάξηεκα Γ΄. 

 

 

 

 

 

 

 

1%
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3.7 πγθξίζεηο – πκπεξάζκαηα 

3.7.1 πγθξίζεηο θαη ζπκπεξάζκαηα γηα ην ζύκκεηθην απόξξηκκα ηνπ δεπηέξνπ 

νξόθνπ ηεο ρνιήο Μ.Μ.Μ. 

 πλνιηθή πνζόηεηα ζύκκεηθηνπ απνξξίκκαηνο ηνπ δεπηέξνπ νξόθνπ ηεο 

ρνιήο Μ.Μ.Μ. 

 

Πίνακας 3.82: Ρπζκόο αύμεζεο ηεο αζξνηζηηθήο πνζόηεηαο ηεο ζπλνιηθήο πνζόηεηαο 

ηνπ ζύκκεηθηνπ απνξξίκκαηνο γηα ηα έηε 2009 θαη 2010  

Έηνο 
Ρπζκόο αύμεζεο ηεο αζξνηζηηθήο 

πνζόηεηαο (kg/εκέξα) 

2009 13,096 

2010 17,22 

Απφ ηνλ παξαπάλσ Πίλαθα 3.82 πξνθχπηεη φηη ε πνζνζηηαία κεηαβνιή ηνπ ξπζκνχ 

αχμεζεο ηεο αζξνηζηηθήο πνζφηεηαο απφ ην 2009 ζην 2010 είλαη 31,49%. 

Ζ ζεκαληηθή κεηαβνιή πνπ παξαηεξείηαη ζην ξπζκφ αχμεζεο ηεο αζξνηζηηθήο 

πνζφηεηαο ην έηνο 2010 κπνξεί λα απνδνζεί θπξίσο ζηελ έιιεηςε ηνπ θάδνπ 

αλαθχθισζεο ραξηηνχ πνπ ππήξρε ζην δεχηεξν φξνθν ην 2009. πσο θαίλεηαη ζηε 

ζπλέρεηα ε παξνπζία ηνπ αλαθπθιψζηκνπ ραξηηνχ ζην ζχκκεηθην απμάλεη ηδηαίηεξα ην 

έηνο 2010.   

 Με αλαθπθιώζηκα ζπζηαηηθά ηνπ ζύκκεηθηνπ απνξξίκκαηνο 

 

Πίνακας 3.83: Ρπζκόο αύμεζεο ηεο αζξνηζηηθήο πνζόηεηαο ηνπ κε αλαθπθιώζηκνπ 

ζπζηαηηθνύ ηνπ ζύκκεηθηνπ απνξξίκκαηνο γηα ηα έηε 2009 θαη 2010 

Έηνο 
Ρπζκόο αύμεζεο ηεο αζξνηζηηθήο 

πνζόηεηαο (kg/εκέξα) 

2009 7,22 

2010 8,06 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα, ε πνζνηηθή κεηαβνιή ηνπ ξπζκνχ αχμεζεο ηεο 

αζξνηζηηθήο πνζφηεηαο απφ ην 2009 ζην 2010 είλαη: 11.63% 
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Πίνακας 3.84: Πνζνζηό % θ.β. ηνπ κε αλαθπθιώζηκνπ ζπζηαηηθνύ ζην ζύκκεηθην 

απόξξηκκα γηα ηα έηε 2009 θαη 2010 

Έηνο 
Πνζνζηό %θ.β. ζην ζύκκεηθην 

απόξξηκκα 

2009 55% 

2010 48% 

 

Απφ ηνλ Πίλαθα 3.83 παξαηεξείηαη κηα αχμεζε ηνπ ξπζκνχ παξαγσγήο κε 

αλαθπθιψζηκσλ ζηεξεψλ απνβιήησλ γηα ην έηνο 2010 θαη ηαπηφρξνλα, γηα ην ίδην 

έηνο, παξαηεξείηαη κηα κείσζε ζηελ αλαινγία ηνπ κε αλαθπθιψζηκνπ ζην ζχκκεηθην 

ζε ζρέζε κε ην 2009 (Πίλαθαο 3.84). Αλακθίβνια, ε πνζφηεηα ησλ αλαθπθιψζηκσλ 

πιηθψλ απμάλεη ην 2010. Έλα κέξνο απηήο ηεο αχμεζεο κπνξεί λα απνδνζεί ζηελ κε 

ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ηκήκαηνο ηεο πνζφηεηαο ηνπ αλαθπθιψζηκνπ ραξηηνχ, 

γεγνλφο πνπ ζπλέβαηλε ην 2009.   

 

 Υαξηί αλαθπθιώζηκν ζην ζύκκεηθην απόξξηκκα 

 

Πξηλ γίλεη νπνηαδήπνηε ζχγθξηζε ζα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ην 2009 ιεηηνπξγνχζε 

έλαο θάδνο αλαθχθισζεο ραξηηνχ ρσξεηηθφηεηαο 240 ιίηξσλ ζην δεχηεξν φξνθν ηεο 

ρνιήο Μ.Μ.Μ. ελψ ην 2010 ν θάδνο απηφο ηέζεθε εθηφο ιεηηνπξγίαο.  

 

Πίνακας 3.85: Ρπζκόο αύμεζεο ηεο αζξνηζηηθήο πνζόηεηαο ηνπ αλαθπθιώζηκνπ ραξηηνύ 

ηνπ ζύκκεηθηνπ απνξξίκκαηνο γηα ηα έηε 2009 θαη 2010 

Έηνο 
Ρπζκόο αύμεζεο ηεο αζξνηζηηθήο 

πνζόηεηαο (kg/εκέξα) 

2009 2,71 

2010 5,27 

 

Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη ε πνζνηηθή κεηαβνιή ηνπ ξπζκνχ αχμεζεο ηεο 

αζξνηζηηθήο πνζφηεηαο απφ ην 2009 ζην 2010 είλαη 94,46%. Ζ απνπζία ηνπ θάδνπ 

αλαθχθισζεο ραξηηνχ γίλεηαη ηδηαηηέξσο αηζζεηή.   

 

Πίνακας 3.86: Πνζνζηό % θ.β. ηνπ αλαθπθιώζηκνπ ραξηηνύ  ζην ζύκκεηθην απόξξηκκα 

γηα ηα έηε 2009 θαη 2010 

Έηνο 
Πνζνζηό %θ.β. ζην ζύκκεηθην 

απόξξηκκα 

2009 22% 

2010 29% 



 

112 
 

Απφ ηα ζηνηρεία ησλ παξαπάλσ δπν Πηλάθσλ 3.85 θαη 3.86 γίλεηαη αηζζεηή ε 

απνπζία ηνπ θίηξηλνπ θάδνπ αλαθχθισζεο ραξηηνχ γηα ην έηνο 2010. Σν γεγνλφο 

απηφ θαλεξψλεη φηη αθφκα θαη ε παξνπζία ελφο κφλν θάδνπ αλαθχθισζεο ραξηηνχ 

είλαη πνιχ ζεκαληηθή θαη νδεγεί ζε αμηνζεκείσηε κείσζε ηνπ βάξνπο ηνπ ζχκκεηθηνπ 

απνξξίκκαηνο.     

 

 Υάξηηλεο ζπζθεπαζίεο  ηξνθώλ ζην ζύκκεηθην απόξξηκκα 

 

Πίνακας 3.87: Ρπζκόο αύμεζεο ηεο αζξνηζηηθήο πνζόηεηαο ησλ ράξηηλσλ ζπζθεπαζηώλ 

ηξνθώλ ηνπ ζύκκεηθηνπ απνξξίκκαηνο γηα ηα έηε 2009 θαη 2010 

Έηνο 
Ρπζκόο αύμεζεο ηεο αζξνηζηηθήο 

πνζόηεηαο (kg/εκέξα) 

2009 0,82 

2010 0,58 

 

Απφ ηνλ Πίλαθα 3.87 πξνθχπηεη φηη ε πνζνζηηαία κεηαβνιή ηνπ ξπζκνχ αχμεζεο ηεο 

αζξνηζηηθήο πνζφηεηαο απφ ην 2009 ζην 2010 είλαη - 41,37%.  

 

Πίνακας 3.88: Πνζνζηό % θ.β. ράξηηλσλ ζπζθεπαζηώλ ηξνθώλ ζην ζύκκεηθην 

απόξξηκκα γηα ηα έηε 2009 θαη 2010 

Έηνο 
Πνζνζηό %θ.β. ζην ζύκκεηθην 

απόξξηκκα 

2009 6% 

2010 3% 

 

Οη παξαπάλσ δχν Πίλαθεο 3.87 θαη 3.88 δείρλνπλ φηη ε παξνπζία ράξηηλσλ 

ζπζθεπαζηψλ ηξνθψλ γηα ην έηνο 2010 κεηψζεθε αηζζεηά. Σν γεγνλφο απηφ 

ππνδειψλεη κηα αιιαγή ζηηο θαηαλαισηηθέο ζπλήζεηεο ησλ αηφκσλ ηνπ δεπηέξνπ 

νξφθνπ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ειάηησζε ζηελ θαηαλάισζε θαγεηνχ απφ “delivery”. 
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 Πιαζηηθέο ζπζθεπαζίεο ζην ζύκκεηθην απόξξηκκα 

 

Γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο ζχζηαζεο ησλ αλαθπθιψζηκσλ ζπζθεπαζηψλ ζην 

ζχκκεηθην απφξξηκκα παξαηίζεληαη ηα γξαθήκαηα ηεο πνζνηηθήο αλάιπζεο ησλ 

αλαθπθιψζηκσλ ζπζθεπαζηψλ % θ.β. γηα ηα έηε 2009 θαη 2010.  

 

 

Γράφημα 3.52 : % θ.β. αλαινγία ησλ δηάθνξσλ θαηεγνξηώλ πιαζηηθώλ ζπζθεπαζηώλ ζην 

ζύκκεηθην απόξξηκκα ην 2009.  

 

Γράφημα 3.53 : % θ.β. αλαινγία ησλ δηάθνξσλ θαηεγνξηώλ πιαζηηθώλ ζπζθεπαζηώλ ζην 

ζύκκεηθην απόξξηκκα ην 2010.  

Απφ ηα παξαπάλσ Γξαθήκαηα 3.52 θαη 3.53 πξνθχπηεη ην ζπκπέξαζκα φηη ε 

ηεξάξρεζε ησλ δηάθνξσλ θαηεγνξηψλ πιαζηηθνχ είλαη ε ίδηα θαη γηα ηηο δπν ρξνληέο. 

Κπξίαξρε θαηεγνξία είλαη ε PET. Γεχηεξε είλαη ε θαηεγνξία PP, κε ζεκαληηθή 

αχμεζε ην 2010 πνπ πιεζηάδεη ηελ PET. ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί ε θαηεγνξία HDPE 

52%

13%0%

0%

24%

10%

1%

Σφνολο PET

Σφνολο HDPE

3 (PVC)

4 (LDPE)

Σφνολο PP

Σφνολο PS

7 (OTHER)

42%

14%

0%0%

36%

7%
1%
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Σφνολο PP

Σφνολο PS

7 (OTHER)
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κε πεξίπνπ ίδηα αλαινγία θαη ηηο δχν ρξνληέο, ε PS θαη ηειεπηαία εκθαλίδεηαη ε 

θαηεγνξία OTHER. 

Σέινο, νη θαηεγνξίεο PVC θαη LDPE είηε δελ εκθαλίδνληαη είηε δελ κπνξνχλ λα 

κεηξεζνχλ, φπσο ζπκβαίλεη κε ηηο ζαθνχιεο απφ LDPE.    

 

Πίνακας 3.89: Πνζνζηό % θ.β. ησλ πιαζηηθώλ ζπζθεπαζηώλ ζην ζύκκεηθην απόξξηκκα 

γηα ηα έηε 2009 θαη 2010 

Έηνο 
Πνζνζηό %θ.β. ζην ζύκκεηθην 

απόξξηκκα 

2009 4% 

2010 5% 

 

Οη αλαινγίεο ησλ πιαζηηθψλ ζπζθεπαζηψλ είλαη πεξίπνπ  ίδηεο θαη ηηο δχν ρξνληέο, κε 

παξαηεξνχκελε κηθξή αχμεζε ην 2010. 

 

 Μεηαιιηθέο ζπζθεπαζίεο ζην ζύκκεηθην απόξξηκκα 

Οη κεηαιιηθέο ζπζθεπαζίεο πνπ εκθαλίζηεθαλ ζην ζχκκεηθην απφξξηκκα θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ δεηγκαηνιεςηψλ ήηαλ ζπζθεπαζίεο αλαςπθηηθψλ απφ αινπκίλην θαη 

ζηδεξνχρεο ζπζθεπαζίεο γάιαθηνο, ηξνθψλ θαη θαθέ. Παξά ην κεγάιν βάξνο ηνπο, 

ηδηαίηεξα ησλ ζηδεξνχρσλ, νη %θ.β. αλαινγίεο ηνπο θπκαίλνληαη κεηαμχ 1% θαη 1,5%. 

Σν γεγνλφο απηφ θαηαδεηθλχεη ηελ κηθξή ζπκκεηνρή ηνπο ζην ζχκκεηθην απφξξηκκα.  

 

Πίνακας 3.90: Πνζνζηό % θ.β. ησλ κεηαιιηθώλ ζπζθεπαζηώλ ζην ζύκκεηθην απόξξηκκα 

γηα ηα έηε 2009 θαη 2010. 

Έηνο 
Πνζνζηό %θ.β. ζην ζύκκεηθην 

απόξξηκκα 

2009 1% 

2010 1,5% 

 

 

 Πνιπζηξσκαηηθέο ζπζθεπαζίεο ζην ζύκκεηθην απόξξηκκα 

 

Πίνακας 3.91: Ρπζκόο αύμεζεο ηεο αζξνηζηηθήο πνζόηεηαο ησλ πνιπζηξσκαηηθώλ 

ζπζθεπαζηώλ ηνπ ζύκκεηθηνπ απνξξίκκαηνο γηα ηα έηε 2009 θαη 2010 

Έηνο 
Ρπζκόο αύμεζεο ηεο αζξνηζηηθήο 

πνζόηεηαο (kg/εκέξα) 

2009 0,06 

2010 0,08 
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πσο πξνθχπηεη απφ ηνλ Πίλαθα 3.91, ε πνζνηηθή κεηαβνιή ηνπ ξπζκνχ αχμεζεο 

ηεο αζξνηζηηθήο πνζφηεηαο απφ ην 2009 ζην 2010 είλαη 33%. 

Ζ ζπκκεηνρή ησλ πνιπζηξσκαηηθψλ ζπζθεπαζηψλ (tetra-pak) ζην ζχκκεηθην 

απφξξηκκα είλαη πνιχ κηθξή θαη ηηο δχν πεξηφδνπο ησλ δεηγκαηνιεςηψλ. Απηφ 

νθείιεηαη ζην κηθξφ βάξνο ησλ ζπζθεπαζηψλ απηψλ θαη ηαπηφρξνλα ζην κηθξφ 

πιήζνο ηνπο. Οη ξπζκνί αχμεζεο είλαη πνιχ κηθξνί κφιηο 0,06 θαη 0,08 γηα ην 2009 

θαη 2010 αληίζηνηρα. Δληνχηνηο παξαηεξείηαη κηα αμηνζεκείσηε αχμεζε ηνπ ξπζκνχ 

θαηά 33% ην 2010 ζε ζρέζε κε ην 2009.    

 Πνηήξηα κηαο ρξήζεο  ζην ζύκκεηθην απόξξηκκα 

 

Πίνακας 3.92: Πνζνηηθή αλάιπζε % θ.β. ησλ πνηεξηώλ κηαο ρξήζεο ζην ζύκκεηθην 

απόξξηκκα γηα ηα έηε 2009 θαη 2010 

Καηεγνξία πιηθνύ 
Πνζνηηθή αλάιπζε 
πνηεξηώλ % θ.β. 

2009 

Πνζνηηθή αλάιπζε 
πνηεξηώλ % θ.β. 

2010 

PP 27 45 

PS 7 6 

Υάξηηλα 66 49 

 

Γηα ην 2009 παξαηεξείηαη κηα εκθαλήο  ππεξνρή ησλ ράξηηλσλ πνηεξηψλ, ηα νπνία 

απνηεινχλ  πνζνζηφ 66% θ.β. ηνπ ζπλφινπ.  Αληίζεηα, ην 2010 ε %θ.β. αλαινγία 

ησλ ράξηηλσλ πνηεξηψλ είλαη αξθεηά θνληά κε απηή ησλ πνηεξηψλ PP ρσξίο λα 

μεπεξλά ην 50% θ.β. Σέινο, νη αλαινγίεο γηα ηα πνηήξηα PS είλαη ζρεδφλ νη ίδηεο θαη 

γηα ηηο δχν ρξνληέο θαη βξίζθνληαη ζε πνιχ ρακειά επίπεδα.   

 

Πίνακας 3.93: Πνζνζηό % θ.β. ησλ πνηεξηώλ κηαο ρξήζεο ζην ζύκκεηθην απόξξηκκα γηα 

ηα έηε 2009 θαη 2010. 

Έηνο 
Πνζνζηό %θ.β. ζην ζύκκεηθην 

απόξξηκκα 

2009 3% 

2010 2% 

 

Παξά ηελ θαζεκεξηλή παξνπζία ησλ πνηεξηψλ κηαο ρξήζεο ζην ζχκκεηθην 

απφξξηκκα θαη ηηο δχν ρξνληέο, εληνχηνηο  ην %θ.β. πνζνζηφ ηνπο ήηαλ πνιχ κηθξφ, 

φπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ Πίλαθα 3.93, γεγνλφο πνπ κάιινλ νθείιεηαη ζην πνιχ κηθξφ 

ηνπο βάξνο.  
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 ύλνιν αλαθπθιώζηκσλ ζπζθεπαζηώλ ζην ζύκκεηθην απόξξηκκα 

Γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο ζχζηαζεο ησλ αλαθπθιψζηκσλ ζπζθεπαζηψλ ζην 

ζχκκεηθην απφξξηκκα θαη γηα ζχγθξηζε, παξαηίζεηαη ην Γξάθεκα 3.54, ην νπνίν 

αλαθέξεηαη ζηελ πνζνηηθή αλάιπζε ησλ αλαθπθιψζηκσλ ζπζθεπαζηψλ % θ.β. γηα ηα 

έηε 2009 θαη 2010. 

 
                          (α)                                                  (β) 

Γράφημα 3.54 : Πνζνηηθή αλάιπζε αλαθπθιώζηκσλ ζπζθεπαζηώλ % θ.β. (α) ην 2009 θαη 

(β) ην 2010. 

Απφ ην παξαπάλσ ζπγθξηηηθφ Γξάθεκα, παξαηεξείηαη κηα ζεκαληηθή αιιαγή ηεο 

ζχζηαζεο ησλ ζπζθεπαζηψλ απφ ην 2009 ζην 2010. Δλδεηθηηθή είλαη ε έιιεηςε 

γπάιηλσλ ζπζθεπαζηψλ ην 2010 έλαληη 11% θ.β. ην 2009. Δπίζεο, παξαηεξείηαη 

αχμεζε ηεο αλαινγίαο ησλ πιαζηηθψλ ζπζθεπαζηψλ θαη ηαπηφρξνλε κείσζε ησλ 

ράξηηλσλ ζπζθεπαζηψλ ηξνθψλ απφ ην 2009 ζην 2010. Γηα ηηο κεηαιιηθέο θαη ηηο 

πνιπζηξσκαηηθέο νη αλαινγίεο είλαη πεξίπνπ νη ίδηεο θαη γηα ηηο δπν ρξνληέο.  

 

Πίνακας 3.94: Πνζνζηό %θ.β. ησλ αλαθπθιώζηκσλ ζπζθεπαζηώλ ζην ζύκκεηθην 

απόξξηκκα γηα ηα έηε 2009 θαη 2010. 

Έηνο 
Πνζνζηό %θ.β. ζην ζύκκεηθην 

απόξξηκκα 

2009 14% 

2010 10% 

 

Ο παξαπάλσ Πίλαθαο 3.94 δείρλεη κηα αμηνζεκείσηε κείσζε ησλ αλαθπθιψζηκσλ 

ζπζθεπαζηψλ ην 2010 ζε ζρέζε κε ην 2009.  

 

44%

33%

3%
6%

3%
11%

36%

53%

2%
5%

4%
0%

Χάρτινεσ τροφών

Πλαςτικζσ

Αλουμινίου

Σιδηροφχεσ

Πολυςτρωματικζσ

Γυάλινεσ
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 Οξγαληθό απόξξηκκα θπηηθήο πξνέιεπζεο ζην ζύκκεηθην απόξξηκκα 

 

Πίνακας 3.95: Ρπζκόο αύμεζεο ηεο αζξνηζηηθήο πνζόηεηαο ησλ απνξξηκκάησλ θπηηθήο 

πξνέιεπζεο ηνπ ζύκκεηθηνπ απνξξίκκαηνο γηα ηα έηε 2009 θαη 2010 

Έηνο 
Ρπζκόο αύμεζεο ηεο αζξνηζηηθήο 

πνζόηεηαο (kg/εκέξα) 

2009 0,67 

2010 0,66 

 

Απφ ηνλ Πίλαθα 3.91 παξαηεξείηαη φηη ε πνζνηηθή κεηαβνιή ηνπ ξπζκνχ αχμεζεο ηεο 

αζξνηζηηθήο πνζφηεηαο απφ ην 2009 ζην 2010 είλαη -1,51%.  

πλεπψο, ν ξπζκφο αχμεζεο ηεο αζξνηζηηθήο πνζφηεηαο ηνπ νξγαληθνχ 

απνξξίκκαηνο θπηηθήο πξνέιεπζεο, απφ ην 2009 ζην 2010, είλαη ζρεδφλ 

ακεηάβιεηνο. Πην ζπγθεθξηκέλα, παξνπζηάδεηαη κηα κηθξή ειάηησζε ηεο ηάμεο ηνπ 

1,51%, ε νπνία φκσο είλαη κέζα ζην πιαίζην ηνπ ζηαηηζηηθνχ ιάζνπο. Σν γεγνλφο 

απηφ δείρλεη φηη ηα  άηνκα πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην δεχηεξν φξνθν 

παξνπζηάδνπλ ζηαζεξή παξαγσγή νξγαληθνχ απνξξίκκαηνο θπηηθήο πξνέιεπζεο 

(θπξίσο απφ θαηαλάισζε θξνχησλ). Δπίζεο, ε δηαπίζησζε απηή νδεγεί ζην 

ζπκπέξαζκα φηη, γηα ηηο κέξεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη δεηγκαηνιεςίεο, ε χπαξμε 

ελφο θάδνπ θνκπνζηνπνίεζεο ζα ήηαλ ηδηαίηεξα απνδνηηθή, ζα απάιιαζζε απφ ην 

ζχκκεηθην απφξξηκκα πεξίπνπ ην 5% ην βάξνπο ηνπ θαη ζα εθνδίαδε ην Ίδξπκα κε 

ιίπαζκα πςειήο πνηφηεηαο.    

 

 «Άιια» απνξξίκκαηα ζην ζύκκεηθην απόξξηκκα 

 

 

Πίνακας 3.96: Πνζνζηό % θ.β. ησλ άιισλ απνξξηκκάησλ ζην ζύκκεηθην απόξξηκκα γηα 

ηα έηε 2009 θαη 2010 

Έηνο 
Πνζνζηό %θ.β. ζην ζύκκεηθην 

απόξξηκκα 

2009 6% 

2010 9% 

 

πσο θαίλεηαη θαη ζηνλ παξαπάλσ Πίλαθα 3.92, παξαηεξείηαη κηα αμηνζεκείσηε 

αχμεζε ηεο παξνπζίαο ησλ  απνξξηκκάησλ «Άιια» ζην ζχκκεηθην απφξξηκκα. Σν 

γεγνλφο απηφ νθείιεηαη θπξίσο ζηα επηθίλδπλα απνξξίκκαηα Δξγαζηεξίνπ πνπ 

ηνπνζεηήζεθαλ ζην ζχκκεηθην απφξξηκκα  θαηά ην έηνο 2010. Δληνχηνηο, ε παξνπζία 

Α.Ζ.Ζ.Δ. ην 2010 ήηαλ πνιχ  κηθξφηεξε ζε ζρέζε κε ην 2009, γεγνλφο πνπ πξέπεη λα 
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απνδνζεί ζηελ ελεκέξσζε  ησλ αηφκσλ  ηνπ δεπηέξνπ νξφθνπ ζρεηηθά κε  ηελ 

χπαξμε ηνπ πξάζηλνπ θάδνπ γηα κηθξέο ειεθηξηθέο θαη ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο. Ο 

θάδνο απηφο ιεηηνπξγνχζε θαη ηα δπν έηε ζε φιε ηε δηάξθεηα ησλ δεηγκαηνιεςηψλ.  

Δπίζεο, ην 2010 δελ εκθαλίζηεθαλ θαζφινπ νηθνδνκηθά πιηθά ζε ζρέζε κε ην 2009 

πνπ παξαηεξήζεθαλ αξθεηά ηέηνηα πιηθά. Απφ φια ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη  ην 

ζπκπέξαζκα φηη ζε απηή ηελ ηδηαίηεξε θαηεγνξία ε ζχζηαζε απφ ηελ κηα πεξίνδν 

ζηελ άιιε είλαη πνιχ δηαθνξεηηθή. Δληνχηνηο, ε παξνπζία CD‟s/DVD‟s θαη δηζθεηψλ 

είλαη ζηαζεξή.        

 ύλνιν αλαθπθιώζηκσλ πιηθώλ ζην ζύκκεηθην απόξξηκκα 

 

Γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο ζχζηαζεο ησλ αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ ζην 

ζχκκεηθην απφξξηκκα παξαηίζεληαη ηα Γξαθήκαηα 3.55 θαη 3.56 ηεο πνζνηηθήο 

αλάιπζεο ησλ αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ % θ.β. γηα ηα έηε 2009 θαη 2010 αληίζηνηρα.  

 
Γράφημα 3.55 : Πνζνηηθή αλάιπζε αλαθπθιώζηκσλ πιηθώλ % θ.β. ην 2009 

 

48%
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Γράφημα 3.56 : Πνζνηηθή αλάιπζε αλαθπθιώζηκσλ πιηθώλ % θ.β. ην 2010 

Απφ ηα παξαπάλσ γξαθήκαηα γίλεηαη ζαθέο φηη: 

 Καη γηα ηηο δχν πεξηφδνπο ην αλαθπθιψζηκν ραξηί ήηαλ ην θχξην αλαθπθιψζηκν 

πιηθφ, απνηειψληαο πεξίπνπ ην 50% θ.β. ηνπ αλαθπθιψζηκνπ θιάζκαηνο ηνπ 

ζχκκεηθηνπ απνξξίκκαηνο. Γίλεηαη ζαθέο φηη ε χπαξμε ελφο ζπζηήκαηνο 

ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο ραξηηνχ είλαη αλαγθαία.  

 Σε δεχηεξε ζέζε, θαη ζηηο δχν πεξηφδνπο, σο πξνο ηελ %θ.β. αλαινγία ζηα 

αλαθπθιψζηκα απνξξίκκαηα θαηαιακβάλνπλ ηα απνξξίκκαηα πνπ 

ραξαθηεξίδνληαη «Άιια», γηα ηα νπνία κάιηζηα παξαηεξείηαη  ζεκαληηθή  αχμεζε 

απφ ην 2009 ζην 2010.  

 Ζ αλαινγία ησλ πιαζηηθψλ ζπζθεπαζηψλ παξακέλεη αθξηβψο ε ίδηα θαη γηα ηηο 

δπν ρξνληέο ζην 10% θ.β.  

 Οη ράξηηλεο ζπζθεπαζίεο ηξνθψλ κεηψλνληαη αηζζεηά απφ ην 2009 ζην 2010. 

 Παξάιιειε κείσζε, αιιά φρη ηφζν αηζζεηή, έρνπλ ηα νξγαληθά απνξξίκκαηα 

θπηηθήο πξνέιεπζεο θαη νη κεηαιιηθέο ζπζθεπαζίεο.  

 Σέινο, ε αλαινγία γηα ηηο πνιπζηξσκαηηθέο παξακέλεη πεξίπνπ ίδηα, ζην επίπεδν 

ηνπ  1% θ.β. θαη γηα ηηο δχν ρξνληέο.  

 πκπεξαζκαηηθά, θαηά ην 2010 ζηα απνξξίκκαηα ππεξηεξνχλ ην ραξηί 

αλαθχθισζεο θαη ηα απνξξίκκαηα πνπ ραξαθηεξίδνληαη «Άιια».    
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Πίνακας 3.97: Πνζνζηό % θ.β. ησλ αλαθπθιώζηκσλ πιηθώλ ζην ζύκκεηθην απόξξηκκα 

γηα ηα έηε 2009 θαη 2010 

Έηνο 
Πνζνζηό %θ.β. ζην ζύκκεηθην 

απόξξηκκα 

2009 47% 

2010 52% 

 

3.7.2. πγθξίζεηο θαη ζπκπεξάζκαηα γηα ην ραξηί ησλ θάδσλ αλαθύθισζεο. 

Απφ ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ πνπ πξνεγήζεθε, ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ 

πξνθχπηνπλ ζπλνςίδνληαη ζηα εμήο: 

 Οη εθζεηηθέο ζπλαξηήζεηο πνπ πεξηγξάθνπλ ηε ζπγθέληξσζε ραξηηνύ 

ζηνπο θάδνπο  αλαθύθισζεο  ζην δεύηεξν όξνθν  θαη ζηε Γξακκαηεία ηεο 

ρνιήο Μ.Μ.Μ., δηαθέξνπλ. Πην ζπγθεθξηκέλα ηζρύεη: 

 

 Γεχηεξνο φξνθνο :                  

 Γξακκαηεία:                              

πσο θαίλεηαη απφ ηηο παξαπάλσ εθζεηηθέο ζπλαξηήζεηο, ε ηάμε κεγέζνπο γηα ηηο 

πνζφηεηεο ηνπ ραξηηνχ ζην θάδν ηνπ δεπηέξνπ νξφθνπ είλαη πνιχ κεγαιχηεξε απφ 

ηελ αληίζηνηρε ηεο Γξακκαηείαο. Πην ζπγθεθξηκέλα ζην δεχηεξν φξνθν είλαη   

α1=64,9 kg ελψ ηεο Γξακκαηείαο α2=3,687 kg. Δπνκέλσο, νη πνζφηεηεο ηνπ ραξηηνχ 

πνπ πξέπεη λα ππνζηνχλ δηαρείξηζε ζην δεχηεξν φξνθν είλαη πνιχ κεγαιχηεξεο απφ 

απηέο ηεο Γξακκαηείαο. 

Παξαηεξψληαο ηνλ ξπζκφ ησλ δπν ζπλαξηήζεσλ γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ην ραξηί 

ζπγθεληξψλεηαη κε γξεγνξφηεξν ξπζκφ ζηνλ θάδν ηεο Γξακκαηείαο ζε ζρέζε κε ηνλ  

θάδν ηνπ δεπηέξνπ νξφθνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν ξπζκφο πνπ γεκίδεη ν θάδνο ηεο 

Γξακκαηείαο είλαη ξ2=0,052x kg αλά εκέξα ελψ αληίζηνηρα ηνπ θάδνπ ηνπ δεπηέξνπ 

νξφθνπ είλαη ξ1=0,031x kg αλά εκέξα.  

Ζ παξαπάλσ αλάιπζε απνδεηθλχεη φηη ε κελ κεγαιχηεξε πνζφηεηα ραξηηνχ ζηνλ β‟ 

φξνθν πξέπεη λα νθείιεηαη ζηνλ κεγαιχηεξν αξηζκφ αηφκσλ ζε ζρέζε κε ηελ 

Γξακκαηεία, ν δε ηαρχηεξνο ξπζκφο ζπγθέληξσζεο ραξηηνχ ζηε Γξακκαηεία πξέπεη 

λα απνδνζεί ζηελ θχζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζε ζρέζε κε απηφ ησλ αηφκσλ ηνπ β‟ 

νξφθνπ.  
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 Από ηε ζπλνιηθή παξνπζίαζε ησλ %θ.β. πνζνζηώλ ησλ δηάθνξσλ 

πνηνηήησλ ραξηηνύ πνπ εκθαλίζηεθαλ ζηνπο θάδνπο αλαθύθισζεο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη δεηγκαηνιεςίεο (Πίλαθαο 3.98), πξνθύπηνπλ ηα 

εμήο: 

 

Πίνακας 3.98: πλνιηθή παξνπζίαζε ησλ πνζνζηώλ %θ.β. ησλ πνηνηήησλ ραξηηνύ ζηνπο 

θάδνπο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη δεηγκαηνιεςίεο 

Κίηξηλνο Κάδνο 
Α Πνηόηεηα 

% θ.β. 

Β1 Πνηόηεηα 

% θ.β. 

Β2 Πνηόηεηα 

% θ.β. 

Τπόινηπα 

% θ.β. 

Γεύηεξνο 

όξνθνο Μ.Μ.Μ. 
71% 21% 6% 2% 

Γξακκαηεία 

Μ.Μ.Μ. 
61% 13% 26% 0% 

Κεληξηθή 

Βηβιηνζήθε 

Δ.Μ.Π. 

78% 19% 2% 1% 

 

 Απφ ηνλ παξαπάλσ Πίλαθα 3.94 είλαη θαλεξφ φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ %θ.β. 

θαηαιακβάλεη ην ραξηί Α πνηφηεηαο. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη ην ραξηί 

Α πνηφηεηαο ζηε θεληξηθή Βηβιηνζήθε αλέξρεηαη ζε 78% θ.β.  

 Αληίζηνηρα, ην  κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηεο Β πνηφηεηαο εκθαλίδεηαη ζηε Γξακκαηεία 

ηεο ρνιήο Μ.Μ.Μ.  

 Σέινο, ην %θ.β. ζηα «ππφινηπα» είλαη ζε φινπο ηνπο θάδνπο πνιχ κηθξφ. 

Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε πεξίπησζε ηεο Γξακκαηείαο ηεο ρνιήο  Μ.Μ.Μ. πνπ 

είλαη 0% θ.β.   

 Δλ θαηαθιείδη, ε πηινηηθή εθαξκνγή ησλ θάδσλ αλαθχθισζεο ραξηηνχ πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζην πιαίζην απηήο ηεο εξγαζίαο έδεημε φηη απφ ηε κηα ε θαιή 

πνηφηεηα ραξηηνχ πνπ εκθαλίδεηαη ζηνπο θάδνπο αλαθχθισζεο θαη απφ ηελ άιιε 

ε κεγάιε ζπκκεηνρή ησλ κειψλ ηνπ Δ.Μ.Π. δηακνξθψλνπλ ην ηδαληθφηεξν 

πιαίζην γηα ηελ δηακφξθσζε ελφο ελαιιαθηηθνχ ζπζηήκαηνο δηαινγήο ραξηηνχ 

ζηνπο ρψξνπο ηεο Πνιπηερλεηνχπνιεο.   
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3.7.3. πγθξίζεηο θαη ζπκπεξάζκαηα γηα ηα Α.Ζ.Ζ.Δ. ησλ θάδσλ αλαθύθισζεο 

Γηα ηα απφβιεηα ειεθηξηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ κπνξνχλ λα εμαρζνχλ ηα 

παξαθάησ ζπκπεξάζκαηα: 

 Κπξίαξρε θαηεγνξία Α.Ζ.Ζ.Δ είλαη ν «Δμνπιηζκφο πιεξνθνξηθήο θαη 

ηειεπηθνηλσληψλ» (κεγάιε αμία σο πξνο ηελ αλαθχθισζε ησλ πεξηερφκελσλ 

κεηαιιηθψλ θξακάησλ). 

  Παξνπζηάδεηαη κεγάιε αληαπφθξηζε ησλ κειψλ ηνπ ΔΜΠ. 

 Σα κέιε ηνπ Δ.Μ.Π. δελ έρνπλ ζαθή γλψζε  ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε κειαληψλ, 

ζπζζσξεπηψλ, CD‟s θαη δηζθεηψλ. 

 Πνιιά απφ ηα Α.Ζ.Ζ.Δ πξνέξρνληαη πηζαλφηαηα απφ δξαζηεξηφηεηεο εθηφο 

Δ.Μ.Π., φπσο είλαη νη ζπζθεπέο πνπ αλήθνπλ ζηε θαηεγνξία ησλ θαηαλαισηηθψλ 

εηδψλ.    

3.7.4. Σειηθά πκπεξάζκαηα 

Απφ φζα αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ ην ζχκκεηθην απφξξηκκα ηνπ δεπηέξνπ νξφθνπ 

ηεο ρνιήο Μ.Μ.Μ. έρεη ηέηνηα ζχζηαζε πνπ ηνπ επηηξέπεη λα είλαη εχθνια 

δηαρσξίζηκν. Δπνκέλσο ζα κπνξνχζε λα δηακνξθσζεί κηα ζηξαηεγηθή κε έλα ζχλνιν 

ζπζηεκάησλ ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο ησλ αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ απνθέξνληαο 

ζεακαηηθά απνηειέζκαηα σο πξνο ηελ κείσζε ηεο ηειηθήο πνζφηεηαο απνξξίκκαηνο 

πνπ ζα θαηέιεγε γηα ηαθή ζην ΥΤΣΑ. Ζ δηαπίζησζε απηή γίλεηαη θαλεξή ζην 

Γξάθεκα 3.57. 

 

Γράφημα 3.57 : Τπνζεηηθό δηάγξακκα κείσζεο ηεο %θ.β. πνζόηεηαο ηνπ ζύκκεηθηνπ 

απνξξίκκαηνο κε ηελ ύπαξμε ελαιιαθηηθώλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο ζην δεύηεξν όξνθν ησλ 

Μ.Μ.Μ. γηα ηελ πξώηε πεξίνδν ησλ δεηγκαηνιεςηώλ ην 2009. 

100%

• ΤΝΟΛΟ ΤΜΜΔΗΚΣΟΤ : Υσξίο λα έρεη ππνζηεί ην ζχκκεηθην
απφξξηκκα θαλέλα δηαρσξηζκφ.

78%

• ΥΑΡΣΗ ΑΝΑΚΤΚΛΧΗΜΟ (22% Κ.Β.): Γηαρσξηζκφο ηνπ
αλαθπθιψζηκνπ ραξηηνχ ζε εηδηθνχο θάδνπο.

64%

• ΤΚΔΤΑΗΔ (14% Κ.Β.): Γηαρσξηζκφο ησλ ζπζθεπαζηψλ ζε
εηδηθνχο θάδνπο.

59%

• ΟΡΓΑΝΗΚΑ (5% Κ.Β.): Γηαρσξηζκφο ηνπ νξγαληθνχ απνξξίκκαηνο
θπηηθήο πξνέιεπζεο ζε θάδνπο ιηπαζκαηνπνίεζεο.

54%

• ΑΛΛΑ (5% Κ.Β.): Γηαρσξηζκφο ησλ "άιισλ" απνξξηκκάησλ ζηηο
επηκέξνπο θαηεγνξίεο ηνπο θαη ηνπνζέηεζε θάζε θαηεγνξίαο ζην
θαηάιιειν θάδν.
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Δπνκέλσο, κε ηελ χπαξμε ελαιιαθηηθψλ ζπζηεκάησλ γηα ραξηί, ζπζθεπαζίεο, 

νξγαληθά θαη ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο γηα ηα «άιια» απνξξίκκαηα  ζα κπνξνχζε λα 

επέιζεη άκεζα κηα κείσζε ηεο ηάμεο ηνπ 46% θ.β. ζην ζχκκεηθην απφξξηκκα ηνπ 

δεπηέξνπ νξφθνπ ηεο ρνιήο  Μ.Μ.Μ.. Βέβαηα, απηφ ην πνζνζηφ έρεη κεγάια 

πεξηζψξηα κείσζεο αλ ππάξμνπλ πνιηηηθέο επηινγέο κείσζεο θαη 

επαλαρξεζηκνπνίεζεο ησλ απνξξηκκάησλ ζηε ρνιή Μ.Μ.Μ. 

Ζ επίδξαζε πνπ έρεη ην ελαιιαθηηθφ ζχζηεκα δηαρείξηζεο ραξηηνχ ζην ζχκκεηθην 

απφξξηκκα θαίλεηαη ζηηο δεηγκαηνιεςίεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ην έηνο 2010. Σν 

έηνο απηφ ν θάδνο αλαθχθισζεο ραξηηνχ ζην β΄ φξνθν ηεο ρνιήο Μ.Μ.Μ. ήηαλ 

αλελεξγφο κε απνηέιεζκα  λα παξαηεξεζεί αχμεζε ηνπ ξπζκνχ ηεο αζξνηζηηθήο 

πνζφηεηαο ηνπ αλαθπθιψζηκνπ ραξηηνχ, ζην ζχκκεηθην απφξξηκκα, ζε ζρέζε κε ην 

2009 θαηά 94,46%,δειαδή ζρεδφλ δηπιαζηάζηεθε.  

Σέινο αλαθνξηθά κε ηνπο θάδνπο αλαθχθισζεο ραξηηνχ θαη Α.Ζ.Ζ.Δ. ε ζπκκέηνρή 

ησλ κειψλ ηεο Πνιπηερλεηνχπνιεο ήηαλ ζεακαηηθή. Φάλεθε απφ απηή ηελ πηινηηθή 

πξνζπάζεηα φηη ηα κέιε ηνπ Δ.Μ.Π. είλαη πξφζπκα λα ζπκκεηέρνπλ ζε πξνγξάκκαηα 

ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ θαη είλαη αξθεηά εμνηθεησκέλα ψζηε λα 

κπνξεί άκεζα λα μεθηλήζεη κηα ηέηνηα πξνζπάζεηα δηαινγήο ζηε πεγή. Απνκέλεη 

ινηπφλ ε βνχιεζε ησλ Πξπηαληθψλ Αξρψλ λα αλαπηχμνπλ κηα νινθιεξσκέλε 

ζηξαηεγηθή δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ ζην Ίδξπκα ζπκβάιινληαο έηζη ζεκαληηθά 

ζηε κείσζε ηνπ πεξηβαιινληηθνχ απνηππψκαηνο ηεο Πνιπηερλεηνχπνιεο, κέζσ ηεο 

κείσζεο ησλ πνζνηήησλ ησλ απνξξηκκάησλ πνπ νδεγνχληαη γηα ηαθή. Βέβαηα, δελ 

ζα πξέπεη λα ιεζκνλεζεί ν ζπνπδαίνο παηδαγσγηθφο ξφινο πνπ ζα πξέπεη λα 

δηαδξακαηίζεη ην Δ.Μ.Π. ζηα δεθάδεο ρηιηάδεο κέιε ηνπ κεηαιακπαδεχνληαο ηελ 

αίζζεζε ηεο αηνκηθήο επζχλεο ζην ζέκα ηεο νξζήο δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ. 

κσο, πεξηζζφηεξα θαη αλαιπηηθφηεξα ζρεηηθά κε ηελ δηακφξθσζε νινθιεξσκέλσλ 

ζηξαηεγηθψλ δηαρείξηζεο ζηελ Πνιπηερλεηνχπνιε ζα αλαθεξζνχλ ζην Κεθάιαην 6.    
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4.  ΔΚΣΗΜΖΖ ΣΖ ΠΑΡΑΓΟΜΔΝΖ ΠΟΟΣΖΣΑ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ  

 

4.1 Δηζαγσγή 

Γηα ηε δηακφξθσζε ελφο αμηφπηζηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ζηεξεψλ απνβιήησλ 

απαηηείηαη λα πξνζδηνξηζηεί ε κέγηζηε θαη ειάρηζηε αζξνηζηηθή πνζφηεηα πνπ ζα 

κπνξνχζε λα παξαρζεί απφ έλα είδνο ή απφ ην ζχλνιν ησλ απνξξηκκάησλ. Με 

απηφλ ηνλ πξνζδηνξηζκφ, είλαη δπλαηφ λα πξνβιεθζεί πφηε έλαο θάδνο ζα γεκίζεη, 

ιακβάλνληαο ππφςε ηελ κέγηζηε ηηκή πνπ κπνξεί λα ιάβεη ε αζξνηζηηθή πνζφηεηα  

θάζε απνξξίκκαηνο ή ηνπ ζπλφινπ ησλ απνξξηκκάησλ. Γλσξίδνληαο δειαδή ηελ 

δπλακηθφηεηα ελφο θάδνπ, κπνξεί λα ππνινγηζηεί κε κεγάιε πηζαλφηεηα ζε πφζεο 

εκέξεο κεηά ην άδεηαζκα ζα μαλαγεκίζεη ν θάδνο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν κπνξεί λα 

πξνγξακκαηηζηεί κε κεγάιε απνδνηηθφηεηα ην άδεηαζκα ησλ θάδσλ, δηεπθνιχλνληαο 

έηζη ηνπο ππεχζπλνπο θαζαξηζκνχ ζηελ εξγαζία ηνπο. ε απηή ηελ ελφηεηα 

επηρεηξείηαη ε εθηίκεζε ηεο πνζφηεηαο ηνπ αλαθπθιψζηκνπ ραξηηνχ ζην ζχκκεηθην 

απφξξηκκα  θαη ηεο ζπλνιηθήο πνζφηεηαο ηνπ ζχκκεηθηνπ απνξξίκκαηνο.  
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4.2 Δθηίκεζε πνζόηεηαο αλαθπθιώζηκνπ ραξηηνύ ζην ζύκκεηθην απόξξηκκα  

Σν αλαθπθιψζηκν ραξηί ζην ζχκκεηθην απφξξηκκα είλαη κηα ζεκαληηθή θαηεγνξία 

απνξξίκκαηνο, θαζψο απηή ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζηελ εθαξκνγή  ελφο  

ελαιιαθηηθνχ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ραξηηνχ. Βέβαηα, ηελ πεξίνδν ηνλ 

δεηγκαηνιεςηψλ ην 2009 ππήξρε έλαο θάδνο αλαθχθισζεο ζην δεχηεξν φξνθν ηεο 

ρνιήο  Μ.Μ.Μ. Δδψ επηρεηξείηαη ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ εχξνπο γηα ηελ πέκπηε θαη 

ηέηαξηε εκέξα ησλ δεηγκαηνιεςηψλ.   

Πίνακας 4.1: Υαξηί αλαθπθιώζηκν ζην ζύκκεηθην απόξξηκκα 

Μέηξεζε Πνζόηεηα (kg) Αζξνηζηηθή Πνζόηεηα (kg) 

1 0,7 0,7 

2 2,3 3 

3 5,95 8,95 

4 1,25 10,2 

5 1,44 11,64 

6 3,85 15,49 

7 2,2 17,69 

8 3,5 21,19 

9 1,3 22,49 

10 1,9 24,39 

11 1,45 25,84 

12 1,95 27,79 

13 6,26 34,05 

14 2,3 36,35 

15 7,04 43,39 

 

 
Διάγραμμα 4.1: Μεηαβνιή ηεο αζξνηζηηθήο πνζόηεηαο ηνπ ραξηηνύ αλαθύθισζεο ζην 

ζύκκεηθην απόξξηκκα. 

y = 2,7143x - 1,5033
R² = 0,9785
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Απφ ην Γηάγξακκα 4.1 πξνθχπηεη, κέζσ ηεο κεζφδνπ ησλ ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ, 

φηη ηα δεδνκέλα αληηζηνηρνχλ ζε κηα επζεία αλαδξνκήο κε εμίζσζε:   

y = 2,71x - 1,50 

Ζ εμίζσζε απηή δείρλεη ηελ κεηαβνιή ηεο αζξνηζηηθήο πνζφηεηαο ηνπ 

αλαθπθιψζηκνπ ραξηηνχ ζην ζχκκεηθην απφξξηκκα ηεο πξψηεο πεξηφδνπ  κεηξήζεσλ 

γηα ην 2009. Ζ επζεία αλαδξνκήο βαζίδεηαη ζηνλ αξηζκφ ησλ κεηξήζεσλ θαη κφλν κηα 

εθηίκεζε ηεο αζξνηζηηθήο πνζφηεηαο κπνξεί λα ηεζεί.  

Γηα παξάδεηγκα ηελ πέκπηε εκέξα ησλ κεηξήζεσλ ε κεηαβιεηή y ζα ιάβεη ηελ ηηκή 

y = 2,71*5 – 1,50 = 13,55 – 1,50 = 12,05  

Σφζν νη εθηηκήζεηο ησλ ζπληειεζηψλ α0 θαη α1 ηεο γεληθήο εμίζσζεο y = α0+α1x  φζν 

θαη ε εθηίκεζε y ζπλνδεχνληαη απφ ζθάικα. 

Πξνζδηνξηζκφο δηαζηήκαηνο εκπηζηνζχλεο γηα ηελ εθηίκεζε yk 

Σν ηππηθφ ζθάικα ηεο κέζεο ηηκήο ηεο εθηίκεζεο yk πνπ αληηζηνηρεί ζε ηηκή x= xk 

δίλεηαη απφ ηελ ζρέζε: 

Se (yk)= S  
 

 
 

          

            

ελψ ην δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο ηεο κέζεο ηηκήο ηεο εθηίκεζεο yk ζε επίπεδν 100 γ% 

απφ ηε ζρέζε: 

 
  

    

     
        

 

γ : επίπεδν εκπηζηνζχλεο (βεβαηφηεηα ηεο κεζφδνπ π.ρ. γ= 0,95)  

t: κεηαβιεηή ηεο θαηαλνκήο Student 

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, πξνθχπηεη ην ζπκπέξαζκα φηη νη κεηξήζεηο πνπ έιαβαλ 

ρψξα ην 2010 ζηελ ηηκή    (π.ρ.   =5) ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ζην δηάζηεκα 

εκπηζηνζχλεο ησλ εθηηκψκελσλ ηηκψλ αλαθνξηθά κε ην βάξνο ηνπ αλαθπθιψζηκνπ 

ραξηηνχ. Απηφ ην δηάζηεκα πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε ηηο κεηξήζεηο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ην 2009 κε ηελ πξνυπφζεζε φηη νη πεηξακαηηθέο ζπλζήθεο ησλ 

δπν πεξηφδσλ είλαη φζν ην δπλαηφλ φκνηεο. 
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 Τπνινγηζκφο ηνπ ζθάικαηνο ηεο εθηίκεζεο γηα ηελ πέκπηε εκέξα   =5 

Se (yk) = S  
 

 
 

          

            

 

                                  

1 -7 49 1,214 0,7 0,264196 

2 -6 36 3,928 3 0,861184 

3 -5 25 6,642 8,95 5,326864 

4 -4 16 9,356 10,2 0,712336 

5 -3 9 12,07 11,64 0,1849 

6 -2 4 14,784 15,49 0,498436 

7 -1 1 17,498 17,69 0,036864 

8 0 0 20,212 21,19 0,956484 

9 1 1 22,926 22,49 0,190096 

10 2 4 25,64 24,39 1,5625 

11 3 9 28,354 25,84 6,320196 

12 4 16 31,068 27,79 10,745284 

13 5 25 33,782 34,05 0,071824 

14 6 36 36,496 36,35 0,021316 

15 7 49 39,21 43,39 17,4724 

  
280 

   

 

Άθροισμα 

          
        

45,22488 3,478837 1,865164 0,586295 
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 Τπνινγηζκφο ηνπ δηαζηήκαηνο εκπηζηνζχλεο ηεο πέκπηεο κέηξεζεο 

       
 

    
         

 

Γηα εκπηζηνζχλε γ=0,95 

  t80 t90 t95 t975 t99 t995 

12 0.873 1.356 1.782 2.179 2.681 3.055 

13 0.870 1.350 1.771 2.160 2.650 3.012 

14 0.868 1.345 1.761 2.145 2.624 2.977 

15 0.866 1.341 1.753 2.131 2.602 2.947 

 

    

 
    

= 2,160   (απφ Παξάξηεκα Β΄ ηεο θαηαλνκήο Student)  

Se = 0,59 

    

 
    

* Se =1,27 

yk=5 = 12,07 kg 

Άξα ην δηάζηεκα εκπηζηνζύλεο γηα ηελ πέκπηε εκέξα είλαη: 

                            

                

Δπνκέλσο, κε βάζε ηα πεηξακαηηθά απνηειέζκαηα ηεο πεξηφδνπ ηνπ 2009 πξνθχπηεη 

φηη ε ηηκή ηνπ αζξνηζηηθνχ βάξνπο ηνπ αλαθπθιψζηκνπ ραξηηνχ, ηελ πέκπηε εκέξα 

ηεο ίδηαο πεξηφδνπ (Απξίιηνο-Μάηνο) κηαο νπνηαζδήπνηε κειινληηθήο ζεηξάο 

δεηγκαηνιεςίαο, ζα πξέπεη λα θπκαίλεηαη κεηαμχ ησλ ηηκψλ ηνπ δηαζηήκαηνο 

εκπηζηνζχλεο ηεο εθηίκεζεο     , δειαδή κεηαμχ 10,8kg θαη 13,34kg. 
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 Τπνινγηζκφο ηνπ δηαζηήκαηνο εκπηζηνζχλεο ηεο ηέηαξηεο κέηξεζεο 

       
 

    
         

 

Γηα εκπηζηνζχλε γ=0,95 

    

 
    

= 2,160   (απφ Παξάξηεκα Β΄ ηεο θαηαλνκήο Student) 

Se = 0,65 

    

 
    

* Se =1,4 

yk=4 =9,35 kg 

Άξα ην δηάζηεκα εκπηζηνζύλεο γηα ηελ ηέηαξηε εκέξα είλαη: 

                        

                

Δπνκέλσο, κε βάζε ηα πεηξακαηηθά απνηειέζκαηα ηεο πεξηφδνπ ηνπ 2009 πξνθχπηεη 

φηη ε ηηκή ηνπ αζξνηζηηθνχ βάξνπο ηνπ αλαθπθιψζηκνπ ραξηηνχ, ηελ ηέηαξηε εκέξα 

ηεο ίδηαο πεξηφδνπ (Απξίιηνο-Μάηνο) κηαο νπνηαζδήπνηε κειινληηθήο ζεηξάο 

δεηγκαηνιεςίαο, ζα πξέπεη λα θπκαίλεηαη κεηαμχ ησλ ηηκψλ ηνπ δηαζηήκαηνο 

εκπηζηνζχλεο ηεο εθηίκεζεο     ,δειαδή κεηαμχ 7,95kg θαη 10,75kg. 
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4.3 Δθηίκεζε ηεο ζπλνιηθήο  πνζόηεηαο ηνπ ζύκκεηθην απνξξίκκαηνο 

Ο ππνινγηζκφο ηεο εθηίκεζεο αλαθνξηθά κε ηελ ζπλνιηθή πνζφηεηα ηνπ ζχκκεηθηνπ 

απνξξίκκαηνο ηνπ δεπηέξνπ νξφθνπ ηεο ρνιήο Μ.Μ.Μ. είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο 

θαζψο κε απηφλ ηνλ ππνινγηζκφ κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί ην εχξνο κέζα ζην νπνίν 

ζα θπκαίλεηαη ην ζχλνιν ησλ απνξξηκκάησλ ηνπ δεπηέξνπ νξφθνπ γηα θάπνηα 

ζπγθεθξηκέλε εκέξα.  

 Πίνακας 4.2: ύλνιν ζύκκεηθηνπ απνξξίκκαηνο 

Μέηξεζε 
πλνιηθή Πνζόηεηα 

ύκκεηθηνπ (kg) 
Αζξνηζηηθή Πνζόηεηα 

ύκκεηθηνπ (kg) 

1 6 6 

2 12,25 18,25 

3 24,8 43,05 

4 15,65 58,7 

5 9,66 68,36 

6 15,38 83,74 

7 9,25 92,99 

8 14,04 107,03 

9 14,5 121,53 

10 8,67 130,2 

11 12 142,2 

12 9,3 151,5 

13 18,27 169,77 

14 12,15 181,92 

15 15,11 197,03 

 

Διάγραμμα 4.2: Μεηαβνιή ηεο αζξνηζηηθήο πνζόηεηαο ηνπ ζύκκεηθηνπ απνξξίκκαηνο. 
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Απφ ην Γηάγξακκα 4.2 πξνθχπηεη κέζσ ηεο κεζφδνπ ησλ ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ φηη 

ηα δεδνκέλα αληηζηνηρνχλ ζε κηα επζεία αλαδξνκήο κε εμίζσζε:  

y = 13,09x + 0,046 

Ζ εμίζσζε απηή δείρλεη ηελ κεηαβνιή ηεο αζξνηζηηθήο πνζφηεηαο ηνπ ζχκκεηθηνπ 

απνξξίκκαηνο ηεο πξψηεο πεξηφδνπ  κεηξήζεσλ ην 2009. Ζ επζεία αλαδξνκήο 

βαζίδεηαη ζηνλ αξηζκφ ησλ κεηξήζεσλ θαη κφλν κηα εθηίκεζε ηεο αζξνηζηηθήο 

πνζφηεηαο κπνξεί λα ηεζεί.  

Γηα παξάδεηγκα ηελ πέκπηε εκέξα ησλ κεηξήζεσλ ε κεηαβιεηή y ζα ιάβεη ηελ ηηκή 

y =13,09*5 + 0,046 =65,45+0,046 = 65,49  

Σφζν νη εθηηκήζεηο ησλ ζπληειεζηψλ α0 θαη α1 ηεο γεληθήο εμίζσζεο y = α0+α1x  φζν 

θαη ε εθηίκεζε y ζπλνδεχνληαη απφ ζθάικα. 

Πξνζδηνξηζκφο δηαζηήκαηνο εκπηζηνζχλεο γηα ηελ εθηίκεζε yk 

Σν ηππηθφ ζθάικα ηεο κέζεο ηηκήο ηεο εθηίκεζεο yk πνπ αληηζηνηρεί ζε ηηκή x= xk 

δίλεηαη απφ ηελ ζρέζε: 

Se (yk) = S  
 

 
 

          

            

ελψ ην δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο ηεο κέζεο ηηκήο ηεο εθηίκεζεο yk ζε επίπεδν 100 γ% 

απφ ηε ζρέζε: 

 
  

    

     
        

 

γ : επίπεδν εκπηζηνζχλεο (βεβαηφηεηα ηεο κεζφδνπ π.ρ. γ= 0,95)  

t: κεηαβνιή ηεο θαηαλνκήο Student 

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, πξνθχπηεη ην ζπκπέξαζκα φηη νη κεηξήζεηο πνπ έιαβαλ 

ρψξα ην 2010 ζηελ ηηκή    (π.ρ.   =5) ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη ζην δηάζηεκα 

εκπηζηνζχλεο ησλ εθηηκψκελσλ ηηκψλ αλαθνξηθά κε ην βάξνο ηνπ ζχκκεηθηνπ 

απνξξίκκαηνο, φπσο πξνέθπςαλ  κε βάζε ηηο κεηξήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ην 

2009. 
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 Τπνινγηζκφο ζθάικαηνο ηεο εθηίκεζεο γηα ηελ πέκπηε εκέξα   =5 

Se (yk) = S  
 

 
 

          

            

                                  

1 -7 49 13,1423 6 51,01244929 

2 -6 36 26,2383 18,25 63,81293689 

3 -5 25 39,3343 43,05 13,80642649 

4 -4 16 52,4303 58,7 39,30913809 

5 -3 9 65,5263 68,36 8,02985569 

6 -2 4 78,6223 83,74 26,19085329 

7 -1 1 91,7183 92,99 1,61722089 

8 0 0 104,8143 107,03 4,90932649 

9 1 1 117,9103 121,53 13,10222809 

10 2 4 131,0063 130,2 0,65011969 

11 3 9 144,1023 142,2 3,61874529 

12 4 16 157,1983 151,5 32,47062289 

13 5 25 170,2943 169,77 0,27489049 

14 6 36 183,3903 181,92 2,16178209 

15 7 49 196,4863 197,03 0,29560969 

  
280 

   

 

Άθροισμα 

          
        

261,26 20,09 4,48 1,41 
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 Τπνινγηζκφο δηαζηήκαηνο εκπηζηνζχλεο ηεο πέκπηεο κέηξεζεο 

       
 

    
         

 

Γηα εκπηζηνζχλε γ=0,95 

    

 
    

= 2,160  (απφ ην Παξάξηεκα Β΄ ηεο θαηαλνκήο Student)  

Se = 1,41 

    

 
    

* Se = 3,045 

yk=5 = 65,52 kg 

Άξα ην δηάζηεκα εκπηζηνζύλεο γηα ηελ πέκπηε εκέξα είλαη: 

                              

                 

Δπνκέλσο, κε βάζε ηα πεηξακαηηθά απνηειέζκαηα ηεο πεξηφδνπ ηνπ 2009 πξνθχπηεη 

φηη ε ηηκή ηνπ αζξνηζηηθνχ βάξνπο ηνπ ζχκκεηθηνπ απνξξίκκαηνο, ηελ πέκπηε εκέξα 

ηεο ίδηαο πεξηφδνπ (Απξίιηνο-Μάηνο) κηαο νπνηαζδήπνηε κειινληηθήο ζεηξάο 

δεηγκαηνιεςίαο, ζα πξέπεη λα θπκαίλεηαη κεηαμχ ησλ ηηκψλ ηνπ δηαζηήκαηνο 

εκπηζηνζχλεο ηεο εθηίκεζεο     ,δειαδή κεηαμχ 62,47kg θαη 68,56kg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

134 
 

 Τπνινγηζκφο ηνπ δηαζηήκαηνο εκπηζηνζχλεο ηεο ηέηαξηεο κέηξεζεο 

       
 

    
         

 

Γηα εκπηζηνζχλε γ=0,95 

    

 
    

= 2,16  (απφ ην Παξάξηεκα Β΄ ηεο θαηαλνκήο Student)  

Se = 1,57  

    

 
    

* Se =3,39 

yk=4 = 52,43kg 

Άξα ην δηάζηεκα εκπηζηνζύλεο γηα ηελ ηέηαξηε εκέξα είλαη: 

                            

                 

Δπνκέλσο, κε βάζε ηα πεηξακαηηθά απνηειέζκαηα ηεο πεξηφδνπ ηνπ 2009 πξνθχπηεη 

φηη ε ηηκή ηνπ αζξνηζηηθνχ βάξνπο ηνπ ζχκκεηθηνπ απνξξίκκαηνο, ηελ ηέηαξηε εκέξα 

ηεο ίδηαο πεξηφδνπ (Απξίιηνο-Μάηνο) κηαο νπνηαζδήπνηε κειινληηθήο ζεηξάο 

δεηγκαηνιεςίαο, ζα πξέπεη λα θπκαίλεηαη κεηαμχ ησλ ηηκψλ ηνπ δηαζηήκαηνο 

εκπηζηνζχλεο ηεο εθηίκεζεο     , δειαδή κεηαμχ 49,04kg θαη 55,82kg. 
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4.4 πκπεξάζκαηα  

ε απηή ηελ ελφηεηα επηρεηξείηαη ε ζχγθξηζε ησλ ηηκψλ ηεο    πνπ ππνινγίζηεθαλ 

παξαπάλσ κε βάζε ηηο ηηκέο ησλ κεηξήζεσλ ηνπ 2010 αλαθνξηθά κε ην αζξνηζηηθφ 

βάξνο ηνπ αλαθπθιψζηκνπ ραξηηνχ θαη ηνπ ζπλφινπ ηνπ ζχκκεηθηνπ γηα ηελ ηέηαξηε 

θαη πέκπηε εκέξα. Θα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ην 2010 ν θάδνο αλαθχθισζεο ραξηηνχ 

ζην δεχηεξν φξνθν ηεο ρνιήο Μ.Μ.Μ. ήηαλ αλελεξγφο. πλεπψο αλακέλεηαη κηα 

αχμεζε ηεο αζξνηζηηθήο πνζφηεηαο ηνπ αλαθπθιψζηκνπ ραξηηνχ πνπ βξίζθεηαη ζην 

ζχκκεηθην απφξξηκκα θαη θαη‟ επέθηαζε θαη ζην ζχλνιν ηνπ ζχκκεηθηνπ 

απνξξίκκαηνο ην έηνο 2010. 

Πίνακας 4.3: Σηκέο ηνπ εύξνπο ηεο εθηίκεζεο ηνπ έηνπο 2009 θαη νη ηηκέο ηεο κέηξεζεο ηνπ 

2010 γηα ην αλαθπθιώζηκν ραξηί ζην ζύκκεηθην απόξξηκκα  

 
2009 2010 

Δθηίκεζε    Μέηξεζε 

4ε εκέξα 7,95 10,75 11,1 

5ε εκέξα 10,8 13,34 24,3 

 

Ζ εθηίκεζε γηα ηελ ηέηαξηε εκέξα γηα ην αλαθπθιψζηκν ραξηί βξίζθεηαη πνιχ θνληά 

ζηε κέηξεζε ηνπ 2010 θαη δηαθέξεη κφιηο γηα 0,35 kg. Αληίζεηα ηελ πέκπηε εκέξα ε 

δηαθνξά κεγαιψλεη θαη αγγίδεη ηα 10,96  kg. Ζ κεγάιε απηή δηαθνξά αλάκεζα ζηελ 

εθηίκεζε θαη ηελ κέηξεζε κπνξεί λα απνδνζεί ζην γεγνλφο φηη ηελ πέκπηε εκέξα ζε 

πξφγξακκα δεηγκαηνιεςίαο ηνπ 2010 εκθαλίζηεθε κεγάιε πνζφηεηα ραξηηνχ πνπ 

νθείιεηαη ζε θάπνηα εθθαζάξηζε γξαθείνπ ηνπ δεπηέξνπ νξφθνπ. ε παξφκνηεο 

εθθαζαξίζεηο ην 2009 ηα ραξηηά ζπγθεληξσλφληνπζαλ ζην θάδν αλαθχθισζεο 

ραξηηνχ.      

Πίνακας 4.4: Σηκέο ηνπ εύξνπο ηεο εθηίκεζεο ηνπ έηνπο 2009 θαη νη ηηκέο ηεο κέηξεζεο ηνπ 

2010 γηα ην ζύλνιν ηνπ ζύκκεηθηνπ απνξξίκκαηνο  

 2009 2010 

Δθηίκεζε    Μέηξεζε 

4ε εκέξα 49,04 55,82 59,79 

5ε εκέξα 62,47 68,56 84,24 

 

Ζ ίδηα αθξηβψο εηθφλα κε ην αλαθπθιψζηκν ραξηί ζην ζχκκεηθην απφξξηκκα 

παξνπζηάδεηαη θαη ζην ζχλνιν ηνπ ζχκκεηθηνπ απνξξίκκαηνο ηνπ δεπηέξνπ νξφθνπ. 

Ζ δηαθνξά ηεο εθηίκεζεο απφ ηε κέηξεζε γηα ηελ ηέηαξηε εκέξα ήηαλ κφιηο 3,97 kg 

ελψ ηελ πέκπηε εκέξα ήηαλ 15,68 kg. Δίλαη ζαθέο φηη ε κεγάιε δηαθνξά γηα ηελ 

πέκπηε εκέξα νθείιεηαη ζηελ κεγάιε παξνπζία ηνπ αλαθπθιψζηκνπ ραξηηνχ. Αλ 
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ήηαλ ελεξγφο ν θάδνο αλαθχθισζεο ραξηηνχ πηζαλφηεηα ε δηαθνξά απηή λα κελ ήηαλ 

ηφζν κεγάιε θαζψο ν θάδνο ζα απνξξνθνχζε κηα πνζφηεηα απφ ην αλαθπθιψζηκν 

ραξηί. Έηζη γίλεηαη αληηιεπηή ε αλαγθαηφηεηα ελφο ελαιιαθηηθνχ ζπζηήκαηνο 

αλαθχθισζεο ραξηηνχ πνπ ζα νδεγνχζε ζηε κείσζε ηεο πνζφηεηαο ηνπ ζχκκεηθηνπ 

απνξξίκκαηνο πνπ θαηαιήγεη ζην ΥΤΣΑ.  

Δλ θαηαθιείδη απφ ηα παξαπάλσ δεδνκέλα θαίλεηαη λα ππάξρεη δπλαηφηεηα 

εθηίκεζεο ησλ πνζνηήησλ ησλ απνξξηκκάησλ πνπ παξάγνληαη ζην δεχηεξν φξνθν 

ηεο ρνιήο Μ.Μ.Μ. Σα ζπκπεξάζκαηα γηα ηηο εθηηκψκελεο πνζφηεηεο ησλ 

απνξξηκκάησλ ζα ήηαλ πην αζθαιή αλ νη πεηξακαηηθέο ζπλζήθεο ήηαλ νη ίδηεο θαη 

ηαπηφρξνλα ιάκβαλε ρψξα κεγαιχηεξνο αξηζκφο δεηγκαηνιεςηψλ.     
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5. ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΖ ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ ΣΟ ΤΜΜΔΗΚΣΟ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑ 

ΣΟΤ Β’ ΟΡΟΦΟΤ ΣΖ ΥΟΛΖ Μ.Μ.Μ. 

5.1 Δηζαγσγή 

Οη θαηαλαισηηθέο ζπλήζεηεο ηνπ αλζξψπνπ επεξεάδνληαη άκεζα απφ ηηο θαηξηθέο 

ζπλζήθεο θαη ηδηαίηεξα απφ ηελ ζεξκνθξαζία. Δίλαη ινγηθφ ηηο εκέξεο κε ηηο 

κεγαιχηεξεο ζεξκνθξαζίεο λα απμάλεη ε θαηαλάισζε πξντφλησλ πνπ ελπδαηψλνπλ 

ηνλ νξγαληζκφ, π.ρ. αλαςπθηηθά θαη λεξφ. Ζ αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο έρεη σο άκεζε 

ζπλέπεηα ηελ παξαγσγή πεξηζζφηεξσλ απνξξηκκάησλ απφ θάπνηα είδε. ε απηή ηε 

ελφηεηα επηρεηξείηαη κηα ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη ηεο  κεηαβνιήο ηεο 

παξαγφκελεο πνζφηεηαο θάπνησλ απνξξηκκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ελπδάησζε 

ηνπ νξγαληζκνχ. Βέβαηα ζα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη απφ κφλε ηεο ε ζεξκνθξαζία δελ 

θαζνξίδεη ην βαζκφ αθπδάησζεο ελφο νξγαληζκνχ αιιά ιακβάλνπλ κέξνο θαη άιινη 

παξάγνληεο φπσο ε πγξαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. ε απηφ ην θεθάιαην, επηρεηξείηαη 

κηα απιή πξνζέγγηζε λα ζπζρεηηζηεί ε ζεξκνθξαζία κε ηελ  παξαγσγή ζχκκεηθηνπ 

απνξξίκκαηνο ζην δεχηεξν φξνθν ηεο ρνιήο Μ.Μ.Μ. θαηά ηελ πεξίνδν 30/4/2009 

έσο 22/5/2009. Παξά ην γεγνλφο φηη θαηά ηελ επηιεγείζα πεξίνδν, γεληθά, ε 

ζεξκνθξαζία δελ είλαη πνιχ απμεκέλε, ελ ηνχηνηο θαηά ηελ πεξίνδν απηή ε παξνπζία 

ησλ ζπνπδαζηψλ ζην Δ.Μ.Π. είλαη ε ζπλήζεο, δεδνκέλνπ φηη δελ έρνπλ αξρίζεη 

αθφκα ηα δηαγσλίζκαηα.   

Απνξξίκκαηα πνπ ζεσξνχληαη φηη ζρεηίδνληαη κε ηελ ελπδάησζε ησλ αηφκσλ 

ζεσξήζεθαλ: 

 Σα πιαζηηθά κπνπθάιηα PET 

 Σα ράξηηλα πνηήξηα κηαο ρξήζεο 

   Σα πιαζηηθά πνηήξηα PP κηαο ρξήζεο 

 Σα πιαζηηθά πνηήξηα PS κηαο ρξήζεο 

 Σα νξγαληθά απνξξίκκαηα 

 Οη πνιπζηξσκαηηθέο ζπζθεπαζίεο 

 Οη ζπζθεπαζίεο αινπκηλίνπ 

Οη ζεξκνθξαζίεο πνπ αλαθέξνληαη ζε απηή ηελ ελφηεηα πάξζεθαλ απφ  ηνλ 

απηφκαην ηειεκεηξηθφ πδξνκεηεσξνινγηθφ ζηαζκφ (Τ.Μ..) πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο 

ζην Δζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλείν. Ο ζηαζκφο απηφο είλαη έλαο απφ ηνπο δέθα 

ζηαζκνχο πνπ έρνπλ εγθαηαζηαζεί ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Αζήλαο ζην πιαίζην 

ηνπ πξνγξάκκαηνο METEONET. Ο Τ.Μ.. βξίζθεηαη εγθαηεζηεκέλνο εληφο ηεο 

Πνιπηερλεηνχπνιεο Εσγξάθνπ, ζε πςφκεηξν 181 m πάλσ απφ ηε κέζε επηθάλεηα 

ηεο ζάιαζζαο. O ζηαζκφο μεθίλεζε λα ιεηηνπξγεί ζηηο 06/09/2001.  
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Oη κέζεο σξηαίεο ζεξκνθξαζίεο, γηα ην δηάζηεκα 30/4/2009-22/5/2009, πάξζεθαλ 

απφ ηελ ηζηνζειίδα http://meteonet.chi.civil.ntua.gr/gr/divs.html. Απφ απηέο ηηο 

κεηξήζεηο ππνινγίζηεθε ε κέζε ηηκή κεηαμχ 12:00 θαη 13:00 γηα θάζε εκέξα θαηά ηελ 

παξαπάλσ πεξίνδν δεηγκαηνιεςίαο. Οη ζεξκνθξαζίεο ήηαλ νη εμήο: 

 

Πίνακας 5.1: Ηκεξνιόγην ζεξκνθξαζηώλ ηεο πεξηόδνπ ησλ δεηγκαηνιεςηώλ  

Μέηξεζε Ζκεξνκελία Ζκέξα Θεξκνθξαζίεο ℃ 

1 30/4/2009 Πέκπηε 21,193 

2 4/5/2009 Γεπηέξα 16,73 

3 5/5/2009 Σξίηε 19,773 

4 6/5/2009 Σεηάξηε 22,042 

5 7/5/2009 Πέκπηε 22,452 

6 8/5/2009 Παξαζθεπή 24,65 

7 11/5/2009 Γεπηέξα 26,952 

8 12/5/2009 Σξίηε 26,6 

9 14/5/2009 Πέκπηε 26,59 

10 15/5/2009 Παξαζθεπή 26,352 

11 18/5/2009 Γεπηέξα 27,867 

12 19/5/2009 Σξίηε 24,632 

13 20/5/2009 Σεηάξηε 25,928 

14 21/5/2009 Πέκπηε 24,797 

15 22/5/2009 Παξαζθεπή 26,728 

  

Πίνακας 5.2: Πνζόηεηα (ζε kg) ηνπ ζύκκεηθηνπ απνξξίκκαηνο γηα δηάθνξεο ζεξκνθξαζίεο 

Μεηξήζεηο Πνζόηεηα (kg) Θεξκνθξαζίεο ℃ 

1 6 21,193 

2 12,25 16,73 

3 24,8 19,773 

4 15,65 22,042 

5 9,66 22,452 

6 15,38 24,65 

7 9,25 26,952 

8 14,04 26,6 

9 14,5 26,59 

10 8,67 26,352 

11 12 27,867 

12 9,3 24,632 

13 18,27 25,928 

14 12,15 24,797 

15 15,11 26,728 

 

http://meteonet.chi.civil.ntua.gr/gr/divs.html
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5.2  Δπίδξαζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζην κέζν όξν ηνπ βάξνπο γηα θάζε θαηεγνξία 

απνξξηκκάησλ από πξντόληα ελπδάησζεο 

 Πιαζηηθέο θηάιεο PET 

Με ηελ κειέηε απηήο ηεο θαηεγνξίαο απνξξηκκάησλ κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί ε 

επίδξαζε πνπ έρεη ε κεηαβνιή ηεο ζεξκνθξαζίαο ζηελ θαηαλάισζε πφζηκνπ λεξνχ, 

θαη ζε κηθξφηεξν βαζκφ αλαςπθηηθψλ, ζην δείγκα ηνπ δεπηέξνπ νξφθνπ. Άξα κπνξεί 

λα πξνζδηνξηζηεί θαη ε επίδξαζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζηελ παξαγφκελε πνζφηεηα ησλ 

αληίζηνηρσλ απνξξηκκάησλ. Ζ έιιεηςε πφζηκνπ λεξνχ ζην δίθηπν χδξεπζεο ηνπ 

Δ.Μ.Π. νδεγεί ηα άηνκα ηνπ δεπηέξνπ νξφθνπ ζηελ θαηαλάισζε κεγάιεο πνζφηεηαο 

εκθηαισκέλνπ λεξνχ. Απφ ηηο δεηγκαηνιεςίεο πνπ έιαβαλ ρψξα ην 2009 πξνέθπςε 

ην ζπκπέξαζκα φηη ε θχξηα πεγή πιαζηηθψλ ζπζθεπαζηψλ PET ήηαλ νη θηάιεο λεξνχ 

θαη αλαςπθηηθψλ. Δπηπξφζζεηα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ε θαηεγνξία PET είλαη εθείλε 

κε ηελ κεγαιχηεξε %θ.β. αλαινγία ζηηο πιαζηηθέο ζπζθεπαζίεο ηνπ ζχκκεηθηνπ. 

Δπνκέλσο, νη κεηαβνιέο πνπ ζα πξνθχςνπλ ζηελ θαηαλάισζε θηαιψλ PET, εμ 

αηηίαο ηεο κεηαβνιήο ηεο ζεξκνθξαζίαο, ζα επεξεάζνπλ άκεζα ηε ζχζηαζε ηνπ 

ζχκκεηθηνπ απνξξίκκαηνο θαη ηδηαίηεξα ηνλ ηειηθφ ηνπ φγθν. Απφ ην Γξάθεκα 5.1, 

πνπ αλαθέξεηαη ζην κέζν φξν ηεο πνζφηεηαο θηαιψλ PET/ εκέξα γηα ην αληίζηνηρν 

ζεξκνθξαζηαθφ εχξνο, γίλεηαη θαλεξή ε άκεζε επίδξαζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζηελ 

θαηαλάισζε θηαιψλ PET. πσο πξνθχπηεη απφ απηφ, φζν απμάλεηαη ε ζεξκνθξαζία 

ηφζν απμάλεηαη θαη ε κέζε θαηαλάισζε θηαιψλ PET αλά εκέξα. 

 

Γράφημα 5.1 : Μεηαβνιή ηνπ κέζνπ όξνπ ησλ πνζνηήησλ ησλ θηαιώλ PET  αλά 

ζεξκνθξαζηαθό εύξνο. 
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Γηα λα δηεξεπλεζεί ε επίδξαζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζηελ κεηαβνιή ηεο πνζφηεηαο ησλ 

πιαζηηθψλ θηαιψλ PET σο βάζε ειήθζε ην ζεξκνθξαζηαθφ εχξνο T< 20℃. Σν 

γεγνλφο απηφ είλαη ζεκαληηθφ θαζψο κπνξνχλ λα εμαρζνχλ ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα 

γηα ηηο κεηαβνιέο ησλ πξνηηκήζεσλ ησλ αηφκσλ ηνπ δεπηέξνπ νξφθνπ ζηηο 

θαηαλαιψζεηο πξντφλησλ πνπ πξνζθέξνπλ ελπδάησζε ζε ζπλάξηεζε κε ηηο 

κεηαβνιέο ηεο ζεξκνθξαζίαο.     

Πίνακας 5.3: Πνζνζηηαίεο  κεηαβνιέο ηνπ κέζνπ όξνπ ηεο πνζόηεηαο ησλ θηαιώλ PET κε 

ζεκείν αλαθνξάο ην ζεξκνθξαζηαθό εύξνο T< 20℃  

Θεξκνθξαζηαθό θιάζκα (℃) % Γm Πιαζηηθά κπνπθάιηα 

20-22 7,24% 

22-24 23,99% 

24-26 28,55% 

 

Σα ζηνηρεία απηά παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 5.3, φπνπ παξαηεξείηαη κηα πνιχ 

κεγάιε αχμεζε ζηε θαηαλάισζε πιαζηηθψλ θηαιψλ PET γηα αχμεζε ηνπ 

ζεξκνθξαζηαθνχ εχξνπο απφ 20-22℃ ζε 22-24℃. ηε ζπλέρεηα, γηα αληίζηνηρε 

αχμεζε απφ  22-24℃ ζε 24-26℃, παξαηεξείηαη αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο αιιά κε 

κηθξφηεξν ξπζκφ. 
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 Υάξηηλα πνηήξηα κηαο ρξήζεο 

Σα ράξηηλα πνηήξηα απνηεινχλ ηε θχξηα θαηεγνξία πνηεξηψλ πνπ εκθαλίδεηαη ζην 

ζχκκεηθην. Ζ θαηεγνξία απηή πξνέξρεηαη απνθιεηζηηθά απφ ηα θπιηθεία ηνπ Δ.Μ.Π. 

θαη ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα θξχνπο θαθέδεο θαη ρπκνχο.   

 

 

Γράφημα 5.2 : Μεηαβνιή ηνπ κέζνπ όξνπ ησλ πνζνηήησλ ησλ ράξηηλσλ πνηεξηώλ αλά 

ζεξκνθξαζηαθό εύξνο. 

Ζ επίδξαζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζηελ πνζφηεηα ράξηηλσλ πνηεξηψλ θαίλεηαη ζην 

Γξάθεκα 5.2. Απφ ην παξαπάλσ Γξάθεκα παξαηεξείηαη κηα πηψζε ηεο 

θαηαλάισζεο ράξηηλσλ πνηεξηψλ γηα ην εχξνο 20-22℃ ζε ζρέζε κε ην Σ<20℃, η 

οποία δεν μπορεί να εξηγηθεί με βάση τα πειραματικά στοιχεία που συνελέγησαν. 

Επίσης παρατηρείται θαη κηα ξαγδαία αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο γηα ζεξκνθξαζίεο 

κεηαμχ 22 θαη 24℃. ηηο πςειφηεξεο ζεξκνθξαζίεο παξαηεξείηαη κηα ειαθξηά πηψζε 

ζε ζρέζε κε ηελ κεγάιε αχμεζε κεηαμχ 22-24℃. ε πνζνζηά, φπσο θαίλεηαη θαη 

απφ ηνλ Πίλαθα 5.4, ε κεγάιε αχμεζε πνπ παξαηεξείηαη ζηνπο 22-24℃ είλαη 23,46% 

ζε ζρέζε κε ηελ θαηαλάισζε γηα Σ<20℃.   

Πίνακας 5.4: Πνζνζηηαίεο  κεηαβνιέο ηνπ κέζνπ όξνπ ηεο πνζόηεηαο ησλ ράξηηλσλ 

πνηεξηώλ κε ζεκείν αλαθνξάο ην ζεξκνθξαζηαθό εύξνο T< 20℃  

Θεξκνθξαζηαθό θιάζκα (℃) Υάξηηλα πνηήξηα 

20-22 -16,92% 

22-24 23,46% 

24-26 16,15% 
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 Πιαζηηθά πνηήξηα PP κηαο ρξήζεο 

Σα πιαζηηθά πνηήξηα PP πξνέξρνληαη απφ ηα θπιηθεία ηνπ Δ.Μ.Π. αιιά θαη απφ 

πεγέο εθηφο Δ.Μ.Π., θαζψο πνιιά άηνκα ηα θέξλνπλ γηα λα θαηαλαιψλνπλ θπξίσο 

λεξφ θαη αλαςπθηηθά ζηα γξαθεία ηνπο. Σα πνηήξηα απηά είλαη θαηάιιεια γηα θξχα 

ξνθήκαηα θαη λεξφ. ηα θπιηθεία ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο γηα θαθέ θαη ρπκνχο. 

 

Γράφημα 5.3 : Μεηαβνιή ηνπ κέζνπ όξνπ ησλ πνζνηήησλ ησλ πνηεξηώλ PP αλά 

ζεξκνθξαζηαθό εύξνο. 

Απφ ηα ζηνηρεία ηνπ Γξαθήκαηνο 5.3, είλαη ζαθέο φηη ζηηο δπν πξψηεο 

ζεξκνθξαζηαθέο πεξηνρέο  παξαηεξείηαη κηα ζηαζεξή ζρεδφλ θαηαλάισζε. Αληίζεηα, 

ζηηο ζεξκνθξαζίεο 22-24℃ ε αχμεζε ηνπ κέζνπ φξνπ αγγίδεη ην 56,81% ζε ζρέζε κε 

ηηο ζεξκνθξαζίεο θάησ ησλ 20℃, φπσο άιισζηε θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 5.5. 

Αληίζηνηρα, γηα ζεξκνθξαζίεο 24-26℃ παρατηρείται μια σημαντική αύξηση στην 

ποσότητα ποτηριών PP στο σύμμεικτο απόρριμμα αλλά οπωσδήποτε είναι μικρότερη 

από την μεγάλη αύξηση που παρατηρείται για θερμοκρασίες 22-24℃.    

Πίνακας 5.5: Πνζνζηηαίεο  κεηαβνιέο ηνπ κέζνπ όξνπ ηεο πνζόηεηαο ησλ πιαζηηθώλ 

πνηεξηώλ PP κε ζεκείν αλαθνξάο ην ζεξκνθξαζηαθό εύξνο T< 20℃ . 

Θεξκνθξαζηαθό θιάζκα (℃) Πνηήξηα PP 

20-22 -4,54% 

22-24 56,81% 

24-26 12,12% 
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 Πιαζηηθά πνηήξηα PS κηαο ρξήζεο 

Σα πιαζηηθά πνηήξηα PS πξνέξρνληαη απφ ηα θπιηθεία ηνπ Δ.Μ.Π. θαη 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα δεζηά θπξίσο ξνθήκαηα φπσο θαθέ θαη ηζάη. 

 

Γράφημα 5.4 : Μεηαβνιή ηνπ κέζνπ όξνπ ησλ πνζνηήησλ ησλ πνηεξηώλ PS αλά 

ζεξκνθξαζηαθό εύξνο. 

Απφ ηα δεδνκέλα ηνπ Γξαθήκαηνο 5.4, παξαηεξείηαη κηα ζεκαληηθή κείσζε ζηελ 

θαηαλάισζε πνηεξηψλ PS θαζψο απμάλεη ε ζεξκνθξαζία. Αλακθίβνια, απηφ 

νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ηα πνηήξηα PS πξννξίδνληαη γηα δεζηά ξνθήκαηα. Ζ 

κεγαιχηεξε πηψζε εκθαλίδεηαη ζην εχξνο 22-24℃ αγγίδνληαο ην -34%, φπσο 

θαίλεηαη θαη ζηνλ Πίλαθα 5.6.     

 

Πίνακας 5.6: Πνζνζηηαίεο  κεηαβνιέο ηνπ κέζνπ όξνπ ηεο πνζόηεηαο ησλ πιαζηηθώλ 

πνηεξηώλ PS κε ζεκείν αλαθνξάο ην ζεξκνθξαζηαθό εύξνο T< 20℃ . 

Θεξκνθξαζηαθό θιάζκα (℃) Υάξηηλα πνηήξηα 

20-22 -16% 

22-24 -34% 

24-26 -26% 
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 Οξγαληθά απνξξίκκαηα 

Σα νξγαληθά απνξξίκκαηα θπηηθήο πξνέιεπζεο είλαη ηα πξντφληα κε ην κεγαιχηεξν 

βάξνο αλάκεζα ζηα πξντφληα πνπ πξνθαινχλ ελπδάησζε ζηνλ αλζξψπηλν 

νξγαληζκφ. 

 

Γράφημα 5.5 : Μεηαβνιή ηνπ κέζνπ όξνπ ησλ πνζνηήησλ ηνπ νξγαληθνύ απνξξίκκαηνο αλά 

ζεξκνθξαζηαθό εύξνο. 

Σα νξγαληθά απηά απνξξίκκαηα είλαη θπξίσο θινχδεο απφ θξνχηα. ην Πίλαθα 5.7 

θαίλεηαη κηα αχμεζε 47,65% θαη 31,25% θ.β. γηα ην ζεξκνθξαζηαθφ εχξνο 22-24℃ 

θαη 24-26℃ αντίστοιχα ζε ζρέζε κε ην εχξνο 20-22 ℃ γεγνλφο πνπ θαλεξψλεη φηη ηηο 

πην δεζηέο εκέξεο ε παξνπζία ηνπ νξγαληθνχ απνξξίκκαηνο ζην ζχκκεηθην 

απφξξηκκα απμάλεηαη. 

Πίνακας 5.7: Πνζνζηηαίεο  κεηαβνιέο ηνπ κέζνπ όξνπ ηεο πνζόηεηαο ησλ νξγαληθώλ 

απνξξηκκάησλ κε ζεκείν αλαθνξάο ην ζεξκνθξαζηαθό εύξνο T< 20℃ . 

Θεξκνθξαζηαθό θιάζκα (℃) Οξγαληθά απνξξίκκαηα 

20-22 -20,31% 

22-24 47,65% 

24-26 31,25% 
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 Πνιπζηξσκαηηθέο ζπζθεπαζίεο 

Οη πνιπζηξσκαηηθέο ζπζθεπαζίεο εκπεξηέρνπλ ρπκνχο θαη γάια. Πηζαλφλ ε 

θαηαλάισζε ηνπο λα πξνέξρεηαη απφ ηα θπιηθεία ηνπ Δ.Μ.Π.  

 

Γράφημα 5.6 : Μεηαβνιή ηνπ κέζνπ όξνπ ησλ πνζνηήησλ ησλ πνιπζηξσκαηηθώλ 

ζπζθεπαζηώλ αλά ζεξκνθξαζηαθό εύξνο. 

πσο γίλεηαη αληηιεπηφ απφ ην παξαπάλσ Γξάθεκα 5.6, γηα ηηο ζεξκνθξαζίεο 22-

24℃ θαη 24-26℃, παξαηεξείηαη κηα ξαγδαία αχμεζε ζε ζρέζε κε ηηο T<20℃ πνπ 

μεπεξλά ην 100% φπσο θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ Πίλαθα 5.8.  

Πίνακας 5.8: Πνζνζηηαίεο  κεηαβνιέο ηνπ κέζνπ όξνπ ηεο πνζόηεηαο ησλ πνιπζηξσκαηηθώλ 

ζπζθεπαζηώλ κε ζεκείν αλαθνξάο ην ζεξκνθξαζηαθό εύξνο T< 20℃ . 

Θεξκνθξαζηαθό θιάζκα (℃) Πνιπζηξσκαηηθέο ζπζθεπαζίεο 

20-22 12,5% 

22-24 106,25% 

24-26 106,25% 
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 πζθεπαζίεο αινπκηλίνπ 

Οη ζπζθεπαζίεο αινπκηλίνπ πεξηέρνπλ απνθιεηζηηθά δηάθνξα είδε αλαςπθηηθψλ. Δίλαη 

αλακθίβνια έλα πξντφλ κε ηδηαίηεξε αμία, θαζψο ε αλαθχθισζή ηνπ είλαη ηδηαίηεξα 

πξνζνδνθφξα. Σα θπιηθεία δηαζέηνπλ ηέηνηα πξντφληα θαη κάιινλ φιεο νη 

ζπζθεπαζίεο ηέηνηνπ ηχπνπ πνπ βξέζεθαλ ζην δεχηεξν φξνθν πξνέξρνληαη απφ 

απηά.   

 

Γράφημα 5.7 : Μεηαβνιή ηνπ κέζνπ όξνπ ησλ πνζνηήησλ ησλ ζπζθεπαζηώλ αινπκηλίνπ αλά 

ζεξκνθξαζηαθό εύξνο. 

Απφ ην παξαπάλσ Γξάθεκα 5.7 παξαηεξείηαη φηη φζν απμάλεη ε ζεξκνθξαζία 

απμάλεη αληίζηνηρα κε κεγάιν ξπζκφ θαη ε θαηαλάισζε ζπζθεπαζηψλ αινπκηλίνπ, κε 

θνξχθσζε ην θιάζκα 22-24℃ πνπ ε αχμεζε θηάλεη θνληά ζην 300% ζε ζρέζε κε ηηο 

Σ<20℃. Δληνχηνηο ζηηο ζεξκνθξαζίεο 24-26℃ παξαηεξείηαη κηα αξθεηά κεγάιε 

πηψζε ζε ζρέζε κε ην αθξηβψο πξνεγνχκελν ζεξκνθξαζηαθφ εχξνο αγγίδνληαο ην 

κέζν φξν ηνπ εχξνπο 20-24℃. 

Πίνακας 5.9: Πνζνζηηαίεο  κεηαβνιέο ηνπ κέζνπ όξνπ ηεο πνζόηεηαο ησλ ζπζθεπαζηώλ 

αινπκηλίνπ κε ζεκείν αλαθνξάο ην ζεξκνθξαζηαθό εύξνο T< 20℃ . 

Θεξκνθξαζηαθό θιάζκα (℃) πζθεπαζίεο αινπκηλίνπ 

20-22 162,5% 

22-24 293,75% 

24-26 150% 
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 πλνιηθά ηα πξντόληα πνπ πξνζθέξνπλ ελπδάησζε 

ην ζχλνιν ηνπο νη κεηαβνιέο πνπ ζπληεινχληαη ζηα πξντφληα ελπδάησζεο  αλά 

ζεξκνθξαζηαθφ εχξνο παξνπζηάδνληαη ζην παξαθάησ Γξάθεκα 5.8.  

 

Γράφημα 5.8 : Μεηαβνιή ηνπ κέζνπ όξνπ ησλ πνζνηήησλ ησλ πξντόλησλ ελπδάησζεο αλά 

ζεξκνθξαζηαθό εύξνο. 

πσο θαίλεηαη απφ απηφ ην γξάθεκα, νη κεηαβνιέο ζηνλ κέζν φξν ησλ 

παξαγνκέλσλ πνζνηήησλ απνξξηκκάησλ γηα ηηο δπν πξψηεο ζεξκνθξαζηαθέο 

πεξηνρέο δελ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο. Αληίζεηα, γηα ην ζεξκνθξαζηαθφ εχξνο 22-

24℃ παξαηεξείηαη κηα ξαγδαία αχμεζε ηνπ κέζνπ φξνπ πνπ θηάλεη ην 41,48% ζε 

ζρέζε κε ην θιάζκα T<20℃. Γηα πην πςειέο ζεξκνθξαζίεο 24-26℃, ν κέζνο φξνο 

ειαηηψλεηαη ζε ζρέζε κε ην αθξηβψο πξνεγνχκελν εχξνο. Δληνχηνηο, είλαη θαηά 

28,42% κεγαιχηεξνο απφ φηη γηα Σ<20℃.  

 

Πίνακας 5.10: Πνζνζηηαίεο  κεηαβνιέο ηνπ κέζνπ όξνπ ησλ ζπλνιηθώλ πνζνηήησλ  ησλ 

πξντόλησλ ελπδάησζεο κε ζεκείν αλαθνξάο ην ζεξκνθξαζηαθό εύξνο T< 20℃ . 

Θεξκνθξαζηαθό θιάζκα (℃) Πξντόληα ελπδάησζεο 

20-22 -8,83% 

22-24 41,48% 

24-26 28,42% 
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 Μειέηε ησλ απνηειεζκάησλ αλά ζεξκνθξαζηαθή πεξηνρή 

Πέξα απφ ηελ κειέηε ησλ κεηαβνιψλ πνπ ζπληεινχληαη ζε θάζε πξντφλ ελπδάησζεο 

ζε ζπλάξηεζε κε ηε κεηαβνιή ηεο ζεξκνθξαζίαο θξίλεηαη απαξαίηεηε θαη ε κειέηε 

θάζε ζεξκνθξαζηαθήο πεξηνρήο μερσξηζηά ψζηε λα παξαηεξεζνχλ νη κεηαβνιέο ησλ 

επηινγψλ πνπ θάλνπλ ηα άηνκα ηνπ δεπηέξνπ νξφθνπ ζε ζρέζε κε ηα πξντφληα 

ελπδάησζεο ζε θάζε θιάζκα. Οη κεηαβνιέο απηέο παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά ζην 

παξαθάησ Γξάθεκα 5.9.  

 

 

Γράφημα 5.9 : Η κεηαβνιή ησλ κέζσλ όξσλ ησλ πνζνηήησλ ζηα δηάθνξα πξντόληα 

ελπδάησζεο ζε θάζε ζεξκνθξαζηαθό εύξνο.  

Απφ απηφ ην Γξάθεκα, γίλεηαη ζαθέο φηη ην κεγαιχηεξν κεξίδην ησλ πνζνηήησλ ζε 

φια ηα ζεξκνθξαζηαθά θιάζκαηα θαηαιακβάλνπλ ηα νξγαληθά απνξξίκκαηα θπηηθήο 

πξνέιεπζεο. Απηφ δείρλεη φηη ε θαηαλάισζε θξνχησλ είλαη ςειά ζηηο πξνηηκήζεηο 

ησλ αηφκσλ ηνπ δεπηέξνπ νξφθνπ. Σελ δεχηεξε ζέζε ζε θαηαλάισζε ζε φια ηα 

θιάζκαηα θαηαιακβάλνπλ ηα πιαζηηθά κπνπθάιηα PET πνπ θαηά θχξην ιφγν 

πεξηέρνπλ λεξφ θαη ηελ ηξίηε ράξηηλα πνηήξηα πνπ πεξηέρνπλ θπξίσο θξχνπο θαθέδεο 

θαη ρπκνχο. Αθνινπζνχλ, επίζεο θαη απηά ζε φιεο ηα θιάζκαηα, ηα πιαζηηθά πνηήξηα 

PP πνπ πεξηέρνπλ ζπλήζσο θξχνπο θαθέδεο θαη ρπκνχο. Σα πιαζηηθά PS πνηήξηα 

θαηαιακβάλνπλ ηελ πέκπηε ζέζε γηα ζεξκνθξαζίεο Σ<20℃ ελψ  ζηηο ππφινηπεο 

ζεξκνθξαζίεο ηα PS θαηαιακβάλνπλ ηελ έβδνκε ζέζε πνπ είλαη θαη ε ηειεπηαία. Οη 

πνιπζηξσκαηηθέο ζπζθεπαζίεο θαηαιακβάλνπλ ηελ πξνηειεπηαία ζέζε γηα 
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ζεξκνθξαζίεο Σ<20℃ θαη 24-26℃ ελψ αληίζηνηρα γηα ζεξκνθξαζίεο  20-22℃ θαη 22-

24℃ θαηαιακβάλνπλ ηελ ηειεπηαία ζέζε. Οη αινπκηλέληεο ζπζθεπαζίεο θαίλεηαη φηη 

έρνπλ κηα αληαγσληζηηθή ζρέζε κε ηηο πνιπζηξσκαηηθέο, θαζψο ζηα ζεξκνθξαζηαθά 

θιάζκαηα πνπ απμάλεηαη ε θαηαλάισζε πνιπζηξσκαηηθψλ ζπζθεπαζηψλ κεηψλεηαη ε 

θαηαλάισζε αινπκηλέλησλ θαη αληίζηξνθα.    

 

5.3 πγθξίζεηο-πκπεξάζκαηα 

Με βάζε παξαπάλσ απνηειέζκαηα, ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ 

ζπλνςίδνληαη ζηα εμήο: 

 Ζ αιιαγή ηεο ζεξκνθξαζίαο δελ επεξεάδεη νκνηφκνξθα φια ηα απνξξίκκαηα  

ησλ πξντφλησλ πνπ πξνθαινχλ ελπδάησζε. 

 Ζ αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο θηαιψλ PET αθνινπζεί ηελ αχμεζε ηεο 

ζεξκνθξαζίαο. 

 Σα νξγαληθά απνξξίκκαηα θπηηθήο πξνέιεπζεο απνηεινχλ ηελ θχξηα θαηεγνξία 

απνξξηκκάησλ πνπ πξνθαινχλ ελπδάησζε, θαηαιακβάλνληαο ην κεγαιχηεξν 

κεξίδην ηνπ βάξνπο απηψλ ησλ πξντφλησλ. 

 Σα πιαζηηθά πνηήξηα PS παξνπζηάδνπλ κηα κείσζε ησλ πνζνηήησλ ηνπο φζν 

απμάλεηαη ε ζεξκνθξαζία, γεγνλφο πνπ κπνξεί λα απνδνζεί ζηε ρξήζε απηψλ 

ησλ πνηεξηψλ γηα δεζηά θπξίσο ξνθήκαηα. 

   Ζ κέγηζηε πνζφηεηα ησλ απνξξηκκάησλ ησλ πξντφλησλ ελπδάησζεο 

παξαηεξείηαη γηα ζεξκνθξαζηαθφ εχξνο 22-24℃ θαη φρη ζηελ πςειφηεξε πεξηνρή 

24-26℃. Απηή ε αχμεζε κπνξεί λα απνδνζεί πηζαλά ζηηο επηδξάζεηο πνπ έρνπλ 

νη κεηαβνιέο ηεο ζεξκνθξαζίαο ζηηο θαηαλαισηηθέο ζπλήζεηεο ησλ αηφκσλ ηνπ 

β΄νξφθνπ ηεο ρνιήο Μ.Μ.Μ.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6.  ΜΗΑ ΠΡΧΣΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΣΖ ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ 

ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΧΝ ΑΣΗΚΧΝ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ ΣΖΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟΤΠΟΛΖ 

ΕΧΓΡΑΦΟΤ 

6.1 Δηζαγσγή   

Σν θεθάιαην απηφ επηρεηξεί θαη‟ αξρή λα νκαδνπνηήζεη ηνπο ρψξνπο ηεο 

Πνιπηερλεηνχπνιεο κε βάζε ηα απνξξίκκαηα πνπ παξάγνληαη θαη ζηε ζπλέρεηα λα 

πξνηείλεη γηα θάζε νκάδα ηα θαηάιιεια ελαιιαθηηθά ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο 

απνξξηκκάησλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα πηνζεηεζνχλ. 

Ζ νξζή δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ κπνξεί λα ζπκβάιιεη απνθαζηζηηθά ζηελ 

αεηθφξν αλάπηπμε ηεο Πνιπηερλεηνχπνιεο θαη λα απνηειέζεη πξφηππν θαη γηα ηα 

ππφινηπα παλεπηζηεκηαθά ζπγθξνηήκαηα ζηελ Διιάδα. 

Ζ δηακφξθσζε κηαο ζηξαηεγηθήο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ αζηηθψλ απνξξηκκάησλ πνπ 

παξάγνπλ ηα κέιε ηεο Πνιπηερλεηνχπνιεο αλακέλεηαη λα απνδψζεη άκεζα 

πεξηβαιινληηθά, πγεηνλνκηθά θαη νηθνλνκηθά νθέιε.     

Μηα ζηξαηεγηθή δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ ζηε Πνιπηερλεηνχπνιε ζα πξέπεη λα 

επηθεληξσζεί: 

1) ζηελ πξφιεςε δεκηνπξγίαο απνξξηκκάησλ. 

2) ζηελ αλαθχθισζε θαη ζηελ αλάθηεζε.  

3) ζηελ ζπιινγή δεδνκέλσλ θαη ζηελ έξεπλα.  

4) ζηελ δηακφξθσζε θαλνληζκψλ δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ. 

5) ζηελ εθπαίδεπζε θαη ελεκέξσζε ησλ κειψλ ηεο ζε ζέκαηα νξζήο δηαρείξηζεο 

απνξξηκκάησλ.  

Αλαιπηηθφηεξα: 

 

1) Πξόιεςε δεκηνπξγίαο απνξξηκκάησλ 

Ζ πξφιεςε δεκηνπξγίαο απνξξηκκάησλ βξίζθεηαη ζηελ θνξπθή ηεο ηεξαξρίαο 

δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ θαη απνηειεί ηελ πξψηε πξνηεξαηφηεηα ηεο δηαρείξηζεο 

απνξξηκκάησλ. Πεξηιακβάλεη φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ κεηψλνπλ ηελ πνζφηεηα 

ησλ απνβιήησλ πνπ εηζέξρνληαη ζηελ ξνή ζπιινγήο, φπσο: 

 ηελ απνθπγή παξαγσγήο απνξξηκκάησλ. 

 ηελ κείσζε ηεο πνζφηεηαο θαη ηεο επηθηλδπλφηεηαο ησλ απνβιήησλ ζηελ πεγή.  

 ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ πξντφλησλ πξηλ εηζέιζνπλ ζηελ ξνή απνβιήησλ.  

Ο ζηφρνο ηεο πξφιεςεο δεκηνπξγίαο απνβιήησλ είλαη ε ζηαζεξνπνίεζε ηεο 

παξαγσγήο απνβιήησλ, πξνθεηκέλνπ λα ειαρηζηνπνηεζνχλ νη επηπηψζεηο ζην 

πεξηβάιινλ, λα βειηησζεί ε απνδνηηθφηεηα ησλ πφξσλ θαη λα κεησζεί ην θφζηνο 

δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ ζηελ Πνιπηερλεηνχπνιε. Δπίζεο, ζθνπφο ηεο πξφιεςεο 
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είλαη λα ελζαξξχλεη ηνπο αλζξψπνπο ζηελ Πνιπηερλεηνχπνιε λα ρξεζηκνπνηνχλ 

απνηειεζκαηηθά ηνπο πφξνπο θαη λα παξάγνπλ ιηγφηεξα απφβιεηα. 

2) Αλαθύθισζε θαη αλάθηεζε 

Μεηά ηελ πξφιεςε ηεο δεκηνπξγίαο απνβιήησλ, ε επφκελε πξνηεξαηφηεηα είλαη ν 

δηαρσξηζκφο ησλ απνξξηκκάησλ γηα αλαθχθισζε θαη αλάθηεζε. Σα παξαπάλσ δελ 

κεηψλνπλ κφλν ηηο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο ησλ απνβιήησλ αιιά θαη ηε δήηεζε 

γηα θπζηθνχο πφξνπο. Χο εθ ηνχηνπ ε αλαθχθισζε θαη ε αλάθηεζε είλαη έλα 

ζεκαληηθφ βήκα γηα ηε ζηαδηαθή κεηάβαζε πξνο κηα θαιχηεξε δηαρείξηζε ησλ πφξσλ. 

Ο ζηφρνο ηεο αλαθχθισζεο θαη αλάθηεζεο είλαη λα απμεζεί ε απνδνηηθφηεηα ησλ 

πφξσλ βαζηδφκελε ζε κηα πξνζέγγηζε ηνπ θχθινπ δσήο θάζε πξντφληνο κε 

εμηζνξξφπεζε ηεο θαηαλάισζεο θαη ηεο παξαγσγήο. Σέινο ζθνπφο ηεο 

αλαθχθισζεο θαη ηεο αλάθηεζεο είλαη λα πξνσζεζεί ν δηαρσξηζκφο ησλ απνβιήησλ 

ζηε πεγή θαη ε ρσξηζηή ζπιινγή ησλ αλαθπθιψζηκσλ θαη ιηπαζκαηνπνηήζηκσλ 

πιηθψλ.  

 

3) πιινγή δεδνκέλσλ θαη έξεπλα 

Οη αθξηβείο θαη αμηφπηζηεο πιεξνθνξίεο είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ νξζή δηαρείξηζε 

ησλ πφξσλ. Ζ ζπιινγή δεδνκέλσλ είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ κέηξεζε ηεο 

πξνφδνπ, ηε ιήςε απνθάζεσλ γηα επελδχζεηο ζε ππνδνκέο θαη γηα ηελ αζθαιή 

δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ. Ζ ζπιινγή δεδνκέλσλ θαη ε έξεπλα ζηνρεχεη ζηελ 

παξνρή θαηάιιεισλ θαη αμηφπηζησλ πιεξνθνξηψλ γηα λα ελεκεξψλεηαη-

δηεπθνιχλεηαη ην ζχζηεκα ιήςεο απνθάζεσλ θαη ε επίηεπμε ησλ ζηξαηεγηθψλ 

ζηφρσλ. 

Οη ζηφρνη ησλ δεδνκέλσλ θαη ηεο έξεπλαο γηα ην Δ.Μ.Π. είλαη νη εμήο: 

 Ζ ιήςε αμηφπηζησλ ζηνηρείσλ ζρεηηθά κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο δηαρείξηζεο ησλ 

απνβιήησλ ζηελ Πνιπηερλεηνχπνιε. 

 Ζ χπαξμε κηαο εληαίαο θαη ζπλεθηηθήο βάζεο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο 

πξνφδνπ πξνο ηελ «ζηξαηεγηθή» ζηφρνο. 

 Ζ δηαζθάιηζε φηη ην Δ.Μ.Π έρεη πιήξε πξφζβαζε κε ηα ηειεπηαία πνξίζκαηα ηεο 

έξεπλαο ησλ απνβιήησλ θαη ηελ αλάπηπμε θαη ηελ επίδεημε ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ.  

 

4) Καλνληζκόο δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ 

Δίλαη ζεκαληηθφ ηα απνξξίκκαηα πνπ παξάγνληαη ζηελ Πνιπηερλεηνχπνιε λα έρνπλ 

ηηο ειάρηζηεο δπλαηέο επηπηψζεηο ζην ηνπηθφ θαη επξχηεξν πεξηβάιινλ. Ο ζθνπφο 
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ηνπ θαλνληζκνχ είλαη λα εμαζθαιηζηεί ε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ θαηά  ηξφπν 

ειεγρφκελν ελζαξξχλνληαο ηε βέιηηζηε ρξήζε ησλ πφξσλ.  

 

5) Δλεκέξσζε θαη εθπαίδεπζε 

Ζ επηηπρία κηαο ζηξαηεγηθήο δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ ζηελ Πνιπηερλεηνχπνιε 

εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ αιιαγή ηεο ζηάζεο θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο φισλ 

ησλ κειψλ ηεο Πνιπηερληθήο θνηλφηεηαο. Έλα πξφγξακκα ελεκέξσζεο ηεο 

Πνιπηερλεηνχπνιεο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη κηα δηαθεκηζηηθή εθζηξαηεία κε 

κελχκαηα γηα ηελ κείσζε, ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε θαη ηελ αλαθχθισζε ηα νπνία λα 

απεπζχλνληαη θπξίσο ζηνπο θνηηεηέο θαη ηνπο δηδάζθνληεο. Σαπηφρξνλα ην 

πξνζσπηθφ ηεο Πνιπηερλεηνχπνιεο θαη εηδηθά νη ππεχζπλνη θαζαξηζκνχ πξέπεη λα 

παξαθνινπζήζνπλ εηδηθά εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ζρεηηθά κε ηελ ρσξηζηή 

ζπιινγή ησλ απνξξηκκάησλ. Ο ζηφρνο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο ελεκέξσζεο είλαη λα 

ελεκεξψζεη θαη λα επαηζζεηνπνηήζεη ηα κέιε ηνπ Δ.Μ.Π. ζε ζέκαηα νξζήο 

δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί αιιαγή ζηελ 

ζπκπεξηθνξά ηνπο θαη ζηε λννηξνπία ηνπο  γηα ηελ θαιχηεξε δηαρείξηζε ησλ πφξσλ 

θαη ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ πεξηβάιινληνο.      

 

Γράφημα 6.2: Οκάδεο-ηόρνο  ηεο εθπαηδεπηηθήο δξάζεο ησλ κειώλ ηνπ Δ.Μ.Π. πάλσ ζηελ 

νξζή δηαρείξηζε ησλ ζηεξεώλ απνβιήησλ ησλ ρώξσλ ηνπ Πνιπηερλείνπ. 

 

Οκάδεο-
ηόρνο 

εθπαηδεπηηθήο 
δξάζεο

Σερληθνί-
Πνιπδύλακεο 

Μνλάδεο

Δξγαδόκελνη 
ζηελ 

Καζαξηόηεηα

Μέιε Γ.Δ.Π. Φνηηεηέο

Γηνηθεηηθό 
Πξνζσπηθό

Τπάιιεινη 
εζηηαηνξίσλ-

θπιηθείσλ
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6.2 Οκαδνπνίεζε ησλ ρώξσλ ηεο Πνιπηερλεηνύπνιεο ζύκθσλα κε ηα 

απνξξίκκαηα πνπ παξάγνπλ - Πξνηάζεηο γηα ελαιιαθηηθά ζπζηήκαηα 

δηαρείξηζεο. 

Ζ Πνιπηερλεηνχπνιε πεξηιακβάλεη έλα πιήζνο πνηθίισλ δξαζηεξηνηήησλ ζηνπο  

ρψξνπο ηεο. Γηα ηε δηακφξθσζε κηαο νινθιεξσκέλεο ζηξαηεγηθήο δηαρείξηζεο ησλ 

απνξξηκκάησλ εληφο ηεο Πνιπηερλεηνχπνιεο ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί κηα 

νκαδνπνίεζε ησλ ρψξσλ κε βάζε ηελ παξαγσγή απνξξηκκάησλ. Καηά απηφλ ηνλ 

ηξφπν ζα γίλεη ζαθέο ηνπ «ηη» θαη «πνπ» παξάγεηαη ην θάζε είδνο, έηζη ψζηε λα 

επηιεγνχλ γηα θάζε ρψξν νη θαηάιιειεο πνιηηηθέο κείσζεο, επαλαρξεζηκνπνίεζεο 

θαη αλαθχθισζεο.    

Οη ρψξνη ηεο Πνιπηερλεηνχπνιεο κε βάζε ηα απνξξίκκαηα πνπ παξάγνπλ 

ρσξίζηεθαλ ζηηο εμήο νκάδεο: 

 Οκάδα 1: Δζηηαηφξηα θαη θπιηθεία 

 Οκάδα 2: Κηήξηα ρνιψλ, θηήξηα Τπεξεζηψλ Δ.Μ.Π, εκπνξηθέο ππεξεζίεο, 

Κεληξηθή Βηβιηνζήθε 

 Οκάδα 3: Κηήξηα εζηηψλ 

 Οκάδα 4: Υψξνη εθηφο θηεξίσλ (δξφκνη, πεδνδξφκηα, ρψξνη ζηάζκεπζεο, 

αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο, ζεκεία μεθνχξαζεο, ζηάζεηο ιεσθνξείσλ). 
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 Οκάδα 1: Δζηηαηόξηα θαη θπιηθεία 

Σα εζηηαηφξηα θαη ηα θπιηθεία δηαδξακαηίδνπλ πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζηε ιεηηνπξγία 

ηεο Πνιπηερλεηνχπνιεο θαζψο ηξνθνδνηνχλ κε ηξφθηκα θαη πνηά ηα κέιε ηεο. 

Δπνκέλσο ε ιεηηνπξγία ηνπο ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ παξαγσγή απνξξηκκάησλ 

απνηειψληαο ζεκαληηθή πεγή παξαγσγήο αζηηθψλ απνξξηκκάησλ εληφο ηεο 

Πνιπηερλεηνχπνιεο. πσο θαίλεηαη απφ ηνλ Υάξηε 1 ππάξρνπλ ηνπιάρηζηνλ 9 

θπιηθεία ηα νπνία είλαη δηαζθνξπηζκέλα ζε φιε ζρεδφλ ηελ έθηαζε ηεο 

Πνιπηερλεηνχπνιεο. ην Υάξηε 2 παξνπζηάδνληαη νη ζέζεηο ησλ εζηηαηνξίσλ. Σα 

εζηηαηφξηα θαη ηα θπιηθεία δνπιεχνπλ θαζεκεξηλά απφ λσξίο ην πξσί κέρξη ην 

απφγεπκα. Σα εζηηαηφξηα εηδηθά δνπιεχνπλ θαη ηα αββαηνθχξηαθα γηα λα θαιχςνπλ 

ηηο αλάγθεο ησλ θνηηεηψλ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ. Δπνκέλσο ε ιεηηνπξγία ηνπο δελ 

αθνινπζεί ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα αιιά επεθηείλεηαη θαη ηηο ππφινηπεο εκέξεο.  

Χάρτης 6.1: Πξνζδηνξηζκόο ηεο ζέζεο ησλ θπιηθείσλ ηνπ Δ.Μ.Π 
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Χάρτης 6.2: Πξνζδηνξηζκόο ηεο ζέζεο ησλ εζηηαηνξίσλ ηνπ Δ.Μ.Π. 

 Οη θχξηεο θαηεγνξίεο απνξξηκκάησλ ζε θπιηθεία θαη εζηηαηφξηα πνπ ζπλδένληαη 

κε ηελ παξαγσγή ηξνθίκσλ είλαη: 

1. Οξγαληθά απνξξίκκαηα 

2. Απνξξίκκαηα πιηθψλ ζπζθεπαζίαο. 

νη νπνίεο αλαιχνληαη παξαθάησ 

1) Οξγαληθά απνξξίκκαηα: 

Σα απνξξίκκαηα απηά πεξηιακβάλνπλ:  

 Βηναπνδνκήζηκα απνξξίκκαηα φπσο: 

      Φσκί, θξνχηα, θξέαο θαη ςάξη, καγεηξεπηά θαη λσπά ηξφθηκα, θινηνί     

ιαραληθψλ, αιέζκαηα θαθέ, ζαθνπιάθηα ηζαγηνχ. 

 Φπηηθφ ιάδη: 

            ια ηα απνξξίκκαηα θπηηθψλ ειαίσλ φπσο ειαηφιαδν ή θαιακπνθέιαην. 

 Τγξά θαηάιιεια γηα αλζξψπηλε θαηαλάισζε: 

            Υπκνί, γάια, δσκνί απνηεινχλ παξαδείγκαηα απηήο ηεο ππνθαηεγνξίαο.  

2) Απνξξίκκαηα πιηθψλ ζπζθεπαζίαο: 

Σα απνξξίκκαηα απηά πεξηιακβάλνπλ:  

 Υάξηηλεο ζπζθεπαζίεο:  
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Κηβψηηα γηα ηελ κεηαθνξά ηξνθίκσλ θαη πνηψλ, πνηήξηα κηαο ρξήζεο 

 Πιαζηηθέο ζπζθεπαζίεο: 

Καηεγνξία 1 (PET): πζθεπαζίεο θπξίσο λεξνχ θαη αλαςπθηηθψλ. 

Καηεγνξία 5 (PP): Πνηήξηα κηαο ρξήζεο, θεζεδάθηα απφ γηανχξηη. 

Καηεγνξία (PS): Πνηήξηα κηαο ρξήζεο 

 Μεηαιιηθέο ζπζθεπαζίεο: 

Αινπκηλίνπ: Κνπηηά αλαςπθηηθψλ 

ηδεξνχρεο: Κνπηηά γιπθηζκάησλ 

 Πνιπζηξσκαηηθέο ζπζθεπαζίεο: 

Tetra-pak ζπζθεπαζίεο γηα ρπκνχο θαη γάια. 

Θα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ε παξαπάλσ αλάιπζε δελ ιακβάλεη ππφςε ηεο ηηο 

ζπζθεπαζίεο πνπ πεξηέρνπλ ηηο πξψηεο χιεο γηα ηελ παξαγσγή ησλ ηξνθίκσλ. Οη 

ζπζθεπαζίεο απηέο παξακέλνπλ ζηνπο ρψξνπο ησλ εζηηαηνξίσλ θαη ησλ θπιηθείσλ 

θαη δελ δηαζθνξπίδνληαη ζε άιινπο ρψξνπο.   

Πέξα απφ ηα απφβιεηα πνπ ζπλδένληαη άκεζα κε ηελ παξαγσγή ηξνθίκσλ ζε 

θπιηθεία θαη εζηηαηφξηα, ζπλαληψληαη θαη απνξξίκκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ηελ 

θαζαξηφηεηα ησλ ρψξσλ απηψλ φπσο πιαζηηθέο ζπζθεπαζίεο θαζαξηζηηθψλ 

πξντφλησλ.   

 Πξνηάζεηο γηα ελαιιαθηηθά ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο ζε θπιηθεία θαη εζηηαηφξηα: 

 πζθεπαζίεο: 

Ζ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ζπζθεπαζηψλ κπνξεί λα αθνινπζήζεη ηηο εμήο ιχζεηο: 

1. Κνηλνί  γηα φιεο ηηο ζπζθεπαζίεο κπιε θάδνη 240 ιίηξσλ πνπ ην πεξηερφκελν 

ηνπο ζα αδεηάδεη ζηνπο κεγάινπο κπιε θάδνπο ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο 

Αλάθηεζεο Αλαθχθισζεο, νη νπνίνη βξίζθνληαη ζην εζσηεξηθφ νδηθφ δίθηπν 

ηεο Πνιπηερλεηνχπνιεο. 

2. Ξερσξηζηέο ξνέο κε θάδνπο δηαθνξεηηθνχ ρξψκαηνο αλάινγα κε ην είδνο ηνπ 

πιηθνχ ζπζθεπαζίαο. Βέβαηα κηα ηέηνηα πξννπηηθή πξνυπνζέηεη ηε 

δηακφξθσζε ελφο ζπζηήκαηφο ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο απνθιεηζηηθά απφ ην 

Δ.Μ.Π. θαζψο δελ ππάξρεη ελαιιαθηηθφ ζχζηεκα δηαθνξεηηθψλ ξνψλ 

ζπζθεπαζηψλ εγθεθξηκέλν απφ ην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, κε εμαίξεζε ηελ 

«Αληαπνδνηηθήο Αλαθχθισζεο Α.Δ.» πνπ ζα κπνξνχζαλ ζπκπιεξσκαηηθά 

λα εγθαηαζηαζνχλ θέληξα αλαθχθισζεο ηεο εηαηξείαο απηήο κε ξνέο γηα 

πιαζηηθά PET κπνπθάιηα θαη θνπηάθηα αινπκηλίνπ. Σα θέληξα απηά 

πξνηείλεηαη λα βξίζθνληαη έμσ απφ ηα θπιηθεία θαη ηα εζηηαηφξηα, 

απεπζπλφκελα θπξίσο ζηνπο θνηηεηέο θαη ζην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ. 

Δληνχηνηο ηα θέληξα απηά δελ ζα κπνξνχζαλ λα δηαρεηξηζηνχλ ην ζχλνιν ησλ 

πιηθψλ ζπζθεπαζίαο ησλ θπιηθείσλ θαη ησλ εζηηαηνξίσλ.   
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 Οξγαληθά απνξξίκκαηα: 

Μεηαθνξά ηνπ νξγαληθνχ απνξξίκκαηνο θπηηθήο πξνέιεπζεο ζε θάδνπο 

θνκπνζηνπνίεζεο. Κάζε εζηηαηφξην πξνηείλεηαη λα έρεη ηνλ δηθφ ηνπ θάδν 

θνκπνζηνπνίεζεο ελψ ηα θπιηθεία κπνξνχλ λα έρνπλ θνηλνχο θάδνπο κε ηα 

γεηηνληθά θηήξηα ηεο Οκάδαο 2.   

 Φπηηθφ ιάδη: 

χκβαζε κε ζχζηεκα ζπιινγήο θπηηθψλ ειαίσλ. Κάζε εζηηαηφξην θαη θπιηθείν λα 

έρεη ην δηθφ ηνπ δνρείν. 
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 Οκάδα 2:  Κηήξηα ρνιώλ, θηήξηα Τπεξεζηώλ Δ.Μ.Π, εκπνξηθέο ππεξεζίεο, 

Κεληξηθή Βηβιηνζήθε 

Απηή ε νκάδα θαηαιακβάλεη ηελ κεγαιήηεξε έθηαζε ησλ θηεξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ 

ζε ζρέζε κε νπνηαδήπνηε άιιε. Αλακθίβνια ε δηακφξθσζε κηαο ζηξαηεγηθήο 

δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ ζηνπο ρψξνπο ηεο ζα κεηψζεη ζεκαληηθά ηελ 

πνζφηεηα ησλ απνξξηκκάησλ ηνπ ζχκκεηθηνπ πνπ θαηαιήγεη ζην ΥΤΣΑ. Δπείζεο, ζε 

απηή ηελ νκάδα βξίζθνληαη θαη ηα Δξγαζηήξηα ησλ ρνιψλ πνπ παξάγνπλ ηδηαηηέξσο 

επηθίλδπλα απφβιεηα, πιήλ φκσο  ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο κειεηψληαη 

κφλν ηα απνξξίκκαηα αζηηθνχ ηχπνπ πνπ παξάγνληαη ζην Δ.Μ.Π. 

Χάρτης 6.3: Πξνζδηνξηζκόο ηεο ζέζεο ησλ θηεξίσλ ησλ ρνιώλ. 
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Χάρτης 6.4: Πξνζδηνξηζκόο ηεο ζέζεο ησλ θηεξίσλ ησλ ππεξεζηώλ 

 

Χάρτης 6.5: Πξνζδηνξηζκόο ηεο ζέζεο ησλ εκπνξηθώλ ππεξεζηώλ 
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Χάρτης 6.6: Πξνζδηνξηζκόο ηεο ζέζεο ηεο θεληξηθήο βηβιηνζήθεο ηνπ Δ.Μ.Π. 

 Οη θχξηεο θαηεγνξίεο απνξξηκκάησλ ζηα θηήξηα ησλ ρνιψλ, ηα θηήξηα ησλ 

Τπεξεζηψλ ηνπ Δ.Μ.Π, ηηο εκπνξηθέο ππεξεζίεο θαη ηελ Κεληξηθή Βηβιηνζήθε 

είλαη: 

1) Υαξηί, ην νπνίν πεξηιακβάλεη: 

i) Υαξηί γξαθείνπ 

Σν ραξηί γξαθείνπ πεξηιακβάλεη: 

(1) Δθηππψζεηο 

(2) Δπηζηνιέο 

(3) Φαθέινπο 

ii) Πεξηνδηθά/Γπαιηζηεξφ ραξηί 

(1) Πεξηνδηθά 

(2) Γηαθεκίζεηο ηππσκέλεο ζε γπαιηζηεξφ ραξηί 

(3) Καηάινγνη 

iii) Δθεκεξίδεο 

iv) Υάξηηλεο ζπζθεπαζίεο 

(1) Υάξηηλεο ζαθνχιεο 

(2) πζθεπαζίεο θαγεηνχ 

v) Υαξηί θνπδίλαο & ραξηνπεηζέηεο 

 



 

161 
 

2) Υαξηφλη, ην νπνίν πεξηιακβάλεη: 

i) Υαξηφλη πνπ δελ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ζπζθεπαζία: φιεο νη άιιεο κνξθέο 

ραξηνληνχ πνπ δελ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ζπζθεπαζία φπσο αξρεία θαη 

θαθέινπο, επρεηήξηεο θάξηεο, ηαρπδξνκηθέο θάξηεο θαη εηζηηήξηα.   

ii)  Δπίπεδν ραξηφλη: Κηβψηηα ζπζθεπαζίαο 

iii) Κπκαηνεηδέο ραξηφλη ζπζθεπαζίαο: Οπνηνδήπνηε θπκαηνεηδέο ραξηφλη 

3) Πιαζηηθφ: 

A. Πιαζηηθφ ζπζθεπαζίαο 

i) PET πζθεπαζία ηχπνπ 1: 

Πεξηιακβάλεη θπξίσο πιαζηηθά κπνπθάιηα λεξνχ θαη αλαςπθηηθψλ, 

ηκήκαηα ζπζθεπαζίαο ηξνθίκσλ.  

ii) HDPE πζθεπαζία ηχπνπ 2: 

Πεξηιακβάλεη θπξίσο ζπζθεπαζίεο θαζαξηζηηθψλ. 

iii) LDPE πζθεπαζία ηχπνπ 4:  

Πεξηιακβάλεη θπξίσο ηηο πιαζηηθέο ζαθνχιεο θαη ζπζθεπαζίεο 

πεξηηπιίγκαηνο.  

iv) PP πζθεπαζία ηχπνπ 5: 

Πεξηιακβάλεη θπξίσο ζπζθεπαζίεο ηξνθίκσλ ,πνηψλ θαη ζήθεο CDs. 

v) PS πζθεπαζία ηχπνπ 6: 

Πεξηιακβάλεη ζπζθεπαζίεο ηξνθίκσλ θαη πξνζηαηεπηηθέο ζπζθεπαζίεο 

εκπνξεπκάησλ. 

vi) OTHER πζθεπαζία ηχπνπ 7:  

Πεξηιακβάλεη θπξίσο ζπζθεπαζίεο εκπνξεπκάησλ. 

B. Πιαζηηθφ κε ζπζθεπαζίαο 

Πεξηιακβάλεη φια ηα άιια είδε πιαζηηθνχ φπσο παπνχηζηα , ζσιήλεο, 

ιεθάλεο θ.ι.π.  

4) Μέηαιια: 

i) πζθεπαζίεο αινπκηλίνπ:  

Πεξηιακβάλεη θπξίσο ζπζθεπαζίεο αλαςπθηηθψλ θαη κεξηθέο ζπζθεπαζίεο 

ηξνθψλ. 

ii) ηδεξνχρεο ζπζθεπαζίεο: 

Πεξηιακβάλεη θπξίσο ζπζθεπαζίεο θαθέ, γάιαθηνο θαη ηξνθίκσλ. 

iii) Μέηαιια κε ζπζθεπαζίαο: 

Πεξηιακβάλεη θπξίσο ζπλδεηήξεο, θιεηδηά θαη πιηθά νηθνδνκψλ. 

5) Γπαιί: 

i) Γπάιηλα κπνπθάιηα θαη βάδα: 

Πεξηιακβάλεη ην δηάθαλν θαη ρξσκαηηζηφ γπαιί.  
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ii) Γπάιηλα πνηήξηα 

iii) Pyrex  

Πεξηιακβάλεη θπξίσο ζθεχε Δξγαζηεξίσλ. 

iv) Δπίπεδν γπαιί: 

πσο είλαη ηα γπάιηλα παξάζπξα θαη νη θαζξέθηεο. 

6) Πνιπζηξσκαηηθέο ζπζθεπαζίεο: 

i) πζθεπαζίεο πνηψλ: 

Οξηζκέλεο ράξηηλεο ζπζθεπαζίεο πνηψλ είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ 

πνιιά δηαθνξεηηθά πιηθά, φπσο π.ρ. νη ζπζθεπαζίεο tetrapak. Απηέο 

πεξηέρνπλ θπξίσο ραξηφλη θαη πιαζηηθφ θαη γηα λα επηηεπρζεί ν 

δηαρσξηζκφο ησλ πιηθψλ ηνπο απαηηείηαη εηδηθή κεηαρείξηζε.    

ii) πζθεπαζίεο θαξκάθσλ: 

Πνιπζηξσκαηηθέο ζπζθεπαζίεο πνπ πεξηέρνπλ ράπηα. 

7) Οξγαληθά απνξξίκκαηα: 

i) Βηναπνδνκήζηκα απνξξίκκαηα θνπδίλαο θαη θπιηθείσλ: 

Πεξηιακβάλεη θξνχηα, ςσκί, καγεηξεπηφ θαη ακαγείξεπην θαγεηφ, θινηνχο 

ιαραληθψλ, ζαθνπιάθηα ηζαγηνχ θαη αιέζκαηα θαθέ. 

ii) Τγξά θαηάιιεια γηα αλζξψπηλε θαηαλάισζε: 

Πεξηιακβάλεη θαθέ, ρπκνχο, γάια θ.α. 

8) Τθάζκαηα: 

Πεξηιακβάλεη νπνηνδήπνηε είδνο ξνχρνπ.  

9) Δπηθίλδπλα απνξξίκκαηα: 

i) Υξψκαηα θαη βεξλίθηα 

Πεξηιακβάλεη φια ηα είδε ρξσκάησλ θαη βεξληθηψλ  

ii) Μειαλνδνρεία εθηππσηψλ  

Πεξηιακβάλεη φια ηα είδε κειαλνδνρείσλ εθηππσηψλ.  

iii) Α.Ζ.Ζ.Δ 

Πεξηιακβάλεη φια ηα είδε απνβιήησλ ειεθηξηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ 

εμνπιηζκνχ. ε απηή ηελ θαηεγνξία αλήθνπλ θαη νη ιακπηήξεο θζνξηζκνχ. 

iv) Μπαηαξίεο θαη ζπζζσξεπηέο: 

Πεξηιακβάλεη φια ηα είδε κπαηαξηψλ θαη ζπζζσξεπηψλ.  

v) Απφβιεηα ιηπαληηθψλ ειαίσλ: 

Πεξηιακβάλεη φια ηα κε επαλαρξεζηκνπνηήζηκα ιηπαληηθά έιαηα θαη ηηο  

ζπζθεπαζίεο ηνπο. 

vi) Λεγκέλα θάξκαθα 
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10)  Απφβιεηα απφ θαηαζθεπέο θαη θαηεδαθίζεηο: 

Πεξηιακβάλεη φια ηα είδε απνβιήησλ πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ ζπληήξεζε 

θαη αλακφξθσζε ησλ θηεξίσλ.  

 Πξνηάζεηο γηα ελαιιαθηηθά ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο ζηα θηήξηα ησλ ρνιψλ, ηα 

θηήξηα ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ Δ.Μ.Π, ηηο εκπνξηθέο ππεξεζίεο θαη ηελ Κεληξηθή 

Βηβιηνζήθε: 

 πζθεπαζίεο: 

Γηα ηηο ζπζθεπαζίεο ζα ήηαλ πξνηηκφηεξε ε χπαξμε θνηλψλ κπιε θάδσλ ησλ  240 

ιίηξσλ, ησλ νπνίσλ ην πεξηερφκελν ζα κεηαθέξεηαη θαη ζα αδεηάδεηε ζηνπο κεγάινπο 

κπιε θάδνπο ηεο Δ.Δ.Α.Α. Ζ χπαξμε πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ ξνψλ ζα δεκηνπξγνχζε 

πξνβιήκαηα ζηε ζπιινγή αιιά θαη ζηνπο ρψξνπο ησλ θηεξίσλ θαζψο πνιινί 

δηαθνξεηηθνί θάδνη ζα θαηαιάκβαλαλ κεγάιε επηθάλεηα. 

 Υαξηί: 

πσο έγηλε θαηαλνεηφ απφ ηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα κε ηηο δεηγκαηνιεςίεο ζηνπο 

θάδνπο αλαθχθισζεο ραξηηνχ ζε ηκήκα ησλ ρψξσλ ηεο νκάδαο 2 ε χπαξμε ζε 

κεγάιε αλαινγία θαιήο πνηφηεηαο ραξηηνχ (Α΄ Πνηφηεηαο)  νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα 

φηη ζα ήηαλ ηδηαηηέξσο απνδνηηθή ε χπαξμε δπν ξνψλ γηα ην αλαθπθιψζηκν ραξηί. 

Μηα ξνή γηα Α΄ Πνηφηεηαο θαη κία γηα Β΄ Πνηφηεηαο ραξηί. Σα ραξηφληα θαη νη θνχηεο 

πξνηείλεηαη λα ηνπνζεηνχληαη ζηνπο κπιε θάδνπο.   

 Μειαλνδνρεία: 

Έλα ηδηαηηέξσο επηθίλδπλν απφβιεην πνπ παξάγεηαη ζηνπο ρψξνπο ηεο δεχηεξεο 

νκάδαο είλαη ηα κειαλνδνρεία ησλ εθηππσηψλ θαη ησλ θσηνηππηθψλ κεραλεκάησλ. 

Γηα ηα κειαλνδνρεία δελ ππάξρεη εγθεθξηκέλν ελαιιαθηηθφ ζχζηεκα ζπιινγήο απφ ην 

Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο. Δληνχηνηο ππάξρνπλ ζπζηήκαηα απφ εηαηξείεο πνπ 

εκπνξεχνληαη ηέηνηα πξντφληα θαη ζα κπνξνχζαλ κε κηα θεληξηθή νξγάλσζε απφ ηελ 

δηνίθεζε ηνπ Πνιπηερλείνπ λα πηνζεηεζνχλ.  

 Α.Ζ.Ζ.Δ.: 

Σνπνζέηεζε θάδσλ ηεο «Αλαθχθισζεο πζθεπψλ Α.Δ.» γηα ηηο κηθξέο ειεθηξηθέο θαη 

ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο.  

 Φσηηζηηθά είδε θαη ιακπηήξεο θζνξηζκνχ: 

Σνπνζέηεζε κεγάισλ θάδσλ γηα ηα θσηηζηηθά είδε θαη εηδηθψλ θάδσλ γηα ιακπηήξεο 

ηεο εηαηξείαο «Φσηνθχθισζεο Α.Δ.». 

 πζζσξεπηέο: Σνπνζέηεζε κεγάισλ θάδσλ ηεο εηαηξεία «ΤΓΔΤ Α.Δ.» ζε 

θεληξηθά ζεκεία. Θα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ζε απηή ηελ θαηεγνξία αλήθνπλ θαη ηα 

UPS ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ.  

 Φνξεηέο ειεθηξηθέο ζηήιεο: Σνπνζέηεζε ησλ ζσιελνεηδψλ θάδσλ ηεο εηαηξείαο 

ΑΦΖ Α.Δ. 
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 Οξγαληθφ απφξξηκκα θπηηθήο πξνέιεπζεο: Σνπνζέηεζε θάδσλ 

θνκπνζηνπνίεζεο ζε ζεκεία πνπ λα είλαη εχθνια πξνζβάζηκα ζην πξνζσπηθφ 

θαζαξηφηεηαο. πσο αλαθέξζεθε θαη ζηελ πξψηε νκάδα, νη θάδνη απηνί 

κπνξνχλ λα είλαη θνηλνί, φπνπ είλαη εθηθηφ, θαη γηα ηα θπιηθεία.  

 Οξπθηά έιαηα: 

ε πνιιά Δξγαζηήξηα απαηηείηαη ε ρξήζε νξπθηψλ ειαίσλ γηα ηελ ζπληήξεζε 

ησλ κεραλεκάησλ. Γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ ρξεζηκνπνηεκέλσλ ειαίσλ θαη ησλ 

ζπζθεπαζηψλ ηνπο πξνηείλεηαη ε ηνπνζέηεζε θάδσλ ηεο Δ.Λ.Σ.Δ.Π.Δ. Α.Δ. ζε 

ζεκεία γλσζηά ζηνπο ππεπζχλνπο ησλ Δξγαζηεξηψλ. 

 Οηθνδνκηθά πιηθά: 

ηνπο ρψξνπο ηνπ Δ.Μ.Π. πξαγκαηνπνηνχληαη ζπρλά εξγαζίεο ζπληήξεζεο 

θηεξίσλ κε απνηέιεζκα πνιιά νηθνδνκηθά πιηθά λα θαηαιήγνπλ ζην θνηλφ θάδν 

απνξξηκκάησλ. Πξνηείλεηαη ε ηνπνζέηεζε κεγάισλ θάδσλ γηα κπάδα θνληά ζηηο 

Πνιπδχλακεο Μνλάδεο έηζη ψζηε νη εξγαδφκελνη ζε εαπηέο χζηεξα απφ θάπνηα 

εξγαζία λα πεηάλε εθεί ηα κπάδα. Δπηπιένλ ηνπο θάδνπο απηνχο ζα κπνξνχζαλ 

λα ηνπο ρξεζηκνπνηνχλ θαη νη δηάθνξνη εξγνιάβνη πνπ πξαγκαηνπνηνχλ 

εξγαζίεο ζην Δ.Μ.Π.  
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 Οκάδα 3: Κηήξηα Δζηηώλ 

Αλ θαη νη Δζηίεο δελ δηνηθνχληαη απφ ην Δ.Μ.Π. παξφια απηά ζα κπνξνχζαλ λα 

εληαρζνχλ ζηε γεληθφηεξε ζηξαηεγηθή γηα ηε δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ πνπ ζα 

αθνινπζήζεη ην Ίδξπκα. ηνπο ρψξνπο ηνπ Δ.Μ.Π. θηινμελνχληαη δχν ζπγθξνηήκαηα 

Δζηηψλ φπσο θαίλεηαη κε ην θίηξηλν ρξψκα ζην Υάξηε 7. Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

ζπληεινχληαη ζηνπο ρψξνπο ησλ Δζηηψλ έρνπλ σο απνηέιεζκα ην απφξξηκκα πνπ 

πξνθχπηεη λα κελ παξνπζηάδεη ραξαθηεξηζηηθά ηδξπκαηηθνχ απνξξίκκαηνο αιιά 

θνηλνχ δεκνηηθνχ απνξξίκκαηνο. Σν γεγνλφο απηφ βνεζάεη ην Γήκν Εσγξάθνπ ζηα 

φξηα ηνπ νπνίνπ αλήθεη ε Πνιπηερλεηνχπνιε, λα δηαρεηξηζηεί επθνιφηεξα ην 

απφξξηκκα πνπ παξάγεηαη απφ ηηο Δζηίεο. Γηα ηε δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ ησλ 

Δζηηψλ ζα κπνξνχζαλ λα ππάξρνπλ γηα θάπνηα απφ ηα αλαθπθιψζηκα απνξξίκκαηα 

θνηλά ελαιιαθηηθά ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο κε απηά πνπ ζα εθαξκνζηνχλ θαη ζηνπο 

ππφινηπνπο ρψξνπο ηνπ Δ.Μ.Π. Γηα παξάδεηγκα ζα κπνξνχζαλ λα ππάξρνπλ θάδνη 

γηα Α΄ πνηφηεηαο ραξηί θαζψο θαη θάδνη θνκπνζηνπνίεζεο. Δληνχηνηο γηα ηελ 

θαζηέξσζε ελφο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ ζηηο Δζηίεο ζα πξέπεη λα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ εθηεηακέλεο δεηγκαηνιεςίεο γηα λα γίλεη θαηαλνεηή ε αθξηβήο 

ζχζηαζε ηνπ παξαγφκελνπ απνξξίκκαηνο. Σα ζπκπεξάζκαηα απφ κηα ηέηνηα κειέηε 

ζα ήηαλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθά,  φρη κφλν γηα ηε δηακφξθσζε ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο 

ζε άιιεο Δζηίεο αιιά θαη γεληθά γηα εγθαηαζηάζεηο πνπ δηακέλνπλ πνιινί άλζξσπνη 

καδί, φπσο πνιπθαηνηθίεο, μελνδνρεία θ.α.      

 

Χάρτης 6.7: Πξνζδηνξηζκόο ηεο ζέζεο ησλ εζηηώλ ηνπ Δ.Μ.Π. 
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 Οκάδα 4: Υώξνη εθηόο θηεξίσλ (δξόκνη, πεδνδξόκηα, ρώξνη ζηάζκεπζεο, 

αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο, ζεκεία μεθνύξαζεο, ζηάζεηο ιεσθνξείσλ). 

Οη ρψξνη απηνί δελ ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν απφ ηα κέιε ηεο πνιπηερλεηαθήο 

θνηλφηεηαο αιιά θαη απφ θαηνίθνπο ησλ γχξσ πεξηνρψλ πνπ έξρνληαη γηα αλαςπρή 

θαη άζιεζε. Δπνκέλσο φια ηα απνξξίκκαηα πνπ κπνξνχλ λα βξεζνχλ ζηνπο 

ρψξνπο απηνχο δελ πξνέξρνληαη απνθιεηζηηθά απφ ηα θπιηθεία ηνπ Δ.Μ.Π.     

Υάξηεο 6.8: Πξνζδηνξηζκφο ηεο ζέζεο ησλ θχξησλ αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη 

ησλ ζηάζεσλ ιεσθνξείνπ. 

 Οη θχξηεο θαηεγνξίεο απνξξηκκάησλ ζηνπο ρψξνπο εθηφο θηεξίσλ είλαη: 

1. Υαξηί 

I. Πεξηνδηθά/Γπαιηζηεξφ ραξηί 

1) Πεξηνδηθά 

2) Γηαθεκίζεηο ηππσκέλεο ζε γπαιηζηεξφ ραξηί 

3) Καηάινγνη 

II. Δθεκεξίδεο 

III. Υάξηηλεο ζπζθεπαζίεο: 

1) Υάξηηλεο ζαθνχιεο 

2) πζθεπαζίεο θαγεηνχ 

IV. Υαξηί θνπδίλαο & ραξηνπεηζέηεο 

          



 

167 
 

2. Πιαζηηθφ: 

Παξνπζηάδνληαη θπξίσο πιαζηηθέο ζπζθεπαζίεο: 

I. PET πζθεπαζία ηχπνπ 1: 

Πεξηιακβάλεη θπξίσο πιαζηηθά κπνπθάιηα λεξνχ θαη αλαςπθηηθψλ θαζψο 

επίζεο ηκήκαηα ζπζθεπαζίαο ηξνθίκσλ. 

II. LDPE πζθεπαζία ηχπνπ 4:  

Πεξηιακβάλεη θπξίσο ηηο πιαζηηθέο ζαθνχιεο θαη ζπζθεπαζίεο 

πεξηηπιίγκαηνο.  

III. PP πζθεπαζία ηχπνπ 5: 

Πεξηιακβάλεη θπξίσο ζπζθεπαζίεο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ. 

IV. PS πζθεπαζία ηχπνπ 6: 

Πεξηιακβάλεη θπξίσο ζπζθεπαζίεο ηξνθίκσλ. 

3. Μέηαιια: 

I. πζθεπαζίεο αινπκηλίνπ:  

Πεξηιακβάλεη θπξίσο ζπζθεπαζίεο αλαςπθηηθψλ θαη κεξηθέο ζπζθεπαζίεο 

ηξνθψλ. 

II. ηδεξνχρεο ζπζθεπαζίεο: 

Πεξηιακβάλεη θπξίσο ζπζθεπαζίεο θαθέ, γάιαθηνο θαη ηξνθίκσλ. 

4. Γπαιί: 

                   Γπάιηλα κπνπθάιηα: 

 Πεξηιακβάλεη ην δηάθαλν θαη ρξσκαηηζηφ γπαιί.  

5. Πνιπζηξσκαηηθέο ζπζθεπαζίεο: 

πζθεπαζίεο πνηψλ: 

Οξηζκέλεο ράξηηλεο ζπζθεπαζίεο πνηψλ είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ 

πνιιά δηαθνξεηηθά πιηθά, φπσο π.ρ. νη ζπζθεπαζίεο tetrapak. Απηέο 

πεξηέρνπλ θπξίσο ραξηφλη θαη πιαζηηθφ θαη γηα λα επηηεπρζεί ν 

δηαρσξηζκφο ησλ πιηθψλ ηνπο απαηηείηαη εηδηθή κεηαρείξηζε.    

6. Οξγαληθά απνξξίκκαηα: 

I. Βηναπνδνκήζηκα απνξξίκκαηα θνπδίλαο θαη θπιηθείσλ: 

Πεξηιακβάλεη θξνχηα, ςσκί, καγεηξεπηφ θαη ακαγείξεπην θαγεηφ, θινχδεο 

ιαραληθψλ, ζαθνπιάθηα ηζαγηνχ θαη αιέζκαηα θαθέ. 

II. Τγξά θαηάιιεια γηα αλζξψπηλε θαηαλάισζε: 

Πεξηιακβάλεη θαθέ, ρπκνχο, γάια θ.ι.π. 

Θα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη πέξα απφ ηα παξαπάλσ απνξξίκκαηα ζηνπο ρψξνπο ηεο 

Οκάδαο 4 εκθαλίδνληαη θαη δηάθνξα επηθίλδπλα απφβιεηα φπσο κπαηαξίεο 

απηνθηλήησλ, ζπζθεπαζίεο νξπθηειαίσλ, ιακπηήξεο θζνξηζκνχ αιιά θαη ηκήκαηα 
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δίθπθισλ κεραλψλ. Σα πεξηζζφηεξα απφ απηά πξνέξρνληαη απφ δξαζηεξηφηεηα 

αλζξψπσλ πνπ δελ αλήθνπλ ζηελ Πνιπηερληθή θνηλφηεηα.      

Δπίζεο ηδηαίηεξε ζεκαζία πξέπεη λα δνζεί ζηα κνιπζκαηηθά απφβιεηα πνπ είλαη 

θπξίσο ζχξηγγεο ηνμηθνκαλψλ θαη ζηα απφβιεηα νηθνδνκηθψλ πιηθψλ (κπάδα). 

 

Εικόνα 6.1: Γηάζπαξηα απνξξίκκαηα ζηνπο ρώξνπο ηεο Οκάδαο 4. 

 Πξνηάζεηο γηα ελαιιαθηηθά ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο ζηνπο ρψξνπο εθηφο θηεξίσλ. 

Γηα ηελ δηακφξθσζε ελφο αμηφπηζηνπο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ 

ζηνπο εμσηεξηθνχο ρψξνπο ηνπ Δ.Μ.Π. ζα πξέπεη αξρηθά λα πξνζδηνξηζηνχλ νη 

πεξηνρέο εθείλεο κε ηελ κεγαιχηεξε αλζξψπηλε παξνπζία. Οη ρψξνη απηνί είλαη 

θπξίσο νη ζηάζεηο ησλ ιεσθνξείσλ, νη αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο (Υάξηεο 8) θαη νη 

θεληξηθνί δηάδξνκνη. ηνπο παξαπάλσ ρψξνπο ζα κπνξνχζε λα αλαπηπρζεί έλα 

ζχζηεκα δηαρείξηζεο δχν ξνψλ. Ζ πξψηε ξνή ζα πξννξίδεηαη γηα ηηο αλαθπθιψζηκεο 

ζπζθεπαζίεο θαη ε δεχηεξε γηα φια ηα ππφινηπα απνξξίκκαηα. Σν πεξηερφκελν απφ 

ηνπο θάδνπο ηεο πξψηεο ξνήο ζα ελαπνηίζεηαη ζηνπο κεγάινπο κπιε θάδνπο ηεο 

Δ.Δ.Α.Α. ελψ ην πεξηερφκελν ησλ θάδσλ ηεο δεχηεξεο ζηνπο θνηλνχο θάδνπο.  

Σέινο γηα λα αληηκεησπηζηεί ην θαηλφκελν ηεο παξνπζίαο επηθίλδπλσλ 

απνξξηκκάησλ, φπσο αλαθέξζεθε πην πάλσ, ζηνπο ρψξνπο ηεο Οκάδαο 4 

πξνηείλεηαη ε  χπαξμε «λεζίδσλ αλαθχθισζεο» ζηηο πχιεο ηνπ Δ.Μ.Π. κε θάδνπο 

απφ ηα παξαθάησ ζπιινγηθά ζπζηήκαηα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο:  
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1. πιινγηθφ χζηεκα Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο πζθεπαζηψλ Οξπθηειαίσλ 

«Κέληξν Δλαιιαθηηθήο Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο Α.Δ. κε ηνλ δηαθξηηηθφ ηίηιν 

ΚΔΠΔΓ ΑΔ» 

2. πιινγηθφ χζηεκα Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο πζζσξεπηψλ ΤΓΔΤ Α.Δ. 

3.  πιινγηθφ χζηεκα Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο θνξεηψλ ζηειψλ ΑΦΖ Α.Δ. 

4. πιινγηθφ χζηεκα Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο Αλαθχθισζεο πζθεπψλ Α.Δ. κε 

θάδνπο γηα κεγάιεο θαη κηθξέο ειεθηξηθέο / ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο θαη θάδν γηα 

ιακπηήξεο θζνξηζκνχ. 

Ζ χπαξμε ησλ «λεζίδσλ αλαθχθισζεο» ζα δψζεη ηελ δπλαηφηεηα ζηα κέιε ηεο 

Πνιπηερληθήο θνηλφηεηαο αιιά θαη ζηνπο θαηνίθνπο ησλ γχξσ πεξηνρψλ λα βξνπλ 

θάδνπο απφ ηα παξαπάλσ ζπζηήκαηα θάηη πνπ είλαη ηδηαίηεξα δχζθνιν. 

 

Εικόνα 6.2: Η ζεκεξηλή θαηάζηαζε ζηνπο θάδνπο απνξξηκκάησλ ηεο Οκάδαο 4. 

6.3. Μεηαηξνπή ηνπ Δ.Μ.Π. ζε ππξήλα ελόο επξύηεξα νξγαλσκέλνπ 

ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ 

Σν Δ.Μ.Π. ζα κπνξνχζε λα πξσηαγσληζηήζεη ζηνλ αγψλα γηα κηα νξζφηεξε 

δηαρείξηζε ησλ αζηηθψλ ζηεξεψλ απνβιήησλ ζηελ Αηηηθή θαη ζηελ Διιάδα επξχηεξα. 

Αξρηθά ζε ηνπηθφ επίπεδν ζα κπνξνχζε λα ζπλεξγαζηεί κε ην φκνξν Καπνδηζηξηαθφ 

Παλεπηζηήκην έηζη ψζηε λα δηακνξθψζνπλ απφ θνηλνχ ζηξαηεγηθέο νξζήο 

δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ. Απηφ ζα κπνξνχζε λα επηηεπρζεί κε ηελ πηνζέηεζε 

θνηλψλ ελαιιαθηηθψλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο θαη ηαπηφρξνλα κε ηελ πηνζέηεζε 

θνηλψλ πξνγξακκάησλ κείσζεο θαη επαλαρξεζηκνπνίεζεο ησλ απνξξηκκάησλ.   

Οπνηαδήπνηε πξνζπάζεηα πξνο κηα ηέηνηα θαηεχζπλζε ζα ήηαλ ηδηαηηέξσο 

απνδνηηθή θαζψο ηα απνξξίκκαηα πνπ παξάγνληαη ζηελ Παλεπηζηεκηνχπνιε είλαη 

παξφκνηαο ζχζηαζεο κε απηά ηεο Πνιπηερλεηνχπνιεο.     
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Χάρτης 6.9: Υώξνη κε ηνπο νπνίνπο γεηηληάδεη ε Πνιπηερλεηνύπνιε. 

ε επφκελν ζηάδην ζα κπνξνχζε ην Δ.Μ.Π. λα ζπλεξγαζηεί κε ην δήκν Εσγξάθνπ 

γηα ηελ δηακφξθσζε θνηλψλ ελαιιαθηηθψλ ζπζηεκάησλ ζε γεηηνληθέο κε ην Δ.Μ.Π. 

πεξηνρέο. Γηα παξάδεηγκα ζηα ζπζηήκαηα γηα ην ραξηί θαη ηα κειαλνδνρεία ζα 

κπνξνχζαλ λα εληαρζνχλ ηα ζρνιεία θαη ηα θσηνηππηθά θέληξα πνπ γεηηληάδνπλ κε 

ην Ίδξπκα. Με ηηο παξαπάλσ δξάζεηο, αιιά θαη κε έλα πιήζνο άιισλ, ην Δ.Μ.Π. ζα 

κπνξεί λα θαηαζηεί αξσγφο δχλακε ζηε δηακφξθσζε κηαο θνηλσλίαο πνπ ζα ζέβεηαη 

ην πεξηβάιινλ θαη ζα δηαρεηξίδεηαη ζσζηά ηα απνξξίκκαηά ηεο ζθεπηφκελε ηηο 

επζχλεο πνπ έρεη ζηε δηαηήξεζε ησλ πεξηνξηζκέλσλ θπζηθψλ πφξσλ πνπ ηεο 

παξέρνληαη.  
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7. ΣΔΛΗΚΑ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ-ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ 

7.1 Γηαδηθαζία πνπ αθνινπζήζεθε 

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία είρε σο ζθνπφ λα κειεηήζεη ηελ ζχζηαζε θαη ηελ 

πνζφηεηα ησλ παξαγφκελσλ απνξξηκκάησλ ζε δηάθνξνπο ρψξνπο ηνπ Δ.Μ.Π. κε 

έκθαζε ζηα παξαγφκελα απνξξίκκαηα ηνπ δεπηέξνπ νξφθνπ ηεο ρνιήο Μ.Μ.Μ. 

ηφρνο απηήο ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο είλαη ηα ζπκπεξάζκαηά ηεο λα 

αμηνπνηεζνχλ γηα ηελ δηακφξθσζε ελφο ζπζηήκαηνο ρσξηζηήο δηαινγήο 

απνξξηκκάησλ ζηε Πνιπηερλεηνχπνιε. ην πιαίζην ηεο παξνχζαο Γηπισκαηηθήο 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζπλνιηθά 39 δεηγκαηνιεςίεο φπσο θαίλεηαη αλαιπηηθά ζην 

παξαθάησ Γξάθεκα 7.1. 

 

 

Γράφημα 7.1 : Σν ζύλνιν ησλ δεηγκαηνιεςηώλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

 

 

 

 

Γεηγκαηνιεςίεο

Έηνο 2009

34

Γεηγκαηνιεςίεο

15

ύκκεηθην 
Απόξξηκκα

14 

ε θίηξηλνπο 
θάδνπο 
ραξηηνύ

5

Α.Ζ.Ζ.Δ.

Έηνο 2010

5

Γεηγκαηνιεςίεο

5

ύκκεηθην 
Απόξξηκκα
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Αλαιπηηθφηεξα ην πξσηφθνιιν ησλ δεηγκαηνιεςηψλ είρε σο εμήο: 

 Γεηγκαηνιεςίεο ζην ζύκκεηθην απόξξηκκα: 

 Τόπορ: Γεχηεξνο ξνθνο ηεο ρνιήο Μεραληθψλ Μεηαιιείσλ-

Μεηαιινπξγψλ. ηνπο ρψξνπο ηνπ δεπηέξνπ νξφθνπ ζπλππάξρνπλ 4 

αίζνπζεο δηδαζθαιίαο , γξαθεία κειψλ Γ.Δ.Π. θαη  Δξγαζηήξηα. 

 Χπονικό Γιάζηημα: 30/4/2009-22/5/2009 θαη 26/4/2010-30/4/2010. 

 Απιθμόρ Γειγμαηολητιών: 15 ζπλερφκελεο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο γηα ην 2009 

θαη 5 ζπλερφκελεο γηα ην 2010. 

 Τπόπορ Σςλλογήρ: Απφ ηελ ππεχζπλε θαζαξηζκνχ ηνπ δεπηέξνπ νξφθνπ 

Μ.Μ.Μ κεηά ην πέξαο ηεο εξγαζίαο ηεο. 

 Γεηγκαηνιεςίεο ζηνπο θάδνπο αλαθύθισζεο ραξηηνύ: 

Γεηγκαηνιεςίεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ: 

 ζην θάδν αλαθχθισζεο ραξηηνχ ηνπ δεπηέξνπ νξφθνπ ηεο ρνιήο Μ.Μ.Μ. 

 ζην θάδν αλαθχθισζεο ραξηηνχ ηεο Γξακκαηείαο ηεο ρνιήο Μ.Μ.Μ. 

 ζηνπο 5 θάδνπο ηεο Κεληξηθήο Βηβιηνζήθεο ηνπ Δ.Μ.Π. 

Αλαιπηηθφηεξα ε δηαδηθαζία δεηγκαηνιεςηψλ ζηνπο θάδνπο αλαθχθισζεο ραξηηνχ 

πεξηγξάθεηαη ζηνλ Πίλαθα 7.1  

Πίνακας 7.1: Γεηγκαηνιεςίεο ζηνπο θάδνπο αλαθύθισζεο ραξηηνύ. 

Θέζε 
Κάδσλ 

Πιήζνο 
Κάδσλ 

Πιήζνο 
Γεηγκαηνιεςηώλ 

Πιήζνο 
Ζκεξώλ 
(Κάδνο 

Δλεξγόο) 

Kg 

Β Όξνθνο 
Μ.Μ.Μ 

1 5 46 269 

Γξακκαηεία 
Μ.Μ.Μ 

1 4 44 34 

Βηβιηνζήθε 5 1 116 85 

 

 Γεηγκαηνιεςίεο ζε θάδνπο γηα Απόβιεηα Ζιεθηξηθνύ θαη Ζιεθηξνληθνύ 

Δμνπιηζκνύ (Α.Ζ.Ζ.Δ.). 

Γεηγκαηνιεςίεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ: 

 ζην θάδν ηνπ δεπηέξνπ νξφθνπ ηεο ρνιήο Μ.Μ.Μ. 

 ζηνπο 2 θάδνπο ηνπ θηεξίνπ Φπζηθήο ηεο ρνιήο .Δ.Μ.Φ.Δ. 

 ζηνπο 2 θάδνπο ζην θηήξην ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ.  
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7.2 Σειηθά ζπκπεξάζκαηα  

Σα θπξηφηεξα ζπκπεξάζκαηα γηα θάζε θαηεγνξία απνξξίκκαηνο ζπλνςίδνληαη ζηα 

εμήο: 

 ύκκεηθην απόξξηκκα 

Σα θχξηα ζπκπεξάζκαηα αλαθνξηθά  ην ζχκκεηθην απφξξηκκα ηνπ δεπηέξνπ νξφθνπ 

ηεο ρνιήο Μ.Μ.Μ. είλαη: 

1. Ζ ζχζηαζε ηνπ ζχκκεηθηνπ απνξξίκκαηνο ήηαλ ζε κεγάιν βαζκφ νκνηφκνξθε 

φιεο ηεο εκέξεο ησλ δεηγκαηνιεςηψλ. Σα απνξξίκκαηα πνπ εκθαλίζηεθαλ ζε 

φιεο ηηο κεηξήζεηο ήηαλ: 

I. Υαξηί αλαθπθιψζηκν 

II. Φηάιεο PET 

III. Πνηήξηα PP 

IV. Πνηήξηα PS 

V. Υάξηηλα πνηήξηα 

VI. πζθεπαζίεο Tetrapak 

VII. Μεηαιιηθέο πζθεπαζίεο 

VIII. Οξγαληθφ απφξξηκκα θπηηθήο πξνέιεπζεο (θξνχηα) 

2. Σν %κ.β  ποζοζηό ηυν ανακςκλώζιμυν ςλικών ζην ζχκκεηθην απφξξηκκα γηα 

ηελ πεξίνδν κειέηεο ηνπ έηνπο  2009 ήηαν 46% ελψ γηα ηελ αληίζηνηρε ηνπ έηνπο 

2010 ήηαν 52%. 

3. Σν %θ.β. πνζνζηφ ηνπ  ανακςκλώζιμος σαπηιού ζηο ζύμμεικηο απόππιμμα 

αςξήθηκε από 22% ηο 2009 ζε 29% ηο 2010 θαη ν ξπζκφο αχμεζεο ηεο 

αζξνηζηηθήο πνζφηεηαο από 2,71kg/ημέπα ηο 2009 ζε 5,27kg/ημέπα ηο 2010. 

Απηέο νη απμήζεηο ηνπ πνζνζηνχ ηνπ αλαθπθιψζηκνπ ραξηηνχ απφ ην 2009 ζην 

2010 κπνξνχλ λα απνδνζνχλ ζην γεγνλφο φηη ν θάδνο αλαθχθισζεο ραξηηνχ 

ηνπ δεπηέξνπ νξφθνπ ηεο ρνιήο Μ.Μ.Μ. ήηαλ αλελεξγφο θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ 

δεηγκαηνιεςηψλ ηνπ 2010. 

4. Ο ξπζκφο αχμεζεο ηεο αζξνηζηηθήο πνζφηεηαο ηνπ οπγανικού αποππίμμαηορ 

θςηικήρ πποέλεςζηρ ήηαλ ζρεδφλ ίδηνο γηα ην 2009 θαη 2010 (0,67kg/ημέπα και 

0,66kg/ημέπα αληίζηνηρα). 

5. Σν πιαζηηθφ PET ήηαλ ε θαηεγνξία πιαζηηθνχ ζπζθεπαζίαο κε ην κεγαιχηεξν 

%θ.β πνζνζηφ. Σν γεγνλφο απηφ ζεσξείηαη αλακελφκελν ιφγν ηεο θπξηαξρίαο 

ηνπ PET σο πιηθνχ ζπζθεπαζίαο. 

 Αλαθπθιώζηκν ραξηί θάδσλ αλαθύθισζεο 

Σα θχξηα ζπκπεξάζκαηα γηα ην αλαθπθιψζηκν ραξηί ησλ θάδσλ αλαθχθισζεο είλαη: 

1. Οη αζξνηζηηθέο θαηαλνκέο ηνπ βάξνπο ηνπ ραξηηνχ ζην ζχλνιν ησλ εκεξψλ ήηαλ: 

 γηα ηνλ δεχηεξν φξνθν ηεο ρνιήο Μ.Μ.Μ. :                 
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 γηα ηε Γξακκαηεία ηεο ρνιήο Μ.Μ.Μ. :                  

Καη ζηηο δπν πεξηπηψζεηο ε πξνζαξκνγή ζηελ εθζεηηθή ζπλάξηεζε ήηαλ ζρεδφλ 

ηέιεηα (R2→1). Ζ εθζεηηθή ζπλάξηεζε θαλεξψλεη κεηαβιεηφ ξπζκφ απφξξηςεο 

αλαθπθιψζηκνπ ραξηηνχ ν νπνίνο δειψλεη ηελ πξννδεπηηθή αχμεζε ηεο 

ζπκκεηνρήο  ησλ κειψλ ηνπ δεπηέξνπ νξφθνπ θαη ηεο Γξακκαηείαο ηεο ρνιήο 

Μ.Μ.Μ., ζην πξφγξακκα αλαθχθισζεο ραξηηνχ.  

2. Το σαπηί Α΄ ποιόηηηαρ (ιεπθφ ραξηί) ήηαλ ε θπξίαξρε θαηεγνξία ζε φινπο ηνπο 

θάδνπο αλαθχθισζεο πνπ κειεηήζεθαλ. Σν γεγνλφο απηφ ζπλεγνξεί ζηε 

δηακφξθσζε ελφο ζπζηήκαηνο ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο ραξηηνχ πνπ λα δηαζέηεη 

μερσξηζηή ξνή γηα ην ραξηί Α΄ πνηφηεηαο. 

3. Σα πνιχ κηθξά %θ.β. πνζνζηά ησλ πιηθψλ πνπ εκθαλίζηεθαλ ζηνπο θάδνπο 

αλαθχθισζεο ραξηηνχ θαη δελ ζα έπξεπε λα βξίζθνληαη εθεί δειψλνπλ ηνλ 

κεγάιν βαζκφ επαηζζεηνπνίεζεο ησλ κειψλ ηεο Πνιπηερληθήο θνηλφηεηαο 

ζρεηηθά κε ηελ αλαθχθισζε.  

 Απόβιεηα Ζιεθηξηθνύ θαη Ζιεθηξνληθνύ Δμνπιηζκνύ (Α.Ζ.Ζ.Δ.) 

Σα θχξηα ζπκπεξάζκαηα γηα ηηο Α.Ζ.Ζ.Δ. είλαη: 

1. Ζ θπξίαξρε θαηεγνξία Α.Ζ.Ζ.Δ ήηαλ ν «Δμνπιηζκφο πιεξνθνξηθήο θαη 

ηειεπηθνηλσληψλ», θαηεγνξία κε κεγάιε αμία σο πξνο ηελ αλαθχθισζε ησλ 

πεξηερφκελσλ κεηαιιηθψλ θξακάησλ. 

2. Παξά ηελ έιιεηςε ελεκέξσζεο ε αληαπφθξηζε ησλ κειψλ ηνπ Δ.Μ.Π. ήηαλ 

ηδηαίηεξα κεγάιε ζην πξφγξακκα αλαθχθισζεο Α.Ζ.Ζ.Δ. 

3. Σα κέιε ηνπ Δ.Μ.Π. δελ έρνπλ ζαθή ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε 

κειαληψλ, ζπζζσξεπηψλ, CD‟s θαη δηζθεηψλ θαζψο αξθεηά ζπρλά 

βξηζθφληνπζαλ ηέηνηα πιηθά ζηνπο θάδνπο Α.Ζ.Ζ.Δ. 

4. Πνιιά απφ ηα Α.Ζ.Ζ.Δ πξνέξρνληαη πηζαλφηαηα απφ δξαζηεξηφηεηεο εθηφο 

Δ.Μ.Π., φπσο είλαη νη ζπζθεπέο πνπ αλήθνπλ ζηε θαηεγνξία ησλ θαηαλαισηηθψλ 

εηδψλ.    

Πέξα απφ ηελ πνζνηηθή θαη πνηνηηθή αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ 

δεηγκαηνιεςηψλ έγηλε πξνζπάζεηα γηα εκηίμηζη ησλ κειινληηθψλ πνζνηήησλ 

απνξξίκκαηνο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα παξαρζνχλ ζην δεχηεξν φξνθν ηεο ρνιήο 

Μ.Μ.Μ. πγθεθξηκέλα κειεηήζεθε ην αλαθπθιψζηκν ραξηί ηνπ ζχκκεηθηνπ 

απνξξίκκαηνο θαη ε ζπλνιηθή πνζφηεηα ηνπ ζχκκεηθηνπ απνξξίκκαηνο.  Σν 

θπξηφηεξν ζπκπέξαζκα απφ απηήλ ηελ κειέηε ήηαλ φηη ςπάπσει δςναηόηηηα εκηίμηζηρ 

ηος παπαγόμενος αποππίμμαηορ όηαν οι ζςνθήκερ  διασείπιζηρ είναι ίδιερ. Ζ 

πεπνίζεζε απηή πεγάδεη απφ ηελ κηθξή δηαθνξά πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζηηο 

κεηξήζεηο ηνπ 2010 θαη ζην εθηηκψκελν εχξνο ηηκψλ πνπ ππνινγίζηεθε κε βάζε ηηο 

κεηξήζεηο ηνπ 2009. Σν γεγνλφο απηφ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ γηα ην ζρεδηαζκφ ελφο 
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ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ζηεξεψλ απνβιήησλ, θαζψο δίλεη ηελ δπλαηφηεηα 

πξνζδηνξηζκνχ ηνπ ρξφλνπ ζηνλ νπνίν έλαο θάδνο κπνξεί λα γεκίζεη. 

ην Κεθάιαην 5 επηρεηξήζεθε ε ζςζσέηιζη ηηρ θεπμοκπαζίαρ με ηην παπαγόμενη 

ποζόηηηα ηυν αποππιμμάηυν ηυν πποφόνηυν πος πποζθέποςν ενςδάηυζη ζηνλ 

αλζξψπηλν νξγαληζκφ. Σα θπξηφηεξα ζπκπεξάζκαηα απφ απηή ηελ κειέηε είλαη: 

1. Ζ αιιαγή ηεο ζεξκνθξαζίαο δελ επεξεάδεη νκνηφκνξθα φια ηα απνξξίκκαηα  

ησλ πξντφλησλ πνπ πξνθαινχλ ελπδάησζε. 

2. Ζ αχμεζε ηεο πνζφηεηαο απνξξίκκαηνο πνπ πξνέξρεηαη απφ θηάιεο PET 

αθνινπζεί ηελ αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο. 

3. Σα πιαζηηθά πνηήξηα PS παξνπζηάδνπλ κηα κείσζε ησλ πνζνηήησλ ηνπο φζν 

απμάλεηαη ε ζεξκνθξαζία, γεγνλφο πνπ κπνξεί λα απνδνζεί ζηε ρξήζε απηψλ 

ησλ πνηεξηψλ γηα δεζηά θπξίσο ξνθήκαηα. 

4. Ζ κεγαιχηεξε πνζφηεηα απνξξηκκάησλ πνπ πξνέξρεηαη απφ ηα πξντφληα 

ελπδάησζεο εκθαλίδεηαη ζην ζεξκνθξαζηαθφ εχξνο 22-24℃ θαη φρη ζηελ 

πςειφηεξε πεξηνρή 24-26℃. Απηή ε αχμεζε κπνξεί λα απνδνζεί ζηηο 

επηδξάζεηο πνπ έρνπλ νη κεηαβνιέο ηεο ζεξκνθξαζίαο ζηα άηνκα. Γειαδή ηα 

άηνκα ηνπ δεπηέξνπ νξφθνπ κπνξεί λα  επεξεάδνληαη εληνλφηεξα ζηε κεηάβαζε 

απφ 20-22℃ ζε  22-24℃ και να μην τους επηρεάζει σε τόσο μεγάλο βαθμό η 

μετάβαση από   22-24℃ σε 24-26℃.   

7.3 Πξνβιήκαηα  

Οη θπξηφηεξεο δπζθνιίεο πνπ έπξεπε λα αληηκεησπηζηνχλ ζην πιαίζην ηεο 

παξνχζαο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο  ήηαλ νη εμήο: 

1. Έιιεηςε πξνεγνχκελεο κειέηεο πνπ λα αζρνιείηαη κε ην παξαγφκελν 

απφξξηκκα ζηνπο ρψξνπο ηνπ Δ.Μ.Π.  έηζη ψζηε λα ππάξρνπλ ζηνηρεία ζρεηηθά 

κε ηε ζχζηαζε θαη ηε πνζφηεηα ηνπ παξαγφκελνπ απνξξίκκαηνο. 

2. Απνπζία ελαιιαθηηθνχ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ραξηηνχ θαη Α.Ζ.Ζ.Δ. ζηε ρνιή 

Μ.Μ.Μ. κε απνηέιεζκα ηελ εγθαηάζηαζε θάδσλ ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο 

Γηπισκαηηθήο. 

3. Ζ θχζε θαη ε πνζφηεηα ηνπ δείγκαηνο ην θαζηζηνχζαλ δχζθνιν σο πξνο ηε 

κειέηε ηνπ. πλέπεηα απηνχ ηνπ γεγνλφηνο ήηαλ ην πεξηνξηζκέλν πιήζνο 

δεηγκάησλ πνπ πάξζεθαλ αλά θαηεγνξία απνξξίκκαηνο 

4. Ζ αληηκεηψπηζε παξεμεγήζεσλ κε εξγαδνκέλνπο ηνπ Δ.Μ.Π.   
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7.4 Πξνηάζεηο γηα ζπλέρηζε ηεο έξεπλαο 

Αλακθίβνια ε κειέηε ηνπ παξαγφκελνπ απνξξίκκαηνο ζηνπο ρψξνπο ηνπ Δ.Μ.Π. δελ 

κπνξεί λα εμαληιεζεί ζην πιαίζην κηαο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο. Γηα λα εμαρζνχλ 

αζθαιή θαη νινθιεξσκέλα ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηε ζχζηαζε θαη ηε πνζφηεηα 

ηνπ παξαγφκελνπ απνξξίκκαηνο, πξνθεηκέλνπ λα απνηειέζνπλ ην ππφβαζξν γηα ηε 

δηακφξθσζε ελφο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο, πξνηείλνληαη νη παξαθάησ ελέξγεηεο: 

1. Μεηξήζεηο ζηα απνξξίκκαηα φισλ ησλ ρψξσλ ηεο Πνιπηερλεηνχπνιεο φπσο 

απηνί θαζνξίζηεθαλ ζην Κεθάιαην 6. 

2. Οη κεηξήζεηο απηέο πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ θαηά ηελ δηάξθεηα νιφθιεξνπ 

ηνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο ιακβάλνληαο ππφςε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά θάζε 

ρψξνπ. 

3. Πιήξεο θαζνξηζκφο ηεο ζχζηαζεο θαη ηεο πνζφηεηαο ησλ πιηθψλ πνπ 

εηζέξρνληαη ζηνπο ρψξνπο ηνπ ηδξχκαηνο. 

4. Αθξηβήο ρσξνηαμηθφο πξνζδηνξηζκφο ησλ θχξησλ πεγψλ δηαζπνξάο πιηθψλ 

ζηνπο ρψξνπο ηνπ Δ.Μ.Π. 

5. Πξνζαλαηνιηζκφο ησλ εθηηκήζεσλ σο πξνο ηνλ παξαγφκελν φγθν 

απνξξηκκάησλ αλά θαηεγνξία έηζη ψζηε λα κπνξεί λα πξνβιεθζεί ε 

απαηηνχκελε ρσξεηηθφηεηα ησλ θάδσλ ζηα ζεκεία ελδηαθέξνληνο.   

7.5 Πξννπηηθέο ζπζηεκαηηθήο κειέηεο ηνπ παξαγόκελνπ απνξξίκκαηνο ηνπ 

Δ.Μ.Π. 

Ζ ζπζηεκαηηθή παξαθνινχζεζε ηνπ παξαγφκελνπ απνξξίκκαηνο ζηνπο ρψξνπο ηνπ  

Δ.Μ.Π. αλακέλεηαη λα πξνζθέξεη έλα εμαηξεηηθφ εξγαιείν ζην ίδξπκα γηα λα κπνξέζεη 

λα κεηψζεη ην πεξηβαιινληηθφ ηνπ απνηχπσκα θαη λα θαηαζηεί ε Πνιπηερλεηνχπνιε 

έλα πξφηππν βηψζηκεο αλάπηπμεο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ζα κπνξέζεη λα αμηνινγεζεί 

ε κειινληηθή ζηξαηεγηθή ηεο δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ πνπ ζα αθνινπζεζεί απφ ηηο 

δηνηθεηηθέο αξρέο ηνπ Δ.Μ.Π. Δπηπξφζζεηα αλακέλεηαη λα πξνζθέξεη ηα αθφινπζα: 

1. ρψξν κειέηεο γηα ηα κέιε ηνπ Δ.Μ.Π. πνπ ζα ήζειαλ λα αζρνιεζνχλ κε ηε 

δηαρείξηζε ησλ ζηεξψλ απνξξηκκάησλ. 

2. δπλαηφηεηα δηακφξθσζεο θαηλνηφκσλ ηερλνινγηψλ θαη πνιηηηθψλ δηαρείξηζεο 

ζηεξεψλ απνξξηκκάησλ.  

3. ζα θαηαζηήζεη ην Δ.Μ.Π. πξσηαγσληζηή ζην πεδίν ηεο βηψζηκεο δηαρείξηζεο 

ζηεξεψλ απνξξηκκάησλ ζέηνληαο ην πξφηππν γηα ηα ππφινηπα παλεπηζηεκηαθά 

ηδξχκαηα ηεο ρψξαο. 

4. ζα επαηζζεηνπνηήζεη θαη ζα εθπαηδεχζεη ηα κέιε ηεο Πνιπηερληθήο θνηλφηεηαο 

πάλσ ζηελ νξζή δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ θαζηζηψληαο ην Δ.Μ.Π. ζέλα 

ππξήλα πεξηβαιινληηθήο επαηζζεηνπνίεζεο ηεο Διιεληθήο θνηλσλίαο. 
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7.6 Οινθιεξσκέλε ζηξαηεγηθή δηαρείξηζεο αζηηθώλ απνξξηκκάησλ ζηε 

ρνιή Μ.Μ.Μ. 

Ζ παξνχζα Γηπισκαηηθή Δξγαζία επηθεληξψζεθε θπξίσο ζην παξαγφκελν 

απφξξηκκα ηεο ρνιήο Μ.Μ.Μ. Δληνχηνηο, ηα ζηνηρεία πνπ ζπγθεληξψζεθαλ θαη ε 

κειέηε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε δελ επαξθνχλ απφ κφλα ηνπο γηα λα εμαρζνχλ 

αζθαιή ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηελ ζηξαηεγηθή δηαρείξηζεο πνπ πξέπεη λα 

πηνζεηεζεί ζηνπο ρψξνπο ηεο ρνιήο Μ.Μ.Μ. 

Σα ζηνηρεία πνπ ζα πξέπεη λα πξνζδηνξηζηνχλ κειινληηθά, ψζηε λα δνζεί 

πιεξέζηεξε εηθφλα, πεξηγξάθνληαη επζχο ακέζσο: 

 ε ζρέζε κε ηηο πξαγκαηνπνηεζείζεο δεηγκαηνιεςίεο:  

1. Γεηγκαηνιεςίεο ζχκκεηθηνπ απνξξίκκαηνο ζην ηζφγεην, ζηνλ α΄ φξνθν θαη 

ζην γ΄ φξνθν ηνπ θηηξίνπ ηεο ρνιήο. 

2. Πξαγκαηνπνίεζε δεηγκαηνιεςηψλ ζε φινπο ηνπο ρψξνπο ηεο ρνιήο Μ.Μ.Μ. 

θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ρεηκεξηλήο θαη εαξηλήο πεξηφδνπ καζεκάησλ  θαη ηελ 

πεξίνδν ησλ εμεηάζεσλ.  

 ε ζρέζε κε ηελ κειέηε ησλ απνηειεζκάησλ: 

1. Πξνζδηνξηζκφο ηνπ φγθνπ ηνπ παξαγφκελνπ απνξξίκκαηνο πξνθεηκέλνπ λα 

θαζνξηζηεί ν αθξηβήο αξηζκφο ησλ θάδσλ πνπ ζα εγθαηαζηαζνχλ θαη 

ηαπηφρξνλα ν ρξφλνο ζηνλ νπνίν ζα γίλεηαη ε απνθέλσζε ηνπ θάζε θάδνπ. 

2. Πξνζδηνξηζκφο ηνπ ζπλφινπ ησλ παξαγφλησλ (ζεξκνθξαζία, πεξίνδνο ηνπ 

έηνπο, εθδειψζεηο θ.ι.π.) πνπ πηζαλά επεξεάδνπλ ηηο θαηαλαισηηθέο 

ζπλήζεηεο ησλ κειψλ ηεο ρνιήο.  

 ε ζρέζε κε ηελ κειέηε ησλ αηφκσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε ρνιή Μ.Μ.Μ. 

Με ηε δηακφξθσζε θαηάιιεισλ εξσηεκαηνινγίσλ λα πξνζδηνξηζηεί ν 

βαζκφο ελεκέξσζεο ησλ κειψλ ηεο ρνιήο Μ.Μ.Μ. ζρεηηθά κε ηελ νξζή 

δηαρείξηζε ζηεξεψλ απνξξηκκάησλ. Με ηε δηεμαγσγή κηαο ηέηνηαο κειέηεο ζα 

κπνξέζεη λα δηακνξθσζεί έλα θαηάιιειν πξφγξακκα ελεκέξσζεο ησλ 

κειψλ ηεο ρνιήο έηζη ψζηε ε ζηξαηεγηθή δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ πνπ ζα 

επηιεγεί, λα πηνζεηεζεί πιήξσο απφ ηα κέιε ηεο. 

Αλακθίβνια, γηα λα κειεηεζνχλ θαη λα απνθέξνπλ θαξπνχο φια ηα πξνεγνχκελα 

ζηνηρεία ζα πξέπεη λα πεξάζεη έλα εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα. Γηα ην ιφγν απηφ ζα 

πξέπεη λα γίλνπλ άκεζα ζπγθεθξηκέλεο πξνζπάζεηεο πνπ ζα κεηψζνπλ ηελ πνζφηεηα 

ηνπ ζχκκεηθηνπ απνξξίκκαηνο ηεο ρνιήο πνπ θαηαιήγεη ζην Υ.Τ.Σ.Α. Ήδε ζην 

πιαίζην ηεο παξνχζαο Γηπισκαηηθήο ηνπνζεηήζεθαλ ζηε ρνιή νη εμήο θάδνη: 

I. Γχν θάδνη ραξηηνχ 240 ιίηξσλ: 

1. ην β΄ φξνθν ηεο ρνιήο ζην δηάδξνκν αλάκεζα ζηνλ ηνκέα 

Μεηαιιεπηηθήο θαη ηνλ ηνκέα Μεηαιινπξγίαο. 
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2. ηε Γξακκαηεία ηεο ρνιήο. 

II. Γχν πξάζηλνη θάδνη 240 ιίηξσλ ηεο «Αλαθχθισζεο πζθεπψλ Α.Δ.»: 

1. ην α΄ φξνθν ζηνλ Σνκέα Γεσινγίαο. 

2. ην β΄ φξνθν ζην δηάδξνκν αλάκεζα ζηνλ ηνκέα Μεηαιιεπηηθήο θαη 

ηνλ ηνκέα Μεηαιινπξγίαο. 

III. Σέζζεξεηο θάδνη γηα κπαηαξηέο ηεο εηαηξείαο Α.Φ.Ζ.. νη νπνίνη 

ηνπνζεηήζεθαλ απφ έλαο ζε θάζε φξνθν. 

IV. Σξείο θάδνη γηα ιακπηήξεο κε δηαζηάζεηο 600X400X800 mm ηεο εηαηξείαο 

«Φσηνθχθισζε Α.Δ.» ζην ηζφγεην, ηνλ α΄ φξνθν θαη ηνλ β΄φξνθν. 

V. Έλαο κεγάισο θάδνο θσηηζηηθψλ εηδψλ ηεο εηαηξείαο «Φσηνθχθισζε Α.Δ.»  

δηαζηάζεσλ 1200Υ800Υ850mm θίηξηλνπ ρξψκαηνο. ε απηφλ 

ηνπνζεηνχληαη νπνηαδήπνηε θσηηζηηθά αλεμαξηήησο πιηθνχ. Ο 

ζπγθεθξηκέλσο θάδνο βξίζθεηαη θάησ απφ ην Ακθηζέαηξν ηεο ρνιήο.   

 

Εικόνα 7.1:Γηακόξθσζε «λεζίδαο» αλαθύθισζεο ζην β΄ όξνθν ηεο ρνιήο Μ.Μ.Μ. γηα 

αλαθύθισζε Α.Η.Η.Δ., Υαξηηνύ θαη ρξεζηκνπνηεκέλσλ ςεθηαθώλ δίζθσλ. 
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Εικόνα 7.2:Κάδνο αλαθύθισζεο κπαηαξηώλ ηεο εηαηξείαο Α.Φ.Η.. ζην γ΄ όξνθν ηεο 

ρνιήο Μ.Μ.Μ. 

 

Δλέξγεηεο πνπ κπνξνύλ λα γίλνπλ άκεζα:  

Οη ελέξγεηεο πνπ αλαιχνληαη παξαθάησ αλαθέξνληαη κφλν ζηελ ηνπνζέηεζε θάδσλ 

ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο ραξηηνχ θαη ζπζζσξεπηψλ. Σν πιήζνο ησλ ππαξρφλησλ 

θάδσλ γηα Α.Ζ.Ζ.Δ., θσηηζηηθά είδε, ιακπηήξεο θαη κπαηαξίεο θξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθφ.    

 Γηα ηελ αλαθύθισζε ραξηηνύ: 

1. Σνπνζέηεζε δπν θάδσλ αλαθχθισζεο ραξηηνχ 240 ιίηξσλ ζην β΄ φξνθν ηεο 

ρνιήο έηζη ψζηε ν ζπλνιηθφο ηνπο αξηζκφο καδί κε ηνλ πθηζηάκελν θάδν λα 

αγγίμεη ηνπο ηξείο. Οη ηδαληθέο ζέζεηο ηνπνζέηεζεο απηψλ ησλ δχν λέσλ θάδσλ 

ζα ήηαλ: 

I. Γίπια απφ ηνλ πθηζηάκελν θάδν αλαθχθισζεο ραξηηνχ αλάκεζα ζηνλ ηνκέα 

Μεηαιιεπηηθήο θαη ηνλ ηνκέα Μεηαιινπξγίαο. Ζ ζέζε απηή θξίλεηαη ηδαληθή 

θαζψο ζα απνζπκθνξήζεη ηνλ ππάξρνληα θάδν θαη ηαπηφρξνλα ζα 

πηνζεηεζεί άκεζα απφ ηα κέιε ηεο ρνιήο ηα νπνία ήδε γλσξίδνπλ ηελ 

παξνπζία ηνπ πξψηνπ θάδνπ. Σαπηφρξνλα ππάξρεη κεγάινο δηαζέζηκνο 

ρψξνο. 

II. Έμσ απφ ην Δξγαζηήξην Πιεξνθνξηθήο. Απηή ε ζέζε ζα εμππεξεηήζεη 

αξθεηά γξαθεία κειψλ Γ.Δ.Π. πνπ είλαη απνκαθξπζκέλα απφ ηνπο δχν 

πξνεγνχκελνπο θάδνπο θαη ηαπηφρξνλα ζα εμππεξεηήζεη ην εξγαζηήξην 

πιεξνθνξηθήο θαη ηνπο θνηηεηέο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην φξνθν. 

2. Σνπνζέηεζε ελφο θάδνπ αλαθχθισζεο ραξηηνχ 240 ιίηξσλ ζηνλ α΄ φξνθν έμσ 

απφ ηελ γξακκαηεία ηνπ Σνκέα Γεσινγίαο. 
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3.  Σνπνζέηεζε ελφο θάδνπ αλαθχθισζεο ραξηηνχ 240 ιίηξσλ ζηνλ γ΄ φξνθν ζην 

δηάδξνκν πνπ βξίζθεηαη ζην κέζν ηνπ νξφθνπ. 

 Γηα ηελ αλαθύθισζε ζπζζσξεπηώλ: 

Οη ζπζζσξεπηέο θαη κπαηαξίεο κε βάξνο κεγαιχηεξν ησλ 1500 γξακκαξίσλ ζα 

πξέπεη λα  κελ ελαπνηίζεληαη ζηνπο θάδνπο ηεο Α.Φ.Ζ.. αιιά ζηνπο θάδνπο ηεο 

εηαηξείαο .Τ.Γ.Δ..Τ. Α.Δ. Γηα ην ιφγν απηφ θξίλεηαη απαξαίηεηε ε ηνπνζέηεζε 

ελφο θάδνπ ηεο .Τ.Γ.Δ..Τ. Α.Δ ζηε ρνιή. Ζ ηδαληθφηεξε ζέζε γηα απηφλ ηνλ 

θάδν ζα ήηαλ θάησ απφ ην Ακθηζέαηξν δίπια απφ ηνλ πθηζηάκελν θάδν γηα ηα 

θσηηζηηθά είδε. 

Κιείλνληαο, ζα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη άκεζα κπνξνχλ λα γίλνπλ θαη άιιεο ελέξγεηεο 

νη νπνίεο φκσο απαηηνχλ ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ηεο δηνηθεηηθήο αξρήο ηεο ρνιήο 

Μ.Μ.Μ. Κακία πξνζπάζεηα δελ ζα επνδσζεί αλ γίλεηαη κφλν ζην πιαίζην εζεινληηθήο 

πξνζθνξάο ρσξίο παξάιιεια λα ππάξμεη θαη ε ππνζηήξημε ησλ κειψλ ηεο ρνιήο 

Μ.Μ.Μ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ θξίλεηαη απαξαίηεηε ε ζπλεξγαζία κεηαμχ ηεο πξνεδξίαο 

ηεο ρνιήο θαη ησλ ελεξγψλ κειψλ ηεο ρνιήο πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθσζεί κηα 

βηψζηκε ζηξαηεγηθή δηαρείξηζεο ζηεξεψλ απνξξηκκάησλ.  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α΄- ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΓΔΗΓΜΑΣΟΛΖΦΗΑ ΤΜΜΔΗΚΣΟΤ 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α΄ 

Γηαδηθαζία Γεηγκαηνιεςίαο ύκκεηθηνπ Απνξξίκκαηνο ηνπ Γεπηέξνπ Οξόθνπ 

ηεο ρνιήο Μ.Μ.Μ.  

Βήκα 1 

Παξαιαβή ηνπ ζπλόινπ ηνπ ζύκκεηθηνπ απνξξίκκαηνο ηνπ δεπηέξνπ νξόθνπ. 

 

Βήκα 2 

Μέηξεζε ηεο ζπλνιηθήο πνζόηεηαο ηνπ ζύκκεηθηνπ απνξξίκκαηνο κε ηε 

ρξήζε δπγαξηάο. 

 

 

Βήκα 3 

Γηαρσξηζκόο ησλ απνξξηκκάησλ ηνπ ζύκκεηθηνπ ζε αλαθπθιώζηκα θαη κε 

αλαθπθιώζηκα θαη ζηε ζπλέρεηα δύγηζε ηνπ κε αλαθπθιώζηκνπ ηκήκαηνο 

(ππόινηπα). 

 

  

 



 

III 
 

Βήκα 4 

Εύγηζε ηνπ νξγαληθνύ απνξξίκκαηνο θπηηθήο πξνέιεπζεο. 

 

Βήκα 5 

Γηαρσξηζκόο ησλ πνηεξηώλ κίαο ρξήζεο ζε PP,PS θαη ράξηηλα. Καηακέηξεζε 

ηνπ πιήζνπο ησλ πνηεξηώλ θάζε θαηεγνξίαο. 

 

 

Βήκα 6 

Εύγηζε ηνπ αλαθπθιώζηκνπ ραξηηνύ. 

 

 

 



 

IV 
 

Βήκα 7 

Εύγηζε ησλ ράξηηλσλ ζπζθεπαζηώλ ηξνθώλ. 

 

Βήκα 8 

Γηαρσξηζκόο ησλ πιαζηηθώλ ζπζθεπαζηώλ από ην ππόινηπν απόξξηκκα. 

 

Βήκα 9 

Γηαρσξηζκόο ησλ θηαιώλ PET ζε κηθξέο θαη κεγάιεο θαη θαηαγξαθή ηνπο. 
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Βήκα 10 

Καηαγξαθή θαη δύγηζε ησλ ππόινηπσλ εηδώλ πιαζηηθώλ ζπζθεπαζηώλ.  

 

Βήκα 11 

Καηαγξαθή θαη δύγηζε πνιπζηξσκαηηθώλ ζπζθεπαζηώλ 

  

Βήκα 12 

Καηαγξαθή θαη δύγηζε ησλ κεηαιιηθώλ ζπζθεπαζηώλ 
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Βήκα 13 

Καηαγξαθή θαη δύγηζε ησλ «άιισλ» απνξξηκκάησλ ηνπ ζύκκεηθηνπ. 

  

 

 

 

 



 

VII 
 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β΄ 

ΠΗΝΑΚΑ ΚΑΣΑΝΟΜΖ STUDENT 

Πίνακας: Σηκέο ηεο κεηαβιεηήο t ηνπ Student ζπλαξηήζεη ησλ βαζκώλ ειεπζεξίαο (v) θαη 

ηνπ εκβαδνύ (P) 

  t80 t90 t95 t975 t99 t995 

1 1.376 3.078 6.314 12.71 31.82 63.66 

2 1.061 1.886 2.920 4.303 6.965 9.925 

3 0.978 1.638 2.353 3.182 4.541 5.841 

4 0.941 1.533 2.132 2.776 3.747 4.604 

5 0.920 1.476 2.015 2.571 3.365 4.032 

6 0.906 1.440 1.943 2.447 3.143 3.707 

7 0.896 1.415 1.895 2.365 2.998 3.499 

8 0.889 1.397 1.860 2.306 2.896 3.355 

9 0.883 1.383 1.833 2.262 2.821 3.250 

10 0.879 1.372 1.812 2.228 2.764 3.169 

11 0.876 1.363 1.796 2.201 2.718 3.106 

12 0.873 1.356 1.782 2.179 2.681 3.055 

13 0.870 1.350 1.771 2.160 2.650 3.012 

14 0.868 1.345 1.761 2.145 2.624 2.977 

15 0.866 1.341 1.753 2.131 2.602 2.947 

16 0.865 1.337 1.746 2.120 2.583 2.921 

17 0.863 1.333 1.740 2.110 2.567 2.898 

18 0.862 1.330 1.734 2.101 2.552 2.878 

19 0.861 1.328 1.729 2.093 2.539 2.861 

20 0.860 1.325 1.725 2.086 2.528 2.845 

21 0.859 1.323 1.721 2.080 2.518 2.831 

22 0.858 1.321 1.717 2.074 2.508 2.819 

23 0.858 1.319 1.714 2.069 2.500 2.807 

24 0.857 1.318 1.711 2.064 2.492 2.797 

25 0.856 1.316 1.708 2.060 2.485 2.787 

26 0.856 1.315 1.706 2.056 2.479 2.779 

27 0.855 1.314 1.703 2.052 2.473 2.771 

28 0.855 1.313 1.701 2.048 2.467 2.763 

29 0.854 1.311 1.699 2.045 2.462 2.756 

30 0.854 1.310 1.697 2.042 2.457 2.750 

40 0.851 1.303 1.684 2.021 2.423 2.704 

50 0.849 1.299 1.676 2.009 2.403 2.678 

60 0.848 1.296 1.671 2.000 2.390 2.660 

80 0.846 1.292 1.664 1.990 2.374 2.639 

100 0.845 1.290 1.660 1.984 2.364 2.626 

120 0.845 1.289 1.658 1.980 2.358 2.617 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ΄ 

ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΚΟ ΤΛΗΚΟ ΑΠΟ Α.Ζ.Ζ.Δ. ΠΟΤ ΒΡΔΘΖΚΑΝ ΣΟΤ 

ΠΡΑΗΝΟΤ ΚΑΓΟΤ ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ «ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ ΤΚΔΤΧΝ 

Α.Δ.» 

1. Μεγάιεο Οηθηαθέο πζθεπέο 

 
Εικόνα Θ.1: Ηιεθηξηθή ζεξκάζηξα  

2. Μηθξέο Ζιεθηξηθέο πζθεπέο 

 

 
Εικόνα Θ.2: Ηιεθηξηθό ζίδεξν 

 



 

IX 
 

 
Εικόνα Θ.3:Ηιεθηξηθέο ζπζθεπέο ςεζίκαηνο 

 
Εικόνα Θ.4: Καθεηηέξα 

 
Εικόνα Θ.5: Ηιεθηξηθόο κύινο (blender) 

 



 

X 
 

 
Εικόνα Θ.6: πζθεπή θνπήο καιιηώλ 

 

 

 

 

 
Εικόνα Θ.7:Φεθηαθό ξνιόη 

 

 

 

 



 

XI 
 

3. Δμνπιηζκόο Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληώλ 

 

 
 

 
 

 
Εικόνα Θ.8:Σκήκαηα ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

XII 
 

 

 
Εικόνα Θ.9:Δθηππσηέο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικόνα Θ.10:Ηιεθηξνληθή αξηζκνκεραλή 



 

XIII 
 

 
Εικόνα Θ.11: πζθεπή αζύξκαηνπ δηθηύνπ 

 

 

 

 

 

 
Εικόνα Θ.12: Σειεθσληθέο ζπζθεπέο 

 

 

 

 

 

 



 

XIV 
 

4. Καηαλαισηηθά Δίδε 

 

 

 
Εικόνα Θ.13: Ραδηνθαζεηόθσλν 

 

 

 

 

 

 
Εικόνα Θ.14: Απνθσδηθνπνηεηέο 



 

XV 
 

 
Εικόνα Θ.15: πζθεπή αλαπαξαγσγήο εηθόλαο (DVD-player) 

 

 

 

 

 

 
Εικόνα Θ.16: Κάκεξα καγλεηνζθόπεζεο 



 

XVI 
 

 
Εικόνα Θ.17: Αθνπζηηθά 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικόνα Θ.18: Ηρεία 

 

 

 

 



 

XVII 
 

Με Απνδεθηά 

 

 
Εικόνα Θ.19: Πιαζηηθή ζπζθεπαζία λεξνύ, ράξηηλε ζπζθεπαζία εξγαιείνπ ιείαλζεο καδί κε 

ρξεζηκνπνηεκέλνπο δίζθνπο ιείαλζεο.  

 

 

 

 

 

 
Εικόνα Θ.20: Μειαλνδνρείν εθηππσηή Laser. 
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