
ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΑ 

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» 

 

 

Σελ. 110  

Η επικεφαλίδα του πίνακα μετατρέπεται σε σώμα του πίνακα. 

 

Σελ. 113 

Στο Κεφ. 4.5, στις αντίστοιχες προτάσεις πριν τις δύο εξισώσεις, διαγράφονται οι 

φράσεις «...ανά τόνο αποβλήτου...». 

 

Σελ. 126 

Στο κάτω μέρος της σελίδας, όπου εμφανίζεται η παράγραφος: «2. Καθαρότητα (P. 

purity)....», στο τέλος της παρένθεσης στη 2η-3η γραμμή, η έκφραση «αριστερό 

σχήμα» σβήνεται και αντικαθίσταται με τη φράση «άνω σκαρίφημα στο Σχήμα 5.1». 

 

Σελ. 153 

Στο κεφάλαιο «Πράξεις για μικτές απορριμματικές συσκευασίες (ξηρά 

ανακυκλώσιμα)», η υπάρχουσα πρώτη εξίσωση του κεφαλαίου αντικαθίσταται με τις 

παρακάτω δύο: 

 

ΔΧΣΞΑ: 7/(100 + 7) = 6,5% (εκφρασμένο επί του συνόλου των ΑΣΑ). 

ΔΧΣΞΑ: 7/(107×15%) = 43,6% (εκφρασμένο επί του ρεύματος των ΜΑΣ). 

 

Στο κεφάλαιο «Πράξεις που αφορούν τα βιοαπόβλητα», η υπάρχουσα εξίσωση 

αντικαθίσταται με τις παρακάτω δύο:  

 

ΔΧΣβα = 20 / 107 = 18,7% (εκφρασμένο επί του συνόλου των ΑΣΑ). 

ΔΧΣβα = 20 / (107×50%) = 37,4% (εκφρασμένο επί του ρεύματος των 

βιοαποβλήτων). 

 

Σελ. 164 

Στην τελευταία πρόταση πριν την ενότητα «Λύση», διαγράφεται η φράση «…, ενώ η 

οργανική του ύλη είναι 50% ξβ.». 

 

Οι δύο τελευταίες γραμμές της σελίδας αντικαθίστανται από το κείμενο «362 t ως 

τελικό υγρό κομπόστ, που είναι το 362/1.000 = 36,2% της ολικής αρχικής 

απορριμματικής μάζας που εισέρχεται στη μονάδα». 

 

Σελ. 165 

Οι τρεις τελευταίες γραμμές του Πίνακα 6.4 (δηλαδή από εκεί που γράφει «Ξηρό 

βάρος σταθεροποιημένου κομπόστ….») διαγράφονται και αντικαθίστανται από τις 

παρακάτω γραμμές: 

 

Ξηρό βάρος σταθεροποιημένου 

τελικού προϊόντος (compost) 

67,4 + 90 (MBOY) + 96 (Τέφρα) = 253,4 t 

Ποσοστό οργανικής ύλης 

τελικού κομπόστ 

(67,4 + 90) / 253,4 = 62,1% ξβ 



Συνολική παραγωγή υγρού 

σταθεροποιημένου κομπόστ 

(υγρό βάρος τελικού προϊόντος) 

253,4 / (1 – 30%) = 362 t 

Μείωση βαρών κατά τη 

βιολογική διεργασία 

(800 – 362) / 800 = 55% (υγρό βάρος) 

(320 – 253,4) / 320 = 21% (ξηρό βάρος) 

[224 – (67,4 + 90)] / 224 = 30% (ΟΥ) 

 

Σελ. 197 

Στο Σχήμα 6.11, το κόκκινο άνω βέλος που εξέρχεται του κουτιού μετακινείται 

παράλληλα στην αμέσως από κάτω μαύρη γραμμή. 

 

Σελ. 239 

Στη 2η γραμμή από την αρχή, αμέσως μετά τη φράση «...τη μείωση του όγκου των 

ΑΣΑ,» προστίθεται η φράση «..., τη μείωση της επικινδυνότητάς τους, ...»  

 

Σελ 257 

Στο μέσο της σελίδας, σημείο 1, η τελευταία πρόταση εντός της παρένθεσης 

διαμορφώνεται σε «(τα βιοαποδομήσιμα ΑΣΑ, δηλαδή τα βιοαπόβλητα και το χαρτί, 

κατατάσσονται ως βιομάζα (ή βιογενές υλικό) και άρα είναι ΑΠΕ)»  

 

Σελ. 258 

Στο Σχήμα 8.6, αριστερά και κάτω, η «Σκωρία» αντικαθίσταται με «Τέφρα κλιβάνου-

Σκωρία»  

 

Σελ 266 

Στην 5η γραμμή μετά το Σχήμα 8.13, η πρόταση που ξεκινάει από «Είναι γνωστό ότι 

οι διοξίνες....» αλλάζει σε «Οι διοξίνες δημιουργούνται σε ιχνοποσότητες κατά την 

καύση οργανικής ύλης εφόσον υπάρχει και χλώριο στο μόριο της οργανικής ύλης. Τα 

δημοφιλή πλαστικά πολυμερή PE, PET, PS, PP που χρησιμοποιούνται σε 

συσκευασίες δεν περιέχουν χλώριο, σε αντίθεση με το λιγότερο συχνό PVC που 

περιέχει. Συνεπώς, τα πρώτα δεν μπορούν να είναι πρόδρομοι (precursors) διοξινών / 

φουρανίων.» 

 

Σελ 268 

Στην 5η γραμμή του Πίνακα 8.6 το «Υποξείδιο του .....» αντικαθίσταται με «Οξείδια 

του αζώτου (ΝΟx)». 

 

Σελ. 270 

Στην πρώτη πρόταση στο bullet Τ (Turbulence), πρώτη πρόταση, η φράση «στον 

θάλαμο μετακαύσης» αντικαθίσταται με «στον κύριο κλίβανο καύσης». 

 

Σελ 277 

Στο Σχήμα 8.15 (και στα δύο υποσχήματα) η αριστερή πλάγια γραμμή του 

εσωτερικού πολυγώνου (που αντιστοιχεί στο Ο=25%) μετακινείται κατά 5% 

παράλληλα προς τα δεξιά (άρα η σκιασμένη περιοχή μειώνεται). 

 

Σελ. 325 

Στο τελευταίο υποσχήμα του Σχήματος 9.14, ο τίτλος του άξονα «Χρόνος (σε έτη)» 

αντικαθίσταται με «pH». 

 



Σελ 384 

Στο Σχήμα 9.35, ο τίτλος του οριζόντιου άξονα «Έτη από αρχή λειτουργίας ΑΣΑ» 

αντικαθίσταται με «Έτη από αρχή λειτουργίας ΧΥΤ». 

 

Σελ. 394 

Στο δεύτερο «bullet» που ξεκινάει με «Μετατροπή αποβλήτων....», στο τέλος της 

πρότασης, συμπληρώνονται τα εξής: «...ή χαμηλότερης αξίας από το αρχικό προϊόν 

(downcycling). Οι όροι «upcycling» και «downcycling» μπορούν να μεταφραστούν 

ως «αναβαθμισμένη ανακύκλωση» και «υποβαθμισμένη ανακύκλωση», αντίστοιχα.». 

 

Σελ. 429 

Στο Σχήμα 11.1, η έκφραση O (40% ξβ) αντικαθίσταται με «O (20% ξβ)». 

 

Σελ. 450 

Οι εξισώσεις των τριών γραφημάτων στο Σχήμα 11.7 διαμορφώνονται από άνω προς 

τα κάτω αντίστοιχα ως εξής: 

 

“y = 4×10–8x + 0,02” για Βαθμονόμηση Ν 

“y = 2×10–8x – 0,01” για Βαθμονόμηση C 

“y = 5×10–8x – 0,2” για Βαθμονόμηση H 


