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ΕΕΙΙΑΑΓΓΩΩΓΓΗΗ  

Θ παροφςα ζκκεςθ αφορά τον ποιοτικό διαχωριςμό και τισ δοκιμζσ 

ζκπλυςησ που πραγματοποιήθηκαν ςτο οργανικό και λεπτόκοκκο 

κλάςμα ςφμμεικτων απορριμμάτων το οποίο ςυλλζχκθκε από το ΧΥΤΑ 

Φυλισ. Θ ανάκεςθ τθσ μελζτθσ ζγινε τθν 05/09/2017 ςτθν εταιρεία 

ENVIROLAB IKE από τον Ειδικό.Διαβακμικό Σφνδεςμο.Νομοφ.Αττικισ 

(ΕΔΣΝΑ).  

Οι εργαςίεσ για τον προςδιοριςμό τθσ δομισ, τθσ ςφνκεςθσ και του 

ποιοτικοφ διαχωριςμοφ του φορτίου των αςτικϊν ςτερεϊν 

απορριμμάτων (ΑΣΑ) ςτον ΧΥΤΑ Φυλισ, ζγιναν μζ βάςθ το πρότυπο 

ASTM D5231-92, ενϊ οι δοκιμζσ ζκπλυςθσ ςτο οργανικό και λεπτόκοκκο 

κλάςμα των ΑΣΑ μζ βάςθ το πρότυπο EN 12457/2-4. 

Οι ρυπαντζσ που ανιχνεφονται ςτο ζκπλυμα του οργανικοφ και 

λεπτόκκοκου κλάςματοσ των ΑΣΑ ςτον ΧΥΤΑ Φυλισ ποςοτικοποιοφνται  

μζ βάςθ το πρότυπο ΕΝV12506 και τα αποτελζςματα παρατίκενται 

αναλυτικά ςτο τζλοσ τθσ ζκκεςθσ. 
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ΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΑΑ  ΣΣΟΟΙΙΧΧΕΕΙΙΑΑ  ΓΓΙΙΑΑ  ΣΣΗΗ  ΤΤΣΣΑΑΗΗ  ΣΣΩΩΝΝ  

ΑΑΣΣΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΣΣΕΕΡΡΕΕΩΩΝΝ  ΑΑΠΠΟΟΡΡΡΡΙΙΜΜMMΑΑΣΣΩΩΝΝ  

  ΗΗ   πποοιιοοττιικκήή   ςςφφςςττααςςηη   ττωωνν   ΑΑ ..ΣΣ ..ΑΑ   

Θ βάςθ για τθ δθµιουργία ενόσ ςωςτοφ ολοκλθρωµζνου προγράµµατοσ 

∆ιαχείριςθσ Στερεϊν Απορριµµάτων ςυνίςταται ςτθ διακεςιµότθτα 

πλθροφορίασ για τθν ποιοτικι ςφςταςθ των αποβλιτων. Θ ζλλειψθ 

µιασ τζτοιασ ανάλυςθσ ςυνικωσ ζχει ωσ αποτζλεςµα τθ δυςλειτουργία 

ι υπολειτουργία µονάδων ανάκτθςθσ υλικϊν και ενζργειασ και τθν 

απόρριψθ (απϊλεια) µζρουσ των απορριµµάτων που εκ των πραγµάτων 

είναι αδφνατο να επεξεργαςτοφν λόγω τθσ ςφςταςισ τουσ.  

Θ ποιοτικι ανάλυςθ επιπλζον δίνει δεδοµζνα ςφνκεςθσ απαραίτθτα 

ςτθ λιψθ ορκολογικϊν αποφάςεων για τθν επιλογι ενόσ ςχεδίου 

επεξεργαςίασ και διάκεςθσ απορριµµάτων ειδικά ςε προγράµµατα 

ανάκτθςθσ ενζργειασ και υλικϊν. Επίςθσ θ ςφνκεςθ των απορριµµάτων 

ζχει ςθµαντικι επίδραςθ ςτα χαρακτθριςτικά τουσ ωσ καφςιµθ φλθ 

(τιµζσ κερµογόνου αξίασ, τζφρα, υγραςία), ςτθν ανάκτθςθ υλικϊν αλλά 

και το ςχεδιαςµό του ζγκαιρου διαχωριςµοφ των µθ αποδεκτϊν 

αποβλιτων από το κυρίωσ ρεφµα. 

 Θ ζλλειψθ πρόνοιασ για διαχωριςµό και αποµάκρυνςθ ςυγκεκριµζνων 

υλικϊν που θ ποιοτικι ανάλυςθ κα υπεδείκνυε (π.χ. βαρζα µζταλλα, 

κ.λ.π.) αποδεδειγµζνα οδθγεί ςε παραγωγι επικινδφνων αζριων ρφπων 

αλλά και τοξικϊν ςτραγγιςµάτων. Ρολφ ςθµαντικό είναι και το γεγονόσ 

ότι θ ποιοτικι ανάλυςθ µπορεί ςε πρωταρχικό ςτάδιο να υποδείξει 

πικανζσ εφαρµογζσ προγραµµάτων ανακφκλωςθσ και διαχωριςµοφ 
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ςτθν πθγι (γυαλιά, χαρτί) αλλά και δυνατότθτα κοµποςτοποίθςθσ 

(composting). 

Τα ποιοτικά χαρακτθριςτικά των απορριμμάτων μποροφν να 

διαχωριςτοφν ςυνοπτικα ςε φυςικά, χθμικά και βιολογικά. 

  Στα φυςικά χαρακτθριςτικά περιλαμβάνονται θ φυςικι ςφςταςθ 

(κατά βάροσ ποςοςτιαία ςφςταςθ ςε ευδιάκριτα ςυςτατικά όπωσ, 

χαρτί, υπολείμματα τροφισ, γυαλί, μζταλλα ) και το ειδικό τουσ 

βάροσ. 

  Τα χημικά χαρακτθριςτικά κακορίηονται από τθν περιεκτικότθτα 

ςε πτθτικά και ανόργανα ςτερεά, τθ ςφςταςθ (ςτοιχειακι 

ανάλυςθ δθλαδι, ποςοςτιαία ςφςταςθ ςε άνκρακα, υδρογόνο, 

οξυγόνο, άηωτο, κείο, βαρζα μζταλλα κλπ.), και τθ κερμογόνο 

αξία. 

  Ζνα από τα κυριότερα χαρακτθριςτικά του οργανικοφ 

κλάςματοσ των ςτερεϊν απορριμμάτων είναι θ δυνατότθτα 

μεταςχθματιςμοφ τουσ μζςω βιολογικϊν διεργαςιϊν ςε αζρια 

ςυςτατικά και ςχετικά αδρανι οργανικά, με άλλα λόγια, τθ ςιψθ 

των οργανικϊν ςυςτατικϊν και ιδιαίτερα των υπολειμμάτων 

τροφϊν με αποτζλεςμα τθν ζκλυςθ οςμϊν και τθν προςζλκυςθ 

εντόμων. 

 

Σφμφωνα με ςτοιχεία του ΥΡΕΚΑ - Ιοφνιοσ 2010, θ ςφςταςθ των ΑΣΑ για 

το ςφνολο τθσ Ελλάδασ διαμορφϊνεται ωσ εξισ (Εικ. 1): 
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Εικόνα 1: Ροςοςτιαία ςφςταςθ των ΑΣΑ ςτθν Ελλάδα. (ΥΡΕΚΑ, 2010) 

 

Οι παράγοντεσ που επθρεάηουν τθν παραπάνω ςφςταςθ, είναι το 

βιοτικό επίπεδο, τα καταναλωτικά πρότυπα, θ κινθτικότθτα του αςτικοφ 

πλθκυςμοφ και οι εποχζσ του ζτουσ. Συνεπϊσ θ γνϊςθ αυτισ, 

περιγράφει ςτθν πράξθ εμμζςωσ τισ αλλαγζσ των καταναλωτικϊν 

ςυνθκειϊν λόγω διαφόρων παραγόντων, ενϊ παράλλθλα προβζπει τισ 

μελλοντικζσ τάςεισ καταναλωτικισ ςυμπεριφοράσ του πλθκυςμοφ. 

 

Σε ό,τι αφορά τθν αντιπροςωπευτικι ςφςταςθ των ΑΣΑ ςε εκνικό 

επίπεδο τα παρουςιαηόμενα ςτοιχεία προζρχονται κατά κφριο λόγο από 

τον Εκνικό Σχεδιαςμό «Ολοκλθρωμζνθσ και Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ 

Απορριμμάτων και Αποβλιτων» (1997). 
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Πίνακασ 1: Μζςθ ποιοτικι ςφςταςθ παραγόμενων αςτικϊν αποβλιτων 
(1997) 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ραρόλα αυτα, θ πραγματικι ςφςταςθ των ΑΣΑ παρουςιάηει τόςο 

γεωγραφικι διακφμανςθ όςο και διαχρονικι μεταβολι. 

Στον επόμενο πίνακα (Ρίνακασ 2) παρουςιάηονται τα αποτελζςματα 

από μελζτεσ ςφνκεςθσ ΑΣΑ που ζχουν εκπονθκεί για διάφορεσ περιοχζσ 

τθσ Ελλάδασ βαςιηόμενθ ςτοφσ Ραριςάκθ 1991, ΕΣΔΚΝΑ 2001, 

Κουφοδιμοσ 2002, Ραπαχριςτου 2002, Γιδαράκοσ 2006. 

Ραρατθρϊντασ τον πίνακα βλζπουμε ότι ο Εκνικόσ Σχεδιαςμόσ  

διαφζρει αρκετά από πιο πρόςφατεσ μελζτεσ που ζχουν γίνει. Αυτό 

είναι απόρροια εν μζρει τθσ μεγάλθσ ετερογζνειασ που παρουςιάηει ο 

ελλαδικόσ χϊροσ όςον αφορά τα χαρακτθριςτικά παραγωγισ και 

ςφνκεςθσ απορριμμάτων αλλά και εξαιτίασ τθσ αλλαγισ των 

καταναλωτικϊν προτφπων, γι’ αυτό το λόγο τα παρακάτω ςτοιχεία 

κεωροφνται ενδεικτικά και δεν είναι άμεςα ςυγκρίςιμα αφοφ ζχουν 

βαςιςτεί ςε διαφορετικά πρωτόκολλα ανάλυςθσ και δειγματολθψίασ. 
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Πίνακασ 2: Στοιχεία για τθν χωρο-χρονικι διακφμανςθ τθσ ποιοτικισ ςφςταςθσ των ΑΣΑ ςε διάφορεσ περιοχζσ τθσ Ελλάδασ 
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ΠΠΕΕΡΡΙΙΓΓΡΡΑΑΦΦΗΗ  ΜΜΕΕΘΘΟΟΔΔΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΑΑ  ΠΠΟΟΙΙΟΟΣΣΙΙΚΚΟΟΤΤ  

ΧΧΑΑΡΡΑΑΚΚΣΣΗΗΡΡΙΙΜΜΟΟΤΤ  ΑΑ....ΑΑ  

ΜΜεεθθοοδδοολλοογγίίαα   εεππιιλλοογγήήσσ   κκααιι   πποοιιοοττιικκήήσσ   ααννάάλλυυςςηησσ   

δδεειιγγμμάάττωωνν --ΤΤοο   ππρρόόττυυπποο   AASSTTMM  DD55223311--9922  

Θ δειγματολθψία ςχεδιάςτθκε και πραγματοποιικθκε με βάςθ τισ 

διεκνείσ προδιαγραφζσ όπωσ αυτζσ αποτυπϊνονται ςτο πρότυπο ASTM 

D5231-92(2003) (“Standard Test Method for Determination of the 

Composition of Unprocessed Municipal Solid Waste”). 

Οι κατθγορίεσ υλικϊν ςτισ οποίεσ διαχωρίςτθκαν τα απορρίμματα ιταν: 

  ΟΟρργγααννιικκάά::  

  Χαρτί (κάκε είδουσ, περιοδικά, εφθμερίδεσ, βιβλία, ςυςκευαςίεσ, 

χαρτόνι) 

  Τροφικά υπολείμματα (αποφάγια, κλαδιά, φφλλα) 

  Ρλαςτικά (κάκε είδουσ) 

  Δ.Ξ.Υ.Λ. (Δζρματα, Ξφλα, Τφάςματα, Λάςτιχα) 

  ΑΑννόόρργγαανναα::  

  Γυαλί (κάκε είδουσ), 

  Μζταλλα (κάκε είδουσ εκτόσ αλουμινίου) 

  Αλουμίνιο (κάκε είδουσ) 

  Αδρανι υλικά (πζτρεσ, χϊμα, ςοβάδεσ) 

 ΥΥππόόλλοοιιππαα (πάνεσ, ςερβιζτεσ, υλικά που δεν υπάγονται ςτισ 

παραπάνω κατθγορίεσ). 

Ο κακοριςμόσ των παραπάνω κατθγοριϊν υλικϊν ζγινε κεωρϊντασ ότι 

θ γνϊςθ των ποςοςτϊν τουσ ςτα απορρίμματα καλφπτουν 
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ικανοποιθτικά τα ςυςτιματα διαχείριςθσ απορριμμάτων: 

λιπαςματοποίθςθ, καφςθ και ανακφκλωςθ. 

Θ διαδικαςία τθσ δειγματολθψίασ είχε ωσ εξισ: 

 

1. Τα απορριμματοφόρα που κα επιλεγοφν για δειγματολθψία πρζπει 

να είναι τυχαία. 

2. Καταγραφι των ςτοιχείων του απορριμματοφόρου (αρικμόσ 

κυκλοφορίασ, περιοχι ςυλλογισ των ΑΣΑ, τφποσ εξοπλιςμοφ, θμζρα, 

ϊρα λιψθσ δείγματοσ, καιρικζσ ςυνκικεσ δειγματολθψίασ). 

3. Χριςθ εμπρόςκιου φορτωτι (JCB) με κουβά 0.8 κυβικϊν 

κατελάχιςτον. 

4. Θ κίνθςθ του φορτωτι κατά τθν δεγματολθψία είναι κάκετοσ ςτθν 

διεφκυνςθ εκφόρτωςθσ των απορριμμάτων. 

5. Θ δειγματολθψία γίνεται με τζτοιο τρόπο ϊςτε το ςυνολικό δείγμα 

να είναι τουλάχιςτον τζςςερεισ φορζσ το βάροσ του δείγματοσ που 

κα οδθγθκεί ςτθ χειροδιαλογι. 

6.  Επιλογι μιασ επίπεδθσ επιφάνειασ ςτο χϊρο του ΧΥΤΑ για το 

άδειαςμα του φορτίου του απορριμματοφόρου που επιλζγεται για 

δειγματολθψία.  
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7. Τοποκζτθςθ του ηυγοφ ςε μια κακαρι, επίπεδθ επιφάνεια και 

ρφκμιςι του. 

8. Ηφγιςθ όλων των άδειων δοχείων και καταγραφι των βαρϊν τουσ. 

9. Σιμανςθ κακενόσ περιζκτθ με το απόβαρο του και αναγραφι του 

ρεφματοσ ΑΣΑ για το οποίο κα χρθςιμοποιθκεί. 

10.  Άδειαςμα του φορτίου του απορριμματοφόρου και με τθ χριςθ των 

φτυαριϊν και τςουγκρανϊν ανάμιξθ και ςϊριαςμα (mix & cone) του 

φορτίου ϊςτε να ςχθματιςτεί ζνασ ομοιόμορφοσ ςωρόσ. Χωριςμόσ 

ςε 4 τμιματα και τυχαία επιλογι του ενόσ τετάρτου (quartering).   

11.  Σε περίπτωςθ που υπάρχουν ογκϊδθ αντικείμενα (π.χ. 

κερμοςίφωνασ) τα οποία αποτελοφν μεγάλο ποςοςτό του ςυνολικοφ 

βάρουσ τότε καταγράφονται και ηυγίηονται. 

 

12.  Υπολογιςμόσ του αρικμοφ των δειγμάτων που κα αναλυκοφν ςε 

ςυνάρτθςθ του ςυνολικοφ αρικμοφ των ρευμάτων ΑΣΑ, τθσ 

επικυμθτισ ακρίβειασ για κάκε ρεφμα ΑΣΑ. 
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13.  Τυπικά πρζπει να επιλεγοφν 91-136 kg απορριμμάτων ϊςτε να 

αποκτιςουμε ζνα αντιπροςωπευτικό δείγμα. Θ λιψθ τθσ ποςότθτασ 

αυτισ υπερκαλφπτεται με τθν επιλογι 1m3 απορριμμάτων με τθ 

χριςθ κατάλλθλου κάδου ϊςτε να προκφψει το Τελικό Θμεριςιο 

Δείγμα (ΤΘΔ). Στθν περίπτωςθ που κρίνεται αναγκαίο λαμβάνεται 

πολλαπλάςια ποςότθτα δείγματοσ. Για τθ λιψθ του δείγματοσ από 

το ςωρό των απορριμμάτων χρθςιμοποιείται αν είναι διακζςιμοσ 

λαςτιχοφόροσ φορτωτισ αλλιϊσ γίνεται επιλογι με το χζρι. 

14.  Τοποκζτθςθ των δοχείων για το διαχωριςμό των κλαςμάτων γφρω 

από το χϊρο εναπόκεςθσ του ΤΘΔ. 

 

15.  Άνοιγμα και άδειαςμα όλων των δοχείων, τςαντϊν-ςάκων και 

μπουκαλιϊν που περιζχονται ςτο ΤΘΔ. Τα υγρά από τα μπουκάλια 

αδειάηονται ςε ξεχωριςτό δοχείο. 

16.  Ππου υπάρχουν ςφνκετα αντικείμενα ςτο ΤΘΔ (π.χ. καλϊδια, 

ςφνκετα υλικά), διαχωριςμόσ των υλικϊν όπου είναι δυνατό και 

τοποκζτθςθ ςτα ειδικά δοχεία. Αλλιϊσ τοποκετοφνται ςτο πιο 

αντιπροςωπευτικό δοχείο ανάλογα με το ποςοςτό κάκε υλικοφ. Σε 

περίπτωςθ που παρατθρείται μεγάλθ ποςότθτα από ςυγκεκριμζνα 



11 
 

υλικά δθμιουργείται ανάλογθ νζα 

κατθγορία διαχωριςμοφ. Σε κάκε 

άλλθ περίπτωςθ ςφνκετων υλικϊν 

αυτά τοποκετοφνται ςτο δοχείο 

με τθν ζνδειξθ Υπόλοιπα. 

17.  Τα αντικείμενα που βρίςκονται 

ςκόρπια ςτο ςωρό του ΤΘΔ μετά 

από οπτικό ζλεγχο κατατάςςονται 

ςτο αντίςτοιχο κλάςμα. 

18.  Ο διαχωριςμόσ ςφμφωνα με τθν 

οδθγία ASTM D5231-92(2003) 

ςυνεχίηεται ζωσ ότου το μζγεκοσ 

των υλικϊν προσ διαχωριςμό 

γίνεται μικρότερο από 12,7 

χιλιοςτά. Σε αυτό το ςθμείο 

γίνεται κατανομι των 

εναπομεινάντων ςυςτατικϊν ςτα 

αντίςτοιχα δοχεία διαχωριςμοφ 

ςφμφωνα με τθν εξ’ όψεωσ 

εκτίμθςθ του ποςοςτοφ του κάκε 

κλάςματοσ. 

19.  Καταγραφι των βαρϊν των 

δοχείων διαχωριςμοφ και άλλων 

υλικϊν που δεν τοποκετικθκαν 

ςτα δοχεία αν και διαχωρίςτθκαν.  

20.  Μετά τθν καταγραφι ακολουκεί 

άδειαςμα των δοχείων και αν απαιτείται γίνεται επαναηφγιςι τουσ. 
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Θ επανάλθψθ τθσ ηφγιςθσ απαιτείται ειδικά όταν ςτα δοχεία 

διαχωριςμοφ κατακρατοφν υγραςία από εξαιρετικά υγρά 

απορρίμματα. 

21.  Κακαριςμόσ - διευκζτθςθ του χϊρου απόκεςθσ του φορτίου του 

απορριμματοφόρου (με τθ βοικεια φορτωτι αν υπάρχει), του 

χϊρου χειροδιαλογισ και προετοιμαςία των υλικϊν (δοχεία, ηυγοί) 

για τθν επόμενθ δειγματολθψία. 

 

Τα κριτιρια τθσ επιλογισ του χϊρου δειγματολθψίασ ιταν: 

 Θ επιφάνεια να είναι επίπεδθ. 

 Να μπορεί να ςτεγανοποιθκεί θ επιφάνεια εργαςίασ εφκολα. 

 Ο χϊροσ να βρίςκεται πλθςίον του χϊρου απόρριψθσ των ΑΣΑ 

ϊςτε να μθν υπάρχει ποιοτικι και ποςοτικι αλλοίωςθ των 

δειγμάτων κατά τθν μεταφορά ςτο χϊρο χειροδιαλογισ. 

 Να μιν χρειάηεται περαιτζρω μετακίνθςθ των επεξεργαςμζνων 

δειγμάτων για τθν τελικι ταφι τουσ. 

 Ο χϊροσ να αερίηεται επαρκϊσ ϊςτε οι εργαςίεσ πεδίου να είναι 

ευκολότερεσ για τισ εργαςίεσ πεδίου. 
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 Να υπάρχει οπτικι επαφι με τα απορριμματοφόρα ϊςτε να 

υπάρχει οπτικόσ ζλεγχοσ του δείγματοσ. 

 Να μιν υπάρχει κίνδυνοσ φωτιάσ. 

 

ΤΤοο   ππρρόόττυυπποο   EENN  1122445577  

Μετά το πζρασ τθσ δειγματολθψίασ, κλάςμα οργανικοφ λεπτόκοκκου 

δείγματοσ προωκικθκε ςτα χθμικά εργαςτιρια για δοκιμζσ ζκπλυςθσ 

(κλάςματα 4mm, 10mm) βάςθ του προτφπου EN12457. 

Οι δοκιμζσ εκπλφματοσ ΑΣΑ αποςκοποφν κυρίωσ ςτθν εκτίμθςθ τθσ 

επίδραςθσ των ΑΣΑ ςτο φορτίο και τθν ρφπανςθ του χϊρου τθσ 

χωματερισ (impact assessment) κακϊσ και ςτθν εκτίμθςθ τθσ 

ςυμβατότθτασ των ΑΣΑ (compliance test) με τθν εφαρμοηόμενθ 

νομοκεςία. 

Oι τεχνικζσ προδιαγραφζσ του προτφπου ορίηονται ςτο Ραράρτθμα 

«Κριτιρια και Διαδικαςίεσ αποδοχισ των αποβλιτων ςτουσ χϊρουσ 

υγειονομικισ ταφισ» τθσ Απόφαςθσ του Συμβουλίου τθσ Ευρωπαϊκισ 

Επιτροπισ υπ’αρικμ.33/2003/ΕΚ. Θ Οδθγία επιτρζπει ςτο κάκε κράτοσ 

μζλοσ να ορίςει τα επιμζρουσ πρότυπα και όρια. Το πρότυπο EN12457 

προςδιορίηει τισ δοκιμζσ ζκπλυςθσ και τισ δοκιμζσ ςυμμόρφωςθσ του 

λεπτόκοκκου οργανικοφ κλάςματοσ που αναλφκθκαν ςφμφωνα με το 

πρότυπο ENV12506. 

Τα αποτελζςματα των χθμικϊν αναλφςεων του εκπλφματοσ που 

προκφπτει απο τισ δοκιμζσ εκπλυςιμότθτασ ςυγκρίνονται με τα κριτιρια 

αποδοχισ ςε ΧΥΤΑ όπωσ κακορίηονται ςτθν Οδθγια 33/2003 ΕΚ για να 

εκτιμθκεί θ δυνατότθτα απόκεςθσ ςτθν χωματερι. 
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Οι ακόλουκεσ οριακζσ τιμζσ ιςχφουν για τα κοκκϊδθ μθ επικίνδυνα 

απόβλθτα που γίνονται δεκτά ςτισ ίδιεσ κυψζλεσ με τα ςτακερά, μθ 

ενεργά επικίνδυνα απόβλθτα, υπολογιηόμενεσ ςε L/S = 2 και 10 l/kg για 

τθ ςυνολικι διαρροι και εκφραηόμενεσ άμεςα ςε mg/l για τθ δοκιμι C0 

(πρϊτο ζκπλυμα τθσ δοκιμισ διικθςθσ ςε L/S = 0,1 l/kg). Τα κοκκϊδθ 

απόβλθτα περιλαμβάνουν όλα τα μθ ςυμπαγι απόβλθτα βάςει τθσ 

Οδθγίασ. 
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ΑΑΠΠΟΟΣΣΕΕΛΛΕΕΜΜΑΑΣΣΑΑ  ΠΠΟΟΙΙΟΟΣΣΙΙΚΚΟΟΤΤ  &&  

ΠΠΟΟΟΟΣΣΙΙΚΚΟΟΤΤ  ΧΧΑΑΡΡΑΑΚΚΣΣΗΗΡΡΙΙΜΜΟΟΤΤ  ΑΑ....ΑΑ  
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