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Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο 
Θεσσαλονίκης 

u  Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης είναι το µεγαλύτερο 
Πανεπιστήµιο της Ελλάδας 

u  Αποτελείται από 7 σχολές µε περισσότερους από 80.000 φοιτητές και πάνω 
από 2.000 εκπαιδευτικό και ερευνητικό προσωπικό 

u  Το Τµήµα Χηµείας (PB2) αποτελεί µέρος της Σχολής Φυσικών Επιστηµών, 
υποστηρίζει προπτυχιακά, µεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράµµατα και 
διενεργεί βασική και εφαρµοσµένη έρευνα σε όλους τους κυρίαρχους τοµείς 
της χηµείας και της χηµικής τεχνολογίας 



Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο 
Θεσσαλονίκης 

u  Το πεδίο της αξιοποίησης της βιοµάζας µέσα στην ευρύτερη έννοια της 
Πράσινης Χηµείας και της Αειφορίας έχει αναπτυχθεί συστηµατικά κατά την 
τελευταία δεκαετία. Το Τµήµα Χηµείας: 

§ Διαθέτει προηγµένη υποδοµή και επιστηµονική εµπειρογνωµοσύνη που του 
επιτρέπουν να διεξάγει υψηλού επιπέδου βασικές και τεχνολογικές 
έρευνες, καθώς και εξειδικευµένες µετρήσεις και βιοµηχανικές συµβάσεις 
για βιοµάζα και προϊόντα κοµποστοποίησης. 

§ Διαθέτει εξαιρετικά µέλη ΔΕΠ και νέους ερευνητές, προσφέροντας υψηλής 
ποιότητας µαθήµατα διδασκαλίας και κατάρτισης. 

§ Διενεργεί έργα µε στόχο την αύξηση της περιβαλλοντικής συνείδησης, τη 
βελτίωση της ποιότητας ζωής και τη διασφάλιση της βιωσιµότητας των 
πόρων στην Ελλάδα 



Ρόλος του ΑΠΘ στο πρόγραµµα (1) 

u  Ανάπτυξη της έκθεσης για τη δικτύωση της κοινωνικής οικονοµίας και 
ανάπτυξη του εγχειριδίου επιχειρήσεων για την κοινωνική συνεργασία 

u  S.W.O.T  ανάλυση που αναφέρει το υψηλό επίπεδο επίγνωσης της κατάστασης 
σε όλα τα κρίσιµα ζητήµατα σχετικά µε τις υπάρχουσες δυνατότητες 
διαχείρισης των βιολογικών αποβλήτων 

u  Εκπαιδευτικές υπηρεσίες, οι οποίες περιλαµβάνουν µεθόδους έξυπνης 
εκπαίδευσης, µεθοδολογίες κοµποστοποίησης και διαχείριση βιοµάζας 

u  Υποστήριξη Δήµων Σερρών και Νέστου για τη βελτιστοποίηση συστηµάτων 
κοµποστοποίησης 

u  Ανάπτυξη πρωτοκόλλων για την παραγωγή και εφαρµογή του κοµποστ 



Ρόλος του ΑΠΘ στο πρόγραµµα (2) 

u  Ανάπτυξη αναλυτικής µεθοδολογίας για τον προσδιορισµό των φυσικοχηµικών 
χαρακτηριστικών της πρώτης ύλης βιοµάζας και του παραγόµενου λιπάσµατος 

u  Αξιολόγηση των διαφόρων προϊόντων κοµποστοποίησης για βελτίωση των 
ιδιοτήτων του εδάφους και συµβολή στη βιωσιµότητα της υγείας του εδάφους 

u  Ανάπτυξη µελέτης αξιολόγησης των κοινωνικών επιπτώσεων 



Κατηγοριοποίηση των στερεών 
αποβλήτων - Ευρωπαϊκός Κατάλογος 

Αποβλήτων  

u  Ο Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων (ΕΚΑ) κατατάσσει όλα τα στερεά 
απόβλητα σε κατηγορίες και υποκατηγορίες µε ειδικούς κωδικούς 
αρίθµησης. Στον κωδικό 20 εντάσσονται τα Αστικά Στερεά Απόβλητα (ΑΣΑ). 
Τα απόβλητα που θεωρούνται επικίνδυνα σηµειώνονται στον ΕΚΑ µε 
αστερίσκο. 



Προέλευση – Κατηγοριοποίηση των 
στερεών αποβλήτων 

u  Τα στερεά απόβλητα προκύπτουν από την παραγωγή, τη µεταφορά, την 
επεξεργασία και την κατανάλωση αγαθών και δηµιουργούν κινδύνους για την 
υγεία του ανθρώπου.  

u  Αποτελούν σηµαντική αιτία υποβάθµισης του αστικού και φυσικού 
περιβάλλοντος µε τεράστιες οικονοµικές και κοινωνικές επιπτώσεις.  



Συνήθης ορολογία 

u  ΣΑ: Στερεά Απόβλητα, ΑΣΑ: Αστικά Στερεά Απόβλητα, ΕΑ: Επικίνδυνα 
Απόβλητα, ΕΣΔΑ: Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων, ΠΕΣΔΑ: Περιφερειακό 
Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων, ΕΚΑ: Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων, 
ΜΠΑ: Μοναδιαία Παραγωγή Αποβλήτων, ΟΤΚΖ: Οχήµατα στο Τέλος του 
Κύκλου Ζωής, ΑΗΗΕ: Απόβλητα Ηλεκτρικού - Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού, 
ΑΕΚΚ: Απόβλητα Εκσκαφών - Κατεδαφίσεων, ΧΟ: Χρησιµοποιηµένα 
Ορυκτέλαια, ΑΛΕ: Απόβλητα Λιπαντικών - Ελαίων, ΦοΔΣΑ: Φορέας 
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, ΔσΠ: Διαλογή στην Πηγή, ΣΜΑ: Σταθµός 
Μεταφόρτωσης Αποβλήτων, ΚΑ: Κέντρο Ανακύκλωσης, ΚΔΑΥ: Κέντρο 
Διαλογής Ανακυκλώσιµων Υλικών, ΜΘΕ: Μονάδα Θερµικής Επεξεργασίας, 
ΜΒΕ: Μονάδα Βιολογικής Επεξεργασίας, ΧΑΔΑ: Χώρος Ανεξέλεγκτης Διάθεσης 
Αποβλήτων, ΧΥΤΑ: Χώρος Υγειονοµικής Ταφής Αποβλήτων, ΧΥΤΥ: Χώρος 
Υγειονοµικής Ταφής Υπολειµµάτων. 



Στην Ελλάδα παράγονται κάθε χρόνο: 

u  5 εκατ. τόνοι οικιακών απορριµµάτων 

u  450.000 τόνοι επικίνδυνων βιοµηχανικών 
αποβλήτων 

u  15.000 τόνοι µολυσµατικών νοσοκοµειακών 
αποβλήτων  



Μέση Ποιοτική Σύνθεση Α.Σ.Α.  

Μέση ποιοτική σύνθεση (%) των ΑΣΑ στην Ελλάδα (από το Τµήµα Διαχείρισης 
Στερεών Αποβλήτων ΥΠΕΚΑ) 



ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

u  Ανεξέλεγκτη	διάθεση		

u  ΘΕΡΜΙΚΕΣ	ΜΕΘΟΔΟΙ	ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ	

Η	θερμική	επεξεργασία	των	στερεών	αποβλήτων	περιλαμβάνει	όλες	τις	διαδικασίες	
μετατροπής	 του	 περιεχομένου	 τους	 σε	 αέρια,	 υγρά	 και	 στερεά	 προϊόντα,	 με	
ταυτόχρονη	 ή	 συνεπακόλουθη	 αποδέσμευση	 θερμικής	 ενέργειας.	 Οι	 τεχνικές	
θερμικής	επεξεργασίας		μπορούν	να	κατηγοριοποιηθούν	ως	εξής:	

Ø  αποτέφρωση	–	καύση	(incineraNon	-	combusNon)	

Ø  αεριοποίηση	(gasificaNon)	

Ø  τεχνική	του	πλάσματος	(plasma	technology)	

Ø  πυρόλυση	(pyrolysis)	

	
	



ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

u  ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ	ΜΕΘΟΔΟΙ	ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ	

§  Οι µέθοδοι βιολογικής επεξεργασίας, µπορούν να εφαρµοστούν µόνο σε 
απόβλητα που επιδέχονται τέτοια επεξεργασία, δηλαδή σε βιοαποδοµήσιµα 
ή οργανικά απόβλητα. 

§  Σε αυτή την κατηγορία περιλαµβάνεται µια µεγάλη ποικιλία αγροτικών 
αποβλήτων και υπολειµµάτων (κοπριές, φυτικά υπολείµµατα καλλιεργειών, 
απόβλητα εκκοκκιστηρίων βάµβακος, ελαιοπυρήνα κλπ), πολλά στερεά 
απόβλητα και ιλύες από βιοµηχανίες τροφίµων, η ιλύς βιολογικών 
καθαρισµών αστικών λυµάτων καθώς και το βιοαποδοµήσιµο κλάσµα των 
αστικών αποβλήτων (ΒΑΑ).  

§  Αερόβια Βιολογική Επεξεργασία (Κοµποστοποίηση)  

§  Αναερόβια βιολογική επεξεργασία – Αναερόβια ζύµωση 

§  Βιολογική Ξήρανση 
 



ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

u  Συνδυασµός Μηχανικής και Βιολογικής Επεξεργασίας 

u  Υγειονοµική Ταφή 

u  Μηχανική Ανακύκλωση 

§  Στις εγκαταστάσεις µηχανικής ανακύκλωσης πραγµατοποιείται διαχείριση 
κυρίως των µικτών οικιακών στερεών αποβλήτων και επιτυγχάνεται 
µηχανικός διαχωρισµός, ανάκτηση καθώς και περαιτέρω επεξεργασία 
υλικών που περιέχονται σε αυτά. Τα υλικά που ανακτώνται είναι κυρίως:  
- Βιοαποδοµήσιµα οργανικά  
- Χαρτί - Πλαστικό  
- Μίγµα χαρτιού και πλαστικού  
- Σιδηρούχα µέταλλα - Αλουµίνιο  
 



Κύκλος ζωής υλικών 



Διαχείριση Αποβλήτων στην Ελλάδα 

u  Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων διέπεται από τις ακόλουθες αρχές: 

v  Την αρχή της πρόληψης 

v  Την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» 

v  Την αρχή της εγγύτητας 



Διαχείριση Αποβλήτων στην Ελλάδα 

u  Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων στοχεύει στην: 

v  Πρόληψη ή µείωση της παραγωγής αποβλήτων 

v  Αξιοποίηση των υλικών (ανακύκλωση, ανάκτηση) 

v  Τελική διάθεση κατά τρόπο περιβαλλοντικά αποδεκτό 



Διαχείριση Αποβλήτων στην Ελλάδα 

u  Εξειδίκευση των παραπάνω στόχων: 

ü  Εξάλειψη του φαινοµένου της ανεξέλεγκτης διάθεσης (παύση της λειτουργίας 
ΧΑΔΑ) 

ü  Μεταφορά αποβλήτων (δίκτυο σταθµών µεταφόρτωσης) 

ü  Αξιοποίηση των αποβλήτων συσκευασίας και άλλων προϊόντων (συστήµατα 
εναλλακτικής διαχείρισης) 

ü  Διαλογή στην πηγή 

ü  Σταδιακή διαχρονική µείωση της ποσότητας των βιοποδοµήσιµων αποβλήτων 
που οδηγούνται προς υγειονοµική ταφή 

ü  Κάλυψη του συνόλου της χώρας µε σύγχρονες και ολοκληρωµένες 
εγκαταστάσεις 

ü  Πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση του κοινού. 



Νοµοθετικό Πλαίσιο ΑΣΑ  

u  Τις τελευταίες δύο δεκαετίες η διαχείριση στερεών αποβλήτων στην Ελλάδα 
έχει αναβαθµιστεί. 

u  Το νοµικό πλαίσιο που καθορίζει την κατεύθυνση της διαχείρισης αποβλήτων 
στην Ελλάδα ακολουθεί στενά την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής διαχείρισης 
αποβλήτων και των αντίστοιχων οδηγιών. 

u  Την τελευταία δεκαετία έχουν µεταφερθεί όλες οι σχετικές οδηγίες της ΕΕ 
στους ελληνικούς νόµους, µε την πιο πρόσφατη περίπτωση τη µεταφορά της 
Οδηγίας-πλαισίου για τα απόβλητα (2008/98 / ΕΚ) στο νόµο 4042/2012. 

u  Το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) και το Εθνικό Στρατηγικό 
Πρόγραµµα Πρόληψης Απορριµµάτων εγκρίθηκαν to 2015 µε το άρθρο 31 του 
Ν. 4342/2015 "Τροποποίηση και έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης 
Απορριµµάτων (ΕΣΔΑ) και του Σχεδίου Πρόληψης Απορριµµάτων Εθνικού 
Στρατηγικού Σχεδίου" 



Νοµοθετικό Πλαίσιο ΑΣΑ  

u  Η σηµαντικότερη κινητήρια δύναµη διαχείρισης αποβλήτων στην Ελλάδα είναι 
η Κοινή Υπουργική Απόφαση 50910/2727/2003 «για τα µέτρα και τους όρους 
διαχείρισης στερεών αποβλήτων - διαχείριση εθνικού και περιφερειακού 
σχεδιασµού» µε το εθνικό σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων. 

u  Οι βασικές αρχές και στόχοι για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, µαζί 
µε τις προδιαγραφές για τον εθνικό και περιφερειακό σχεδιασµό, 
καθορίζονται εκεί. Το σχέδιο θα αναθεωρείται κάθε πέντε χρόνια ή νωρίτερα 
αν χρειαστεί. 

u  Το Υπουργείο Περιβάλλοντος είναι αρµόδιο για τη χάραξη πολιτικής, τον 
εθνικό προγραµµατισµό, τα τεχνικά θέµατα, καθώς και για τη χορήγηση 
αδειών και τη ρύθµιση της χρηµατοδότησης µεγάλων εγκαταστάσεων 
επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων 



Νοµοθετικό Πλαίσιο ΑΣΑ  

u  Σύµφωνα µε το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΣΔΑ), η 
λειτουργία σταθµών µεταφοράς, η επεξεργασία και η διάθεση των αποβλήτων 
εµπίπτει στη δικαιοδοσία των Αρχών Διαχείρισης Αποβλήτων (ΑΔΑ), ΦΟΣΔΑ 

u  Το Υπουργείο Εσωτερικών είναι υπεύθυνο για τη δηµιουργία του µητρώου 
Αρχών Διαχείρισης Αποβλήτων  

u  Για τα ρεύµατα αποβλήτων εκτός των ΑΣΑ, η ευθύνη διαχείρισης ανήκει στους 
παραγωγούς, σύµφωνα µε την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» που εισήγαγε το 
2003 το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 

u  Η Διυπουργική Επιτροπή για την ολοκληρωµένη διαχείριση των αποβλήτων 
συστάθηκε το Μάρτιο του 2008 σύµφωνα µε το άρθρο 325/14.03.08 µε τίτλο 
«Δηµιουργία Διυπουργικής Επιτροπής Διαχείρισης Αποβλήτων» και έχει 
αναλάβει ευθύνες στρατηγικού σχεδιασµού. 



Εθνική Πολιτική για ΔΑ 

u  Η εθνική πολιτική για τα απόβλητα είναι προσανατολισµένη στους εξής 
στόχους-ορόσηµα για το 2020:  

ü  τα κατά κεφαλή παραγόµενα απόβλητα να έχουν µειωθεί δραστικά, 

ü   η προετοιµασία προς επαναχρησιµοποίηση και η ανακύκλωση µε χωριστή 
συλλογή ανακυκλώσιµων - βιοαποβλήτων να εφαρµόζεται στο 50% του 
συνόλου των ΑΣΑ,  

ü  η ανάκτηση ενέργειας να αποτελεί συµπληρωµατική µορφή διαχείρισης, 
όταν έχουν εξαντληθεί τα περιθώρια κάθε άλλου είδους ανάκτησης και  

ü  η υγειονοµική ταφή να αποτελεί την τελευταία επιλογή και να έχει 
περιοριστεί σε λιγότερο από το 30% του συνόλου των ΑΣΑ.   



Εθνική Πολιτική για ΔΑ 

u  Οι στρατηγικές για την εφαρµογή της νέας εθνικής πολιτικής διαχείρισης 
των αποβλήτων είναι οι εξής:  

1.  Κατάρτιση ολοκληρωµένου πλαισίου σχεδιασµών διαχείρισης αποβλήτων  

2.  Διασφάλιση της υψηλής προστασίας του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης 
υγείας  

3.  Εφαρµογή της Διαλογής στην Πηγή, ως του πλέον δόκιµου τρόπου συλλογής 
µε σκοπό την επίτευξη υψηλής ποιότητας ανακύκλωσης. 

4.  Εξορθολογισµός κόστους υπηρεσιών διαχείρισης αποβλήτων και προώθηση 
οικονοµικά και περιβαλλοντικά βιώσιµων επενδύσεων στον τοµέα των 
αποβλήτων, µε στόχο τη θεσµοθέτηση ανταποδοτικού οφέλους προς τον 
πολίτη από την ανακύκλωση  

5.  Ανάκτηση Ενέργειας- Ενεργειακή Αξιοποίηση Αποβλήτων  



Εθνική Πολιτική για ΔΑ 

u  Ειδικότερα ανά ρεύµα αποβλήτων οι στρατηγικές που υιοθετούνται είναι:  

1.   Αστικά στερεά απόβλητα  

v   Καθιέρωση της χωριστής συλλογής και ανάκτησης βιοαποβλήτων.  

v  Καθιέρωση της χωριστής συλλογής χαρτιού, γυαλιού, µετάλλων και 
πλαστικών.  

v  Οργάνωση της χωριστής συλλογής και σε άλλα ρεύµατα των ΑΣΑ µε 
στοχευµένη συλλογή για περαιτέρω προετοιµασία για επαναχρησιµοποίηση 
και ανακύκλωση .  

v  Θεώρηση της οικιακής κοµποστοποίησης ως ανακύκλωσης και όχι ως 
πρόληψης.  

v  Θεσµοθέτηση µέτρων για πρόληψη παραγωγής αποβλήτων και ιδίως για τα 
απόβλητα τροφίµων και την συσκευασία. Ανάπτυξη Ζώνης Ειδικής 
Διαχείρισης Αποβλήτων (ΖΕΔΑ) για τις νησιωτικές και τουριστικές περιοχές.  

v  Αναβάθµιση της ποιότητας του εξοπλισµού των πόλεων (κάδοι, οχήµατα, 
αποτµήσεις πεζοδροµίων, δηµόσιοι συµβολισµοί καθαριότητας, σάρωθρα 
οδών , κλπ).  

v  Θεσµοθέτηση κανονιστικών πράξεων των ΟΤΑ που θα οργανώνουν τις 
τοπικές κοινωνίες και θα επιβραβεύουν την περιβαλλοντική διαχείριση των 
ΑΣΑ.  



Εθνική Πολιτική για ΔΑ 
2. Ιλύες αστικού τύπου  

v  Αντιµετώπιση της ιλύος ως πόρο - πηγή οργανικής ουσίας για χρήση επ’ 
ωφελεία της γεωργίας ή για την ανάκτηση ενέργειας.  

3. Απόβλητα εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας, εξυπηρέτησης κοινού κ.λπ.  

v  Προώθηση της εφαρµογής συστηµάτων χωριστής συλλογής τουλάχιστον 
χαρτιού, γυαλιού, µετάλλων και πλαστικού µε τη βέλτιστη οικονοµικά και 
περιβαλλοντικά µέθοδο και µε µεγιστοποίηση της απόδοσης µε ευθύνη των 
φορέων των εγκαταστάσεων  

4.  Γεωργοκτηνοτροφικά απόβλητα  

v  Επιδίωξη πλήρους ανάκτησης των γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων, µε 
προτεραιότητα την ανάκτησή τους στη γεωργία και καθιέρωση της 
συνεργασίας µε τη βιοµηχανία ανακύκλωσης βιοαποδοµήσιµων αποβλήτων.  

v  Βέλτιστη αξιοποίηση του ενεργειακού περιεχοµένου των 
γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων.  

v  Προώθηση βιολογικών µεθόδων στη γεωργική παραγωγή, ώστε να αυξηθεί η 
απορρόφηση του παραγόµενου από τα γεωργοκτηνοτροφικά απόβλητα 
εδαφοβελτιωτικού υλικού- κοµπόστ.  

v  Διασφάλιση της περιβαλλοντικά ορθής διαχείρισης των απορριµµάτων 
γεωργικής και κτηνοτροφικής παραγωγής (πλαστικά θερµοκηπίων, 
συσκευασίες γεωργικών φαρµάκων κ.λπ.).  

v  Ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση των παραγωγών γεωργικών και 
κτηνοτροφικών προϊόντων, σχετικά µε τα οφέλη (οικονοµικά και άλλα) που 
µπορεί να αποφέρει η σύννοµη διαχείριση των εν λόγω αποβλήτων.  



Κοµποστοποίηση οργανικών αποβλήτων  

u  Η κοµποστοποίηση στην Ελλάδα εξακολουθεί να είναι µια έννοια σχετικά 
άγνωστη στο ευρύ κοινό, ενώ ταυτόχρονα στις περισσότερες ανεπτυγµένες 
χώρες της Ευρώπης,  Αµερική και  Ασία είναι ένας σηµαντικός τρόπος για την 
απόρριψη στερεών αποβλήτων 

u  Για την Ελλάδα, η κοµποστοποίηση γίνεται ακόµα πιο σηµαντική, καθώς 
ανήκει στη Μεσόγειο, όπου οι κλιµατολογικές συνθήκες, οι συνθήκες εδάφους 
και οι γεωργικές πρακτικές οδηγούν σε υψηλό βαθµό υποβάθµισης του 
οργανικού εδάφους 



Διαχείριση οργανικών αποβλήτων 

Η υποβάθµιση της οργανικής ουσίας ως 
βιολογικής διαδικασίας και όπως συµβαίνει 
στη φύση, έχει δύο κύρια µειονεκτήµατα: 
v  Είναι µια αργή διαδικασία 
v  Η ανθρώπινη παρέµβαση προκειµένου 

να επηρεαστεί η διαδικασία είναι πολύ 
δύσκολη 



Ορισµός του κόµποστ 

u  Η διαδικασία της βιολογικής αποδόµησης των οργανικών υπολειµµάτων και 
αποβλήτων, µε την παρέµβαση του ανθρώπου και κάτω από ελεγχόµενες 
συνθήκες, αποδίδεται µε το διεθνή όρο composting (κοµπόστινκ). 

u  Το υλικό στο οποίο µετατρέπονται τα οργανικά υπολείµµατα µε αυτή τη 
διαδικασία ονοµάζεται διεθνώς compost (κόµποστ) και είναι ένα οργανικό 
(οργανοχουµικό) βελτιωτικό εδάφους. 

u  Η κοµποστοποίηση είναι µια φυσική βιολογική διαδικασία αποδόµησης της 
οργανικής ύλης, την οποία η παρέµβαση του ανθρώπου έχει απλώς 
εντατικοποιήσει και έχει µεγιστοποιήσει την απόδοση της. Η διαδικασία είναι 
µικροβιακή, αερόβια, θερµόφιλη και αποδίδει ένα σταθεροποιηµένο προϊόν το 
κόµποστ. 



Χαρακτηριστικά της διαδικασίας 
κοµποστοποίησης 

u  Μικροβιακή: Ένας µεγάλος αριθµός µικροοργανισµών (γαιοσκωλήκων, 
ακάρεων κ.α.) καθώς και ένας ποικιλόµορφος και πολυπληθής συνδυασµός 
διαφορετικών µικροοργανισµών (µυκήτων, βακτηρίων, ζυµών, 
ακτινοµυκήτων κ.α.) είναι υπεύθυνοι για τη διαδικασία αποδόµησης της 
οργανικής ύλης 

u  Αερόβια: Η παρουσία επαρκούς ποσότητας οξυγόνου είναι αναγκαία για τη 
γρήγορη, αποτελεσµατική και χωρίς προβλήµατα αποδόµηση της οργανικής 
ουσίας µέσω των αερόβιων (κυρίως) προαναφερθέντων µικροοργανισµών. 

u  Θερµόφιλη: Το αποτέλεσµα της µικροβιακής αποδόµησης είναι η παραγωγή 
ενέργειας, η οποία οδηγεί στην αύξηση της θερµοκρασίας των υλικών που 
αποδοµούνται 



Τι είναι το σταθεροποιηµένο κοµπόστ; 
 

u  Κύριο χαρακτηριστικό της νεκρής οργανικής ύλης είναι η αστάθειά της, 
δεδοµένου ότι βρίσκεται συνεχώς στη διαδικασία της αποδόµησης 
(αποσύνθεσης) κάτω από ορισµένες ευνοϊκές συνθήκες. 

u  Με την κοµποστοποίηση επιτυγχάνεται η γρήγορη αποσύνθεσή της και το 
πέρασµά της σε σχετική σταθεροποίηση, κατά την οποία η αποδόµησή της 
συνεχίζεται µεν αλλά µε αργούς ρυθµούς. 

u  Σ’ αυτήν την κατάσταση δεν προκαλούνται περιβαλλοντικά προβλήµατα 
ταυτόχρονα καθίσταται δυνατή η αξιοποίησή της γεωργικά αλλά και σε άλλες 
χρήσεις. 



Επιθυµητά υλικά προς κοµποστοποίηση 
 

u  • Υπολείµµατα καλλιεργειών & καλλωπιστικών φυτών (κλαδιά, βλαστοί). 

u  • Διάφορα αγριόχορτα (να µην έχουν ώριµους σπόρους). 

u  • Φύλλα. 

u  • Χώµα από γλάστρες (όταν ανανεώνεται το χώµα τους). 

u  • Κλαδιά δένδρων και θάµνων. 

u  • Κοµµένο γρασίδι από χλοοτάπητες. 

u  • Υπερώριµα ή χαλασµένα φρούτα. 

u  • Τσόφλια από αυγά. 

u  • Υπολείµµατα του καφέ (µε τα φίλτρα) και υπολείµµατα τσαγιού. 

u  • Υπολείµµατα λαχανικών από το καθάρισµα τους στην κουζίνα 
(πατατόφλουδες, βολβοί από φασόλια, αρακά, κουκιά κ.ά.) 

u  • Υπολείµµατα βρασµένων φαγητών στα οποία δεν έχει προστεθεί λάδι. 

u  • Λουλούδια από τα ανθοδοχεία. 

u  • Ροκανίδια & πριονίδια ξύλου. 



Ανεπιθύµητα υλικά προς κοµποστοποίηση 
 

u  πέτρες, 

u  µεταλλικά αντικείµενα, 

u  πλαστικά, 

u  γυαλί, 

u  τυπωµένο χαρτί, 

u  υπολείµµατα φαγητών που περιέχουν λίπη, κρέας, κόκκαλα, 

u  υλικά καθαρισµού, 

u  υπολείµµατα προσβεβληµένων καλλιεργειών ή υπερβολικά 
ραντισµένων, 

u  κοπριές από ζώα σε θεραπεία µε αντιβιοτικά 

u  µεγάλες ποσότητες από φλούδες εσπεριδοειδών 

u  πευκοβελόνες 



Παράγοντες που επηρεάζουν την 
κοµποστοποίηση 

1. Μέγεθος τεµαχιδίων της οργανικής ύλης. 

§  Επηρεάζει σηµαντικά την µικροβιακή 

§  δραστηριότητα – αυξηµένη επιφάνεια επίδρασης. 

§  Μειώνει όµως τα κενά αέρα – επικράτηση 

§  αναερόβιων συνθηκών. 

§  Άριστο µέγεθος τεµαχιδίων: 1,5 – 7,5 cm 



Παράγοντες που επηρεάζουν την 
κοµποστοποίηση 

2. Μικροχλωρίδα. 

§  Τα σηµαντικότερα αθροίσµατα µικροοργανισµών της κοµποστοποίησης είναι 
τα βακτήρια, οι µύκητες και οι ακτινοµύκητες. 

§  Η µικροχλωρίδα αυτή υπάρχει φυσιολογικά στα απορρίµµατα, προϋπάρχει στο 
έδαφος, τον αέρα και το νερό και συνήθως δεν είναι απαιτητή η προσθήκη 
µολύσµατος µικροχλωρίδας στους σωρούς των σειραδίων 



Παράγοντες που επηρεάζουν την 
κοµποστοποίηση 

2. Υγρασία των σειραδίων κοµποστοποίησης. 

§  Το ιδανικό επίπεδο υγρασίας διαφέρει ανά κατηγορία προέλευσης του υλικού 
προς αποδόµηση. 

§  Η περιεκτικότητα υγρασίας των σειραδίων δεν µπορεί να υπερβαίνει το 70%, 
καθώς απαιτείται διάκενο µεταξύ των τεµαχίων τουλάχιστον 30% για την 
κυκλοφορία του αέρα. 

§  Επιθυµητή υγρασία = 45% για λεπτόκοκκα υλικά 

§  Επιθυµητή υγρασία = 60% για χονδρόκοκκα υλικά 



Παράγοντες που επηρεάζουν την 
κοµποστοποίηση 

4. Η αναλογία C / N (άνθρακας / άζωτο). 

§  Τα διάφορα οργανικά υπολείµµατα έχουν συνήθως υψηλή αναλογία C/N 

§  H άριστη τιµή της σχέσης C/N, στο προς χώνευση υλικό είναι εκείνη του 30 / 
1, αφού από τα 30 µέρη οι µικροοργανισµοί κρατούν το 1/3 για τη δόµηση 
των δικών τους κυττάρων και αποβάλλουν τα 2/3 ως CO2 



Παράγοντες που επηρεάζουν την 
κοµποστοποίηση 

5. Το pH των σειραδίων κοµποστοποίησης. 

§  Άριστο pH για το composting θεωρείται το ελαφρώς αλκαλικό, δεδοµένου ότι 
ευνοεί τη δραστηριότητα των βακτηρίων χωρίς να περιορίζει σηµαντικά εκείνη 
των µυκήτων. 

§  Δεν είναι όµως απαραίτητη η διόρθωση του pH του υλικού καθώς µε την 
έναρξη της χώνευσης το pH ανεβαίνει στην ελαφρώς αλκαλική περιοχή 
εξαιτίας κυρίως της ελευθέρωσης αµµωνίας και κατά συνέπεια καλύπτεται 
αυτή η ανάγκη από την ίδια τη διαδικασία 



Παράγοντες που επηρεάζουν την 
κοµποστοποίηση 

6. Θερµοκρασία κοµποστοποίησης. 

§  Αµέσως µετά τη διαµόρφωση του σειραδίου, αρχίζει η µικροβιακή δράση που 
µε την ελευθέρωση ενέργειας, ανεβάζει την θερµοκρασία του σωρού, καθώς 
τα εξωτερικά στρώµατά του επενεργούν θερµοµονωτικά στα εσωτερικά. 

§  Έτσι στα πρώτα δύο ή τρία 24ωρα η θερµοκρασία µπορεί να υπερβεί και τους 
70 oC και να διατηρηθεί σε αυτό το επίπεδο για αρκετές ηµέρες.  

§  Μετά από την πάροδο 5-10 περίπου ηµερών, η θερµοκρασία αρχίζει να πέφτει 
εξαιτίας της εξάντλησης του διαθέσιµου οξυγόνου ή της µείωσης της 
υγρασίας. 

§  Σε αυτό το σηµείο είναι απαραίτητη η επέµβαση για οξυγόνωση του υλικού 
που µπορεί να γίνει είτε µε το γύρισµα (ανακάτεµα) του σωρού, είτε µε την 
παροχή αέρα υπό πίεση στη βάση του σωρού, είτε ακόµα µε αναρρόφηση των 
εγκλωβισµένων αερίων στη µάζα του υλικού και την αντικατάστασή τους µε 
ατµοσφαιρικό αέρα. 

§  Ιδανική θερµοκρασία για τη µικροβιακή δραστηριότητα στους σωρούς του 
composting θεωρείται εκείνη µεταξύ των 50 και 65 oC. 



Ποιότητα - Εφαρµογές του κοµπόστ 
 

u  Η ποιότητα του compost εξαρτάται κυρίως από την πρώτη ύλη και από την 
σωστή διαδικασία της κοµποστοποίησης.  

u  Τα compost χρησιµοποιούνται µε δύο τρόπους στη γεωργική πρακτική. 

u  Ο ένας είναι για τη βελτίωση των καλλιεργούµενων εδαφών και ο άλλος για 
τη παρασκευή υποστρωµάτων για την ανάπτυξη κηπευτικών και ανθοκοµικών 
φυτών. 

u  Η προσθήκη ώριµου compost στο έδαφος έχει θετικά αποτελέσµατα λόγω της 
αύξησης της οργανικής ουσίας του εδάφους, το οποίο σηµαίνει βελτίωση 
ορισµένων φυσικών και χηµικών χαρακτηριστικών του όπως: 

§  το πορώδες, 

§  η υδατοικανότητα, 

§  η σχέση νερού / αέρα, 

§  το pH, 

§  η διαθέσιµη ποσότητα θρεπτικών στοιχείων κ.ά 



Ποιότητα - Εφαρµογές του κοµπόστ 

Compost χρησιµοποιείται στις ακόλουθες περιπτώσεις:  

1.  Σαν υλικό εµπλουτισµού των χωµάτων για την παραγωγή φυτωρίων 
καλλωπιστικών φυτών εξωτερικών χώρων των ξενοδοχείων αντί για τύρφη. 

2.  Στις επιχωµατώσεις νέων κήπων, οπότε και αναµιγνύεται µε το φερτό κηπαίο 
χώµα σε αναλογία 1:3 (compost: χώµα). 

3.  Στις νέες εγκαταστάσεις γκαζόν, αντί για τύρφη, το οποίο όµως πρέπει να 
είναι απαλλαγµένο από σπόρους ζιζανίων, αλλιώς δηµιουργείται πρόβληµα. 

4.  Σε παλιούς υποβαθµισµένους χλοοτάπητες, λόγω εντατικής χρήσης από τους 
πελάτες, εφαρµόζεται το λεγόµενο “καπάκι”, δηλ. απλώνεται επιφανειακά 
κοσκινισµένο compost και στη συνέχεια γίνεται σπορά εκ νέου. 
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