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Στόχοι της εργασίας µας 

Ως µέρος του Περιβαλλοντικού Προγράµµατος «Αειφόρο Σχολείο – Μέτρηση ∆εικτών», η 

οµάδα αυτή των µαθητών ασχολήθηκε µε την κοµποστοποίηση. 

Οι στόχοι του Περιβαλλοντικού αυτού Προγράµµατος για τους µαθητές είναι οι εξής: 

1) Να εξασκηθούν στην εξεύρεση πηγών και πληροφοριακού υλικού 

2) Να γνωρίσουν τη παραγωγή και χρήση του κοµπόστ 

3) Να αναφέρουν τους παράγοντες κοµποστοποίησης  

4) Να συλλέξουν υλικά  για κοµποστοποίηση από τον κήπο του σχολείου καθώς και από τα 

σπίτια τους . 

5) Να εξοικειωθούν µε την διαδικασία παραγωγής κοµπόστ  

6) Να  µετρήσουν την θερµοκρασία, pH, και αγωγιµότητα του  κοµπόστ κατά την διάρκεια 

ζύµωσης 

7) Να παρουσιάσουν τα  αποτελέσµατα που προέκυψαν από την πειραµατική εφαρµογή  καθώς 

και τα οφέλη της παραγωγής του κοµπόστ. 

 

1. Ιστορικά στοιχεία 

Το composting (χουµοποίηση)  είναι µια από τις πιο παλιές γεωργικές τεχνικές. Η ίδια η φύση το 

εφαρµόζει από την εµφάνιση της ζωής, σαν τη βάση για την ύπαρξή της. Πραγµατικά, µε την 

αποδόµηση των οργανικών υλικών (φυτικοί – ζωικοί οργανισµοί), ολοκληρώνεται και ξαναρχίζει ο 

αέναος κύκλος της ζωής. Οι οργανικές ουσίες, µε την αποδόµηση τους, µετατρέπονται σε θρεπτικά 

συστατικά που θα δηµιουργήσουν νέους οργανισµούς που µε τη σειρά τους θα δηµιουργήσουν 

άλλους, έτσι ώστε να συνεχίζεται το θαύµα της ζωής που ξεκίνησε πρίν εκατοµµύρια χρόνια. 

Μόλις στις αρχές του 1900 άρχισαν να συστηµατοποιούνται οι κανόνες του composting 

(χουµοποίησης), που παραδοσιακά εφαρµόζονταν µέχρι τότε. Εκείνος που ξεκίνησε κάτι τέτοιο 

ήταν ο Sir Albert Howard µε τους συνεργάτες του στο Indore της Ινδίας απ’ όπου πήρε και τ’ όνοµά 

του το πρώτο σύστηµα (χουµοποίησης), το Indore System. Στα πρώτα αυτά χρόνια εφαρµογής του, 

το composting χρησιµοποιήθηκε σαν µέτρο υγιεινής (επεξεργασία αποβλήτων και υγρών των 

υπονόµων). 

Στα χρόνια που ακολούθησαν, η επανάσταση στη τεχνολογία της χουµοποίησης και οι 

πραγµατικά µεγάλες δυνατότητες της στη διαχείριση των απορριµµάτων, σε συνδυασµό µε τον 

αυξανόµενο όγκο αυτών, προσέδωσαν κερδοσκοπική χροιά στην εφαρµογή του, χωρίς βέβαια τα 

αναµενόµενα αποτελέσµατα σε πολλές περιπτώσεις. 

Απ’ τα τέλη της δεκαετίας του ’60 και µέχρι σήµερα, εγκαταλείπεται σταδιακά η στενή 

επιχειρηµατική άποψη, ενώ η υποβάθµιση του περιβάλλοντος και η ευαισθητοποίηση του κόσµου, 

προσδίδουν περισσότερο περιβαλλοντική χροιά στην εφαρµογή του.  

Τι πετυχαίνουµε µε τη χρήση του κοµπόστ; 

� Αξιοποιούµε πολύτιµη οργανική ύλη για την µακροπρόθεσµη αύξηση της γονιµότητας 

των εδαφών.  



� Επειδή αποφεύγεται η καύση των υπολειµµάτων, µειώνεται ο κίνδυνος των πυρκαγιών 

που στη χώρα µας ως γνωστόν είναι µεγάλος.  

� Για τον ίδιο λόγο συντελούµε στον περιορισµό της ατµοσφαιρικής ρύπανσης.  

� Αποδεσµεύεται το κλάδεµα των δέντρων από την επικίνδυνη περίοδο για τις πυρκαγιές 

(απαγόρευση καύσης από Μάιο µέχρι Οκτώβριο).  

� Πετυχαίνουµε ανώτερη ποιότητα προϊόντων (θρεπτική αξία, γεύση, άρωµα, αντοχή).  

� Εξοικονοµούµε ενέργεια, χρήµα και εργασία (ενεργειακές εισροές), γιατί µε τη σωστή 

εφαρµογή του κοµπόστ διευκολύνονται ή περιορίζονται ορισµένες καλλιεργητικές επεµβάσεις όπως 

βοτανίσµατα, σκαλίσµατα, άρδευση.  

� Εξοικονοµούµε πολύτιµο νερό.  

� Πετυχαίνουµε την προστασία των υπόγειων νερών, των υδάτινων αποδεκτών και της 

θάλασσας από τον ευτροφισµό.  

� Συντελούµε στην εξυγίανση της φύσης µέσα από την προστασία των εδαφών 

(αναδηµιουργία χούµου/φυσικής οργανικής ουσίας) και τις λιγότερες αρρώστιες στις καλλιέργειες.  

� Περιορίζουµε το πρόβληµα της διάθεσης των οργανικών απορριµµάτων. 

Η οικιακή κοµποστοποίηση αποτελεί έναν αποτελεσµατικό τρόπο µείωσης 70-80% των 

οργανικών της κουζίνας (υπολείµµατα τροφών, οικιακά κλαδέµατα κ.α.).Έτσι µειώνονται τα 

σκουπίδια που καταλήγουν στις χωµατερές και στους ΧΥΤΑ και άρα αυξάνεται ο µέσος χρόνος 

ζωής τους και µειώνεται το συνολικό κόστος δηµιουργίας νέων ΧΥΤΑ. Εκτιµάται ότι ένα 

νοικοκυριό 4 ατόµων, που κάνει συστηµατικά οικιακή κοµποστοποίηση, εκτρέπει από τα σκουπίδια 

κάθε χρόνο περίπου 450-650 κιλά οργανικά απορρίµµατα και τα µετατρέπει σε κοµπόστ. Η 

ποσότητα αυτή αντιστοιχεί στο περίπου 30-35% των συνολικών ετήσιων απορριµµάτων του 

νοικοκυριού.  

 

2. Κατάταξη συστηµάτων χουµοποίησης 

Η γενική κατάταξη των συστηµάτων του composting (χουµοποίηση) είναι η εξής: 

� Ανάλογα µε τη χρησιµοποίηση O2  σε αερόβια και αναερόβια συστήµατα. 

Στα αερόβια συστήµατα απαιτείται η παρουσία οξυγόνου, επικρατούν υψηλές θερµοκρασίες, 

αναπτύσσονται αερόβιοι µικροοργανισµοί, η διαδικασία χουµοποίησης είναι γρηγορότερη ενώ το 

παραγώµενο προιόν είναι ποιοτικά καλύτερο. 

Στα αναερόβια συστήµατα δεν απαιτείται οξυγόνο, οι θερµοκρασίες δεν ανέρχονται σε υψηλά 

επίπεδα, αναπτύσσονται αναερόβιοι µικροοργανισµοί ενώ το παραγώµενο προιόν είναι χαµηλής 

ποιότητας και αναφέρεται ότι ίσως είναι επικίδυνο για καλλιέργειες. 

• Ανάλογα µε τη θερµοκρασία που επιτυγχάνεται 

∆ιακρίνονται δυο συστήµατα  composting. Τα µεσόφυλλα συστήµατα ( 15 - 40 
0
C) και τα 

θερµόφυλλα συστήµατα ( 45 - 60 
0
C). Στην πράξη η χουµοποίηση εµπεριέχει, ως επί το πλείστον, 

και τις δύο φάσεις θερµοκρασιών. 

• Ανάλογα µε την εφαρµογή τους από τεχνολογική σκοπιά, διακρίνονται σε ανοιχτά και 

κλειστά συστήµατα. 

Στα ανοιχτά συστήµατα το προς χουµοποίηση υλικό σχηµατίζεται σε σωρούς οι οποίοι είναι είτε 

εκτεθιµένοι στο περιβάλλον, είτε καλύπτονται µε στέγαστρο, είτε καλύπτονται µε στέγαστρο και 

πλευρικά τοιχώµατα ανάλογα µε τις τοπικές κλιµατολογικές συνθήκες. 



Στα κλειστά συστήµατα η χώνευση πραγµατοποιείται στο εσωτερικό εγκαταστάσεων µονάδων 

χουµοποίησης. Τα συστήµατα αυτά διακρίνονται σε: 

1. Στατικά, όπως βιοαντιδραστήρες και βιοθάλαµοι και 

2. ∆υναµικά, όπως τύµπανα αποσύνθεσης, περιστρεφόµενοι πύργοι, κινητοί θάλαµοι κ.ά 

∆υνατός είναι επίσης και ο συνδυασµός των δύο αυτών συστηµάτων. Συνήθως χρησιµοποιείται 

κλειστό σύστηµα, για επιτάχυνση της χώνευσης στην αρχή, και µετά η ζύµωση συνεχίζεται, µε 

βραδύτερους ρυθµούς, µε το σύστηµα των σωρών. 

 

3. Υλικά κοµποστοποίησης  

Υλικά κατάλληλα για κοµποστοποίηση:  

• Οργανικά υπολείµµατα κουζίνας από τα νοικοκυριά: φλούδες, φύλλα, κοτσάνια, χαλασµένοι 

καρποί, υπολείµµατα από σαλάτες, τσόφλια αυγών. Τα κατακάθια του καφέ και των αφεψηµάτων, 

εκχυλισµάτων κλπ. από αρωµατικά και θεραπευτικά βότανα. Στάχτη από ξύλα.  

• Φυτικά υπολείµµατα λαχανικών (φύλλα και στελέχη).  

• Φυτική ύλη από πάρκα, κήπους  δέντρων και θάµνων, υπολείµµατα καλλιεργειών 

(κλαδέµατα), κοµµένη χλόη (γκαζόν), αγριόχορτα πριν σχηµατίσουν σπόρους, φύλλα από δέντρα.  

• Ροκανίδια και πριονίδια και φλοιός από κατεργασία ξυλείας (όχι εµποτισµένης ξυλείας 

εµπορίου).  

• Οργανικά υλικά από στάβλους.  

Υλικά ακατάλληλα για κοµποστοποίηση:  

• Aνόργανα υλικά (πέτρες, µεταλλικά αντικείµενα, πλαστικά, γυαλί)  

• τυπωµένο χαρτί  

• υπολείµµατα φαγητών που περιέχουν κρέας, λίπη, κόκκαλα, λάδια  

• υλικά καθαρισµού, απορρυπαντικά κλπ.  

• οι φλούδες των εσπεριδοειδών σε µεγάλες ποσότητες (αυξάνουν την οξύτητα και εµποδίζουν 

µερικούς οργανισµούς της χώνεψης όπως τους γεωσκώληκες)  

 

4. Βασικοί Παράγοντες του composting (χουµοποίησης) 

Θα αναφερθούν η τεχνική και οι βασικοί παράγοντες της πιο απλής και ίσως περισσότερο 

χρησιµοποιούµενης µεθόδου χουµοποίησης, της µεθόδου δηλαδή των σωρών. Η µέθοδος 

συνίσταται στο σχηµατισµό του προς χουµοποίηση υλικού σε σωρούς, τραπεζοειδούς διατοµής. Οι 

διαστάσεις των σωρών πρέπει να είναι: Πλάτος βάσης 2-3 m, ύψος γύρω στο 1.5 m και µήκος 

απεριόριστο. Πριν τη διαµόρφωση των σωρών, απαραίτητη είναι µια προετοιµασία των προς 

χώνευση υλικών, για την εξασφάλιση κατά το δυνατόν άριστων συνθηκών για την ανάπτυξη της 

µικροβιακής δραστηριότητας. 

Μικροχλωρίδα. Η επιπλέον προσθήκη µικροβιακού µολύσµατος δεν είναι απαραίτητη, γιατί οι 

µικροοργανισµοί (κυρίως βακτήρια, µύκητες και ακτινοµύκητες) που πραγµατοποιούν την αερόβια 

χώνευση, είναι παρόντες στα υπολείµµατα σε µεγάλη αφθονία. 

Μέγεθος τεµαχιδίων. Το µέγεθος των τεµαχιδίων του υλικού επηρεάζει σηµαντικά το ρυθµό 

αποδόµησης, αλλά και την κοκκοµετρική σύσταση του τελικού compost. Κατά γενικό κανόνα το 



µέγεθος των τεµαχιδίων των υπολειµµάτων θα πρέπει να είναι από λίγα χιλιοστά µέχρι και µερικά 

εκατοστά. 

Υγρασία. Το  άριστο επίπεδο υγρασίας είναι διαφορετικό για κάθε τύπο υλικού. Η άριστη 

υγρασία κυµαίνεται από 45% για τα λεπτόκοκκα υλικά µέχρι 60% για τα χονδρόκοκκα υλικά.Η 

άριστη υγρασία κυµαίνεται από 45% για τα λεπτόκοκκα υλικά µέχρι 60% για τα χονδρόκοκκα 

υλικά. 

Σχέση C/N. Η άριστη τιµή της σχέσης  C/N, στο προς χώνευση υλικό, είναι εκείνη του 30/1. 

Στις περιπτώσεις που η σχέση αυτή είναι µεγαλύτερη του 30/1, είναι απαραίτητη η προσθήκη 

αζώτου για την επίσπευση της αποδόµησης. Η πηγή αζώτου που πρέπει να χρησιµοποιείται είναι η 

νιτρική αµµωνία ή η ουρία. Επίσης µπορούν να χρησιµοποιηθούν άλλα υπολείµµατα µε υψηλή 

περιεκτικότητα σε άζωτο, όπως κοπριά (ορνίθων) και χωνεµένη λάσπη βιολογικού καθαρισµού. 

Στον Πίνακα 1 φαίνεται η σχέση C/N για ορισµένα οργανικά υπολείµµατα. 

 

α/α Οργανικά υπολείµµατα Σχέση  C/N 

1 Εκχυλισµένη Ελαιοπυρήνα 53 

2 Ελαιοπυρήνα φυγοκετρ. Ελαιουργείων 64 

3 Κληµατίδες Αµπελίου 62 

4 Κοπριά Βοδιών 22 

5 Κοπριά Ορνίθων 7 

6 Στέµφυλλα Οινοποιείων 24 

7 Φύκια Θαλάσσης 52 

8 Φύλλα Ελιάς από Ελαιουργεία 33 

9 ‘Αχυρα από Όσπρια 15 

10 Κοµµένη Χλόη 12 

11 Φρέσκο Πριονίδι 208 

12 Φύλλα Οπωροφόρων ∆ένδρων 50 

Πίνακας 1: Σχέση C/N ορισµένων οργανικών υπολειµµάτων 

 

pH.  Η τιµή του pH ασκεί καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη των µικροοργανισµών. Τα optimum 

επίπεδα  pH είναι για τους µύκητες 5.5 – 8.0 και για τα βακτήρια 6.0 – 7.5. Το άριστο pH είναι 

εκείνο της ελαφρώς αλκαλικής περιοχής. ∆εν είναι όµως απαραίτητη η διόθωση του pH του υλικού 

πριν από την έναρξη εφαρµογής του composting, (χουµοποίησης) γιατί µε την έναρξη της χώνευσης 

αυτό ανεβαίνει στην ελαφρώς αλκαλική περιοχή, εξ’ αιτίας κυρίως της απελευθέρωσης αµµωνίας. 

Θερµοκρασία. Η άνοδος της θερµοκρασίας κατά την χώνευση είναι το αποτέλεσµα της δράσης 

του µικροβιακού πληθυσµού. Ως άριστη θερµοκρασία για τη µικροβιακή δραστηριότητα θεωρείται 

αυτή που κυµαίνεται µεταξύ 50 – 60 0C, ενώ θερµοκρασίες µεγαλυτέρων των 65 0C έχουν σαν 

αποτέλεσµα την αεριοποίηση και τη διαφυγή αζώτου. 

Αερισµός. Το επίπεδο του οξυγόνου στον αέρα, στο εσωτερικό του σωρού, πρέπει να είναι 

µεγαλύτερο του 5% για να εξασφαλίζονται οι αερόβιες συνθήκες χώνευσης. Ο αερισµός γίνεται είτε 

µε γυρίσµατα, είτε µε τη διοχέτευση αέρα, µέσω ειδικών κατασκευών στη βάση του σωρού, είτε µε 

την αναρρόφηση αέρα απ’ το εσωτερικό του σωρού. 



Ηλεκτρική αγωγιµότητα. Η ηλεκτρική αγωγιµότητα, κατά τη χουµοποίηση, αυξάνει σαν το 

αποτέλεσµα της ανοργανοποίησης των υλικών και της συσσώρευσης αλάτων σε µικρότερο όγκο. Ο 

ρυθµός αύξησης ποικίλει για κάθε υλικό. 

 

5. Πειραµατικό Μέρος 

Εγκατάσταση Κάδου Κοµποστοποίησης  

Ο Κάδος Κοµποστοποίησης (220 λίτρων) εγκαταστάθηκε στις 9/11/13. Τα υλικά που 

αποτέλεσαν το σωρό ήταν χόρτα από τον κήπο του σχολείου, Φυτικά υπολείµµατα λαχανικών, και 

φύλλα ελιάς. Έγινε τεµαχισµός των υπολειµµάτων και η ρίψη τους στο κάδο.  

Εκτίµηση πορείας χώνευσης και ωρίµανσης Compost 

Κατά την διάρκεια της ζύµωσης µετρούσαµε την θερµοκρασία , το pH και την αγωγιµότητα ανά 

τακτά χρονικά διαστήµατα. Οι διακυµάνσεις της θερµοκρασίας,pH,και αγωγιµότητας φαίνονται 

στον πίνακα 2. 

• Η µέτρηση της θερµοκρασίας γινόταν θερµόµετρο χειρός.  

• Η µέτρηση pH και ηλεκτρικής αγωγιµότητας (ΕC) στο εκχύλισµα µε τη µέθοδο 1:1  1/2  

(v/v), αµέσως τη λήψη κάθε δείγµατος. 

Οι µετρήσεις έγιναν στο εργαστήριο ∆ιαχείρισης και επεξεργασίας στερεών υπολειµµάτων και 

υγρών αποβλήτων του τµήµατος Τεχνολογίας Γεωπονίας του ΤΕΙ Κρήτης. 

 

 

                   Πίνακας 2. ∆ιακυµάνσεις της θερµοκρασίας,PH,και αγωγιµότητας 

 

Οι µέσες τιµές που επιτεύχθηκαν είναι ικανοποιητικές σύµφωνα µε βιβλιογραφικά δεδοµένα.  

Θερµοκρασία: ξεπέρασε πολλές φορές τους 65
0
 C αλλά µετά από γυρίσµατα η θερµοκρασία 

ήταν µεταξύ 55-65
0
 C.  



pΗ: Με την έναρξη του composting εµφάνισε µια µικρή πτώση που οφείλεται στο σχηµατισµό 

αρχικά οξικού οξέος και λίγο αργότερα γαλακτικού, βουτηρικού οξέος µε την άνοδο στη συνέχεια 

της θερµοκρασίας, άρχισε µία άνοδος του ΡΗ που αποδίδεται στην µικροβιακή αποδόµηση, και 

ταυτόχρονα στην ελευθέρωση αµµωνίας ακολούθησε µια πτώση µεταξύ 7-9. 

Ε.C.: Είχαµε αύξηση της αγωγιµότητας (6ms) που απεδόθη στον υψηλό βαθµό αποδόµησης 

Στην  περίπτωση του πειραµατικού σωρού, η υπέρµετρη αύξησης της ηλεκτρικής αγωγιµότητας 

οφείλεται κυρίως στον υψηλό βαθµό αποδόµησης αλλά και στην µεγάλη ποικιλοµορφία των 

υπολειµµάτων. .  

To τελικό προϊόν ήταν “έτοιµο” τον Μάρτιο 2014 , Όµως δεν το χρησιµοποιήσαµε αφού θα 

έπρεπε να ελεγθεί η φυτοτοξικότητα του .Ο τελικός έλεγχος έγινε µε το «τεστ του Μαρουλιού» 

Ο σπόρος του Μαρουλιού έχει υψηλή βλαστικότητα και γρήγορη βλάστηση (5-6µέρες)ενώ είναι 

ευαίσθητος στην φυτοτοξικότητα . 

Η σπορά έδειξε ότι το τελικό προϊόν δεν ήταν ακόµα έτοιµο αφού οι σπόροι που φύτρωσαν ήταν 

ελάχιστοι ,άρα το κοµπόστ θέλει µια περίοδο εξυγίανσης που ίσως διαρκέσει µερικούς µήνες. 

 Το πρόβληµα της υψηλής ηλεκτρικής αγωγιµότητας του κοµπόστ – πολύ σοβαρό για την 

ανάπτυξη φυτών  - αντιµετωπίζεται µε δύο τρόπους. Είτε µε τη χρήση του κοµπόστ σε µίγµατα µε 

άλλα υποστρώµατα, είτε µε το ξέπλυµά του µε νερό καλής ποιότητας ή βρόχινο. Η δεύτερη λύση 

είναι επιζήµια για τα χρήσιµα θρεπτικά άλατα που περιέχει το  κοµπόστ. 

 

6. Βασικές Αρχές 

 

Λάθη που συµβαίνουν ∆ιόρθωση 

Άσχηµη µυρωδιά από κακό αερισµό Αναποδογύρισµα του σωρού και 

προσοχή για καλό αερισµό (όχι πολύ 

νερό, αρκετό χοντρό υλικό) 

Άσπρη µούχλα, στεγνά υλικά Πότισµα, αναποδογύρισµα 

Κοµπόστ δε θερµαίνεται, έχει όµως 

τη σωστή υγρασία 

Αναποδογύρισµα και πρόσθεση 

υλικού µε περισσότερο άζωτο (π.χ. 

πράσινο υλικό) 

 

 

7. Συµπεράσµατα 

Ο βασικός σκοπός αυτής της πειραµατικής εργασίας ήταν να δώσει την δυνατότητα στους 

µαθητές να παρασκευάσουν µόνοι τους κοµπόστ, και από την εµπειρία που θα αποκτήσουν από 

αυτή την διαδικασία να λάβουν το µήνυµα ότι η συλλογή των προς χουµοποίηση υλικών δεν 

δηµιουργεί ιδιαίτερα προβλήµατα ,η διαδικασία της παραγωγής κοµπόστ είναι σχετικά απλή ,είναι 

µια φυσική διεργασία που απαιτεί ελάχιστη φροντίδα , το παραγόµενο κοµπόστ µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί στους κήπους , βελτιώνοντας τα φυσικοχηµικά χαρακτηριστικά του εδάφους . 

Η διαδικασία µετατροπής των υπολειµµάτων σε χρήσιµο υλικό, είναι πολύ ενδιαφέρουσα και 

προσφέρει πλούσιες εµπειρίες και ικανοποίηση σ’ εκείνον που θα ασχοληθεί  µ’ αυτή . Η 

προσωπική ενασχόληση του µαθητή µε τα απορρίµµατα , τον καθιστά περισσότερο υπεύθυνο για τα 

προβλήµατα που αυτά δηµιουργούν ,µε γενικότερα θετικά αποτελέσµατα στην ποιότητα ζωής του 

ίδιου αλλά και του κοινωνικού συνόλου που ζει. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 – Συµµετέχοντες Μαθητές 

 

Η εργασία αυτή δεν θα ήταν δυνατή χωρίς την ενεργό συµµετοχή των µαθητών µας του 

τµήµατος Α3 που ήταν επίσης και µέλη της οµάδας του Προγράµµατος Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης 2013-2014 «Αειφόρο Σχολείο – Μετρήσεις ∆εικτών» 

α/α Επώνυµο Όνοµα 

1 ΒΡΕΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

2 ΚΑΡΑΒΕΛΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ 

3 ΚΑΤΣΙΡΝΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

4 ΚΛΑ∆ΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

5 ΚΛΕΙΣΑΡΧΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

6 ΚΟΒΑΤΣΙ ΑΜΑΡΙΛΝΤΟ 

7 ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

8 ΚΟΛΕΤΣΑΪ ΓΚΙΕΡΓΚΙ 

9 ΚΟΡ∆ΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 

10 ΚΟΥΚΑΚΗΣ ΧΑΡΙ∆ΗΜΟΣ 

11 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

12 ΛΕΣΤΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

13 ΛΟΥΚΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

14 ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

15 ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

16 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

17 ΜΟΥΤΣΙ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

18 ΤΖΑΝΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 

 Από τους ίδιους µαθητές έγινε µε µεγάλη επιτυχία επίσηµη παρουσίαση της εργασίας στο 

φεστιβάλ «Παρουσιάσεις Προγραµµάτων Σχολικών ∆ραστηριοτήτων 2013-2014 Περιβάλλον-

Υγεία-Πολιτισµός» που διοργανώθηκε τον Μαΐο 2014 από την Υπεύθυνη Σχολικών 

∆ραστηριοτήτων κα Ζαχαράτου Αγγελική, την οποία και ευχαριστούµε θερµά για την προθυµία µε 

την οποία ανταποκρινόταν σε κάθε απορία µας. 

 

 

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 - Φωτογραφίες 

 

Ο Κάδος Κοµποστοποίησης 

 

 

Η περιβαλλοντική οµάδα των µαθητών 

 



Στάδια  από την κοµποστοποίηση 

 

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 

Eurostat: Στις χωµατερές το 82% των στερεών αποβλήτων 

25 Μαρ 2014 

EUROSTAT, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ, ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ, ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 

 

Στις χωµατερές συνεχίζει να καταλήγει το 82% των αστικών αποβλήτων στην Ελλάδα σύµφωνα 

µε τα στοιχεία της Eurostat σχετικά µε την επεξεργασία των αστικών αποβλήτων το 2012 στην ΕΕ 

τα οποία δόθηκαν σήµερα στη δηµοσιότητα. 

Παράλληλα, υπολογίζεται ότι αναλογούν περίπου 503 κιλά σκουπιδιών ανά κάτοικο, ετησίως. 

Στίς χώρες της ΕΕ, το 42% των επεξεργασµένων αστικών αποβλήτων είτε ανακυκλώθηκε, είτε 

κοµποστοποιήθηκε (27% και 15% αντιστοίχως), το 34% ενταφιάστηκε και το 24% αποτεφρώθηκε 

σύµφωνα µε τα στοιχεία. 

Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα ανακυκλώθηκε το 16%, κοµποστοποιήθηκε το 2% και 

ενταφιάστηκε το 82% των αστικών αποβλήτων. 

Η Ελλάδα καταλαµβάνει τις πρώτες θέσεις στην ΕΕ, όσον αφορά την ταφή των 
απορριµµάτων, µετά τη Ρουµανία (99%), τη Μάλτα (87%), την Κροατία (85%) και τη Λετονία 

(84%). 

Τα υψηλότερα ποσοστά επεξεργασίας αστικών αποβλήτων στην ΕΕ (ανακύκλωση ή 

κοµποστοποίηση) καταγράφονται στη Γερµανία (65%), στην Αυστρία (62%), στο Βέλγιο (57%) και 

στην Ολλανδία (50%). Όσο αφορά στην αποτέφρωση αποβλήτων, τα µεγαλύτερα ποσοστά, 

σηµειώνονται στη ∆ανία και τη Σουηδία (52%), στην Ολλανδία (49%), στο Βέλγιο (42%) και στο 

Λουξεµβούργο (36%). 

Η Eurostat, υπολογίζει ότι κάθε κάτοικος στην ΕΕ παράγει περίπου 492 κιλά σκουπιδιών το 

χρόνο, ενώ στην Ελλάδα αναλογούν περίπου 503 κιλά σκουπιδιών, ανά κάτοικο. Το µεγαλύτερο 

όγκο σκουπιδιών παράγουν ετησίως οι ∆ανοί (668 κιλά ανά κάτοικο), οι Κύπριοι (663 κιλά), οι 

Λουξεµβούργιοι (662 κιλά) και οι Γερµανοί (611 κιλά). 

Σηµειώνεται ότι η Eurostat ορίζει ως «αστικά απόβλητα» αυτά που δηµιουργούν τα νοικοκυριά, 

αλλά και όσα παρόµοια απορρίµµατα παράγονται από µικρές επιχειρήσεις ή δηµόσιους φορείς. Τα 

στοιχεία της Eurostat δεν περιλαµβάνονται τα απόβλητα που παράγονται από την αγροτική και τη 

βιοµηχανική δραστηριότητα. 


