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Η εκπόνηση της παρούσας εργασίας διεξήχθη στα πλαίσια του ∆ιατµηµατικού 

Μεταπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών στο τµήµα ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων (Μ.Β.Α.) του 

Πανεπιστηµίου Μακεδονίας της Θεσσαλονίκης κατά τη διάρκεια του  πρώτου εξαµήνου του 

2010.  Είναι αποτέλεσµα βιβλιογραφικής και περιγραφικής έρευνας. Αντικείµενο της 

εργασίας αποτελεί η διαχείριση των στερεών αποβλήτων και συγκεκριµένα η συµβολή της 

µεθόδου της κοµποστοποίησης αποτιµώµενη σε οικονοµικούς και περιβαλλοντικούς όρους.  

 

Το πρώτο και βιβλιογραφικό µέρος της εργασίας αναφέρεται στα οργανικά απόβλητα, 

αναλύοντας τις κατηγορίες τους, τη σύνθεσή τους και τις παραγόµενες ποσότητές τους. 

Επίσης, γίνεται µια αναφορά στις µεθόδους επεξεργασίας των αστικών στερεών αποβλήτων 

και περιγράφεται η ισχύουσα Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά αυτό το είδος 

αποβλήτων. Στη συνέχεια, δίνεται ο ορισµός και οι κατηγορίες της κοµποστοποίησης, 

αναλύονται οι φάσεις της και περιγράφονται οι παράµετροι λειτουργίας και απόδοσης που 

επηρεάζουν την διαδικασία της. Τέλος, αναλύεται η κοµποστοποίηση µε «∆ιαλογή στην 

Πηγή» και η οικιακή κοµποστοποίηση. 

 

Το δεύτερο µέρος είναι το αποτέλεσµα της περιγραφικής έρευνας και το µέσο συλλογής του 

ερευνητικού υλικού που επιλέχθηκε ήταν το γραπτό ερωτηµατολόγιο. Τα υποκείµενα της 

έρευνας της παρούσας εργασίας αποτελούν κάτοικοι του δηµοτικού διαµερίσµατος 

Αλεξανδρούπολης.  

 

Σκοπός της έρευνας είναι να εξετάσουµε το βαθµό ενηµέρωσης των δηµοτών σχετικά µε τις 

µεθόδους διαχείρισης απορριµµάτων, τις υπηρεσίες αποκοµιδής απορριµµάτων του δήµου 

τους  και την προθυµία τους να συµµετέχουν σε ένα πρόγραµµα εναλλακτικής διαχείρισης 

απορριµµάτων όπως είναι η µέθοδος της οικιακής κοµποστοποίησης. Στο τέλος της εργασίας 

πραγµατοποιείται περιγραφική ανάλυση και κριτική αξιολόγηση των αποτελεσµάτων, µαζί µε 

τα τελικά συµπεράσµατα της έρευνας.  
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 
 

 

1. Εισαγωγή 
 

Στις αρχές του 21ου αιώνα, το σηµαντικότερο πρόβληµα που καλούνται να αντιµετωπίσουν 

οι ανεπτυγµένες χώρες, σχετικά µε τη διαχείριση των απορριµµάτων, είναι η ανάπτυξη 

ολοκληρωµένων συστηµάτων, τεχνικών και κανονισµών µε σκοπό την ελαχιστοποίηση των 

απορριµµάτων που πρόκειται να οδηγηθούν προς τελική διάθεση. Η διαχείριση των 

δηµοτικών απορριµµάτων είναι µια από τις πλέον σηµαντικές προκλήσεις που καλείται να 

αντιµετωπίσει σήµερα η Ελλάδα µπροστά στις ραγδαίες τεχνολογικές και θεσµικές εξελίξεις 

που σχετίζονται µε την αειφορία και την καλύτερη ποιότητα ζωής. Είναι γεγονός επίσης πως 

το ευρωπαϊκό και εθνικό θεσµικό πλαίσιο για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων θέτουν 

συνεχώς αυστηρότερες προδιαγραφές. Η ανάγκη λοιπόν για την εφαρµογή µεθόδων 

εναλλακτικής διαχείρισης απορριµµάτων κρίνεται επιτακτική. Γίνεται επιπλέον σαφές ότι θα 

πρέπει να επανασχεδιαστεί το σύστηµα διαχείρισης απορριµµάτων προς όφελος της 

ποιότητας ζωής των πολιτών, της αναβάθµισης του περιβάλλοντος και της µείωσης του 

συνολικού κόστους διαχείρισης. 

 

Σε αυτό το κεφάλαιο γίνεται µια εισαγωγή στον όρο «οργανικά απόβλητα», και γίνεται 

διαχωρισµός σε κατηγορίες. Στη συνέχεια αναλύονται οι παραγόµενες ποσότητες των 

αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ), η σύνθεσή τους και γίνεται µια επισκόπηση των 

µεθόδων επεξεργασίας των ΑΣΑ. Τέλος δίνονται οι νοµοθετικές ρυθµίσεις του θεσµικού 

πλαισίου που διέπει τη διαχείριση στερεών αποβλήτων στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη 

και περιγράφεται η υφιστάµενη κατάσταση στη χώρα. 
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1.1 Οργανικά απόβλητα 
 

Κάθε αγαθό δηµιουργείται για να καλύψει µια ανάγκη που αναφέρεται στον ιδιοκτήτη του 

αγαθού. Σε περίπτωση που η αρχική ανάγκη έχει εκλείψει ή καµία νέα ανάγκη δεν έχει 

ανακύψει για το αγαθό αυτό, τότε θεωρείται απόβλητο για τον ιδιοκτήτη του. Ένας άλλος 

πολίτης όµως θα µπορούσε να έχει ανάγκη αυτό το απόβλητο, αποδίδοντάς του και πάλι την 

ιδιότητα του αγαθού (όπως συµβαίνει µε τα παλιά έπιπλα, τα ρούχα από "δεύτερο χέρι" κτλ.). 

∆εδοµένου όµως ότι η έννοια και η χρησιµότητα ενός αγαθού είναι υποκειµενική, ως εκ 

τούτου και η έννοια του αποβλήτου θα σχετίζεται µε ένα υποκείµενο, τον ιδιοκτήτη. Το πότε 

και πως ένα προϊόν µετατρέπεται σε απόβλητο και το πότε και πώς µετατρέπεται ξανά σε 

προϊόν, δεν έχει οριστεί ακόµα από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Παναγιωτακόπουλος, 2002). 

Εφόσον η  παρούσα εργασία ασχολείται µε τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, κρίνεται 

σκόπιµο να δοθούν οι  ορισµοί για τις διαφορετικές κατηγορίες αποβλήτων προς αποφυγή 

σύγχυσης ή λαθεµένων αντιλήψεων. 

Σύµφωνα µε την ΚΥΑ 69728/824, ως στερεό απόβλητο ορίζεται κάθε ουσία ή αντικείµενο 

που εµπίπτει στις κατηγορίες αποβλήτων ΙΑ και ΙΒ του παραρτήµατος 1 (και δεν 

περιλαµβάνεται στον κατάλογο των επικίνδυνων αποβλήτων που έχει υιοθετηθεί µε την 

απόφαση 94/904/ΕΚ) και το οποίο ο κάτοχός του απορρίπτει ή προτίθεται ή υποχρεούται να 

απορρίψει. 

Στα Αστικά Στερεά Απόβλητα (ΑΣΑ), στα οποία και θα αναφερθούµε περαιτέρω, 

περιλαµβάνονται τα οικιακά απόβλητα, καθώς και άλλα απόβλητα, τα οποία λόγω φύσης ή 

σύνθεσης, είναι παρόµοια µε τα οικιακά, όπως απόβλητα από εµπορικές και συναφείς 

δραστηριότητες, κτίρια γραφείων και ιδρύµατα (σχολεία, νοσοκοµεία, κυβερνητικά κτίρια). 

Περιλαµβάνει επίσης ογκώδη απόβλητα (στρώµατα, έπιπλα κ.α.) και απόβλητα κήπων, 
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φύλλα, κλαδιά, κηπευτικά, καθώς και απόβλητα από καθαρισµό δρόµων. Αναλυτικά, µε βάση 

τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων (σύµφωνα µε το Παράρτηµα της απόφασης 

2000/532/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί µε τις Αποφάσεις 2001/118/ΕΚ, 2001/119/ΕΚ και 

2001/573/ΕΚ της Επιτροπής Ε.Κ.), τα ΑΣΑ ταξινοµούνται µε τον κωδικό 20, όπως βλέπουµε 

στον Πίνακα 1 που ακολουθεί, µε εξαίρεση τα απόβλητα που περιλαµβάνονται στον 

κατάλογο των επικίνδυνων αποβλήτων (Απόφαση 94/904/ΕΚ). 

 

 

 Πίνακας 1. Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων (ΕΚΑ) για τα ∆ηµοτικά Απόβλητα 

             

20  ∆ΗΜΟΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 

20 01  χωριστά συλλεγέντα µέρη (εκτός από το σηµείο 15 01)   

20 01 01  χαρτιά και χαρτόνια   

20 01 02  γυαλιά   

20 01 08  βιοαποικοδοµήσιµα απόβλητα κουζίνας και χωρών ενδιαίτησης   

20 01 10  ρούχα   

20 01 11  υφάσµατα   

20 01 17*  φωτογραφικά χηµικά   

20 01 19*  ζιζανιοκτόνα   

20 01 21  σωλήνες φθορισµού και άλλα απόβλητα περιέχοντα υδράργυρο   

20 01 22  αεροζόλ   

20 01 23  απορριπτόµενος εξοπλισµός που περιέχει χλωροφθοράνθρακες   

20 01 31*  κυτταροτοξικές και κυτταροστατικές φαρµακευτικές ουσίες   

20 01 32  φάρµακα άλλα από τα αναφερόµενα στο σηµείο 20 01 31   

20 01 33*  µπαταρίες και συσσωρευτές που περιλαµβάνονται στα σηµεία 16 06 01, 16 06 

  02 ή 16 06 03 και µεικτές µπαταρίες και συσσωρευτές που περιέχουν τις εν 

  λόγω µπαταρίες   

20 01 34  µπαταρίες και συσσωρευτές άλλα από τα αναφερόµενα στο σηµείο 20 01 33   

20 01 35*  απορριπτόµενος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισµός άλλος από τον  

  αναφερόµενο στα σηµεία 20 01 21 και 20 01 23 που περιέχει επικίνδυνα  

  συστατικά στοιχεία   

20 01 36  απορριπτόµενος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισµός άλλος από τον  

  αναφερόµενο στα σηµεία 20 01 21, 20 01 23 και 20 01 35   

20 01 37*  ξύλο που περιέχει επικίνδυνες ουσίες   

20 01 38  ξύλο εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στο σηµείο 20 01 37   
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20 01 39  πλαστικά   

20 01 40  µέταλλα   

20 01 41  απόβλητα από τον καθαρισµό καµινάδων   

20 01 99  άλλα µέρη µη προδιαγραφόµενα άλλως   

20 02  απόβλητα κήπων και πάρκων (περιλαµβάνονται απόβλητα νεκροταφείων) 

20 02 01  βιοαποικοδοµήσιµα απόβλητα   

20 02 02  χώµατα και πέτρες   

20 02 03  άλλα µη βιοαποικοδοµήσιµα απόβλητα   

20 03  άλλα δηµοτικά απόβλητα   

20 03 01  ανάµεικτα δηµοτικά απόβλητα   

20 03 02  απόβλητα από αγορές   

20 03 03  υπολείµµατα από τον καθαρισµό δρόµων   

20 03 04  λάσπη σηπτικής δεξαµενής   

20 03 06  απόβλητα από τον καθαρισµό λυµάτων   

20 03 07  ογκώδη απόβλητα   

20 03 99  δηµοτικά απόβλητα µε προδιαγραφόµενα άλλως 

             

 

 

Η εφαρµογή της κοµποστοποίησης, όπως θα δούµε και στο Κεφάλαιο 2, αφορά οργανικές 

ενώσεις των στερεών αποβλήτων ή αλλιώς τα «οργανικά απόβλητα». Κάθε αναφορά στους 

όρους «οργανικό απόβλητο», «βιοαποικοδοµήσιµο απόρριµµα», «βιοµάζα», περιέχει ένα 

βαθµό επικάλυψης. Ο γενικότερος όρος-οµπρέλα των παραπάνω είναι η βιοµάζα η οποία 

µπορεί να θεωρηθεί ότι περιλαµβάνει κάθε οργανική ύλη που είναι διαθέσιµη σε ανανεώσιµη 

βάση. Σε επίπεδο νοµοθεσίας, υπάρχουν τρεις διαφορετικοί ορισµοί για τον όρο «βιοµάζα» 

µε αποτέλεσµα να δηµιουργείται  σύγχυση (Μαλαµάκης, 2009). 

Ο νεώτερος ορισµός περιέχεται στην Οδηγία 98/2008ΕΚ και είναι ο εξής: «βιολογικά 

απόβλητα είναι τα βιοαποδοµήσιµα απόβλητα κήπων και πάρκων, τα απορρίµµατα τροφών 

και µαγειρείων από σπίτια, εστιατόρια, εγκαταστάσεις οµαδικής εστίασης και χώρους 

πωλήσεων λιανικής και τα συναφή απόβλητα από εγκαταστάσεις µεταποίησης τροφίµων». 

Στην παρούσα εργασία θα χρησιµοποιηθεί ο παραπάνω ορισµός και όταν θα αναφέρεται όρος 

«οργανικά απόβλητα» θα παραπέµπει στον ορισµό αυτό. 
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Κατηγορίες οργανικών αποβλήτων     

∆ιακρίνονται τρεις µεγάλες κατηγορίες οργανικών αποβλήτων: 

1. Τα απόβλητα που περιλαµβάνονται στο βιοαποικοδοµήσιµο κλάσµα των αστικών 

στερεών αποβλήτων 

2. Τα οργανικά απόβλητα από γεωργοκτηνοτροφικές δραστηριότητες 

συµπεριλαµβανοµένου και του δευτερογενούς τοµέα 

3. Οι ιλύς εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυµάτων. 

   

1.2  Παραγόµενες Ποσότητες ΑΣΑ 

 

Τα οικιακά απορρίµµατα ποικίλουν ως προς τη σύσταση και την ποσότητά τους. Οι 

παράγοντες που επηρεάζουν τις µεταβλητές αυτές, είναι το βιοτικό επίπεδο, τα καταναλωτικά 

πρότυπα, η κινητικότητα του αστικού πληθυσµού και οι εποχές του έτους. Θα πρέπει να 

σηµειωθεί ότι τα εµπορικής προέλευσης απορρίµµατα είναι κυρίως υλικά συσκευασίας. Με 

βάση τον Εθνικό Σχεδιασµό ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (2003), στην Ελλάδα 

παράγονται περίπου 4,6 εκατοµµύρια τόνοι ΑΣΑ ετησίως. 

Κατά κανόνα οι ποσότητες των οικιακών αποβλήτων αλλά και των ΑΣΑ εκφράζονται σε 

µονάδες βάρους ανά κάτοικο ανά ηµέρα (kg/άτοµο/ηµέρα). Οι µετρήσεις του βάρους γίνονται 

κυρίως µε ζυγίσµατα των απορριµµατοφόρων (Α/Φ) στην είσοδο του χώρου υγειονοµικής 

ταφής αποβλήτων (ΧΥΤΑ) ή σε σταθµό µεταφόρτωσης αποβλήτων (ΣΜΑ), ή, αν δεν 

υπάρχουν τέτοιες δυνατότητες σε άλλες εγκαταστάσεις. 
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Εδώ και πολλά χρόνια η κατά άτοµο παραγωγή ΑΣΑ εµφανίζει αυξητική τάση σε συνδυασµό 

µε τη βελτίωση του οικονοµικού επιπέδου της ζωής των κατοίκων. Στην Ελλάδα εκτιµάται 

(2002) ότι σε χωριά µε πληθυσµό κάτω των 2000 κατοίκων, η µέση (σε ετήσια βάση) 

παραγωγή ΑΣΑ είναι από 0,6 έως 0,8 kg/άτοµο/ ηµέρα. Σε πόλεις µέχρι 100.000 κατοίκους η 

µέση παραγωγή ανέρχεται  από 0,8 έως 1,2 kg/άτοµο/ ηµέρα ενώ σε µεγαλύτερες πόλεις 

κυµαίνεται από 1,2 έως και 1,4 kg/άτοµο/ ηµέρα. Μέσα στην ίδια πόλη φυσικά η παραγωγή 

µπορεί να είναι διαφορετική ανάλογα τη συνοικία (Παναγιωτακόπουλος, 2002 - ΚΥΑ 

14312/1302).  

Πίνακας 2 : Παραγωγή ΑΣΑ στην Ελλάδα (kg/άτοµο/ηµέρα) - Τυπικές Τιµές 

Πληθυσµός Οικισµού 
ή Πόλης 

Οικιακά Απόβλητα 
Εµπορικά, 

Ιδρυµάτων κτλ 
Σύνολο 

< 2.000 0,5 0,2 0,7 
2.000 - 10.000 0,7 0,2 0,9 

10.000 - 100.000 0,7 0,3 1,0 
> 100.000 0,8 0,5 1,3 

*Πηγή: Βιώσιµη ∆ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων (Παναγιωτακόπουλος 2002) 

 

 

1.3 Σύνθεση Αστικών Στερεών Αποβλήτων 

 

Για να διαπιστώσει κανείς την ποικιλία των υλικών που περιέχονται στα οικιακά και 

γενικότερα στα ΑΣΑ, αρκεί µια απλή µατιά στον κάδο της γειτονιάς του. ∆ιαπιστώνεται πως 

παρά την ποικιλία, διακρίνεται µια οµοιότητα ως προς τα είδη των συστατικών υλικών ακόµη 

και στα ποσοστά από πόλη σε πόλη. Στον Πίνακα 3 και στο ∆ιάγραµµα 1 παρουσιάζεται η 

σύνθεση των οικιακών αποβλήτων στη χώρα µας. Επειδή οι δειγµατοληψίες γίνονται σε 

κάδους γειτονιών οι µελέτες αυτές εκτιµούν ακριβέστερα τη σύνθεση των οικιακών 

αποβλήτων και όχι τόσο των ΑΣΑ. 
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Πίνακας 3: Σύνθεση Οικιακών Στερεών Αποβλήτων (µέσες τιµές, % κατά βάρος) στους 

Ο.Τ.Α. της χώρας (1997) 

 

 ∆ιακύµανση Μέσων Τιµών Τυπική Τιµή 
Συστατικά 
Υλικά στα 
Οικιακά 
Στερεά 
Απόβλητα 

Πληθυσµός 
Ο.Τ.Α. > 10.000 

Πληθυσµός 
Ο.Τ.Α. < 10.000 

Πληθυσµός 
Ο.Τ.Α. > 10.000 

Πληθυσµός 
Ο.Τ.Α. < 10.000 

Οργανικά Υλικά 
Τροφικά 
Υπολείµµατα 

35 - 60 50 - 75 46 62 

Χαρτί / 
Χαρτόνι 

15 - 25 12 - 20 20 16 

Πλαστικά 7 - 15 3 - 10 8,5 7 
Υφάσµατα, 
Λάστιχα, 
∆έρµατα, Ξύλα 

4 - 8 2 - 6 5 3 

Απορρίµµατα 
Κήπων 

- - 1,5 1 

Ανόργανα Υλικά 
Γυαλί 2,5 - 16 2 - 12 4,5 2,5 
Κουτιά 
Κασσίτερου 
και Αλουµινίου, 
άλλα µέταλλα 

2,8 - 10 2 - 5 5 3,5 

Άλλα Αδρανή 
(Χώµα, Τέφρα 
κ.ά.) 

2 - 12 2 - 20 3 1 

Υπόλοιπα - - 6,5 4 
* Πηγή: Βιώσιµη ∆ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων (Παναγιωτακόπουλος 2002) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

∆ιάγραµµα 1: Μέση ποιοτική

Εθνικό Σχεδιασµό ∆ιαχείρισης Στερεών

 

*Πηγή: Ελληνική Εταιρεία ∆ιαχείρισης

 

 

 

1.4 Επισκόπηση Μεθόδων Επεξεργασίας

 

Οι µέθοδοι επεξεργασίας των ΑΣΑ

τους πριν και µετά την τοποθέτησή

σήµερα στη χώρα µας ο κανόνας

έχουν αρχίσει να εµφανίζονται εναλλακτικές

βιβλίο του Παναγωτακόπουλου

βασικές µέθοδοι επεξεργασίας

 

9%

5%

5%

ποιοτική σύσταση των αστικών αποβλήτων στην Ελλάδα

∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (2003). 

Ελληνική Εταιρεία ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΕ∆ΣΑ).

Μεθόδων Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων

επεξεργασίας των ΑΣΑ αφορούν τους µετασχηµατισµούς των χαρακτηριστικών

την τοποθέτησή τους σε σακούλες ή σε κάδους για αποκοµιδή

όνας είναι η ταφή των απορριµµάτων. Τα τελευταία

εµφανίζονται εναλλακτικές µέθοδοι επεξεργασίας των ΑΣΑ

Παναγωτακόπουλου “Βιώσιµη διαχείριση αστικών στερεών

επεξεργασίας ΑΣΑ είναι οι εξής: 

46%

19%

16%

8 

στην Ελλάδα µε βάση τον 

 
ΕΕ∆ΣΑ). 

Στερεών Αποβλήτων 

µετασχηµατισµούς των χαρακτηριστικών 

κάδους για αποκοµιδή. Μέχρι 

απορριµµάτων Τα τελευταία χρόνια όµως 

επεξεργασίας των ΑΣΑ. Σύµφωνα µε το 

στερεών αποβλήτων”, οι 

Ζυμώσιμα

Χαρτί

Πλατικά

Μέταλλα

Γυαλί

Άλλα
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• Ο διαχωρισµός στην πηγή 

• Η συλλογή και µεταφορά 

• Η ανακύκλωση (ανάκτηση και αξιοποίηση υλικών) 

• Η βιολογική επεξεργασία (µε ή χωρίς ανάκτηση ενέργειας και compost) 

• Η θερµική επεξεργασία (µε ή χωρίς ανάκτηση ενέργειας) 

• Η υγειονοµική ταφή (µε ή χωρίς ανάκτηση ενέργειας) 

 

1.4.1 ∆ιαχωρισµός στην πηγή 

 

Η επεξεργασία στην πηγή προϋποθέτει ενεργό συµµετοχή των πολιτών, αλλαγή στην 

κοινωνική συµπεριφορά τους και ενίσχυση της περιβαλλοντικής του συνείδησης. Ο 

διαχωρισµός στην πηγή αποτελεί συµπληρωµατικό στάδιο της συνολικής διαχείρισης των 

ΑΣΑ και αφορά την επεξεργασία των απορριµµάτων πριν την τοποθέτησή τους σε κάδους 

µε σκοπό την αποκοµιδή τους. Παραδείγµατα επεξεργασίας ΑΣΑ στην πηγή είναι ο 

διαχωρισµός των συστατικών υλικών σε κάδους κατά κατηγορίες, κοµποστοποίηση των 

οργανικών αποβλήτων, άλεση των τροφικών υπολειµµάτων (µε ειδικές συσκευές στην 

κουζίνα), συµπίεση των απορριµµάτων και µερική καύση τους. Επίσης απαραίτητη 

θεωρείται και η εισαγωγή ενός συστήµατος καταγραφής της υφιστάµενης κατάστασης και 

της εξέλιξής της. Με αυτές τις επεξεργασίες επιτυγχάνεται µετασχηµατισµός και µείωση 

των απορριπτόµενων, αλλά όχι µείωση των παραγόµενων ΑΣΑ (Παναγιωτακόπουλος, 

2002). Οι επεξεργασίες αυτές όµως επηρεάζουν θετικά τις επόµενες φάσεις επεξεργασίας 

των ΑΣΑ.  
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1.4.2 Συλλογή και µεταφορά 

 

Η συλλογή και µεταφορά καλύπτει το 90% περίπου των παραγόµενων ΑΣΑ και 

αντιστοιχεί στο µεγαλύτερο ποσοστό της συνολικής δαπάνης των συστηµάτων διαχείρισης 

των αστικών στερεών αποβλήτων. Οι εναλλακτικές επιλογές που µπορεί να έχει ο φορέας 

διαχείρισης απορριµµάτων αφορούν τη συχνότητα συλλογής των απορριµµάτων, το 

µέγεθος και τον αριθµό των κάδων και των απορριµµατοφόρων (Α/Φ), τις διαδροµές των 

Α/Φ, τη χρήση ή µη σταθµών µεταφόρτωσης κτλ. Συνήθεις δείκτες µέτρησης της 

οικονοµικής επίδοσης είναι το κόστος ανά τόνο ή το κόστος ανά νοικοκυριό. (Το 

Φεβρουάριο του 2001, το Υπουργείο Εσωτερικών και ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, στα πλαίσια 

του προγράµµατος βελτίωσης της παραγωγικότητας του δηµόσιου τοµέα, επέλεξε το 

κόστος αποκοµιδής των ΑΣΑ ανά νοικοκυριό ως έναν από τους δείκτες αποδοτικότητας 

των δήµων). 

 

 

1.4.3 Ανακύκλωση 

 

Με την έννοια που χρησιµοποιείται σήµερα, η ανακύκλωση συνεπάγεται διαχωρισµό των 

ΑΣΑ σε οµοιογενείς κατηγορίες συστατικών τους, ανάκτηση των υλικών και 

επαναχρησιµοποίησή τους ενδεχοµένως µετά από επεξεργασία (Παναγιωτακόπουλος 

2002). Αναφορικά µε το πού και πώς γίνεται ο διαχωρισµός, διακρίνουµε δύο περιπτώσεις: 

∆ιαχωρισµός στην πηγή, ο οποίος γίνεται µέσα στο σπίτι και στη συνέχεια µεταφορά σε 

ειδικούς κάδους, και διαχωρισµός σε εγκατάσταση ανάκτησης υλικών στην οποία 

εισρέουν τα ΑΣΑ είτε διαχωρισµένα είτε ανάµεικτα. 
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1.4.4 Θερµική επεξεργασία 

 

Η θερµική επεξεργασία των στερεών αποβλήτων αποσκοπεί στην ελάττωση του όγκου 

τους και στη µετατροπή τους σε λιγότερο επικίνδυνα αέρια, υγρά και στερεά προϊόντα µε 

ταυτόχρονη ή συνεπακόλουθη αποδέσµευση θερµικής ενέργειας. Ανάλογα µε την 

ποσότητα του παρόντος οξυγόνου διακρίνουµε τρία είδη θερµικής επεξεργασίας: την 

καύση (περίσσεια οξυγόνου), την πυρόλυση (απουσία οξυγόνου) και την αεριοποίηση 

(ενδιάµεση κατάσταση). Η πιο διαδεδοµένη µέθοδος θερµικής επεξεργασίας στην Ευρώπη 

αυτή τη στιγµή είναι η καύση. Προϊόντα της καύσης είναι οι αέριες εκποµπές και τα 

στερεά υπολείµµατα. Οι αέριες εκποµπές περιλαµβάνουν µη όξινα αέρια (µονοξείδιο του 

άνθρακα και ατµούς), όξινα αέρια (διοξείδιο του άνθρακα, οξείδια του αζώτου υδρόθειο 

κτλ), βαρέα µέταλλα (µόλυβδο, κάδµιο κτλ), καπνό και σκόνη. Στα στερεά υπολείµµατα 

περιλαµβάνονται η τέφρα των λεβήτων, σκωρίες και σκόνη των φίλτρων που όλα 

περιέχουν βαρέα µέταλλα και τοξικές ουσίες. Οι εκποµπές αυτές πριν αποβληθούν στην 

ατµόσφαιρα υφίστανται επεξεργασία ώστε να ικανοποιούνται τα συγκεκριµένα ανώτατα 

όρια εκποµπών. Σηµειωτέο πως οι ρύποι αυτοί δεν καταστρέφονται, απλώς συλλέγονται 

στα φίλτρα για ελεγχόµενη διάθεση. 

 

 

1.4.5 Βιολογική επεξεργασία 

 

Η βιολογική επεξεργασία των ΑΣΑ διακρίνεται σε αερόβια (κοµποστοποίηση) από την 

οποία προκύπτει το compost, και σε αναερόβια (χώνευση) από την οποία παράγεται το 

βιοαέριο. Σε αναερόβια επεξεργασία υπόκειται επίσης και το οργανικό κλάσµα των ΑΣΑ 

που θάβονται σε χώρους υγειονοµικής ταφής απορριµµάτων (ΧΥΤΑ). Με την βιολογική 

επεξεργασία των ΑΣΑ διακρίνεται µείωση του εκλυόµενου βιοαερίου από τους ΧΥΤΑ το 



 

12 
 

οποίο υποτίθεται ότι συµβάλει στον έλεγχο του φαινοµένου του θερµοκηπίου. Η µέθοδος 

της κοµποστοποίησης θα παρουσιαστεί εκτενώς στο Κεφάλαιο 2. 

 

 

1.4.6 Εδαφική ∆ιάθεση 

 

Η εδαφική διάθεση ή αλλιώς «ταφή» των ΑΣΑ είναι η µόνη µέθοδος επεξεργασίας που 

είναι δυνατή για κάθε τύπο ΑΣΑ. Είναι ένα αναπόφευκτο κοµµάτι κάθε συστήµατος 

διαχείρισης ΑΣΑ καθώς τα υπολείµµατα κάθε µεθόδου επεξεργασίας καταλήγουν σε χώρο 

εδαφικής διάθεσης υπολειµµάτων (ΧΕ∆Υ) ή χώρο υγειονοµικής ταφής απορριµµάτων 

(ΕΕ∆ΣΑ). Ο ΧΥΤΑ είναι ένας υπεδάφιος ή υπερεδάφιος χώρος, για την απόθεση στερεών 

αποβλήτων µέχρις ότου τα προϊόντα της αποσύνθεσής τους να θεωρούνται µη επικίνδυνα 

για την υγεία.  

Στα πλεονεκτήµατα της υγειονοµικής ταφής έναντι των άλλων µεθόδων περιλαµβάνονται: 

η σχετικά εύκολη τεχνολογία, η µικρότερη δαπάνη υποδοµής και λειτουργίας, η 

επαναχρησιµοποίηση του χώρου και η πιθανή αξιοποίηση του παραγόµενου βιοαερίου. Ως 

µειονεκτήµατα θεωρούνται: οι µεγάλοι απαιτούµενοι χώροι, η κοινωνική αντίδραση 

σχετικά µε την υποβάθµιση της περιοχής, η έκλυση αερίων θερµοκηπίου και η περίοδος 

µεταφροντίδας. (Παναγιωτακόπουλος, 2002). 

Το ευρωπαϊκό και εθνικό θεσµικό πλαίσιο για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων θέτει 

συνεχώς αυστηρότερες προδιαγραφές. Πιο συγκεκριµένα, η ΚΥΑ 29407/3508/2002, που 

ενσωµατώνει στο Εθνικό ∆ίκαιο την Κοινοτική Οδηγία για την Υγειονοµική ταφή 

(99/31/ΕΚ) θέτει σταδιακά αυξανόµενους στόχους για την εκτροπή των 

βιοαποικοδοµήσιµων αστικών αποβλήτων (ΒΑΑ) από την υγειονοµική ταφή: 
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• Μέχρι 16/07/2010: Οι ΧΥΤΑ µπορούν να δέχονται έως το 75% των ΒΑΑ που 

είχαν παραχθεί το 1995. 

• Μέχρι 17/07/2013: Οι ΧΥΤΑ µπορούν να δέχονται έως το 50% των ΒΑΑ που 

είχαν παραχθεί το 1995. 

• Μέχρι 16/07/2020: Οι ΧΥΤΑ µπορούν να δέχονται έως το 35% των ΒΑΑ που 

είχαν παραχθεί το 1995. 

Η υπόλοιπη ποσότητα θα πρέπει να οδηγηθεί προς επεξεργασία η οποία θα ελαττώσει το 

βαθµό βιοαποδοµησιµότητάς της. 

 

Αυτό που επιδιώκεται µε την εδαφική διάθεση είναι η προστασία της υγείας και η 

προστασία του περιβάλλοντος, να είναι δηλαδή υγειονοµική και βιώσιµη αντίστοιχα. Στη 

χώρα µας σχεδόν το 90% των ΑΣΑ οδηγούνται σε εδαφική διάθεση (50% σε ΧΥΤΑ και 

40% σε ανεξέλεγκτες παράνοµες χωµατερές) και για τουλάχιστον 20 ακόµα χρόνια η 

εδαφική διάθεση θα παραµείνει ως κύρια µέθοδος επεξεργασίας και διάθεσης. Επίσης δεν 

θα ήταν υπερβολή να πούµε πως κανένας ΧΥΤΑ στη χώρα µας δεν λειτουργεί µε τρόπο 

που να δικαιολογεί τον όρο υγειονοµική ταφή (Παναγιωτακόπουλος, 2002).  

Σύµφωνα µε την έρευνα των Μαυρόπουλου, Κουσκούρη και Χαγιου “Η πορεία 

υλοποίησης της Οδηγίας 99/31 της Ε.Ε. στην Ελλάδα”, για την εναρµόνιση της χώρας µας 

µε την Οδηγία 99/31 της Ε.Ε., το κέντρο βάρους των εµπλεκόµενων φορέων (δήµοι, 

νοµαρχίες, περιφέρειες, µελετητικές εταιρίες κτλ) θα πρέπει να µετατοπιστεί από την 

προετοιµασία έργων στα θέµατα λειτουργίας και διαχείρισης των έργων υγειονοµικής 

ταφής στερεών αποβλήτων. Στόχος θα πρέπει να είναι όχι η µελέτη µεµονωµένων έργων, 

αλλά η δηµιουργία ολοκληρωµένων συστηµάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων. 
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1.5 Νοµοθετικές ρυθµίσεις 

 

Η Ελληνική Εταιρία ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΕ∆ΣΑ), καταγράφει ένα σύντοµο 

ιστορικό του θεσµικού πλαισίου που διέπει τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων στην 

Ελλάδα. Σύµφωνα λοιπόν µε την ΕΕ∆ΣΑ, η πρώτη διάταξη για τη διαχείριση των αποβλήτων 

στην Ελλάδα, ήταν η ΥΑ ΕΙβ/301/64 «περί συλλογής, αποκοµιδής και διάθεσης 

απορριµµάτων», η οποία και καθόριζε τις τεχνικές προδιαγραφές για τη διαχείριση των 

απορριµµάτων και πιο συγκεκριµένα για τη συλλογή αλλά και τη διάθεση αυτών. Σύµφωνα 

µε το άρθρο 7 «Επιτρέπονται κατόπιν αποφάσεως του Νοµάρχου εκδιδοµένης µετά 

σύµφωνον γνώµην του Υγειονοµικού Κέντρου τη αιτήσει του ∆ήµου ή της Κοινότητος, αι 

κάτωθι παρεκκλίσεις των δια της παρούσης καθοριζοµένων όρων», δινόταν ουσιαστικά ή 

δυνατότητα για παρέκκλιση από τα άρθρα της ρύθµισης µε απλή απόφαση νοµάρχη. 

Λίγα χρόνια αργότερα ψηφίζονται οι Νοµοθετικές ρυθµίσεις Ν.∆. 703/1970, Ν. 25/1975, Ν. 

429/1976, Ν. 1080/1980 οι οποίες καθορίζουν τον υπολογισµό των δηµοτικών τελών 

καθαριότητας (αποκοµιδή απορριµµάτων) µε βάση τα τ.µ. του νοικοκυριού. Με βάση  αυτές 

τις ρυθµίσεις καθορίζονται σε ετήσια βάση τα δηµοτικά τέλη που καλούνται να πληρώσουν 

οι πολίτες. Η σύνδεση των τελών διαχείρισης απορριµµάτων µε το µέγεθος του οικοπέδου και 

όχι µε την παραγωγή αυτών, έχει ως αποτέλεσµα ο πολίτης είτε να µη γνωρίζει είτε να µην 

έχει κίνητρο να µειώσει τα παραγόµενα απορρίµµατα. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητη η 

εφαρµογή ενός συστήµατος κοστολόγησης µε βάση τη συµπεριφορά του πολίτη ή της 

επιχείρησης και όχι την αντικειµενική αξία του ακινήτου και το συνολικό εµβαδόν του. 

Το 1985 ψηφίζεται ο Νόµος 1650 «για την προστασία του Περιβάλλοντος», ο οποίος και 

θέτει το γενικό πλαίσιο αλλά και τους στόχους και τα µέσα για την προστασία του 

Περιβάλλοντος. Σύµφωνα µε το άρθρο 12 ορίζονταν αρµόδιοι φορείς για τη διαχείριση των 

στερεών αποβλήτων, οι ΟΤΑ η οποίοι όµως είχαν τη δυνατότητα να µην διαχειρίζονται 
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απόβλητα που λόγω της σύστασής τους δεν µπορούν να διατεθούν µαζί µε τα οικιακά 

απορρίµµατα. Σε αυτή την περίπτωση αρµόδιος για τη διαχείριση µε βάση το Νόµο, είναι τα 

φυσικά ή νοµικά πρόσωπα από τις δραστηριότητες των οποίων παράγονται τα συγκεκριµένα 

απόβλητα. 

Η πρώτη προσπάθεια προσαρµογής της Ελληνικής Νοµοθεσίας για τη διαχείριση των 

απορριµµάτων µε την αντίστοιχη Κοινοτική έγινε µε την ΚΥΑ 49541/1424/86 «Στερεά 

απόβλητα σε συµµόρφωση µε την Οδηγία 75/442/ΕΟΚ». Με την ΚΥΑ αυτή, διατυπώνονται 

οι βασικές αρχές που πρέπει να διέπουν τη διαχείριση των απορριµµάτων, ώστε να µην 

τίθεται σε κίνδυνο, άµεσα ή έµµεσα η ∆ηµόσια Υγεία και να µην δηµιουργούνται βλάβες στο 

περιβάλλον, ενώ περιγράφεται για πρώτη φορά η αναγκαιότητα σύνταξης Σχεδίων 

∆ιαχείρισης, καθώς και οι διαδικασίες που πρέπει να τηρούνται. Επιπροσθέτως: 

• δίνεται ο ορισµός των βασικών εννοιών και ορίζονται οι φορείς διαχείρισης των 

απορριµµάτων,  

• καθορίζονται οι φάσεις του σχεδιασµού διαχείρισης,  

• ρυθµίζεται το θέµα των αδειών για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, που 

χορηγούνται σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, πέρα των ΟΤΑ. Προβλέπεται επίσης, 

η άσκηση ελέγχου στις εγκαταστάσεις, βιοµηχανίες και επιχειρήσεις που 

διαχειρίζονται στερεά απόβλητα,  

• καθορίζονται οι υπόχρεοι καταβολής δαπάνης διαχείρισης και αναφέρονται οι 

κατά περίπτωση κυρώσεις για τη µη συµµόρφωση των υπόχρεων προς τις οδηγίες 

των αρµόδιων υπηρεσιών, που µπορεί να είναι ποινικές, διοικητικές ή και 

χρηµατικά πρόστιµα. 

Το 1994 συγκροτείται µε το Ν. 2242/1994 (άρθρο 4) «Ειδικό Σώµα Ελεγκτών για την 

Προστασία του Περιβάλλοντος», που τελούσε υπό την «εποπτεία» του Υπουργού 
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Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων, καθώς και του οικείου Νοµάρχη και του 

Περιφερειάρχη. Ανάµεσα στις αρµοδιότητές του ήταν «η προστασία του περιβάλλοντος από 

τις καταστροφές του δασικού πλούτου, τις καταπατήσεις των δηµόσιων εκτάσεων, τις 

παράνοµες κατατµήσεις γης, τις αυθαίρετες κατασκευές, τις παράνοµες επεµβάσεις στα 

ρέµατα, στον αιγιαλό και στη ζώνη παραλίας και σε κάθε άλλη παράνοµη δραστηριότητα, 

που µπορεί να έχει δυσµενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον». Επίσης, ασκούσε τον έλεγχο για 

την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων σε περιπτώσεις κατασκευής έργων ή εκτέλεσης 

δραστηριοτήτων που θέτουν σε κίνδυνο το περιβάλλον. Επρόκειτο, όπως αποδείχθηκε, για 

µια ελάχιστα ευέλικτη υπηρεσιακή µονάδα, που την έφερναν συχνά σε αντιπαράθεση µε τις 

υπηρεσίες της Τοπικής Αυτοδιοίκηση. Με το άρθρο 9 του N. 2947/2001, καταργήθηκε το 

Ειδικό Σώµα Ελεγκτών για την Προστασία του Περιβάλλοντος και προβλέφθηκε η 

αντικατάστασή του από µια νέα οργανωτική µονάδα. Η «Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών 

Περιβάλλοντος» (Ε.Υ.Ε.Π.) υπάγεται απευθείας στον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. και διαθέτει 

αρµοδιότητες µε περιεχόµενο κυρίως ελεγκτικό και γνωµοδοτικό. 

 

Λίγα χρόνια αργότερα ο Νόµος 2939/2001 διαµορφώνει το θεσµικό πλαίσιο για την 

εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων. Με τον νόµο αυτόν, 

ενσωµατώνεται η Οδηγία 94/62/ΕΟΚ στο Εθνικό ∆ίκαιο, και καθορίζεται το πλαίσιο για την 

υλοποίηση προγραµµάτων ανακύκλωσης/επαναχρησιµοποίησης/αξιοποίησης συσκευασιών 

και άλλων προϊόντων (µπαταρίες, ηλεκτρονικά, ελαστικά κ.α.), µε τη θέσπιση συγκεκριµένων 

ποσοτικούς στόχους και χρονικών ορίων για την προσέγγισή τους.  

 

Εκτός όµως από τους παραπάνω Νόµους και Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις που 

παρουσιάζονται από την ΕΕ∆ΣΑ, υπάρχουν και κάποια επιπλέον  σηµαντικά στοιχεία που 

αφορούν τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων. Σύµφωνα λοιπόν µε το Ν.3536/07 και το 
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Άρθρο 30, τροποποιείται το Άρθρο 12 του Νόµου 1650/1986 σχετικά µε τον ορισµό των 

Φορέων ∆ιαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων (ΦοΣ∆Α). Αναφέρει λοιπόν το Άρθρο 30 πως: 

«Τροποποιείται η παρ. 2 του άρθρου 12 του ν.1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α΄) ως προς τον ορισµό 

των αρµόδιων φορέων για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων και των ανάλογων 

αρµοδιοτήτων των Ο.Τ.Α. (παρ. 3 και 4). Η προσωρινή αποθήκευση, µεταφόρτωση, 

επεξεργασία, αξιοποίηση και διάθεση των στερεών αποβλήτων σε κάθε Περιφέρεια της 

χώρας διενεργείται µε ευθύνη των Φορέων ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο∆ΣΑ), που 

προβλέπονται στο άρθρο 7 παρ. 2 της κ.υ.α. 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909 Β΄/22.12.2003), οι 

οποίοι αντιστοιχούν στις διαχειριστικές ενότητες κάθε Περιφέρειας και οι οποίοι 

οργανώνονται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις επόµενες παραγράφους».  

Με την Κ.Υ.Α. 29407/3508/2002 καθορίζονται τα µέτρα και οι όροι για την υγειονοµική 

ταφή των απορριµµάτων. «Με την παρούσα απόφαση αποσκοπείται η εφαρµογή των 

διατάξεων των άρθρων 11 και 12 του Ν. 1650/1986 και ειδικότερα των διατάξεων των 

άρθρων 4 και 7 (παρ.2) της 69728/1996 κοινής υπουργικής απόφασης και των άρθρων 4 και 5 

της 19396/1997 κοινής υπουργικής απόφασης που έχουν εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση του 

άρθρου 12 του ως άνω Νόµου και συγχρόνως η συµµόρφωση µε τις διατάξεις της οδηγίας 

1999/31/ΕΚ του Συµβουλίου της 26ης Απριλίου 1999 των Ευρ. Κοινοτήτων που έχει 

δηµοσιευθεί στην Ελληνική Γλώσσα στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρ. Κοινοτήτων (EEL 

182/1/16-7-1999) ώστε µε τη θέσπιση αυστηρών λειτουργικών και τεχνικών απαιτήσεων για 

τα απόβλητα και τους χώρους υγειονοµικής ταφής να προσδιορίζονται τα µέτρα, οι 

διαδικασίες και οι κατευθύνσεις για την κατά το δυνατόν πρόληψη ή µείωση των αρνητικών 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων, και ειδικότερα α) της ρύπανσης των επιφανειακών και των 

υπογείων υδάτων, του εδάφους και της ατµόσφαιρας και των επιπτώσεων σε όλο το 

περιβάλλον, συµπεριλαµβανοµένου του φαινοµένου του θερµοκηπίου, καθώς και β) 



 

18 
 

οποιουδήποτε κινδύνου προκύπτει για την υγεία του ανθρώπου από την υγειονοµική ταφή 

των αποβλήτων καθ' όλο τον κύκλο ζωής του χώρου υγειονοµικής ταφής». 

Με την Κ.Υ.Α. 50910/2727/2003 καθορίζονται τα µέτρα και οι όροι για τη ∆ιαχείριση των 

Στερεών Αποβλήτων και ο Εθνικό και Περιφερειακός Σχεδιασµός ∆ιαχείρισης. Σκοπός της 

είναι η πλήρης συµµόρφωση µε τις διατάξεις της Οδηγίας 91/156/ΕΟΚ του συµβουλίου της 

18ης Μαρτίου 1991 για την «Τροποποίηση της Οδηγίας 75/442/ΕΟΚ που αφορά τα στερεά 

απόβλητα». Με την προαναφερθείσα Οδηγία καθορίζονται κατευθύνσεις, µέτρα, όροι και 

διαδικασίες για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων έτσι ώστε να υπάρξει πρόληψη ή 

µείωση, όσο γίνεται εφικτό, των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον έτσι ώστε να 

εξασφαλίζεται ένα υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος και της δηµόσιας υγείας.   

 

1.6 Ευρωπαϊκή νοµοθεσία 

 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει πλαίσιο συντονισµένης διαχείρισης των αποβλήτων στην 

Κοινότητα µε σκοπό τη µείωση της παραγωγής τους. Η Οδηγία 2006/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης Απριλίου 2006 για τα στερεά απόβλητα 

διατυπώθηκε για αυτόν τον σκοπό. Με αυτή την Οδηγία, τα κράτη απαγορεύουν την 

εγκατάλειψη, την απόρριψη και την ανεξέλεγκτη διάθεση των αποβλήτων και οφείλουν να 

προάγουν την πρόληψη, την ανακύκλωση και τη µετατροπή των αποβλήτων µε στόχο την 

επαναχρησιµοποίηση τους. Ενηµερώνουν την Επιτροπή για κάθε σχέδιο κανονιστικής 

ρύθµισης η οποία συνεπάγεται ενδεχοµένως τη χρήση προϊόντων που µπορεί να αποτελέσουν 

πηγή τεχνικών δυσκολιών και υπερβολικών δαπανών διάθεσης, και η οποία ενθαρρύνει τη 

µείωση των ποσοτήτων ορισµένων αποβλήτων, την επεξεργασία των αποβλήτων µε στόχο 

την ανακύκλωση ή την επαναχρησιµοποίηση τους, την αξιοποίηση της ενέργειας από 
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ορισµένα απόβλητα καθώς και τη χρήση φυσικών πόρων που µπορούν να αντικατασταθούν 

από ανακτηθέντα υλικά. 

Επιπλέον, η ΕΕ έχει θεσπίσει µια στρατηγική για την πρόληψη και την ανακύκλωση των 

αποβλήτων. Η εν λόγω στρατηγική χαράσσει τις κατευθύνσεις της δράσης της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (ΕΕ) και περιγράφει τα µέτρα που θα επέτρεπαν τη βελτιωµένη διαχείριση των 

αποβλήτων. Στόχος της στρατηγικής αυτής είναι να µειωθούν οι αρνητικές περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις των αποβλήτων, από την παραγωγή µέχρι την τελική διάθεσή τους, µέσω της 

ανακύκλωσης. Η προσέγγιση αυτή επιτρέπει να αντιµετωπίζεται κάθε είδος αποβλήτων όχι 

µόνο ως πηγή ρύπανσης που επιβάλλεται να µειωθεί, αλλά και ως ενδεχόµενος πόρος που 

προσφέρεται για εκµετάλλευση. 

 

1.7 Υφιστάµενη Κατάσταση 

Ο σχεδιασµός για τη διαχείριση των απορριµµάτων ξεκίνησε πριν από περίπου δώδεκα 

χρόνια σε Νοµαρχιακό επίπεδο (ΚΥΑ 69728/824), µε  στόχο την εξάλειψη των ΧΑ∆Α, χωρίς 

όµως να προβλεφθεί η ανάγκη κάλυψης των επερχόµενων απαιτήσεων επεξεργασίας, ώστε 

να εξασφαλιστεί η µετάβαση από τους αρχικούς χώρους υγειονοµικές ταφής των 

απορριµµάτων (ΧΥΤΑ) σε ολοκληρωµένες εγκαταστάσεις διάθεσης απορριµµάτων 

(ΟΕ∆Α). Αποτέλεσµα των σχεδιασµών αυτών υπήρξε η προώθηση πολυάριθµών ΧΥΤΑ. Ο 

Εθνικός Σχεδιασµός του 2000 (Κ.Υ.Α. 14312/1302 ΦΕΚ 723 Β’/9.6.2000 και 

26469/1501/Ε103 ΦΕΚ 864 Β’/1.7.2003), που διαµορφώθηκε από τη σύνθεση των 

νοµαρχιακών, προέβλεπε τη δηµιουργία 124 ΧΥΤΑ (70 στην Ηπειρωτική Ελλάδα, 11 στην 

Κρήτη και 43 στα υπόλοιπα νησιά). Η υλοποίηση των έργων όµως που προέβλεπαν οι 

Νοµαρχιακοί σχεδιασµοί κρίθηκε στην πράξη µη αποδοτική µε αποτέλεσµα να προωθηθεί η 

διαµόρφωση νέων σχεδιασµών σε Περιφερειακό επίπεδο, αρχικά µε εγκυκλίους του 
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ΥΠΕΧΩ∆Ε και στη συνέχεια νοµοθετικά (Κ.Υ.Α. 50910/2727 ΦΕΚ 1909/22.12.2003). 

Θεσµοθετήθηκε έτσι η υποχρέωση σύνταξης Περιφερειακών Σχεδίων ∆ιαχείρισης Στερεών 

Αποβλήτων (ΠΕΣ∆Α) µέχρι το τέλος του 2005. 

Σκοπός των ΠΕΣ∆Α είναι να εξειδικεύουν τους στόχους του Εθνικού Σχεδιασµού του 2000, 

να θέτουν στόχους σε περιφερειακό επίπεδο και να προβλέπουν τα έργα ∆ΣΑ για τα επόµενη 

έτη. Οι ΠΕΣ∆Α καθορίζουν επίσης τις ∆ιαχειριστικές Ενότητες στις οποίες θα κληθούν οι 

αρµόδιοι φορείς (Φο∆ΣΑ και ΟΤΑ) να µεριµνήσουν για τα έργα συλλογής και 

ολοκληρωµένης διαχείρισης των απορριµµάτων. Συνολικά οι προβλεπόµενες ∆ιαχειριστικές 

Ενότητες σε επίπεδο χώρας ανέρχονται σε 81. Από το 2005 ορισµένα ΠΕΣ∆Α 

αναθεωρήθηκαν, αλλά η εφαρµογή τους αντιµετώπισε στο σύνολό της προβλήµατα τόσο σε 

επίπεδο χρηµατοδότησης όσο και σε επίπεδο κοινωνικών αντιδράσεων και προσφυγών.   

Αναφορικά µε τη διάθεση των αποβλήτων, σήµερα σε λειτουργία βρίσκονται µόλις 65 XYTA 

σε όλη την Ελλάδα, οι οποίοι από το 2012 και µετά θα είναι παράνοµοι, αφού δεν µπορούν να 

µετατραπούν σε XYTY (Χώροι Υγειονοµικής Ταφής Υπολειµµάτων) ενώ 32 

κατασκευάζονται και 41 βρίσκονται υπό µελέτη. 

Ο Εθνικός σχεδιασµός στόχευε στο κλείσιµο όλων των παράνοµων χώρων διάθεσης και την 

κάλυψη του συνόλου του πληθυσµού µε σύγχρονους ΧΥΤΑ µέχρι και τις 21/12/2008, οπότε 

και λήγει η προθεσµία που είχε δώσει η απόφαση του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου για 

τις ανεξέλεγκτες χωµατερές, όµως ο στόχος τελικά δεν επετεύχθη. 

 

1.8  Φορείς ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο∆ΣΑ) 

 

Στην Κοινή Υπουργική Απόφαση ΚΥΑ (αρ. Η.Π. 50910/2727 "Μέτρα και όροι για τη 

διαχείριση των στερεών αποβλήτων / Εθνικός & Περιφερειακός σχεδιασµός"), στο άρθρο 7, 
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ορίζονται ως Υπόχρεοι Φορείς διαχείρισης στερεών αποβλήτων οι ΟΤΑ µε αναφορά στις 

υποχρεώσεις τους: 

• για τη συλλογή, µεταφορά, προσωρινή αποθήκευση, µεταφόρτωση, αξιοποίηση και 

διάθεση των στερεών αποβλήτων 

• για την εκπόνηση των απαιτούµενων µελετών για τη λήψη αδειών 

• για τη λειτουργία των υφιστάµενων εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων 

• για την υλοποίηση των έργων που προβλέπονται από τον ΠΕΣ∆Α 

• για τον τερµατισµό της λειτουργίας της εγκατάστασης ή του χώρου διάθεσης ή 

αξιοποίησης των αποβλήτων και τη λήψη µέτρων για την εξυγίανση, 

αποκατάσταση και µετέπειτα φροντίδα της εν λόγω εγκατάστασης ή χώρου. 

 

 

2. Κοµποστοποίηση 

 

 

2. Εισαγωγή - Ιστορικά στοιχεία 
 

Η σύγχρονη µορφή της κοµποστοποίησης είναι µια µέθοδος η οποία αναπτύχθηκε 

συστηµατικά στις αρχές του 20ου αιώνα. Στην πραγµατικότητα όµως οι ρίζες της µεθόδου 

αυτής ξεκινούν από την αρχαιότητα. Εικάζεται πως όταν οι άνθρωποι ξεκίνησαν να 

καλλιεργούν τη γη, ανακάλυψαν και τη σπουδαιότητα της λίπανσης του εδάφους, στην αρχή 

µε την εφαρµογή κοπριάς. Η αρχαιότερη ίσως αναφορά στη λίπανση του εδάφους µε τη 

χρησιµοποίηση κοπριάς, βρίσκεται σε πήλινα πλακίδια της Ακκαδικής αυτοκρατορίας που 

ήκµαζε περίπου το 2300 π.Χ. Μια πιο αναλυτική αναφορά προέρχεται από ένα Ρωµαίο 

πολιτικό, τον Marcus Porcius Cato (234 - 149 π.Χ.) ο οποίος έγραψε το βιβλίο "De Agri 

Cultura" µέσα στο οποίο εξηγεί τη διαδικασία της κοµποστοποίησης. Αργότερα, η 
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Κλεοπάτρα (69 - 30 π.Χ.) ανακάλυψε τη συνεισφορά των γεωσκωλήκων ως µέσο για τη 

βελτίωση του εδάφους και τα διακήρυξε ιερά. Οι Έλληνες και οι φυλές του Ισραήλ γνώριζαν 

για τη µέθοδο της κοµποστοποίησης και την εφαρµογή λιπάσµατος στις καλλιέργειες όπως οι 

Ρωµαίοι. Υπάρχουν αναφορές στη Βίβλο για τη λίπανση και τη συνεισφορά της κοπριάς: 

"Εκείνος αποκρίθηκε και του λέει: «Κύριε, άφησέ την και τούτο το έτος, ωσότου σκάψω 

γύρω της και βάλω κοπριά» (κατά Λουκά 13:8). Ακόµη και σε λογοτεχνικά έργα µπορούµε 

να βρούµε αναφορές στην κοµποστοποίηση όπως στο έργο του Σαίξπηρ "Άµλετ" αναφέρεται 

στη συνεισφορά του λιπάσµατος: «Μη ρίχνεις άλλη κοπριά στα αγριόχορτά σου να τα 

θεριέψεις παραπάνω!» (Hamlet- Shakespeare William, Μπελιές Ερ., Άμλετ, Πράξη 3, Σκηνή 4).  

 

Ως ιδρυτής και πρωτοπόρος της οργανικής γεωργίας και κατά επέκταση της 

κοµποστοποίησης θεωρείται ο Άγγλος Sir Albert Howard (1873 - 1947) ο οποίος ασχολήθηκε 

µε τη συστηµατική και ελεγχόµενη χουµοποίηση των οργανικών υπολειµµάτων στις αρχές 

του περασµένου αιώνα (Άλκιµος, 2000). Έµεινε 26 χρόνια στην Ινδία διευθύνοντας αγροτικά 

ερευνητικά κέντρα στην πόλη Indore και παρατηρώντας τις παραδοσιακές γεωργικές 

πρακτικές της περιοχής. Από την πόλη αυτή έδωσε το όνοµα στην γνωστή πλέον Indore 

µεθόδου κοµποστοποίησης που περιέγραψε στο βιβλίο του "An Agricultural Testament" το 

1943 (Heckman, 2006). 

 

Μέχρι και τις αρχές του 20ου αιώνα η µέθοδος της κοµποστοποίησης χρησιµοποιούταν 

ευρέως ως η καταλληλότερη για την λίπανση των εδαφών. Στις αρχές όµως του 20ου αιώνα, 

µε την ανάπτυξη των χηµικών λιπασµάτων και την ευκολία τους στη χρήση, η µέθοδος της 

κοµποστοποίησης σταµάτησε να εφαρµόζεται και µαζί σταµάτησε και η έρευνα. Μέχρι και 

τις αρχές της δεκαετίας του 1960 οι επιστηµονικές δηµοσιεύσεις για τη διαχείριση των 

στερεών αποβλήτων και πιο συγκεκριµένα για την κοµποστοποίηση ήταν ελάχιστες και 



 

23 
 

δυσεύρετες. Το γεγονός αυτό οφείλεται κυρίως στην έλλειψη ενδιαφέροντος και ίσως σε µια 

υπεροπτική συµπεριφορά του κοινού για τον τοµέα αυτό. Η κατάσταση αυτή σταµάτησε µόνο 

όταν η οικολογία, ο φόβος για την εξάντληση των φυσικών πόρων και το ενδιαφέρον για το 

περιβάλλον  ξεκίνησαν να απασχολούν τους ανθρώπους στις αρχές της δεκαετίας του 70' 

(Golueke & Diaz, 1996). 

 

Στη δεκαετία του 40', οι τεχνολογίες αποθήκευσης, συλλογής και µεταφοράς των 

απορριµµάτων ήταν πρωτόγονες. Η συνήθης πρακτική αποκοµιδής των απορριµµάτων ήταν 

οι ανοιχτές χωµατερές. (Institute for Solid Wastes of American Public Works Association, 

1970). Λόγω λοιπόν της χαµηλής τεχνολογίας και του χαµηλού κόστους που συνεπάγεται 

αυτή, το κόστος των συµβατικών µεθόδων διαχείρισης και αποκοµιδής των απορριµµάτων 

ήταν πολύ χαµηλότερο συγκριτικά µε τη µέθοδο της κοµποστοποίησης καθιστώντας την 

τελευταία απαγορευτική (Golueke & Diaz, 1996). Την περίοδο αυτή επίσης η µέθοδος της 

κοµποστοποίησης σε επιστηµονικό αλλά και πρακτικό στάδιο βρισκόταν στα πρώτα της 

βήµατα. Οι βασικές αρχές της µεθόδου και οι συσχετιζόµενοι παράγοντές της είχαν µόλις  

προσδιοριστεί. Η σηµαντικότερη διαµάχη ανάµεσα στις τάξεις των επιστηµόνων αφορούσε 

την επιλογή µεταξύ αερόβιας ή αναερόβιας µεθόδου (Hyde, 1932) και της µεσοφιλικής ή 

θερµοφιλικής (Golueke, 1977). Οι µέθοδοι αυτοί αναλύονται στο παρόν κεφάλαιο.  

 

Στις αρχές της δεκαετίας του 50' η ανοιχτή χωµατερή είχε παραµείνει η κύρια µέθοδος 

αποκοµιδής απορριµµάτων, λόγω κυρίως του χαµηλού της κόστους, παρά την αφύπνιση του  

κοινού για τις καταστροφικές συνέπειές της στη δηµόσια υγιεινή, την ποιότητα του 

περιβάλλοντος και τη διατήρηση των πόρων. (Black, 1964). Όσον αφορά τη µέθοδο της 

κοµποστοποίησης, γινόταν προσπάθειες αντικατάστασης της παραδοσιακής µεθόδου µε µια 

µέθοδο βασιζόµενη σε επιστηµονικά δεδοµένα. Έγινε µεγάλη πρόοδος στο προσδιορισµό 
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βασικών παραµέτρων, όπως η απαιτούµενη υγρασία, το pH, η θερµοκρασία, ο λόγος C/N και 

η διαθεσιµότητα θρεπτικών ουσιών. Για παράδειγµα ανακαλύφθηκε πως η µέγιστη 

θερµοκρασία που αναπτύσσεται σε ένα κοµπόστ δεν θα πρέπει να ξεπερνά τους 60ο µε 65ο C 

(Carpenter, 1977). 

Η δεκαετία του 70' σηµατοδοτεί την κατάργηση των ανοιχτών χωµατερών, την 

αντικατάστασή τους από Χώρους Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων (ΧΥΤΑ) και την 

ενίσχυση της παραγωγής επεξεργασµένων λυµάτων.  Τα προβλήµατα που συνόδευαν τους 

ΧΥΤΑ καθώς και η αναγνώριση της κοµποστοποίησης ως µέθοδο διαχείρισης 

επεξεργασµένων λυµάτων συνέβαλαν στην ολοένα αυξανόµενη εφαρµογής της 

κοµποστοποίησης. 

 

2.1 Ορισµός 

 

Σύµφωνα µε την Ελληνική νοµοθεσία [ΚΥΑ 114218/1997(ΦΕΚ 1016/Β/17-11-97)], ως 

κοµποστοποίηση ορίζεται η ελεγχόµενη βιοξείδωση ετερογενών οργανικών υλικών από 

ετερογενείς και κυρίως ετερότροφους µικροοργανισµούς (βακτήρια, µύκητες), οι οποίοι 

βιοαποικοδοµούν οργανικές ενώσεις. Προϊόν της κοµποστοποίησης είναι το Compost 

(κοµπόστ) το οποίο είναι πλούσιο σε οργανική ουσία µε υψηλό χουµικό περιεχόµενο. Το 

Compost χρησιµοποιείται κυρίως ως εδαφοβελτιωτικό υλικό, αλλά και ως υπόστρωµα για την 

καλλιέργεια φυτών. Αν και δεν αναφέρεται ρητά, ο όρος βιοξείδωση υποδηλώνει αερόβιες 

διεργασίες, και συνεπώς το στερεό υπόλειµµα της αναερόβιας χώνευσης δεν µπορεί να 

ονοµαστεί Compost, εκτός και αν υποστεί ένα δεύτερο στάδιο αερόβιας σταθεροποίησης. Στο 

σηµείο αυτό δεν θα έπρεπε να υπάρχει σύγχυση, καθώς υπάρχει γενική συµφωνία ότι ο όρος 

Compost αναφέρεται στο βιοσταθεροποιηµένο οργανικό υλικό που προέρχεται από 

ελεγχόµενες, αερόβιες και θερµόφιλες διεργασίες επεξεργασίας οργανικών υλικών 

(Λαζαρίδης κ.α., 2002). 



 

25 
 

Ένας άλλος ορισµός, όπως εφαρµόζεται στη διαχείριση ΑΣΑ είναι ο ακόλουθος: 

«Κοµποστοποίηση είναι η βιολογική αποσύνθεση του βιοαποικοδοµήσιµου οργανικού 

µέρους των ΑΣΑ, κάτω από ελεγχόµενες συνθήκες σε κατάσταση επαρκώς σταθερή, για την  

-χωρίς οχλήσεις- αποθήκευση και µεταχείριση και για την ασφαλή χρήση στις εφαρµογές 

εδάφους (Golueke et al., 1955- Golueke et al., 1972- Diaz et al., 1993). Οι καθοριστικοί όροι 

στον ορισµό είναι «βιολογική αποσύνθεση», «βιοαποικοδοµήσιµο οργανικό µέρος» και 

«επαρκώς σταθερός». 

Ο όρος «βιολογική αποσύνθεση», περιορίζει την κοµποστοποίηση στην επεξεργασία και τη 

διάθεση του βιολογικά προερχόµενου οργανικού µέρους των ΑΣΑ. Ο όρος «κάτω από 

ελεγχόµενες συνθήκες». διακρίνει την κοµποστοποίηση από την απλή αποσύνθεση που 

πραγµατοποιείται σε ανοικτούς χώρους απόρριψης, χωµατερές. Ο όρος «επαρκώς σταθερός», 

είναι µια προϋπόθεση για την χωρίς οχλήσεις αποθήκευση, µεταχείριση και για την ασφαλή 

χρήση στις εφαρµογές εδάφους (Tchobanoglous et al., 2010). 

Η ποιοτική παράµετρος που ενσωµατώνεται στον ορισµό του κοµπόστ στην πρόταση 

Οδηγίας βρίσκεται σε διάσταση µε την προσέγγιση των χωρών εκείνων που δεν έχουν 

προχωρήσει σε εκτεταµένα προγράµµατα διαλογής στην πηγή. Η πρόταση Οδηγίας 

διαφοροποιεί το κοµπόστ και την κοµποστοποίηση που αναφέρονται µόνο σε διαχωρισµένα 

στην πηγή βιοαπορρίµµατα, από τα σταθεροποιηµένα βιοαπορρίµµατα (stabilized biowaste) 

που προέρχονται από την µηχανική / βιολογική επεξεργασία (mechanical / biological 

treatment – MBT) σύµµεικτων ή υπολειµµατικών απορριµµάτων, ακόµη και στην (ελάχιστα 

πιθανή) περίπτωση που τα τελευταία πληρούν τις ποιοτικές προδιαγραφές του κοµπόστ. Αυτό 

έχει ιδιαίτερη σηµασία για την Ελλάδα, καθώς οι µοναδικές εγκαταστάσεις βιολογικής 

επεξεργασίας ΑΣΑ που λειτουργούν ή κατασκευάζονται εφαρµόζουν µηχανική διαλογή σε 

σύµµεικτα απορρίµµατα. Άµεση συνέπεια της ψήφισης µιας τέτοιας νοµοθεσίας είναι η 
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απαγόρευση χρήσης του υλικού που παράγεται από αυτές τις εγκαταστάσεις και το οποίο 

σήµερα εµείς ονοµάζουµε «κοµπόστ» ενώ η προτεινόµενη Οδηγία «σταθεροποιηµένα 

βιοαπορρίµµατα», σε αγροτική γη που χρησιµοποιείται για την παραγωγή τροφών και 

ζωοτροφών. Η χρήση του υλικού αυτού θα επιτρέπεται µόνο για έργα αποκατάστασης σε 

ορυχεία και λατοµεία, κάλυψη και αποκατάσταση ΧΥΤΑ, έργα οδοποιίας, κατασκευή 

πρανών και ηχητικών φραγµάτων, καθώς και σε γήπεδα αθλητικών δραστηριοτήτων, και µε 

περιορισµούς που εγγυάται η κατάλληλη διαδικασία αδειοδότησης της εφαρµογής του στο 

έδαφος (Λαζαρίδης κ.α., 2002). 

Η κοµποστοποίηση των ΑΣΑ µπορεί να γίνει µε τρεις µεθόδους: α) Στις µονάδες µηχανικού 

διαχωρισµού, β) µε διαλογή στην πηγή (∆σΠ) των οργανικών και γ) µε οικιακή 

κοµποστοποίηση, που µπορούν να εφαρµοσθούν σχετικά εύκολα από τους ΟΤΑ. Στο δεύτερο 

µέρος της παρούσας εργασίας θα αναλυθεί κυρίως η οικιακή κοµποστοποίηση αλλά και η 

∆σΠ. 

 

2.2 Κατηγορίες 

Η διαδικασία της κοµποστοποίησης µπορεί να διακριθεί ανάλογα µε τις συνθήκες 

καλλιέργειας σε αερόβια ή αναερόβια και µεσόφιλη ή θερµόφιλη. Ως αερόβιες διαδικασίες 

ορίζουµε εκείνες που πραγµατοποιούνται παρουσία οξυγόνου ενώ αναερόβιες εκείνες που 

πραγµατοποιούνται ελλείψει. Όπως είδαµε και στην εισαγωγή, η διαδικασία της 

κατηγοριοποίησης είχε ξεκινήσει από τη δεκαετία του '40 δηµιουργώντας διαµάχες στις 

τάξεις των επιστηµόνων της εποχής για την εύρεση της ορθής µεθόδου. Σήµερα, η συνήθης 

µέθοδος θεωρείται η αερόβια καθώς η κοµποστοποίηση ορίζεται ως «αερόβια αποσύνθεση» 

κι έτσι ο όρος «αναερόβια κοµποστοποίηση» παύει να υφίσταται. Όσον αφορά τα συστήµατα 

κοµποστοποίησης όµως η διατήρηση απολύτως αερόβιων συνθηκών είναι σχεδόν αδύνατη 
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και σε µεγάλο βαθµό ασύµφορη. Έτσι, πολλοί επαγγελµατίες προσπαθούν να προωθούν την 

αερόβια και απλώς να ελαχιστοποιούν την αναερόβια όσο το δυνατόν περισσότερο. 

Ως µεσόφιλη ορίζεται η διαδικασία κατά την οποία η διακύµανση της θερµοκρασίας είναι 

από 5 έως 45 βαθµούς Κελσίου, ενώ στην θερµόφιλη η διακύµανση είναι από 45 έως 75 

βαθµούς Κελσίου. Κατά τη διάρκεια της κοµποστοποίησης η επιθυµητή διακύµανση της 

θερµοκρασίας θα πρέπει να περιλαµβάνει και θερµόφιλες θερµοκρασίες µε σκοπό κυρίως τη 

θανάτωση των παθογόνων µικροοργανισµών µε ανώτατο όριο όµως τους 55 µε 60 βαθµούς 

Κελσίου, καθώς, σύµφωνα µε τον Finstein (1992), πάνω από αυτές τις θερµοκρασίες η 

διαδικασία επηρεάζεται αρνητικά. Η θερµοκρασία επιδρά στην ευεξία και τις δραστηριότητες 

του µικροβιακού πληθυσµού, αλλά και οι µικροβιακές δραστηριότητες επιδρούν στο επίπεδο 

της θερµοκρασίας. Κάθε µικροοργανισµός έχει βέλτιστο επίπεδο θερµοκρασίας, είτε 

µεσόφιλο είτε θερµόφιλο. Λόγω λοιπόν της ποικιλίας του πληθυσµού και των αυξοµειώσεων 

της θερµοκρασίας στη µάζα της κοµποστοποίησης σε οποιαδήποτε στιγµή, η θερµοκρασία θα 

είναι βέλτιστη για κάποια οµάδα (Tchobanoglous et al., 2010). Βλέπουµε λοιπόν πως η 

µεσόφιλη και η θερµόφιλη µέθοδος είναι δύο αλληλένδετες, απαραίτητες και αναπόφευκτες 

διαδικασίες για την διαδικασίας της κοµποστοποίησης. 

 

2.3 Φάσεις Κοµποστοποίησης 

 

Η διαδικασία της κοµποστοποίησης είναι µια οικολογική διαδοχή των µικροβιακών 

πληθυσµών που βρίσκονται σχεδόν αµετάβλητα µέσα στα απόβλητα. Οι µικροβιακοί 

πληθυσµοί µπορούν να ταξινοµηθούν σε έξι οµάδες. Ονοµασµένες κατά σειρά µειούµενης 

αφθονίας, οι οµάδες είναι: βακτήρια, ακτινοµύκητες, µύκητες, πρωτόζωα, σκουλίκια και 

µερικές προνύµφες. (Tchobanoglous et al., 2010).   Η οικολογική διαδοχή των µικροβιακών 
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πληθυσµών περιλαµβάνει τέσσερις διακριτές φάσεις οι οποίες εξαρτώνται κυρίως από τη 

διακύµανση της θερµοκρασίας (Evans G., 2001).  

 

• Φάση Υστέρησης (Θερµοκρασία: µέχρι 22 βαθµούς Κελσίου) 

 

Κατά τη φάση αυτή τα «εσωτερικά» µικρόβια των αποβλήτων, εγκλιµατίζονται στις 

παρούσες συνθήκες και αρχίσουν να πολλαπλασιάζονται χρησιµοποιώντας ως τροφή το 

άµυλο, τα σάκχαρα και τα αµινοξέα που βρίσκονται στα απόβλητα. Οι µικροοργανισµοί που 

απαντώνται σε µεγάλο βαθµό είναι τα βακτήρια ενώ διακρίνονται επίσης µύκητες και 

πρωτόζωα. Όταν τα απόβλητα αποτελούνται από υψηλής σηπτικότητας υλικά και ποώδη 

απορρίµµατα κήπων, η φάση αυτή είναι πολύ σύντοµη χρονικά. 

 

• Φάση ανάπτυξης (Θερµοκρασία: από 22 έως 40 βαθµούς Κελσίου) 

 

Στη φάση αυτή οι µικροοργανισµοί αναπτύσσονται και πολλαπλασιάζονται µε γοργούς 

ρυθµούς προκαλώντας άνοδο της θερµοκρασίας σε µεσοφιλικά επίπεδα. Καθώς η 

συγκέντρωση των εύκολα αποικοδοµήσιµων αποβλήτων είναι ακόµη αρκετά µεγάλη, η 

µικροβιακή δραστηριότητα και επέκταση συνεχίζεται µε αποτέλεσµα την άνοδο της 

θερµοκρασίας σε θερµοφιλικά επίπεδα που οδηγεί στην επόµενη θερµοφιλική φάση. 

 

• Θερµοφιλική φάση (Θερµοκρασία: από 40 έως 60+ βαθµούς Κελσίου)  

 

Κατά τη διάρκεια της θερµοφιλικής φάσης επιτυγχάνεται η µέγιστη θερµοκρασία η οποία αν 

δεν ληφθούν µέτρα µπορεί να σκαρφαλώσει εύκολα στους 70 βαθµούς Κελσίου. Η 

διαδικασία όµως επηρεάζεται αρνητικά εάν ξεπεραστούν οι 60 βαθµοί Κελσίου (Finstein, 

1992). Το σηµαντικότερο πλεονέκτηµα της θερµοφιλικής φάσης είναι η «αποστείρωση» 

καθώς οι σπόροι των ζιζανίων και τα περισσότερα παθογόνα µικρόβια δεν µπορούν να 

αντέξουν την έκθεση σε αυτές τις θερµοκρασίες µε αποτέλεσµα να καταστρέφονται. Με την 
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πάροδο του χρόνου, η παροχή των διαθέσιµων θρεπτικών συστατικών µειώνεται µε 

παράλληλη µείωση της µικροβιακής δραστηριότητας. Αποτέλεσµα αυτού είναι η 

σταθεροποίηση της θερµοκρασίας η οποία µπορεί να κρατήσει από µερικές µέρες έως και 

εβδοµάδες αναλόγως τη συγκέντρωση των ανθεκτικών υλικών. Στο τέλος της φάσης αυτής η 

θερµοκρασία θα µειωθεί αγγίζοντας τους 40 βαθµούς Κελσίου. Σε όλη τη διάρκεια της φάσης 

αυτής εάν παρατηρηθεί απότοµη µείωση της θερµοκρασίας, είναι ένδειξη δυσλειτουργίας και 

απαιτεί άµεση προσοχή. 

 

• Φάση Ωρίµανσης (Θερµοκρασία: από 40 έως θερµοκρασία περιβάλλοντος) 

 

Πρόκειται για µια αργή, δευτερεύουσα µεσοφιλική φάση κατά την οποία η θερµοκρασία 

εµφανίζει µια πτώση µέχρι να επιτευχθεί η θερµοκρασία περιβάλλοντος. Η πτώση αυτή 

οφείλεται στην παύση της µικροβιακής δραστηριότητας. 

 

Πίνακας 4: Καµπύλη θερµοκρασίας που παρατηρείται κατά τη διάρκεια των διαφόρων 

φάσεων της κοµποστοποίησης 

 
*Πηγή: Εγχειρίδιο διαχείρισης στερεών αποβλήτων (Tchobanoglous G., et al, 2010) 
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Τα σηµαντικότερα µακροθρεπτικά στοιχεία για τη διαδικασία της κοµποστοποίησης είναι ο 

άνθρακας (C), το άζωτο (Ν), ο φώσφορος (P) και το κάλιο (Κ). Από τα θρεπτικά στοιχεία, 

αυτά που χρησιµοποιούνται σε µικρότερες ποσότητες, τα λεγόµενα ιχνοστοιχεία, είναι το 

κοβάλτιο (Co), το µαγγάνιο (Mn), το µαγνήσιο (Mg) και ο χαλκός (Cu). Το ασβέστιο (Ca), 

επίσης θεωρείται απαραίτητο θρεπτικό συστατικό. Ο ρόλος του άνθρακα είναι η παραγωγή 

ενέργειας κατά την οξείδωσή του και η σύνθεση κυτταρικών συστατικών. Το άζωτο είναι ένα 

σηµαντικό συστατικό του πρωτοπλάσµατος, των πρωτεϊνών και των αµινοξέων και ελλείψει 

αυτού κανένας οργανισµός δεν µπορεί να αυξηθεί και να πολλαπλασιαστεί. Η χρήση του 

φωσφόρου έγκειται κυρίως στην αποθήκευση ενέργειας, ενώ το ασβέστιο χρησιµεύει ως 

ρυθµιστής (Diaz et al., 2007). 

 

 

2.4 Αναλογία Άνθρακα / Αζώτου 

 

Η αναλογία άνθρακα προς άζωτο (C/N) είναι µια από τις σηµαντικότερες τροφικές 

παραµέτρους.  Η βέλτιστη αναλογία για την κοµποστοποίηση κυµαίνεται από 20 έως 25 

µέρη διαθέσιµου άνθρακα προς 1 µέρος διαθέσιµου αζώτου. Η αναλογία C/N διαφόρων 

αποβλήτων δίνονται στον πίνακα 5. Υψηλότερες τιµές του λόγου C/N, επιβραδύνουν τη 

διεργασία της κοµποστοποίησης.  Κατά την ενεργή φάση της διεργασίας το πρόβληµα 

εκδηλώνεται µε µείωση της παραγωγής θερµότητας.  Όταν ο λόγος C/N είναι χαµηλότερος 

από περίπου 15-20/1, το πλεόνασµα του αζώτου χάνεται στην ατµόσφαιρα µε τη µορφή 

αµµωνίας.  Μπορούν έτσι να προκληθούν δυσάρεστες οσµές, και να αυξηθεί το pH σε 

επίπεδα δυσµενή για την κοµποστοποίηση. 

Πίνακας 5: Σχέση C/N Επιλεγµένων Υλικών 

Οργανικές Ουσίες C/N 
Πριονίδια, Ροκανίδια ξύλου 500:1 
Χαρτικά είδη 200:1 
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Άχυρα δηµητριακών 80:1 
Φύλλωµα δέντρων 60:1 
Υπολ. κουζίνας, κήπου 15-30:1 
Ζωική κοπριά 15:1 
Κοπριά πουλερικών 8:1 
Αιµατόσκονη 5:1 

Πηγή: ΚΟΜΠΟΣΤ, (Αναστάσιος Άλκιµος 2000) 

 

2.5 Παράµετροι Λειτουργίας και Απόδοσης 

 

Οι συνήθως χρησιµοποιούµενες λειτουργικές παράµετροι περιλαµβάνουν τα εξής οκτώ: λήψη 

οξυγόνου, θερµοκρασία, περιεκτικότητα σε υγρασία, pH, οσµή, χρώµα, καταστροφή του 

πτητικού µέρους και σταθερότητα (Tchobanoglous et al., 2010). 

Λήψη Οξυγόνου: Οι µικροοργανισµοί που λαµβάνουν µέρος στη διαδικασία της 

κοµποστοποίησης χρειάζονται οξυγόνου ώστε να συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους. Χωρίς 

οξυγόνο, αυτοί οι µικροοργανισµοί θα εξαφανιστούν και τη θέση τους θα πάρουν αναερόβιοι 

µικροοργανισµοί. Αυτό θα συµβεί όταν η περιεκτικότητα του οξυγόνου πέσει κάτω από 5-

15% (USEPA 1994). Ένας δείκτης για τον έλεγχο της επάρκειας του ανεφοδιασµού σε 

οξυγόνο, αν και αποτελεί έναν «εκ των υστέρων δείκτη», είναι η εµφάνιση σηπτικών οσµών. 

Όσο πιο έντονες είναι αυτές οι οσµές, τόσο περισσότερο έχει επεκταθεί η «αναερόβια 

κοµποστοποίηση».   

Θερµοκρασία: Η θερµοκρασία είναι µια πολύ χρήσιµη παράµετρος επειδή είναι ένας 

άµεσος δείκτης της µικροβιακής δραστηριότητας (Tchobanoglous et al., 2010). Η ιδανική 

θερµοκρασία για την ανάπτυξη των µικροοργανισµών είναι µεταξύ 45 και 59 βαθµών 

Κελσίου. Οι µικροοργανισµοί έχουν την τάση να ενεργούν αποδοτικότερα στα ανώτερα όρια 

της θερµοκρασίας ανοχής τους, όµως αν ξεπεραστούν αυτά τα όρια οι µικροοργανισµοί 

θανατώνονται µε αποτέλεσµα τη µείωση της µικροβιακής ποικιλίας που οδηγεί στην 

αναστολή της κοµποστοποίησης (Richard, 1992). Όπως αναφέραµε και στην αρχή του 
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Κεφαλαίου, είναι πολύ σηµαντικό τα επίπεδα θερµοκρασίας να φτάσουν στο θερµόφιλο 

στάδιο για την καταστροφή των σπόρων ζιζανίων και των παθογόνων µικροβίων. 

Υγρασία: Η υγρασία είναι απαραίτητη σε όλες τις δραστηριότητες των µικροοργανισµών 

και για αυτό θα πρέπει το επίπεδο υγρασίας να διατηρείται σε ικανοποιητικά επίπεδα κατά τη 

διάρκεια όλων των φάσεων της κοµποστοποίησης (Diaz et al., 2007). Η µέγιστη 

επιτρεπόµενη περιεκτικότητα σε υγρασία εξαρτάται από το υπόστρωµα. Ανεξαρτήτως όµως 

υποστρώµατος, για µια αποδοτική κοµποστοποίηση η χαµηλότερη επιτρεπόµενη σε 

περιεκτικότητα υγρασία είναι περίπου 45%. Σε µια µάζα κοµποστοποίησης, λόγω της 

αυξηµένης θερµοκρασίας που επικρατεί, υπάρχει συνεχής απώλεια νερού (µέσω εξάτµισης). 

Το νερό αυτό όµως θα πρέπει να αντικατασταθεί, διαφορετικά η υγρασία είναι πιθανό να 

γίνει περιοριστικός παράγοντας (Tchobanoglous et al., 2010). Πολύ υψηλή περιεκτικότητα σε 

υγρασία από την άλλη (πάνω από 65%), εµποδίζει την κυκλοφορία του οξυγόνου µε 

αποτέλεσµα να ευνοείται η αναερόβια κοµποστοποίηση (Rynk et al., 1992). 

pH: Το ιδανικό επίπεδο pH για τα βακτήρια είναι µεταξύ 6 και 7,5.  Για τους µύκητες το 

εύρος αυτό είναι µεγαλύτερο, από 5,5 έως 8 (Boyd, 1984). Εάν το pH πέσει κάτω από 6 τότε 

τα βακτήρια πεθαίνουν και αναστέλλεται η διαδικασία της κοµποστοποίηση. Εάν το pH 

φτάσει το 9, το άζωτο (Ν) µετατρέπεται σε αµµωνία (NH3) η οποία δεν µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί από τους µικροοργανισµούς µε παρόµοιο αποτέλεσµα (Rynk et al., 1992).  

Χρώµα και Οσµή: Οι παράµετροι αυτοί θα λέγαµε ότι είναι πρωτογενείς µε υποκειµενικά 

κριτήρια. Γενικά πάντως το χρώµα της µάζας κοµποστοποίησης θα πρέπει να σκουραίνει 

σταδιακά και να µην ανιχνεύονται σηπτικές οσµές που όπως αναφέραµε είναι δείκτης ότι 

λαµβάνει µέρος αναερόβια κοµποστοποίηση. 

Καταστροφή των πτητικών στερεών: Η πλήρης καταστροφή των πτητικών στερεών δεν 

είναι ούτε επιθυµητή, ούτε απαραίτητη κι αυτό γιατί η αξία του προϊόντος κοµποστοποίησης 
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ως εδαφοβελτιωτικό εντοπίζεται στην περιεκτικότητά του σε πτητικά (δηλ. οργανικά) στερεά. 

Συνεπώς η ταχύτητα παρά η έκτασή της θα ήταν µια χρήσιµη παράµετρος (Tchobanoglous et 

al., 2010). 

Σταθερότητα: Η µάζα κοµποστοποίησης κρίνεται σταθερή όταν φθάσει σε µια 

κατάσταση αποσύνθεσης, στην οποία µπορεί να αποθηκευθεί χωρίς να προκαλέσει 

προβλήµατα υγείας ή άλλου είδους όχληση. Αυτό αποκλείει τη προσωρινή σταθερότητα 

λόγω κάποιας συνθήκης που εµποδίζει τη µικροβιακή δραστηριότητα. Ο κατάλογος των 

προτεινόµενων ποσοτικών µεθόδων για τον καθορισµό του βαθµού σταθερότητας είναι 

αρκετά µεγάλος. Συνοπτικά περιλαµβάνει: την τελική πτώση της θερµοκρασίας, το βαθµό 

ικανότητας για αυτό-θέρµανση, της ανόδου της οξειδο-αναγωγικής ικανότητας, της λήψης 

οξυγόνου κτλ. Η πιο αξιόπιστη θεωρείται η τελική πτώση της θερµοκρασίας (Tchobanoglous 

et al., 2010). 

 

2.6 Κοµποστοποιήσιµα απορρίµµατα 

 

Ενώ οτιδήποτε οργανικό µπορεί να κοµποστοποιηθεί, κάποια υλικά είναι καλύτερα να 

µείνουν µακριά από τον οικιακό κοµποστοποιητή. Πιο συγκεκριµένα, θα πρέπει να 

αποφεύγονται απορρίµµατα που προσελκύουν ενοχλητικά ζωύφια και άρρωστα ή µολυσµένα 

από έντοµα φυτά. 

Τα λιπαρά φαγητά, όπως το κρέας και τα τυροκοµικά, πρέπει επίσης να αποφεύγονται επειδή 

προσελκύουν τρωκτικά, σκυλιά, γάτες, µύγες κ.α.. Τα απορρίµµατα των σκύλων και των 

γατών δεν πρέπει να χρησιµοποιούνται γιατί µπορούν να µεταδώσουν ασθένειες. 

Αναλυτικότερα παραθέτεται ο παρακάτω πίνακας: 
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Πίνακας 6: Επιλογή Απορριµµάτων για κοµποστοποίηση 

 

Απορρίµµατα µε σηµαντικές 
ποσότητες αζώτου 

Απορρίµµατα µε σηµαντικές 
ποσότητες άνθρακα 

Αποφεύγονται 

Γκαζόν Φύλλα Κόκκαλα 
Κλαδέµατα Φλούδες κορµών Απορρίµµατα σκύλων, γατών 
Οικιακά φυτά Άχυρα Υπολείµµατα µαγειρεµένου 

φαγητού και λάδια 
Κοπριά (από αγελάδες, 
άλογα κλπ.) 

Πριονίδια Πάνες, χαρτί τουαλέτας κλπ. 

Απορρίµµατα κουζίνας Χαρτί Εφηµερίδες και περιοδικά 
Υπολείµµατα από αφέψηµα  Υπολείµµατα από κρέας, 

χάρια 
Φλούδες από φρούτα και 
λαχανικά 

 Γαλακτοκοµικά 

  Σπόροι ζιζανίων 
  Άρρωστα φυτά 
  Φάρµακα και χηµικά  

 

 

 

 

2.7 Προδιαγραφές ποιότητας παραγόµενου Compost 

 

Οι προδιαγραφές ποιότητας του κοµπόστ ποικίλουν ευρύτατα από χώρα σε χώρα, ακόµη και 

µέσα στην ΕΕ, τόσο όσον αφορά στη φιλοσοφία τους όσο και στις παραµέτρους που 

προσδιορίζονται, τα θεσµοθετηµένα όριά τους και τα συστήµατα πιστοποίησης.  

Ο γενικός στόχος που είναι κοινός σε όλες τις προδιαγραφές είναι η προστασία του εδάφους, 

ειδικά των γεωργικών εδαφών, κυρίως από τα βαρέα µέταλλα. Πιο πρόσφατα έχει 

δηµιουργηθεί ενδιαφέρον για τις οργανικές τοξικές ενώσεις που πιθανόν να υπάρχουν στο 

κοµπόστ και παρά τις αναλυτικές δυσκολίες που παρουσιάζουν έχουν αρχίσει να 

εµφανίζονται όλο και συχνότερα στις νοµοθεσίες (Favoino E. et. al., 2001). Η µεγάλη 

διαφοροποίηση οφείλεται στη διαφορετική προσέγγιση και στην έλλειψη στερεών 

επιστηµονικών δεδοµένων για την συµπεριφορά, µεταφορά και επικινδυνότητα των 

διαφόρων ρύπων στο περιβάλλον. Ελλείψει στοιχείων κάποιες χώρες, υιοθετούν ισχυρά την 
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αρχή της προφύλαξης, θέτοντας π.χ. συχνά χαµηλότερα όρια περιεκτικότητας σε βαρέα 

µέταλλα από πολλά φυσικά εδάφη. 

Όλες οι χώρες έχουν συµπεριλάβει υγειονοµικά κριτήρια ποιότητας του κοµπόστ, τόσο για 

παθογόνους µικροοργανισµούς για τον άνθρωπο, όσο και για τα ζώα και τα φυτά. Τα 

κριτήρια αυτά αναφέρονται στο προϊόν, στη διεργασία ή και στα δύο. Τα κριτήρια που 

αναφέρονται στο προϊόν απαιτούν απουσία σαλµονέλας, και απουσία ή πολύ χαµηλές τιµές 

εντεροβακτηρίων και περιττωµατικών στρεπτόκοκκων, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις 

απαιτείται απουσία νηµατοειδών, κυστοειδών και άλλων φυτοπαθογόνων. Επίσης τίθενται 

όρια στον αριθµό των ικανών προς βλάστηση σπορών παρασιτικών φυτών και κριτήρια 

φυτοτοξικότητας για το κοµπόστ. Σε πολλές περιπτώσεις η υγειονοποίηση του κοµπόστ 

εξασφαλίζεται µέσα από την εφαρµοζόµενη διεργασία, µε την απαίτηση να έχει παραµείνει 

το υλικό πάνω από κάποια συγκεκριµένη θερµοκρασία (συνήθως 55 οC) για ένα ελάχιστο 

χρονικό διάστηµα (συνήθως 3 ή περισσότερες ηµέρες). Στην Ελλάδα απαιτείται απουσία 

σαλµονέλας και εντεροβακτηρίων, χωρίς άλλη αναφορά σε φυτοπαθογόνα ή το χρόνο 

έκθεσης του υλικού σε υψηλές θερµοκρασίες. 

Οι ξένες προσµείξεις, όπως γυαλί, πλαστικό και πέτρες αναφέρονται στις περισσότερες 

προδιαγραφές χωρίς µεγάλη διαφοροποίηση, ως ποσοστό κατά βάρος ξηρής ουσίας, και σε 

σχέση µε τη διάµετρο των σωµατιδίων. Τέλος αυξανόµενο ρόλο στις προδιαγραφές ποιότητας 

του κοµπόστ για αγρονοµικές χρήσεις έχουν ο βαθµός βιολογικής σταθεροποίησης του 

υλικού και το περιεχόµενό του σε άζωτο (ολικό και νιτρικά). Η βιοσταθεροποίηση ή 

ωρίµανση του υλικού, δεν προσδιορίζεται πλέον ως ο λόγος άνθρακα προς άζωτο ή νιτρικών 

προς αµµωνιακά, όπως εµφανιζόταν σε αρκετές παλαιότερες προδιαγραφές, αλλά µε βάση 

την αναπνευστική δραστηριότητα του υλικού (Λαζαρίδης κ.α., 2002). 
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2.8 Η σηµασία του χούµου στη γεωργία 

 

Όπως είδαµε και στο Κεφάλαιο 2.1, προϊόν της κοµποστοποίησης είναι το Compost 

(κοµπόστ) το οποίο είναι πλούσιο σε οργανική ουσία µε υψηλό χουµικό περιεχόµενο.  Τα 

εδάφη λοιπόν που έχουν χούµο είναι ανωτέρας αξίας για τους παρακάτω λόγους (Άλκιµος, 

2000): 

• Προφυλάσσεται το χώµα από διαβρώσεις που προκαλούν οι δυνατές βροχές και οι 

άνεµοι 

• Λόγω του σκούρου χρώµατος η θερµοκρασία του εδάφους παραµένει σταθερή 

• Τα φυτά τροφοδοτούνται µε θρεπτικά στοιχεία για µεγάλο χρονικό διάστηµα 

• Συγκρατείται η υγρασία του εδάφους 

• Τα φυτά αναπτύσσονται µε ανθεκτικότητα έναντι των προσβολών από έντοµα, 

µύκητες, βακτήρια και ιώσεις 

 

Σε σύγκριση µε τα χηµικά λιπάσµατα, τα θρεπτικά στοιχεία που λαµβάνονται από οργανικές 

ουσίες δεν αφοµοιώνονται αµέσως από τα φυτά, δεν συµβαίνει δηλαδή ταχεία αφοµοίωση. 

Με τα χηµικά λιπάσµατα δηµιουργείται ένα είδος αναγκαστικής οσµωτικής πίεσης µε 

συνέπεια να αποκλεισθεί η δυνατότητα του φυτού να διαλέξει µόνο του τα συστατικά που 

χρειάζεται. 

 

2.9 Κοµποστοποίηση µε ∆σΠ 

 
Η κοµποστοποίηση µε ∆σΠ των οργανικών απορριµµάτων περιλαµβάνει µηχανικές και 

βιολογικές διεργασίες µε σκοπό την παραγωγή κοµπόστ. Η εφαρµογή της µεθόδου αυτής από 
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τα νοικοκυριά περιλαµβάνει τη χωριστή συλλογή των οργανικών απορριµµάτων µέσα στις 

κατοικίες και την µετέπειτα απόρριψή τους σε ειδικούς κάδους που τοποθετούνται έξω από 

τις κατοικίες µαζί µε τους κάδους των απορριµµάτων.  

Κοµποστοποίηση µε ∆σΠ µπορεί να εφαρµοσθεί και στα «πράσινα» απορρίµµατα των ΟΤΑ, 

όπως κλαδέµατα από πάρκα, δρόµους ή οικιακής προέλευσης «πράσινα» απορρίµµατα. Τα 

απορρίµµατα αυτά συλλέγονται χωριστά µε ανοικτά οχήµατα και µεταφέρονται σε 

κατάλληλους χώρους των ΟΤΑ, όπου υπόκεινται µηχανική επεξεργασία και κατόπιν ζύµωση. 

Κατά τη µηχανική επεξεργασία, γίνεται ζύγιση, διαλογή, θραύση και κοσκίνισµα ώστε η 

ετερογενής µάζα των «πράσινων» απορριµµάτων να γίνει οµοιογενής µε λεπτή κοκκοµετρία. 

Ως ζύµωση εννοούµε όλες τις βιολογικές διεργασίες που περιγράφηκαν στην αρχή του 

Κεφαλαίου. 

Πρακτικά, υπάρχουν δύο κατηγορίες συστηµάτων κοµποστοποίησης µε ∆σΠ. Πιο 

συγκεκριµένα: 

� Η βραδεία ή στατική κοµποστοποίηση: Σύµφωνα µε αυτήν τη µέθοδο, τα 

απορρίµµατα µετά την διαλογή τοποθετούνται σε σειράδια διαφόρων µεγεθών. 

Απαραίτητη είναι η ύγρανση και η ανακίνησή τους ανά τακτά χρονικά διαστήµατα 

είτε χειροκίνητα ή µε ειδικό µηχάνηµα ώστε να µην σταµατήσει η διαδικασία της 

αποδόµησης των οργανικών υλικών. Όλη η διαδικασία διαρκεί περίπου 6 µε 12 

εβδοµάδες και το λειτουργικό κόστος της είναι αρκετά χαµηλό, όµως έχει 

αυξηµένες απαιτήσεις σε έκταση γης. 

� Η επιταχυνόµενη ή δυναµική κοµποστοποίηση: Κατά τη µέθοδο αυτή, η 

αποδόµηση επιτυγχάνεται µε µηχανικά µέσα όπως π.χ. µε µεγάλα περιστρεφόµενα 

τύµπανα ή πολυώροφα σιλό. Η διαδικασία αυτή ολοκληρώνεται µέσα σε 1 έως 6 

εβδοµάδες όµως στη συνέχεια θα πρέπει να τοποθετηθεί σε µεγάλες επιφάνειες για 
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να επιτευχθεί η ωρίµανσή του. Το τελικό προϊόν αυτής της µεθόδου θεωρείται 

καλύτερης ποιότητας, όµως  το πάγιο και λειτουργικό κόστος της είναι αρκετά 

υψηλότερο. 

Στα πλεονεκτήµατα της κοµποστοποίησης µε ∆σΠ περιλαµβάνεται η µείωση των 

απορριµµάτων της τάξης του 30% περίπου, αναλόγως το ποσοστό των οργανικών σε αυτά, 

που οδηγεί στην επιµήκυνση του χρόνου ζωής των ΧΥΤΑ και η βελτίωση της ποιότητας των 

εδαφών στα οποία θα διατεθεί το κοµπόστ. Η κλίµακα εφαρµογής της µεθόδου επίσης έχει 

µεγάλη ελαστικότητα καθώς µπορεί να υλοποιηθεί σε µεγάλη και µικρή πόλη αλλά και 

κοινότητα.  

Για τα µειονεκτήµατα της µεθόδου αυτής ευθύνονται κυρίως τα οικιακά απορρίµµατα και πιο 

συγκεκριµένα: σε περίπτωση που δεν αποµακρύνονται τα τοξικά ή επικίνδυνα υλικά είναι 

αναπόφευκτη η παρουσία βαρέων µετάλλων η οποία επηρεάζει την ποιότητα του τελικού 

προϊόντος. Επιπλέον σε περίπτωση που αναµειχθούν τα αστικά µε νοσοκοµειακά 

απορρίµµατα είναι πιθανή η παρουσία παθογόνων µικροοργανισµών η οποία όµως µε το 

κατάλληλο έλεγχο της θερµοκρασίας ζύµωσης µπορεί να εξαλειφθεί. Το σηµαντικότερο όµως 

µειονέκτηµα της µεθόδου αυτής εκτός από το σχετικά υψηλό κόστος επένδυσης είναι η 

δυσκολία εξεύρεσης αγοράς ή διάθεσης του κοµπόστ. 

 

 

2.10  Οικιακή κοµποστοποίηση      

 

Για την οικιακή κοµποστοποίηση χρησιµοποιούνται ειδικοί κάδοι, οι λεγόµενοι 

κοµποστοποιητές, οι  οποίοι τοποθετούνται µέσα στο χώρο των κατοικιών, πολυκατοικιών ή 

µπαλκονιών. Στον Πίνακα 7 παρακάτω παρουσιάζονται οι τρεις κατηγορίες κάδων 

κοµποστοποίησης. Για την εγκατάσταση ενός κάδου κατ' οίκον κοµποστοποίησης είναι 

καλύτερο να υπάρχει ακάλυπτος χώρος για την τοποθέτηση ώστε να συµµετέχουν στη 
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διεργασία µικροοργανισµοί από το έδαφος του χώρου, αλλά και για να υπάρχει η αίσθηση της 

συνυπευθυνότητας από τους χρήστες του κάδου. Η άλλη επιλογή είναι οι κάδοι που 

τοποθετούνται στο µπαλκόνι κάθε διαµερίσµατος στους οποίους όµως προστίθενται οι 

απαραίτητοι µικροοργανισµοί.   

Ήδη την τελευταία πενταετία, κάποιοι ΟΤΑ έχουν αναπτύξει πιλοτικά προγράµµατα οικιακής 

κοµποστοποίησης παρέχοντας τον εξοπλισµό που απαιτείται δωρεάν στους δηµότες. Η 

εφαρµογή της οικιακής κοµποστοποίησης µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως ένα πολύ χρήσιµο 

εργαλείο για την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των δηµοτών. Εµπεδώνεται η έννοια της 

«∆ιαλογής στην Πηγή» των δηµοτών και µε αυτόν τον τρόπο προκύπτουν πολλαπλασιαστικά 

οφέλη και για τις υπόλοιπες δράσεις εναλλακτικής διαχείρισης απορριµµάτων.  

 

Πίνακας 7: Είδη κάδων κοµποστοποίησης 

 

Κατηγορία 
Κάδου 

Όγκος  
(Λίτρα) 

Απαίτηση  
σε χωµάτινη 

επιφάνεια (σε m2) 

Εξυπηρετούµενα 
νοικοκυριά 

Τιµή  
(χωρίς Φ.Π.Α.) 

Τύπου Α 230-360 1 1-3 75-170 
Τύπου Β 400-900 1,5 1-8 120-500 
Τύπου Γ 100 - 1 120 

*Πηγή: Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης 

 

 

2.11 Μελέτη: Ολοκληρωµένη διαχείριση των βιοαποικοδοµήσιµων υλικών στις πόλεις 

Αλεξανδρούπολη, ∆ράµα, Καβάλα, Κοµοτηνή και Ξάνθη 

Το 2008 συντάχθηκε µια µελέτη για την ολοκληρωµένη διαχείριση των βιοαποικοδοµήσιµων 

υλικών στις πόλεις, Αλεξανδρούπολη, ∆ράµα, Καβάλα, Κοµοτηνή και Ξάνθη από την 

Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης που εδρεύει στην Αθήνα (βλ. ∆ΙΑΜΑΑΘ ΑΑΕ στις 

ηλεκτρονικές πηγές). Η παρούσα µελέτη παρουσιάζει τα πληθυσµιακά δεδοµένα των πόλεων, 

τα ποιοτικά και ποσοτικά δεδοµένα των παραγόµενων απορριµµάτων τους και τα οικονοµικά 
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δεδοµένα διαχείρισης απορριµµάτων τους. Στη συνέχεια, ενδιαφέρον παρουσιάζει ο 

σχεδιασµός του προγράµµατος οικιακής κοµποστοποίησης από την Οικολογική Εταιρεία 

Ανακύκλωσης καθώς παρουσιάζονται οικονοµικά δεδοµένα σχετικά µε τα κόστη και τα 

οφέλη που µπορούν να έχουν οι πόλεις αυτές από την εφαρµογή ενός προγράµµατος 

κοµποστοποίησης. ∆εν θα γίνει εκτενής παρουσίαση των αποτελεσµάτων παρά µόνο ο 

τελικός πίνακας κόστους - οφέλους για την πόλη της Αλεξανδρούπολης. Παρακάτω λοιπόν 

παρατίθεται ένα πίνακας εκτίµησης οικονοµικών αποτελεσµάτων αργού σεναρίου και ένας 

πίνακας γρήγορου σεναρίου. Το αργό σενάριο περιλαµβάνει πλήρη κάλυψη πληθυσµού µέχρι 

το 2025, ενώ το αργό πλήρη κάλυψη µέχρι το 2015. Το βασικό συµπέρασµα της 

συγκεκριµένης µελέτης είναι το εξής: «Η υλοποίηση προγράµµατος οικιακής 

κοµποστοποίησης στο δήµο είναι σχεδόν άµεσα συµφέρουσα (µετά το 1ο έτος) και 

µακροπρόθεσµα πολύ συµφέρουσα, από οικονοµικής και περιβαλλοντικής άποψης, αλλά και 

από κοινωνικής πλευράς, αφού προβλέπεται στο µέλλον να οξύνονται τα προβλήµατα 

διαχείρισης και διάθεσης των απορριµµάτων». Με βάση το συµπέρασµα αυτό, προτείνεται 

από την εταιρεία: «Ο δήµος Αλεξανδρούπολης θα πρέπει να σκεφθεί πολύ σοβαρά να 

προχωρήσει στην υλοποίηση προγράµµατος οικιακής κοµποστοποίησης, προσπαθώντας να 

υιοθετήσει το γρηγορότερο σενάριο της πλήρους κάλυψης του πληθυσµού µε τους ειδικούς 

κάδους – κοµποστοποιητές µέχρι το 2015». 
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Πίνακας 8: Εκτίµηση οικονοµικών αποτελεσµάτων Αργού Σεναρίου 

ΕΤΟΣ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΚΑ∆ΩΝ 

ΑΝΑ ΕΤΟΣ 

ΜΕΙΩΣΗ 
ΚΟΣΤΟΥΣ 
ΣΥΛΛΟΓΗΣ 

ΜΕΙΩΣΗ 
ΚΟΣΤΟΥΣ 
∆ΙΑΘΕΣΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 
(ΤΙΜΕΣ 2008)* 

2008 -66.068 € 80.438 € 4.126 € -24.420 € -67.956 € -70.880 € -70.880 € 
2009 -68.452 € 171.710 € 8.892 € -25.934 € -68.985 € 17.230 € 16.729 € 
2010 -70.895 € 274.908 € 14.373 € -27.543 € -73.264 € 117.579 € 110.829 € 
2011 -73.400 € 391.227 € 20.651 € -29.251 € -77.809 € 231.471 € 211.780 € 
2012 -75.968 € 521.963 € 27.816 € -31.066 € -82.635 € 360.112 € 319.954 € 
2013 -78.599 € 668.533 € 35.970 € -32.993 € -87.760 € 505.151 € 435.747 € 
2014 -81.297 € 832.476 € 45.221 € -35.039 € -93.204 € 668.157 € 559.571 € 
2015 -84.061 € 1.015.465 € 55.692 € -37.212 € -98.985 € 850.899 € 691.858 € 
2016 -86.894 € 1.219.325 € 67.515 € -39.521 € -105.125 € 1.055.301 € 833.064 € 
2017 -89.796 € 1.446.034 € 80.838 € -41.972 € -111.645 € 1.283.459 € 983.664 € 
2018 -92.770 € 1.697.747 € 95.823 € -44.575 € -118.570 € 1.537.653 € 1.144.158 € 
2019 -95.817 € 1.976.802 € 112.646 € -47.340 € -125.925 € 1.820.365 € 1.315.070 € 
2020 -98.939 € 2.285.741 € 131.502 € -50.277 € -133.736 € 2.134.292 € 1.496.949 € 
2021 -102.137 € 2.627.322 € 152.608 € -53.395 € -142.031 € 2.482.367 € 1.690.371 € 
2022 -105.412 € 3.004.542 € 176.196 € -56.707 € -150.841 € 2.867.779 € 1.895.940 € 
2023 -108.767 € 3.420.651 € 202.527 € -60.224 € -160.197 € 3.293.990 € 2.114.287 € 
2024 -112.203 € 3.879.175 € 231.884 € -63.960 € -170.134 € 3.764.762 € 2.346.075 € 
2025 -115.722 € 4.383.941 € 264.577 € -67.927 € -180.687 € 4.284.171 € 2.592.000 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΟΦΕΛΟΥΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008 - 2025 27.203.812 € 18.687.168 € 

Το - σηµαίνει κόστος και χωρίς - σηµαίνει όφελος 

*Θεωρήθηκε σαν µέσος πληθωρισµός της περιόδου 2008 - 2025 το 3,0% 

Πηγή: Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης 
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Πίνακας 9: Εκτίµηση οικονοµικών αποτελεσµάτων Γρήγορου Σεναρίου 

ΕΤΟΣ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΚΑ∆ΩΝ 

ΑΝΑ ΕΤΟΣ 

ΜΕΙΩΣΗ 
ΚΟΣΤΟΥΣ 
ΣΥΛΛΟΓΗΣ 

ΜΕΙΩΣΗ 
ΚΟΣΤΟΥΣ 
∆ΙΑΘΕΣΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 
(ΤΙΜΕΣ 2008) 

2008 -148.668 € 181.004 € 9.284 € -24.420 € -64.956 € -47.756 € -47.756 € 
2009 -154.031 € 386.386 € 20.008 € -25.934 € -68.985 € 157.443 € 152.857 € 
2010 -159.530 € 618.606 € 32.342 € -27.543 € -73.264 € 390.610 € 367.188 € 
2011 -165.166 € 880.348 € 46.468 € -29.251 € -77.809 € 654.590 € 599.042 € 
2012 -170.944 € 1.174.535 € 62.593 € -31.066 € -82.635 € 952.483 € 846.269 € 
2013 -176.866 € 1.504.350 € 80.940 € -32.993 € -87.760 € 1.287.671 € 1.110.756 € 
2014 -182.936 € 1.891.257 € 101.758 € -35.039 € -93.204 € 1.663.836 € 1.393.437 € 
2015 -189.156 € 2.285.026 € 152.319 € -37.232 € -98.985 € 2.084.991 € 1.695.289 € 
2016 -27.302 € 2.438.893 € 135.044 € -39.521 € -105.125 € 2.401.990 € 1.896.153 € 
2017 -27.740 € 2.603.122 € 145.524 € -41.972 € -111.645 € 2.567.288 € 1.967.613 € 
2018 -28.185 € 2.778.409 € 156.816 € -44.575 € -118.570 € 2.743.895 € 2.041.715 € 
2019 -28.636 € 2.965.500 € 168.985 € -47.340 € -125.925 € 2.932.583 € 2.118.560 € 
2020 -29.096 € 3.165.189 € 182.099 € -50.277 € -133.736 € 3.134.179 € 2.198.250 € 
2021 -29.562 € 3.378.324 € 196.229 € -53.395 € -142.031 € 3.349.565 € 2.280.891 € 
2022 -30.036 € 3.605.811 € 211.457 € -56.707 € -150.841 € 3.579.684 € 2.366.593 € 
2023 -30.518 € 3.848.617 € 227.866 € -60.224 € -160.197 € 3.825.543 € 2.455.471 € 
2024 -31.007 € 4.107.773 € 245.548 € -63.960 € -170.134 € 4.088.220 € 2.547.644 € 
2025 -31.504 € 4.384.379 € 264.603 € -67.927 € -180.987 € 4.368.864 € 2.643.234 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΟΦΕΛΟΥΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008 - 2025 40.135.679 € 28.634.205 € 

Το - σηµαίνει κόστος και χωρίς - σηµαίνει όφελος 

*Θεωρήθηκε σαν µέσος πληθωρισµός της περιόδου 2008 - 2025 το 3,0% 

Πηγή: Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης 



 

43 
 

ΜΕΡΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ 
 

 

3. Μεθοδολογία Έρευνας 
 

Για την διεξαγωγή της έρευνας  της παρούσας εργασίας, ο τύπος έρευνας που επιλέχθηκε 

ανήκει στην κατηγορία της περιγραφικής έρευνας. Η περιγραφική έρευνα εξασφαλίζει 

δεδοµένα που είναι γενικεύσιµα, δηλαδή αφορούν ακόµη και υποκείµενα που δεν 

παρατηρήθηκαν, αλλά που έχουν τα ίδια βασικά χαρακτηριστικά µε τα υποκείµενα που δεν 

παρατηρήθηκαν και αποτελούσαν το «δείγµα» της έρευνας. Οι ερµηνευτικές και οι 

περιγραφικές στατιστικές έρευνες γίνονται συνήθως επί «πληθυσµού» ή πολύ συχνότερα επί 

δείγµατος. Οι δεύτερες έχουν το χαρακτηριστικό ότι περιορίζονται σε περιγραφή ενός 

φαινοµένου και δεν στοχεύουν στην ερµηνεία του. (Τσοπάνογλου, 2000).  

Τα υποκείµενα της έρευνας της παρούσας εργασίας αποτελούν κάτοικοι του ∆ήµου 

Αλεξανδρούπολης από τους οποίους επιλέχθηκε ένα τυχαίο δείγµα των 150 ατόµων. Το 

βασικό µέσο συλλογής του ερευνητικού υλικού που επιλέχθηκε ήταν το γραπτό 

ερωτηµατολόγιο. Το γραπτό ερωτηµατολόγιο είναι ένα έντυπο το οποίο περιέχει έναν αριθµό 

επιλεγµένων ερωτήσεων µε βάση το σκοπό της επιχειρούµενης έρευνας, τις οποίες καλείται ο 

ερωτώµενος να διαβάσει και να απαντήσει γραπτά µε ειλικρίνεια και ακρίβεια. Οι ερωτήσεις 

αυτές (µαζί µε τις σχετικές οδηγίες) ακολουθούν βασικούς κανόνες λόγου και λογικής και 

έχουν σχεδιαστεί και διατυπωθεί κατά τέτοιο τρόπο, ώστε δια µέσου των απαντήσεων, να 

εξασφαλίζονται οι ζητούµενες πληροφορίες οι οποίες αφορούν συγκεκριµένους σκοπούς και 

επιδιώξεις (Παρασκευόπουλος, 1993). 

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να αποκτήσουµε αρχικά πληροφορίες σχετικά µε τη 

διαχείριση των απορριµµάτων από τους πολίτες του δηµοτικού διαµερίσµατος 

Αλεξανδρούπολης. Στη συνέχεια εξετάζουµε το βαθµό ενηµέρωσης των πολιτών σχετικά µε 
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τις υπηρεσίες διαχείρισης απορριµµάτων και τις εναλλακτικές µεθόδους διαχείρισης 

απορριµµάτων και πιο συγκεκριµένα τη µέθοδο της κοµποστοποίησης. Τέλος εξετάζουµε και 

την προθυµία των πολιτών για να ακολουθήσουν µεθόδους εναλλακτικής διαχείρισης 

απορριµµάτων (µε έµφαση στην κοµποστοποίηση), όχι µόνο θεωρητικά αλλά και πρακτικά 

µε οικονοµικά στοιχεία. 

 

3.1 Μορφή Ερωτήσεων 

Οι ερωτήσεις που περιλαµβάνονται στα ερευνητικά ερωτηµατολόγια, διαφέρουν ως προς το 

βαθµό ελευθερίας που επιτρέπουν στον εξεταζόµενο να διατυπώσει την απάντησή του. Αυτές 

χωρίζονται σε δύο κατηγορίες (Βαµβουκάς, 1998): 

� στις ανοικτού τύπου ερωτήσεις 

� στις κλειστού τύπου ερωτήσεις ή δεδοµένης απάντησης και 

 

 

• Ανοικτού τύπου ερωτήσεις. 

 

Σε αυτού του τύπου τις ερωτήσεις ο ερωτώµενος καλείται να εκθέσει απόψεις σε ρέοντα 

λόγο. Είναι ελεύθερος δηλαδή να οργανώσει και να εκφράσει την απάντησή του όπως αυτός 

θέλει. Το αρνητικό σε αυτού του είδους τις ερωτήσεις είναι πως χρειάζεται περισσότερος 

χρόνος και σκέψη για τη συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου και κατά το στάδιο της 

ανάλυσης χρειάζεται ένα σύστηµα κωδικοποίησης και ταξινόµησης των απαντήσεων, 

διαδικασία η οποία δεν είναι καθόλου εύκολη ή ταχεία (Μπόγκα-Καρτέρη 2007).  

 

• Κλειστού τύπου ερωτήσεις 

 

Σε αυτού του είδους τις ερωτήσεις, η απάντηση είναι εκ των προτέρων δοµηµένη 

περιορίζοντας την ελευθερία έκφρασης του ερωτώµενου στο ελάχιστο ή και καθόλου. Ο 
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τύπος αυτός ερωτήσεων παρακινεί τον ερωτώµενο να απαντήσει σε µία από τις υπάρχουσες 

απαντήσεις. Το βασικό πλεονέκτηµα των κλειστών ερωτήσεων είναι πως µπορούν να 

καταγραφούν εύκολα και έτσι διευκολύνεται η ταξινόµηση και ο χειρισµός τους στο στάδιο 

της ανάλυσης. Επίσης µένουν σπανίως αναπάντητες. Για την σύνταξη λοιπόν του παρόντος 

ερωτηµατολογίου χρησιµοποιήθηκαν αποκλειστικά ανοικτού τύπου ερωτήσεις λόγω της 

ευκολίας χρήσης τους αλλά και λόγω των µειονεκτηµάτων του ανοικτού τύπου (Μπόγκα-

Καρτέρη, 2007). 

 

• Κατηγορίες κλειστού τύπου ερωτήσεων 

 

Οι κλειστού τύπου ερωτήσεις χωρίζονται σε κατηγορίες ανάλογα µε τον τύπο διατύπωσης της 

απάντησης. Αυτές είναι (Παρασκευόπουλος 1993): 

� Σύντοµη απάντηση 

Σε αυτές δίνεται σε προβλεπόµενο χώρο για συµπλήρωση µια ολιγόλογη απάντηση. 

� ∆ιχοτοµική ή διαζευκτική ή εναλλακτική επιλογή 

Πρόκειται για αµοιβαία αποκλειόµενες απαντήσεις µεταξύ των οποίων ο ερωτώµενος πρέπει 

να επιλέξει µόνο µία. 

� ∆ιαβαθµιστική επιλογή 

Στις ερωτήσεις αυτές προτείνονται πολλά επίπεδα διαφορετικού βαθµού από τα οποία 

επιλέγεται µόνο ένα. 

� Πολλών επιλογών µεταξύ πολλαπλών, αµοιβαία αποκλειόµενων εναλλακτικών 

απαντήσεων. 

Σε αυτές τις ερωτήσεις και από µία λίστα δύο ή περισσοτέρων απαντήσεων, οι οποίες 

αποκλείονται αµοιβαία µεταξύ τους, ο ερωτώµενος µπορεί να επιλέξει µόνο µία απάντηση. 

� Κατανοµή πολλαπλών επιλογών σε τακτική σειρά, µη αµοιβαία αποκλειόµενων 

εναλλακτικών απαντήσεων. 
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Οι απαντήσεις κατατάσσονται σε αύξουσα ή φθίνουσα σειρά. 

 

 

3.2  Περιεχόµενα του ερωτηµατολογίου 

 

Η τελική µορφή του ερωτηµατολογίου αποτελείται από δύο οµάδες ερωτήσεων: 

 

� Τις γενικές (δηµογραφικές) ερωτήσεις 

� Το κύριο (ειδικό) µέρος του ερωτηµατολογίου που αποτελείται από δύο 

τµήµατα: α) για τη διαχείριση των απορριµµάτων γενικά και β) για τη 

διαχείριση των οργανικών απορριµµάτων. 

 

• Γενικές (δηµογραφικές) ερωτήσεις 

 

Οι ερωτήσεις αυτές είναι πέντε (5) και αφορούν τα στοιχεία των ερωτώµενων σχετικά µε 

φύλο τους, την ηλικία τους, το µορφωτικό επίπεδο, το είδος κατοικίας τους και τον αριθµό 

ατόµων του νοικοκυριού. 

 

• Ειδικές ερωτήσεις 

 

Ο συνολικός αριθµός των ερωτήσεων αυτού του µέρους έφτασε τις είκοσι (20). Όλες οι 

ερωτήσεις ανήκουν στην κατηγορία του κλειστού τύπου ή δεδοµένης απάντησης λόγω των 

πλεονεκτηµάτων που αναφέραµε παραπάνω. 

Από το σύνολο των ερωτήσεων: 

Οι έντεκα (11) ανήκουν στην κατηγορία των διχοτοµικών ή εναλλακτικών απαντήσεων. Οι 

εφτά (7) ανήκουν στην κατηγορία των πολλών επιλογών µεταξύ πολλαπλών, αµοιβαία 

αποκλειόµενων εναλλακτικών απαντήσεων, µία (1) ανήκει στην κατηγορία της 
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διαβαθµιστικής επιλογής και οι δύο (2)  στην κατηγορία των πολλαπλών επιλογών σε τακτική 

σειρά. 

 

3.3  Περιγραφική ανάλυση ερωτηµατολογίου 

 

Τµήµα Α 
 

• Φύλο 

 

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα από την διεξαχθείσα έρευνα, το 34% των ερωτώµενων είναι 

άνδρες ενώ το 66% είναι γυναίκες.  

∆ιάγραµµα 2: Φύλο 

 
 

• Μορφωτικό επίπεδο 

 

Όσον αφορά το µορφωτικό επίπεδο των ερωτώµενων, το µεγαλύτερο ποσοστό είναι 

απόφοιτοι ΑΕΙ και αποτελούν το 48,7% του συνολικού δείγµατος. Με 29,3% ακολουθούν οι 

απόφοιτοι Λυκείου και µε 22% οι απόφοιτοι ΤΕΙ. Εάν λάβουµε υπόψη µας ότι το 53,3% του 

δείγµατος έχει ηλικία 18-45 δικαιολογείται το υψηλό ποσοστό µόρφωσης.  

 

 



 

48 
 

∆ιάγραµµα 3: Μορφωτικό Επίπεδο 

 

 
 

• Ηλικία 

 

Ως προς την ηλικία των ερωτώµενων, το 26% περιλαµβάνει τις ηλικίες 18-30, το 27,3% τις 

ηλικίες 31-45, το 36,7% τις ηλικίες 48-65 και το 10% τις ηλικίες άνω των 65. 

∆ιάγραµµα 4: Ηλικία 

 
• Είδος κατοικίας 

 

Το είδος κατοικίας περιλαµβάνει 3 κατηγορίες: το διαµέρισµα σε πολυκατοικία το οποίο 

συγκέντρωσε ποσοστό 56%, τη µονοκατοικία µε κήπο που συγκέντρωσε το 8% και τη 
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µονοκατοικία χωρίς κήπο που συγκέντρωσε ποσοστό 36%. Τα αποτελέσµατα κρίνονται 

αναµενόµενα εάν αναλογιστούµε και το γεγονός ότι η Αλεξανδρούπολη είναι µια σύγχρονη 

επαρχιακή πόλη. 

 

∆ιάγραµµα 5: Είδος Κατοικίας 

 
 

 

• Αριθµός ατόµων στο νοικοκυριό 

 

Όσον αφορά τον αριθµό ατόµων που αποτελείται το νοικοκυριό, το 34% του δείγµατος 

περιλαµβάνει 2 άτοµα, το 24,7% περιλαµβάνει 3 ενώ το 34% περιλαµβάνει 4 ή περισσότερα 

άτοµα. Στο 7,3% του δείγµατος δεν περιλαµβάνονται επιπλέον άτοµα στο νοικοκυριό εκτός 

του ερωτώµενου. 
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∆ιάγραµµα 6: Αριθµός ατόµων στο νοικοκυριό 

 
 

Ερώτηση 

Πόσες σακούλες σκουπιδιών πετάτε την εβδοµάδα χονδρικά; 

∆ιάγραµµα 7:Αριθµός Σακούλων Σκουπιδιών 

 

 
 

Στην ερώτηση αυτή το 10% των ερωτηθέντων απάντησε πως πετάει 1 µε 2 σακούλες την 

εβδοµάδα, το 46,3% 3 µε 4 σακούλες, ενώ το 44,7% πετάει πάνω από 5 σακούλες την 

εβδοµάδα. 



 

51 
 

 

 

Ερώτηση 

Γνωρίζετε µε ποια µέθοδο γίνεται η διαχείριση των απορριµµάτων στο δήµο σας; 

 

Από τα αποτελέσµατα της έρευνας προκύπτει πως ένα µεγάλο ποσοστό της τάξης του 45,4% 

δεν γνωρίζει, ή απάντησε λάθος στο πως γίνεται η διαχείριση των απορριµµάτων στο δήµο 

τους. Το 54,6% απάντησε ορθά πως τα απορρίµµατα διατίθενται σε ΧΥΤΑ. 

 

∆ιάγραµµα 8: Μέθοδος ∆Α 

 

 

Ερώτηση 

Γνωρίζετε πόσα περίπου πληρώνεται ως τέλη καθαριότητας για τη διαχείριση των 

απορριµµάτων σας? 

 

Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων, µε ποσοστό 54% δεν γνωρίζει πόσα πληρώνει για τα τέλη 

καθαριότητας. Σηµειώνεται πως το ποσό αυτό υπάρχει στο λογαριασµό της ∆ΕΗ. 
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∆ιάγραµµα 9: Τέλη καθαριότητας 

 

 
 

 

 

Ερώτηση 

Είστε ευχαριστηµένοι µε τις υπηρεσίες περισυλλογής απορριµµάτων στο δήµο σας; 

 

Στην παραπάνω ερώτηση το 16% των ερωτηθέντων απάντησε πως δεν είναι καθόλου 

ευχαριστηµένοι µε τις υπηρεσίες περισυλλογής του δήµου τους. Το 31,3% είναι λίγο 

ευχαριστηµένοι, το 32,7% δεν είναι ούτε ευχαριστηµένοι ούτε δυσαρεστηµένοι, ενώ το 

14,7% και 5,3% είναι πολύ και πάρα πολύ ευχαριστηµένοι αντίστοιχα. 
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∆ιάγραµµα 10:Υπηρεσίες περισυλλογής 

 

 
 

Ερώτηση 

Εάν οι µικρότερες ποσότητες σκουπιδιών επιφέρουν µείωση στα δηµοτικά τέλη, θα 

προσπαθούσατε να µειώσετε τα σκουπίδια σας; 

 

Εδώ βλέπουµε πως η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων είναι διατεθειµένη να 

µειώσει τις ποσότητες σκουπιδιών ώστε να µειωθούν τα δηµοτικά τέλη που πληρώνουν.  

 

∆ιάγραµµα 11:Μείωση σκουπιδιών - µείωση τελών 
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Ερώτηση 

Θα ήσαστε πρόθυµοι να πληρώσετε κάποιο επιπλέον ποσό για να αναπτυχθούν συστήµατα 

οικολογικής διαχείρισης των απορριµµάτων αν γνωρίζατε ότι θα είχαν πραγµατική 

αποτελεσµατικότητα; 

 

Σε αυτή την ερώτηση το 10% των ερωτηθέντων δεν θα ενίσχυε οικονοµικά τα συστήµατα 

οικολογικής διαχείρισης απορριµµάτων. Το 41,3% είναι διατεθειµένο να πληρώσει 5€ το 

µήνα, το 38% 10€ το µήνα ενώ το 10,7% πάνω από 15€ το µήνα. 

 

∆ιάγραµµα 12:Ποσό για ΣΟ∆Α 

 
 

 

 

Ερώτηση 

Με ποιο τρόπο απαλλάσσεστε από την παρουσία φρούτων, λαχανικών και φαγητού που δεν 

πρόκειται να καταναλωθούν; 

 

Το 30,7% των ερωτηθέντων τα διαθέτει σε ζώα ή πτηνά, ενώ το 68% των ερωτηθέντων τα 

απορρίπτει όπως τα υπόλοιπα απορρίµµατα. 
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∆ιάγραµµα 13:Απαλλαγή από φρούτα, λαχανικά 

 
 

Ερώτηση 

Πιστεύετε ότι τα φυτικά υπολείµµατα έχουν κάποια αξία για τον άνθρωπο; 

 

Το 90,7% των ερωτηθέντων πιστεύει πως τα φυτικά υπολείµµατα έχουν κάποια αξία για τον 

άνθρωπο (δεν απαιτήθηκε να απαντήσουν συγκεκριµένες µεθόδους), ενώ το 9,3% πιστεύει 

πως δεν έχουν καµία απολύτως αξία.   

∆ιάγραµµα 14:Φυτικά υπολείµµατα 
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Ερώτηση 

Αν είχατε να διαλέξετε ανάµεσα σε ένα οργανικό ή χηµικό λίπασµα για τον κήπο σας ποιό θα 

επιλέγατε; 

 

Κι εδώ η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων απάντησε πως θα επιθυµούσε το 

οργανικό λίπασµα. 

 

∆ιάγραµµα 15:Χηµικό - Οργανικό λίπασµα 

 
 

 

 

Ερώτηση 

Γνωρίζετε για την οικιακή κοµποστοποίηση; 

 

Το µεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων και συγκεκριµένα το 56%, έχει ακούσει για τη 

µέθοδο της οικιακής κοµποστοποίησης (δόθηκε ο ορισµός µετά τη διατύπωση της ερώτησης), 

ενώ το 44% δεν γνωρίζει για τη µέθοδο αυτή. 
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∆ιάγραµµα 16:Οικιακή κοµποστοποίηση 

 
 

Ερώτηση 

Εφαρµόζετε την οικιακή κοµποστοποίηση; 

 

Το 91,3% των ερωτηθέντων απάντησε πως δεν την εφαρµόζει ενώ µόλις το 8,7% εφαρµόζει 

τη µέθοδο αυτή 

 

∆ιάγραµµα 17: Εφαρµογή οικιακής κοµποστοποίησης 
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Ερώτηση 

Έχετε γνώση της εφαρµογής τέτοιων συστηµάτων στην Ελλάδα; 

 

Εάν αναλογιστούµε και τις απαντήσεις στις προηγούµενες δύο ερωτήσεις τα αποτελέσµατα 

αυτής της ερώτησης φαίνονται πολύ λογικά. Συγκεκριµένα µόνο το 22,7% των ερωτηθέντων 

γνωρίζει ή έχει ακούσει για την εφαρµογή της οικιακής κοµποστοποίησης σε άλλους δήµους 

της Ελλάδας. 

 

∆ιάγραµµα 18: Γνώση συστηµάτων στην Ελλάδα 

 
 

 

Ερώτηση 

Πως θα προτιµούσατε να εφαρµοστεί η οικιακή κοµποστοποίηση; 

 

Το 42,7% απάντησε πως προτιµά τους οικιακούς κάδους οι οποίοι καλύπτουν µόνο το 

συγκεκριµένο νοικοκυριό, το 19,3% επιθυµεί κάδους που να εξυπηρετούν 1-2 κατοικίες, ενώ 

το 35% κάδους που να εξυπηρετούν 3 µε 5 κατοικίες. 
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∆ιάγραµµα19: Είδος κάδων 

 
 

Ερώτηση 

Εάν ο δήµος σας δε µπορούσε να καλύψει ολόκληρο το ποσό για την αγορά κάδων, εσείς θα 

πληρώνατε κάποιο ποσό για την απόκτηση κάδου κοµποστοποίησης; 

 

Το 14,7% των ερωτηθέντων δεν είναι διατεθειµένο να πληρώσει κάποιο χρηµατικό ποσό για 

την απόκτηση αυτού του κάδου. Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων µε 46,7% θα έδινε ένα ποσό 

µικρότερο των 10€, το 25,3% από 11-25€, το 10,7% από 26-40€ ενώ µόλις το 2,7% θα έδινε 

πάνω από 40€ για την απόκτηση του κάδου κοµποστοποίησης. 

∆ιάγραµµα 20: Ποσό για κάδους 

 



 

60 
 

 

Τα αποτελέσµατα από τις επόµενες τέσσερις ερωτήσεις δεν θα παρουσιαστούν σε πίνακα για 

το λόγο ότι πάνω από το 99% των ερωτηθέντων απάντησε θετικά και στις τέσσερις. Οι 

ερωτήσεις αυτές είναι οι εξής: 

� Με τη µέθοδο της κοµποστοποίησης µπορεί να δηµιουργηθεί ένα εξαιρετικής 

ποιότητας οργανικό λίπασµα για τις καλλιέργειες. Πιστεύετε ότι η συγκεκριµένη 

µέθοδος έχει περιβαλλοντικά πλεονεκτήµατα; 

� Πιστεύετε ότι έχει επίσης οικονοµικά και κοινωνικά  πλεονεκτήµατα; 

� Πιστεύετε ότι η εφαρµογή της κοµποστοποίησης θα είχε θετικά αποτελέσµατα για 

το ∆ήµο σας γενικότερα; 

� Θα συµµετείχατε σε αυτό το πρόγραµµα; 

 

Ερώτηση 
Ιεραρχήστε ανάλογα τη σηµασία που έχει για εσάς....  

1=Καθόλου   2=Λίγο 3=Μέτρια 4=Πολύ 5=Πάρα Πολύ 
 

1. Η προστασία του περιβάλλοντος 
2. Η καθαριότητα της πόλης 
3. Να ξεχωρίζουµε τα απορρίµµατα στα διάφορα υλικά (χαρτί, γυαλί, πλαστικά, 

 µέταλλα, οργανικά, µπαταρίες) και κάθε ένα να πηγαίνει για ανακύκλωση  
4. Η µείωση των ποσοτήτων απορριµµάτων 
5. Η δίκαιη/σωστή χρέωση για τις υπηρεσίες καθαριότητας, δηλαδή ο καθένας να 

πληρώνει ανάλογα µε το πόσο βοηθάει στη σωστή διαχείριση των απορριµµάτων 
 

Σε αυτήν την ερώτηση, µέσα από τη διαδικασία της ιεράρχησης, σκοπός ήταν να βρεθεί τι 

είναι πιο σηµαντικό αλλά και τι είναι λιγότερο σηµαντικό για τους κατοίκους του δηµοτικού 

διαµερίσµατος της Αλεξανδρούπολης. Μέσα από τις απαντήσεις των ερωτώµενων, τη πρώτη 

θέση καταλαµβάνει «η προστασία του περιβάλλοντος» ενώ την τελευταία η «δίκαιη/σωστή 

χρέωση για τις υπηρεσίες καθαριότητας».   
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Η Προστασία του Περιβάλλοντος 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλου 8 5,3 5,3 5,3 

Λίγο 2 1,3 1,3 6,7 

Μέτρια 14 9,3 9,3 16,0 

Πολύ 25 16,7 16,7 32,7 

Πάρα Πολύ 101 67,3 67,3 100,0 

Total 150 100,0 100,0  

 
 

Η δίκαιη χρέωση για υπ. καθαριότητας 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλου 78 52,0 52,0 52,0 

Λίγο 33 22,0 22,0 74,0 

Μέτρια 22 14,7 14,7 88,7 

Πολύ 10 6,7 6,7 95,3 

Πάρα Πολύ 7 4,7 4,7 100,0 

Total 150 100,0 100,0  

 
 

 

Ερώτηση  

Ιεραρχήστε τα παρακάτω οφέλη 

1=Ασήµαντο   2=Λίγο Σηµαντικό    3=Αρκετά     4=Πολύ      5=Πάρα Πολύ Σηµαντικό 
 

1. Πιο καθαρή πόλη  
2. Λιγότερα δηµοτικά τέλη χάρη στη µείωση του κόστους διαχείρισης των 

απορριµµάτων 
3. Λιγότερα σκουπίδια άρα µικρότερη επιβάρυνση του περιβάλλοντος και λιγότεροι 

χώροι ταφής απορριµµάτων,  
4. ∆ικαιοσύνη στον τρόπο χρέωσης για την καθαριότητα, σωστή δηλαδή χρέωση των 

δηµοτών ανάλογα µε το πόσο βοηθάνε να αντιµετωπιστεί το πρόβληµα των 
σκουπιδιών  

5. Πιθανότητα δηµιουργίας νέων θέσεων εργασίας από την ανάπτυξη προγραµµάτων 
ανακύκλωσης, επαναχρησιµοποίησης και κοµποστοποίησης των απορριµµάτων 
 

 
Στην ερώτηση αυτή σκοπός ήταν να ιεραρχηθούν τα σηµαντικότερα οφέλη που προκύπτουν 

από την εφαρµογή εναλλακτικών συστηµάτων διαχείρισης απορριµµάτων. Ως σηµαντικότερο 
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όφελος θεωρείται «η πιο καθαρή πόλη» και ως λιγότερο σηµαντικό «η πιθανότητα 

δηµιουργίας νέων θέσεων εργασίας από την ανάπτυξη τέτοιων προγραµµάτων». 

 

Πιο καθαρή πόλη 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλου 7 4,7 4,7 4,7 

Λίγο 5 3,3 3,3 8,0 

Μέτρια 17 11,3 11,3 19,3 

Πολύ 33 22,0 22,0 41,3 

Πάρα Πολύ 88 58,7 58,7 100,0 

Total 150 100,0 100,0  

 
 

Νέες θέσεις εργασίας 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλου 51 34,0 34,0 34,0 

Λίγο 26 17,3 17,3 51,3 

Μέτρια 42 28,0 28,0 79,3 

Πολύ 18 12,0 12,0 91,3 

Πάρα Πολύ 13 8,7 8,7 100,0 

Total 150 100,0 100,0  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

63 
 

 
Ερώτηση 

Τι υλικά ανακυκλώνετε; 
 

∆ιάγραµµα 21: Ανακύκλωση 

 
Στην ερώτηση αυτή το 84,7% των ερωτηθέντων δήλωσε πως κάνει ανακύκλωση. Από το 

ποσοστό αυτό η κατανοµή για τα υλικά που ανακυκλώνονται είναι η εξής: (τα αποτελέσµατα 

δεν αθροίζουν στο 100% για το λόγο ότι οι ερωτηθέντες µπορούσαν να επιλέξουν παραπάνω 

από µία απαντήσεις). 

 

Χαρτί 65,3% 
Γυαλί κα πλαστικά 62,7% 
Μπαταρίες 56,7% 
Ηλεκτρικές Συσκευές 39,3% 

 

 

 

 

3.4  Συσχετίσεις µεταξύ των ερωτήσεων 

 

Ο έλεγχος υποθέσεων µεταξύ δύο ποιοτικών µεταβλητών γίνεται µε το χ2  test. Για τον έλεγχο 

ανεξαρτησίας µεταξύ των µεταβλητών, χρησιµοποιήθηκε το πρόγραµµα SPSS και 

συγκεκριµένα το Pearson Chi-Square test. Όταν η τιµή του είναι µεγαλύτερη από 0,05 τότε 

ισχύει η µηδενική υπόθεση, ότι δηλαδή οι µεταβλητές είναι ανεξάρτητες, και απορρίπτεται η 
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υπόθεση 1. Από την άλλη, όταν η τιµή του είναι µικρότερη από 0,05 τότε απορρίπτεται η 

µηδενική υπόθεση και θεωρούµε πως οι µεταβλητές είναι εξαρτηµένες και υπάρχει συσχέτιση 

µεταξύ των ερωτήσεων. Για να ανακαλύψουµε το είδος της συσχέτισης κοιτάζουµε το 

πρόσηµο της τιµής του Pearson's R και συγκεκριµένα στη στήλη Value. Εάν το πρόσηµο 

είναι θετικό έχουµε θετική συσχέτιση ενώ εάν είναι αρνητικό έχουµε αρνητική συσχέτιση. 

  

Οι υποθέσεις: 

1. Μηδενική Υπόθεση  Ηο: Οι µεταβλητές είναι ανεξάρτητες 

2.Η Υπόθεση 1   Η1: Οι µεταβλητές είναι εξαρτηµένες 

 

 

• Φύλο µε Ανακύκλωση 

 

Μεταξύ των δύο αυτών µεταβλητών η τιµή στο chi-square test είναι <0,05, εποµένως 

απορρίπτουµε τη µηδενική υπόθεση και θεωρούµε πως οι µεταβλητές είναι εξαρτηµένες. Το 

αρνητικό πρόσηµο σηµαίνει πως υπάρχει αρνητική συσχέτιση, δηλαδή οι περισσότεροι 

άνδρες δεν ανακυκλώνουν ή αντίστοιχα οι περισσότερες γυναίκες ανακυκλώνουν. 

 

       

Pearson Chi-Square 
Asymp. Sig. (2-sided) 0.046 
 

Pearson's R 
Value -0.163 
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∆ιάγραµµα 22: Συσχέτιση Φύλο µε Ανακύκλωση 

 
 

 

• Φύλο µε ποσό για συστήµατα οικολογικής διαχείρισης 

 

Από τα αποτελέσµατα του ελέγχου καταλήγουµε πως οι γυναίκες είναι διατεθειµένες να 

δώσουν περισσότερα χρήµατα για την ανάπτυξη συστηµάτων οικολογικής διαχείρισης 

απορριµµάτων. 

 

Pearson Chi-Square 
Asymp. Sig. (2-sided) 0.019 
 

Pearson's R 
Value 0,003 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

66 
 

 

 

 

∆ιάγραµµα 23: Συσχέτιση φύλο µε ποσό για ΣΟ∆Α 

 
 

 

• Μόρφωση µε ανακύκλωση 

 

Η µηδενική υπόθεση σε αυτό το τεστ απορρίπτεται και θεωρούµε πως οι µεταβλητές αυτές 

συσχετίζονται. Η συσχέτιση αυτή είναι αρνητική που σηµαίνει ότι όσο αυξάνεται το επίπεδο 

µόρφωσης αυξάνεται και το ποσοστό των ατόµων που ανακυκλώνουν ή αντίστροφα, δηλαδή 

το µεγαλύτερο ποσοστό µε  χαµηλότερο επίπεδο µόρφωσης (απόφοιτος Λυκείου) δεν 

ανακυκλώνει.  

 

Pearson Chi-Square 
Asymp. Sig. (2-sided) 0.0 
 

Pearson's R 
Value -0.332 
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∆ιάγραµµα 24: Συσχέτιση Μόρφωση µε Ανακύκλωση 

 
 

 

 

• Μόρφωση µε «ευχαριστηµένοι µε τις υπηρεσίες περισυλλογής σκουπιδιών» 

 

Οι µεταβλητές αυτές είναι εξαρτηµένες, καθώς απορρίπτεται η µηδενική υπόθεση. Η 

συσχέτιση µεταξύ τους είναι αρνητική που σηµαίνει πως τα άτοµα µε χαµηλότερο επίπεδο 

µόρφωσης είναι πιο ευχαριστηµένοι από τις υπηρεσίες περισυλλογής σκουπιδιών από το 

δήµο τους. 

 

 

Pearson Chi-Square 
Asymp. Sig. (2-sided) 0.005 
 

Pearson's R 
Value -0.100 
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∆ιάγραµµα 25: Συσχέτιση Μόρφωση µε υπηρεσίες περισυλλογής 

 
 

 

• Ηλικία µε «πόσο πληρώνετε στα δηµοτικά τέλη» 

 

Οι συγκεκριµένες µεταβλητές βλέπουµε πως δεν είναι ανεξάρτητες µεταξύ τους και υπάρχει 

µια αρνητική συσχέτιση. Πιο αναλυτικά, συµπεραίνουµε πως οι µικρότερες ηλικίες δεν 

γνωρίζουν το ποσό που πληρώνουν ως τέλη καθαριότητας για τη διαχείριση των 

απορριµµάτων από το δήµο τους, το οποίο ποσό αναγράφεται στο λογαριασµό της ∆ΕΗ. 

 

 

Pearson Chi-Square 
Asymp. Sig. (2-sided) 0.005 
 

Pearson's R 
Value -0.275 
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∆ιάγραµµα 26: Συσχέτιση Ηλικία µε δηµοτικά τέλη 

 
 

 

• Ηλικία µε «είστε ευχαριστηµένοι από τις υπηρεσίες περισυλλογής του δήµου σας» 

 

Οι µεταβλητές αυτές δεν είναι ανεξάρτητες και συνεπώς εµφανίζουν µια συσχέτιση. Η 

συσχέτιση αυτή είναι αρνητική και συγκεκριµένα βλέπουµε πως τα άτοµα µεγαλύτερης 

ηλικίας δεν είναι ευχαριστηµένα µε τις υπηρεσίες περισυλλογής απορριµµάτων από το δήµο 

τους. 

 

Pearson Chi-Square 
Asymp. Sig. (2-sided) 0.006 
 

Pearson's R 
Value -0.042 
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∆ιάγραµµα 27: Συσχέτιση Ηλικία µε υπηρεσίες περισυλλογής 

 
 

 

• Άτοµα στο νοικοκυριό µε «είδος κάδου κοµποστοποίησης που προτιµάτε» 

 

Λόγω της απόρριψης της µηδενικής υπόθεσης που προκύπτει από τα αποτελέσµατα, υπάρχει 

µια συσχέτιση µεταξύ των µεταβλητών. Συγκεκριµένα όσο περισσότερα άτοµα αποτελούν το 

νοικοκυριό ενός σπιτιού, τόσο περισσότερους κάδους που να εξυπηρετούν περισσότερες 

κατοικίες επιθυµούν.  

 

Pearson Chi-Square 
Asymp. Sig. (2-sided) 0.026 
 

Pearson's R 
Value 0.038 
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∆ιάγραµµα 28: Συσχέτιση Άτοµα στο νοικοκυριό µε είδος κάδου 
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4.  Συµπεράσµατα - σχολιασµός των αποτελεσµάτων 
 

 

Γενικές ερωτήσεις 

 

Η πλειοψηφία του δείγµατος είναι γυναίκες µε ποσοστό µεγαλύτερο από αυτό των ανδρών. 

Το 34% των ερωτώµενων είναι άνδρες ενώ το 66% είναι γυναίκες. Επιδίωξη ήταν το 

ποσοστό το γυναικών να είναι µεγαλύτερο από αυτό των ανδρών για το λόγο ότι οι γυναίκες 

αποτελούν το ενεργό µέλος του νοικοκυριού όσον αφορά τη διαχείριση των απορριµµάτων 

της οικογένειας. ∆εν επιλέχθηκαν όµως αποκλειστικά γυναίκες διότι πολλοί άνδρες 

ασχολούνται ενεργά µε το νοικοκυριό ή και αποτελούν οι ίδιοι το νοικοκυριό. Η αναλογία 

λοιπόν 1:2 ανδρών - γυναικών κρίνεται αρκετά ικανοποιητική. Το µεγαλύτερο ποσοστό των 

ερωτηθέντων ήταν απόφοιτοι ΑΕΙ χωρίς όµως να επιδιώξουµε το αποτέλεσµα αυτό. 

 Τα κριτήρια για το εύρος επιλογής των ηλικιών είναι τα εξής: Κάτω από 18 δεν επιλέχθηκαν 

άτοµα για το λόγο ότι υποθετικά το µεγαλύτερο ποσοστό αυτών ζουν µε τους γονείς τους κι 

έτσι δε συµµετέχουν ενεργά στη διαχείριση του νοικοκυριού. Στις ηλικίες 18-30 

περιλαµβάνονται φοιτητές, άτοµα που µένουν χωρίς τους γονείς τους αλλά και οικογένειες. 

∆υστυχώς δεν αποκλείονται και άτοµα που συνεχίζουν να ζουν µε τους γονείς τους, αλλά 

θεωρείται ότι αποτελούν µικρότερο ποσοστό από τα προηγούµενα. Οι ηλικίες 31-45 και 48-

65 που αποτελούν και το µεγαλύτερο ποσοστό των ερωτώµενων, είναι οι ηλικίες που 

συµµετέχουν ενεργά στο νοικοκυριό. Τα άτοµα ηλικίας άνω των 65 που αποτελούν αρκετά 

µικρό ποσοστό σε σχέση µε τα υπόλοιπα εύρη, περιλαµβάνουν και άτοµα που ζουν µε τα 

παιδιά τους. 

 

 



 

73 
 

 

Ειδικές ερωτήσεις 

 

Στο πρώτο τµήµα των ειδικών ερωτήσεων περιλαµβάνονται ερωτήσεις σχετικά µε τη 

διαχείριση των απορριµµάτων από τους πολίτες αλλά και από το ∆ήµο Αλεξανδρούπολης. 

Ξεκινώντας µε τον αριθµό σακουλών σκουπιδιών που απορρίπτονται κάθε εβδοµάδα 

βλέπουµε πως το µεγαλύτερο ποσοστό πετάει πάνω από 3 µε 4 σακούλες την εβδοµάδα. Αν 

αναλογιστούµε πως το µεγαλύτερο ποσοστό των νοικοκυριών του δείγµατος  αποτελείται από 

2 άτοµα και πάνω, το αποτέλεσµα κρίνεται λογικό. Σύµφωνα µε το διάγραµµα 1 του 1ου 

κεφαλαίου της παρούσας εργασίας, τα οργανικά (ζυµώσιµα) απορρίµµατα ανέρχονται στο 

46% του συνολικού όγκου απορριµµάτων. Ένα µεγάλο µέρος των απορριµµάτων αυτών είναι 

κοµποστοποιήσιµο. Εποµένως µε την κοµποστοποίηση αφαιρείται ένα σηµαντικό κοµµάτι 

του συνολικού όγκου απορριµµάτων που προορίζονται για αποκοµιδή από τις υπηρεσίες του 

δήµου. Τα οφέλη που προκύπτουν από µια τέτοια µείωση όγκου απορριµµάτων είναι 

προφανή και πολύ σηµαντικά, µε οικονοµικά οφέλη για τον δήµο και περιβαλλοντικά οφέλη 

για την περιοχή. 

Στην ερώτηση: «γνωρίζετε πόσα περίπου πληρώνετε ως τέλη καθαριότητας για τη διαχείριση 

των απορριµµάτων σας», το ποσοστό των ατόµων που δεν γνωρίζουν είναι αρκετά υψηλό µε 

46%. Αναφέρεται πως, το ποσό αυτό αναγράφεται στο λογαριασµό της ∆ΕΗ ως δηµοτικά 

τέλη (τα δηµοτικά τέλη περιλαµβάνουν την αποκοµιδή σκουπιδιών, το πλύσιµο των κάδων, 

το πλύσιµο των δρόµων, των πεζοδροµίων κλπ). Αυτό σηµαίνει πως αρκετός κόσµος δεν 

προσέχει τι ακριβώς πληρώνει στους λογαριασµούς του ή πως δεν είναι αρκετά 

ενηµερωµένος για το κοµµάτι των δηµοτικών τελών. Αν επιπλέον το σχετίσουµε και µε την 

ηλικία του δείγµατος θα δούµε πως οι µικρότερες ηλικίες αγνοούν σαφώς περισσότερο αυτό 

το ποσό. Η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων, έστω κι αν δεν γνωρίζουν το ακριβές 

ποσό που πληρώνουν, είναι πρόθυµη να µειώσει τον όγκο των απορριµµάτων της ώστε να 
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µειωθεί το ποσό των δηµοτικών τελών. Η µείωση αυτή ωστόσο,  προϋποθέτει και την 

εφαρµογή ανάλογων µεθόδων. Για παράδειγµα, µία µέθοδος που θα µπορούσε να συντελέσει 

στην µείωση αυτή είναι η µέθοδος της οικιακής κοµποστοποίησης. 

Το µεγαλύτερο ποσοστό, της τάξης του 80%, είναι από µέτρια έως καθόλου ευχαριστηµένο 

σχετικά µε τις υπηρεσίες περισυλλογής απορριµµάτων του δήµου του. Συσχετιζόµενο µε την 

ηλικία του δείγµατος φαίνεται πως τα άτοµα µεγαλύτερης ηλικίας είναι πιο δυσαρεστηµένα 

σε σχέση µε τα νεώτερα άτοµα. Αυτό λογικά προκύπτει από την εµπειρία των ατόµων αυτών, 

µε το πέρασµα των χρόνων, σχετικά µε αυτές τις υπηρεσίες.  

Επιπλέον, βλέπουµε πως υπάρχει συσχέτιση µεταξύ του επιπέδου µόρφωσης και του βαθµού 

ικανοποίησης των πολιτών. Συγκεκριµένα, οι απόφοιτοι ΤΕΙ και ΑΕΙ είναι σαφώς πιο 

δυσαρεστηµένοι σε σύγκριση µε τους αποφοίτους Λυκείου. Ίσως αυτό οφείλεται στο ότι οι 

απόφοιτοι Λυκείου είναι λιγότερο ενηµερωµένοι σχετικά µε τις µεθόδους βελτίωσης των 

υπηρεσιών. Ο χαµηλός βαθµός ενηµέρωσης των πολιτών ενισχύεται και από το γεγονός πως 

µόνο το 54,6% των ερωτηθέντων γνωρίζει ορθά πως τα απορρίµµατα τους διατίθενται σε 

ΧΥΤΑ.   

Παρ' όλα αυτά, η πλειοψηφία του δείγµατος είναι διατεθειµένη να πληρώσει ένα επιπλέον 

ποσό για την ανάπτυξη συστηµάτων οικολογικής διαχείρισης απορριµµάτων. Φαίνεται 

λοιπόν πως ο περισσότερος κόσµος έχει περιβαλλοντικές ανησυχίες και είναι πρόθυµος να 

πληρώσει ένα ποσό για την ανάπτυξη συστηµάτων που δεν θα επιβαρύνουν το περιβάλλον. 

Άλλωστε και µέσα από την ερώτηση ιεράρχησης για το «τι θεωρούν πιο σηµαντικό», οι 

κάτοικοι του δηµοτικού διαµερίσµατος Αλεξανδρούπολης, θεωρούν πιο σηµαντικό την 

προστασία του περιβάλλοντος. Αν αναλογιστούµε πως σε περιόδους οικονοµικής κρίσης οι 

πολίτες είναι διατεθειµένοι να δώσουν έως και 15€ το µήνα προκειµένου να εισαχθούν 
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συστήµατα οικολογικής διαχείρισης απορριµµάτων τότε ίσως η οργάνωση τέτοιων 

συστηµάτων κρίνεται επιβεβληµένη. 

Από την ερώτηση εάν «ανακυκλώνετε» το 84,7% απάντησε θετικά, µε πρώτο υλικό το χαρτί. 

Φαίνεται δηλαδή πως το µεγαλύτερο ποσοστό συµµετέχει ενεργά στην ανακύκλωση και είναι 

ήδη περιβαλλοντικά ευαισθητοποιηµένο. Από τις συσχετίσεις που έγιναν προκύπτει πως το 

µεγαλύτερο ποσοστό των ερωτώµενων που ανακυκλώνει είναι γυναίκες και απόφοιτοι ΑΕΙ 

και ΤΕΙ οι οποίοι ίσως είναι περισσότερο ενηµερωµένοι σχετικά µε τα πλεονεκτήµατα της 

ανακύκλωσης.  

Το δεύτερο τµήµα των ερωτήσεων σχετίζεται µε τη διαχείριση των οργανικών 

απορριµµάτων. Το µεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων απορρίπτει τα οργανικά του 

απορρίµµατα (φαγητό, φρούτα, λαχανικά) όπως ακριβώς απορρίπτει και τα υπόλοιπα είδη 

απορριµµάτων. Ένα µικρό ποσοστό τα διαθέτει σε ζώα είτε κατοικίδια είτε αδέσποτα. Το 

παράδοξο είναι πως ενώ το 90,7% των ερωτηθέντων πιστεύει πως τα φυτικά υπολείµµατα 

έχουν κάποια αξία για τον άνθρωπο (χωρίς να αναφέρεται κάτι συγκεκριµένο) και η 

πλειοψηφία του θα χρησιµοποιούσε ένα οργανικό λίπασµα αντί του χηµικού, παρ' όλα αυτά 

τα απορρίπτει όπως ακριβώς και τα υπόλοιπα απορρίµµατα. Αυτό συµβαίνει ίσως γιατί δεν 

γνωρίζει πώς αλλιώς να τα διαχειριστεί. Η άποψη αυτή ενισχύεται από το γεγονός ότι µόνο το 

56% γνωρίζει τη µέθοδο της κοµποστοποίησης και πολύ περισσότερο ότι µόλις το 8,7% την 

εφαρµόζει. Επίσης, µόλις το 22,7% έχει γνώση εφαρµογής τέτοιων συστηµάτων στην 

Ελλάδα.   

Η ενηµέρωση λοιπόν των πολιτών από τη µεριά του δήµου τουλάχιστον, κρίνεται ελλιπής. 

Πρωταρχικός στόχος των ΟΤΑ εποµένως θα πρέπει να είναι η έγκυρη αλλά και έγκαιρη 

ενηµέρωση των πολιτών. 
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Από τις υπόλοιπες ερωτήσεις (βλ. ερ.: 20,21,22,23) βγαίνει το συµπέρασµα  πως η 

συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών του ∆ήµου Αλεξανδρούπολης πιστεύει ότι η µέθοδος 

της κοµποστοποίησης (αφού διατυπώθηκε ο ορισµός της στο ερωτηµατολόγιο) έχει 

περιβαλλοντικά, οικονοµικά και κοινωνικά πλεονεκτήµατα, θεωρεί ότι η εφαρµογή της 

µεθόδου αυτής θα είχε θετικά αποτελέσµατα για το δήµο τους και θα συµµετείχε καθολικά σε 

αυτό το πρόγραµµα αν οργανωθεί. 

Το 42,7% των ερωτηθέντων, σε περίπτωση εφαρµογής της οικιακής κοµποστοποίησης στο 

∆ήµο Αλεξανδρούπολης, θα προτιµούσε να χρησιµοποιεί οικιακούς κάδους οι οποίοι 

εξυπηρετούν το συγκεκριµένο νοικοκυριό. Το µεγαλύτερο όµως ποσοστό και συγκεκριµένα 

τα νοικοκυριά που αποτελούνται από 2 άτοµα και πάνω (όπως προκύπτει από τη συσχέτιση 

των ερωτήσεων), θα προτιµούσε κάδους οι οποίοι θα εξυπηρετούν πάνω από 2 νοικοκυριά, 

καθιστώντας το κόστος για αγορά των κάδων µικρότερο (βλ. Πίνακας 7). Για την αγορά 

αυτών των κάδων οι δηµότες Αλεξανδρούπολης, στην πλειοψηφία τους, είναι πρόθυµοι να 

πληρώσουν ένα ποσό σε περίπτωση που ο δήµος δεν µπορεί να καλύψει ολόκληρο το ποσό 

για την αγορά αυτή. Το ποσό αυτό φτάνει µέχρι και τα 40€ για το 10,7% των ερωτηθέντων. 

Τέλος, στην τελευταία ερώτηση ιεράρχησης, αναφορικά µε τα κυριότερα οφέλη που 

προκύπτουν από την ανάπτυξη προγραµµάτων εναλλακτικής διαχείρισης απορριµµάτων, ως 

σηµαντικότερο όφελος θεωρείται η πιο καθαρή πόλη που σηµαίνει ότι ο κόσµος έχει ανάγκη 

από την βελτίωση της εικόνας της πόλης τους, ενώ ώς λιγότερο σηµαντικό προκύπτει η 

πιθανότητα δηµιουργίας νέων θέσεων εργασίας από τα προγράµµατα αυτά.  

Κλείνοντας, τόσο από την παραπάνω βιβλιογραφική όσο και περιγραφική έρευνα προκύπτει 

ότι το κύριο πλεονέκτηµα της οικιακής κοµποστοποίησης είναι η µείωση του όγκου των 

απορριµµάτων που προορίζονται για αποκοµιδή από τις υπηρεσίες του εκάστοτε  δήµου. Η 

µείωση του όγκου περιλαµβάνει σηµαντικά οικονοµικά και περιβαλλοντικά πλεονεκτήµατα. 
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Το σηµαντικότερο όµως πλεονέκτηµα είναι η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των πολιτών. 

Εµπεδώνεται η έννοια της «∆ιαλογής στην Πηγή» και µε αυτόν τον τρόπο προκύπτουν 

πολλαπλασιαστικά οφέλη και για τις υπόλοιπες δράσεις εναλλακτικής διαχείρισης 

απορριµµάτων. Οι κάτοικοι του δηµοτικού διαµερίσµατος  Αλεξανδρούπολης φαίνεται (µέσα 

από την διεξαχθείσα έρευνα) πως είναι πρόθυµοι να συµµετάσχουν σε προγράµµατα 

εναλλακτικής διαχείρισης απορριµµάτων έστω και εάν αυτό προϋποθέτει µια µικρή 

οικονοµική επιβάρυνση. Εάν λάβουµε υπ' όψιν µας και τα αποτελέσµατα της µελέτης για την 

πόλη της Αλεξανδρούπολης από την Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, τότε ο δήµος της 

Αλεξανδρούπολης θα πρέπει να σκεφτεί πολύ σοβαρά να προχωρήσει στην υλοποίηση του 

προγράµµατος οικιακής κοµποστοποίησης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 
∆ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ  

ΣΤΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

 

 

 

 

∆ιπλωµατική Εργασία 

 

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΗ ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΚΑΙ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ 

του 

 

ΜΠΑΛΛΙΟΥ ΜΑΡΙΟΥ 

 

ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 

Σκοπός του παρόντος ερωτηµατολογίου είναι να αποκτήσουµε µια γενική εικόνα για το 

βαθµό ενηµέρωσης των πολιτών για το θέµα της διαχείρισης των απορριµµάτων στο δήµο 

τους καθώς και για την προθυµία τους να ακολουθήσουν εναλλακτικές µεθόδους διαχείρισης 

απορριµµάτων δίνοντας έµφαση στη µέθοδο της κοµποστοποίησης. Μέσα από την έρευνα 

αυτή ελπίζουµε να παρέχουµε χρήσιµες πληροφορίες που θα µπορέσουν ΟΤΑ της Ελλάδος 

να χρησιµοποιήσουν για το σχεδιασµό προγραµµάτων εναλλακτικών µεθόδων διαχείρισης 

των στερεών αποβλήτων.  
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ΤΜΗΜΑ Α 
 
Παρακαλώ να συµπληρώσετε τα παρακάτω προσωπικά σας στοιχεία 
 
1. Φύλο ερωτώµενου  
 

 Άνδρας  Γυναίκα 
 
2. Μορφωτικό Επίπεδο 
 

 Απόφοιτος Λυκείου  Απόφοιτος ΤΕΙ  Απόφοιτος ΑΕΙ 
      
3. Ηλικία ερωτώµενου  
 

 18-30  31-45  46-65  >65 
 
4. Είδος κατοικίας διαµονής   
 

 ∆ιαµέρισµα σε πολυκατοικία  Μονοκατοικία χωρίς κήπο  Μονοκατοικία µε κήπο 
  
5. Αριθµός ατόµων στο νοικοκυριό  
 

 1 άτοµο  2 άτοµα  3 άτοµα  4 ή περισσότερα 
 
   
 

ΤΜΗΜΑ Β 
 
Παρακαλώ να συµπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία σχετικά µε τη διαχείριση των 
απορριµµάτων σας  
 
 
6. Πόσα σκουπίδια πετάτε κάθε εβδοµάδα, χονδρικά;   
 

 1-2 σακούλες  3-4 σακούλες  ≥ 5 σακούλες 
 
 
7. Τι υλικά ανακυκλώνετε;  
 

 ∆εν ανακυκλώνω 
 Χαρτί 
 Γυαλί και πλαστικά 
 Ηλεκτρικές συσκευές 
 Μπαταρίες 

 
 
 
 

8. Ιεραρχήστε ανάλογα τη σηµασία που έχει για εσάς....  
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1=Καθόλου   2=Λίγο 3=Μέτρια 4=Πολύ 5=Πάρα Πολύ 

 
 Η προστασία του περιβάλλοντος  

1.  2.  3.  4.  5.  
 

 Η καθαριότητα της πόλης  

1.  2.  3.  4.  5.  
 

 Να ξεχωρίζουµε τα απορρίµµατα στα διάφορα υλικά (χαρτί, γυαλί, πλαστικά, 
 µέταλλα, οργανικά, µπαταρίες) και κάθε ένα να πηγαίνει για ανακύκλωση  

1.  2.  3.  4.  5.  
 

 Η µείωση των ποσοτήτων απορριµµάτων 

1.  2.  3.  4.  5.  
  
 Η δίκαιη/σωστή χρέωση για τις υπηρεσίες καθαριότητας, δηλαδή ο καθένας να 
 πληρώνει ανάλογα µε το πόσο βοηθάει στη σωστή διαχείριση των απορριµµάτων 

1.  2.  3.  4.  5.  
 
 
9.  Γνωρίζετε µε ποια µέθοδο γίνεται η διαχείριση των 
απορριµµάτων στο ∆ήµο σας; 
 

 Όχι  ∆ιάθεση σε ΧΥΤΑ  Καύση  
 

 Άλλη ………………………………….. 
 
10. Γνωρίζετε πόσα περίπου πληρώνετε ως τέλη καθαριότητας για τη διαχείριση των 
απορριµµάτων σας; (υπάρχουν στο λογαριασµό της ∆ΕΗ); 
 

 Ναι  Όχι  
 
11. Είστε ευχαριστηµένοι µε τις υπηρεσίες περισυλλογής 
σκουπιδιών στο ∆ήµο σας;  
 

1=Καθόλου   2=Λίγο 3=Μέτρια 4=Πολύ 5=Πάρα Πολύ 
 

1.  2.  3.  4.  5.  
 
12. Εάν οι µικρότερες ποσότητες σκουπιδιών επιφέρουν µείωση στα δηµοτικά τέλη, θα 
προσπαθούσατε να µειώσετε τα σκουπίδια σας; (µέσω ανακύκλωσης, κοµποστοποίησης) 
 

 Ναι  Όχι  
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13. Θα ήσαστε πρόθυµοι να πληρώσετε κάποιο επιπλέον ποσό για να αναπτυχθούν 
συστήµατα οικολογικής διαχείρισης των αποβλήτων αν γνωρίζατε ότι θα είχαν 
πραγµατική αποτελεσµατικότητα; 
 

 Όχι 
 Ναι - 5 ευρώ τον µήνα 
 Ναι - 10 ευρώ τον µήνα 
 Ναι - >10 ευρώ τον µήνα 

 
 

ΤΜΗΜΑ Γ 
 
Παρακαλώ να συµπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία σχετικά µε τη διαχείριση των οργανικών 
σας απορριµµάτων 

 
14. Με πιο τρόπο απαλλάσσεστε από την παρουσία φρούτων, λαχανικών και φαγητού 
που δεν πρόκειται να καταναλωθεί; 
 

 Τα διαθέτουµε σε πτηνά ή ζώα. 

 Τα πετάµε στα σκουπίδια όπως και τα υπόλοιπα απορρίµµατα 

 Άλλη απάντηση ………………………………………………………. 
 
15. Πιστεύετε ότι τα φυτικά υπολείµµατα έχουν κάποια αξία για τον άνθρωπο; 
 

 Ναι  Όχι  
 
 16. Αν είχατε να διαλέξετε ανάµεσα σε ένα χηµικό και ένα οργανικό λίπασµα για τον 
κήπο/αγρόκτηµα σας πιο θα επιλέγατε; 
 

 Χηµικό  Οργανικό  
 
 
17. Γνωρίζετε για την οικιακή κοµποστοποίηση; 
Κοµποστοποίηση: η µετατροπή των οργανικών αποβλήτων (π.χ. υπολείµµατα φρούτων και 
λαχανικών) σε οργανικό λίπασµα    
 

 Ναι  Όχι  
 
18. Αν ναι, την εφαρµόζετε;  

 Ναι  Όχι  
 
19. Έχετε γνώση της εφαρµογής τέτοιων συστηµάτων στην Ελλάδα;   
 

 Ναι  Όχι  
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20. Με τη µέθοδο της κοµποστοποίησης µπορεί να δηµιουργηθεί ένα εξαιρετικής 
ποιότητας οργανικό λίπασµα για τις καλλιέργειες. Πιστεύετε ότι η συγκεκριµένη 
µέθοδος έχει περιβαλλοντικά πλεονεκτήµατα; 
 

 Ναι  Όχι  
 
21. Πιστεύετε ότι έχει επίσης οικονοµικά και κοινωνικά  πλεονεκτήµατα; 
 

 Ναι  Όχι  
 
22. Πιστεύετε ότι η εφαρµογή της κοµποστοποίησης θα είχε θετικά αποτελέσµατα για το 
∆ήµο σας γενικότερα;  
 

 Ναι  Όχι  
 
23. Θα συµµετείχατε σε αυτό το πρόγραµµα;  
 

 Ναι  Όχι  
 
24. Πως θα προτιµούσατε να εφαρµοστεί η κοµποστοποίηση 
 

 Οικιακούς κάδους   Κάδους ανά 1-2 κατοικίες  Κάδους ανά 3-5 κατοικίες  
 
25. Εάν ο ∆ήµος δε µπορούσε να καλύψει όλο το ποσό για την αγορά των κάδων, εσείς  
θα πληρώνατε κάποιο ποσό για την απόκτηση κάδου κοµποστοποίησης; 
 

 Όχι  <10 €  11-25 €  26-40 €  >40 € 
 
26. Ιεραρχήστε τα παρακάτω οφέλη 
 

1=Ασήµαντο   2=Λίγο Σηµαντικό    3=Αρκετά     4=Πολύ      5=Πάρα Πολύ Σηµαντικό 
Πιο καθαρή πόλη  

1.  2.  3.  4.  5.  
 
Λιγότερα δηµοτικά τέλη χάρη στη µείωση του κόστους διαχείρισης των απορριµµάτων  

1.  2.  3.  4.  5.  
 
Λιγότερα σκουπίδια άρα µικρότερη επιβάρυνση του περιβάλλοντος και λιγότεροι χώροι 
ταφής απορριµµάτων,  

1.  2.  3.  4.  5.  
 
Πιθανότητα δηµιουργίας νέων θέσεων εργασίας από την ανάπτυξη προγραµµάτων 
ανακύκλωσης, επαναχρησιµοποίησης και κοµποστοποίησης των απορριµµάτων 

1.  2.  3.  4.  5.  
 

 


