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Τι είναι κομποστοποίηση;
Είναι η βιολογική, αερόβια, θερμόφιλη και ελεγχόμενη διεργασία
μερικής αποσύνθεσης (βιο-οξείδωση) ετερογενών οργανικών
υλικών από ετερογενείς και κυρίως ετερότροφους
μικροοργανισμούς που οδηγεί στη παραγωγή κόμποστ. που
προσομοιάζει στο χούμους του εδάφους και προωθεί την
ανάπτυξη των φυτών

Τι είναι το κόμποστ;
ΠΡΟΪΟΝ

ΔΙΑΘΕΣΗ
Είναι βελτιωτικό εδάφους, 
πλούσιο σε οργανική ουσία, με 
τιμές από 0 έως 300€ ανά τόνο.

Γιατί τέτοια απόκλιση στην τιμή;
Η απάντηση σε κάθε 
βιολογική διεργασία.

Οινο-ποιός
Κομποστο-ποιός



Γιατί οι βόρειες χώρες επέλεξαν πριν 20 χρόνια
την Κομποστοποίηση ως βασική μέθοδος
διαχείρισης των οργανικών αποβλήτων;

➢ Για καθαρά οικονομικούς λόγους

Υπαίθρια κομποστοποίηση σε σωρούς: 35 €/t
Στεγασμένη κομποστοποίηση σε σωρούς: 48 €/t
Κομποστοποίηση σε  κλειστά κτίρια: 65 €/t
Αναερόβια χώνευση και κομποστοποίηση: 72 €/t
Αποτέφρωση: 100 +++ €/t

(Πηγή: H&K  3/2010-Γερμανία) 

➢ Γιατί είναι η πλέον οικονομική και παράλληλα φιλική 
προς το περιβάλλον.



ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ  1
• Γιατί να παράγουμε  κόμποστ?

Είναι διαφορετικό -παρά τη συνάφεια- απο το ερώτημα.

Γιατί να κάνουμε κομποστοποίηση?

• Που θα το διαθέσουμε?

• Πως θα το κάνουμε? Με τι εργαλεία, τι περιορισμούς,τι
πρώτες ύλες, τι προυποθέτει το <<καλό>> κόμποστ?

• Ποιόν συμφέρει η κομποστοποίηση? Ποιόν 
<<συμφέρει>>  το κόμποστ?

• Ποιος, ποιοί κύκλοι έχουν αντίθετα συμφέροντα?
Ποιοι έχουν λαβείν μικρότερα κέρδη από τα 
ανμενόμενα από την επεξεργασία σύμμικτων?

(Είναι μονοσήμαντες  οι απαντήσεις?



Ερωτήματα  2

• Πόσο κόμποστ παράγεται  στην  Ε.Ε.

• Που το διαθέτουν?

• Σε τι τιμές?

• Από τι υλικά ?.......................... (Απο λάσπες?)

• Με ποια τεχνογνωσία?

• Τεχνογνωσία ΑΠΛΗ ή ΑΠΛΟΙΚΗ?

• Διαθέσιμη ή μη διαθέσιμη?



Γιατί στην Ελλάδα η Κομποστοποίηση ήταν
αποκλεισμένη από όλους τους σχεδιασμούς
διαχείρισης των αστικών αποβλήτων;

➢ 20 χρόνια πριν, η βασική μέθοδος ήταν ΧΥΤΑ & ΧΑΔΑ
με αποκορύφωμα (ΚΕΡΑΤΕΑ –ΚΕΡΑΤΑΔΕΣ 1-0)

➢ Την τελευταία 15ετία, οι ΠΕΣΔΑ – κατ’ επιταγή –
προέβλεπαν επεξεργασία σύμμικτων, θηριώδη
εργοστάσια με ΥΨΗΛΟΤΑΤΟ επενδυτικό κόστος και
λειτουργικό κόστος άνω των 80€/τόνο.Με τη
μέθοδο ΣΔΙΤ!!! Και συμβάσεις 28 ετών!!! Για ΣΔΙΤ
πάντα υπάρχει ή επινοείται άλλοθι.
❖ Προέβλεπαν <<βιοξήρανση>> – εύηχο αλλά
απατηλό-, με ακόμα μεγαλύτερο κόστος.



ΜΕΓΑΛΟ ερώτημα: Έχει ανάγκη κόμποστ,
δηλαδή ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΟΥΣΙΑ η Ελλάδα;Που θα
διατεθεί το κόμποστ.

1) Είναι ερημοποιημένα το 35% των Ελληνικών εδαφών
ΑΝΑΓΚΗ: 150 τόνοι κόμποστ ανά στρέμμα. ΕΡΩΤΗΜΑ 
προς Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 
συναρμόδιους….Ποιά τα μέτρα αντιμετώπισης?......
2) Την τελευταία 10ετία έχουν καεί περισσότερα από 5
εκατ. στρέμματα δασικών και γεωργικών εκτάσεων
ΑΝΑΓΚΗ: 150 τόνοι κόμποστ ανά στρέμμα δηλ. 750 
εκατ. τόνοι
3)Πραγματοποιούνται εισαγωγές εκατοντάδων
χιλιάδων τόνων κόμποστ, υποστρωμάτων και τύρφης.
ΑΝΑΓΚΗ: Υποκατάσταση και μηδενισμός των εισαγωγών

Αδιαμφισβήτητα στοιχεία:



ΕΣΔΑ 2015

ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΑ:
• Εκτροπή από τη ταφή του 5% του συνολικού τους

βάρους έως το 2015
• Εκτροπή από τη ταφή του 40% του συνολικού τους

βάρους έως το 2020
• Δηλαδή εκτροπή ,δηλαδή κομποστοποίηση άνω των

2 εκατομμυρίων τόνων.

ΕΦΙΚΤΟ;;;
Την απάντηση θα τη δώσει η ζωή. Δεν προτρέχουμε.
Αλλά ….. για να πιάσεις στόχους πρέπει να πάρεις τα
μέτρα σου.
Με ποιες διαδικασίες , με τι χρηματοδοτήσεις?
Η έως σήμερα εμπειρία!!!!



ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ   Νο 1

➢ Πρόσκληση 4.10 του 2013  Άσφαιρη
➢ 11 εκατομ. σε ορισμένους Δήμους Πελοπονήσσου.

Ασφαιρα.
➢ Διαγωνισμοί Δήμων  Οι περισσότεροι άγονοι.

Παραδείγματα σχεδιασμών των άγονων .
• Κάρυστος …. €/τόνο
• Κόρινθος:

▪ Κόσκινο – θηριώδες με διαστάσεις …x…x… για
ποσότητα …. τόνων ανά έτος

▪ Αναστροφέας – Διαστάσεων …x…x… με
προϋπολογισμό



ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ  Νο 2

Διαγωνισμoί με μέθοδο ΜΗ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ μη
αναφερόμενη καν στον οδηγό του ΕΠΠΕΡΑΑ.

Ζάκυνθος, Κυνουρία, Ηλεία, Κέρκυρα, Κάρυστος,
Θάσος, Καλαμάτα και δυστυχώς και άλλοι.

«Εάν θέλεις να ακυρώσεις μία μέθοδο, προσποιήσου
ότι την δέχεσαι»

«Όταν δεν μπορείς να δαγκώσεις ένα χέρι φίλησε το»



Πεπραγμένα Νο 3
• Παράδειγμα  από διαγωνισμό

• 35.000 ετησίως τότε ο σχίστης πρέπει να είναι 140 t /day . 

Αναγκαίο  18t/h.Προδιαγράφει 8 t/h.                Δηλ.24-ωρη λειτουργία.

• Το τρόμμελ πρέπει να είναι επίσης 140 τόνοι σε τρείς βάρδιες δηλαδή 350-400 
m3.                Δηλ. 45-50 m3/h.     Προδιαγράφει 110 m3/h ως ελάχιστο. 

• Στη κομποστοποίηση θα πηγαίνει το 45% . Δηλ. 15.750 τόνοι. 

• Αυτό που περιγράφει  απαιτεί κομποστοπλατεία 6.000m2.

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤΗΣΙΩΣ 160 ΜΟΝΟ.

• Το κόσκινο ραφιναρίας που περιγράφει (6.500mm) έχει δυναμικότητα 150 m3/h. 

80 ΩΡΕΣ ΕΤΗΣΙΩΣ

• ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΖΟΝΤΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΟΝΤΑΙ ΛΟΓΩ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙ ΣΟΒΑΡΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ.ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ 
ΓΝΩΣΤΕΣ .

• ΣΟΒΑΡΕΣ ΑΝΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΤΙΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΕΣ.ΑΛΛΟΥ ΤΡΕΙΣ ΒΑΡΔΙΕΣ 
ΚΑΙ ΑΛΛΟΥ 380 ΩΡΕΣ ΤΟ ΧΡΟΝΟ.(1,5 ΩΡΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ)



Συνέχεια του (των) παραδειγμάτων
• Απαίτηση. Ενας προμηθευτής για όλα. Αποκλείει όποιον δεν έχει 

π.χ. θερμόμετρα που να μετρούν σε τρία σημεία ,ως ένα παράδειγμα 
μόνο.

• Σχόλια δικά μας μόλις ανακοινώθηκαν τα τεύχη. <<Οδηγεί με βεβαιότητα 
σε άγονο διαγωνισμό ή σε προμήθεια λανθασμένου εξοπλισμού που θα 
αποδειχθεί με βεβαιότητα –αλλά θα είναι  αργά …>>.  

Δεν εισακουσθήκαμε και βγήκε άγονος.

Και η φωτογράφηση <<Αναστροφέας

Μέγιστο Πλάτος σωρού, κατ’ ελάχιστον : 4.000 mm

Μέγιστο Ύψος σωρού, κατ’ ελάχιστον : 2.000 mm

Μέγιστη Επιφάνεια σωρού, κατ’ ελάχιστον : 6,0 m2

Δυναμικότητα ανάδευσης κατ’ ελάχιστον : 3.000 m3/hr

Βασικά ενδεικτικά τεχνικά χαρακτηριστικά μηχανήματος :

Διάμετρος στροφείου, κατ’ ελάχιστον : 1.200 mm

Ταχύτητα περιστροφής στροφείου ανάδευσης - Αριθμός στροφών : 220 rpm

Μήκος – Πλάτος – Ύψος : 4.900 mm – 5.700 mm – 4.650 mm



Οικονομική  κρίση?

• Για τις ανάγκες Κομποστοποίησης των 1.916 τόνων ετησίως.
– Προδιαγράφεται ενθυλακωτής με υποχρεωτική προδιαγραφή 

δυναμικότητας 40-60 τόνους ανά ώρα. Αυτό σημαίνει ότι θα λειτουργεί 
0,2 ώρες ανά ημέρα(12 λεπτά!!!). Οι  ανάγκες του Δήμου μπορεί να 
υπερ-καλυφθούν με ενθυλακωτή με δυναμικότητα 5 τόνους ανά ώρα 
και πολύ μικρότερης ισχύος. Και όμως αποκλείεται. 

– Προδιαγράφεται σχίστης σάκκων-αναμίκτης –ομογενοποιητής με 
δυναμικότητα 40m3/h.Αυτό σημαίνει ότι θα λειτουργεί 0,4ώρες ανά 
ημέρα (24 λεπτά!!!). Η κάλυψη των αναγκών του Δήμου υπερ-
καλύπτεται από  σχίστη σάκκων-αναμίκτη-ομογενοποιητή με 
δυναμικότητα 10 m3/h (5 τόνους) ανά ώρα και πολύ μικρότερης 
ιπποδύναμης. Και όμως αποκλείεται.

• Ο προϋπολογισμός για τη μονάδα «κομποστοποίησης» είναι 
533.942,44 €, και με δεδομένο ότι η εισερχόμενη προς επεξεργασία 
ποσότητα είναι 1.916 τόνοι ανά έτος, προκύπτει επενδυτικό κόστος  
για το πρώτο έτος , μόνο για την «κομποστοποίηση» 278,67 € ανά 
τόνο (!!!).



Φωτογράφηση?

• ….<<Ως ελάχιστη απαίτηση θεωρείται ο υποψήφιος 
(αναλόγως του Τμήματος που συμμετέχει) να έχει 
κατασκευάσει ή να έχει προμηθεύσει (όπως θα πρέπει να 
προκύπτει από τον ως άνω κατάλογο): 

• - όσον αφορά το Τμήμα 1: ένα (1) τουλάχιστον : σχίστη
σάκων-αναμίκτη-ομογενοποιητή μεγέθους απορριμμάτων ή 
ενθυλακωτή οργανικού ή κόσκινο ραφιναρίας compost. 

• - όσον αφορά το Τμήμα 2: τρεις (3) τουλάχιστον : πλαστικούς 
κάδους απορριμμάτων (ο αριθμός αναφέρεται σε 
προμήθειες), 

• - όσον αφορά το Τμήμα 3: ένα (1) τουλάχιστον : όχημα 
μεταφόρτωσης απορριμμάτων, 

• κατά την προηγούμενη πενταετία στις χώρες που ορίζονται 
στο άρθρο 8.1 της παρούσας διακήρυξης. >>(Σελίδα 36 της 
Διακήρυξης)



Από την ένσταση μέλους μας 

• ………Κατόπιν των ανωτέρω αιτούμαστε την Αναστολή του Διαγωνισμού ,τη 
σύνταξη νέας μελέτης η οποία δεν θα φωτογραφίζει μοναδιαίο κατασκευαστή και 
προμηθευτή και ταυτόχρονα θα θέτει υπ΄όψιν του Δημοτικού Συμβουλίου και της 
χρηματοδοτούσας αρχής συγκριτικά στοιχεία των προσφερόμενων μεθόδων ώστε 
να επιλεγεί η πλέον ενδεδειγμένη. Στη νέα μελέτη θα πρέπει να αναφέρονται:……..

• Προς επιβεβαίωση των ανωτέρω παραπέμπουμε στον Οδηγό του ΕΠΠΕΡΑΑ  
«Οδηγός λειτουργίας ανοιχτών εγκαταστάσεων κομποστοποίησης (αερόβια 
επεξεργασία) προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων»  και στην ιστοσελίδα του 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΕΚ)

(www.sek-hellas.gr)

• Επίσης επισυνάπτουμε  το κείμενο <<End-of-waste criteria for biodegradable 
waste subjected to biological treatment (compost & digestate): Technical 
proposals>> της Ευρωπαικής Επιτροπής, ελλείψει πρότυπου κομποστοποίησης και 
Οργανισμού Πιστοποίησης του Κόμποστ στην Ελλάδα.

http://www.sek-hellas.gr/


ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ  Νο 4

• Πρόσκληση ΥΜΕΠΕΡΑΑ 14.6i.26-27.1 

Προυπολογισμός 273 Εκατομ.

210 Ολοκλήρωση και συμπλήρωση υποδομών

Για επεξεργασία σύμμικτων, με ΣΔΙΤ …..

40 Για νησιά και μικρούς

23 Για Δημοτική Κομποστοποίηση, χωριστή   

συλλογή και   πράσινα  σημεία δηλαδή για  

τα ζητούμενα του ΕΣΔΑ

ΣΧΟΛΙΑ…………………………………………………………



Πεπραγμένα συνολικά
• Παραδείγματα αρνητικά παρά τις επισημάνσεις  μας και 

επιστολές προς Υπουργό και άλλους υπηρεσιακούς 
παράγοντες.

• Τα πρώτα βήματα???

Να είμαστε καλόπιστοι.  Όχι αφελείς.

http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.eimaimama.gr/2011/03/blog-post_30-5.html&ei=eKZ2VIm0Ds3dPdj-gLgF&bvm=bv.80642063,d.bGQ&psig=AFQjCNFJQ3XqzDDQfWHtFrBAnFvZ6o_XOQ&ust=1417147984594144


Οδηγοί ΕΠΠΕΡΑΑ

• Οδηγός εφαρμογής Προγραμμάτων Διαλογή στην
Πηγή & συστημάτων διαχείρισης των βιοαποβλήτων

• Οδηγός λειτουργίας ανοιχτών εγκαταστάσεων
κομποστοποίησης (αερόβια επεξεργασία)
προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων

• Οδηγός για το σχεδιασμό, οργάνωση και λειτουργία
των Πράσινων Σημείων

ΣΧΟΛΙΑ: Εξαιρετικά χρήσιμα κείμενα.
Οχι για του στραβού το δίκιο.
………… Ετσι είναι. Είναι σημαντικοί Οδηγοί.



Δέσμη μέτρων για την κυκλική οικονομία. Πρόταση

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ

• ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με τη διάθεση 
προϊόντων λίπανσης με σήμανση CE στην αγορά και για την 
τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 και (ΕΚ) 
αριθ. 1107/2009



ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο βασικός λόγος σύνταξης Νέου Κανονισμού

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ
………………………………….

Ως εκ τούτου, εξακολουθεί να μην υπάρχει 
εναρμόνιση των λιπασμάτων με προέλευση 
σύμφωνη με την κυκλική οικονομία. Σε 
πολλά κράτη μέλη ισχύουν λεπτομερείς 
εθνικοί κανόνες και πρότυπα για τέτοια μη 
εναρμονισμένα λιπάσματα, με 
περιβαλλοντικές απαιτήσεις (όρια 
προσμείξεων βαρέων μετάλλων) που δεν 
ισχύουν για τα λιπάσματα ΕΚ. 

Συνοψίζοντας, οι όροι του ανταγωνισμού 
μεταξύ των λιπασμάτων που παράγονται από 
εγχώριες οργανικές ή δευτερογενείς πρώτες 
ύλες σύμφωνα με το μοντέλο της κυκλικής 
οικονομίας και των λιπασμάτων που 
παράγονται σύμφωνα με ένα μοντέλο 
γραμμικής οικονομίας ευνοούν τα δεύτερα. 
Αυτή η στρέβλωση του ανταγωνισμού 
εμποδίζει τις επενδύσεις στην κυκλική 
οικονομία 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ
………………………………….



ΤΟ  ΠΡΟΒΛΗΜΑ
• Το πρόβλημα επιδεινώνεται από το γεγονός ότι ένα από τα κύρια 

συστατικά των λιπασμάτων είναι ο φωσφορίτης, ο οποίος έχει 
χαρακτηριστεί κρίσιμη πρώτη ύλη από την Επιτροπή. Για τα 
φωσφορικά λιπάσματα, η ΕΕ σήμερα εξαρτάται σε μεγάλο 
βαθμό από την εισαγωγή φωσφορίτη που εξορύσσεται εκτός 
της ΕΕ (πάνω από το 90 % των φωσφορικών λιπασμάτων που 
χρησιμοποιούνται στην ΕΕ εισάγονται, κυρίως από το Μαρόκο, 
την Τυνησία και τη Ρωσία). Την ίδια στιγμή, τα οικιακά 
απόβλητα (ιδίως η λυματολάσπη) περιέχουν μεγάλες 
ποσότητες φωσφόρου, οι οποίες –εάν ανακυκλωθούν 
σύμφωνα με ένα μοντέλο κυκλικής οικονομίας– θα μπορούσαν 
ενδεχομένως να καλύψουν περίπου το 20–30 % της ζήτησης 
φωσφορικών λιπασμάτων στην ΕΕ. Ωστόσο, οι σχετικές 
επενδυτικές δυνατότητες παραμένουν ανεκμετάλλευτες σε 
μεγάλο βαθμό………………. 

• Εμπλέκεται ο Μπαρόζο και οι συν αυτώ…… ??????
• Να ευλογήσουμε τα γένια μας?



Ο ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
• Κατά συνέπεια, ο κυριότερος  πολιτικός στόχος της πρωτοβουλίας αυτής είναι η Η πρόταση 

θα διαμορφώσει ένα κανονιστικό πλαίσιο που θα διευκολύνει ριζικά την πρόσβαση στην 
εσωτερική αγορά για τα λιπάσματα αυτά, εξισώνοντας έτσι τους όρους του ανταγωνισμού 
σε σχέση με τα ορυκτά ή τα χημικά λιπάσματα παροχή κινήτρων για την παραγωγή 
λιπασμάτων στην ΕΕ σε μεγάλη κλίμακα από εγχώριες οργανικές ή δευτερογενείς πρώτες 
ύλες, σύμφωνα με το μοντέλο της κυκλικής οικονομίας, μέσω της μετατροπής αποβλήτων 
σε θρεπτικές ουσίες για τις καλλιέργειες  που παράγονται σύμφωνα με ένα μοντέλο 
γραμμικής οικονομίας. Αυτό θα συμβάλει στους ακόλουθους στόχους, που συμβαδίζουν με 
την κυκλική οικονομία: 

• Θα επιτρέψει την αξιοποίηση των δευτερογενών πρώτων υλών, ώστε να 
βελτιωθεί η αξιοποίηση των πρώτων υλών και να μετατραπούν τα προβλήματα 
ευτροφισμού και διαχείρισης αποβλήτων σε οικονομικές ευκαιρίες για δημόσιους 
και ιδιωτικούς φορείς. 

• Θα αυξήσει την αποδοτικότητα των πόρων και θα μειώσει την εξάρτηση από τις 
εισαγωγές πρώτων υλών αναγκαίων για την ευρωπαϊκή γεωργία, ιδίως του 
φωσφόρου. 

• Θα ενισχύσει τις επενδύσεις και την καινοτομία στην κυκλική οικονομία, 
δημιουργώντας έτσι θέσεις εργασίας στην ΕΕ. 

• Θα συνεισφέρει στην ανακούφιση του κλάδου των λιπασμάτων από τη 
σημερινή πίεση για τη μείωση των εκπομπών CO2 βάσει του συστήματος 
εμπορίας εκπομπών, αφού θα του επιτρέψει να παράγει λιπάσματα από πρώτες 
ύλες μικρότερης έντασης άνθρακα. 



ΚΥΑ       ΦΕΚ 3339

• Πως διευκολύνει?  Για την ακρίβεια αποθαρρύνει.
<<…εξισώνοντας έτσι τους όρους του ανταγωνισμού σε σχέση με τα ορυκτά ή τα 
χημικά λιπάσματα παροχή κινήτρων για την παραγωγή λιπασμάτων στην ΕΕ σε 
μεγάλη κλίμακα από εγχώριες οργανικές ή δευτερογενείς πρώτες ύλες, σύμφωνα με 
το μοντέλο της κυκλικής οικονομίας, μέσω της μετατροπής αποβλήτων σε θρεπτικές 
ουσίες για τις καλλιέργειες….>>

Καταδικάζει πριν καν γεννηθεί  και του δίνει και μπόι  νάνου.

ΣΧΟΛΙΑ …………..

ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ  ΑΝΑΓΚΗ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ



Ο δεύτερος λόγος και στόχος 

• 13. Κατά δεύτερον, ο υφιστάμενος κανονισμός για τα λιπάσματα δεν 
απαντά στις περιβαλλοντικές ανησυχίες που προκύπτουν από τη μόλυνση 
του εδάφους, των εσωτερικών υδάτων, των θαλάσσιων υδάτων και, 
τελικά, των τροφίμων από τα λιπάσματα ΕΚ. Ένα πολύ γνωστό ζήτημα 
είναι η παρουσία καδμίου στα ανόργανα φωσφορικά λιπάσματα. Καθώς 
δεν υπάρχουν οριακές τιμές σε επίπεδο ΕΕ, ορισμένα κράτη μέλη έχουν 
επιβάλει μονομερώς όρια για τα επίπεδα καδμίου στα λιπάσματα ΕΚ 
δυνάμει του άρθρου 114 της ΣΛΕΕ, με αποτέλεσμα η αγορά να 
κατακερματίζεται σε κάποιον βαθμό, ακόμα και στον εναρμονισμένο 
τομέα. Η παρουσία προσμείξεων στα λιπάσματα εκείνα που υπόκεινται 
επί του παρόντος σε εθνικούς κανόνες (π.χ. θρεπτικά συστατικά που 
προέρχονται από ανακύκλωση λυματολάσπης) εγείρει παρόμοιες 
ανησυχίες. 

• 14. Κατά συνέπεια, ένας δεύτερος στόχος της πολιτικής είναι να 
αντιμετωπιστεί το ζήτημα αυτό και να επιβληθούν εναρμονισμένα όρια 
για το κάδμιο στα φωσφορικά λιπάσματα. Η θέσπιση τέτοιων οριακών 
τιμών, που αποσκοπούν στην ελαχιστοποίηση του αρνητικού αντίκτυπου 
από τη χρήση λιπασμάτων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, 



Σύνοψη
• Συνοχή με ισχύουσες διατάξεις στον τομέα πολιτικής 
• 15. Η πρόταση θα καταργήσει τον υφιστάμενο κανονισμό για τα 

λιπάσματα αλλά θα επιτρέψει στα ήδη εναρμονισμένα λιπάσματα 
να παραμείνουν στην αγορά εφόσον συμμορφώνονται με τις νέες 
απαιτήσεις ασφάλειας και ποιότητας. Θα καθορίσει τις 
προϋποθέσεις υπό τις οποίες τα λιπάσματα που παράγονται από 
απόβλητα και ζωικά υποπροϊόντα μπορούν να εξαιρεθούν από 
τους ελέγχους που προβλέπονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1069/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
της 21ης Οκτωβρίου 2009, περί υγειονομικών κανόνων για ζωικά 
υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα ………………..που δεν 
προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και για την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 (κανονισμός για 
τα ζωικά υποπροϊόντα)3 και από την οδηγία 2008/98/ΕΚ για τα 
απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών4 και να 
κυκλοφορούν ελεύθερα ως λιπάσματα που φέρουν το σήμα CE. 



Παρατηρήσεις

• 1 εκατομμύριο τόνοι ανόργανα λιπάσματα η 
ετήσια κατανάλωση στην Ελλάδα

• 60 εκατομμύρια τόνοι στην Ε.Ε.

• 4-5 εταιρίες παράγουν ,ελέγχουν το 80%

(BASF,K+S,COMPO,YARA). Στοιχεία από Framework Service 

Contract for the Procurement of Studies and other Supporting Services on
Commission Impact Assessments and Evaluations Interim, final and ex-
post evaluations of policies, programmes and other activities

Evaluation of Regulation (EC) 2003/2003 relating to Fertilisers
*Μελέτη που χρηματοδότησε η Ε.Ε. και αναφέρεται  συχνά πυκνά  ο νέος 
κανονισμός 

Επισήμανση:Τα  ανόργανα  δεν έχουν περιορισμό όσον αφορά τη 
περιεκτικότητα σε  βαρέα μέταλλa παρά  μόνο για το Χαλκό (40mg/Kg).

Εξηγείται έτσι (4-5  εταιρίες) και η μη πρόβλεψη για περιορισμούς στα βαρέα 
μέταλλα.



Πεπραγμένα  1 & 2 & 3 &4 και  Συμπεράσματα
• Ασφαιρα πυρά ,ανακοινώσεις, δηλώσεις ,άγονοι διαγωνισμοί, 

καραμπινάτες φωτογραφήσεις, έλλειψη πόρων για τα ΑΝΑΓΚΑΙΑ, 
έλλειψη  εμπειρίας, έλλειψη προσωπικού στους Δήμους.

• ΔΙΕΞΟΔΟΣ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
➢ Εθνικός σχεδιασμός για την Παραγωγή και  Διάθεση του κόμποστ και την 

ανάπτυξη βιομηχανίας Κομποστοποίησης . Για τη κάλυψη των εξαιρετικά 
αυξημένων αναγκών των Ελληνικών εδαφών.

➢ Πλαίσιο κατάρτισης μελετών των έργων Κομποστοποίησης(Εκδοση ΚΥΑ)

➢ Δημιουργία Οργανισμού Πιστοποίησης 
➢ Σεμινάρια Κατάρτισης του προσωπικού  Δήμων, Περιφερειών, ΦΟΔΣΑ….

Ηδη προετοιμάζουμε το Δεύτερο Κύκλο

➢ Απαρέγκλιτη εφαρμογή των βασικών αρχών της Κομποστοποίησης όπως 
διατυπώνονται και (Κυκλική Οικονομία  και ιστοσελίδα ΣΕΚ.

➢ Αναμόρφωση της ΚΥΑ 56366/ΦΕΚ 3339/14.<<Ποιοτικά χαρακτηριστικά…
➢ Δημιουργία Οδηγού Κλειστών Συστημάτων Κομποστοποίησης και 

προδιαγραφές Μηχανικών Κομποστοποιητών



Πλαίσιο μελετών…….. 
• ΠΛΑΙΣΙΟ  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ  ΜΕΛΕΤΩΝ  ΕΡΓΩΝ    ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
• Ο ΣΕΚ επισημαίνει ότι ο σχεδιασμός, οι μελέτες και οι 

διαγωνισμοί πρέπει απαρέγκλιτα να προβλέπουν:
• Τη λειτουργία των μονάδων Κομποστοποίησης με κανόνες τις 

βασικές αρχές της, ώστε:

• «Το κόμποστ που παράγεται από τις μονάδες κομποστοποίησης
χαρακτηρίζεται ως προϊόν όταν καλύπτει συγκεκριμένες 
προδιαγραφές ή κριτήρια, βάσει του ευρωπαϊκού ή εθνικού 
πλαισίου και πιο συγκεκριμένα όταν: το υλικό χρησιμοποιείται 
συνήθως για συγκεκριμένους σκοπούς, 

• υπάρχει αγορά ή ζήτηση για τη συγκεκριμένη ουσία ή αντικείμενο, 
• το υλικό πληροί τις τεχνικές απαιτήσεις για τους συγκεκριμένους 

σκοπούς και συμμορφώνεται προς την κείμενη νομοθεσία και τα 
πρότυπα που ισχύουν για τα προϊόντα, 

• η χρήση του υλικού δεν πρόκειται να έχει δυσμενή αντίκτυπο στο 
περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία.»1



Πλαίσιο 2
• Ο ΣΕΚ υπογραμμίζει …..ότι η προμήθεια εξοπλισμού 

κομποστοποίησης πρέπει να βασίζεται σε 
συγκεκριμένη μελέτη που θα αναφέρει και θα 
περιγράφει σαφώς:

• Την ποσότητα και το είδος εισερχομένων.
• Τα χαρακτηριστικά τους (Προδιαλεγμένα, 

σύμμικτα, κλαδέματα,κλπ.)
• Την απαιτούμενη έκταση.
• Την αναλυτική περιγραφή ολόκληρης της 

διαδικασίας.
• Τον μηχανισμό και διαδικασίες ώστε  να  

διασφαλίζεται η υγιεινοποίηση του υλικού
(55-65ο C). 



Πλαίσιο 3
• (Από  τον υπο ψήφιση  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ για τη κυκλική οικονομία)

• <<Η αερόβια κομποστοποίηση συνίσταται στην ελεγχόμενη 
αποσύνθεση βιοαποδομήσιμων υλικών, η οποία γίνεται κατά κύριο 
λόγο αερόβια και επιτρέπει την ανάπτυξη θερμοκρασιών 
κατάλληλων για θερμόφιλα βακτήρια ως αποτέλεσμα βιολογικώς 
παραγόμενης θερμότητας. 

Όλα τα μέρη κάθε παρτίδας μετατοπίζονται τακτικά και 
διεξοδικά ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή υγιεινοποίηση
και ομοιογένεια του υλικού.

Κατά τη διαδικασία κομποστοποίησης, όλα τα μέρη κάθε παρτίδας 
παρουσιάζουν ένα από τα ακόλουθα προφίλ θερμοκρασίας–
χρόνου: 

• • 65 °C ή υψηλότερη επί τουλάχιστον 5 ημέρες, 
• • 60 °C ή υψηλότερη επί τουλάχιστον 7 ημέρες, ή 
• • 55 °C ή υψηλότερη επί τουλάχιστον 14 ημέρες>>



Πλαίσιο 4
• Επιπλέον και καθοριστικά οι μελέτες πρέπει να αναφέρουν:

• Την περιγραφή του αναγκαίου εξοπλισμού και τα τεχνικά χαρακτηριστικά, 
αποφεύγοντας σαφέστατα την «φωτογράφιση» συγκεκριμένου εξοπλισμού και 
προμηθευτή. 

• Την ευθύνη για την ασφαλή διάθεση του παραγόμενου προϊόντος (Ο Δήμος; Ο 
Ανάδοχος; Από κοινού;)

• Την ευθύνη για την υγιεινοποίηση του υλικού σε ενδεχόμενη υστέρηση ….

• Την αναφορά για τη δυνατότητα παρεμβάσεων – για τη διόρθωση σφαλμάτων ή 
αποκλίσεων   κατά τη διάρκεια  της κομποστοποίησης - δεδομένου ότι είναι 
βιολογική – βιοχημική διαδικασία.

• Τα όρια της χρονικής διάρκειας της κομποστοποίησης

• Την σαφή αναφορά του συστήματος κομποστοποίησης περιλαμβάνοντας και 
συγκριτικούς πίνακες  -αιτιολόγηση-για το συγκεκριμένο έργο .

– Ανοικτό ?            Κλειστό? Δυναμικό ?        Στατικό?

• Την αναλυτική κοστολόγηση του έργου (κόστος εξοπλισμού, κόστος συντήρησης, 
κόστος αναλώσιμων για τη διαδικασία της κομποστοποίησης, κόστος λειτουργίας 
κλπ) από την οποία να προκύπτει το τελικό κόστος (€/τόνο εισερχόμενου) της 
διαδικασίας.

• Τις προδιαγραφές του τελικού προϊόντος και την ευθύνη πιστοποίησης του.

• Τις δυνατότητες διάθεσης του τελικού προϊόντος με βάση την νομοθεσία.



Πλαίσιο 5

• ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

• Εχουμε ήδη καταθέσει τις απόψεις μας και για 
την Αναπτυξιακή διάσταση της 
Κομποστοποίησης . Και για τη δημιουργία 
βιομηχανικού κλάδου εξοπλισμού διαχείρισης 
αποβλήτων. 

Υπάρχουν δυνατότητες???..................................



ΤΑ ΕΜΠΟΔΙΑ
ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΟΜΠΟΣΤ

Προτεινόμενες  διέξοδοι και Αξιοποίηση του
Επερχόμενου Νομοθετικού πλαισίου .Αμεσα μέτρα

Ευχαριστώ. Για ερωτήσεις και σχόλια.
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