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Το κίνητρο 

Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος 
για την Κυκλική Οικονομία, ένας από τους 
στόχους είναι η μείωση του ποσοστού ταφής 
στο 10% μέχρι το 2035. 

Οι επιμέρους στόχοι ανακύκλωσης είναι κατά 
κατηγορία: 

      2025  2030  2035   

 Αστικά απόβλητα   55%  60%  65%   

 Συσκευασίες  65%  70%   

 Πλαστικές συσκευασίες  50%  55%   

 



Το κίνητρο (συν) 

Πρόσθετοι στόχοι 

 

 Χωριστή συλλογή των βιοαποβλήτων 
(2024)/Κομποστοποίηση 

 Χωριστή συλλογή των κλωστοϋφαντουργικών 
(2025) 

 Χωριστή συλλογή των επικίνδυνων διαβαθμισμένων 
οικιακών αποβλήτων (2025)  

 Μείωση των αποβλήτων τροφίμων μέχρι το 2015 
κατά περίπου 30% και μέχρι το 2030 κατά περίπου 
50%. 

 



Το κίνητρο (συν) 

Ανακύκλωση οργανικών αστικών 
αποβλήτων. 

Το οργανικό κλάσμα (πλην ελάχιστων ποσοτήτων που 
συλλέγεται στην πηγή) σήμερα καταλήγει  στους 
ΧΥΤΑ ή σε κέντρα συγκέντρωσης όπου σε ορισμένες 
περιπτώσεις πραγματοποιείται μηχανικός διαχωρισμός 
τους από τα υπόλοιπα. Το οργανικό αυτό κλάσμα είναι 
δυνατόν να μετατραπεί σε ενέργεια μέσω υγρής ή 
στερεής αναερόβιας χώνευσης, όμως το υπόλειμμα 
που απομένει κατά κανόνα έχει υψηλές 
συγκεντρώσεις σε ουσίες που κάνουν προβληματική 
την χρήση του ως λιπάσματος, που είναι η πλέον 
πρόσφορη δυνατότητα ανακύκλωσής του.  

 



Το κίνητρο (συν) 

Ως μόνη εφικτή και μακροπρόθεσμα βιώσιμη λύση 
εμφανίζεται η συλλογή στην πηγή, έτσι ώστε να 
αποφεύγεται η επιμόλυνση από τα λοιπά απορρίμματα 
και να είναι αποτελεσματική  η μετατροπή τους σε 
λιπάσματα / εδαφοβελτιωτικά με  κομποστοποίηση, 
αναερόβια χώνευση ή συνδυασμό των δυο. 

Σε αυτήν την κατεύθυνση θα βοηθήσει ιδιαίτερα η 
τυποποίηση των λιπασμάτων και η θέσπιση προτύπων  
για τον έλεγχο της ποιότητας και της συμμόρφωσης 
προς τις προδιαγραφές των διαφόρων κατηγοριών, 
κάτι που επιχειρείται στην υπό διαμόρφωση 
Ευρωπαϊκή Οδηγία για τα λιπάσματα που 
παρουσιάζεται στη συνέχεια.    

 



Εφαρμογή υπολείμμάτων αναερόβιας 

χώνευσης (ΥΑΧ) για λίπανση εδαφών 

 Απευθείας διασπορά. 

 Μηχανικός διαχωρισμός υγρού 
στερεού 

 Αφύγρανση στερεού 

 Ξήρανση 

 Κομποστοποίηση 

 Τυποποίηση 

 



Έλλειψη διεθνών προτύπων 

 Απαλλαγή από παθογόνα 

 Χαρακτηρισμός βάσει κατηγορίας 

 Όρια περιεκτικότητας ανά  θρεπτική 
ουσία.  

 Άλλα χαρακτηριστικά (DM, pH, Corg, 

Norg, Corg/Norg, Ntot)  

 



Εξέλιξη της διαδικασίας προς τελική 

εφαρμογή 

 Τελικό στάδιο (Ιανουάριος 2019) 

 Ρόλος Ευρωπαϊκού Συνδέσμου 
Βιοαερίου (ΕΒΑ) 

 Διαπραγμάτευση και ψήφιση στα 
όργανα της ΕΕ. 

 Υιοθέτησή του από εθνικές 
νομοθεσίες.  

 



Τι αφορά ο κανονισμός 

Προϊόντα λίπανσης που υπόκεινται σε 
διασυνοριακές συναλλαγές και παίρνουν επίσημη 
καταχώρηση μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.  

Σχηματικά, οι κατηγορίες των σημαντικότερων 
συστατικών και προϊόντων παρουσιάζονται στον 
Πίνακα που ακολουθεί. 



Κατηγορίες συστατικών και προϊόντων 
11 κατηγορίες 
συστατικών (CMC) 

7 κατηγορίες 
προϊόντων σύμφωνα 
με την χρήση (PFC) 

Παρθένες ουσίες και μίγματα 

Λίπασμα Φυτά, μέρη φυτών ή 
εκχυλίσματα φυτών. 

Κόμποστ Υλικό ασβέστωσης 
 

Υπόλειμμα χώνευσης νωπών 
καλλιεργειών 

Εδαφοβελτιωτικό 
Άλλα υπολείμματα χώνευσης 
πλην νωπών καλλιεργειών. 

Παραπροϊόντα βιομηχανίας 
τροφίμων 

Αυξητικό υλικό 

Μικροοργανισμοί. Αναστολέας 

Αναστολείς 

Βιοδιεγερτικά φυτών 
Θρεπτικά πολυμερή 

Άλλα πολυμερή πλην θρεπτικών Μίγμα προϊόντων 
λίπανσης Ωρισμένα ζωικά παραπροϊόντα 



Κατηγορίες υλικών τροφοδοσίας 

 Κατηγορίες συστατικών (CMC) 

CMC 1 Παρθένες ουσίες και μίγματα 

CMC 2 Φυτά, μέρη φυτών ή εκχυλίσματα φυτών 

CMC 3 Κόμποστ 

CMC 4 Υπολείμματα χώνευσης νωπών καλλιεργειών 

CMC 5 Υπολείμματα χώνευσης πλην νωπών καλλιεργειών 

CMC 6 Παραπροϊόντα βιομηχανίας τροφίμων 

CMC 7 Μικροοργανισμοί 

CMC 8 Αναστολείς 

CMC 9 Θρεπτικά πολυμερή 

CMC 10 Άλλα πολυμερή, πλην θρεπτικών 

CMC 11 Ωρισμένα ζωικά παραπροϊόντα 



Κανονισμός Λιπασμάτων: Παράρτημα II 

CMC 3: Κόμποστ 

 Επιτρεπόμενα συστατικά:  

 Βιοαπόβλητα (2009/98/EG) από διαχωρισμό κατά τη συλλογή 

 Προϊόντα που προέρχονται από ζωικά υποπροϊόντα (ΖΥΠ), για τα οποία 

το τελικό σημείο κατά την παραγωγική αλυσίδα έχει προσδιοριστεί 

σύμφωνα με τον κανονισμό για τα ΖΥΠ. 

 Ζώντες ή νεκροί οργανισμοί ή μέρη τους, που δεν έχουν δεχθεί 

επεξεργασία ή έχει γίνει επεξεργασία χειρωνακτική, μηχανική ή βαρυτική, 

με διάλυση σε νερό, επίπλευση, εκχύλιση με νερό, απόσταξη ή θέρμανση 

για την αφαίρεση νερού ή αφαιρούνται από τον αέρα με οποιοδήποτε 

τρόπο, πλην του οργανικού κλάσματος των αστικών απορριμμάτων και 

της οργανικής λάσπης των, ΖΥΠ κατ. Ι  

 Μέγιστη ποσότητα προσθέτων 5 % του χρησιμοποιούμενου υλικού 

τροφοδοσίας. 

• Καμία επαφή μεταξύ του υλικού τροφοδοσίας και του κόμποστ.  

• Μέγιστο ποσοστό PAH16 < 6 mg/kgDM
 

 

 

 

 



Κανονισμός Λιπασμάτων: Παράρτημα II 

CMC 3: Κόμποστ 

Προσμίξεις 

Μέγεθος  [mm] Ποσότητα [g/ kgDM] 

∑ μακροσκ. προσμίξεις 5 

Από τις οποίες: 
(μέταλλό, γυαλί ή 
πλαστικό) 

> 2  

3 

2,5 σε 7 έτη 

Επαναξιολόγηση < 10 ετη 

Θερμική κατεργασία 

70 °C + 3 ημέρες 

60 °C + 7 ημέρες 

55 °C + 14 ημέρες 



Κανονισμός Λιπασμάτων: Παράρτημα II 

CMC 4 υπολείμματα χώνευσης νωπών καλλιεργειών. 

 Επιτρεπόμενα συστατικά:  

 Φυτά ή μέρη φυτών που καλλιεργούνται για παραγωγή ενέργειας 

 Μέγιστη ποσότητα προσθέτων 5 % του 
χρησιμοποιούμενου υλικού τροφοδοσίας. 

• Καμία επαφή μεταξύ του υλικού τροφοδοσίας και του 
υπολείμματος.  

• Υπολειμματικό δυναμικό βιοαερίου: μέγιστο 0,25 l/g VS 

 

 

 



Κανονισμός Λιπασμάτων: Παράρτημα II 

CMC 4 υπολείμματα χώνευσης νωπών καλλιεργειών. 

Θερμική κατεργασία 

Θερμοκρασία Υδραυλικός 
χρόνος 
παραμονής 

παστερίωση Μετα- 
κομποστοποίηση 

55 °C,  > 24 h + x °C + 20 d  

55 °C + 70 °C, >1h 

> 37 °C + 70 °C, >1h 

> 37 or 55 °C 70 °C + 3 ημέρες 

> 37 or 55 °C 60 °C + 7 ημέρες 

> 37 or 55 °C 55 °C + 14 ημέρ. 



Κανονισμός Λιπασμάτων: Παράρτημα II 

CMC 5: υπόλειμμα χώνευσης πλην νωπών φυτικών 

Επιτρεπόμενα συστατικά:  

• Βιοαπόβλητα (2009/98/EG) από διαχωρισμό κατά τη συλλογή. 

• Τα προϊόντα που προέρχονται από ΖΥΠ για τα οποία έχει καθοριστεί 
το τελικό σημείο της αλυσίδας παρασκευής σύμφωνα με τον 
κανονισμό ΖΥΠ. 

• Ζωντανοί ή νεκροί οργανισμοί ή μέρη αυτών, τα οποία είναι 
ανεπεξέργαστοι ή επεξεργασμένοι μόνο με χειροκίνητα, μηχανικά ή 
βαρυτικά μέσα, με διάλυση στο νερό, με επίπλευση, με εκχύλιση με 
νερό, με απόσταξη με ατμό ή με θέρμανση αποκλειστικά για την 
απομάκρυνση του νερού, ή που εξάγονται από τον αέρα με 
οποιοδήποτε μέσο, εκτός από οργανικό κλάσμα των αστικών 
αποβλήτων, λάσπη λυμάτων, ΖΥΠ Κατ Ι. 

• Μέγιστο ποσοστό PAH16 στο κόμποστ + υπόλειμμα: 6 mg/kgDM 

• Καμία επαφή μεταξύ του υλικού τροφοδοσίας και του υπολείμματος.  

• Υπολειμματικό δυναμικό βιοαερίου: μέγιστο 0,25 l/g VS 

 

 

 

 



Κανονισμός Λιπασμάτων: Παράρτημα II 

CMC 5: υπόλειμμα χώνευσης πλην νωπών φυτικών 

Προσμίξεις 

Μέγεθος  [mm] Ποσότητα [g/ kgDM] 

∑ μακροσκ. προσμίξεις 5 

Από τις οποίες: 
(μέταλλό, γυαλί ή 
πλαστικό) 

> 2  

3 

2,5 σε 7 έτη 

Επαναξιολόγηση < 10 ετη 

Θερμική κατεργασία 

Θερμοκρασία Υδραυλικός 
χρόνος 
παραμονής 

παστερίωση Μετα- 
κομποστοποίηση 

55 °C,  > 24 h + x°C + 20 d  

55 °C + 70 °C, >1h 

> 37 °C + 70 °C, >1h 

> 37 ή 55 °C 70 °C + 3 ημέρες 

> 37 ή 55 °C 60 °C + 7 ημέρες 

> 37 ή 55 °C 55 °C + 14 ημερ. 



Κατηγορίες χρήσης προϊόντων λίπανσης στην ΕΕ (PFC) 

 1: Λίπασμα 

Α: Οργανικό λίπασμα I:  Στερεό οργανικό λίπασμα 
II: Υγρό οργανικό λίπασμα 

Β: Οργανο – ορυκτό λίπασμα I:   Στερεό οργανο - ορυκτό λίπασμα 
II: Υγρό οργανο – ορυκτό λίπασμα 

Γ: Ανόργανο λίπασμα I:   Ανόργανο μακρο – θρεπτικό λίπασμα 
II:  Ανόργανο μικρο – θρεπτικό λίπασμα 

2. Υλικά ασβέστωσης 

3: Εδαφοβελτιωτικά 

Α. Οργανικά Εδαφοβελτιωτικά 

Β: Ανόργανα Εδαφοβελτιωτικά 

4: Αυξητικά μέσα 

5: Αναστολείς 

Α. Αναστολέας, Β: Αναστολέας Αζώτου, Γ: Αναστολέας ουρίας 

6: Βιοδιεγερτικά φυτών 

Α: Μικροβιακά βιοδιεγερτικά φυτών 

Β: Μη μικροβιακά βιοδιεγερτικά φυτών 

7: Μίγματα λιπαντικών προϊόντων 



Κανονισμός Λιπασμάτων: Παράρτημα II 
Απαιτήσεις βαρέων μετάλλων για διάφορες κατηγορίες χρήσης 

(PFC), συγκρινόμενες με αναλύσεις δειγμάτων (n > 1 000) 

Αποτελέσματα αναλύσεων 

(EBA) 

Οριακή τιμή 

από τον 

κανονισμό 

Μη 

συμμορφούμενα 

Ουσία Ελαχ. Μέση Μεγ.  (%) 

[m
g

/k
g

 D
M

] 

Cr 0,1 15,1 107 ≤ 100 3  (0,3 %) 

Cr VI ≤ 2 

Cd 0,0 0,4 2,4 ≤ 1 (2) 44   (4 %) 

Pb 0,0 5,8 71,6 ≤ 120  1   (0,0 %) 

Hg 0,0 0,1 2,8 ≤ 1 1   (0,1 %) 

Ni 0,2 13,7 800 ≤ 50 (90) 20 (1,8 %) 

Zn 2,7 311 1.720 ≤ 800 35   (3,1 %) 

Cu 0,9 87,5 1.770 ≤ 300 41   (3,6 %) 

C2H5N3O2 (Διουρία) Δεν υπάρχει Δεν έχουν 

αναλυθεί As (Αρσενικό) ≤ 40 



Μέγιστες τιμές Καδμίου 

ΕΕ Κοινοβούλιο Επιτροπή 

[mg /kgDM
-1] 

PFC 1 A  
Οργανικό λίπασμα 

1,5 1 

PFC 1 B 
Οργανο-ορυκτό 
λίπασμα 

3 2 

PFC 3  
Βιοδιεγερτικό 

1,5 

PFC 6 
Βιοδιεγερτικό φυτών 

3 1,5 1,5 



Κανονισμός Λιπασμάτων: Παράρτημα II 

Απαιτήσεις για τις κατηγορίες (PFC): Παθογόνα 

• Τα παθογόνα δεν πρέπει να είναι 
παρόντα στα οργανικά λιπάσματα σε 
συγκέντρωση μεγαλύτερη από: 

 Για την Salmonella spp πλήρης απουσία 

 Για την Escherichia coli ή την Enterococcaceae    

CFU < 1 000 /g 

 

 



Επιθυμητές θρεπτικές ιδιότητες για διάφορες κατηγορίες PFC 

ανηγμένες σε νωπή βιομάζα. 

Απαιτή-
σεις 

PFC 1Α:  
Οργανικό 
λίπασμα 

PFC 1Β:  
Οργανο-ορυκτό 

λίπασμα 

PFC 3:  
Εδαφοβελτιωτικό 

PFC 6: 
Βιοδιεγερτικό 

στερεό υγρό στερεό υγρό οργανικό ανόργανο Μη μικροβιακό 

DM στερεό υγρό στερεό υγρό > 20 % Ανόργανο 
εδαφο-

βελτιωτικό 
έιναι κάθε 

μη - 
οργανικό 

Η λειτουργία 
του είναι να 
διεγείρει την 
διαδικασία 
θρέψης, 

ανεξάρτητα 
από το 

θρεπτικό 
περιεχόμενο 

του προϊόντος 
 

N 1 2 

Norg. 0,5 

P2O5 1 2 

K2O 1 2 

∑ 

θρεπτικών 4 3 8 6 

Corg. 15 5 7,5 3 7,5 

Corg. / Norg < 15 

+ 95 % 
βιολογικής 
προέλευσης 



Κύριο θρεπτικό περιεχόμενο ανεπεξέργαστου χωνεμένου 

υπολείμματος (n > 2 000) 

Κύριο θρεπτικό περιεχόμενο ανεπεξέργαστου χωνεμένου 
υπολείμματος (n > 2 000) 

Ποσοστημό-
ριο  10% 

Μέση τιμή Ποσοστημό-
ριο 90 % 

[%] DM 3 6 9 

[
%

 o
f 

F
M

]
 C org 0,6 1,6 3 

N total 0,13 0,3 0,5 

NH4 N 0,04 0,2 0,4 

K2O 0,06 0,14 0,23 

P2O5 0,05 0,1 0,15 



Κύριο θρεπτικό περιεχόμενο υγρού κλάσματος 

χωνεμένου υπολείμματος (n > 200) 

Υγρό κλάσμα διαχωρισμένου υπολείμματος   n > 200 

Ποσοστημό-
ριο  10% 

Μέση τιμή Ποσοστημό-
ριο 90 % 

[%] DM 1,5 5,4 9,2 

[
%

 o
f 

F
M

]
 C org 0,32 1,5 3 

N total 0,1 0,2 0,3 

NH4 N 0,04 0,1 0,2 

K2O 0,07 0,12 0,19 

P2O5 0,01 0,05 0,07 



Κύριο θρεπτικό περιεχόμενο στερεού κλάσματος 

χωνεμένου υπολείμματος (n > 100) 

Στερεό κλάσμα χωνεμένου υπολείμματος   n > 100 

Ποσοστημό-
ριο  10% 

Μέση τιμή Ποσοστημό-
ριο 90 % 

[%] DM 20 35 86 

[
%

 o
f 

F
M

]
 C org 4 10 30 

N total 0,4 0,6 1 

NH4 N 0,01 0,1 0,25 

K2O 0,15 0,5 1,3 

P2O5 0,2 06 1,3 



Κατανομή θρεπτικών στις δυο φάσεις 
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Υγρή φάση Στερεή φάση 



Για ποιες κατηγορίες PFC θα ήταν κατάλληλο το 

χωνεμένο υπόλειμμα 

Απαιτή
σεις 

PFC 1: 
οργανο 
ορυκτό 
λίπασμα 

 

PFC 3:  
Εδαφοβελτιωτικό 

PFC 6: 
βιοδιεγερτικά 

φυτών 

στερεό 
οργαν

ικό 
ανόργανο 

Μη 
μικροβιακό 

DM στερεό > 20 
% 

Ανόργανο 
εδαφο-

βελτιωτικό 
έιναι κάθε 

μη - 
οργανικό 

Η λειτουργία 
του είναι να 
διεγείρει την 
διαδικασία 
θρέψης, 

ανεξάρτητα 
από το 

θρεπτικό 
περιεχόμενο 

του προϊόντος 
 

N 2 

Norg. 0,5 

P2O5 2 

K2O 2 

∑ of 
nutrien
ts 

8 

Corg. 7,5 7,5 

+ 95 % 
βιολογι

κής 
προέλε
υσης 

 
• PFC 1: οργανο-ορυκτό 

λίπασμα (στερεό 
κλάσμα): 

• Αν προστεθούν 
θρεπτικά συστατικά 
 

• PFC 3: εδαφοβελτιωτικό 
• Οργανικό: στερεό 

κλάσμα 
υπολείμματος. 

• Ανόργανο: 
ανεπεξέργαστο 
υπόλειμμα. 
 

• PFC 6 B: Μη μικροβιακά 
βιοδιεγερτικά 
 

 
 
 
 

 



Αναβάθμιση υπολείμματος ΑΧ. 
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Διαχωρισμένο Πελλετο-
ποιημένο 

Αποξηραμένο 

Αναβάθμιση 
υγρού 

κλάσματος 

Πελλετοποίηση 
 

Κομποστο-
ποίηση 

Ξήρανση 
 

Υγρό Κομποστο-
ποιημένο 

Διαχωρισμός 
 



Πρόσθετη επεξεργασία  

• Διαχωρισμός του καθαρού νερού από το υπόλειμμα 

 

• Συμπύκνωση θρεπτικών, πιθανή ανάμιξη με υγρό 
λίπασμα. 

 

• Περιορισμός απωλειών θρεπτικών σε κλειστό σύστημα 

 

• Υψηλό τεχνολογικό επίπεδο, εμπειρία σε λίγες μονάδες 

Υπερδιήθηση – αντίστροφη όσμωση 

Εξάτμιση σε κενό 



Κανονισμός Λιπασμάτων: Παράρτημα IIΙ, Τμήμα 1: 

Γενικές απαιτήσεις σήμανσης 

Η σήμανση των προϊόντων λίπανσης θα πρέπει να 
περιλαμβάνει τα εξής στοιχεια: 

 Κατηγορία PFC 

 Ποσότητα (μάζα ή όγκος) 

 Εφαρμογές: Χρήση, χρόνος και συχνότητα, δοσολογία, 
φυτά. 

 Συνιστώμενες συνθήκες αποθήκευσης. 

 Οδηγίες για τα μέτρα που συνιστώνται για την 
αντιμετώπιση κινδύνων για την υγεία ανθρώπων, ζώων, 
φυτών. 

 Αναγραφή όλων των συστατικών με ποσοστό άνω του 5% 
κατά βάρος. 



Κανονισμός Λιπασμάτων: Παράρτημα IIΙ, Τμήμα 1: 

Γενικές απαιτήσεις σήμανσης 

 Οδηγίες για τον τρόπο χρήσης προϊόντων από ΖΥΠ, ώστε να 
τηρούνται οι χρόνοι μεταξύ εφαρμογής στο χωράφι και 
βόσκησης / συγκομιδής (21 ημέρες). 

 Άλλες οδηγίες σχετικές με περιορισμούς χρήσης που 
σχετίζονται με την προέλευση πρώτων υλών. 

 Οδηγίες σχετικές με τους κινδύνους κατάποσης από ζώα. 

 Σήμανση «χαμηλή περιεκτικότητα χλωριωδών» μόνο αν η 
περιεκτικότητα ιόντων χλωρίου είναι κάτω από 30 g/kg 

(οι σχετικές διατάξεις είναι υπό διαμόρφωση εξέλιξη, καθώς η 
οδηγία ελέγχεται / εγκρίνεται από τα αρμόδια όργανα της ΕΕ) 

 



Κανονισμός Λιπασμάτων: Παράρτημα IIΙ, Τμήμα 2: 

Ειδικές απαιτήσεις σήμανσης ανά προϊόν 

 Λίπασμα PFC 1:  
• Περιεκτικότητα σε άζωτο, φωσφόρο και κάλιο αν είναι 

κοντά στα κατώτατα όρια του ΠΑΡ Ι. 

 Εδαφοβελτιωτικό PFC 3: 
 Αν τα DM, N, P2O5, K2O είναι πάνω από  0,5 

%  
  

• PFC 3 A και Β: οργανικό ή ανόργανο 

 pH  

 Ηλεκτρική αγωγιμότητα 

 Corg., Norg. , Corg./Norg. 
  



Κανονισμός Λιπασμάτων: Παράρτημα IIΙ, Τμήμα 2: 

Ειδικές απαιτήσεις σήμανσης ανά προϊόν 

 Βιοδιεγερτικά φυτών  PFC 6:  

 Φυσική κατάσταση 

 Ημερομηνίες παραγωγής και λήξης 

 Μέθοδος εφαρμογής 

 Δηλούμενη δράση για κάθε φυτό. 

 Άλλες πληροφορίες σχετικές με την 
αποτελεσματικότητα του προϊόντος, 
συμπεριλαμβανομένων των πρακτικών διαχείρισης, 
χημική λίπανση, ασυμβατότητα με προϊόντα 
φυτοπροστασίας, συνιστώμενο μέγεθος ακροφυσίων 
και πίεση  διασποράς και άλλα μέσα αποφυγής 
διολίσθησης. 



Παράρτημα IV: Πιστοποίηση 

συμμόρφωσης 

 CMC 4: εσωτερικός έλεγχος 
προϊόντος 

 CMC 5: Φορέας ενημέρωσης 

 Οδηγίες για συστήματα διασφάλισης 
ποιότητας. 



Γενικό Συμπέρασμα 

Το νεότερο στοιχείο που θα φέρει ο νέος κανονισμός οργανικών 

λιπασμάτων όταν οριστικοποιηθεί είναι ότι πλέον το χωνεμένο 

υπόλειμμα μπορεί να αποτελέσει πολύτιμο προϊόν λίπανσης. Αυτή η 

εξέλιξη θα έχει ως αποτέλεσμα την ανάδειξη της αναερόβιας 

χώνευσης ως μέθοδο διαχείρισης οργανικών αποβλήτων και 

αξιοποίησής αυτών για την παραγωγή όχι μόνον ενέργειας, αλλά και 

προϊόντων λίπανσης με ευρύτατη χρήση σε διάφορες εφαρμογές. Η 

συμβολή της αναερόβιας χώνευσης στην κυκλική οικονομία 

επεκτείνεται (ενέργεια + λίπασμα) και αναμένεται να διευρυνθεί 

περαιτέρω μέσω της ένταξης οργανικών υπολειμμάτων όχι μόνο από 

την πρωτογενή και δευτερογενή παραγωγή, αλλά και από την 

κατανάλωση (οργανικά αστικά απόβλητα και υπολείμματα). 



Ελληνικός Σύνδεσμος Παραγωγών 
Βιοαερίου (ΕΣΠΑΒ) 

Ευχαριστώ 
 

info@habio.gr 

www.habio.gr 
 

 

http://www.habio.gr/

