
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - 
ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
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Βαλκάνης Δημήτρης 
Γεωργιάδης Θωμάς 
Γκίλας Δημήτρης 

Δ’ Ομάδα 
Αγγελίδου Φωτεινή 
Αδαλάκης Σαράντης 
Αλεξίου Βασίλης 
Αλμπάνης Δημήτρης 
Αραπέλλης Γιώργος 



Ανακύκλωση 

Η ανακύκλωση είναι η επανεπεξεργασία ήδη 
επεξεργασμένων υλικών, ιδιαίτερα απορριμμάτων, 
σε νέα προϊόντα. Η διαδικασία της 
κομποστοποίησης πρωτοεμφανίζεται πριν 4000 
χρόνια στην Κίνα, αφού ανακυκλώνουν τα 
σκουπίδια τους για να βοηθήσουν την φυτική 
παραγωγή. Η Ελλάδα, σύμφωνα με έρευνες του 
2006, κατέχει την τελευταία θέση στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση ως προς την αξιοποίηση της ανακύκλωσης. 



Ανακυκλώσιµα τροφικά απόβλητα: 



 

Οι Ευρωπαϊκές βιοµηχανίες τροφίµων παράγουν 
περίπου 30 εκατοµµύρια τόνους αποβλήτων 

ετησίως, τα οποία καταλήγουν: 
 

• ως υλικά οδόστρωσης 
• ως χαµηλής ποιότητας λίπασµα  
• ή ζωική τροφή χωρίς καµία θρεπτική 

αξία. 



Εναλλακτικές χρήσεις των 
αποβλήτων τροφών 

• Τα απόβλητα τροφίμων µπορούν να ανακυκλωθούν 
σε πρόσθετα τροφίµων, υψηλής ποιότητας 
ζωοτροφής και κοπριές ούτως ώστε να υπάρξει 
εκµετάλλευση των θρεπτικών ουσιών των 
υποπροϊόντων. 

 



Χρήσεις ανακυκλωμένων  
τροφών 

• µπορούν να παράγουν άλλα καρυκεύµατα 
για χρήση στο πύκνωµα σε πολλά 
προϊόντα τροφίµων 

ο πολτός µήλου και 
καρότου, το υπόστρωµα 
στερεών υπολειµµάτων 

ελαιουργίας και βύνη  



Για ποιους λόγους η χρήση των οργανικών 
αποβλήτων και η ανακύκλωση τους δεν είναι 
ευρέως ή επιτυχώς εφαρμοσμένη στις πόλεις 

των αναπτυσσόμενων χωρών; 



• Ανεπαρκής γνώση και προσοχή στην εκτέλεση των 
διαδικασιών ανακύκλωσης που οδηγούν στην 
ανεπαρκή ποιότητα του προϊόντος 

• Έλλειψη αγορών για το προϊόν και κατάλληλων 
εµπορικών στρατηγικών  

• Η περιορισμένη υποστήριξη από τις δηµοτικές 
αρχές που τείνουν να δώσουν προτεραιότητα στις 
υπηρεσίες αποκομιδής αποβλήτων παρά να 
προωθηθούν και να υποστηριχθούν οι 
δραστηριότητες ανακύκλωσης. 



Στερεά Απόβλητα και Εκπομπές 
αερίων του θερμοκηπίου 

Η κύρια πηγή στερεών αποβλήτων (ΣΑ) στα οποία 
περιλαμβάνονται τα τροφικά απόβλητα είναι τα 

σπίτια. Η αύξηση παραγωγής τους συμβάλλει στην 
εκπομπή αερίων του φαινομένου θερμοκηπίου.  

 

• Μία μέση οικογένεια τεσσάρων ατόμων που 
ανακυκλώνει όλα τα ανακυκλώσιμα υλικά μειώνει την 
εκπομπή CO2 κατά 41%, περίπου 1 τόνο το χρόνο. 



• Ο μέσος Έλληνας σήμερα, παράγει 1,4 κιλά 
σκουπίδια, με αυξητική τάση, έναντι 0,95 κιλά που 
παρήγαγε μόλις πριν μία περίπου δεκαετία. 

• Στην Ελλάδα παράγονται ετησίως 5.000.000 – 
5.500.000 τόνοι στερεών αποβλήτων, από τους 
οποίους περίπου το 50% παράγεται στην Αττική. 



Τι θα πετύχουμε με την 
ανακύκλωση των αστικών 

αποβλήτων; 



Με την σωστή επαναχρησιμοποίηση – ανάκτηση – 
ανακύκλωση μπορούμε σαν χώρα, με  

•πολύ μικρό κόστος,  

•πολύ μικρή, έως αμελητέα, ανάλωση ενέργειας και 

• ελάχιστες εκπομπές C02,  

να επανεισάγουμε στην παραγωγική διαδικασία μέχρι 
περίπου 3,3 εκατ. τόνους/ έτος χρήσιμων πρώτων 
υλών, ενώ η παραγωγή εξ αρχής αυτών θα απαιτούσε 
εκατομμύρια Kwh, άρα και αντίστοιχη εκπομπή αερίων 
θερμοκηπίου.  





Χ.Υ.Τ.Α. και Διαχείριση 
αποβλήτων 

Για κάθε τόνο Σ.Α. παράγονται 
18 τόνοι αερίων του 
θερμοκηπίου. Η παραγωγή 
Σ.Α. πανελληνίως ξεπερνάει 
τους 5.000.000 τόνους το 
έτος, επομένως μόνο από 
τους Χ.Υ.Τ.Α. η χώρα μας 
παράγει περίπου 91.000.000 
τόνους αέρια θερμοκηπίου 
ετησίως, όταν η υποχρέωσή 
μας σαν χώρα ήταν η μείωση 
κατά 25% μέχρι το 2010. 



Επεξεργασία αποβλήτων 

• Μετά την πραγματοποίηση των απαραίτητων 
διεργασιών για τη µείωση των αποβλήτων, 
προτεραιότητα έχει η επεξεργασία τους, προκειμένου 
να επαναχρησιμοποιηθούν ή να αξιοποιηθούν για την 
παραγωγή δευτερογενών πρώτων υλών ή ενέργειας. 
Στην περίπτωση που δεν είναι εφικτή η αξιοποίηση των 
αποβλήτων, αυτά υπόκεινται σε επεξεργασία 
προκειμένου να είναι ασφαλής η τελική τους διάθεση. 
Η επεξεργασία των αποβλήτων, πρέπει να γίνεται κατά 
τρόπο περιβαλλοντικά αποδεκτό. 



ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ: 
 Α. Αναερόβια Χώνευση  

Παράγεται βιοαέριο που αποτελεί µια ανανεώσιμη πηγή ενέργειας 
και ένα κυβικό μέτρο βιοαερίου υποκαθιστά 0,66l ντίζελ ή 0,75l 
πετρελαίου ή 0,85 κ. κάρβουνου. Η οικονομικότητα μιας μονάδας 
αναερόβιας χώνευσης, βασίζεται στο γεγονός ότι η πρώτη ύλη έχει 
μηδενική ή αρνητική αξία ενώ τα προϊόντα της έχουν 
αδιαμφισβήτητα εμπορική αξία. 



Β. Μικροκυματική ανακύκλωση 

• Είναι μία νέα μέθοδος που 
βασίζεται σε υψηλής ενέργειας 
μικροκύματα τα οποία διασπούν 
τα «σκληρά» μόρια της φυτικής 
ύλης (κυτταρίνη)  με τρόπο τέτοιο 
ώστε να απελευθερώνονται 
ασταθή αέρια που συλλέγονται 
και διυλίζονται μέσα σε ένα υγρό 
προϊόν. 

• Οι βιοδιασπώμενες χημικές ουσίες 
που παράγονται από αυτή την 
διεργασία μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή 
πλαστικών αντικειμένων, φίλτρων 
νερού και γενικότερα ως συστατικά 
καθαρισμού. Έχει πολύ υψηλή 
αποδοτικότητα που αγγίζει το 90% 
και μπορεί να αξιοποιήσει πολλά 
είδη οργανικών υλών από φλούδες 
φρούτων (και κάθε είδους φυτικά 
«απόβλητα») μέχρι και άχυρα ή 
υπολείμματα κόκκων καφέ. 

 



Γ. ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

Η κομποστοποίηση είναι η φυσική διαδικασία 
κατά την οποία τα οργανικά απόβλητα 

(φρούτα, λαχανικά, φύλλα, κλαδέματα κ.ά.) 
μετατρέπονται σε ένα πλούσιο οργανικό μίγμα 

που λειτουργεί ως εδαφοβελτιωτικό και 
λίπασμα. Αυτό το προϊόν ονομάζεται κομπόστ.  

Κύριος σκοπός της 
κομποστοποίησης είναι 

η μείωση του όγκου 
των απορριμμάτων τα 
οποία καταλήγουν στις 

χωματερές.  



Χλόη που 
«κουρεύτηκε» 

Υπολείμματα 
λαχανικών & 

φρούτων 

Φύλλα δέντρων 
& λουλουδιών 

Κατακάθι από 
καφέ 

Φύλλα τσαγιού 

Τεμαχισμένο 
χαρτί  

Οργανικά 
λιπάσματα, όπως 

καστανόχωμα, 
φυλλόχωμα, κ.λπ. 

Βασικά συστατικά μιας πετυχημένης 
κομποστοποίησης 

 Συστατικό 1: Υλικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
στην κομποστοποίηση 



ΠΡΟΣΟΧΗ: Υλικά τα οποία θα πρέπει να αποφευχθούν 

• Κρέας, ψαριά, και πουλερικά (συμπεριλαμβανομένων 
των κοκάλων) 

• Σάλτσες φαγητών 

• Λάδια και κάθε είδους λίπη 

• Γαλακτοκομικά 

• Κόπρανα κατοικίδιων ζώων 

• Ξύλα επεξεργασμένα τα οποία έχουν υποστεί χημική 
διεργασία (μπορεί να περιέχουν τοξικές ουσίες) 

• Στάχτη και ξυλάνθρακας 

• Ανόργανα στοιχεία όπως πλαστικά, μέταλλα, γυαλί, 
κ.λπ. 



 Συστατικό 2: Κάδος 
Κομποστοποίησης  

 Συστατικό 3: 
Κατάλληλες 
Περιβαλλοντικές 
συνθήκες  

 Συστατικό 4: 
Γαιοσκώληκες  



Κατά τη διαδικασία παρατηρούνται 
κάποιες αλλαγές: 

Ο σωρός μικραίνει καθώς οι μικροοργανισμοί αποσυνθέτουν 
τα οργανικά υλικά.  

Θα δείτε πολλά είδη μικροοργανισμών.  

Καθώς η διαδικασία ολοκληρώνεται η θερμοκρασία θα 
αρχίσει να πέφτει.  

Τα περισσότερα υλικά δεν θα είναι πια αναγνωρίσιμα. 

Το τελικό προϊόν θα είναι σκούρο στο χρώμα και θα έχει τη 
γήινη μυρωδιά του χώματος. 



Το μεγαλύτερο κόστος είναι η αγορά του κάδου κομποστοποίησης, το 
οποίο είναι ανάλογο του όγκου του. Ο κανονικός κάδος κομποστοποίησης 

έχει κόστος περίπου 70 - 80 ευρώ, ενώ ο μεγάλος κάδος 140-150 ευρώ.  

Κόστος της κομποστοποίησης 

Δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Συνήθως, μια παρτίδα 
υλικών χωρίς να προστεθούν στη συνέχεια άλλα υλικά, ωριμάζει μέσα 

σε 3-4 μήνες. 

Απαιτούμενος χρόνος 



Μονάδες κομποστοποίησης 

Είναι μικρές σχετικά μονάδες, 
δυναμικότητας κατά  έτος 1.000 – 10.000 tn 
κομποστοποιήσιμης πρώτης ύλης, που 
μετατρέπουν σε κομπόστ τα οργανικά 
απορρίμματα της γύρω περιοχής. Το 
λειτουργικό κόστος ανέρχεται σε 50 – 60 € 
ανά τόνο εισαγόμενου οργανικού υλικού. 



Παράγοντες που επηρεάζουν την 
κομποστοποίηση 

Αναλογία άνθρακα προς άζωτο C/N (30 προς 1) 

Υγρασία (55-60%) 

Θερμοκρασία (60 – 65οC) 

pH (7-8) 

Ύπαρξη μικροβιολογικού πληθυσμού 

Σύσταση αρχικού μείγματος  

Οξυγόνο (Αερισμός μια φορά σε 2-3 εβδομάδες) 



Εξοπλισμός μιας μονάδας 
κομποστοποίησης 

Θραυστήρας  

Αναστροφέας  

Περιστρεφόμενο τύμπανο  

Αναμεικτήρας 

Υλικό κάλυψης 

Κόσκινο  

Τρακτέρ 

Εργαστηριακό εξοπλισμό  



Περιγραφή της διαδικασίας 
Όταν το οργανικό υποπροϊόν φτάσει στην εγκατάσταση, 

προστίθεται με μια αυτοματοποιημένη διαδικασία το βοηθητικό 
υλικό, το οποίο προσθέτει άνθρακα στο μίγμα  για καλύτερο 

αποτέλεσμα.  

 

 

Το μείγμα τροφοδοτείται 
σε ένα αερόβιο 
περιστρεφόμενο κύλινδρο, 
όπου η θερμοκρασία 
φτάνει τους 50 – 70° C και 
τροφοδοτείται διαρκώς 
αέρας. Το υψηλής 
ποιότητας τελικό προϊόν 
μεταφέρεται αυτόματα 
στον αποθηκευτικό χώρο 



Περιστρεφόμενο τύμπανο 





ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 
 

Ο διαχωριστής είναι ένα μηχάνημα που διαχωρίζει το περιεχόμενο μιας συσκευασίας από τη συσκευασία (περιέκτης). 
Χρησιμοποιείται κύρια για το διαχωρισμό ληγμένων - ακατάλληλων τροφίμων ώστε να γίνει δυνατή η ανακύκλωσή τους.Tα 
στερεά και υγρά υλικά μπορούν να διαχωριστούν από την συσκευασία τους, μέσω ενός συνδυασμού φυγοκεντρικών 
δυνάμεων, αυτοπαραγώμενου αέρα ροής και μηχανικών ενεργειών. 

 



Οφέλη ανακύκλωσης: 

• Το βασικό όφελος 
που προκύπτει από 
την ανακύκλωση 
είναι η προστασία 
του περιβάλλοντος 

•∆ηµιουργείται ευχάριστη 
αίσθηση και ικανοποίηση για 
τη συµµετοχή στην βελτίωση 
του περιβάλλοντος και 
συνθηκών ζωής. 

 

•Εξοικονοµούνται 
ενέργεια και 
φυσικοί πόροι 

•Μειώνονται τα 

απορρίµµατα και τα 

προβλήµατα 

διαχείρισης τους 

•Μειώνεται 
η ρύπανση 

•Επιτυγχάνεται 

µακροπρόθεσµα η πτώση 

των τιµών των προϊόντων, 

καθώς δεν απαιτείται εκ 

νέου παραγωγή πρώτης 

ύλης 

•Σώζεται η υγεία των 
κατοίκων του πλανήτη και 
διασφαλίζεται το καλύτερο 
µέλλον των παιδιών 

•∆ηµιουργούνται νέες 

θέσεις εργασίας σε 

τοµείς θετικών 

ενεργειών για τη 

διάσωση του πλανήτη 

• Βοηθά επίσης στη μείωση 
του υποσιτισμού και της 
πείνας στον κόσμο 



Τι είναι ο υποσιτισμός; 

Υποσιτισμός είναι η λήψη λιγότερης τροφής από 
την κανονική ποσότητα, με αποτέλεσμα να μην 

τρέφεται καλά ο οργανισμός και να μην 
αναπτύσσεται ομαλά το σώμα 

Η σωστή αξιοποίηση των τροφικών αποβλήτων, η 
ανακύκλωσή τους και η κομποστοποίηση συμβάλλουν στην 
αντιμετώπιση του φαινομένου του υποσιτισμού στον 
πλανήτη μας. 



Πάνω από 1.5 δισεκατομμύρια άνθρωποι, κυρίως στη 
Νότια Αμερική, στην Αφρική και στην Ασία, 
υποφέρουν από την πείνα. 

Ο υποσιτισμός 
σήμερα συμβάλλει 
σχεδόν στους 
μισούς θανάτους 
παιδιών σε όλο 
τον κόσμο, 
5.600.000 κάθε 
χρόνο, ή κατά 
μέσο όρο, ένα 
παιδί κάθε 3 
δευτερόλεπτα. 



Οργανώσεις που βοηθούν στην 
αντιμετώπιση του προβλήματος 

• Δημιουργήθηκε από την γενική 
συνέλευση του Οργανισμού 
Ηνωμένων Εθνών, στις 11 
Δεκεμβρίου 1946. Γενικός στόχος της 
είναι η παροχή μακροπρόθεσμης 
ανθρωπιστικής βοήθειας σε παιδιά 
και μητέρες που ζουν σε 
αναπτυσσόμενες χώρες, καθώς και η 
στήριξη σχετικών αναπτυξιακών 
προγραμμάτων. 

UNICEF 

•Ιδρύθηκε το 1995, με πρωτοβουλία του 
Γεράσιμου Βασιλόπουλου. Ως κοινωφελές μη 
κερδοσκοπικό ίδρυμα, που έχει αποκλειστικό 
σκοπό την καταπολέμηση της πείνας και τον 
περιορισμό της σπατάλης των τροφίμων, 
συγκεντρώνει δωρεές σε τρόφιμα, αναψυκτικά 
και άλλα είδη, πριν από την λήξη τους, σε καλή 
κατάσταση και ποιότητα και τα διανέμει 
δωρεάν σε ιδρύματα με περιορισμένους 
πόρους.  Στόχος της είναι επίσης να αφυπνίσει 
και να καλλιεργήσει το αίσθημα της 
αλληλεγγύης για τον συνάνθρωπο 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ 



Αποτελέσματα Ερωτηματολογίων: 
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ΚΑΝΕΤΕ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ;

ΝΑΙ

ΌΧΙ

0

2

4

6

8

10

12

ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ;
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ΘΑ ΚΑΝΑΤΕ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ;

ΝΑΙ

ΌΧΙ

Πολλοί  ήταν αυτοί που 
γνώριζαν για την 
κομποστοποίηση κυρίως 
μέσω των ΜΜΕ, τον 
κοινωνικό τους περίγυρο, 
αλλά και το διαδίκτυο. Οι 
περισσότεροι από αυτούς 
που δεν γνώριζαν, δήλωσαν 
πως θα ήθελαν να μάθουν 
περισσότερα για την 
κομποστοποίηση. 

Στην ερώτηση σχετικά με τις ποσότητες 
υπολειμμάτων τροφών που προκύπτουν 
από το σπίτι τους μηνιαίως το 
μεγαλύτερο ποσοστό απάντησε «δεν 
γνωρίζω», ενώ κάποιοι απάντησαν 
«αρκετές». 

Οι περισσότεροι απάντησαν πως οι  
καταλληλότεροι φορείς για την 
ενημέρωση των πολιτών για την 
ανακύκλωση είναι οι φορείς τοπικής 
αυτοδιοίκησης και τα ΜΜΕ 

Οι περισσότεροι 
συμφώνησαν ότι οι 
παράγοντες που οδήγησαν 
διαχρονικά στην πείνα είναι 
οι οικονομικές- κοινωνικές 
ανισότητες, ο πόλεμος, η 
φτώχεια και η εκμετάλλευση 
των αδυνάτων. 

 



Πηγές πληροφόρησης για τα 
προγράµµατα ανακύκλωσης 



Επίλογος 



Τέλος Παρουσίασης 


