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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
H συγκριτική αξιολόγηση των Ελληνικών προδιαγραφών σε σχέση με τα ισχύοντα σε 
άλλες χώρες, κυρίως της ΕΕ, καταδεικνύει τον Ελληνικό προσανατολισμό προς 
συστήματα μηχανικής διαλογής, τα οποία παράγουν κομπόστ χαμηλότερης ποιότητας, 
κατάλληλο συνήθως μόνο για χρήσεις αποκατάστασης εδαφών. Γίνεται αναφορά στον 
ορισμό του κομπόστ, τους στόχους των προδιαγραφών, τον καθορισμό ορίων σε τιμές 
παραμέτρων του προϊόντος και της διεργασίας, καθώς και διαδικασιών ποιοτικού 
ελέγχου και πιστοποίησης.  Οι οριακές τιμές σε ανεπιθύμητες ουσίες, όπως τα βαρέα 
μέταλλα και οι ξένες προσμίξεις, παρουσιάζονται και σχολιάζονται επίσης.   
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ABSTRACT 
 
The comparative evaluation of Greek and EU standards demonstrates the Greek 
orientation towards mechanical-biological treatment systems, for non source separated 
MSW, leading to the production of low quality composts, mainly suitable for land 



reclamation projects.  Compost definitions, the aims of standards, limits on product and 
process parameters as well as quality certification systems are compared.  Particular 
focus is given to limits of potentially toxic elements, such as heavy metals  
 
 
1.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Η ποιότητα του παραγόμενου κομπόστ και η δυνατότητα διάθεσής του είναι 
καθοριστικές για την επιτυχία μιας μονάδας κομποστοποίησης, αλλά και για την 
αποδοχή και εξέλιξη της μεθόδου στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης διαχείρισης 
αποβλήτων γενικότερα.  Καθώς σήμερα δεν υπάρχουν θεσμοθετημένες ποιοτικές 
προδιαγραφές για το κομπόστ σε επίπεδο ΕΕ, υπάρχει μεγάλη διακύμανση από χώρα σε 
χώρα, η οποία συνήθως αντανακλά τις διαφορετικές προσεγγίσεις στη διαχείριση των 
στερεών αποβλήτων και την αυστηρότητα στην προστασία του εδάφους.  Οι ποιοτικές 
προδιαγραφές συνήθως προσπαθούν να συμβιβάσουν δύο συχνά αντικρουόμενους 
στόχους: την προστασία της δημόσιας υγείας, του εδάφους και του περιβάλλοντος 
γενικότερα από τη μια μεριά και την μεγιστοποίηση της ανακύκλωσης των οργανικών 
αποβλήτων και υπολειμμάτων από την άλλη. Σε πολλές περιπτώσεις η νομοθεσία 
προβλέπει την κατάταξη των κομπόστ σε ποιοτικές κατηγορίες ανάλογα με τις 
προδιαγραφές που πληρούν και υπάρχει διαφοροποίηση των επιτρεπόμενων χρήσεων 
για κάθε κατηγορία.  Σε αρκετές χώρες (Γερμανία, Αυστρία, Βέλγιο, Μεγάλη Βρετανία, 
Ολλανδία κ.ά.) έχουν αναπτυχθεί εθελοντικά συστήματα πιστοποίησης του κομπόστ, 
συνήθως για κομπόστ υψηλής ποιότητας, τα οποία ελέγχουν τόσο τη διαδικασία όσο 
και την ποιότητα του προϊόντος και απονέμουν το αντίστοιχο σήμα ποιότητας, με πιο 
γνωστό ίσως το Γερμανικό RAL. 
Η από καιρό αναμενόμενη Ευρωπαϊκή Οδηγία για την κομποστοποίηση, ή για την 

βιολογική επεξεργασία των οργανικών αποβλήτων, όπως είναι πιο πιθανό να 
ονομαστεί, δεν προβλέπεται να ψηφιστεί μέσα στα επόμενα δύο χρόνια, έχει όμως ήδη 
διαμορφωθεί ένα κείμενο εργασίας που μπορεί να θεωρηθεί ως πρόταση Οδηγίας.  Το 
κείμενο αυτό [1] αν και δεν είναι νομικά δεσμευτικό, και πιθανότατα θα υποστεί 
αρκετές αλλαγές μέχρι την τελική μορφή της Οδηγίας, μπορεί να θεωρηθεί βέβαιο ότι 
εκφράζει τις σύγχρονες τάσεις και την κυρίαρχη πολιτική της ΕΕ όσον αφορά στη 
διαχείριση των του οργανικού κλάσματος των αστικών αποβλήτων, και αποτελεί έναν 
ισχυρό πόλο επιρροής για τη διαμόρφωση των εθνικών πολιτικών των χωρών μελών. 
 
1.1.  Τι είναι το κομπόστ 
Παρά το πλήθος των διαφόρων εθνικών προδιαγραφών και νομοθεσιών και το ακόμη 
μεγαλύτερο πλήθος επιστημονικών εργασιών για την κομποστοποίηση και το κομπόστ, 
εξακολουθεί ακόμη να υπάρχει κάποια σύγχυση σχετικά με τα προϊόντα που μπορούν 
να φέρουν αυτή την ονομασία.  Στη χώρα μας συχνά αναφερόμαστε, λανθασμένα, σε 
κομπόστ που προέρχεται από αναερόβιες διεργασίες, ενώ σε αρκετές Ευρωπαϊκές 
χώρες έχει αρχίσει να επικρατεί η άποψη, η οποία εκφράζεται και στην πρόταση 
Οδηγίας της ΕΕ, ότι κομπόστ μπορούν να ονομαστούν μόνο τα προϊόντα που 
προέρχονται από την κομποστοποίηση του διαχωρισμένου στην πηγή οργανικού 
κλάσματος των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) και πληρούν συγκεκριμένες 
προδιαγραφές ποιότητας.   
Σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία [2] κομποστοποίηση είναι η ελεγχόμενη 

βιοξείδωση ετερογενών οργανικών υλικών, από ετερογενείς και κυρίως ετερότροφους 
μικροοργανισμούς.  Προϊόν της κομποστοποίησης είναι το κομπόστ, το οποίο είναι 



πλούσιο σε οργανική ουσία με υψηλό χουμικό περιεχόμενο και χρησιμοποιείται κυρίως 
ως εδαφοβελτιωτικό υλικό αλλά και ως υπόστρωμα.  Στους ορισμούς αυτούς, αν και 
δεν αναφέρεται ρητά, ο όρος βιοξείδωση υποδηλώνει αερόβιες διεργασίες, και συνεπώς 
το στερεό υπόλειμμα της αναερόβιας χώνευσης δεν μπορεί να ονομαστεί κομπόστ, 
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 
κομπόστ αναφέρεται στο βιοσταθεροποιημένο οργανικό υλικό που προέρχεται από 
ελεγχόμενες, αερόβιες και θερμόφιλες διεργασίες επεξεργασίας οργανικών υλικών.   
Αντίθετα, 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 δηλαδή ΜΒΤ τεχνολογίες.  Άμεση συνέπεια της ψήφισης μιας τέτοιας 
νομοθεσίας είναι η 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.   
 
2. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΜΠΟΣΤ 
 
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 (PCBs, PAHs, NPE, phthalates κ.ά.) και παρά τις αναλυτικές 
δυσκολίες που παρουσιάζουν έχουν αρχίσει να εμφανίζονται όλο και συχνότερα στις 
νομοθεσίες [3].  Η εξέλιξη είναι παράλληλη με την αναμενόμενη νέα Οδηγία για τη 
χρήση της βιολογικής ιλύος στη γεωργία. 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 αρχή της προφύλαξης, 
θέτοντας π.χ. συχνά χαμηλότερα όρια περιεκτικότητας σε βαρέα μέταλλα από πολλά 
φυσικά εδάφη (π.χ. Δανία, Ολλανδία), ενώ άλλες προχωρούν με βάση υπάρχουσες 
μελέτες εκτίμησης επικινδυνότητας για τα πλέον ευάλωτα τμήματα του πληθυσμού, 
καταλήγοντας σε χαλαρότερα όρια (π.χ. ΗΠΑ – βλ. Πίνακα 3).  



 Οι ποιοτικές προδιαγραφές της πρότασης Οδηγίας της ΕΕ [1] για τις διαφορετικές 
προβλεπόμενες  κατηγορίες κομπόστ σε σύγκριση με τις Ελληνικές παρουσιάζονται 
στον Πίνακα 1.  Πρέπει να σημειωθεί ότι για το κομπόστ κατηγορίας 1 δεν τίθενται 
περιορισμοί χρήσης, πέρα από αυτούς που επιβάλει η καλή αγρονομική πρακτική.  
Κομπόστ κατηγορίας 2 μπορεί να εφαρμόζεται στο έδαφος σε ποσότητα που δεν 
υπερβαίνει τους 3 τόνους ξηρής ουσίας ανά στρέμμα κατά μέσο όρο τριετίας.  Η 
Ελληνικές προδιαγραφές είναι παρόμοιες και συχνά χαλαρότερες από αυτές για τα 
σταθεροποιημένα απορρίμματα, το οποίο είναι αναμενόμενο καθώς έχουν θεσπιστεί με 
άξονα αναφοράς τα συστήματα μηχανικής διαλογής – κομποστοποίησης, τα οποία 
θεωρούνται από την πολιτική ηγεσία σήμερα ως η μοναδική εφικτή λύση.  Υψηλής 
ποιότητας κομπόστ από ΑΣΑ, που να ικανοποιεί τις όλο και αυστηρότερες 
προδιαγραφές για αγρονομικές χρήσεις μπορεί να παραχθεί μόνο μέσα από συστήματα 
χωριστής διαλογής του οργανικού κλάσματος στην πηγή. Χαρακτηριστικά 
παρουσιάζεται η περιεκτικότητα σε βαρέα μέταλλα [4] κομπόστ από ΑΣΑ και κομποστ 
από «καθαρό» οργανικό (μετά από διαλογή στην πηγή), στον Πίνακα 2. Μία ενδεικτική 
σύγκριση των επιτρεπόμενων ορίων των βαρέων μετάλλων μεταξύ Ευρώπης, ΗΠΑ και 
Καναδά [4], παρουσιάζεται στον Πίνακα 3, ενώ αναλυτικές οριακές τιμές για βαρέα 
μέταλλα και άλλους ρύπους σε επιλεγμένες χώρες της ΕΕ παρουσιάζονται στον Πίνακα 
4.  Πρέπει να σημειωθεί ότι ο Πίνακας 4 είναι ενδεικτικός και όχι εξαντλητικός των 
περιπτώσεων που καλύπτουν οι εθνικές νομοθεσίες, καθώς υπάρχουν πολλές 
υποπεριπτώσεις που καθιστούν αδύνατη τη συγκεντρωτική παρουσίαση των ορίων.  
 Μόνο δύο χώρες, η Αυστρία και η Δανία, έχουν εισάγει όρια για οργανικούς ρύπους 
(PCB, PAH, διοξίνες, υπολείμματα φυτοφαρμάκων) ενώ η Γερμανία έχει θεσπίσει μια 
Επιτροπή Εργασίας με στόχο να εξετάσει την αναγκαιότητά τους μέχρι το τέλος του 
2002 [3].  Η αναμενόμενη θέσπιση ορίων στη νέα Οδηγία για την εφαρμογή της 
βιολογικής ιλύος στη γεωργία αναμένεται να επηρεάσει και άλλες χώρες προς αυτή την 
κατεύθυνση, όπως φαίνεται και από την πρόταση Οδηγίας για την κομποστοποίηση. 
  
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Ποιοτικά χαρακτηριστικά των προϊόντων βιολογικής επεξεργασίας του 
οργανικού κλάσματος των ΑΣΑ στην προτεινόμενη Οδηγία της ΕΕ και στην Ελλάδα [1,2] 
 

 Πρόταση Οδηγίας ΚΥΑ 114218 
Κομπόστ / Digestate Παράμετρος 

Κατηγορία 1 Κατηγορία 2 
Σταθεροποιημένα 
Βιοαπορρίμματα 

Κομπόστ 

Cd       (mg/kg dm) 0,7 1,5 5 10 
Cr        (mg/kg dm) 100 150 600 510 
Cu       (mg/kg dm) 100 150 600 500 
Hg       (mg/kg dm) 0,5 1 5 5 
Ni        (mg/kg dm) 50 75 150 200 
Pb        (mg/kg dm) 100 150 500 500 
Zn        (mg/kg dm) 200 400 1500 2000 
As        (mg/kg dm) - - - 15 
PCBs   (mg/kg dm) -* -* 0,4 - 
PAHs   (mg/kg dm) -* -* 3 - 
Προσμείξεις >2mm <0,5% <0,5% <3% <0.8** 
Πέτρες >5mm <5% <5% - - 
* Σε συμφωνία με την αναθεώρηση της Οδηγίας για την ιλύ βιολογικών καθαρισμών 
** Πλαστικό και γυαλί    



ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Τυπική συγκέντρωση βαρέων μετάλλων σε κομπόστ από ανάμικτα ΑΣΑ 
και κομπόστ από βιοαπορρίμματα (με διαλογή στην πηγή) (Μ.Ο. 4 περιοχών) [4] 

Στοιχείο Ανάμικτα ΑΣΑ (mg/kg) Βιοαπορρίμματα (mg/kg) 
Pb 420 83 
Cu 222 41 
Zn 919 224 
Cr 107 61 
Ni 84 26 
Cd 2,8 0,4 
Hg 1,9 <0,2 

 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 3: Σύγκριση ορίων για τα βαρέα μέταλλα μεταξύ ΕΕ, ΗΠΑ και Καναδά [4] 

Στοιχείο Ε.Ε (διακύμανση) 
mg/kg 

 ΗΠΑ, κομπόστ 
από ιλύ (mg/kg) 

Καναδάς  
(mg/kg) 

   Τύποι ΑΑ & Α Τύπος Β 
Κάδμιο 0,7-10 39 3 20 
Χρώμιο 70-200 1200 210 1060 
Χαλκός 70-600 1500 100 757 

Υδράργυρος 0,7-10 17 0,8 5 
Νικέλιο 20-200 420 62 180 
Μόλυβδος 70-1000 300 150 500 
Ψευδάργυρος 210-4000 2800 500 1850 

 
 
 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) [3, 4].  Στην Ελλάδα απαιτείται απουσία 
σαλμονέλας και εντεροβακτηρίων, χωρίς άλλη αναφορά σε φυτοπαθογόνα ή το χρόνο 
έκθεσης του υλικού σε υψηλές θερμοκρασίες [2]. 
 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 [3, 4]. 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 (είτε άμεσα ως AT4 είτε έμμεσα με το τεστ αυτοθέρμανσης – self-heating 
test ή rottegrade) [3]. 





ΠΙΝΑΚΑΣ 4. Οριακές τιμές βαρέων μετάλλων και οργανικών ρύπων στο κομπόστ, σε επιλεγμένες χώρες [3].  
Αυστρία1 Γερμανία2 Ισπανία4 Ολλανδία6 Παράμετρος 

(mg/kg dm) Α+ Α Β 
Βέλγιο 

A B RAL 
Δανία3 

Υπ.Γ Κ1 Κ2 
Ιταλία 5 

A A+ 
UK7 Eco- 

label8 
Cd 0,7 1 3 1,5 1 1,5 1,5 0,4 10 2 3 10 1 0,7 1,5 1 
Cr tot 70 70 250 70 70 100 100 100 400 100 250 510 50 50 100 100 
Cu 70 150 500 90 70 100 100 1000 450 100 500 600 60 25 200 100 
Hg 0,4 0,7 3 1 0,7 1 1 0,8 7 1 3 10 0,3 0,2 1 1 
Ni 25 60 100 20 35 50 50 30 120 60 100 200 20 10 50 50 
Pb 45 120 200 120 100 150 150 120/60 300 150 300 500 100 65 150 100 
Zn 200 500 1800 300 300 400 400 4000 1100 400 1000 2500 200 75 400 300 
As - - - - - - - 25 - - - 10 15 5 - 10 
PCBs 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - 
PAHs - - - - - - - 3 - - - - - - - - 
NPE - - - - - - - 30 - - - - - - - - 
DEHP - - - - - - - 50 - - - - - - - - 
1. Κομπόστ κατηγορίας Α+, Α και Β μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε βιολογική γεωργία, γεωργικές εφαρμογές και αποκατάσταση εδαφών αντίστοιχα 
2. Κομπόστ που πληροί τα όρια της στήλης Α και Β μπορεί να εφαρμόζεται στο έδαφος σε μέγιστη ποσότητα 3 και 2 t dm ανά στρέμμα κατά μέσο όρο 3 
ετών, αντίστοιχα, έτσι ώστε η συνολική ποσότητα βαρέων μετάλλων που προστίθενται στο έδαφος να είναι ίδια. RAL είναι το σήμα ποιότητας που 
αποδίδει ο Οργανισμός Πιστοποίησης Ποιότητας Κομπόστ (Bundesgütegemeinschaft Kompost – BGK).  Η εφαρμογή πιστοποιημένου κομπόστ υπόκειται 
σε λιγότερους περιορισμούς. Οι βασικοί νόμοι είναι οι: Biowaste Ordinance (1/10/98) και Fertiliser Ordinance. 
3. Το όριο για το αρσενικό και η χαμηλότερη τιμή για το μόλυβδο ισχύουν για εφαρμογή σε κήπους. NPE: nonylphenol, DEHP: Di(2-ethylhexyl)phthalate 
4. Υπ.Γ. Προδιαγραφές του Νόμου για τα λιπάσματα και συναφή προϊόντα, του Υπ. Γεωργίας (28/5/1998), Κ1 και Κ2 κομπόστ κατηγορίας 1 (διαλογή 
στην πηγή) και 2 (σταθεροποιημένα βιοαπορρίμματα) αντίστοιχα σύμφωνα με την υπό ψήφιση νομοθεσία στην περιοχή της Καταλονίας.  Η κατηγορία 2 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο ως υλικό αποκαταστάσεων και κάλυψης ΧΥΤΑ   
5. Νόμος DCI 27/7/84, επίκειται αλλαγή συμπεριλαμβανομένων περιορισμών στις επιτρεπόμενες χρήσεις (απαγόρευση για παραγωγή τροφών και 
ζωοτροφών)  
6. Οι προδιαγραφές αυτές αναφέρονται σε εθελοντικά σχήματα πιστοποίησης VFG κομπόστ (Α) και υψηλής ποιότητας κομπόστ (Α+)  
7. Πρόκειται για εθελοντικό σχήμα πιστοποίησης που το διαχειρίζεται ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός Composting Association. Η θέσπιση 
υποχρεωτικών εθνικών προδιαγραφών είναι πιθανή. 
8. Πρόκειται για τα νέα αναθεωρημένα κριτήρια, που καλύπτουν εδαφοβελτιωτικά και (για πρώτη φορά) υποστρώματα.  Απαγορεύεται η χρήση 
βιολογικής ιλύος (λόγω της αβεβαιότητας για τη φύση και εξέλιξη των οργανικών ρύπων) τύρφης (προστασία των τυρφώνων) και φλοιών 
που έχουν υποστεί επεξεργασία με παρασιτοκτόνα. 



2.1. Δειγματοληψία, ανάλυση και πιστοποίηση 
 
Ο έλεγχος και η πιστοποίηση οποιουδήποτε υλικού προϋποθέτουν αξιόπιστες 
διαδικασίες δειγματοληψίας και αναλυτικές τεχνικές.  Σε αντίθεση με τα νερά και τα 
υγρά απόβλητα, όπου είναι σχετικά εύκολη η αντιπροσωπευτική δειγματοληψία και 
υπάρχουν διεθνώς αποδεκτές μέθοδοι ανάλυσης, τα στερεά απόβλητα είναι 
ανομοιογενή, απαρτίζονται συχνά από σχετικά μεγάλα τεμάχια και δεν υπάρχουν κοινές 
μέθοδοι ανάλυσης για πολλές παραμέτρους. 
 Σε αρκετές χώρες έχουν τεθεί προδιαγραφές για τη δειγματοληψία και την ανάλυση 
του παραγόμενου κομπόστ, οι οποίες αφορούν στα μεγέθη των δειγμάτων, στη 
συχνότητα των δειγματοληψιών και στις μεθόδους ανάλυσης, με στόχο τη διασφάλιση 
υψηλών προδιαγραφών ποιότητας γα το παραγόμενο τελικό προϊόν και την παροχή 
εγγυήσεων στον χρήστη. Οι προδιαγραφές αυτές δεν αποτελούν πάντα νομοθετικές 
ρυθμίσεις αλλά μπορεί να τίθενται και στα πλαίσια εθελοντικών συστημάτων 
πιστοποίησης, όπως για παράδειγμα του Composting Association στην Βρετανία και το 
RAL στη Γερμανία. Στον Πίνακα 5 παρουσιάζεται μία σύγκριση των διαφόρων 
προδιαγραφών  για την εκτέλεση των δειγματοληψιών.  
 Οι απαιτούμενες αναλύσεις, εκτός από την περιεκτικότητα σε επικίνδυνες ουσίες 
και παθογόνα, συνήθως εξετάζουν και την κοκκομετρία, την υγρασία, την οργανική 
ουσία, τον βαθμό ωρίμανσης, την φυτοτοξικότητα, την παρουσία παρασιτικών 
βλαστανόντων σπόρων, θρεπτικά συστατικά και ιχνοστοιχεία κλπ.  Τα συστήματα 
πιστοποίησης και σε ορισμένες περιπτώσεις και η νομοθεσία προσδιορίζουν και τις 
απαραίτητες πληροφορίες και τα αποτελέσματα των αναλύσεων που πρέπει να 
αναγράφονται στη συσκευασία του προϊόντος ή σε συνοδευτικό έγγραφο.  
  
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 5:  Απαιτούμενη συχνότητα δειγματοληψιών σε διάφορες χώρες [3, 4, 5] 

Χώρα Προτεινόμενη συχνότητα 
Γερμανία <2.000 τον/χρόνο   ! 4 δείγματα ανά τρίμηνο 

>12.000 τον/χρόνο ! 12 δείγματα 8 φορές το χρόνο 
Ολλανδία 1 φορά ανά 5.000 τόνους ή min. 6 φορές το χρόνο 
Βέλγιο 8 φορές το χρόνο για εγκατάσταση των 4.000-10.000 τόν. 
Αυστρία min. 1 φορά το χρόνο ή 1 φορά ανά 2.000 m3 
Ελβετία 1 φορά το χρόνο για ποσότητα >100 τον 
Γαλλία 1 φορά ανά εξάμηνο 
Δανία 1 φορά ανά εξάμηνο 
Βρετανία < 5.000 τον/χρόνο ! 2 δείγματα ανά έτος 

> 5.000 & <20.000 τον/χρόνο ! 3 δείγματα ανά έτος 
> 20.000 τον/χρόνο ! 4 δείγματα ανά έτος 

 
 
3.  ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΜΠΟΣΤ 
 
Είναι πλέον καλά τεκμηριωμένο ότι η προσθήκη κομπόστ στο έδαφος μπορεί να έχει 
θετική επίδραση σε μία μακρά σειρά χημικών, φυσικών και βιολογικών χαρακτήρων 
του [6].  Η γεωργία και οι διάφορες συναφείς δραστηριότητες συνιστούν την κυριότερη 
οδό αξιοποίησης των διαφόρων υλικών κομπόστ, τα οποία μάλιστα κατά τη διεθνή 
πρακτική εφαρμόζονται σε πολύ μεγάλες συγκεντρώσεις για ελληνικά δεδομένα. Για 
την εδαφική εφαρμογή του κομπόστ στη γεωργία, πρέπει να λαμβάνονται υπ’ όψη και 



να διενεργούνται λεπτομερείς έλεγχοι σχετικά με τις ακόλουθες παραμέτρους, και 
ανάλογα με τις διάφορες χρήσεις και κατηγορίες ποιότητας του κομπόστ [7]: ποσότητα 
εφαρμογής, περιεκτικότητα σε θρεπτικά, ιχνοστοιχεία, βαρέα μέταλλα, επιβλαβείς 
οργανικές ενώσεις, παθογόνα κλπ., επίπεδο ωρίμανσης κομπόστ (φρέσκο ή ώριμο 
κομπόστ), χρονική περίοδος εφαρμογής, συχνότητα εφαρμογής, βάθος ενσωμάτωσης 
στο έδαφος, τύπος εδάφους και χαρακτήρες αυτού κ.ά. 
 Οι ενδεικνυόμενες χρήσεις του κομπόστ, εξαρτώνται από τα ποιοτικά του 
χαρακτηριστικά και ποικίλουν από τη χρήση σε βιολογικά καλλιεργούμενα τρόφιμα, 
και γενικότερα καλλιέργειες παραγωγής τροφής και ζωοτροφών, έως τη χρήση για 
αποκατάσταση εδαφών και ως κάλυψη σε ΧΥΤΑ. Σε πολλές περιπτώσεις υπάρχουν 
νομοθετικοί περιορισμοί για τις επιτρεπόμενες χρήσεις με στόχο την προστασία της 
υγείας και του περιβάλλοντος.  Σε αυτό το πλαίσιο παρατίθεται ένας ενδεικτικός οδηγός 
χρήσεων κομπόστ [7]: 
• Φυτά μεγάλης καλλιέργειας, απαιτητικά σε χουμικά συστατικά, με κατάλληλη 
αμειψισποράς, προκειμένου να ενισχυθεί το ισοζύγιο χουμικών συστατικών στα 
καλλιεργούμενα εδάφη π.χ. τεύτλα, πατάτες αλλά και διάφορα λαχανικά αγρού, σε 
ποσότητα 4-10 τόνων νωπού υλικού ανά στρέμμα κάθε 2-4 χρόνια. 

• Σιτηρά, σε ποσότητα 2-6 τόνων νωπού υλικού ανά στρέμμα, κάθε 2-4 χρόνια. 
• Λειβαδικές εκτάσεις, σε ποσότητα 2-5 τόνων νωπού υλικού ανά στρέμμα, κάθε 2-4 
χρόνια. Το κομπόστ πρέπει να είναι απαλλαγμένο από ξένα σώματα, που μπορεί να 
προκαλέσουν προβλήματα στα βόσκοντα ζώα. 

• Δενδρώδεις καλλιέργειες, μηλοειδή, πυρηνόκαρπα, εσπεριδοειδή, συκιές κλπ. σε 
ποσότητα 10-20 τόνων νωπού υλικού ανά στρέμμα, κάθε 3 χρόνια. 

• Αμπέλια, σε ποσότητα 10-25 τόνων νωπού υλικού ανά στρέμμα (φρέσκο κομπόστ 
σε βαριά εδάφη) ή 10 τόνων νωπού υλικού ανά στρέμμα (ώριμο κομπόστ σε 
ελαφρά εδάφη), κάθε 3-4 χρόνια. Σε περίπτωση επικλινών εκτάσεων, συνιστώνται 
μεγαλύτερες δόσεις, 20-30 τόνων νωπού υλικού ανά στρέμμα. (φρέσκο κομπόστ). 
Ως χρόνος εφαρμογής συνιστάται η περίοδος μεταξύ του τρυγητού και της έναρξης 
της βλάστησης. 

• Θερμοκηπιακές καλλιέργειες, σε ποσότητα 1-1,5 kg/m2 νωπού υλικού, κάθε 2-4 χρόνια. 
• Δασικά φυτώρια, σε ποσότητα 15-20 τόνων νωπού υλικού ανά στρέμμα στην αρχή 
και έπειτα 3-4 τόνων νωπού υλικού ανά στρέμμα κάθε 2 χρόνια. 

• Ανθοκομικές καλλιέργειες, σε ποσότητα 10-25 τόνων νωπού υλικού ανά στρέμμα ή 
για τη παρασκευή υποστρωμάτων σε πρόσμιξη μέχρι 20%.  

• Διαμόρφωση περιβάλλοντος και επιφανειών πρασίνου σε αστικές περιοχές, πάρκα, 
αθλητικά πεδία, αποτροπή φαινομένων διάβρωσης σε επικλινείς επιφάνειες, 
συγκράτηση πρανών, χλοηφορία σε ταράτσες, σε θαμνοσυστάδες σε δρόμους, 
αντικατάσταση μητρικού εδάφους για την αποκατάσταση λατομείων, και 
χωματερών / ΧΥΤΑ, σε δόσεις των 10-30 τόνων νωπού υλικού ανά στρέμμα στην 
αρχή και έπειτα 2-3 τόνων νωπού υλικού ανά στρέμμα κάθε 2 χρόνια. 

• Αναδασώσεις, με ενσωμάτωση έως 150 τόνων νωπού υλικού ανά στρέμμα. 
• Ως υλικό βιοφίλτρου για την απορρόφηση δυσάρεστων οσμών από βιομηχανικές 
εγκαταστάσεις με δύσοσμα απαέρια, εξαερισμών σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας 
αστικών λυμάτων, κομποστοποίησης, μαζικής διατήρησης ζώων, κ.λ.π. Στις 
περιπτώσεις αυτές συνιστώνται δόσεις 1 τόνου νωπού υλικού ανά m2 επιφάνειας 
βιοφίλτρου, κάθε 4 χρόνια, για ποσότητα απαερίων 50-100 m3  ανά ώρα και ανά m2. 

• Ως ηχομόνωσης για την προστασία από θορύβους σε αυτοκινητοδρόμους κοντά σε 
αστικές περιοχές κ.λ.π. 



4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
Από τη σύντομη εξέταση των προδιαγραφών και των συστημάτων πιστοποίησης 
ποιότητας κομπόστ στις χώρες της ΕΕ, προκύπτει ότι η χώρα μας βρίσκεται ακόμη στα 
αρχικά στάδια.  Σήμερα οι χρήστες έχουν μια θετική προδιάθεση απέναντι στο 
κομπόστ, καθώς γνωρίζουν τα προβλήματα των Ελληνικών εδαφών και δεν είναι ακόμη 
εξοικειωμένοι με τους πιθανούς κινδύνους.  Η Πολιτεία και όλοι οι εμπλεκόμενοι 
φορείς θα πρέπει να καταβάλλουν σημαντική προσπάθεια ώστε να μην καταστραφεί 
αυτό το θετικό κλίμα από την ανεξέλεγκτη διάθεση στην αγορά χαμηλής ποιότητας 
προϊόντων. 
 Ο ενδεικτικός κατάλογος χρήσεων που παρατέθηκε υποδεικνύει ότι μεγάλες 
ποσότητες κομπόστ, μέτριας και χαμηλής ποιότητας, όπως αυτό που παράγεται από 
εγκαταστάσεις μηχανικής διαλογής, θα μπορούσαν να απορροφηθούν σε έργα 
αποκατάστασης, οδοποιίας και αναδασώσεις.  Τέτοιοι χώροι υπάρχουν και στο Ν. 
Αττικής, όπου θα παράγεται η μεγαλύτερη ποσότητα κομπόστ από ΑΣΑ στη χώρα μας, 
και με κατάλληλο σχεδιασμό και επενδύσεις θα μπορούσε το κομπόστ από το 
εργοστάσιο των Α. Λιοσίων να αξιοποιηθεί για την περιβαλλοντική αναβάθμιση του 
Νομού.  Αντίθετα, σκέψεις για τη γεωργική αξιοποίηση του, ειδικά σε καλλιέργειες 
παραγωγής τροφής και ζωοτροφών, θα συναντήσουν πολλαπλές δυσχέρειες – από το 
κόστος μεταφοράς σε αγροτικές περιοχές και την εύλογη δυσπιστία των αγροτών, έως 
νομοθετικούς περιορισμούς από την ΕΕ (π.χ. αναθεώρηση της Οδηγίας για την 
γεωργική αξιοποίηση της ιλύος και η πρόταση Οδηγίας για την κομποστοποίηση). 
 Από την άλλη μεριά, στη χώρα μας παράγονται τεράστιες ποσότητες αγροτικών 
αποβλήτων και υπολειμμάτων, με πολύ χαμηλά ποσοστά σε τοξικές ουσίες, που σήμερα 
καίγονται ή διατίθενται με μεθόδους περιβαλλοντικά επιζήμιες και τα οποία μπορούν 
να αξιοποιηθούν (συχνά και σε συνδυασμό με την παραγωγή ενέργειας) για την 
παραγωγή υψηλής ποιότητας οργανικών εδαφοβελτιωτικών, τα οποία είναι απαραίτητα 
για τα φτωχά σε οργανικά εδάφη της χώρας μας.  
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