
 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ  

Ο Δήμος Αγίου Αθανασίου ενθαρρύνει τους δημότες του να προχωρήσουν σε εφαρμογή 

οικιακής κομποστοποίησης δίνοντας το εξής κίνητρο: 20% μείωση των τελών σκυβάλων για 

κάθε έτος για όσους αποδεδειγμένα διενεργούν κομποστοποίηση. 

Μειώνουμε τα απόβλητα – Βοηθούμε το περιβάλλον – Εξοικονομούμε χρήματα 

Η κομποστοποίηση είναι ένας σημαντικός τρόπος περιβαλλοντικής διαχείρισης 
αποβλήτων. Ένα μεγάλο ποσοστό των οικιακών απορριμμάτων, αλλά και του κήπου 
μπορούν να κομποστοποιηθούν, παράγοντας πρώτης τάξεως οργανικό λίπασμα για τον 
κήπο. Η κομποστοποίηση ενθαρρύνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόζεται από 
τα νοικοκυριά στις πλείστες Ευρωπαϊκές χώρες. 
 
Κομποστοποιήσιμα απορρίμματα 
 
Πίνακας με τι επιτρέπεται να απορρίπτεται μέσα στον κάδο κομποστοποίησης και τι όχι. 

Πράσινα (πολύ 
άζωτο) 

Καφετιά (πολύς 
άνθρακας) 

Υπό 
προϋποθέσεις* 

Όχι 

γκαζόν, κλαδέματα, 
ξερά φύλλα, οικιακά 
φυτά, φύλλα 

χαρτί κουζίνας, 
φλούδες κορμών, 
πριονίδια, ξεραμένη 
χλόη 

ξύλα,λεμονόκουπες, 
πορτοκαλόφλουδες 

κόκκαλα, απορρίμματα 
σκύλων/γατών 

φρούτα, λαχανικά άχυρα  λάδια, λίπη, λιπαρές 
ουσίες 

απορρίμματα 
κουζίνας π.χ. 
τσόφλια αβγών, 
υπολείμματα καφέ, 
φίλτρα γαλλικού 
καφέ 

χαρτοπετσέτες  

υπολείμματα από 
κρέατα/ψάρια, 
υπολείμματα 
μαγειρεμένων τροφών 

υπολείμματα από 
αφέψημα 

στέλεχος 
καλαμποκιού 

 γαλακτοκομικά, ψωμί, 
ζυμαρικά 

φλούδες, κοτσάνια 
από φρούτα και 
λαχανικά 

στάχτες  σπόρους ζιζανίων 

   μεταλλικά αντικείμενα, 
πλαστικά, γυάλινα υλικά 

 



Προϋποθέσεις* - υλικά κομποστοποίησης 
Τα μόνα υλικά που απαιτούνται για την παραγωγή οικιακού κομπόστ συνοψίζονται στα 
παρακάτω: 

• Ειδικός κάδος κομποστοποίησης (με λίγους ή και καθόλου γαιοσκώληκες) με καπάκι 

• Λίγο χώμα κήπου ή και καθόλου (ή/και κομπόστ) 

• Εργαλεία (ειδικό εργαλείο για ανακάτεμα και αερισμό, σκαλιστήρι, ποτιστήρι) 

• Μικρό καδάκι κουζίνας για τη συλλογή των υλικών στην κουζίνα 
 
Υλικά της κομποστοποίησης που είναι καλό να αποφεύγονται: 

• Απορρίμματα που προσελκύουν ενοχλητικά ζωύφια 

• Άρρωστα ή μολυσμένα από έντομα φυτά 

Τα λιπαρά φαγητά, όπως το κρέας και τα τυροκομικά, πρέπει 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. 

Μπορείτε επίσης να αποφύγετε την προσθήκη άρρωστων φυτών ή φυτών που έχουν 

προσβληθεί έντονα από έντομα, εκτός αν είστε σίγουροι για την υψηλή θερμοκρασία του 

κομποστοποιητή, οπότε αν μείνουν για μεγάλο χρονικό διάστημα θα διασπαστούν τελείως 

και δεν θα υπάρξει κάποιο πρόβλημα. Αυτό ισχύει και για τα αναπαραγωγικά μέρη των 

φυτών όπως οι ρίζες και οι σπόροι, τα οποία καλό είναι να αποφεύγονται, εκτός αν η 

θερμοκρασία του κομποστοποιητή είναι υψηλή οπότε θα διασπαστούν. 

 

 


