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Περίληψη 
 
Η µελέτη µε τίτλο «Αξιοποίηση του οργανικού κλάσµατος των αποβλήτων για κάλυψη των 
αναγκών των ελληνικών εδαφών σε οργανική ουσία»  έγινε για την ολοκλήρωση των 
υποχρεώσεων του ∆.Π.Μ.Σ. «Περιβάλλον και Ανάπτυξη». Πραγµατεύεται την 
ολοκληρωµένη διαχείριση του οργανικού κλάσµατος των αποβλήτων, µε σκοπό την 
ανακύκλωσή του και την επαναχρησιµοποίηση της πρώτης ύλης σε µορφή κοµπόστ.  
∆οµικά η µελέτη χωρίζεται σε έξι κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο ασχολείται µε την 
σηµαντικότητα της οργανικής λίπανσης και της οργανικής ουσίας για το έδαφος. Η 
οργανική ουσία έχει ποικίλο και σηµαντικό ρόλο στην γονιµότητα του εδάφους. Στο 
δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι παράµετροι µελέτης εδαφών για την ανάπτυξη των 
φυτών, ενώ στο τρίτο γίνεται εκτενής παρουσίαση των υλικών και µεθόδων των 
εδαφολογικών αναλύσεων. 
Στη συνέχεια, στο κεφάλαιο τέταρτο, υπάρχουν οι  τα συµπεράσµατα από τις εδαφολογικές 
αναλύσεις ορισµένων περιοχών της Ελλάδας, δηλαδή των νοµών Κιλκίς, Ξάνθης, Ροδόπης, 
∆ράµας, της περιοχής Ξυνιάδας, του νοµού Αργολίδας και του νοµού Ηλείας. Οι 
ολοκληρωµένες εδαφολογικές αναλύσεις παρατίθενται στον παράρτηµα Ι, ενώ στο 
παράρτηµα ΙΙ υπάρχουν οι χάρτες των αντίστοιχων περιοχών. Παρατίθεται επίσης και ο 
συνολικός εδαφολογικός χάρτης της Ελλάδας. 
Στο κεφάλαιο 5 αναλύονται  οι υπαρκτές τεχνολογικές µεθόδοι για την διαχείριση των 
στερεών αποβλήτων. Συγκρίνονται δυο µέθοδοι, η αερόβια διαδικασία παραγωγής κοµπόστ 
και η αναερόβια, κατά την οποία παράγεται κοµπόστ και βιοαέριο. Από την σύγκριση 
διαπιστώνεται ότι η δεύτερη µέθοδος είναι οικονοµικά  πιο συµφέρουσα, λόγω της 
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παραγωγής ενέργειας και επιλέγεται για πιο ενδελεχή ανάλυση. Για τον λόγο αυτό 
πραγµατοποιήθηκε επίσκεψη σε ανάλογες εγκαταστάσεις στη Γερµανία, στην περιοχή 
Fursenwalde κοντά στο Βερολίνο, όπου υπάρχει σε λειτουργία  από το 1998 πρότυπο 
εργοστάσιο σε λειτουργία.     
Το τελευταίο µέρος της µελέτης, το έκτο κεφάλαιο, ασχολείται µε το νοµοθετικό πλαίσιο 
της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, αφού σχολιαστεί το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή 
Κοινότητα προτρέπει τα κράτη µέλη να διαχειριστούν το βιοαποδοµήσιµό κλάσµα, µε 
σκοπό να αποφευχθεί η ενσωµάτωσή τους στους Χ.Υ.Τ.Α.  Παρουσιάζονται οι αναφορές 
στο περιβάλλον και στην ενέργεια που υπάρχουν στην συνθήκη για την θέσπιση του 
Συντάγµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (9 Οκτωβρίου 2004). Καταγράφεται η υφιστάµενη 
κοινοτική νοµοθεσία περί της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, η εθνική νοµοθεσία, 
καθώς και ο εθνικός σχεδιασµός διαχείρισης στερεών αποβλήτων. 
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