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Εισαγωγή 
Η Κομποστοποίηση είναι μια μέθοδος ανακύκλωσης των οργανικών αποβλήτων. Στη 
Κύπρο η ανακύκλωση είναι σχετικά νέα και ο κόσμος δεν είναι ακόμα συνυφασμένος με 
τον όρο της ανακύκλωσης και με αυτή μας τη κίνηση θέλαμε να ενημερώσουμε τον 
κόσμο περισσότερο για τη διαδικασία της ανακύκλωσης των οργανικών αποβλήτων έτσι 
ώστε να δει ο κανείς ότι δεν είναι κάτι δύσκολο να κάνει ο καθένας στο σπίτι.  
Στη Βόρεια Ευρώπη όλοι οι κάτοικοι κάνουν ανακύκλωση των οργανικών αποβλήτων 
είναι μια κουλτούρα που έχει ξεκινήσει από καιρό και έχουν φτάσει στο σημείο κάθε 
σπίτι να κάνει το δικό του οργανικό χώμα. Στη Κύπρο απέχουμε πολύ ακόμα και 
θέλουμε με αυτό τον τρόπο να βάλουμε και εμείς το δικό μας λιθαράκι για προστασία 
του περιβάλλοντος.  

Πρόλογος  
Μέσα από αυτή μας την ενέργεια Αποφασίσαμε να ασχοληθούμε με την 
κομποστοποίηση που αποσκοπεί στην παραγωγή φυτικού λιπάσματος.  Βασικός μας 
στόχος είναι η προστασία του περιβάλλοντος  μειώνοντας τα απορρίμματα στις 
χωματερές, εφόσον όλα τα οργανικά απόβλητα θα χρησιμοποιούνται στον  
κομποστοποιητή του σχολείου μας. Ξεκινώντας την έρευνα μας πάνω στο θέμα μας για 
την κομποστοποίηση, ενημερωθήκαμε για τη κομποστοποίηση, έτσι ώστε να 
γνωρίζουμε σε γενικές γραμμές με τι θα ασχολούμασταν.  Πιο περιεκτικά κινηθήκαμε 
στο τι ωφελεί η κομποστοποίηση  μέχρι σήμερα, από ποια υλικά μπορεί να γίνει και 
γιατί είναι τόσο φιλικό προς το περιβάλλον.  Επίσης είχαμε μάθει απλά θεωρητικά την 
μέθοδο της κομποστοποίησης, κάτι που στην συνέχεια, μάς ήταν χρήσιμο και πολύτιμο.  
Μετά την εισαγωγή μας και μετά από ερεύνα μας στο διαδίκτυο βρήκαμε σχέδια από 
μερικά δείγματα κομποστοποιητών που να μην απαιτούν όμως ιδιαίτερη δυσκολία για 
να μπορούμε και εμείς να φτιάξουμε κάτι ανάλογο στο σχολείο μας.  Σχεδιάσαμε λοιπόν  
την κατασκευή με την οποία θα δουλέψουμε, η οποία είναι φτιαγμένη από ξύλο και είναι 
σε διαστάσεις 100x80x80 εκατοστά. Δεν είναι αρκετά μεγάλος έτσι ώστε να γεμίζει πιο 
εύκολα και πιο γρήγορα. Με αυτές τις διαστάσεις πιστεύουμε είναι ιδανικές  για να 
πετύχουμε την κατασκευή ενός αποτελεσματικού κόμποστ.  Κάναμε όμως κάποιες 
αλλαγές  για να προσαρμόσουμε την κατασκευή με την αλλαγές του κλίματος στην 
Κύπρο. 
Στην συνέχεια της έρευνας μας, δημιουργήσαμε ένα ερωτηματολόγιο για γενικές 
γνώσεις για τη κομποστοποίηση. Μοιράσαμε το ερωτηματολόγιο σε όλους τους μαθητές 
στο σχολείο μας για να μπορούμε να έχουμε τις απόψεις τους και έτσι να 
παραστήσουμε σε γραφικές παραστάσεις τις απαντήσεις εξάγοντας τα κατάλληλα 
συμπεράσματα.  Ένα βασικό συμπέρασμα που βγήκε από την ερεύνα ήταν το ότι οι 



περισσότεροι μαθητές,  παρόλο που δεν γνώριζαν τι είναι η κομποστοποίηση,   όταν 
ρωτήθηκαν αν πιστεύουν ότι είναι καλό για το περιβάλλον απάντησαν θετικά. 
Αφού τελειώσαμε με το ερωτηματολόγιο και τα αποτελέσματα που είχαμε από το 
ερωτηματολόγιο αποφασίσαμε να πάρουμε κάποιες συνεντεύξεις με άτομα που έχουν 
ασχοληθεί με την κομποστοποίηση έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι για αυτό που θα 
κάναμε ότι θα μας έδινε στο τέλος κόμποστ. Μέσα από τις συνεντεύξεις έγινε κάποια 
αναθεώρηση των αρχικών μας σχεδίων και ξεκινήσαμε με τη κατασκευή του 
κομποστοποιητή μας. Ο κομποστοποιητής μας έχει κατασκευαστεί και βρίσκεται σε 
ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο μοτοροστάσιο του σχολείου μας.  
  
Τέλος,  το μόνο που παραμένει ημιτελές είναι το φυτικό μας λίπασμα που για να 
τελειοποιηθεί χρειάζονται κάποιοι μήνες.  Αποφασίσαμε να κάνουμε τη πρώτη μας 
παραγωγή σε κόμποστ με τη νέα χρονιά έτσι ώστε να μπορέσουμε να παράξουμε 
κόμποστ χωρίς να έχουμε στο ενδιάμεσο διακοπές.  

 

Τι είναι η κομποστοποίηση;  
Σε αυτή την ενότητα θα αναφερθούμε στη μεθοδολογία που ακολουθήσαμε για να 
καταλήξουμε στην παραγωγή του κόμποστ. Αρχικά ψάχναμε να βρούμε πληροφορίες 
σχετικά με αυτό, δηλαδή τι είναι, πως το χρησιμοποιούμε και άλλες σχετικές 
πληροφορίες. Ήταν σημαντικό να βασιστούμε στο ότι πράγματι ήταν φιλικό προς το 
περιβάλλον, και ήταν εφικτό να γίνει. Αφού μετά από έρευνα το διαπιστώσαμε αυτό 
είδαμε και τα έξοδα παραγωγής του που ήταν πολύ λιγότερα από όποιο άλλο λίπασμα 
που αγοράζουμε. Όταν μαζέψαμε αρκετό υλικό από το διαδίκτυο, εγκυκλοπαίδειες, από 
παλιές εργασίες αλλά και από τον συντονιστή μας, ήμασταν έτοιμοι να κάνουμε μια 
εργασία κάθε μαθητής με τις όποιες πηγές είχε βρει. Στη συνέχεια τα συγκεντρώσαμε 
όλα σε ένα κεφάλαιο, και φροντίσαμε 
να τα μάθουμε καλά ούτως ώστε να 
έχουμε μια γενική ιδέα για τη 
κομποστοποίηση.  
Μέσα από διάφορες έρευνες που 
κάναμε για τη κομποστοποίηση  
μάθαμε πως είναι μια μέθοδος  
ανακύκλωσης των οργανικών 
αποβλήτων η οποία είδαμε ότι γίνετε 
με ένα πολύ εύκολο τρόπο και μπορεί 
να επιτευχθεί και να δημιουργηθεί 
ένας κομποστοποιητής με απλά υλικά. 
Αλλά για να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι 
αναφέρουμε σε αυτό το κεφάλαιο τι 
είναι η κομποστοποίηση, πως μπορεί 
να γίνει και γενικά σε τι μπορούμε να 
επωφεληθούμε από την ανακύκλωση 
των οργανικών αποβλήτων.  Θα 
προσπαθήσουμε να δώσουμε σε 
συντομία τη διαδικασία για να γίνει η 



κομποστοποίηση και τέλος τι χρησιμοποιούμε αλλά και πόσο χρόνο χρειάζεται για να 
γίνει το οργανικό μας λίπασμα. Η Κομποστοποίηση πρόκειται για μέθοδο αποσύνθεσης 
απορριμμάτων και μετατροπής τους σε είδος φυτικού λιπάσματος. Αυτό το είδος 
φυτικού λιπάσματος δημιουργείται με τη βοήθεια του οξυγόνου και της σωστής 
αναλογίας άνθρακα και αζώτου της θερμοκρασίας όπου αναπτύσσεται στο εσωτερικό 
του κάδου. Ουσιαστικά πρόκειται για μια μέθοδο που μιμείται και επιταχύνει τις 
διεργασίες αποδόμησης που συμβαίνουν στη φύση. Μέσα σε αυτούς τους ειδικά 
διαμορφωμένους κάδους όπου ονομάζονται Biocomposter τοποθετούνται διάφορα 
οργανικά απόβλητα (φρούτα, λαχανικά, φλούδες, τσόφλια αυγών, χαρτοπετσέτες, 
φύλλα κ.λπ.). Η διαδικασία αυτή ανακυκλώνει απλά υπολείμματα τροφών και άλλες 
οργανικές ύλες και προσφέροντας ένα σκουρόχρωμο μείγμα που παράγεται σε ένα 
χρονικό διάστημα λιγότερο των 6 μηνών. Κατά την διάρκεια της κομποστοποίησης, τα 
μικρόβια αυτά παράγουν διοξείδιο του άνθρακα, θερμότητα και νερό καθώς 
εποικοδομούνε τα οργανικά υλικά του σωρού. Το τελικό αποτέλεσμα είναι τέλειο 
λίπασμα για τον κήπο. Για το τέλειο αποτέλεσμα χρειάζεται σωστές αναλογίες των 
υλικών, σωστό αερισμό, σωστή υγρασία και σωστό μέγεθος υλικών. Το κομπόστ 
χρησιμοποιείται αφενός για λίπανση, αφετέρου για βελτίωση της ποιότητας του 
εδάφους. Αν ο κήπος ή η αυλή είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για την 
πραγματοποίηση της κομποστοποίησης, η κομποστοποίηση με γαιοσκώληκες μπορεί 
να γίνει μέσα στο σπίτι! Τα απαραίτητα συστατικά γι’ αυτή τη μέθοδο είναι ο 
κομποστοποιητής (κάδος κομποστοποίησης) και οι γαιοσκώληκες.   
 

Υπάρχουν 4 ειδη κομποστοποιήσης.  
1.  Κομποστοποίηση σε σωρούς (μαζεύουμε τα οργανικά απόβλητα σε ένα 

σωρό και τα αναδεύουμε κατά τακτά χρονικά διαστήματα 
2.  Υπόγεια Κομποστοποίηση όπου η φύση ανακυκλώνει από μόνη της τα 

οργανικά απόβλητα.  
3. Επιφανειακά, συγκεκριμένα τα απόβλητα όταν μείνουν καιρό στην επιφάνεια 

ανακυκλώνονται και γίνονται 
χώμα.  

4. Σε κομποστοποιητές κάτι που 
θα εξηγήσουμε πολύ πιο 
αναλυτικά στη συνέχεια.  

 
 Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός της 
κομποστοποίησης θα πρέπει να επιλεγεί 
μία από τις πιο κάτω τρεις τεχνικές.  

 Η μία τεχνική, αφορά στη δημιουργία 
εργοστασίων μεγάλου μηχανικού 
διαχωρισμού με συνεπαγόμενο τεράστιο 
κόστος. Έχουν ήδη δημιουργηθεί δύο 
εργοστάσια κομποστοποίησης, ένα στα 
Άνω Λιόσια και ένα στην Καλαμάτα της 
Ελλάδας. Στη Κύπρο δεν έχουμε ακόμα 
τέτοιο εργοστάσιο.   



 Η δεύτερη τεχνική κομποστοποίησης είναι η επιλογή στην πηγή. Στη μέθοδο αυτή 
τοποθετείται ένας ξεχωριστός κάδος δίπλα στους συμβατικούς, το κάθε νοικοκυριό 
διαλέγει τα οργανικά στην κουζίνα του και τα τοποθετεί στον ξεχωριστό αυτό κάδο 
όπου στη συνέχεια ειδικό όχημα περισυλλέγει τα σκουπίδια και τα πηγαίνει στην 
ειδική μονάδα. Ο βασικός λόγος αποτυχίας της μεθόδου είναι το πολύ μεγάλο 
κόστος.  

 Η τρίτη μέθοδος είναι η οικιακή, όπου ο πολίτης αναλαμβάνει να κάνει τη δουλειά του 
δήμου μηδενίζοντας το κόστος περισυλλογής και μετατροπής των οργανικών σε 
κομπόστ, μειώνοντας σημαντικά την ποσότητα των σκουπιδιών και εξισορροπώντας 
με εύκολο τρόπο τον όγκο των σκουπιδιών που παράγει. 

 

Οι λόγοι που επιβάλλουν την κομποστοποίηση ως βασική μέθοδο για τη διαχείριση των 
οργανικών αποβλήτων έχουν να κάνουν με το τρίπτυχο ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ - 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. 
 Επειδή οι ανάγκες των Κυπριακών εδαφών σε οργανική ουσία είναι τεράστιες, 

λόγω της πολύ χαμηλής περιεκτικότητας (1%). Στη Γερμανία, για παράδειγμα, η 
περιεκτικότητα των εδαφών σε οργανική ουσία είναι 7-8% και κάνουν 
κομποστοποίηση για να την ανεβάσουν σε ακόμη πιο υψηλά επίπεδα. 

 Επειδή το 35% των Κυπριακών εδαφών κινδυνεύουν να ερημοποιηθούν (Πηγή: 
ΕΚΕΘΕ). 

 Επειδή με την εκτεταμένη χρήση του κομπόστ αντιμετωπίζεται η εντεινόμενη 
διάβρωση των εδαφών και καταστέλλονται πολλά φυτοπαθογόνα του εδάφους. 

 Επειδή υπάρχει μεγάλη ανάγκη ορθολογικής διαχείρισης και προστασίας των 
διαθέσιμων υδάτων και ιδιαίτερα εξοικονόμησης του με την εφαρμογή της χρήσης 
του κομπόστ στη γεωργία. 

 Επειδή μειώνονται οι εκπομπές του CO2 και οι επιπτώσεις των κλιματικών 
αλλαγών. 

 Επειδή είναι ασύγκριτα η πλέον οικονομική μέθοδος τελικής διαχείρισης των 
οργανικών υλικών. 

 Επειδή έχει την ευρύτερη δυνατή κοινωνική αποδοχή και συναίνεση. 
 Επειδή είναι η πλέον φιλική προς στο περιβάλλον. 
 Επειδή πρώτα συζητάς και εφαρμόζεις τις οικονομικότερες και καλύτερες 

επιλογές και μετά κοιτάς εάν υπάρχει ανάγκη για τις ακριβές και δύσκολες. 
 Επειδή κάποιος πρέπει να τη θέσει και στην Κυπριακή κοινωνία. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Έρευνα στο Λύκειο Αγίου Αντωνίου  

Μέσα στις δράσεις που αποφασίσαμε να κάνουμε για να φέρουμε εις πέρας την έρευνα 
μας ήταν να δώσουμε ένα ερωτηματολόγιο στους συμμαθητές μας για να δούμε τι 
γνωρίζουν για την κομποστοποίηση, την ανακύκλωση των οργανικών αποβλήτων. Το 
κάναμε αυτό για να επιβεβαιώσουμε κάπως και την άποψη μας για δημιουργία μιας 
μονάδας κομποστοποίησης στο σχολείο μας. Οι ερωτήσεις ήταν απλές ερωτήσεις 
γνώσεων για τη κομποστοποίηση και θέλαμε να δούμε κατά πόσο αυτό είναι 
διαδεδομένο γενικά ανάμεσα στους μαθητές του σχολείου μας. Αν ήταν διαδεδομένο 
ανάμεσα στους μαθητές, σαν έμμεσο αποτέλεσμα θα μπορούσε να βγει και το ότι είναι 
διαδεδομένο ανάμεσα στους κάτοικους της Κύπρου ή καλύτερα της περιοχής μας. 
Ελπίζουμε μέχρι το τέλος του χρόνου να ξέρουν όλοι οι συμμαθητές μας τουλάχιστον τι 
είναι η κομποστοποίηση και πόσο χρήσιμη είναι για το περιβάλλον και για το τόπο μας 
γενικά. Καταλαβαίνουμε ότι οι απαντήσεις των συμμαθητών μας υποδηλώνουν απλά τις 
γνώσεις τους για το εν λόγω θέμα και ελπίζουμε μέχρι το τέλος του χρόνου να κάνουμε 
όλους τους συμμαθητές μας να αντιληφθούν τα προτερήματα της κομποστοποίησης και 
για το περιβάλλον αλλά και για την οικονομία.  Το ερωτηματολόγιο βρίσκεται αυτούσιο 
στο Παράρτημα 1.  
 
Συγκεκριμένα δόθηκαν 165 ερωτηματολόγια, 61 στη Α τάξη, 51 στη Β τάξη και 53 στη Γ 
τάξη, τα ερωτηματολόγια δόθηκαν σε 71 αγόρια και 94 κορίτσια. Μπορούμε να πούμε 
ότι με αυτό το δείγμα έχουν καλύψει όλους τους μαθητές του σχολείου και οι απόψεις 
που καταγράφονται χαρακτηρίζουν το σύνολο των μαθητών του σχολείου μας και τις 
γνώσεις των μαθητών του σχολείου μας για αυτό το θέμα. Δυστυχώς δεν μπορούμε να 
το γενικολογήσουμε για όλη τη νεολαία λόγω του ότι το σχολείο μας βρίσκεται σε 
φτωχογειτονιά και έρχονται και από κάποια χωριά της Ανατολικής Λεμεσού (Κολόσσι, 
Τραχώνι, Ακροτήρι, Ασώματος). Με αυτό το δείγμα δεν μπορούμε να πούμε ότι 
καλύπτουμε γενικά όλο το πληθυσμό της Κύπρου ή το μαθητικό πληθυσμό της Κύπρου. 
Στη συνέχεια φαίνονται τα διαγράμματα του δείγματος μας, στο πρώτο φαίνονται οι 
μαθητές της κάθε τάξης που απάντησαν το ερωτηματολόγιο μας και στο δεύτερο τα 
αγόρια και τα κορίτσια που το απάντησαν.   

 

 
 
 
 
 



Παραθέτουμε την ερώτηση και την αντίστοιχη γραφική παράσταση από τη καταμέτρηση 
των ερωτηματολογίων μας, όπως και κάποια σχόλια για τις απαντήσεις τους.  
Έχετε ξανακούσει την λέξη 
κομποστοποίηση; 
Μπορούμε να πούμε ότι στην 
Κύπρο και συγκεκριμένα η 
νεολαία δεν γνωρίζει τι είναι η 
κομποστοποίηση, όπως 
μπορούμε να δούμε από το 
διάγραμμα για τη συγκεκριμένη 
ερώτηση. Μπορούμε να δούμε ότι 
μόνο ένα μικρό ποσοστό περίπου 
ίσο  με 20% απάντησε ότι 
γνωρίζει τι είναι η 
κομποστοποίηση. Μπορούμε να 
διαπιστώσουμε με τις απαντήσεις 
των συμμαθητών μας ότι γενικά η 
νεολαία στη Κύπρο έχει άγνοια 
για τη κομποστοποίηση κάτι που 
παίρνει όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις 
στην Ευρώπη (αν κρίνουμε από το 
γεγονός ότι κάνουν την εμφάνιση τους 
όλο και περισσότεροι βιομηχανικοί 
κομποστοποιητές).  
 
Τι πιστεύετε ότι είναι η κομποστοποίηση;  

Α. Παραγωγή  ηλιακής ενέργειας. 
Β. Παραγωγή φυσικού λιπάσματος. 
Γ. Παραγωγή γλυκού κομπόστου από 
φρούτα. 
Δ. Παραγωγή τροφίμων.  

 
 



Ποια από τα παρακάτω υλικά πιστεύετε ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην 
κομποστοποίηση; (Μπορείτε να επιλέξετε περισσότερα από ένα αν θέλετε). 

Α. Κλαδιά από δέντρα και θάμνους, κλαδέματα, ξερά φύλλα, κομμένο γρασίδι. 
Β. Τρίχες κουρέματος, κομμένο χορτάρι από γκαζόν, φλούδες από εσπεριδοειδή, 
κοπριά από χορτοφάγα ζώα, άχυρο, κέλυφος αυγών. 
Γ. Τρόφιμα)  
Δ. Φλούδες και υπολείμματα φρούτων (μη ψεκασμένα και ωμά). 
Ε.  Υπολείμματα από σαλάτες χωρίς τα υγρά. 
 Ζ.  Στάχτη π.χ. από τζάκι, από τσιγάρο κτλ. 
 Η. Υπολείμματα φαγητού, υπολείμματα ζώων (κομματάκια από κρέατος, εντέρων, 
κόκκαλα κτλ) 
 Θ. Ηλεκτρική ενέργεια  
 Ι. Λάδια μηχανής. 
ΙΑ. Φρούτα  
ΙΒ. Γλυκά (γλυκά του κουταλιού, σοκολάτες, κέικ, γλυκό κομπόστο κτλ) 
ΙΓ. Λίπασμα  
ΙΔ. Ηλιακή ενέργεια 
ΙΕ. Φύλλα και κλαδιά από φυτά τα οποία ασθενούν. 
ΙΖ. Τίποτα από τα πιο πάνω  
ΙΘ. Κάτι άλλο (παρακαλώ συμπληρώστε)……………………………. 

 
Το παράδοξο στην επόμενη ερώτηση ενώ οι 
περισσότεροι μαθητές είχαν απαντήσει ότι δεν 
γνωρίζουν τι είναι η κομποστοποίηση, από την άλλη 
μας έχουν πει και πάλι οι περισσότεροι μαθητές ότι η 
κομποστοποίηση βοηθά θετικά τον άνθρωπο και το 
περιβάλλον. Αυτό οφείλετε ίσως στο γεγονός ότι τα 
τελευταία χρόνια γίνονται αρκετές δράσεις στο 



σχολείο μας για το περιβάλλον και θεώρησαν και μόνο από το όνομα ότι θα υποβοηθά 
το περιβάλλον.  
 
Παρόμοια αποτελέσματα έχουμε σχεδόν σε όλες τις ερωτήσεις. Οι μαθητές δεν 
γνωρίζουν για τους οικιακούς κομποστοποιητές και επιπλέον λόγω αυτής τους της 
άγνοιας θεωρούν ότι δεν είναι αναγκαίο να κάνουμε κομποστοποίηση στο σπίτι. 
Ελπίζουμε τις επόμενες χρονιές που θα κάνουμε κομποστοποίηση στο σχολείο μας να 
αλλάξουν αυτά τα αποτελέσματα από τις απόψεις των μαθητών.  

 

 

 



Συνεντεύξεις με αρμοδίους  
Αφού είχαμε συλλέξει όλες αυτές τις πληροφορίες, αποφασίσαμε να σχεδιάσουμε ο 
καθένας ένα σύστημα δικό του, με το πώς φανταζόμαστε να έχουμε τον δικό μας 
κομποστοποιητή. Αυτό μας βοήθησε πολύ ενόψει της συνέχειας αφού η έρευνα μας θα 
περιείχε πρακτική εργασία με θέμα 
την παρασκευή και χρήση του 
κομποστοποιητή. Σε αυτή τη χρονική 
περίοδο ψάχνοντας το διαδίκτυο 
βρήκαμε σχέδια από διάφορους 
κομποστοποιητές.  Θα μπορούσαμε 
εύκολα να χρησιμοποιήσουμε μια 
έτοιμη κατασκευή αλλά σύμφωνα με 
το κλίμα τις Κύπρου κανένας από 
αυτούς που είδαμε δεν τηρούσε τις 
κατάλληλες προϋποθέσεις.  Έτσι 
προτιμήσαμε να κατασκευάσουμε 
μια δική μας κατασκευή όπως εμείς 
πιστεύαμε ότι θα ήταν κατάλληλη. 
Αποφασίσαμε πως θα είναι και ετοιμάσαμε τα σχέδια, όπως μπορείτε να δείτε στο 
σχήμα. Ένας κάδος κομποστοποίησης μπορεί πολύ εύκολα να κατασκευαστεί με ξύλα. 
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε παλιές παλέτες ή να αγοράσετε τα ξύλα. Το 
σχεδιάγραμμα μπορεί να σας βοηθήσει να τον κατασκευάσετε. 
 
Πριν προχωρήσουμε όμως στη κατασκευή του, αποφασίσαμε να πάρουμε συνέντευξη 
από άτομα που ασχολούνται με τη κομποστοποίηση για να δούμε αν θα καταφέρναμε 
μέσα από τις δικές μας γνώσεις να φτιάξουμε το δικό μας κομποστοποιητή και να 
παράγουμε δικό μας κόμποστ. Πήραμε έτσι συνέντευξη από το κ. Χαράλαμπο 
Θεοπέμπτου, επίτροπο περιβάλλοντος της Κυπριακής Δημοκρατίας και τον Δρ. Μιχάλη 
Λοϊζίδη του αναπτυξιακού οργανισμού Ακτή.   Από τους πιο σημαντικούς λόγους που 
πήραμε τις συνεντεύξεις ήταν για να είμαστε σίγουροι για αυτό που θα κάναμε σε σχέση 
με τη κατασκευή μας.  
 
Συνέντευξη με κ. Χαράλαμπο 
Θεοπέμπτου  
Ερώτηση: Μπορεί η κομποστοποίηση 
να γίνει από τον απλό κόσμο ή 
χρειάζονται κάποιες εξειδικευμένες 
γνώσεις; 
Μπορεί να γίνει από τον καθένα διότι 
μπορεί να γίνει με πολλές απλές 
μεθόδους από τον καθημερινό κόσμο 
και μπορεί να γίνει ακόμα και χωρίς 
εξοπλισμό. Θα μπορούσε να γίνει 
απλά σε μία γωνία με τον ένα σωρό 
από οργανικά απόβλητα και απλά να 
γίνετε ανακάτεμα του σωρού 



καλύπτοντας τον σωρό με ένα νάιλον. Η φροντίδα κυρίως είναι το σημαντικότερο. Είναι 
εύκολη η κομποστοποίηση στο σπίτι γι’ αυτό και τη χρησιμοποιεί πολύς κόσμος. 
 
Ερώτηση: Άρα πιστεύετε ότι είναι καλό να έχουμε ένα κομποστοποιητή σπίτι μας; 
Σίγουρα γιατί διαφορετικά θα αφήναμε πολλά οργανικά απόβλητα στις χωματερές, κάτι 
που κάνουμε σήμερα. Στόχος είναι να μειωθούν αυτά τα οργανικά απόβλητα λόγω του 
ότι σαπίζουν και έχουμε προβλήματα με το κλίμα και το περιβάλλον της περιοχής. 
Πιστεύω επίσης ότι βοηθά και τους κατοίκους αφού η χρέωση στα σκουπίδια γίνεται με 
το βάρος των σκουπιδιών που έχουν. Ανακυκλώνοντας τα οργανικά τους απόβλητα, το 
βάρος των σκουπιδιών θα μειώνεται σημαντικά και έτσι θα μπορούν να εξοικονομούν 
αρκετά λεφτά από τις χρεώσεις των σκουπιδιών. Για να καταλάβετε πόσο σημαντικό 
είναι η Κυπριακή Δημοκρατία και το τμήμα Περιβάλλοντος έχει βάλει σαν στόχο να 
μειώσει τα σκουπίδια στο μισό μέχρι το 2020.  
 
Συνέντευξη Δρ. Μιχάλη Λοϊζίδη του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΑΚΤΗ 
Ερώτηση: Τι μπορούμε να βάλουμε μέσα στον κομποστοποιητή έτσι ώστε να 
μπορέσουμε να το ανακυκλώσουμε και να παράγουμε οργανικό χώμα;  
Τα πάντα μπορείτε να βάλετε για 
ανακύκλωση, για να γίνω πιο συγκεκριμένος 
αναφέρω ορισμένα: κλαδιά, φύλλα, χόρτα, 
φλούδες από πατάτες και γενικότερα ότι 
είναι φυτικής προέλευσης μπορεί να μπει 
στον κομποστοποιητή ενώ ότι είναι από 
ζωικής προέλευσης δεν μπορεί να μπει. Το 
τσόφλι τον αυγών θα σας έλεγα να μην το 
βάζετε επειδή στην Κύπρο έχουμε πολλά 
κρούσματα σαλμονέλας και για αυτό το λόγο 
θα ήταν καλύτερα να μην μπαίνει. Ακόμη 
μπορούμε να βάλουμε και χαρτομάντιλα 
επειδή είναι σκέτος άνθρακας. 
Ερώτηση: Υπάρχει κάτι το οποίο θα πρέπει 
να γνωρίζουμε για τους μικροοργανισμούς που θα αναπτυχθούν στον κομποστοποιητή 
μας;  
Οι μικροοργανισμοί που αναπτύσσονται μέσα σε ένα κομποστοποιητή τρέφονται με τη 
πιο κάτω αναλογία: Συγκεκριμένα όταν τρώνε, χρειάζονται 1 μέρος άζωτο και 3 μέρη 
άνθρακα. Η αναλογία δηλαδή θα είναι 1 προς 3 άζωτο με άνθρακα. Πως τα 
ξεχωρίζουμε τώρα αυτά. Απλά θα πρέπει να έχετε υπόψη σας όταν πετάτε οργανικά 
απόβλητα πράσινα χόρτα, φλούδες από πατάτα και γενικά απόβλητα από το σπίτι αυτά 
περιέχουν περισσότερο άζωτο ενώ όταν πετάτε ξερά φύλλα και κλαδιά αυτά περιέχουν 
περισσότερο άνθρακα. Άρα η αναλογία σας θα είναι 1 προς 3  για τα σκουπίδια σε 
σχέση με τα ξερά φύλα, αυτή είναι η τέλεια αναλογία για να αναπτύσσονται και πιο 
γρήγορα οι μικροοργανισμοί.  Όταν τρώνε οι μικροοργανισμοί πρέπει να νιώθουν 
ευτυχισμένοι για να γίνει και πιο γρήγορα η κομποστοποίηση. Δηλαδή όταν βάζεις τα 
οργανικά σκουπίδια βάζεις παραπάνω άζωτο ενώ όταν βάζεις τα ξερά φύλλα βάζεις 
περισσότερο άνθρακα στο κομποστοποιητή σου. 
 



Σχεδιασμός και κατασκευή του κομποστοποιητή 
Μετά τις χρήσιμες παρατηρήσεις του Δρ. Μιχάλη Λοϊζίδη προχωρήσαμε σε 
αναθεώρηση του αρχικού μας σχεδιασμού και έτσι κάναμε ένα δεύτερο σχέδιο με βάση 
το οποίο προχωρήσαμε στη κατασκευή μας. Ο κομποστοποιητής έχει κατασκευαστεί 
αλά δεν θα κάνουμε φέτος παραγωγή κόμποστ. Θα ξεκινήσουμε με τη νέα χρονιά έτσι 
ώστε να έχουμε έτοιμο κόμποστ στο σχολείο μας μέχρι τον Απρίλιο. Ο λόγος που θα 
μείνουμε με τη νέα χρονιά είναι ότι μπορεί να χρειαστούμε και μέχρι 6 μήνες να 
κατασκευάσουμε το δικό μας οργανικό λίπασμα και αν ξεκινούσαμε τον Μάρτιο που 
μπορούμε να ξεκινήσουμε μέχρι να γινόταν το οργανικό μας λίπασμα θα έκλειναν τα 
σχολεία και δεν θα έμενε κανένας να περιποιείται το κόμποστ με αποτέλεσμα να 
σαπίσει και να βρωμίσει, κάτι που δεν θέλαμε να γίνει στη πρώτη μας προσπάθεια. 
Έτσι η πρώτη μας απόπειρα για κατασκευή κόμποστ θα γίνει το Σεπτέμβρη αφού 
είμαστε σε όλα έτοιμοι πλέον.   
Ο κ. Λοϊζίδης μας είπε ότι τα σχέδια που ετοιμάσαμε είναι καλά μεν αλλά θα γίνονταν 
ακόμα καλύτερα αν δεν αφήναμε τόσο διάκενο, λόγω του ότι στη Κύπρο δεν έχουμε 
πρόβλημα υγρασίας για να έχουμε τόσο διάκενο να εξατμίζετε το νερό μας αλλά 
απεναντίας ξηρασίας και αν 
αφήναμε τόσο διάκενο θα 
θέλαμε συνεχώς να βάζαμε 
νερό στο κομποστοποιητή 
μας. Μας είπε απλά να 
βάλουμε τα ξύλα πιο κοντά το 
ένα με το άλλο για να μην 
εξατμίζετε εύκολα το νερό μας 
και να αερίζετε από τα μικρά 
διάκενα που θα έχουμε μεταξύ 
των ξύλων.  
Ετοιμάσαμε έτσι ένα κάδο 
κομποστοποίησης παρόμοιο 
με αυτό που βρήκαμε από το 
διαδίκτυο με μόνη διαφορά ότι 
είχαμε πλέον τα ξύλα αρκετά κολλητά μεταξύ τους όπως μπορούμε να δούμε στο 
σχέδιο μας.   
 
Ο χώρος που καταλαμβάνει ένας κάδος κομποστοποίησης είναι περίπου 1m3. Αν όμως 
θελήσετε να κάνετε κομποστοποίηση χωρίς κάδο, τότε ο σωρός πρέπει να είναι αρκετά 
μεγάλος για να κρατάει τη θερμότητα που παράγει, αλλά και αρκετά μικρός έτσι ώστε ο 
αερισμός του να γίνεται σωστά. Ιδανικά μπορεί να έχει βάση 1x1 μέτρο και ύψος επίσης 
1 μέτρο. Σωροί που ξεπερνούν τα 4,5 μέτρα σε πλάτος ή ύψος δεν συνιστούνται επειδή 
είναι δύσκολος ο αερισμός τους. Χρειάζεται επίσης κάποιος χώρος γύρο από τον σωρό 
για την αποθήκευση οργανικών υλικών, όπως π.χ. φύλλα. Διαλέξτε ένα βολικό μέρος 
για το σωρό σας. Να είναι σε κοντινό και προσιτό μέρος. Ένα επίπεδο σκιερό μέρος 
είναι ιδανικό. Η παρουσία του ήλιου όμως δεν επηρεάζει την κομποστοποίηση. Η 
πρόσβαση σε τρεχούμενο νερό είναι επιθυμητή. Μην δημιουργείτε σωρούς που 
εφάπτονται σε ξύλινες επιφάνειες επειδή αυτές αργά ή γρήγορα θα σαπίσουν. Στη δική 
μας περίπτωση είναι 0.80 μέτρα επί 0.80 μέτρα και έχει ύψος 1 μέτρο.  



Για να βάλουμε το κάδο μας σε ένα 
χώρο που θα ήταν στεγασμένος 
(προτιμήσαμε το μοτοροστάσιο του 
σχολείου αφού δεν υπάρχουν 
μοτοσυκλέτες στο σχολείο μας 
ετοιμάσαμε μια βάση για να κάθετε 
πάνω. 
Τη γεμίσαμε με χώμα και με χαλίκια 
για να απορροφά τα υγρά και τη 
δυσοσμία 

Και ξεκινήσαμε τη κατασκευή με βάση 
τα σχέδια μας. 

 
 

Ο κομποστοποιητής μας τώρα είναι έτοιμος και με τη νέα χρονιά θα αρχίσουμε να το 
γεμίζουμε  



 
 

Επίλογος – Συμπεράσματα   
 
Η ενασχόληση μας με αυτή την ερευνητική εργασία μας βοήθησε στο να καταλάβουμε 
αρκετά πράγματα σε σχέση με την ανακύκλωση των οργανικών αποβλήτων. Η 
ανακύκλωση επιβάλλετε έτσι ώστε να μπορέσουμε να ζούμε σε ένα καλύτερο 
περιβάλλον και όχι σε ένα περιβάλλον γεμάτο σκουπίδια που επιβαρύνει κατά πολύ το 
φαινόμενο του θερμοκηπίου.  
 
Τελειώνοντας θα συνοψίσουμε και θα αναφέρουμε τους λόγους που επιβάλλετε να 
γίνετε κομποστοποίηση. Οι λόγοι που επιβάλλουν την κομποστοποίηση ως βασική 
μέθοδο για τη διαχείριση των οργανικών αποβλήτων έχουν να κάνουν με το τρίπτυχο 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. 
 Επειδή οι ανάγκες των Κυπριακών εδαφών σε οργανική ουσία είναι τεράστιες, 

λόγω της πολύ χαμηλής περιεκτικότητας (1%). Στη Γερμανία, για παράδειγμα, η 
περιεκτικότητα των εδαφών σε οργανική ουσία είναι 7-8% και κάνουν 
κομποστοποίηση για να την ανεβάσουν σε ακόμη πιο υψηλά επίπεδα. 

 Επειδή υπάρχει μεγάλη ανάγκη ορθολογικής διαχείρισης και προστασίας των 
διαθέσιμων υδάτων και ιδιαίτερα εξοικονόμησης του με την εφαρμογή της χρήσης 
του κομπόστ στη γεωργία. 

 Επειδή μειώνονται οι εκπομπές του CO2 και οι επιπτώσεις των κλιματικών 
αλλαγών. 



 Επειδή είναι ασύγκριτα η πλέον οικονομική μέθοδος τελικής διαχείρισης των 
οργανικών υλικών. 

 Επειδή έχει την ευρύτερη δυνατή κοινωνική αποδοχή και συναίνεση. 
 Επειδή είναι η πλέον φιλική προς στο περιβάλλον. 
 Επειδή πρώτα συζητάς και εφαρμόζεις τις οικονομικότερες και καλύτερες 

επιλογές και μετά κοιτάς εάν υπάρχει ανάγκη για τις ακριβές και δύσκολες. 
 
Για να μπορέσουμε να φέρουμε εις πέρας και να ολοκληρώσουμε την ερευνητική μας 
εργασία μας βοήθησαν αρκετοί και χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσαμε να 
ολοκληρώσουμε αυτό που είχαμε ξεκινήσει. Θα θέλαμε πριν να κλείσουμε να τους 
ευχαριστήσουμε. Ευχαριστούμε έτσι:  
 Τον συντονιστή καθηγητή μας κ. Νικόλα Νικολάου,  για τη συνεχή και αμέριστη 

συμπαράσταση του γιατί μέσα από αυτή τη διαδικασία κερδίσαμε όλοι μας τόσο 
εμπειρίες όσο και γνώσεις 

 Τους άλλους δύο καθηγητές κ. Αλέξανδρο Γρίβα και κα. Θεονίτσα Σταύρου που 
μας βοήθησαν στη κατασκευή του κομποστοποιητή.  

 Τους συμμαθητές μας Ιωάννου Θόη και Σωκράτους Βάσο για τη βοήθεια τους στη 
κατασκευή.  

 Τους Δρ. Μιχάλη Λοϊζίδη και κ. Χαράλαμπο Θεοπέμπτου, που μας έδωσαν 
αρκετές πληροφορίες και μας ενημέρωσαν όσο χρειάστηκε για το θέμα. 

 Τη φιλόλογο του σχολείου μας κ. Γαλάτεια Χάσκα για τη ορθογραφική και 
συντακτική επιμέλεια των κειμένων.  

 Την διευθύντρια του σχολείου μας κ. Μαρία Θεοφάνους για την στήριξη και την 
εμπιστοσύνη που μας έδειξε.  

 Τον Σύνδεσμο Γονέων του Λυκείου μας για τη συνεχή υποστήριξη του έτσι ώστε 
να μπορούμε να είμαστε άνετοι ως προς την διαχείριση των λεφτών που είχαμε για 
αυτή την κατασκευή. 

Μετά το πέρας της ερευνητικής μας εργασίας ετοιμάσαμε μια παρουσίαση και μια αφίσα 
(παράρτημα 2). Παρουσιάσαμε τα αποτελέσματα μας στο 1ο Παγκύπριο συνέδριο 
μαθητών καθηγητών που έγινε από τις 2 μέχρι τις 4 του Μάρτη του 2012 στο Columbia 
Beach Resorts στο Πισσούρι και θα τα παρουσιάσουμε ξανά στο σχολείο μας μέσα από 
την αφίσα. Με το που θα ξεκινήσουμε τη δική μας παραγωγή κόμποστ πιστεύουμε ότι 
θα ευαισθητοποιηθεί περισσότερος κόσμος που θα μας βλέπει.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Βιβλιογραφία  

Στη βιβλιογραφική μας ανασκόπηση χρησιμοποιήσαμε κατά πολύ το διαδίκτυο για να 

μπορέσουμε να συλλέξουμε πληροφορίες. Ολόκληρο το πρώτο κεφάλαιο της 

επισυναπτόμενης μελέτης βασίζετε σε πληροφορίες που πήραμε από το διαδίκτυο και 

από αρκετές ιστοσελίδες που αν τις γράφαμε θα γεμίζαμε περισσότερες από μία σελίδες 

που δικαιούμαστε.  

 

Η ανάλυση των ερωτηματολογίων έγινε με παρόμοιο τρόπο όπως σε άλλες ερευνητικές 

εργασίες που έγιναν στο σχολείο μας. Συγκεκριμένα ενημερωθήκαμε από τις 

ερευνητικές εργασίες:  

1. ‘Ηλιακό αυτοκίνητο’ Ερευνητική εργασία, Συντονιστής καθηγητής: Νικόλας 

Νικολάου, Λύκειο Αγίου Αντωνίου, Σχολική χρονιά 2008 – 2009, Λεμεσός  

2. ‘Ένα σύγχρονο ενεργειακό σπίτι’, Ερευνητική εργασία, Συντονιστής καθηγητής: 

Νικόλας Νικολάου, Λύκειο Αγίου Αντωνίου, Σχολική χρονιά 2008 – 2009, 

Λεμεσός 

3. ‘Ηχορύπανση στη Λεμεσό’, Ερευνητική εργασία, Συντονιστής καθηγητής: 

Νικόλας Νικολάου, Λύκειο Αγίου Αντωνίου, Σχολική χρονιά 2009 – 2010, 

Λεμεσός 

4. ‘Ηλεκτρομαγνητικά πεδία’, Ερευνητική εργασία, Συντονιστής καθηγητής: Νικόλας 

Νικολάου, Λύκειο Αγίου Αντωνίου, Σχολική χρονιά 2008 – 2009, Λεμεσός 

 

Επίσης αρκετές πληροφορίες είχαμε και από τις συνεντεύξεις που πήραμε από τον κ. 
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Παράρτημα 1 
Ερωτηματολόγιο  
Κομποστοποίηση Οικιακών Αποβλήτων  
Αγαπητοί συμμαθητές, στο σχολείο μας φέτος μια ομάδα συμμαθητών σας θα ασχοληθεί 
με την Κομποστοποίηση Οικιακών Αποβλήτων (θα κάνουμε ένα κομποστοποιητή στο 
σχολείο και θα προσπαθήσουμε να παράγουμε οργανικό χώμα από τα απόβλητα που 
θα έχουμε στην αυλή του σχολείου μας) και γενικά με την ανακύκλωση οργανικών 
προϊόντων, έτσι ώστε να σας ενημερώσουμε για αυτά για να μπορέσουμε να 
αντιμετωπίσουμε κάπως το πρόβλημα της λειψυδρίας που έχουμε στη Κύπρο.  Για να 
μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε την έρευνά μας, σκεφτήκαμε να σας δώσουμε το πιο 
κάτω ερωτηματολόγιο έτσι ώστε μετά να επικεντρωθούμε στα όσα  δεν γνωρίζετε για τη 
κομποστοποίηση και τον τρόπο με τον οποίο γίνεται, έτσι ώστε να μπορέσουμε να σας 
ενημερώσουμε στην συνέχεια.    
Στις απαντήσεις σημειώστε αυτό που ισχύει για την περίπτωσή σας. Κυκλώστε την 
απάντηση που αντιστοιχεί με την ένδειξη που σας εκπροσωπεί. Σας ευχαριστούμε εκ 
των προτέρων για τη κατανόηση που δείχνετε σε αυτό το ερωτηματολόγιο. Σας 
παρακαλούμε οι απαντήσεις σας να είναι ειλικρινείς έτσι ώστε να εξαχθούν χρήσιμα 
συμπεράσματα.   
Φύλο: 
                   Α. Αγόρι.  
                   Β. Κορίτσι. 
Τάξη: 

A. Α Λυκείου. 
B. Β Λυκείου. 
Γ.  Γ Λυκείου. 

 
Σε ποια περιοχή μένετε; 
                   Α. Άγιος Αντώνιος. 
                   Β. Κολόσσι. 
                   Γ. Ακρωτήρι-Ασώματο. 
                   Δ. Τραχώνι. 
                   Ε. Άλλη περιοχή. 

1. Έχετε ξανακούσει την λέξη κομποστοποίηση; 
Α. Ναι. 
Β. Όχι. 

2. Ξέρετε τι είναι η κομποστοποίηση; 
Α. Ναι. 
Β. Όχι. 

3. Τι πιστεύετε ότι είναι η κομποστοποίηση;  
Α. Παραγωγή  ηλιακής ενέργειας. 
Β. Παραγωγή φυσικού λιπάσματος. 
Γ. Παραγωγή γλυκού κομπόστου από φρούτα. 
Δ. Παραγωγή τροφίμων. 

4. Ποια από τα παρακάτω υλικά πιστεύετε ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην 
κομποστοποίηση; (Μπορείτε να επιλέξετε περισσότερα από ένα αν θέλετε). 



 Α. Κλαδιά από δέντρα και θάμνους, κλαδέματα, ξερά φύλλα,                      
κομμένο γρασίδι. 
 Β. Τρίχες κουρέματος, κομμένο χορτάρι από γκαζόν, φλούδες από 
εσπεριδοειδή, κοπριά από χορτοφάγα ζώα, άχυρο, κέλυφος αυγών. 
 Γ. Τρόφιμα) 
 Δ. Φλούδες και υπολείμματα φρούτων (μη ψεκασμένα και ωμά). 
 Ε.  Υπολείμματα από σαλάτες χωρίς τα υγρά. 
 Ζ.  Στάχτη π.χ. από τζάκι, από τσιγάρο κτλ. 
 Η. Υπολείμματα φαγητού, υπολείμματα ζώων (κομματάκια από κρέατος, 
εντέρων, κόκκαλα κτλ) 
 Θ. Ηλεκτρική ενέργεια  
 Ι. Λάδια μηχανής. 
ΙΑ. Φρούτα  
ΙΒ. Γλυκά (γλυκά του κουταλιού, σοκολάτες, κέικ, γλυκό κομπόστο κτλ) 
ΙΓ. Λίπασμα  
ΙΔ. Ηλιακή ενέργεια 
ΙΕ. Φύλλα και κλαδιά από φυτά τα οποία ασθενούν. 
ΙΖ. Τίποτα από τα πιο πάνω  
ΙΘ. Κάτι άλλο (παρακαλώ συμπληρώστε)……………………………. 

5. Πιστεύετε ότι η κομποστοποίηση μπορεί να βοηθήσει θετικά τον άνθρωπο και το 
περιβάλλον γενικότερα; 

Α. Ναι. 
Β. Όχι. 
 

6. Σε ποια από τα παρακάτω πιστεύετε ότι  χρησιμεύει και βοηθά η κομποστοποίηση; 
(Μπορείτε να επιλέξετε περισσότερα από ένα αν θέλετε). 

Α. Προστασία του περιβάλλοντος. 
Β. Εξοικονόμηση χρημάτων. 
Γ. Παραγωγή Ηλεκτρικής ενέργειας  
Δ. Παραγωγή τροφίμων και γλυκών κομπόστου 
Ε. Καταπολέμηση βλαβερών μικροοργανισμών στα φυτά μας. 
Ζ. Παραγωγή Ηλιακής Ενέργειας  
Η. Εξοικονόμηση ενέργειας  
Θ. σε τίποτα από τα πιο πάνω  
Ι. Σε κάτι άλλο (παρακαλώ συμπληρώστε)…………………………….. 
 

7. Πιστεύετε ότι η κομποστοποίηση μπορεί να προκαλέσει οποιεσδήποτε βλάβες; 
Α. Ναι.  
Β. Όχι. 
 

8. Αν ναι, με ποιους από τους παρακάτω τρόπους κατά την γνώμη σας. (Μπορείτε να 
επιλέξετε περισσότερα από ένα αν θέλετε). 

Α.  Μολύνει τον ατμοσφαιρικό αέρα. 
Β. Δημιουργεί πόλο έλξης μυγών και άλλων ζωυφίων, προκαλεί δυσοσμία. 
Γ. Απελευθερώνει αέρια με αποτέλεσμα να μεγαλώνει και να επεκτείνεται η 
τρύπα του όζοντος. 



Δ. Προκαλεί καρκίνο των πνευμόνων λόγω της δυσοσμίας. 
Ε. Κάτι άλλο (παρακαλώ συμπληρώστε) ………………………………… 
 
 

9. Γνωρίζετε για την κομποστοποίηση στο σπίτι; 
Α. Ναι . 
Β. Όχι. 
 

10. Στο σπίτι σας κάνετε κομποστοποίηση; 
Α. Ναι. 
Β. Όχι. 
Γ. Δεν ξέρω, δεν απαντώ. 
Αν ΝΑΙ με ποιο τρόπο; 

 
11. Πιστεύετε ότι σχεδόν όλοι θα έπρεπε να κάνουμε κομποστοποίηση στο σπίτι; 

    Α. Ναι. 
    Β. Όχι. 
Αν ΝΑΙ για ποιο λόγο το πιστεύετε; 
                                                             
Σας ευχαριστούμε 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Παράρτημα 2 – Αφίσα  

 


