
Και πάλι  ανακύκλωση, τώρα με 

κομποστοποίηση 
 

 
Τα τελευταία χρόνια στην Κύπρο, έχει αυξηθεί σε σημαντικό βαθμό η ευαισθητοποίηση του κόσμου για ανακύκλωση, κυρίως χαρτιού, πλαστικών, αλουμινίου, ρούχων και 

μπαταριών. Σπάνια, όμως, ακούμε για τη βιοαποικοδόμηση των οργανικών οικιακών αποβλήτων, δηλαδή την κομποστοποίηση.  

Στην οικιακή κομποστοποίηση χρησιμοποιούνται κατάλοιπα λαχανικών, φρούτων, πατατών κλπ, μαζί με διάφορα απόβλητα του κήπου όπως ξηρά φύλλα, κλαδέματα και 

κομμένο γρασίδι. 

Είναι κοινή διαπίστωση ότι στην Κύπρο του σήμερα δεν υπάρχουν πολλοί διαθέσιμοι χώροι για να πετάμε τα συγκεκριμένα απόβλητα ενώ, παράλληλα, δεν συμφέρει να πετάμε 

στα σκουπίδια υλικά που μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε για να βελτιώσουμε τα εδάφη μας. Η διάθεση λίγου χρόνου από τον καθένα μας θα μπορούσε να βοηθήσει στη 

βελτίωση της ποιότητας της καλλιεργήσιμης γης και ταυτόχρονα στη μείωση των σκουπιδιών και των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και αέριων ρύπων που προκαλούν 

ρύπανση του περιβάλλοντος. Η σωστή διαχείριση των οργανικών αποβλήτων μπορεί να δώσει εξαιρετικής ποιότητας λίπασμα με τη διαδικασία της κομποστοποίησης καθώς 

επίσης και ενέργεια μέσω της παραγωγής βιοαερίου. Για τους πιο πάνω λόγους η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υποχρεώσει την Κυπριακή κυβέρνηση, μέχρι τον Ιούνιο του 2012, να 

μειώσει τα οργανικά απόβλητα, που φθάνουν στις χωματερές, στο 50% της συνολικής κατά βάρος ποσότητας των βιοαποδομήσιμων αστικών αποβλήτων που είχε παραχθεί το 

1995, ή την τελευταία προ του 1995 και στο 35% τον Ιούλιο του 2016. Επομένως στόχος της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι η μείωση των σκουπιδιών στο 50% μέχρι το 2020. 

                                                                                               

 Ιστοσελίδες: 
http://www.moa.gov.cy/moa/environment 

http://theopemptou.blogspot.com 

 

 

 Μαθητική ομάδα: Αδαμίδου Γεωργία, Βρόντη Χριστίνα, Παραδεισιώτη Νεφέλη, Χατζηκωνσταντίνου Διονύσης, Χρίστου Εβελίνα   

Σχολική Χρονιά: 2014-2015 

Σχολείο: Γυμνάσιο Έγκωμης, Κυριάκος Νεοκλέους 

Υπεύθυνη καθηγήτρια: Συμεωνίδου Γιάννα 

 

  

Αποφασίσαμε  
να διερευνήσουμε κατά πόσον οι συμμαθητές μας ήταν ενημερωμένοι για την κομποστοποίηση. 
 

Σκοπός μας  
ήταν η ευαισθητοποίηση των συμμαθητών μας άλλα και όλων των πολιτών της τοπικής κοινότητας όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος, μέσα 

από δραστηριότητες φιλικές προς το περιβάλλον όπως η κομποστοποίηση. 
 

      Οι δράσεις μας                                                        Φωτογραφίες από τις δράσεις μας 
 
 

 

 

Η αφίσα μας            και το ενημερωτικό μας υλικό 

 

  

 
 
Σύμφωνα με τις απαντήσεις των 

συμμαθητών μας στο  ερωτηματολόγιο  (Α) 

διαπιστώσαμε ότι δεν ήταν αρκετά 

ενημερωμένοι για την κομποστοποίηση. 

Μετά τις δράσεις μας οι συμμαθητές μας 

ενημερώθηκαν, προβληματίστηκαν και 

ευαισθητοποιήθηκαν για το σημαντικό αυτό 

θέμα.  

Η αρμόδια αρχή να ασχοληθεί περισσότερο 

με τον τομέα της κομποστοποίησης και να 

βοηθήσει τον καθένα μας να συμβάλει με τον 

δικό του τρόπο.  

Να οργανώσει σεμινάρια και ενημερωτικά 

εργαστήρια για τη σωστή διαχείριση των 

οικιακών απορριμμάτων και τη σωστή χρήση 

των κάδων κομποστοποίησης.  

Να τοποθετηθούν κάδοι κομποστοποίησης 

σε πάρκα, πλατείες και κατοικίες.  
 
 

Αναζητήσαμε πηγές από το Διαδίκτυο και τη βιβλιογραφία. 

Κάναμε έρευνα με ερωτηματολόγιο (Α) ανάμεσα στους συμμαθητές 

μας. 

Επισκεφτήκαμε εταιρεία η οποία ασχολείται με την κομποστοποίηση 

  κλαδεμάτων. 

Κάναμε κομποστοποίηση στο σχολείο μας. 

Καλέσαμε στο σχολείο μας ειδικούς για να μιλήσουν στους 

  συμμαθητές μας για την κομποστοποίηση. 

Ετοιμάσαμε σελιδοδείκτη καθώς και ένα ενημερωτικό δίφυλλο για την 

κομποστοποίηση. 

Κατασκευάσαμε αφίσες. 

Μετά την ενημέρωση των συμμαθητών μας, δώσαμε ξανά το 

ερωτηματολόγιο στους συμμαθητές μας για να αξιολογήσουμε την 

επιτυχία των δράσεων μας. 
Δημιουργήσαμε λαχανόκηπο με το κομπόστ που είχαμε παράξει.  
 

 

Προφίλ έρευνας-Αποτελέσματα                                        Συμπεράσματα-Λύσεις 


