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Περίληψη έργου 
 
Η επεξεργασία οργανικών απορριμμάτων στο νησί Πάρος (Κυκλάδες, Ελλάδα)  
σε κομπόστ και η χρησιμοποίηση αυτού του κομπόστ στη δημιουργία χούμου1 
στο έδαφος  θα  συντελέσει   από  τη  μια  πλευρά  στη  λύση  του  αυξανόμενου 
προβλήματος των  απορριμμάτων  στο  νησί  και  από  την  άλλη  στη 

μακροπρόθεσμη βελτίωση του εδάφους.  
Τα ήδη επιβαρυμένα και σχεδόν ερημοποιημένα εδάφη καθιστούν τη γεωργική 
εκμετάλλευση δύσκολη, επίπονη και χρονοβόρα. 
Η αύξηση της ποσότητας του χούμου στο έδαφος παρέχει τη δυνατότητα στο 
έδαφος να  ανακτήσει  τις  αρχικά  υπάρχουσες  λειτουργίες  του , όπως  ο 
καθαρισμός και  η  αποθήκευση  του  νερού , η  παροχή  θρεπτικών  ουσιών  στα 
φυτά, η αδρανοποίηση των βλαβερών ουσιών και η σταθερότητα. Με αυτό το 
τρόπο το έδαφος γίνεται  ικανό  να  απορροφάει  το  νερό , τις  ελάχιστων  αλλά 
ισχυρών βροχοπτώσεων και αποφεύγεται η ερημοποίηση του εδάφους. 
Mέσα από την κομποστοποίηση και την παραγωγή χούμου  δίνεται στο έδαφος 
η δυνατότητα να δεσμεύει περίπου 300 τόνους CO2 ανά εκτάριο, προτού αυτοί 
απελευθερωθούν στην ατμόσφαιρα. 
Από το 2008 λειτουργεί στην Πάρο ο πρώτος XYTA του νησιού, πριν από αυτό 
τα απόβλητα κατέληγαν σε ΧΑΔΑ και καίγονταν.  
Παρόλα αυτά ο XYTA, η οποία είχε αρχικά προγραμματισμένη διάρκεια ζωής τα 
25 χρόνια, γεμίζει με γοργούς ρυθμούς.  
Το γεγονός  ότι  περίπου  45%(!) των  απορριμμάτων  που  καταλήγουν  στη  XYTA 
είναι οργανικής προέλευσης και κατʼ επέκταση κομποστοποιήσιμα, παρέχει μια 
μοναδική ευκαιρία ο XYTA μέσω  κομποστοποίησης  να  αυξήσει  κατά  ένα 
σημαντικό βαθμό τη διάρκεια ζωής του. 

Με τη  φιλοσοφία  μιας  κοινωνικής  επιχείρησης  η Compost Paros  δεν 
προσανατολίζεται προς  το  κέρδος , ενώ  ταυτόχρονα  επιδιώκει  να 
μεγιστοποιήσει την  κοινωνική  χρησιμότητα  και  να  προωθήσει  με  τις  ίδιες 
δυνάμεις την αειφόρο ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος. 

                                                
1 Χούμος ονομάζεται το σύνολο της οργανικής ύλης η οποία βρίσκεται στα επιφανειακά 
στρώματα του εδάφους και η οποία υποβάλεται σε συνεχείς  διεργασίες αποσύνθεσης 
και σύνθεσης νέων ουσιών. 
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Δεδομένου ότι  η  Πάρος  δεν  είναι  η  μοναδική  περιοχή  με  τη  συγκεκριμένη 
προβληματική, ευχής  έργο  θα  ήταν  η  δημιουργία  και  επιτυχής  εφαρμογή 
μονάδων κομποστοποίησης σε ανάλογες περιοχές  του πλανήτη.  
 
 
Το προιόν και τα οφέλη 
 
Ο κύριος στόχος της κοινωνικής επιχείρησης Compost Paros είναι να προαχθεί 
η αειφορία  και  η  μελλοντική  πορεία  του  νησιού  Πάρος  (Κυκλάδες, Ελλάδα), 
καθώς και  η  ανάλογη  συνειδητοποίηση  των  κατοίκων . Ιδιαίτερη  σημασία 
δίνεται σε μια αδιάκοπη διαχείριση των γεωργικών εκτάσεων. 
Αυτός ο  στόχος  θα  επιτευχθεί και μέσα από  την  κομποστοποίηση  των 
απορριμμάτων και  τη  λογική  χρήση  του  κομπόστ , με  του  οποίου  τη  βοήθεια 
προωθείται η  ανάπτυξη  και  η  βελτίωση  της  ζωής  του  εδάφους  , καθώς 
παράγεται χούμος . Ο  χούμος  αυξάνει  την  π αραγωγικότητα του  ήδη 
ταλαιπωρημένου και  επιβαρυμένου  εδάφους  και  κατά  αυτόν  τον  τρόπο 
βελτιώνεται η τοπική διαχείριση της γης. Επιπροσθέτως υπάρχει το σημαντικό 
πλεονέκτημα της αποσυμφόρησης του XYTA του νησιού.  

 
Ανάλυση αναγκών και υπάρχουσας κατάστασης 
 
Η Πάρος είναι ένα κυκλαδίτικο νησί με περίπου 16.000 μόνιμους κατοίκους. Η 
καύση οργανικού  υλικού  και  η  εφαρμογή  χημικού  λιπάσματος  στην 
αγροκαλλιέργεια είναι  μέχρι  στιγμής  ιδιαίτερα  συνηθισμένη . Με  αυτό  τον 
τρόπο υπάρχουν βλαβερές εκπομπές  αερίων  στην  α τμόσφαιρα  και 
επικίνδυνες ουσίες στο έδαφος. Ως αποτέλεσμα, τα εδάφη γίνονται ευπαθή σε 
ασθένειες και λιγότερο γόνιμα. 
 
Εκτός από  αυτό , λόγω  των  μακρών  περιόδων  ξηρασίας  και  των  σύντομων, 
αλλά ισχυρών  βροχοπτώσεων,  επέρχεται η διάβρωση  του  εδάφους . Επίσης  η 
χρήση κοπριάς  πλούσιας  σε  χημικά  στοιχεία επιβραδύνει τη  δημιουργία 
στρώματος χούμου,  το  οποίο  διαθέτει  ισχυρή  δυνατότητα  συγκράτησης 
υδάτων και θα μπορούσε να συντελέσει ενεργά στην αποφυγή της διάβρωσης 
του εδάφους. Σε ιδιωτικούς κήπους το πρόβλημα αντιμετωπίζεται με τη χρήση 
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τύρφης. Παρόλα  αυτά  πρέπει  να  ληφθεί  υπόψη  ότι η τύρφη  εισάγεται  από  το 
εξωτερικό και είναι  προιόν  αποξηραμένων  βάλτων , το  οποίο  μπορεί  να 
προκαλέσει μη αναστρέψιμες βλάβες στα τοπικά οικολογικά συστήματα.  
 
Σε αυτά  έρχεται  να  προ στεθεί το  γεγονός  ότι  η  παραδοσιακή  γνώση  της 
καλλιέργιας γης δεν μεταδίδεται πια στις επόμενες γενιές, καθώς αυτές έχουν 

στρέψει το  ενδιαφέρον  τους  προς  τον  σημαντικά  πιο  επικερδή  τομέα  του 
τουρισμού, αποφεύγοντας  την  σκληρή  δουλειά  με  τη  γη . Η  γνώση  γενε ών 
κινδυνεύει να χαθεί.  
 
Επιπλέον ο δήμος της Πάρου αντιμετωπίζει πρόβλημα απορριμάτων. Μέχρι το 
2008 δεν  υπήρχε καμία επίσημη , οργανωμένη  διαχείρηση  απορριμάτων . Τα 
απορρίματα κατέληγαν σε  ΧΑΔΑ  και  καίγονταν . Από  το  2008 το  μεγαλύτερο 
μέρος των  αποριμμάτ ων τ ου Δήμου Πάρου και  Κοινότητας  Αντιπάρου  
μεταφέρεται στ ο XYTA. Συμφωνα  με  τους Karkazi et al. (2003) πρόκειται  για  
12.420 τόνους  απορρίμματα  το  χρόνο , με  αυξητική  τάση  (σελ.3). Σύμφωνα  με 
επίσημες πηγές, ο XYTA πρόκειται  να  αγγίξει  τα  όρια  χωρητικότητάς του το 
2033 (Δήμος Πάρου  2008, σελ . 21). Αλλά  οι  τελευταίες  εξελίξεις  καθιστούν 
πιθανό το γεγονός ο XYTA να έχει πολύ πιο σύντομο προσδόκιμο ζωής. 

Εικόνα 2. XYTA της δήμου Πάρου . Καλοκαίρι 2010. Φωτογραφία αρχείο ΧΥΤΑ. 
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Το προσδόκιμο ζωής  του  ΧΥΤΑ  μπορ εί να  βελτιωθεί  αφού  το 45% των 
απορριμμάτων είναι  οργανικής  προέλευσης  και  συνεπώς  κομποστοποιήσιμα . 
Αυτό σημαίνει πάνω από 5.500 τόνους οργανικό υλικό το χρόνο (βλέπε επίσης 
Εικόνα 3) (Karkazi et al., 2003, σελ. 3). 

 

 
Σχεδιασμός λύσης 
 
Από το  2008 λειτουργεί  σύστημα  ανακύκλωσης  σε  Πάρο  και  Αντίπαρο , με  
διαχωρισμού γυαλιού , χαρτιού  και  πλαστικού , σύμφωνα  με  το  οποίο , τα 
προαναφερθέντα απορρίματα συγκεντρώνονται και μεταφέρονται με πλοία σε 
εργοστάσιο ανακύκλωσης στην στερεά Ελλάδα. Σε αυτούς τους τρεις κάδους 
ανακύκλωσης πρέπει  να  προστεθεί  και  ένας  τέταρτος , αυτός  των  οργανικών 
απορριμάτων, έτσι  ώστε  να  μη  μεταφέρονται  πλέον  αυτά  τα  απορίμματα  στο 
XYTA, αλλά  στην  ανεγερμένη  μονάδα  κομποστοποίησης . Εκεί θα 
κομματιάζονται και θα κομποστοποιούνται. Μέσα  από την επίτευξη  των 
κατάλληλων συνθηκών , τα  οργανικά  στοιχεία   τίθενται  σε  μια  μικροβιολογική 
διαδικασία.  
Το τελικό  προϊόν  είναι  σκούρο , ισχυρό  και  πλούσιο  σε  θρεπτικά  στοιχεία 
κομπόστ, το  οποίο  μπορεί  να  χρησιμεύσει  ως  εξαιρετικό  λίπασμα  για  κήπους 
και χωράφια. Υπάρχει  επίσης  η  δυνατότητα  της  ανάμειξης  του  κομπόστ  με  το 
έδαφος με  αποτέλεσμα  την  παραγωγή  ιδιαίτερα  εύφορου  χώματος  με  σκοπό 
την εμπορευματοποίηση του. Αυτό το χώμα θα χρησιμεύσει πάνω από όλα στη 
δημιουργία νέων, γόνιμων κήπων.  
Επειδή λόγω  της  κ ομποστοποίησης θα καλήγουν αυτομάτως  λιγότερα 

απορρίματα στο XYTA, ο Δήμος μπορεί  να  καταβάλλει  ένα  τέλος  υπηρεσίας 
στην Compost Paros για  την  επεξεργασία  των  απορριμάτων . Η  Compost Paros 
εξασφαλίζει από  αυτό  το  τέλος , και  την  πώληση  των  κομποστοποιημένων 
προιόντων τα  απαραίτητα  έσοδα  ώστε  να  μπορεί  να  λειτουργήσει  τη  μονάδα 
κομποστοποίησης.  
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Για να επιτευχθεί το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα και η διαρκής ανάπτυξη του 
εδάφους και  της  διαχείρησης  της  γης  είναι  προαπαιτούμενη  η  ισχυρή 
συνεργασία με τον γηγενή πληθυσμό.  
Mια εντατική  συνεργασία  με  ανεξάρτητους  αγροτοκαλλιεργητές  θα  βοηθήσει 
στη συνειδητοποίηση από την πλευρά τους των οφελών της κομποστοποιήσης, 
με συνέπεια να λειτουργήσουν οι ίδιοι στο μέλλον ως ‚μέντορεςʼ στους δικούς 

τους κύκλους . Στα  πλαισία  αυτής της  συνεργασίας  επιδιώκονται  υποδέιγματα 
αγροτικών καλλιεργιών στα οποία μπορούν να εφαρμοστούν και ως εκ τούτου 
να συγκριθούν  διάφορες  καλλιεργητικές  μέθοδοι , ώστε  να  κατασταθούν 
εμφανή τα  πλεονεκτήματα  της  κομποστοποίησης . Σημαντική  κρίνεται  η 
συνεργασία με σχολεία, ώστε η νέα γενιά να συνειδητοποιήσει τη σημασία του 
περιβάλλοντος και  να  έρθει  σε  στενότερη   επαφή  με  τη  διαχείρηση  της  γης.  
Στην πραγματοποίηση  του  έργου  της Compost Paros κομβικό  σημείο  αποτελεί 
η έννοια  κοινωνική  επιχείρηση , καθώς  αυτή  έχει  στόχο  τη  αποκόμηση  του 
μέγιστου οφέλους  κοινωνικής  χρησιμότητας . Δεδομένου  ότι   η  Πάρος  δεν 
είναι το  μοναδικό  νησί  με  τα  προαναφερθέντα  προβλήματα , δεν  είναι  μόνο 
χρήσιμη, αλλά  αποτελεί  ταυτόχρονα  και  ηθική  υποχρέωση  η  εξάπλωση  αυτής 
της  έννοιας, προκειμένου να μεγιστοποιηθούν τα κοινωνικά οφέλη.  Επιπλέον 
βιώνουν και άλλα ελληνικά νησιά παρόμοιες συνθήκες. Η έννοια θα μπορούσε 
να εφαρμόστει  στις  περισσότερες  περιοχές  του  κόσμου  και  σε  ορισμένα 
σημεία ήδη  υλοποιείται , αν  και  συνήθως  υπό  το  πρίσμα  της  μεγιστοποίησης 
των κερδών (λ.χ. Γερμανία, Αυστρία). 

 
Oι επιπτώσεις 
 
Μόνο με  την  αύξηση  του  στρώματος  χούμου  είναι  πιθανό  το  έδαφος  να 

ανακτήσει τις  αρχικά  υπάρχουσες  λειτουργίες  του , όπως  ο  καθαρισμός  και  η 
δυνατότητα αποθήκευσης του νερού, η παροχή θρεπτικών ουσιών στα φυτά, η 
σταθεροποίηση και  η  αδρανοποίηση  των  βλαβερών  ουσιώνʼ  (Ökoregion 
Kaindorf, 2008, σελ.7).  Αυτό προκαλεί μια σταθερή βελτίωση στην ποιότητα του 
εδάφους και ολοκληρώνει  τον  φυσικό  κύκλο  της  οικολογίας , ο  οποίος 
περιλαμβάνει τη  μετατρο πή των  οργανικών  αποβλήτων   μέσω  της  φυσικής 
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διαδικασίας της  κομποστοποίησης  σε  υψηλής  ποιότητας  λίπασμα , το  οποίο 
υποστηρίζει τη ανάπτυξη από την αρχή.  
Όπως αποδεικνύει  ο Gerald Dunst (1997) ακόμα  και  μετά  από  μια  πολύ 
βραχυπρόθεσμη εφαρμογή  της  κομποστο ποίησης μπορεί  να  καταγραφεί  μια 
σειρά από  επιτυχίες . Μερικά  παραδείγματα  μετά  από  μια - δυο  φορές 
εφαρμογή: 

· Η δομή της συνύπαρξης των ειδών μεταβάλλεται απότομα. 
· Η αναπαραγωγή των γαιοσκωλήκων αυξάνει σημαντικά. 
· Με ένα  ποσοστό  εφαρμογής  της  τάξης  των  30-50 m3   ανά  εκτάριο , η 

απόδοση είναι  η  ίδια  όπως  μετά  την  εφαρμογή  λιπασμάτων  του 
εμπορίου. 

· Τα προβλήματα με διάφορες ασθένειες των φυτών μειώνονται 
(Dunst, 1997, σελ. 113). 
 

Το ώριμο  κομπόστ  προσφέρει  μεγάλη  χωρητικότητα  αποθήκευσης  νερού  και 
διαθέτει ένα σημαντικό ποσοστό  θρεπτικών  στοιχείων , κυρίως  φώσφορο  και 
κάλιο. Λόγω  αυτών  των  χαρακτηριστικών  ενδείκνυται  για  τα  ξηρά  και 
διαβρωμένα εδάφη της γεωργίας της Πάρου. Με αυτό τον τρόπο αποφεύγεται 
δραστικά η  διάβρωση .  Το  κομπόστ  συντελεί στην αντικατάσταση χημικών 
λιπασμάτων και στην αύξηση των  γεωργικών  αποδόσεων  (Edwards et al., 2007, 
σελ. 8). Τα  εισαγόμενα  λιπάσματα  μπορούν  να  αντικατασταθούν  από  τοπικά 
παραγόμενα λιπάσματα . Έτσι , για  παράδειγμα , δε  θα  πρέπει  πλέον  να 
μεταφερθεί τύρφη  από  το  εξωτερικό  στο  νησί , καθώς  ένα  σημαντικά  πιο 
συμφέρον και  περιβαλλοντικά  πιο  ουσιαστικό  υποκατάστατο  παράγεται  και 
διατίθεται εδώ .  Μέσω  της Compost Paros μπορεί  να  πραγματοποιηθεί  η 
αναβάθμιση της  τοπικής  γεωργίας  στο  πλαίσιο  της  τοπικής  κοινωνίας  και  να 

αναζωπυρωθεί το ενδιαφέρον για τη γεωργία. Με αυτόν τον τρόπο υπάρχει και 
η ελπίδα να διαδοθεί  η  παραδοσιακή  γνώση  της  διαχείρισης  της  γης .  Αυτή 
υπάρχει ακόμα  στο  νησί , έστω  και  αν  περιορίζεται  πλέον  μόνο  σε  κάποιους 
παλιούς αγρότες  και  αγρότισσες  , μέσω  των  οποίων  θα μπορούσε και  θα 
έπρεπε ξανά να διαδοθεί.  
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Μια άλλη , πολύ  θετική  επίπτωση  της  κομποστοποίησης  είναι η δυνατότητα 
δέσμευσης CO2 σε μεγάλο βαθμό από την ατμόσφαιρα 2. Σε αυτό το σημείο η 
πώληση CO2 πιστοποιητικών  αποτελεί  μια  επιπλέον  δυνητική  πηγή  εσόδων.  
Σύμφωνα με  τη  γνώμη  ειδικών  , μέσα  από  τη  δημιουργία  χούμου  μπορούν  με 
την κατάλληλη  διαχείριση  να  δεσμεθούν  περίπου  300 τόνοι CO2

 ανά εκτάριο 
(Ökoregion Kaindorf, 2008, σελ.7). Αν τουλάχιστον στα 300 από τα 1.500 εκτάρια 

γεωργικά αξιοποίησιμης επιφάνειας γης γινόταν η εφαρμογή του κομπόστ και 
επιπροσθέτως η  ανάλογη  διαχείριση , αυτό  θα  μπορούσε  να  έχει  ως 
αποτέλεσμα τη δέσμευση 90.000 τόνων CO2. Αυτό συνεπάγεται, ότι στην Πάρο 
μόνο, υπάρχει  η  δυνατότητα  δέσμευσης  450.000 τόνων CO2 μέσω  της 
δημιουργίας χούμο υ (λαμβάνοντας υπόψη  ότι  πρόκειται  για  μια  πολύ 
συντηρητική εκτίμηση  βάσει  των  1.500 εκταρίων  γεωργικά  αξιοποιήσημης 
επιφάνειας).                                                                                                                                                        
Η ταινία  ‚Χούμος: η  ξεχασμένη  ευκαιρία  του  κλίματοςʼ  υπογραμμίζει  τη 
σημασία και το μέγεθος των διαφόρων απόψεων και συνίσταται θερμά  
(βλέπε: http://www.humus-derfilm.at/filmtrailer.html). 
 
Σίγουρα το οικονομικά πιο ισχυρό επιχείρημα για τη δημιουργία μιας μονάδας 
κομποστοποίησης είναι  ότι  ο XYTA μπορεί  να  αποσυμφορηθεί  ουσιαστικά . Το 
ακόλουθο γράφημα  (Εικόνα 3) δείχνει  πόσο  μεγάλες  είναι  οι  δυνατότητες 
εξελίξεις. 
   

                                                
2 Συγκριτικά, αν τοποθετούνταν πάνω στα 14.000 τετραγωνικά χιλιόµετρα της Αυστρίας κόµποστ, θα 
µπορούσε να δεσµεύσει πάνω από 10 εκατοµµύρια τόνους CO2. Αυτό είναι και το πόσο που η 
Αυστρία, σύµφωνα µε τη Συνθήκη του Κιότο, πρέπει να εξοικονοµήσει.  
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Εικόνα 3. Απορίμματα στο XYTA του Δήμου της Πάρου  

Πηγές: Karkazi et al., 2003, σελ.3 & Δήμος Πάρου 2008, σελ.21 

 

 
 

 Μακροπρόθεσμος στόχος  είναι  η  κομποστοποίηση  80% των  οργανικών 
απορριμμάτων. Η αποσυμφόρηση του XYTA,  δίνει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. 
Με αυτούς  τους  υπολογισμούς  μπορεί ο XYTA αντί  των  23 ετών  να 
ολοκληρώσει 49 χρόνια  λειτουργίας , εάν  το  ποσοστό  (βλέπε Εικόνα  4) των 
κομποστοποιήσιμων απορριμμάτων  κατά  τα  τέσσερα  πρώτα  χρόνια 
λειτουργίας της μονάδας αγγίζει το 50% και μακροπρόθεσμα το 80% (ο στόχος 
είναι το 80% να επιτευχθεί εντός των 14 χρόνων).  
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Εικόνα 4. Επιβάρυνση του XYTA 
 

Επιπλέον δίνεται  νέα  ώθηση  στην  τοπική  οικονομία . Εκτός  από  τις  θέσεις 
εργασίας που  θα  δημιουργηθούν , πρέπει  να  σημειωθεί  ότι  εγκαθιδρύεται  μια  
οικονομία με  μέλλον , στην  οποία  οι  μετέπειτα  ακόμη  πιο  ευνοϊκές  εξελίξεις 
συνιστούν ένα όχι άπιαστο όνειρο.  
Επιπλέον ,με γνώμονα  την  φιλοσοφία  μιας  κοινωνικής  επιχείρησης , δηλαδή 
έχοντας στόχο  τη   μεγιστοποίηση  των  οφελών  για  τον Δήμο, υπάρχει  η 
δυνατότητα, τα  κέρδη  της Compost Paros να  επενδυθούν  σε  περαιτέρω 
σχέδια, τα οποία με τη σειρά τους θα αυξήσουν τα οφέλη του Δήμου. 

 
Τώρα τίθεται το ερώτημα, για ποιό λόγο δεν έχει δημιουργηθεί μέχρι στιγμής 
μια τέτοια μονάδα, η οποία διαθέτει τόσα πολλά θετικά χαρακτηριστικά. Αυτό, 
πιθανώς, σχετίζεται  με  την  ιστορική  εξέλιξη  του  νησιού . Μέ χρι πριν  από 
περίπου 40 χρόνια , δεν  ήταν  αναγκαία  οποιαδήποτε  διαχείριση  απορριμμάτων 
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στην Πάρο , καθώς  δεν  υπήρχαν  απορρίμματα . Ο  πληθυσμός  του  νησιού 
παρήγαγε  ο  ίδιος  τα  απαιτούμενα . Από  τη  στιγμή  που  ήρθε  ο  τουρισμός  στο 
νησί, ξεκίνησε  και  η  συγκομιδή  α πορριμμάτων. Επιπροσθέτως , το  θέμα 
περιβάλλον, στο  οποίο  ανήκει  η  επεξεργασία  των  απορριμμάτων , δεν  ήταν 
στην Ελλάδα  για  ένα   μεγάλο  χρονικό  διάστημα  καθόλου  επίκαιρο . Υπό  την 
πίεση της  Ευρωπαϊκής  ένωσης  άρχισε  η  ανάπτυξη  του  τομέα  αυτού . Παρόλο 

που η  Ε.ΠΕ .Μ - εταιρεία  περιβαλλοντικών  μελετών - Α.Ε . δημοσίευσε  ήδη  το 
2003 μια  μελέτη , στην  οποία  αναφέρεται  ότι  ο  συνδυασμός  χωματερών  και 
κομποστοποίησης είναι  για  τη  Νομαρχία  Κυκλάδων  , όσον  αφορά  την 
επένδυση αλλά  και  τη  διαχείριση  απορριμμάτων , η  καλύτερη  κα ι η  πιο 
συμφέρουσα λύση (Karkazi et al., 2003). 
Αλλά και το κόστος μιας τέτοιας επένδυσης, το οποίο είναι μεγάλη επιβάρυνση 
για ένα μικρό Δήμο, δεν  ενθάρρυνε  την  ανάπτυξη  σε  αυτόν  τον  τομέα  στην 
περιοχή. Επιπλέον  η  χρήση  προϊόντων  κομποστοποίησης  δεν  είναι  ευρέως 
διαδεδομένη στην Πάρο.  

 



Compost Paros 

14 

Σχεδιασμός και οργάνωση 
 
Αποστολή και εφαρμογή 
 
Ο κύριος στόχος της κοινωνικής επιχείρησης Compost Paros είναι να προαχθεί 
η αειφορία  και  η  μελλοντική  πορεία  του  νησιού  Πάρος  (Κυκλάδες, Ελλάδα) 
καθώς και  η  ανάλογη  συνειδητο ποίηση των  κατοίκων . Ιδιαίτερη  σημασία 

δίνεται σε μια σταθερή διαχείριση των γεωργικών εκτάσεων. 
 
Αυτός ο  στόχος  θα  επιτευχθεί και μέσα από  την  κομποστοποίηση  των 
απορριμμάτων και τη λογική χρήση του παραγώμενου κομπόστ. Σε αντίθεση με 
τις παραδοσιακές  επι χειρήσεις, η  πρώτη  προτεραιότητα  μιας  κοινωνικής 
επιχείρησης δεν  είναι  η  μεγιστοποίηση  του  κέρδους , αλλά  η  επιδίωξη  της 
μεγιστοποίησης της  κοινωνικής  χρησιμότητας . Αλλά  η  κοινωνική  επιχείρηση 
δεν θα  έρχεται  σε  αντίθεση  με  τις  παραδοσιακές  επιχειρήσεις , καθ ώς θα 
λειτουργεί αποτελεσματικά, οικονομικά και αποδοτικά και θα παράγει εργασία 
που θα  αμοίβεται  με  τιμές  αγοράς . Ωστόσο , δεν  θα  υπάρχει  κανένα  κέρδος, 
καθώς τα  οικονομικά  οφέλη  επενδύονται  εκ  νέου  και  ως  εκ  τούτου  υπάρχει 
διεύρυνση των παροχών. 

 
Οργάνωση έργου 
 
Το έργο  είναι  υπό  την  ηγεσία  της  ομάδας , η  οποία  αποτελείται  από  τους Jan 
Pannenbäcker, Hanna Pannenbäcker και Manuela Pfeffer. Της  ομάδας  ηγείται  ο  
Jan Pannenbäcker. Για  την  επίτευξη  της  άριστης  υλοποίησης  του  έργου , η 
ομάδα πλαισιώνεται  από  ειδι κούς. Η  συμβουλευτική  επιτροπή  διαθέτει 
τεχνογνωσία η οποία έχει ιδιαίτερη σημασία για την υλοποίηση του έργου και 

τίθενται στην διάθεση της ομάδας. Η συνεργασία με τους τοπικούς φορείς και 
η δημιουργία  ενός  δικτύου  εταίρων  προερχόμενων  από  διάφορους  τομεί ς 
είναι ιδιαίτερα  σημαντική  για  την  πραγματοποίηση  του  έργου Compost Paros, 
έτσι ώστε  να  εδραιωθούν  η  κομποστοποίηση  και  τα  προϊόντα  της . Προς  το 
παρόν χτίζονται αυτές οι συνεργασίες (βλέπε Εικόνα 5). 
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Oμάδα έργου 

                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικόνα 5. Οργανόγραμμα της Compost Paros 

  

Manuela Pfeffer 
Επιστημονική συνεργάτιδα. 
Ανάπτυξη και οργάνωση 

έργων 

Hanna Pannenbäcker 
Πολιτισμικές σπουδές. 

Ταινίες για τη γη (Παγκόσμια 
Δεκαετία για την Αειφόρο 

Ανάπτυξη, UNESCO) 

Jan Pannenbäcker 
Σπουδές περιβάλλοντος και οικονομίας. 
Ανάπτυξη του κύκλου σπουδών Κοινωνική 

επιχειρηματικότητα σε ένα 
παγκοσμιοποιημένο κόσμο. Δημιουργία και 
ανάπτυξη ενός τοπικού δικτύου με στόχο 

την αειφορία και την καινοτομία. 

 
Πιθανοί συνεργάτες 

 

 
Συμβουλευτική επιτροπή 

 
 Δήμος Πάρου  

Υπεύθυνη για την αποκομιδή των 
σκουπιδιών 

 

Volker Baisch 
Κοινωνικός επιχειρηματίας (Ashoka Fellow), 

Ιδρυτής 

Can Ertugrul 
Business Planning Consultant 

Ernst Freydl 
Μηχανικός/ Γεωπόνος ΕΤΗ και μοριακός 

βιολόγος 

Bernard Kemper 
Πρώην πρόεδρος της Ομοσπονδίας των 
γερμανικών βιομηχανιών διαχείρισης 
αποριμμάτων, Σχεδιασμός μονάδων, 

Τεχνολογία κομποστοποίησης 

Jörg Pannenbäcker 
Συστημικός σύμβουλος, Οργανωτική 

Ανάπτυξη, Coach 

Ξενοδοχειακές και γαστρονομικές 
επιχειρήσεις 

Χρήση οργανικών αποριμμάτων 
 
 Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων 

Χρησιμοποίηση υλικού για την 
κομποστοποίηση 

 
 XYTA 

Συνεργασία όσον αφορά τη μεταφορά και 
χρήση της τοποθεσίας 

 
  EcoParos 

Χρήση των μηχανών 
 
 Κέντρο Κήπου 

Διανομή προϊόντων κομποστοποίησης 
 
 Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών 

Χρήση του κομπόστ στη γεωργία 
 

Αγρότες 
Χρήση του κομπόστ στη γεωργία 

 
 Σχολεία 

Περιβαλλοντική εκπαίδευση και 
ενημέρωση σχετικά με το κομπόστ 

 
 
 

Περιβαλλοντικοί οργανισμοί 
Ευαισθητοποίηση σχετικά με θέματα του 

περιβάλλοντος 
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Βραβείο και feedback  
 
H Compost Paros κέρδισε στο μεγαλύτερο  φοιτητικό διαγωνισμό της Αυστρίας 
για την  κοινωνική  επιχειρηματικότητα . Στις  10 Ιουνίου  2010 το  έργο Compost 
Paros τιμήθηκε  με  την  πρώτη  θέση  ανάμεσα  σε  63 υποβλ ηθέντα έργα 
περισσότερων από  200 φοιτητών . Οι  κατηγορίες  αξιολόγησης  ήταν  : το 

κοινωνικό όφελος, ο βαθμός καινοτομίας και εφαρμογής.  Οι κριτές ήταν: Ute 
Bock (η πιο  γνωστή  κοινωνική  ακτιβίστρια  της  Αυστρίας), Joachim Hunold 
(διευθύνων σύμβουλος, Air Berlin),  Monica Culen (πρόεδρος του  αυστριακού 
συνδέσμου συλλογής  κεφαλαίου ), Καθ . Δρ. Nikolaus Franke (πρόεδρος, 
ινστιτούτο για  την  επιχειρηματικότητα  και  την  καινοτομία , οικονομικό 
πανεπιστήμιο Βιέννης ),  Δρ. Michael Flambek (Διευθυντής προγράμματος, Essl 
Foundation), Sava Dalbokov (διευθύνων σύμβουλος good.bee του ομίλου ERSTE  
und ERSTE Group Bank AG), Marie Ringler (Ashoka Αυστρία) και άλλοι.  
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Εικόνα 6. Βραβείο για την επιτυχία στο διαγωνισμό  Social Impact Award 2010. 

 
Ανταπόκριση του Social Impact Award, για το Compost Paros. 
 
 
Ο κοινωνικός αντίκτυπος  της  εφαρμογής  του  σχεδίου  θεωρήθηκε  υψηλός . Η 
ιδέα της  κατασκευής  μιας  μονάδας  κομποστοποίησης  με  οικολογικά  και 
οικονομικά οφέλη και κατʼ επέκταση συνδεόμενη με κοινωνικά πλεονεκτήματα 
φαίνεται πολύ φιλόδοξη, αλλα ταυτόχρονα πειστική και πολύ χρήσιμη.  
Ο βαθμός  καινοτομίας του σχεδίου  θεωρήθηκε  πολύ  υψηλός . Οι μονάδες 
κομποστοποίησης δεν  είναι  κάτι  καινούριο , αλλά  για  το  νησί  της  Πάρου 
σίγουρα μια καινοτομία. Ο κοινωνικός προσανατολισμός που περιγράφεται στο 
σχεδιασμό του έργου θεωρήθηκε επίσης ως καινοτόμος.  
Αναφορικά με  το  κριτήριο  έξυπνης  υποβολής  έργου , η  βαθμολόγηση  ήταν 
επίσης πολύ καλή. Το υποβληθέν σχέδιο είναι λεπτομερές, επαγγελματικό και 
λαμβάνει υπόψη του πολλές διαφορετικές πτυχές. Η ομάδα και το δίκτυο της 
εμφανίζονται , πάρα τις υψηλές απαιτήσεις του έργου, ικανοί και επαρκείς για 
την εφαρμογή του. 
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Συνολικά το  έργο  χαρακτηρίζεται  ως  εξαιρετικά  σημαντικό , καινοτόμο  και 
επαγγελματικό. Το  γεγονός , ότι  αυτό  το  τεχνολογικά  και  οργανωτικά 
πολύπλοκο έργο συντάχθηκε από φοιτητές, είναι ιδιαίτερα αξιόλογο.  
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