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Το έργο
συγχρηματοδοτείται από
το πρόγραμμα LIFE+, το
χρηματοδοτικό μέσο της
ΕΕ για το περιβάλλον
LIFE 10/ENV/GR/000610

Εναρκτήρια Συνάντηση

Εισαγωγή
Το έργο ISWM-TINOS είναι ένα
συγχρηματοδοτούμενο έργο από
το LIFE+, το χρηματοδοτικό
εργαλείο
της
Ευρωπαϊκής
Επιτροπής για το Περιβάλλον.
Η διάρκεια του έργου είναι 32 μήνες, με αρχή της 1η
Οκτωβρίου 2011 και η υλοποίησή λαμβάνει χώρα
στο νησί της Τήνου, στην Ελλάδα. Ο συντονιστής του
έργου είναι ο Δήμος Τήνου και οι εταίροι: το Εθνικό
Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Πανεπιστήμιο της Βερόνα
και το Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρμογών Στερεών
Καυσίμων του ΕΚΕΤΑ.
Ο κύριος στόχος του Έργου ISWM-TINOS είναι η
ανάπτυξη και η αξιολόγηση ενός Ολοκληρωμένου
Σχεδίου Διαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων για την
Τήνο, σε συμφωνία με την Οδηγία Πλαίσιο για τα
Απόβλητα 2008/98/ΕΕ. Συγκεκριμένα, προβλέπεται η
οργάνωση ξεχωριστής συλλογής των ανακυκλώσιμων
υλικών (χαρτί, πλαστικό, γυαλί και μέταλλο) καθώς
και η ξεχωριστή συλλογή των βιοαποδομήσιμων
αποβλήτων και η μετέπειτα αερόβια βιολογική
επεξεργασία τους με κομποστοποίηση στην Τήνο. Το
πιλοτικό σχέδιο θα εφαρμοσθεί σε δείγμα 100
νοικοκυριών του Δήμου Τήνου. Παράλληλα, θα
διερευνηθεί η δυνατότητα αναερόβιας επεξεργασίας
«συνθετικού» δείγματος οργανικών αποβλήτων σε
πιλοτικό επίπεδο στις πειραματικές διατάξεις του
Πανεπιστημίου της Βερόνα στην πόλη Treviso στην
Ιταλία.

Στις 4 Νοεμβρίου 2011 το
πρωί, πραγματοποιήθηκε η
εναρκτήρια συνάντηση του
Έργου
ISWM-TINOS.
Η
συνάντηση έλαβε χώρα στο
στην Αίθουσα Συνεδριάσεων
του Δημοτικού Συμβουλίου
στο Παλαιό Δημαρχείο της Τήνου με μεγάλη
συμμετοχή εκπροσώπων από όλους τους εταίρους.

Μπορείτε να δείτε
το Πρόγραμμα

Actions
τις Παρουσιάσεις

Φωτογραφικό Υλικό

Το Logo του Έργου!!
Το logo του Έργου υπογραμμίζει
έναν από τους κύριους στόχους
του που είναι η διαλογή στην
πηγή των ξεχωριστών ρευμάτων
ανακύκλωσης των οργανικών
αποβλήτων όπως προτείνεται
από
Από την Οδηγία Πλαίσιο
για τα Απόβλητα 2008/98 και
τονίζει την ανάγκη για συμμετοχή του κοινού
προκειμένου να επιτύχει τους στόχους του.

τα Πρακτικά της Συνάντησης

από την Εναρκτήρια Συνάντηση, στη σελίδα:
http://uest.ntua.gr/iswm-tinos/?page_id=134&lang=el

http://uest.ntua.gr/iswm-tinos/?lang=el

Εκδήλωση Ευρείας Δημοσιοποίησης στην Τήνο

Στις 4 Νοεμβρίου 2011 το απόγευμα, πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση
ευρείας δημοσιοποίησης του Έργου ISWM-TINOS στο Πνευματικό
Κέντρο στο χωριό Πύργος της Τήνου. Η εκδήλωση είχε μεγάλη
συμμετοχή.
Κατά την εκδήλωση παρουσιάστηκαν οι στόχοι και οι κύριες δράσεις του
Έργου. Επίσης, παρουσιάστηκαν στοιχεία σχετικά με την υφιστάμενη
διαχείριση των αποβλήτων στην Τήνο αλλά και με το υφιστάμενο
νομοθετικό πλαίσιο και τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται παγκόσμια
για την επεξεργασία των στερεών αποβλήτων. Οι κάτοικοι του Πύργου θα
συμμετάσχουν στο πιλοτικό πρόγραμμα.

Πνευματικό Κέντρο του Πύργου

Δήμαρχος της Τήνου
Κ. Παναγιώτης Κροντηράς

Μπορείτε να δείτε
την Αφίσα

την Πρόσκληση

το Τρίπτυχο

το Πρόγραμμα

τις Παρουσιάσεις

Φωτογραφικό Υλικό

από την Εκδήλωση Ευρείας Δημοσιοποίησης
http://uest.ntua.gr/iswm-tinos/?page_id=134&lang=el

http://uest.ntua.gr/iswm-tinos/?lang=el

τα Πρακτικά

Δράση 1: Προπαρασκευαστικές Δραστηριότητες

Η Δράση 1 περιλαμβάνει τις προπαρασκευαστικές δραστηριότητες που θα συμβάλουν στη συλλογή και
αποτύπωση των απαιτούμενων πληροφοριών και στοιχείων για την ανάπτυξη του απαραίτητου θεωρητικού
υπόβαθρου που θα οδηγήσει στην υλοποίηση του έργου.
Οι στόχοι της Δράσης 1 είναι:

 Προσδιορισμός των αναγκών και αξιολόγηση των υπαρχόντων συστημάτων για διαχείριση των αστικών
στερεών αποβλήτων στο Δήμο Τήνου.
 Εξέταση, αξιολόγηση και ανάλυση των ελληνικών και των ευρωπαϊκών πολιτικών διαχείρισης των
αποβλήτων και του αντίστοιχου νομοθετικού πλαισίου.
 Βιβλιογραφική ανασκόπηση επιτυχών εφαρμογών διαφόρων συστημάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης
στερεών αποβλήτων καθώς και των μεθοδολογιών αξιολόγησης (LCA) των εν λόγω συστημάτων.
Εκτίμηση και αξιολόγηση των βασικών παραμέτρων για την επιτυχή εφαρμογή των βέλτιστων σεναρίων.
Η Δράση 1 ξεκίνησε στις 01.10.2011 και θα ολοκληρωθεί στις 31.12.2011.

Μπορείτε να δείτε τα ακόλουθα παραδοτέα
Παραδοτέο 1-1: Existing situation concerning solid waste management in the Municipality of Tinos
Παραδοτέο 1-2: European and Greek waste management policies and legislative framework
Παραδοτέο 1-3: Evaluation of success stories on applied ISWM systems for MSW
Παραδοτέο 1-4: LCA studies for composting and anaerobic digestion units

στην ιστοσελίδα του Έργου:
http://uest.ntua.gr/iswm-tinos/?page_id=50

Η ιδέα της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων
Τα τελευταία χρόνια η έννοια της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης
των Στερεών Αποβλήτων έχει προταθεί ως η πλέον κατάλληλη
δράση για την αποφυγή των επιπτώσεων στη δημόσια υγεία που
προκαλούνται από τις αυξανόμενες ποσότητες των στερεών
αποβλήτων που απορρίπτονται χωρίς κατάλληλη επεξεργασία.
Η Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων
περιλαμβάνει την πρόληψη της παραγωγής αποβλήτων, την
ανακύκλωση, την επεξεργασία και την ασφαλή διάθεση των
υπολειμμάτων που προκύπτουν από την επεξεργασία.
Για την επιτυχή εφαρμογή σχεδίων ολοκληρωμένης διαχείρισης
θα πρέπει αρχικά να γίνει αξιολόγηση των τοπικών αναγκών και
συνθηκών και, στη συνέχεια, να ακολουθήσει η επιλογή και ο
συνδυασμός των καταλληλότερων δραστηριοτήτων διαχείρισης
αποβλήτων για τις υπάρχουσες συνθήκες.
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