ISWM - TINOS

ISWM-TINOS:
Aνάπτυξη και εφαρμογή πιλοτικού συστήματος για την
Oλοκληρωμένη Διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων στην Τήνο σε
συμφωνία με την Οδηγία Πλαίσιο για τα Στερεά Απόβλητα

3ο Ενημερωτικό Δελτίο
Αύγουστος 2014
Η κατασκευή και εγκατάσταση της πρότυπης μονάδας
κομποστοποίησης στην Τήνο ολοκληρώθηκε!
Τον περασμένο Ιούλιο,, πραγματοποιήθηκε η μεταφορά του καινοτόμου και πρωτότυπου συστήματος
κομποστοποίησης από τις εγκαταστάσεις κατασκευής του στην Αττική, στο νησί της Τήνου. Η διαδικασία
εγκατάστασης ολοκληρώθηκε με επιτυχία στις 28 Ιουλίου 2014.
Τοποθεσία εγκατάστασης της πρότυπης μονάδας
κομποστοποίησης στο ΚΕΛ Πανόρμου, στην Τήνο
ΠΑΝΟΡΜΟΣ

Εκδήλωση Ευαισθητοποίησης –
Ενημέρωσης για τη διαλογή στην
πηγή των βιοαποβλήτων στην Τήνο!
Ταυτόχρονα με την ολοκλήρωση της κατασκευής και
την
εγκατάσταση
της
πρότυπης
μονάδας
κομποστοποίησης, πραγματοποιήθηκε και σχετική
Εκδήλωση Ευαισθητοποίησης-Ενημέρωσης για την
έναρξη της χωριστής συλλογής των διατροφικών
απορριμμάτων (βιοαποβλήτων). Επίσης διανεμήθηκε
ο εξοπλισμός για τη διαλογή στην πηγή στα
συμμετέχοντα νοικοκυριά:
καφέ κάδος για την κουζίνα 10 (ή 40 L για
καταστήματα) & σετ βιοδιασπώμενες σακούλες
εξωτερικός τροχήλατος καφέ κάδος 120 L

Δήμος Τήνου (Συντονιστής Έργου)

Τα προδιαλεγμένα βιοαπόβλητα υπόκεινται σε
αερόβια επεξεργασία για την παραγωγή υψηλής
ποιότητας οργανικού λιπάσματος (κόμποστ).

Εταίροι του έργου:
Università degli studi di Verona
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Πόρων/ Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Ανάπτυξης

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα LIFE+,
το χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ για το περιβάλλον

LIFE+
Περιβαλλοντική Πολιτική
& Διακυβέρνηση

website: www.iswm-tinos.uest.gr/

LIFE 10/ENV/GR/000610

Μία ειδικά σχεδιασμένη LIFE+ ενημερωτική πινακίδα έχει
κατασκευαστεί και ανεγέρθηκε σε δημόσιους χώρους,
δίνοντας στοιχεία για την ενημέρωση των κατοίκων σχετικά με
την περιοχή της εγκατάστασης (ΚΕΛ Πύργου) και τα
χαρακτηριστικά της πρότυπης μονάδας κομποστοποίησης.

Ο καφέ κάδος για τη χωριστή
συλλογή
των
βιοαποβλήτων
προστέθηκε σε όλα τα σημεία του
δικτύου συλλογής σε Πύργο &
Πάνορμο

Μεταξύ Πύργου Πανόρμου
Πύργος

Στάδια ολοκληρωμένης διαχείρισης
των βιοαποβλήτων σε Πύργο &
Πάνορμο

Σχολείο Πύργου

Πάνορμος

Η παρακολούθηση της λειτουργίας της πρότυπης μονάδας και η ποιότητα του τελικού προϊόντος (κόμποστ)
ελέγχονται από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο καθ’ όλη τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου!
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