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

“ISWM-TINOS: Development and implementation of a demonstration system on integrated solid waste management
for Tinos in line with the Waste Framework Directive”
Στο πλαίσιο του προγράμματος ISWM TINOS έχουν χωροθετηθεί 30 σημεία συλλογής, τεσσάρων
ξεχωριστών ρευμάτων αποβλήτων τα οποία εξυπηρετούν τους οικισμούς Πύργου και Όρμου
Πάνορμου του Δήμου Τήνου.
Μετά τη συλλογή τους, τα πλαστικά, μέταλλα, χαρτί/χαρτόνι και γυαλί, αποθηκεύονται προσωρινά
σε κοντέινερ και μεταφέρονται περιοδικά σε Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (Κ.Δ.Α.Υ.)
στην Αττική για την ανάκτησή τους. Αντίστοιχα, τα διαχωρισμένα βιοαπόβλητα οδηγούνται σε
πιλοτική μονάδα κομποστοποίησης, η οποία λειτουργεί πλησίον των οικισμών (δίπλα στο χώρο
λειτουργίας της μονάδας επεξεργασίας λυμάτων).
Συντονιστής του έργου είναι ο Δήμος Τήνου, σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το
Πανεπιστήμιο της Βερόνα και το Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρμογών Στερεών Καυσίμων του
ΕΚΕΤΑ. Το έργο αυτό προωθεί την ολοκληρωμένη και αποτελεσματική διαχείριση των αποβλήτων,
διασφαλίζοντας την προστασία του περιβάλλοντος και την αποφυγή ή/και μείωση των αισθητικών
οχλήσεων και της ρύπανσης λόγω της ανεξέλεγκτης απόρριψής τους.
Προϋπολογισμός
Σύνολο:
Συνεισφορά Ευρωπαϊκής Κοινότητας (50%) :

€ 1,437,368
€ 718,684

Χαρτί & Χαρτόνι
Paper & Cardboard

GR

In the framework of the program ISWM TINOS, 30 waste collection points for four separate waste
streams have been sited in order to serve the villages of Pyrgos and Ormos Panormos of the
Municipality of Tinos.

Γυαλί
Glass

After collection, plastics, metals, paper/cardboard and glass are stored temporarily in containers and
are periodically transferred to a Recycling Sorting Center(R.S.C.) in Attica for their recovery.
Respectively, separated biowaste are led to a pilot composting plant, which operates near the
villages (next to the wastewater treatment plant).

Πλαστικό & Μέταλλο
Plastic & Metal

The project is coordinated by the Municipality of Tinos, in cooperation with the National Technical
University of Athens, the University of Verona the Institute for Solid Fuels Technology & Applications
of CERTH. This project promotes integrated & effective waste management, while protecting the
environment and preventing and/or reducing the aesthetic nuisances and pollution due to
uncontrolled waste disposal.

Βιοαπόβλητα
Biowaste

Budget
Total:
European Community contribution (50%):

Υπόλοιπα απόβλητα
Residual waste

€ 1,437,368
€ 718,684
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LIFE+ Περιβαλλοντική Πολιτική και Διακυβέρνηση
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα LIFE+, το χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ για το περιβάλλον
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Web-site: http://uest.ntua.gr/iswm-tinos/

“ISWM-TINOS: Ανάπτυξη και εφαρμογή πιλοτικού συστήματος για την Ολοκληρωμένη
Διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων στην Τήνο σε συμφωνία με την Οδηγία Πλαίσιο
για τα Στερεά Απόβλητα”
“ISWM-TINOS: Development and implementation of a demonstration system on integrated solid waste
management for Tinos in line with the Waste Framework Directive”
Το έργο: Ο Δήμος Τήνου, σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο
Πολυτεχνείο, το Πανεπιστήμιο της Βερόνα και το Ινστιτούτο
Τεχνολογίας & Εφαρμογών Στερεών Καυσίμων του ΕΚΕΤΑ, υλοποιεί το
Ευρωπαϊκό έργο LIFE-Περιβάλλον “ISWM-TINOS” με κωδικό LIFE
10ENV/GR/000610), το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή. Στον παρόντα χώρο λειτουργεί πιλοτική μονάδα αερόβιας
επεξεργασίας (κομποστοποίησης) βιοαποδομήσιμων αποβλήτων.
Στόχος: Το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη και αξιολόγηση ενός
Ολοκληρωμένου Σχεδίου Διαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων για την
Τήνο, σε συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Οδηγία - Πλαίσιο για τα
Απόβλητα 2008/98/ΕΕ. Συγκεκριμένα, προβλέπεται η οργάνωση
ξεχωριστής συλλογής των ανακυκλώσιμων υλικών (χαρτί, γυαλί,
πλαστικό, μέταλλο και οργανικό). Η πιλοτική μονάδα κατασκευάστηκε
με σκοπό την αποτελεσματική διαχείριση και επεξεργασία του
οργανικού κλάσματος των απορριμμάτων και την παραγωγή υψηλής
ποιότητας κόμποστ. Σπουδαίο περιβαλλοντικό όφελος που θα
προκύψει από τη λειτουργία του συστήματος είναι η σημαντική μείωση
των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

The project: The Municipality of Tinos, in cooperation with the
National Technical University of Athens, the University of Verona
and the Institute for Solid Fuels Technology & Applications of the
Centre for Research and Technology Hellas, implements the
European project LIFE-Environment "ISWM-TINOS" (code LIFE
10ENV/GR/000610), which is co-funded by the European
Commission. In this area, a pilot aerobic treatment (composting)
unit for biodegradable waste is in operation
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Target: The main objective of the project is the development and
evaluation of an Integrated Solid Waste Management Scheme for
Solid Waste in Tinos in line with the Waste Framework
Directive 2008/98/ΕC. The ISWM scheme will include the separate
collection of recyclable materials (paper, glass, plastic, metal and
organics). The pilot unit was constructed aiming at the effective
management and treatment of the organic fraction of waste and the
production of high quality compost. Important environmental
benefits resulting from the operation of the system is the significant
reduction of greenhouse gas emissions.

