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1. Το έργο ISWM-TINOS
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE+, το οποίο έχει ως στόχο το
ω
σχεδιασμό
και
την
εφαρμογή
ενός
συστήματος
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
στους οικισμούς Πύργου και Όρμου Πανόρμου του Δήμου
Τήνου (Εικόνα 1).

ΠΑΝΟΡΜΟΣ
ΠΥΡΓΟΣ

ΧΩΡΑ ΤΗΝΟΥ

Εικόνα 1. Νήσος Τήνος

2. Αποτελέσματα ερωτηματολογίου
Προκειμένου να αναπτυχθεί ένα κατάλληλο σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων ένα ειδικά διαμορφωμένο
ερωτηματολόγιο διανεμήθηκε στους οικισμούς Πύργου & Πανόρμου του Δήμου Τήνου. Στην έρευνα συμμετείχαν 77
οικίες και καταστήματα, με στόχο να:
 Διερευνηθεί η επιθυμία για συμμετοχή στο πιλοτικό σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων.
 Συλλεχθούν πληροφορίες σχετικές με τα νοικοκυριά και το επίπεδο περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης σε
θέματα ανακύκλωσης και κομποστοποίησης.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ: ΥΨΗΛΟ επίπεδο περιβαλλοντικής συνείδησης στους επιλεγμένους οικισμούς!


100 νοικοκυριά &
καταστήματα!

94% των ερωτηθέντων
νοικοκυριών δήλωσαν
ότι επιθυμούν να
συμμετάσχουν στο
πιλοτικό πρόγραμμα
ανακύκλωσης των
απορριμμάτων!

428 κάτοικοι!

Ερωτηματολόγιο
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3. Εκδήλωση Ευαισθητοποίησης Ενημέρωσης στην Τήνο!
Στις 10 Ιουνίου 2013, πραγματοποιήθηκε η Εκδήλωση
Ευαισθητοποίησης-Ενημέρωσης του Έργου ISWMTINOS στο Πνευματικό Κέντρο του Πύργου της Τήνου.
Στην εκδήλωση υπήρξε μεγάλη συμμετοχή του κοινού,
εκπροσώπων των συνεργαζόμενων εταίρων καθώς και
του Δημάρχου της Τήνου κ. Π. Κροντηρά. Οι
παρευρισκόμενοι ήταν ιδιαίτερα ενθουσιώδεις για την
έναρξη του πιλοτικού συστήματος ανακύκλωσης στην
περιοχή τους, ενώ έγινε διανομή ενημερωτικού υλικού
και επίδειξη της χωριστής συλλογής των
ανακυκλώσιμων υλικών (χαρτί/χαρτόνι, γυαλί,
πλαστικό & μέταλλο) με τη χρήση κατάλληλου
εξοπλισμού. Σε επόμενη φάση του έργου θα ξεκινήσει
και η χωριστή συλλογή των διατροφικών
απορριμμάτων (βιοαπόβλητα) τα οποία θα
οδηγούνται σε καινοτόμο μονάδα κομποστοποίησης
για την παραγωγή υψηλής ποιότητας οργανικού
λιπάσματος (κόμποστ).

Μπορείτε να δείτε:
το Πρόγραμμα

την Παρουσίαση την Πρόσκληση

Φωτογραφικό Υλικό

τα Πρακτικά της την Αφίσα
Εκδήλωσης

4. Το πρόγραμμα ανακύκλωση
Το πιλοτικό σύστημα ανακύκλωσης βασίζεται στην….

ΔΙΑΛΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ (ΔσΠ) !
Συγκεκριμένα, τα απορρίμματα, τη στιγμή και στον τόπο
που παράγονται (πηγή), διαχωρίζονται σε τρεις (3)
διακριτές κατηγορίες:

1. ΧΑΡΤΙ/ΧΑΡΤΟΝΙ
2. ΓΥΑΛΙ
3. ΠΛΑΣΤΙΚΟ & ΜΕΤΑΛΛΟ
Σε πρώτη φάση, για την ξεχωριστή διαλογή των ξηρών
ανακυκλώσιμων υλικών (χαρτί/χαρτόνι, γυαλί, μέταλλο
& πλαστικό), χρησιμοποιούνται ειδικές σακούλες
πολλαπλής χρήσης, χωρητικότητας 10 λίτρων) και
διαφορετικού χρώματος ανάλογα με την κατηγορία
υλικού. Στη συνέχεια, η σακούλα μεταφέρεται στο
πλησιέστερο σημείο συλλογής όπου και απορρίπτεται το
περιεχόμενό της σε εξωτερικό κάδο αντίστοιχου
χρώματος (χωρητικότητας 240 λίτρων)

Πού καταλήγουν τα προδιαλεγμένα υλικά;
Τα προδιαλεγμένα υλικά από χαρτί/χαρτόνι, γυαλί,
μέταλλο & πλαστικό συλλέγονται από τους εξωτερικούς
κάδους, μεταφέρονται από την υπηρεσία καθαριότητας
του Δήμου Τήνου και αποθηκεύονται προσωρινά σε
ειδικά κοντέινερ πλησίον των επιλεγμένων οικισμών. Στη
συνέχεια, τα υλικά μεταφέρονται σε Κέντρο Διαλογής
Ανακυκλώσιμων Υλικών (Κ.Δ.Α.Υ.) της Αττικής. Ύστερα
από τις απαιτούμενες κατεργασίες τα ανακτώμενα
ανακυκλώσιμα υλικά προωθούνται σε βιομηχανίες της
Ελλάδας και του εξωτερικού για την αξιοποίησή τους.

Ενημερωτικό Υλικό

από την Εκδήλωση Ευαισθητοποίησης - Ενημέρωσης,
στη σελίδα του Έργου:
http://uest.ntua.gr/iswm-tinos/?page_id=134&lang=el
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5. Τα πρώτα αποτελέσματα από την ανακύκλωση

 Η επίσημη έναρξη της ανακύκλωσης έγινε στις 10 Ιουνίου 2013 για τους επιλεγμένους οικισμούς
Πύργου και Πανόρμου.
 Το πρόγραμμα ανακύκλωσης επεκτάθηκε και τοποθετήθηκαν επιπλέον κάδοι ανακύκλωσης
λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος για την ανακύκλωση των απορριμμάτων και από γειτονικούς
οικισμούς (ΠΛΑΤΕΙΑ, ΒΕΝΑΡΔΑΔΟΣ και ΜΑΡΛΑΣ).
 Έχοντας συμπληρώσει τον 2ο μήνα υλοποίησης της ανακύκλωσης των απορριμμάτων
(χαρτί/χαρτόνι, γυαλί, πλαστικό & μέταλλο) ήδη έχουν μεταφερθεί τα πρώτα δύο γεμάτα
κοντέινερ με προδιαλεγμένα απορρίμματα σε Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών στην
Αττική προκειμένου να ανακυκλωθούν.

Τα μέχρι τώρα αποτελέσματα είναι άκρως ενθαρρυντικά και είναι τα εξής:

841 κιλά χαρτί/χαρτόνι:
Χαρτόνι
Χαρτί
Προσμίξεις

632 κιλά
155 κιλά
54 κιλά

75,15 %
18,43 %
6,42 %

607 κιλά πλαστικό & μέταλλο
Πλαστικό
Σιδηρούχα
Αλουμίνιο
Χαρτόνι
Τετραπάκ
Προσμίξεις

477 κιλά
0,9 κιλά
0,9 κιλά
12 κιλά
0,9 κιλά
115 κιλά

79.6 %
0,1 %
0,1 %
2,0 %
0,1 %
19,0 %

Προδιαλεγμένα απόβλητα από χαρτί/χαρτόνι & πλαστικό-μέταλλο που στάλθηκαν σε ΚΔΑΥ της Αττικής από το
πρόγραμμα ανακύκλωσης (Αύγουστος 2013)

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο αναλαμβάνει
την επεξεργασία των αποτελεσμάτων με σκοπό
να βελτιωθούν περαιτέρω οι συνθήκες
ανακύκλωσης των υλικών!

Οι ποσότητες των προδιαλεγμένων
απορριμμάτων συλλέγονται και
καταγράφονται συστηματικά από την
υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου!

 Η προσπάθεια συνεχίζεται για περισσότερη ανακύκλωση και λιγότερες προσμίξεις!
 Σύντομα οργανώνονται εκπαιδευτικά σεμινάρια για τα σχολεία της περιοχής!
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