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“ Ανάπτυξη και εφαρμογή ενός πιλοτικού συστήματος για την Ολοκληρωμένη
Διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων στην Τήνο σε συμφωνία με την Οδηγία
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Το Ευρωπαϊκό Έργο LIFE+ ISWM TINOS συγχρηματοδοτείται από την
ΕΕ και ξεκίνησε να υλοποιείται από 1η Οκτωβρίου 2011.
Η περιοχή που εφαρμόζεται το έργο
είναι οι οικισμοί Πύργος και
Πάνορμος της Τήνου (Ελλάδα) με
συντονιστή το Δήμο Τήνου και
εταίρους
το
Εθνικό
Μετσόβιο
Πολυτεχνείο, το Πανεπιστήμιο της
Βερόνα και το Εθνικό Κέντρο
Έρευνας
και
Τεχνολογικής
Ανάπτυξης.

Εικόνα 1

Τα Πρώτα Αποτελέσματα

Ο κύριος στόχος του έργου αφορά στην ανάπτυξη, εφαρμογή και
αξιολόγηση ενός πιλοτικού συστήματος για την ολοκληρωμένη
διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων σε συμφωνία με την Κοινοτική
Οδηγία Πλαίσιο 2008/98/EΕ. Το έργο εφαρμόζεται σε 100 νοικοκυριά
(~400 κάτοικοι) στις επιλεγμένες περιοχές.
Το σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης στερεών αποβλήτων
Το σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης στερεών αποβλήτων
προβλέπει την ξεχωριστή συλλογή των ξηρών ανακυκλώσιμων
(χαρτί/χαρτόνι, γυαλί, πλαστικό & μέταλλο), καθώς και των
βιοαποβλήτων (κυρίως διατροφικών αποβλήτων) τα οποία θα
οδηγούνται προς αερόβια βιολογική επεξεργασία (κομποστοποίηση). Η
πρώτη φάση του πιλοτικού συστήματος ISWM TINOS περιλαμβάνει τη
Διαλογή στην πηγή (ΔσΠ) των ξηρών ανακυκλώσιμων σε κάθε
νοικοκυριό/κατάστημα κτλ. και τη μεταφορά και απόρριψή του σε
εξωτερικό κάδο.
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 .

Δήμος Τήνου

Εθνικό Μετσόβιο
Πολυτεχνείο

• Η επίσημη έναρξη του πιλοτικού συστήματος
ISWM TINOS για τους οικισμούς Πύργου &
Πανόρμου έγινε στις 10 Ιουνίου 2013 και η
λειτουργία του παρακολουθείται και αξιολογείται
συνεχώς από την ομάδα του έργου.
• Κατά τους πρώτους μήνες εφαρμογής του
συστήματος καταγράφεται αυξημένη καθαρότητα
των
προδιαλεγμένων
υλικών
(90,81%).
Συνολικά για τους πρώτους 8 μήνες λειτουργίας
του συστήματος: συλλέχθηκαν και οδηγήθηκαν
προς ανακύκλωση στο Κ.Δ.Α.Υ. Αττικής:

10.889 κιλά
Χαρτί/
Χαρτόνι

7.925 κιλά
Πλαστικό &
Μέταλλο

3.291 κιλά
Γυαλί

Επόμενα βήματα:
Η δεύτερη φάση του πιλοτικού συστήματος
ISWM TINOS θα συμπεριλάβει την ξεχωριστή
συλλογή των βιοαποβλήτων και θα ξεκινήσει με
την εγκατάσταση και λειτουργία του πρότυπου
συστήματος κομποστοποίησης στην πιλοτική
περιοχή της Τήνου.
Università degli
studi di Verona

Εθνικό Κέντρο
Έρευνας & Τεχνολογικής
Ανάπτυξης

LIFE+ Περιβαλλοντική Πολιτική & Διακυβέρνηση
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα LIFE+, το χρηματοδοτικό εργαλείο της ΕΕ για το περιβάλλον
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http://uest.ntua.gr/iswm-tinos/

