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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Εγκατάσταση κομποστοποιητή και
Εκδήλωση Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος
Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων στην Τήνο σε συμφωνία με την Οδηγία Πλαίσιο για τα
στερεά απόβλητα: Έναρξη ξεχωριστής συλλογής & κομποστοποίησης διατροφικών αποβλήτων στις
περιοχές Πύργου και Όρμου Πανόρμου
Τη Δευτέρα 28 Ιουλίου 2014 εγκαταστάθηκε στο χώρο του βιολογικού καθαρισμού Πανόρμου το μηχάνημα
κομποστοποίησης, κάνοντας το πλέον ουσιαστικό βήμα προς την υιοθέτηση ενός ολοκληρωμένου
συστήματος διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων στους οικισμούς της Δημοτικής Ενότητας
Πανόρμου.

Παράλληλα στους οικισμούς Πύργου και Πανόρμου, τοποθετήθηκαν οι κάδοι με το καφέ χρώμα οι οποίοι θα
υποδέχονται τα οργανικά απόβλητα των νοικοκυριών. Κατά αυτό τον τρόπο, τίθενται υψηλοί στόχοι
ανακύκλωσης, καθώς με την εφαρμογή της ξεχωριστής συλλογής των υλικών συσκευασίας (χαρτί/χαρτόνι,
πλαστικό, μέταλλο, γυαλί), σε συνδυασμό με την έναρξη ξεχωριστής συλλογής και κομποστοποίησης των
διατροφικών αποβλήτων είναι δυνατό να επιτευχθεί ανακύκλωση πάνω από το 80% των απορριμμάτων που
παράγονται.
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Την Τρίτη 29 Ιουλίου στις 18:30 έλαβε χώρα η ενημέρωση των κατοίκων στο Πνευματικό Κέντρο του Πύργου.
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για τη διαλογή στην πηγή και την εν συνεχεία
κομποστοποίηση των διατροφικών αποβλήτων, καθώς και για την πορεία και τα αποτελέσματα του
προγράμματος ανακύκλωσης. Επίσης, κατά τη διάρκεια αυτής της εκδήλωσης, οι συμμετέχοντες παρέλαβαν
τον απαραίτητο εξοπλισμό για την ξεχωριστή συλλογή των διατροφικών αποβλήτων. Ο εξοπλισμός
περιλαμβάνει ειδικούς καφέ κάδους και βιοδιασπώμενες σακούλες.

Η διαλογή στην πηγή των υλικών συσκευασίας (χαρτί/χαρτόνι, πλαστικό, μέταλλο, γυαλί) που εφαρμόζεται
ήδη επί ένα χρόνο, χρησιμοποιώντας τρεις (3) ξεχωριστούς κάδους συλλογής, εξαπλώθηκε σύντομα σε
τέσσερις οικισμούς που γειτνιάζουν με τις επιλεγμένες περιοχές του Πύργου & Όρμου Πανόρμου,
εμπερικλείοντας τα χωριά: Πλατειά, Βεναρδάδος, Μαρλάς, Μαμάδος. Η προσπάθεια και η συμμετοχή των
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κατοίκων είναι εξαιρετική και τα προδιαλεγμένα υλικά που οδηγούνται σε Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων
Υλικών (ΚΔΑΥ) της Αττικής παρουσιάζουν υψηλή καθαρότητα (90,81%). Από την έναρξη λειτουργίας του
προγράμματος έχουν μεταφερθεί συνολικά εκτός Τήνου περίπου από 25 τόνοι ανακυκλώσιμων υλικών.
Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα κομποστοποίησης, όλα τα διατροφικά απόβλητα (μαγειρεμένα ή ωμά) που
περισσεύουν καθημερινά από το φαγητό μας θα απορρίπτονται σε ξεχωριστό, καφέ κάδο συλλογής. Η
υλοποίηση της κομποστοποίησης γίνεται σε συνεργασία με τη Μονάδα Περιβαλλοντικής Επιστήμης &
Τεχνολογίας, ΕΜΠ η οποία διαθέτει πολύχρονη εμπειρία στον τομέα αυτό. Επίσης σημαντικές είναι και οι
συμβολές των επιστημονικών ομάδων των συνεργαζόμενων εταίρων του Πανεπιστημίου της Βερόνα και του
Ινστιτούτου Χημικών Διεργασιών & Ενεργειακών Πόρων του Εθνικού Κέντρου Έρευνας & Τεχνολογικής
Ανάπτυξης. Η κομποστοποίηση θα γίνεται σε πρότυπο σύστημα το οποίο θα είναι εγκατεστημένο στο χώρο
του Βιολογικού Καθαρισμού των λυμάτων του Πύργου, πλησίον των περιοχών εφαρμογής του έργου.
Η διάθεση του εξοπλισμού κομποστοποίησης για τις οικίες και τα καταστήματα συνεχίζει να γίνεται από την
Τοπική Κοινότητα Πανόρμου πληροφ. Κα Κατερίνα Σαλταμανίκα 22830 31262

Η ομάδα του έργου
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