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The present Deliverable includes the web-releases for the 2nd Raising Awareness event in
Tinos Island. It is noted that the specific Raising Awareness event was organized, focusing on
informing and training the participants about separation at source of biowaste and
composting, and it finally took place at the Cultural Centre of Pyrgos in Tinos, on July 29th,
2014 in the afternoon.
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1)

Localit.gr

Available at: http://www.localit.gr/archives/65720
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Σχετικό κείμενο:

Τήνος: Σε εφαρμογή πρόγραμμα κομποστοποίησης σε συνεργασία
με ΕΜΠ
Αναρτήθηκε: 01.08.2014
Μηχάνημα κομποστοποίησης εγκατέστησε στο χώρο του
βιολογικού καθαρισμού Πανόρμου ο δήμος Τήνου στο
πλαίσιο υλοποίησης σχετικού προγράμματος, το οποίο γίνεται
σε συνεργασία με τη Μονάδα Περιβαλλοντικής Επιστήμης και
Τεχνολογίας, ΕΜΠ.
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, τονίζει σε σχετική ανακοίνωσή του ο δήμος Τήνου, 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».
Ταυτόχρονα σε ειδική εκδήλωση έγινε ενημέρωση των κατοίκων στο Πνευματικό
Κέντρο του Πύργου 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 και Όρμου Πανόρμου, εμπερικλείοντας τα
χωριά: Πλατειά, Βεναρδάδος, Μαρλάς, Μαμάδος. Η προσπάθεια και η συμμετοχή
των 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.
Η υλοποίηση της κομποστοποίησης γίνεται σε συνεργασία με τη Μονάδα
Περιβαλλοντικής Επιστήμης και 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 και Ενεργειακών Πόρων του
Εθνικού Κέντρου Έρευνας και 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
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2)

Η ωραία Πάρος

Available at: http://oreaparos.blogspot.gr/2014/08/blog-post_18.html
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Σχετικό κείμενο:

Δευτέρα, 4 Αυγούστου 2014

Κομποστοποίηση διατροφικών αποβλήτων στην Τήνο
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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3)

kirkinews

Available at: http://www.kirkinews.gr/en/kirkinews/ekdiloseis/184/%CE%97%CE%A4%CE%97%CE%9D%CE%9F%CE%A3%CE%A0%CE%A1%CE%A9%CE%A4%CE%9F%CE%A0%CE%9F%CE%A1%CE%95%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%97%CE%9D%CE%9A%CE%9F%CE%9C%CE%A0%CE%9F%CE%A3%CE%A4%CE%9F%CE%A0%CE%9F%CE%
99%CE%97%CE%A3%CE%97-%CE%A4%CE%97%CE%9D%CE%9F%CE%A3%CE%9A%CE%9F%CE%9C%CE%A0%CE%9F%CE%A3%CE%A4%CE%9F%CE%A0%CE%9F%CE%
99%CE%97%CE%A3%CE%97%CE%A0%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%92%CE%91%CE%9B%CE%9B%CE%9F%CE%9D%CE%A4%CE%97%CE%9D%CE%9F%CE%A3.htm
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4)

B2Green.gr

Available at : http://www.b2green.gr/main.php?pID=17&nID=15287&lang=el
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Σχετικό κείμενο:

Κομποστοποίηση διατροφικών αποβλήτων στην Τήνο
05/08/2014

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.
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
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
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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
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5)

Must radio.com

Available at : http://www.mustradio.com/topika/paros/item/299938%CE%BA%CE%BF%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%A
F%CE%B7%CF%83%CE%B7%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%
BD-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B2%CE%BB%CE%AE%CF%84%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%84%CE%AE%CE%BD%CE%BF#.U_3hJsV_u5w
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Σχετικό κείμενο:

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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6)

tinosvoice (Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ)

Available at: http://tinosvoice.blogspot.gr/2014/08/iswm-tinos.html
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Σχετικό κείμενο:

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.
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 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
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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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7)

Η Τηνιακή online (Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΗΝΙΑΚΩΝ

Available at: http://www.tiniaki.gr/content.asp?id=8131
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Σχετικό κείμενο:

Τήνος, 1/8/2014
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.
Την Δευτέρα 28 Ιουλίου 2014 εγκαταστάθηκε στον 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.
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
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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
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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8)

Naxos News

Available at: http://www.naxos-news.gr/?aid=42931
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Σχετικό κείμενο:

Όπως ενημερώνει η ομάδα έργου, 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
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
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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. Κατερίνα
Σαλταμανίκα 22830 31262

9)

‘ΚΥΚΛΑΔΙΚΟΝ ΦΩΣ’ (ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ)

Available at:

http://www.kykladikonfos.gr/epikaira_themata/PHOTO%20EPIKAIRA/%
CE%97%20%CE%95%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%95%CE%A1
%CE%A9%CE%A3%CE%97%20%CE%91%CE%A0%CE%9F%20%C
E%A4%CE%97%CE%9D%20%CE%A4%CE%97%CE%9D%CE%99%
CE%91%CE%9A%CE%97%202%20%CE%9A%CE%91%CE%99%20
9%20%CE%91%CE%A5%CE%93%CE%9F%CE%A5%CE%A3%CE%
A4%CE%9F%CE%A5%202014.doc
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Σχετικό κείμενο:

Τήνος, 1/8/2014
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
κατοίκων είναι εξαιρετική και τα προδιαλεγμένα υλικά που οδηγούνται σε Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων
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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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10) Cycladesvoice.gr
Available at: http://cycladesvoice.gr/?p=4150
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Σχετικό κείμενο:

Εγκατάσταση κομποστοποιητή και εκδήλωση ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού
Προγράμματος
Ολοκληρωμένης
Διαχείρισης
Στερεών
Αποβλήτων
πραγματοποιήθηκε στην Τήνο σε συμφωνία με την Οδηγία Πλαίσιο για τα στερεά
απόβλητα: Έναρξη ξεχωριστής συλλογής & κομποστοποίησης διατροφικών
αποβλήτων στις περιοχές Πύργου και Όρμου Πανόρμου
Όπως ενημερώνει η ομάδα έργου, 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.
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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.
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
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.
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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. Κατερίνα
Σαλταμανίκα 22830 31262
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11)

Myblogs.gr

Available at: http://myblogs.gr/article/kompostopoiisi-diatrofikon-apovliton-stin-tino

Σχετικό κείμενο:

Δευ. 4 Αυγ. 2014 - 22:14 από Η ωραία Πάρος
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.
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