Ανακοινώςεισ ςτο διαδίκτυο πριν την ζναρξη του ζργου:
Announcements at internet before the beginning of the project:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

http://www.arnadostinou.gr/2011/08/blog-post_09.html
http://www.aftodioikisi.gr/dhmoi/13442
http://www.avragreen.gr/2-205/Kompostopoihsh-pilotiko-programma-sth-Thno
http://www.kala-nea.gr/archives/20418
: http://www.qualitynet.gr/displayITM1.asp?ITMID=66840&LANG=GR
http://activistika.blogspot.com/2011/08/blog-post_439.html
http://www.cycladitis.gr/news/index.php?option=com_k2&view=item&id=3487:%CF%80%C
F%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%
AF%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%81%CF%81%CE%B9%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%
BD-%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CF%80%CF%8D%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%84%CE%AE%CE%BD%CE%BF%CF%85&Itemid=62
8. http://www.inews.gr/96/programma-kobostopoiisis-aporrimmaton-ston-pyrgo-tinou.htm
9. http://www.newsbeast.gr/environment/arthro/214659/pilotiko-programma-kobostopoiisisstin-tino
10. http://www.emergencyservices.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=28402:%CE%
BA%CE%BF%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE
%B7%CF%83%CE%B7-%CF%80%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B7-%CF%84%CE%AE%CE%BD%CE%BF&Itemid=93
11. http://energypress.gr/portal/resource/contentObject/id/0a21491b-b857-4c7c-a5aaf5069caaee52
12. http://www.ekriktiko.gr/index.php/archives/87308
13. http://sxoliastisperivalon.blogspot.com/2011/09/blog-post.html
14. http://www.econews.gr/2011/08/10/kompostopoihsi-programma-tinos/
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Σήνοσ ο Αρνάδοσ μασ
Διακζςιμθ: http://www.arnadostinou.gr/2011/08/blog-post_09.html
1)

2

9 Αυγ 2011
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΜΠΟΣΟΠΟΙΗΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΣΟΝ ΠΤΡΓΟ
ΔΗΜΟ ΣΗΝΟΤ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΠΟΤ
Πλθροφορίεσ: 2283360125
e-mail: tinos_press@1516.syzefxis.gov.gr
Σινοσ, 9/8/2011
ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΜΠΟΣΟΠΟΙΗΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΣΟΝ ΠΤΡΓΟ
Ο Διμοσ Σινου, ζχοντασ κζςει ωσ κφριο ςτόχο τθν αναβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ των πολιτϊν του,
υπζγραψε ςφμβαςθ με τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι για τθν υλοποίθςθ του ζργου: «Η ανάπτυξη και εφαρμογή ενόσ
πιλοτικοφ ςυςτήματοσ αναερόβιασ χώνευςησ για την επεξεργαςία των ςτερεών απορριμμάτων», ςυνολικοφ
προχπολογιςμοφ 1.437.368,00€.
Η πρόταςθ υποβλικθκε ςτθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι πριν από ζνα χρόνο και ζλαβε ζγκριςθ το Μάιο του 2011.
Σο 50% του προχπολογιςμοφ είναι χρθματοδότθςθ από τθν Ε.Ε. και, ςυγκεκριμζνα, από το χρθματοδοτικό εργαλείο
LIFE + Περιβαλλοντικι πολιτικι.
Σο πιλοτικό ςφςτθμα κα υλοποιθκεί ςτον οικιςμό του Πφργου τον ερχόμενο Οκτϊβριο με διάρκεια 4 περίπου
χρόνια, κακϊσ αφορά 400 περίπου κατοίκουσ ι 100 νοικοκυριά. υντονιςτισ κα είναι ο Διμοσ Σινου με εταίρουσ
το Εκνικό Μετςόβιο Πολυτεχνείο, το Πανεπιςτιμιο τθσ Βερόνα από τθν Ιταλία και το Ινςτιτοφτο Εφαρμογϊν
Σεχνολογίασ τερεϊν Καυςίμων που εδρεφει ςτο Ε.Μ.Π.
Σο ζργο περιλαμβάνει ζνα πλιρεσ ανεπτυγμζνο και ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα ςυλλογισ και επεξεργαςίασ
απορριμμάτων με: α. Διαχωριςμό απορριμμάτων ςτθν πθγι (κατοικίεσ) ςε ανακυκλϊςιμα υλικά (χαρτί, γυαλί,
πλαςτικό, μζταλλο) και οργανικά κατάλοιπα, β. Οργάνωςθ δικτφου για τθ ςυςτθματικι ςυλλογι και μεταφορά του
οργανικοφ κλάςματοσ ςτο μζροσ που κα επιλεχκεί για τθν πιλοτικι μονάδα αναερόβιασ χϊνευςθσ
(κομποςτοποίθςθ), γ. Διοργάνωςθ εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων για τουσ κατοίκουσ, ςυνζδρια για τθ
δθμοςιοποίθςθ του ζργου και επιςκζψεισ ςε περιοχζσ όπου ζχει ιδθ εφαρμοςτεί.
Τπολογίηεται ότι μζςα ςε ζνα χρόνο θ λειτουργία του ςυγκεκριμζνου προγράμματοσ κα ςυνειςφζρει ςτθ
μείωςθ του όγκου των απορριμμάτων που αλλιϊσ κα κατζλθγαν ανεπεξζργαςτα, κατά 60% (72 τόνοι), και κα
αποδϊςει περίπου 17 τόνουσ κομπόςτ, το οποίο μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ωσ βελτιωτικό του εδάφουσ.
ςτισ 14:42
Ετικζτεσ ανακοινϊςεισ Διμου Σινου
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2) Σήνοσ ο Αρνάδοσ μασ
Διακζςιμθ: http://www.aftodioikisi.gr/dhmoi/13442
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Πιλοτικό πρόγραμμα κομποςτοποίθςθσ από το Δ. Σινου

Πιλοτικό ςφςτθμα κομποςτοποίθςθσ απορριμμάτων ςτον οικιςμό του Πφργου κα υλοποιιςει ο Διμοσ Σινου από
τον ερχόμενο Οκτϊβριο, ςτο πλαίςιο ςφμβαςθσ με τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι για τθν υλοποίθςθ του ζργου «Η
ανάπτυξθ και εφαρμογι ενόσ πιλοτικοφ ςυςτιματοσ αναερόβιασ χϊνευςθσ για τθν επεξεργαςία των ςτερεϊν
απορριμμάτων», ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 1.437.368,00 ευρϊ.
Η πρόταςθ υποβλικθκε ςτθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι πριν από ζνα χρόνο και ζλαβε ζγκριςθ το Μάιο του 2011. Σο
50% του προχπολογιςμοφ είναι χρθματοδότθςθ από τθν Ε.Ε. και, ςυγκεκριμζνα, από το χρθματοδοτικό εργαλείο
LIFE + Περιβαλλοντικι πολιτικι.
Σο πρόγραμμα
Σο ζργο περιλαμβάνει ζνα πλιρεσ ανεπτυγμζνο και ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα ςυλλογισ και επεξεργαςίασ
απορριμμάτων με:
α. Διαχωριςμό απορριμμάτων ςτθν πθγι (κατοικίεσ) ςε ανακυκλϊςιμα υλικά (χαρτί, γυαλί, πλαςτικό, μζταλλο) και
οργανικά κατάλοιπα,
β. Οργάνωςθ δικτφου για τθ ςυςτθματικι ςυλλογι και μεταφορά του οργανικοφ κλάςματοσ ςτο μζροσ που κα
επιλεχκεί για τθν πιλοτικι μονάδα αναερόβιασ χϊνευςθσ (κομποςτοποίθςθ),
γ. Διοργάνωςθ εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων για τουσ κατοίκουσ, ςυνζδρια για τθ δθμοςιοποίθςθ του ζργου και
επιςκζψεισ ςε περιοχζσ όπου ζχει ιδθ εφαρμοςτεί.
Τπολογίηεται ότι μζςα ςε ζνα χρόνο θ λειτουργία του ςυγκεκριμζνου προγράμματοσ κα ςυνειςφζρει ςτθ μείωςθ
του όγκου των απορριμμάτων που αλλιϊσ κα κατζλθγαν ανεπεξζργαςτα, κατά 60% (72 τόνοι), και κα αποδϊςει
περίπου 17 τόνουσ κομπόςτ, το οποίο μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ωσ βελτιωτικό του εδάφουσ.
Σο πρόγραμμα ζχει διάρκεια περίπου 4 ετϊν και αφορά ςε περίπου 400 κατοίκουσ ι 100 νοικοκυριά. υντονιςτισ
είναι ο Διμοσ Σινου με εταίρουσ το Εκνικό Μετςόβιο Πολυτεχνείο, το Πανεπιςτιμιο τθσ Βερόνα από τθν Ιταλία και
το Ινςτιτοφτο Εφαρμογϊν Σεχνολογίασ τερεϊν Καυςίμων που εδρεφει ςτο ΕΜΠ.
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3) Avragreen
Διακζςιμθ: http://www.avragreen.gr/2-205/Kompostopoihsh-pilotiko-programma-sthThno
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7/9/2011
Κομποςτοποίηςη: πιλοτικό πρόγραμμα ςτη Σήνο

Πιλοτικό ςφςτθμα κομποςτοποίθςθσ απορριμμάτων ςτον οικιςμό του Πφργου κα υλοποιιςει ο Διμοσ Σινου από
τον ερχόμενο Οκτϊβριο, ςτο πλαίςιο ςφμβαςθσ με τθν ΕΕ για τθν υλοποίθςθ του ζργου «Η ανάπτυξθ και εφαρμογι
ενόσ πιλοτικοφ ςυςτιματοσ αναερόβιασ χϊνευςθσ για τθν επεξεργαςία των ςτερεϊν απορριμμάτων», ςυνολικοφ
προχπολογιςμοφ 1.437.368 ευρϊ.Η πρόταςθ υποβλικθκε ςτθν ΕΕ πριν ζνα χρόνο και ζλαβε ζγκριςθ το Μάιο του
2011.
Σο 50% του προχπολογιςμοφ είναι χρθματοδότθςθ από τθν Ε.Ε. και, ςυγκεκριμζνα, από το χρθματοδοτικό εργαλείο
LIFE + Περιβαλλοντικι πολιτικι.
Σο πρόγραμμαΣο ζργο περιλαμβάνει ζνα πλιρεσ ανεπτυγμζνο και ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα ςυλλογισ και
επεξεργαςίασ απορριμμάτων με:
α. Διαχωριςμό απορριμμάτων ςτθν πθγι (κατοικίεσ) ςε ανακυκλϊςιμα υλικά (χαρτί, γυαλί, πλαςτικό, μζταλλο) και
οργανικά κατάλοιπα,
β. Οργάνωςθ δικτφου για τθ ςυςτθματικι ςυλλογι και μεταφορά του οργανικοφ κλάςματοσ ςτο μζροσ που κα
επιλεχκεί για τθν πιλοτικι μονάδα αναερόβιασ χϊνευςθσ (κομποςτοποίθςθ),
γ. Διοργάνωςθ εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων για τουσ κατοίκουσ, ςυνζδρια για τθ δθμοςιοποίθςθ του ζργου και
επιςκζψεισ ςε περιοχζσ όπου ζχει ιδθ εφαρμοςτεί.
Τπολογίηεται ότι μζςα ςε ζνα χρόνο θ λειτουργία του προγράμματοσ κα ςυνειςφζρει ςτθ μείωςθ του όγκου των
απορριμμάτων που αλλιϊσ κα κατζλθγαν ανεπεξζργαςτα, κατά 60% (72 τόνοι) και κα αποδϊςει περίπου 17 τόνουσ
κομπόςτ, το οποίο μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ωσ βελτιωτικό του εδάφουσ.
Σο πρόγραμμα ζχει διάρκεια περίπου 4 ετϊν και αφορά ςε περίπου 400 κατοίκουσ ι 100 νοικοκυριά.
υντονιςτισ είναι ο Διμοσ Σινου με εταίρουσ το Εκνικό Μετςόβιο Πολυτεχνείο, το Πανεπιςτιμιο τθσ Βερόνα από
τθν Ιταλία και το Ινςτιτοφτο Εφαρμογϊν Σεχνολογίασ τερεϊν Καυςίμων που εδρεφει ςτο ΕΜΠ.
Πθγι aftodioikisi.gr econews

7

4) Kala nea
Διακζςιμθ: http://www.kala-nea.gr/archives/20418
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Σήνοσ | Πιλοτικό πρόγραμμα κομποςτοποίηςησ τον Οκτώβριο
Δημοςιευτηκε απο καλα νεα ςτισ August 25th, 2011. ςτην κατηγορια Περιβάλλον

Πιλοτικό ςφςτθμα κομποςτοποίθςθσ απορριμμάτων ςτον οικιςμό του Πφργου κα υλοποιιςει ο Διμοσ Σινου από
τον ερχόμενο Οκτϊβριο, ςτο πλαίςιο ςφμβαςθσ με τθν ΕΕ για τθν υλοποίθςθ του ζργου «Η ανάπτυξθ και εφαρμογι
ενόσ πιλοτικοφ ςυςτιματοσ αναερόβιασ χϊνευςθσ για τθν επεξεργαςία των ςτερεϊν απορριμμάτων», ςυνολικοφ
προχπολογιςμοφ 1.437.368 ευρϊ.
Η πρόταςθ υποβλικθκε ςτθν ΕΕ πριν ζνα χρόνο και ζλαβε ζγκριςθ το Μάιο του 2011.
Σο 50% του προχπολογιςμοφ είναι χρθματοδότθςθ από τθν Ε.Ε. και, ςυγκεκριμζνα, από το χρθματοδοτικό εργαλείο
LIFE + Περιβαλλοντικι πολιτικι.
Σο πρόγραμμα
Σο ζργο περιλαμβάνει ζνα πλιρεσ ανεπτυγμζνο και ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα ςυλλογισ και επεξεργαςίασ
απορριμμάτων με:
1.
Διαχωριςμό απορριμμάτων ςτθν πθγι (κατοικίεσ) ςε ανακυκλϊςιμα υλικά (χαρτί, γυαλί, πλαςτικό,
μζταλλο) και οργανικά κατάλοιπα,
2.
Οργάνωςθ δικτφου για τθ ςυςτθματικι ςυλλογι και μεταφορά του οργανικοφ κλάςματοσ ςτο μζροσ που κα
επιλεχκεί για τθν πιλοτικι μονάδα αναερόβιασ χϊνευςθσ (κομποςτοποίθςθ),
3.
Διοργάνωςθ εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων για τουσ κατοίκουσ, ςυνζδρια για τθ δθμοςιοποίθςθ του ζργου
και επιςκζψεισ ςε περιοχζσ όπου ζχει ιδθ εφαρμοςτεί.
Τπολογίηεται ότι μζςα ςε ζνα χρόνο θ λειτουργία του προγράμματοσ κα ςυνειςφζρει ςτθ μείωςθ του όγκου των
απορριμμάτων που αλλιϊσ κα κατζλθγαν ανεπεξζργαςτα, κατά 60% (72 τόνοι) και κα αποδϊςει περίπου 17 τόνουσ
κομπόςτ, το οποίο μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ωσ βελτιωτικό του εδάφουσ.
Σο πρόγραμμα ζχει διάρκεια περίπου 4 ετϊν και αφορά ςε περίπου 400 κατοίκουσ ι 100 νοικοκυριά.
υντονιςτισ είναι ο Διμοσ Σινου με εταίρουσ το Εκνικό Μετςόβιο Πολυτεχνείο, το Πανεπιςτιμιο τθσ Βερόνα από
τθν Ιταλία και το Ινςτιτοφτο Εφαρμογϊν Σεχνολογίασ τερεϊν Καυςίμων που εδρεφει ςτο ΕΜΠ.
aftodioikisi.gr via econews
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5) Qualitynet
Διακζςιμθ: http://www.qualitynet.gr/displayITM1.asp?ITMID=66840&LANG=GR
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25/8/2011
Κομποςτοποίηςη: πιλοτικό πρόγραμμα ςτην Σήνο
Πιλοτικό ςφςτθμα κομποςτοποίθςθσ απορριμμάτων ςτον οικιςμό του Πφργου κα υλοποιιςει ο Διμοσ Σινου από
τον ερχόμενο Οκτϊβριο, ςτο πλαίςιο ςφμβαςθσ με τθν ΕΕ για τθν υλοποίθςθ του ζργου «Η ανάπτυξθ και εφαρμογι
ενόσ πιλοτικοφ ςυςτιματοσ αναερόβιασ χϊνευςθσ για τθν επεξεργαςία των ςτερεϊν απορριμμάτων», ςυνολικοφ
προχπολογιςμοφ 1.437.368 ευρϊ.
Η πρόταςθ υποβλικθκε ςτθν ΕΕ πριν ζνα χρόνο και ζλαβε ζγκριςθ το Μάιο του 2011.
Σο 50% του προχπολογιςμοφ είναι χρθματοδότθςθ από τθν Ε.Ε. και, ςυγκεκριμζνα, από το χρθματοδοτικό εργαλείο
LIFE + Περιβαλλοντικι πολιτικι.
Σο πρόγραμμα
Σο ζργο περιλαμβάνει ζνα πλιρεσ ανεπτυγμζνο και ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα ςυλλογισ και επεξεργαςίασ
απορριμμάτων με:
α. Διαχωριςμό απορριμμάτων ςτθν πθγι (κατοικίεσ) ςε ανακυκλϊςιμα υλικά (χαρτί, γυαλί, πλαςτικό, μζταλλο) και
οργανικά κατάλοιπα,
β. Οργάνωςθ δικτφου για τθ ςυςτθματικι ςυλλογι και μεταφορά του οργανικοφ κλάςματοσ ςτο μζροσ που κα
επιλεχκεί για τθν πιλοτικι μονάδα αναερόβιασ χϊνευςθσ (κομποςτοποίθςθ),
γ. Διοργάνωςθ εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων για τουσ κατοίκουσ, ςυνζδρια για τθ δθμοςιοποίθςθ του ζργου και
επιςκζψεισ ςε περιοχζσ όπου ζχει ιδθ εφαρμοςτεί.
Τπολογίηεται ότι μζςα ςε ζνα χρόνο θ λειτουργία του προγράμματοσ κα ςυνειςφζρει ςτθ μείωςθ του όγκου των
απορριμμάτων που αλλιϊσ κα κατζλθγαν ανεπεξζργαςτα, κατά 60% (72 τόνοι) και κα αποδϊςει περίπου 17 τόνουσ
κομπόςτ, το οποίο μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ωσ βελτιωτικό του εδάφουσ.
Σο πρόγραμμα ζχει διάρκεια περίπου 4 ετϊν και αφορά ςε περίπου 400 κατοίκουσ ι 100 νοικοκυριά.
υντονιςτισ είναι ο Διμοσ Σινου με εταίρουσ το Εκνικό Μετςόβιο Πολυτεχνείο, το Πανεπιςτιμιο τθσ Βερόνα από
τθν Ιταλία και το Ινςτιτοφτο Εφαρμογϊν Σεχνολογίασ τερεϊν Καυςίμων που εδρεφει ςτο ΕΜΠ.

Πηγή: aftodioikisi.gr
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6) Activistika.blogspot
Διακζςιμθ http://activistika.blogspot.com/2011/08/blog-post_439.html
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9.8.11 | Posted by ivan
Πιλοτικό πρόγραμμα κομποςτοποίηςησ από το Δ. Σήνου

Πιλοτικό ςφςτθμα κομποςτοποίθςθσ απορριμμάτων ςτον οικιςμό του Πφργου κα υλοποιιςει ο Διμοσ Σινου από
τον ερχόμενο Οκτϊβριο, ςτο πλαίςιο ςφμβαςθσ με τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι για τθν υλοποίθςθ του ζργου «Η
ανάπτυξθ και εφαρμογι ενόσ πιλοτικοφ ςυςτιματοσ αναερόβιασ χϊνευςθσ για τθν επεξεργαςία των ςτερεϊν
απορριμμάτων», ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 1.437.368,00 ευρϊ.
Η πρόταςθ υποβλικθκε ςτθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι πριν από ζνα χρόνο και ζλαβε ζγκριςθ το Μάιο του 2011. Σο
50% του προχπολογιςμοφ είναι χρθματοδότθςθ από τθν Ε.Ε. και, ςυγκεκριμζνα, από το χρθματοδοτικό εργαλείο
LIFE + Περιβαλλοντικι πολιτικι.
Σο πρόγραμμα
Σο ζργο περιλαμβάνει ζνα πλιρεσ ανεπτυγμζνο και ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα ςυλλογισ και επεξεργαςίασ
απορριμμάτων με:
α. Διαχωριςμό απορριμμάτων ςτθν πθγι (κατοικίεσ) ςε ανακυκλϊςιμα υλικά (χαρτί, γυαλί, πλαςτικό, μζταλλο) και
οργανικά κατάλοιπα,
β. Οργάνωςθ δικτφου για τθ ςυςτθματικι ςυλλογι και μεταφορά του οργανικοφ κλάςματοσ ςτο μζροσ που κα
επιλεχκεί για τθν πιλοτικι μονάδα αναερόβιασ χϊνευςθσ (κομποςτοποίθςθ),
γ. Διοργάνωςθ εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων για τουσ κατοίκουσ, ςυνζδρια για τθ δθμοςιοποίθςθ του ζργου και
επιςκζψεισ ςε περιοχζσ όπου ζχει ιδθ εφαρμοςτεί.
Τπολογίηεται ότι μζςα ςε ζνα χρόνο θ λειτουργία του ςυγκεκριμζνου προγράμματοσ κα ςυνειςφζρει ςτθ μείωςθ
του όγκου των απορριμμάτων που αλλιϊσ κα κατζλθγαν ανεπεξζργαςτα, κατά 60% (72 τόνοι), και κα αποδϊςει
περίπου 17 τόνουσ κομπόςτ, το οποίο μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ωσ βελτιωτικό του εδάφουσ.
Σο πρόγραμμα ζχει διάρκεια περίπου 4 ετϊν και αφορά ςε περίπου 400 κατοίκουσ ι 100 νοικοκυριά. υντονιςτισ
είναι ο Διμοσ Σινου με εταίρουσ το Εκνικό Μετςόβιο Πολυτεχνείο, το Πανεπιςτιμιο τθσ Βερόνα από τθν Ιταλία και
το Ινςτιτοφτο Εφαρμογϊν Σεχνολογίασ τερεϊν Καυςίμων που εδρεφει ςτο ΕΜΠ.
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7) Κυκλαδίτησ
Διακζςιμθ:
http://www.cycladitis.gr/news/index.php?option=com_k2&view=item&id=3487:%CF%80%
CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%
AF%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%81%CF%81%CE%B9%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%
BD-%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CF%80%CF%8D%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%84%CE%AE%CE%BD%CE%BF%CF%85&Itemid=62
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Σρίτθ, 09 Αφγουςτοσ 2011 13:06
Πρόγραμμα κομποςτοποίθςθσ απορριμάτων ςτον Πφργο Σινου.
(0 ψιφοι)

Ο Διμοσ Σινου, ζχοντασ κζςει ωσ κφριο ςτόχο τθν αναβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ των πολιτϊν του, υπζγραψε
ςφμβαςθ με τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι για τθν υλοποίθςθ του ζργου: «Η ανάπτυξη και εφαρμογή ενόσ πιλοτικοφ
ςυςτήματοσ αναερόβιασ χώνευςησ για την επεξεργαςία των ςτερεών απορριμμάτων», ςυνολικοφ
προχπολογιςμοφ 1.437.368,00€.
Η πρόταςθ υποβλικθκε ςτθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι πριν από ζνα χρόνο και ζλαβε ζγκριςθ το Μάιο του 2011. Σο
50% του προχπολογιςμοφ είναι χρθματοδότθςθ από τθν Ε.Ε. και, ςυγκεκριμζνα, από το χρθματοδοτικό εργαλείο
LIFE + Περιβαλλοντικι πολιτικι.
Σο πιλοτικό ςφςτθμα κα υλοποιθκεί ςτον οικιςμό του Πφργου τον ερχόμενο Οκτϊβριο με διάρκεια 4 περίπου
χρόνια, κακϊσ αφορά 400 περίπου κατοίκουσ ι 100 νοικοκυριά. υντονιςτισ κα είναι ο Διμοσ Σινου με εταίρουσ
το Εκνικό Μετςόβιο Πολυτεχνείο, το Πανεπιςτιμιο τθσ Βερόνα από τθν Ιταλία και το Ινςτιτοφτο Εφαρμογϊν
Σεχνολογίασ τερεϊν Καυςίμων που εδρεφει ςτο Ε.Μ.Π.
Σο ζργο περιλαμβάνει ζνα πλιρεσ ανεπτυγμζνο και ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα ςυλλογισ και επεξεργαςίασ
απορριμμάτων με: α. Διαχωριςμό απορριμμάτων ςτθν πθγι (κατοικίεσ) ςε ανακυκλϊςιμα υλικά (χαρτί, γυαλί,
πλαςτικό, μζταλλο) και οργανικά κατάλοιπα, β. Οργάνωςθ δικτφου για τθ ςυςτθματικι ςυλλογι και μεταφορά του
οργανικοφ κλάςματοσ ςτο μζροσ που κα επιλεχκεί για τθν πιλοτικι μονάδα αναερόβιασ χϊνευςθσ
(κομποςτοποίθςθ), γ. Διοργάνωςθ εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων για τουσ κατοίκουσ, ςυνζδρια για τθ
δθμοςιοποίθςθ του ζργου και επιςκζψεισ ςε περιοχζσ όπου ζχει ιδθ εφαρμοςτεί.
Τπολογίηεται ότι μζςα ςε ζνα χρόνο θ λειτουργία του ςυγκεκριμζνου προγράμματοσ κα ςυνειςφζρει ςτθ μείωςθ
του όγκου των απορριμμάτων που αλλιϊσ κα κατζλθγαν ανεπεξζργαςτα, κατά 60% (72 τόνοι), και κα αποδϊςει
περίπου 17 τόνουσ κομπόςτ, το οποίο μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ωσ βελτιωτικό του εδάφουσ.
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8) Inews
Διακζςιμθ: http://www.inews.gr/96/programma-kobostopoiisis-aporrimmaton-ston-pyrgo-tinou.htm
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Πρόγραμμα Κομποςτοποίθςθσ Απορριμμάτων ςτον Πφργο Σινου
19:46 9/8/2011 - Πηγή: Tromaktiko
Ο Διμοσ Σήνου, ζχοντασ κζςει ωσ κφριο ςτόχο τθν αναβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ των πολιτϊν του, υπζγραψε
ςφμβαςθ με τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι για τθν υλοποίθςθ του ζργου... «Η ανάπτυξθ και εφαρμογι ενόσ πιλοτικοφ
ςυςτιματοσ αναερόβιασ χϊνευςθσ για τθν επεξεργαςία των ςτερεϊν απορριμμάτων», ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ
1.437.368,00€. Η πρόταςθ υποβλικθκε ςτθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι πριν από ζνα χρόνο και ζλαβε ζγκριςθ το Μάιο
του 2011. Σο 50% του προχπολογιςμοφ είναι χρθματοδότθςθ από τθν Ε.Ε. και, ςυγκεκριμζνα,
από το χρθματοδοτικό εργαλείο LIFE + Περιβαλλοντικι πολιτικι. Σο πιλοτικό ςφςτθμα κα υλοποιθκεί ςτον οικιςμό
του Πφργου τον ερχόμενο Οκτϊβριο με διάρκεια 4 περίπου χρόνια, κακϊσ αφορά 400 περίπου κατοίκουσ ι 100
νοικοκυριά. υντονιςτισ κα είναι ο Διμοσ Σήνου με εταίρουσ το Εκνικό Μετςόβιο Πολυτεχνείο, το Πανεπιςτιμιο
τθσ Βερόνα από τθν Ιταλία και το Ινςτιτοφτο Εφαρμογϊν Σεχνολογίασ τερεϊν Καυςίμων που εδρεφει ςτο Ε.Μ.Π.Σο
ζργο περιλαμβάνει ζνα πλιρεσ ανεπτυγμζνο και ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα ςυλλογισ και επεξεργαςίασ
απορριμμάτων με: α. Διαχωριςμό απορριμμάτων ςτθν πθγι (κατοικίεσ) ςε ανακυκλϊςιμα υλικά (χαρτί, γυαλί,
πλαςτικό, μζταλλο) και οργανικά κατάλοιπα, β. Οργάνωςθ δικτφου για τθ ςυςτθματικι ςυλλογι και μεταφορά του
οργανικοφ κλάςματοσ ςτο μζροσ που κα επιλεχκεί για τθν πιλοτικι μονάδα αναερόβιασ χϊνευςθσ
(κομποςτοποίθςθ), γ. Διοργάνωςθ εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων για τουσ κατοίκουσ, ςυνζδρια για τθ
δθμοςιοποίθςθ του ζργου και επιςκζψεισ ςε περιοχζσ όπου ζχει ιδθ εφαρμοςτεί.Τπολογίηεται ότι μζςα ςε ζνα
χρόνο θ λειτουργία του ςυγκεκριμζνου προγράμματοσ κα ςυνειςφζρει ςτθ μείωςθ του όγκου των απορριμμάτων
που αλλιϊσ κα κατζλθγαν ανεπεξζργαςτα, κατά 60% (72 τόνοι), και κα αποδϊςει περίπου 17 τόνουσ κομπόςτ, το
οποίο μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ωσ βελτιωτικό του εδάφουσ. tinianews.blogspot.com
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9) Newsbeast
Διακζςιμθ: http://www.newsbeast.gr/environment/arthro/214659/pilotiko-programma-kobostopoiisis-stin-tino
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Κυριακι, 14 Αυγοφςτου 2011, 01:23

Με την ςυγχρηματοδότηςη τησ Ε.Ε.
Πιλοτικό ςφςτθμα κομποςτοποίθςθσ απορριμμάτων ςτον οικιςμό του Πφργου κα υλοποιιςει ο Διμοσ Σινου από
τον ερχόμενο Οκτϊβριο, ςτο πλαίςιο ςφμβαςθσ με τθν ΕΕ για τθν υλοποίθςθ του ζργου «Η ανάπτυξθ και εφαρμογι
ενόσ πιλοτικοφ ςυςτιματοσ αναερόβιασ χϊνευςθσ για τθν επεξεργαςία των ςτερεϊν απορριμμάτων», ςυνολικοφ
προχπολογιςμοφ 1.437.368 ευρϊ.
Η πρόταςθ υποβλικθκε ςτθν Ε.Ε. πριν ζνα χρόνο και ζλαβε ζγκριςθ το Μάιο του 2011.
Σο 50% του προχπολογιςμοφ είναι χρθματοδότθςθ από τθν Ε.Ε. και, ςυγκεκριμζνα, από το χρθματοδοτικό εργαλείο
LIFE + Περιβαλλοντικι πολιτικι.
Σο πρόγραμμα
Σο ζργο περιλαμβάνει ζνα πλιρεσ ανεπτυγμζνο και ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα ςυλλογισ και επεξεργαςίασ
απορριμμάτων με:
α. Διαχωριςμό απορριμμάτων ςτθν πθγι (κατοικίεσ) ςε ανακυκλϊςιμα υλικά (χαρτί, γυαλί, πλαςτικό, μζταλλο) και
οργανικά κατάλοιπα,
β. Οργάνωςθ δικτφου για τθ ςυςτθματικι ςυλλογι και μεταφορά του οργανικοφ κλάςματοσ ςτο μζροσ που κα
επιλεχκεί για τθν πιλοτικι μονάδα αναερόβιασ χϊνευςθσ (κομποςτοποίθςθ),
γ. Διοργάνωςθ εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων για τουσ κατοίκουσ, ςυνζδρια για τθ δθμοςιοποίθςθ του ζργου και
επιςκζψεισ ςε περιοχζσ όπου ζχει ιδθ εφαρμοςτεί.
Τπολογίηεται ότι μζςα ςε ζνα χρόνο θ λειτουργία του προγράμματοσ κα ςυνειςφζρει ςτθ μείωςθ του όγκου των
απορριμμάτων που αλλιϊσ κα κατζλθγαν ανεπεξζργαςτα, κατά 60% (72 τόνοι) και κα αποδϊςει περίπου 17 τόνουσ
κομπόςτ, το οποίο μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ωσ βελτιωτικό του εδάφουσ.
Σο πρόγραμμα ζχει διάρκεια περίπου 4 ετϊν και αφορά ςε περίπου 400 κατοίκουσ ι 100 νοικοκυριά.
υντονιςτισ είναι ο Διμοσ Σινου με εταίρουσ το Εκνικό Μετςόβιο Πολυτεχνείο, το Πανεπιςτιμιο τθσ Βερόνα από
τθν Ιταλία και το Ινςτιτοφτο Εφαρμογϊν Σεχνολογίασ τερεϊν Καυςίμων που εδρεφει ςτο ΕΜΠ.
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10) Emergencyservices
Διακζςιμθ:
http://www.emergencyservices.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=28402:%CE%BA%CE%BF%CE%BC%CF
%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%80%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%AE%CE%BD%CE%BF&Itemid=93
ΚΟΜΠΟΣΟΠΟΙΗΗ: ΠΙΛΟΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ ΣΗΝΟ

Πιλοτικό ςφςτθμα κομποςτοποίθςθσ απορριμμάτων ςτον οικιςμό του Πφργου κα υλοποιιςει ο Διμοσ Σινου από
τον ερχόμενο Οκτϊβριο, ςτο πλαίςιο ςφμβαςθσ με τθν ΕΕ για τθν υλοποίθςθ του ζργου «Η ανάπτυξθ και εφαρμογι
ενόσ πιλοτικοφ ςυςτιματοσ αναερόβιασ χϊνευςθσ για τθν επεξεργαςία των ςτερεϊν απορριμμάτων», ςυνολικοφ
προχπολογιςμοφ 1.437.368 ευρϊ.
Η πρόταςθ υποβλικθκε ςτθν ΕΕ πριν ζνα χρόνο και ζλαβε ζγκριςθ το Μάιο του 2011.
Σο 50% του προχπολογιςμοφ είναι χρθματοδότθςθ από τθν Ε.Ε. και, ςυγκεκριμζνα, από το χρθματοδοτικό εργαλείο
LIFE + Περιβαλλοντικι πολιτικι.
Σο πρόγραμμα
Σο ζργο περιλαμβάνει ζνα πλιρεσ ανεπτυγμζνο και ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα ςυλλογισ και επεξεργαςίασ
απορριμμάτων με:
α. Διαχωριςμό απορριμμάτων ςτθν πθγι (κατοικίεσ) ςε ανακυκλϊςιμα υλικά (χαρτί, γυαλί, πλαςτικό, μζταλλο) και
οργανικά κατάλοιπα,
β. Οργάνωςθ δικτφου για τθ ςυςτθματικι ςυλλογι και μεταφορά του οργανικοφ κλάςματοσ ςτο μζροσ που κα
επιλεχκεί για τθν πιλοτικι μονάδα αναερόβιασ χϊνευςθσ (κομποςτοποίθςθ),
γ. Διοργάνωςθ εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων για τουσ κατοίκουσ, ςυνζδρια για τθ δθμοςιοποίθςθ του ζργου και
επιςκζψεισ ςε περιοχζσ όπου ζχει ιδθ εφαρμοςτεί.
Τπολογίηεται ότι μζςα ςε ζνα χρόνο θ λειτουργία του προγράμματοσ κα ςυνειςφζρει ςτθ μείωςθ του όγκου των
απορριμμάτων που αλλιϊσ κα κατζλθγαν ανεπεξζργαςτα, κατά 60% (72 τόνοι) και κα αποδϊςει περίπου 17 τόνουσ
κομπόςτ, το οποίο μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ωσ βελτιωτικό του εδάφουσ.
Σο πρόγραμμα ζχει διάρκεια περίπου 4 ετϊν και αφορά ςε περίπου 400 κατοίκουσ ι 100 νοικοκυριά.
υντονιςτισ είναι ο Διμοσ Σινου με εταίρουσ το Εκνικό Μετςόβιο Πολυτεχνείο, το Πανεπιςτιμιο τθσ Βερόνα από
τθν Ιταλία και το Ινςτιτοφτο Εφαρμογϊν Σεχνολογίασ τερεϊν Καυςίμων που εδρεφει ςτο ΕΜΠ.
Αναδθμοςίευςθ: http://www.econews.gr/
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11)
Energy press
Διακζςιμθ:http://energypress.gr/portal/resource/contentObject/id/0a21491b-b857-4c7c-a5aaf5069caaee52
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ΠΙΛΟΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΜΠΟΣΟΠΟΙΗΗ ΣΗΝ ΣΗΝΟ
16/08/2011 17:20

Πιλοτικό ςφςτθμα κομποςτοποίθςθσ απορριμμάτων ςτον οικιςμό του Πφργου κα υλοποιιςει ο Διμοσ Σινου από τον ερχόμενο Οκτϊβριο, ςτο πλαίςιο
ςφμβαςθσ με τθν ΕΕ για τθν υλοποίθςθ του ζργου «Η ανάπτυξθ και εφαρμογι ενόσ πιλοτικοφ ςυςτιματοσ αναερόβιασ χϊνευςθσ γ ια τθν επεξεργαςία των
ςτερεϊν απορριμμάτων», ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 1.437.368 ευρϊ.
Η πρόταςθ υποβλικθκε ςτθν Ε.Ε. πριν ζνα χρόνο και ζλαβε ζγκριςθ το Μάιο του 2011.
Σο 50% του προχπολογιςμοφ είναι χρθματοδότθςθ από τθν Ε.Ε. και, ςυγκεκριμζνα, από το χρ θματοδοτικό εργαλείο LIFE + Περιβαλλοντικι πολιτικι.
Σο ζργο περιλαμβάνει ζνα πλιρεσ ανεπτυγμζνο και ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα ςυλλογισ και επεξεργαςίασ απορριμμάτων με:
α. Διαχωριςμό απορριμμάτων ςτθν πθγι (κατοικίεσ) ςε ανακυκλϊςιμα υλικά (χαρτί, γυαλί, πλαςτ ικό, μζταλλο) και οργανικά κατάλοιπα,
β. Οργάνωςθ δικτφου για τθ ςυςτθματικι ςυλλογι και μεταφορά του οργανικοφ κλάςματοσ ςτο μζροσ που κα επιλεχκεί για τθν πιλοτι κι μονάδα
αναερόβιασ χϊνευςθσ (κομποςτοποίθςθ),
γ. Διοργάνωςθ εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων για τουσ κατοίκουσ, ςυνζδρια για τθ δθμοςιοποίθςθ του ζργου και επιςκζψεισ ςε περιοχζσ όπου ζχει ιδθ
εφαρμοςτεί.
Τπολογίηεται ότι μζςα ςε ζνα χρόνο θ λειτουργία του προγράμματοσ κα ςυνειςφζρει ςτθ μείωςθ του όγκου των απορριμμάτων που αλλ ιϊσ κα κατζλθγαν
ανεπεξζργαςτα, κατά 60% (72 τόνοι) και κα αποδϊςει περίπου 17 τόνουσ κομπόςτ, το οποίο μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ωσ βελτιωτικό του εδάφουσ.
Σο πρόγραμμα ζχει διάρκεια περίπου 4 ετϊν και αφορά ςε περίπου 400 κατοίκουσ ι 100 νοικοκυριά.
υντονιςτισ είναι ο Διμοσ Σινου με εταίρουσ το Εκνικό Μετςόβιο Πολυτεχνείο, το Πανεπιςτιμιο τθσ Βερόνα από τθν Ιταλία και το Ινςτιτοφτο Εφαρμογϊν
Σεχνολογίασ τερεϊν Καυςίμων που εδρεφει ςτο ΕΜΠ.
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12) Εκρηκτικό
Διακζςιμθ: http://www.ekriktiko.gr/index.php/archives/87308
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ΠΙΛΟΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΜΠΟΣΟΠΟΙΗΗ ΣΗΝ ΣΗΝΟ

Πιλοτικό ςφςτθμα κομποςτοποίθςθσ απορριμμάτων ςτον οικιςμό του Πφργου κα υλοποιιςει ο Διμοσ Σινου
από τον ερχόμενο Οκτϊβριο, ςτο πλαίςιο ςφμβαςθσ με τθν ΕΕ για τθν υλοποίθςθ του ζργου «Η ανάπτυξθ και εφαρμογι ενόσ πιλοτικοφ
ςυςτιματοσ αναερόβιασ χϊνευςθσ για τθν επεξεργαςία των ςτερεϊν απορριμμάτων», ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 1.437.368 ευρϊ.
Η πρόταςθ υποβλικθκε ςτθν Ε.Ε. πριν ζνα χρόνο και ζλαβε ζγκριςθ το Μάιο του 2011.
Σο 50% του προχπολογιςμοφ είναι χρθματοδότθςθ από τθν Ε.Ε. και, ςυγκεκριμζνα, από το χρθματοδοτικό εργαλείο LIFE + Περιβαλλοντικι
πολιτικι.
Σο πρόγραμμα
Σο ζργο περιλαμβάνει ζνα πλιρεσ ανεπτυγμζνο και ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα ςυλλογισ και επεξεργαςίασ απορριμμάτων με:
α. Διαχωριςμό απορριμμάτων ςτθν πθγι (κατοικίεσ) ςε ανακυκλϊςιμα υλικά (χαρτί, γυαλί, πλαςτικό, μζταλλο) και οργανικά κατάλοιπα,
β. Οργάνωςθ δικτφου για τθ ςυςτθματικι ςυλλογι και μεταφορά του οργανικοφ κλάςματοσ ςτο μζροσ που κα επιλεχκεί για τθν πιλοτικι
μονάδα αναερόβιασ χϊνευςθσ (κομποςτοποίθςθ),
γ. Διοργάνωςθ εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων για τουσ κατοίκουσ, ςυνζδρια για τθ δθμοςιοποίθςθ του ζργου και επιςκζψεισ ςε περιοχζσ
όπου ζχει ιδθ εφαρμοςτεί.
Τπολογίηεται ότι μζςα ςε ζνα χρόνο θ λειτουργία του προγράμματοσ κα ςυνειςφζρει ςτθ μείωςθ του όγκου των απορριμμάτων που αλλιϊσ
κα κατζλθγαν ανεπεξζργαςτα, κατά 60% (72 τόνοι) και κα αποδϊςει περίπου 17 τόνουσ κομπόςτ, το οποίο μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ωσ
βελτιωτικό του εδάφουσ.
Σο πρόγραμμα ζχει διάρκεια περίπου 4 ετϊν και αφορά ςε περίπου 400 κατοίκουσ ι 100 νοικοκυριά.
υντονιςτισ είναι ο Διμοσ Σινου με εταίρουσ το Εκνικό Μετςόβιο Πολυτεχνείο, το Πανεπιςτιμιο τθσ Βερόνα από τθν Ιταλία και το Ινςτιτοφτο
Εφαρμογϊν Σεχνολογίασ τερεϊν Καυςίμων που εδρεφει ςτο ΕΜΠ.
Πθγι: econews
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13) χολιαςτήσ τησ Τδρασ
Διακζςιμθ: http://sxoliastisperivalon.blogspot.com/2011/09/blog-post.html
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Κομποςτοποίθςθ: πιλοτικό πρόγραμμα ςτθν Σινο

Πιλοτικό ςφςτθμα κομποςτοποίθςθσ απορριμμάτων ςτον
οικιςμό του Πφργου κα υλοποιιςει ο Διμοσ Σινου από τον ερχόμενο Οκτϊβριο, ςτο πλαίςιο ςφμβαςθσ με τθν ΕΕ για τθν υλοποίθςθ του
ζργου «Η ανάπτυξθ και εφαρμογι ενόσ πιλοτικοφ ςυςτιματοσ αναερόβιασ χϊνευςθσ για τθν επεξεργαςία των ςτερεϊν απορριμμάτων»,
ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 1.437.368 ευρϊ.
Η πρόταςθ υποβλικθκε ςτθν ΕΕ πριν ζνα χρόνο και ζλαβε ζγκριςθ το Μάιο του 2011.
Σο 50% του προχπολογιςμοφ είναι χρθματοδότθςθ από τθν Ε.Ε. και, ςυγκεκριμζνα, από το χρθματοδοτικό εργαλείο LIFE + Περιβαλλοντικι
πολιτικι.
Σο πρόγραμμα
Σο ζργο περιλαμβάνει ζνα πλιρεσ ανεπτυγμζνο και ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα ςυλλογισ και επεξεργαςίασ απορριμμάτων με:
α. Διαχωριςμό απορριμμάτων ςτθν πθγι (κατοικίεσ) ςε ανακυκλϊςιμα υλικά (χαρτί, γυαλί, πλαςτικό, μζταλλο) και οργανικά κατάλοιπα,
β. Οργάνωςθ δικτφου για τθ ςυςτθματικι ςυλλογι και μεταφορά του οργανικοφ κλάςματοσ ςτο μζροσ που κα επιλεχκεί για τθν πιλοτικι
μονάδα αναερόβιασ χϊνευςθσ (κομποςτοποίθςθ),
γ. Διοργάνωςθ εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων για τουσ κατοίκουσ, ςυνζδρια για τθ δθμοςιοποίθςθ του ζργου και επιςκζψεισ ςε περιοχζσ
όπου ζχει ιδθ εφαρμοςτεί.
Τπολογίηεται ότι μζςα ςε ζνα χρόνο θ λειτουργία του προγράμματοσ κα ςυνειςφζρει ςτθ μείωςθ του όγκου των απορριμμάτων που αλλιϊσ
κα κατζλθγαν ανεπεξζργαςτα, κατά 60% (72 τόνοι) και κα αποδϊςει περίπου 17 τόνουσ κομπόςτ, το οποίο μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ωσ
βελτιωτικό του εδάφουσ.
Σο πρόγραμμα ζχει διάρκεια περίπου 4 ετϊν και αφορά ςε περίπου 400 κατοίκουσ ι 100 νοικοκυριά.
υντονιςτισ είναι ο Διμοσ Σινου με εταίρουσ το Εκνικό Μετςόβιο Πολυτεχνείο, το Πανεπιςτιμιο τθσ Βερόνα από τθν Ιταλία και το Ινςτιτοφτο
Εφαρμογϊν Σεχνολογίασ τερεϊν Καυςίμων που εδρεφει ςτο ΕΜΠ.
Πθγι aftodioikisi.gr
econews
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14) Econews
Διακζςιμθ: http://www.econews.gr/2011/08/10/kompostopoihsi-programma-tinos/
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ΚΟΜΠΟΣΟΠΟΙΗΗ: ΠΙΛΟΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗΝ ΣΗΝΟ
Περιβάλλον- Ενζργεια- Οικολογία

Πιλοτικό ςφςτθμα κομποςτοποίθςθσ απορριμμάτων ςτον οικιςμό του Πφργου κα υλοποιιςει ο Διμοσ Σινου από τον ερχόμενο Οκτϊβριο, ςτο πλαίςιο
ςφμβαςθσ με τθν ΕΕ για τθν υλοποίθςθ του ζργου «Η ανάπτυξθ και εφαρμογι ενόσ πιλοτικοφ ςυςτιματοσ αναερόβιασ χϊνευςθσ για τθν επεξεργαςία των
ςτερεϊν απορριμμάτων», ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 1.437.368 ευρϊ.
Η πρόταςθ υποβλικθκε ςτθν ΕΕ πριν ζνα χρόνο και ζλαβε ζγκριςθ το Μάιο του 2011.
Σο 50% του προχπολογιςμοφ είναι χρθματοδότθςθ από τθν Ε.Ε. και, ςυγκεκριμζνα, από το χρθματοδοτικό εργαλείο LIFE + Περιβαλλοντικι πολιτικι.
Σο πρόγραμμα
Σο ζργο περιλαμβάνει ζνα πλιρεσ ανεπτυγμζνο και ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα ςυλλογισ και επεξεργαςίασ απορριμμάτων με:
α. Διαχωριςμό απορριμμάτων ςτθν πθγι (κατοικίεσ) ςε ανακυκλϊςιμα υλικά (χαρτί, γυαλί, πλαςτικό, μζταλλο) και οργανικά κατάλοιπα,
β. Οργάνωςθ δικτφου για τθ ςυςτθματικι ςυλλογι και μεταφορά του οργανικοφ κλάςματοσ ςτο μζροσ που κα επιλεχκεί για τθν πιλοτικι μονάδα αναερόβιασ
χϊνευςθσ (κομποςτοποίθςθ),
γ. Διοργάνωςθ εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων για τουσ κατοίκουσ, ςυνζδρια για τθ δθμοςιοποίθςθ του ζργου και επιςκζψεισ ςε περιοχζσ όπου ζχει ιδθ
εφαρμοςτεί.
Τπολογίηεται ότι μζςα ςε ζνα χρόνο θ λειτουργία του προγράμματοσ κα ςυνειςφζρει ςτθ μείωςθ του όγκου των απορριμμάτων που αλλιϊσ κα κατζλθγαν
ανεπεξζργαςτα, κατά 60% (72 τόνοι) και κα αποδϊςει περίπου 17 τόνουσ κομπόςτ, το οποίο μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ωσ βελτιωτικό του εδάφουσ.
Σο πρόγραμμα ζχει διάρκεια περίπου 4 ετϊν και αφορά ςε περίπου 400 κατοίκουσ ι 100 νοικοκυριά.
υντονιςτισ είναι ο Διμοσ Σινου με εταίρουσ το Εκνικό Μετςόβιο Πολυτεχνείο, το Πανεπιςτιμιο τθσ Βερόνα από τθν Ιταλία και το Ινςτιτοφτο Εφαρμογϊν
Σεχνολογίασ τερεϊν Καυςίμων που εδρεφει ςτο ΕΜΠ.
Πθγι aftodioikisi.gr
econews
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