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Ανάπτυξη και αξιολόγηση ενός Ολοκληρωμένου συστήματος 
για τη Διαχείριση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων σε 

συμφωνία με την Οδηγία Πλαίσιο 2008/98/ΕΕ.
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Το έργο LIFE+ ‘ISWM TINOS’

LIFE 10 ENV/GR/000610

• Στόχος:

“Η ανάπτυξη και αξιολόγηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου διαχείρισης των

στερεών αποβλήτων στην Τήνο σε συμφωνία με την Οδηγία 2008/98/ΕK.

Συγκεκριμένα, προβλεπόταν η οργάνωση ξεχωριστής συλλογής των

ανακυκλώσιμων υλικών (χαρτί, πλαστικό, γυαλί και μέταλλο) καθώς και η

ξεχωριστή συλλογή των βιοαοβλήτων και η μετέπειτα αερόβια βιολογική

επεξεργασία τους με κομποστοποίηση στην Τήνο. Το πιλοτικό σχέδιο

εφαρμόστηκε σε δείγμα 100 νοικοκυριών του ∆ήμου Τήνου. Παράλληλα,

διερευνήθηκε η δυνατότητα αναερόβιας επεξεργασίας δείγματος οργανικών

αποβλήτων σε πιλοτικό επίπεδο στις πειραματικές διατάξεις στην πόλη Treviso

στην Ιταλία.”

• Τοποθεσία Υλοποίησης Έργου: Τήνος, Ελλάδα

• Προϋπολογισμός Έργου: 1,437,368.00 €

• Χρηματοδότηση ΕΕ: 718,684.00 € (50%)

• ∆ιάρκεια: 46 μήνες, Έναρξη: 1.10.2011 Λήξη: 31.07.2015

http://www.iswm-tinos.uest.gr/


(4) Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής 
Ανάπτυξης / Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και 
Ενεργειακών Πόρων)

(3) Πανεπιστήμιο της Βερόνα (UNIVR)

(2) Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (NTUA)

Παρουσίαση Εταίρων

(1) ∆ήμος Τήνου (TINOS)

ISWM-TINOS LIFE10 ENV/GR/000610



Website: www.iswm-tinos.uest.gr

Πιλοτική περιοχή του LIFE+ ‘ISWM TINOS’

LIFE 10 ENV/GR/000610

Το έργο υλοποιήθηκε στους οικισμούς 

Πύργου και Πανόρμου του Δήμου Τήνου

Πληθυσμός - στόχος: 400 κάτοικοι – 100 νοικοκυριά

http://www.iswm-tinos.uest.gr/


Το πιλοτικό σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης 

των ΑΣΑ στους επιλεγμένους οικισμούς του 

Δήμου Τήνου 

• Συλλογή των υλικών –
στόχων από κεντρικούς 
κάδους (kerbside
collection).

• Το δίκτυο συλλογής 
αποτελούνταν από 30 
σημεία στην περίμετρο του 
Πύργου και του Πάνορμου, 
στα οποία οι κάτοικοι που 
συμμετείχαν μετέφεραν τα 
προδιαλεγμένα απόβλητα 
σε εξωτερικούς κάδους, απ’ 
όπου συλλέγονταν από το 
Δήμο. 

• Το σύστημα ‘ISWM –
TINOS’ ξεκίνησε τη 
λειτουργία του από τον 
Ιούνιο του 2013 και 
γρήγορα επεκτάθηκε σε 4 
γειτονικούς οικισμούς: 
Πλατιά, Βεναρδάδος, 
Μαρλάς & Μαμάδος. 



Waste Transfer Site 
(Recyclables)

Composting Unit
(Biowaste)

Pyrgos Community

Ormos Panormou
Community





Αποτελέσματα του συστημάτος ‘ISWM – TINOS’ 

ως προς τη ΔσΠ & ανακύκλωση 

Ποσοστά ανάκτησης στο ΚΔΑΥ ≈ 90% 
(10% προσμίξεις) κατά μέσο όρο 

Το σύστημα ‘ISWM – TINOS’ χαρακτηρίζεται 
αποδοτικό ως προς τη συχνότητα συλλογής των 
υλικών από τους κεντρικούς κάδους συλλογής 

Τα ποσοστά ανάκτησης στα απόβλητα συσκευασίας 
στα ΚΔΑΥ στην Ελλάδα κυμαίνεται μεταξύ 50-60%. Η 

διαφοροποίηση αυτή της απόδοσης σχετίζεται 
κυρίως με την πρακτική της ΔσΠ των απορριμμάτων 

σε διαφορετικά ρεύματα, σε αντίθεση με το 
σύστημα μικτής συλλογής των αποβλήτων 
συσκευασίας σε ‘ένα κάδο’ που συνήθως 

εφαρμόζεται στην Ελλάδα (σύστημα μπλε κάδων). 





Αποτελέσματα του συστημάτος ‘ISWM – TINOS’ ως προς τη ΔσΠ & 

κομποστοποίηση των βιοαποβλήτων στο νησί της Τήνου

Η επεξεργασία των βιοαποβλήτων πραγματοποιήθηκε σε πρότυπη μονάδα κομποστοποίησης, η 
οποία σχεδιάστηκε με καινοτόμα χαρακτηριστικά και κατασκευάστηκε υπό την επίβλεψη της 
ομάδας εργασίας του ΕΜΠ. Η μονάδα εγκαταστάθηκε στον Πάνορμο Τήνου και ξεκίνησε τη 
λειτουργίας της από τον Ιούλιο του 2014. 

1. Τμήμα προ-επεξεργασίας του οργανικού 
υλικού (τεμαχισμός) 
2. Τμήμα τροφοδοσίας του 
βιοαντιδραστήρα του πρότυπου 
συστήματος κομποστοποίησης 
3. Κομποστοποιητής: Μηχανολογικός 
εξοπλισμός 
4. Κομποστοποιητής: Βιοαντιδραστήρας 
(4 διαδοχικά στάδια διεργασίας –
μετατόπιση υλικού με έμβολο) 
5. Βιόφιλτρο (κατασκευή από φυσικά 
υλικά, απόσμιση απαερίων διεργασίας) 

ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΡΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 



Πρότυπο κλειστό σύστημα 

κομποστοποίησης για αποκεντρωμένη 

διαχείριση βιοαποβλήτων  

 Η δυναμικότητα κυμαίνεται από 70 έως 200 tn yr-1 
(χρόνος παραμονής 15 έως 60 ημέρες)

 Αυτοματοποιημένα συστήματα ύγρανσης, αερισμού 
και απόσμησης

 Βιοφίλτρο για την επεξεργασία των εκπεμπόμενων 
αερίων

 Συλλογή και ανακυκλοφορία των στραγγισμάτων

 Δεν απαιτείται μηχανική ανάδευση

 Τυπικός κάδος φόρτωσης, συνδυάζεται με όχημα 
συλλογής με ανατροπή φορτίου



Αποτελέσματα του συστημάτος ‘ISWM – TINOS’ ως προς τη ΔσΠ & 

κομποστοποίηση των βιοαποβλήτων στο νησί της Τήνου

Οι επιτόπιες αναλύσεις κατά τη διάρκεια 
υλοποίησης της ΔσΠ των βιοαποβλήτων 
ανέδειξαν τις κυριότερες κατηγορίες διατροφικών 
αποβλήτων που περιέχουν τα παραγόμενα 
βιοαπόβλητα στην περιοχή εφαρμογής τους 
έργου ανά εποχή. Οι μέσες τιμές ήταν: 
- Γεύματα (σπιτικά ή προ-παρασκευασμένα) : 

12 % 
- Ψωμί και είδη αρτοποιίας: 8 % 
- Φρούτα: 26 % 
- Λαχανικά και σαλάτες: 38 % 

Το χαμηλό ποσοστό 

προσμίξεων που 

καταγράφηκε (ΜΟ~1,5 

%) δείχνει ότι τα 

συμμετέχοντα 

νοικοκυριά ξεχώριζαν 

στην πηγή τα 

βιοαπόβλητά τους 

αποτελεσματικά. Το 

γεγονός αυτό οφείλεται 

στις εκτεταμένες 

δράσεις ενημέρωσης 

και εκπαίδευσης του 

πληθυσμού-στόχου με 

ποικίλα μέσα 

(εκδηλώσεις, φυλλάδια, 

πόστερ, ενημερωτικά 

δελτία κτλ) 



Ανάλυση ποιότητας 

παραχθέντος κόμποστ

Οι εργαστηριακές αναλύσεις του παραγόμενου κόμποστ από το διαπιστευμένο εργαστήριο της 
Μονάδας Περιβαλλοντικής Επιστήμης & Τεχνολογίας του ΕΜΠ έδειξαν ότι το προϊόν της διαδικασίας της 
κομποστοποίησης από την ξεχωριστή συλλογή των βιοαποβλήτων στους οικισμούς Πύργου και 
Πανόρμου του Δήμου Τήνου, οδήγησε στην παραγωγή ενός προϊόντος με πολύ καλά χαρακτηριστικά, 
ιδιότητες και αξία που δύναται στην πράξη να χρησιμοποιηθεί ως εδαφοβελτιωτικό, μειώνοντας την 
ανάγκη για εισαγωγές συνθετικών χημικών λιπασμάτων. Ένα τέτοιου είδους υλικού έχει προστιθέμενη 
αξία ειδικότερα στην περίπτωση μελέτης της Τήνου που είναι νησιωτική περιοχή, δεδομένου του 
προβλήματος ερημοποίησης των εδαφών που συμβαίνει σε πολλές περιοχές της χώρας μας, κυρίως 
νησιών και βουνών. 



Αποτελέσματα της μελέτης για την αναερόβια χώνευση των προδιαλεγμένων στην 

πηγή βιοαποβλήτων στο Πανεπιστήμιο της Βερόνα Ιταλία – εναλλακτική μέθοδος 

συμπίεσης

Η χρήση πρέσας για την επεξεργασία των βιοαποβλήτων δίνει 
ένα υλικό που χαρακτηρίζεται από περιεκτικότητα σε ξηρά ουσία 
περίπου 20% και πολύ υψηλό βαθμό βιοδιασπασιμότητας. Το 
στερεό κλάσμα που προκύπτει από την πρέσα μπορεί να 
χρησιμοποιείται για κομποστοποίηση. Το υδαρές ρεύμα στη 
συνέχεια υπόκειται σε αναερόβια χώνευση. 



Περιβαλλοντικός αντίκτυπος από την εφαρμογή του 

έργου ‘ISWM – TINOS’

Το συνολικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα του έργου πιλοτικής κλίμακας: 
Ανακύκλωση: 24 μήνες & κομποστοποίηση ή αναερόβια χώνευση: 12 μήνες 

Εναλλακτικά Σενάρια που μελετήθηκαν: 
1ο σενάριο: Σχέδιο ‘ISWM – TINOS’ με 
κομποστοποίηση
2ο σενάριο: Σχέδιο ‘ISWM – TINOS’ με 
μεσόφιλη αναερόβια χώνεση
3ο σενάριο: Σχέδιο ‘ISWM – TINOS’ με 
θερμόφιλη αναερόβια χώνεση
4ο σενάριο: Σχέδιο ‘ISWM – TINOS’ με 
απόθεση σε ΧΑΔΑ/ΧΥΤΑ χωρίς 
επεξεργασία 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
• Εφαρμογή του πιλοτικού σχεδίου «ISWM 
- TINOS»: προσέγγιση πιο φιλική προς το 
περιβάλλον σε σύγκριση με την υπάρχουσα 
πρακτική της ανεξέλεγκτης διάθεσης των 
ΑΣΑ 
• Αναερόβια χώνευση: χαμηλότερες 
εκπομπές από την κομποστοποίηση λόγω 
της εξοικονόμησης εκπομπών 
αποφεύγοντας την παραγωγή ηλεκτρισμού 



Περιβαλλοντικός αντίκτυπος από την εφαρμογή του 

σχεδίου ‘ISWM – TINOS’ πλήρους κλίμακας 

Το συνολικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα του έργου πλήρους κλίμακας 

Εναλλακτικά Σενάρια που 
μελετήθηκαν: 
1ο σενάριο: Σχέδιο ‘ISWM – TINOS’ με 
κομποστοποίηση
2ο σενάριο: Σχέδιο ‘ISWM – TINOS’ με 
μεσόφιλη αναερόβια χώνεση
3ο σενάριο: Σχέδιο ‘ISWM – TINOS’ με 
θερμόφιλη αναερόβια χώνεση
4ο σενάριο: Σχέδιο ‘ISWM – TINOS’ με 
απόθεση σε ΧΑΔΑ/ΧΥΤΑ χωρίς 
επεξεργασία 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
• Θερμόφιλη ανερόβια χώνευση: υψηλότερη απόδοση 
βιοαερίου σε σύγκριση με τη μεσόφιλη διεργασία 

• Αναερόβια χώνευση: σαφώς πιο αποτελεσματική στη 
μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος σε 
πυκνοκατοικημένες πόλεις/περιοχές 

• Προτεινόμενο σχέδιο ‘ISWM – TINOS’ πλήρους κλίμακας: 
κατάλληλο για μεταφορά & εφαρμογή σε άλλα ελληνικά 
νησιά, καθώς και σε απομακρυσμένες / ορεινές περιοχές 



Δείκτες αξιολόγησης προγράμματος

Απόβλητα Μονάδες Ανακύκλωση

Χαρτί / Χαρτόνι Κιλά ανά κάτοικο και έτος 33.3

Γυαλί Κιλά ανά κάτοικο και έτος 11.4

Πλαστικό  & Μέταλλο Κιλά ανά κάτοικο και έτος 21.1

Βιοαπόβλητα Κιλά ανά κάτοικο και έτος 82.4

Σύνολο ΑΣΑ

Κιλά ανά κάτοικο και έτος 148.2

% των ΑΣΑ 34.2

Εκτροπή και ανακύκλωση 28.9 τόνους το έτος 
(89% καθαρότητα υλικών)

ISWM - TINOS

 



Δράσεις ενημέρωσης και διάχυσης των 

αποτελεσμάτων του έργου ‘ISWM – TINOS’ 





Ευχαριστώ για την προσοχή σας!

Δρ. Κωνσταντίνος Μουστάκας

E konmoust@central.ntua.gr, W www.uest.gr

ISWM - TINOS
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