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Οι κομποστοποιητές θα λειτουργούν ανά τετράγωνο

Ε

να αποφασιστικό βήμα στην κατεύθυνση της ανακύκλωσης προχωρά ο Δήμος
Ηρακλείου με την εγκατάσταση των κομποστοποιητών γειτονιάς. Οι τέσσερις πρώτοι
κομποστοποιητές πρόκειται να τοποθετηθούν στο γηροκομείο στον Αη Γιάννη, στην οδό

Κρασαδάκη, στην περιοχή Παπά Τίτου Μετόχι και έξω από τα δύο μεγάλα νοσοκομεία της
πόλης και συγκεκριμένα στο Βενιζέλειο και το ΠΑΓΝΗ.
Πρόκειται για μεγάλης χωρητικής επάρκειας αυτόνομους μηχανικούς κομποστοποιητές, οι
οποίοι έρχονται να καλύψουν τις ανάγκες των πολιτών ανά οικοδομικά τετράγωνα,
θεσπίζοντας μάλιστα ισχυρότατα κίνητρα προς τους πολίτες που θα συμμετέχουν ενεργά,
καθώς θα πληρώνουν φτηνότερα δημοτικά τέλη!
Το όλο θέμα τέθηκε χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπου το Σώμα ενημερώθηκε για τα
επόμενα βήματα που θα γίνουν σε σχέση με την εγκατάσταση των πρώτων κομποστοποιητών
στο πλαίσιο του προγράμματος «Συστήματα Αυτόνομης Οικιακής Κομποστοποίησης σε Αστικό
https://www.patris.gr/2018/06/28/erchontai-oi-protoi-kompostopoiites-gigantes/
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Περιβάλλον» με ακρωνύμιο «ACUA».
Στο πρόγραμμα, εκτός από τον Δήμο Ηρακλείου, συμμετέχει ως επικεφαλής εταίρος το
Τεχνολογικό Ίδρυμα Κρήτης, υλοποιείται δε σε συνεργασία με τον Δήμο Ρόδου, τον Δήμο
Λεμεσού και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού
Προγράμματος INTERREG V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014 – 2020.
Όπως εξηγεί ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας κ. Χάρης Μαμουλάκης, μέσα από το πρόγραμμα
γίνεται ένα ακόμα σημαντικό βήμα με στόχο την ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων, τη
διαλογή τους στην πηγή και την ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας.
Όροι που έχουν πλέον μπει στην καθημερινότητά μας, με το Ηράκλειο να εναρμονίζεται με
πρακτικές που έχουν δοκιμαστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο και αποφέρουν αποδεδειγμένα τα
μέγιστα στους δημότες. Η πόλη μας μετατρέπεται σε πρωταγωνιστή των εξελίξεων και
αξιοποιεί κάθε διαθέσιμο χρηματοδοτικό πρόγραμμα, με συγκεκριμένο όραμα και σχέδιο
δράσης
. Η προσπάθεια φυσικά συνεχίζεται, με καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία και του συγκεκριμένου
εγχειρήματος να έχουν οι συμπολίτες μας, που, όπως όλα τα στοιχεία δείχνουν, στην
συντριπτική τους πλειονότητα αγκαλιάζουν κάθε σχετική πρωτοβουλία.
Η επιτυχής εφαρμογή του προγράμματος κομποστοποίησης σημαίνει καταρχήν τη μείωση του
όγκου των σκουπιδιών. Αυτό συνεπάγεται για τον Δήμο Ηρακλείου λιγότερα δρομολόγια,
λιγότερα καύσιμα, μικρότερη φθορά στα οχήματα… άρα εξοικονόμηση κέρδους, το οποίο θα
πηγαίνει κατευθείαν στην τσέπη του πολίτη ο οποίος θα συμμετέχει ενεργά στο πρόγραμμα».
Ο ίδιος σημειώνει ότι «αυτή η χρονιά θα είναι κομβικό έτος για την καθαριότητα στο
Ηράκλειο διότι από 1-1-2018 μπαίνει οριστικά τέλος στα ανεπεξέργαστα απορρίμματα αφού οι
ευρωπαϊκές οδηγίες προβλέπουν χαράτσι 35 ευρώ ανά τόνο σκουπιδιών, πράγμα το οποίο
σημαίνει ότι εάν δεν αλλάξουμε δραστικά τον τρόπο διαχείρισης των απορριμμάτων, θα
χρεωνόμαστε 60 ευρώ ανά τόνο για τις ποσότητες που οδηγούνται στον ΧΑΔΑ των Πέρα
Γαλήνων.

Οικιακή κομποστοποίηση σε ολόκληρη την πόλη. Πώς θα
γίνει;
Όπως εξηγεί ο αντιδήμαρχος, οι κομποστοποιητές, το ύψος των οποίων φτάνει μέχρι και τον
πρώτο όροφο μιας πολυκατοικίας, είναι μεγάλες συλλεκτήριες δομές, οι οποίες μπορούν να
δεχτούν σύμμεικτα απορρίμματα και οργανικό υλικό.
Οι κομποστοποιητές θα καλύπτουν τις ανάγκες δημοτών ανά οικοδομικά τετράγωνα. Οι
πολίτες που ζουν εκεί θα προμηθεύονται από τον Δήμο Ηρακλείου μια ειδική κάρτα μαζί με
έναν περιορισμένο αριθμό από σακούλες τις οποίες θα χρησιμοποιούν για να τοποθετούν σε
αυτές όλα τα οργανικά υπολείμματα.
https://www.patris.gr/2018/06/28/erchontai-oi-protoi-kompostopoiites-gigantes/
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Όταν οι σακούλες γεμίσουν, οι πολίτες θα πηγαίνουν στον κεντρικό κομποστοποιητή της
γειτονιάς τους, ο οποίος θα ανοίγει με τη χρήση της κάρτας τους για να πετάξουν τα σκουπίδια
που έχουν συγκεντρώσει.
Στη συνέχεια θα προμηθεύονται νέες σακούλες από το κεντρικό δημοτικό κτήριο της Λότζια
πάντα με τη χρήση της ειδικής κάρτας που έχουν, στην οποία θα καταγράφονται όλες οι
ποσότητες των σκουπιδιών που βάζουν στον κεντρικό κομποστοποιητή, και από εκεί θα
προκύπτει και η έκπτωση που θα έχουν στα δημοτικά τέλη που θα πληρώνουν.
«Αυτό είναι το σύστημα που σχεδιάζουμε» τονίζει ο αντιδήμαρχος κ. Χάρης Μαμουλάκης που,
όπως σημειώνει, δημιουργεί μια νέα πραγματικότητα για ολόκληρη την πόλη, η οποία θα
πρέπει να αλλάξει καταρχήν αντίληψη αλλά και πρακτική σε σχέση με τη διαχείριση των
σκουπιδιών.
Σε αυτή μας την προσπάθεια πολύτιμος σύμμαχος είναι ο πολίτης που θα πρέπει να αλλάξει
τρόπο ζωής, κάνοντας καθημερινό του βίωμα την ανακύκλωση όχι μόνο αντιλαμβανόμενος τα
πολλαπλά περιβαλλοντικά οφέλη που θα έχει, αλλά επωφελούμενος το οικονομικό κίνητρο
των χαμηλότερων δημοτικών τελών».
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Introduction
Municipal solid waste in Greece

Wastes Framework Directive (98/2008)
Need for source separation
Goal: All Member States should have a separate collection
system of at least 10% of the bio-waste produced by 2020

New Goal: 2035 (EU Directive 2018/850)
50%

1.3 kg/person/day

Composting
Source Separation / Food waste
Management

Aims and Objective
Main aim
Installation of a separation system in the Source of organic biodegradable waste
(kitchen waste and garden-park waste)
On-site treatment in Autonomous Composting Units ACUs

ACUs are small closed integrated composting units, with zeroing of effluent and expanding liquids
Main objectives of the ACUA are:
a) Selection of pilot areas (in Greece and Cyprus),
b) Installation & Operation of ACUs & implementation of a Source Separation System
(SSS) for each area,
c) Compost Production

Pilot areas - Selected areas of ACUs Installations
Installation area: Army Apartments
Capacity (m3): 2,27
Total number of persons: 175

Installation area: Nursery
Capacity (m3): 2,27
Total number of persons: 105

Installation area: Central Vegetable Market
Capacity (m3): 1,49
Total number of persons: 140
Municipality of
Rhodes Greece

Installation area: General Hospital
Capacity (m3): 1,49
Total number of persons: 140
Installation area: Soup Kitchen
Capacity (m3): 2,27
Total number of persons: 100

No organic

10L

Recyclable

Autonomous Composting Units (ACUs)

Autonomous Composting Units (ACUs)
Input of biowaste

Monitor
purity of collected biowaste
treatment efficiency of ACU
quality of composts produced
public’s awareness & participation

Individual stackable
rings

Total Collected food waste in ACUs
50 tn of 9
food waste 8
Quantity (tn)

7

6
5
4
3
2
1
0

Total bulky

Total food waste

10 tn of
bulky

Composting process - Temperature
70

max T =63 oC
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Temperature (οC)

50

40

min T =33 oC
30

20

10

0
20/7/2020

4/8/2020

19/8/2020

3/9/2020

18/9/2020

ACUA Physicochemical Characteristics

Parameter

March 2020

June 2020

March 2021

pH

5,0 ± 0,1

8,1 ± 0,1

7,7 ± 0

ΕC (mS/cm)

4,9 ± 0,2

5,2 ± 0,1

4,8 ± 0,2

VS (g/kg)

891 ± 1,5

647,8 ± 2,3

680,5 ± 3,5

TOC (mg/g)

553,1 ± 18,7

378 ± 25,2

377,2 ± 15,1

TΝ (%)

1,9 ± 0,0

2,1 ± 0

3,1 ± 0

ΤΟC: TN

29,1 ±1,0

18 ±1,0

12,2

Moisture (%)

64,2 ± 1,9

42,9 ± 3,6

46,8 ± 2,1

Organic matter (%)

89,3± 0,2

65,7± 0,1

68± 0,1

Conclusions
This study demonstrated that ACUs are a sustainable system to adopt a closed unit approach to
the biowaste management problem in urban areas, in line with the circular economy principles
Regarding the purity of the material continuous reminder to users is required

ACUs help municipalities to be aligned with the EU policy on waste
management and specifically in the need for source separation schemes and
separate collection & management of the organic wastes
Public’s awareness is the most important for the success of the process

ACUs produce a Good quality source separated compost with Sufficient
organic matter content

Laboratory of Natural Resources,
Management & Agricultural Engineering
Hellenic Mediterranean University, Greece
Dr Angeliki Maragkaki
Hellenic Mediterranean University
e-mail: amaragkaki@hmu.gr

https://acua-project.eu Facebook: Greece-Cyprus-ACUA
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H ιδέα στην θεωρία φαντάζει εφικτή, αλλά πράξη θα επιχειρήσει να την κάνει ο Δήμος Ηρακλείου με την 
τοποθέτηση ειδικών κομποστοποιητών, χωρίς οσμές και διαρροές, σε σημεία του αστικού ιστού, τα οποία
θα καλύπτουν συγκεκριμένα οικοδομικά τετράγωνα.
Ειδικότερα, ο Δήμος Ηρακλείου προχωρά στην εφαρμογή του προγράμματος κομποστοποίησης AQUA
(συστήματα αυτόνομης οικιακής κομποστοποίησης σε αστικό περιβάλλον), με το οποίο θα προσπαθήσει να
επιφέρει αλλαγές στην στάση των πολιτών απέναντι στα οργανικά απορρίμματα και να τους προτρέψει να
επιλέξουν την κομποστοποίηση τους, έναντι μείωσης των δημοτικών τελών.
Στους δημότες θα δοθεί μια ειδική κάρτα χρήσης του κομποστοποιητή και ένας συγκεκριμένος αριθμός
ειδικών σακουλών, όπου θα τοποθετούν τα οργανικά τους απορρίμματα. Μόλις γεμίζει η κάθε σακούλα, ο
δημότης θα την τοποθετεί στον κομποστοποιητή χρησιμοποιώντας την κάρτα του.
Μόλις εξαντληθούν οι σακούλες, οι δημότες θα μπορούν να προμηθεύονται καινούργιες από τον Δήμο με
την επίδειξη της ειδικής κάρτας ώστε να καταγράφεται παράλληλα και το βάρος των ποσοτήτων που
έχουν απορρίψει. Με βάση αυτόν τον υπολογισμό θα προκύψει αργότερα και η τελική έκπτωση που τους
αναλογεί στα δημοτικά τέλη.
Στόχοι του προγράμματος είναι μεταξύ άλλων η μείωση των οργανικών απορριμμάτων που καταλήγουν
στους κάδους, η εξοικονόμηση πόρων από τα δρομολόγια των απορριμματοφόρων και τα έξοδα διαχείρισης
των απορριμμάτων, η προστασία του περιβάλλοντος και η δημιουργία ισχυρών κινήτρων στους δημότες να
αναπτύξουν το πρόγραμμα διαλογής στην πηγή.
Αυτό είναι ουσιαστικά το τέταρτο πρόγραμμα του Δήμου Ηρακλείου, με προσανατολισμό στην ανάπτυξη της
κυκλικής οικονομίας, γεγονός που τον καθιστά έναν από τους λίγους αντίστοιχους δήμους σε ευρωπαϊκό
επίπεδο.
Το πρόγραμμα AQUA, στο οποίο μαζί με τον Δήμο Ηρακλείου συμμετέχει ως επικεφαλής εταίρος το Τ.Ε.Ι.
Κρήτης, υλοποιείται με τη συνεργασία των Δήμων Ρόδου και Λεμεσού, καθώς και του Τεχνολογικού
Πανεπιστημίου Κύπρου, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος INTERREG V-A Ελλάδα – Κύπρος
2014 – 2020.
Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!
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ΜΕΙΩΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΦΑΜΕΛΛΟΣ: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΥΟ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΚΑΙ 16.000 ΘΕΣΕΙΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΕΣΔΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΤΥΧΕ ΤΟ ΙΤΕ

(HTTP://GREENAGENDA.GR/%

(HTTP://GREENAGENDA.GR/%

CF%86%CE%AC%CE%BC%CE%

CE%BC%CE%B5%CE%AF%CF%

B5%CE%BB%CE%BB%CE%BF%

89%CF%83%CE%B7-

CF%82-

%CF%83%CF%84%CE%B7%CE

%CE%B5%CF%80%CE%B5%CE

%BD-

%BD%CE%B4%CF%8D%CF%83

%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE

%CE%B5%CE%B9%CF%82-

%B1%CE%BD%CE%AC%CE%BB
%CF%89%CF%83%CE%B7%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE
%BA%CF%84%CF%81%CE%B9
%CE%BA%CE%AE%CF%82%CE%B5%CE%BD/)

%CE%B4%CF%8D%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CF%83%CE%B5%CF%85%CF%81%CF
%8E%CE%BA%CE%B1%CE%B9-16000/)

ΑΔΜΗΕ: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΩ
ΤΩΝ 2,1 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ ΚΡΗΤΗΣ
(HTTP://GREENAGENDA.GR/%
CE%B1%CE%B4%CE%BC%CE%
B7%CE%B5-

%CE%B5%CF%80%CE%B5%CE
%BD%CE%B4%CF%8D%CF%83
%CE%B5%CE%B9%CF%82%CE%AC%CE%BD%CF%89%CF%84%CF%89%CE%BD-21%CE%B4%CE%B9%CF%83%CE%B5%CF%85%CF%81%CF
ECO LIFE
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
%8E(HTTP://GREENAGENDA.GR/CATEGORY/ECO_LIFE/)
(HTTP://GREENAGENDA.GR/CATEGORY/ANAKIKLWSI/)
/ 1
/ 25
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016
%CE%B3%CE%B9%CE%B1/)
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
(HTTP://GREENAGENDA.GR/CATEGORY/EN
ΙΟΥΛΙΟΥ 2018

ΚΑΝΕΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ
Μήνυμα

Όνομα*...

Email*...

Ιστοσελίδα...

Ερώτημα ασφαλείας (CAPTCHA) *

http://greenagenda.gr/%CF%84%CE%BF-%CE%B7%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CE%BA%CE%B1…
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δυο ×



=

ΑΠΟΣΤΟΛΗ

SOCIAL

 (http://www.facebook.com/pages/Greenagendagr/417405178354957)
 (http://www.twitter.com)  (http://www.google.gr)
 (http://www.linkedin.com)
 (https://gr.pinterest.com/)  (http://instagram.com/)
 (https://www.youtube.com/user/GreenAgendaTV)
 (http://localhost/2015/green_agenda/feed/)

Newsletter
Εγγραφείτε στο Newsletter μας!

Email*

Εγγραφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

(http://greenagenda.gr/%cf%83%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%bf%ce%b4%cf%8c%cf%80%ce%b7-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%cf%84%ce%b1%ce%b4%ce%ac%cf%83%ce%b7-%ce%ad%cf%87%ce%bf%cf%85%ce%bd%ce%b1%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ac-%cf%80%cf%81%cf%89/)
ΣΤΗ ΡΟΔΟΠΗ ΚΑΙ ΤΑ ΔΑΣΗ ΕΧΟΥΝ... ΑΥΤΙΑ - ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΟ ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
(HTTP://GREENAGENDA.GR/%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%BF%CE%B4%CF%8C%CF%80%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%84%CE%B1-%CE%B4%CE%AC%CF%83%CE%B7%CE%AD%CF%87%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%AC%CF%80%CF%81%CF%89/)
15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018

http://greenagenda.gr/%CF%84%CE%BF-%CE%B7%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CE%BA%CE%B1…
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(http://greenagenda.gr/%ce%b2%cf%81%ce%b1%ce%b6%ce%b9%ce%bb%ce%af%ce%b1%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bb%ce%b9%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%80%cf%84%cf%8e%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82%cf%84%ce%b7/)
ΒΡΑΖΙΛΙΑ: ΟΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΙΘΑΝΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΑΚΡΟΔΕΞΙΟΥ
ΜΠΟΛΣΟΝΑΡΟ
(HTTP://GREENAGENDA.GR/%CE%B2%CF%81%CE%B1%CE%B6%CE%B9%CE%BB%CE%AF
%CE%B1-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BB%CE%B9%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%80%CF%84%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82%CF%84%CE%B7/)
15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018

(http://greenagenda.gr/%ce%b8%ce%b5%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%ba%cf%81%ce%b1%cf%83%ce%af%ce%b5%cf%
%cf%81%ce%b5%ce%ba%cf%8c%cf%81-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%b3%ce%b1%ce%bb%ce%bb%ce%af%ce%b1-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%84%ce%bf-1921/)
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΡΕΚΟΡ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ - ΑΠΟ ΤΟ 1921 ΕΙΧΕ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΤΟΣΟ ΖΕΣΤΗ
(HTTP://GREENAGENDA.GR/%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81
%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B5%CF%82-%CF%81%CE%B5%CE%BA%CF%8C%CF%81%CF%83%CF%84%CE%B7-%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AF%CE%B1%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%BF-1921/)
15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018

(http://greenagenda.gr/%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bc%ce%b5%ce%af%cf%89%cf%83%ce%b7-%cf%84%cf%89%ce%bd%ce%b5%ce%ba%cf%80%ce%bf%ce%bc%cf%80%cf%8e%ce%bd%ce%b1%ce%b5%cf%81%ce%af%cf%89%ce%bd-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b8/)
ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΣΤΟ 55% ΨΗΦΙΣΕ Η
ΕΥΡΩΒΟΥΛΗ (HTTP://GREENAGENDA.GR/%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CF%89%CF%83%CE%B7-%CF%84%CF%89%CE%BD%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%BF%CE%BC%CF%80%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CE%B5%CF%81%CE%AF%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B8/)
14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018

(http://greenagenda.gr/%cf%84%ce%bf%cf%86%ce%b1%ce%b9%ce%bd%cf%8c%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%bf-%cf%84%ce%b7%cf%82-

http://greenagenda.gr/%CF%84%CE%BF-%CE%B7%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CE%BA%CE%B1…
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%ce%b4%ce%b9%ce%ac%ce%b2%cf%81%cf%89%cf%83%ce%b7%cf%82%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%b1%ce%ba%cf%84%cf%8e%ce%bd-%ce%b1/)
Η ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΑΠΕΙΛΕΙ ΤΙΣ ΑΚΤΕΣ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
(HTTP://GREENAGENDA.GR/%CF%84%CE%BF%CF%86%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CF%84%CE%B7%CF%82%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CE%B2%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CE%BA%CF%84%CF%8E%CE%BD-%CE%B1/)
14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018

Διαβάστε περισσότερα Νέα (http://greenagenda.gr/category/nea/)

(http://greenagenda.gr/epikoinwnia/)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ – ΝΟΜΟΘΕΣΙΕΣ
(http://greenagenda.gr/%ce%b5%ce%b3%ce%ba%cf%8(http://greenagenda.gr/e-adeies-help-desk%ce%b1%cf%80%ce%b1%ce%b3%ce%bf%cf%81%ce%b%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b9%cf%82%cf%83%ce%b5%cf%85%ce%b4%ce%bf%ce%bcE-ADEIES: HELP DESK ΓΙΑ ΤΙΣ
%cf%85%cf%80%ce%ad%cf%81%ce%b2%ce%b1%cf%8%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%84%ce%bfΥΔ Ο Μ Α Π Ο Τ Ο Τ Ε Ε
%cf%84/)
%cf%84%ce%b5%ce%b5/)
( H T T P : // G R E E N A G E N D A . G R / E Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ Α Π Α ΓΟ Ρ Ε Υ Ε Ι Σ Ε Υ
A D E I E S - H E L P - D E S K%CE%B3%CE%B9%CE%B1( H T T P : // G R E E N A G E N D A . G R / % C E % B
%CF%84%CE%B9%CF%82%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%B3
%CF%85%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CF%85%CF%80%CE%AD%CF%
%CE%B1%CF%80%CF%8C%CF%84%CE%BFΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (HTTP://GREENAGENDA.GR/CATEGO
%CF%84%CE%B5%CE%B5/)

(http
%cf%
%ce%
%ce%
%ce%
%cf%

(http://greenagenda.gr)

http://greenagenda.gr/%CF%84%CE%BF-%CE%B7%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CE%BA%CE%B1…
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Συμβάλλετε και εσείς στην προσπάθεια μας για την προστασία του περιβάλλοντος με τo δικό σας σχόλιο,
αναφορά - καταγγελία, video, φωτογραφία.

Ε Π Ι ΚΟ Ι Ν Ω Ν Ι Α
email: info@greenagenda.gr

Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι Κ Α Σ ΤΟ Ι Χ Ε Ι Α
Π Ρ Ο ΣΦΑ ΤΑ Α Ρ Θ ΡΑ
ΣΤΗ ΡΟΔΟΠΗ ΚΑΙ ΤΑ ΔΑΣΗ ΕΧΟΥΝ... ΑΥΤΙΑ - ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΟ ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
(HTTP://GREENAGENDA.GR/%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%BF%CE%B4%CF%8C%CF%80%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%84%CE%B1-%CE%B4%CE%AC%CF%83%CE%B7%CE%AD%CF%87%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%AC%CF%80%CF%81%CF%89/)
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (HTTP://GREENAGENDA.GR/CATEGORY/PERIVALLON/) / 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018

ΤΑ ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΚΑΘΑΡΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΠΕΝΤΕ ΧΡΟΝΙΑ ΘΑ ΞΕΠΕΡΑΣΟΥΝ ΤΟ ΕΝΑ
ΤΡΙΣ. ΒΑΤ ... (HTTP://GREENAGENDA.GR/%CF%84%CE%B1-%CE%BD%CE%AD%CE%B1%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CE%B8%CE%B1%CF%81%CE%AE%CF%82%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82%CF%84%CE%B1-%CE%B5%CF%80%CF%8C%CE%BC%CE%B5/)
ΕΝΕΡΓΕΙΑ (HTTP://GREENAGENDA.GR/CATEGORY/ENERGEIA/) / 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018

ΤΟ ΕΞΥΠΝΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΗΣ WWF ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ
(HTTP://GREENAGENDA.GR/%CF%84%CE%BF%CE%AD%CE%BE%CF%85%CF%80%CE%BD%CE%BF%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%84%CE%B7%CF%82-WWF-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CE%BE%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF/)
AGROFOOD (HTTP://GREENAGENDA.GR/CATEGORY/AGROFOOD/) / 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018

SOCIAL

 (http://www.facebook.com/pages/Greenagendagr/417405178354957)
 (http://www.twitter.com)  (http://www.google.gr)
http://greenagenda.gr/%CF%84%CE%BF-%CE%B7%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CE%BA%CE%B1…
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 (http://www.linkedin.com)
 (https://gr.pinterest.com/)  (http://instagram.com/)
 (https://www.youtube.com/user/GreenAgendaTV)
 (http://localhost/2015/green_agenda/feed/)
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
ΥΠΕΚΑ

Εθνικό Πάρκο

(http://www.ypeka.gr/) Οροσειράς Ροδόπης
Διαύγεια
(http://www.fdor.gr/index.php/el/)
(https://diavgeia.gov.gr//)Καλλιστώ
MEDASSET
(http://www.callisto.gr/)
(http://www.medasset.gr/el/)
Εθνικό Πάρκο Δέλτα
Αρκτούρος
Αξιού – Λουδία –
(http://www.arcturos.gr/)Αλιάκμονα
ΑΡΧΕΛΩΝ
(http://www.axiosdelta.gr/)
(http://www.archelon.gr/)Φορέας Διαχείρισης
Αρχιπέλαγος
λιμνών Κορώνειας
(http://www.archipelago.gr/)
Βόλβης
Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ
(http://www.foreaskv.gr/)
SOS
(http://www.medsos.gr/)

© Copyright Green Agenda All rights reserved.
Σχεδίαση - Υλοποίηση Tessera Multimedia S.A. (http://www.tessera.gr)

http://greenagenda.gr/%CF%84%CE%BF-%CE%B7%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CE%BA%CE%B1…
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ΑΡΧΙΚΗ

>

Κομποστοποιητές και σε πολυκατοικίες στο Ηράκλειο - Flashnews.gr

ΚΡΗΤΗ

>

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Κομποστοποιητές και σε πολυκατοικίες στο Ηράκλειο

Σε νέο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ο Δήμος Ηρακλείου

www.organizerstores.gr
ORGANIZER STORES AE
Παρασκευή, 28 Απριλίου
2017, 14:08

Οικονομικές λύσεις εξοπλισμού, σε
μία πλούσια ποικιλία προϊόντων!

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ

Ένα ακόμα σημαντικό βήμα στην διαχείρ
των απορριμμάτων πραγματοποιεί ο Δήμ
Ηρακλείου, μέσα από την συμμετοχή του σ
έργο
«Συστήματα
Αυτόνομης
Οικιακ
Κομποστοποίησης σε Αστικό Περιβάλλον»
ακρωνύμιο «ACUA».
Στόχος του έργου, είναι η ανάπτυ
κομποστοποιητών σε πολυκατοικίες τ
Ηρακλείου οι οποίοι θα επεξεργάζονται
βιοαπόβλητα των κατοίκων χωρίς
δημιουργία οποιασδήποτε ενόχλησης για το
περιοίκους.

Πρόκειται για ένα έργο που έρχεται ως συνέχεια στις δράσεις της Δημοτικής Αρχής π
εναρμονίζουν τις εφαρμοζόμενες πρακτικές με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία, η οποία επιβά
στις χώρες μέλη τη δημιουργία ξεχωριστού συστήματος συλλογής αποβλήτων μέχρι
2020.
Με τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα, ο Δήμος θα προχωρήσει στην απόκτηση και τ
εγκατάσταση Αυτόνομων
Μηχανικών Κομποστοποιητών, κλειστών δηλαδή μονάδ
https://flashnews.gr/post/309986/kompostopoihtes-kai-se-polykatoikies-sto-hrakleio
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Κομποστοποιητές και σε πολυκατοικίες στο Ηράκλειο - Flashnews.gr

κομποστοποίησης, που λειτουργούν χωρίς οσμές και διαρροές, με σχεδόν μηδεν
ανθρώπινη παρέμβαση αφού διαθέτουν ειδικό λογισμικό ελέγχου λειτουργίας, μπορούν
τοποθετηθούν οπουδήποτε και το μέγεθός τους ποικίλει ανάλογα τις χρήσεις τους.
Στο πρόγραμμα, εκτός από τον Δήμο Ηρακλείου, συμμετέχει ως επικεφαλής εταίρος
Τεχνολογικό Ίδρυμα Κρήτης, υλοποιείται δε σε συνεργασία με το Δήμο Ρόδου, το Δή
Λεμεσού και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακ
Προγράμματος INTERREG V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014 – 2020.
Το πρόγραμμα αναμένεται να υλοποιηθεί κατά τη διάρκεια της νέας Προγραμματικ
Περιόδου 2014-2020, με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 30 μηνών και συγχρηματοδότηση 8
από κοινοτικούς πόρους και 15% εθνικούς.

https://flashnews.gr/post/309986/kompostopoihtes-kai-se-polykatoikies-sto-hrakleio
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Λεμεσός, 7 Ιουνίου 2018
Συστήματα Αυτόνομης Οικιακής Κομποστοποίησης σε
Αστικό Περιβάλλον

Διαχείριση οικιακών αποβλήτων στην
πηγή

Σκουπίδια & απορρίμματα
• Απόρριψη δεν σημαίνει ΤΕΛΟΣ
• Κάθε δημιούργημα (φυσικό ή τεχνητό) έχει κόστος
παραγωγής
• Μπορώ να το πάρω πίσω;
• Έμμεσα ή Άμεσα

• Παράδειγμα compost (προϊόν οργανικών αποβλήτων)
• Εμπλουτίζει το έδαφος (με θρεπτικά στοιχεία και
μικροοργανισμούς)
• Θρέφει τους υπάρχοντες μικροοργανισμούς
• Βελτιώνει τις μηχανικές ιδιότητες του εδάφους
• Μεγαλώνουν περισσότερο και καλύτερα τα φυτά μας
• Δεν υποβαθμίζεται και δεν ερημοποιείται το έδαφος
• Μπορεί να πωληθεί

Compost & φυτά

Στοιχεία για τα απορρίμματα

• 500 Kg απόβλητα ανά κάτοικο το χρόνο (475ΕΕ – 730ΗΠΑ)

• Πληθυσμός 7.5δις και αυξάνει
• Ιπποκράτης συσχετίζει σκουπίδια και μολυσματικές ασθένειες
• Γυρίσαμε ταινίες ότι θα μας πνίξουν τα σκουπίδια (Wall-E)

Στοιχεία για τη διαχείριση των
απορριμμάτων
• Αρχαία Αθήνα – κάθε υποστατικό υπεύθυνο για συλλογή και
μεταφορά των αποβλήτων του, σκούπισμα των δρόμων

• Μίνωες έθαβαν τα σκουπίδια τους με χώμα σε μεγάλες
εκσκαφές
• Διαχείριση αποβλήτων σημαντική δραστηριότητα/βιομηχανία

• 40-60% του κόστους διαχείρισης των σκουπιδιών είναι για τη
συλλογή
• Και επιπρόσθετα έχουμε:
• Τροχαία Ατυχήματα κατά την αποκομιδή
• Ρύπανση κατά την αποκομιδή
• Ρύπανση κατά τη διαχείριση

Διαχείριση Δημοτικών
Απορριμμάτων
• Δύσκολο ένα σύστημα να διαχειριστεί όλες τις μορφές
απορριμμάτων
• Κυρίως οργανικό μέρος
• Ακόμα και η ανακύκλωση έχει κόστος
• Άμεσο (αποκομιδή, διαχείριση)

• Περιβαλλοντικό κόστος (σακούλες, ρύπανση)

• Συλλογή και μεταφορά πρέπει να περιοριστεί

Συμπεριφορές ως προς τη
διαχείριση απορριμμάτων
• Μεγαλύτερης ηλικίας, μεγαλύτερη συμμετοχή στη διαχείριση
στην πηγή

• Νεότεροι ισχυρίζονται ότι η έλλειψη χρόνου είναι η αιτία για μη
συμμετοχή στην ανακύκλωση
• Βοηθά η παροχή κατάλληλων υποδομών και κινήτρων, η

ανάπτυξη περιβαλλοντικής γνώσης και αξιών
• Βοηθά η απόρριψη στη σκυβαλαποθήκη/κάδους από σημεία
απόρριψης (drop off points)

Ταυτότητα των δημοτικών
απορριμμάτων

Λύσεις στην οικιακή διαχείριση
• Μείωση απορριμμάτων μέσω μείωσης απωλειών τροφίμων και
υλικών συσκευασίας

• Διαλογή στην πηγή
• Διαχείριση στην πηγή
• Κομποστοποίηση

• Παραγωγή βιοαερίου
• Καύση
• Πυρόλυση

Συστήματα Αυτόνομης Οικιακής
Κομποστοποίησης σε Αστικό Περιβάλλον
ACUA

INTERREG ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟς 2014-2020

To Έργο
Συστήματα Αυτόνομης Οικιακής
Κομποστοποίησης σε Αστικό Περιβάλλον
1. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης (συντονιστής)
2. Δήμος Ηρακλείου
3. Δήμος Ρόδου
4. Δήμος Λεμεσού
5. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Ταυτότητα Έργου
Κύριος στόχος: «Στόχος του έργου ACUA είναι η ανάπτυξη ενός
συστήματος συγκέντρωσης των παραγόμενων βιοαποβλήτων,
επεξεργασίας τους και παραγωγής κόμποστ στο χώρο τους»
Τοποθεσία έργου: Ελλάδα, Κύπρος
Συνολικός Προϋπολογισμός: €880.000
Διάρκεια: 30 μήνες, 1/12/2017–30/5/2020

Βιοαπόβλητα
Η ενίσχυση της διαλογής στην πηγή των αστικών στερεών αποβλήτων
αποτελεί ουσιαστικό μονόδρομο με βάση την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία
(οδηγία 98/2008, Waste Directive)
Βιοαπόβλητα:
βιοαποδομήσιμα απόβλητα κήπων και πάρκων
απορρίμματα τροφών
συναφή απόβλητα από εγκαταστάσεις μεταποίησης τροφίμων
Στόχος:
Όλες οι χώρες μέλη θα πρέπει μέχρι το 2020, να διαθέτουν έναν
χωριστό σύστημα συλλογής, σε ποσοστό τουλάχιστον 10 % των
παραγόμενων βιοαποβλήτων

Κομποστοποίηση






Ελεγχόμενη διαδικασία αερόβιας
βιολογικής
αποσύνθεσης
του
οργανικού υλικού χαμηλού αρχικού
και λειτουργικού κόστους
Εφαρμογή


κάδοι σε κατοικίες (στην πηγή)



κεντρικές εγκαταστάσεις (ανοιχτά
και κλειστά συστήματα)

Κύριο μειονέκτημα σε ανοιχτά
συστήματα η εκπομπή οσμών και
αερίων θερμοκηπίου

Αυτόνομοι Μηχανικοί
Κομποστοποιητές (ΑΜΚ)
Πλήρη κλειστή μονάδα κομποστοποίησης (υψηλή απόδοση και ποιότητα
παραγόμενου υλικού)
Δεν υπάρχει διαρροή στραγγισμάτων, ούτε απελευθέρωση οσμών
Τα βασικά λειτουργικά χαρακτηριστικά των μονάδων αυτών είναι:
Εύκολη από το χρήστη τροφοδοσία
Δυνατότητα επεξεργασίας υπολειμμάτων από μεγάλο αριθμό χρηστών
Δυνατότητα υποδοχής φυτικών υπολειμμάτων και υπολειμμάτων
τροφίμων
Έλεγχος παραγόμενων οσμών
Διαχείριση και μη διαρροή στραγγισμάτων στο περιβάλλον
Δυνατότητα λειτουργίας ως μονάδες πλήρους κομποστοποίησης
υπολειμμάτων
Διαθέτουν κατάλληλο λογισμικό λειτουργίας και αισθητήρες
Δυνατότητα παρακολούθησης της λειτουργίας τους από απόσταση και
εάν χρειαστεί να πραγματοποιούνται επεμβάσεις

Αυτόνομοι Μηχανικοί
Κομποστοποιητές (ΑΜΚ)

Αυτόνομοι Μηχανικοί
Κομποστοποιητές (ΑΜΚ)

Εγκατάσταση AMK

Κομποστοποιήσιμες σακούλες
Οργανικές σακούλες οι οποίες
παράγονται
με
ανανεώσιμες,
φυσικές πρώτες ύλες (πχ άμυλο
πατάτας ή καλαμποκιού) και είναι
πλήρως
κομποστοποιήσιμες
(ανθεκτικές στην υγρασία και στα
λίπη)

Η διαλογή στην πηγή των
υπολειμμάτων….
Οι συμμετέχοντες θα παραλάβουν:

1.Κάρτα εισόδου (2 ανά νοικοκυριό) → για είσοδο στον χώρο του
ΑΜΚ
2.Κάδο εσωτερικού χώρου
3.Μια ποσότητα από κομποστοποιήσιμες σακούλες
Χρήση σακούλας:
1.Τοποθέτηση σακούλας σε κάδο
2.Τοποθέτηση υπολειμμάτων τροφών στον κάδο (εντός της
σακούλας) και όταν γεμίσει μεταφορά της σακούλας στον ΑΜΚ

Τι μπορώ να βάζω στον ΑΜΚ…..
Υπολείμματα μαγειρεμένου φαγητού ή ωμών
τροφίμων:
Φρούτα και λαχανικά
Κρέας και ψάρια (και τα κόκκαλα)
Ψωμί, κέικ, γλυκά
Ζυμαρικά, ρύζι & όσπρια
Γαλακτοκομικά
Αυγά (και τα τσόφλια)
Υπολείμματα και φίλτρα καφέ και τσαγιού
Αλλά και….
Μικρές ποσότητες υπολειμμάτων κήπου (φύλλα κα)
Μικρές
ποσότητες
από
χαρτοπετσέτες
(όχι
χρωματιστές ή πλαστικοποιημένα χαρτιά)

Τι ΔΕΝ πρέπει να βάζω στον
ΑΜΚ…..
Θα πρέπει να αποφεύγετε:
x Συσκευασίες κάθε είδους
x Υγρά
x Μαγειρικά λάδια, λίπη
x Πλαστικές ή φωτοδιασπώμενες σακούλες
Τα υπόλοιπα απόβλητα σας ΜΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ, τα
οποία ΔΕΝ πρέπει να βάζω στους ΑΜΚ θα πετάγονται
σύμφωνα με το υπάρχον σύστημα αποκομιδής.

Παραγόμενο προϊόν….
Το παραγόμενο
εδαφοβελτιωτικό (οργανικό
λίπασμα ή κόμποστ) υψηλής
ποιότητας θα αξιοποιηθεί από
τον δήμο και τους δημότες!

Σας ευχαριστούμε
Δρ Δημήτρης Τσάλτας, Αναπλ. Καθ. ΤΕΠΑΚ
dimitris.tsaltas@cut.ac.cy, +357 25 002545
Ελένη Ξενοφώντος eleni_xenofontos@hotmail.com
Βρείτε μας στο Facebook
https://www.facebook.com/MicrobeAtCUT/
Greece-Cyprus-ACUA

“Τα εν οίκω και εν δήμω”

Αστική κομποστοποίηση
Ακόμη μία σημαντική μέθοδος Διαλογής στην Πηγή
και Ανακύκλωσης, η Κομποστοποίηση, εισάγεται
στον τομέα Διαχείρισης των Απορριμμάτων από την
Δημοτική Αρχή του Δήμου Ηρακλείου.

Από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Interreg Ελλάδα
- Κύπρος εξασφαλίστηκε χρηματοδότηση ύψους
210.000,00€. Πρόκειται για το έργο “Συστήματα
Αυτόνομης Οικιακής Κομποστοποίησης σε
Αστικό Περιβάλλον” με ακρωνύμιο “ACUA”.
Στόχος του έργου ACUA είναι η ανάπτυξη
ενός συστήματος συγκέντρωσης των
παραγόμενων βιοαποβλήτων, επεξεργασίας
τους και παραγωγής κόμποστ στο χώρο τους.
Η ενίσχυση της διαλογής στην πηγή των αστικών
στερεών αποβλήτων αποτελεί ουσιαστικό
μονόδρομο με βάση την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία
(οδηγία 98/2008, Waste Directive).
Το επίκεντρο δε της διαλογής μεταφέρεται, από τα
ανακυκλώσιμα υλικά, που την περασμένη δεκαετία
ήταν στο επίκεντρο, στα βιοαπόβλητα, δηλαδή τα
υπολείμματα τροφίμων και κλαδεμάτων φυτών
κλπ. Η απαίτηση, σύμφωνα με την οδηγία, είναι
ότι όλες οι χώρες μέλη θα πρέπει μέχρι το 2020,
να διαθέτουν έναν χωριστό σύστημα συλλογής,
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σε ποσοστό τουλάχιστον 10 % των παραγόμενων
βιοαποβλήτων. Στην Ελλάδα, το νέο Εθνικό
Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ), έχει
αυξήσει το ποσοστό στο 40 %, το υψηλότερο
στην Ευρώπη. Για να μπορεί να επιτευχθεί αυτό το
ποσοστό, κυρίως σε αστικούς δήμους, οι αλλαγές
στον τρόπο διαχείρισης των ΑΣΑ και κυρίως των
βιοαποβλήτων θα πρέπει να είναι σημαντικότατες,
με πιθανή οικονομική επιβάρυνση.
Στα πλαίσια του έργου, θα εγκατασταθούν
2 μονάδες Αυτόνομων Μηχανικών
Κομποστοποιητών (AMK) των 1-2 m3 σε
πολυκατοικίες 12 έως 15 νοικοκυριών ή
ομάδες πολυκατοικιών ή σε δημοτικούς
χώρους. Οι ΑΜΚ είναι μικρές κλειστές
ολοκληρωμένες μονάδες κομποστοποίησης,
με μηδενισμό των εκλυόμενων οσμών και των
διασταλαζώντων υγρών.

Ο οικισμός του Αγίου
Ιωάννη αποτελεί πρότυπη
περιοχή εγκατάστασης
των ΑΜΚ και θα
εγκατασταθούν μετά από
ανοικτή διαβούλευση
με τους κατοίκους
τους προαστίου και
σε συνεργασία με τον
Πολιτιστικό Σύλλογο Αγίου
Ιωάννη.
Οι συμμετέχοντες θα εκπαιδευτούν από το ΤΕΙ

Κρήτης για την Διαλογή στη Πηγή, ο δήμος θα
τους παρέχει καφέ και μπλε κάδους για εσωτερικό
και εξωτερικό χώρο και κομποστοποιήσιμες
σακούλες.
Οι κάτοικοι, ουσιαστικά, θα συγκεντρώνουν
τα
βιοαπόβλητα
τους
σε
μικρές
κομποστοποιήσιμες σακούλες και ειδικούς
κάδους, στο εσωτερικό των κατοικιών τους
και στη συνέχεια θα τα μεταφέρουν στον
ΑΜΚ, όπου θα έχουν πρόσβαση, με τη χρήση
κωδικού και κάρτας.

Παροχές Δήμου στους
συμμετέχοντες

• Σχετικό πιστοποιητικό διαχείρισης οργανικών
αποβλήτων,
• Εκπαίδευση χειριστών για συστήματα Διαλογής
στην Πηγή,
• Παροχή ειδικού εξοπλισμού (πχ. καφέ και μπλε
κάδοι, κομποστοποιήσιμες σακούλες, κάρτα
ασφαλείας),
• Παροχή του παραγόμενου εδαφοβελτιωτικού
(οργανικό λίπασμα ή κόμποστ).

2014-2020 το οποίο ξεκίνησε την 1 Δεκεμβρίου
2017 και θα έχει συνολική διάρκεια 24 μήνες.
Ο κύριος στόχος του έργου είναι η αντιμετώπιση του κοινού προβλήματος των ιδιαίτερα χαμηλών ποσοστών ανακύκλωσης σε αντίθεση με τις
ευρωπαϊκές πολιτικές και στόχους. Το έργο επιδιώκει να συμβάλει στην αύξηση του ποσοστού
των αστικών στερεών αποβλήτων των οποίων
η διαλογή γίνεται στην πηγή και κατευθύνονται για επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση ή
κομποστοποίηση. Ο βασικός στόχος είναι η ενθάρρυνση πολιτών, επιχειρήσεων και φορέων
να συμμετέχουν ενεργά στη διαλογή στην πηγή
μέσω της εφαρμογής συστημάτων κινήτρων.
Περαιτέρω επιδιώκεται να αναπτυχθεί μια κοινή
μεθοδολογία με βάση την οποία κάθε εταίρος
θα διαμορφώσει ένα τοπικό σχέδιο στη λογική
“Benefit As you Save - BAS”. Τα τοπικά σχέδια
BAS θα περιγράφουν συστήματα που θα αντιστοιχίζουν τις ποσότητες διαλογής απορριμμάτων στην πηγή από τους πολίτες με συγκεκριμένα κίνητρα υποστηριζόμενα από τις Δημοτικές
Αρχές ή άλλους τοπικούς φορείς (π.χ. επιχειρήσεις). Τα τοπικά σχέδια θα εφαρμοστούν πιλοτικά για ένα διάστημα 18 μηνών κατά τη διάρκεια
του οποίου θα αξιολογηθούν τα συμπεράσματα
και θα μελετηθεί η βιωσιμότητα της λογικής
BAS και μετά το τέλος του έργου.
Στο πλαίσιο του έργου πραγματοποιείται στις
7-8 Ιουνίου 2018 στη Λεμεσό συντονιστική συνάντηση, με τη συμμετοχή 15 ατόμων από το
εξωτερικό.
Στο εταιρικό σχήμα συμμετέχουν, εκτός από τον
Δήμο Λεμεσού, ο Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης (επικεφαλής), ο Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας, ο Δήμος Τιράνων Αλβανίας, ο Δήμος Σόφιας Βουλγαρίας, το Περιβαλλοντικό Κέντρο Ανάπτυξης, Εκπαίδευσης και
Δικτύωσης Αλβανίας και το Πανεπιστήμιο Αγίου
Κλήμη Οχρίδας της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας.
■	
Οικιακή Κομποστοποίηση
Ο Δήμος Λεμεσού συμμετέχει στο πρόγραμμα ACUA (Autonomous Composting units for
Urban Areas) το οποίο αφορά την ανάπτυξη
συστημάτων αυτόνομης οικιακής κομποστοποίησης.
Με βάση την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, η ενίσχυση της διαλογής στην πηγή των αστικών στερεών αποβλήτων αποτελεί μονόδρομο. Σύμφωνα με την οδηγία απαιτείται από όλα τα κράτη

μέλη, μέχρι το 2020, να διαθέτουν ένα χωριστό
σύστημα συλλογής, σε ποσοστό τουλάχιστον
10% των παραγόμενων βιοαποβλήτων.
Για να μπορεί να επιτευχθεί αυτό το ποσοστό,
κυρίως σε αστικούς δήμους, το πρόγραμμα
ACUA προτείνει την εγκατάσταση Αυτόματων
Μηχανικών Κομποστοποιητών. Πρόκειται για
αυτόνομες, κλειστές μονάδες κομποστοποίησης, χωρίς έκλυση οσμών ή απορροή διασταλαζόντων, που λειτουργούν με μηδενική σχεδόν
ανθρώπινη παρέμβαση (διαθέτουν λογισμικό
ελέγχου λειτουργίας), μπορούν να τοποθετηθούν οπουδήποτε και το μέγεθός τους ποικίλλει ανάλογα με τη χρήση τους.
Στόχοι του προγράμματος είναι, μεταξύ άλλων,
η μείωση των οργανικών απορριμμάτων που
καταλήγουν στους κάδους απορριμμάτων, η
εξοικονόμηση πόρων από τα δρομολόγια των
απορριμματοφόρων και τα έξοδα διαχείρισης
των απορριμμάτων, η προστασία του περιβάλλοντος και η δημιουργία ισχυρών κινήτρων (μείωση των ολοένα αυξανόμενων τελών αποκομιδής σκυβάλων) στους δημότες ώστε να αναπτύξουν το πρόγραμμα διαλογής στην πηγή.
Επικεφαλής του προγράμματος ως συντονιστής
εταίρος είναι το ΤΕΙ Κρήτης και συμμετέχουν οι
Δήμοι Λεμεσού, Ηρακλείου και Ρόδου, καθώς
και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου.
Η χρηματοδότηση του προγράμματος εξασφαλίστηκε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού
Προγράμματος INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος
2014-2020.
■	
Συντονιστική συνάντηση για το Πρόγραμμα
αστικής κινητικότητας PROSPERITY
Στη Λεμεσό πραγματοποιήθηκε στις 16-18 Μαΐου 2018 η συντονιστική συνάντηση του ευρωπαϊκού προγράμματος Prosperity, με τη συμμετοχή περίπου 40 συνέδρων από διάφορες
χώρες της ΕΕ.
Το πρόγραμμα Prosperity αποτελεί πρόγραμμα
εκπαίδευσης, τεχνογνωσίας και προώθησης
της ευρωπαϊκής πολιτικής για την εφαρμογή της βιώσιμης κινητικότητας στις πόλεις, το
οποίο συμπίπτει με την εκπόνηση του Σχεδίου
Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας της ευρύτερης
Λεμεσού.
Η συντονιστική συνάντηση έγινε σε συνέχεια
του 5ου Ευρωπαϊκού Συνεδρίου για τα Σχέδια
Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας που πραγματοποιήθηκε φέτος στη Λευκωσία και στο οποίο
ο Δήμος Λεμεσού συμμετείχε ενεργά.
τα εν οίκω της λεμεσού 15
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Έρχονται σύντομα οι κομποστοποιητές γειτονιάς στο Ηράκλειο

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ηράκλειο 05-02-2018

Η πολύ καλή συνεργασία που έχει αναπτύξει ο Δήμος Ηρακλείου με το Τ.Ε.Ι. Κρήτης επιβεβαιώθηκε στη
συνάντηση που είχε ο Δήμαρχος Βασίλης Λαμπρινός, με τον Πρύτανη του Ιδρύματος Νίκο Κατσαράκη το
πρωί της Παρασκευής 2 Φεβρουαρίου.
Στη συζήτηση τέθηκαν επί τάπητος τα προγράμματα διαχείρισης αποβλήτων στα οποία ο Δήμος και το
ΤΕΙ συνεργάζονται ήδη, καθώς και οι δυνατότητες διεύρυνσης αυτής της συνεργασίας σε άλλους τομείς.
Ο κ. Κατσαράκης τόνισε στον Δήμαρχο ότι έχει συχνή και εποικοδομητική επικοινωνία με τους
περισσότερους Αντιδημάρχους και ο Δήμαρχος από την πλευρά του επανέλαβε ότι η συνεργασία με τα
σπουδαία Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της πόλης, πάντα προς όφελος των δημοτών, αποτέλεσε και αποτελεί
βασική πολιτική προτεραιότητα για αυτή τη δημοτική αρχή.
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ, με αφορμή την 1η Τεχνική Σύσκεψη για το
πρόγραμμα «Σύστημα Αυτόνομης Οικιακής Κομποστοποίησης σε Αστικό Περιβάλλον» (ACUA), στο
οποίο ο Δήμος Ηρακλείου συμμετέχει ως επικεφαλής εταίρος, μαζί με το Τ.Ε.Ι. Κρήτης. Στην υλοποίησή
του συνεργάζονται οι Δήμοι Ρόδου και Λεμεσού και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου.
Παρευρέθηκαν επίσης ο Δήμαρχος Ρόδου Φώτης Χατζηδιάκος και ο καθηγητής του ΤΕΙ και υπεύθυνος
του προγράμματος Θρασύβουλος Μανιός.
https://www.heraklion.gr/municipality/municipality-press-releases/lambrinos-mayor-tei-kritis-050217.html
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Τόσο ο Δήμαρχος Ηρακλείου όσο και ο Δήμαρχος Ρόδου, μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης με τον
Πρύτανη, ενημερώθηκαν για την πρόοδο του προγράμματος, το οποίο θα αρχίσει να εφαρμόζεται στο
Ηράκλειο τους προσεχείς μήνες.
Το ACUA, που είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «INTERREG V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014
– 2020», προβλέπει την τοποθέτηση ειδικών κομποστοποιητών γειτονιάς, χωρίς οσμές και διαρροές, σε
σημεία του αστικού ιστού στα οποία θα καλύπτουν συγκεκριμένα οικοδομικά τετράγωνα. Οι κάτοικοι των
περιοχών αυτών, θα προμηθευτούν από τον Δήμο Ηρακλείου μια ειδική κάρτα – χρήσης του
κομποστοποιητή και ένα συγκεκριμένο αριθμό από ειδικές σακούλες όπου θα τοποθετούν τα οργανικά
απορρίμματα. Μόλις γεμίζει η κάθε σακούλα, ο δημότης θα την τοποθετεί στον κομποστοποιητή
χρησιμοποιώντας την κάρτα του.
Μόλις εξαντληθούν οι σακούλες, οι δημότες θα μπορούν να προμηθεύονται καινούργιες από τον Δήμο
με την επίδειξη της ειδικής κάρτας ώστε να καταγράφεται παράλληλα και το βάρος των ποσοτήτων που
έχουν απορρίψει. Με βάση αυτόν τον υπολογισμό θα προκύψει αργότερα και η τελική έκπτωση που τους
αναλογεί στα δημοτικά τέλη.
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Οικονομικό κίνητρο προς τους δημότες ... για να
κάνουν κομποστοποίηση!
Κρήτη (/crete) | 14.10.18  19:30

Κομποστοποιητές γειτονιάς με κίνητρο την μείωση των δημοτικών τελών

Διαβάστε περισσότερα
 Ζητούνται ... ενδιαφερόμενοι για τους κομποστοποιητές (//www.cretalive.gr/crete/zhtoyntai-endiaferomenoigia-toys-kompostopoihtes)
 Διανέμονται 2000 νέοι οικιακοί συλλέκτες ανακύκλωσης (//www.cretalive.gr/crete/dianemontai-2000-neoioikiakoi-syllektes-anakykloshs)
https://www.cretalive.gr/crete/oikonomiko-kinhtro-pros-toys-dhmotes-gia-na-kanoyn-kompostopoihsh
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 Blue boxes, κομποστοποιητές και καταστήματα εστίασης ... στη μάχη της διαχείρισης των απορριμμάτων
(//www.cretalive.gr/crete/blue-boxes-kompostopoihtes-kai-katasthmata-estiashs-sth-machh-ths-diacheirishston-aporrimmaton)

Ένα ακόμα πρωτοποριακό πρόγραμμα με στόχο την εδραίωση συνθηκών κυκλικής οικονομίας και
ανάπτυξης μεθόδων «διαλογής στην πηγή» και ειδικότερα στην οικιακή πηγή, είναι έτοιμο να
αναπτυχθεί στο Δήμο Ηρακλείου.
Πρόκειται για το πρόγραμμα κομποστοποίησης «ACUA – Συστήματα Αυτόνομης Οικιακής
Κομποστοποίησης σε Αστικό Περιβάλλον», ένα πρόγραμμα που προβλέπει την τοποθέτηση
Αυτόνομων Μηχανικών Κομποστοποιητών, που λειτουργούν χωρίς οσμές και διαρροές, καθώς και
χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση (διαθέτουν λογισμικό ελέγχου λειτουργίας) σε σημεία του αστικού
ιστού. Η υλοποίηση του προγράμματος ξεκινάει το αμέσως επόμενο διάστημα με την τοποθέτηση
των 3 πρώτων κομποστοποιητών στην περιοχή του 4ου Δημοτικού Διαμερίσματος και θα
ακολουθήσει η επέκτασή του και σε άλλες περιοχές του Ηρακλείου.
Πως λειτουργεί το πρόγραμμα:
Οι κάτοικοι των περιοχών όπου τοποθετούνται οι κομποστοποιητές, προμηθεύονται από τον Δήμο
Ηρακλείου μια ειδική κάρτα – χρήσης τους, καθώς κι ένα συγκεκριμένο αριθμό ειδικών τσαντών
όπου τοποθετούν τα οργανικά τους απορρίμματα. Μόλις γεμίζει η κάθε σακούλα, ο δημότης την
τοποθετεί στον κομποστοποιητή χρησιμοποιώντας την κάρτα του και αυτόματα «πιστώνεται» με
την αντίστοιχη ποσότητα, ενώ μόλις εξαντληθούν οι σακούλες, ο κάθε δημότης προμηθεύεται νέες
από τον Δήμο Ηρακλείου.
Στόχοι του προγράμματος:
·

Η μείωση των οργανικών απορριμμάτων που καταλήγουν στους κάδους απορριμμάτων

·

Η καθιέρωση συνηθειών «διαλογής στην πηγή» και η ανάπτυξη της Κυκλικής Οικονομίας

·
Η εξοικονόμηση πόρων από τα δρομολόγια των απορριμματοφόρων και τα έξοδα
διαχείρισης των απορριμμάτων
·

Η προστασία του περιβάλλοντος

·
Η δημιουργία ισχυρών κινήτρων στους δημότες να αναπτύξουν το πρόγραμμα διαλογής
στην πηγή

Εταίροι του προγράμματος
·

Δήμος Ηρακλείου

·

ΤΕΙ Κρήτης (επικεφαλής εταίρος)

·

Δήμος Ρόδου

·

Δήμος Λεμεσού

·

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
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Σε δηλώσεις του, ο πρόεδρος του ΕΣΔΑΚ και αντιδήμαρχος Καθαριότητας του δήμου Ηρακλείου
Χάρης Μαμουλάκης ανέφερε:

Τα τελευταία χρόνια έχουμε αναπτύξει ως Δημοτική Αρχή στο Ηράκλειο διάφορα νέα
ρεύματα ανακύκλωσης, όπως είναι οι μπλε κώδωνες για τις γυάλινες συσκευασίες, οι κίτρινοι
κάδοι για το χαρτί, οι κάδοι ανακύκλωσης των τόνερ και των μελανοδοχείων, καθώς και οι
οικιακοί κομποστοποιητές. Παράλληλα, έχουμε πυκνώσει σε σημαντικό βαθμό το γνωστό
δίκτυο των μπλε κάδων ανακύκλωσης συσκευασιών και όλα αυτά, έχουν φέρει θετικά
αποτελέσματα για την πόλη και τους κατοίκους της.
Με το νέο αυτό πρόγραμμα, αξιοποιούμε την τεχνολογία και κάνουμε την κομποστοποίηση
εύκολη υπόθεση ακόμα και για τον αστικό ιστό, ενώ ταυτόχρονα δείχνουμε τον δρόμο για την
διαλογή των απορριμμάτων στην πηγή που δημιουργούνται και φέρνουμε την κυκλική
οικονομία στην καθημερινότητα των συμπολιτών μας.
Ιδιαίτερα σημαντικό είναι και το γεγονός ότι με την συνεργασία μας με αναγνωρισμένα
εκπαιδευτικά Ιδρύματα όπως είναι το ΤΕΙ Κρήτης και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου,
καθώς και τους φορείς της Αυτοδιοίκησης, τους Δήμους Ρόδου και Λεμεσού, εξωτερικεύουμε
τις δυνατότητες του Ηρακλείου, ανταλλάσσουμε εμπειρίες και τεχνογνωσία και δημιουργούμε
τις συνθήκες για ακόμα πιο θετικά αποτελέσματα με στόχο την βελτίωση του περιβαλλοντικού
αποτυπώματος του Δήμου μας.
Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης είναι 30 μήνες, η χρηματοδότηση γίνεται στο πλαίσιο του
Επιχειρησιακού Προγράμματος INTERREG V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014 – 2020, ο συνολικός
προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στο ποσό των 880.000 €. Η συμμετοχή του Δήμου
Ηρακλείου να είναι 210.000 € με το ποσό των 178.500 € να αποτελεί Κοινοτική συνδρομή.

https://www.cretalive.gr/crete/oikonomiko-kinhtro-pros-toys-dhmotes-gia-na-kanoyn-kompostopoihsh

3/4

15/10/2018

Οικονομικό κίνητρο προς τους δημότες ... για να κάνουν κομποστοποίηση! | Cretalive.gr

 2010 - 2018 Cretalive ΕΠΕ, Δικτυακές Πύλες/Web Portal

Όροι χρήσης (https://www.cretalive.gr/pages/oroi-chrhshs)

Προσωπικά δεδομένα (https://www.cretalive.gr/pages/prosopika-dedomena)
|

|

|

Επικοινωνία (https://www.cretalive.gr/pages/epikoinonia)

Στατιστικά (https://www.cretalive.gr/pages/statistika)

https://www.cretalive.gr/crete/oikonomiko-kinhtro-pros-toys-dhmotes-gia-na-kanoyn-kompostopoihsh

4/4

