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Deliverable 6-1: 1 press release for the launching event
ISWM-TINOS LIFE 10/ENV/GR/000610

The first press release was announced on 31.10.2011 at the online newspaper of Tinos: THNIAKH
online (http://www.tiniaki.gr/) since this is the local newspaper of the Island. It was prepared in Greek
and it was intended to invite the public and interested parties to the launching event of ISWM-TINOS
project. The content of the press release is given below:
Τήνος, 31/10/2011
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Παρουσίαση Προγράμματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων –
ISWM-TINOS

Ο Δήμος Τήνου, σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Πανεπιστήμιο της
Βερόνα και το Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρμογών Στερεών Καυσίμων του ΕΚΕΤΑ, σας
προσκαλεί στην Εκδήλωση Ευρείας Δημοσιοποίησης του έργου LIFE10 ENV/GR/000610,
με τίτλο: “ISWM-TINOS: Ανάπτυξη και εφαρμογή πιλοτικού συστήματος για την
Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων στην Τήνο σε συμφωνία με την Οδηγία
Πλαίσιο για τα Στερεά Απόβλητα”.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 4 Νοεμβρίου 2011, 6.00μ.μ.-9.00μ.μ. στο
Πνευματικό Κέντρο Πύργου στην Τήνο.
Το έργο ISWM-TINOS αφορά στην ανάπτυξη και εφαρμογή ενός πιλοτικού συστήματος για
την ολοκληρωμένη διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων, σε συμφωνία με την Οδηγία
2008/98/ΕΕ για τα στερεά απόβλητα. Το πιλοτικό σύστημα θα εφαρμοσθεί σε 100 νοικοκυριά
(400 συμμετέχοντες) του Δήμου Τήνου και, στο πλαίσιο αυτού, προβλέπεται η ξεχωριστή
διαλογή και συλλογή των ανακυκλώσιμων υλικών (χαρτί, γυαλί, μέταλλο, πλαστικό) και των
βιοαποδομήσιμων αποβλήτων, τα οποία και θα οδηγούνται προς αερόβια βιολογική
επεξεργασία (κομποστοποίηση).
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης αυτής, οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν
(μέσω προβολής παρουσιάσεων, διανομής έντυπου υλικού και διεξαγωγής συζήτησης με
μέλη της ομάδας εργασίας του προγράμματος) σχετικά με το έργο, τους στόχους και τα
αναμενόμενα αποτελέσματα από την υλοποίησή του.
Δεδομένου ότι το θέμα της διαχείρισης των σκουπιδιών στο νησί μας, μας αφορά όλους,
ευελπιστούμε στην παρουσία σας στη συνάντηση αυτή, αλλά και γενικότερα στην ενεργή
συμμετοχή σας στις δράσεις υλοποίησης του έργου.
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Το έργο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα LIFE+, το χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ για το
περιβάλλον.
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