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

In the present Deliverable the web-releases before the launching event in Tinos Island are given. In total thirteen
(13) announcements have been identified and are presented below:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.

http://www.tiniaki.gr/2011/10/41111-1800.html
http://www.tinos.gov.gr/portal/page/portal/tinos/informative/News/FullStory?ID=4551047
http://www.naxos-news.gr/?tid=35&aid=9534
http://www.biomassenergy.gr/articles/news/490-paroysiash-programmatos-oloklhrwmenhs-diaxeirishssterewn-apoblhtwn
http://www.topmelodyfm.gr/%CF%84%CE%B7%CE%BD%CE%BF%CF%83%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7%CE%B5%CF%85%CF%81%CE%B5%CE%AF%CE%B1.html
http://www.kykladesnews.gr/politismos/42-politismoscategory/60118-life-iswm-tinos.html
http://www.aftodioikisi.gr/proto_thema/proto_thema_dimoi/15375
http://www.kala-nea.gr/archives/24017
http://www.diorismos.gr/Dpages/geem/viewitem.php?id=16804&type=press&position=mun
http://www.eparousia.gr/2011/10/%CF%84%CE%B7%CE%BD%CE%BF%CF%83%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7%CE%B5%CF%85%CF%81%CE%B5%CE%AF%CE%B1/
http://www.syrostv1.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=3195:parousiasi-programmatosolokliromenis-diaxeirisis-stereon-apobliton-stin-tino&Itemid=187
http://www.arnadostinou.gr/2011/11/life-iswm-tinos.html
http://cycladesisland.gr/
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Deliverable 6-1: 1 press release for the launching event
ISWM-TINOS LIFE 10/ENV/GR/000610

1. Η Τηνιακή online (Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΗΝΙΑΚΩΝ)
Available at: http://www.tiniaki.gr/2011/10/41111-1800.html
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Deliverable 6-1: 1 press release for the launching event
ISWM-TINOS LIFE 10/ENV/GR/000610

31 ΟΚΤ 2011
Ανάπτυξη και εφαρμογή πιλοτικού συστήματος για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων στον
Πύργο Τήνου. Παρασκευή 4/11/11, ώρα 18:00
Πρόσκληση στην εκδήλωση ευρείας δημοσιοποίησης του έργου LIFE+ISWM – Tinos με τίτλο «Ανάπτυξη και
εφαρμογή πιλοτικού συστήματος για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων στην Τήνο σε
συμφωνία με την Οδηγία πλαίσιο για τα Στερεά Απόβλητα». Ο Δήμος Τήνου προσκαλεί το κοινό στην εκδήλωση
ευρείας δημοσιοποίησης του έργουISWM (LIFE10 ENV/GR/000610), την Παρασκευή 4 Νοεμβρίου 2011 και
ώρα 18:00 στο Πνευματικό Κέντρο Πύργου, στην Τήνο. Το εν λόγω έργο αφορά στην ανάπτυξη και εφαρμογή ενός
πιλοτικού συστήματος για την ολοκληρωμένη διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων, σε συμφωνία με την Κοινοτική
Οδηγία Πλαίσιο 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). Η μονάδα κομποστοποίησης για την επεξεργασία των οργανικών αποβλήτων από
τα 100 νοικοκυριά της Τήνου θα λειτουργήσει για 12 μήνες και αναμένεται να επιφέρει 60% μείωση των
αποβλήτων, τα οποία θα κατέληγαν ανεπεξέργαστα στο χώρο απόθεσης και να αποδώσει 17 τόνους κόμποστ, το
οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εδαφοβελτιωτικό. Τέλος, σημαντικό περιβαλλοντικό όφελος από τη
δωδεκάμηνη λειτουργία του συστήματος θα προκύψει από τη σημαντική μείωση των αερίων του θερμοκηπίου
(μείωση εκπομπών μεθανίου κατά 7.488m3 και διοξειδίου του άνθρακα κατά 6.515m3. Ο Δήμος, στην προσπάθειά
του για αποτελεσματική και περιβαλλοντικά φιλική διαχείριση των απορριμμάτων του νησιού μας, συμμετέχει ως
Συντονιστής Εταίρος στο Ευρωπαϊκό συγχρηματοδοτούμενο έργο LIFE+ “ISWM-Tinos”. Εταίροι του προγράμματος
είναι το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Πανεπιστήμιο της Βερόνα (Ιταλία), καθώς και το Εθνικό Κέντρο Έρευνας
και Τεχνολογικής Ανάπτυξης. 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.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Δήμο Τήνου (τηλ. 22833 60100 - κ. Βιδάλης).

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

2. Δήμος Τήνου
Available at:
http://www.tinos.gov.gr/portal/page/portal/tinos/informative/News/FullStory?ID=4
551047
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Deliverable 6-1: 1 press release for the launching event
ISWM-TINOS LIFE 10/ENV/GR/000610

Δήμος Τήνου,
Ευαγγελιστρίας 72
84200, Τήνος
Τηλ.: 22833 60100, Φαξ: 22833 60111
Τήνος, 26/10/2011
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση στην εκδήλωση ευρείας δημοσιοποίησης του έργου LIFE+ ISWM-Tinos με τίτλο «Aνάπτυξη
και εφαρμογή πιλοτικού συστήματος για την Oλοκληρωμένη Διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων στην Τήνο σε
συμφωνία με την Οδηγία πλαίσιο για τα Στερεά Απόβλητα».
Αξιότιμοι Κύριοι-Κυρίες,
Ο Δήμος Τήνου σας προσκαλεί στην εκδήλωση ευρείας δημοσιοποίησης του έργου ISWM-TINOS (LIFE10
ENV/GR/000610), την Παρασκευή 4 Νοεμβρίου 2011 και ώρα 18:00 στο Πνευματικό Κέντρο Πύργου, στην Τήνο.
Το εν λόγω έργο αφορά στην ανάπτυξη και εφαρμογή ενός πιλοτικού συστήματος για την ολοκληρωμένη
διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων σε συμφωνία με την Κοινοτική Οδηγία Πλαίσιο 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, το οποίο και θα οδηγείται προς αερόβια βιολογική επεξεργασία
(κομποστοποίηση).
Η μονάδα κομποστοποίησης για την επεξεργασία των οργανικών αποβλήτων από τα 100 νοικοκυριά της Τήνου θα
λειτουργήσει για 12 μήνες και αναμένεται να επιφέρει 60% μείωση των αποβλήτων, τα οποία θα κατέληγαν
ανεπεξέργαστα στο χώρο απόθεσης και να αποδώσει 17 τόνους κόμποστ, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως
εδαφοβελτιωτικό. Τέλος, σημαντικό περιβαλλοντικό όφελος από τη δωδεκάμηνη λειτουργία του συστήματος θα
προκύψει από τη σημαντική μείωση των αερίων του θερμοκηπίου (μείωση εκπομπών μεθανίου κατά 7.488m3 και
διοξειδίου του άνθρακα κατά 6.515m3.
Ο Δήμος στην προσπάθειά του για αποτελεσματική και περιβαλλοντικά φιλική διαχείριση των απορριμμάτων του
νησιού μας συμμετέχει ως Συντονιστής Εταίρος στο Ευρωπαϊκό συγχρηματοδοτούμενο έργο LIFE+ “ ISWM-Tinos ”.
Εταίροι του προγράμματος είναι το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Πανεπιστήμιο της Βερόνα (Ιταλία) καθώς και
το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης.
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.
Συνημμένο θα βρείτε το πρόγραμμα της εκδήλωσης καθώς και τη φόρμα συμμετοχής την οποία μπορείτε να
αποστείλετε με fax στο 22833 60111 / 210 772 3285 ή με e-mail στο dtprogram@1516.syzefxis.gov.gr ή
dimostinou@gmail.com.
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.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Δήμο Τήνου (τηλ. 22833 60100 - κ. Βιδάλης).
Ο Δήμαρχος Τήνου
Παναγιώτης Κροντηράς
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ISWM-TINOS LIFE 10/ENV/GR/000610

3. Naxos-news
Available at: http://www.naxos-news.gr/?tid=35&aid=9534
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Deliverable 6-1: 1 press release for the launching event
ISWM-TINOS LIFE 10/ENV/GR/000610

Δημόσια παρουσίαση πιλοτικού συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης στερεών
αποβλήτων στην Τήνο
Δημοσίευση:31.10.2011,11:49
Τελευταία Ενημέρωση: 31.10.2011, 14:53
Share
Ο δήμος Τήνου διοργανώνει εκδήλωση ευρείας δημοσιοποίησης του έργου, που αφορά στην ανάπτυξη και
εφαρμογή ενός πιλοτικού συστήματος για την ολοκληρωμένη διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων. Το πιλοτικό
σύστημα θα εφαρμοσθεί σε 100 νοικοκυριά του δήμου Τήνου. Προβλέπεται, η ξεχωριστή διαλογή και συλλογή
των ανακυκλώσιμων υλικών (χαρτί, γυαλί, μέταλλο, πλαστικό) και των βιοαποδομήσιμων αποβλήτων, που θα
οδηγούνται προς αερόβια βιολογική επεξεργασία (κομποστοποίηση). Η εκδήλωση θα γίνει την Παρασκευή 4
Νοεμβρίου στις 6 μ.μ. στο Πνευματικό Κέντρο Πύργου στην Τήνο.

Αναλυτικά, η σχετική πρόσκληση:
Δήμος Τήνου
Ευαγγελιστρίας 72
84200, Τήνος
Τηλ.: 22833 60100
Φαξ: 22833 60111
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4. Biomassenergy
Available at:
http://www.biomassenergy.gr/articles/news/490-paroysiash-programmatosoloklhrwmenhs-diaxeirishs-sterewn-apoblhtwn
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Παρουσίαση Προγράμματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων
31 Οκτωβρίου 2011

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.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα LIFE+, το χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ για το περιβάλλον.
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5. Topmelodyfm
Available at:
http://www.topmelodyfm.gr/%CF%84%CE%B7%CE%BD%CE%BF%CF%83%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7%CE%B5%CF%85%CF%81%CE%B5%CE%AF%CE%B1.html
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ΤΗΝΟΣ. Πρόσκληση στην εκδήλωση ευρείας δημοσιοποίησης του έργου LIFE+ ISWM-Tinos.
Οκτωβρίου 31, 2011 in 02. ΚΥΚΛΑΔΕΣ by topmelody

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση στην εκδήλωση ευρείας δημοσιοποίησης του έργου LIFE+ ISWM-Tinos με τίτλο «Ανάπτυξη
και εφαρμογή πιλοτικού συστήματος για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων στην Τήνο σε
συμφωνία με την Οδηγία πλαίσιο για τα Στερεά Απόβλητα».
Ο Δήμος Τήνου σας προσκαλεί στην εκδήλωση ευρείας δημοσιοποίησης του έργου ISWM (LIFE10 ENV/GR/000610),
την Παρασκευή 4 Νοεμβρίου 2011 και ώρα 18:00 στο Πνευματικό Κέντρο Πύργου, στην Τήνο.
Το εν λόγω έργο αφορά στην ανάπτυξη και εφαρμογή ενός πιλοτικού συστήματος για την ολοκληρωμένη
διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων, σε συμφωνία με την Κοινοτική Οδηγία Πλαίσιο 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).
Η μονάδα κομποστοποίησης για την επεξεργασία των οργανικών αποβλήτων από τα 100 νοικοκυριά της Τήνου θα
λειτουργήσει για 12 μήνες και αναμένεται να επιφέρει 60% μείωση των αποβλήτων, τα οποία θα κατέληγαν
ανεπεξέργαστα στο χώρο απόθεσης και να αποδώσει 17 τόνους κόμποστ, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως
εδαφοβελτιωτικό. Τέλος, σημαντικό περιβαλλοντικό όφελος από τη δωδεκάμηνη λειτουργία του συστήματος θα
προκύψει από τη σημαντική μείωση των αερίων του θερμοκηπίου (μείωση εκπομπώνμεθανίου κατά 7.488m3 και
διοξειδίου του άνθρακα κατά 6.515m3.
Ο Δήμος, στην προσπάθειά του για αποτελεσματική και περιβαλλοντικά φιλική διαχείριση των απορριμμάτων του
νησιού μας, συμμετέχει ως Συντονιστής Εταίρος στο Ευρωπαϊκό συγχρηματοδοτούμενο έργο LIFE+ “ ISWM-Tinos ”.
Εταίροι του προγράμματος είναι το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Πανεπιστήμιο της Βερόνα (Ιταλία), καθώς και
το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης.
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.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Δήμο Τήνου (τηλ. 22833 60100 – κ. Βιδάλης).
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6. Topmelodyfm
Available at:
http://www.kykladesnews.gr/politismos/42-politismoscategory/60118-life-iswmtinos.html
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LIFE+ ISWM-Tinos
Τετάρτη, 02 Νοέμβριος 2011 15:42

Ο Δήμος Τήνου μας προσκαλεί στην εκδήλωση ευρείας δημοσιοποίησης του έργου
ISWM-TINOS (LIFE10 ENV/GR/000610), την Παρασκευή 4 Νοεμβρίου και ώρα 18:00 στο Πνευματικό
Κέντρο Πύργου, στην Τήνο.
Το εν λόγω έργο αφορά στην ανάπτυξη και εφαρμογή ενός πιλοτικού συστήματος για την
ολοκληρωμένη διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων, σε συμφωνία με την Κοινοτική Οδηγία Πλαίσιο
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).
Η μονάδα κομποστοποίησης για την επεξεργασία των οργανικών αποβλήτων από τα 100 νοικοκυριά της
Τήνου θα λειτουργήσει για 12 μήνες και αναμένεται να επιφέρει 60% μείωση των αποβλήτων, τα οποία
θα κατέληγαν ανεπεξέργαστα στο χώρο απόθεσης και να αποδώσει 17 τόνους κόμποστ, το οποίο
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εδαφοβελτιωτικό. Τέλος, σημαντικό περιβαλλοντικό όφελος από τη
δωδεκάμηνη λειτουργία του συστήματος θα προκύψει από τη σημαντική μείωση των αερίων του
θερμοκηπίου (μείωση εκπομπών μεθανίου κατά 7.488m3 και διοξειδίου του άνθρακα κατά 6.515m3.
Ο Δήμος, στην προσπάθειά του για αποτελεσματική και περιβαλλοντικά φιλική διαχείριση των
απορριμμάτων του νησιού μας, συμμετέχει ως Συντονιστής Εταίρος στο Ευρωπαϊκό
συγχρηματοδοτούμενο έργο LIFE+ “ ISWM-Tinos ”. Εταίροι του προγράμματος είναι το Εθνικό Μετσόβιο
Πολυτεχνείο, το Πανεπιστήμιο της Βερόνα (Ιταλία), καθώς και το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και
Τεχνολογικής Ανάπτυξης.
«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» τονιζει ο Δήμαρχος Τήνου Παναγιώτης Κροντηράς.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Δήμο Τήνου (τηλ. 22833 60100 - κ.
Βιδάλης).
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7.

Aftodioikisi
Available at:
http://www.aftodioikisi.gr/proto_thema/proto_thema_dimoi/15375

02/11/2011 07:00
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Δ. Τήνου: 60% λιγότερα απόβλητα, μείωση CO2 από πιλοτικό πρόγραμμα

Στη μείωση κατά 60% των αποβλήτων, τα οποία θα κατέληγαν ανεπεξέργαστα στο χώρο απόθεσης,
στην απόδοση 17τόνων κόμποστ, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εδαφοβελτιωτικό, αλλά
και στη σημαντική μείωση των αερίων του θερμοκηπίου (μείωση εκπομπών μεθανίου κατά
7.488m3 και διοξειδίου του άνθρακα κατά 6.515m3), ευελπιστεί να προχωρήσει ο Δήμος Τήνος μέσω
του έργου (LIFE10 ENV/GR/000610).
Το έργο -την παρουσίαση του οποίου θα κάνει την Παρασκευή στις 6 το απόγευμα, στο Πνευματικό
Κέντρο Πύργου, ο Δήμος Τήνου- αφορά στην ανάπτυξη και εφαρμογή ενός πιλοτικού συστήματος για
την ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών αποβλήτων,
Το πιλοτικό σύστημα θα εφαρμοστεί σε 100 νοικοκυριά (400 συμμετέχοντες) του Δήμου Τήνου και
στο πλαίσιο αυτό 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). Η διάρκεια του προγράμματος
θα είναι 12 μήνες.
LIFE+ ISWM-Tinos
Ο Δήμος Τήνου, στην προσπάθειά του για αποτελεσματική και περιβαλλοντικά φιλική διαχείριση των
απορριμμάτων του νησιού, συμμετέχει ως συντονιστής εταίρος στο Ευρωπαϊκό
συγχρηματοδοτούμενο έργο «LIFE+ "ISWM-Tinos"». Εταίροι του προγράμματος είναι το Εθνικό
Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Πανεπιστήμιο της Βερόνα (Ιταλία), καθώς και το Εθνικό Κέντρο Έρευνας
και Τεχνολογικής Ανάπτυξης.
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.

16

st

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

8. Kala-nea
Available at: http://www.kala-nea.gr/archives/24017
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Τήνος | 60% λιγότερα απόβλητα και μείωση CO2 από
πιλοτικό πρόγραμμα
Δημοσιευτηκε απο καλα νεα στις November 5th, 2011. στην κατηγορια Περιβάλλον

Στη μείωση κατά 60% των αποβλήτων, τα οποία θα κατέληγαν ανεπεξέργαστα στο χώρο απόθεσης,
στην απόδοση 17τόνων κόμποστ, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εδαφοβελτιωτικό, αλλά και
στη σημαντική μείωση των αερίων του θερμοκηπίου (μείωση εκπομπών μεθανίου κατά 7.488m3 και
διοξειδίου του άνθρακα κατά 6.515m3), ευελπιστεί να προχωρήσει ο Δήμος Τήνος μέσω του έργου.
Το έργο -την παρουσίαση του οποίου θα κάνει την Παρασκευή στις 6 το απόγευμα, στο Πνευματικό
Κέντρο Πύργου, ο Δήμος Τήνου- αφορά στην ανάπτυξη και εφαρμογή ενός πιλοτικού συστήματος για
την ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών αποβλήτων.
Το πιλοτικό σύστημα θα εφαρμοστεί σε 100 νοικοκυριά (400 συμμετέχοντες) του Δήμου Τήνου και
στο πλαίσιο αυτό 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). Η διάρκεια του προγράμματος θα είναι 12 μήνες.

LIFE+ ISWM-Tinos
Ο Δήμος Τήνου, στην προσπάθειά του για αποτελεσματική και περιβαλλοντικά φιλική διαχείριση των
απορριμμάτων του νησιού, συμμετέχει ως συντονιστής εταίρος στο Ευρωπαϊκό
συγχρηματοδοτούμενο έργο «LIFE+ "ISWM-Tinos"». Εταίροι του προγράμματος είναι το Εθνικό
Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Πανεπιστήμιο της Βερόνα (Ιταλία), καθώς και το Εθνικό Κέντρο Έρευνας
και Τεχνολογικής Ανάπτυξης.
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.
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9.

Διορισμός
Available at:
http://www.diorismos.gr/Dpages/geem/viewitem.php?id=16804&type=p
ress&position=mun
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ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ » Δελτία Τύπου
Ημερομηνία: 31/10/2011
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ

Εκδήλωση ευρείας δημοσιοποίησης του έργου
LIFE+ ISWM-Tinos
Ο Δήμος Τήνου σας προσκαλεί στην εκδήλωση ευρείας δημοσιοποίησης του έργου ISWM
(LIFE10 ENV/GR/000610), την Παρασκευή 4 Νοεμβρίου 2011 και ώρα 18:00 στο Πνευματικό
Κέντρο Πύργου, στην Τήνο.
Το εν λόγω έργο αφορά στην ανάπτυξη και εφαρμογή ενός πιλοτικού συστήματος για την
ολοκληρωμένη διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων, σε συμφωνία με την Κοινοτική Οδηγία
Πλαίσιο 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).
Η μονάδα κομποστοποίησης για την επεξεργασία των οργανικών αποβλήτων από τα 100
νοικοκυριά της Τήνου θα λειτουργήσει για 12 μήνες και αναμένεται να επιφέρει 60% μείωση
των αποβλήτων, τα οποία θα κατέληγαν ανεπεξέργαστα στο χώρο απόθεσης και να αποδώσει
17 τόνους κόμποστ, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εδαφοβελτιωτικό. Τέλος, σημαντικό
περιβαλλοντικό όφελος από τη δωδεκάμηνη λειτουργία του συστήματος θα προκύψει από τη
σημαντική μείωση των αερίων του θερμοκηπίου (μείωση εκπομπών μεθανίου κατά 7.488m3
και διοξειδίου του άνθρακα κατά 6.515m3
Ο Δήμος, στην προσπάθειά του για αποτελεσματική και περιβαλλοντικά φιλική διαχείριση των
απορριμμάτων του νησιού μας, συμμετέχει ως Συντονιστής Εταίρος στο Ευρωπαϊκό
συγχρηματοδοτούμενο έργο LIFE+ “ ISWM-Tinos ”. Εταίροι του προγράμματος είναι το Εθνικό
Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Πανεπιστήμιο της Βερόνα (Ιταλία), καθώς και το Εθνικό Κέντρο
Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης.
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.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Δήμο Τήνου (τηλ. 22833 60100 κ. Βιδάλης).
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10.ΠΑΡΟΥΣΙΑ
Available at:
http://www.eparousia.gr/2011/10/%CF%84%CE%B7%CE%BD%CE%BF%CF%83%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7%CE%B5%CF%85%CF%81%CE%B5%CE%AF%CE%B1/
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ΤΗΝΟΣ. Πρόσκληση στην εκδήλωση ευρείας δημοσιοποίησης του έργου LIFE+ ISWM-Tinos.
31 Οκτωβρίου 2011 Τοπικές Κοινωνίες.

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση στην εκδήλωση ευρείας δημοσιοποίησης του έργου LIFE+ ISWMTinos με τίτλο «Ανάπτυξη και εφαρμογή πιλοτικού συστήματος για την Ολοκληρωμένη
Διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων στην Τήνο σε συμφωνία με την Οδηγία πλαίσιο για τα
Στερεά Απόβλητα».
Ο Δήμος Τήνου σας προσκαλεί στην εκδήλωση ευρείας δημοσιοποίησης του
έργου ISWM (LIFE10 ENV/GR/000610), την Παρασκευή 4 Νοεμβρίου 2011 και ώρα 18:00
στο Πνευματικό Κέντρο Πύργου, στην Τήνο.
Το εν λόγω έργο αφορά στην ανάπτυξη και εφαρμογή ενός πιλοτικού συστήματος για την
ολοκληρωμένη διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων, σε συμφωνία με την Κοινοτική Οδηγία
Πλαίσιο 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).
Η μονάδα κομποστοποίησης για την επεξεργασία των οργανικών αποβλήτων από τα 100
νοικοκυριά της Τήνου θα λειτουργήσει για 12 μήνες και αναμένεται να επιφέρει 60% μείωση
των αποβλήτων, τα οποία θα κατέληγαν ανεπεξέργαστα στο χώρο απόθεσης και να
αποδώσει 17 τόνους κόμποστ, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εδαφοβελτιωτικό.
Τέλος, σημαντικό περιβαλλοντικό όφελος από τη δωδεκάμηνη λειτουργία του συστήματος
θα προκύψει από τη σημαντική μείωση των αερίων του θερμοκηπίου (μείωση
εκπομπώνμεθανίου κατά 7.488m3 και διοξειδίου του άνθρακα κατά 6.515m3.
Ο Δήμος, στην προσπάθειά του για αποτελεσματική και περιβαλλοντικά φιλική διαχείριση
των απορριμμάτων του νησιού μας, συμμετέχει ως Συντονιστής Εταίρος στο Ευρωπαϊκό
συγχρηματοδοτούμενο έργο LIFE+ “ ISWM-Tinos ”. Εταίροι του προγράμματος είναι το
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Πανεπιστήμιο της Βερόνα (Ιταλία), καθώς και το Εθνικό
Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης.
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.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Δήμο Τήνου (τηλ. 22833
60100 – κ. Βιδάλης).
ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ
Τήνος 31-10-11
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11.ΣΥΡΟΣ TV
Available at:
http://www.syrostv1.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=3195:
parousiasi-programmatos-olokliromenis-diaxeirisis-stereon-apoblitonstin-tino&Itemid=187
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Δευτέρα, 31 Οκτώβριος 2011 20:45
Παρουσίαση Προγράμματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων στην Τήνο

Πρόσκληση στην εκδήλωση ευρείας δημοσιοποίησης του έργου LIFE+ ISWM-Tinos
με τίτλο «Ανάπτυξη και εφαρμογή πιλοτικού συστήματος για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των
Στερεών Αποβλήτων στην Τήνο σε συμφωνία με την Οδηγία πλαίσιο για τα Στερεά Απόβλητα».

Αξιότιμοι Κύριοι-Κυρίες,
Ο Δήμος Τήνου σας προσκαλεί στην εκδήλωση ευρείας δημοσιοποίησης του έργου ISWM (LIFE10
ENV/GR/000610), την Παρασκευή 4 Νοεμβρίου 2011 και ώρα 18:00 στο Πνευματικό Κέντρο Πύργου,
στην Τήνο.
Το εν λόγω έργο αφορά στην ανάπτυξη και εφαρμογή ενός πιλοτικού συστήματος για την
ολοκληρωμένη διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων, σε συμφωνία με την Κοινοτική Οδηγία Πλαίσιο
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).
Η μονάδα κομποστοποίησης για την επεξεργασία των οργανικών αποβλήτων από τα 100 νοικοκυριά
της Τήνου θα λειτουργήσει για 12 μήνες και αναμένεται να επιφέρει 60% μείωση των αποβλήτων, τα
οποία θα κατέληγαν ανεπεξέργαστα στο χώρο απόθεσης και να αποδώσει 17 τόνους κόμποστ, το
οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εδαφοβελτιωτικό. Τέλος, σημαντικό περιβαλλοντικό όφελος από
τη δωδεκάμηνη λειτουργία του συστήματος θα προκύψει από τη σημαντική μείωση των αερίων του
θερμοκηπίου (μείωση εκπομπών μεθανίου κατά 7.488m3 και διοξειδίου του άνθρακα κατά 6.515m3.
Ο Δήμος, στην προσπάθειά του για αποτελεσματική και περιβαλλοντικά φιλική διαχείριση των
απορριμμάτων του νησιού μας, συμμετέχει ως Συντονιστής Εταίρος στο Ευρωπαϊκό
συγχρηματοδοτούμενο έργο LIFE+ “ ISWM-Tinos ”. Εταίροι του προγράμματος είναι το Εθνικό
Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Πανεπιστήμιο της Βερόνα (Ιταλία), καθώς και το Εθνικό Κέντρο Έρευνας
και Τεχνολογικής Ανάπτυξης.
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.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Δήμο Τήνου (τηλ. 22833 60100 - κ.
Βιδάλης).
Ο Δήμαρχος Τήνου
Παναγιώτης Κροντηράς
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12. Τήνος ο Αρδάνος μας
Available at: http://www.arnadostinou.gr/2011/11/life-iswm-tinos.html
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Πρόσκληση στην εκδήλωση ευρείας δημοσιοποίησης του έργου LIFE+ ISWMTinos
Δήμος Τήνου
Ευαγγελιστρίας 72
84200, Τήνος
Τηλ.: 22833 60100
Φαξ: 22833 60111
Τήνος, 31/10/2011
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση στην εκδήλωση ευρείας δημοσιοποίησης του έργου LIFE+ ISWM-Tinos με τίτλο
«Ανάπτυξη και εφαρμογή πιλοτικού συστήματος για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Στερεών
Αποβλήτων στην Τήνο σε συμφωνία με την Οδηγία πλαίσιο για τα Στερεά Απόβλητα».
Αξιότιμοι Κύριοι-Κυρίες,
Ο Δήμος Τήνου σας προσκαλεί στην εκδήλωση ευρείας δημοσιοποίησης του
έργου ISWM (LIFE10 ENV/GR/000610), την Παρασκευή 4 Νοεμβρίου 2011 και ώρα 18:00
στο Πνευματικό Κέντρο Πύργου, στην Τήνο.
Το εν λόγω έργο αφορά στην ανάπτυξη και εφαρμογή ενός πιλοτικού συστήματος για την
ολοκληρωμένη διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων, σε συμφωνία με την Κοινοτική Οδηγία Πλαίσιο
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).
Η μονάδα κομποστοποίησης για την επεξεργασία των οργανικών αποβλήτων από τα 100 νοικοκυριά
της Τήνου θα λειτουργήσει για 12 μήνες και αναμένεται να επιφέρει 60% μείωση των αποβλήτων, τα
οποία θα κατέληγαν ανεπεξέργαστα στο χώρο απόθεσης και να αποδώσει 17 τόνους κόμποστ, το
οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εδαφοβελτιωτικό. Τέλος, σημαντικό περιβαλλοντικό όφελος από
τη δωδεκάμηνη λειτουργία του συστήματος θα προκύψει από τη σημαντική μείωση των αερίων του
θερμοκηπίου (μείωση εκπομπών μεθανίου κατά 7.488m3 και διοξειδίου του άνθρακα κατά 6.515m3.
Ο Δήμος, στην προσπάθειά του για αποτελεσματική και περιβαλλοντικά φιλική διαχείριση των
απορριμμάτων του νησιού μας, συμμετέχει ως Συντονιστής Εταίρος στο Ευρωπαϊκό
συγχρηματοδοτούμενο έργο LIFE+ “ ISWM-Tinos ”. Εταίροι του προγράμματος είναι το Εθνικό
Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Πανεπιστήμιο της Βερόνα (Ιταλία), καθώς και το Εθνικό Κέντρο Έρευνας
και Τεχνολογικής Ανάπτυξης.
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.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Δήμο Τήνου (τηλ. 22833 60100 - κ.
Βιδάλης).

Ο Δήμαρχος Τήνου
Παναγιώτης Κροντηράς
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13.

Cycladiesisland.gr
Available at: http://cycladesisland.gr/
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