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Deliverable 6-6: 2 press release after the launching event
ISWM-TINOS LIFE 10/ENV/GR/000610

In the present Deliverable the web-releases after the launching event in Tinos Island are given. In total, nine (9)
announcements have been identified and are presented below:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

http://www.tiniaki.gr/2011/11/iswm-tinos.html
http://www.tinos.gov.gr/portal/page/portal/tinos/informative/bulletins/FullStory?id=4554506
http://www.naxos-news.gr/?aid=9817
http://www.parianostypos.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=3476:-------iswmtinos&catid=77:personal-tech&Itemid=420
http://www.palo.gr/cluster/articles/aigaio-nea/27647/?clid=3466510
http://www.cycladitis.gr/news/index.php?option=com_k2&view=item&id=4885:%CF%84%CE%AE%CE%BD%
CE%BF%CF%82-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%83%CE%B7%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%81%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B7%CF
%82-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B5%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B2%CE%BB%CE%AE%CF%84%CF%89%CE%BD&Itemid=62
http://www.arnadostinou.gr/2011/11/blog-post_08.html#more
http://tinianews.blogspot.com/2011/11/blog-post_09.html
http://cycladesisland.gr/
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1. Η Τηνιακή online (Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΗΝΙΑΚΩΝ)
Available at: http://www.tiniaki.gr/2011/11/iswm-tinos.html
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7 ΝΟΕ 2011
Παρουσίαση Προγράμματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων – ISWM –TINOS, στον Πύργο Τήνου

Ο Δήμος Τήνου, σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Πανεπιστήμιο της Βερόνα και το Ινστιτούτο
Τεχνολογίας & Εφαρμογών Στερεών Καυσίμων του ΕΚΕΤΑ, διοργάνωσε με επιτυχία την Εκδήλωση Ευρείας
Δημοσιοποίησης (Launchingevent) 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 πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της
Παρασκευής 4 Νοεμβρίου 2011 στο Πνευματικό Κέντρο Πύργου Τήνου, με τη συμμετοχή πολλών κατοίκων του
οικισμού αλλά και της ευρύτερης περιοχής. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης αυτής, οι συμμετέχοντες είχαν τη
δυνατότητα να γνωρίσουν τους φορείς του έργου, μέσω των εκπροσώπων τους και 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. Στην
εκδήλωση παρέστη ο Δήμαρχος Τήνου κ. Παναγιώτης Κροντηράς, ο οποίος στην ομιλία του ενημέρωσε τους
κατοίκους για το έργο, τη διαδικασία επιλογής της περιοχής και τη μεγάλη σημασία που έχει στον εξορθολογισμό
της συλλογής απορριμμάτων, ζητώντας την ενεργή συμμετοχή τους στις δράσεις υλοποίησης του έργου. Είχε
προηγηθεί η πρώτη συνάντηση (kick off meeting) των φορέων του έργου το πρωί της Παρασκευής στην αίθουσα
του Δημοτικού συμβουλίου Τήνου, όπου και αναλύθηκαν οι διαδικασίες εφαρμογής και ανάπτυξης καθώς και
οικονομικά και τεχνικά θέματα. Η επόμενη παρουσίαση του έργου θα λάβει χώρα στις 15 Νοεμβρίου 2011 στην
Αθήνα στην ετήσια συνάντηση των φορέων της Ελλάδας και Κύπρου, των οποίων οι προτάσεις θα
χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα LIFE+, το χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ για το περιβάλλον, όπου θα παραβρεθεί
και ο Δήμαρχος.

Από Δελτίο Τύπου του Δήμου Τήνου στις 7/11/11

Επιμέλεια Νίκος Φώσκολος
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2. Δήμος Τηνου
Available at:
http://www.tinos.gov.gr/portal/page/portal/tinos/informative/bulletins/FullStory?id
=4554506
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ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Πληροφορίες: 2283360125
e-mail: tinos_press@1516.syzefxis.gov.gr
Τήνος, 07/11/2011
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, διοργάνωσε με επιτυχία την Εκδήλωση Ευρείας
Δημοσιοποίησης (Launching event) 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 πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 4 Νοεμβρίου 2011 στο Πνευματικό Κέντρο Πύργου
Τήνου, με τη συμμετοχή πολλών κατοίκων του οικισμού αλλά και της ευρύτερης περιοχής. Στο πλαίσιο της
εκδήλωσης αυτής, οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να γνωρίσουν τους φορείς του έργου, μέσω των
εκπροσώπων τους, και 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.
Στην εκδήλωση παρέστη ο Δήμαρχος Τήνου κ. Παναγιώτης Κροντηράς, ο οποίος στην ομιλία του ενημέρωσε τους
κατοίκους για το έργο, την διαδικασία επιλογής της περιοχής και τη μεγάλη σημασία που έχει στον εξορθολογισμό
της συλλογής απορριμμάτων, ζητώντας την ενεργή συμμετοχή τους στις δράσεις υλοποίησης του έργου.
Είχε προηγηθεί η πρώτη συνάντηση (kick off meeting) των φορέων του έργου το πρωί της Παρασκευής στην
αίθουσα του Δημοτικού συμβουλίου Τήνου, όπου και αναλύθηκαν οι διαδικασίες εφαρμογή ς και ανάπτυξης
καθώς και οικονομικά και τεχνικά θέματα.
Η επόμενη παρουσίαση του έργου θα λάβει χώρα στις 15 Νοεμβρίου στην Αθήνα στην ετήσια συνάντηση των
φορέων της Ελλάδας και Κύπρου, των οποίων οι προτάσεις θα χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα LIFE+, το
χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ για το περιβάλλον, όπου θα παραβρεθεί και ο Δήμαρχος.
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3. Naxos-news
Available at: http://www.naxos-news.gr/?aid=9817
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Έγινε Παρουσίαση Προγράμματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων
ISWM-TINOS
Δημοσίευση:07.11.2011,15:44
Τελευταία Ενημέρωση: 07.11.2011, 18:28

Ο Δήμος Τήνου, σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Πανεπιστήμιο της Βερόνα και το
Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρμογών Στερεών Καυσίμων του ΕΚΕΤΑ, διοργάνωσε με επιτυχία την Εκδήλωση
Ευρείας Δημοσιοποίησης (Launching event) 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 πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της
Παρασκευής 4 Νοεμβρίου στο Πνευματικό Κέντρο Πύργου Τήνου, με τη συμμετοχή πολλών κατοίκων του
οικισμού αλλά και της ευρύτερης περιοχής. Η επόμενη παρουσίαση του έργου θα γίνει στις 15 Νοεμβρίου στην
Αθήνα

Από την παρουσίαση του προγράμματος διαχείρισης στερεών αποβλήτων στην Τήνο

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης αυτής, όπως επισημαίνεται από το δήμο Τήνου, οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα
να γνωρίσουν τους φορείς του έργου, μέσω των εκπροσώπων τους, και 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.
Στην εκδήλωση παρέστη ο Δήμαρχος Τήνου κ. Παναγιώτης Κροντηράς, ο οποίος στην ομιλία του ενημέρωσε τους
κατοίκους για το έργο, την διαδικασία επιλογής της περιοχής και τη μεγάλη σημασία που έχει στον εξορθολογισμό
της συλλογής απορριμμάτων, ζητώντας την ενεργή συμμετοχή τους στις δράσεις υλοποίησης του έργου.
Είχε προηγηθεί η πρώτη συνάντηση (kick off meeting) των φορέων του έργου το πρωί της Παρασκευής στην
αίθουσα του Δημοτικού συμβουλίου Τήνου, όπου και αναλύθηκαν οι διαδικασίες εφαρμογής και ανάπτυξης καθώς
και οικονομικά και τεχνικά θέματα.
Η επόμενη παρουσίαση του έργου θα λάβει χώρα στις 15 Νοεμβρίου στην Αθήνα στην ετήσια συνάντηση
των φορέων της Ελλάδας και Κύπρου, των οποίων οι προτάσεις θα χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα LIFE+, το
χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ για το περιβάλλον, όπου θα παραβρεθεί και ο Δήμαρχος.
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4. Παριανός Τύπος
Available at: http://www.parianostypos.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=3476:-------iswmtinos&catid=77:personal-tech&Itemid=420
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5. Palo
Available at: http://www.palo.gr/cluster/articles/aigaio-nea/27647/?clid=3466510
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6. Κυκλαδίτης
Available at:
http://www.cycladitis.gr/news/index.php?option=com_k2&view=item&id=4885:%CF%84%CE%AE%CE%BD%CE%BF
%CF%82-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%83%CE%B7%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%81%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B7%CF%82%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B5%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B2%CE%BB%CE%AE%CF%84%CF%89%CE%BD&Itemid=62
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Δευτέρα, 07 Νοέμβριος 2011 17:34

Τήνος: Παρουσίαση Προγράμματος Ολοκληρωμένης
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων.

Ο Δήμος Τήνου, σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Πανεπιστήμιο της Βερόνα και το Ινστιτούτο
Τεχνολογίας & Εφαρμογών Στερεών Καυσίμων του ΕΚΕΤΑ, διοργάνωσε με επιτυχία την Εκδήλωση Ευρείας
Δημοσιοποίησης (Launching event) 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 πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 4 Νοεμβρίου 2011 στο Πνευματικό Κέντρο Πύργου Τήνου,
με τη συμμετοχή πολλών κατοίκων του οικισμού αλλά και της ευρύτερης περιοχής. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης αυτής, οι
συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να γνωρίσουν τους φορείς του έργου, μέσω των εκπροσώπων τους, και 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.
Στην εκδήλωση παρέστη ο Δήμαρχος Τήνου κ. Παναγιώτης Κροντηράς, ο οποίος στην ομιλία του ενημέρωσε τους
κατοίκους για το έργο, την διαδικασία επιλογής της περιοχής και τη μεγάλη σημασία που έχει στον εξορθολογισμό της
συλλογής απορριμμάτων, ζητώντας την ενεργή συμμετοχή τους στις δράσεις υλοποίησης του έργου.
Είχε προηγηθεί η πρώτη συνάντηση (kick off meeting) των φορέων του έργου το πρωί της Παρασκευής στην αίθουσα του
Δημοτικού συμβουλίου Τήνου, όπου και αναλύθηκαν οι διαδικασίες εφαρμογής και ανάπτυξης καθώς και οικονομικά
και τεχνικά θέματα.
Η επόμενη παρουσίαση του έργου θα λάβει χώρα στις 15 Νοεμβρίου στην Αθήνα στην ετήσια συνάντηση των φορέων
της Ελλάδας και Κύπρου, των οποίων οι προτάσεις θα χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα LIFE+, το χρηματοδοτικό
μέσο της ΕΕ για το περιβάλλον, όπου θα παραβρεθεί και ο Δήμαρχος.
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7. Τήνος – ο Αρνάδος μας
Available at: http://www.arnadostinou.gr/2011/11/blog-post_08.html#more
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Παρουσίαση Προγράμματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων
ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Πληροφορίες: 2283360125
e-mail: tinos_press@1516.syzefxis.gov.gr
Τήνος, 07/11/2011
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, διοργάνωσε με επιτυχία την Εκδήλωση Ευρείας
Δημοσιοποίησης (Launching event) 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 πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 4 Νοεμβρίου 2011 στο Πνευματικό Κέντρο
Πύργου Τήνου, με τη συμμετοχή πολλών κατοίκων του οικισμού αλλά και της ευρύτερης περιοχής. Στο πλαίσιο της
εκδήλωσης αυτής, οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να γνωρίσουν τους φορείς του έργου, μέσω των
εκπροσώπων τους, και 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.
Στην εκδήλωση παρέστη ο Δήμαρχος Τήνου κ. Παναγιώτης Κροντηράς, ο οποίος στην ομιλία του ενημέρωσε
τους κατοίκους για το έργο, την διαδικασία επιλογής της περιοχής και τη μεγάλη σημασία που έχει στον
εξορθολογισμό της συλλογής απορριμμάτων, ζητώντας την ενεργή συμμετοχή τους στις δράσεις υλοποίησης του
έργου.
Είχε προηγηθεί η πρώτη συνάντηση (kick off meeting) των φορέων του έργου το πρωί της Παρασκευής στην
αίθουσα του Δημοτικού συμβουλίου Τήνου, όπου και αναλύθηκαν οι διαδικασίες εφαρμογής και ανάπτυξης καθώς
και οικονομικά και τεχνικά θέματα.
Η επόμενη παρουσίαση του έργου θα λάβει χώρα στις 15 Νοεμβρίου στην Αθήνα στην ετήσια συνάντηση
των φορέων της Ελλάδας και Κύπρου, των οποίων οι προτάσεις θα χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα LIFE+, το
χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ για το περιβάλλον, όπου θα παραβρεθεί και ο Δήμαρχος.
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8. Τήνια news
Available at: http://tinianews.blogspot.com/2011/11/blog-post_09.html
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ΤΕΤΆΡΤΗ, 9 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 2011
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, διοργάνωσε με επιτυχία την Εκδήλωση
Ευρείας Δημοσιοποίησης (Launching event) 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 πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 4 Νοεμβρίου 2011 στο Πνευματικό Κέντρο
Πύργου Τήνου, με τη συμμετοχή πολλών κατοίκων του οικισμού αλλά και της ευρύτερης περιοχής. Στο πλαίσιο της
εκδήλωσης αυτής, οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να γνωρίσουν τους φορείς του έργου, μέσω των
εκπροσώπων τους, και 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.
Στην εκδήλωση παρέστη ο Δήμαρχος Τήνου κ. Παναγιώτης Κροντηράς, ο οποίος στην ομιλία του ενημέρωσε
τους κατοίκους για το έργο, την διαδικασία επιλογής της περιοχής και τη μεγάλη σημασία που έχει στον
εξορθολογισμό της συλλογής απορριμμάτων, ζητώντας την ενεργή συμμετοχή τους στις δράσεις υλοποίησης του
έργου.
Είχε προηγηθεί η πρώτη συνάντηση (kick off meeting) των φορέων του έργου το πρωί της Παρασκευής στην
αίθουσα του Δημοτικού συμβουλίου Τήνου, όπου και αναλύθηκαν οι διαδικασίες εφαρμογής και ανάπτυξης καθώς
και οικονομικά και τεχνικά θέματα.
Η επόμενη παρουσίαση του έργου θα λάβει χώρα στις 15 Νοεμβρίου στην Αθήνα στην ετήσια συνάντηση των
φορέων της Ελλάδας και Κύπρου, των οποίων οι προτάσεις θα χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα LIFE+, το
χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ για το περιβάλλο, όπου θα παραβρεθεί και ο Δήμαρχος.
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9. cycladesisland.gr
Available at: http://cycladesisland.gr/
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