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The present Deliverable includes the web-releases before and after the Raising Awareness
event in Tinos Island. It is noted that the Raising Awareness event was organized and it
finally took place at the Cultural Centre of Pyrgos in Tinos, on June 10th, 2013 in the
afternoon.
In total, twenty-two (22) announcements have been identified and are presented below:

Overview of Web releases for the Raising Awareness event in
Tinos island (10.06.2013)
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WEB RELEASES BEFORE THE
RAISING AWARENESS EVENT OF
‘ISWM TINOS’ PROJECT
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1)

Νaxos News
Available at: http://www.naxos-news.gr/?aid=29974
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Σχετικό κείμενο:

Ενημέρωση για την εφαρμογή πιλοτικού συστήματος ανακύκλωσης στην Τήνο
Δημοσίευση: 10.06.2013, 02:59 Τελευταία Ενημέρωση: 10.06.2013, 03:07
Ο Δήμος Τήνου, σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Πανεπιστήμιο της
Βερόνα και το Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης, διοργανώνει τη Δευτέρα 10
Ιουνίου, εκδήλωση Ευαισθητοποίησης - Ενημέρωσης 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”. Το πιλοτικό σύστημα θα εφαρμοσθεί σε 100 νοικοκυριά...

Το έργο ISWM-TINOS αφορά στην ανάπτυξη και εφαρμογή ενός πιλοτικού συστήματος για την
ολοκληρωμένη διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων.
Το πιλοτικό σύστημα θα εφαρμοσθεί σε 100 νοικοκυριά στους οικισμούς Πύργου και Όρμου
Πανόρμου και προβλέπεται η ξεχωριστή διαλογή και συλλογή των ανακυκλώσιμων υλικών (χαρτί,
γυαλί, μέταλλο, πλαστικό και βιολογικά απόβλητα). Τα βιολογικά απόβλητα θα οδηγούνται προς
κομποστοποίηση σε πρότυπη μονάδα εγκατεστημένη πλησίον των οικισμών (δίπλα στο χώρο που
είναι εγκατεστημένη η μονάδα επεξεργασίας λυμάτων).
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 10 Ιουνίου, 18.30 – 21.00 στο Πνευματικό Κέντρο
Πύργου στην Τήνο.
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
έργου) σχετικά με τους στόχους, τον τρόπο συμμετοχής τους στο Έργο και τα αναμενόμενα
αποτελέσματα από την υλοποίησή του. Επίσης, κατά τη διάρκεια αυτής της εκδήλωσης οι
συμμετέχοντες θα παραλάβουν τον απαραίτητο εξοπλισμό για να διαχωρίζουν τα απορρίμματά τους
στο σπίτι. Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει ειδικές τσάντες για την ξεχωριστή διαλογή χαρτιού, γυαλιού,
πλαστικού και μετάλλου, ενώ σε επόμενη φάση θα μοιραστούν ειδικοί καφέ κάδοι και βιοδιασπώμενες
σακούλες για την ξεχωριστή διαλογή των βιολογικών αποβλήτων.
Δεδομένου ότι το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων στο νησί μας, μάς 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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2)

Syros News (Συριανός Πολίτης)
Available at:
http://www.syrosnews.gr/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&It
emid=55
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Σχετικό κείμενο:
Πέμπτη, 06 Ιούνιος 2013 00:46

Ενημέρωση για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων από τον Δήμο Τήνου
Η εκδήλωση θα γίνει τη Δευτέρα 10 Ιουνίου στο Πνευματικό Κέντρο Πύργου

Ο Δήμος Τήνου, σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Πανεπιστήμιο της Βερόνα και
το Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης σας προσκαλεί στην Εκδήλωση
Ευαισθητοποίησης - Ενημέρωσης 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”.
Το έργο ISWM-TINOS αφορά στην ανάπτυξη και εφαρμογή ενός πιλοτικού συστήματος για την
ολοκληρωμένη διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων. Το πιλοτικό σύστημα θα εφαρμοσθεί σε 100
νοικοκυριά στους οικισμούς Πύργου και Όρμου Πανόρμου και προβλέπεται η ξεχωριστή διαλογή και
συλλογή των ανακυκλώσιμων υλικών (χαρτί, γυαλί, μέταλλο, πλαστικό και βιολογικά απόβλητα). Τα
βιολογικά απόβλητα θα οδηγούνται προς κομποστοποίηση σε πρότυπη μονάδα εγκατεστημένη
πλησίον των οικισμών (δίπλα στο χώρο που είναι εγκατεστημένη η μονάδα επεξεργασίας λυμάτων).
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την ΔΕΥΤΕΡΑ 10 Ιουνίου 2013, 18.30 – 21.00 στο Πνευματικό
Κέντρο Πύργου στην Τήνο.
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 έργου) σχετικά με τους στόχους, τον τρόπο συμμετοχής τους στο Έργο και τα αναμενόμενα
αποτελέσματα από την υλοποίησή του. Επίσης, κατά τη διάρκεια αυτής της εκδήλωσης οι
συμμετέχοντες θα παραλάβουν τον απαραίτητο εξοπλισμό για να διαχωρίζουν τα απορρίμματά
τους στο σπίτι. Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει ειδικές τσάντες για την ξεχωριστή διαλογή χαρτιού,
γυαλιού, πλαστικού και μετάλλου, ενώ σε επόμενη φάση θα μοιραστούν ειδικοί καφέ κάδοι και
βιοδιασπώμενες σακούλες για την ξεχωριστή διαλογή των βιολογικών αποβλήτων.
Δεδομένου ότι το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων στο νησί μας, μάς 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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3)

Τήνος Today (Όλη η ενημέρωση της Τήνου)
Available at: http://www.tinostoday.gr/2013/06/life-10-envgr000610-iswm-tinos.html
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Σχετικό κείμενο:
Δευτέρα, 10 Ιουνίου 2013

Ο Σίμος Ορφανός για την ενημέρωση του έργου LIFE 10 ENV/GR/000610 με
τίτλο: «ISWM TINOS»
Ώρα δημοσίευσης: 1:59 μ.μ.
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4)

Tinos.gr (το επίσημο τουριστικό site της Τήνου)

Available at : http://www.tinos.gr/index.php/%CE%A4%CE%B1-%CE%9D%CE%AD%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CF%82/%CE%95%CE%B9%CE%B4%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/item/248%CE%A0%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%95%CE%BA%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7%CE%95%CF%85%CE%B1%CE%B9%CF%83%CE%B8%CE%B7%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%C
E%B7%CF%82-%CE%95%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82%CF%84%CE%BF%CF%85%CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82%CE%9F%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%94%CE%B9%CE%B1%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82%CE%A3%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B5%CF%8E%CE%BD%CE%91%CF%80%CE%BF%CE%B2%CE%BB%CE%AE%CF%84%CF%89%CE%BD-ISWM-TINOS?lang=el_GR.UTF-8,%20el_GR.U
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Σχετικό κείμενο:
Τετάρτη, 05 Ιούνιος 2013 21:56

Πρόσκληση στην Εκδήλωση Ευαισθητοποίησης - Ενημέρωσης του Προγράμματος
Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων - ISWM-TINOS
Γράφτηκε από τον ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ

Ο Δήμος Τήνου, σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Πανεπιστήμιο της Βερόνα και
το Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης σας προσκαλεί στην Εκδήλωση
Ευαισθητοποίησης - Ενημέρωσης 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”.
Το έργο ISWM-TINOS αφορά στην ανάπτυξη και εφαρμογή ενός πιλοτικού συστήματος για την
ολοκληρωμένη διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων. Το πιλοτικό σύστημα θα εφαρμοσθεί σε 100
νοικοκυριά στους οικισμούς Πύργου και Όρμου Πανόρμου και προβλέπεται η ξεχωριστή διαλογή και
συλλογή των ανακυκλώσιμων υλικών (χαρτί, γυαλί, μέταλλο, πλαστικό και βιολογικά απόβλητα). Τα
βιολογικά απόβλητα θα οδηγούνται προς κομποστοποίηση σε πρότυπη μονάδα εγκατεστημένη
πλησίον των οικισμών (δίπλα στο χώρο που είναι εγκατεστημένη η μονάδα επεξεργασίας λυμάτων).
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την ΔΕΥΤΕΡΑ 10 Ιουνίου 2013, 18.30 – 21.00 στο Πνευματικό
Κέντρο Πύργου στην Τήνο.
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
έργου) σχετικά με τους στόχους, τον τρόπο συμμετοχής τους στο Έργο και τα αναμενόμενα
αποτελέσματα από την υλοποίησή του. Επίσης, κατά τη διάρκεια αυτής της εκδήλωσης οι
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συμμετέχοντες θα παραλάβουν τον απαραίτητο εξοπλισμό για να διαχωρίζουν τα απορρίμματά τους
στο σπίτι. Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει ειδικές τσάντες για την ξεχωριστή διαλογή χαρτιού, γυαλιού,
πλαστικού και μετάλλου, ενώ σε επόμενη φάση θα μοιραστούν ειδικοί καφέ κάδοι και βιοδιασπώμενες
σακούλες για την ξεχωριστή διαλογή των βιολογικών αποβλήτων.
Δεδομένου ότι το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων στο νησί μας, μάς αφορά όλους,
ευελπιστούμε στην παρουσία σας στη συνάντηση αυτή, αλλά και γενικότερα στην ενεργή συμμετοχή
σας στις δράσεις υλοποίησης του έργου.

ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ
Δήμος Τήνου, Ευαγγελιστρίας 72, 84200, Τήνος
Τηλ. Επικοινωνίας: 22833 60100
Fax: 22833 60111
E-mail: dtinou@thn.forthnet.gr
Ιστότοπος: www.tinos.gov.gr
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5)

Η Τηνιακή online (Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΗΝΙΑΚΩΝ)
Available at : http://www.tiniaki.gr/content.asp?id=2191
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Σχετικό κείμενο:

Ενημέρωση Προγράμματος Ολοκληρωμένης
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων

ISWM-TINOS. Πρόσκληση στην Εκδήλωση Ευαισθητοποίησης
tiniaki.gr. Τετάρτη, 5 Ιουνίου 2013 Περιβάλλον.

Ο Δήμος Τήνου, σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το
Πανεπιστήμιο της Βερόνα και το Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής
Ανάπτυξης σας προσκαλεί στην Εκδήλωση Ευαισθητοποίησης - Ενημέρωσης 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”.
Το έργο ISWM-TINOS αφορά στην ανάπτυξη και εφαρμογή ενός πιλοτικού
συστήματος για την ολοκληρωμένη διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων. Το
πιλοτικό σύστημα θα εφαρμοσθεί σε 100 νοικοκυριά στους οικισμούς Πύργου και
Όρμου Πανόρμου και προβλέπεται η ξεχωριστή διαλογή και συλλογή των
ανακυκλώσιμων υλικών (χαρτί, γυαλί, μέταλλο, πλαστικό και βιολογικά
απόβλητα). Τα βιολογικά απόβλητα θα οδηγούνται προς κομποστοποίηση σε
πρότυπη μονάδα εγκατεστημένη πλησίον των οικισμών (δίπλα στο χώρο που είναι
εγκατεστημένη η μονάδα επεξεργασίας λυμάτων).
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τη ΔΕΥΤΕΡΑ 10 Ιουνίου 2013, 18.30 – 21.00 στο
Πνευματικό Κέντρο Πύργου στην Τήνο.
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 έργου) σχετικά με τους στόχους, τον
τρόπο συμμετοχής τους στο Έργο και τα αναμενόμενα αποτελέσματα από την
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υλοποίησή του. Επίσης, κατά τη διάρκεια αυτής της εκδήλωσης οι συμμετέχοντες
θα παραλάβουν τον απαραίτητο εξοπλισμό για να διαχωρίζουν τα απορρίμματά
τους στο σπίτι. Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει ειδικές τσάντες για την ξεχωριστή
διαλογή χαρτιού, γυαλιού, πλαστικού και μετάλλου, ενώ σε επόμενη φάση θα
μοιραστούν ειδικοί καφέ κάδοι και βιοδιασπώμενες σακούλες για την ξεχωριστή
διαλογή των βιολογικών αποβλήτων.
Δεδομένου ότι το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων στο νησί μας, μάς
αφορά όλους, ευελπιστούμε στην παρουσία σας στη συνάντηση αυτή, αλλά και
γενικότερα στην ενεργή συμμετοχή σας στις δράσεις υλοποίησης του έργου.
Η ομάδα του έργου
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6)

Cyclades24.gr
Available at: http://www.cyclades24.gr/index.php/parapolitika/item/5410-ekdilosi-tinosapoblita
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Σχετικό κείμενο:
Τετάρτη, 05 Ιουνίου 2013 17:01

Εκδήλωση για την ολοκληρωμένη διαχείριση στερεών
αποβλήτων στην Τήνο
Ο Δήμος Τήνου, σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Πανεπιστήμιο της
Βερόνα και το Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης σας προσκαλεί στην
Εκδήλωση Ευαισθητοποίησης - Ενημέρωσης 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”.
Το έργο ISWM-TINOS αφορά
στην ανάπτυξη και εφαρμογή
ενός πιλοτικού συστήματος για
την ολοκληρωμένη διαχείριση
των Στερεών Αποβλήτων. Το
πιλοτικό σύστημα θα
εφαρμοσθεί σε 100 νοικοκυριά
στους οικισμούς Πύργου και
Όρμου Πανόρμου και
προβλέπεται η ξεχωριστή
διαλογή και συλλογή των
ανακυκλώσιμων υλικών (χαρτί,
γυαλί, μέταλλο, πλαστικό και
βιολογικά απόβλητα). Τα
βιολογικά απόβλητα θα οδηγούνται προς κομποστοποίηση σε πρότυπη μονάδα
εγκατεστημένη πλησίον των οικισμών (δίπλα στο χώρο που είναι εγκατεστημένη η μονάδα
επεξεργασίας λυμάτων).
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την ΔΕΥΤΕΡΑ 10 Ιουνίου 2013, 18.30 – 21.00στο
Πνευματικό Κέντρο Πύργου στην Τήνο.
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 έργου) σχετικά με τους στόχους, τον τρόπο συμμετοχής τους
στο Έργο και τα αναμενόμενα αποτελέσματα από την υλοποίησή του. Επίσης, κατά τη
διάρκεια αυτής της εκδήλωσης οι συμμετέχοντες θα παραλάβουν τον απαραίτητο
εξοπλισμό για να διαχωρίζουν τα απορρίμματά τους στο σπίτι. Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει
ειδικές τσάντες για την ξεχωριστή διαλογή χαρτιού, γυαλιού, πλαστικού και μετάλλου, ενώ σε
επόμενη φάση θα μοιραστούν ειδικοί καφέ κάδοι και βιοδιασπώμενες σακούλες για την
ξεχωριστή διαλογή των βιολογικών αποβλήτων.
Δεδομένου ότι το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων στο νησί μας, μάς 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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7)

Τήνια NEWS
Available at: http://www.tinianews.gr/2013/06/iswm-tinos.html
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Σχετικό κείμενο:

Ένιωσα ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση
διαβάζοντας το Δελτίο Τύπου που
προσκαλεί σήμερα στην Εκδήλωση –
Ευαισθητοποίησης – Ενημέρωσης του
έργου LIFE 10 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».

όρμου

Το έργο ISWM-TINOS που αφορά την
ανάπτυξη και εφαρμογή ενός πιλοτικού
συστήματος για την ολοκληρωμένη
διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων είναι
μια πρόταση του Εθνικού Μετσόβιου
Πολυτεχνείου, του Πανεπιστημίου της
Βερόνας (Ιταλία) και του πρώην Δήμου
Τήνου – Τεχνική Υπηρεσία ως δικαιούχος
(coordinating
beneficiary)
και
θα
εφαρμοστεί στους οικισμούς Πύργου και
Πανόρμου.

H πρόταση υπεβλήθη τον Ιούλιο – Αύγουστο του 2010 επί Δημαρχίας μου
(με ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων την 01.09.2010) και καταχωρήθηκε στο
LIFE + υπό τον αριθμό «ENV/GR/000610LIFE10» και στο Δήμο Τήνου με αρ.
πρωτ.. 5932/22.10.2010 προσβλέποντας αφενός στη μείωση των απορριμμάτων και
αφετέρου στην ορθή διαχείρισή τους .
Έτσι άλλη μια πρόταση μετά και την πρόταση «SOLBRINE» που αφορούσε την
επεξεργασία της άλμης από τις αφαλατώσεις χρηματοδοτούμενη και αυτή από την
Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του προγράμματος LIFE + βρίσκει εφαρμογή στο νησί μας.
Το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων στο νησί μας είναι σήμερα ιδιαιτέρως
σοβαρό όπως και σε όλο τον Ελλαδικό χώρο.
Δυστυχώς όμως άστοχες ενέργειες της Δημοτικής αρχής έχουν προκαλέσει ήδη την
επιβολή προστίμων 30.000 € έως τώρα κατά του Δήμου Τήνου πράγμα που
απευχόμεθα για την συνέχεια.
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Γι’ αυτό σας καλώ να αγκαλιάσετε αυτή την προσπάθεια και να είναι ενεργή η
συμμετοχή σας γιατί η διαχείριση των απορριμμάτων είναι υπόθεση που μας αφορά
όλους .

ΤΗΝΟΣ 10.06.2013
ΣΙΜΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ
Δημοτικός Σύμβουλος
τ. Δήμαρχος Τήνου
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8)

ΤΗΝΟΣ – ΤΟΛΜΑΜΕ ΜΑΖΙ
Available at: http://www.tinos-tolmamemazi.gr/?p=1753

Σχετικό κείμενο:

Πρόσκληση στην Εκδήλωση Ευαισθητοποίησης – Ενημέρωσης του
Προγράμματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων – ISWMTINOS

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Πρόσκληση στην Εκδήλωση Ευαισθητοποίησης – Ενημέρωσης του Προγράμματος
Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων – ISWM-TINOS
Ο Δήμος Τήνου, σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Πανεπιστήμιο της Βερόνα και
το Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης σας προσκαλεί στην Εκδήλωση
Ευαισθητοποίησης – Ενημέρωσης 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”.
Το έργο ISWM-TINOS αφορά στην ανάπτυξη και εφαρμογή ενός πιλοτικού συστήματος για την
ολοκληρωμένη διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων. Το πιλοτικό σύστημα θα εφαρμοσθεί σε 100
νοικοκυριά στους οικισμούς Πύργου και Όρμου Πανόρμου και προβλέπεται η ξεχωριστή διαλογή και
συλλογή των ανακυκλώσιμων υλικών (χαρτί, γυαλί, μέταλλο, πλαστικό και βιολογικά απόβλητα). Τα
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βιολογικά απόβλητα θα οδηγούνται προς κομποστοποίηση σε πρότυπη μονάδα εγκατεστημένη
πλησίον των οικισμών (δίπλα στο χώρο που είναι εγκατεστημένη η μονάδα επεξεργασίας λυμάτων).
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την ΔΕΥΤΕΡΑ 10 Ιουνίου 2013, 18.30 – 21.00 στο Πνευματικό
Κέντρο Πύργου στην Τήνο.
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 έργου) σχετικά με τους στόχους, τον τρόπο συμμετοχής τους στο Έργο και τα
αναμενόμενα αποτελέσματα από την υλοποίησή του. Επίσης, κατά τη διάρκεια αυτής της
εκδήλωσης οι συμμετέχοντες θα παραλάβουν τον απαραίτητο εξοπλισμό για να διαχωρίζουν τα
απορρίμματά τους στο σπίτι. Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει ειδικές τσάντες για την ξεχωριστή διαλογή
χαρτιού, γυαλιού, πλαστικού και μετάλλου, ενώ σε επόμενη φάση θα μοιραστούν ειδικοί καφέ κάδοι
και βιοδιασπώμενες σακούλες για την ξεχωριστή διαλογή των βιολογικών αποβλήτων.
Δεδομένου ότι το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων στο νησί μας, μάς αφορά όλους,
ευελπιστούμε στην παρουσία σας στη συνάντηση αυτή, αλλά και γενικότερα στην ενεργή συμμετοχή
σας στις δράσεις υλοποίησης του έργου.
Η ομάδα του έργου
5 ΙΟΥΝΊΟΥ 2013, 14:5 0 | ΕΤΙΚΈΤΕΣ: ΑΝΑΚΎΚΛΩΣΗ, ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ |
ΚΑΤΗΓΟ ΡΊΑ: ΝΕΑ
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9)

Tinos e – Magazine
Available at: http://www.tinosemagazine.com/2013/06/iswm-tinos.html
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Σχετικό κείμενο:
"Πρόσκληση στην Εκδήλωση Ευαισθητοποίησης - Ενημέρωσης του Προγράμματος Ολοκληρωμένης
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων - ISWM-TINOS"

ISWM - TINOS

Ο Δήμος Τήνου, σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το
Πανεπιστήμιο της Βερόνα και το Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής
Ανάπτυξης σας προσκαλεί στην Εκδήλωση Ευαισθητοποίησης - Ενημέρωσηςτου
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”.
Το έργο ISWM-TINOS αφορά στην ανάπτυξη και εφαρμογή ενός πιλοτικού
συστήματος για την ολοκληρωμένη διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων. Το πιλοτικό
σύστημα θα εφαρμοσθεί σε 100 νοικοκυριά στους οικισμούς Πύργου και Όρμου
Πανόρμου και προβλέπεται η ξεχωριστή διαλογή και συλλογή των ανακυκλώσιμων
υλικών (χαρτί, γυαλί, μέταλλο, πλαστικό και βιολογικά απόβλητα). Τα βιολογικά
απόβλητα θα οδηγούνται προς κομποστοποίηση σε πρότυπη μονάδα εγκατεστημένη
πλησίον των οικισμών (δίπλα στο χώρο που είναι εγκατεστημένη η μονάδα
επεξεργασίας λυμάτων).
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την ΔΕΥΤΕΡΑ 10 Ιουνίου 2013, 18.30 –
21.00 στο Πνευματικό Κέντρο Πύργου στην Τήνο.
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 έργου) σχετικά με τους στόχους, τον
τρόπο συμμετοχής τους στο Έργο και τα αναμενόμενα αποτελέσματα από την
υλοποίησή του. Επίσης, κατά τη διάρκεια αυτής της εκδήλωσης οι συμμετέχοντες θα
παραλάβουν τον απαραίτητο εξοπλισμό για να διαχωρίζουν τα απορρίμματά τους
στο σπίτι. Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει ειδικές τσάντες για την ξεχωριστή διαλογή
χαρτιού, γυαλιού, πλαστικού και μετάλλου, ενώ σε επόμενη φάση θα μοιραστούν
ειδικοί καφέ κάδοι και βιοδιασπώμενες σακούλες για την ξεχωριστή διαλογή των
βιολογικών αποβλήτων.
Δεδομένου ότι το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων στο νησί μας, μάς 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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WEB RELEASES AFTER THE
RAISING AWARENESS EVENT OF
‘ISWM TINOS’ PROJECT
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10) Naxos News
Available at: http://www.naxos-news.gr/?aid=30087
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Σχετικό κείμενο:

Έναρξη προγράμματος ανακύκλωσης στον Πύργο
Τήνου
Δημοσίευση: 12.06.2013, 17:50
Με την εκδήλωση ευαισθητοποίησης – ενημέρωσης του κοινού, έγινε η έναρξη
του προγράμματος ανακύκλωσης στον Πύργο και Πάνορμο Τήνου

Η ανταπόκριση του κόσμου είναι ήδη μεγάλη, εκτιμά ο δήμος Τήνου

Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 10-06.από το Δήμο Τήνου, σε
συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο, το Πανεπιστήμιο της
Βερόνα και το Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης, στα
πλαίσια 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”.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν (μέσω
προβολής παρουσιάσεων, διανομής έντυπου υλικού και διεξαγωγής εκτενούς
συζήτησης με μέλη της ομάδας έργου) σχετικά με τους στόχους, τον τρόπο
συμμετοχής τους στο Έργο και τα αναμενόμενα αποτελέσματα από την
υλοποίησή του.
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Η παράδοση και παραλαβή του εξοπλισμού (σακούλες πολλαπλών χρήσεων)
θα γίνει την ερχόμενη εβδομάδα, στις οικίες και τους επαγγελματικούς χώρους
των συμμετεχόντων. Στην επόμενη φάση του έργου, με την κατασκευή της
μονάδας κομποστοποίησης, θα μοιραστούν ειδικοί καφέ κάδοι και
βιοδιασπώμενες σακούλες για την ξεχωριστή διαλογή των βιολογικών
αποβλήτων.
Η ανταπόκριση του κόσμου είναι ήδη μεγάλη και αναμένεται ενεργή
συμμετοχή του, στις δράσεις υλοποίησης του έργου, εκτιμά ο δήμος Τήνου.
Επίσης, ο Δήμαρχος, αφού κάλεσε τους κατοίκους να αγκαλιάσουν την
προσπάθεια, με την ευκαιρία της εκδήλωσης, ενημέρωσε επιπλέον για την
εξέλιξη των έργων της χωροθέτησης ΧΥΤΑ, της κατασκευής μονάδας
δεματοποιητή και το πρόγραμμα ανακύκλωσης που θα εφαρμοστεί κατά το
τρέχον έτος σε όλο το νησί.
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11) ΤΗΝΟΣ – ΤΟΛΜΑΜΕ ΜΑΖΙ
Available at: http://www.tinos-tolmamemazi.gr/?p=1762
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Σχετικό κείμενο:

ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ
ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Πληροφορίες: 2283360125
e-mail: tinos_press@1516.syzefxis.gov.gr
Τήνος, 12/6/2013
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ

Με την Εκδήλωση Ευαισθητοποίησης – Ενημέρωσης του κοινού, έγινε η έναρξη του προγράμματος
ανακύκλωσης στον Πύργο και Πάνορμο Τήνου, τη Δευτέρα 10-06-2013.
Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε από το Δήμο Τήνου, σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβειο
Πολυτεχνείο, το Πανεπιστήμιο της Βερόνα και το Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης,
στα πλαίσια 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”.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν (μέσω προβολής παρουσιάσεων,
διανομής έντυπου υλικού και διεξαγωγής εκτενούς συζήτησης με μέλη της ομάδας έργου) σχετικά με τους
στόχους, τον τρόπο συμμετοχής τους στο Έργο και τα αναμενόμενα αποτελέσματα από την υλοποίησή
του. Η παράδοση και παραλαβή του εξοπλισμού (σακούλες πολλαπλών χρήσεων) θα γίνει την ερχόμενη
εβδομάδα, στις οικίες και τους επαγγελματικούς χώρους των συμμετεχόντων. Στην επόμενη φάση του
έργου, με την κατασκευή της μονάδας κομποστοποίησης, θα μοιραστούν ειδικοί καφέ κάδοι και
βιοδιασπώμενες σακούλες για την ξεχωριστή διαλογή των βιολογικών αποβλήτων. Η ανταπόκριση του
κόσμου είναι ήδη μεγάλη και αναμένεται ενεργή συμμετοχή του, στις δράσεις υλοποίησης του έργου.
Επίσης, ο Δήμαρχος, αφού κάλεσε τους κατοίκους να αγκαλιάσουν την προσπάθεια, με την ευκαιρία της
εκδήλωσης, ενημέρωσε επιπλέον για την εξέλιξη των έργων της χωροθέτησης ΧΥΤΑ, της κατασκευής
μονάδας δεματοποιητή και το πρόγραμμα ανακύκλωσης που θα εφαρμοστεί κατά το τρέχον έτος σε όλο
το νησί.
12 ΙΟΥΝΊΟΥ 2013, 13:42 | ΕΤΙΚΈΤΕΣ: ΑΝΑΚΎΚΛΩΣΗ, ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ | ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ: ΝΕΑ
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12) Κυκλαδίτης, η έγκυρη ενημέρωση των Κυκλάδων
Available
at:http://www.cycladitis.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=14379:%CE%AD%CE%BD%CE%B1
%CF%81%CE%BE%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%C
F%82%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CF%8D%CE%BA%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CF%80%CF%8D%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%84%CE%AE%CE%BD%CE%BF%CF%85&Itemid=62
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Σχετικό κείμενο:

Έναρξη του προγράμματος ανακύκλωσης
στον Πύργο Τήνου.
Με την Εκδήλωση Ευαισθητοποίησης – Ενημέρωσης του κοινού, έγινε η
έναρξη του προγράμματος ανακύκλωσης στον Πύργο και Πάνορμο Τήνου,
τη Δευτέρα 10-06-2013.

Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε από το Δήμο Τήνου, σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβειο
Πολυτεχνείο, το Πανεπιστήμιο της Βερόνα και το Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης,
στα πλαίσια 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”.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν (μέσω προβολής παρουσιάσεων,
διανομής έντυπου υλικού και διεξαγωγής εκτενούς συζήτησης με μέλη της ομάδας έργου) σχετικά με τους
στόχους, τον τρόπο συμμετοχής τους στο Έργο και τα αναμενόμενα αποτελέσματα από την υλοποίησή
του. Η παράδοση και παραλαβή του εξοπλισμού (σακούλες πολλαπλών χρήσεων) θα γίνει την ερχόμενη
εβδομάδα, στις οικίες και τους επαγγελματικούς χώρους των συμμετεχόντων. Στην επόμενη φάση του
έργου, με την κατασκευή της μονάδας κομποστοποίησης, θα μοιραστούν ειδικοί καφέ κάδοι και
βιοδιασπώμενες σακούλες για την ξεχωριστή διαλογή των βιολογικών αποβλήτων. Η ανταπόκριση του
κόσμου είναι ήδη μεγάλη και αναμένεται ενεργή συμμετοχή του, στις δράσεις υλοποίησης του έργου.
Επίσης, ο Δήμαρχος, αφού κάλεσε τους κατοίκους να αγκαλιάσουν την προσπάθεια, με την ευκαιρία της
εκδήλωσης, ενημέρωσε επιπλέον για την εξέλιξη των έργων της χωροθέτησης ΧΥΤΑ, της κατασκευής
μονάδας δεματοποιητή και το πρόγραμμα ανακύκλωσης που θα εφαρμοστεί κατά το τρέχον έτος σε όλο
το νησί.
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13) ΗΧW FM 102.1 - ECHO FM PAROS
Available at: https://www.facebook.com/HXWFMParos

36

Deliverable 6-24 (+): Web releases for the Raising Awareness Event in Tinos
ISWM-TINOS LIFE 10/ENV/GR/000610

Σχετικό κείμενο:
Τήνος, 12/6/2013
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ
Με την Εκδήλωση Ευαισθητοποίησης – Ενημέρωσης του κοινού, έγινε η έναρξη του προγράμματος
ανακύκλωσης στον Πύργο και Πάνορμο Τήνου, τη Δευτέρα 10-06-2013.
Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε από το Δήμο Τήνου, σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβειο
Πολυτεχνείο, το Πανεπιστήμιο της Βερόνα και το Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης,
στα πλαίσια 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”.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν (μέσω προβολής παρουσιάσεων,
διανομής έντυπου υλικού και διεξαγωγής εκτενούς συζήτησης με μέλη της ομάδας έργου) σχετικά με
τους στόχους, τον τρόπο συμμετοχής τους στο Έργο και τα αναμενόμενα αποτελέσματα από την
υλοποίησή του. Η παράδοση και παραλαβή του εξοπλισμού (σακούλες πολλαπλών χρήσεων) θα γίνει
την ερχόμενη εβδομάδα, στις οικίες και τους επαγγελματικούς χώρους των συμμετεχόντων. Στην
επόμενη φάση του έργου, με την κατασκευή της μονάδας κομποστοποίησης, θα μοιραστούν ειδικοί
καφέ κάδοι και βιοδιασπώμενες σακούλες για την ξεχωριστή διαλογή των βιολογικών αποβλήτων. Η
ανταπόκριση του κόσμου είναι ήδη μεγάλη και αναμένεται ενεργή συμμετοχή του, στις δράσεις
υλοποίησης του έργου.
Επίσης, ο Δήμαρχος, αφού κάλεσε τους κατοίκους να αγκαλιάσουν την προσπάθεια, με την ευκαιρία
της εκδήλωσης, ενημέρωσε επιπλέον για την εξέλιξη των έργων της χωροθέτησης ΧΥΤΑ, της
κατασκευής μονάδας δεματοποιητή και το πρόγραμμα ανακύκλωσης που θα εφαρμοστεί κατά το
τρέχον έτος σε όλο το νησί.
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14) Newpost.gr
Available at: http://newpost.gr/post/224259/arxise-to-programma-anakyklwshs-sthn-thno
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Σχετικό κείμενο:

POST GREEN

Άρχισε το πρόγραμμα ανακύκλωσης στην Τήνο
Με την Εκδήλωση Ευαισθητοποίησης
– Ενημέρωσης του κοινού, έγινε η
έναρξη του
προγράμματος ανακύκλωσης στον Πύ
ργο και Πάνορμο Τήνου, τη Δευτέρα.
Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε
από το Δήμο Τήνου, σε συνεργασία
με το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο, το Πανεπιστήμιο της Βερόνα και το
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης, στα πλαίσια 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”.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν (μέσω
προβολής παρουσιάσεων, διανομής έντυπου υλικού και διεξαγωγής εκτενούς
συζήτησης με μέλη της ομάδας έργου) σχετικά με τους στόχους, τον τρόπο
συμμετοχής τους στο Έργο και τα αναμενόμενα αποτελέσματα από την
υλοποίησή του. Η παράδοση και παραλαβή του εξοπλισμού (σακούλες
πολλαπλών χρήσεων) θα γίνει την ερχόμενη εβδομάδα, στις οικίες και τους
επαγγελματικούς χώρους των συμμετεχόντων. Στην επόμενη φάση του
έργου, με την κατασκευή της μονάδας κομποστοποίησης, θα μοιραστούν
ειδικοί καφέ κάδοι και βιοδιασπώμενες σακούλες για την ξεχωριστή διαλογή
των βιολογικών αποβλήτων. Η ανταπόκριση του κόσμου είναι ήδη μεγάλη και
αναμένεται ενεργή συμμετοχή του, στις δράσεις υλοποίησης του έργου.
Επίσης, ο Δήμαρχος, αφού κάλεσε τους κατοίκους να αγκαλιάσουν την
προσπάθεια, με την ευκαιρία της εκδήλωσης, ενημέρωσε επιπλέον για την
εξέλιξη των έργων της χωροθέτησης ΧΥΤΑ, της κατασκευής μονάδας
δεματοποιητή και το πρόγραμμα ανακύκλωσης που θα εφαρμοστεί κατά το
τρέχον έτος σε όλο το νησί.
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15) Axortagos.gr
Available at: http://www.axortagos.gr/ksekinaei-anakiklosi-ston-pirgo.html
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Σχετικό κείμενο:
Τετάρτη, 12 Ιουνίου 2013 13:38

Ξεκινάει η ανακύκλωση στον
Πύργο

Με την Εκδήλωση Ευαισθητοποίησης – Ενημέρωσης του κοινού, έγινε η έναρξη του
προγράμματος ανακύκλωσης στον Πύργο και Πάνορμο Τήνου, τη Δευτέρα 10-06-2013.
Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε από το Δήμο Τήνου, σε συνεργασία με το Εθνικό
Μετσόβειο Πολυτεχνείο, το Πανεπιστήμιο της Βερόνα και το Εθνικό Κέντρο Έρευνας &
Τεχνολογικής Ανάπτυξης, στα πλαίσια του έργου LIFE10 ENV/GR/000610, με τίτλο: “ISWMTINOS: Ανάπτυξη και εφαρμογή πιλοτικού συστήματος για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση
των Στερεών Αποβλήτων στην Τήνο σε συμφωνία με την Οδηγία Πλαίσιο για τα Στερεά
Απόβλητα”.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν (μέσω προβολής
παρουσιάσεων, διανομής έντυπου υλικού και διεξαγωγής εκτενούς συζήτησης με μέλη της
ομάδας έργου) σχετικά με τους στόχους, τον τρόπο συμμετοχής τους στο Έργο και τα
αναμενόμενα αποτελέσματα από την υλοποίησή του. Η παράδοση και παραλαβή του
εξοπλισμού (σακούλες πολλαπλών χρήσεων) θα γίνει την ερχόμενη εβδομάδα, στις οικίες και
τους επαγγελματικούς χώρους των συμμετεχόντων. Στην επόμενη φάση του έργου, με την
κατασκευή της μονάδας κομποστοποίησης, θα μοιραστούν ειδικοί καφέ κάδοι και
βιοδιασπώμενες σακούλες για την ξεχωριστή διαλογή των βιολογικών αποβλήτων. Η
ανταπόκριση του κόσμου είναι ήδη μεγάλη και αναμένεται ενεργή συμμετοχή του, στις
δράσεις υλοποίησης του έργου.
Επίσης, ο Δήμαρχος, αφού κάλεσε τους κατοίκους να αγκαλιάσουν την προσπάθεια,
με την ευκαιρία της εκδήλωσης, ενημέρωσε επιπλέον για την εξέλιξη των έργων της
χωροθέτησης ΧΥΤΑ, της κατασκευής μονάδας δεματοποιητή και το πρόγραμμα
ανακύκλωσης που θα εφαρμοστεί κατά το τρέχον έτος σε όλο το νησί.
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16) ΤΗΝΙΑΚΟΣ (Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΤΗΝΙΑΚΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ)
Available at: http://tiniakos.biz/%CE%B5%CE%BD%CE%B1%CF%81%CE%BE%CE%B7%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%C
E%BF%CF%83%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CF%85%CE%BA%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7%
CF%83-%CF%83%CF%84%CE%BF/
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Σχετικό κείμενο:

ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ
BY ΡΕΝΟΣ ΑΘΗΝΑΙΟΣ ON 12/06/2013 IN ΝΈΑ ΤΗΣ ΤΉΝΟΥ

Με την Εκδήλωση Ευαισθητοποίησης – Ενημέρωσης του κοινού, έγινε η έναρξη του
προγράμματος ανακύκλωσης στον Πύργο και Πάνορμο Τήνου, τη Δευτέρα 10-06-2013.
Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε από το Δήμο Τήνου, σε συνεργασία με το Εθνικό
Μετσόβειο Πολυτεχνείο, το Πανεπιστήμιο της Βερόνα και το Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής
Ανάπτυξης, στα πλαίσια 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”.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν (μέσω προβολής
παρουσιάσεων, διανομής έντυπου υλικού και διεξαγωγής εκτενούς συζήτησης με μέλη της ομάδας
έργου) σχετικά με τους στόχους, τον τρόπο συμμετοχής τους στο Έργο και τα αναμενόμενα
αποτελέσματα από την υλοποίησή του. Η παράδοση και παραλαβή του εξοπλισμού (σακούλες
πολλαπλών χρήσεων) θα γίνει την ερχόμενη εβδομάδα, στις οικίες και τους επαγγελματικούς χώρους
των συμμετεχόντων. Στην επόμενη φάση του έργου, με την κατασκευή της μονάδας
κομποστοποίησης, θα μοιραστούν ειδικοί καφέ κάδοι και βιοδιασπώμενες σακούλες για την ξεχωριστή
διαλογή των βιολογικών αποβλήτων. Η ανταπόκριση του κόσμου είναι ήδη μεγάλη και αναμένεται
ενεργή συμμετοχή του, στις δράσεις υλοποίησης του έργου.
Επίσης, ο Δήμαρχος, αφού κάλεσε τους κατοίκους να αγκαλιάσουν την προσπάθεια, με την
ευκαιρία της εκδήλωσης, ενημέρωσε επιπλέον για την εξέλιξη των έργων της χωροθέτησης ΧΥΤΑ, της
κατασκευής μονάδας δεματοποιητή και το πρόγραμμα ανακύκλωσης που θα εφαρμοστεί κατά το
τρέχον έτος σε όλο το νησί.
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17)

Parianos Typos (PsTs.gr)

Available at:
http://www.parianostypos.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=10499:--u&catid=77:personal-tech&Itemid=420
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Σχετικό κείμενο:
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18) Tinos e – Magazine
Available at: http://www.tinosemagazine.com/2013/06/blog-post_1945.html
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Σχετικό κείμενο:

Με την Εκδήλωση Ευαισθητοποίησης – Ενημέρωσης του κοινού, έγινε η έναρξη του
προγράμματος ανακύκλωσης στον Πύργο και Πάνορμο Τήνου, τη Δευτέρα 10-06-2013.
Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε από το Δήμο Τήνου, σε συνεργασία με το Εθνικό
Μετσόβειο Πολυτεχνείο, το Πανεπιστήμιο της Βερόνα και το Εθνικό Κέντρο Έρευνας &
Τεχνολογικής Ανάπτυξης, στα πλαίσια του έργου LIFE10 ENV/GR/000610, με τίτλο: “ISWMTINOS: Ανάπτυξη και εφαρμογή πιλοτικού συστήματος για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση
των Στερεών Αποβλήτων στην Τήνο σε συμφωνία με την Οδηγία Πλαίσιο για τα Στερεά
Απόβλητα”.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν (μέσω
προβολής παρουσιάσεων, διανομής έντυπου υλικού και διεξαγωγής εκτενούς συζήτησης με
μέλη της ομάδας έργου) σχετικά με τους στόχους, τον τρόπο συμμετοχής τους στο Έργο και
τα αναμενόμενα αποτελέσματα από την υλοποίησή του. Η παράδοση και παραλαβή του
εξοπλισμού (σακούλες πολλαπλών χρήσεων) θα γίνει την ερχόμενη εβδομάδα, στις οικίες
και τους επαγγελματικούς χώρους των συμμετεχόντων. Στην επόμενη φάση του έργου, με
την κατασκευή της μονάδας κομποστοποίησης, θα μοιραστούν ειδικοί καφέ κάδοι και
βιοδιασπώμενες σακούλες για την ξεχωριστή διαλογή των βιολογικών αποβλήτων. Η
ανταπόκριση του κόσμου είναι ήδη μεγάλη και αναμένεται ενεργή συμμετοχή του, στις
δράσεις υλοποίησης του έργου.
Επίσης, ο Δήμαρχος, αφού κάλεσε τους κατοίκους να αγκαλιάσουν την
προσπάθεια, με την ευκαιρία της εκδήλωσης, ενημέρωσε επιπλέον για την εξέλιξη των
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έργων της χωροθέτησης ΧΥΤΑ, της κατασκευής μονάδας δεματοποιητή και το πρόγραμμα
ανακύκλωσης που θα εφαρμοστεί κατά το τρέχον έτος σε όλο το νησί
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19)

iNews.gr

Available at: http://www.inews.gr/225/archise-to-programma-anakyklosis-stin-tino.htm
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Σχετικό κείμενο:

Άρχισε το πρόγραμμα ανακύκλωσης στην Τήνο
Με την Εκδήλωση Ευαισθητοποίησης
– Ενημέρωσης του κοινού, έγινε η
έναρξη του
προγράμματος ανακύκλωσης στον Πύ
ργο και Πάνορμο Τήνου, τη Δευτέρα.
Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε
από το Δήμο Τήνου, σε συνεργασία
με το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο, το Πανεπιστήμιο της Βερόνα και το
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης, στα πλαίσια 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”.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν (μέσω
προβολής παρουσιάσεων, διανομής έντυπου υλικού και διεξαγωγής εκτενούς
συζήτησης με μέλη της ομάδας έργου) σχετικά με τους στόχους, τον τρόπο
συμμετοχής τους στο Έργο και τα αναμενόμενα αποτελέσματα από την
υλοποίησή του. Η παράδοση και παραλαβή του εξοπλισμού (σακούλες
πολλαπλών χρήσεων) θα γίνει την ερχόμενη εβδομάδα, στις οικίες και τους
επαγγελματικούς χώρους των συμμετεχόντων. Στην επόμενη φάση του
έργου, με την κατασκευή της μονάδας κομποστοποίησης, θα μοιραστούν
ειδικοί καφέ κάδοι και βιοδιασπώμενες σακούλες για την ξεχωριστή διαλογή
των βιολογικών αποβλήτων. Η ανταπόκριση του κόσμου είναι ήδη μεγάλη και
αναμένεται ενεργή συμμετοχή του, στις δράσεις υλοποίησης του έργου.
Επίσης, ο Δήμαρχος, αφού κάλεσε τους κατοίκους να αγκαλιάσουν την
προσπάθεια, με την ευκαιρία της εκδήλωσης, ενημέρωσε επιπλέον για την
εξέλιξη των έργων της χωροθέτησης ΧΥΤΑ, της κατασκευής μονάδας
δεματοποιητή και το πρόγραμμα ανακύκλωσης που θα εφαρμοστεί κατά το
τρέχον έτος σε όλο το νησί.
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20) Κοινή Γνώμη.gr (Ημερήσια Εφημερίδα των Κυκλάδων)
Available at: http://www.koinignomi.gr/news/politiki/politiki-kyklades/2013/06/13/anakyklosi-stintino.html
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Σχετικό κείμενο:

Μ

ε την Εκδήλωση Ευαισθητοποίησης – Ενημέρωσης
του κοινού, έγινε η έναρξη του
προγράμματος ανακύκλωσης στον Πύργο και

Πάνορμο Τήνου, στην αρχή της τρέχουσας εβδομάδας.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι συμμετέχοντες
ενημερώθηκαν (μέσω προβολής παρουσιάσεων, διανομής
έντυπου υλικού και διεξαγωγής εκτενούς συζήτησης με μέλη της
ομάδας έργου) σχετικά με τους στόχους, τον τρόπο συμμετοχής
τους στο Έργο και τα αναμενόμενα αποτελέσματα από την
υλοποίησή του. Η παράδοση και παραλαβή του
εξοπλισμού (σακούλες πολλαπλών χρήσεων) θα γίνει την
ερχόμενη εβδομάδα, στις οικίες και τους επαγγελματικούς
χώρους των συμμετεχόντων. Στην επόμενη φάση του έργου, με
την κατασκευή της μονάδας κομποστοποίησης, θα μοιραστούν
ειδικοί καφέ κάδοι και βιοδιασπώμενες σακούλες για την
ξεχωριστή διαλογή των βιολογικών αποβλήτων. Τέλος, ο
δήμαρχος μίλησε για την εξέλιξη των έργων της χωροθέτησης
ΧΥΤΑ, της κατασκευής μονάδας δεματοποιητή και το πρόγραμμα
ανακύκλωσης που θα εφαρμοστεί κατά το τρέχον έτος σε όλο το
νησί.
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Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε από το Δήμο Τήνου, σε συνεργασία με το Εθνικό
Μετσόβειο Πολυτεχνείο, το Πανεπιστήμιο της Βερόνα και το Εθνικό Κέντρο Έρευνας &
Τεχνολογικής Ανάπτυξης, στα πλαίσια του έργου LIFE10 ENV/GR/000610, με τίτλο: “ISWMTINOS: Ανάπτυξη και εφαρμογή πιλοτικού συστήματος για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση
των Στερεών Αποβλήτων στην Τήνο σε συμφωνία με την Οδηγία Πλαίσιο για τα Στερεά
Απόβλητα”.
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21) Naxos Now
Available at: http://www.naxosnow.gr/%CE%BE%CE%B5%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%AC%CF%84%CE%BF-%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CF%8D%CE%BA%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD/
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Σχετικό κείμενο:

Με την Εκδήλωση
Ευαισθητοποίησης –
Ενημέρωσης του κοινού,
έγινε η έναρξη του
προγράμματος ανακύκλωσης
στον Πύργο και Πάνορμο
Τήνου, τη Δευτέρα 10-062013.
Η διοργάνωση
πραγματοποιήθηκε από το
Δήμο Τήνου, σε συνεργασία
με το Εθνικό Μετσόβειο
Πολυτεχνείο, το Πανεπιστήμιο της Βερόνα και το Εθνικό Κέντρο
Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης, στα πλαίσια 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”.
Ενημέρωση στους πολίτες
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν
(μέσω προβολής παρουσιάσεων, διανομής έντυπου υλικού και
διεξαγωγής εκτενούς συζήτησης με μέλη της ομάδας έργου) σχετικά
με τους στόχους, τον τρόπο συμμετοχής τους στο Έργο και τα
αναμενόμενα αποτελέσματα από την υλοποίησή του. Η παράδοση
και παραλαβή του εξοπλισμού (σακούλες πολλαπλών χρήσεων) θα
γίνει την ερχόμενη εβδομάδα, στις οικίες και τους επαγγελματικούς
χώρους των συμμετεχόντων. Στην επόμενη φάση του έργου, με την
κατασκευή της μονάδας κομποστοποίησης, θα μοιραστούν ειδικοί
καφέ κάδοι και βιοδιασπώμενες σακούλες για την ξεχωριστή
διαλογή των βιολογικών αποβλήτων. Η ανταπόκριση του κόσμου
είναι ήδη μεγάλη και αναμένεται ενεργή συμμετοχή του, στις
δράσεις υλοποίησης του έργου.
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Επίσης, ο Δήμαρχος, αφού κάλεσε
τους κατοίκους να αγκαλιάσουν την
προσπάθεια, με την ευκαιρία της
εκδήλωσης, ενημέρωσε επιπλέον για
την εξέλιξη των έργων της
χωροθέτησης ΧΥΤΑ, της κατασκευής
μονάδας δεματοποιητή και το
πρόγραμμα ανακύκλωσης που θα
εφαρμοστεί κατά το τρέχον έτος σε
όλο το νησί.
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22) Η Τηνιακή online (Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΗΝΙΑΚΩΝ)
Available at: http://www.tiniaki.gr/content.asp?id=2303
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Σχετικό κείμενο:

Με την Εκδήλωση Ευαισθητοποίησης – Ενημέρωσης του κοινού, έγινε η έναρξη του
προγράμματος ανακύκλωσης στον Πύργο και Πάνορμο Τήνου, τη Δευτέρα 10-06-2013.
Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε από το Δήμο Τήνου, σε συνεργασία με το Εθνικό
Μετσόβειο Πολυτεχνείο, το Πανεπιστήμιο της Βερόνα και το Εθνικό Κέντρο Έρευνας &
Τεχνολογικής Ανάπτυξης, στα πλαίσια 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”.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν (μέσω προβολής
παρουσιάσεων, διανομής έντυπου υλικού και διεξαγωγής εκτενούς συζήτησης με μέλη της
ομάδας έργου) σχετικά με τους στόχους, τον τρόπο συμμετοχής τους στο Έργο και τα
αναμενόμενα αποτελέσματα από την υλοποίησή του. Η παράδοση και παραλαβή του
εξοπλισμού (σακούλες πολλαπλών χρήσεων) θα γίνει την ερχόμενη εβδομάδα, στις οικίες
και τους επαγγελματικούς χώρους των συμμετεχόντων. Στην επόμενη φάση του έργου, με
την κατασκευή της μονάδας κομποστοποίησης, θα μοιραστούν ειδικοί καφέ κάδοι και
βιοδιασπώμενες σακούλες για την ξεχωριστή διαλογή των βιολογικών αποβλήτων. Η
ανταπόκριση του κόσμου είναι ήδη μεγάλη και αναμένεται ενεργή συμμετοχή του, στις
δράσεις υλοποίησης του έργου.
Επίσης, ο Δήμαρχος, αφού κάλεσε τους κατοίκους να αγκαλιάσουν την προσπάθεια, με την
ευκαιρία της εκδήλωσης, ενημέρωσε επιπλέον για την εξέλιξη των έργων της χωροθέτησης
ΧΥΤΑ, της κατασκευής μονάδας δεματοποιητή και το πρόγραμμα ανακύκλωσης που θα
εφαρμοστεί κατά το τρέχον έτος σε όλο το νησί.
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