Ανακοινώςεισ ςτο διαδίκτυο πριν τη ςυνάντηςη ευρείασ δημοςιοποίηςησ:
Announcements at internet before launching event:
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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Η Σηνιακή online (Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΛΩΝ ΣΩΝ ΣΗΝΙΑΚΩΝ)
Διακζςιμθ: http://www.tiniaki.gr/2011/10/41111-1800.html
1.

2

31 ΟΚΣ 2011
Ανάπτυξη και εφαρμογή πιλοτικοφ ςυςτήματοσ για την Ολοκληρωμζνη Διαχείριςη των τερεών Αποβλήτων ςτον
Πφργο Σήνου. Παραςκευή 4/11/11, ώρα 18:00
Πρόςκλθςθ ςτθν εκδιλωςθ ευρείασ δθμοςιοποίθςθσ του ζργου LIFE+ISWM – Tinos με τίτλο «Ανάπτυξθ και
εφαρμογι πιλοτικοφ ςυςτιματοσ για τθν Ολοκλθρωμζνθ Διαχείριςθ των τερεϊν Αποβλιτων ςτθν Σινο ςε
ςυμφωνία με τθν Οδθγία πλαίςιο για τα τερεά Απόβλθτα». Ο Διμοσ Σινου προςκαλεί το κοινό ςτθν εκδιλωςθ
ευρείασ δθμοςιοποίθςθσ του ζργουISWM (LIFE10 ENV/GR/000610), τθν Παραςκευι 4 Νοεμβρίου 2011 και
ϊρα 18:00 ςτο Πνευματικό Κζντρο Πφργου, ςτθν Σινο. Σο εν λόγω ζργο αφορά ςτθν ανάπτυξθ και εφαρμογι ενόσ
πιλοτικοφ ςυςτιματοσ για τθν ολοκλθρωμζνθ διαχείριςθ των τερεϊν Αποβλιτων, ςε ςυμφωνία με τθν Κοινοτικι
Οδθγία Πλαίςιο 2008/98/ΕΕ για τα ςτερεά απόβλθτα.
Σο πιλοτικό ςφςτθμα κα εφαρμοςκεί ςε 100 νοικοκυριά (400 ςυμμετζχοντεσ) του Διμου Σινου και, ςτο πλαίςιο
αυτοφ, προβλζπεται θ ξεχωριςτι διαλογι και ςυλλογι των ανακυκλϊςιμων υλικϊν (χαρτί, γυαλί, μζταλλο,
πλαςτικό) και των βιοαποδομιςιμων αποβλιτων, τα οποία και κα οδθγοφνται προσ αερόβια βιολογικι
επεξεργαςία (κομποςτοποίθςθ). Η μονάδα κομποςτοποίθςθσ για τθν επεξεργαςία των οργανικϊν αποβλιτων από
τα 100 νοικοκυριά τθσ Σινου κα λειτουργιςει για 12 μινεσ και αναμζνεται να επιφζρει 60% μείωςθ των
αποβλιτων, τα οποία κα κατζλθγαν ανεπεξζργαςτα ςτο χϊρο απόκεςθσ και να αποδϊςει 17 τόνουσ κόμποςτ, το
οποίο μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ωσ εδαφοβελτιωτικό. Σζλοσ, ςθμαντικό περιβαλλοντικό όφελοσ από τθ
δωδεκάμθνθ λειτουργία του ςυςτιματοσ κα προκφψει από τθ ςθμαντικι μείωςθ των αερίων του κερμοκθπίου
(μείωςθ εκπομπϊν μεκανίου κατά 7.488m3 και διοξειδίου του άνκρακα κατά 6.515m3. Ο Διμοσ, ςτθν προςπάκειά
του για αποτελεςματικι και περιβαλλοντικά φιλικι διαχείριςθ των απορριμμάτων του νθςιοφ μασ, ςυμμετζχει ωσ
υντονιςτισ Εταίροσ ςτο Ευρωπαϊκό ςυγχρθματοδοτοφμενο ζργο LIFE+ “ISWM-Tinos”. Εταίροι του προγράμματοσ
είναι το Εκνικό Μετςόβιο Πολυτεχνείο, το Πανεπιςτιμιο τθσ Βερόνα (Ιταλία), κακϊσ και το Εκνικό Κζντρο Ζρευνασ
και Σεχνολογικισ Ανάπτυξθσ. το πλαίςιο τθσ εκδιλωςθσ αυτισ, οι ςυμμετζχοντεσ κα ζχουν τθ δυνατότθτα να
ενθμερωκοφν (μζςω προβολισ παρουςιάςεων, διανομισ ζντυπου υλικοφ και διεξαγωγισ ςυηιτθςθσ με μζλθ τθσ
ομάδασ εργαςίασ του προγράμματοσ) ςχετικά με το ζργο, τουσ ςτόχουσ και τα αναμενόμενα αποτελζςματα από τθν
υλοποίθςι του. Δεδομζνου ότι το κζμα τθσ διαχείριςθσ των ςκουπιδιϊν ςτο νθςί μασ, μασ αφορά όλουσ,
ευελπιςτοφμε ςτθν παρουςία ςασ ςτθ ςυνάντθςθ αυτι, αλλά και γενικότερα ςτθν ενεργι ςυμμετοχι ςασ ςτισ
δράςεισ υλοποίθςθσ του ζργου.
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ μπορείτε να απευκυνκείτε ςτο Διμο Σινου (τθλ. 22833 60100 - κ. Βιδάλθσ).
Επιμζλεια Νίκοσ Φϊςκολοσ
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Δήμοσ Σήνου
Διακζςιμθ:
http://www.tinos.gov.gr/portal/page/portal/tinos/informative/News/FullStory?ID=4
551047
2.
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Δήμοσ Σήνου,
Ευαγγελιςτρίασ 72
84200, Σήνοσ
Σηλ.: 22833 60100
Φαξ: 22833 60111
Σινοσ, 26/10/2011
ΘΕΜΑ: «Πρόςκληςη ςτην εκδήλωςη ευρείασ δημοςιοποίηςησ του ζργου LIFE+ ISWM-Tinos με τίτλο «Aνάπτυξη
και εφαρμογή πιλοτικοφ ςυςτήματοσ για την Oλοκληρωμζνη Διαχείριςη των τερεών Αποβλήτων ςτην Σήνο ςε
ςυμφωνία με την Οδηγία πλαίςιο για τα τερεά Απόβλητα».
Αξιότιμοι Κφριοι-Κυρίεσ,
Ο Διμοσ Σινου ςασ προςκαλεί ςτθν εκδιλωςθ ευρείασ δθμοςιοποίθςθσ του ζργου ISWM-TINOS (LIFE10
ENV/GR/000610), τθν Παραςκευι 4 Νοεμβρίου 2011 και ϊρα 18:00 ςτο Πνευματικό Κζντρο Πφργου, ςτην Σήνο.
Σο εν λόγω ζργο αφορά ςτθν ανάπτυξθ και εφαρμογι ενόσ πιλοτικοφ ςυςτιματοσ για τθν ολοκλθρωμζνθ
διαχείριςθ των τερεϊν Αποβλιτων ςε ςυμφωνία με τθν Κοινοτικι Οδθγία Πλαίςιο 2008/98/ΕΕ για τα ςτερεά
απόβλθτα. Σο πιλοτικό ςφςτθμα κα εφαρμοςκεί ςε 100 νοικοκυριά (400 ςυμμετζχοντεσ) του Διμου Σινου και ςτο
πλαίςιο αυτοφ προβλζπεται θ ξεχωριςτι διαλογι και ςυλλογι των ανακυκλϊςιμων υλικϊν (χαρτί, γυαλί, μζταλλο,
πλαςτικό) και των βιοαποδομιςιμων αποβλιτων, το οποίο και κα οδθγείται προσ αερόβια βιολογικι επεξεργαςία
(κομποςτοποίθςθ).
Η μονάδα κομποςτοποίθςθσ για τθν επεξεργαςία των οργανικϊν αποβλιτων από τα 100 νοικοκυριά τθσ Σινου κα
λειτουργιςει για 12 μινεσ και αναμζνεται να επιφζρει 60% μείωςθ των αποβλιτων, τα οποία κα κατζλθγαν
ανεπεξζργαςτα ςτο χϊρο απόκεςθσ και να αποδϊςει 17 τόνουσ κόμποςτ, το οποίο μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ωσ
εδαφοβελτιωτικό. Σζλοσ, ςθμαντικό περιβαλλοντικό όφελοσ από τθ δωδεκάμθνθ λειτουργία του ςυςτιματοσ κα
προκφψει από τθ ςθμαντικι μείωςθ των αερίων του κερμοκθπίου (μείωςθ εκπομπϊν μεκανίου κατά 7.488m3 και
διοξειδίου του άνκρακα κατά 6.515m3.
Ο Διμοσ ςτθν προςπάκειά του για αποτελεςματικι και περιβαλλοντικά φιλικι διαχείριςθ των απορριμμάτων του
νθςιοφ μασ ςυμμετζχει ωσ υντονιςτισ Εταίροσ ςτο Ευρωπαϊκό ςυγχρθματοδοτοφμενο ζργο LIFE+ “ ISWM-Tinos ”.
Εταίροι του προγράμματοσ είναι το Εκνικό Μετςόβιο Πολυτεχνείο, το Πανεπιςτιμιο τθσ Βερόνα (Ιταλία) κακϊσ και
το Εκνικό Κζντρο Ζρευνασ και Σεχνολογικισ Ανάπτυξθσ.
το πλαίςιο τθσ εκδιλωςθσ αυτισ, οι ςυμμετζχοντεσ κα ζχουν τθ δυνατότθτα να ενθμερωκοφν (μζςω προβολισ
παρουςιάςεων, διανομισ ζντυπου υλικοφ και διεξαγωγισ ςυηιτθςθσ με μζλθ τθσ ομάδασ εργαςίασ του
προγράμματοσ) ςχετικά με το ζργο, τουσ ςτόχουσ και τα αναμενόμενα αποτελζςματα από τθν υλοποίθςι του.
υνθμμζνο κα βρείτε το πρόγραμμα τθσ εκδιλωςθσ κακϊσ και τθ φόρμα ςυμμετοχισ τθν οποία μπορείτε να
αποςτείλετε με fax ςτο 22833 60111 / 210 772 3285 ι με e-mail ςτο dtprogram@1516.syzefxis.gov.gr ι
dimostinou@gmail.com.
Δεδομζνου ότι το κζμα τθσ διαχείριςθσ των ςκουπιδιϊν ςτο νθςί μασ μασ αφορά όλουσ, ευελπιςτοφμε ςτθν
παρουςία ςασ ςτθ ςυνάντθςθ αυτι, αλλά και γενικότερα ςτθν ενεργι ςυμμετοχι ςασ ςτισ δράςεισ υλοποίθςθσ του
ζργου.
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ μπορείτε να απευκυνκείτε ςτο Δήμο Σήνου (τθλ. 22833 60100 - κ. Βιδάλθσ).
Ο Διμαρχοσ Σινου
Παναγιώτησ Κροντηράσ
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Naxos-news
Διακζςιμθ: http://www.naxos-news.gr/?tid=35&aid=9534
3.
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ΔΗΜΟΙΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΠΙΛΟΣΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΣΗΝ
ΣΗΝΟ

Δημοςίευςη:31.10.2011,11:49
Σελευταία Ενημζρωςη: 31.10.2011, 14:53
Share
Ο δήμοσ Σήνου διοργανώνει εκδήλωςη ευρείασ δημοςιοποίηςησ του ζργου, που αφορά ςτην ανάπτυξη και
εφαρμογή ενόσ πιλοτικοφ ςυςτήματοσ για την ολοκληρωμζνη διαχείριςη των τερεών Αποβλήτων. Σο πιλοτικό
ςφςτημα θα εφαρμοςθεί ςε 100 νοικοκυριά του δήμου Σήνου. Προβλζπεται, η ξεχωριςτή διαλογή και ςυλλογή
των ανακυκλώςιμων υλικών (χαρτί, γυαλί, μζταλλο, πλαςτικό) και των βιοαποδομήςιμων αποβλήτων, που θα
οδηγοφνται προσ αερόβια βιολογική επεξεργαςία (κομποςτοποίηςη). Η εκδήλωςη θα γίνει την Παραςκευή 4
Νοεμβρίου ςτισ 6 μ.μ. ςτο Πνευματικό Κζντρο Πφργου ςτην Σήνο.

Αναλυτικά, θ ςχετικι πρόςκλθςθ:
Διμοσ Σινου
Ευαγγελιςτρίασ 72
84200, Σινοσ
Σθλ.: 22833 60100
Φαξ: 22833 60111
Σινοσ, 31/10/2011
ΘΕΜΑ: «Πρόςκλθςθ ςτθν εκδιλωςθ ευρείασ δθμοςιοποίθςθσ του ζργου LIFE+ ISWM-Tinos με τίτλο «Ανάπτυξθ και
εφαρμογι πιλοτικοφ ςυςτιματοσ για τθν Ολοκλθρωμζνθ Διαχείριςθ των τερεϊν Αποβλιτων ςτθν Σινο ςε
ςυμφωνία με τθν Οδθγία πλαίςιο για τα τερεά Απόβλθτα».

Αξιότιμοι Κφριοι-Κυρίεσ,
Ο Διμοσ Σινου ςασ προςκαλεί ςτθν εκδιλωςθ ευρείασ δθμοςιοποίθςθσ του ζργου ISWM (LIFE10 ENV/GR/000610),
τθν Παραςκευι 4 Νοεμβρίου 2011 και ϊρα 18:00 ςτο Πνευματικό Κζντρο Πφργου, ςτθν Σινο.
Σο εν λόγω ζργο αφορά ςτθν ανάπτυξθ και εφαρμογι ενόσ πιλοτικοφ ςυςτιματοσ για τθν ολοκλθρωμζνθ
διαχείριςθ των τερεϊν Αποβλιτων, ςε ςυμφωνία με τθν Κοινοτικι Οδθγία Πλαίςιο 2008/98/ΕΕ για τα ςτερεά
απόβλθτα. Σο πιλοτικό ςφςτθμα κα εφαρμοςκεί ςε 100 νοικοκυριά (400 ςυμμετζχοντεσ) του Διμου Σινου και, ςτο
πλαίςιο αυτοφ, προβλζπεται θ ξεχωριςτι διαλογι και ςυλλογι των ανακυκλϊςιμων υλικϊν (χαρτί, γυαλί, μζταλλο,
πλαςτικό) και των βιοαποδομιςιμων αποβλιτων, τα οποία και κα οδθγοφνται προσ αερόβια βιολογικι
επεξεργαςία (κομποςτοποίθςθ).
Η μονάδα κομποςτοποίθςθσ για τθν επεξεργαςία των οργανικϊν αποβλιτων από τα 100 νοικοκυριά τθσ Σινου κα
λειτουργιςει για 12 μινεσ και αναμζνεται να επιφζρει 60% μείωςθ των αποβλιτων, τα οποία κα κατζλθγαν
ανεπεξζργαςτα ςτο χϊρο απόκεςθσ και να αποδϊςει 17 τόνουσ κόμποςτ, το οποίο μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ωσ
εδαφοβελτιωτικό. Σζλοσ, ςθμαντικό περιβαλλοντικό όφελοσ από τθ δωδεκάμθνθ λειτουργία του ςυςτιματοσ κα
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προκφψει από τθ ςθμαντικι μείωςθ των αερίων του κερμοκθπίου (μείωςθ εκπομπϊν μεκανίου κατά 7.488m3 και
διοξειδίου του άνκρακα κατά 6.515m3.
Ο Διμοσ, ςτθν προςπάκειά του για αποτελεςματικι και περιβαλλοντικά φιλικι διαχείριςθ των απορριμμάτων του
νθςιοφ μασ, ςυμμετζχει ωσ υντονιςτισ Εταίροσ ςτο Ευρωπαϊκό ςυγχρθματοδοτοφμενο ζργο LIFE+ “ ISWM-Tinos ”.
Εταίροι του προγράμματοσ είναι το Εκνικό Μετςόβιο Πολυτεχνείο, το Πανεπιςτιμιο τθσ Βερόνα (Ιταλία), κακϊσ και
το Εκνικό Κζντρο Ζρευνασ και Σεχνολογικισ Ανάπτυξθσ.
το πλαίςιο τθσ εκδιλωςθσ αυτισ, οι ςυμμετζχοντεσ κα ζχουν τθ δυνατότθτα να ενθμερωκοφν (μζςω προβολισ
παρουςιάςεων, διανομισ ζντυπου υλικοφ και διεξαγωγισ ςυηιτθςθσ με μζλθ τθσ ομάδασ εργαςίασ του
προγράμματοσ) ςχετικά με το ζργο, τουσ ςτόχουσ και τα αναμενόμενα αποτελζςματα από τθν υλοποίθςι του.
Δεδομζνου ότι το κζμα τθσ διαχείριςθσ των ςκουπιδιϊν ςτο νθςί μασ μασ αφορά όλουσ, ευελπιςτοφμε ςτθν
παρουςία ςασ ςτθ ςυνάντθςθ αυτι, αλλά και γενικότερα ςτθν ενεργι ςυμμετοχι ςασ ςτισ δράςεισ υλοποίθςθσ του
ζργου.
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ μπορείτε να απευκυνκείτε ςτο Διμο Σινου (τθλ. 22833 60100 - κ. Βιδάλθσ).
Ο Διμαρχοσ Σινου
Παναγιϊτθσ Κροντθράσ
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Biomassenergy
Διακζςιμθ:
http://www.biomassenergy.gr/articles/news/490-paroysiash-programmatosoloklhrwmenhs-diaxeirishs-sterewn-apoblhtwn
4.
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Παρουςίαςη Προγράμματοσ Ολοκληρωμζνησ Διαχείριςησ τερεών Αποβλήτων
31 Οκτωβρίου 2011

Ο Διμοσ Σινου, ςε ςυνεργαςία με το Εκνικό Μετςόβιο Πολυτεχνείο, το Πανεπιςτιμιο τθσ Βερόνα και το Ινςτιτοφτο
Σεχνολογίασ & Εφαρμογϊν τερεϊν Καυςίμων του ΕΚΕΣΑ, ςασ προςκαλεί ςτθν Εκδιλωςθ Ευρείασ Δθμοςιοποίθςθσ
του ζργου LIFE10 ENV/GR/000610, με τίτλο: “ISWM-TINOS: Ανάπτυξθ και εφαρμογι πιλοτικοφ ςυςτιματοσ για τθν
Ολοκλθρωμζνθ Διαχείριςθ των τερεών Αποβλήτων ςτην Σήνο ςε ςυμφωνία με την Οδηγία Πλαίςιο για τα
τερεά Απόβλητα”.
Η εκδιλωςθ κα πραγματοποιθκεί τθν Παραςκευι 4 Νοεμβρίου 2011, 6.00μ.μ.-9.00μ.μ. ςτο Πνευματικό Κζντρο
Πφργου ςτθν Σινο.
Σο ζργο ISWM-TINOS αφορά ςτθν ανάπτυξθ και εφαρμογι ενόσ πιλοτικοφ ςυςτιματοσ για τθν ολοκλθρωμζνθ
διαχείριςθ των τερεϊν Αποβλιτων, ςε ςυμφωνία με τθν Οδθγία 2008/98/ΕΕ για τα ςτερεά απόβλθτα. Σο πιλοτικό
ςφςτθμα κα εφαρμοςκεί ςε 100 νοικοκυριά (400 ςυμμετζχοντεσ) του Διμου Σινου και, ςτο πλαίςιο αυτοφ,
προβλζπεται θ ξεχωριςτι διαλογι και ςυλλογι των ανακυκλϊςιμων υλικϊν (χαρτί, γυαλί, μζταλλο, πλαςτικό) και
των βιοαποδομιςιμων αποβλιτων, τα οποία και κα οδθγοφνται προσ αερόβια βιολογικι επεξεργαςία
(κομποςτοποίθςθ).
το πλαίςιο τθσ εκδιλωςθσ αυτισ, οι ςυμμετζχοντεσ κα ζχουν τθ δυνατότθτα να ενθμερωκοφν (μζςω προβολισ
παρουςιάςεων, διανομισ ζντυπου υλικοφ και διεξαγωγισ ςυηιτθςθσ με μζλθ τθσ ομάδασ εργαςίασ του
προγράμματοσ) ςχετικά με το ζργο, τουσ ςτόχουσ και τα αναμενόμενα αποτελζςματα από τθν υλοποίθςι του.

Το ζργο ςυγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα LIFE+, το χρηματοδοτικό μζςο τησ ΕΕ για το περιβάλλον.
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Topmelodyfm
Διακζςιμθ:
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ΣΗΝΟ. Πρόςκλθςθ ςτθν εκδιλωςθ ευρείασ δθμοςιοποίθςθσ του ζργου LIFE+ ISWM-Tinos.
Οκτωβρίου 31, 2011 in 02. ΚΥΚΛΑΔΕΣ by topmelody

ΘΕΜΑ: «Πρόςκληςη ςτην εκδήλωςη ευρείασ δημοςιοποίηςησ του ζργου LIFE+ ISWM-Tinos με τίτλο «Ανάπτυξη
και εφαρμογή πιλοτικοφ ςυςτήματοσ για την Ολοκληρωμζνη Διαχείριςη των τερεών Αποβλήτων ςτην Σήνο ςε
ςυμφωνία με την Οδηγία πλαίςιο για τα τερεά Απόβλητα».
Ο Διμοσ Σινου ςασ προςκαλεί ςτθν εκδιλωςθ ευρείασ δθμοςιοποίθςθσ του ζργου ISWM (LIFE10 ENV/GR/000610),
τθν Παραςκευι 4 Νοεμβρίου 2011 και ϊρα 18:00 ςτο Πνευματικό Κζντρο Πφργου, ςτην Σήνο.
Σο εν λόγω ζργο αφορά ςτθν ανάπτυξθ και εφαρμογι ενόσ πιλοτικοφ ςυςτιματοσ για τθν ολοκλθρωμζνθ
διαχείριςθ των τερεϊν Αποβλιτων, ςε ςυμφωνία με τθν Κοινοτικι Οδθγία Πλαίςιο 2008/98/ΕΕ για τα ςτερεά
απόβλθτα. Σο πιλοτικό ςφςτθμα κα εφαρμοςκεί ςε 100 νοικοκυριά (400 ςυμμετζχοντεσ) του Διμου Σινου και, ςτο
πλαίςιο αυτοφ, προβλζπεται θ ξεχωριςτι διαλογι και ςυλλογι των ανακυκλϊςιμων υλικϊν (χαρτί, γυαλί, μζταλλο,
πλαςτικό) και των βιοαποδομιςιμων αποβλιτων, τα οποία και κα οδθγοφνται προσ αερόβια βιολογικι
επεξεργαςία (κομποςτοποίθςθ).
Η μονάδα κομποςτοποίθςθσ για τθν επεξεργαςία των οργανικϊν αποβλιτων από τα 100 νοικοκυριά τθσ Σινου κα
λειτουργιςει για 12 μινεσ και αναμζνεται να επιφζρει 60% μείωςθ των αποβλιτων, τα οποία κα κατζλθγαν
ανεπεξζργαςτα ςτο χϊρο απόκεςθσ και να αποδϊςει 17 τόνουσ κόμποςτ, το οποίο μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ωσ
εδαφοβελτιωτικό. Σζλοσ, ςθμαντικό περιβαλλοντικό όφελοσ από τθ δωδεκάμθνθ λειτουργία του ςυςτιματοσ κα
προκφψει από τθ ςθμαντικι μείωςθ των αερίων του κερμοκθπίου (μείωςθ εκπομπϊνμεκανίου κατά 7.488m3 και
διοξειδίου του άνκρακα κατά 6.515m3.
Ο Διμοσ, ςτθν προςπάκειά του για αποτελεςματικι και περιβαλλοντικά φιλικι διαχείριςθ των απορριμμάτων του
νθςιοφ μασ, ςυμμετζχει ωσ υντονιςτισ Εταίροσ ςτο Ευρωπαϊκό ςυγχρθματοδοτοφμενο ζργο LIFE+ “ ISWM-Tinos ”.
Εταίροι του προγράμματοσ είναι το Εκνικό Μετςόβιο Πολυτεχνείο, το Πανεπιςτιμιο τθσ Βερόνα (Ιταλία), κακϊσ και
το Εκνικό Κζντρο Ζρευνασ και Σεχνολογικισ Ανάπτυξθσ.
το πλαίςιο τθσ εκδιλωςθσ αυτισ, οι ςυμμετζχοντεσ κα ζχουν τθ δυνατότθτα να ενθμερωκοφν (μζςω προβολισ
παρουςιάςεων, διανομισ ζντυπου υλικοφ και διεξαγωγισ ςυηιτθςθσ με μζλθ τθσ ομάδασ εργαςίασ του
προγράμματοσ) ςχετικά με το ζργο, τουσ ςτόχουσ και τα αναμενόμενα αποτελζςματα από τθν υλοποίθςι του.
Δεδομζνου ότι το κζμα τθσ διαχείριςθσ των ςκουπιδιϊν ςτο νθςί μασ μασ αφορά όλουσ, ευελπιςτοφμε ςτθν
παρουςία ςασ ςτθ ςυνάντθςθ αυτι, αλλά και γενικότερα ςτθν ενεργι ςυμμετοχι ςασ ςτισ δράςεισ υλοποίθςθσ του
ζργου.
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ μπορείτε να απευκυνκείτε ςτο Δήμο Σήνου (τθλ. 22833 60100 – κ. Βιδάλθσ).
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Διακζςιμθ:
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LIFE+ ISWM-Tinos
Σετάρτθ, 02 Νοζμβριοσ 2011 15:42

Ο Διμοσ Σινου μασ προςκαλεί ςτθν εκδιλωςθ ευρείασ δθμοςιοποίθςθσ του ζργου
ISWM-TINOS (LIFE10 ENV/GR/000610), τθν Παραςκευι 4 Νοεμβρίου και ϊρα 18:00 ςτο Πνευματικό
Κζντρο Πφργου, ςτθν Σινο.
Σο εν λόγω ζργο αφορά ςτθν ανάπτυξθ και εφαρμογι ενόσ πιλοτικοφ ςυςτιματοσ για τθν
ολοκλθρωμζνθ διαχείριςθ των τερεϊν Αποβλιτων, ςε ςυμφωνία με τθν Κοινοτικι Οδθγία Πλαίςιο
2008/98/ΕΕ για τα ςτερεά απόβλθτα. Σο πιλοτικό ςφςτθμα κα εφαρμοςκεί ςε 100 νοικοκυριά (400
ςυμμετζχοντεσ) του Διμου Σινου και, ςτο πλαίςιο αυτοφ, προβλζπεται θ ξεχωριςτι διαλογι και
ςυλλογι των ανακυκλϊςιμων υλικϊν (χαρτί, γυαλί, μζταλλο, πλαςτικό) και των βιοαποδομιςιμων
αποβλιτων, τα οποία και κα οδθγοφνται προσ αερόβια βιολογικι επεξεργαςία (κομποςτοποίθςθ).
Η μονάδα κομποςτοποίθςθσ για τθν επεξεργαςία των οργανικϊν αποβλιτων από τα 100 νοικοκυριά τθσ
Σινου κα λειτουργιςει για 12 μινεσ και αναμζνεται να επιφζρει 60% μείωςθ των αποβλιτων, τα οποία
κα κατζλθγαν ανεπεξζργαςτα ςτο χϊρο απόκεςθσ και να αποδϊςει 17 τόνουσ κόμποςτ, το οποίο
μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ωσ εδαφοβελτιωτικό. Σζλοσ, ςθμαντικό περιβαλλοντικό όφελοσ από τθ
δωδεκάμθνθ λειτουργία του ςυςτιματοσ κα προκφψει από τθ ςθμαντικι μείωςθ των αερίων του
κερμοκθπίου (μείωςθ εκπομπϊν μεκανίου κατά 7.488m3 και διοξειδίου του άνκρακα κατά 6.515m3.
Ο Διμοσ, ςτθν προςπάκειά του για αποτελεςματικι και περιβαλλοντικά φιλικι διαχείριςθ των
απορριμμάτων του νθςιοφ μασ, ςυμμετζχει ωσ υντονιςτισ Εταίροσ ςτο Ευρωπαϊκό
ςυγχρθματοδοτοφμενο ζργο LIFE+ “ ISWM-Tinos ”. Εταίροι του προγράμματοσ είναι το Εκνικό Μετςόβιο
Πολυτεχνείο, το Πανεπιςτιμιο τθσ Βερόνα (Ιταλία), κακϊσ και το Εκνικό Κζντρο Ζρευνασ και
Σεχνολογικισ Ανάπτυξθσ.
«το πλαίςιο τθσ εκδιλωςθσ αυτισ, οι ςυμμετζχοντεσ κα ζχουν τθ δυνατότθτα να ενθμερωκοφν (μζςω
προβολισ παρουςιάςεων, διανομισ ζντυπου υλικοφ και διεξαγωγισ ςυηιτθςθσ με μζλθ τθσ ομάδασ
εργαςίασ του προγράμματοσ) ςχετικά με το ζργο, τουσ ςτόχουσ και τα αναμενόμενα αποτελζςματα από
τθν υλοποίθςι του.Δεδομζνου ότι το κζμα τθσ διαχείριςθσ των ςκουπιδιϊν ςτο νθςί μασ μασ αφορά
όλουσ, ευελπιςτοφμε ςτθν παρουςία ςασ ςτθ ςυνάντθςθ αυτι, αλλά και γενικότερα ςτθν ενεργι
ςυμμετοχι ςασ ςτισ δράςεισ υλοποίθςθσ του ζργου» τονιηει ο Διμαρχοσ Σινου Παναγιϊτθσ Κροντθράσ.
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ μπορείτε να απευκυνκείτε ςτο Διμο Σινου (τθλ. 22833 60100 - κ.
Βιδάλθσ).
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Δ. Σήνου: 60% λιγότερα απόβλητα, μείωςη CO2 από πιλοτικό πρόγραμμα

τθ μείωςη κατά 60% των αποβλήτων, τα οποία κα κατζλθγαν ανεπεξζργαςτα ςτο χϊρο απόκεςθσ, ςτθν απόδοςη
17τόνων κόμποςτ, το οποίο μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ωσ εδαφοβελτιωτικό, αλλά και ςτθ ςθμαντικι μείωςη των
αερίων του θερμοκηπίου (μείωςθ εκπομπϊν μεκανίου κατά 7.488m3 και διοξειδίου του άνκρακα κατά 6.515m3),
ευελπιςτεί να προχωριςει ο Διμοσ Σινοσ μζςω του ζργου (LIFE10 ENV/GR/000610).
Σο ζργο -τθν παρουςίαςθ του οποίου κα κάνει τθν Παραςκευι ςτισ 6 το απόγευμα, ςτο Πνευματικό Κζντρο
Πφργου, ο Διμοσ Σινου- αφορά ςτθν ανάπτυξθ και εφαρμογι ενόσ πιλοτικοφ ςυςτιματοσ για τθν ολοκλθρωμζνθ
διαχείριςθ των ςτερεϊν αποβλιτων,
Σο πιλοτικό ςφςτθμα θα εφαρμοςτεί ςε 100 νοικοκυριά (400 ςυμμετζχοντεσ) του Διμου Σινου και ςτο πλαίςιο
αυτό προβλζπεται θ ξεχωριςτή διαλογή και ςυλλογή των ανακυκλώςιμων υλικϊν (χαρτί, γυαλί, μζταλλο,
πλαςτικό) και των βιοαποδομήςιμων αποβλιτων, τα οποία και κα οδθγοφνται προσ αερόβια βιολογικι
επεξεργαςία (κομποςτοποίηςη). Η διάρκεια του προγράμματοσ κα είναι 12 μινεσ.
LIFE+ ISWM-Tinos
Ο Διμοσ Σινου, ςτθν προςπάκειά του για αποτελεςματικι και περιβαλλοντικά φιλικι διαχείριςθ των
απορριμμάτων του νθςιοφ, ςυμμετζχει ωσ ςυντονιςτισ εταίροσ ςτο Ευρωπαϊκό ςυγχρθματοδοτοφμενο ζργο «LIFE+
"ISWM-Tinos"». Εταίροι του προγράμματοσ είναι το Εκνικό Μετςόβιο Πολυτεχνείο, το Πανεπιςτιμιο τθσ Βερόνα
(Ιταλία), κακϊσ και το Εκνικό Κζντρο Ζρευνασ και Σεχνολογικισ Ανάπτυξθσ.
το πλαίςιο τθσ εκδιλωςθσ αυτισ, οι ςυμμετζχοντεσ κα ζχουν τθ δυνατότθτα να ενθμερωκοφν (μζςω προβολισ
παρουςιάςεων, διανομισ ζντυπου υλικοφ και διεξαγωγισ ςυηιτθςθσ με μζλθ τθσ ομάδασ εργαςίασ του
προγράμματοσ) ςχετικά με το ζργο, τουσ ςτόχουσ και τα αναμενόμενα αποτελζςματα από τθν υλοποίθςι του.
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Σινοσ | 60% λιγότερα απόβλθτα και μείωςθ CO2 από πιλοτικό
πρόγραμμα
Δημοςιευτηκε απο καλα νεα ςτισ November 5th, 2011. ςτην κατηγορια Περιβάλλον

τθ μείωςθ κατά 60% των αποβλιτων, τα οποία κα κατζλθγαν ανεπεξζργαςτα ςτο χϊρο απόκεςθσ, ςτθν απόδοςθ 17τόνων
κόμποςτ, το οποίο μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ωσ εδαφοβελτιωτικό, αλλά και ςτθ ςθμαντικι μείωςθ των αερίων του
κερμοκθπίου (μείωςθ εκπομπϊν μεκανίου κατά 7.488m3 και διοξειδίου του άνκρακα κατά 6.515m3), ευελπιςτεί να
προχωριςει ο Διμοσ Σινοσ μζςω του ζργου.
Σο ζργο -τθν παρουςίαςθ του οποίου κα κάνει τθν Παραςκευι ςτισ 6 το απόγευμα, ςτο Πνευματικό Κζντρο Πφργου, ο Διμοσ
Σινου- αφορά ςτθν ανάπτυξθ και εφαρμογι ενόσ πιλοτικοφ ςυςτιματοσ για τθν ολοκλθρωμζνθ διαχείριςθ των ςτερεϊν
αποβλιτων.
Σο πιλοτικό ςφςτθμα κα εφαρμοςτεί ςε 100 νοικοκυριά (400 ςυμμετζχοντεσ) του Διμου Σινου και ςτο πλαίςιο αυτό
προβλζπεται θ ξεχωριςτι διαλογι και ςυλλογι των ανακυκλϊςιμων υλικϊν (χαρτί, γυαλί, μζταλλο, πλαςτικό) και των
βιοαποδομιςιμων αποβλιτων, τα οποία και κα οδθγοφνται προσ αερόβια βιολογικι επεξεργαςία (κομποςτοποίθςθ). Η
διάρκεια του προγράμματοσ κα είναι 12 μινεσ.

LIFE+ ISWM-TINOS
Ο Διμοσ Σινου, ςτθν προςπάκειά του για αποτελεςματικι και περιβαλλοντικά φιλικι διαχείριςθ των απορριμμάτων του
νθςιοφ, ςυμμετζχει ωσ ςυντονιςτισ εταίροσ ςτο Ευρωπαϊκό ςυγχρθματοδοτοφμενο ζργο «LIFE+ "ISWM-Tinos"». Εταίροι του
προγράμματοσ είναι το Εκνικό Μετςόβιο Πολυτεχνείο, το Πανεπιςτιμιο τθσ Βερόνα (Ιταλία), κακϊσ και το Εκνικό Κζντρο
Ζρευνασ και Σεχνολογικισ Ανάπτυξθσ.
το πλαίςιο τθσ εκδιλωςθσ αυτισ, οι ςυμμετζχοντεσ κα ζχουν τθ δυνατότθτα να ενθμερωκοφν (μζςω προβολισ
παρουςιάςεων, διανομισ ζντυπου υλικοφ και διεξαγωγισ ςυηιτθςθσ με μζλθ τθσ ομάδασ εργαςίασ του προγράμματοσ) ςχετικά
με το ζργο, τουσ ςτόχουσ και τα αναμενόμενα αποτελζςματα από τθν υλοποίθςι του.
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Διοριςμόσ
Διακζςιμθ:
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ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ » Δελτία Σφπου
Ημερομθνία: 31/10/2011
Φορζασ: ΔΗΜΟ ΣΗΝΟΤ

Εκδιλωςθ ευρείασ δθμοςιοποίθςθσ του ζργου
LIFE+ ISWM-Tinos
a↑ a↓ a
Ο Διμοσ Σινου ςασ προςκαλεί ςτθν εκδιλωςθ ευρείασ δθμοςιοποίθςθσ του ζργου ISWM (LIFE10
ENV/GR/000610), τθν Παραςκευι 4 Νοεμβρίου 2011 και ϊρα 18:00 ςτο Πνευματικό Κζντρο Πφργου, ςτθν
Σινο.

Σο εν λόγω ζργο αφορά ςτθν ανάπτυξθ και εφαρμογι ενόσ πιλοτικοφ ςυςτιματοσ για τθν ολοκλθρωμζνθ
διαχείριςθ των τερεϊν Αποβλιτων, ςε ςυμφωνία με τθν Κοινοτικι Οδθγία Πλαίςιο 2008/98/ΕΕ για τα
ςτερεά απόβλθτα. Σο πιλοτικό ςφςτθμα κα εφαρμοςκεί ςε 100 νοικοκυριά (400 ςυμμετζχοντεσ) του Διμου
Σινου και, ςτο πλαίςιο αυτοφ, προβλζπεται θ ξεχωριςτι διαλογι και ςυλλογι των ανακυκλϊςιμων υλικϊν
(χαρτί, γυαλί, μζταλλο, πλαςτικό) και των βιοαποδομιςιμων αποβλιτων, τα οποία και κα οδθγοφνται προσ
αερόβια
βιολογικι
επεξεργαςία
(κομποςτοποίθςθ).
Η μονάδα κομποςτοποίθςθσ για τθν επεξεργαςία των οργανικϊν αποβλιτων από τα 100 νοικοκυριά τθσ
Σινου κα λειτουργιςει για 12 μινεσ και αναμζνεται να επιφζρει 60% μείωςθ των αποβλιτων, τα οποία κα
κατζλθγαν ανεπεξζργαςτα ςτο χϊρο απόκεςθσ και να αποδϊςει 17 τόνουσ κόμποςτ, το οποίο μπορεί να
χρθςιμοποιθκεί ωσ εδαφοβελτιωτικό. Σζλοσ, ςθμαντικό περιβαλλοντικό όφελοσ από τθ δωδεκάμθνθ
λειτουργία του ςυςτιματοσ κα προκφψει από τθ ςθμαντικι μείωςθ των αερίων του κερμοκθπίου (μείωςθ
εκπομπϊν
μεκανίου
κατά
7.488m3
και
διοξειδίου
του
άνκρακα
κατά
6.515m3.
Ο Διμοσ, ςτθν προςπάκειά του για αποτελεςματικι και περιβαλλοντικά φιλικι διαχείριςθ των
απορριμμάτων του νθςιοφ μασ, ςυμμετζχει ωσ υντονιςτισ Εταίροσ ςτο Ευρωπαϊκό ςυγχρθματοδοτοφμενο
ζργο LIFE+ “ ISWM-Tinos ”. Εταίροι του προγράμματοσ είναι το Εκνικό Μετςόβιο Πολυτεχνείο, το
Πανεπιςτιμιο τθσ Βερόνα (Ιταλία), κακϊσ και το Εκνικό Κζντρο Ζρευνασ και Σεχνολογικισ Ανάπτυξθσ.
το πλαίςιο τθσ εκδιλωςθσ αυτισ, οι ςυμμετζχοντεσ κα ζχουν τθ δυνατότθτα να ενθμερωκοφν (μζςω
προβολισ παρουςιάςεων, διανομισ ζντυπου υλικοφ και διεξαγωγισ ςυηιτθςθσ με μζλθ τθσ ομάδασ εργαςίασ
του προγράμματοσ) ςχετικά με το ζργο, τουσ ςτόχουσ και τα αναμενόμενα αποτελζςματα από τθν υλοποίθςι
του.
Δεδομζνου ότι το κζμα τθσ διαχείριςθσ των ςκουπιδιϊν ςτο νθςί μασ μασ αφορά όλουσ, ευελπιςτοφμε ςτθν
παρουςία ςασ ςτθ ςυνάντθςθ αυτι, αλλά και γενικότερα ςτθν ενεργι ςυμμετοχι ςασ ςτισ δράςεισ
υλοποίθςθσ του ζργου.
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ μπορείτε να απευκυνκείτε ςτο Διμο Σινου (τθλ. 22833 60100 - κ. Βιδάλθσ).
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ΣΗΝΟ. ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΗΝ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΤΡΕΙΑ ΔΗΜΟΙΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ LIFE+ISWM-TINOS.
31 Οκτωβρίου 2011 Σοπικζσ Κοινωνίεσ.

ΘΕΜΑ: «Πρόςκληςη ςτην εκδήλωςη ευρείασ δημοςιοποίηςησ του ζργου LIFE+ ISWM-Tinos με τίτλο
«Ανάπτυξη και εφαρμογή πιλοτικοφ ςυςτήματοσ για την Ολοκληρωμζνη Διαχείριςη των τερεών
Αποβλήτων ςτην Σήνο ςε ςυμφωνία με την Οδηγία πλαίςιο για τα τερεά Απόβλητα».
Ο Διμοσ Σινου ςασ προςκαλεί ςτθν εκδιλωςθ ευρείασ δθμοςιοποίθςθσ του ζργου ISWM (LIFE10
ENV/GR/000610), τθν Παραςκευι 4 Νοεμβρίου 2011 και ϊρα 18:00 ςτο Πνευματικό Κζντρο Πφργου,
ςτην Σήνο.
Σο εν λόγω ζργο αφορά ςτθν ανάπτυξθ και εφαρμογι ενόσ πιλοτικοφ ςυςτιματοσ για τθν ολοκλθρωμζνθ
διαχείριςθ των τερεϊν Αποβλιτων, ςε ςυμφωνία με τθν Κοινοτικι Οδθγία Πλαίςιο 2008/98/ΕΕ για τα
ςτερεά απόβλθτα. Σο πιλοτικό ςφςτθμα κα εφαρμοςκεί ςε 100 νοικοκυριά (400 ςυμμετζχοντεσ) του
Διμου Σινου και, ςτο πλαίςιο αυτοφ, προβλζπεται θ ξεχωριςτι διαλογι και ςυλλογι των ανακυκλϊςιμων
υλικϊν (χαρτί, γυαλί, μζταλλο, πλαςτικό) και των βιοαποδομιςιμων αποβλιτων, τα οποία και κα
οδθγοφνται προσ αερόβια βιολογικι επεξεργαςία (κομποςτοποίθςθ).
Η μονάδα κομποςτοποίθςθσ για τθν επεξεργαςία των οργανικϊν αποβλιτων από τα 100 νοικοκυριά τθσ
Σινου κα λειτουργιςει για 12 μινεσ και αναμζνεται να επιφζρει 60% μείωςθ των αποβλιτων, τα οποία
κα κατζλθγαν ανεπεξζργαςτα ςτο χϊρο απόκεςθσ και να αποδϊςει 17 τόνουσ κόμποςτ, το οποίο μπορεί
να χρθςιμοποιθκεί ωσ εδαφοβελτιωτικό. Σζλοσ, ςθμαντικό περιβαλλοντικό όφελοσ από τθ δωδεκάμθνθ
λειτουργία του ςυςτιματοσ κα προκφψει από τθ ςθμαντικι μείωςθ των αερίων του κερμοκθπίου (μείωςθ
εκπομπϊνμεκανίου κατά 7.488m3 και διοξειδίου του άνκρακα κατά 6.515m3.
Ο Διμοσ, ςτθν προςπάκειά του για αποτελεςματικι και περιβαλλοντικά φιλικι διαχείριςθ των
απορριμμάτων του νθςιοφ μασ, ςυμμετζχει ωσ υντονιςτισ Εταίροσ ςτο Ευρωπαϊκό
ςυγχρθματοδοτοφμενο ζργο LIFE+ “ ISWM-Tinos ”. Εταίροι του προγράμματοσ είναι το Εκνικό Μετςόβιο
Πολυτεχνείο, το Πανεπιςτιμιο τθσ Βερόνα (Ιταλία), κακϊσ και το Εκνικό Κζντρο Ζρευνασ και
Σεχνολογικισ Ανάπτυξθσ.
το πλαίςιο τθσ εκδιλωςθσ αυτισ, οι ςυμμετζχοντεσ κα ζχουν τθ δυνατότθτα να ενθμερωκοφν (μζςω
προβολισ παρουςιάςεων, διανομισ ζντυπου υλικοφ και διεξαγωγισ ςυηιτθςθσ με μζλθ τθσ ομάδασ
εργαςίασ του προγράμματοσ) ςχετικά με το ζργο, τουσ ςτόχουσ και τα αναμενόμενα αποτελζςματα από
τθν υλοποίθςι του.
Δεδομζνου ότι το κζμα τθσ διαχείριςθσ των ςκουπιδιϊν ςτο νθςί μασ μασ αφορά όλουσ, ευελπιςτοφμε
ςτθν παρουςία ςασ ςτθ ςυνάντθςθ αυτι, αλλά και γενικότερα ςτθν ενεργι ςυμμετοχι ςασ ςτισ δράςεισ
υλοποίθςθσ του ζργου.
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ μπορείτε να απευκυνκείτε ςτο Δήμο Σήνου (τθλ. 22833 60100 – κ.
Βιδάλθσ).
ΔΗΜΟ ΣΗΝΟΤ
Σήνοσ 31-10-11
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ΤΡΟ TV
Διακζςιμθ:
http://www.syrostv1.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=3195:parousiasiprogrammatos-olokliromenis-diaxeirisis-stereon-apobliton-stin-tino&Itemid=187
11.
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Δευτζρα, 31 Οκτϊβριοσ 2011 20:45

ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΣΗΝ ΣΗΝΟ

Πρόςκληςη ςτην εκδήλωςη ευρείασ δημοςιοποίηςησ του ζργου LIFE+ ISWM-Tinos
με τίτλο «Ανάπτυξθ και εφαρμογι πιλοτικοφ ςυςτιματοσ για τθν Ολοκλθρωμζνθ Διαχείριςθ των τερεϊν Αποβλιτων ςτθν Σινο ςε ςυμφωνία με τθν Οδθγία
πλαίςιο για τα τερεά Απόβλθτα».

Αξιότιμοι Κφριοι-Κυρίεσ,
Ο Διμοσ Σινου ςασ προςκαλεί ςτθν εκδιλωςθ ευρείασ δθμοςιοποίθςθσ του ζργου ISWM (LIFE10 ENV/GR/000610), τθν
Παραςκευι 4 Νοεμβρίου 2011 και ϊρα 18:00 ςτο Πνευματικό Κζντρο Πφργου, ςτην Σήνο.
Σο εν λόγω ζργο αφορά ςτθν ανάπτυξθ και εφαρμογι ενόσ πιλοτικοφ ςυςτιματοσ για τθν ολοκλθρωμζνθ διαχείριςθ των
τερεϊν Αποβλιτων, ςε ςυμφωνία με τθν Κοινοτικι Οδθγία Πλαίςιο 2008/98/ΕΕ για τα ςτερεά απόβλθτα. Σο πιλοτικό ςφςτθμα
κα εφαρμοςκεί ςε 100 νοικοκυριά (400 ςυμμετζχοντεσ) του Διμου Σινου και, ςτο πλαίςιο αυτοφ, προβλζπεται θ ξεχωριςτι
διαλογι και ςυλλογι των ανακυκλϊςιμων υλικϊν (χαρτί, γυαλί, μζταλλο, πλαςτικό) και των βιοαποδομιςιμων αποβλιτων, τα
οποία και κα οδθγοφνται προσ αερόβια βιολογικι επεξεργαςία (κομποςτοποίθςθ).
Η μονάδα κομποςτοποίθςθσ για τθν επεξεργαςία των οργανικϊν αποβλιτων από τα 100 νοικοκυριά τθσ Σινου κα
λειτουργιςει για 12 μινεσ και αναμζνεται να επιφζρει 60% μείωςθ των αποβλιτων, τα οποία κα κατζλθγαν ανεπεξζργαςτα
ςτο χϊρο απόκεςθσ και να αποδϊςει 17 τόνουσ κόμποςτ, το οποίο μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ωσ εδαφοβελτιωτικό. Σζλοσ,
ςθμαντικό περιβαλλοντικό όφελοσ από τθ δωδεκάμθνθ λειτουργία του ςυςτιματοσ κα προκφψει από τθ ςθμαντικι μείωςθ
των αερίων του κερμοκθπίου (μείωςθ εκπομπϊν μεκανίου κατά 7.488m3 και διοξειδίου του άνκρακα κατά 6.515m3.
Ο Διμοσ, ςτθν προςπάκειά του για αποτελεςματικι και περιβαλλοντικά φιλικι διαχείριςθ των απορριμμάτων του νθςιοφ μασ,
ςυμμετζχει ωσ υντονιςτισ Εταίροσ ςτο Ευρωπαϊκό ςυγχρθματοδοτοφμενο ζργο LIFE+ “ ISWM-Tinos ”. Εταίροι του
προγράμματοσ είναι το Εκνικό Μετςόβιο Πολυτεχνείο, το Πανεπιςτιμιο τθσ Βερόνα (Ιταλία), κακϊσ και το Εκνικό Κζντρο
Ζρευνασ και Σεχνολογικισ Ανάπτυξθσ.
το πλαίςιο τθσ εκδιλωςθσ αυτισ, οι ςυμμετζχοντεσ κα ζχουν τθ δυνατότθτα να ενθμερωκοφν (μζςω προβολισ
παρουςιάςεων, διανομισ ζντυπου υλικοφ και διεξαγωγισ ςυηιτθςθσ με μζλθ τθσ ομάδασ εργαςίασ του προγράμματοσ) ςχετικά
με το ζργο, τουσ ςτόχουσ και τα αναμενόμενα αποτελζςματα από τθν υλοποίθςι του.
Δεδομζνου ότι το κζμα τθσ διαχείριςθσ των ςκουπιδιϊν ςτο νθςί μασ μασ αφορά όλουσ, ευελπιςτοφμε ςτθν παρουςία ςασ ςτθ
ςυνάντθςθ αυτι, αλλά και γενικότερα ςτθν ενεργι ςυμμετοχι ςασ ςτισ δράςεισ υλοποίθςθσ του ζργου.
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ μπορείτε να απευκυνκείτε ςτο Δήμο Σήνου (τθλ. 22833 60100 - κ. Βιδάλθσ).
Ο Διμαρχοσ Σινου
Παναγιώτησ Κροντηράσ
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Σήνοσ ο Αρδάνοσ μασ
Διακζςιμθ: http://www.arnadostinou.gr/2011/11/life-iswm-tinos.html
12.
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Πρόςκλθςθ ςτθν εκδιλωςθ ευρείασ δθμοςιοποίθςθσ του ζργου LIFE+
ISWM-Tinos
Δήμοσ Σήνου
Ευαγγελιςτρίασ 72
84200, Σήνοσ
Σηλ.: 22833 60100
Φαξ: 22833 60111
Σινοσ, 31/10/2011
ΘΕΜΑ: «Πρόςκληςη ςτην εκδήλωςη ευρείασ δημοςιοποίηςησ του ζργου LIFE+ ISWM-Tinos με τίτλο «Ανάπτυξη και
εφαρμογή πιλοτικοφ ςυςτήματοσ για την Ολοκληρωμζνη Διαχείριςη των τερεών Αποβλήτων ςτην Σήνο ςε
ςυμφωνία με την Οδηγία πλαίςιο για τα τερεά Απόβλητα».
Αξιότιμοι Κφριοι-Κυρίεσ,
Ο Διμοσ Σινου ςασ προςκαλεί ςτθν εκδιλωςθ ευρείασ δθμοςιοποίθςθσ του ζργου ISWM (LIFE10 ENV/GR/000610),
τθν Παραςκευι 4 Νοεμβρίου 2011 και ϊρα 18:00 ςτο Πνευματικό Κζντρο Πφργου, ςτην Σήνο.
Σο εν λόγω ζργο αφορά ςτθν ανάπτυξθ και εφαρμογι ενόσ πιλοτικοφ ςυςτιματοσ για τθν ολοκλθρωμζνθ
διαχείριςθ των τερεϊν Αποβλιτων, ςε ςυμφωνία με τθν Κοινοτικι Οδθγία Πλαίςιο 2008/98/ΕΕ για τα ςτερεά
απόβλθτα. Σο πιλοτικό ςφςτθμα κα εφαρμοςκεί ςε 100 νοικοκυριά (400 ςυμμετζχοντεσ) του Διμου Σινου και, ςτο
πλαίςιο αυτοφ, προβλζπεται θ ξεχωριςτι διαλογι και ςυλλογι των ανακυκλϊςιμων υλικϊν (χαρτί, γυαλί, μζταλλο,
πλαςτικό) και των βιοαποδομιςιμων αποβλιτων, τα οποία και κα οδθγοφνται προσ αερόβια βιολογικι
επεξεργαςία (κομποςτοποίθςθ).
Η μονάδα κομποςτοποίθςθσ για τθν επεξεργαςία των οργανικϊν αποβλιτων από τα 100 νοικοκυριά τθσ Σινου κα
λειτουργιςει για 12
μινεσ και αναμζνεται να επιφζρει 60% μείωςθ των αποβλιτων, τα οποία κα κατζλθγαν ανεπεξζργαςτα ςτο χϊρο απόκεςθσ και να
αποδϊςει 17 τόνουσ κόμποςτ, το οποίο μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ωσ εδαφοβελτιωτικό. Σζλοσ, ςθμαντικό περιβαλλοντικό όφελοσ
από τθ δωδεκάμθνθ λειτουργία του ςυςτιματοσ κα προκφψει από τθ ςθμαντικι μείωςθ των αερίων του κερμοκθπίου (μείωςθ
εκπομπϊν μεκανίου κατά 7.488m3 και διοξειδίου του άνκρακα κατά 6.515m3.

Ο Διμοσ, ςτθν προςπάκειά του για αποτελεςματικι και περιβαλλοντικά φιλικι διαχείριςθ των απορριμμάτων του
νθςιοφ μασ, ςυμμετζχει ωσ υντονιςτισ Εταίροσ ςτο Ευρωπαϊκό ςυγχρθματοδοτοφμενο ζργο LIFE+ “ ISWM-Tinos ”.
Εταίροι του προγράμματοσ είναι το Εκνικό Μετςόβιο Πολυτεχνείο, το Πανεπιςτιμιο τθσ Βερόνα (Ιταλία), κακϊσ και
το Εκνικό Κζντρο Ζρευνασ και Σεχνολογικισ Ανάπτυξθσ.
το πλαίςιο τθσ εκδιλωςθσ αυτισ, οι ςυμμετζχοντεσ κα ζχουν τθ δυνατότθτα να ενθμερωκοφν (μζςω προβολισ
παρουςιάςεων, διανομισ ζντυπου υλικοφ και διεξαγωγισ ςυηιτθςθσ με μζλθ τθσ ομάδασ εργαςίασ του
προγράμματοσ) ςχετικά με το ζργο, τουσ ςτόχουσ και τα αναμενόμενα αποτελζςματα από τθν υλοποίθςι του.
Δεδομζνου ότι το κζμα τθσ διαχείριςθσ των ςκουπιδιϊν ςτο νθςί μασ μασ αφορά όλουσ, ευελπιςτοφμε ςτθν
παρουςία ςασ ςτθ ςυνάντθςθ αυτι, αλλά και γενικότερα ςτθν ενεργι ςυμμετοχι ςασ ςτισ δράςεισ υλοποίθςθσ του
ζργου.
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ μπορείτε να απευκυνκείτε ςτο Δήμο Σήνου (τθλ. 22833 60100 - κ. Βιδάλθσ).
Ο Διμαρχοσ Σινου
Παναγιώτησ Κροντηράσ
ςτισ 08:32
Ετικζτεσ ανακοινϊςεισ Διμου Σινου
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Cycladiesisland.gr
Διακζςιμθ:http://cycladesisland.gr/
13.
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