Ανακοινώςεισ ςτο διαδίκτυο μετά τη ςυνάντηςη ευρείασ δημοςιοποίηςησ:
Announcements at internet after launching event:
1. http://www.tiniaki.gr/2011/11/iswm-tinos.html
2. http://www.tinos.gov.gr/portal/page/portal/tinos/informative/bulletins/FullStory?id

=4554506
3. http://www.naxos-news.gr/?aid=9817
4. http://www.parianostypos.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=3476:-------iswmtinos&catid=77:personal-tech&Itemid=420
5. http://www.palo.gr/cluster/articles/aigaio-nea/27647/?clid=3466510
6. 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
7. http://www.arnadostinou.gr/2011/11/blog-post_08.html#more
8. http://tinianews.blogspot.com/2011/11/blog-post_09.html
9. http://cycladesisland.gr/
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1. Η Σηνιακή online (Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΛΩΝ ΣΩΝ ΣΗΝΙΑΚΩΝ)
Διακζςιμθ: http://www.tiniaki.gr/2011/11/iswm-tinos.html
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7 ΝΟΕ 2011
Παρουςίαςθ Προγράμματοσ Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ τερεών Αποβλιτων – ISWM –TINOS, ςτον
Πφργο Σινου

Ο Διμοσ Σινου, ςε ςυνεργαςία με το Εκνικό Μετςόβιο Πολυτεχνείο, το Πανεπιςτιμιο τθσ Βερόνα και το Ινςτιτοφτο
Σεχνολογίασ & Εφαρμογών τερεών Καυςίμων του ΕΚΕΣΑ, διοργάνωςε με επιτυχία τθν Εκδιλωςθ Ευρείασ
Δθμοςιοποίθςθσ
(Launchingevent)
του
ζργου
LIFE10
ENV/GR/000610,
με
τίτλο:
“ISWM-TINOS: Ανάπτυξθ και εφαρμογι πιλοτικοφ ςυςτιματοσ για τθν Ολοκλθρωμζνθ Διαχείριςθ των τερεών
Αποβλιτων ςτθν Σινο ςε ςυμφωνία με τθν Οδθγία Πλαίςιο για τα τερεά Απόβλθτα”. Η εκδιλωςθ
πραγματοποιικθκε το απόγευμα τθσ Παραςκευισ 4 Νοεμβρίου 2011 ςτο Πνευματικό Κζντρο Πφργου Σινου, με τθ
ςυμμετοχι πολλών κατοίκων του οικιςμοφ αλλά και τθσ ευρφτερθσ περιοχισ. το πλαίςιο τθσ εκδιλωςθσ αυτισ, οι
ςυμμετζχοντεσ είχαν τθ δυνατότθτα να γνωρίςουν τουσ φορείσ του ζργου, μζςω των εκπροςώπων τουσ και 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. τθν εκδιλωςθ παρζςτθ ο Διμαρχοσ Σινου κ. Παναγιώτθσ Κροντθράσ, ο οποίοσ ςτθν ομιλία του
ενθμζρωςε τουσ κατοίκουσ για το ζργο, τθ διαδικαςία επιλογισ τθσ περιοχισ και τθ μεγάλθ ςθμαςία που ζχει ςτον
εξορκολογιςμό τθσ ςυλλογισ απορριμμάτων, ηθτώντασ τθν ενεργι ςυμμετοχι τουσ ςτισ δράςεισ υλοποίθςθσ του
ζργου. Είχε προθγθκεί θ πρώτθ ςυνάντθςθ (kick off meeting) των φορζων του ζργου το πρωί τθσ Παραςκευισ ςτθν
αίκουςα του Δθμοτικοφ ςυμβουλίου Σινου, όπου και αναλφκθκαν οι διαδικαςίεσ εφαρμογισ και ανάπτυξθσ κακώσ
και οικονομικά και τεχνικά κζματα. Η επόμενθ παρουςίαςθ του ζργου κα λάβει χώρα ςτισ 15 Νοεμβρίου 2011 ςτθν
Ακινα ςτθν ετιςια ςυνάντθςθ των φορζων τθσ Ελλάδασ και Κφπρου, των οποίων οι προτάςεισ κα
χρθματοδοτθκοφν από το πρόγραμμα LIFE+, το χρθματοδοτικό μζςο τθσ ΕΕ για το περιβάλλον, όπου κα παραβρεκεί
και ο Διμαρχοσ.

Από Δελτίο Σφπου του Διμου Σινου ςτισ 7/11/11
Επιμζλεια Νίκοσ Φώςκολοσ
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2. Δήμοσ Σηνου
Διακζςιμθ:
http://www.tinos.gov.gr/portal/page/portal/tinos/informative/bulletins/FullStory?id
=4554506
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ΔΗΜΟ ΣΗΝΟΤ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΠΟΤ
Πλθροφορίεσ: 2283360125
e-mail: tinos_press@1516.syzefxis.gov.gr
Σινοσ, 07/11/2011
ΔΕΛΣΙΟ

ΣΤΠΟΤ

Παρουςίαςη Προγράμματοσ Ολοκληρωμζνησ Διαχείριςησ Στερεών Αποβλήτων – ISWM-TINOS

Ο Διμοσ Σινου, ςε ςυνεργαςία με το Εκνικό Μετςόβιο Πολυτεχνείο, το Πανεπιςτιμιο τθσ Βερόνα και το Ινςτιτοφτο Σεχνολογίασ &
Εφαρμογών τερεών Καυςίμων του ΕΚΕΣΑ, διοργάνωςε με επιτυχία τθν Εκδιλωςθ Ευρείασ Δθμοςιοποίθςθσ (Launching event) του ζργου
LIFE10 ENV/GR/000610, με τίτλο: “ISWM-TINOS: Ανάπτυξθ και εφαρμογι πιλοτικοφ ςυςτιματοσ για τθν Ολοκλθρωμζνθ Διαχείριςθ των
τερεών

Αποβλιτων

ςτθν

Σινο

ςε

ςυμφωνία

με

τθν

Οδθγία

Πλαίςιο

για

τα

τερεά

Απόβλθτα”.

Η εκδιλωςθ πραγματοποιικθκε το απόγευμα τθσ Παραςκευισ 4 Νοεμβρίου 2011 ςτο Πνευματικό Κζντρο Πφργου Σινου, με τθ ςυμμετοχι
πολλών κατοίκων του οικιςμοφ αλλά και τθσ ευρφτερθσ περιοχισ. το πλαίςιο τθσ εκδιλωςθσ αυτισ, οι ςυμμετζχοντεσ είχαν τθ δυνατότθτα
να γνωρίςουν τουσ φορείσ του ζργου, μζςω των εκπροςώπων τουσ, και 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.
τθν εκδιλωςθ παρζςτθ ο Διμαρχοσ Σινου κ. Παναγιώτθσ Κροντθράσ, ο οποίοσ ςτθν ομιλία του ενθμζρωςε τουσ κατοίκουσ για το ζργο, τθν
διαδικαςία επιλογισ τθσ περιοχισ και τθ μεγάλθ ςθμαςία που ζχει ςτον εξορκολογιςμό τθσ ςυλλογισ απορριμμάτων, ηθτώντασ τθν ενεργι
ςυμμετοχι τουσ ςτισ δράςεισ υλοποίθςθσ του ζργου.
Είχε προθγθκεί θ πρώτθ ςυνάντθςθ (kick off meeting) των φορζων του ζργου το πρωί τθσ Παραςκευισ ςτθν αίκουςα του Δθμοτικοφ
ςυμβουλίου Σινου, όπου και αναλφκθκαν οι διαδικαςίεσ εφαρμογι σ και ανάπτυξθσ κακώσ και οικονομικά και τεχνικά κζματα.
Η επόμενθ παρουςίαςθ του ζργου κα λάβει χώρα ςτισ 15 Νοεμβρίου ςτθν Ακινα ςτθν ετιςια ςυνάντθςθ των φορζων τθσ Ελλάδασ και
Κφπρου, των οποίων οι προτάςεισ κα χρθματοδοτθκοφν από το πρόγραμμα LIFE+, το χρθματοδοτικό μζςο τθσ ΕΕ για το περιβάλλον, όπου κα
παραβρεκεί και ο Διμαρχοσ.
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3. Naxos-news
Διακζςιμθ: http://www.naxos-news.gr/?aid=9817
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ΖΓΙΝΕ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΕΡΕΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ISWM-TINOS

Δημοςίευςη:07.11.2011,15:44
Σελευταία Ενημζρωςη: 07.11.2011, 18:28

8 Share
Ο Δήμοσ Σήνου, ςε ςυνεργαςία με το Εθνικό Μετςόβιο Πολυτεχνείο, το Πανεπιςτήμιο τησ Βερόνα και το
Ινςτιτοφτο Σεχνολογίασ & Εφαρμογών τερεών Καυςίμων του ΕΚΕΣΑ, διοργάνωςε με επιτυχία την Εκδήλωςη
Ευρείασ Δημοςιοποίηςησ (Launching event) του ζργου LIFE10 ENV/GR/000610, με τίτλο: “ISWM-TINOS: Ανάπτυξη
και εφαρμογή πιλοτικοφ ςυςτήματοσ για την Ολοκληρωμζνη Διαχείριςη των τερεών Αποβλήτων ςτην Σήνο ςε
ςυμφωνία με την Οδηγία Πλαίςιο για τα τερεά Απόβλητα”. Η εκδήλωςη πραγματοποιήθηκε το απόγευμα τησ
Παραςκευήσ 4 Νοεμβρίου ςτο Πνευματικό Κζντρο Πφργου Σήνου, με τη ςυμμετοχή πολλών κατοίκων του
οικιςμοφ αλλά και τησ ευρφτερησ περιοχήσ. Η επόμενη παρουςίαςη του ζργου θα γίνει ςτισ 15 Νοεμβρίου ςτην
Αθήνα

Από τθν παρουςίαςθ του προγράμματοσ διαχείριςθσ ςτερεών αποβλιτων ςτθν Σινο

το πλαίςιο τθσ εκδιλωςθσ αυτισ, όπωσ επιςθμαίνεται από το διμο Σινου, οι ςυμμετζχοντεσ είχαν τθ δυνατότθτα
να γνωρίςουν τουσ φορείσ του ζργου, μζςω των εκπροςώπων τουσ, και 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.
τθν εκδιλωςθ παρζςτθ ο Διμαρχοσ Σινου κ. Παναγιώτθσ Κροντθράσ, ο οποίοσ ςτθν ομιλία του ενθμζρωςε τουσ
κατοίκουσ για το ζργο, τθν διαδικαςία επιλογισ τθσ περιοχισ και τθ μεγάλθ ςθμαςία που ζχει ςτον εξορκολογιςμό
τθσ ςυλλογισ απορριμμάτων, ηθτώντασ τθν ενεργι ςυμμετοχι τουσ ςτισ δράςεισ υλοποίθςθσ του ζργου.
Είχε προθγθκεί θ πρώτθ ςυνάντθςθ (kick off meeting) των φορζων του ζργου το πρωί τθσ Παραςκευισ ςτθν
αίκουςα του Δθμοτικοφ ςυμβουλίου Σινου, όπου και αναλφκθκαν οι διαδικαςίεσ εφαρμογισ και ανάπτυξθσ κακώσ
και οικονομικά και τεχνικά κζματα.
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Η επόμενθ παρουςίαςθ του ζργου κα λάβει χώρα ςτισ 15 Νοεμβρίου ςτθν Ακινα ςτθν ετιςια ςυνάντθςθ των
φορζων τθσ Ελλάδασ και Κφπρου, των οποίων οι προτάςεισ κα χρθματοδοτθκοφν από το πρόγραμμα LIFE+, το
χρθματοδοτικό μζςο τθσ ΕΕ για το περιβάλλον, όπου κα παραβρεκεί και ο Διμαρχοσ.
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4. Παριανόσ Σφποσ
Διακζςιμθ: http://www.parianostypos.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=3476:------iswm-tinos&catid=77:personal-tech&Itemid=420
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5. Palo
Διακζςιμθ: http://www.palo.gr/cluster/articles/aigaio-nea/27647/?clid=3466510
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6. Κυκλαδίτησ
Διακζςιμθ:
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%C
F%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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Δευτζρα, 07 Νοζμβριοσ 2011 17:34

Σινοσ: Παρουςίαςθ Προγράμματοσ Ολοκλθρωμζνθσ
Διαχείριςθσ τερεών Αποβλιτων.

Ο Δήμοσ Σήνου, ςε ςυνεργαςία με το Εκνικό Μετςόβιο Πολυτεχνείο, το Πανεπιςτιμιο τθσ Βερόνα και το Ινςτιτοφτο
Σεχνολογίασ & Εφαρμογών τερεών Καυςίμων του ΕΚΕΣΑ, διοργάνωςε με επιτυχία τθν Εκδήλωςη Ευρείασ
Δημοςιοποίηςησ (Launching event) του ζργου LIFE10 ENV/GR/000610, με τίτλο:“ISWM-TINOS: Ανάπτυξη και εφαρμογή
πιλοτικοφ ςυςτήματοσ για την Ολοκληρωμζνη Διαχείριςη των Στερεών Αποβλήτων ςτην Τήνο ςε ςυμφωνία με την
Οδηγία Πλαίςιο για τα Στερεά Απόβλητα”.
Η εκδιλωςθ πραγματοποιικθκε το απόγευμα τθσ Παραςκευισ 4 Νοεμβρίου 2011 ςτο Πνευματικό Κζντρο Πφργου Σινου,
με τθ ςυμμετοχι πολλών κατοίκων του οικιςμοφ αλλά και τθσ ευρφτερθσ περιοχισ. το πλαίςιο τθσ εκδιλωςθσ αυτισ, οι
ςυμμετζχοντεσ είχαν τθ δυνατότθτα να γνωρίςουν τουσ φορείσ του ζργου, μζςω των εκπροςώπων τουσ, και 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.
τθν εκδιλωςθ παρζςτθ ο Διμαρχοσ Σινου κ. Παναγιώτθσ Κροντθράσ, ο οποίοσ ςτθν ομιλία του ενθμζρωςε τουσ
κατοίκουσ για το ζργο, τθν διαδικαςία επιλογισ τθσ περιοχισ και τθ μεγάλθ ςθμαςία που ζχει ςτον εξορκολογιςμό τθσ
ςυλλογισ απορριμμάτων, ηθτώντασ τθν ενεργι ςυμμετοχι τουσ ςτισ δράςεισ υλοποίθςθσ του ζργου.
Είχε προθγθκεί θ πρώτθ ςυνάντθςθ (kick off meeting) των φορζων του ζργου το πρωί τθσ Παραςκευισ ςτθν αίκουςα του
Δθμοτικοφ ςυμβουλίου Σινου, όπου και αναλφκθκαν οι διαδικαςίεσ εφαρμογισ και ανάπτυξθσ κακώσ και οικονομικά
και τεχνικά κζματα.
Η επόμενθ παρουςίαςθ του ζργου κα λάβει χώρα ςτισ 15 Νοεμβρίου ςτθν Ακινα ςτθν ετιςια ςυνάντθςθ των φορζων
τθσ Ελλάδασ και Κφπρου, των οποίων οι προτάςεισ κα χρθματοδοτθκοφν από το πρόγραμμα LIFE+, το χρηματοδοτικό
μζςο τησ ΕΕ για το περιβάλλον, όπου κα παραβρεκεί και ο Διμαρχοσ.
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7. Σήνοσ – ο Αρνάδοσ μασ
Διακζςιμθ: http://www.arnadostinou.gr/2011/11/blog-post_08.html#more
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Παρουςίαςη
Αποβλήτων

Προγράμματοσ

Ολοκληρωμζνησ

Διαχείριςησ

τερεών

ΔΗΜΟ ΣΗΝΟΤ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΠΟΤ
Πλθροφορίεσ: 2283360125
e-mail: tinos_press@1516.syzefxis.gov.gr
Σινοσ, 07/11/2011

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
Παρουςίαςη Προγράμματοσ Ολοκληρωμζνησ Διαχείριςησ τερεών Αποβλήτων – ISWM-TINOS
Ο Δήμοσ Σήνου, ςε ςυνεργαςία με το Εκνικό Μετςόβιο Πολυτεχνείο, το Πανεπιςτιμιο τθσ Βερόνα και το Ινςτιτοφτο
Σεχνολογίασ & Εφαρμογών τερεών Καυςίμων του ΕΚΕΣΑ, διοργάνωςε με επιτυχία τθν Εκδήλωςη Ευρείασ
Δημοςιοποίηςησ (Launching event) του ζργου LIFE10 ENV/GR/000610, με τίτλο:“ISWM-TINOS: Ανάπτυξη και
εφαρμογή πιλοτικοφ ςυςτήματοσ για την Ολοκληρωμζνη Διαχείριςη των Στερεών Αποβλήτων ςτην Τήνο ςε
ςυμφωνία με την Οδηγία Πλαίςιο για τα Στερεά Απόβλητα”.
Η εκδιλωςθ πραγματοποιικθκε το απόγευμα τθσ Παραςκευισ 4 Νοεμβρίου 2011 ςτο Πνευματικό Κζντρο
Πφργου Σινου, με τθ ςυμμετοχι πολλών κατοίκων του οικιςμοφ αλλά και τθσ ευρφτερθσ περιοχισ. το πλαίςιο τθσ
εκδιλωςθσ αυτισ, οι ςυμμετζχοντεσ είχαν τθ δυνατότθτα να γνωρίςουν τουσ φορείσ του ζργου, μζςω των
εκπροςώπων τουσ, και 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.
τθν εκδιλωςθ παρζςτθ ο Διμαρχοσ Σινου κ. Παναγιώτθσ Κροντθράσ, ο οποίοσ ςτθν ομιλία του ενθμζρωςε
τουσ κατοίκουσ για το ζργο, τθν διαδικαςία επιλογισ τθσ περιοχισ και τθ μεγάλθ ςθμαςία που ζχει ςτον
εξορκολογιςμό τθσ ςυλλογισ απορριμμάτων, ηθτώντασ τθν ενεργι ςυμμετοχι τουσ ςτισ δράςεισ υλοποίθςθσ του
ζργου.
Είχε προθγθκεί θ πρώτθ ςυνάντθςθ (kick off meeting) των φορζων του ζργου το πρωί τθσ Παραςκευισ ςτθν
αίκουςα του Δθμοτικοφ ςυμβουλίου Σινου, όπου και αναλφκθκαν οι διαδικαςίεσ εφαρμογισ και ανάπτυξθσ κακώσ
και οικονομικά και τεχνικά κζματα.
Η επόμενθ παρουςίαςθ του ζργου κα λάβει χώρα ςτισ 15 Νοεμβρίου ςτθν Ακινα ςτθν ετιςια ςυνάντθςθ
των φορζων τθσ Ελλάδασ και Κφπρου, των οποίων οι προτάςεισ κα χρθματοδοτθκοφν από το πρόγραμμα LIFE+, το
χρηματοδοτικό μζςο τησ ΕΕ για το περιβάλλον, όπου κα παραβρεκεί και ο Διμαρχοσ.
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8. Σήνια news
Διακζςιμθ: http://tinianews.blogspot.com/2011/11/blog-post_09.html
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ΣΕΣΆΡΣΗ, 9 ΝΟΕΜΒΡΊΟΤ 2011

Παρουςίαςθ
Αποβλιτων

Προγράμματοσ

Ολοκλθρωμζνθσ

Διαχείριςθσ

τερεών

Παρουςίαςη Προγράμματοσ Ολοκληρωμζνησ Διαχείριςησ τερεών Αποβλήτων – ISWM-TINOS
Ο Δήμοσ Σήνου, ςε ςυνεργαςία με το Εκνικό Μετςόβιο Πολυτεχνείο, το Πανεπιςτιμιο τθσ Βερόνα
και το Ινςτιτοφτο Σεχνολογίασ & Εφαρμογών τερεών Καυςίμων του ΕΚΕΣΑ, διοργάνωςε με επιτυχία
τθν Εκδήλωςη Ευρείασ Δημοςιοποίηςησ (Launching event) του ζργου LIFE10 ENV/GR/000610, με
τίτλο: “ISWM-TINOS: Ανάπτυξη και εφαρμογή πιλοτικοφ ςυςτήματοσ για την Ολοκληρωμζνη Διαχείριςη
των Στερεών Αποβλήτων ςτην Τήνο ςε ςυμφωνία με την Οδηγία Πλαίςιο για τα Στερεά Απόβλητα”.
Η εκδιλωςθ πραγματοποιικθκε το απόγευμα τθσ Παραςκευισ 4 Νοεμβρίου 2011 ςτο Πνευματικό
Κζντρο Πφργου Σινου, με τθ ςυμμετοχι πολλών κατοίκων του οικιςμοφ αλλά και τθσ ευρφτερθσ
περιοχισ. το πλαίςιο τθσ εκδιλωςθσ αυτισ, οι ςυμμετζχοντεσ είχαν τθ δυνατότθτα να γνωρίςουν τουσ
φορείσ του ζργου, μζςω των εκπροςώπων τουσ, και 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.
τθν εκδιλωςθ παρζςτθ ο Διμαρχοσ Σινου κ. Παναγιώτθσ Κροντθράσ, ο οποίοσ ςτθν ομιλία του
ενθμζρωςε τουσ κατοίκουσ για το ζργο, τθν διαδικαςία επιλογισ τθσ περιοχισ και τθ μεγάλθ ςθμαςία που
ζχει ςτον εξορκολογιςμό τθσ ςυλλογισ απορριμμάτων, ηθτώντασ τθν ενεργι ςυμμετοχι τουσ ςτισ δράςεισ
υλοποίθςθσ του ζργου.
Είχε προθγθκεί θ πρώτθ ςυνάντθςθ (kick off meeting) των φορζων του ζργου το πρωί τθσ
Παραςκευισ ςτθν αίκουςα του Δθμοτικοφ ςυμβουλίου Σινου, όπου και αναλφκθκαν οι διαδικαςίεσ
εφαρμογισ και ανάπτυξθσ κακώσ και οικονομικά και τεχνικά κζματα.
Η επόμενθ παρουςίαςθ του ζργου κα λάβει χώρα ςτισ 15 Νοεμβρίου ςτθν Ακινα ςτθν ετιςια ςυνάντθςθ
των φορζων τθσ Ελλάδασ και Κφπρου, των οποίων οι προτάςεισ κα χρθματοδοτθκοφν από το
πρόγραμμα LIFE+, το χρηματοδοτικό μζςο τησ ΕΕ για το περιβάλλο, όπου κα παραβρεκεί και ο Διμαρχοσ.
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9. cycladesisland.gr
Διακζςιμθ: http://cycladesisland.gr/
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