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ΠΟΙΑ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΊΑ ΣΑΣ
ΕΝΙΑΦΈΡΕΙ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΟ;

«Πρόσκληση στην εκδήλωση ευρείας
δηµοσιοποίησης του έργου SOL-BRINE µε
τίτλο «Ανάπτυξη ενός καινοτόµου και
ενεργειακά αυτόνοµου συστήµατος
επεξεργασίας της άλµης από µονάδες
αφαλάτωσης».
Αξιότιµοι Κύριοι, o 9ήµος
Τήνου σας προσκαλεί στην
εκδήλωση ευρείας
δηµοσιοποίησης του έργου
SOL-BRINE (LIFE ENV/GR
/000299), τη ευτέρα 17
Οκτωβρίου 2011 και ώρα
18:00 στο ίδρυµα Τηνιακού
Πολιτισµού, στην Τήνο.
Ο 9ήµος στην προσπάθεια για
την ασφαλή και
περιβαλλοντικά φιλική
υδροδότηση του νησιού µας
συµµετέχει ως Συντονιστής Εταίρος στο Ευρωπαϊκό
συγχρηµατοδοτούµενο έργο LIFE+ “SOL-BRINE”. Το έργο
αποσκοπεί στην ανάπτυξη ενός καινοτόµου, ενεργειακά αυτόνοµου
συστήµατος επεξεργασίας της άλµης, η οποία παράγεται κατά τη
λειτουργία των µονάδων αφαλάτωσης. Για το λόγο αυτό, θα
εγκατασταθεί ένα πιλοτικό σύστηµα σε υφιστάµενη µονάδα
αφαλάτωσης στην Τήνο (περιοχή: Άγιος Φωκάς). Το σύστηµα
αναµένεται ότι θα επιτυγχάνει υψηλή ανάκτηση νερού (>90%) και
παραγωγή στερεού άλατος εµπορικής αξίας και ότι θα αποτελέσει
παράδειγµα προς εφαρµογή τόσο για τα νησιά του τόπου µας όσο
και για Ευρωπαϊκά νησιά τα οποία αντιµετωπίζουν παρόµοια
προβλήµατα.
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Ετικέτες ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
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Εκκλησια
You may select multiple answers.
Εµφάνιση
αποτελεσµάτων
Ψήφοι µέχρι αυτήν τη στιγµή: 63
Μέρες που αποµένουν για να
ψηφίσετε: 31

ΗΜΟΦΙΛΕΊΣ ΑΝΑΡΤΉΣΕΙΣ

9ηµοπρασία 9ήµου Τήνου για
την εκµίσθωση παραλιών
Ιστορίες Κόµικς από παιδιά του
2ου 9ηµοτικού Σχολείου Τήνου

Σπουδαία εµφάνιση Καµολίνου
και νίκη - πρόκριση για τον ΑΟ
Τήνου

>>

Αναζήτηση Πρόγνωσης

Πολιτισµός

Τα εγκαίνια του νέου Μουσείου
Κώστα Τσόκλη στον Κάµπο στις
εκδηλώσεις για τον εορτασµό
της 9ιεθνούς Ηµέρας Μουσείων

στις 13:23

αύριο

Αθλητισµός

H Tήνος, στην καλοκαιρινή
έκδοση του περιοδικού
πολυτελείας VOGUE

9είτε την πρόσκληση εδώ

απόψε

Πολιτική

Νεότερη ανάρτηση
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