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Παρουσίαση καινοτόµου συστήµατος
επεξεργασίας της άλµης από µονάδες
αφαλάτωσης στην Τήνο
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Ο δήµος Τήνου, στην προσπάθεια για την ασφαλή και
περιβαλλοντικά φιλική υδροδότηση του νησιού, συµµετέχει ως
Συντονιστής Εταίρος στο Ευρωπαϊκό συγχρηµατοδοτούµενο έργο
LIFE+ “SOL-BRINE” µε τίτλο «Ανάπτυξη ενός καινοτόµου και
ενεργειακά αυτόνοµου συστήµατος επεξεργασίας της άλµης από
µονάδες αφαλάτωσης» (LIFE ENV/GR/000299). Το έργο θα
παρουσιαστεί την Παρασκευή 11 Νοεµβρίου 2011 και ώρα 18:00
στο Ίδρυµα Τηνιακού Πολιτισµού.
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Μεγάλη γιορτή ανακύκλωσης
για τους µαθητές των
σχολείων της Τήνου
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Τήνου

05.12.2011,

Οι εκδηλώσεις για το
Πολυτεχνείο στο δήµο Τήνου

15:38

15:23
05.12.2011,
15:36

∆ΗΜΟΦΙΛΗ

Εγκρίθηκαν, ο προϋπολογισµός 2012 της
Περιφέρειας Ν. Αιγαίου και προγραµµατική
σύµβαση µε το δήµο Νάξου & Μικρών
Κυκλάδων
Σε κυρώσεις για τα δηµοσιονοµικά
απείθαρχα κράτη συµφώνησαν Μέρκελ και
Σαρκοζί
Η απόφαση της Χάγης δεν υποκαθιστά τη
διαδικασία στον ΟΗΕ, υπενθυµίζει το ΥΠΕΞ
Συµβολική κατάληψη στο πολιτικό γραφείο
του υπουργού ∆ικαιοσύνης Μ.Παπαϊωάννου
Τρεις νέες συλλήψεις έγιναν στη Ρόδο για
χρέη προς το δηµόσιο

Έκπτωση 30% στα εισιτήρια
των τριτέκνων της Τήνου

Τελευταίες ειδήσεις σχετικά
µε Τεχνολογία
Συνεχίζονται οι ηµερίδες για
ασφαλή πλοήγηση στο
∆ιαδίκτυο

∆ηµοσιοποίηση του έργου SOL-BRINE:
«Ανάπτυξη ενός καινοτόµου και ενεργειακά αυτόνοµου συστήµατος επεξεργασίας
της άλµης από µονάδες αφαλάτωσης».
Στην εκδήλωση, οι συµµετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να ενηµερωθούν σχετικά
µε το έργο (µέσω προβολής παρουσιάσεων, διανοµής έντυπου υλικού και
διεξαγωγής συζήτησης µε µέλη της οµάδας εργασίας του προγράµµατος).
Το συγκεκριµένο 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.

Μου αρέσει!

Γίνετε οι πρώτοι από τους φίλους σας που θα αρέσει αυτό.

Ξεκίνησαν εργασίες
ασφαλτόστρωσης στο ∆.∆.
Σαγκρίου
Το Facebook αντιµέτωπο µε
την Κοµισιόν για τα δεδοµένα
των χρηστών
Αναχώρησε για Άρη ο
µεγάλος ροµποτικός
εξερευνητής Curiosity
"Έξυπνα δίκτυα" στα νησιά
του Αιγαίου

Η ΑΠΟΨΗ

Το "όχι", επίκαιρο, όσο ποτέ!
26.10.2011 - Γράφει η ∆ανάη Μαύρου
Επίκαιρη όσο ποτέ στη σύγχρονη ιστορία είναι η εθνική
επέτειος του "Όχι", που ο ελληνικός λαός σύσσωµος
βροντοφωνάζει και πάλι, αυτή τη φορά στους σύγχρονους
"κατακτητές" της χώρας. Το σχέδιο, που καλά υπηρέτησαν
διαδοχικά οι ελληνικές κυβερνήσεις µε την πολιτική που
ακολούθησαν τις δεκαετίες που πέρασαν, οδήγησε µε
µαθηµατική ακρίβεια "απολύτως επιτυχώς" στο σηµερινό
ξεπούληµα της Ελλάδας και στην εξαθλίωση του λαού της.
Ενός λαού, που πέρα από τα σύγχρονα δεινά που του
επιβάλλουν, δίνεται καθηµερινά ως βορά στα κοφτερά και
αδηφάγα δόντια λεόντων. Κι αυτή την πολιτική, µε περισσό
θράσος, την βαπτίζουν "σωτηρία της χώρας"!
« Πλήρες σχόλιο »

Τελευταίες ειδήσεις σχετικά
µε Κυκλάδες
Συνεχίζονται οι εκλογές για
νέο ∆.Σ. του Επιµελητηρίου
Κυκλάδων στη Μύκονο
Όλοι οι υποψήφιοι στις
εκλογές για την ανάδειξη
νέου ∆Σ του Επιµελητηρίου
Κυκλάδων
Το επιµελητήριο Κυκλάδων
ζητεί την αφαίρεση των
εισφορών των
επαγγελµατιών από το
εισόδηµα
Αρωγός στους δήµους ο
Τάσος Αναστασίου
"Η καθυστέρηση πληρωµής
δόσης να µην επιφέρει
απώλεια του δικαιώµατος
ρύθµισης οφειλών"

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
Ψήφισµα διαµαρτυρίας για το χαράτσι της ∆ΕΗ
Την πρόταση του δηµάρχου Νάξου &
Μικρών Κυκλάδων να σταλεί ψήφισµα
διαµαρτυρίας για το χαράτσι στη ∆ΕΗ
και στο υπ. Οικονοµικών, αποφάσισε
κατά πλειοψηφία το δηµοτικό συµβούλιο
Νάξου & Μικρών Κυκλάδων το
Σάββατο. Παράλληλα, θα ζητηθεί η επίσπευση της
απόφασης του ΣτΕ, ενώ θα εξεταστεί η δηµιουργία
επιτροπής για να ασχοληθεί µε τη διεκδίκηση κατάργησής
του. 20/11/2011

"Η ΕΑΣ Νάξου έχει παραγωγή και είναι βιώσιµη"
"Ναι" στη Μ.Π.Ε. για τα αιολικά πάρκα στη Νάξο, είπε
ο Ν. Μαράκης
Ο Μ. Μαργαρίτης για τη Μ.Π.Ε. των αιολικών πάρκων
στη Νάξο
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