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Ανάπτυξη συστήµατος επεξεργασίας της άλµης σε µονάδες αφαλάτωσης των Κυκλάδων
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Ο Καιρός Τώρα
Ερµούπολη
16 o C
Άνεµος: 28 km/h ΝΝ∆
Υγρ: 77%

Αίθριος καιρός

Ο ∆ήµος 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 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.
Σηµειώνεται ότι, στο πλαίσιο δηµοσιοποίησης του SOL-BRINE, θα γίνει
παρουσίαση του έργου την Παρασκευή 11 Νοεµβρίου 2011 και ώρα
18:00 στο Ίδρυµα Τηνιακού Πολιτισµού. 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).

∆ΕΙΤΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΜΑΣ

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το έργο και την εκδήλωση, οι
ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθυνθούν στο ∆ήµο Τήνου (τηλ. 22833
60100 - κ. Βιδάλης) ή στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (τηλ. 210 772
4372 - κ. Ξεύγενος).

Μύκονος
15 o C
Άνεµος: 22 km/h Ν∆
Υγρ: 88%

Εκτυπώσιµη µορφή

Στείλτε τη σελίδα σε φίλο

Αραιή συννεφιά
∆ΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πάρος
16 o C
Άνεµος: 15 km/h ∆Ν∆
Υγρ: 77%

Αραιή συννεφιά
Θήρα
16 o C
Άνεµος: 19 km/h Ν∆
Υγρ: 77%

Αραιή συννεφιά
Μήλος
16 o C
Άνεµος: 15 km/h ∆Ν∆
Υγρ: 77%

Αραιή συννεφιά
∆ωρεάν καιρός µε email
Λάβετε τοπικές προγνώσεις καιρού
και έκτακτα δελτία για την περιοχή
σας
www.freemeteo.com

Αναζήτηση Πρόγνωσης
Feeds by Freemeteo

Εκλογές για την ανάδειξη νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Επιµελητηρίου Κυκλάδων
∆εµένα τα πλοία την 1η ∆εκεµβρίου, λόγω συµµετοχής της ΠΝΟ στην 24ωρη γενική
απεργία της ΓΣΕΕ
Τιµητική ∆ιάκριση από την Ε.Ε.∆.Ε. προς το Επιµελητήριο Κυκλάδων
Στα επίπεδα του 2010 εκτιµάται ότι θα παραµείνει ο κύκλος εργασιών στα ελληνικά
ξενοδοχεία φέτος, σύµφωνα µε έρευνα του ΙΤΕΠ
Σε εφαρµογή από 1η Νοεµβρίου οι περικοπές στις κύριες και επικουρικές συντάξεις του
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Σε λειτουργία η νέα ψηφιακή υπηρεσία «Ελληνικά Τρόφιµα» για την προβολή των
ελληνικών τροφίµων
Στη δηµοσιότητα η νέα λίστα µε τα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλµατα
Παράταση έως τις 30 ∆εκεµβρίου 2011 για τη ρύθµιση των αυθαιρέτων
Στον ΟΑΕΕ οι απασχολούµενοι µε σύµβαση µίσθωσης έργου σε φορείς του ∆ηµόσιου
Τοµέα και σε επιχειρήσεις των ΟΤΑ
Έλεγχοι σε διάφορες κατηγορίες επιχειρήσεων από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για την καταπολέµηση
της ανασφάλιστης εργασίας
Ολοκλήρωση του Εκπαιδευτικού Κύκλου Β' Εξαµήνου 2011 από το Επιµελητήριο
Κυκλάδων
Οι αλλαγές στους µισθούς του ∆ηµοσίου µε το νέο µισθολόγιο
Επενδυτικές προτάσεις ύψους 854 εκατ. ευρώ κατατέθηκαν στη β’ φάση του
Επενδυτικού Νόµου
Απολογισµός Επιµελητηρίου Κυκλάδων 2006 - 2011
Ανακήρυξη υποψηφίων Επιµελητηρίου Κυκλάδων
Αύξηση των τουριστικών αφίξεων τον Οκτώβριο, σύµφωνα µε στοιχεία του ΣΕΤΕ
Σε 36 µήνες η εξόφληση των προστίµων για τα αυθαίρετα
Ανέλπιστη άνοδος για τον ευρωπαϊκό τουρισµό, σύµφωνα µε στοιχεία του Παγκόσµιου
Οργανισµού Τουρισµού
Τακτοποίηση αυθαιρέτων και στους παραδοσιακούς οικισµούς
∆ιευκρινίσεις της ∆ΕΗ για το έκτακτο ειδικό τέλος ακινήτων
Στη ρύθµιση των οφειλών δικαιούχων στεγαστικών δανείων προχωρά ο ΟΕΚ
Συνολικά 1170 επενδυτικές προτάσεις στη «Νέα Καινοτοµική Επιχειρηµατικότητα» του
ΕΣΠΑ
Πτώση 35,2% στην αγορά αυτοκινήτου το 10µηνο Ιανουαρίου - Οκτωβρίου
Πρωτοβουλία για επέκταση των χειµερινών τουριστικών δραστηριοτήτων από το ∆ήµο
Θήρας
76η ∆ιεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης & Γενική Συνέλευση Κ.Ε.Ε.Ε.
Ελληνο-Ρωσικό Επιχειρηµατικό Συνέδριο στη Ρόδο
Πραγµατοποιήθηκε ηµερίδα για τη «Νέα – Καινοτοµική Επιχειρηµατικότητα» και τα
προγράµµατα του Ο.Α.Ε.∆.
Φόρουµ Πολιτών – Περιφερειακή Ανάπτυξη στις Κυκλάδες: Ναυτιλία, Τουρισµός &
Πολιτισµός ...
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