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Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο σε συνεργασία µε το ∆ήµο
Τήνου σας προσκαλούν στο διεθνές συνέδριο “WaterIs Necessary
for Life, WIN4LIFE” που θα πραγµατοποιηθεί από 19-21
Σεπτεµβρίου 2013 στο Ίδρυµα Τηνιακού Πολιτισµού στην Τήνο
παρουσία πλήθους αξιόλογων εισηγητών στον τοµέα της
διαχείρισης υδάτινων πόρων και επεξεργασίας υγρών αποβλήτων
από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
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Το Συνέδριο έχει ως στόχο την ανάδειξη της σπουδαιότητας του
νερού ως αγαθού, ιδιαίτερα για τις νησιωτικές περιοχές και την
ανταλλαγή απόψεων αναφορικά µε τη διαχείριση του νερού,
καινοτόµες τεχνολογίες επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, τη
διαχείριση της άλµης από µονάδες αφαλάτωσης και την
προώθηση ενεργειακά αυτόνοµων συστηµάτων για την
αντιµετώπιση του προβλήµατος της έλλειψης του νερού, πάντοτε
µε σεβασµό προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Στο πλαίσιο
του συνεδρίου θα λάβει χώρα επίσκεψη στο πιλοτικό σύστηµα
που αναπτύχθηκε στον Άγιο Φωκά για την επεξεργασία της
άλµης.
Το συνέδριο οργανώνεται στο πλαίσιο του έργου SOLBRINE
(http://uest.ntua.gr/solbrine), το οποίο χρηµατοδοτείται από το
εργαλείο LIFE+ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Για αναλυτικότερες
πληροφορίες επισκεφθείτε τον επίσηµο δικτυακό τόπο του
συνεδρίου http://www.uest.gr/win4life ή επικοινωνήστε µε το
∆ρ. Κ. Μουστάκα ( konmoust@central.ntua.gr,
6972108947)). H είσοδος είναι ελεύθερη (δεν υπάρχει κόστος
συµµετοχής), ενώ θα υπάρχει µετάφραση στα ελληνικά σε όλη τη
διάρκεια του συνεδρίου. Το συνέδριο θα προσφέρει δυο
µεσηµεριανά γεύµατα και ένα δείπνο, ενώ στους συνέδρους που
το επιθυµούν θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης. Το κόστος
διαµονής ξεκινάει από 25 Ευρώ/βραδιά το µονόκλινο δωµάτιο µε
πρωινό.
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