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Συνέδριο με τίτλο «Αειφόρος Διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων» διοργανώνεται στις 28
και 29 Ιουνίου του 2012 στο Δημαρχιακό μέγαρο του Δήμου Παπάγου-Χολαργού.

Αρχικός στόχος του συνεδρίου είναι να προάγει την έρευνα και τις αναπτυξιακές
δραστηριότητες στον τομέα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων σε Εθνικό και Διεθνές
επίπεδο.

Στο συνέδριο θα παρουσιαστούν οι πιο πρόσφατες, καινοτόμες και προηγμένες τεχνικές
και επιστημονικές μέθοδοι στον τομέα της διαχείρισης των απορριμμάτων ενώ ιδιαίτερη
προσοχή θα δοθεί σε προϊόντα τα οποία παράγονται από απορρίμματα όπως: Βιοκαύσιμα,
Κόμποστ, υλικά, κλπ.

Ένας επιπλέον στόχος του συνεδρίου θα είναι να προωθήσει την ανταλλαγή πληροφοριών
και μεθόδων ανάμεσα σε επιστήμονες, ερευνητές, μηχανικούς, φοιτητές, και σε όσους
ασχολούνται με το αντικείμενο παγκοσμίως. Ένα ειδικό εργαστήρι (στην Ελληνική γλώσσα)
θα επικεντρώσει τις εργασίες του στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι τοπικοί φορείς
(τοπικές αρχές και Δήμοι) στον τομέα διαχείρισης των στερεών αποβλήτων.

Επιμέλεια:Xρήστος Μαζάνης

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 19 Ιουνίου 2012, 18:43

Δημιουργία Web Site
Δημιουργήστε & Δημοσιεύστε το Site σας σε 5 Λεπτά Μόνο. Δωρεάν!

www.papaki.gr/website
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Αποστολή Διαδώστε το Μέγεθος κειμένου: A A A

Απίστευτες Προσφορές έως -95%! Αγόρασε τώρα!

Αρχική σελίδα

Διαβάστε Επίσης

Κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας…

Αρμαντίλλο, το τεθωρακισμένο της φύσης

Κοινόχρηστα ποδήλατα και στην Αθήνα

Συνέδριο για τις «Νέες Καλλιέργειες» τον
Ιανουάριο του 2013 στην Αθήνα

Ποια φυτά σώζουν τον κήπο μας από τις
πυρκαγιές

Ψαρεύοντας μπλε καβούρια στο Δέλτα

Κάνουν τα πάντα για λίγο μέλι

Πρόκληση θαλάσσιας ρύπανσης από Ιστιοφόρο
στη Σύμη

Εντυπωσιακή η ευφυΐα των δελφινιών

Αγ. Θεόδωροι Λεχαινών: Διαμαρτυρία για τη
δυσοσμία από τη λειτουργία επιχείρησης

Δείτε σχετικά video

Κάνουν τα πάντα για λίγο μέλι

Βρετανία: «Έβρεξε» προβλήματα

Ενεργειακοί Επιθεωρητές
Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης Κουρής
Κων/νος .Χαλάνδρι,2106821272
www.energometron.gr

Scrap αλουμινίου
και άλλων μετάλλων, αγοράζουμε τοις μετρητοίς, σε
όλη την Ελλάδα
www.makedonas-scrap.gr

Επίβλεψη
Διαχείριση-έκδοση κοινοχρήστων στην Θεσσαλονίκη
στις καλύτερες τιμές!
www.epivlepo.gr

Γεωτρήσεις νερού
Γεωτρήσεις γεωθερμίας αντλίες νερού Οικονομικά
γρήγορα & υπεύθυνα
www.drilldeck.gr
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Νέες αφίξεις σε Ζωολογικό Κήπο στην
Αλάσκα

Κοντά στους πληγέντες του Κολοράντο ο
πρόεδρος των Η.Π.Α. (No4)

Κοντά στους πληγέντες του Κολοράντο ο
πρόεδρος των Η.Π.Α. (Νο2)

Κοντά στους πληγέντες του Κολοράντο ο
πρόεδρος των Η.Π.Α.

Κοντά στους πληγέντες του Κολοράντο ο
πρόεδρος των Η.Π.Α. (No3)

Μαίνονται πυρκαγιές στη Σιβηρία

Εκτός ελέγχου η φωτιά στο Κολοράντο
(Νο2)

Εκτός ελέγχου η φωτιά στο Κολοράντο
(Νο3)

Εκτός ελέγχου η φωτιά στο Κολοράντο

Άλματα χαράς μετά από ένα φιλί…

Η.Π.Α.: Αρκούδα ανοίγει γκαραζόπορτα
για να σώσει το μικρό της

Εικόνες καταστροφής στο Αφγανιστάν

Σκουπιδότοπος ο πλανότοπος του
Μαΐστρου Αλεξανδρούπολης

Η ώρα της γέννας σπάνιου είδους
ρινόκερου

Πάνω από δέκα νεκροί στην Κίνα λόγω
πλημμύρων

Βρετανία: Σοβαρά προβλήματα από
πλημμύρες
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