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Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων: συνέδριο από το Πολυτεχνείο 28 & 29
Ιουνίου
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 Περιβάλλον  Ενέργεια  Οικολογία:  Συνέδριο  με  τίτλο  «Αειφόρος

Διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων» το οποίο θα λάβει χώρα στις 28

και 29 Ιουνίου του 2012 στο Δημαρχιακό μέγαρο του Δήμου Παπάγου-
Χολαργού  διοργανώνει  η  μονάδα  περιβαλλοντικής  επιστήμης  και  τεχνολογίας  του

Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Αρχικός στόχος του συνεδρίου είναι να προάγει την

έρευνα και τις αναπτυξιακές δραστηριότητες στον τομές της διαχείρισης [...]...

Προβάλετε το μεταφρασμένο άρθρο

το αρχικό κείμενο:

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων: συνέδριο από το Πολυτεχνείο 28 & 29
Ιουνίου

 Περιβάλλον  Ενέργεια  Οικολογία:  Συνέδριο  με  τίτλο  «Αειφόρος  Διαχείριση  των

Στερεών Αποβλήτων»  το  οποίο  θα λάβει χώρα στις 28  και  29 Ιουνίου του 2012 στο
Δημαρχιακό  μέγαρο  του  Δήμου  Παπάγου-Χολαργού  διοργανώνει  η  μονάδα

περιβαλλοντικής  επιστήμης  και  τεχνολογίας  του  Εθνικού  Μετσόβιου  Πολυτεχνείου.

Αρχικός  στόχος  του  συνεδρίου  είναι  να  προάγει  την  έρευνα  και  τις  αναπτυξιακές

δραστηριότητες στον τομές της διαχείρισης [...]

Άρθρο Αρχική προβολή

Το τελευταίο μήνυμα
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Απόβλητα

Ενέργειας
Ελλάδα

Μας άλλα έργα

Πολυμηχανική
Χτίστε ένα Πράσινο Σπίτι
ΔΩΡΕΑΝ. Πράσινες
Κατασκευές-
Φωτοβολταϊκά
www.polymichaniki.gr

Ανακύκλωση χαρτιού
Αναλαμβάνουμε την
περισυλλογή χαρτιού με
σκοπό την ανακύκλωση
του
www.stef-recycling.gr/

Ανακαίνιση - Μόνωση
Οικείες, επαγγελματικοί
χώροι Δείτε τις
προσφορές μας
www.oikodomikoskyklos.gr/

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

Πλαστικά κολονάκια
Για σήμανση δρόμων,
θέσεων στάθμευσης και
πάρκινγκ
www.doorado.eu

EnviNews.eu - Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων: συνέδριο από το Π... http://www.envinews.eu/article/345601/el

1 of 1 2/7/2012 12:13 μμ


