
 Πως; 

Δεν πήρατε πρόσκληση ; 

Εμ, βέβαια πώς να πάρετε. Αφού 

είναι μόνο για λίγους. 

Όμως μην ανησυχείτε.  

Όλοι μας, λίγο ως πολύ, θα 

νοιώσουμε το μεγάλο πάρτι.  

Αρχίζει αυτές τις μέρες και κρατάει 

έξι μήνες. 

Και όπως συμβαίνει στα τελευταία 

πενήντα χρόνια, σε αυτό το πάρτι 

θα είμαστε όλοι θεατές (θύματα) 

στο τρελό χορό, που θα έχουν 

στήσει και θα απολαμβάνουν  

οι παλιοπαρέες. 

Αυτές που εκμεταλλεύονται την 

αδυναμία πολιτικής απόφασης για 

κάτι απλό. Πολύ απλό. 

Αυτές οι παλιοπαρέες που 

ξεφεύγουν από το «απίθανο»  

όπως λένε, γνωρίζοντας κάθε 

τρύπα  στο δίχτυ του νόμου. 

 

Η Λαθρεμπορίτσα και η Νοθείτσα 

στολίζονται για το μεγάλο πάρτη 

που αρχίζει  μετά  τη Παρασκευή και 

θα κρατήσει ένα εξάμηνο.  

Και  σείς θα στέκεστε αμήχανοι 

απέναντι στο πρόβλημα και εμείς  

γίναμε και πάλι οι γραφικοί, όπως 

κάθε χρόνο, που φωνάζουμε για 

τις τραγικές συνέπειες στην υγεία, 

στο περιβάλλον και στην οικονομία.  

Και, φέτος ξανακαταθέσαμε 

προτάσεις και δείξαμε τη λύση.  

Σην εύκολη και απλή μέθοδο για τη 

πάταξη του Λαθρεμπορίου και της 

Νοθείας Καυσίμων. 

Και περιμένουμε… 
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ΣΟ ΠΑΡΣΙ ΑΡΧΙΖΕΙ… 

ΠΗΡΑΣΕ ΠΡΟΚΛΗΗ ;; 
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Πρέπει να το συζητήσουμε… 
Αρχές Νοεμβρίου τοποθετεί η Επιστ. 

Επιτροπή του ECOCITY την εκδήλωση-

συζήτηση για τη χρήση κεντρικών 

καυστήρων βιομάζας σε Αθήνα και 
Θεσσαλονίκη. Θέμα η πράσινη 

θέρμανση και η ανάγκη 

προδιαγραφών στην καύση 

θρυμμάτων ξύλου (wood chips) ή 

συσσωματωμάτων (pellets, μικρά 

πεπιεσμένα κομμάτια από σκόνη 

ξύλου ή αγροτικά παραπροϊόντα) 

στους σύγχρονους λέβητες υψηλής 

τεχνολογίας. 

 

Λέτε ;; 
Σο ΤΠΕΚΑ απέκλεισε για ένα έτος 

Ενεργειακό Επιθεωρητή (ΑΜ 17) από 

τη διενέργεια ενεργειακών επιθεωρή-

σεων, γιατί υπέπεσε σε παραβάσεις 

αφού ανέγραφε ανακριβή ενεργειακά 

στοιχεία επί των Πιστοποιητικών 

Ενεργειακής Απόδοσης κτιρίων, 

υπέβαλλε ανακριβή στοιχεία και 

εκπλήρωνε πλημμελώς τα 

επιστημονικά και επαγγελματικά του 

καθήκοντα. Καλή Αρχή ! 

 

Μελισσοτοξικά εντομοκτόνα στην 

Αττική 
Χιθυρίζεται εδώ και ένα χρόνο, χωρίς 

σοβαρή αντιμετώπιση. Κορυφαίο 

πρόβλημα από ψεκασμούς με 

επικίνδυνα εντομοκτόνα. τόχος τα 

σκαθάρια που τρώνε τους φοίνικες 

και τα κουνούπια του Νείλου. 

Αποτέλεσμα εκατομμύρια νεκρές 

μέλισσες. Σο θέμα, ευτυχώς, το έβγαλε 

στην επιφάνεια η Θεοδ. Σσώλη στο 

ΒΗΜΑ. Διαβάστε το πατώντας εδώ.   

Άξιοι !!  
Η Ειδική Μόνιμη Επιτροπή για την 

Προστασία Περιβάλλοντος της 

Βουλής, αποφάσισε. Με τεκμηρίωση 

και το βλέμμα στο σήμερα και στη 

τραγική κατάσταση στις δύο πόλεις. 

Δυστυχώς, αμέσως μετά άρχισε η 

λάσπη και ο κιτρινισμός. Μπήκε 

μπρος η Προπαγάνδα, ενώ ξέρουν 

πως δεν είμαστε έτοιμοι για 

πετρελαιοκίνηση. Πρώτα ο 

σεβασμός στη δημόσια υγεία των 

κατοίκων Αθήνας και Θεσσαλονίκης. 

Μετά να εξεταστεί το πρόβλημα και 

στις υπόλοιπες ρυπασμένες πόλεις 

μας. Σουλάχιστον μέχρι το EURO 6. 

 

Μπριγκέτες ελιάς ! 
Μια οικογενειακή επιχείρηση από την 

Καλαμάτα, άνοιξε το χορό 

συνεργασιών με τις γερμανικές 

εταιρίες. Σα οφέλη από την 

παραγωγή και εξαγωγή οικολογικών 

μπριγκέτων ελιάς, προκάλεσαν το 

ενδιαφέρον και τον δεσμό στις 

εταιρίες Κλήμης και OlioBric, για την 

αποκλειστική διάθεση στη Γερμανία 

και τις γειτονικές χώρες. Όλα 

δείχνουν πως με απλό τρόπο και 

χωρίς ταρατατζούμ, μπορεί αν 

ανθίσει η ανάπτυξη. 

 

Μέτρα στο Μιλάνο. 
Απαγόρευση κυκλοφορίας ΙΦ τη 

Κυριακή αποφάσισε ο Δήμος 

Μιλάνο, μετά τη κατακόρυφη 

αύξηση της ατμοσφαιρικής 

ρύπανσης, όπου η συγκέντρωση 

PM αυξήθηκε και έφθασε σε πολύ 

υψηλά επίπεδα.  

www.ecocity.gr
www.ecocity.gr
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ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 
 

Γνώμη σχετικά με το θέμα της πετρελαιοκίνησης ΙΧ οχημάτων 
στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη 
 

ECOCITY LETTER                  Δευτέρα 10 Οθηωβξίνπ 2011 

υμπεράσματα – Προτάσεις 
Με βάση την ακρόαση του ΤΠΕΚΑ και άλλων φορέων για το θέμα της πετρελαιοκίνησης ΙΦ οχημάτων στην Αθήνα και στη 
Θεσσαλονίκη (συνεδρίαση της 9ης επτεμβρίου 2011) και την εξέταση του σχετικού υλικού, η Επιτροπή Περιβάλλοντος της 
Βουλής: 
1. Θεωρεί ότι η απαγόρευση της πετρελαιοκίνησης ΙΦ οχημάτων στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη δεν αποτελεί μία ακόμη 
αναχρονιστική ιδιαιτερότητα της Ελλάδος* αλλά μία αναγκαιότητα που προέκυψε από την κακή ποιότητα του αέρα και τη συχνά 
προβληματική ποιότητα των καυσίμων. 
(*”η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη είναι οι μόνες πόλεις στην Ευρώπη στις οποίες απαγορεύεται η πετρελαιοκίνηση των ΙΧ 
οχημάτων”) 
2. Αναγνωρίζει τη σημαντική βελτίωση της τεχνολογίας των πετρελαιοκινητήρων σε ότι αφορά στην απόδοση τους, την 
κατανάλωση καυσίμου και, κυρίως, τους παραγόμενους ρύπους και έχει τη διάθεση να συζητήσει το θέμα της 
πετρελαιοκίνησης χωρίς δογματισμούς. 

3. Επισημαίνει ότι εξετάζει θετικά την εισαγωγή οιαδήποτε τεχνολογίας (και της πετρελαιοκίνησης) που προσδίδει συγκριτικά 
περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα στα οχήματα.  
4. Επισημαίνει ότι τα όρια εκπομπής οξειδίων αζώτου είναι σημαντικά υψηλότερα και για την τελευταία γενιά πετρελαιοκίνητων ΙΦ 
οχημάτων (έγκριση τύπου Euro 5) σε σύγκριση πάντα με τα βενζινοκίνητα ΙΦ οχήματα νέας τεχνολογίας και ως εκ τούτου θεωρεί 
ότι η εισαγωγή στην κυκλοφορία πετρελαιοκίνητων ΙΦ οχημάτων που διαθέτουν έγκριση τύπου Euro 5 θα οδηγήσει στην αύξηση 
των συγκεντρώσεων των οξειδίων του αζώτου.  
5. Θεωρεί ιδιαίτερα σημαντική την αυστηροποίηση των ορίων εκπομπής οξειδίων αζώτου και αιωρούμενων σωματιδίων στην 
έγκριση τύπου Euro 6 που αναμένεται να ισχύσει το 2014. 
6. Επισημαίνει ότι η εισαγωγή στην κυκλοφορία μεταχειρισμένων πετρελαιοκίνητων ΙΦ οχημάτων προηγούμενων εγκρίσεων 
τύπου θα οδηγήσει σε αύξηση των συγκεντρώσεων αιωρούμενων σωματιδίων και οξειδίων του αζώτου και δευτερογενώς σε 
αύξηση της συγκέντρωσης του όζοντος. 
7. Τποστηρίζει ότι το όποιο όφελος για την οικονομία δεν αντισταθμίζει τις βλάβες που προκαλούνται στην ανθρώπινη υγεία 
από τα αυξημένα επίπεδα οξειδίων αζώτου και αιωρούμενων σωματιδίων. 
8. Καταγράφει με ιδιαίτερη ανησυχία τις αναφορές για την ποιότητα των καυσίμων όπως αυτή επηρεάζεται από φαινόμενα 
νοθείας. 
9. Προβληματίζεται ως προς την ετοιμότητα του συστήματος ελέγχου των πετρελαιοκίνητων ΙΦ οχημάτων. 
10. Θεωρεί ότι η σύγχρονη τεχνολογία πετρελαιοκίνησης δεν θυμίζει σε τίποτα την αντίστοιχη στις αρχές της δεκαετίας του 80 και 
υπό αυτή την έννοια η άρση της απαγόρευσης της θα μπορούσε να είναι μία ορθή επιλογή υπό την προϋπόθεση ότι 
καλύπτονται πέντε βασικές προϋποθέσεις:  
Προϋπόθεση 1. Να αυξηθεί το ποσοστό χρήσης των ΜΜΜ από τους κατοίκους με ανάλογη μείωση της χρήσης των ΙΦ 
οχημάτων.   
Προϋπόθεση 2. Να μειωθούν τα επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε ότι αφορά στα αιωρούμενα σωματίδια και τα οξείδια του 
αζώτου. 
Προϋπόθεση 3. Να διαμορφωθούν σε χαμηλότερα επίπεδα οι εκπομπές οξειδίων του αζώτου από τα πετρελαιοκίνητα ΙΦ 
οχήματα σε σύγκριση με τα αντίστοιχα βενζινοκίνητα. 
Προϋπόθεση 4. Να οργανωθεί σωστά η υποδομή ελέγχου της ποιότητας των καυσίμων και της περιβαλλοντικής λειτουργίας 
των κινητήρων. 
Προϋπόθεση 5. Να αντιμετωπισθεί η νοθεία στα καύσιμα με συστηματικούς ελέγχους σε όλους τους κρίκους της αντίστοιχης 
αλυσίδας (διυλιστήρια, εταιρίες εμπορίας, βυτιοφόρα, πρατήρια).  

11. Εκτιμά ότι οι προϋποθέσεις 1-5 ανωτέρω δεν συντρέχουν επί του παρόντος και ως εκ τούτου προτείνει τη διατήρηση της 
απαγόρευσης της πετρελαιοκίνησης των ΙΧ στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη με επανεξέταση η οποία θα πραγματοποιείται σε 
ετήσια βάση και θα αφορά στην πρόοδο ως προς την κάλυψη των προϋποθέσεων1-5 ανωτέρω. Πρώτη επανεξέταση 
προτείνεται για το επτέμβριο 2012.    

12. Καλεί τα συναρμόδια Τπουργεία να δρομολογήσουν όλα τα αναγκαία μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας των καυσίμων 
και για την έγκαιρη οργάνωση του συστήματος ελέγχου των πετρελαιοκίνητων ΙΦ οχημάτων, τόσο των καινούργιων όσο και 
κυρίως των μεταχειρισμένων. 
13. Καλεί τα συναρμόδια Τπουργεία να ελέγξουν την κυκλοφορία πετρελαιοκίνητων ΙΦ οχημάτων στην Αθήνα και στη 
Θεσσαλονίκη, τα οποία ανήκουν σε μόνιμους κατοίκους των εν λόγω πόλεων πλην όμως είναι αδειοδοτημένα σε γειτονικούς 
νομούς. 
14. Τποστηρίζει ότι, ανεξάρτητα από την απόφαση για την πετρελαιοκίνηση, είναι απολύτως αναγκαία η ανανέωση του στόλου 
των βαρέων φορτηγών, λεωφορείων κάθε είδους, στρατιωτικών οχημάτων, ασθενοφόρων και ταξί. 
15. Θεωρεί θετική την έναρξη συζήτησης για τα χαρακτηριστικά του νέου δακτύλιου που θα εφαρμοσθεί στην Αθήνα και 
δεσμεύεται να καταθέσει σχετικές προτάσεις. 
16. Τποστηρίζει την ανάγκη αξιολόγησης της άρσης της πετρελαιοκίνησης και σε άλλα αστικά κέντρα της χώρας αν 
αντιμετωπίζουν έντονα προβλήματα αέριας ρύπανσης τα οποία συναρτώνται με τη χρήση πετρελαιοκίνητων οχημάτων. 

  
ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΒΑΕΣΕ ΟΛΟ ΣΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΠΟΡΙΜΑΣΟ ΠΑΣΗΕ ΕΔΩ 
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Νέα μονάδα ηλεκτροπαραγωγής, συνδυασμένου 

κύκλου, με καύσιμο φυσικό αέριο, συνολικής 

εγκατεστημένης ισχύος 420MW, ξεκίνησε στις αρχές 

του μήνα από την ELPEDISON Power στη Θίσβη 

Βοιωτίας. Τα εγκαίνια πραγματοποίησε ο υπουργός 

ΠΕΚΑ, Γιώργος Παπακωνσταντίνου, με την παρουσία 

του Υφυπ. ΠΕΚΑ Γιάννη Μανιάτη, βουλευτών, 

εκπρόσωποι της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος και 

εκπρόσωποι θεσμικών οργάνων, φορέων και 

εταιρειών του ενεργειακού χώρου. Ο σχεδιασμός και η 

κατασκευή της μονάδας διήρκεσε τρία χρόνια και 

απορρόφησε κεφάλαια ύψους 275 εκατ. ευρώ. Στη 

διάρκεια κατασκευής της μονάδας απασχολήθηκαν 

στο εργοτάξιο κατά μέσο όρο 250 άτομα το μήνα, 

ενώ την περίοδο της μέγιστης κατασκευαστικής 

δραστηριότητας, ξεπέρασαν τα 700 άτομα. Η μονάδα 

είναι εγκατεστημένη σε ιδιόκτητη έκταση 100 

στρεμμάτων στη ΒΙ. ΠΕ. Θίσβης, η οποία λειτουργεί με 

σαφή όρια και χρήσεις γης, εγκεκριμένο ρυμοτομικό 

σχέδιο και έργα υποδομής, διασφαλίζοντας έτσι τόσο 

την ελαχιστοποίηση της όποιας περιβαλλοντικής 

όχλησης όσο και την περαιτέρω βιομηχανική 

ανάπτυξη. Η χρήση του φυσικού αερίου ως καυσίμου 

για τη λειτουργία της Μονάδας, καθιστά τη διαδικασία 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μία από τις πλέον 

φιλικές προς το περιβάλλον, ενώ παράλληλα η 

τεχνολογία του συνδυασμένου κύκλου διασφαλίζει 

την πλέον αποδοτική αξιοποίηση των συμβατικών 

καυσίμων, επιτυγχάνοντας βαθμό απόδοσης της 

τάξεως του 56%. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ELPEDISON 

Power παρήγαγε μέσα στο 2011, μέχρι σήμερα, με τις 

δύο ιδιόκτητες μονάδες της στη Θίσβη και στη 

Θεσσαλονίκη, 3,2 εκατ. MWhs, ποσότητα που 

αντιστοιχεί στο 10% της συνολικής παραγωγής των 

θερμικών και υδροηλεκτρικών μονάδων του 

διασυνδεδεμένου συστήματος. Ιδιαίτερη έμφαση 

δόθηκε στη σπουδαιότητα της επένδυσης για την 

Ελλάδα, αφού η Μονάδα της Θίσβης εκτιμάται πως 

θα είναι η αρχή και για άλλα ανάλογα επιχειρηματικά 

εγχειρήματα, που ενισχύουν την ελληνική οικονομία 

σε μια κρίσιμη περίοδο, όπου η οικονομική ανάπτυξη 

αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την έξοδο από 

την κρίση. Πρόκειται για μια σημαντική επένδυση από 

τις εταιρίες Ελληνικά Πετρέλαια, EDISON και Ελλάκτωρ 

που συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της 

ενεργειακής και περιβαλλοντικής πολιτικής της χώρας. 
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ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΘΙΣΒΗΣ 

ΜΔΦΡΗ 8 ΗΑΝΟΥΑΡΗΟΥ Ζ ΔΚΘΔΣΖ 

ECOMOBILITY ΣΤΟΝ Γ.Α.Α. ΔΛ. 

ΒΔΝΗΕΔΛΟΣ 

Για  έκτη χρονιά, η έκθεση περιβαλλοντικής 

ευαισθητοποίησης για την Οικολογική Μετακίνηση, 

φιλοξενείται στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, στο 

πλαίσιο της εκστρατείας ECOMOBILITY – OIKOΛΟΓΙΚΗ 

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ. Από τη Δευτέρα 3 Οκτωβρίου και για τρεις 

μήνες, δημιουργίες μαθητών από όλη την Ελλάδα που 

συμμετείχαν στην εκστρατεία, θα φιλοξενούνται στον 

ειδικά διαμορφωμένο χώρο τέχνης και περιβαλλοντικής 

πληροφόρησης, στο επίπεδο Αναχωρήσεων του 

αεροδρομίου «Ελευθέριος Βενιζέλος». Οι ομάδες των 

μαθητών αποτυπώνουν στα έργα τους, μέσα από 

μακέτες, video, φωτογραφικό υλικό, έντυπα και 

πρωτότυπες κατασκευές,  τα περιβαλλοντικά 

προβλήματα των μεγάλων αστικών κέντρων, καθώς και 

την εικόνα της πόλης που ονειρεύονται, χωρίς 

καυσαέρια και νέφος. Τα έργα φιλοτεχνήθηκαν κατά τη 

διάρκεια της σχολικής περιόδου 2010-11 για να 

εμπλουτίσουν τις παρουσιάσεις των προτάσεων και των 

εργασιών των ομάδων των μαθητών, στο πλαίσιο της 

περιβαλλοντικής εκστρατείας ΕCOMOBILITY ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ 

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ. Στόχος του προγράμματος είναι η 

περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των νέων και η 

ενεργοποίησή τους στην αναζήτηση λύσεων και 

προτάσεων για την ποιοτική μετακίνηση στις πόλεις. Οι 

επισκέπτες της έκθεσης θα έχουν επίσης την ευκαιρία να 

δουν φωτογραφίες και δημιουργίες των ομάδων των 

μαθητών που συμμετείχαν στην εκστρατεία από όλη την 

Ελλάδα. Η Εκστρατεία ΕCOMOBILITY ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ 

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ απλώνεται σε 25 πόλεις της χώρας και 

διοργανώνεται από τον εθελοντικό οργανισμό  για το 

Αστικό Περιβάλλον ECOCITY, ενώ τελεί υπό την αιγίδα 

του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης & 

Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Υποδομών 

Μεταφορών και Δικτύων, του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, του 

Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και 

Ναυτιλίας, του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, του 

Υπουργείου Εσωτερικών και του Επιτρόπου 

Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η έκθεση 

είναι προσβάσιµη για όλους τους επιβάτες και τους 

επισκέπτες του αεροδρομίου και θα είναι ανοικτή καθόλη 

τη διάρκεια του 24ώρου. 
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ΤΓΦΤΗ ΕΦΕΙ ΠΡΟΚΑΛΕΕΙ  
ΣΟΤ ΥΙΛΟΤ ΚΑΙ ΣΑ ΜΕΛΗ ΣΟΤ  E C O C I T Y  

ΕΝΑ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ  
ΓΙΑ ΣΟ ΝΕΡΟ ΑΤΡΑ,  

 
Προκάλεσε απορία και λύπη η σύγχυση που προκάλεσε η επιλογή από 
ένα μεγάλο πολυεθνικό οργανισμό, να εκμεταλλευτεί την ονομασία ενός 
εθελοντικού οργανισμού, όπως είναι του ECOCITY, για να δημιουργήσει 
ένα παιχνίδι στο διαδίκτυο με κύριο στόχο την προώθηση του 
εμφιαλωμένου νερού ΑΤΡΑ. Ένα παιχνίδι που καλεί τους 
ενδιαφερόμενους να φτιάξουν την ECOCITY, όπως ονομάζει την 
οικολογική πόλη που ονειρεύονται. Όμορφη ενέργεια, για την οποία δεν 

έχει καμία σχέση και καμία ενημέρωση το ECOCITY.  
Βέβαια η λέξη ECOCITY είναι κοινή και διαθέσιμη, νομικά, αφού δεν 
είμαστε εμπορικός οργανισμός και δεν παράγουμε προϊόντα για να 
κατοχυρώσουμε τον τίτλο. Όμως η δράση και το έργο μας, όλα αυτά τα 
χρόνια, έχει δημιουργήσει μία σωστή εικόνα και ταυτότητα για έναν 
οργανισμό που λειτουργεί με μοναδικό σκοπό την ευαισθητοποίηση για 
το Αστικό Περιβάλλον.  
Η 3Ε επέλεξε να μεταφέρει την εικόνα του ECOCITY σε ένα παιχνίδι που 
είναι καθόλα όμορφο, αλλά δημιουργεί εντυπώσεις. Ένας προωθητικός 
διαγωνισμός που προκάλεσε σε πολλά μέλη, συνεργάτες και φίλους 
μας σύγχυση, αφήνοντας την εντύπωση πως συμμετέχουμε στο 
εμπορικό παιχνίδι του νερού ΑΤΡΑ. 

Η αλήθεια είναι πως δεν έχουμε καμία σχέση, με το παιχνίδι και με την 
προωθητική προσπάθεια για το νερό ΑΤΡΑ. Δεν μας ρώτησε κανείς και 
είναι βέβαιο πως ξαφνιαστήκαμε, όταν είδαμε να χρησιμοποιούνται 
ακόμη και παραπλήσια εικαστικά προς το λογότυπό μας. 
Η λύπη μας είναι μεγάλη, γιατί αισθανόμαστε την εκμετάλλευση, από 
έναν σοβαρό και αξιόλογο Όμιλο Επιχειρήσεων, με σκοπό τη μεταφορά 
εικόνας και εντυπώσεων στους καταναλωτές μέσα από ένα παιχνίδι, που 
στοχεύει στη προώθηση του προϊόντος ΑΤΡΑ.  
Λέξεις με ίδιο νόημα, για το παιχνίδι, υπάρχουν πολλές για να 
χρησιμοποιηθούν (π.χ. ECOTOWN, ECOVILLAGE, OIKOΠΟΛΙΣΕΙΑ κ.ά.) 
ώστε να αποφεύγεται η σύγχυση, θέμα που θα έπρεπε να σέβεται ο 
πολυεθνικός οργανισμός και να τηρεί τους κανόνες της Επιχειρηματικής 

Ηθικής. Κάτι που πρέπει να τηρεί και να επιδεικνύει. Κάτι που δεν έκανε. 

 

 E    C    O    C    I    T    Y  
 Εθελοντικός Οργανισμός για το Αστικό Περιβάλλον 
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ΠΙΛΟΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΟΙΚΙΑΗ ΠΟΔΗΛΑΣΩΝ 

ΣΟ ΙΣΟΡΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΗ ΑΘΗΝΑ 
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Πιλοτικό πρόγραμμα για την ενοικίαση ποδηλάτων στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας ανακοίνωσε  

ο Δήμαρχος κ. Καμίνης, στην εκδήλωση για τον 20ό Ποδηλατικό Γύρο της Αθήνας, που θα διεξαχθεί στις 16 

Οκτωβρίου. Με σταθμούς βάσης στη Διονυσίου Αρεοπαγίτου, στο Θησείο και στη Μητρόπολη, θα υπάρξει 

μέριμνα και για την ασφαλή στάθμευση, ενώ σαν πρώτο βήμα ο Δήμος θα κατασκευάσει κατάλληλες μπάρες 

στάθμευσης ποδηλάτων σε όλα τα ιστορικά κτίρια ιδιοκτησίας του Δήμου, που διαθέτουν προαύλειο χώρο, 

όπως το Δημαρχιακό Μέγαρο στην Αθηνάς, το Δημαρχείο στη Λιοσίων, τη Δημοτική Αγορά στην Βαρβάκειο, 

τον Πολιτισμικό Οργανισμό στην Ακαδημίας, τη Δημοτική Πινακοθήκη στο Μεταξουργείο, τη Δημοτική 

Βιβλιοθήκη στο ταθμό Λαρίσης και στην Σεχνόπολη στο Γκάζι. Ο Δήμαρχος τόνισε πως η Αθήνα είναι ίσως η 

λιγότερο φιλική ευρωπαϊκή πρωτεύουσα στην ποδηλασία, κάτι που οφείλεται σε δεκαετίες στρεβλών πολιτικών 

και λανθασμένων προτεραιοτήτων στην χωροταξία και τις μεταφορές που ουσιαστικά εκτόπισαν το 

ποδήλατο από τις πόλεις. Αναφέρθηκε στο αυθόρμητο κίνημα πολιτών το οποίο όλο και μαζικοποιείται και 

που ζητά την κατοχύρωση των δικαιωμάτων για το ποδήλατο στην πόλη και εντόπισε το πρόβλημα για το 

ποδήλατο στην απουσία κατάλληλων υποδομών και κυρίως στην ύπαρξη ξεχωριστών και ασφαλών 

ποδηλατοδρόμων για να συμπληρώσει, ότι το δημοτικό συμβούλιο από την περασμένη άνοιξη αποφάσισε 

την υλοποίηση των δύο πρώτων ποδηλατοδρόμων, εκπονώντας ήδη την προκαταρκτική μελέτη για την 

κατασκευή του ποδηλατοδρόμου που συνδέει τους αρχαιολογικούς χώρους της Ακαδημίας Πλάτωνος και 

του Κεραμεικού. Σαυτόχρονα, βρίσκονται στα τελευταία στάδια οι διαδικασίες για την προκήρυξη κατασκευής 

του τμήματος που διέρχεται από το δήμο Αθηναίων του μεγάλου ποδηλατοδρόμου Υάληρο-Κηφισιά, που είχε 

προτείνει το ECOCITY και είχε σχεδιάσει το ΕΜΠ για λογαριασμό του ΤΠΕΚΑ. Επίσης τόνισε ότι το προσωρινό 

μέτρο της πιλοτικής χρήσης των λεωφορειολωρίδων της Αθήνας από τους ποδηλάτες βοηθάει και συμβάλλει 

στην ευαισθητοποίηση των οδηγών και την ασφάλεια των ποδηλατιστών, ενώ αναφέρθηκε και στην 

πρωτοβουλία του δήμου, που έτυχε μεγάλης εκτίμησης από τους πολίτες, και αφορά στη δυνατότητα 

παραλαβής κλεμμένου ποδηλάτου, με την επίδειξη αποδεικτικών στοιχείων, από τα κατασχεμένα ή 

εγκαταλειμμένα ποδήλατα που φυλάσσονται στο Σμήμα Ελέγχου Εμπορίου της Διεύθυνσης Δημοτικής 

Αστυνομίας. 

www.ecocity.gr
www.ziti.gr
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Με επιστολή του προς τον Τπουργό ΠΕΚΑ, ο Πρόεδρος της Επιτροπής 

Περιβάλλοντος  της Βουλής Κώστας Καρτάλης είχε αναφερθεί στις ενστάσεις 

του σχετικά με τις προτάσεις της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) για την 

τροποποίηση του Κανονισμού Αδειών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ελέξγεηαο κε 

ρξήζε ΑΠΕ θαη ΣΗΘΥΑ θαη εηδηθόηεξα γηα ηε δηακόξθωζε λέαο εηπκνινγίαο ηεο 

βηνκάδαο, ώστε να δοθεί χώρος στην ανάμειξή της με αστικά απορρίμματα και 

επιπροσθέτως το μείγμα αυτό να απολαμβάνει της προνομιακής τιμής 

σύνδεσης με το δίκτυο της ΔΕΗ ως προς την παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια.   

Ο Τπουργός ΠΕΚΑ Γ. Παπακωνσταντίνου με επιστολή του προς τον Κ. Καρτάλη 

αναφέρει ότι: «Στην παρούσα φάση το ΥΠΕΚΑ δεν θα συμπεριλάβει στον υπό 

έγκριση Κανονισμό τις διατάξεις που αφορούν στην αξιολόγηση αιτημάτων για 

τη χορήγηση αδειών ηλεκτροπαραγωγής με πρώτη ύλη επεξεργασμένα μη 

επικίνδυνα αστικά ή βιομηχανικά στερεά απόβλητα. Παρόλα αυτά δεδομένου 

του επενδυτικού ενδιαφέροντος και του θεσμικού κενού, το Υπουργείο 

προτίθεται να δρομολογήσει άμεσα την έναρξη διαλόγου σχετικά με την 

ενεργειακή αξιοποίηση των απορριμμάτων.» 

Όπως σημειώνει ο Κ. Καρτάλης «Είναι θετικό ότι το ΤΠΕΚΑ ακούει και συζητά 

πριν αποφασίσει. Δεν είμαι αρνητικός στην ενεργειακή αξιοποίηση των 

απορριμμάτων, άλλωστε στα πορίσματα της Επιτροπής Περιβάλλοντος γίνεται 

λόγος και για αυτή τη δυνατότητα. Είχα όμως εκφράσει ενστάσεις σε ένα νέο 

ορισμό της βιομάζας που θα επέτρεπε την ανάμειξη της με αστικά 

απορρίμματα και θα εξακολουθούσε να τη θεωρεί ΑΠΕ. Θα έχουμε τη 

δυνατότητα να καταθέσουμε τις προτάσεις μας. Μας ενδιαφέρει και η 

προώθηση των ΑΠΕ αλλά και ένα σύγχρονο μοντέλο διαχείρισης των 

απορριμμάτων στην Ελλάδα.» 
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Κ. ΚΑΡΣΑΛΗ :  

ΘΕΣΙΚΗ ΑΝΣΙΔΡΑΗ 

ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΟΤ 

ΠΕΚΑ ΣΟ ΘΕΜΑ 

ΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑ 
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Το ECOCITY LETTER  είλαη κηα εβδοκαδηαία ειεθηροληθή έθδοζε ηοσ Εζειοληηθού Οργαληζκού γηα ηο Αζηηθό Περηβάιιολ ECOCITY,, κε 

πιεροθορίες θαη εηδήζεης γηα Περηβαιιοληηθά Θέκαηα. Σηέιλεηαη ζε κορθή pdf θαη γηα λα ηο δηαβάζεηε, ζα πρέπεη λα έτεηε εγθαηεζηεκέλε 

θάποηα έθδοζε ηοσ Adobe Acrobat Reader. Σηε περίπηωζε ποσ δελ ηελ έτεηε είλαη δηαζέζηκε ζηελ δηεύζσλζε : http://www.adobe.com 
 

H αποζηοιή ηοσ ECOCITY LETTER γίλεηαη ζε Mέιε θαη Φίιοσς ηοσ ECOCITY, θαζώς θαη ζε ζσλεργαδόκελοσς εθπροζώποσς θορέωλ θαη 

οργαληζκώλ. 

 

Γηα πιεροθορίες θαη ζηοητεία κπορείηε λα επηθοηλωλήζεηε καδί κας ζηο ηει. 210 6196757 θαη ζηελ ειεθηροληθή δηεύζσλζε : info@ecocity.gr 

Από το κρουαζιερόπλοιο “Μ/V ATHENA” που έφτασε 

στο λιμάνι της Πάτρας την Πέμπτη 6/10 το πρωί, 

αποβιβάσθηκε ένα σμήνος από 300 περίπου 

ποδηλάτες, οι οποίοι συμμετέχουν στο πρόγραμμα 

των επισκέψεων που διοργανώνει ο κρατικός 

ραδιοσταθμός της Βαυαρίας σε αρχαιολογικούς 

χώρους και άλλα αξιοθέατα της χώρας μας. Από το 

σύνολο των επιβατών, οι τριακόσιοι κατέβασαν τα 

ποδήλατά τους, φόρεσαν το κράνος τους και 

ξεκίνησαν τη πρωτότυπη περιήγησή τους στη 

περιοχή. Αφού πέρασαν με τα ποδήλατά τους την 

γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου, επισκέφθηκαν την πόλη της 

Ναυπάκτου και παρέμεινα μέχρι αργά το μεσημέρι, 

όπου ξεκίνησαν και επέστρεψαν στην Πάτρα. Οι ξένοι 

τουρίστες παρέμειναν στην Πάτρα μέχρι το απόγευμα 

και πολλοί από αυτούς εκτός από την ευκαιρία που 

είχαν να γνωρίσουν την πόλη, επισκέφθηκαν και το 

ορεινό Καλέντζι του δήμου Ερυμάνθου όπου 

πραγματοποίησαν πεζοπορία σε ορεινά μονοπάτια 

του ελατοδάσους της περιοχής. 

 

Το αυτοφορτιζομενο laptop των 35 δολαρίων είναι 

πλέον πραγματικότητα για πρώτη φορά στην Ινδία, 

έχοντας την υποστήριξη από τον οραματιστή του 

εγχειρήματος, Kapil Sibal, ο οποίος είναι και ο 

υπουργός Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο σχεδιασμός του παραπέμπει αρκετά σε εικόνα 

tablet, ενώ απουσιάζει το συνηθισμένο φυσικό 

πληκτρολόγιο. Η ανακοίνωση αναφέρει πως θα 

κυκλοφορήσει σε τρεις εκδόσεις με διαφορετικά 

μεγέθη οθόνων, σε 5”, σε 7” και σε 9” ιντσών και έχει 

γνωστοποιηθεί πως η οθόνη των 7” ιντσών είναι 

ανάλυσης 800×480 pixels. Το νέο laptop παρέχει όλες 

τις βασικές λειτουργίες που έχει ένας ηλεκτρονικός 

υπολογιστής, όπως η πλοήγηση στο Internet, WiFi, 

ανάγνωση PDF, video κλήσεις, επεξεργασία 

εγγράφων, USB συνδεσιμότητα και όλα αυτά με 

δυνατότητες multitasking.  

Το λειτουργικό του είναι το Android, χωρίς να είναι 

γνωστή η ακριβής έκδοσή του. Διαθέτει μνήμη RAM 

2GB και δεν υπάρχει ενσωματωμένος σκληρός 

δίσκος. Τα δεδομένα θα μπορούν να αποθηκευτούν 

σε κάρτες μνήμης, στυλό με δυνατότητα 

αποθηκευτικού χώρου, εξωτερικούς σκληρούς 

δίσκους κ.λπ.  

Είναι οικολογικά σχεδιασμένο, καθώς φορτίζεται με τις 

ακτίνες του ηλίου και διαθέτει εφεδρική μπαταρία 2 

Watts. 

OIKOΛΟΓΙΚΟ LAPTOP 35 ΔΟΛΑΡΙΩΝ 
ΜΑ ΕΙΝΑΙ ΘΑΥΜΑΣΙΟ !! 

ECOCITY LETTER                  Δευτέρα 10 Οθηωβρίοσ 2011 

www.adobe.com
www.ecocity.gr

