
Όλα δείχνουν τις δύσκολες στιγμές 

που θα φέρει αυτή η εβδομάδα. 

ε μια κατάσταση προβληματική, 

φαίνεται πως όλες οι αδυναμίες θα 

εκδηλωθούν τώρα.  

Πάνω στη στροφή και λίγο πριν 

από τον εκτροχιασμό,  

που οδηγείται το σκάφος, 

με τους οι επιβάτες να δείχνουν 

πως δεν έχουν συναίσθηση  

της ζημιάς που ακολουθεί. 

Εγκλωβισμένοι στο πλέγμα που 

έπλεξαν οι κάθε λογής «αρχηγοί» 

συντεχνιακών ομάδων,  

με νήμα από το ίδιο το σύστημα 

που τους έθρεψε. 

Αυτό που μας διοικεί.  

Αδύναμοι, παρακολουθούμε το 

ρυθμό και τη ταχύτητα που 

οδεύουν προς τη σύγκρουση, 

λουσμένοι με τον ίλιγγο της 

ματαιοδοξίας και του 

παραλογισμού τους. 

την άλλη όχθη οι «σωτήρες»  

θυσιάζουν, στο βωμό της 

φιλοδοξίας και του εγωισμού τους, 

τις επόμενες γενιές.  

Βλέπετε, σκοπός τους είναι να 

ελέγχουν ένα διαλυμένο κράτος. 

Ένα απόλυτο κενό,  

στο οποίο μπήκαμε αμήχανοι  

και ανίκανοι να αντιδράσουμε.  

Μόνο η νέα γενιά κάνει παρέλαση 

και γυρίζει το πρόσωπο  

στους πολιτικούς,  

ενώ οι πολίτες αντιδρούν με 

φραστικές επιθέσεις και αυγά. 

Ξεχείλισε η αγανάκτηση και ποιος 

θα τη μαζέψει. 

Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2011 Εβδομαδιαία Ηλεκτρονική Έκδοση  

ΨΤΧΡΑ ΠΑΝΣΟΤ … 

ΔΤΚΟΛΕ ΣΙΓΜΕ 

www.ecocity.gr 

Η εκτροπή του Αχελώου 
Δημοσιεύθηκαν στο Λουξεμβούργο 

οι προτάσεις της Γεν. Εισαγγελέως 

στο Δικαστήριο της Ε.Ε. κ. Σζούλιαν 

Κόκοτ, για την εκτροπή του ποταμού 

Αχελώου. Σο ελληνικό ανώτατο 

ακυρωτικό δικαστήριο, το υμβούλιο 

της Επικρατείας, έχει υποβάλει στο 

Δ.Ε.Ε. 14 προδικαστικά ερωτήματα, 

μετά τη προσφυγή κατά της 

εκτροπής, από τοπικούς φορείς της 

Αιτωλοακαρνανίας και περιβαλλο-

ντικές οργανώσεις. 

 

Σιτιβίσματα στα Γιάννενα 
Σο άββατο από 11.00 έως 13.00,  

η Ορνιθολογική προσκαλεί στα 

"Σιτιβίσματα και καλέσματα στην 

όχθη της λίμνης» στο ΚΔΑΠ «ΡΟΔΑ» 

των Ιωαννίνων. Πληροφορίες και 

παρατήρηση πουλιών  της λίμνης, 

ηχοϊστορία από τα παιδιά της 

ΡΟΔΑ και κατασκευή αυτοσχέδιων 

μουσικών οργάνων για τα παιδιά. 

 

Επιπτώσεις κλιματικής αλλαγή  
Η Σράπεζα Πειραιώς, η WWF Ελλάς 

και η εταιρεία Facets, ολοκλήρωσαν 

την έκθεση «Κλιματική αλλαγή και 

ελληνικές επιχειρήσεις: Κίνδυνοι και 

ευκαιρίες», με στόχο την ενημέρωση 

του επιχειρηματικού κόσμου για τις 

επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής 

στην ελληνική οικονομία. Η έκθεση 

πληροφορεί για τις επιπτώσεις στον 

πλανήτη και στον άνθρωπο, ενώ 

κάνει ανασκόπηση κινδύνων και 

ευκαιριών από την κλιματική αλλαγή 

στους κλάδους της ελληνικής 

οικονομίας που επηρεάζονται 

Πινακωτή – πινακωτή  
Πριν στεγνώσει το μελάνι στο 

πόρισμα της Ειδικής Μόνιμης 

Επιτροπής Περιβάλλοντος της 

Βουλής για την πετρελαιοκίνηση, 

τρύπωσαν στο νομοσχέδιο για τις 

οικοδομικές άδειες μια ευφάνταστη 

τροπολογία. Με Τπουργική 

απόφαση πλέον οι Τπουργοί από 

ΤΠΕΚΑ και ΤΠΤΜΕΔΙ θα επιτρέψουν 

τη πετρελαιοκίνηση. Μάλιστα 

ενημέρωσαν και τους βουλευτές της 

συμπολίτευσης, για την ανάλογη 

υπερψήφιση. Ήδη εκδηλώθηκε 

αντίδραση. ήριαλ αυτή η ιστορία. 

Όσο αποδεικνύεται πως δεν είναι η 

ώρα, τόσο εκδηλώνεται πάθος για 

την άρση.  

Αλήθεια ποιοι θα κερδίσουν;  

 

Δακτύλιο συζητούν στο Βόλο  
Μονά-ζυγά για τα Ι.Φ. στο κέντρο του 

Βόλου και εκτεταμένη χρήση 

ποδηλάτων, προτείνει η ΑΝΕ Βόλου, 

μετά από έρευνα που έγινε για τις 

συνθήκες μετακίνησης και 

στάθμευσης. Επίσης προτείνονται 

συστήματα ενοικίασης ποδηλάτων, 

carsharing, δημιουργία πεζόδρομων 

μετακίνησης από και προς το κέντρο 

και δημιουργία  διαδρόμων διέ-

λευσης στα πεζοδρόμια. ύμφωνα 

με την έρευνα, το κυκλοφοριακό 

πρόβλημα στο κέντρο είναι κυρίως 

πρόβλημα στάθμευσης, αφού η 

κυκλοφοριακή συμφόρηση παρατη-

ρείται όταν οι εργαζόμενοι στο 

κέντρο σταθμεύσουν παντού και 

καταλάβουν όλες παρόδιες νόμιμες 

θέσεις και όσες παράνομες 

κρίνονται «ασφαλείς». 

www.ecocity.gr
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GOCARPOO 
ΠΙΛΟΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ECOCITY 

ΓΙΑ ΣΗ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΟΤ 

ΤΝΕΠΙΒΑΣΙΜΟΤ ΣΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ 

ΣΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ 
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Προετοιμάζεται η εφαρμογή ενός σημαντικού προγράμματος, που θα έχει στόχο την προώθηση και 

καλλιέργεια συμπεριφορών στο προσωπικό των επιχειρήσεων για τον συνεπιβατισμό. Ο σχεδιασμός του 

προγράμματος GOCARPOO ολοκληρώνεται στο τέλος του μήνα και στη διάρκεια του επόμενου εξαμήνου θα 

υλοποιηθεί η πιλοτική φάση με τρεις επιχειρήσεις. τη διάρκεια της πιλοτικής φάσης θα γίνει ενημέρωση στους 

εργαζόμενους για τα οφέλη του GOGARPOO και θα αρχίσει η υλοποίησή του στην οποία θα μετρούνται τα 

χιλιόμετρα που θα κερδίζουν οι εργαζόμενοι από την κοινή μετακίνηση και η επιχείρηση από τη μείωση της 

εκπομπής ρύπων ανά χιλιόμετρο διαδρομής του προσωπικού προς και από την εργασία τους. Επίσης, στα 

πλαίσια της πιλοτικής εφαρμογής θα μετρηθεί το επίπεδο που ο συνεπιβατισμός βοηθά στην ανάπτυξη και 

καλλιέργεια των σχέσεων των μετακινούμενων, κάτι που είναι βέβαιο πως προσφέρει αναβάθμιση στο επίπεδο 

λειτουργίας των εταιριών, αλλά και των κοινωνικών ομάδων.  

τη πιλοτική περίοδο θα συμμετέχουν τρεις επιλεγμένες εταιρίες με τις οποίες θα αξιολογηθούν τα 

αποτελέσματα και, βέβαια, θα εκτιμηθούν τα περιβαλλοντικά οφέλη σε συνδυασμό με την οικονομία για τους 

συμμετέχοντες. Οι συμμετέχοντες θα είναι δύο από τα τις εταιρίες/μέλη του ECOCITY και μία ακόμη που θα 

επιλεγεί με βάση τον περιβαλλοντικό προσανατολισμό της.  

Κάθε εταιρία που θα λάβει μέρος θα ενημερώνεται για τις εξελίξεις, μέσω του εκπροσώπου της που θα έχει 

ενταχθεί στην ομάδα και θα συνεργάζεται με τους υπολοίπους σε τακτικές συναντήσεις αξιολόγησης.  

Παράλληλα προβλέπεται πως θα υπάρξει συνεργασία με Επιστημονικό Οργανισμό που θα αναλάβει την 

καταμέτρηση και εκτίμηση των αποτελεσμάτων, ενώ θα πραγματοποιήσει την ποιοτική απόδοση στις σχέσεις 

και συμπεριφορές των συμμετεχόντων εργαζομένων. 

www.ecocity.gr
www.ziti.gr
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ΝΑ ΜΠΕΙ Η ΚΑΣΑΧΩΡΗΗ  

ΣΗ JET OIL 

AΠΟ ΣΗΝ ΙΩΑΝΝΑ 

www.streetpanther.gr
http://www.streetpanthers.gr/index.php?page=shop.browse&category=&option=com_virtuemart&Itemid=9


Με ειδική παράγραφο-τροπολογίας που κατέθεσε το ΤΠΕΚΑ στο σχέδιο νόμου για 

την έκδοση οικοδομικών αδειών, ο Βουλευτής Μαγνησίας και Πρόεδρος της 

Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής, Κώστας Καρτάλης δήλωσε : 

την τροπολογία που κατατέθηκε στο χέδιο Νόμου για την έκδοση οικοδομικών 

αδειών, προβλέπεται εξουσιοδότηση προς τους Τπουργούς ΠΕΚΑ και Τποδομών 

για την έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης που θα καθορίζει τα όρια εκπομπών 

των αυτοκινήτων και θα προσδιορίζει άλλα συνοδά μέτρα για τη βελτίωση της 

ποιότητας του αέρα, λ.χ. πράσινος δακτύλιος.  

Είναι προφανές ότι μέσα από μία τέτοια εξουσιοδότηση οι αρμόδιοι κατά 

περίπτωση Τπουργοί μπορούν, μεταξύ άλλων, να αποφασίσουν για την άρση της 

απαγόρευσης της πετρελαιοκίνησης στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη.  

Η γνώμη της Επιτροπής Περιβάλλοντος για το θέμα είναι γνωστή και δεν θα την 

επαναλάβω.  Άλλωστε δεν έχω επαρκή ενημέρωση για το περιεχόμενο της ΚΤΑ. 

Έχω όμως, παγίως, την άποψη ότι θέματα μείζονος σημασίας δεν θα πρέπει να 

δρομολογούνται με νομοθετικές εξουσιοδοτήσεις για την έκδοση υπουργικών 

αποφάσεων αλλά θα πρέπει να συζητιούνται και να αποφασίζονται εντός της 

Βουλής. Αυτό επεσήμανα και κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Επιτροπής 

Παραγωγής και Εμπορίου προσθέτοντας ότι θα πρέπει να είναι απολύτως γνωστά 

τα μέτρα, και τα αντίστοιχα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης τους, ώστε να είμαστε 

όλοι βέβαιοι ότι αυτό που προστατεύεται κατά απόλυτη προτεραιότητα είναι η 
υγεία των πολιτών.” 
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ΔΗΛΩΗ ΣΟΤ ΠΡΟΕΔΡΟΤ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΗ 

ΒΟΤΛΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΑΡΗ ΣΗ ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ ΣΗ 

ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΗ ΠΟΤ ΠΡΟΩΘΕΙ ΣΟ ΤΠΕΚΑ 

ECOCITY LETTER                  Δευτέρα 17 Οθηωβρίοσ 2011 

OI ΜΑΘΗΣΕ ΕΡΕΤΝΟΤΝ 

ΟΙ ΠΟΛΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΝΣΑΙ 

Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΕΊΣΑΙ 

Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής : www.ecomobility.gr 

www.ecomobility.gr


ΕΝΑ ΣΗΝ ΗΜΕΡΑ ΘΑ Σ0Ν ΚΑΝΕΙ ΠΕΡΑ 
ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕ  

ΠΑΣΗΣΕ  

! 

www.ecocity.gr
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ΤΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΘΕΛΟΝΣΙΜΟ 
ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΣΑΙ ΑΠΟ ΣΗΝ Ε.Ε. ΣΗΝ 

ΑΘΗΝΑ, ΣΟ ΔΙΗΜΕΡΟ 3-4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΤ 

Σο τρίτο θεματικό υνέδριο επιπέδου Ε.Ε. για το 

ευρωπαϊκό έτος εθελοντισμού 2011, διοργανώνει η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Αθήνα από 3 έως 4 

Νοεμβρίου, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην 

Αθήνα, στο ξενοδοχείο Σιτάνια. 

το συνέδριο, στο οποίο θα συμμετέχουν 

επιλεγμένοι εκπρόσωποι εθελοντικών οργανισμών 

από όλη την Ευρώπη, θα γίνει ανάλυση για τον 

κόσμο του εθελοντισμού από την οπτική γωνία των 

ίδιων των εθελοντικών οργανώσεων. Επίσης θα 

εξεταστούν θέματα που κρίνεται ιδιαίτερης σημασίας 

και είναι σημαντικά για τις οργανώσεις αυτές.  

Όλοι οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να 

μοιραστούν τις εμπειρίες που έχουν αποκομίσει από 

τις δράσεις στις εθελοντικές οργανώσεις και να 

αντλήσουν διδάγματα απ’ αυτές. Θα έχουν επίσης 

την ευκαιρία να διερευνήσουν τα επόμενα βήματα 

που θα μπορούσαν να προγραμματιστούν και να 

γίνουν, προκειμένου να υποστηριχθεί ακόμη 

περισσότερο η ανάπτυξη του εθελοντισμού στην 

Ευρώπη. 

Αναμένεται να υπάρχει συμμετοχή με πάνω από 200 

εκπροσώπους οργανισμών, κυρίως από 

εθελοντικές ΜΚΟ όλων των τομέων, Επίσης θα 

υπάρχει συμμετοχή από επιχειρήσεις και από 

εθνικούς συντονιστικούς φορείς,  ως εκπροσώπους 

των αρχών των κρατών μελών. 

Επιπλέον το συνέδριο εκτιμάται ότι θα προσφέρει τη 

δυνατότητα να αναπτυχθεί δημιουργικός διάλογος 

μεταξύ των συμμετεχόντων  και να εκφρασθούν ι 

ελεύθερα οι απόψεις που θα βοηθήσουν να 

διαμορφωθούν νέες ιδέες στο εθελοντικό κίνημα και 

στους δεσμούς με τις αρχές και τα Κράτη. 

Η εταιρεία ΕΠΣΑ σε συνεργασία με την Οικολογική 

Εταιρεία Ανακύκλωσης, το Δήμο Αγιάς και την 

Περιφερειακή Ένωση Δήμων Λάρισας, διοργάνωσε 

STIW 14/9 ενημερωτική συνάντηση με θέμα «Οι 

βιώσιμες συμβάσεις στη Σοπική Αυτοδιοίκηση». τη 

συνάντηση υπήρξε ευρεία συμμετοχή των Δήμων και 

άλλων εμπλεκομένων φορέων του Νομού, όπου είχαν 

την ευκαιρία να πληροφορηθούν για θέματα βιώσιμων 

δημόσιων συμβάσεων,  να αναγνωρίσουν βέλτιστες 

πρακτικές αλλά και να συζητήσουν για τις κατηγορίες 

προϊόντων και υπηρεσιών που κυρίως προμηθεύεται η 

Σοπική Αυτοδιοίκηση και για τις οποίες θα ήταν δυνατή 

η ενσωμάτωση περιβαλλοντικών και κοινωνικών 

κριτηρίων κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων.  

Ανάλογες συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν σε 

Δήμους με στόχο την εκτενή πληροφόρηση των 

τοπικών αρχών σε θέματα που άπτονται των βιώσιμων 

δημοσίων συμβάσεων. Η ζήτηση προϊόντων που 

πληρούν περιβαλλοντικές προδιαγραφές από τις 

Δημόσιες Αρχές είναι ένα εργαλείο για την ανάπτυξη 

της αγοράς πράσινων προϊόντων. Επιπρόσθετα, οι 

Δήμοι που συμμετέχουν στο δίκτυο θα έχουν τη 

δυνατότητα να εφαρμόσουν πιλοτικά ένα εργαλείο το 

οποίο θα τους βοηθά να αναπτύξουν μία στρατηγική 

για τις συμβάσεις τους λαμβάνοντας υπόψη 

περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια. Μέχρι σήμερα 

πάνω από 30 Δήμοι έχουν δηλώσει συμμετοχή στο 

δίκτυο, ενώ η εγγραφή στο δίκτυο είναι δυνατή μέσα 

από την διαδικτυακή πλατφόρμα του έργου στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.building-spp.eu.  

www.thinkglass.gr
www.building-spp.eu
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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. 
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Σο νέο παγκάκι της Αθήνας είναι από σχέδιο του Αρ. 

τάθη, που επελέγη μέσα από τον Διεθνή Διαγωνισμό 

Athens Bench Mark. Φτες παρουσιάστηκαν τα πρώτα 

πέντε παγκάκια στο Γκάζι, από την αντιδήμαρχος 

Αθηναίων Αντιγόνη πυροπούλου και τη Δρ Κατερίνα 

Κατσαμπέ, μέλος της οργάνωσης «Κόσμος της 

Αθήνας» που διοργάνωσαν για την πρώτη φορά 

στην Ελλάδα έναν ανοικτό διαγωνισμός βιομηχανικού 

design μέσα από το διαδίκτυο, στον οποίο το κοινό 

μπορούσε να βλέπει τις συμμετοχές και να επιλέγει τις 

καλύτερες προτάσεις μέσω online ψηφοφοριών.  

τον διαγωνισμό συμμετείχαν 585 δημιουργοί από την 

Ελλάδα, την Ευρώπη, την Κίνα, τις Ηνωμένες Πολιτείες, 

τη Βραζιλία και το Ισραήλ. Οι εγγεγραμμένοι χρήστες 

με δικαίωμα ψήφου στο διαγωνισμό έφτασαν τους 

28.000, ενώ κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού η 

ιστοσελίδα www.athensbenchmark.com δέχθηκε 

πάνω από διακόσιες πενήντα χιλιάδες επισκέψεις από 

132.741 μοναδικούς επισκέπτες από 133 χώρες. Ο 

μεγαλύτερος ενθουσιασμός, πάντως, σημειώθηκε 

από το νεανικό κοινό αφού ο μέσος όρος των 

συμμετεχόντων ήταν τα 26 έτη, με διακύμανση από 18 

έως 52 ετών.  

Σο παγκάκι που επελέγη ονομάζεται «mybench.gr» και 

ο δημιουργός του είναι απόφοιτος του τμήματος 

Βιομηχανικού χεδιασμού στο ΣΕΙ Δυτικής 

Μακεδονίας γεννήθηκε στην Αθήνα αλλά ζει και 

εργάζεται στη Θεσσαλονίκη. Από το 2006 έχει 

εργαστεί ως βιομηχανικός σχεδιαστής σε πολλές 

εταιρείες και σήμερα είναι στέλεχος σχεδιασμού και 

ανάπτυξης προϊόντων. 

Ολοκληρώθηκε προχτές η επίσκεψη της Ευρωπαϊκής 

Ομάδας κύλων (European Canine Team – ECU) 

από την Ανδαλουσία (Ισπανία) στην Ελλάδα, που 

συντόνισε ο ΑΡΚΣΟΤΡΟ στο πλαίσιο του 

προγράμματος LIFE+ Υύση και Βιοποικιλότητα 

«ΚΑΙΝΟΣΟΜΕ ΔΡΑΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΣΗ 

ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΔΗΛΗΣΗΡΙΑΗ Ε ΜΕΟΓΕΙΑΚΕ 

ΠΙΛΟΣΙΚΕ ΠΕΡΙΟΦΕ ΣΗ ΕΕ». Ο σκοπός της δράσης 

αυτής είναι να εντοπιστούν χρήσεις δηλητηριασμένων 

δολωμάτων στις περιοχές του προγράμματος 

(Natura 2000, Αντιχάσια Όρη – Μετέωρα και 

Κόζιακας). Η ομάδα με δύο οδηγούς και 4 

εκπαιδευμένους σκύλους, επισκέφθηκε χωριά και 

κυνηγετικές περιοχές για να τις καθαρίσει από φόλες 

και δηλητήρια. τη διάρκεια της πρώτης  εβδομάδας 

δράσης της European Canine Team στις περιοχές 

των Αγιόφυλλο Κρυονέρι Διάβα, Πιαλεία και  

Μεσοχώρα, βρέθηκαν νεκρά κυνηγόσκυλα και 

υπολείμματα δολωμάτων σε διαφορετικά σημεία 

βοσκοτόπων στην Πιαλεία, νεκρά τσοπανόσκυλα, 

λύκος και πρόβατα όλα δηλητηριασμένα παράνομα. 

Οι σκύλοι της ομάδας  έψαχναν 6 ώρες στην κάθε 

περιοχή και ο ΑΡΚΣΟΤΡΟ περισυνέλλεξε δείγματα 

από  τα υπολείμματα των δολωμάτων  καθώς και 

από τα νεκρά ζώα με την βοήθεια των Δημόσιων 

Κτηνιατρείων Πύλης και Καλαμπάκας για περαιτέρω 

τοξικολογικές εξετάσεις που γίνονται στο 

Πανεπιστήμιο Πατρών.  

Σην επιχείρηση επέβλεπαν τα Δασαρχεία Σρικάλων και 

Καλαμπάκας και την στήριξαν με καθημερινή 

συμμετοχή  οι  Κυνηγετικοί  ύλλογοι  Πύλης και 

Καλαμπάκας.  

ΠΑΡΑΝΟΜΕ ΔΗΛΗΣΗΡΙΑΕΙ TO NEO ΠΑΓΚΑΚΙ ΣΗ ΑΘΗΝΑ 
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