
Ήταν αγανακτισμένος. 

Μίλαγε όμορφα, με στρωτή 

έκφραση και τόνιζε με αγωνία, 

ανησυχία και αποστροφή,  

αυτό που δεν έχει γίνει ποτέ  

στη κοινοβουλευτική ιστορία.  

Γνώριζε καλά το θέμα, αφού 

υπήρξε Πρόεδρος της Βουλής. 

«Μπόρα» νομοσχεδίων στους 

βουλευτές για να ψηφιστούν 

μέχρι να κλείσει η Βουλή. 

Με δηλωμένη την αδυναμία  

να μελετηθεί το περιεχόμενό τους  

και ακόμη μεγαλύτερη  

την αδυναμία να 

παρακολουθήσουν το παιχνίδι 

των τροπολογιών που γίνεται. 

Σειρά από «διευθετήσεις 

εκκρεμοτήτων» γράφουν οι 

εφημερίδες και όλοι αμήχανοι 

διαβάζουμε για ενέργειες  

που αδυνατούν να 

παρακολουθήσουν βουλευτές 

και παλεύουν να ανατρέψουν  

τη ζημιά που θα προκαλέσουν, 

είτε στη δόμηση στα νησιά μας, 

είτε σε προστατευόμενες 

περιοχές, είτε σε θέματα 

εκτεταμένης αυθαιρεσίας .  

Ρυθμίσεις. Πολλές ρυθμίσεις 

με προκλητικό τρόπο,  

που ξαφνιάζει και προκαλεί το 

επιφώνημα του εκφραστικού 

Βασίλη Αυλωνίτη μας,  

στην Ωραία των Αθηνών. 

Για εκλογές πάμε. 
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Βοτανική βόλτα στον Υμηττό 
Σε απόσταση αναπνοής από την 

Αθήνα, ο Υμηττός   που παρουσιάζει 

μοναδικό οικολογικό και περιπατη-

τικό ενδιαφέρον, είναι το επίκεντρο 

της εκδρομής του Μουσείου 

Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας για την 

Κυριακή 8/4. Ευκαιρία για να 

επισκεφθούμε και να γνωρίσουμε 

την «άγνωστη» βιοποικιλότητα της 

Αττικής. Στον Υμηττό, τον «ευβότανο» 

υπάρχουν 650 διαφορετικά φυτά 

από τα οποία 54 φύονται μόνο στην 

Ελλάδα. Για συμμετοχή σας στο 210 

8015870  

 

Έσβησαν πάλι τα φώτα 
Το ραντεβού με την Ώρα της Γης 

πραγματοποιήθηκε και πάλι με 

επιτυχία το περασμένο Σάββατο 

τονίζοντας πως η προστασία του 

περιβάλλοντος δεν είναι πολυτέλεια, 

αλλά είναι ανάγκη, όπως ανακοίνω-

σε η WWF Ελλάς Έτσι η Ακρόπολη, 

το μνημείο Φιλοπάππου, ο ναός 

Ηφαίστου, το παλαιό Φρούριο της 

Κέρκυρας, ο ΔΑΑ, ο Λευκός Πύργος,  

η γέφυρα Ρίου Αντιρρίου και πλήθος 

Δήμων, Οργανισμών και πολιτών 

δήλωσαν συμμετοχή στην αίτηση για 

την προστασίας της Γης. 

 

Βρε, καλώς τα παιδιά…. 
Από δεκαεπτά εταιρίες το ενδιαφέρον 

για εξαγορά του ποσοστού του 

Δημοσίου στη ΔΕΠΑ, ενώ πωλείται 

και το ποσοστό των ΕΛΠΕ. Όσο 

ακούγεται η ποσότητα φυσικού 

αερίου στα οικόπεδα κάτω από την 

Κρήτη, τόσο μαγνητίζει το θέμα. 

Το καφενεδάκι μας  
Με χαρά και αγωνία περιμένουμε την 

επαναλειτουργία του καφενείου στη 

Πλατεία Δεξαμενής στο Κολωνάκι. 

Έντονος ρυθμός για να λειτουργήσει 

μέσα στην Άνοιξη και να ζωντανέψει 

όλες τις όμορφες αναμνήσεις μας 

από το χώρο. Ανυπομονούμε !! 

 

Χάθηκε η μπάλα… 
Δεν πάει καλά η αγορά αυτοκινήτου 

και οι έμποροι ζητάνε επέκταση της 

πετρελαιοκίνησης και για αυτοκίνητα 

που ανήκουν στην οδηγία εκπομπής 

καυσαερίων Euro4, για να εισάγουν 

σκουπιδομεταχειρισμένα αυτοκίνητα 

με diesel κινητήρα. Οι βρεγμένες 

γάτες τηρούν σιγή ιχθύος, αφού οι 

μετρήσεις PM εκτοξεύονται και 

σίγουρα θα προκαλέσουν την 

επέμβαση της Ε.Ε. 

 

Με χιούμορ για το Περιβάλλον  
Σκιτσογράφοι εμπνεύστηκαν από το 

περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή 

και χαρίζουν χαμόγελο ή προβλημα-

τισμό με χρώματα και δημιουργία. 

Προφητικά σκιτσάρουν  το δύσκολο 

μέλλον για το περιβάλλον και τον 

πλανήτη μας. Η αφορμή της κίνησης 

άρχισε στη διάσκεψη της Κο-

πεγχάγης για το κλίμα, όπου οι 

γελοιογράφοι «διαμαρτυρήθηκαν» με 

αφυπνιστικά σκίτσα σχετικά με την 

κλιματική αλλαγή. Να πάτε στην 

έκθεση «Αντιμέτωποι με το κλίμα», 

έως 22 Απριλίου στο Ίδρυμα 

Ευγενίδου, να δείτε την επιλογή να 

σχολιάζεται με χιούμορ, ένα 

παγκόσμιο πρόβλημα. 

Καλώς μου τα ! 
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Την περασμένη Παρασκευή υπέγραψαν εθελοντική 

συμφωνία συνεργασίας για το πλαίσιο αξιοποίησης 

εναλλακτικών καυσίμων από την τσιμεντοβιομηχανία, ο 

ΥΠΕΚΑ και η Ένωση Τσιμεντοβιομηχανιών Ελλάδας.  

Η συμφωνία αφορά στη πρόληψη και τον έλεγχο της 

ρύπανσης από την τσιμεντοβιομηχανία και ορίζει ένα 

συγκεκριμένο πλαίσιο για την αξιοποίηση εναλλακτικών 

καυσίμων από την τσιμεντοβιομηχανία. Η 

αποτελεσματικότερη χρησιμοποίηση των πόρων 

συνεισφέρει στην προστασία του περιβάλλοντος αλλά 

και προσφέρει οικονομικά οφέλη όπως τη δημιουργία 

θέσεων απασχόλησης και τη στήριξη της οικονομικής 

ανάπτυξης της χώρας. Η αύξηση της αποδοτικότητας 

των πόρων μπορεί να συνεισφέρει στην βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας σε συγκεκριμένους βιομηχανικούς 

κλάδους, όπως η τσιμεντοβιομηχανία ενώ συγχρόνως 

δίνεται λύση στη διαχείριση των αποβλήτων και στην 

επίτευξη των στόχων της χώρας. Η χρησιμοποίηση 

εναλλακτικών καυσίμων και πρώτων υλών στην 

τσιμεντοβιομηχανία αποτελεί ένα παράδειγμα ορθής 

πολιτικής στη διαχείριση των αποβλήτων. Αυτή η 

πρακτική, ήδη αναγνωρισμένη ως Βέλτιστη Διαθέσιμη 

Τεχνική από την Ε.Ε., προωθεί την ανάκτηση ενέργειας 

και ανακύκλωση υλικών στη βιομηχανία, σύμφωνα με 

τις βασικές αρχές της ιεράρχησης των μεθόδων 

διαχείρισης αποβλήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η 

χρήση εναλλακτικών καυσίμων στην τσιμεντοβιομηχανία 

προσφέρει σημαντικά περιβαλλοντικά οφέλη όπως :  

- η μείωση εκπομπών των αερίων που προκαλούν το 

φαινόμενο του θερμοκηπίου, αντικαθιστώντας τη χρήση 

ορυκτών πόρων με υλικά που διαφορετικά θα έπρεπε να 

απορριφθούν ή να καούν με αντίστοιχες εκπομπές και 

κατάλοιπα  

-   η μείωση της χρησιμοποίησης ορυκτών καυσίμων 

καθώς και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που 

συνδέονται με την εξόρυξη τους,  

-η μεγιστοποίηση της ανάκτησης ενέργειας από τα 

απόβλητα χωρίς την παραγωγή τέφρας αφού αυτή 

ενσωματώνεται στο τελικό προϊόν.  

- η μείωση των απαιτούμενων χώρων για ταφή  

- συνεισφορά σε λύσεις στη διαχείριση των αποβλήτων 

με το μικρότερο κόστος και με τέτοιο τρόπο που να τα 

αξιοποιεί και να ωφελεί το περιβάλλον.  

Η χρήση εναλλακτικών καυσίμων σήμερα σε χώρες της 

Ευρώπης ανέρχεται σε 6.000.000 τόνους/έτος περίπου 

υποκαθιστώντας 3,5 εκατομμύρια τόνους άνθρακα το 

χρόνο. Το 2009 η χρήση εναλλακτικών καυσίμων από τις 

τσιμεντοβιομηχανίες των χωρών της Ε.Ε. έφτασε το 28% 

κατά μέσο όρο, ενώ σε κάποιες χώρες, όπως η 

Ολλανδία, ξεπέρασε και το 80%. Η Ελβετία, μία άλλη 

χώρα-πρότυπο χρηστής διαχείρισης των αποβλήτων, 

έρχεται δεύτερη με ποσοστό λίγο πάνω από το 50%. Η 

Ελλάδα βρίσκεται στις χαμηλότερες θέσεις της 

ευρωπαϊκής κατάταξης με χρήση ελάχιστη, μικρότερη 

του 1% της συνολικής κατανάλωσης θερμικής ενέργειας. 

Άλλοι 5.700.000 τόνοι εναλλακτικών υλικών υποκαθι-

στούν αντίστοιχες ποσότητες φυσικών πρώτων υλών.  
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ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ  

ΣΤΗΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

ΣΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΑΞΙ, ΑΡΘΡΟ 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΕΚΑ… 

ΤΕΛΙΚΑ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΕ Η ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ  

ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΕΡΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 148 

 Δεν πέρασε μετά την ψηφοφορία που έγινε την Παρασκευή 

το βράδυ το άρθρο 148 του νομοσχεδίου που είχε 

καταθέσει το Υπουργείο Μεταφορών για τα ταξί, αλλά 

αναφερόταν στο ειδικό χωροταξικό για τον τουρισμό! 

Ένα θέμα που ενώ είναι αρμοδιότητας του ΥΠΕΚΑ, γίνεται 

εισήγηση από τον Υφυπουργό Τουρισμού και… εντάσσεται 

με άρθρο στο νομοσχέδιο γιοα τα ταξί. 

Είναι ευτύχημα αυτή τη φορά το πώς αντέδρασαν πολλοί 

βουλευτές και ο αν. ΥΠΕΚΑ για να ανατραπεί αυτή η 

ψήφιση που θα ήταν πρόβλημα για τα νησιά μας, ενώ 

προκαλεί έντονη δυσφορία η τακτική που συνεχίζουν να 

εφαρμόζουν κυβερνητικά πρόσωπα στις δύσκολες αυτές 

περιόδους. 

Σημαντικό ρόλο έπαιξε στην ανατροπή η επιστολή στους 

Υπουργούς  ΥΠΥΜΕΔΙ και ΥΠΕΚΑ, έστειλε ο Πρόεδρος της 

Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής, Βουλευτής ΠΑΣΟΚ 

Κώστας Καρτάλης, την οποία κοινοποίησε και στον 

Πρωθυπουργό, για την απόσυρση του άρθρου 148, για  

την χωροθέτηση οργανωμένων υποδοχέων τουριστικών 

δραστηριοτήτων. Παράλληλη πλεύση έδειξε να έχει ο αν. 

ΥΠΕΚΑ Νίκος Σηφουνάκης, που όπως αναφέρεται δήλωσε 

πως συμφωνεί με τον κ. Καρτάλη και εξέφρασε την 

πεποίθηση ότι ο Υπουργός Υποδομών Μάκης Βορίδης θα 

πάρει πίσω την επίμαχη διάταξη. 

Όμως τη λύση και τελικά την καταψήφιση του άρθρου, 

έδωσε μεγάλος αριθμός βουλευτών το βράδυ της 

Παρασκευής, που καταψήφισε και απέρριψε το άρθρο.  

Συγκεκριμένα, στο Ν/Σ του ΥΠΥΜΕΔΙ είχε περιληφθεί, μετά 

από πρόταση του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού 

το συγκεκριμένο άρθρο, με το οποίο προβλέπεται η 

δυνατότητα για την ανάπτυξη οργανωμένων τουριστικών 

υποδοχέων σε νησιά με επιφάνεια άνω των 70 τ. χλμ με τη 

διατιθέμενη έκταση να φθάνει μέχρι το 1% της επιφάνειας 

τους, όταν η πρόταση του ΥΠΕΚΑ είναι η εν λόγω 

δυνατότητα να αφορά νησιά άνω των 90 τ. χλμ και να 

φθάνει στο 0.2% της επιφάνειας τους. Η αλλαγή του 

κριτηρίου της έκτασης του νησιού, από 90 τ. χλμ σε 70 τ. 

χλμ, είναι φανερό πως συμπεριλαμβάνει αρκετά νησιά, 

όπως η Μύκονος, η Σαντορίνη, η Σύρος, η Σίφνος, η Αίγινα 

και πολλά άλλα. Επίσης στο άρθρο 148 που 

καταψηφίστηκε, προβλεπόταν αύξηση της παραθεριστικής 

κατοικίας στο 75% της δομούμενης επιφάνειας σε 

περίπτωση που ο υποδοχέας διαθέτει γήπεδο γκολφ και 

παράλληλα ανατρέπεται η ενιαία δομή ενός σύνθετου 

τουριστικού καταλύματος, καθώς έδινε τη δυνατότητα οι 

ειδικές τουριστικές υποδομές να μην ορίζονται εντός της 

έκτασης του σύνθετου τουριστικού καταλύματος αλλά 

ακόμα και σε απόσταση από αυτό.  

Είναι φανερό πως η τακτική για ανατροπή των συνθηκών 

δόμησης με τις ανάλογες σοβαρές επιπτώσεις σε 

ευαίσθητες περιοχές μας ακολουθεί τη συνηθισμένη 

μέθοδο «να τους πιάσουμε στον ύπνο», αλλά αυτή τη 

φορά υπήρξε ενεργοποίηση και έντονη αντίδραση με το 

ανάλογο αποτέλεσμα.  
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Ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις λαμβάνει το Let’s Do It Greece , καθώς οι 

μεγαλύτερες περιβαλλοντικές οργανώσεις της χώρας στηρίζουν και 

συμμετέχουν στην κοινή μας εθελοντική προσπάθεια. 

Την Τετάρτη 14 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε σύσκεψη με εκπροσώπους 

Μ.Κ.Ο., Εθελοντικών Δικτύων και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην οποία 

παρουσιάστηκε το οργανωτικό πλάνο της καμπάνιας και ακολούθησε 

εποικοδομητική συζήτηση με τους φορείς.  

Με αυτή την πρωτοφανή για τα ελληνικά δεδομένα κίνηση θέλουμε να 

περάσουμε το μήνυμα πως όλοι μαζί μπορούμε να καταφέρουμε εξαιρετικά 

πράγματα και να συνεργαστούμε αποτελεσματικά έχοντας κοινούς 

στόχους. 

Στη συνάντηση από τα πανελλήνιας εμβέλειας εθελοντικά δίκτυα 

συμμετείχαν εκπρόσωποι από τους κάτωθι φορείς: 

Αρκτούρος, ΑΡΧΕΛΩΝ, Ελλάδα Καθαρή,  Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος 

και Πολιτισμού, Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, Ελληνικός 

Ερυθρός Σταυρός, ΕΛΙΞ, Ορνιθολογική Εταιρεία, ΠΑΣΕΠΠΕ, Σώμα Ελληνικού 

Οδηγισμού, ECOCITY, Μedasset Ηellas. 

Παράλληλα, συμμετείχαν εκπρόσωποι από το Δήμο Βύρωνα, το Δήμο 

Κιφησιάς, την Εθελοντική  Ομάδα του Δήμου Βύρωνα, την Εθελοντική ομάδα 

Δασοπροστασίας και Πυρόσβεσης Γλυφάδας, τον Σύνδεσμο Προστασίας 

και Ανάπτυξης Πεντελικού, τον Σύνδεσμο Προστασίας και Ανάπτυξης 

Υμηττού, τους Υδροναύτες,  τη Φιλοδασική Ένωση Αθηνών, τους Pire-Α-

ctive Εθελοντική Ομάδα Πειραιά, την CommonLawgic.org και την 

QualityNet. 

Οι συμμετοχές φορέων και πολιτών καθημερινά αυξάνονται και οι 

προετοιμασίες των δράσεων συνεχίζονται σε πολλαπλά σημεία 

πανελλαδικά. Πλήθος Δήμων, Συλλόγων, Σχολείων και Εθελοντικών 

Οργανώσεων συμμετέχουν στην καμπάνια οργανώνοντας τις δικές τους 

δράσεις περνώντας μήνυμα αισιοδοξίας για ένα καλύτερο μέλλον. 

Οι Μεγαλύτερες Περιβαλλοντικές Οργανώσεις 

της Ελλάδας λένε Let’s Do It Greece 
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15η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΥΔΑΤΟΣ ΚΑΙ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

Ερώτηση κατέθεσε την περασμένη εβδομάδα η βουλευτής 

Χρύσα Αράπογλου σχετικά με τη λίμνη Κορώνεια, που στη 

δεκαετία του ‘70 καταλάμβανε έκταση 45.000 στρεμμάτων, με 

μέσο βάθος 5 μέτρα και υπήρξε τόπος ενδιαίτησης δεκάδων 

ειδών σπανίων πτηνών, προστατευόμενος υγροβιότοπος 

ενταγμένος στη Διεθνή Σύμβαση Ramsar και στο Δίκτυο 

Natura 2000. Σήμερα καταλαμβάνει μόνο ένα σημαντικό 

κεφάλαιο στη βίβλο των περιβαλλοντικών εγκλημάτων που 

έχουν συντελεστεί στη χώρα μας. Η θανάτωσή της επήλθε με 

αργό και βασανιστικό τρόπο, με την αδιαφορία των 

εκάστοτε «υπευθύνων» να σπάει κάθε ρεκόρ, παρά τις 

συνεχείς προειδοποιήσεις της ίδιας της λίμνης, 

προκαλώντας κυριολεκτικά διεθνή αγανάκτηση, με 

παραπομπές της χώρας μας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. 

Όπως αναφέρεται στην επιστολή για την ερώτηση, πριν 

λίγες μέρες, στις 27 Φεβρουαρίου 2012,  η χώρα μας 

παραπέμφθηκε για μια ακόμη φορά στο Ευρωπαϊκό 

Δικαστήριο «…για τη μη εφαρμογή του ελληνικού 

νομοθετικού πλαισίου για την προστασία της λίμνης 

Κορώνειας…». Ειδικότερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί 

πως αν και οι ελληνικές αρχές ενέκριναν 21 δράσεις για την 

αποκατάσταση της λίμνης και εξασφάλισαν τη 

χρηματοδότηση των μέτρων με κοινοτικούς και εθνικούς 

πόρους, δεν έχει τεθεί ακόμα σε ισχύ το σχετικό νομικό 

πλαίσιο, καθυστερεί η υλοποίηση ορισμένων δράσεων, ενώ 

η υποβάθμιση της λίμνης συνεχίζεται. Η Επιτροπή ζητά από 

το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να αποφανθεί ότι η Ελλάδα 

παρέβη την κοινοτική νομοθεσία για την προστασία του 

περιβάλλοντος, καθώς δεν έλαβε όλα τα απαραίτητα μέτρα 

για να υλοποιηθούν οι δράσεις που σχετίζονται με το 

κλείσιμο των παράνομων γεωτρήσεων, την απόρριψη 

βιομηχανικών αποβλήτων κ.α. Ερωτάται ο Υπουργός αν  

΅- Θα αναζητηθούν τα αίτια και οι ευθύνες που οδήγησαν 

στην καταστροφή της λίμνης Κορώνεια και το διεθνή 

διασυρμό της χώρας μας για το ειδεχθές αυτό οικολογικό 

έγκλημα; 

- Ποιά είναι τα άμεσα και ποιά τα μεσοπρόθεσμα σχέδια που 

θα ανατρέψουν την υπάρχουσα κατάσταση, που θα 

εξαλείψουν τα αίτια που τη δημιούργησαν και θα αλλάξουν 

το υπάρχον «μοντέλο ανάπτυξης» της περιοχής του 

Λαγκαδά; 
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Από 23/4 έως 26/4/2013 θα διοργανωθεί η 15η Διεθνής 

Ειδική Έκθεση και το Συνέδριο Ύδατος και Διαχείρισης 

Αποβλήτων WΑSSER BERLIN 2013, η οποία 

πραγματοποιείται κάθε δύο χρόνια στο Βερολίνο. Στη 

διάρκειά της δημιουργείται σ’ ένα  από τα μεγαλύτερα 

εκθεσιακά κέντρα της Γερμανίας ένα αυτόνομο 

φόρουμ, στο οποίο παρουσιάζεται πλήρως η 

τεχνολογία ύδατος και διαχείρισης αποβλήτων. Στη 

διάρκειά της έχουν προγραμματιστεί συνέδρια και 

παρουσιάσεις εξελίξεων, που αποτελούν σημείο 

αναφοράς για τους επαγγελματίες όλου του κόσμου. 

Τα εκθέματα της WASSER BERLIN περιλαμβάνουν 

ανεύρεση και επεξεργασία ύδατος, αξιοποίηση 

βρόχινου νερού. Δίκτυα διανομής ύδατος και 

εξαρτήματα υδροδοτικών αγωγών. Υδραυλικά, αντλίες, 

ανυψωτικά συστήματα. Τεχνολογία μέτρησης, 

ρύθμισης και χημικής ανάλυσης. Προστασία υδάτων, 

υπόγειων υδάτων και εδάφους. Πρώτες ύλες και 

βιομηχανικός εξοπλισμός. Τεχνολογία επικοινωνίας και 

πληροφοριών. Στη περσινή διοργάνωση συμμετείχαν 

σε 49.000τ.μ. εκθεσιακής επιφάνειας 700 εκθέτες από 35 

χώρες, οι οποίοι παρουσίασαν προϊόντα και τις 

υπηρεσίες τους, τους 28.000 εμπορικούς επισκέπτες. 

Αύξηση σημειώθηκε στους επισκέπτες από χώρες 

εκτός Γερμανίας και συγκεκριμένα από 25%, που ήταν 

το ποσοστό, έφτασε το 33%.  Τέλος, στο Συνέδριο 

συμμετείχαν 1.315 επισκέπτες. Φέτος στη WASSER 

BERLIN 2013 θα διογανωθούν το WASsERLEBEN μια 

ειδική έκθεση για το κοινό με θέμα τη διαχείριση του 

νερού, το 29ο International No Dig που αφορά σε ένα 

συνέδριο και έκθεση για τεχνολογίες «χωρίς σκάψιμο», 

οργανωμένα τουρ σε εργοτάξια του Βερολίνου για κατ’ 

ιδίαν γνωριμία με τις νέες τεχνολογίες ύδατος και η wat 

μια ημερίδα ύδατος. Αναλυτικά στοιχεία υπάρχουν 

στην ιστοσελίδα της έκθεσης:  www.wasser-berlin.de. 

Για πληροφορίες συμμετοχής εκθετών αλλά και για 

κάρτες εισόδου με μειωμένη τιμή μπορείτε να 

απευθυνθείτε στο Ελληνογερμανικό Εμπορικό και 

Βιομηχανικό Επιμελητήριο, επίσημο αντιπρόσωπο του 

Εκθεσιακού Οργανισμού του Βερολίνου στην Ελλάδα, 

στην Αθήνα τηλ. 210 6419038, 210 6419000 και στη 

Θεσ/νίκη, τηλ. 2310 327733.  

  

EΡΩΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΥΠΕΚΑ ΓΙΑ ΤΗ 

ΘΑΝΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ 

www.wasser-berlin.de


www.ecocity.gr Σελ.  8 

ECOCITY LETTER                           Τρίτη 19 Μαρτίου 2012 

http://eco.auth.gr


Το ECOCITY LETTER  είναι μια εβδομαδιαία ηλεκτρονική έκδοση του Εθελοντικού Οργανισμού για το Αστικό Περιβάλλον ECOCITY, με 
πληροφορίες και ειδήσεις για περιβαλλοντικά θέματα. Στέλνεται σε μορφή pdf και για να το διαβάσετε, θα πρέπει να έχετε 
εγκατεστημένη κάποια έκδοση του Adobe Acrobat Reader. Στη περίπτωση που δεν την έχετε είναι διαθέσιμη στην διεύθυνση : 
http://www.adobe.com 
H αποστολή του ECOCITY LETTER γίνεται σε Mέλη και Φίλους του ECOCITY, καθώς και σε συνεργαζόμενους εκπροσώπους φορέων 
και οργανισμών. Για πληροφορίες και στοιχεία μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλ. 210 6196757 και στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση : info@ecocity.gr 

ΚΑΛΥΨΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

Η Tetra Pak, προσπαθώντας να ανταποκριθεί στη 

διπλή απαίτηση των καταναλωτών τόσο για 

πρακτικές και εύκολες στη χρήση, όσο και για 

πράσινες συσκευασίες, παρουσίασε για πρώτη φορά 

στην Κολωνία στη έκθεση Anuga Foodtec, που έγινε 

στο τέλος Μαρτίου, παρουσίασε μια σειρά από 

καινοτομίες που ενισχύουν τα περιβαλλοντικά 

χαρακτηριστικά πολλών κορυφαίων προϊόντων της. 

Στη διάρκεια του 2011, πρώτη η Tetra Pak εφάρμοσε 

στη συσκευασία TetraBrik Aseptic ένα «πράσινο» 

καπάκι πολυαιθυλενίου, το PE StreamCapTM. Μετά την 

επιτυχημένη αυτή εφαρμογή, η Tetra Pak παρουσίασε 

στην Anuga FoodTec 2012 τρία νέα καπάκια 

πολυαιθυλενίου - DreamCapTM 26, LightCapTM 30 & 

HelicapTM 27 - που προέρχονται από παράγωγα 

ζαχαροκάλαμου. Τα «πράσινα» καπάκια ξεχωρίζουν 

από τα συμβατικά φέροντας ένα λογότυπο στο οποίο 

αποτυπώνεται εικαστικά ένα φύλλο. Επίσης μετά την 

επιτυχημένη κυκλοφορία της πρώτης χάρτινης 

ασηπτικής συσκευασίας γάλακτος στον κόσμο, Tetra 

Evero Aseptic, η Tetra Pak εφαρμόζει στη 

συσκευασία αυτή μια αποσπώμενη άνω επιφάνεια 

που επιτρέπει στον καταναλωτή να διαχωρίζει τη 

χάρτινη συσκευασία από το άνω μέρος 

πολυαιθυλενίου και να τα ανακυκλώνει ξεχωριστά. 

Εκτός από τα νέα αυτά προϊόντα, η Tetra Pak 

παρουσίασε και τέσσερις πρωτοποριακές λύσεις 

στον τομέα της τεχνολογίας συσκευασίας υγρών 

τροφίμων.  

Η Chartis ανακοίνωσε νέο ασφαλιστικό πρόγραμμα 

με την ονομασία EnviroPro, για την ελληνική αγορά 

που ενσωματώνει σε ένα ενιαίο συμβόλαιο τις 

καλύψεις για αστική και περιβαλλοντική ευθύνη. 

Όπως αναφέρει η εταιρία το πρόγραμμα 

δημιουργήθηκε με γνώμονα τις διατάξεις της 

Ευρωπαϊκής Οδηγίας, σχετικά με την ευθύνη 

πρόληψης και αποκατάστασης περιβαλλοντικής 

ζημίας. Καλύπτει όλους τους σχετικούς κινδύνους 

στους οποίους μπορεί να εκτεθεί μία εταιρία και να 

αναγκαστεί να αποζημιώσει, είτε πρόκειται για μία 

μεγάλη βιομηχανία είτε για μία μικρή επιχείρηση, με 

ελληνική ή και με διεθνή δραστηριότητα. Έχοντας 

καινοτομήσει με την εισαγωγή της συγκεκριμένης 

ασφάλισης στην Ελλάδα από το 2005 και 

αξιοποιώντας την τεχνογνωσία της τόσο σε τοπικό 

αλλά και σε διεθνές επίπεδο, η Chartis παρέχει πλέον 

όλες τις πρωτοποριακές καλύψεις σε ένα 

ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Έτσι, το EnviroPro καλύπτει 

τη σταδιακή ρύπανση, πέραν της αιφνίδιας ή τυχαίας, 

όπως επαναλαμβανόμενες διαρροές ή 

απελευθερώσεις αποβλήτων που έχουν ως 

αποτέλεσμα τη ρύπανση του περιβάλλοντος. 

Επιπλέον, καλύπτονται οι ζημίες στη βιοποικιλότητα, 

το κόστος επαναφοράς προστατευόμενων ειδών και 

η αποκατάσταση των φυσικών βιοτόπων, καθώς 

επίσης ο καθαρισμός των ιδίων εγκαταστάσεων μίας 

επιχείρησης, όσο και των εγκαταστάσεων τρίτων, σε 

περίπτωση αιφνίδιας ή σταδιακής ρύπανσης.  
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ΥΠΟΔΟΧΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 
Πληροφορίες : www.oikopolisawards.gr 

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΤΗΣ ΤΕΤRA PAK 

ΣTHN ANUGA FOODTEC 2012 
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