
Θα μπορέσουν άραγε  

στο 2012 να αλλάξουν  

τα πράγματα; 

Θα εκτιμηθούν άραγε  

οι επιπτώσεις  

στη ζωή όλων μας  

από τις αλόγιστες και κυρίως  

χωρίς στρατηγική αποφάσεις; 

Θα καταφέρουμε στο 2012  

να ξεπεράσουμε  

τα «δώρα» τους; 

Αυτά που, ενώ γνωρίζουν  

πως οδηγούν με  

μαθηματική ακρίβεια  

τη χώρα στον αφανισμό, 

συνεχίζουν να τα «χαρίζουν». 

Σο κακό είναι πως πήραμε  

εύκολα το ρόλο των ιθαγενών. 

Αφημένοι στη τύχη και  

στον καλό Θεό αυτής της χώρας. 

Καταντήσαμε  θεατές  

στις προσπάθειες των άλλων  

που ξεπερνούν τη κρίση και 

δουλεύουν πάνω σε μέτρα της 

επόμενης μέρας. 

Σο λυπηρό είναι πως  

η μαζική απογοήτευση  

δείχνει να έχει προκαλέσει  

εμπλοκή στη Λογική. 

΄ αυτό το χάρισμα που έχει  

αυτός ο Λαός και που  

δεν φαίνεται να το αξιοποιεί.  

Να λοιπόν το 2012  

και όλα δείχνουν πως κουβαλάει 

γνωστά πράγματα. 

Εκλογές που κρύβουν πολλά  

και φέρνουν το «δώρο» 

 σε όσους το αξίζουν. 

Με περιτύλιγμα «Λευκό». 
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Πέντε χιλιάδες φυτά μοίρασε 

το ΑΠΘ 
Σο Εργαστήριο Δασοκομίας της 

χολής Δασολογίας και Υυσικού 

Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου 

Πανεπιστημίου, διέθεσε 5.000 φυτά 

διαφόρων ειδών, από τα περίπου 

15.000 που καλλιεργεί με στόχο την 

ανάπτυξη οικολογικής συνείδησης και 

αγάπης για το πράσινο. Η διανομή 

των δενδρυλλίων πραγματοποιείται 

κάθε χρόνο την τελευταία δεκαετία. 

 

Πήρε «ύψος» η Γροιλανδία 
Εκατό δισεκατομμύρια τόνους πάγου 

έχασε η Γροιλανδία σύμφωνα με νέα 

έρευνα επιστημόνων, που 

παραθέτουν στοιχεία από δίκτυο 

σταθμών GPS στο νότιο τμήμα της 

περιοχής. Όπως επισημαίνουν στην 

έκθεσή τους οι επιστήμονες, το 

λιώσιμο των πάγων, που οφείλεται 

στις ασυνήθιστα υψηλές 

θερμοκρασίες το καλοκαίρι του 2010, 

είχε ως αποτέλεσμα την ανύψωση του 

εδάφους σε ορισμένα σημεία, κατά 

1,5 εκατοστό.   

 

«Σελεσίγραφο» για την ρύπανση 

του Ασωπού 
Διορία έως τις 3 Υεβρουαρίου έδωσε 

το υμβούλιο της Ευρώπης στην 

ελληνική κυβέρνηση, προκειμένου να 

τοποθετηθεί γραπτώς για το θέμα της 

ρύπανσης του Ασωπού.  

 

 
 

Δύο χελώνες Καρέτα-Καρέτα 

νεκρές στην Ηλεία 
Αρχίζουν να προκαλούν 

ερωτηματικά οι περιπτώσεις με τις 

νεκρές χελώνες καρέτα – καρέτα, 

που φτάνουν στις ακτές της Ηλείας 

και του Πύργου. Οι χελώνες δεν 

έφεραν σημάδια από κακοποίηση ή 

χτυπήματα και είναι πολύ πιθανό να 

πέθαναν μέσα στο νερό σε μακρινή 

απόσταση πριν από μέρες και να 

παρασύρθηκαν από τα νερά. 

 

Πρόοδος, αλλού, στην επεξεργα-

σία αστικών λυμάτων 
Αισιόδοξες είναι οι εξελίξεις από το 

ευρωπαϊκό μέτωπο επεξεργασίας 

αστικών λυμάτων, όπως αναφέρεται 

σε πρόσφατη Έκθεση για την 

εφαρμογή της σχετικής Οδηγίας 

91/271/ΕΟΚ την περίοδο 2007/2008, 

καθώς διαπιστώνεται ικανοποιητική 

πρόοδος ως προς το βαθμό 

συμμόρφωσης των κρατών-μελών 

με τις επιταγές της. Δεδομένου ότι τα 

παλαιότερα κράτη μέλη (ΕΕ-15, 

μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα) 

παρουσίασαν βελτίωση ως προς 

την επεξεργασία των ευαίσθητων 

υδάτων, ενώ στα νεότερα (ΕΕ-12) τα 

καλά νέα αφορούσαν συνολικά στη 

συλλογή και στην επεξεργασία, τα 

περαιτέρω περιθώρια βελτίωσης 

στον ευρωπαϊκό χώρο είναι ακόμη 

μεγάλα.  

 

 

ΜΠΗΚΔ ΚΑΙ ΔΙΝΑΙ ΓΙΔΚΣΟ 

18 Ιαν 2012, ώρα 12.00  
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Σην αναγγελία της ένατης περιόδου της Εκστρατείας 

ECOMOBILITY, όρισε η επιτροπή Οργάνωσης για την 

Σετάρτη 18 Ιανουαρίου το μεσημέρι (12.00), στην αίθουσα 

Golden του Ξενοδοχείου Μεγάλη Βρετανία.  

Η εκστρατεία διοργανώνεται από το ECOCITY, με τη 

συμμετοχή και συστράτευση σημαντικών επιστημονικών 

ιδρυμάτων, οργανισμών και φορέων και η έναρξή της θα 

ανακοινωθεί στη διάρκεια συνέντευξης Σύπου, με την 

παρουσία εκπροσώπων της Πολιτείας, της Σοπικής 

Αυτοδιοίκησης, των Επιστημονικών Ιδρυμάτων, των 

Υορέων, καθώς και Εκπαιδευτικών.  

Με το σύνθημα «Οι Μαθητές ερευνούν, οι Πόλεις 

ενημερώνονται, η Κοινωνία ευαισθητοποιείται», ομάδες 

μαθητών από τριάντα οκτώ (!) πόλεις της χώρας μελετούν 

τα προβλήματα που προκαλούν οι συνήθειες και συνθήκες 

μετακίνησης στην πόλη τους και θα καταθέσουν προτάσεις 

για τρόπους οικολογικής μετακίνησης με σκοπό τη 

βελτίωση της ποιότητας ζωής στις πόλεις.  

την διάρκεια της εκδήλωσης, θα παρουσιαστεί το 

περιεχόμενο της Εκστρατείας για τη νέα περίοδο, οι πόλεις 

που θα υλοποιηθεί και οι ομάδες των Γυμνασίων που 

συμμετέχουν. Υέτος, είναι άξιο να αναφερθεί ότι ο 

προσανατολισμός της νέας περιόδου απλώνεται στην 

ανάγκη σεβασμού της ελευθερίας και των δικαιωμάτων 

μετακίνησης των πολιτών, από την έλλειψη σεβασμού που 

παρατηρείται. Επίσης θα παρουσιαστούν τα 

συμπεράσματα από την εργασία που πραγματοποιεί κάθε 

χρόνο το Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα 

πουδών ΜΒΑ OΔΕ & ΜΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου 

Αθηνών, σχετικά με διαμόρφωση της στάσης των 

μαθητών στην μετακίνηση και στην περιβαλλοντική 

συμπεριφορά.  

την διάρκεια της Εκστρατείας ECOMOBILITY 2011-12, μέσα 

από την έρευνα και την εργασία που κάνουν για την πόλη 

τους οι ομάδες των μαθητών της Γ΄ τάξης Γυμνασίου, 

προσφέρεται η ευκαιρία στην επένδυση στους νέους 

ανθρώπους για να εμβαθύνουν στην ανάγκη βελτίωσης 

της ποιότητας ζωής στις πόλεις και τις συνθήκες που 

επικρατούν. τις εργασίες τους θα παρουσιάσουν στο 

δίμηνο Υεβρουαρίου - Μαρτίου, στη διάρκεια ειδικών 

εκδηλώσεων, που θα διοργανωθούν σε κάθε πόλη που 

συμμετέχουν Γυμνάσια, δημιουργικές προσεγγίσεις και ιδέες 

που θα επιλέξουν οι ομάδες (θεατρικά δρώμενα, video, 

τραγούδια, κατασκευές, ζωγραφική, χορό κ.ά.).  

Πληροφορίες σχετικά με την εκστρατεία, μπορείτε να πάρετε 

με επίσκεψη στον ειδικό δικτυακό τόπο που έχει 

δημιουργήσει το ECOCITY στη διεύθυνση 

www.ecomobility.gr . 
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ΣΗΝ ΔΠΟΜΔΝΗ ΣΔΣΑΡΣΗ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΝΣΑΙ ΟΙ ΠΟΛΔΙ ΚΑΙ ΟΙ 

ΟΜΑΓΔ ΠΟΤ ΘΑ ΤΜΜΔΣΔΥΟΤΝ ΣΗΝ 

ΔΚΣΡΑΣΔΙΑ ECOMOBILITY 2011-12  
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ΔΠΔΡΙΓΑ ΣΟΤ ECOCITY ΣΗ 

ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ TI 25 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 

Ο Σομέας Βορείου Ελλάδος του ECOCITY διοργανώνει μια 

σημαντική εσπερίδα, με θέμα «Ο ΡΤΠΑΙΝΨΝ ΠΛΗΡΨΝΕΙ-

Περιβαλλοντική Ζημιά» που είναι αφιερωμένη στην 

εφαρμογή της αρχής ο Ρυπαίνων Πληρώνει στη χώρα 

μας και στις απαιτήσεις για τη μέριμνα προστασίας του 

οικοσυστήματος, από την βιομηχανική και βιοτεχνική 

ρύπανση.  

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Σετάρτη 25 

Ιανουαρίου, το απόγευμα (17:30) στο Ξενοδοχείο Porto 

Palace, με στόχο τη παρουσίαση της υπάρχουσας 

κατάσταση στην εξέλιξη εφαρμογής του Προεδρικού 

Διατάγματος και στις υποχρεώσεις κάλυψης για τυχόν 

ζημιές που επηρεάζουν το περιβάλλον σύνθεση να γίνουν 

σύντομες παρουσιάσεις και να ακολουθήσει συζήτηση 

και την δημόσια υγεία. Η προσέγγιση των ειδικών το θέμα 

στην νομική του διάσταση, στην εφαρμογή της αρχής Ο 

Ρυπαίνων Πληρώνει και άλλα.  

Θέμα σοβαρό επίσης η ρύπανση, η πρόληψη και λήψη 

μέτρων προστασίας, καθώς και η δύναμη που αποκτά 

πλέον  καταγγελία του πολίτη για την ρύπανση που 

προκαλείται στο έδαφος και στο νερό. 

την Εσπερίδα έχουν ανταποκριθεί και θα συμμετέχουν με 

σύντομες εισηγήσεις η Ειδική Γραμματέας του ΤΠΕΚΑ 

Μαργαρίτα Καραβασίλη, η Ειδική ύμβουλος ΤΠΕΚΑ 

ταυρούλα Πουλή, ο Νομικός ύμβουλος ΒΒΕ 

Κωνσταντίνος Φατζηγιαννάκης, ο Επικεφαλής της 

Ομάδας Εργασίας της Ε.Α.Ε.Ε. για τα θέματα της 

Περιβαλλοντικής Ευθύνης Φρήστος Φασιώτης, ο Ειδικός 

ύμβουλος Δήμου Δέλτα Νικόλαος Μυλώσης, ο 

Καθηγητής ΑΠΘ και Αντιπρόεδρος του ΔΙΠΑΕ Νικόλαος 

Μουσιόπουλος, η Τπεύθυνη Σομέα Β. Ελλάδος, 

Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω και Εμπειρογνώμων 

Ευρωπαϊκού Δικαίου Περιβάλλοντος και ο Τπεύθυνος της 

Επιτροπής Νομικών Τποθέσεων ECOCITY, Ειδικός 

Εμπειρογνώμονας της Ε.Ε. σε περιβαλλοντικά έργα 

Γιώργος Κωνσταντινόπουλος. Μετά τις εισηγήσεις θα 

ακολουθήσει Ανοιχτή υζήτηση. 

Σην έναρξη και τον συντονισμό της εσπερίδας θα κάνει η 

Δρ. Αγγελική Καλλία, Τπεύθυνη του Σομέα Βορείου του 

ECOCITY, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω και 

Εμπειρογνώμων Ευρωπαϊκού Δικαίου Περιβάλλοντος.  

Η Εσπερίδα διοργανώνεται από το ECOCITY με την 

στήριξη του Δήμου Δέλτα, την Αιγίδα του Γραφείου του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα και την 

συνεργασία του Εργαστηρίου Δασοκομίας ΑΠΘ, του 

Εργαστηρίου Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος ΑΠΘ, 

του Εργαστηρίου Θερμοφυσικών Ιδιοτήτων και 

Περιβαλλοντικών Διεργασιών ΑΠΘ και του Πανελληνίου 

υλλόγου Φημικών Μηχανικών.  

Η είσοδος στην εκδήλωση είναι δωρεάν και για 

προσκλήσεις οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να 

επικοινωνήσουν με τον κ. Δημήτρη Ζακαλκά στο 2310 

888891, dzakalkas@catad.gr 
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Οι Αιγύπτιοι, οι Βαβυλώνιοι, οι Ασσύριοι, οι Πέρσες, οι 

Αρχαίοι Έλληνες και οι Ρωμαίοι, χρησιμοποιούσαν τα 

δένδρα για αισθητικούς και άλλους σκοπούς στις πόλεις 

είτε με τη μορφή δενδροστοιχιών ή ιερών αλσών ή στους 

κήπους των σπιτιών και επαύλεων. Η δενδροφυτεία στην 

Αγορά των Αθηνών όπως αναφέρεται από τον 

Πλούταρχο και περιγράφεται από τον Κίμωνα (510-450 

π.Φ.), αποτελούνταν από δύο σειρές πλατάνων και πολλά 

μεμονωμένα δένδρα. τη Ρώμη επικρατούσε επίσης η ίδια 

εικόνα με τις ελληνικές πόλεις, δηλαδή φυτείες για λόγους 

λατρείας γύρω από ναούς και κατά μήκος δρόμων ιερών 

πομπών και μόνο στις βίλες των πλουσίων, που 

βρίσκονται συνήθως έξω από την πόλη, υπήρχαν κήποι 

που χρησίμευαν για την αναψυχή των ενοίκων τους. 

Σα δένδρα και θάμνοι διασπούν τη θέα, απαλύνουν τις 

αρχιτεκτονικές γραμμές, τονίζουν και συμπληρώνουν 

αρχιτεκτονικά στοιχεία, ενοποιούν αποκλίνοντα στοιχεία 

και εισάγουν μια φυσικότητα στα άκομψα αστικά τοπία. 

Επίσης δημιουργούν κινήσεις και ευχάριστους ήχους – το 

θρόισμα των φύλλων και ο ψίθυρος του ανέμου που 

περνάει μέσα από την κομοστέγη. Σα δένδρα είναι επίσης 

δυναμικά στοιχεία δίνοντας διαφορετική εμφάνιση με την 

εναλλαγή των εποχών.      

Η εκλογή του κάθε φορά κατάλληλου είδους αποτελεί ένα 

από τα σοβαρότερα προβλήματα που καλείται να 

επιλύσει ο δασοκόμος των πόλεων. Σα δασοπονικά και 

δασικά είδη που χρησιμοποιούμε στις πόλεις, πέρα από 

το ότι πρέπει να είναι προσαρμοσμένα στο γενικότερο 

κλιματικό περιβάλλον, πρέπει επίσης να έχουν και 

ορισμένες ιδιότητες που να ανταποκρίνονται από το ένα 

μέρος στις ιδιαίτερες οικολογικές συνθήκες της περιοχής 

ενώ από το άλλο μέρος πρέπει να ανταποκρίνονται στο 

συγκεκριμένο σκοπό χρήσης. Να έχει δηλαδή τις 

κατάλληλες οικολογικές και μορφολογικές ιδιότητες που 

επιβάλλονται από το συγκεκριμένο περιβάλλον και τη 

συγκεκριμένη χρήση. Π.χ. τον αρχαιολογικό χώρο της 

Πέλλας ενδείκνυνται τα ενδημικά είδη που συνδέονται με 

την ιστορία της Μακεδονίας και είναι η μακεδονική δρυς 

(Q. macedonica) με την οποία οι αρχαίοι Μακεδόνες 

έφτιαχναν στεφάνια (τα χρυσά στεφάνια που βρίσκονται 

στο Μουσείο) καθώς και ο φράξος (Fraxos agustifolius) με 

τον κορμό του οποίου φτιάχνανε τις περίφημες άριζες 

των Μακεδονικών Υαλλάγγων. Επίσης πρέπει να 

χρησιμοποιηθούν διάφορα αυτοφυή φυτά όπως π.χ. 

κουμαριά, φράξος, κ.λπ.  

Αναφορικά με τον αρχαιολογικό χώρο της Πέλλας και 

συγκεκριμένα το αρχαιολογικό μουσείο, το ECOCITY, 

μελετά την πρωτοβουλία για την αναδάσωση της 

περιοχής με την συνεργασία της χολής Δασολογίας και 

Υυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ.. Πρόκειται για μια 

όμορφη δράση, που θα προταθεί στον Δήμο Πέλλας, με 

σκοπό να υλοποιηθεί την Άνοιξη με τη δενδροφύτευση 

τριακοσίων περίπου ιθαγενών δενδρυλλίων στην περιοχή.  

 

Παύλος μύρης 

Καθηγητής χολής Δασολογίας  

& Υυσικού Περιβάλλοντος Α.Π.Θ. 
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ΥΡΗΗ ΓΔΝΓΡΩΝ ΚΑΙ ΘΑΜΝΩΝ ΣΟΝ 

ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΥΩΡΟ ΣΗ ΠΔΛΛΑ 
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ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟ ΓΙΑ 

ΚΑΘΔ ΠΙΣΙ 

Ενεργειακό πιστοποιητικό υποχρεούνται από σήμερα να 

εκδίδουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων άνω των 50 τετραγωνικών, 

που θέλουν να τα νοικιάσουν. Σο κόστος έκδοσης είναι 

δύο ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο συν ΥΠΑ και έχει οριστεί 

ως ελάχιστο ποσό, ανεξάρτητα από το μέγεθος, τα 184,50 

ευρώ. 

Εν τω μεταξύ, υποχρεωτική γίνεται από τον Ιανουάριο του 

2015 η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την 

κάλυψη ενός μέρους των ενεργειακών αναγκών νέων 

κτηρίων ή κτηρίων στα οποία γίνεται σημαντική 

ανακαίνιση. 

Σα παραπάνω προβλέπει νομοσχέδιο του ΤΠΕΚΑ, μέσω 

του οποίου θα εναρμονιστούν κοινοτικές οδηγίες. Οι 

λεπτομέρειες για την υλοποίηση της υποχρέωσης αυτής 

θα προβλέπονται σε υπουργική απόφαση, η οποία θα 

πρέπει να εκδοθεί μέχρι τότε. Θα περιλαμβάνει δε εκτός 

από τις γνωστές και διαδεδομένες τεχνολογίες των 

αιολικών, φωτοβολταϊκών κ.λπ., συστήματα 

τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης που παράγονται με χρήση 

σε σημαντικό ποσοστό ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 

Η ίδια απόφαση, θα καθορίζει επίσης «τα κατάλληλα 

μέτρα που πρέπει να ισχύουν στον κτηριοδομικό 

κανονισμό, έτσι ώστε να αυξηθεί το μερίδιο κάθε μορφής 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στον οικοδομικό 

τομέα». 

Αυτό σημαίνει ότι το ΤΠΕΚΑ θα πρέπει να προχωρήσει 

στην τροποποίηση του Οικοδομικού Κανονισμού (βλ. 

άρθρο «Οι αλλαγές του πράσινου ΓΟΚ»), ώστε να 

χαρακτηρίζονται ως αποδεκτά οικοδομικά στοιχεία και να 

ενσωματώνονται στο κτήριο, φωτοβολταϊκά πάνελ κ.λπ. 

Με την απόφαση, θα προσδιορίζεται επιπλέον τις 

προδιαγραφές των συστημάτων αυτών, ώστε να 

επιτρέπεται η χρήση τους, «μόνον εφόσον επιτυγχάνουν 

σημαντική μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και με 

βάση ενεργειακά σήματα, οικολογικά σήματα ή άλλα 

κατάλληλα πιστοποιητικά ή πρότυπα που έχουν θεσπιστεί 

σε εθνικό ή κοινοτικό επίπεδο». 

Η υποχρεωτική εφαρμογή των συστημάτων αυτών, όπως 

είναι φυσικό δημιουργεί προοπτικές ανάπτυξης σε 

κλάδους δραστηριοτήτων, που σήμερα φυτοζωούν, ιδίως 

εφόσον συνοδευτεί από τη θέσπιση κινήτρων, τα οποία 

σαφώς προβλέπονται στην κοινοτική οδηγία και στο 

σχέδιο νόμου του ΤΠΕΚΑ. 

www.ecomobility.gr


Για να επιτευχθεί ο στόχος μείωσης των εκπομπών της Ευρώπης κατά περισσότερο από 80% έως το 2050 θα πρέπει να 

είναι σχεδόν μηδενικές οι εκπομπές άνθρακα κατά την παραγωγή ενέργειας. 

Ο ενεργειακός χάρτης πορείας για το 2050, που παρουσίασε την Πέμπτη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αφορά τον τρόπο με 

τον οποίο είναι δυνατόν να επιτευχθεί αυτό χωρίς να διαταραχτεί ο ενεργειακός εφοδιασμός και η ανταγωνιστικότητα. 

Μετά από ανάλυση διαφόρων σεναρίων, στο έγγραφο αυτό περιγράφονται οι συνέπειες ενεργειακού συστήματος 

χωρίς εκπομπές άνθρακα και το πλαίσιο πολιτικής που απαιτείται. Αυτό θα δώσει τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να 

προβούν στις απαιτούμενες επιλογές στον ενεργειακό τομέα και να δημιουργήσουν σταθερό επιχειρηματικό κλίμα για 

ιδιωτικές επενδύσεις, ιδίως μέχρι το 2030. 

Ο αρμόδιος για την ενέργεια Επίτροπος, Günther Oettinger, δήλωσε: «Μόνο ένα νέο ενεργειακό μοντέλο θα καταστήσει 

το σύστημά μας ασφαλές, ανταγωνιστικό και βιώσιμο σε μακροπρόθεσμη βάση. Διαθέτουμε πλέον ευρωπαϊκό πλαίσιο 

για τα απαραίτητα μέτρα άσκησης πολιτικής που πρέπει να ληφθούν για να εξασφαλιστούν οι σωστές επενδύσεις». 

Η ανάλυση βασίζεται σε ενδεικτικά σενάρια που δημιουργήθηκαν με διαφορετικούς συνδυασμούς των τεσσάρων 

κύριων τρόπων απαλλαγής από τις εκπομπές άνθρακα (ενεργειακή απόδοση, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, πυρηνική 

ενέργεια και δέσμευση και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα). 

Κανένα από αυτά δεν είναι πιθανόν να υλοποιηθεί, από όλα όμως προκύπτει με σαφήνεια ένα σύνολο αναμφιβόλως 

θετικών επιλογών για τα προσεχή έτη. 

τον ενεργειακό χάρτη πορείας για το 2050 παρατίθενται σειρά συντελεστών που έχουν θετικό αντίκτυπο υπό 

οποιεσδήποτε συνθήκες και, επομένως, είναι καθοριστικής σημασίας για ορισμένα βασικά αποτελέσματα, όπως: 

• Η απαλλαγή του ενεργειακού συστήματος από τις εκπομπές άνθρακα είναι τεχνικά και οικονομικά εφικτή. Όλα τα 

σενάρια για την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές καθιστούν δυνατή την επίτευξη του στόχου μείωσης των 

εκπομπών και ενδεχομένως είναι μακροπροθέσμως λιγότερο δαπανηρά από τις σήμερα ασκούμενες πολιτικές.  

• Είναι αποφασιστική η σημασία της ενεργειακής απόδοσης και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ανεξάρτητα από 

το συγκεκριμένο ενεργειακό μίγμα που έχει επιλεχθεί, για την επίτευξη των σχετικών με το CO2 στόχων έως το 2050 

χρειάζονται απαραιτήτως υψηλότερη ενεργειακή απόδοση και σημαντική αύξηση των μεριδίων των ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας.  

• Οι έγκαιρες επενδύσεις είναι λιγότερο δαπανηρές. Οι επενδυτικές αποφάσεις για τις αναγκαίες υποδομές μέχρι το 2030 

πρέπει να ληφθούν τώρα, καθώς πρέπει να αντικατασταθούν υποδομές που έχουν κατασκευαστεί πριν από 30-40 έτη.  

• υγκράτηση της αύξησης των τιμών. Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας προβλέπεται να ακολουθήσουν ανοδική πορεία 

μέχρι το 2030, αλλά μάλλον φθίνουσα πορεία μετέπειτα, λόγω του χαμηλότερου κόστους προμήθειας, των πολιτικών 

εξοικονόμησης και των βελτιωμένων τεχνολογιών.  

• Φρειάζονται οικονομίες κλίμακας. Μια ευρωπαϊκή προσέγγιση θα οδηγήσει σε μείωση του κόστους και ασφαλέστερο 

εφοδιασμό σε σύγκριση με εθνικά παράλληλα συστήματα. Η ευρωπαϊκή προσέγγιση σημαίνει, μεταξύ άλλων, κοινή 

αγορά ενέργειας, η οποία πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι το 2014.  
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Είναι μικροί, υποβαθμισμένοι και θα λέγαμε ότι με το ζόρι 

χαρακτηρίζονται ως υγρότοποι, ωστόσο είναι 

εντυπωσιακό το πώς μεταμορφώνονται προς το 

καλύτερο από άποψη αφθονίας ειδών και αριθμών 

πουλιών, κατά τη χειμερινή περίοδο. Πρόκειται για την 

εκβολή της Πικροδάφνης και τις εκβολές του Κηφισού και 

του Ιλισσού.  

τα μέσα Νοεμβρίου έγιναν στο πλαίσιο του 

Προγράμματος οι τελευταίες για φέτος καταγραφές 

πουλιών στο ρέμα της Πικροδάφνης και το δέλτα του 

Κηφισού, που αποδείχτηκαν ιδιαίτερα προσοδοφόρες σε 

είδη, αριθμό πουλιών, αλλά και με απρόσμενες 

εκπλήξεις.  

Σο ρέμα της Πικροδάφνης έχει ακόμα μια ζωντανή κοίτη, 

η οποία εκβάλλει ,έστω και χωρίς ούτε ένα υποτυπώδες 

δέλτα, στον αρωνικό κόλπο. Έχει εκτενείς καλαμιώνες 

στην εκβολή, κυρίως στα ανάντη πάνω από την γέφυρα 

της παραλιακής. τους καλαμιώνες αυτούς, δεκάδες 

Δενδροφυλλοσκόποι ξεπρόβαλλαν διαρκώς από τα 

καλάμια κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, συχνά 

φτεροκοπώντας επιτόπου, κυνηγώντας έντομα. Οι λίγοι 

Σρυποφράκτες, αρκετοί Μαυροσκούφηδες, πολλές 

ταχτοσουσουράδες και τα συχνά περάσματα των 

εκατοντάδων Χαρονιών δίνουν το φθινοπωρινό προς 

χειμωνιάτικο στίγμα της περιοχής. Σο ρέμα της 

Πικροδάφνης έχει ακόμα μια ζωντανή κοίτη, η οποία 

εκβάλλει ,έστω και χωρίς ούτε ένα υποτυπώδες δέλτα, 

στον αρωνικό κόλπο. 

Αν στο ρέμα της Πικροδάφνης έδωσαν το στίγμα 

κυρίως τα μικρόπουλα, στον Κηφισό και τον Ιλισσό η 

κάθοδος εκατοντάδων Καστανοκέφαλων Γλάρων και η 

εύκολη επικράτησή τους αριθμητικά έναντι των 

Ασημόγλαρων, η αύξηση των Κορμοράνων και η 

παρουσία λίγων, αλλά εντυπωσιακών, 

Φειμωνογλάρονων έδωσαν μια άλλη εικόνα.   

Επίσης αξιοσημείωτη ήταν η παρατήρηση συνολικά έξι 

αρπακτικών από τρία είδη: τρία Βραχοκιρκίνεζα, μια 

Γερακίνα και ένα Ξεφτέρι που επιτιθόταν σε κοπάδι 

Χαρονιών έδωσαν το μεγαλύτερο μακράν αριθμό 

αρπακτικών. 

TΑ ΠΟΤΛΙΑ ΔΠΙΚΔΠΣΟΝΣΑΙ ΑΚΟΜΗ ΣΙ 

ΔΚΒΟΛΔ ΚΗΦΙΟΤ, ΙΛΙΟΤ, 

ΠΙΚΡΟΓΑΦΝΗ 

την υπηρεσία του περιβάλλοντος θα τεθεί από την 

ερχόμενη Δευτέρα ένα ρομπότ-ελικόπτερο, με 

αποστολή την παρακολούθηση του Θερμαϊκού 

κόλπου. Η δράση εντάσσεται στην προσπάθεια 

δημιουργίας κεντρικής βάσης δεδομένων για την 

Ολοκληρωμένη Διαχείριση της Παράκτιας Ζώνης 

(ΟΔΠΖ), στη δυτική πλευρά του Θερμαϊκού Κόλπου, 

από το εργαστήριο Σηλεπισκόπησης και 

Γεωγραφικών υστημάτων Πληροφοριών του 

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, σε συνεργασία με το 

δήμο Δέλτα.  

Πρόκειται για ένα σύστημα συστηματικής 

παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων του 

Όρμου της Θεσσαλονίκης, ανάλογο του δικτύου 

ταθμών Μέτρησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης του 

Δήμου Θεσσαλονίκης. 

ε συνεργασία με το ΕΛΚΕΘΕ, ο Δήμος Θεσσαλονίκης 

θα εγκαταστήσει σταθμούς μέτρησης φυσικοχημικών 

παραμέτρων και δεικτών ευτροφισμού των υδάτων. 

Σο πρόγραμμα μελέτης του θαλάσσιου 

περιβάλλοντος του Όρμου της Θεσσαλονίκης θα 

ακολουθήσει έναν ετήσιο κύκλο μηνιαίων αναλύσεων 

σε πέντε σταθμούς. Έμφαση θα δοθεί στην 

παρακολούθηση του φαινόμενου του ευτροφισμού. 

Σο Πλωτό Εργαστήριο, που αναμένεται να τεθεί σε 

λειτουργία από τις αρχές του 2012, θα δώσει τη 

δυνατότητα άμεσης πληροφόρησης στις αρμόδιες 

υπηρεσίες του Δήμου και κατά συνέπεια άμεσης 

επέμβασης σε επεισόδια ρύπανσης, καλύπτοντας έτσι 

ένα κενό στον τομέα αυτόν. χετικά με το θέμα, ο 

Αντιδήμαρχος Κωνσταντίνος Ζέρβας δήλωσε: 

«Πάγια θέση μας είναι η ανάγκη για έναν ενιαίο και 

αποφασιστικό φορέα διαχείρισης του Θερμαϊκού 

κόλπου που θα μπορέσει να επιτελέσει επιτέλους το 

ουσιαστικό και αναγκαίο έργο της βιώσιμης και 

αειφόρου διαχείρισης του Θερμαϊκού. Ο Δήμος 

Θεσσαλονίκης και η Αντιδημαρχία Περιβάλλοντος, 

Ποιότητας Ζωής και Ελεύθερων Φώρων, στον βαθμό 

που τους αναλογεί, φροντίζουν με μικρές αλλά 

υλοποιήσιμες παρεμβάσεις να συνεισφέρουν στην 

προστασία του Θερμαϊκού». 

«ΠΙΑΝΔΙ ΓΟΤΛΔΙΑ»ΣΟ ΔΛΙΚΟΠΣΔΡΑΚΙ 

ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΑΩΗ ΣΟΤ ΘΔΡΜΑΪΚΟΤ 
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Σην απαγόρευση εισόδου στο κέντρο της Αθήνας από 

την 1η Μαΐου 2012 στο 10% των οχημάτων ΙΦ που 

κυκλοφορούν σήμερα στην Αττική, στο 1/3 των 

φορτηγών κάτω των 12 τόνων και στο 1/3 του 

συνολικού στόλου των λεωφορείων συνεπάγεται ο 

«πράσινος δακτύλιος», όπως ανακοίνωσε χθες στη 

Βουλή ο υπουργός Περιβάλλοντος, ενημερώνοντας την 

αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή. 

Ο Γ. Παπακωνσταντίνου τόνισε ότι το μέτρο του 

Πράσινου Δακτυλίου θα τεθεί σε ισχύ πρώτα στην 

Περιφέρεια της Αττικής, καθώς αποτελεί την πρώτη σε 

πληθυσμό και πιο πυκνοκατοικημένη περιφέρεια της 

Ελλάδας, ενώ σημείωσε ότι στον μικρό «πράσινο 

δακτύλιο», τα όρια του οποίου αναμένεται να 

καθοριστούν, θα μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα 

όλα τα οχήματα νέας τεχνολογίας EURO 5 ή 

μεταγενέστερης, με άδεια όμως πρώτης κυκλοφορίας 

από 1.1.2011 και μετά και εφόσον αυτά εκπέμπουν 

διοξείδιο του άνθρακα λιγότερο από 140 γραμμάρια ανά 

χιλιόμετρο. 

Θα κυκλοφορούν επίσης υβριδικά EURO 4 ή νεότερα με 

αντίστοιχες εκπομπές αερίων. Αντίθετα τα αυτοκίνητα με 

πρώτη άδεια κυκλοφορίας προ του 1990 δεν θα 

μπορούν να εισέρχονται στον πράσινο δακτύλιο παρά 

μόνον τις ημέρες που δεν θα ισχύει. 

Όλα τα υπόλοιπα οχήματα, δηλαδή όσα έχουν άδεια 

κυκλοφορίας ανάμεσα στο 1990 και το 2011 θα 

επιτρέπεται να κινούνται εντός του πράσινου δακτυλίου 

με το σημερινό εκ περιτροπής σύστημα μονών-ζυγών. 

Όσον αφορά τον μεγάλο δακτύλιο, θα απαγορεύεται 

πλήρως η κυκλοφορία φορτηγών και λεωφορείων από 

2,2 έως 12 τόνους και ημερομηνίας κατασκευής πριν 

από την 1.1.1990. Ολοσχερής απαγόρευση εισόδου θα 

ισχύει και για τα πολύ μεγάλα φορτηγά άνω των 12 

τόνων. 

Νωρίτερα ο υπουργός είχε εμφανιστεί ικανοποιημένος 

από την ανταπόκριση των πολιτών στη ρύθμιση για την 

τακτοποίηση των αυθαιρέτων. Ση χαρακτήρισε μάλιστα 

μεγαλύτερη από εκείνη για τους ημιυπαίθριους χώρους. 

«Είμαστε περίπου στις 7.000 αιτήσεις ημερησίως παρά το 

γεγονός ότι τα νοικοκυριά βρίσκονται σε μια δύσκολη 

οικονομικά συγκυρία» ανέφερε. Εκτίμησε μάλιστα ότι τα 

έσοδα για το Δημόσιο από τις ήδη κατατεθειμένες 

αιτήσεις θα φτάσουν το 1 δισ. εύρο. 

«ΣΙΜΔΝΣΟ» ΣΟ 50%  

ΣΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ 

ε συνέντευξή του στο Real Planet ο υπουργός 

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγγής 

ανακοινώνει ότι σαράντα έως πενήντα το πολύ θα 

καταλαμβάνει το πράσινο στην αξιοποίηση του 

Ελληνικού,  σε αντίθεση με τον Ισπανό αρχιτέκτονα 

Φόσεπ Αθέμπιγιο, που προτείνει η κάλυψη των 

πράσινων χώρων να ξεπερνά το 70% της συνολικής 

έκτασης. Ανοίγοντας τον διεθνή διαγωνισμό για την 

αξιοποίηση της έκτασης, ο Γιώργος 

Παπακωνσταντίνου θέτει ως πρωταρχικό στόχο το 

μέγιστο δυνατό όφελος για το Ελληνικό Δημόσιο. 

ύμφωνα με τον κ. Παπακωνσταντίνου η προσδοκία 

από την πρόκληση ενδιαφέροντος για την αξιοποίηση 

του Ελληνικού είναι κατ’ αρχάς να υπάρξει συμμετοχή 

αξιόλογων επενδυτικών σχεδίων. τόχος είναι να 

αποτελέσει ένα διεθνές πρότυπο ανάπτυξης του χώρου 

και μια αναπτυξιακή ένεση συνολικά για τη χώρα μας. 

Από το σύνολο του έργου που έχει γίνει, από την 

Ελληνικόν Α.Ε. όσο και από μελέτες – πλαίσιο που 

έχουν υπάρξει, συμπεριλαμβανομένης αυτής του κ. 

Αθεμπίγιο, προκύπτει ότι ο χώρος μπορεί να περιλάβει 

πράσινο 40% - 50 %, λαμβάνοντας υπόψη και το 

άνυδρο της περιοχής, και ικανή δομημένη επιφάνεια για 

χρήσεις εμπορικές, πολιτιστικές και οικιστικές, που θα 

μπορέσουν να καταστήσουν την επένδυση 

προσοδοφόρα για το Δημόσιο, αλλά και βιώσιμη για 

τον επενδυτή. Ο λόγος που βγαίνει στον διεθνή 

διαγωνισμό έχοντας δώσει κατευθύνσεις και όχι τελικό 

σχέδιο είναι γιατί ο στόχος είναι να υπάρξει μια 

συνολικά λεπτομερής πρόταση επένδυσης. 

χετικά με το Ρυθμιστικό χέδιο της Αθήνας, ο 

Τπουργός αναφέρει στην ίδια συνέντευξη : « Η 

πρόθεση και ο προγραμματισμός μας είναι να 

προχωρήσουμε στη θέσπιση του πολύ γρήγορα. Και 

είναι προφανές ότι ο στόχος του διαλόγου ήταν να 

ακούσουμε, να αποδεχτούμε και άρα, να 

ενσωματώσουμε προτάσεις των φορέων. Και αυτό θα 

γίνει. Ο στόχος μας παραμένει. Η Αθήνα ανταγωνιστική 

μεσογειακή πρωτεύουσα, με ποιότητα ζωής για τους 

πολίτες.  
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ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΔΟ ΩΡΑ

Δευτέρα Χαϊδάρι Νέο Δημαρχείο (πίσω) 14:30-17:30

Δευτέρα Κηφισιά Χ. Σρικούπη (τέλος) 14:30-17:30

Δευτέρα Νέα μύρνη Ιωσηφόγλειο Ίδρυμα (Λ. υγγρού) 14:30-17:30

Σρίτη Κορυδαλλός Πλατεία Ελευθερίας 14:30-17:30

Σρίτη Νέο Ηράκλειο Ελ. Βενιζέλου 14:30-17:30

Σρίτη Παλαιό Ψυχικό Πλατεία Αρσακείου 14:30-17:30

Σετάρτη Ηλιούπολη Μ.Αντύπα 14:30-17:30

Σετάρτη Πειραιάς Πλατεία Καλαβρύτων (Πηγάδα) 14:30-17:30

Σετάρτη Γλυφάδα Πλατεία Ξενοφώντος 14:30-17:30

Σετάρτη Χαλάνδρι Συμφρηστού και Ιωαννίνων 14:00- 

18:00Πέμπτη Γέρακας Εθνικής Αντιστάσεως (στο μέσο) 14:30-17:30

Πέμπτη Παλαιό Φάληρο τάδιο Σαε Κβο Ντο (Parking) 14:30-17:30

Πέμπτη Πετρούπολη Μπουμπουλίνας και Δωδεκανήσου 14:30-17:30

Πέμπτη Θρακομακεδόνες Πλατεία Αλμπανέλλα 13:30- 

17:30Παρασκευή Αθήνα Πλατεία Δεξαμενής 09.00-14.00

Παρασκευή Χολαργός Οδός ύρου, δίπλα στο Δημαρχείο 14:30-17:30

Παρασκευή Νέα Ιωνία Οδός Φιλελλήνων 14:30-17:30

Παρασκευή Καισαριανή Άλσος, όπισθεν γηπέδου Νήαρ Ηστ 14:30-17:30

Παρασκευή Αγία Βαρβάρα Κουντουριώτη και Ελ.Βενιζέλου 14:30-17:30

άββατο Αθήνα Πάτμου και Καραβία 09:00 – 

14:00άββατο Αθήνα Δημοτική Αγορά Κυψέλης 09:00 – 

14:00άββατο Βούλα Νηρέως, μεταξύ Ήρας και Διός 09:00 – 

14:00άββατο Ίλιον Λ. Δημοκρατίας (πλησίον Carrefour) 09:00 – 

14:00

Σρίτη Περαία Ανθέων και Φιλελλήνων 14.30-17.30

Σετάρτη Καλαμαριά Κοντά σε Εκκλησία Αγ. Παντελεήμονα 08:00-13:00

Πέμπτη Νεάπολη Βενιζέλου- δίπλα στο Δημαρχείο 08:00-13:00

Παρασκευή Εύοσμος Ν. Καζαντζάκη 13.30-17.30

άββατο Καλαμαριά Καλλίδου και Παπάγου 08:00-13:00

Σρίτη Πάτρα Γήπεδο Παναχαϊκής 14:00 – 

18.00

ΑΣΣΙΚΗ

ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ
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ΠΡΩΣΟΙ ΓΑΙΚΟΙ ΥΑΡΣΔ 

Μια παραλία στη βόρεια Καλιφόρνια από 

χωματερή που ήταν κάποτε, έχει μετατραπεί 

σήμερα σε δημοφιλή τουριστική ατραξιόν και 

μάλιστα αυτό που προσελκύει τους επισκέπτες είναι 

τα απομεινάρια των σκουπιδιών! 

Όλα ξεκίνησα το 1949, όταν οι κάτοικοι της 

περιοχής συνήθιζαν να πετάνε τα απορρίμματα 

τους στην παραλία, δεδομένης της χαλαρότητας 

που υπήρχε την εποχή εκείνη αναφορικά με την 

προστασία του περιβάλλοντος αλλά και της 

έλλειψης οργανωμένου συστήματος αποκομιδής. 

Μόλις το 1960 οι Αρχές της πόλης άρχισαν να 

ευαισθητοποιούνται σχετικά με την περιβαλλοντική 

μόλυνση που συντελούνταν και σταδιακά 

απαγορεύτηκε η ρίψη οποιουδήποτε τύπου 

απορρίμματος στην παραλία. 

Παρόλο βέβαια που η χωματερή είχε δημιουργηθεί 

εκεί περισσότερο από μισό αιώνα πριν, ορισμένα 

από τα υπολείμματα της παραμένουν εμφανή. 

Μόνο που αντί να απωθούν, προσελκύουν τον 

κόσμο. Και αυτό γιατί, η θάλασσα και τα κύματα 

γυάλισαν και λείαναν τα κομμάτια γυαλιού που 

υπήρχαν. 

ήμερα, η παραλία είναι καλυμμένη με κομμάτια 

γυαλιού στο μέγεθος βότσαλου που δίνουν 

κυριολεκτικά μια άλλη απόχρωση στην ακτή. 

Υυσικά, μεγαλύτερου μεγέθους σκουπίδια που η 

θάλασσα θα χρειαζόταν πολλά χρόνια για να 

«εξαφανίσει», καθαρίστηκαν. 

ΣΑ ΤΠΟΛΔΙΜΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΣΩΝ 

ΛΔΙΣΟΤΡΓΟΤΝ ΑΝ ΠΟΛΟ ΔΛΞΗ 
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Πραγματικότητα αποτελούν οι πρώτοι δασικοί 

χάρτες της Αττικής. Ο γενικός γραμματέας 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηλίας Λιακόπουλος 

κύρωσε τους δασικούς χάρτες Πεντέλης και 

Νέας Πεντέλης, συνολικής έκτασης 30.000 

στρεμμάτων περίπου, ενώ, όπως 

ανακοινώθηκε, πολύ σύντομα θα γίνει η 

κύρωση του δασικού χάρτη του δήμου 

Μαραθώνα. Ολοκληρώνεται έτσι η διαδικασία 

κατάρτισης δασικού χάρτη στην Αττική που 

ξεκίνησε τον περασμένο Απρίλιο. 

Εκκρεμεί ωστόσο η εκδίκαση των αντιρρήσεων 

για τον δασικό χαρακτήρα γηπέδων, που έχουν 

υποβληθεί από ενδιαφερόμενους. Για την 

περιοχή της Νέας Πεντέλης έχουν υποβληθεί 347 

αντιρρήσεις που αντιστοιχούν σε 1.204 

στρέμματα και για την περιοχή της Πεντέλης 

έχουν υποβληθεί 655 αντιρρήσεις που 

αντιστοιχούν σε 2.378 στρέμματα. Όταν 

εκδικαστούν οι αντιρρήσεις, κάτι που αναμένεται 

να γίνει στις αρχές του επόμενου έτους, θα 

συμπληρωθεί ο δασικός χάρτης και θα 

υποβληθεί εκ νέου στον γενικό γραμματέα προς 

τελική κύρωση. Μέσα στις επόμενες ημέρες, η 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής θα αναρτήσει 

τους δασικούς χάρτες ταμάτας και Δροσιάς. 
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