
Προετοιμάζεται πλέον η 

καταγγελία για την ανοχή στη 

νοθεία των καυσίμων,  

αφού εξαντλήθηκαν  

τα όρια αναμονής  

και πάμε για το επόμενο βήμα.  

Καταγγελία λοιπόν  

στην Ε.Ε. για την ανοχή  

σε μια μεγάλη πληγή. 

ε ένα μεγάλο πρόβλημα 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων και 

ρύπανσης του αέρα με τραγικές 

συνέπειες στη Δημόσια Τγεία.  

ε ένα τεράστιο πρόβλημα 

ανοχής και αδράνειας  

στη φοροδιαφυγή. 

Σαυτόχρονα, την ίδια ώρα,  

συζητούν  άνετα περικοπές  

και σε μικρές συντάξεις.  

Για ποσά μικρά σε σύγκριση με 

την οικονομικής απώλειας. 

Η απουσία ριζικών  μέτρων και η 

αμηχανία για το επόμενο βήμα, 

επιβεβαιώνουν πως 

δεν θέλουν να το λύσουν. 

Έτσι διευκόλυναν την επιλογή. 

Μεγάλο το δίλλημα  

στο οποίο έχουμε μπει 

 πάνω από δύο μήνες.  

Να καταγγείλουμε ή να μην 

καταγγείλουμε ; 

Η ζυγαριά τόδειξε. 

Καμία ανοχή στους λωποδύτες. 

Καμία αμφιβολία για τους 

τσιλιαδόρους. Αυτούς που 

δουλεύουν για τους κλέφτες 

Δευτέρα 13 Φεβροσαρίοσ 2012 Εβδομαδιαία Ηλεκτρονική Έκδοση  

Αξίζει να είμαστε σε δίλλημα ; 

www.ecocity.gr 

Πιεστική αγκαλιά από τα Λιμάνια 
Σο θέμα με τα Λιμάνια της χώρας 

μας δείχνει να έχει ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον, από περιβαλλοντικής 

σκοπιάς.  ημαντικές επιπτώσεις στις 

πόλεις από την εκπομπή ρύπων 

στον αέρα τους, αλλά και μη τήρηση 

Οδηγιών της Ε.Ε. Παράλληλα έχει 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον η συζήτηση 

που γίνεται ήδη στους κόλπους του 

ECOCITY, για τη τσιμεντοποίηση και 

την κυκλοφοριακή επιβάρυνση των 

πόλεων στις περιοχές των λιμανιών. 

 

Τποψηφιότητες από παντού 
Παρά το μουδιασμένο κλίμα που 

παρατηρείται στην αγορά οι αιτήσεις 

υποψηφιότητας καταφθάνουν στη 

Γραμματεία των Βραβείων 

ΟΙΚΟΠΟΛΙ. Αξιόλογο ενδιαφέρον 

παρουσιάζουν φέτος οι συμμετοχές 

για τα Επιστημονικά Βραβεία και για 

τις Διπλωματικές εργασίες. Ήδη 

ξεκίνησε ο κύκλος συζητήσεων με 

ενδιαφερόμενου Φορηγούς και 

Τποστηρικτές, αφού προβλέπεται 

εκτίναξη της φετινής εκδήλωσης. 

 

Ζεσταίνεται το ECOCAMP  
Σελική προετοιμασία στο πρόγραμμα 

του ECOCAMP, για τον Αύγουστο. 

Υέτος το πρόγραμμα θα 

συμπεριλάβει και την πρόταση για 

την υιοθεσία ενός μοναδικού (ίσως 

παγκόσμια) περιβαλλοντικού 

μνημείου, που έχει ξεπεράσει τα 2.000 

χρόνια ζωής, Οι δηλώσεις για 

συμμετοχές στο ECOCAMP θα 

αρχίσουν από το τέλος Μαρτίου, για 

50 συμμετοχές εφήβων 

εβασμός; Ποιος σεβασμός ; 
Καταιγίδα οι προτάσεις και τα video 

που ετοίμασαν και παρουσιάζουν οι 

έφηβοι για την έλλειψη ελευθερίας 

μετακίνησης στη χώρα μας. Πόλεις 

απάνθρωπες, άρρωστες και φιλικές 

στα αυτοκίνητα. Πεζοδρόμια που τα 

έχουν καβαλήσει τα αυτοκίνητα 

παράλογων και, κυρίως, αδιάφορων 

συμπολιτών ή που είναι γεμάτα με 

εμπορεύματα, τραπεζοκαθίσματα και 

φυτέψεις που δυσκολεύουν τη 

μετακίνηση ατόμων με δυσκολία στη 

προσβασιμότητα και ηλικιωμένων. 

τραβό το κλίμα και δεν ισιώνει 

 

Και στην Πάτρα συζήτηση 
Αξιόλογος ο απόηχος της εσπερίδας 

του Σομέα Βορείου Ελλάδος του 

ECOCITY για την Περιβαλλοντική 

Ζημιά. υνεχίζουν τα μηνύματα για 

εκτενέστερη ενημέρωση των 

βιομηχανιών, για το θέμα. Για την 

επόμενη εκδήλωση ετοιμάζονται 

στην Πάτρα  

 

Απαγόρευση σε τσίρκο με ζώα 
Η προστασία των δεσποζόμενων και 

τα αδέσποτων ζώων συντροφιάς, 

ψηφίστηκε και το Ελληνικό Σαμείο 

Μέριμνας Ζώων (GAWF) τονίζει πως 

πρόκειται για μία εξαιρετική διάταξη. 

ημειώνεται πως η απαγόρευση των 

τσίρκο με ζώα είναι Ευρωπαϊκή 

πρωτιά για την Ελλάδα. Σο άρθρο 12 

του νόμου αναφέρει  απαγόρευση 

χρησιμοποίησης κάθε είδους ζώου 

σε κάθε είδους θεάματα. Άρα τα 

τσίρκο θα δίνουν παραστάσεις 

μόνον και εφόσον δεν έχουν ζώα..  

Μοναξιά 



ΔΕΤΣΕΡΑ 13 ΥΕΒΡΟΤΑΡΙΟΤ ώρα 12.00 – ΚΕΡΚΤΡΑ 
Νέα κηνή Δημοτικού Θεάτρου Κέρκυρας 

6ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΚΕΡΚΤΡΑ 

 

ΔΕΤΣΕΡΑ 13 ΥΕΒΡΟΤΑΡΙΟΤ ώρα 18.00 – ΗΓΟΤΜΕΝΙΣΑ 
υνεδριακό Κέντρο Πέρδικας 

Γυμνάσιο Πέρδικας 

 

ΣΡΙΣΗ 14 ΥΕΒΡΟΤΑΡΙΟΤ ώρα 12.00 – ΔΟΛΙΑΝΑ 
Αίθουσα Εκδηλώσεων Γυμνασίου Δολιανών 

ΓΤΜΝΑΙΟ ΔΟΛΙΑΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

 

ΣΡΙΣΗ 14 ΥΕΒΡΟΤΑΡΙΟΤ ώρα 18.00 – ΔΗΜΟ ΣΡΙΚΚΑΙΨΝ 
Αίθουσα Δημοτικού υμβουλίου  

4ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΣΡΙΚΑΛΩΝ 

 

ΣΕΣΑΡΣΗ 15 ΥΕΒΡΟΤΑΡΙΟΤ ώρα 12.00 – ΛΑΡΙΑ 
Αίθουσα Εκδηλώσεων 16ου Γυμνασίου Λάρισας 

16ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΛΑΡΙΑ 

 
Πληρουορίες και στοιτεία : ECOCITY τηλ 210 6196757 

www.ecomobility.gr


ΣΕΣΑΡΣΗ 15 ΥΕΒΡΟΤΑΡΙΟΤ ώρα 18.00 – ΔΗΜΟ ΒΟΛΟΤ 
Αίθουσα Εκδηλώσεων Δημαρχείου Βόλου 

2ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΒΟΛΟΤ 

ΕΠΕΡΙΝΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΒΟΛΟΤ 
 

ΠΑΡΑΚΕΤΗ 17 ΥΕΒΡΟΤΑΡΙΟΤ ώρα 18.00 – ΔΗΜΟ ΡΟΔΟΤ 
Αμφιθέατρο 5ου Γυμνασίου Ρόδου 

5ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΡΟΔΟΤ 
 

ΣΡΙΣΗ 21 ΥΕΒΡΟΤΑΡΙΟΤ ώρα 18.00 – ΔΗΜΟ ΒΤΡΨΝΑ 
Θέατρο «Ιάκωβος Καμπανέλης» 

3ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΒΤΡΩΝΑ 
 

ΣΕΣΑΡΣΗ 22 ΥΕΒΡΟΤΑΡΙΟΤ ώρα 12.00 – ΑΘΗΝΑ 
Θέατρο Λεοντείου Λυκείου Πατησίων 

ΓΤΜΝΑΙΟ ΛΕΟΝΣΕΙΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ ΠΑΣΗΙΩΝ 
 

ΣΕΣΑΡΣΗ 22 ΥΕΒΡΟΤΑΡΙΟΤ ώρα 18.00 – ΑΘΗΝΑ 
Αμφιθέατρο 2ου Πρότυπου Πειραματικού Γυμνασίου Αθήνας  

2ο ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΘΗΝΑ 

48ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

2ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΚΑΙΑΡΙΑΝΗ 

 
Πληρουορίες και στοιτεία : ECOCITY τηλ 210 6196757 

www.ecomobility.gr
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GREEN BUSINESS IDEAS 

Πράσινο Κυλικείο από φαινομενικά άχρηστα υλικά, 

εξελίσσεται σε χώρο για την επαναχρησιμοποίηση των 

υλικών, μέσα από ενημερωτικές δραστηριότητες και 

εικαστικές εκθέσεις, στην Οδοντιατρική χολή του ΑΠΘ. 

Καθημερινά φοιτητές και καθηγητές, απολαμβάνουν τον 

χρόνο τους ανάμεσα σε περίτεχνα φουτουριστικά 

τραπεζάκια, καρέκλες, εικαστικούς πίνακες, πάγκους, 

βιβλιοθήκες, όλα φτιαγμένα από παλιά υλικά που είχαν 

πεταχτεί σε κάδους. Πρόκειται για το πρώτο θεματικό 

κυλικείο μιας σειράς που έχει δρομολογήσει η διοίκηση του 

Πανεπιστημίου, στο πλαίσιο της πολιτικής αυτοδιαχείρισης 

που ξεκίνησε αρχικά με το κυλικείο της Νομικής χολής και 

προβλέπει τη λειτουργία τους από τα μέλη της κοινότητάς 

του. τα τέλη Υεβρουαρίου, θα παραδοθεί το δεύτερο 

θεματικό αυτοδιαχεριζόμενο κυλικείο στο Αγρόκτημα της 

σχολής Δασολογίας (στο Υοίνικα), που θα παραπέμπει 

σχεδιαστικά στην ελληνική χλωρίδα και πανίδα, και θα 

λειτουργεί συνδυαστικά με το μουσείο φυσικής ιστορίας 

που λειτουργεί στην σχολή. Σον Μάρτιο αναμένεται η 

παράδοση και του τρίτου θεματικού κυλικείου σε έναν από 

τους πιο πολυσύχναστους χώρους του πανεπιστημιακού 

κάμπους, την Υοιτητική Λέσχη, όπου θα δημιουργηθεί ένας 

πολυχώρος, μαζί με καφετέρια, με κεντρικό θέμα τις 

εναλλακτικές μορφές ενέργειας και τους τρόπους 

εξοικονόμησης ενέργειας. Σο πρότυπο κυλικείο της 

Οδοντιατρικής είναι φτιαγμένο σε ποσοστό 80% από την 

επαναχρησιμοποίηση παλιών και πεταμένων υλικών και δεν 

είναι απλά ένας χώρος συγκέντρωσης των φοιτητών στα 

διαλείμματα των μαθημάτων, αλλά φιλοδοξεί να καταστεί 

υποδειγματικό σημείο ανακύκλωσης και σημείο αναφοράς 

του πανεπιστημίου σε δράσεις ευαισθητοποίησης και καλές 

πρακτικές ανακύκλωσης. Οι φοιτητές έχουν ήδη εξοικειωθεί 

με το πνεύμα του θεματικού κυλικείου, όπου όταν 

απολαμβάνουν τον καφέ τους φορτίζουν παλιές μπαταρίες 

και συγκεντρώνουν σε έξι ειδικούς κάδουςδιάφορα 

άχρηστα υλικά προς ανακύκλωση (χαρτί, γυαλί, ξύλο, 

μέταλλο, συσκευασίες κ.ά.).  

Σο αμέσως επόμενο διάστημα προγραμματίζεται η 

φιλοξενία έκθεσης από ανακυκλωμένα μουσικά όργανα, 

όπου θα εγκαινιαστεί ειδικό σταντ για bookcrossing, καθώς  

Ένωση δυνάμεων από Greenbusiness.gr και Green 

Evolution και ενημέρωσαν πως εγκαινίασαν έναν 

αξιόλογο κύκλο απογευματινών συναντήσεων – 

συζητήσεων, που έχει τίτλο Green Business Ideas. Οι 

εκδηλώσεις αυτές έχει προγραμματιστεί να γίνονται 

στον πολυχώρο “Free thinking zone” που βρίσκεται 

στην κουφά 64 & Γριβαίων, στο Κολωνάκι στην  

Αθήνα. Η πρώτη συνάντηση στα Green Business 

Ideas είχε προγραμματιστεί την περασμένη εβδομάδα 

και είχε θέμα “ύγχρονο κτίριο χαμηλής ενεργειακής 

κατανάλωσης”. Οι επόμενες συναντήσεις που θα 

γίνουν πλαίσιο των Green Business Ideas θα 

πραγματοποιούνται, σύμφωνα με τον σχεδιασμό των 

διοργανωτών, τουλάχιστον μία φορά το μήνα. τις 

συναντήσεις δύο ή τρεις ομιλητές θα παρουσιάζουν 

το θέμα της ημέρας και θα κάνουν τοποθετήσεις. τη 

συνέχεια θα ακολουθεί συζήτηση με επιλεγμένο 

συντονιστή και η βραδιά θα ολοκληρώνεται με 

φαγητό ή ποτό και ελεύθερη συζήτηση μεταξύ των 

συμμετεχόντων, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να 

ανταλλάξουν γνώσεις και εμπειρίες. τόχος όλης 

αυτής της δράσης είναι η δημιουργία ενός δικτύου 

από ενδιαφερόμενους να ενημερωθούν ή να 

ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με την Πράσινη 

Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα. Η συμμετοχή μπορεί 

να γίνει στους χώρους των εκδηλώσεων ή εξ 

αποστάσεως με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων 

που προσφέρουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. τη 

διάρκεια των συναντήσεων οι συμμετέχοντες θα 

έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν, να υποβάλλουν 

ερωτήσεις, καθώς και να τοποθετήσουν προτάσεις 

σχετικά με τη θεματική της επόμενης συνάντησης. Σα 

βασικά συμπεράσματα από τον διάλογο και τη 

συζήτηση που θα γίνεται στις συναντήσεις, θα 

καταγράφονται προκειμένου να γίνει παρουσίασή 

τους σε μία κεντρική εκδήλωση, όπου θα 

αναπτυχθούν όλες οι θεματικές που θα συζητηθούν 

στη διάρκεια ολόκληρου του έτους.  

Για τους ενδιαφερόμενους να παρακολουθήσουν τις 

συζητήσεις, σημειώνεται πως τόσο η συμμετοχή όσο 

και η είσοδος στο “Free thinking zone” είναι  

ελεύθερη. 

ECOCITY LETTER                Δευτέρα 13 Υεβρουαρίου 2012 

ΠΡΑΙΝΑ ΚΤΛΙΚΕΙΑ ΦΨΡΙ ΠΟΝΟΔΟΝΣΟ 

επίσης και εκδηλώσεις για 

την ανακύκλωση και επανα-

χρησιμοποίηση διάφορων 

υλικών, όπως για το 

μαγειρικό λάδι, εικαστικές 

εκθέσεις με έργα από 

ανακυκλωμένα υλικά, αλλά 

και διαγωνισμοί φοιτητών 

για τη δημιουργία παρό-

μοιων κατασκευών.  

το πράσινο κυλικείο του 

ΑΠΘ σερβίρονται βιολογικά, 

υγιεινά σνακ, φρούτα και 

φρέσκιες σαλάτες, φυσικοί 

χυμοί και συμβατικά 

προϊόντα. 



www.ecocity.gr 
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ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΟΦΗ ΟΔΟ ΨΡΑ

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

Δευτέρα Κηφισιά Φ. 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 Χυχικό 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 Φαλάνδρι Συμφρηστού και Ιωαννίνων 14:00- 

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

Πέμπτη Παλαιό Υάληρο 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 Φολαργός Οδός ύρου, δίπλα στο Δημαρχείο 14:30-17:30

Παρασκευή Νέα Ιωνία Οδός Υιλελλήνων 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 Υιλελλήνων 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

ΠΑΣΡΑ
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ΑΝΕΒΑΙΝΕΙ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΑ Η ΣΑΘΜΗ 

ECOCITY LETTER                Δευτέρα 13 Υεβρουαρίου 2012 

ε ανησυχητικές διαπιστώσεις κατέληξε νέα αμερικανική επιστημονική έρευνα, που αναφέρει πως μεταξύ 2003 και 2010 

χάθηκαν στη θάλασσα 4.200 κυβικά χιλιόμετρα πάγων, με αποτέλεσμα την αύξηση της στάθμης του νερού 

παγκοσμίως κατά 12 χιλιοστά, με μεγαλύτερη συμβολή από τις απώλειες πάγου στη Γροιλανδία και στη Δυτική 

Ανταρκτική με 80 δισ. τόνους λιωμένου πάγου ετησίως. Οι ερευνητές του Σμήματος Υυσικής του Πανεπιστημίου του 

Κολοράντο, δημοσίευσαν τη σχετική μελέτη στο περιοδικό Nature. Φρησιμοποίησαν στοιχεία από δορυφόρους και 

διαμόρφωσαν εικόνα για το ρυθμό που λιώνουν οι πάγοι και την επίπτωση στη στάθμη των ωκεανών. Η νέα εκτίμηση 

συμφωνεί με προηγούμενες για άνοδο της στάθμης της τάξης των 1,2 έως 1,8 χιλιοστών το χρόνο, ενώ μερικές 

μελέτες βλέπουν άνοδο των υδάτων από ένα έως δύο εκατοστά μέχρι το 2100. Η στάθμη των θαλασσών εκτιμάται ότι 

έχει ανέβει περίπου 18 εκ από το 1900, ενώ η κλιματική αλλαγή φαίνεται να επιταχύνει το φούσκωμα των θαλασσών. Η 

στάθμη των ωκεανών φθάνει συνολικά τα 3.5 χιλιοστά ετησίως κατά μέσο όρο στις τελευταίες δεκαετίες, όπου εκτός 

των όγκων νερού που χύνονται στις θάλασσες,  όσο θερμαίνονται τόσο φουσκώνουν λόγω θερμικής διαστολής και 

επέκτασης. Η θερμική αυτή παράμετρος εξηγεί πάνω από το μισό της συνολικής ανόδου της στάθμης των υδάτων (2 

χιλιοστά ετησίως), ενώ η υπόλοιπη άνοδος (1,5 χιλιοστά) οφείλεται στο πρόσθετο νερό που χύνεται, καθώς λιώνουν οι 

πάγοι. Οι αμερικανοί ερευνητές εκτιμούν ότι η απώλεια πάγων μόνο από τη Γροιλανδία και την Αρκτική, τις δύο 

μεγαλύτερες συμπαγείς μάζες πάγου στη Γη, ανεβάζει τη στάθμη των νερών κατά 1,1 χιλιοστό το χρόνο και σε αυτές 

οφείλεται το μεγαλύτερο μέρος από τη συνολική μέση ετήσια άνοδο της τάξης του 1,5 χιλιοστού. Σο υπόλοιπο της 

ανόδου της στάθμης (περίπου 0,4 χιλιοστά ετησίως) οφείλεται στα άλλα παγόβουνα και τους παγετώνες του πλανήτη 

(περίπου 200.000), που επίσης λιώνουν με αυξανόμενο ρυθμό. Οι νέες εκτιμήσεις πάντως για το λιώσιμο των πάγων 

διεθνώς είναι κατά 30% μικρότερες από τις μέχρι τώρα μελέτες, οι οποίες δεν είχαν κάνει χρήση των νέων δεδομένων 

των δύο δορυφόρων του συστήματος GRACE των ΗΠΑ και της Γερμανίας, για την περίοδο 2003-2010.  Οι δορυφόροι, 

από ύψος 500 χλμ., μετρούν από το 2002 τις παραμικρές μεταβολές στη βαρυτική έλξη, που προκαλούνται όταν 

αυξομειώνεται ο όγκος των πάγων στην επιφάνεια της Γης. Η νέα μελέτη προσέφερε δύο νέα σημαντικά και μάλλον 

απρόσμενα δεδομένα: πρώτον ότι οι παγετώνες εκτός Γροιλανδίας και Ανταρκτικής συνεισφέρουν, με το λιώσιμό τους, 

με αργότερο ρυθμό στην άνοδο της στάθμης των θαλασσών σε σχέση με ό,τι εκτιμάτο έως τώρα και, δεύτερον, ότι ο 

ρυθμός που λιώνουν τα βουνά στην Ασία, συμπεριλαμβανομένων των Ιμαλαΐων, είναι σημαντικά χαμηλότερος σε 

σχέση με τις έως τώρα εκτιμήσεις (χάνουν 4 δισεκατομμύρια τόνους ετησίως και όχι 50 δισ.). Μάλιστα τα ίδια 

τα Ιμαλάια και οι γειτονικές κορυφές τους δεν φαίνεται κατ' ουσία να έχουν χάσει καθόλου πάγο στην τελευταία 

δεκαετία, καθώς το νέο χιόνι που πέφτει, παγώνει και σε μεγάλο βαθμό αναπληρώνει τις απώλειες. Οι επιστήμονες 

πάντως, όπως τόνισε ο Γουόρ, συνεχίζουν να ανησυχούν σοβαρά για τη συνεχιζόμενη απώλεια πάγων διεθνώς. 
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ΗΛΕΚΣΡΟΚΙΝΗΗ ΣΗ ΚΟΖΑΝΗ  

ΣΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 

Πρόγραμμα για τη καταστροφή των ληγμένων 

φαρμάκων ξεκινά την 1η Μαρτίου το υπουργείο 

Τγείας σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό 

Υαρμάκων (ΕΟΥ), το Ινστιτούτο Υαρμακευτικής 

Έρευνας και Σεχνολογίας (ΙΥΕΣ) και τον Πανελλήνιο 

Υαρμακευτικό ύλλογο (ΠΥ). Οι ειδικοί εκτιμούν, ότι 

το 40% των ελληνικών νοικοκυριών έχει στο σπίτι 

ληγμένα ή αχρησιμοποίητα φάρμακα, η αξία των 

οποίων φτάνει μέχρι και στο ένα δισεκατομμύριο 

ευρώ. Σα φάρμακα που έχουν λήξει ή δεν 

χρησιμοποιούνται θα πετούν οι πολίτες σε ειδικό 

πράσινο κάδο ο οποίος θα τοποθετηθεί, όπως 

αναφέρεται, σε όλα τα φαρμακεία της χώρας. Σα 

σκευάσματα που θα συγκεντρώνονται θα 

οδηγούνται προς αποθήκευση στη Μονάδα 

Αποστείρωσης του ΙΥΕΣ στη Μαγούλα Αττικής και 

από εκεί θα προωθούνται σε ειδικές Μονάδες της 

Ισπανίας και της Γερμανίας για την καταστροφή τους. 

ύμφωνα με τον υπουργό Τγείας  Ανδρέα Λοβέρδο, η 

δράση αυτή είναι σημαντική και κυρίως χωρίς 

κόστος, καθώς όπως εξήγησε στην ex factory τιμή 

του φαρμάκου προβλέπεται το τέλος καταστροφής 

του. ημειώνεται ότι σχεδιάζεται η δημιουργία 

ανάλογης μονάδας καταστροφή ς και στην Ελλάδα. 

 

 

ΕΠΙΣΕΛΟΤ ! KAΔΟΙ ΣΑ ΥΑΡΜΑΚΕΙΑ  

ΓΙΑ ΛΗΓΜΕΝΑ ΥΑΡΜΑΚΑ 
Δεκαπέντε ηλεκτρικά αυτοκίνητα θα κυκλοφορούν το 

επόμενο εξάμηνο στους δρόμους της Κοζάνης και θα 

εφοδιάζονται από είκοσι σταθμούς φόρτισης που θα 

εγκατασταθούν σε διαφορετικά σημεία της πόλης, 

στο επόμενο δίμηνο που αρχίζουν ενέργειες για τους 

σταθμούς. Σα αυτοκίνητα θα παραχωρήσουν 

ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες στο πλαίσιο της 

Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Green-emotion που 

υλοποιείται στην Ελλάδα από τη ΔΕH σε συνεργασία 

με το Δήμο Κοζάνης για την εφαρμογή του πρώτου 

πιλοτικού έργου ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα που θα 

βασίζεται στην εμπειρία των πιλοτικών έργων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. τη διάρκεια της πιλοτικής 

εφαρμογής, τα αυτοκίνητα θα διατεθούν σε 

δημόσιους φορείς, όπου θα καταγράφονται και θα 

αξιολογούνται τα δεδομένα από τη λειτουργία τους, 

σχετικά με την κατανάλωση του ηλεκτρικού ρεύματος, 

την οδηγική συμπεριφορά των αυτοκινήτων, καθώς 

και άλλα δεδομένα. Επίσης θα αξιολογούνται και οι 

εντυπώσεις των οδηγών. Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία 

Green-eMotion υλοποιείται από 43 εταίρους, που 

είναι Ηλεκτρικές και Βιομηχανικές Εταιρείες, 

Κατασκευαστές Αυτοκινήτων, εταιρίες παροχής 

υπηρεσιών, Δήμοι, Πανεπιστήμια, Σεχνολογικά και 

Ερευνητικά Ινστιτούτα, που θα συνεισφέρουν, θα 

ανταλλάξουν και θα επεκτείνουν την τεχνογνωσία και 

την εμπειρία τους με έργα ηλεκτροκίνησης σε 

επιλεγμένες περιοχές εντός της Ευρώπης. Με το 

πρόγραμμα συγκεντρώνεται η εμπειρία από 

ηλεκτροκίνηση με χρήση αυτοκινήτων, λεωφορείων, 

δίτροχων, αλλά και υβριδικών οχημάτων.  
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