
 

 

Άνοιξε τη πόρτα, ένα χρόνο πριν   

και μπήκε υπεροπτικά. 

Με αέρα παντογνώστη, 

πέρσι τον Ιούνιο πήρε εντολή  

και γραμμή για αποφάσεις  

σε  σοβαρά περιβαλλοντικά 

προβλήματα, που εμπόδιζαν 

εμπορικές βλέψεις. 

Δίχως να εξετάσει την ουσία  

και τις συστάσεις ΜΚΟ,  

απέρριψε τη γνωμάτευση  

του περιβαλλοντικού οργάνου 

των εκπροσώπων του λαού. 

Έστησε καραούλι  

και άρπαξε την ευκαιρία νύχτα. 

Τους έπιασε όλους στον ύπνο  

και πέρασε αποφάσεις  

προκλητικές για την αδιαφορία 

στο Κοινό καλό και στη 

περιβαλλοντική προστασία. 

Ενέργειες που του έχουν  

χαρίσει  τη ντροπή. 

Τώρα, ένα χρόνο μετά την 

αγέρωχη είσοδό του, 

πέρασε στην έξοδο. 

Παριστάνοντας πως έχει  

άγνοια της ζημιάς που έκανε, 

ζήτησε την ψήφο  

του ρυπασμένου πολίτη. 

Πήρε το φτύσιμο.  

Τώρα παρακαλάει τον Van Gels. 

Θέλει να μπει στη λίστα. 

Ζει την εκδίκηση των επιλογών,  

που τον εγκλώβισαν  

στον δακτύλιό του… 

Σερβίρεται κρύα …  
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Που είναι ;; 

Τι ψάρι θα φάτε ; 
Fish4Life με χρήση δωρεάν της 

εφαρμογής, προς το παρόν μόνο σε 

iphone, όπου θα μπορείτε να 

ενημερωθείτε για το ψάρι που αγο-

ράζετε αν υπάρχει σε επάρκεια στη 

θάλασσα, αν τα αποθέματά του 

συρρικνώνονται, αν φέρει κάποια 

τοξική ουσία επικίνδυνη για την υγεία 

ή αν η αλίευσή έχει απαγορευτεί και 

βρίσκεται παράνομα στην αγορά. 

Στις επόμενες μέρες αναλυτική 

παρουσίαση της εφαρμογής στην 

ιστοσελίδα του Αρχιπελάγους! 

 

Ας μη το προσπερνάμε.. 
Άχνα δεν ακούγεται για το Δερβένι,  

και για το πρόβλημα που έβγαλαν τα 

ΜΜΕ για τη θάλασσα που καταπίνει 

όσα σπίτια είναι δίπλα από την ακτή. 

Δεν είναι καινούργιο το φαινόμενο 

και οι άτυχοι ιδιοκτήτες οικιών που 

χτύπησε το κύμα, δεν θα ζούσαν 

αυτές τις συνέπειες αν πίστευαν τους 

επιστήμονες. Τίποτε νέο και άγνωστο. 

Είναι οι κύκλοι της γης, που κατάπιαν 

και την Ελίκη. Η ενημέρωση και η 

καθοδήγηση της οικοδομικής 

πορείας στη περιοχή είναι αναγκαίες. 

 

Το Πανηγύρι της Γης 
Δεύτερη χρονιά για το Πανηγύρι της 

Γης από ΔΗΩ και Οργάνωση ΓΗ για 

τη Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος. 

Στο Πάρκο Αντώνης Τρίτσης 9-10/6 

για τη προώθηση βιολογικών 

προϊόντων και την ευαισθητοποίηση 

όλων για τη προστασία του 

περιβάλλοντος. 

Θα πάμε ! 

Μόνο ένα μήνα 
Ευχή του καθηγητή Γρηγόρη Τσάλτα, 

του νέου υπουργού Περιβάλλοντος 

είναι να μείνει μόνο για έναν μήνα και 

να υπάρξει πολιτική κυβέρνηση. Ο 

πρύτανης του Παντείου Πανεπιστη-

μίου μιλώντας κατά τη παραλαβή, 

θύμισε ότι είχε ασχοληθεί με τα 

θέματα του ΥΠΕΚΑ σε ακαδημαϊκό 

επίπεδο, τόσο για το περιβάλλον όσο 

και για τα θέματα της εκμετάλλευσης 

των φυσικών πόρων. 

Καλή Επιτυχία ! 

 

Απλές και έξυπνες επιλογές 
Στο ΑΠΘ ξεκίνησε η λειτουργία στο 

σύστημα κοινής χρήσης ποδηλάτων 

για τα μέλη της πανεπιστημιακής 

κοινότητας, που μπορούν να 

χρησιμοποιούν τα ποδήλατα στις 

εργάσιμες ημέρες από τις 8:00 μέχρι 

τις 20:00, Το κόστος για ημερήσια, 

δωδεκάωρη χρήση είναι 3 ευρώ και 

αναμένεται η ελάττωση κινούμενων 

ΙΧ στο χώρο του πανεπιστημίου, η 

βελτίωση των συνθηκών και του 

κόστους μετακίνησης, η μείωση 

εκπομπής ρύπων και η βελτίωση του 

περιβαλλοντικού αποτυπώματος του 

ΑΠΘ. Όμορφα! 

 

Καλή αρχή ! 
Εγκρίθηκε από τον Δήμο ΔΕΛΤΑ η 

στήριξη της πιλοτικής εφαρμογής 

του προγράμματος, που πρότεινε το 

ECOCITY με την ονομασία ΚΑΘΑΡΑ 

ΠΟΤΑΜΙΑ-ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ. Πολλές 

ελπίδες έχουν ακουμπήσει σε αυτή τη 

μελέτη ενός νέου μοντέλου αξιοποίη-

σης του περιβαλλοντικού πλούτου. 
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ ΣΤΗ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ 
Σοβαρό πρόβλημα ρύπανσης στη Θεσπρωτία, προκαλεί 

ο ΧΥΤΑ Καρβουναρίου, στο δήμο Σουλίου, όπου η 

δημοτική αρχή, σε συνεργασία με περιβαλλοντικούς 

φορείς και επιστήμονες, έκανε δύο αυτοψίες στον ΧΥΤΑ, 

και διαπίστωσε πως αποτελεί μια οικολογική «βόμβα» στο 

οικοσύστημα της Θεσπρωτίας. Στην αυτοψία τους, οι 

υπηρεσίες του δήμου διαπίστωσαν διαρροή επικίνδυνων 

υγρών από στραγγίσματα του ΧΥΤΑ που ρυπαίνουν το 

περιβάλλον και τον υδροφόρο ορίζοντα, αφού εκβάλλουν 

σε ρέμα που πέφτει στον ποταμό Κωκυτό, παραπόταμο 

του Αχέροντα, σε περιοχή που έχει χαρακτηριστεί 

ιδιαίτερου φυσικού κάλλους. Οι περιβαλλοντικές οργα-

νώσεις κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου και τονίζουν 

πως η κακή λειτουργία του ΧΥΤΑ απειλεί τόσο τα στενά και 

τις εκβολές του ποταμού όσο και την ευρύτερη περιοχή 

που έχει ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Προστα-

τευόμενων Περιοχών Natura 2000. ΄Στον ποταμό 

καταλήγουν πολλά ακατέργαστα αστικά λύματα, κυρίως 

από τη Παραμυθιά, που δεν διαθέτει ολοκληρωμένη 

μονάδα βιολογικού καθαρισμού, καθώς και από τοπικά 

ελαιοτριβεία και τυροκομεία. Τα στραγγίσματα του ΧΥΤΑ 

επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο το οικοσύστημα του 

ποταμού και απειλούν τις προστατευμένες περιοχές του 

Αχέροντα». Στην έγγραφη αναφορά του δήμου προς την 

περιφέρεια επισημαίνεται ότι σοβαρά κατασκευαστικά 

λάθη και παραλείψεις στον ΧΥΤΑ, απειλούν το περιβάλλον 

και τη δημόσια υγεία των κατοίκων ενός δήμου με 

τουλάχιστον 10.000 κατοίκους. Η διαρροή υγρών 

αποβλήτων προς τον Κωκυτό ποταμό, με επικίνδυνα 

στραγγίσματα είναι άκρως επικίνδυνα για το περιβάλλον 

και τον υδροφόρο ορίζοντα, ενώ το επικίνδυνο κοκτέιλ 

των στραγγισμάτων συμπλήρωναν κι άλλες χημικές 

ουσίες. Στο ίδιο έγγραφο οι υπηρεσίες του δήμου 

υποστηρίζουν ότι μέσα στον ΧΥΤΑ γίνεται ακόμη και 

διάθεση ορυκτέλαιων από διάφορα βαρέα οχήματα, ενώ 

διαπίστωσαν σοβαρό πρόβλημα και στη λειτουργία του 

βιολογικού καθαρισμού που επιβαρύνει το οικοσύστημα. 

Η Επιτροπή Κατοίκων Καρβουναρίου έχουν καταγγείλει το 

περιβαλλοντικό πρόβλημα της περιοχής και στην Ε.Ε., 

αλλά δεν έχουν αποτέλεσμα, ανέφερε στην Real Planet ο 

ιατρός Γιάννης Παπαδόπουλος, και πρόσθεσε: «Τονίσαμε 

στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι η περιοχή στην οποία 

βρίσκεται ο ΧΥΤΑ είναι εξαιρετικά ευαίσθητη οικολογικά, 

όπως επίσης και ζώνη κτηνοτροφικού και αγροτικού 

ενδιαφέροντος - γεγονός που μπορεί να δημιουργήσει 

προβλήματα στα αγροτικά προϊόντα και τη δημόσια 

υγεία. Επιπλέον, η εγκατάσταση βρίσκεται σε απόσταση 

αναπνοής από τα πρώτα σπίτια του οικισμού του 

Καρβουναρίου».  

Σύμφωνα με την Επιτροπή Κατοίκων, τα παραπάνω δεν 

ελήφθησαν υπ’ όψιν, αλλά συγκαλύφθηκαν από τους 

συντάκτες της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

όταν κατασκευαζόταν ο ΧΥΤΑ, με αποτέλεσμα το 

περιβαλλοντικό έγκλημα να συνεχίζεται. Θεωρούν πως η 

ζημιά είναι ανυπολόγιστη και είναι απροστάτευτοι 

απέναντι από ένα πρόβλημα με ιστορία. Όπως τονίζουν 

«Εξ αρχής φωνάζαμε ότι το έργο δεν τηρεί ούτε τους 

στοιχειώδεις περιβαλλοντικούς όρους και ότι θα επηρεάσει 

σοβαρά τον υδροφόρο ορίζοντα και τα ευαίσθητα 

οικοσυστήματα των ποταμών, μάταια όμως». 

Τριήμερο Φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί στο Φράγμα του 

Μαραθώνα στις 8, 9 & 10 Ιουνίου, για την Παγκόσμια 

Ημέρα Περιβάλλοντος, από την ΕΥΔΑΠ, που στέλνει 

μήνυμα αισιοδοξίας και καθιερώνει το Φράγμα του 

Μαραθώνα ως έναν νέο τόπο συνάντησης πολιτισμού, 

εκπαίδευσης και περιβαλλοντικής ευαισθησίας. Μετά την 

επιτυχημένη δράση, το 2010, που διακρίθηκε διεθνώς, το 

Φράγμα γιορτάζει την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος 

με ακόμα πλουσιότερο πρόγραμμα και ελεύθερη είσοδο. 

Το καθημερινό πρόγραμμα περιλαμβάνει το εκπαιδευτικό 

μέρος  «Αποστολή: ο Κύκλος του Νερού» από 17.00 έως 

20.15, για παιδιά 10 έως 13 ετών, που θα συμμετέχουν στο 

διαδραστικό παιχνίδι προσομοίωσης του κύκλου του 

νερού, από το Φράγμα μέχρι το Κέντρο Επεξεργασίας 

Λυμάτων και την επαναχρησιμοποίησή του.  

Για να ολοκληρώσουν τα στάδια της αποστολής τους, 

πρέπει να ξεπεράσουν διάφορα εμπόδια και να 

συγκεντρώσουν τα πολύτιμα «νομίσματα νερού».  

Περιηγούνται στο φυσικό περιβάλλον της βάσης του 

Φράγματος, διατρέχουν τον κύκλο του νερού, μαθαίνουν 

για τις πρακτικές εξοικονόμησης - επαναχρησιμοποίησης 

νερού, για τη χρήση εναλλακτικών μορφών ενέργειας, 

όπως το φυσικό αέριο, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 

και για την προστασία του περιβάλλοντος γενικότερα.  

Το πρωτοποριακό αυτό παιχνίδι αξιοποιεί δημιουργικά και 

με μοναδικό τρόπο τις κτιριακές εγκαταστάσεις στη βάση 

του Φράγματος Μαραθώνα, με σκοπό την εκπαίδευση 

περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση. Μετά από ένα 

μισάωρο διάλειμμα, ακολουθεί μέχρι 21.45 το δρώμενο 

«Ένας μόνο άνθρωπος μπορεί να κάνει πολλά!». Μια 

συμβολική δράση, αφιερωμένη στην καθημερινή μας 

προσπάθεια να ξεπεράσουμε τα φράγματα και να 

χτίσουμε νέες γέφυρες με το περιβάλλον. Τρία 

εντυπωσιακά βίντεο «περιβαλλοντικής καταστροφής» στις 

τρεις πλευρές του ναού του Φράγματος, με ένα νέο 

άνδρα πρωταγωνιστή, περιγράφουν τη καταστροφή από 

το λιώσιμο των πάγων, τις πυρκαγιές των δασών και τη 

διάβρωση των εδαφών λόγω λειψυδρίας. Ο ήρωας από 

τη κορυφή του Φράγματος κινείται, τραβώντας μαζί ένα 

τεράστιο πλέγμα από ζωντανά φυτά. Το κατεβάζει μέχρι τη 

βάση του φράγματος και περιτυλίγει με αυτό το ναό, 

καλύπτοντας τις καταστροφολογικές σκηνές, σε μια 

κίνηση που συμβολίζει τη δύναμη της αισιοδοξίας που 

απαιτεί η ανθρώπινη παρέμβαση μπροστά στην 

οικολογική καταστροφολογία.  

Επίσης θα υπάρχουν παράλληλες Δράσεις από 17.00 

έως 20.00 με επίσκεψη στο Μουσείο του Φράγματος και 

στην Υπαίθρια Έκθεση Φωτογραφίας των έργων 

κατασκευής του. Παράλληλη προβολή του βραβευμένου 

βίντεο από την αντίστοιχη δράση της ΕΥΔΑΠ το 2010 και 

ενός σπάνιου βίντεο-ντοκουμέντο από την κατασκευή του 

Φράγματος. Για τα παιδιά όλων των ηλικιών θα υπάρχουν 

ελεύθερες δραστηριότητες στον προαύλιο χώρο 

(ζωγραφική, παζλ, δημιουργική απασχόληση).   

Δηλώσεις συμμετοχής μπορούν να γίνουν είτε ατομικά, 

είτε συλλογικά (σχολεία, σύλλογοι κλπ), στα τηλέφωνα 

210.2144031, 210.7495421. Θα τηρηθεί σειρά 

προτεραιότητας, ενώ για τις ελεύθερες δραστηριότητες 

δεν είναι απαραίτητη η δήλωση 

συμμετοχής. Πληροφορίες www.planetagents.org 
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ΣΕ ΜΙΑ ΖΕΣΤΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΕ ΤΟ ΑΓΑΛΜΑΤΙΔΙΟ 

ΤΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2012 

Παρουσιάστηκε το Αγαλματίδιο των Βραβείων Περιβαλλοντικής 

Ευαισθησίας ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2012 την Πέμπτη 17/5, σε μία ειδική 

εκδήλωση στο HYΤRA της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών του 

Ιδρύματος Ωνάση. Στην παρουσίαση συμμετείχαν τα μέλη του Δ.Σ. 

του ECOCITY, της Ειτροπής Οργάνωσης των Βραβείων. η ομάδα 

που δημιούργησε το αγαλματίδιο των βραβείων ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2012, 

φίλοι και συνεργάτες, καθώς και εκπρόσωποι των ΜΜΕ. 

Η έναρξη της εκδήλωσης έγινε από την εκπρόσωπο της Επιτροπής 

Οργάνωσης των OIKOΠΟΛΙΣ 2012 κα Χριστάνα Πειρασμάκη, η 

οποία αναφέρθηκε στα βραβεία ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ, ευχαριστώντας στη 

συνέχεια όλη την Επιτροπή και κυρίως την ομάδα έργου του 

Αγαλματιδίου. 

Η παρουσίαση του Αγαλματιδίου έγινε από τον Δρ Παναγιώτη 

Κυράτση, Επιστημονικός υπεύθυνος του Εργαστηρίου 

CAD/CAM/CAE, Τμήμα Βιομηχανικού Σχεδιασμού, ΤΕΙ Δυτικής 

Μακεδονίας. Ο κ. Κυράτση περιέγραψε όλη τη διαδικασία 

δημιουργίας του αγαλματίου από την πρώτη στιγμή μέχρι την 

ανακοίνωση της επιλογής του έργου. Ειδική αναφορά έκανε στον 

καθηγητή κ. Στέργιο Μαρόπουλο του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας του 

τμήματος Μηχανολογίας για την παραχώρηση του εργαστηρίου, 

όπου έγινε η χύτευση του αγαλματιδίου. Στη συνέχεια πήραν το 

λόγο και τα μέλη της υπόλοιπης ομάδας, όπου ο καθένας 

ξεχωριστά αναφέρθηκε στην εμπειρία της δημιουργίας του 

Αγαλματιδίου. 

Η ομάδα δημιουργίας του Αγαλματιδίου των ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2012 εκτός 

από τον Δρ Παναγιώτη Κυράτση αποτελείται από τον Νικόλαο 

Ευκολίδη, Msc (Βιομηχανικός Σχεδιαστής  και στέλεχος του 

Εργαστηρίου CAD/CAM/CAE) και τους τελειόφοιτους φοιτητές του 

Τμήματος Βιομηχανικού Σχεδιασμού Κωνσταντίνο Σιργκάνη, Γεώργιο 

Καλέα, Γεωργία Ψυχογιού, Ειρήνη Κοψαλή, Γεωργία Φόνσου, 

Ειρήνη-Σελάνα Κροντηρά, Κατερίνα Παρτώνα, Ελένη Αγγελάκη, 

Ελευθερία Μέξη.  

Στην εκδήλωση παραβρε΄θηκαν τα μέλη του Δ.Σ του ECOCITY κα 

Κλέα Κατσουγιάννη και Μιχ. Πετράκης και Θάνος Ζαφειρόπουλος, ο 

οποίος αναφέρθηκε στα κριτήρια επιλογής του Αγαλματιδίου, 

τονίζοντας τη συμβολή του στη διάδοση των αξιών των βραβείων 

ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ.  

Το αγαλματίδιο έχει τίτλο: “Eco way: The right way” είναι από 

ανακυκλωμένο αλουμίνιο και εκφράζει την ανάγκη για αειφόρο 

ανάπτυξη στην εποχή μας, που γίνεται πιο επιτακτική από ποτέ. Ο 

συμβολισμός του αγαλματιδίου: Σύμφωνα με τους δημιουργούς, 

πάνω στην σημασία της λέξης ανάπτυξη είναι δομημένος ο 

σχεδιασμός της πρότασης για το αγαλματίδιο, που είναι 

εμπνευσμένο από το βλαστό των φυτών. Όπως ο βλαστός του 

φυτού, στα πρώτα στάδια της ζωής του, αναπτύσσεται σιγά-σιγά 

και αρχίζει να βγάζει τα πρώτα φυλλαράκια του, έτσι και η οικολογία 

σήμερα, αρχίζει ολοένα και περισσότερο να αποκτά νόημα και να 

γίνεται κομμάτι της ζωής όλων των πολιτών αυτού του πλανήτη. Το 

κυκλικό πάνω μέρος του βραβείου, συμβολίζει το καρπό που θα 

φέρει το φυτό και παραλληλίζει το Βραβείο ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ σαν τον 

καρπό των προσπαθειών των ανθρώπων, για την ανάπτυξη της 

οικολογικής συνείδησης, τοποθετώντας σε εκείνο ακριβώς το 

σημείο το σήμα του. Ενδιάμεσα του σχεδίου υπάρχει μια καμπύλη 

γραμμή που με τη βοήθεια της δημιουργείται σχηματικά το σύμβολο 

του σωστού (Τικ-right), δείχνοντας πως ο μόνος σωστός δρόμος 

είναι αυτός της αειφόρου ανάπτυξης, αλλά και της ανάπτυξης 

πρωτοβουλιών όπως αυτή του ECOCITY με τα Βραβεία ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 

Η Τελετή απονομής των Βραβείων ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2012, θα 

πραγματοποιηθεί στη Κεντρική Σκηνή της Στέγης Γραμμάτων και 

Τεχνών του Ιδρύματος Ωνάση, το βράδυ της Τρίτης 5 Ιουνίου. 
 

 



www.ecocity.gr 

ECOCITY LETTER                       Δευτέρα 25 Ιουλίου 2011 

Σελ.  6 



ECOCITY LETTER                       Δευτέρα 21 Μαΐου 2012 

ΣΕΙΡΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΩΝ  

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΝΕΡΦΕΙΑΚΩΝ 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ENFORCE 

Θέματα ενεργειακής επιθεώρησης, μελέτης και 

πιστοποίησης των κτιρίων και των μεγάλων συστημάτων 

θέρμανσης και κλιματισμού παρακολούθησαν οι 

Ενεργειακοί Επιθεωρητές, Στη δεύτερη σειρά τεχνικών 

ημερίδων που διοργάνωσε μεταξύ 23 και 26 Απριλίου η 

εταιρεία ΕΠΤΑ που είναι εθνικός συντονιστής του έργου 

«Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Ενεργειακή Πιστοποίηση των 

Κτιρίων» με διακριτικό τίτλο ENFORCE. Οι συμμετέχοντες 

παρακολούθησαν τις εισηγήσεις γνωστών επιστημόνων/ 

μηχανικών σχετικά με την εξοικονόμηση ενέργειας και τις 

ΑΠΕ στα κτίρια, την ενεργειακή επιθεώρηση και μελέτη 

κτιρίων, τα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας και την 

οικονομική ανάλυσή τους και την επιθεώρηση μεγάλων 

συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού.Το έργο 

ENFORCE έχει ως βασικό στόχο την παροχή 

πληροφόρησης τόσο στους ιδιοκτήτες των ακινήτων όσο 

και στους επαγγελματίες που εμπλέκονται στην ενεργειακή 

πιστοποίηση για θέματα που άπτονται της Οδηγίας 

2002/91/ΕΚ για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, του 

Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) 

και του Προεδρικού Διατάγματος για το Σώμα των 

Ενεργειακών Επιθεωρητών. Οι δράσεις του έργου 

περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη δημιουργία ενός 

Διεθνούς Δικτύου Ενεργειακών Επιθεωρητών. Οι 

Ενεργειακοί Επιθεωρητές που θα γίνουν μέλη του 

ελληνικού τμήματος του Διεθνούς Δικτύου θα έχουν τη 

δυνατότητα να ανταλλάσσουν εμπειρίες και τεχνογνωσία 

με Ενεργειακούς Επιθεωρητές από το εξωτερικό και να 

συμμετέχουν σε εκδηλώσεις που θα διοργανωθούν από 

το Δίκτυο στο πλαίσιο του έργου. Δικαιούχος του έργου 

είναι η Ιταλική Ένωση Καταναλωτών ADICONSUM που 

αριθμεί περίπου 70.000 μέλη, της οποίας το Τμήμα 

Ενεργειακών και Περιβαλλοντικών Υποθέσεων διεξάγει 

εκτενείς ενημερωτικές εκστρατείες σε όλη την Ιταλία για 

θέματα εξοικονόμησης και ορθολογικής χρήσης 

ενέργειας. Στο σχήμα συμμετέχουν επίσης φορείς από 

Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία και Σλοβενία που 

δραστηριοποιούνται στον τομέα της ενέργειας, ενώ στην 

Ελλάδα η ΕΠΤΑ για το έργο συνεργάζεται και με το Κέντρο 

Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας 

(ΚΑΠΕ) και την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών 

Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ). Το έργο ENFORCE 

συγχρηματοδοτείται από τη Γενική Διεύθυνση Ενέργειας 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Το Ι.Ε.Κ. ΔΕΛΤΑ για τέταρτη συνεχή χρονιά διοργανώνει 

από σήμερα την Εβδομάδα Οικολογικής 

Ευαισθητοποίησης, μια σειρά από ημερίδες και σεμινάρια 

στο κτήριο του στη Θεσσαλονίκ (Ερμού 45, πλ. 

Αριστοτέλους), με σκοπό την ευαισθητοποίηση για την 

προστασία του περιβάλλοντος. Στην «Πράσινη 

Εβδομάδα» συμμετέχουν: ΑΦΗΣ Α.Ε, Οικοενεργειακή, 

Οικοανάπτυξη, Exel Group, Αρκτούρος, ECOCITY, 

Αντιδημαρχία Ανακύκλωσης & Καθαριότητας και 

Αντιδημαρχία Περιβάλλοντος Ποιότητας Ζωής και 

Ελεύθερων Χώρων του δήμου Θεσσαλονίκης. Η 

Εβδομάδα Οικολογικής Ευαισθητοποίησης 2012 

εντάσσεται στο πρόγραμμα των Delta Training Days και 

τελεί υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς. 

To πρόγραμμα ανά ημέρα αναλυτικά περιλαμβάνει : 

Δευτέρα 21/5 

10.30 Προβολή Video: “FOOD, Inc”, μια ματιά στη 

βιομηχανία τροφίμων 

12.30 «Χειροποίητες δημιουργίες από ανακυκλώσιμα 

υλικά» Workshop με την κα Ιωάννα Αλεξανδράκη    

 Τρίτη 22/5 

11.00 «Ανακύκλωση Μπαταριών» κος Ηλίας Ορδόλης, 

Γενικός Διευθυντής ΑΦΗΣ Α.Ε 

12.30 «Η επιρροή των φυτεμένων δωμάτων στην 

αναβάθμιση του μικροκλίματος του αστικού ιστού»,  κ. 

Δημήτρης Σταυρίδης, κ. Ντίνος Ανδρεάδης,  

Οικοενεργειακή 

18.00 «Έντομα και δημόσια υγεία»  κ. Γιώργος Ιατρού, Δρ. 

Βιολογίας & Δ/νων Σύμβουλος,  Οικοανάπτυξη  

Τετάρτη 23/5 

11.00 «Παραγωγή φωτοβολταϊκών συστημάτων στην 

Ελλάδα» κα Πελαγία Καραϊλή, Marketing Communication 

Manager, Exel Group 

13.30  «Green Furniture Design» Workshop από τον τομέα 

Εφαρμοσμένων Τεχνών ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 

18.00 «Εθελοντισμός στην περιβαλλοντική οργάνωση 

Αρκτούρος» κ. Πάτροκλος Αναγνώστου, ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ 

 Πέμπτη 24/5 

11.00 «Εθελοντισμός στην περιβαλλοντική οργάνωση 

Αρκτούρος» κα Θεοδότη Τσιμούλη, ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ 

12.30 «Ανακύκλωση στο Δήμο Θεσσαλονίκης», κ. 

Αθανάσιος Παππάς, Αντιδήμαρχος Ανακύκλωσης & 

Καθαριότητας του δήμου Θεσσαλονίκης 

 Παρασκευή 25/5 

10.00 «Δράσεις της Αντιδημαρχίας», κ. Κωνσταντίνος 

Ζέρβας, Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Ποιότητας Ζωής & 

Ελεύθερων Χώρων του δήμου Θεσσαλονίκης 

11.00-12.00 «ECOCITY: Παρουσίαση», κ. Δημήτρης 

Ζακαλκάς Υπεύθυνος Επικοινωνίας ECOCITY Βορ. 

Ελλάδος 

Σάββατο 26/5 

Ολοήμερο φεστιβάλ “Moustache Recycled Festival” 

Περισσότερες πληροφορίες για τις εκδηλώσεις και για 

δηλώσεις συμμετοχής: Ερμού 45, πλ. Αριστοτέλους,  

τηλ. 2310 226 318  

www.delta-iek.gr, www.deltatrainingdays.gr 

ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ 

ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΑ ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 

www.deltatrainingdays.gr
www.delta-iek.gr


www.eurogardvi.gr


Το Δ.Σ, της Πανελλήνιας Ένωσης Εκπαιδευτικών για την 

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, εφαρμόζοντας την απόφαση 

της Θ΄ Εκλογοαπολογιστικής Συνέλευσης της Ένωσης, 

αποφάσισε ομόφωνα την πραγματοποίηση του 6ου 

Πανελλήνιου Συνεδρίου της ΠΕΕΚΠΕ, στη Θεσσαλονίκη. Το 

Συνέδριο θα γίνει στο τριήμερο 30 Νοεμβρίου έως 2 

Δεκεμβρίου και θα συμπέσει με τη συμπλήρωση των 

εκατό χρόνων από την απελευθέρωση της πόλης και της 

Μακεδονίας. 

Θέμα του συνεδρίου είναι “Η Εκπαίδευση για το 

Περιβάλλον και την Αειφορία στη σημερινή 

πραγματικότητα”, ενώ οι στόχοι του είναι η αποτίμηση της 

εικοσαετούς και πλέον εμπειρίας της Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης και η επίδρασή της στο εκπαιδευτικό μας 

σύστημα. Θα εξεταστούν οι προοπτικές της, αφενός  υπό 

το πρίσμα της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη και 

αφετέρου  στο πλαίσιο των επικείμενων θεσμικών 

αλλαγών, καθώς και το περιεχόμενο της  Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης και της Εκπαίδευσης για την Αειφορία σε 

σχέση με τη σημερινή κοινωνική-οικονομική-πολιτισμική 

και εκπαιδευτική πραγματικότητα. 

Ειδική θεματική ενότητα στο πλαίσιο του συνεδρίου, θα 

είναι αφιερωμένη στα 100 χρόνια από την απελευθέρωση 

της Θεσσαλονίκης, με περιεχόμενο «η Αειφορία σε εποχή 

πολύπλευρης κρίσης – Βιώσιμες Πόλεις», με σκοπό να 

συζητηθούν θέματα έρευνας, παραδείγματα εφαρμογής 

πολιτικών και επιτυχημένων εκπαιδευτικών πρακτικών  στη 

διαμόρφωση βιώσιμων πόλεων. 

Η ΠΕΕΚΠΕ προκαλεί να συμμετέχουν στο συνέδριο 

εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεοβάθμιας 

Εκπαίδευσης, διδάσκοντες και ερευνητές Ανωτάτων 

Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ερευνητικών  Ιδρυμάτων, 

Ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, 

καθώς και φοιτητές και εκπρόσωποι κυβερνητικών και μη 

κυβερνητικών φορέων. 

Στο επόμενο διάστημα θα ακολουθήσει δεύτερη 

ανακοίνωση με περισσότερες λεπτομέρειες για τη 

διοργάνωση. 

Περισσότερες πληροφορίες : τηλ 210 9911165 fax: 210 

9911165, Email: d.s.peekpe@gmail.com 
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ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ : ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 

Το Αthens Ιnformation Τechnology (AIT) διοργανώνει το 

4ο InnoFORUM με θέμα "Πράσινη Οικονομία: 

Καινοτομία & Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας", 

που θα πραγματοποιηθεί στις 25 Μαΐου 2012, στις 

εγκαταστάσεις του, με δωρεάν συμμετοχή. 

Σε μια εποχή έντονης οικονομικής κρίσης και κλιματικής 

αλλαγής είναι μεγάλη η ανάγκη για ένα οικονομικό 

μοντέλο που προωθεί ταυτόχρονα την αειφορία και την 

οικονομική ανάπτυξη, ενώ παράλληλα μειώνει 

σημαντικά τους κινδύνους για το περιβάλλον. Ένα 

μοντέλο χαμηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα, 

αποδοτικής αξιοποίησης των πόρων και κοινωνικής 

ένταξης, που παράγει ανάπτυξη, δημιουργεί θέσεις 

εργασίας και εξαλείφει τη φτώχεια με την 

πραγματοποίηση επενδύσεων και τη διατήρηση του 

φυσικού κεφαλαίου. Ένα οικονομικό μοντέλο στο 

οποίο βασίζεται η μακροπρόθεσμη επιβίωση του 

πλανήτη μας. Το InnoFORUM επιχειρεί να διερευνήσει τις 

προκλήσεις και τις ευκαιρίες της πράσινης οικονομίας. 

Συγκεκριμένα, θα εξετάσει το ρόλο της καινοτομίας 

στην «πράσινη οικονομία», οδηγώντας με αυτόν τον 

τρόπο στη βιώσιμη ανάπτυξη, την αποτελεσματική 

διαχείριση πόρων και την ποιότητα του περιβάλλοντος. 

Παράλληλα, θα εξετάσει τα νομικά ζητήματα και τις 

συνέπειες των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας 

που δημιουργήθηκαν από την εμφάνιση ενός τέτοιου 

«πράσινου» μοντέλου οικονομικής ανάπτυξης. 

Η σειρά των workshops InnoFORUM επιδιώκει να φέρει 

κοντά διαφορετικές κοινότητες και δίνει την ευκαιρία σε 

άτομα και εταιρείες που καινοτομούν, σε μεγάλες ή 

μεσαίες επιχειρήσεις, δημόσιους οργανισμούς καθώς 

και ειδικούς σε θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας να 

συναντηθούν με άλλους ενδιαφερόμενους φορείς 

στον τομέα των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας 

και της καινοτομίας, προκειμένου να μοιραστούν τις 

απόψεις τους, να μοιραστούν τις εμπειρίες τους και να 

εξερευνήσουν την «επιστήμη της καινοτομίας». 

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο 

www.ait.gr/innoforum4. 

 
 

 

 

 

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΟ 

6ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε. 
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