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Εβδομαδιαία Ηλεκτρονική  Έκδοση του Εθελοντικού Οργανισμού ΕCOCITY 

Οι Ελληνικές νησίδες, ο φυσικός πλούτος μας και το σάρωμα  
Οι δηλώσεις του Πρωθυπουργού και του εκτ. διευθυντή του (ΤΑΙΠΕΔ), στο πρακτορείο Bloomberg για την εμπορική 

“αξιοποίηση" ακατοίκητων νησίδων αναδεικνύουν την άγνοια του πολιτικού προσωπικού σε ό, τι αφορά το μοναδικό 

διαχρονικό πλούτο της χώρας: τη φυσική μας κληρονομιά. Παράλληλα, δείχνουν την προχειρότητα με την οποία ο 

πολιτικός κόσμος αντιμετωπίζει τις πλέον ευαίσθητες και όμορφες περιοχές της ελληνικής επικράτειας. Η Ορνιθολογική, 

έχοντας επί δύο δεκαετίες «σαρώσει» τις ελληνικές νησίδες μελετώντας και προστατεύοντας τα θαλασσοπούλια και τις 

σημαντικές γι’ αυτά περιοχές, εκφράζει την απορία αλλά και τις σοβαρές ενστάσεις της για την πρόσφατα λίστα 40 

νησίδων που διατίθενται για μακρόχρονη ενοικίαση, όπως αυτή δημοσιεύθηκε στο διεθνή Τύπο καθώς: 

• Οι 24 από τις 40 νησίδες εντάσσονται στο ευρωπαϊκό δίκτυο Natura 2000, είτε ως Ζώνες Ειδικής Προστασίας για την 

προστασία των πουλιών, είτε ως Τόποι Κοινοτικής Σημασίας για την προστασία των οικοτόπων. Η αξία των ελληνικών 

νησίδων έχει αναγνωριστεί διεθνώς, γιατί αποτελούν τις μοναδικές πλέον μη προσβάσιμες από τον άνθρωπο περιοχές 

όπου αναπαράγονται και σταθμεύουν προστατευόμενα είδη πουλιών, ενώ αποτελούν καταφύγια και για πολλά σπάνια 

είδη πανίδας και χλωρίδας. Για ορισμένα από αυτά τα είδη, οι ακατοίκητες νησίδες αποτελούν το μοναδικό και 

αναντικατάστατο χώρο αναπαραγωγής τους.  

• Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, η προστασία των ευαίσθητων αυτών οικοσυστημάτων, αποτελεί υποχρέωση 

του ελληνικού κράτους. Οποιαδήποτε δραστηριότητα στις νησίδες, εμπίπτει στη διαδικασία περιβαλλοντικής 

αδειοδότησης. Σύμφωνα με αυτή, το ελληνικό κράτος πρέπει να αποφύγει την υποβάθμιση των περιοχών Natura 2000 

και ένα έργο μπορεί να εγκριθεί μόνο εφόσον εξασφαλιστούν αντισταθμιστικά μέτρα. Η εγκατάσταση τουριστικών ή 

βιομηχανικών (πχ. υπερμεγέθη αιολικά πάρκα) εγκαταστάσεων στις νησίδες κατά κανόνα συνεπάγεται την ολοσχερή 

καταστροφή μιας προστατευόμενης περιοχής, λόγω της πολύ μικρής έκτασης των νησίδων και της απώλειας του 

βασικού τους οικολογικού χαρακτηριστικού: η απουσία ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Είναι λοιπόν σαφές ότι στην 

περίπτωση αυτή η Πολιτεία δεν μπορεί να λάβει αντισταθμιστικά μέτρα. Επομένως η διοίκηση θα παραβιάσει την 

ευρωπαϊκή νομοθεσία εάν παρόλα αυτά προχωρήσει στην έγκριση τέτοιων εγκαταστάσεων.  Η “αξιοποίηση” 

ορισμένων από των νησίδων με καταστροφικούς όρους θα ακυρώσει όλες τις προσπάθειες και τα κονδύλια που έχουν 

επενδυθεί τα τελευταία χρόνια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και κατ’ επέκταση από τους Έλληνες πολίτες, για την 

προστασία των περιοχών αυτών. 

• Η προχειρότητα με την οποία διατίθενται προς εκμετάλλευση οι νησίδες είναι ενδεικτική της αμηχανίας της Πολιτείας να 

δει μια βιώσιμη διέξοδο από την οικονομική κρίση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η αμφισβητήσιμη αξιοποίηση των 

περισσότερων νησίδων της δημοσιευμένης λίστας εξαιτίας των απόκρημνων πλαγιών και του ανώμαλου ανάγλυφού 

τους.  

Όπως τονίζει ο Αποστόλης Καλτσής, Πρόεδρος Δ.Σ. της Ορνιθολογικής, εικόνες του Αρχιπελάγους με ανέγγιχτες και 

εξαιρετικής ομορφιάς νησίδες έχουν «ταξιδέψει» σε όλο τον κόσμο, προσελκύοντας εκατομμύρια επισκέπτες στη χώρα 

μας. Αυτό που δε φαίνεται να κατανοεί το πολιτικό προσωπικό είναι ότι η φυσική κληρονομιά της Ελλάδας είναι εξίσου 

πολύτιμος εθνικός πόρος με την πολιτιστική κληρονομιά. Οποιοσδήποτε πολίτης δικαιολογημένα θα αντιδρούσε αν 

«έβγαινε στο σφυρί» η Δήλος, και έτσι θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και την άνευ όρων παραχώρηση των Στροφάδων 

νήσων, που είναι εξαιρετικής αξίας για τα θαλασσοπούλια και τα μεταναστευτικά πουλιά.  
 
Η Ορνιθολογική προσκαλεί σε ενημερωτική εκδήλωση με θέμα: «Ενοικιάζονται ξεχωριστές νησίδες: η φυσική μας κληρονομιά σε τιμή 
ευκαιρίας», την Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2012, στο Γαλλικό Ινστιτούτο, Σίνα 31, Αίθουσα Gisèle Vivier, ώρα 7.00μμ.  

  

Τι άλλο θα δώσετε ; 



www.ecomobility.gr


ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΝΑΝ 

ΚΑΙΡΟ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ …. 

«Mια φορά και ένα καιρό θα ζείσετε εσείς καλά και τα παιδιά σας καλύτερα».  

Με αυτή την ευχή/πρόβλεψη έκλεισε το ECOCITY την εκδήλωση για την 

ολοκλήρωση της πρώτης ECOMOBILITY WEEK, στο τέλος των δράσεων, μετά την 

ποδηλατάδα, στην Πλαζ της Αγυάς στην Πάτρα. Στη διάρκεια της εκδήλωσης ο 

Γιώργος Ραβασόπουλος, Συντονιστής της Εκστρατείας ECOMOBILITY στη Δυτική 

Ελλάδα αναφέρθηκε αναλυτικά για τα δρώμενα στη διάρκεια της εβδομάδας και 

κάλεσε την Αντιδήμαρχο Εθελοντισμού του Δήμου Πατρέων, Μαρία 

Ανδρικοπουλου-Ρούβαλη για τις απονομές των τιμητικών επαίνων στους 

συντελεστές και συμμετέχοντες. 

ECOCITY LETTER           Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου 2012 

www.ecocity.gr 

Οι δράσεις ξεκίνησαν από την 

Δευτέρα 17/9 με την ενεργο-

ποίηση των νηπιαγωγείων της 

πόλης. Παραμυθάδες από τα 

Παιδαγωγικά Τμήματα του 

Πανεπιστημίου Πατρών διάβασαν 

το παραμύθι της πόλης και τα 

νήπια ζωγράφισαν. Μαθητές του 

Δημοτικού ακολούθησαν τη 

διαδρομή που ρύθμισαν οι 

Σύλλογοι Γονέων, περπατώντας. 

Στο 11ο Γυμνάσιο υλοποιήθηκε η 

πρόταση των μαθητών και έγινε  η 

Διαδρομή και οι ράμπες φύλαξης για να μετακινούνται στο Γυμνάσιο 

με ποδήλατο. Σύλλογοι και φίλοι των Ατόμων με κινητικές δυσκολίες 

κινήθηκαν ελεύθερα στη διαδρομή του ECOCITY που πέρασε από το 

κέντρο της πόλης. Οι Patrinistas υποδέχθηκαν μαθητές Γυμνασίων και 

έκαναν έναν περίπατο στην ιστορία και την αρχιτεκτονική της Πάτρας 

Το Σάββατο 22/9 το ιστορικό κέντρο της πόλης πεζοδρομήθηκε για 

τους πολίτες. Ο Ποδηλατικός Όμιλος Πάτρας έκανε μαθήματα 

εκμάθησης ποδηλάτου σε παιδιά και η Διεθνής Συνεργασία Φοιτητών 

AIESEC παρουσίασε τα παραδείγματα πολεων της Πολωνίας και της 

Σερβίας.  Η Εβδομάδα έκλεισε με την Κυριακάτικη Ποδηλατάδα από το 

κέντρο της πόλης στη Πλάζ της Αγυάς. 

Η ΠΑΤΡΑ, 

 Η ΠΟΛΗ ΜΟΥ …. 



http://www.dimospefkis.gr/images/diaygeia/Metafores%20Pros-progr.pdf
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Σύμφωνα με έρευνα που διήρκεσε μεγάλο χρονικό διάστημα στο γαλλικό πανεπιστήμιο της Καν, το γενετικά 

τροποποιημένο καλαμπόκι κρίθηκε καρκινογόνο, προκαλώντας μέχρι και πρόωρο θάνατο σε 

πειραματόζωα. Η έρευνα διεξήχθη για δύο χρόνια στο πανεπιστήμιο της Καν σε διακόσιους αρουραίους με 

πλήρη μυστικότητα, ώστε να μην υπάρξουν παρεμβάσεις από τους λομπίστες της Μονσάντο, αμερικάνικης 

εταιρείας που εδώ και χρόνια εμπορεύεται διεθνώς γενετικά τροποποιημένο καλαμπόκι. 

Για πρώτη φορά, ένας γενετικά μεταλλαγμένος καρπός, το καλαμπόκι και ένα ευρέως γνωστό 

φυτοφάρμακο, το Round up, αξιολογήθηκαν ολοκληρωμένα για τις επιπτώσεις στην υγεία, σε πολύ 

μεγαλύτερη διάρκεια χρόνου από τους τρείς μήνες, που έχουν έως τα τώρα κάνει κυβερνήσεις και 

βιομηχανίες. Τα αποτελέσματα είναι άκρως ανησυχητικά αφού τα πειραματόζωα υπέστησαν πολλαπλούς 

όγκους και πρόωρο θάνατο, ηπατικές και νεφρικές παθήσεις, τα δε θηλυκά όγκους του μαστού, ενώ 

παρατηρήθηκε αύξηση των ποσοστών θνησιμότητας στα πειραματόζωα. 

Οι επιστήμονες είχαν χωρίσει τα πειραματόζωά τους σε τρεις ομάδες. Η πρώτη έλαβε ως τροφή το γενετικά 

μεταλλαγμένο καλαμπόκι της Μονσάντο, η δεύτερη με το ίδιο καλαμπόκι ποτισμένο με το Round up και η 

τρίτη με απλό καλαμπόκι ποτισμένο με το ίδιο φυτοφάρμακο. 

«Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι από την κατανάλωση καθενός από τα δύο αυτά προϊόντα προκαλεί πιό 

γρήγορα και επιθετικά τον θάνατο», δήλωσε ο καθηγητής Gilles Eric Seralini. Πρόσθεσε, ότι η έρευνα έγινε 

συγχρόνως και για τα δύο προϊόντα γιατί η Μονσαντο που εμπορεύεται επίσης το Round up έχει μεταλλάξει 

έτσι τα γεωργικά της προϊόντα, ώστε να είναι ανθεκτικά στο φυτοφάρμακο. Στη Γαλλία, όπου απαγορεύονται 

τα μεταλλαγμένα προϊόντα, παρά τις έντονες πιέσεις των υποστηρικτών τους, η έρευνα έχει προκαλέσει σοκ. 

Ο δε πρωθυπουργός της χώρας Ζαν Μαρκ Ερό αναγνώρισε τη σοβαρότητα του θέματος, σε ευρωπαϊκό 

μάλιστα επίπεδο. 
DW Oλυμπία Τσίπηρα, Παρίσi 
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Για τους κατοίκους της Σαγκάης, τα λεωφορεία αποτελούν το βασικό τρόπο μεταφοράς τους. Ο πληθυσμός της 

πόλης ξοδεύει περίπου 8% του χρόνου του καθημερινά ταξιδεύοντας με λεωφορείο, ισοδυναμώντας με περίπου 

μιάμιση ώρα σε καθημερινή βάση. Με στόχο την προστασία της υγείας των επιβατών, στα μηχανήματα 

κλιματισμού των λεωφορείων προστέθηκαν χάλκινα στοιχεία, έτσι ώστε να εξουδετερώνουν ταχύτατα και 

ολοκληρωτικά τα βακτήρια, τους ιούς και τους μύκητες που συντηρούνται σε αντίστοιχα στοιχεία που δεν 

αποτελούνται από χαλκό και κυκλοφορούν μέσα στο σύστημα. Η ποιότητα του αέρα εντός των λεωφορείων 

αποτελεί βασικό μέλημα, καθώς παθογόνοι οργανισμοί που βρίσκονται στον αέρα μπορούν να περάσουν στους 

επιβάτες, συμβάλλοντας σε ξεσπάσματα επιδημιών. Ο χαλκός και πολλά από τα κράματα του, όπως ορείχαλκος 

και μπρούτζος (συνολικά αναφέρονται ως αντιμικροβιακός χαλκός) έχουν αποδειχθεί ότι εξουδετερώνουν 

παθογόνους  οργανισμούς που προκαλούν ασθένειες μέσω της επαφής, κάτι που οδήγησε στην εγκατάστασή του 

σε νοσοκομεία, σχολεία και βασικούς κόμβους μέσων μεταφοράς παγκοσμίως. Κατά την παρούσα περίοδο 

αναπτύσσεται με τη μορφή των πολυαγγιζόμενων επιφανειών – όπως χερούλια πόρτας, κουπαστές, βρύσες και 

διακόπτες φώτων. Η έρευνα σχετικά με την αποτελεσματικότητα του χαλκού στη θέρμανση, στα κεντρικά 

συστήματα αερισμού και στα συστήματα κλιματισμού έχει ως αποτέλεσμα να υπάρχει αυξανόμενο ενδιαφέρον από 

τον συγκεκριμένο τομέα. 

Η Σαγκάη οδηγεί τις εξελίξεις με την τοποθέτηση αντιμικροβιακού χαλκού σε συστήματα θέρμανσης και ψύξης στα 

λεωφορεία του, αντικαθιστώντας τα συνήθη στοιχεία αλουμινίου, τα οποία δεν έχουν αντιμικροβιακό αποτέλεσμα. 

Χάρη στις αντιμικροβιακές τους ιδιότητες, τα στοιχεία χαλκού μπορούν να εξουδετερώσουν βακτήρια, μύκητες και 

ιούς που συχνά αναπτύσσονται στα συστήματα, καθώς η επιφάνειά του διατηρείται καθαρή για περισσότερο 

διάστημα, προσφέροντας μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, συμβάλλοντας παράλληλα στην ποιότητα του αέρα. 

Διερευνώντας την προοπτική αυτών των συστημάτων, το Δημοτικό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων της 

Σαγκάης προέβη σε ελέγχους αξιολόγησης από το 2010 έως το 2012 στα λεωφορεία που λειτουργούν σε 

παρόμοιες συνθήκες (π.χ. χρόνο και τόπο) και είχαν εγκατεστημένο είτε χαλκό είτε αλουμίνιο σε στοιχεία και κυψέλες, 

έτσι ώστε να παρακολουθήσει το επίπεδο μόλυνσής τους. Τα ευρήματα ανέφεραν ότι τα επίπεδα μικροβίων στις 

χάλκινες επιφάνειες ήταν σημαντικά λιγότερα από εκείνα στις επιφάνειες αλουμινίου, το οποίο συμπίπτει με μία 

πρόσφατα δημοσιευμένη μελέτη από τις ΗΠΑ που ερευνούσε το ίδιο θέμα σε περιβάλλον εργαστηρίου.  

ΧΑΛΚΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ  ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΣΤΗ ΣΑΝΓΚΑΗ 



ΥΠΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΟΙ ΑΣΠΡΟΠΑΡΗΔΕΣ 

Μόλις πριν μια εβδομάδα, ο “Ίκαρος” ένας νεαρός 

Ασπροπάρης, που γεννήθηκε φέτος στα Μετέωρα, 

ξεκίνησε το μεταναστευτικό του ταξίδι για την υποσαχάρια 

Αφρική όπου θα περάσει τα 2-3 πρώτα χρόνια της ζωής 

του. Χάρη στο δορυφορικό πομπό, που έχει τοποθετηθεί 

στην πλάτη του, θα μπορέσουμε για πρώτη φορά στην 

Ελλάδα να τον ακολουθήσουμε στο μακρύ του ταξίδι και 

να παρακολουθήσουμε με ακρίβεια τη διαδρομή του! Ο 

νεαρός “Ίκαρος” ταξιδεύει προς τις περιοχές διαχείμασής 

του στην Αφρική, παράλληλα με τον “Λάζαρο” έναν 

ενήλικο Ασπροπάρη στον οποίο τοποθετήθηκε πομπός 

τον περασμένο Απρίλιο, αφού είχε βρεθεί δηλητη-

ριασμένος στα Αντιχάσια και διασώθηκε χάρη στην 

έγκαιρη επέμβαση κτηνοτρόφου της περιοχής. Ο 

δορυφορικός πομπός τοποθετήθηκε στον “Ίκαρο” στην 

περιοχή των Μετεώρων - Αντιχασίων στις αρχές του 

Αυγούστου με τη βοήθεια του Συλλόγου Ορειβασίας - 

Χιονοδρομίας Τρικάλων, από ομάδα ερευνητών της 

Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας, στο πλαίσιο του 

Προγράμματος LIFE+ που υλοποιείται για τη διατήρηση 

των τελευταίων ζευγαριών Ασπροπάρη στα Βαλκάνια. Στο 

πλαίσιο του Προγράμματος LIFE+ τοποθετήθηκαν για 

πρώτη φορά στην Ελλάδα δορυφορικοί πομποί σε 

νεαρούς Ασπροπάρηδες στα Μετέωρα και στη Θράκη 

από την Ορνιθολογική και το WWF Ελλάς αντίστοιχα, ενώ 

η Βουλγαρική Ορνιθολογική Εταιρεία τοποθέτησε 

πομπούς σε Ασπροπάρηδες στη Βουλγαρία. Η 

δορυφορική παρακολούθηση των πουλιών θα παράσχει 

στους ερευνητές του Προγράμματος σημαντικές 

πληροφορίες για τη μεταναστευτική διαδρομή που 

ακολουθούν οι Ασπροπάρηδες, τον τελικό τους 

προορισμό, καθώς και τις απειλές που αντιμετωπίζουν 

κατά το ταξίδι τους, δίνοντάς μας έτσι τη δυνατότητα να 

υλοποιηθούν στοχευμένες και αποτελεσματικότερες 

δράσεις για την προστασία τους. Οι πομποί εκπέμπουν 

τακτικά στίγμα και σύντομα θα μπορεί ο κάθε 

ενδιαφερόμενος να παρακολουθήσει τη διαδρομή των 

πουλιών μέχρι την Αφρική, σε πραγματικό χρόνο στην 

ιστοσελίδα που υπάρχει για το πρόγραμμα LIFE+ 

www.lifeneophron.eu. Μέχρι στιγμής, ο νεαρός “Ίκαρος” 

βρίσκεται στην Κρήτη, αφού πέρασε πάνω από την 

Αττική, την Πελοπόννησο και τα Αντικύθηρα, ενώ ο 

ενήλικος και πιο «έμπειρος» “Λάζαρος” ακολούθησε 

διαφορετική διαδρομή και αφού διέσχισε τη Μακεδονία και 

τη Θράκη, πέρασε στην Τουρκία και κατευθύνεται προς τη 

Συρία.  

«Ευχόμαστε ο “Ίκαρος”, ο “Λάζαρος” και οι υπόλοιποι 

Ασπροπάρηδες που φέρουν πομπούς να έχουν ένα αίσιο 

τέλος στο ταξίδι τους, γιατί η διαδρομή που πρέπει να 

ακολουθήσουν είναι δύσκολη και επιφυλάσσει πολλούς 

κινδύνους. Και μη ξεχνάτε: η προσπάθεια της 

Ορνιθολογικής και των υπόλοιπων φορέων για την 

προστασία του απειλούμενου Ασπροπάρη θα μείνει 

«μετέωρη» αν δεν συμβάλουμε όλοι στην προστασία του!» 

τόνισε η Victoria Saravia, Υπεύθυνη του Προγράμματος 

για την Ορνιθολογική. 
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Από 23 έως 26 Απριλίου 2013, ανακοινώθηκε πως θα 

πραγματοποιηθεί στο Βερολίνο, η 15η Διεθνής Ειδική 

Έκθεση και το Συνέδριο Ύδατος και Διαχείρισης 

Αποβλήτων WΑSSER BERLIN 2013, που πραγματοποιείται 

κάθε δυο χρόνια. Κατά την περίοδο αυτή δημιουργείται σ’ 

ένα  από τα μεγαλύτερα εκθεσιακά κέντρα της Γερμανίας 

ένα αυτόνομο φόρουμ, στο οποίο παρουσιάζεται 

ολοκληρωμένα η τεχνολογία ύδατος και διαχείρισης 

αποβλήτων. Έχουν προγραμματιστεί συνέδρια και 

παρουσιάσεις υψηλού επιπέδου, τα οποία αποτελούν 

σημείο αναφοράς για τους επαγγελματίες όλου του 

κόσμου. Τα εκθέματα της WASSER BERLIN είναι 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. Στην τελευταία 

διοργάνωση συμμετείχαν σε 49.000τ.μ. εκθεσιακής 

επιφάνειας 700 εκθέτες από 35 χώρες (από αυτούς 177 

εκθέτες από χώρες εκτός Γερμανίας), οι οποίοι 

ενημέρωσαν με τα 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.  

Επίσημος συνεργάτης της WASSER BERLIN 

INTERNATIONAL 2013 είναι η Ένωση Νερού Κοινής 

Ωφέλειας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων (ACWUA). 

Για πληροφορίες συμμετοχής εκθετών 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, τηλ. 210 6419038, 210 6419000 

και στη Θεσ/νίκη, τηλ. 2310 327733. Η ιστοσελίδα της 

έκθεσης είναι  www.wasser-berlin.de.  

  

  

WASSER BERLIN 2013 

www.ecocity.gr 

www.wasser-berlin.de


www.bioenergyexpo.gr
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LIFE+ ME AYΞΗΜΕΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

ΑΠΌ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Υπερψηφίστηκε από την Επιτροπή Περιβάλλοντος στο 

πλαίσιο της νέας νομοθεσίας για το ευρωπαϊκό ταμείο 

για το περιβάλλον LIFE+ πρόταση του Κρίτωνα Αρσένη, 

με την οποία εξασφαλίζεται αυξημένη χρηματοδότηση 

από το ταμείο για χώρες της ΕΕ που μαστίζονται από 

την οικονομική κρίση και αντιμετωπίζουν 

δημοσιονομικές δυσκολίες, μεταξύ των οποίων η 

Ελλάδα. Η αυξημένη χρηματοδότηση συνεπάγεται 

μικρότερη χρηματοδοτική συμμετοχή στις δράσεις του 

LIFE+ του οργανώσεων πολιτών, τοπικών 

αυτοδιοικήσεων και του ελληνικού δημοσίου. Το LIFE+ 

είναι το βασικό ευρωπαϊκό εργαλείο χρηματοδότησης 

δράσεων για το περιβάλλον και την αντιμετώπιση της 

κλιματικής αλλαγής, ενώ υπολογίζεται ότι υποστηρίζει 

άμεσα έως 8 εκατομμύρια θέσεις εργασίας. Μετά το 

τέλος της ψηφοφορίας στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, 

ο Κρίτων Αρσένης δήλωσε . «Τη στιγμή που στη χώρα 

μας το περιβάλλον απειλείται από τη κατάργηση 

κανόνων προστασίας και οι περιβαλλοντικές 

οργανώσεις είναι στα πρόθυρα της οικονομικής 

κατάρρευσης, κινδυνεύουμε λόγω της έλλειψης πόρων 

να αποκλειστούμε από την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση 

για την προστασία του περιβάλλοντος. Η Επιτροπή 

Περιβάλλοντος ψήφισε την αύξηση της ευρωπαϊκής 

συμμετοχής στα χρηματοδοτικά προγράμματα για το 

περιβάλλον διευκολύνοντας έτσι την πρόσβαση 

οργανώσεων πολιτών, τοπικών αυτοδιοικήσεων και 

του ελληνικού δημοσίου στους ευρωπαϊκούς πόρους.» 
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ΕΚΟ ΜΟBILITY RALLY 2012 

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων 

διοργανώνει και φέτος, για 6η συνεχόμενη χρονιά, τη 

διεθνή εκδήλωση «Hi-Tech EKO Mobility Rally 2012» στις 

6 και 7 Οκτωβρίου, ενταγμένη στη σειρά των 

εκδηλώσεων της Διεθνούς  Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου 

FIA για την απονομή του Παγκόσμιου Κυπέλλου 2012 

αυτοκινήτων που κινούνται με εναλλακτικές ενέργειες. Η 

ΕΚΟ υποστηρίζοντας με κάθε τρόπο τις προσπάθειες 

διάδοσης των καθαρών οχημάτων στην Ελλάδα έχει 

προχωρήσει σε συμφωνία με το Ελληνικό Ινστιτούτο 

Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων (ΕΛΙΝΗΟ) για την 

αποκλειστική χορηγία αυτών των εκδηλώσεων. Θα 

συμμετέχουν αυτοκίνητα ηλεκτρικά, υβριδικά και 

εναλλακτικών καυσίμων τα οποία και θα 

βαθμολογούνται με βάση την απόλυτη τήρηση της 

διαδρομής και του ωραρίου αλλά και την επιτυχή τέλεση 

ειδικών δοκιμασιών ακριβείας. Ιδιαίτερα βραβεία 

προβλέπονται για την οικονομία καυσίμου και τον φιλικό 

προς το περιβάλλον τρόπο οδήγησης. Ο κανονισμός 

αλλά και γενικότερες πληροφορίες δημοσιεύονται στην 

ιστοσελίδα του ΕΛΙΝΗΟ  (www.heliev.gr)  και οι 

εγγραφές κλείνουν τη Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου 2012  Η 

εκκίνηση θα γίνει στις 15.30 του Σαββάτου 6 Οκτωβρίου 

από τον σταθμό καυσίμων ΕΚΟ στη Λεωφόρο Κηφισιάς 

264, ο δε τερματισμός θα γίνει στις 18.30 της Κυριακής 7 

Οκτωβρίου στο ξενοδοχείο «Holiday Inn Athens Airport» 

επί της Αττικής Οδού. 
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