
Στη διάρκεια της επίσκεψης στο Ευρωκοινοβούλιο οι μαθητές 

συναντήθηκαν με την επικεφαλής της ομάδας ευρωβουλευτών της ΝΔ 

κα Γιαννάκου και με τον Αντιπρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου κ. 

Παπαστάμκο, από τους οποίους είχαν ενημέρωση για το έργο τους στις 

Επιτροπές που συμμετέχουν. Ακολούθησε εκτενής συζήτηση για τις 

συνθήκες μετακίνησης και το πρόβλημα της ρύπανσης του αέρα, στις 

μεγάλες πόλεις, καθώς και για διάφορα άλλα θέματα. Την Παρασκευή 

ενημερώθηκαν για το αξιόλογο σύστημα της πράσινης μετακίνησης 

στις Βρυξέλλες, τον πλούτο επιλογών Μέσων Μεταφοράς και το δίκτυο 

των ενοικιαζόμενων ποδηλάτων που απλώνεται στην πόλη. Την 

τελευταία ημέρα, η ομάδα επισκέφθηκε την Bruges την πανέμορφη 

μεσαιωνική πόλη με τα κανάλια και την φυσική ομορφιά του τοπίου της. 
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Η νικήτρια ομάδα ECOMOBILITY 2011-12 στην είσοδο της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής, κατά τη επίσκεψη στο Γραφείο του Επιτρόπου Περιβάλλοντος 

Πραγματοποιήθηκε στο τριήμερο 21-23 Ιουνίου η επίσκεψη της ομάδας των μαθητών του Αιαντείου Γυμνασίου 

Σαλαμίνας στις Βρυξέλλες, όπου φιλοξενήθηκαν από την Ευρωβουλευτή Μαριέτα Γιαννάκου. H νικήτρια 

ομάδα της Εκστρατείας ECOCMOBILITY 2011-12 επισκέφθηκε με την Αποστολή του ECOCITY την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, στο Γραφείο του Επιτρόπου Περιβάλλοντος της Ε.Ε. και είχε συνάντηση με την εκπρόσωπο του 

Γραφείου του Επιτρόπου Elena Visnar-Malinovska, αρμόδια σε θέματα αστικού περιβάλλοντος και ποιότητας 

αέρα. Συζήτησαν την εμπειρία τους από τη συμμετοχή στην Εκστρατεία, ενώ εξέφρασαν τις απόψεις τους και 

τον προβληματισμό τους για τα περιβαλλοντικά προβλήματα της Σαλαμίνας, τονίζοντας την εγκατάλειψη ενός 

τόσο σημαντικού ιστορικού τόπου της χώρας μας. Η κα Visnar aναφέρθηκε στο ενδιαφέρον της για τις 

απόψεις της νέας γενιάς, ενώ εξέφρασε τον προβληματισμό της για την ποιότητα του αέρα στις μεγάλες 

πόλεις μας. Στη συνέχεια η ομάδα επισκέφθηκε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όπου περιηγήθηκε στην αίθουσα 

της Ολομέλειας και είχε αναλυτική ενημέρωση για την λειτουργία και την οργάνωση της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής, του Ευρωκοινοβουλιου και του Συμβουλίου Υπουργών. 

ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ Η ΝΙΚΗΤΡΙΑ ΟΜΑΔΑ ΤΗΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ ECOMOBILITY 2011-12 



Από 30 Ιουλίου μέχρι 5 Αυγούστου 

 

To πρόγραμμα ECOCAMP είναι 
μια εβδομαδιαία απόδραση στη 
Φύση, που σχεδιάστηκε από το 
ECΟCITY για έφηβους, από 13 
έως 16 ετών.  

Οι νέοι συνδέονται με το 
περιβάλλον και τον ελληνικό 
φυσικό πλούτο, ενώ γνωρίζουν 
την παραδοσιακές εργασίες της 
περιοχής του Ερυμάνθου, στα 
Καλάβρυτα.  
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 ΑΝΟΙΧΤΗ ΦΑΡΜΑ 
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Η πρόθεση της Πολιτείας για την πεζοδρόμηση της Πανεπιστημίου αποτελεί μια 

απάντηση στην ατολμία δεκαετιών για υλοποίηση ουσιαστικών παρεμβάσεων στην 

κεντρική περιοχή της πόλης, που θα βασίζεται στην απομάκρυνση του ΙΧ και την 

οργάνωση του χώρου με στόχο την ενίσχυση της βιώσιμης κινητικότητας και τη 

βελτίωση της ποιότητας ζωής στην Αθήνα. Όσο κι αν μια τέτοια προοπτική ίσως να 

φαντάζει πολυτελής για τα δεδομένα που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια, η Πολιτεία 

οφείλει να εξασφαλίσει την ουσιαστική εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου σχεδίου, του 

οποίου η πεζοδρόμηση της Πανεπιστήμιου θα αποτελεί βασικό συστατικό. Από την 

άποψη του συγκοινωνιακού σχεδιασμού, οι επιπτώσεις από την υλοποίηση του έργου 

θα είναι σοβαρές. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να μελετηθούν σε βάθος. Αυτό 

προϋποθέτει τα εξής :  

• Ολοκληρωμένος σχεδιασμός ανάπλασης σε συνδυασμό με αναμόρφωση της 

λειτουργίας του συγκοινωνιακού συστήματος σε μια πολύ ευρύτερη περιοχή από 

αυτή της επέμβασης, που να εξυπηρετεί τους σκοπούς της και να έχει ξεκάθαρο 

στόχο και στάδια υλοποίησης. 

• Ένταξή της σε ένα σχέδιο περαιτέρω αναπλάσεων (πεζοδρόμηση Βασ. Όλγας, 

κτλ.). 

• Εφαρμογή των δράσεων αυτών σε συνδυασμό με την υλοποίηση του Γενικού 

Σχεδίου Μεταφορών για την Αττική που ολοκληρώθηκε από τον ΟΑΣΑ το 2009, το 

οποίο έχει μελετήσει, κοστολογήσει και αξιολογήσει συγκεκριμένες λύσεις και 

προτάσεις με χαμηλού κόστους μέτρα. 

• Απόλυτα επιτυχημένος συντονισμός ιδιαίτερα στη φάση της εκπόνησης των 

μελετών, με στόχο την αποφυγή εμφάνισης προβλημάτων που θα απαιτούν 

επίλυση στη φάση υλοποίησης των έργων, κάτι που με βεβαιότητα θα 

επιβαρύνουν το κόστος και το χρόνο ολοκλήρωσης του έργου. 

Η ουσιαστική συμμετοχή (κι όχι μόνο της οικονομικής στήριξης) του Ιδρύματος Ωνάση 

και η συνεργασία με σαφείς όρους και συνθήκες με τους Δημόσιους Φορείς οφείλει να 

κινηθεί στις θέσεις αυτές, για να εξασφαλίσει το βέλτιστο αποτέλεσμα για όλους. 

 

O Πάνος Παπαδάκος είναι  Πολιτικός Μηχανικός 

Συγκοινωνιολόγος και μέλος του Δ.Σ. ECOCITY 

 
  

ΠΑΝΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ : 

ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΗΣ 

ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗΣ ΤΗΣ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
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Είκοσι χρόνια με λόγια και πολιτική αδράνεια, για μια μεγάλη τρύπα στο νερό. 

Απογοητευτικά ήταν τα συμπεράσματα της συνόδου κορυφής για το περιβάλλον, που 

ολοκληρώθηκε την Παρασκευή στο Ρίο. Λόγια και πολλές ευχές, χωρίς ουσία και τις 

απαραίτητες δεσμεύσεις, ακόμη και για είδη που χάνονται. Στις κυβερνήσεις των G20 

απευθύνθηκε ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Μπαν Κι Μουν για την καταπολέμηση της 

πείνας τονίζοντας την ελπίδα που είχε να κάνει η σύνοδος αποφασιστικά βήματα 

προκειμένου οι φτωχοί να αποκτήσουν πρόσβαση σε νερό, τρόφιμα και ενέργεια, αλλά η 

πρωτοβουλία «Αειφόρος Ενέργεια για Όλους» μόνοι μικρή αναφορά έχει το κείμενο. Οι 

εκπρόσωποι περιβαλλοντικών οργανώσεων, αλλά και πολιτικοί που συμμετείχαν κρίνουν 

τη διακήρυξη της συνόδου ωε μεγάλη αποτυχία. Η σύνοδος που έγινε είκοσι χρόνια μετά 

την Σύνοδο για την Γη στο Ρίο και σαράντα χρόνια μετά την πρώτη παγκόσμια 

συνάντηση για το περιβάλλον στη Στοκχόλμη, αναμενόταν να αναδείξει την πράσινη 

οικονομία, αλλά δίνει μια απλή προσέγγιση για  έναν από τους πιθανούς δρόμους προς 

την αειφόρο ανάπτυξη. Χαρακτηριστικά  ο Μέρι Ρόμπινσον επικεφαλής της Ύπατης 

Αρμοστείας του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και π. πρόεδρος Ιρλανδίας δήλωσε 

«Αυτή ήταν μια μοναδική ευκαιρία να δώσουμε όραμα, δεσμεύσεις και πάνω απ' όλα 

ηγεσία στον κόσμο. Δυστυχώς το παρόν έγγραφο αποτελεί αποτυχία». Επίσης ο 

Φερνάντο Κορντόζο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας, ο οποίος είχε προεδρεύσει στη 

Σύνοδο για τη Γη το 1992, δήλωσε: «Ο παλαιός διαχωρισμός μεταξύ περιβάλλοντος και 

ανάπτυξης δεν είναι ο τρόπος για να λύσουμε τα προβλήματα που δημιουργούμε για τα 

εγγόνια και τα δισέγγονά μας. Πρέπει να παραδεχτούμε ότι η λύση των προβλημάτων 

της φτώχειας και της ανισότητας βρίσκεται στην αειφόρο ανάπτυξη και όχι στην 

ανάπτυξη με κάθε κόστος». Από την άλλη όχθη ο γερμανός υπουργός Ανάπτυξης Ντιρκ 

Νίμπελ, δήλωσε ικανοποιημένος από τη διακήρυξη θεωρώντας πως τα ζητήματα που 

κρίνει ως σημαντικά για τη Γερμανία περιλαμβάνονται στο τελικό κείμενο και αφορούν τη 

διασύνδεση νερού, ενεργειακής τροφοδοσίας και ασφάλειας τροφίμων». 

Πάντως η γενική άποψη είναι πως η Σύνοδος απέτυχε να αγγίξει θέματα ουσίας. Στο 

50σέλιδο κείμενο που έχει τίτλο «Το μέλλον που επιθυμούμε» αναφέρει την καταπολέμηση 

της φτώχειας ως έναν από τους κυριότερους στόχους του μέλλοντος,  περιλαμβάνει τη 

δέσμευση ότι η οικονομία θα προσεγγίζει με πιο βιώσιμο τρόπο τους παγκόσμιους 

πόρους, αλλά απουσιάζουν οι σαφείς στόχοι και το χρονοδιάγραμμα. 

Είκοσι χρόνια μετά, το 2012, η υπερθέρμανση του πλανήτη συνεχίζεται, τα δάση του 

Αμαζονίου, ο μεγαλύτερος πνεύμονας της γης, συνεχίζουν να αποψιλώνονται, οι κρίσεις 

τροφίμων λόγω ξηρασίας, αλλά και λόγω της διαπραγμάτευσης στα χρηματιστήρια της 

σόγιας, του σταριού, του καλαμποκιού επανέρχονται όλο και πιο συχνά, με τον λιμό να 

χτυπάει πρωτίστως την Αφρική, αλλά όχι μόνο. Όλα αυτά πέρασαν στα ψιλά αφού το 

μείζον πρόβλημα είναι η κρίση στην Ευρωζώνη.  

ΡΙΟ 2012 :  

ΕΙΚΟΣΙ ΧΡΟΝΙΑ ΛΟΓΙΑ  

ΞΕΧΥΛΙΖΟΥΝ 

 ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΗ 
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Το 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ένωσής Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε. με 

θέμα «Η Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία 

στη σημερινή πραγματικότητα» θα πραγματοποιηθεί στις 

30 Νοεμβρίου, 1 & 2 Δεκεμβρίου 2012 στη Θεσσαλονίκη. 

Στόχοι του Συνεδρίου είναι η αποτίμηση της 20ετούς και 

πλέον εμπειρίας  της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και η 

επίδρασή της στο εκπαιδευτικό μας σύστημα, οι 

προοπτικές της, αφενός υπό το πρίσμα της Εκπαίδευσης 

για την Αειφόρο Ανάπτυξη και αφετέρου  στο πλαίσιο 

επικείμενων  θεσμικών αλλαγών και το περιεχόμενο της  

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και της Εκπαίδευσης για την 

Αειφορία σε σχέση με τη σημερινή κοινωνική  - οικονομική  

- πολιτισμική και εκπαιδευτική πραγματικότητα. 

Οι θεματικές ενότητες του Συνεδρίου είναι οι εξής:  

• Θεωρία της ΠΕ και της Εκπαίδευσης για το 

Περιβάλλον και την Αειφορία  

• Εκπαιδευτική έρευνα  

• Σχολικά προγράμματα Π.Ε. 

• Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 

• Δίκτυα ΠΕ 

• Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού υλικού 

• Διδακτική μεθοδολογία και προτάσεις 

• Επιμόρφωση εκπαιδευτικών 

• Περιβαλλοντική Εκπαίδευση & Ειδική Αγωγή  

• Διά βίου Μάθηση-Εκπαίδευση Ενηλίκων 

• Εργασίες στο πλαίσιο των ερευνητικών εργασιών στο 

Λύκειο 

Ειδική θεματική ενότητα, στο πλαίσιο του συνεδρίου, 

αφιερωμένη στα 100 χρόνια από την απελευθέρωση της 

Θεσσαλονίκης, αποτελεί: «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. 

Στο υνέδριο καλούνται να συμμετέχουν εκπαιδευτικοί 

Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, διδάσκοντες και ερευνητές 

Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ερευνητικών  

Ιδρυμάτων, Ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών 

Ιδρυμάτων, φοιτητές και εκπρόσωποι κυβερνητικών και μη 

κυβερνητικών φορέων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 

υποβάλουν εργασίες προς αξιολόγηση για προφορική  

ανακοίνωση ή ανακοίνωση αφίσας (πόστερ) ή απλά να 

παρακολουθήσουν τις εργασίες και να λάβουν μέρος 

στις συζητήσεις και τα εργαστήρια. Επίσης είναι δυνατόν 

να κατατεθούν προτάσεις για την πραγματοποίηση 

συμποσίων ή εργαστηρίων στο πλαίσιο του συνεδρίου 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  

ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 

ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2012 : ΡΑΓΔΑΙΕΣ 

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Τα νανοσωματίδια ως ένα από τα καινοτόμα υλικά που 

συνθέτουν τα εξελιγμένα οργανικά φωτοβολταϊκά, 

προσφέρουν μεγάλη ενεργειακή απόδοση. Αυτή η 

καινοτομία που προκαλεί το ενδιαφέρον της παγκόσμιας 

ερευνητικής κοινότητας έρχεται στο επίκεντρο των 

εισηγήσεων που θα ανακοινωθούν στο πλαίσιο του 

Διεθνούς Συνεδρίου Νανοτεχνολογίας, NANOTEXNOLOGY 

2012 και στο ετήσιο Συνέδριο για τα Εύκαμπτα Οργανικά 

Ηλεκτρονικά ISFOE12 (2-5 Ιουλίου 2012). Τα νέου τύπου 

φωτοβολταϊκά εκτυπωμένα πάνω σε μια εύκαμπτη 

επιφάνεια έχουν τη δυνατότητα να παράγουν μεγαλύτερη 

ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας, να είναι πιο ανθεκτικά 

στις καιρικές συνθήκες, και να εφάπτονται απόλυτα σε 

κάθε είδους επίπεδη και κυρτή επιφάνεια. Όπως εξηγεί ο 

Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Διεθνούς 

Συνεδρίου NANOTEXNOLOGY 2012, Καθηγητής του 

Τμήματος Φυσικής του ΑΠΘ,  Στέργιος Λογοθετίδης, «η  

φωτοβολταϊκή μεμβράνη που έχει δημιουργηθεί  θα έχει 

εφαρμογή σε μικρές επιφάνειες, καθώς και 

ηλεκτροχρωμικές οθόνες φωτισμού, που- μελλοντικά- θα 

αντικαταστήσουν τον κλασικό φωτισμό,  εξοικονομώντας 

ενέργεια σε ποσοστό 100%». 

Σε μια ραγδαία αναπτυσσόμενη διεθνή αγορά που έχει 

όλο και περισσότερες ανάγκες για εναλλακτικές μορφές 

ενέργειας το ζητούμενο είναι να βρεθούν ανθεκτικά, 

φθηνά, αποδοτικά υλικά. αυτά τα νέα δεδομένα θα 

συζητήσουν στη Θεσσαλονίκη επιστήμονες απ όλο τον 

κόσμο, στο πλαίσιο του NANOTEXNOLOGY 2012 από 30 

Ιουνίου έως 7 Ιουλίου  

Μέσα στην προσεχή 10ετία, σύμφωνα με τον κ. 

Λογοθετίδη, θα μπορούν τα σπίτια να καλύπτονται με 

φωτοβολταϊκές μεμβράνες, οι οποίες θα συλλέγουν την 

ηλιακή ενέργεια και μετατρέποντάς την σε ηλεκτρική, θα 

παρέχουν ενεργειακή αυτονομία στα κτίρια. Οι δε 

ηλεκτροχρωμικές οθόνες φωτισμού θα συμβάλλουν στην 

εξοικονόμηση ενέργειας, ενώ παράλληλα θα είναι 

καλαίσθητες και το χρώμα του φωτισμού θα αλλάζει 

ανάλογα με τη διάθεση. Οι πρώτες δοκιμές για τα νέας 

γενιάς φωτοβολταϊκά από οργανικά ηλεκτρονικά 

ξεκίνησαν το 1998 στο Εργαστήριο Νανοτεχνολογίας του 

ΑΠΘ, ένα από τα πλέον σύγχρονα στην Ευρώπη. Τότε 

δημιουργήθηκαν οι πρώτες ζελατίνες οι οποίες οπτικά δε 

διαφέρουν σε τίποτε από αυτές τις μεμβράνες με τις 

οποίες προφυλάσσουμε το φαγητό. Εκεί επάνω 

τοποθετούνται ημιαγώγιμα υλικά πυριτίου. Στη συνέχεια τα 

υλικά  αντικαταστάθηκαν με οργανικά, πολυμερικά τα 

οποία μπορούν να δώσουν το ίδιο φαινόμενο και έχουν 

χαμηλότερο κόστος. Οι πρώτες εφαρμογές  

φωτοβολταϊκών με την τεχνολογία πυριτίου έγιναν στο 

Εργαστήριο Νανοτεχνολογίας  στη διετία 2005-7. Στη 

συνέχεια το πυρίτιο αντικαταστάθηκε με οργανικά υλικά τα 

οποία έχουν και υγρή μορφή ώστε να παράγονται και σε 

μεγάλες επιφάνειες. Έτσι δημιουργήθηκαν φθηνά  

ανθεκτικά φωτοβολταικά στοιχεία τα οποία μπορούν να 

απλωθούν πάνω σε ζελατίνη σε τεράστιες και ιδιαίτερα 

εύκαμπτες επιφάνειες. Στη διάρκεια του Διεθνούς 

Συνεδρίου για τα Εύκαμπτα Οργανικά Ηλεκτρονικά 2-5/7 

θα συζητηθούν όλες οι τελευταίες εξελίξεις. 





Το βράδυ της Πέμπτης 14 Ιουνίου 2012, η Γέφυρα 

«Χαρίλαος Τρικούπης», φωτίστηκε κατ’ εξαίρεση, αφού 

δεν ήταν Σαββατόβραδο ή εθνική γιορτή. Ήταν όμως η 

βραδιά γιορτής για το τέλος της σχολικής χρονιάς του 

ΕΕΕΕΚ (ΑμεΑ) Αχαΐας και η νέα ονομασίας του σχολείου. 

Μία πολύχρωμη ταμπέλα στο κτίριο, απεικόνιζε το 

πρόσθετο προσωνύμιο στη Σχολική Μονάδα Ειδικής 

Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) που μετονομάσθηκε 

«Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & 

Κατάρτισης Αχαΐας «ΓΕΦΥΡΑ – Γέφυρα Αλληλεγγύης & 

Επικοινωνίας». Η ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. διατηρεί στενή και ιδιαίτερη 

σχέση με το συγκεκριμένο σχολείο, που χρονολογείται 

από την εποχή της κατασκευής του έργου της Ζεύξης. Τα 

δε τελευταία χρόνια, το ΕΕΕΕΚ Αχαΐας είναι ένας από τους 

φορείς-μέλη της Ένωσης Κοινωνικών Φορέων «ΠΥΛΩΝΕΣ 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ». Το ότι το ίδιο το ΕΕΕΕΚ ζήτησε και πήρε 

από το Κράτος επίσημη ονομασία η οποία παραπέμπει 

στη Γέφυρα και στην ξεκάθαρα κοινωνική χροιά που 

χαρακτηρίζει τη σχέση του μαζί της, αποτελεί για την 

εταιρεία που διαχειρίζεται το έργο, τη μεγαλύτερη μη-

τεχνική διάκριση στην ιστορία της Γέφυρας Ρίου – 

Αντιρρίου. Ο Διευθυντής του ΕΕΕΕΚ, κ. Σπύρος Μαρίνης, 

δήλωσε «Ο λογότυπος του σχολείου μας, παρουσιάστηκε 

επίσημα στη γιορτή που οργανώσαμε στο νέο χώρο του, 

με φόντο τη φωταγωγημένη Γέφυρα. Δεν είναι μόνο η θέα 

του έργου από το σχολείο μας, αλλά ο πρωταγωνιστικός 

ρόλος της στην υπόθεση της κοινωνικής αλληλεγγύης, ο 

σεβασμός της στον άνθρωπο αλλά και ο οραματισμός 

που αποτυπώνεται στο λογότυπο» 

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 
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ΧΑΔΑ ΚΑΙ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΤΜΟ 
Εντάχθηκε προς χρηματοδότηση στο Πρόγραμμα 

«Περιβάλλον-Αειφόρος Ανάπτυξη» το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑ-

ΣΤΑΣΗ Χ.Α.Δ.Α. ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΜΟΥ»  με απόφαση του Περιφερειάρχη 

Νοτίου Αιγαίου. Το προτεινόμενο έργο αποσκοπεί στην 

αποκατάσταση του ΧΑΔΑ του Δήμου Πάτμου και στην 

ολοκληρωμένη και πρότυπη διαχείριση των αστικών 

στερεών αποβλήτων του Δήμου Λειψών, σύμφωνα με 

τις πρόσφατες κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

και την Οδηγία 98/2008, όπου ενθαρρύνεται η διαλογή 

στην πηγή του οργανικού υλικού. Πιο συγκεκριμένα, το 

έργο έχει τους εξής βασικούς στόχους: 

• Την αποκατάσταση του Χώρου Ανεξέλεγκτης 

Διάθεσης Αποβλήτων (Χ.Α.Δ.Α.) του Δήμου Πάτμου  

• Τη δημιουργία ενός πρότυπου ολοκληρωμένου 

συστήματος διαλογής στην πηγή οργανικών 

αποβλήτων που θα έχει ως στόχο την 

ελαχιστοποίηση των υπολειμμάτων που θα 

οδηγούνται στο Χ.Υ.Τ.Α. του νησιού 

• Τη δημιουργία μιας μονάδας κομποστοποίησης 

προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων εντός του 

γηπέδου του Χ.Υ.Τ.Α. Πάτμου 

• Την ευαισθητοποίηση των πολιτών και επισκεπτών 

του νησιού για το σύνολο των δράσεων διαλογής 

στην πηγή 

Το έργο περιλαμβάνει Μελέτες και αποκατάσταση του 

Χ.Α.Δ.Α. του Δήμου Πάτμου, προμήθεια Εξοπλισμού 

Συλλογής και Κομποστοποίησης προδιαλεγμένου 

Οργανικού και δράσεις ενημέρωσης και 

ευαισθητοποίησης. 

ΓΕΦΥΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

www.bike.prasinomple.gr
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