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Στη τελική ευθεία πλέον η διοργάνωση της Τελετής για 

την απονομή των Βραβείων Περιβαλλοντικής 

Ευαισθησίας ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2012, που θα 

πραγματοποιηθεί στη Κεντρική Σκηνή της Στέγης 

Γραμμάτων και Τεχνών του Ιδρύματος Ωνάση, την 

επόμενη Τρίτη το βράδυ, με ώρα έναρξης 20.00.  

Η σκηνοθεσία της εκδήλωσης έχει γίνει ακόμη μια φορά 

από τον Νίκο Κροντηρά, που συνέδεσε τη φετινή 

εκδήλωση με το Μέλλον και την υποχρέωση σεβασμού 

του δικαιώματος των νέων ανθρώπων, στη ποιότητα 

ζωής. Η παρουσίαση της εκδήλωσης θα γίνει για Πέμπτη 

συνεχόμενη χρονιά από την Κατερίνα Λάσπα, που θα 

έχει το βάρος του συντονισμού της ροής της 

εκδήλωσης.  

Το Αγαλματίδιο, της 8ης περιόδου, που είναι από 

ανακυκλωμένο αλουμίνιο, έχει τίτλο: “Eco way: The right 

way” και εκφράζει την ανάγκη για αειφόρο ανάπτυξη 

στην εποχή μας, που γίνεται πιο επιτακτική από ποτέ. Η 

δημιουργία και κατασκευή είναι της ομάδας του 

Τμήματος Βιομηχανικού Σχεδιασμού ΤΕΙ Δυτικής 

Μακεδονίας, που συντονίζεται από τον Δρ Παναγιώτη 

Κυράτση.  

Σημαντικό ρόλο στη Τελετή Απονομή θα έχει η υπέροχη 

Χορωδία AMBITUS του Λεοντείου Λυκείου Νέας Σμύρνης. 

Η διευθύντριά της Κατερίνα Βασιλικού με τη καθοδήγηση 

του σκηνοθέτη, προετοίμασε με λεπτομέρεια την έναρξη 

και πρόσθεσε στο τέλος την παρουσία της παιδικής 

χορωδίας των Δημοτικών Σχολείων ''Αγ. Διονύσιος'' και 

''Χρυσόστομος Σμύρνης'' του Λεοντείου Λυκείου Νέας 

Σμύρνης.  

Σε όλη τη διάρκεια της βράβευσης θα υπάρχει  

οπτικοακουστική κάλυψη που το περιεχόμενό της θα 

καλύπτεται από τη χορωδία.  

Τα βραβεία που θα απονεμηθούν εκτιμάται πως θα 

είναι είκοσι πέντε, ενώ θα απονεμηθούν και έπαινοι.  

Οι κατηγορίες των βραβείων που θα απονεμηθούν 

είναι Επιστήμης, Διπλωματικών Εργασιών, Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης, Επιχειρήσεων και Μέσων Ενημέρωσης. 

Η διαδικασία της αξιολόγησης των προτάσεων θα 

ολοκληρωθεί από τις  Επιτροπές στη διάρκεια της 

εβδομάδας και  μέχρι την επόμενη Δευτέρα θα έχει 

τελειώσει και η επιλογή.  

Η απονομή για το Βραβείο Έργου Ζωής αναμένεται με 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αφού κάθε χρόνο περιγράφεται 

με ιδιαίτερη συγκίνηση το έργο και ο αγώνας του 

ανθρώπου, που σφράγισε με τη δράση του τη 

προστασία του περιβαλλοντικού μας πλούτου.  

Η συμμετοχή για την παρακολούθηση της Απονομη΄ς 

των Βραβείων ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2012 είναι δωρεάν και είναι 

απαραίτητη η συμπλήρωση της Δήλωσης Συμμετοχής, 

που μπορεί να προμηθευτούν οι ενδιαφερόμενοι από 

το ECOCITY (τηλ. 210.6196757, email : info@ecocity.gr) 

ο κανονισμός έχει οδηγήσει  την Επιτροπή Οργάνωσης 

στη δημιουργία καταλόγου για τον αυστηρό έλεγχο 

εισόδου.  

Τα βραβεία Περιβαλλοντικής Ευαισθησίας ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 

συμπληρώνουν τον όγδοο χρόνο, επιβράβευσης 

έργων και δράσεων με προσανατολισμό στο 

Περιβάλλον.  



www.ecocity.gr Σελ.  2 

www.oikopolisawards.gr


ECOCITY LETTER                       Δευτέρα 28 Μαΐου 2012 

O YΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Π.Ε.Κ.Α. 

Ο νέος Υπουργός Περιβάλλοντος που προέκυψε από το 

σχηματισμό της υπερεσιακής κυβέρνησης είναι μία 

εξαιρετικά πολυδιάστατη προσωπικότητα, τόσο που 

συχνά δίνεται η εντύπωση ότι η ακαδημαϊκή του καριέρα 

έπεται. Ο Γρηγόρης Τσάλτας γεννήθηκε στα Εξάρχεια και 

μεγάλωσε στην Αθήνα. Έλκει την καταγωγή του από τη 

Μεσσηνιακή Μάνη και το παράσημο ανδρείας του 

αστυνομικού πατέρα του είναι ακόμη κρεμασμένο στον 

τοίχο του γραφείο του. Όταν ήταν μικρός έλεγε πως ήθελε 

να γίνει δάσκαλος. Μεγαλώνοντας το «δάσκαλος» έγινε 

Καθηγητής, Πρόεδρος τμήματος, Πρύτανης του Παντείου 

Πανεπιστημίου. Είχαν προηγηθεί χρόνια σπουδών στις 

πολιτικές επιστήμες στην Ελλάδα και μεταπτυχιακών 

αναφορικά με το πολιτικό και νομικό πλαίσιο της 

διαχείρισης του Περιβάλλοντος και της αειφόρου 

ανάπτυξης στη Νίκαια της Γαλλίας. Μάλιστα έγινε ο 

πρώτος Έλληνας καθηγητής Πανεπιστημίου με 

Doctorald’ Εtat en Droit στο «Δίκαιο της θάλασσας» από 

το εν λόγω πανεπιστήμιο. Έχει διδάξει σε οκτώ 

πανεπιστήμια του εξωτερικού μεταξύ των οποίων και στο 

Sorbonne I του Παρισιού. Ο ίδιος σπάνια μιλά για τη 

λαμπρή ακαδημαϊκή του καριέρα. Προτιμά τους ήπιους 

τόνους. 

Η μόνη φορά που μπορεί να τον ακούσεις να 

περηφανεύεται είναι για το Ευρωπαϊκό Κέντρο 

Περιβαλλοντικής Έρευνας και Κατάρτισης, στο οποίο 

είναι ιδρυτής και διευθυντής και έχει γίνει ευρύτερα γνωστό 

για την ευρωπαϊκή έδρα Jean Monnet που κατέχει. 

Ο ίδιος συνηθίζει να αναφέρεται σ’ αυτό «ως το τρίτο 

παιδί μου», θέλοντας να δείξει ότι τα πάντα χρειάζονται 

συνεχή φροντίδα για να μεγαλώσουν. Η προσωπική φιλία 

που τον ενώνει με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο, είναι κάτι 

για το οποίο δεν θα τον ακούσεις ποτέ να μιλά. 

Όπως και για τον τίτλο του Ιππότη που του απένειμε η 

Γαλλική Κυβέρνηση για το σύνολο της ακαδημαϊκής του 

δραστηριότητας. Αν και, όπως, ψιθυρίζεται στους 

διαδρόμους του Υπουργείου ενόψει της συνδιάσκεψης 

του Ρίο για το περιβάλλον, ένας ιππότης είναι παραπάνω 

από χρήσιμος. 

ΠΗΓΉ : www.newscode.gr 

Το Φεστιβάλ ΓεωΣυναντήσεις-Les Rencontres de la Terre 

είναι η βάση για μία ετήσια συνάντηση όπου συζητούνται 

οι σχέσεις του Ανθρώπου και του Πλανήτη μας. Ο στόχος 

του προγράμματος του 2012 είναι να αφυπνίσει, να 

ευαισθητοποιήσει όχι μόνο τους ενήλικες αλλά κυρίως 

τους νέους και ιδιαίτερα τα παιδιά, σε θέματα 

περιβαλλοντικής αναβάθμισης τόσο της πόλης στην 

οποία ζουν, όσο και του χώρου του σχολείου τους, όπου 

περνούν μεγάλο μέρος της καθημερινής τους ζωής 

καθιστώντας τους υπεύθυνους πολίτες του Αύριο. Στο 

πλαίσιο του Φεστιβάλ διοργανώνεται Διαγωνισμός 

ζωγραφικής, φωτογραφίας και κολλάζ με θέμα «Η πόλη 

μας,… αύριο, Η πόλη που θα ήθελα να ΖΩ» 

προσκαλώντας τα Δημοτικά Σχολεία του Δήμου 

Αθηναίων να λάβουν μέρος. Οι μαθητές των Δημοτικών 

Σχολείων της Αθήνας, μέσα από την Τέχνη, με φαντασία 

και συναίσθημα, θα παρουσιάσουν την «πράσινη πόλη» 

καθώς και το «πράσινο σχολείο» στο οποίο θα ήθελαν να 

ζουν. Ο Διαγωνισμός τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου 

Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και του 

Δήμου Αθηναίων και διοργανώνεται από το 

Μαριολοπούλειο–Καναγκίνειο Ίδρυμα Επιστημών Περι-

βάλλοντος, το Γραφείο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της 

Α’ Διεύθυνσης Π.Ε. Αθηνών, τον Οργανισμό Πολιτισμού 

Αθλητισμού & Νεολαίας Δήμου Αθηναίων και με την 

υποστήριξη των Εκδόσεων Πατάκη, των Φυτωρίων 

Αντεμισάρη και της ECOWEEK. Στόχος του Διαγωνισμού 

είναι η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των μαθητών και 

η εικαστική απόδοση του οραματισμού τους σχετικά με 

την πόλη της Αθήνας και τα βασικά περιβαλλοντικά της 

ζητήματα: ατμοσφαιρική ρύπανση, ηχορρύπανση, 

ενεργειακή σπατάλη, κυκλοφοριακό, διαχείριση 

απορριμμάτων, έλλειψη πρασίνου και ελεύθερων χώρων, 

πυκνή και άναρχη δόμηση, όψεις κτιρίων και άλλα θέματα 

που σχετίζονται με την ποιότητα ζωής. Στο Διαγωνισμό 

συμμετέχουν μαθητές Δημοτικού με έργα ζωγραφικής, 

φωτογραφίας, κολλάζ από φωτογραφίες και αφίσα με 

γραπτό μήνυμα. Ο Διαγωνισμός πλαισιώνεται από δύο 

3ωρα βιωματικά εικαστικά εργαστήρια-ζωγραφικής και 

φωτογραφίας για εκπαιδευτικούς των σχολείων που 

συμμετέχουν. Προεπιλεγμένα ομαδικά έργα, θα εκτεθούν, 

από τις 20/5 έως 5/6, στο Πολιτιστικό Κέντρο «Μελίνα» του 

Δήμου Αθηναίων (Ηρακλειδών 66 και Θεσσαλονίκης, 

Θησείο). Τα προεπιλεγμένα έργα θα αξιολογήσει 

Επιτροπή, από το Υπουργείο Παιδείας και το Γραφείο 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Α’ Δ/νσης Π.Ε. 

Αθηνών, τον Δήμο Αθηναίων, το Μαριολοπούλειο-

Καναγκίνειο Ίδρυμα Επιστημών Περιβάλλοντος, το 

Ελληνογαλλικό Φεστιβάλ ΓεωΣυναντήσεις, το ΕΜΠ 

Αρχιτεκτονική Σχολή, την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, 

το Μουσείου Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης, τις Εκδόσεις 

ΠΑΤΑΚΗ, την οργάνωση ECOWEEK, τα Φυτώρια 

ΑΝΤΕΜΙΣΑΡΗ. Η βράβευση θα πραγματοποιηθεί σε 

επίσημη τελετή στις 5 Ιουνίου 2012 στο Πολιτιστικό Κέντρο 

«Μελίνα» και α απονεμηθούν στα σχολεία έξι βραβεία, ενώ 

δίπλωμα συμμετοχής θα σταλεί σε όλα τα σχολεία που θα 

λάβουν μέρος.  

Η ΠΟΛΗ ΠΟΥ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΖΩ 
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ΠΡΑΣΙΝΗ ΛΥΣΗ ΣΤΗ ΚΡΙΣΗ ΖΗΤΑ Η WWF 

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ ΗΓΕΤΕΣ 

Με αφορμή την άτυπη σύνοδο του Ευρωπαϊκού 

Συμβουλίου που έγινε την περασμένη εβδομάδα, η 

περιβαλλοντική οργάνωση WWF Ελλάς έστειλε ανοιχτή 

επιστολή προς τους ηγέτες των κρατών της Ευρώπης, 

καλώντας τους να λάβουν επειγόντως αποφάσεις που να 

εξασφαλίζουν μια βιώσιμη περιβαλλοντικά και κοινωνικά 

διέξοδο τόσο για την Ελλάδα όσο και για τις υπόλοιπες 

χώρες που πλήττονται από την κρίση. Η γνωστή 

περιβαλλοντική οργάνωση καλεί τους Ευρωπαίους ηγέτες 

να δώσουν "πράσινη" λύση στην κρίση. Το WWF 

επισημαίνει ότι «η κρίση δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως 

αποκλειστικά δημοσιονομική καθώς αντανακλά ένα 

στρεβλό οικονομικό πρότυπο, το οποίο βασίζεται σε ένα 

υπερβολικά μοχλευμένο τραπεζικό σύστημα και στην κακή 

διαχείριση της εθνικής οικονομίας αλλά και των φυσικών 

πόρων. “Μια σπασμωδική και απερίσκεπτη επιστροφή 

στο σημερινό και μη βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης πρέπει 

να αποφευχθεί με κάθε τρόπο, δηλώνει ανάμεσα σε άλλα 

ο διευθυντής του WWF Ελλάς Δημήτρης Καραβέλλας. 

"Ειδικά για την Ελλάδα, όπου η περιβαλλοντική διάσταση 

των μέτρων του Μνημονίου είναι εμφανώς αρνητική, είναι 

ευκαιρία να δούμε πως ο πραγματικός πλούτος της 

χώρας είναι το περιβάλλον και οι φυσικοί μας πόροι και 

πως η καταστροφή τους υποσκάπτει τις ίδιες τις 

προοπτικές της χώρας για οικονομική βιωσιμότητα και 

περιβαλλοντική καινοτομία, αλλά και την υγεία και 

ποιότητα ζωής όλων», καταλήγει. Η ανοιχτή επιστολή καλεί 

τα κράτη της Ευρώπης, την Ευρωπαϊκή Ένωση και την 

Ευρωβουλή να δεσμευθούν για τη διαμόρφωση νέων 

οικονομικών αρχών, αλλά και πολιτικών που θα 

υποστηρίζουν και δεν θα καταστρέφουν τη 

βιοποικιλότητα. Συγκεκριμένα, προτείνει ένταξη δεικτών 

αειφορίας στα πακέτα οικονομικής στήριξης που 

διαμορφώνονται για οικονομικά προβληματικές χώρες, 

όπως η Ελλάδα, η Ιρλανδία και η Πορτογαλία, ζητά να 

μπει τέλος στις περιβαλλοντικά καταστροφικές επιδοτήσεις 

και αναπροσανατολισμός αυτών των πόρων προς την 

αειφορία και επενδύσεις με υψηλό δείκτη 

βιωσιμότητας. Επίσης προτείνει περικοπή στις επενδύσεις 

σε υποδομές υψηλής έντασης 

άνθρακα. Ισχυροποίηση του Ευρωπαϊκού Συστήματος 

Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών, αυξάνοντας το 

ποσοστό μείωσης εκπομπών από 20% σε 30% για το 2020 

και υιοθέτηση Οδηγίας για την ενεργειακή αποδοτικότητα, 

που θα εξασφαλίζει την επίτευξη του στόχου 

εξοικονόμησης ενέργειας κατά 20% στην τελική 

κατανάλωση.  

Τέλος, προτείνει αναπροσανατολισμό τοπροϋπολογισμού  

της Ε.Ε. με κατεύθυνση "πράσινες" πολιτικές. 

Η Ομάδα Περιβάλλοντος ΙΑΑΚ/ΕΚΚΕ, γνωστοποίησε σε 

Φορείς και άτομα, ότι το υλικό των ερευνών, μελετών και 

συνολικού έργου της κατά τα τελευταία έτη είναι 

προσβάσιμο, σε συνοπτική μορφή, στην «Περιβαλλοντική 

Γωνιά» στην ηλεκτρονική σελίδα του ΕΚΚΕ, στη διεύθυνση: 

http://www.ekke.gr/estia. Ενδεικτικά αναφέρουν ότι στον 

δικτυακό τόπο είναι διαθέσιμος κατάλογος για 

Περιβαλλοντικές ΜΚΟ και θέματα σχετικά με την 

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Π.Ε). Επίσης στην κατηγορία 

«Ερευνητικά Προγράμματα» είναι διαθέσιμα  

• το Εγχειρίδιο - Οδηγός Δραστηριοτήτων 

Περιβαλλοντικής Αγωγής & Εκπαίδευσης: «Ο 

ποταμός Ευρώτας χθες, σήμερα, αύριο»,  

• η «Προσέγγιση στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση», Γ.Κ. 

Κούσουλας, Εκπαιδευτικός Δ.Ε, Υπεύθυνος 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δ/νσης Δ.Ε Β’ Αθήνας,  

• το Φυλλάδιο για εκπαιδευτικούς: «Πηγές για την 

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση», και το Φυλλάδιο «Για να 

Γίνει Κάθε Μέρα 5 Ιουνίου!!!», Ομάδα Περιβάλλοντος 

ΙΑΑΚ/ΕΚΚΕ. 

• Πρόγραμμα «Ιαματικές Πηγές και Λουτρότοποι» - 

Ελληνικός Θερμαλισμός: 

• Χαρτογράφηση των Ιαματικών Φυσικών Πόρων 

• Έκθεση Βασικών Ευρημάτων της έρευνας  

Στην κατηγορία «Φιλοξενούμενες - Εκδόσεις» είναι 

διαθέσιμα τα βιβλία: 

• «Το Νερό στη Φύση, στην Ανάπτυξη, στην Προστασία 

του Περιβάλλοντος», του Δρ. Θεόδωρου Σ. 

Κουσουρή, Διευθυντή του Ινστιτούτου Εσωτερικών 

Υδάτων του Εθνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών. 

• «Πράσινο Επιχειρείν» του Ιωάννη Ζήση σε έκδοση 

ΠΑΝ.Δ.ΟΙΚΟ.,  

• «Βιώσιμη Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής», ΜΚΟ «Σόλων 

για τη σύνθεση και τον οικολογικό πολιτισμό στον 

21ο αιώνα». 

• «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση», Παύλος Κοσμίδης, 

Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αν. Αττικής.  

• «Ο Μαλιακός με θέα: τη μυθολογία, την ιστορία, το 

περιβάλλον, την ανάπτυξη, την εκπαίδευση», ΚΠΕ 

Στυλίδας,  

• «Η Νομοθεσία της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης», 

Ιωάννης Ε. Μπότσαρης, 

• «Τα Φράγματα και οι Λιμνοδεξαμένες του Υπουργείου 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων»,  

• «Σειρά εκδόσεων και εγχειριδίων Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης», ΚΠΕ Μακρινίτσας,  

• «Νερό: αειφορική διαχείριση και περιβάλλον», ΚΠΕ 

Ελευθερίου-Κορδελιού,   

• «Το ταξίδι συνεχίζεται…από την Περιβαλλοντική 

Εκπαίδευση στην Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και 

την Αειφορία», Δ/νση Β/θμιας Εκπαίδευσης Β' Αθήνας 

Κούσουλας Γ. - Παπαζήση Χρ. 

• «Ταξιδεύοντας με την αειφορία στον Αργοσαρωνικό», 

Οργανισμός Ανάπτυξης και Περιβαλλοντικής 

Προστασίας Νομαρχίας Πειραιά 

Επίσης στην ενότητα «Φιλοξενία-Συνεργασίες» υπάρχουν 

άρθρα, δημοσιεύσεις, εισηγήσεις σε συνέδρια, 

ανακοινώσεις Φορέων σχετικά με θέματα Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης, αλλά και γενικά Περιβαλλοντικά Θέματα 

ΠΛΟΥΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ 
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 Στις 29 Μαρτίου 2012 ιδρύθηκε στην 

 Αθήνα το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 

 ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ (Ε.Ι.ΠΑ.Κ). 

 Επιστήμονες της Μηχανικής, της Νομικής 

 και της Επικοινωνίας ένωσαν τις δυνάμεις 

 τους για να προωθήσουν στην Ελλάδα 

 και στην ευρύτερη περιοχή της 

 Ανατολικής Μεσογείου, το παθητικό 

 κτήριο (Passiv Haus). Ένα πρότυπο που 

μπορεί αποδεδειγμένα να συμβάλλει ουσιαστικά στην 

εξοικονόμηση ενέργειας και στην περιβαλλοντική 

αναβάθμιση των κτηρίων στον Ελλαδικό χώρο. Τα 

παθητικά κτήρια, μια ιδέα που ξεκίνησε από τη Βόρεια 

Ευρώπη τη δεκαετία του 80, γνωρίζουν διεθνώς μια 

θεαματική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια, καθώς 

στηρίζονται στο πιο άρτια τεκμηριωμένο κατασκευαστικό 

πρότυπο. Η έρευνα αποδεικνύει πως τα παθητικά κτήρια 

προσφέρουν τη βέλτιστη εσωτερική ατμόσφαιρα 

διαβίωσης με το ελάχιστο κόστος χρήσης. Τα οφέλη από 

αυτό είναι πολλαπλά για τους χρήστες των κτηρίων, για 

την κατασκευαστική βιομηχανία και για το περιβάλλον. Το 

ΕΙΠΑΚ θα υποστηρίξει όλους τους εμπλεκόμενους στον 

τομέα της κατασκευής κτηρίων (αρχιτέκτονες μηχανικούς, 

πολιτικούς μηχανικούς, μηχανολόγους μηχανικούς, 

κατασκευαστές, κ.ά.), αλλά και το Κοινό, με πλούσια και 

αμερόληπτη πληροφόρηση για όλες τις πτυχές του 

σχεδιασμού και υλοποίησης παθητικών κτηρίων. Στις 

άμεσες προτεραιότητες του ΕΙΠΑΚ είναι: 

• η διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων σε διάφορες 

πόλεις της Ελλάδας, με αποκορύφωμα το 1ο ετήσιο 

συνέδριο για τα παθητικά κτίρια που θα γίνει στις 6 

Οκτωβρίου 2012 στην Αθήνα. 

• η ανάπτυξη σεμιναρίων για μηχανικούς που 

ενδιαφέρονται να έρθουν σε επαφή με το πρότυπο 

PassivHaus και να μάθουν τις βασικές αρχές 

σχεδιασμού και υλοποίησης του. 

• η συμβολή στην ενημέρωση και μεταφορά 

τεχνογνωσίας για την παραγωγή παθητικών 

συστημάτων στην Ελλάδα. 

• η υποστήριξη κάθε προσπάθειας υλοποίησης νέου ή 

υφιστάμενου κτιρίου, σύμφωνα με το πρότυπο 

PassivHaus στον Ελλαδικό χώρο και η υποστήριξη της 

πιστοποίησης του. 

• η συμμετοχή στη δημόσια συζήτηση, τόσο σε εθνικό 

όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και η έμπρακτη 

συμβολή, μέσα από ποικίλες δράσεις, στην ανάπτυξη 

των νέων ευρωπαϊκών προτύπων κτιρίων σχεδόν 

μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης, όπως επιτάσσει 

η ευρωπαϊκή οδηγία 31/2010. 

Το Ε.Ι.ΠΑ.Κ. καλεί τους Έλληνες μηχανικούς, το σύνολο 

του κλάδου της οικοδομής, αλλά και το ευρύ κοινό να 

στηρίξουν αυτήν την προσπάθεια, που μοναδικό σκοπό 

έχει να βελτιώσει θεαματικά την ενεργειακή συμπεριφορά 

αλλά και την περιβαλλοντική ποιότητα των ελληνικών 

κτιρίων, με όλα τα οφέλη που θα έχει για την ελληνική 

οικονομία, ειδικά στις σημερινές συνθήκες. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 

μπορούν να προεγγράφονται στο www.eipak.org 
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ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟ 
Όλο και περισσότερες είναι οι εταιρείες που στρέφονται 

προς φιλοπεριβαλλοντικές επιχειρηματικές λύσεις τα 

τελευταία χρόνια. Οι σημαντικότερες είναι τα δέκα μεγάλα 

ονόματα που τα τελευταία χρόνια πρωτοστατούν στην 

“πράσινη” οικονομία. Η γνωστή σε όλους Toyota, εκτός 

από το Prius το πρώτο υβριδικό μοντέλο μαζικής 

παραγωγής, διανύει το δεύτερο έτος του πενταετούς 

περιβαλλοντικού της σχεδίου για εξοικονόμηση καυσίμων 

και ανακύκλωση αποβλήτων. Η Timberland φαίνεται ότι τα 

καταφέρνει περίφημα, δημιουργώντας μπότες από 

ανακυκλώσιμα υλικά, με σόλες είναι φτιαγμένες από 

λάστιχο, ενώ για κάθε ζευγάρι “Yele Haiti” που πουλάει, 

δίνει δύο δολάρια στο ίδρυμα Wyclef Jean που ηγείται του 

κινήματος για την αναδάσωση κατεστραμμένων 

περιοχών της Αϊτής. Στην τρίτη θέση είναι η TJX 

Companies, μία από τις πρώτες εταιρείες που 

χρησιμοποίησαν ηλεκτρονικά ballast, το 1988, 

συμβάλλοντας σημαντικά στην εξοικονόμηση ενέργειας 

στα καταστήματα της εταιρείας. Η TJΧ κάνει επίσης χρήση 

λαμπτήρων φθορισμού T5 στα κέντρα διανομής που 

χρησιμοποιούν 50% λιγότερη ενέργεια από τους 

συνηθισμένους. Ακολουθεί η Starwood Capital Group, 

ιδιοκτήτρια στα Starwood Hotels, που ετοιμάζεται να 

εγκαινιάσει φιλοπεριβαλλοντικούς χώρους πολυτελείας, 

ενώ από τον Ιούνιο του 2010 ξεκίνησε το έργο “Seattle 

Project” ύψους 200 εκατ. δολαρίων. Η Hewlett Packard 

έχει θέσει σε λειτουργία κέντρα ανακύκλωσης, τα 

λεγόμενα «e-waste», που επεξεργάζονται ελαττωματικά ή 

παρωχημένα προϊόντα πληροφορικής μετατρέποντάς τα 

σε πρώτη ύλη που μπορεί με τη σειρά της να 

ανακυκλωθεί. Η εταιρεία συμφώνησε, επίσης, να 

συγκεντρώσει εξοπλισμό υπολογιστών κάθε μάρκας, και 

τα προϊόντα που παράγει η ίδια να είναι 100% 

ανακυκλώσιμα. Τα περίφημα Starbucks, δεσμεύτηκαν να 

μειώσουν την ενεργειακή τους κατανάλωση κατά 25% και 

η απόφαση της εταιρείας είναι να χρησιμοποιήσει 

προστατευτικά περιβλήματα σε ζεστά ροφήματα 

φτιαγμένα από ανακυκλώσιμο χαρτί αντιστοιχεί σε 

σωτηρία 78.000 δέντρων κάθε χρόνο, από το 2006. 

Η Alcoa, η μεγαλύτερη παραγωγός αλουμινίου των ΗΠΑ 

έχει επενδύσει στην “πράσινη” οικονομία ωε μέλος της 

USCAP (συνεργασία Κλιματικής Δράσης των ΗΠΑ) και έχει 

χρηματοδοτήσει γεωθερμικές έρευνες και έργα 

διατήρησης γλυκών υδατικών πόρων. Επίσης έχει 

συμμετάσχει στην παραγωγή φιλο-περιβαλλοντικών 

λεωφορείων για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2008. 

Δύο αυτοκινητοβιομηχανίες ακόμη, έχουν επενδύσει 

ιδιαίτερα στη δημιουργία φιλοπεριβάλλοντικής εικόνας. Η 

οικολογική λύση της Honda εντοπίζεται στην δημιουργία 

ολόκληρων υποδομών για την παραγωγή αυτοκινήτων 

υδρογόνου και η General Electrics από το 2006 έχει 

πουλήσει προϊόντα “Ecomagination” συνολικής αξίας 12 

δισεκατομμυρίων δολαρίων, συμπεριλαμβανομένων των 

φωτοβολταϊκών της πάνελ. 

Τέλος, η Target εντυπωσίασε την αγορά με την 

πρωτότυπη “οικολογική” σειρά ρούχων στα καταστήματα 

Barney’s της Νέα Υόρκης, που δημιουργήθηκαν σε 

συνεργασίας με τον σχεδιαστή Rogan Gregory 

ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΙ ΣΤΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
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ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΔΟΣ ΩΡΑ

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

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

Δευτέρα Νέα Σμύρνη Ιωσηφόγλειο Ίδρυμα (Λ. Συγγρού) 14:30-17:30

Τρίτη Κορυδαλλός Πλατεία Ελευθερίας 14:30-17:30

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

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

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

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

Τετάρτη Γλυφάδα Πλατεία Ξενοφώντος 14:30-17:30

Τετάρτη Χαλάνδρι Τυμφρηστού και Ιωαννίνων 14:00- 

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

Πέμπτη Παλαιό Φάληρο Στάδιο Ταε 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 Σύρου, 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

Σάββατο Αθήνα Πάτμου και Καραβία 09:00 – 

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

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

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

14:00

Τρίτη Περαία Ανθέων και Φιλελλήνων 14.30-17.30

Τετάρτη 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

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

Τρίτη Πάτρα Γήπεδο Παναχαϊκής 14:00 – 

18.00

ΑΤΤΙΚΗ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΑΤΡΑ



Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο εκπροσωπούμενο από 

την ομάδα Προμηθέας της σχολής Ηλεκτρολόγων 

Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) 

κατάφερε, σπάζοντας το περσυνό ρεκόρ τους, να 

διανύσει 390 km/kwh που ισοδυναμεί με το εντυπωσιακό 

2.706 km/lt με το πρωτότυπο ηλεκτρικό όχημα Πυρφόρος 

στην κατηγορία Battery Electric Prototype. Η ομάδα 

συμμετείχε για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, ενώ η επίδοση 

αυτή τους χάρισε την 11η θέση στην κατηγορία τους και 

φυσικά το πανελλήνιο ρεκόρ οικονομίας καυσίμου.  

Η εμπειρία των προηγουμένων τριών ετών, καθώς και η 

τεχνογνωσία και οι τεχνολογίες που έχουν αναπτυχθεί στο 

εργαστήριο ηλεκτρικών μηχανών της σχολής, ενσωμα-

τώθηκαν φέτος από την ομάδα σε ένα τρίτροχο όχημα 

τροφοδοτούμενο από μπαταρίες. 

Το Πολυτεχνείο Κρήτης, κατάφερε επίδοση 34 Km/KWh 

που αντιστοιχεί σε περίπου 328 Km/lt, και κατέκτησε την 4η 

θέση στην κατηγορία του. Η ομάδα συμμετείχε για πέμπτη 

χρονιά στη κατηγορία μεγάλων οχημάτων Urban 

Concept, με το καινοτόμα εξελιγμένο όχημα πόλης ΕR12, 

που διαθέτει κυψέλες υδρογόνου και κινείται με ηλεκτρικό 

κινητήρα. Αξίζει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη ομάδα 

έχει καταφέρει να κερδίσει το βραβείο Ασφάλειας 

οχημάτων (ADAC Safety Award) στις δυο προηγούμενες 

διοργανώσεις. Οι σημαντικές βελτιώσεις σχετικά με το 

βάρος, την αεροδυναμική και τον κινητήρα του νέου 

οχήματος επέτρεψαν στο Πολυτεχνείο της Κρήτης να 

σκαρφαλώσει από την 8η θέση που κατείχε πέρυσι, στην 

4η θέση της κατηγορίας της.  

Τέλος, η ομάδα QUATTRO ECO MECHANICS από το 

Τμήμα Μηχανολογίας του ΤΕΙ Πειραιά συμμετείχε φέτος για 

πρώτη φορά και διαγωνίστηκε με το όχημα Dominator 

στην κατηγορία Battery Electric Prototype διανύοντας 

624,6 km/lt. Η ομάδα, με στόχο την εμπειρία συμμετοχής, 

ολοκλήρωσε την κατασκευή του οχήματος με τη βοήθεια 

προηγμένων μεθόδων μοντελοποίησης CAD/CAE εντός 

35 ημερών και με ελάχιστο προϋπολογισμό. Σε 

μηχανολογικό επίπεδο δοκιμάστηκαν ιδιαίτερα συστήματα 

μείωσης τριβών, ελαχιστοποίησης του βάρους και 

αυτόματων ρυθμίσεων του σασί. Η ομάδα αποκόμισε 

πολύ θετικές εντυπώσεις από τη συμμετοχή και 

προσβλέπει στην επόμενη χρονιά, με πολλές νέες ιδέες 

βελτιστοποίησης του οχήματος και μεγάλη συμμετοχή 
από πλευράς φοιτητών που έχουν ήδη δείξει ενδιαφέρον.  

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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XΡΩΜΑΤΙΣΤΑ ΠΟΔΗΛΑΤΑ 

Από 29/5 έως 17/6 η δέκατη ατομική έκθεση της 

ζωγράφου Λίτσα Κασούμη με 50 έργα, στο Μουσείο 

Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, που έχει ως θέμα 

«Χρωματιστά Ποδήλατα» Την έκθεση συνοδεύει 

συλλεκτικό λεύκωμα των έργων με ειδικά κείμενα για το 

ποδήλατο. Τα έσοδα από τη διάθεση του λευκώματος 

θα ενισχύσουν τους σκοπούς της Κοινωφελούς 

Οργάνωσης «Κιβωτός Του Κόσμου». Η ζωγράφος 

αναφέρει «προσπάθησα να μην αφήσω την πολύβουη 

και δύσκολη εποχή να με κατεβάσει από το ποδήλατό 

μου. Γιατί υπάρχουν ακόμα, αληθινά υπέροχες 

διαδρομές υπάρχουν αλήθειες, υπάρχουν αξίες, που 

καθρεφτίζονται στα μάτια των παιδιών που είναι γύρω 

μας. Ας ανάψουμε, όσο σκοτεινά και να είναι, τα 

φανάρια των ποδηλάτων μας και απλά ας γυρίσουμε 

πίσω τον χρόνο. Ας ταξιδέψουμε στο όνειρο, 

ισορροπώντας στις δύο ρόδες. Ας θυμηθούμε τα 

πολύχρωμα παραμύθια, τα παιχνίδια, τα παιδικά 

όνειρα, τις τρυφερές στιγμές και έτσι απλά ας 

αντισταθούμε. Ας χτυπήσουμε το κουδούνι του 

ποδηλάτου κι ας κάνουμε νέες διαδρομές όλοι, 

ποδηλάτες και μη. Αυτή η έκθεση είναι ένα ταξίδι για 

όλους, μια ποδηλατοπορεία».  

Οι ώρες λειτουργίας της έκθεσης είναι από Τρίτη έως 

και Κυριακή 10:00-14:00 & 18:00-21:00  
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