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Με ιδιαίτερη επιτυχία και µεγάλη συµµετοχή πραγµατοποιήθηκε το 
βράδυ της Πέµπτης 1ης Ιουνίου, στη διάρκεια µιας θαυµάσιας 
βραδιάς, η Τελετή απονοµής των Βραβείων Περιβαλλοντικής 
Ευαισθησίας ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2017, που διοργάνωσε για δέκατη τρίτη 
συνεχόµενη χρονιά το ECOCITY. 
Στην εκδήλωση, που υλοποιήθηκε κάτω από τα αστέρια του ουρανού 
της Ραφήνας, παραβρέθηκαν ο Αν. Υπουργός Αγρ. Ανάπτυξης 

ΜΠΡΑΒΟ !

www.ecocity.gr

Γίνε Μέλος ή Φίλος του ECOCITY και
στήριξε το έργο και τις δράσεις του.
Για περισσότερες πληροφορίες και για
στοιχεία µπορείτε να επικοινωνήσετε
µαζί µας, είτε στο τηλ. 210 6196757, είτε
στην διεύθυνση : info@ecocity.gr
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της Ραφήνας, παραβρέθηκαν ο Αν. Υπουργός Αγρ. Ανάπτυξης 
Γιάννης Τσιρώνης, η Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος της 
Βουλής Κατερίνα Ιγγλέζη, η Ευρωβουλευτής Εύα Καϊλή, Βουλευτές, 
εκπρόσωποι Τοπικών Αρχών, διακεκριµένοι επιστήµονες, εκπρόσωποι 
παραγωγικών φορέων και πλήθος πολιτών. 
Η Βίκυ Παπαλουκά υποδέχθηκε τους καλεσµένους και κάλεσε τον 
∆ήµαρχο Ραφήνας κ. Ευαγγ. Μπουρνούς, που απηύθυνε χαιρετισµό 
και εξέφρασε την χαρά του για την φιλοξενία του θεσµού στη Ραφήνα. 
Συνολικά απονεµήθηκαν 26 βραβεία και ένας έπαινος, τα οποία 
συνοδεύθηκαν µε το αγαλµατίδιο που δηµιούργησε ο τηνιακός 
Γλύπτης Ιάκωβος Περράκης. Οι φετινοί βραβευθέντες ανά κατηγορία 
βράβευσης είναι :

OIKOΠOΛIΣ 2017- ΕΡΓΟ ΖΩΗΣ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ : ∆ρ. 
Αθανάσιος Κουτρούµπας για το συνολικό του έργο.

OIKOΠOΛIΣ 2017 - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝIKOY ΕΡΓΟΥ: Καθηγητής Παναγιώτης Τσιακάρας για το 
συνολικό του έργο. Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Τµήµα Μηχανολόγων 
Μηχανικών.
ΝΕΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ: Κωνσταντίνα ∆ηµακοπούλου, για την εργασία: 
«Αποτίµηση της επίδρασης της µακροχρόνιας έκθεσης σε 
ατµοσφαιρική ρύπανση σχετιζόµενη µε κυκλοφορία οχηµάτων στη 
θνησιµότητα από αναπνευστικά αίτια, µε χρήση µοντέλων αναλογικών 
κινδύνων του Cox και Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών (ΓΣΠ), 
στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράµµατος ESCAPE.», Εργαστήριο 
Υγιεινής, Επιδηµιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής, Ιατρικής Σχολής 
Αθηνών, ΕΚΠΑ.

Συνέχεια στη σελ 2
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Ή ΟΜΑ∆ΑΣ: Στεφανάκης Αλέξανδρος, για την εργασία: «Οικολογική επεξεργασία
αγροτο-βιοµηχανικών υγρών αποβλήτων µε καινοτόµο σύστηµα τεχνητού υγροβιότοπου», Πανεπιστήµιο Πατρών.
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αγροτο-βιοµηχανικών υγρών αποβλήτων µε καινοτόµο σύστηµα τεχνητού υγροβιότοπου», Πανεπιστήµιο Πατρών.

OIKOΠOΛIΣ 2017 - ∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΗ): Ρωµανός Ιωαννίδης, «Η αρχιτεκτονική και το αισθητικό
στοιχείο στα φράγµατα: Από τα διεθνή παραδείγµατα στις προτάσεις για την Ελλάδα», Εθνικό Μετσόβιο
Πολυτεχνείο, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών. Επιβλέπων: καθηγητής ∆ηµήτρης Κουτσογιάννης. στη χώρα µας.
∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ (ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ): Γεώργιος Μητσόπουλος, «Μαθηµατική Προσοµοίωση
Ροής σε ∆ίοδο Ιχθύων», Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Εργαστήριο Εφαρµοσµένης Υδραυλικής. Επιβλέπων:
καθηγητής Α. Ι. Στάµου.
∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ: Στέφανος Τσιγδινός, «Φυσικός σχεδιασµός του Υµηττού και ένταξή του
στο αστικό περιβάλλον», Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Επιβλέπων: καθηγητής Θάνος Βλαστός.
∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ: Αριστείδης Οικονόµου,
«Ολοκληρωµένο Σύστηµα Παρακολούθησης ∆ασικών Περιοχών». Επιβλέποντες: καθηγητής Νικόλαος
Ουζούνογλου, καθηγητής Άγγελος Αµδίτης.

OIKOΠOΛIΣ 2017 - ΒΡΑΒΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ : Ερευνητική Οµάδα Συστηµάτων Μεταφοράς, Αριστοτέλειο
Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης για την εργασία «Εκστρατεία πληθοπορισµού καινοτόµων ιδεών για τις δηµόσιες
συγκοινωνίες-CIPTEC».
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΈΡΓΟ: Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Λάρισας, για το έργο : «Ένα δένδρο για το Πανεπιστηµιακό
Νοσοκοµείο Λάρισας (Πάρκο Υγείας-Πρασίνο Νοσοκοµείο)»
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ: Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Επικοινωνίας και Εκπαίδευσης Πανεπιστηµίου
Αιγαίου, για το έργο : «1η Θερινή Ακαδηµία Περιβαλλοντικών εκπαιδευτών»
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ: Σύνδεσµος Ελληνικών Βιοµηχανιών Τροφίµων Ελλάδας, για το έργο :
«ECOTROPHELIA» , ∆ιαγωνισµός στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση για οικοκαινοτόµα προϊόντα διατροφής.

OIKOΠOΛIΣ 2017 - ΒΡΑΒΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ: ∆ήµος Έδεσσας για το έργο: «Ανάπλαση Πλατείας Γρανικού, οδού 18ης Οκτωβρίου
και των µεταξύ τους Συνδετήριων Οδών».

Συνέχεια στη σελ. 3



ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ: ∆ήµος Λαρισαίων για το έργο «Βιοκλιµατική ανάπλαση τµήµατος Ιστορικού Κέντρου
Λάρισας».
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: ∆ήµος Ν.Ιωνίας για το έργο: «Γεωθερµικός Τηλεκλιµατισµός για τα κτήρια του
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: ∆ήµος Ν.Ιωνίας για το έργο: «Γεωθερµικός Τηλεκλιµατισµός για τα κτήρια του
∆ήµου κλπ-∆ηµοσίου Ενδιαφέροντος».
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ : ∆ήµος Καλαµάτας, για το έργο: «Βιοκλιµατική ανακατασκευή
παλαιού νοσοκοµείου».

OIKOΠOΛIΣ 2017 - ΒΡΑΒΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆ΑΣ: ∆ικτυακός τόπος greenagenda.gr, για τον προσανατολισµό του στο Περιβάλλον.
ΕΝΘΕΤΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΑΣ: Ένθετο "ΝΗΣΙ∆ΕΣ" της Εφηµερίδας των Συντακτών, για την Θεµατολογία του στο
Περιβάλλον.
ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΚΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ: Ραδιοφωνικός Σταθµός 98,4, Εκποµπή «Ντάµες Σπαθί», για τις αναφορές και την
προσέγγιση σε Περιβαλλοντικά ζητήµατα
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ: Εκποµπή «Περιβάλλον- κυνήγι, µύθοι & αλήθειες», Ιωάννινα TV-iTV
∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ: Κατερίνα Χριστοφυλλίδου για δηµοσιογραφικό έργο αφιερωµένο στο Περιβάλλον.

OIKOΠOΛIΣ 2017 - ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ : Saint George Lycabettus
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ: UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΒΕΕ, για το έργο «Νέο
Βιοκλιµατικό κτήριο, 13.500 τ.µ.»
ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ : ΒΙΟΧΗΜΙΚΗ Labs, για το έργο «SAVE PAPER» Επιχείρηση χωρίς
εκτυπώσεις.
ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ : LIDL HELLAS & ΣΙΑ Ο.Ε., για το έργο «Μαραθώνιος Αγάπης και
ανακύκλωσης».
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ &ΣΙΑ ΟΕ, για την Ολοκληρωµένη διαχείριση
ζωικών υπολειµµάτων υψηλής περιεκτικότητας σε λίπη, µε την συνεργασία του Τµήµατος Μηχανικών
Περιβάλλοντος, του ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης.

ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2017 - ΕΠΑΙΝΟΣ

5η ΕΜΑΚ Ηπείρου & ∆ήµος Γεωργίου Καραϊσκάκη, για την διάσωση 20 Άγριων Αλόγων Πίνδου, τον Ιανουάριο
2017.
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Την Τελετή συντόνισε και παρουσίασε για πρώτη φορά η Βίκυ Παπαλουκά και την πλαισίωσαν µουσικά η
Φιλαρµονική Ορχήστρα του ∆ήµου Ραφήνας, η Παιδική Χορωδία του Πολιτιστικού Συλλόγου Πικερµίου
«∆εινοθήριον» και που εµπλούτισαν µουσικά την βραδιά, µαζί µε το µουσικό σχήµα του Βαγγέλη Κακουλάκη.
Η πανέµορφη εκδήλωση απονοµής των Βραβείων ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ, είχε το συντονισµό και την επιµέλεια του έµπειρου
σκηνοθέτη Νίκου Κροντηρά. Την Φιλοξενία της Εκδήλωσης στη Ραφήνα ανέλαβε ο ∆ήµος Ραφήνας Πικερµίου και
η ∆ΟΠΑΠ ΑΕ. µε τη στήριξη του Οργανισµού Λιµένα Ραφήνας. Χορηγοί Επικοινωνίας ήταν ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΠΙΤΙ, ΑUTO
ΤΡΙΤΗ, ΜΟΤΟ ΤΡΙΤΗ, ReCSR και ECOTEC, csrnews.gr και ecozen.gr. Υποστήριξαν την Τελετή οι εταιρίες UNI-PHARMA,
INTERMED A.E. και PREMIER CATERING, καθώς και οι Αρωγοί Ε.Υ.∆.Α.Π. και ΚΗΠΟ∆ΟΜΗ
Η Επιτροπή Οργάνωσης του ECOCITY, ευχαριστεί θερµά όλους όσοι συνέβαλαν και φέτος στη διοργάνωση των
Βραβείων ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ στηρίζοντας µε την εθελοντική τους δράση για µια ακόµη χρονιά τη µεγάλη προσπάθεια για
την προαγωγή της περιβαλλοντικής ευαισθησίας



Καλάβρυτα

1-7 Αυγούστου



Άτολµη και ασαφής χαρακτηρίζεται η ΚΥΑ για το νερό, από το ∆ίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, που όπως είχε αναφέρει
και στη διαβούλευση, η ΚΥΑ αντιµετωπίζει το ζήτηµα µε ένα οικονοµίστικο και λογιστικό τρόπο, µε µόνο στόχο
να καλυφθούν οι πάροχοι ύδατος.
Κάθε γνώση–ανάκτηση του συνολικού κόστους των υδάτινων πόρων οδηγεί αυτόµατα σε αύξηση της
τιµολόγησης των υπηρεσιών ύδατος και σε λανθασµένες αντιλήψεις περί βιώσιµης διαχείρισης των υδάτινων
πόρων. Άλλωστε, για αυτό και για άλλη µια φορά επιλέχθηκε η σύγκληση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων
και όχι του Εθνικού Συµβουλίου Υδάτων σε µια διαδικασία προσχηµατική και διεκπεραιωτική αποκλείοντας επί
της ουσίας τους πολίτες, την κοινωνία και κάθε συµµετοχική διαδικασία. ∆ιεκπεραιωτική, αν όχι ύποπτη, και η
εξαίρεση από την εφαρµογή των υπηρεσιών ύδατος για παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας προς
εξυπηρέτηση υδροηλεκτρικών µονάδων. Με αυτόν τον τρόπο, ευσχήµως αποφεύγεται η αντιµετώπιση ενός
ζητήµατος που οδηγεί στην ταπείνωση/εξαφάνιση του υδροφόρου ορίζοντα και την εξάλειψη/καταστροφή
υδροφόρων σωµάτων, παρότι η αειφόρος ανάπτυξη αναφέρεται ως στρατηγική επιλογή της κυβέρνησης,
σύµφωνα µε το σχετικό ∆ελτίο Τύπου.
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MΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS : ΑΤΟΛΜΗ ΚΑΙ ΑΣΑΦΗΣ Η ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ 

σύµφωνα µε το σχετικό ∆ελτίο Τύπου.
Με ασαφή τον προσδιορισµό του σταθερού τέλους και της κλιµακωτής ογκοµετρικής χρέωσης, η ανάκτηση
του οικονοµικού κόστους και η οικονοµική επάρκεια των φορέων διαχείρισης ύδατος αποτελεί τη βασική
επιδίωξη του νοµοθετήµατος. Ουσιαστικά, χωρίς κίνητρα για τους χρήστες του αστικού νερού, αδυνατίζει
ακόµα περισσότερο κάθε προσπάθεια στην κατεύθυνση της βιώσιµης – ορθολογικής διαχείρισης των
υδάτινων πόρων.
Ακόµα και εάν αυτό αποτελεί σηµαντικό σηµείο στην επόµενη προγραµµατική περίοδο για την Κοινή Αγροτική
Πολιτική, οι αρµόδιοι Υπουργοί Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων, υπέγραψαν
τη συνέχιση της αναχρονιστικής χρέωσης του ύδατος σε συνάρτηση µε την στρεµµατική έκταση. Η
δε τοποθέτηση υδροµετρητών για την αγροτική κατανάλωση, την αναγκαιότητα της οποίας έχει
επανειληµµένως υπογραµµίσει το ∆ίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, παραπέµπεται για µία ακόµη φορά στις «καλένδες»,
θέτοντας ως πρώτο χρονικό ορίζοντα την τριετία και εν συνεχεία το 2024, µε την προσθήκη ασφαλώς αρκετών
«εφόσον», ώστε να είµαστε σίγουροι ότι και αυτά τα χρονικά ορόσηµα δε θα τηρηθούν.
Η γενικόλογη απόπειρα ορισµού και καθορισµού του περιβαλλοντικού κόστους και του κόστους πόρου, αλλά
και η µεταφορά και διαχείρισή τους από το Πράσινο Ταµείο δηµιουργεί ασάφειες και «γκρίζες ζώνες», που
πιθανά θα εκληφθούν από τους καταναλωτές σαν ένα «ακόµα χαράτσι» και όχι σαν επιβεβληµένο µέτρο
αποτροπής της σπάταλης κατανάλωσης, στην κατεύθυνση της «διαχείρισης προσφοράς και όχι της ζήτησης».
Συνολικά, η απουσία µέτρων εξοικονόµησης, αποτροπής σπατάλης, ορθολογικής διαχείρισης καθιστά τη νέα
Κ.Υ.Α. άλλο ένα νοµοθέτηµα εισπρακτικής λογικής που δεν ενδιαφέρεται για την προσφορά αλλά για τη ζήτηση
και την κοστολογεί για το µέγιστο κέρδος. Οι υδάτινοι πόροι σηµειώνει η νέα ΚΥΑ, ως νέο στοιχείο µετά τη
διαβούλευση, είναι κοινωνικό αγαθό για το οποίο πρέπει να διασφαλίζεται ο συνταγµατικά κατοχυρωµένος
δηµόσιος χαρακτήρας.
Για να γίνει όµως αυτό, για όλα τα έµβια όντα, χρειάζεται αποτροπή της σπατάλης και εξοικονόµηση στην
κατεύθυνση της «διαχείρισης προσφοράς» και όχι της «διαχείρισης ζήτησης».
Και καθώς έγινε αναφορά στο συνταγµατικά κατοχυρωµένο δηµόσιο χαρακτήρα, µε τους γενικούς κανόνες
προσδιορισµού χρηµατοοικονοµικού κόστους και τον προσδιορισµό του χρηµατοοικονοµικού κόστους (και
ιδιαίτερα του κόστους ευκαιρίας του υπενδεδυµένου κεφαλαίου, που είναι η απόδοση του κεφαλαίου σε
εναλλακτικές τοποθετήσεις), σε συνδυασµό µε τη µεταφορά των ΕΥ∆ΑΠ και ΕΥΑΘ στο Yπερταµείο και την
παράλληλη θεσµοθέτηση Ανεξάρτητης Αρχής ωσάν µνηµονιακή οικονοµική υποχρέωση, προσδιορίζεται και
ιδιωτική διαχείριση µε κριτήρια αγοράς και όχι διαχείρισης φυσικού πόρου. Αειφόρο.

www.ecocity.gr Σελ. 6



Καλάβρυτα
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Σε ανακοίνωσή της η Οµοσπονδία Οικολογικών Οργανώσεων Κορινθιακού
Κόλπου ΑΛΚΥΩΝ αναφέρει :
Η Οµοσπονδία Οικολογικών Οργανώσεων Κορινθιακού Κόλπου «ΑΛΚΥΩΝ»
συγχαίρει τους Πολίτες του Κορινθιακού Κόλπου καθώς και τις ∆ηµοτικές
Αρχές που συµµετείχαν και θα συµµετέχουν στις δράσεις «Καθαρίστε την
Μεσόγειο».
Όλοι µας αντιλαµβανόµαστε την ευθύνη που έχουµε για την αξιοβίωτη
προοπτική αυτού του τόπου. Είναι ανάγκη να αναπτυχθούν πολυποίκιλες
δράσεις, καθ’ όλη την διάρκεια του έτους, για να µειωθεί δραστικά η
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ΑΛΚΥΩΝ : 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ ΤΙΣ 

ΑΚΤΕΣ ΤΟΥ 

ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ

δράσεις, καθ’ όλη την διάρκεια του έτους, για να µειωθεί δραστικά η
διασπορά των στερεών απορριµµάτων που κατακλύζουν τις ακτές της

θάλασσάς µας και τους δηµόσιους και δηµοτικούς χώρους όλων των ∆ήµων του Κορινθιακού.
Όσο για τα απορρίµµατά µας που έχουν καθίσει στο βυθό της θάλασσάς θα υποστούµε τις συνέπειες της
αποσύνθεσής τους στην ποιότητα του φαγητού µας (τρώγοντας θαλασσινά) ή κολυµπώντας στις ακτές.
Ένα στοιχείο θα αναφέρουµε µόνο :
Από το σύνολο των απορριµµάτων που δεν εισέρχονται στο δίκτυο διαχείρισης απορριµµάτων των ∆ήµων και
καταλήγουν στην θάλασσα, µέσω των χειµάρρων και των ποταµών, το 90% καταλήγουν στον βυθό της
θάλασσας.
Πάνω από το 35% του βυθού του Κορινθιακού Κόλπου είναι καλυµµένο από ανθρώπινα απορρίµµατα και έτσι
το ερώτηµα για πολλοστή φορά τίθεται από τους ΠΟΛΙΤΕΣ του Κορινθιακού :
ΩΣ ΠΟΤΕ ΘΑ ΜΑΖΕΥΟΥΜΕ ΤΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΜΑΣ, ΤΑ ΠΟΤΑΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥΣ;;
∆εν υπάρχει λογική όταν άλλοι τα µαζεύουν και άλλοι συνάνθρωποί µας να πετούν ανεξέλεγκτα τα κάθε είδους
απορρίµµατά τους (πχ οι αγρότες τα υπολείµµατα και τις συσκευασίες φυτοφαρµάκων στα χωράφια τους, τα
ογκώδη υλικά από τις κατασκευές και επισκευές κτιρίων στους χείµαρρους και τα ποτάµια, οι βιοτεχνίες και
βιοµηχανίες τα απόβλητά τους διά µέσω αγωγών στα υδατορέµατα ή απευθείας στον Κορινθιακό).
Και ποιοι είναι υπεύθυνοι µε βάση τους νόµους να κάνουν ολοκληρωµένη διαχείριση των απορριµµάτων;
ΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ!
Και εδώ ανοίγεται ένας µεγάλος φάκελος για αποφάσεις για πρακτικό αποτέλεσµα.
Εµείς θέτουµε ένα ερώτηµα στις δηµοτικές αρχές του Κορινθιακού Κόλπου :
ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΝΑ ΘΑΒΟΥΜΕ ΤΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΜΑΣ, ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΠΠΟΥ∆ΕΣ ΜΑΣ Η ΘΑ
ΕΦΑΡΜΟΣΟΥΜΕ ΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕ∆ΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΤΣΑ) ΠΟΥ ΟΛΟΙ ΕΧΕΤΕ ΨΗΦΙΣΕΙ ΩΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
ΣΤΗΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ;
Εφαρµόζοντας σύγχρονες πρακτικές µε διαλογή στην πηγή (δηλ στο σπίτι, στην βιοτεχνία, στο χωράφι, στα
καταστήµατα, στις υπηρεσίες κλπ), σιγά σιγά θα αποκτήσουµε όλοι µας µεγαλύτερο επίπεδο ευθύνης και
συνείδησης ότι τα απορρίµµατά µας θα πρέπει να τα διαχειριζόµαστε όπως και τις υπόλοιπες ατοµικές µας
ανάγκες.
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Το Τµήµα Περιβάλλοντος του Πανεπιστηµίου Αιγαίου
ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος,
για το ακαδηµαϊκό έτος 2017-2018, για συµµετοχή στα
παρακάτω προγράµµατα µεταπτυχιακών σπουδών :
ΠΜΣ στην ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ
Η προθεσµία υποβολής αιτήσεων λήγει την
Παρασκευή, 16 Ιουνίου 2017. Για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά µε το Π.Μ.Σ. επικοινωνήστε στο
τηλ: 2251036212, Για την προκήρυξη επισκευθείτε τη
διεύθνσηwww.env.aegean.gr/spoudes/metaptixiakes
/perivalontiki-politiki-diatirisi-biopoikilotitas/eisagogi/>.
ΠΜΣ στην ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ

ΑΛΛΑΓΗ
Η προθεσµία υποβολής αιτήσεων λήγει την
Παρασκευή, 16 Ιουνίου 2017. Για την προκήρυξη
www.env.aegean.gr/spoudes/metaptixiakes/oikologik
i-mixaniki-klimatiki-allagi-2/eisagogi-aithseis/>
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το Π.Μ.Σ.
στο τηλ: 2251036246
Τα παραπάνω ΠΜΣ διαρκούν τρία διδακτικά εξάµηνα

Tα ξηµερώµατα της ∆ευτέρας 22 Μαΐου εντοπίστηκε η
πρώτη φωλιά Caretta caretta στον Κυπαρισσιακό
κόλπο και συγκεκριµένα µπροστά από την τοποθεσία
Βουνάκι. Εδώ και 2 εβδοµάδες, δεκάδες εθελοντές,
έλληνες και ξένοι, έχουν καταφθάσει στις κυριότερες
παραλίες ωοτοκίας για να προστατέψουν τις
θαλάσσιες χελώνες µέσω των ερευνητικών
προγραµµάτων πεδίου του Συλλόγου.
Τα πεύκα µαζί µε το δάσος της Ελαίας αποτελούν το
µοναδικής οµορφιάς στο πίσω µέρος της παραλίας και
παράγουν το απαραίτητο για την ζωή οξυγόνο, ενώ
απορροφούν και διάφορους αέριους ρυπαντές.
Παράλληλα επηρεάζει το µικροκλίµα της περιοχής,
αµβλύνει τα ακραία καιρικά φαινόµενα, µειώνει την
ορµή και ένταση των ανέµων και συγκρατεί την χέρσο
από την διάβρωση όταν έχουµε βροχοπτώσεις.
Αυτά τα φυτά στις αµµοθίνες προστατεύουν τις
παραλίες µας από την διάβρωση και παράλληλα
δρουν σαν µαξιλαράκι προστασίας για το δάσος το
οποίο δεν έχει ανοχή στο θαλασσινό νερό. Σε αυτά τα
οικοσυστήµατα τα απογεύµατα του Αυγούστου και
Σεπτεµβρίου ένα µεθυστικό άρωµα αναδύεται από την
γη. Από το κρινάκι της θάλασσας, µε επιστηµονική
ονοµασία Pancratium maritimum, ένα από τα είδη
χλωρίδας των αµµοθινών, που απειλείται από την
µεγάλη και άναρχη τουριστική ανάπτυξη. Αυτή η
παραλία προσφέρει τον αναγκαίο χώρο για την βασική
διαδικασία της αναπαραγωγής της θαλάσσιας

Η ΠΡΩΤΗ ΦΩΛΙΑ CARETTA CARETTAΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ
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Τα παραπάνω ΠΜΣ διαρκούν τρία διδακτικά εξάµηνα
(18 µήνες) και υλοποιούνται σε περιβάλλον µικτής
διαδικασίας µάθησης µε πρότυπες συνδυαστικές
µορφές εκπαίδευσης, οι οποίες περιλαµβάνουν ένα
πενθήµερο κύκλο εντατικών διαλέξεων που
πραγµατοποιείται στην έδρα του Τµήµατος στην αρχή
κάθε ακαδηµαϊκού εξαµήνου (Οκτώβριο, Φεβρουάριο,
Ιούλιο) και ηλεκτρονικές διαδικασίες σύγχρονης
µάθησης, µε αξιοποίηση σχετικής πλατφόρµας, που
υποστηρίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία κατά τη
διάρκεια όλων των εβδοµάδων σπουδών των δύο
πρώτων ακαδηµαϊκών εξαµήνων και που
πραγµατοποιούνται απογευµατινές ώρες.
Κατά τη διάρκεια του τρίτου εξαµήνου εκπονείται µόνο
διπλωµατική εργασία.

διαδικασία της αναπαραγωγής της θαλάσσιας
χελώνας Caretta caretta και αποτελεί το «µαιευτήριο»
χιλιάδων νεοσσών κάθε χρόνο.

Το ECOCITY LETTER είναι µια εβδοµαδιαία ηλεκτρονική έκδοση του Εθελοντικού Οργανισµού για το Αστικό
Περιβάλλον ECOCITY, µε πληροφορίες και ειδήσεις για περιβαλλοντικά θέµατα.
Προκειµένου να διατηρήσει την πολυφωνία και την ανεξαρτησία του, συντηρείται από τις εισφορές και τις
συνδροµές των µελών και των φίλων του, οι οποίες είναι απαραίτητες για τη βιωσιµότητά του. Η ετήσια συνδροµή
ανέρχεται στο ποσό των 20€ για τα µέλη και 10€ για τους φίλους. Μπορείτε να καταθέσετε το ποσό αυτό στο
λογαριασµό της ALPHA BANK GR96 0140 1710 0232 0001 248 ή να επικοινωνήσετε µαζί µας ώστε να µεριµνήσουµε
για την είσπραξή του.
Για περισσότερες πληροφορίες και για στοιχεία µπορείτε να επικοινωνήσετε µαζί µας, είτε στο τηλ. 210 6196757, είτε
στην ηλεκτρονική διεύθυνση : info@ecocity.gr


