
H ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΛΑΘΟΥΣ ∆ΕΙΧΝΕΙ ΣΕΒΑΣΜΟ

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ∆ΕΚΑΤΗ

Εβδοµαδιαία Ηλεκτρονική  Έκδοση του Εθελοντικού Οργανισµού ΕCOCITY

• Η ΠΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗ 
ΜΟΝΑ∆Α ΑΝΑΚΥΚΛΩ-
ΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

• ΠΡΑΣΙΝΟ «BONUS» ΕΞΟΙ-

• Η ΠΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗ 
ΜΟΝΑ∆Α ΑΝΑΚΥΚΛΩ-
ΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

• ΠΡΑΣΙΝΟ «BONUS» ΕΞΟΙ-

Ο λα λα !!!

∆ΕΥΤΕΡΑ 8 ∆ΕΚΕMΒΡΙΟΥ 2014

Το είπαν και το έκαναν.
Όταν τον περασµένο Μάρτιο υπήρξε πρόβληµα µε τα µικροσωµατίδια στο 
Παρίσι, η Αρχή απαγόρευσε προσωρινά την κυκλοφορία πετρελαιοκίνητων 
οχηµάτων στο κέντρο της πόλης.
Χωρίς να υπολογίζει το πολιτικό κόστος για τις δηµοτικές εκλογές που ήταν 
πολύ κοντά και µε την υπόσχεση να εξετάσει το θέµα και να καταθέσει µια πιο 
µόνιµη πρόταση για τη προστασία από τις εκποµπές πετρελαιοκίνητων. 
Την εβδοµάδα που πέρασε, η Γαλλική Κυβέρνηση ανακοίνωσε 
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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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Την εβδοµάδα που πέρασε, η Γαλλική Κυβέρνηση ανακοίνωσε 
πως προγραµµατίζει από το νέο έτος µέτρα και αντί-κίνητρα 
κατά της πετρελαιοκίνησης.
Η κυβέρνηση µιας χώρας µε σηµαντική βιοµηχανία παραγωγής 
πετρελαιοκίνητων αυτοκινήτων, κοιτάει κατάµατα το πρόβληµα.
Χωρίς να κλείνουν το µάτι σε επιχειρηµατικές απαιτήσεις και συµφέροντα.
Χωρίς να εξετάζουν το πολιτικό κόστος της βοράς των Μέσων Ενηµέρωσης.
Χωρίς να υπολογίζουν και να νοιώθουν φόβο για την αντίδραση µεριδίου 
των Γάλλων, αφού το 80% των ΙΧ είναι πετρελαιοκίνητα.
Με σοβαρότητα και σεβασµό στην ανάγκη προστασίας της ∆ηµόσιας Υγείας 
ο Πρωθυπουργός της χώρας Mannouel Valls, δήλωσε :
«Εδώ και πολλά χρόνια δείξαµε ιδιαίτερο ενδιαφέρον στους 
πετρελαιοκινητήρες. Αυτό ήταν λάθος και θα το διορθώσουµε σταδιακά».

Μάλιστα, ανακοίνωσε αύξηση φόρου στο καύσιµο ντίζελ 
έως και 2 λεπτά ανά ευρώ και µείωση της τιµής του φυσικού αερίου 
και του υγραερίου  που χρησιµοποιούνται για κίνηση οχηµάτων.
Επιπλέον γνωστοποίησε γενναία επιδότηση, µε 10.000 ευρώ, για την 
αντικατάσταση κάθε πετρελαιοκίνητου µε ένα ηλεκτροκίνητο µοντέλο.
Η δικαίωση για τη µεγάλη µάχη που δίνει το ECOCITY, πριν και µετά την 
Παπανδρεο-Παπακωνσταντινική τροπολογία - σε οικοδοµικό νοµοσχέδιο 
για την απελευθέρωση της πετρελαιοκίνησης, - έρχεται από την Γαλλία. 
Είναι καιρός να δουν σοβαρά τη πρόταση που κατατέθηκε τον περασµένο 
Μάιο στον Πρωθυπουργό και κοινοποιήθηκε στα εµπλεκόµενα Υπουργεία, 
µαζί µε τη σειρά προτάσεων για την µείωση της Αιθαλοµίχλης στις µεγάλες 
πόλεις µας. Μεταξύ των άλλων ζητείται η απαγόρευση της κυκλοφορίας των 
πετρελαιοκίνητων από το κέντρο των µεγάλων πόλεων της χώρας. 
Τι άλλο θα πρέπει να περιµένει η Ελληνική Κυβέρνηση, όταν το 
ντηζελοκρατούµενο Παρίσι αναγνωρίζει ως λάθος την πετρελαιοκίνηση ;
Η Αθήνα θα συνεχίσει να σφυρίζει αδιάφορα :
- για την αύξηση των µικροσωµατιδίων από τα πετρελαιοκίνητα.
- για το νοθευµένο πετρέλαιο που καίνε και εκπέµπουν θάνατο 
- για τις αλλεργίες, το άσθµα και την δύσπνοια ;
Θα συνεχίσει την πινακωτή ή θα πάρει άµεσα µέτρα ; 



πολλαπλασιαστικά οικονοµικά και περιβαλλοντικά οφέλη, όπως: τη δηµιουργία 50 νέων θέσεων εργασίας,
συµβολή στην επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων της χώρας, µείωση εκροής συναλλάγµατος από τη χώρα
κατά €40 εκατ., και τέλος δηµιουργώντας ως σηµείο αναφοράς για τη χώρα το πιο σύγχρονο ανακυκλωτήριο
µολύβδου σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.
Με δυνατότητα ανακύκλωσης 30.000 τόνων χρησιµοποιηµένων µπαταριών ετησίως, η SUNLIGHT Recycling,
αποτελεί την πρώτη ολοκληρωµένη προσέγγιση ανακύκλωσης µπαταριών µολύβδου στην Ελλάδα και την πιο
σύγχρονη τεχνολογικά και περιβαλλοντικά µονάδα στην Ευρώπη. Συγκεκριµένα, µέσα από τη νέα µονάδα
επιτυγχάνεται η συλλογή και συγκέντρωση των χρησιµοποιηµένων µπαταριών µολύβδου, η ανακύκλωσή τους µε
βάση διεθνή πρότυπα ποιότητας και η µελλοντική αξιοποίησή τους από τη ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT για την
παραγωγή νέων µπαταριών στην Ελλάδα.
Για την υλοποίηση της νέας µονάδας η SUNLIGHT Recycling, σύναψε στρατηγική συνεργασία µε την εταιρεία
Engitec, η οποία αποτελεί παγκόσµιο ηγέτη στην κατασκευή ανακυκλωτηρίων µολύβδου. Η συνεργασία αυτή
εξασφαλίζει ασυναγώνιστη ποιότητα τόσο στο σχεδιασµό της µονάδας και στην κατασκευή του εξοπλισµού, όσο
και στις ανακτώµενες ύλες. Χρησιµοποιώντας τεχνογνωσία αιχµής έχει διαµορφωθεί κατάλληλα η παραγωγική
διαδικασία του εργοστασίου, διασφαλίζοντας κορυφαίες περιβαλλοντικές επιδόσεις.
Συγκεκριµένα, µηδενική απόρριψη υγρών αποβλήτων στο περιβάλλον, µέσω της πλήρους ανακύκλωσης εντός
του εργοστασίου, µηδενικά όξινα απόβλητα, µηδενική αέρια ρύπανση, εφαρµογή των «Βέλτιστων ∆ιαθέσιµων
Τεχνικών» µε στόχο τη µέγιστη συγκράτηση στερεού αποβλήτου (σκωρίας), δραστική µείωση εκποµπών µολύβδου
και ανάκτηση µεταλλικών στοιχείων, µέσω εγκατάστασης της πλέον σύγχρονης αντιρρυπαντικής τεχνολογίας
Είναι σηµαντικό να σηµειωθεί ότι µέσα από τη λειτουργία της νέας µονάδας, ενισχύεται η περιοχή της Κοµοτηνής
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Στον αντίποδα της “αποβιοµηχανοποίησης’’ της χώρας λόγω της κρίσης, η
SUNLIGHT Recycling, συµφερόντων Πάνου Γερµανού, ξεκινά τη λειτουργία της και
αποτελεί την πλέον σύγχρονη µονάδα ανακύκλωσης συσσωρευτών µολύβδου
στην Ευρώπη, συνολικής επένδυσης ύψους 31 εκατ. ευρώ.
Η νέα εργοστασιακή µονάδα, υλοποιείται σε έκταση 42 στρεµµάτων στη ΒΙΠΕ
Κοµοτηνής και αποτελεί επιχειρηµατική εξέλιξη της ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ΑΒΕΕ,
παράγοντας αξία για την εταιρεία και την εγχώρια οικονοµία και δηµιουργώντας

Είναι σηµαντικό να σηµειωθεί ότι µέσα από τη λειτουργία της νέας µονάδας, ενισχύεται η περιοχή της Κοµοτηνής
που έχει πληγεί τα τελευταία χρόνια από ραγδαία αποβιοµηχάνιση. Ενδεικτικά µέχρι το 2001 λειτουργούσαν στην
περιοχή περίπου 100 εργοστάσια, ενώ σήµερα λειτουργούν λιγότερες από δέκα βιοµηχανικές µονάδες. Με το
άνοιγµα του νέου εργοστασίου από τη SUNLIGHT RECYCLING δηµιουργούνται θέσεις εργασίες για 50 οικογένειες
και δίνεται µία σοβαρή «ένεση επιχειρηµατικότητας» στην περιοχή.



Υπογράφηκε από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής, Γιάννη Μανιάτη, επιστολή προς τους όλους τους
οργανισµούς του δηµοσίου και ευρύτερου δηµοσίου τοµέα
προκειµένου να ορίσουν Ενεργειακούς Υπευθύνους για τα κτίρια της
αρµοδιότητάς τους καθ΄ εφαρµογή της ΚΥΑ ∆6/Β/14826/2008 «Μέτρα
για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την εξοικονόµηση
ενέργειας στο δηµόσιο και ευρύτερο δηµόσιο τοµέα» (ΦΕΚ
1122/Β/2008)».
Σύµφωνα µε την εθνική αλλά και την κοινή ευρωπαϊκή ενεργειακή
στρατηγική, η Ελληνική Κυβέρνηση έχει θέσει την εξοικονόµηση
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ενέργειας ως ύψιστη προτεραιότητα στο πρόγραµµα δράσεων και πρωτοβουλιών που προωθεί. Εντός των
σηµαντικών ωφελειών που προσφέρει η ενεργειακή εξοικονόµηση, ξεχωρίζουν οι δυνατότητες για τον
εκσυγχρονισµό των δηµόσιων κτιριακών εγκαταστάσεων και τη µείωση των ενεργειακών δαπανών του
Κράτους.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη του παραπάνω στόχου είναι ο συντονισµός ολόκληρου του
διοικητικού µηχανισµού, ο οποίος ενεργοποιείται µε τον ορισµό ενός δηµόσιου λειτουργού στη θέση του
Ενεργειακού Υπευθύνου, που θα αναλάβει την ορθή λειτουργία του κτιρίου µε την καταγραφή των
ενεργειακών του χαρακτηριστικών, τον έλεγχο και τη συντήρηση της ενεργειακής του κατάστασης και τον
προγραµµατισµό των αναγκαίων παρεµβάσεων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόµησης
ενέργειας, καθώς και την κατάθεση προτάσεων για την εξασφάλιση των σχετικών πόρων.
Επίσης, το ΥΠΕΚΑ διερευνά τη δυνατότητα µορφών επιβράβευσης των οργανισµών και των Ενεργειακών τους
Υπευθύνων που θα επιτύχουν αποδεδειγµένα µείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιριακών τους
εγκαταστάσεων, οι οποίες δύνανται να περιλαµβάνουν κίνητρα, όπως οικονοµική ανταµοιβή ως ποσοστό επί
των ποσών εξοικονόµησης («πράσινο µπόνους»), χορήγηση τιµητικής άδειας, δωρεάν εκπαίδευση, βράβευση
κ.ο.κ. Η εξειδίκευση των παραπάνω κινήτρων θα ολοκληρωθεί στο προσεχές χρονικό διάστηµα, µετά από

Όπως σηµειώνει το ENTSO-e, η πιο κρίσιµη περίοδος για το ελληνικό σύστηµα ηλεκτρισµού, εφέτος θα είναι το
δεύτερο δεκαπενθήµερο του ∆εκεµβρίου και ο Ιανουάριος, όταν και παρατηρείται η υψηλότερη ζήτηση
ενέργειας.
Για το λόγο αυτό, εκτιµάται ότι απαιτούνται µέτριες εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας, για την κάλυψη
λειτουργικών αναγκών της Ελλάδας.
Αναφορικά µε τη συµβολή των διασυνδέσεων σε σχέση µε τη διατήρηση επάρκειας και τη δυνατότητα
εισαγωγής/εξαγωγής, χαρακτηρίζεται ως µη σηµαντική, λόγω της µείωσης της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας
τα τελευταία χρόνια.
Αντιθέτως, η Ελλάδα -στο πλαίσιο της συµφωνίας MEAS (Mutual Emergency Assistant Service)- διευκολύνει τη
γειτονική Ιταλία, σε περιόδους µεγάλης ζήτησης, να αυξήσει την παραγωγή από ΑΠΕ.
Τέλος, σύµφωνα µε το Winter Outlook του ENTSO-e, η Ευρώπη έχει επαρκή παραγωγή τόσο υπό συνθήκες
κανονικής ζήτησης, όσο και υπό ακραίες συνθήκες.

www.ecocity.gr Σελ. 3

Το ελληνικό σύστηµα ηλεκτρικής ενέργειας αναµένεται να βρεθεί σε
κατάσταση ισορροπίας κατά τη χειµερινή περίοδο 2014-2015, σύµφωνα µε
µελέτη του ευρωπαϊκού δικτύου διαχειριστών ηλεκτρικής ενέργειας ENTSO-e.
Η µελέτη δικαιολογεί τα περί ευστάθειας του ελληνικού διασυνδεδεµένου
συστήµατος κάνοντας ειδική µνεία στις εγχώριες πηγές ενέργειας και τις
καλές δυνατότητες αντλησιοταµίευσης του υδροηλεκτρικού δυναµικού.
Επίσης κάνει την εκτίµηση ότι το ελληνικό σύστηµα δεν απειλείται από ακραίες
καιρικές συνθήκες και έκτακτες κλιµατολογικές αλλαγές.

ENTSO-e: Η ΑΝΤΛΗΣΟΤΑΜΙΕΥΣΗ ΑΠΟ Υ∆ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ 
ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΕΙ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ∆ΙΚΤΥΑ

κ.ο.κ. Η εξειδίκευση των παραπάνω κινήτρων θα ολοκληρωθεί στο προσεχές χρονικό διάστηµα, µετά από
ανοιχτή διαβούλευση µεταξύ όλων των συντελεστών της πρωτοβουλίας.





Ο ΦΟΡΕΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
ΥΠΟ∆ΕΧΤΗΚΕ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ «∆ΙΑΖΩΜΑ»

Στο πλαίσιο της επίσκεψης του κ. Μπένου στην έδρα του Φ∆/ΛΜ, ενηµερώθηκαν τα στελέχη του Φορέα ενώ
ο Πρόεδρος κ. Περγαντής και ο Σύµβουλος ∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος κ . Σελιµάς ξενάγησαν τους
εκπροσώπους του «∆ιαζώµατος», κυρία Τ. Χατζηνικολάου και τον καθηγητή αρχαιολογίας κ. Λαµπρινουδάκη
στην έκθεση του Κέντρου Περιβαλλοντικής Πληροφόρησης παρέχοντας το αντίστοιχο έντυπο ενηµερωτικό
υλικό για την σηµασία του Εθνικού Πάρκου και τις περιοχές Natura 2000.
H σύζευξη του περιβάλλοντος µε τον πολιτισµό µπορεί να αποφέρει καινούργια εισοδήµατα στους κατοίκους
του Εθνικού Πάρκου µέσω εναλλακτικών τουριστικών ροών, να δηµιουργήσει νέες θέσεις απασχόλησης και
τελικά να προσφέρει µια νέα αφήγηση του τόπου για ένα Βιώσιµο Μέλλον.
Σηµειώνεται ότι το ∆ιάζωµα εργάζεται για την ανάδειξη των αρχαίων θεάτρων, την εξεύρεση πόρων και την
ένταξή τους στην καθηµερινότητα µας. Ανοιχτό σε όλους, το ∆ΙΑΖΩΜΑ επιδιώκει να ανοίξει µια αγκαλιά για
την προστασία των αρχαίων θεάτρων, αυτού του κορυφαίου επιτεύγµατος της αρχαίας ελληνικής
αρχιτεκτονικής.
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Tον Φορέα ∆ιαχείρισης Λιµνοθάλασσας Μεσολογγίου
επισκέφθηκε ο Πρόεδρος του σωµατείου «∆ΙΑΖΩΜΑ» κύριος
Σταύρος Μπένος µετά το πέρας των επισκέψεων του στο ∆ήµο
Αγρινίου, ∆ήµο Μεσολογγίου καθώς και την Περιφερειακή
Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας όπου είχε γόνιµες συζητήσεις στο
πλαίσιο της διαβούλευσης για το προτεινόµενο έργο «Για µια
Πολιτιστική και Περιβαλλοντική διαδροµή στην
Αιτωλοακαρνανία».
Στις συναντήσεις αυτές παρευρέθηκε ο Πρόεδρος του Φορέα
∆ιαχείρισης Λιµνοθάλασσας Μεσολογγίου, κ. Φώτης
Περγαντής θέτοντας την περιβαλλοντική διάσταση του
εγχειρήµατος µε βασική προτεραιότητα την αναβάθµιση των
υδατικών πόρων του Εθνικού Πάρκου.

µετανάστευσης, να εντοπίσουν τις διαδροµές που ακολουθούν τα πουλιά σε παγκόσµιο χάρτη και να
γνωρίσουν τους κινδύνους που αντιµετωπίζουν στο ταξίδι τους.
Η εκπαιδευτική δραστηριότητα περιλαµβάνει:
• Παρουσίαση στιγµιότυπων από το µεταναστευτικό ταξίδι των πουλιών.
• Εντοπισµό σε παγκόσµιο χάρτη των διαδροµών ορισµένων µεταναστευτικών ειδών.
• Γνωριµία µε τα κίνητρα και τους κινδύνους της µετανάστευσης µέσα από αφήγηση µικρής ιστορίας.
• Ελεύθερη ζωγραφική της Γης όπως φαίνεται από την πλάτη ενός µεταναστευτικού πουλιού.
Η εκπαιδευτική δραστηριότητα έχει διάρκεια 90 λεπτά, απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας από 4 έως 9 ετών και
είναι εγκεκριµένη από το Υπουργείο Παιδείας.
Η δραστηριότητα υλοποιείται κατόπιν συνεννόησης µε το Γραφείο Επικοινωνίας της Ορνιθολογικής και
συµπλήρωση σχετικής φόρµας, ενώ δεν απαιτείται κόστος συµµετοχής. Για περισσότερες πληροφορίες
µπορείτε να απευθυνθείτε µέχρι τις 14 ∆εκεµβρίου στα: τηλ./φαξ: 210 2316977 και park@ornithologiki.gr
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ΦΤΕΡΩΤΟΙ ΤΑΞΙ∆ΙΩΤΕΣ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΡΙΤΣΗ

Το τµήµα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Ελληνικής Ορνιθολογικής
Εταιρεία σχεδίασε την εκπαιδευτική δραστηριότητα «Φτερωτοί ταξιδιώτες»
µε σκοπό να φέρει τα παιδιά σε επαφή µε το µαγικό ταξίδι της
µετανάστευσης, αλλά και µε τους κινδύνους που αυτό κρύβει. Με
πρωτοβουλία της Ορνιθολογικής η εκπαιδευτική δραστηριότητα
«Φτερωτοί επισκέπτες» θα υλοποιείται τους µήνες ∆εκέµβριο και
Ιανουάριο σε ∆ιαπολιτισµικά σχολεία, Ιδρύµατα παιδικής προστασίας
και άλλους φορείς που αναπτύσσουν δράσεις για κοινωνικά ευπαθείς
οµάδες παιδιών. Αναλυτικότερα, η εκπαιδευτική δραστηριότητα
«Φτερωτοί ταξιδιώτες» στοχεύει ώστε τα παιδιά να διακρίνουν τα
µεταναστευτικά πουλιά, να προβληµατιστούν σχετικά µε τα κίνητρα της



ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΟΧΗ Ο∆ΟΣ ΩΡΑ

∆ευτέρα Χαϊδάρι Νέο ∆ηµαρχείο (πίσω) 14:30-17:30

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

∆ευτέρα 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- 18:00

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

Πέµπτη Παλαιό Φάληρο Στάδιο Ταε Κβο Ντο (Parking) 14:30-17:30

ΑΤΤΙΚΗ

ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ

Πέµπτη Παλαιό Φάληρο Στάδιο Ταε Κβο Ντο (Parking) 14:30-17:30

Πέµπτη Πετρούπολη Μπουµπουλίνας και ∆ωδεκανήσου 14:30-17:30

Πέµπτη Θρακοµακεδόνες Πλατεία Αλµπανέλλα 13:30- 17:30

Παρασκευή Αθήνα Πλατεία ∆εξαµενής 9:00 – 14:00

Παρασκευή Χολαργός Οδός Σύρου, δίπλα στο ∆ηµαρχείο 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 9:00 – 14:00

Σάββατο Αθήνα ∆ηµοτική Αγορά Κυψέλης 9:00 – 14:00

Σάββατο Βούλα Νηρέως, µεταξύ Ήρας και ∆ιός 9:00 – 14:00

Σάββατο Ίλιον Λ. ∆ηµοκρατίας (πλησίον Carrefour) 9:00 – 14:00

Τρίτη Περαία Ανθέων και Φιλελλήνων 14.30-17.30

Τετάρτη Καλαµαριά Κοντά σε Εκκλησία Αγ. Παντελεήµονα 8:00-13:00

Πέµπτη Νεάπολη Βενιζέλου- δίπλα στο ∆ηµαρχείο 8:00-13:00

Παρασκευή Εύοσµος Ν. Καζαντζάκη 13.30-17.30

Σάββατο Καλαµαριά Καλλίδου και Παπάγου 8:00-13:00

Τρίτη Πάτρα Γήπεδο Παναχαϊκής 14:00 – 18.00

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΑΤΡΑ



Κοινή µελέτη αµερικανών και κινέζων επιστηµόνων,
από τα πανεπιστήµια Στάνφορντ και Μπειχάνγκ
αντίστοιχα εντόπισε στο πεπτικό σύστηµα της
προνύµφης της νυχτοπεταλούδας (µε την επιστηµονική
ονοµασία Plodia interpunctella) δύο είδη βακτηρίων
που αποδοµούν το πολυαιθυλένιο, το υλικό δηλαδή
από το οποίο είναι κατασκευασµένα τα περισσότερα
πλαστικά προϊόντα. Τα βακτήρια που αποδοµούν το
πολυαιθυλένιο είναι τα Enterobacter asburiae και
Bacillus sp. YP1. Η συγκεκριµένη πεταλούδα παρότι
τρέφεται κυρίως µε σπόρους φαίνεται ότι αρέσκεται και
στην κατανάλωση πλαστικού.
Το πολυαιθυλένιο ή PET είναι ένα από τα πλέον ευρέως
χρησιµοποιούµενα πολυµερή µε την παραγωγή να
φτάνει τα 140 εκατοµµύρια τόνους το χρόνο.
∆ισεκατοµµύρια σακούλες και µπουκάλια από PET
καταλήγουν κάθε χρόνο στις χωµατερές ή ακόµα και
στη θάλασσα, όπου σκοτώνουν κήτη, θαλάσσιες
χελώνες και άλλα είδη.
Ειδικά στη χώρα µας, η µελέτη του ΙΘΠ “Αρχιπέλαγος”
είχε δείξει ότι σε πολλές ακατοίκητες περιοχές του

Ερευνητές του Πανεπιστηµίου Μπέρκλεϊ στην
Καλιφόρνια υποστηρίζουν ισχυρίζονται πως
κατάφεραν να φτιάξουν ένα «τεχνητό φύλλο» (δηλαδή
µίας τεχνολογίας που θα µιµείται τη λειτουργία της
φωτοσύνθεσης των φυτών και θα µετατρέπει την
ηλιακή ακτινοβολία σε µια αξιοποιήσιµη µορφή
καθαρής ενέργειας) το οποίο µπορεί να αξιοποιηθεί σε
κλίµακα µεγάλης παραγωγής και χαµηλού κόστους και
περιγράφουν τα ευρήµατά τους στην επιθεώρηση ACS
Nano.
Η επίτευξη παραγωγής υδρογόνου χαµηλού κόστους
από νερό χρησιµοποιώντας την καθαρή ηλιακή
ενέργεια θα αποτελούσε µία πραγµατικά “πράσινη”
εναλλακτική λύση, φιλική προς το περιβάλλον. Μετά
από µία δεκαετία έρευνας, η οµάδα του Γιανγκ
κατάφερε να φτάσει πολύ κοντά στην πραγµατοποίηση
αυτού του στόχου.
Οι ερευνητές τροποποίησαν µία διαδικασία που
χρησιµοποιείται στη χαρτοβιοµηχανία και
δηµιούργησαν ένα επίπεδο πλέγµα από νανοκαλώδια
ηµιαγωγών που απορροφούν το φως, το οποίο όταν
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είχε δείξει ότι σε πολλές ακατοίκητες περιοχές του
Αιγαίου καταγράφτηκαν συγκεντρώσεις
µικροπλαστικών αντίστοιχες µε αυτές ακτών της
Αττικής, ενώ ένα ακόµη ανησυχητικό στοιχείο είναι πως
όλοι οι οργανισµοί, µεταξύ των οποίων και τα ψάρια,
που ελέγχονται, περιέχουν στο στοµάχι τους
µικροσκοπικές ίνες πλαστικού, άλλοι σε µικρότερη και
άλλοι σε µεγαλύτερη ποσότητα.
Η νέα ανακάλυψη θεωρείται ιδιαιτέρως σηµαντική θα
µπορούσε τώρα να ανοίξει το δρόµο για την ανάπτυξη
βιοτεχνολογικών µεθόδων αποδόµησης του PET.

ηµιαγωγών που απορροφούν το φως, το οποίο όταν
βυθίζεται στο νερό και εκτίθεται στο ηλιακό φως,
παράγει αέριο υδρογόνο.
Η επιστηµονική οµάδα πιστεύει πως η τεχνική αυτή θα
µπορούσε να εφαρµοστεί σε µεγάλη κλίµακα χαµηλού
κόστους.
Η αύξηση της αποδοτικότητας παραµένει πρόκληση,
αλλά η συγκεκριµένη προσέγγιση, σε αντίθεση µε άλλα
αντίστοιχα συστήµατα, είναι αυτόνοµη και δεν απαιτεί
επιπλέον καλώδια ή άλλες εξωτερικές συσκευές που θα
επιβάρυναν το περιβαλλοντικό της αποτύπωµα.

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 µέλη και φίλους του ECOCITY, καθώς και σε συνεργαζόµενους
εκπροσώπους φορέων και οργανισµών. Για περισσότερες πληροφορίες και για στοιχεία µπορείτε να
επικοινωνήσετε µαζί µας, είτε στο τηλ. 210 6196757, είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση : info@ecocity.gr


