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Σε ένα από τα σηµαντικότερα µουσεία διεθνώς για την τέχνη και τον 
πολιτισµό των βυζαντινών και µεταβυζαντινών χρόνων, το Βυζαντινό και 
Χριστιανικό Μουσείο, θα πραγµατοποιηθεί η φετινή απονοµή των 
Βραβείων ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ, στις 5 Ιουνίου 2015, Παγκόσµια Ηµέρα 
Περιβάλλοντος, στις 20:30 το απόγευµα.

Αγωνία και χαρά !!
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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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Περιβάλλοντος, στις 20:30 το απόγευµα.
Το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο ή Μουσείο Λοβέρδου ιδρύθηκε το 
1914 και σήµερα φιλοξενεί περισσότερα από 25.000 εκθέµατα από τον 
ελλαδικό και βαλκανικό χώρο, όπως εικόνες, γλυπτά, µικροτεχνίες, 
τοιχογραφίες, κεραµικά, υφάσµατα, χειρόγραφα και αντίγραφα, τα 
οποία αναδεικνύονται µε σύγχρονο τρόπο, σύµφωνα µε τις νέες τάσεις 
της µουσειολογίας.
Το µουσείο στεγάζεται στο «Μέγαρο των Ιλισσίων» ή «Μέγαρο 
∆ουκίσσης Πλακεντίας», ένα εξαιρετικό αρχιτεκτονικό δείγµα της εποχής 
του Όθωνα, στο οποίο κλασικά στοιχεία (όπως η τριαδική συµµετρία 
των όψεων) συνδυάζονται αρµονικά µε ροµαντικά (π.χ. τοξοστοιχίες). 
Μία από τις καλύτερες δηµιουργίες του αρχιτέκτονα Σταµάτη Κλεάνθη, 
απόφοιτου της Ακαδηµίας Αρχιτεκτονικής του Βερολίνου και µαθητή του 
νεοκλασικιστή Karl Friedrich Schinkel, το έξοχο αυτό διώροφο 
οικοδόµηµα ολοκληρώθηκε το 1848 ως οικία της ∆ούκισσας της 
Πλακεντίας η οποία διέµεινε εκεί µέχρι το θάνατό της, το 1854.
Σε αυτή την όαση πολιτισµού, στο κέντρο της Αθήνας (Βασιλίσσης 
Σοφίας 22), µε εύκολη πρόσβαση από τον σταθµό του Μετρό 
Ευαγγελισµός, θα πραγµατοποιηθεί η φετινή γιορτή επιβράβευσης της 
περιβαλλοντικής ευαισθησίας µε την απονοµή των βραβείων 
ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2015.
Όπως κάθε χρόνο, η διοργάνωση των βραβείων ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 
πραγµατοποιείται µε την εθελοντική προσφορά όλων των συντελεστών 
σε όλα τα στάδια της προετοιµασίας. Ο θεσµός των βραβείων 
ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ δηµιουργήθηκε πριν από έντεκα χρόνια από τον Εθελοντικό 
Οργανισµό για το Αστικό Περιβάλλον ECOCITY, µε στόχο την ανάδειξη 
και την διάκριση του «ευ πράττειν» για το περιβάλλον, ανεξαρτήτως 
δαπάνης ή έκτασης, καθώς και την παρακίνηση για την προστασία του 
αστικού και περι-αστικού περιβάλλοντος στη χώρα µας. 
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ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Περισσότερες από 100 περιβαλλοντικές µη κυβερνητικές οργανώσεις υψώνουν ασπίδα απέναντι στην πολιτική
απορρύθµισης που επιδιώκει η επιτροπή Γιούνκερ, καλώντας τους πολίτες να συµµετάσχουν σε µια πανευρωπαϊκή
δράση. Μέσα από την κοινή διαδικτυακή πρωτοβουλία «Συναγερµός για τη φύση» (http://www.naturealert.eu/el), οι
πολίτες της Ελλάδας και των υπολοίπων 27 κρατών µελών καλούνται να συµµετάσχουν στη δηµόσια διαβούλευση
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να διαφυλάξουν τη νοµοθεσία που προστατεύει τη φύση στην Ευρώπη.
Η 12η Μαΐου σηµατοδοτεί λοιπόν την έναρξη µίας πολυετούς πανευρωπαϊκής εκστρατείας που στόχο έχει να
αντιµετωπίσει οποιαδήποτε απειλή υποβάθµισης του πλαισίου προστασίας της φύσης και να πετύχει καλύτερη
εφαρµογή και επιβολή της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας. Τη δράση οργανώνουν και προωθούν οι διεθνείς
περιβαλλοντικές οργανώσεις BirdLife, Ευρωπαϊκό Γραφείο Περιβάλλοντος, Φίλοι της Γης – Ευρώπη και WWF.
Η ευρωπαϊκή νοµοθεσία για τη φύση, και συγκεκριµένα οι οδηγίες για τους οικοτόπους και τα άγρια πτηνά,
αναγνωρίζονται παγκοσµίως για τη συµβολή τους στην προστασία της βιοποικιλότητας που απειλείται. Χάρη σε
αυτή τη νοµοθεσία, η Ευρώπη έχει σήµερα το µεγαλύτερο δίκτυο προστατευόµενων περιοχών στον κόσµο, το δίκτυο
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αυτή τη νοµοθεσία, η Ευρώπη έχει σήµερα το µεγαλύτερο δίκτυο προστατευόµενων περιοχών στον κόσµο, το δίκτυο
Natura 2000, που καλύπτει περίπου το 20% της χερσαίας και το 4% της θαλάσσιας έκτασής της.
Με πολύ απλά λόγια, ως προς την Ελλάδα, αν δεν υπήρχε το δίκτυο Natura 2000, το οποίο προστατεύει περισσότερο
από το 27% της ελληνικής επικράτειας, δεν θα προστατεύονταν κοµµάτια της φύσης που συναποτελούν την
ταυτότητα της χώρας µας, όπως σπήλαια, ρεµατιές και παράκτιοι υγρότοποι, αλλά και µοναδικά είδη χλωρίδας και
πανίδας.
Ενδεικτική είναι η περίπτωση της θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta. Στην πράξη η προστασία της, όπως και των
παραλιών ωοτοκίας της, κατέστη δυνατή µόνο µέσα από την εφαρµογή της οδηγίας για τους οικοτόπους. Ας µην
αγνοούµε µάλιστα ότι οι ευρωπαϊκοί πόροι αποτελούν βασική πηγή χρηµατοδότησης της προστασίας της ελληνικής
φύσης, προωθώντας την αποτελεσµατική προστασία ειδών και οικοτόπων αλλά και τη βιώσιµη τοπική ανάπτυξη
των περιοχών του δικτύου Natura 2000.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αποφασίσει να ολοκληρώσει µία εις βάθος αξιολόγηση των δύο οδηγιών, ώστε να
καθορίσει εάν είναι αποτελεσµατικές στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Ο κίνδυνος προκύπτει από το
γεγονός ότι η διαδικασία αυτή πραγµατοποιείται σε µία περίοδο ιδιαίτερα αρνητική για την προστασία του
περιβάλλοντος, όπως φανερώνει η ρητορική του προέδρου Γιούνκερ που επιδιώκει τη µείωση της «περιβαλλοντικής
γραφειοκρατίας».
Η διαδικτυακή δράση των περιβαλλοντικών οργανώσεων επιτρέπει στους πολίτες να συµµετάσχουν στη δηµόσια
διαβούλευση ως τις 24 Ιουλίου 2015 και αποτελεί τη µόνη ευκαιρία της κοινής γνώµης να εκφράσει την άποψή της σε
αυτή την τεχνική αξιολόγηση.
Σύµφωνα µε τον Άνγκελο Κασέρτα, ∆ιευθυντή της BirdLife Ευρώπης: «Έχουµε στη διάθεσή µας πλούσια επιστηµονική
τεκµηρίωση, σύµφωνα µε την οποία αυτές οι οδηγίες δουλεύουν όταν εφαρµόζονται. Και πολλά παραδείγµατα ότι οι
οδηγίες αυτές δεν αποτελούν εµπόδιο στη σωστή οικονοµική ανάπτυξη. Άρα η δική µου ερώτηση στον Πρόεδρο
Γιούνκερ και στον Αντιπρόεδρο Τίµµερµανς είναι απλή: µε όλα όσα έχουµε να κάνουµε για την Ευρώπη, γιατί να
αναιρέσουµε αυτές τις οδηγίες;»
Ο Τόνι Λόνγκ, ∆ιευθυντής του Γραφείου Ευρωπαϊκής Πολιτικής του WWF δήλωσε: «Για περισσότερα από 30 χρόνια το
WWF αγωνίζεται, ώστε η Ευρώπη να αποκτήσει µία ολοκληρωµένη θεσµική προστασία της φύσης, που να αποτελεί
παγκόσµιο πρότυπο. ∆εν είµαστε διατεθειµένοι να σταθούµε στην άκρη και να αφήσουµε τη δική µας κληρονοµία να
χαθεί. Κανείς δεν θα κερδίσει αν η Ευρώπη γυρίσει τον χρόνο πίσω στη νοµοθεσία για την προστασία της φύσης.
Σίγουρα όχι το φυσικό περιβάλλον, αλλά ούτε και ο άνθρωπος, ο οποίος εξαρτάται από αυτό. Σήµερα ξεκινά µία
δηµόσια έκκληση να κρατήσουµε τη φύση ζωντανή.» µας και τις επόµενες γενεές.»





Με µεγάλη συµµετοχή από τον φοιτητικό, ακαδηµαϊκό αλλά και τον επιχειρηµατικό χώρο πραγµατοποιήθηκε στις
25 Απριλίου στην κατάµεστη αίθουσα του Αθλητικού Κέντρου «∆ηµήτρης Τόφαλος» στην Πάτρα, εκδήλωση του
Συνδέσµου Αποφοίτων Βρετανικών Πανεπιστηµίων (BGS) µε θέµα «Πανεπιστηµιακή - Επιχειρηµατική Συνεργασία»,
στο πλαίσιο της 2ης Έκθεσης Μεταφοράς Τεχνογνωσίας Patras IQ 2015 που διοργάνωσε το Πανεπιστήµιο
Πατρών σε συνεργασία µε το Επιµελητήριο Αχαΐας και την Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας.
Την εκδήλωση άνοιξε ο Αναπληρωτής Πρυτάνεως Έρευνας και Ανάπτυξης του Πανεπιστηµίου Πατρών Καθηγητής
∆ηµοσθένης Πολύζος, ο οποίος ανέφερε ότι πανεπιστήµια και επιχειρήσεις θα πρέπει να συνεργαστούν σε
στοχευµένη έρευνα η οποία να αναδεικνύει τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της Ελλάδας. Ακολούθησαν ο Πρόεδρος
του BGS Βασίλης Ζώτος και το µέλος του BGS Economics Group Αλέξανδρος Κινινής οι οποίοι έκαναν µια
σύντοµη ανασκόπηση της ιστορίας και του ρόλου του BGS στην ελληνική κοινωνία. Ο ΒασίληςΖώτος τόνισε ότι
χωρίς τη συµβολή πανεπιστηµιακών και ερευνητών είναι δύσκολο να έχουµε επιχειρήσεις καινοτόµες και
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χωρίς τη συµβολή πανεπιστηµιακών και ερευνητών είναι δύσκολο να έχουµε επιχειρήσεις καινοτόµες και
παραγωγικές που φέρνουν ανάπτυξη και πλούτο, ενώ χωρίς την ρεαλιστική οπτική και τους πόρους των
επιχειρήσεων, τα ακαδηµαϊκά ιδρύµατα κινδυνεύουν να οδηγηθούν σε απαξίωση και µαρασµό.
Στη συνέχεια παρουσιάστηκε βιντεοσκοπηµένη συνέντευξη µε τον Sir Tim Wilson, υπεύθυνο για τη σύνταξη της
έρευνας «The Wilson Review – a review of business-university collaboration» στο Ηνωµένο Βασίλειο, ο
οποίος παρουσίασε την πρωτοβουλία ανάπτυξης της Πανεπιστηµιακής - Επιχειρηµατικής Συνεργασίας στα
βρετανικά πανεπιστήµια, τα οφέλη αλλά και τις δυσκολίες αλλαγής κουλτούρας, τονίζοντας τη σηµαντικότητα που
µπορεί να έχει η συνεργασία αυτή για την κοινωνική και οικονοµική πρόοδο των χωρών. Συνεχίζοντας,
παρουσιάστηκε από το µέλος του BGS Economics Group Γιώργο Ραουνά ανάλυση των αποτελεσµάτων
πανευρωπαϊκής µελέτης για την Πανεπιστηµιακή - Επιχειρηµατική Συνεργασία. Αναλύθηκαν τα δοµικά στοιχεία του
οικοσυστήµατος της Πανεπιστηµιακής - Επιχειρηµατικής Συνεργασίας µε έµφαση στους τύπους συνεργασίας
(έρευνα και ανάπτυξη, κινητικότητα, λοιπές συνεργασίες) και στα ενδιαφερόµενα µέρη (πανεπιστήµια, επιχειρήσεις,
πολιτεία), και αναδείχθηκαν κάποιες καλές Ευρωπαϊκές πρακτικές. Στο κλείσιµο της παρουσίασης τέθηκαν
ορισµένα ερωτήµατα για την εφαρµογή της Πανεπιστηµιακής - Επιχειρηµατικής Συνεργασίας στην Ελλάδα.
Το BGS Economics Group διεξήγε πρωτογενή έρευνα µεταξύ νέων επιχειρηµατιών στην Ελλάδα για να απαντήσει
στα ερωτήµατα αυτά, τα αποτελέσµατα της οποίας παρουσίασε στη συνέχεια το µέλος τουΘύρσος
Χατζηκώστας. Στα εµπόδια για την ανάπτυξη της Πανεπιστηµιακής - Επιχειρηµατικής Συνεργασίας, τα οποία
αποτελούν τον σηµαντικότερο παράγοντα για την περιορισµένη της έκταση στην Ελλάδα, αναδείχθηκαν η
γραφειοκρατία στο περιβάλλον των πανεπιστηµίων και η έλλειψη χρηµατοδοτικών πόρων. Ως χρησιµότερα µέτρα
για την ανάπτυξη της Πανεπιστηµιακής - Επιχειρηµατικής Συνεργασίας στην Ελλάδα κατατάχθηκαν η προβολή
επιτυχηµένων καλών πρακτικών, τα υποστηρικτικά χρηµατοδοτικά µέτρα και οι φορολογικές ελαφρύνσεις. Στα
ερωτήµατα που τέθηκαν τοποθετήθηκαν τέλος οι εκπρόσωποι της ακαδηµαϊκής και επιχειρηµατικής κοινότητας
Καθηγητής ∆ηµοσθένης Πολύζος και Σπύρος Θεοχάρης (εκπροσωπώντας τον κ. Πλάτωνα Μαρλαφέκα), οι
οποίοι απάντησαν επίσης στις ερωτήσεις του κοινού. Ο καθηγητής Πολύζος ανέφερε ότι έχουν γίνει κατά τα
τελευταία χρόνια προσπάθειες εµπορικής αξιοποίησης των αποτελεσµάτων έρευνας και ανάπτυξης στην Ελλάδα
και ότι πανεπιστήµια και επιχειρήσεις πρέπει αµοιβαία να κινηθούν ο ένας προς τον άλλο.
Το βασικό συµπέρασµα που προέκυψε από τη συζήτηση είναι πως κατά τα τελευταία χρόνια έχει ενισχυθεί η
αποτελεσµατικότητα της συνεργασίας µεταξύ πανεπιστηµίων και επιχειρήσεων. Ο τρόπος για την αναγκαία
αλλαγή κουλτούρας που ενισχύει την Πανεπιστηµιακή - Επιχειρηµατική Συνεργασία αποτυπώνεται στο τρίπτυχο
συνεργασία – καινοτοµία – δηµιουργία, το οποίο αποτέλεσε το έµβληµα της πολύ επιτυχούς 2ης Έκθεσης
Μεταφοράς Τεχνογνωσίας Patras IQ 2015
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Από την ίδρυσή του το έτος 2008, το Ίδρυµα του Οµίλου Air Liquide υποστηρίζει ερευνητικά προγράµµατα στους
τοµείς του Περιβάλλοντος και της Φροντίδας Αναπνευστικής Υγείας, και συµβάλλει στην ανάπτυξη της τοπικής
κοινωνίας, µέσα από την ενθάρρυνση πρωτοβουλιών µικρής κλίµακας σε περιοχές, όπου ο Όµιλος είναι παρών.
Μέχρι σήµερα, υποστηρίζει 194 προγράµµατα σε 42 χώρες, µε τη συµµετοχή περισσότερων από 200 υπαλλήλων.
Από τα 41 προγράµµατα που έχουν εγκριθεί από το 2014 σε 20 χώρες, τα 6 αφορούν στην προστασία της γήινης
ατµόσφαιρας και της λειτουργίας της αναπνοής.
Αναλυτικότερα, το Ίδρυµα ανανέωσε την υποστήριξή του στον εξερευνητή Ghislain Bardout, για τη δεύτερη
αποστολή του στον Β. Πόλο και συγκεκριµένα στη Γροιλανδία, προσφέροντας επιχορήγηση ύψους 120.000 ευρώ σε
δύο χρόνια. Οι στόχοι της αποστολής είναι δύο: κατ’αρχήν, να µετρηθεί η ποσότητα του διοξειδίου του άνθρακα που
παγιδεύεται στα βάθη των ωκεανών, ώστε να εκτιµηθεί καλύτερα το µέγεθος αυτού του φαινοµένου και της
επίδρασης του στην κλιµατική αλλαγή. ∆εύτερο, να µελετηθεί η ανθρώπινη φυσιολογία κατά την κατάδυση σε πολύ
κρύα και βαθιά νερά, µε σκοπό τη βελτίωση των οδηγιών ασφαλείας προς τους δύτες.
Το Ίδρυµα αποφάσισε επίσης να υποστηρίξει ένα ερευνητικό πρόγραµµα που πραγµατοποιήθηκε στο νοσοκοµείο
Robert Debré στο Παρίσι από το Ινστιτούτο INSERM και το πανεπιστήµιο Paris Descartes, πάνω σε µια σπάνια
γενετική ασθένεια γνωστή ως σύνδροµο Ondine. Αυτό το σύνδροµο χαρακτηρίζεται από τη σηµαντική µείωση στην
αναπνοή κατά τη διάρκεια του ύπνου, η οποία σε µερικές περιπτώσεις έχει σαν αποτέλεσµα την πλήρη παύση της
αναπνοής. Στόχος του ερευνητικού προγράµµατος είναι η εύρεση µιας θεραπείας που βελτιώνει την ποιότητα ζωής
των ασθενών.\Με δωρεές ύψους τριών εκατ. ευρώ τα τελευταία πέντε χρόνια, το Ίδρυµα του Οµίλου Air Liquide έχει
θέσει ως στόχο τρεις αποστολές: την επιστηµονική έρευνα για την προστασία του περιβάλλοντος, την επιστηµονική
έρευνα για τη βελτίωση της λειτουργίας της αναπνοής και τη στήριξη τοπικών πρωτοβουλιών, ειδικά στις χώρες ή
στις περιοχές όπου ο Όµιλος είναι παρόν. Από την ίδρυσή του το 2008, το Ίδρυµα έχει υποστηρίξει 194 προγράµµατα
σε 42 χώρες.

ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ 
ΑΠΌ ΤΟ Ι∆ΡΥΜΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ AIR LIQUIDE
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Με σκοπό την ανάδειξη της σηµασίας των αδόµητων
χώρων για την άγρια ζωή και της συµβολής τους στη
βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της πόλης,
η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία διοργανώνει και
συµµετέχει σε µια σειρά εκδηλώσεων στο πλαίσιο του
Προγράµµατος «∆ίκτυο Αδόµητων χώρων: για τα
πουλιά και τους ανθρώπους», που υλοποιείται για τρίτη
χρονιά µε δωρεά του Ιδρύµατος Σταύρος Νιάρχος.
Οι εκδηλώσεις θα γίνουν σε πάρκα της Αθήνας :
Παρασκευή 29/5, (18:00-21:00), Αίθουσα «Οινοποιείο»,
Πάρκο «Α. Τρίτσης», Ίλιον : Τελετή Βράβευσης
∆ιαγωνισµού Ξύλινης Τεχνητής Φωλιάς
Παρασκευή 5/6, (9:00-12:00), Πάρκο «Α. Τρίτσης», Ίλιον:
Καθαρισµός πάρκου µε τη συµµετοχή µαθητών από
σχολικές µονάδες της περιοχής, µε την υποστήριξη του
δήµου Ιλίου.
Κυριακή 7/6, (18:00-20:00), Κήπος Νίκαιας, Νίκαια:
Έκθεση µαθητικών έργων, αφήγηση παραµυθιών από

Οι εθελοντικοί καθαρισµοί ακτών που οργανώνονται
πολύ συχνά τα τελευταία χρόνια έχουν φέρει το
πρόβληµα της θαλάσσιας ρύπανσης στο προσκήνιο.
Η νέα εκστρατεία του MEDASSET "Υπόσχεσή µας:
Καθαρές Θάλασσες" απευθύνεται σε όλους όσους
επισκέπτονται τις παραλίες, ενθαρρύνοντάς τους να
πράξουν τα αυτονόητα, µε τη δύναµη της υπόσχεσης!
Στόχος της εκστρατείας είναι η κινητοποίηση του κοινού
προκειµένου να µειωθεί η θαλάσσια ρύπανση και
παράλληλα να δοθεί έµφαση σε αξίες όπως ο
σεβασµός και η συνέπεια, που φαίνεται να ξεχνούµε
στην καθηµερινότητά µας. Οι υποσχέσεις θα
καταγράφονται στη σελίδα www.katharesthalasses.gr
Οι υπεύθυνοι της εκστρατείας θα αξιοποιήσουν το
δίκτυό της, τις δράσεις και την καµπάνια επικοινωνίας
για να στηρίξουν την προσπάθειά µας.
Με σύνθηµα "Φροντίζουµε τον τόπο που µας φιλοξενεί"
η εκστρατεία δίνει ιδιαίτερη έµφαση στην προστασία
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Έκθεση µαθητικών έργων, αφήγηση παραµυθιών από
τη λαϊκή παράδοση και παιδικά εργαστήρια µε την
υποστήριξη του δήµου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη
Να σηµειωθεί ότι τα προηγούµενα 2 χρόνια στο
εκπαιδευτικό πρόγραµµα συµµετείχαν συνολικά
περισσότεροι από 800 µαθητές από 22 σχολικές
µονάδες στους νοµούς της Αττικής και της
Θεσσαλονίκης. Οι σχολικές οµάδες περιηγήθηκαν και
αξιολόγησαν τα πάρκα της γειτονιάς τους, ενώ
δράσεις ενίσχυσης της βιοποικιλότητας (τοποθέτηση
ξύλινων φωλιών για πουλιά, ξενώνων για έντοµα κ.λπ.)
πραγµατοποιήθηκαν από τις οµάδες σε 11 συνολικά
πάρκα.

η εκστρατεία δίνει ιδιαίτερη έµφαση στην προστασία
των τουριστικών προορισµών και προσκαλεί τις
τουριστικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε
παράκτιες τοποθεσίες, να συµµετέχουν στο δίκτυό της.
Ο Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής στην Ελλάδα, κος Πάνος Καρβούνης,
δήλωσε: "Η χώρα µας περιβάλλεται από θάλασσες.
Προστατεύοντας το παράκτιο, θαλάσσιο και
υποθαλάσσιο περιβάλλον, προστατεύουµε το µέλλον
των παιδιών µας. Είναι όµως και θέµα οικονοµικό αφού
η χώρα µας ζει από τις θάλασσες της και τον
τουρισµό."

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


