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Έρευνα που δηµοσιεύθηκε το Μάρτιο από την Ευρωπαϊκή Αρχή 
Ασφάλειας Τροφίµων (European Food Safety Authority - EFSA) 
αποδεικνύει πως υπολείµµατα φυτοφαρµάκων ανιχνεύονται σχεδόν 
στα µισά (45%) τρόφιµα που ελέγχονται. 
Παρά το γεγονός πως η EFSA θεωρεί τα επίπεδα των συγκεντρώσεών 
τους ασφαλή, δεν εξετάζει τις επιδράσεις που µπορεί να 
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τους ασφαλή, δεν εξετάζει τις επιδράσεις που µπορεί να 
προκαλέσουν συνεργιστικά περισσότερα το ενός παρασιτοκτόνα,
όπως στη περίπτωση όπου πολλαπλά υπολείµµατα, όταν 
ανιχνεύονται ταυτόχρονα στο ίδιο τρόφιµο περισσότερα του ενός 
παρασιτοκτόνου (multiple residues). Τέτοιου είδους πολλαπλά 
υπολείµµατα έχουν ανιχνευτεί στο 27,3 % των δειγµάτων. 
Ενώ η EFSA κατέληξε στο συµπέρασµα πως η παρουσία 
υπολείµµατος ενός µόνο παρασιτοκτόνου είναι απίθανο να έχει 
σοβαρές συνέπειες στην υγεία του καταναλωτή, δεν έχει λάβει υπόψη 
τη συνδυασµένη επίδραση (cocktail effect) των πολλαπλών 
υπολειµµάτων.
O Martin Dermine από το PAN-Europe δήλωσε σχετικά «Το να 
δίνονται στατιστικά που αφορούν επίπεδα υπολειµµάτων µιας µόνο 
ουσίας στα τρόφιµα, είναι υπεραπλουστευµενο. Ενω το 97% του 
φαγητού που καταναλώνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ξεπερνά τα 
θεσµοθετηµένα ανώτατα όρια (Maximum Residue Limits, MRLs) για τα 
παρασιτοκτόνα, ο συνολικός αριθµός των υπολειµµάτων που 
ανιχνεύονται στα τρόφιµα έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, πράγµα 
πολύ ανησυχητικό καθώς πολύ λίγα είναι γνωστά για τις 
συνδυασµένες επιπτώσεις των παρασιτοκτόνων στην υγεία».
Η Tatiana Santos, από το Ευρωπαϊκό Γραφείο Περιβάλλοντος (ΕΕΒ) 
δήλωσε «Η EFSA  πολλές φορές πρέπει να αναθεωρήσει προς τα 
κάτω τα Ανώτατα Επιτρεπά Ορια (MRLs) στα τρόφιµα καθώς νέα 
δεδοµένα βλέπουν το φως της δηµοσιότητας. Κάτι τέτοιο αποδεικνύει 
πως το να τίθενται ανώτατα όρια τοξικότητας είναι κάτι εντελώς 
θεωρητικό. Τα µόνα στατιστικά στοιχεία που θα έπρεπε να 
χρησιµοποιεί η EFSA για να µιλάει για ασφάλεια τροφίµων είναι το 
“µηδενικό υπόλειµµα”».

Οι πληροφορίες προέρχονται από την 
Οµάδα Εργασίας του European Environmental Bureau
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Με ενθουσιασµό ετοιµάζονται να ταξιδέψουν εκατοντάδες µαθητές, από 40 πόλεις της χώρας στην Αθήνα, για να
γιορτάσουν όλοι µαζί την κορύφωση της Εκστρατείας ECOMOBILITY 2014-15, στην Τελετή που θα γίνει το πρωί του
Σαββάτου 25 Απριλίου (ώρα 11.00), στο Αµφιθέατρο του Πολιτιστικού Κέντρου ∆ΑΪΣ στο Μαρούσι.
Στη διάρκεια της Τελετής Απονοµής των Βραβείων, θα τιµηθούν όλα τα Επιστηµονικά Ιδρύµατα και οι Οργανισµοί
που συστρατεύθηκαν στην φετινή Εκστρατεία, οι χορηγοί και υποστηρικτές, καθώς και ο ∆ήµος που είχε την
καλύτερη διοργάνωση και την πιο ποιοτική και αποδοτική συνεργασία στο Πρόγραµµα.
Αµέσως µετά θα απονεµηθούν τα Βραβεία σε Σχολεία Ειδικής Αγωγής, από 26 πόλεις, που έλαβαν µέρος στην
παράλληλη εκστρατεία FREE MOBILITY. Θα ακολουθήσει η ανακοίνωση των βραβείων ∆ηµιουργικότητας, που θα
απονεµηθούν σε οµάδες µαθητών που παρουσίασαν τις καλύτερες δηµιουργίες σε ∆ραµατοποίηση, Τραγούδι,
Ηλεκτρονική Έκφραση και Εικαστική Έκφραση. Η Τελετή θα κορυφωθεί µε την ανακοίνωση των δέκα καλύτερων
εργασιών µε προτάσεις Οικολογικής Μετακίνησης, που έγιναν για αντίστοιχες πόλεις και θα ανοιχτεί ο φάκελος που
θα παραδώσει η Επιτροπή Αξιολόγησης µε την οµάδα του Γυµνασίου που θα είναι νικήτρια στη 12η χρονιά του
ECOMOBILITY.
Όπως κάθε χρόνο, το Αµφιθέατρο αναµένεται να γεµίσει µε το χαµόγελο, τη ζωντάνια και το χαρούµενο µήνυµα που
θα µεταφέρουν οι έφηβοι από 40 περιοχές της χώρας, για πόλεις λειτουργικές, προσβάσιµες σε όλους, πιο
οικολογικές και πιο ανθρώπινες.
Στην εκδήλωση θα παρευρεθούν εκπρόσωποι από την Πολιτεία, τα Επιστηµονικά Ιδρύµατα, την Τοπική Αυτοδιοίκηση,
τους Οργανισµούς καθώς και Εκπαιδευτικών, Γονέων και φυσικά των Μαθητών από όλη την Ελλάδα.
Η Εκστρατεία ECOMOBILITY διοργανώνεται κάθε χρόνο από το ECOCITY και φέτος συστρατεύθηκαν και
συνεργάσθηκαν το ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Εργαστήριο Ανάπτυξης και Προώθησης
Χρηµατοοικονοµικών Προϊόντων και Υπηρεσιών, το ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τµήµα Χηµείας -
Εργαστήριο Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος - Τµήµα Mηχανολόγων Μηχανικών - Εργαστήριο Μετάδοσης
Θερµότητας & Περιβαλλοντικής Μηχανικής - Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών - Εργαστήριο Εφαρµοσµένης
Θερµοδυναµικής - Τµήµα Χηµικών Μηχανικών - Εργαστήριο Θερµοφυσικών Ιδιοτήτων & Περιβαλλοντικών
∆ιεργασιών, το ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ιατρική Σχολή - Εργαστήριο Υγιεινής,
Επιδηµιολογίας & Ιατρικής Στατιστικής - Τµήµα Χηµείας - Εργαστήριο Χηµείας Περιβάλλοντος - Τµήµα Φυσικής -
Τοµέας Φυσικής Περιβάλλοντος & Μετεωρολογίας, το ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Αγρονόµων &Τοµέας Φυσικής Περιβάλλοντος & Μετεωρολογίας, το ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Αγρονόµων &
Τοπογράφων Μηχανικών - Εργαστήριο Γεωγραφίας και Ανάλυσης Χώρου - Μονάδα Βιώσιµης Κινητικότητας - Σχολή
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών - Τοµέας Πολεοδοµίας & Χωροταξίας, το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΠΑΤΡΑΣ Ιατρική Σχολή - Εργαστήριο Υγιεινής, το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών -
Εργαστήριο Εναλλακτικών Συστηµάτων Μετατροπής Ενέργειας - Παιδαγωγικό Τµήµα Ειδικής Αγωγής - Εργαστήριο
Ψυχολογίας και Εφαρµογών στην Εκπαίδευση, το ∆ΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Σχολή Οικονοµίας, ∆ιοίκησης
& Νοµικών Επιστηµών, το ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τµήµα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε., το ΤΕΙ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ Τµήµα
Βιοµηχανικού Σχεδιασµού - Εργαστήριο CAD/CAM/CAE - Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος Τ.Ε. - Εργαστήριο
Ατµοσφαιρικής Ρύπανσης & Περιβαλλοντικής Φυσικής, το ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ινστιτούτο Ερευνών
Περιβάλλοντος & Βιώσιµης Ανάπτυξης, το ΜΙΟ-ECSDE/MEDIES, η ΕΝΩΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΩΝ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ, η ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ, ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ, ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ο ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ, ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ
ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ, η ARTREETEAM, το CISD (ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ), ο
ΣΎΛΛΟΓΟς ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΤΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΩΝ ΠΕΖΏΝ-ΠΕΖΗ και οι Οργανισµοί ΣΎΝ∆ΕΣΜΟς ΚΟΙΝΩΝΙΚΉς
ΕΥΘΎΝΗς ΓΙΑ ΠΑΙ∆ΙΆ ΚΑΙ ΝΈΟΥς-ΣΚΕΠ, Ε.Κ.Β.Α.Α., ΕΛΕΠΑΠ, ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ,
ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ & ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ, ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ, ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙ∆ΟΠΑΘΩΝ, ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΣΥΝ∆ΡΟΜΟΥ DOWN ΕΛΛΑ∆ΟΣ, ΚΕΝΤΡΟ ΣΚΥΛΟΙ Ο∆ΗΓΟΙ ΕΛΛΑ∆ΟΣ και VERY SPECIAL ARTS HELLAS.
Φέτος η Τελετή φιλοξενείται από τα Εκπαιδευτήρια ∆ούκα στο Αµφιθέατρο του Πολιτιστικού Κέντρου ∆αϊς, στην οδό
Μεσογείων 151 στο Μαρούσι.
Στην Εκστρατεία Χορηγοί Επικοινωνίας είναι η εφηµερίδες ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ και ΑΞΙΑ, τα περιοδικά ΠΡΑΣΙΝΟ, AUTO
ΤΡΙΤΗ, ΜOTO ΤΡΙΤΗ και REVIEW CSR και οι εταιρείες Webolution και Πολυτεχνικά Νέα.
Τοπικοί Υποστηρικτές είναι η INTERAMERICAN, η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ, η JET OIL, το CAPSIS HOTEL Thessaloniki, η STEFI, το
Ξενοδοχείο XENIA VOLOS, το REX HOTEL KALAMATA, το ΑRITI GRAND HOTEL, το Ξενοδοχείο Divani Trikala, το ELPIDA
RESORT HOTEL SERRES, το ESPEROS PALACE KASTORIA και το Ξενοδοχείο Εσπερίδες Νάουσα.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Εργαστήριο Ανάπτυξης και Προώθησης Χρηµατοοικονοµικών
Προϊόντων και Υπηρεσιών, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τµήµα Χηµείας, Εργαστήριο Ελέγχου
Ρύπανσης Περιβάλλοντος - Τµήµα Mηχανολόγων Μηχανικών, Εργαστήριο Μετάδοσης Θερµότητας &
Περιβαλλοντικής Μηχανικής - Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών, Εργαστήριο Εφαρµοσµένης
Θερµοδυναµικής - Τµήµα Χηµικών Μηχανικών, Εργαστήριο Θερµοφυσικών Ιδιοτήτων & Περιβαλλοντικών
∆ιεργασιών. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ιατρική Σχολή, Εργαστήριο Υγιεινής,
Επιδηµιολογίας & Ιατρικής Στατιστικής - Τµήµα Χηµείας, Εργαστήριο Χηµείας Περιβάλλοντος - Τµήµα Φυσικής,
Τοµέας Φυσικής Περιβάλλοντος & Μετεωρολογίας. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Αγρονόµων &
Τοπογράφων Μηχανικών, Εργαστήριο Γεωγραφίας και Ανάλυσης Χώρου, Μονάδα Βιώσιµης Κινητικότητας -
Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Τοµέας Πολεοδοµίας & Χωροταξίας. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ Ιατρική Σχολή, Εργαστήριο Υγιεινής. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τµήµα Μηχανολόγων
Μηχανικών, Εργαστήριο Εναλλακτικών Συστηµάτων Μετατροπής Ενέργειας - Παιδαγωγικό Τµήµα Ειδικής
Αγωγής, Εργαστήριο Ψυχολογίας και Εφαρµογών στην Εκπαίδευση. ∆ΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Σχολή Οικονοµίας, ∆ιοίκησης & Νοµικών Επιστηµών. ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τµήµα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. ΤΕΙ
∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ Τµήµα Βιοµηχανικού Σχεδιασµού, Εργαστήριο CAD/CAM/CAE - Τµήµα Μηχανικών
Περιβάλλοντος Τ.Ε. Εργαστήριο Ατµοσφαιρικής Ρύπανσης & Περιβαλλοντικής Φυσικής. ΕΘΝΙΚΟ
ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος & Βιώσιµης Ανάπτυξης. ΜΙΟ-ECSDE/MEdIES.
ΕΝΩΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ. ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ. ARTREETEAM. CISD. ΠΕΖΗ-Σύλλογος για την
προστασία των δικαιωµάτων των πεζών. ΣΚΕΠ. Ε.Κ.Β.Α.Α., ΕΛΕΠΑΠ. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ. ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ & ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ. ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ
ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙ∆ΟΠΑΘΩΝ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝ∆ΡΟΜΟΥ DOWN ΕΛΛΑ∆ΟΣ. ΚΕΝΤΡΟ ΣΚΥΛΟΙ Ο∆ΗΓΟΙ ΕΛΛΑ∆ΟΣ.
VERY SPECIAL ARTS HELLAS.

∆ΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ : ΕCOCITY – THΛ. 210 6196757 – info@ecocity.gr

Την Κυριακή 26 Απριλίου το µεσηµέρι, για 10 λεπτά, οµάδες πολιτών σε
40 πόλεις της χώρας θα σταθούν σιωπηροί µπροστά σε κτήρια και
χώρους, που δεν είναι προσβάσιµοι σε όλους µας. Με αυτή την ενέργεια
θα διαµαρτυρηθούν για την καταπάτηση των δικαιωµάτων συνανθρώ-
πων µας, στην ελεύθερη και ανεµπόδιστη µετακίνηση στις πόλεις µας.
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Το ποδήλατο δεν είναι µόνο ένα χόµπι αναψυχής. Μπορεί να γίνει ένα λειτουργικό µέσο καθηµερινής
µετακίνησης που όχι µόνο κάνει την πόλη πιο ανθρώπινη αλλά και την διάθεσή µας καλύτερη.
Αυτή είναι η φιλοσοφία πίσω από την καµπάνια Bike to Work που διοργανώνεται κάθε χρόνο σε δεκάδες
χώρες του κόσµου και στην Ελλάδα από το 2011. Στο φιλικό αυτό διαγωνισµό, οι συµµετέχουσες οµάδες
καταχωρούν τα χιλιόµετρα και τις διαδροµές που κάνουν από το σπίτι στη δουλειά και πίσω, κατά τη
διάρκεια ενός µηνός. Στα τέσσερα χρόνια που διοργανώνεται στην Ελλάδα, έχουν συµµετάσχει
περισσότερες από 200 εταιρείες και οργανισµοί και πιο πολλοί από 1500 ποδηλάτες, οι οποίοι έχουν
διανύσει περισσότερα από 330.000 χιλιόµετρα, ενώ παράλληλα έχει γίνει οικονοµία στη βενζίνη κατά 35.000
λίτρα που θα επιβάρυναν την ατµόσφαιρα µε περισ’οοτερους από 80 τόνους διοξειδίου του άνθρακα!
Φέτος, η καµπάνια επιστρέφει από 1η εώς 31 Μαϊου, συσπειρώνοντας ακόµα περισσότερους ποδηλάτες
γύρω της, καθώς η διοργάνωση υλοποιείται πλέον , εκτός από τους ΠΟ∆ΗΛΑΤ-ισσ-ΕΣ, και από το σύλλογο
αστικών ποδηλατών « ΠοδηλΑΤΤΙΚΗ Κοινότητα» ενώ η καµπάνια τίθεται, για πρώτη φορά, υπό την αιγίδα
της European Cyclists Federation, ενώνοντας τις δυνάµεις της µε αντίστοιχες προσπάθειες που
πραγµατοποιούνται σε 11 ακόµα ευρωπαϊκές χώρες. Αν χρησιµοποιείτε το ποδήλατο για να πάτε στη
δουλειά ή έχετε σκεφτεί να το κάνετε, µπορείτε να συµµετέχετε στην καµπάνια µόνος ή - ακόµα καλύτερα-
δηµιουργώντας την δική σας οµάδα.
Τα βήµατα είναι απλά και το µόµο που κάνετε είναι να επισκεφθείτε τον ιστότοπο της καµπάνιας και να
δηλώσετε συµµετοχή καταχωρώντας τα στοιχεία σας και την εταιρεία στην οποία εργάζεστε.
Η καµπάνια γίνεται ακόµα πιο λειτουργική αν δηµιουργήσετε δική σας οµάδα, παρακινώντας και άλλους
συναδέλφους να συµµετέχουν. Στην συνέχεια αρχίζετε να καταγράφετε τις διαδροµές και τα χιλιόµετρα που
πραγµατοποιείτε καθηµερινά. Η οµάδα µε τις περισσότερες διαδροµές κερδίζει. Η πλατφόρµα της
καταµέτρησης θα είναι ανοιχτή για όλους από την Τετάρτη 1η Απριλίου, προκειµένου οι καινούργιοι
συµµετέχοντες να έχουν την ευκαιρία να εγκλιµατιστούν στην λειτουργία της. Όλες οι καταχωρήσεις θα
µηδενιστούν την Τρίτη 31 Απριλίου και από Τετάρτη 1η Μαϊου ... τα κοντέρ θα είναι έτοιµα για µέτρηµα!
Αν θέλετε να µάθετε περισσότερα για το «Με ποδήλατο στη δουλειά», χρειάζεστε βοήθεια στο να
δηµιουργήσετε τη δική σας οµάδα ή απλώς θέλετε να βάλετε και εσείς ένα πετάλι στην προσπάθεια αυτή,
µπορείτε να επικοινωνήσετε µε την Μαρία Καραγιαννάκη: biketowork@biketowork.gr ή info@podilattiki.gr -
Τηλ 6936 511260
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Σηµαντικά είναι τα αποτελέσµατα ερευνητικού προγράµµατος µε τίτλο «Φιλική προς το περιβάλλον παραγωγή
βιοµάζας», που εκτελείται τα τελευταία τρία έτη από το Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, το ΚΑΠΕ και το ΤΕΙ Θεσσαλίας
στο πλαίσιο του προγράµµατος ΘΑΛΗΣ. Το πρόγραµµα πραγµατοποιείται µε χρηµατοδότηση της ΕΕ και της
Ελλάδας από το Υπουργείου Παιδείας και του Προγράµµατος Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση του ΕΣΠΑ 2007-
2013.
Ο επιστηµονικός υπεύθυνος του προγράµµατος Θεοφάνης Γέµτος αναφέρθηκε στην ανάγκη εκτέλεσης του
προγράµµατος, δηλαδή τον στόχο «20-20-20» της ΕΕ και στην παραγωγή βιοµάζας που θα συµβάλει στην
επίτευξη του στόχου. Ο στόχος «20-20-20» σηµαίνει, σύµφωνα µε τον ίδιο, 20% µείωση των εκποµπών των
αερίων του θερµοκηπίου σε σχέση µε τα επίπεδα του 1990 σύµφωνα µε την Οδηγία 2009/29/ΕΚ, 20% διείσδυση
των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας σύµφωνα µε
τηνΟδηγία 2009/28/ΕΚ και 20% εξοικονόµηση πρωτογενούς ενέργειας.
∆εν παραλείπει να τονίσει ότι ένα τµήµα της παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ, θα προέλθει από βιοµάζα.
Ιδιαίτερα τα καύσιµα µεταφορών µε την υπάρχουσα τεχνολογία µπορούν να παραχθούν µoνον από βιοµάζα.
Η βιοµάζα σύµφωνα µε τα στοιχεία της ίδιας οδηγίας , εξηγεί ο κ. Γέµτος, πρέπει να έχει ένα όριο εξοικονόµησης
εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου που οδηγεί σε χρήση κυρίως υπολειµµάτων καλλιεργειών, ζωικών

ΦΙΛΙΚΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ
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εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου που οδηγεί σε χρήση κυρίως υπολειµµάτων καλλιεργειών, ζωικών
εκτροφών, βιοµηχανίας, και ανθρώπινης διαβίωσης. Ένα µέρος θα προέρχεται από λιγνινοκυτταρινούχα υλικά
που παράγονται µε πρακτικές που εξασφαλίζουν τα οριζόµενα από την οδηγία στοιχεία αειφορίας.
Αυτό οδηγεί στο συµπέρασµα ότι θα χρησιµοποιηθεί όλο το παραγόµενο υλικό από τις καλλιέργειες που θα
αφήσει τα χωράφια χωρίς κάλυψη ενώ θα αφαιρέσει την οργανική ύλη που τροφοδοτεί την οργανική ουσία
του εδάφους.
Η διατήρηση των γυµνών εδαφών ιδιαίτερα το χειµώνα µε τις πολλές βροχές και η χαµηλή οργανική ουσία
οδηγούν σε υποβάθµιση των εδαφών λόγω διάβρωσης, µείωσης της οργανικής ουσίας και της
βιοποικιλότητας. Πρέπει προφανώς να ληφθούν µέτρα περιορισµού της υποβάθµισης των εδαφών.
Μια ανάλυση των προτεινόµενων λύσεων διεθνώς, σύµφωνα µε τον κ. Γέµτο, υποδεικνύει µέτρα για περιορισµό
των επιπτώσεων.
Όπως για παράδειγµα η εφαρµογή αµειψισπορών, δηλαδή εναλλαγή καλλιεργειών για χρονικά διαστήµατα. Ο
καλός σχεδιασµός των αµειψισπορών και η χρήση ψυχανθών συµβάλλουν στον επιτυχή έλεγχο παρασίτων και
ζιζανίων, εµπλουτισµό του εδάφους σε άζωτο, καλύτερη αξιοποίηση των θρεπτικών στοιχείων και του νερού.
Ειδική αναφορά στο ίδιο πρόγραµµα γίνεται και για τη Γεωργία Συντηρήσεως. Πρόκειται για µια πρόταση που
στοχεύει στην ανάπτυξη αειφορικών γεωργικών συστηµάτων. Η Γεωργία Συντηρήσεως συνδυάζει τα
συστήµατα µειωµένης κατεργασίας και µε χρήση αµειψισπορών που προσφέρουν σηµαντικά περιβαλλοντικά
οφέλη. Πρόκειται για ένα από τα βασικά συµπεράσµατα σε πείραµα κατεργασιών εδάφους για παραγωγή
βιοµάζας, που πραγµατοποιήθηκε από τον κ. Ευστράτιο Γιοβανούδη που εργάζεται στο πρόγραµµα.
Στην παρούσα ερευνητική δραστηριότητα, ο σκοπός ήταν, όπως δηλώνει στο ΑΜΠΕ ο ερευνητής, να
µελετήσουµε την αλληλεπίδραση 5 µεθόδων κατεργασίας εδάφους σε ένα πλήρως τυχαιοποιηµένο πειραµατικό
τεµάχιο που βρίσκεται στο αγρόκτηµα του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας στο Βελεστίνοκαθώς και διάφορες
ενεργειακές καλλιέργειες σε ένα σύστηµα αµειψισπορών (2 καλλιέργειες τον χρόνο). Το πείραµα αποτελείται από
έναν αρδευόµενο πειραµατικό αγρό µε συνολική καλλιεργήσιµη έκταση 2,52 στρ. Όπως ανέφερε ο
κ. Γιοβανούδης η έρευνα έδειξε ότι από τα συστήµατα µειωµένης κατεργασίας και τη χρήση αµειψισπορών
προκύπτουν σηµαντικά περιβαλλοντικά οφέλη. Στις χειµερινές καλλιέργειες τα αποτελέσµατα ήταν εφάµιλλα
ανάµεσα στις µειωµένες κατεργασίες µε την συµβατικές.

Πηγή: ΑΠΕ/ΜΠΕ
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Ένας στους τρεις σε περισσότερους από 431.000 εγγεγραµµένους χρήστες προηγούµενων εκστρατειών
διέκοψαν το κάπνισµα µε το πέρας τριών µηνών χρήσης της δωρεάν ψηφιακής εφαρµογής iCoach. Με
νέες και βελτιωµένες λειτουργίες, η ανανεωµένη εφαρµογή, που λειτουργεί τόσο στο διαδίκτυο, όσο και σε
φορητές συσκευές θα µπορεί να βοηθήσει ακόµα περισσότερους καπνιστές να σβήσουν το τελευταίο
τους τσιγάρο.
Με την διοργάνωση της Παγκόσµιας Ηµέρας Κατά του Καπνίσµατος στις 31 Μαΐου, η εκστρατεία ‘Ex-
smokers are Unstoppable’ ενθαρρύνει τους καπνιστές να ξεκινήσουν µια προσωπική προσπάθεια και να
στραφούν σταδιακά και σταθερά προς ένα πιο υγιή και απαλλαγµένο από το κάπνισµα τρόπο ζωής.
Με πρώτη παρουσίαση το 2011, η καµπάνια ‘Ex-Smokers are Unstoppable’ δηµιουργήθηκε από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να βοηθήσει νέους ηλικίας 24-35 χρονών σε όλη την Ευρώπη να σταµατήσουν το
κάπνισµα. Η καµπάνια συνεχίστηκε επιτυχηµένα το 2012 και το 2013, ενώ επανέρχεται το 2015, πιο
αποφασιστικά από ποτέ µε σκοπό να βοηθήσει τους νέους να εγκαταλείψουν το κάπνισµα και να
προωθήσει τα πολλά πλεονεκτήµατα ενός τρόπου ζωής χωρίς καπνό. Καλύτερη υγεία και ευηµερία,
περισσότερο διαθέσιµο εισόδηµα και τελικά καλύτερη ποιότητα ζωής περιµένει όσους αποφασίσουν να
διακόψουν το κάπνισµα. Επιπλέον, πέρα από το όφελος του ποιοτικού χρόνου ζωής για τους πρώην
καπνιστές, η διακοπή του καπνίσµατος απαλλάσσει τα ευρωπαϊκά συστήµατα υγείας και τις
οικονοµίες από την οικονοµική επιβάρυνση που ενέχει. Το συνολικό κόστος του καπνίσµατος σε παροχές
υγείας στις κοινωνίες τις Ε.Ε. εκτιµάται στα 544€ δις το 2009.
Κάνοντας λόγο γιατί η µάχη κατά του καπνίσµατος είναι τόσο σηµαντική για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο
Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας Τροφίµων, Vytenis Andriukaitis, δήλωσε: «Σχεδόν 700.000 άνθρωποι
πεθαίνουν κάθε χρόνο στην Ε.Ε. από αίτια που σχετίζονται µε το κάπνισµα. Πιο πολλοί άνθρωποι
πεθαίνουν συνολικά από τα τσιγάρα παρά από τα αυτοκινητιστικά ατυχήµατα, το έγκληµα και τη χρήση
ναρκωτικών µαζί. Για αυτό το λόγο έχω δεσµευτεί να ενισχύσω τη δράση της Ε.Ε. στη µείωση των
ασθενειών που σχετίζονται µε το κάπνισµα σε όλη την Ε.Ε. µέσω της νοµοθεσίας, της καµπάνιας ‘Ex-
smokers are Unstoppable’ και την συνεργασία των Κρατών-Μελών, της κοινωνίας των πολιτών και άλλους
διεθνείς εταίρους.»

ΕΧ-SMOKERS ARE UNSTOPPABLE
Ευρωπαϊκή Καµπάνια για κινητοποίηση διακοπής του καπνίσµατος
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διεθνείς εταίρους.»
Η τελευταία καµπάνια ‘Ex-smokers are Unstoppable’ ξεκινά µε το λανσάρισµα του βελτιωµένου iCoach, της
ψηφιακής εφαρµογής που λειτουργεί τόσο στο διαδίκτυο, όσο και σε φορητές συσκευές µε λογισµικό
Apple και Android στις 23 γλώσσες των 28 χωρών µελών. Το iCoach διατίθεται δωρεάν και είναι εύκολα
προσβάσιµο σε όσους επιθυµούν να το χρησιµοποιήσουν. Το iCoach 2015 έχει πλέον πιο µοντέρνα
εµφάνιση και αισθητική, και φιλική στην χρήση πλοήγηση, καθώς και επιπρόσθετες λειτουργίες χρήστη και
συγκεκριµένα µια λειτουργία κινητοποίησης. Το εργαλείο αυτό συνεχίζει να καθοδηγεί τους χρήστες µέσα
από 5 διαδοχικές φάσεις διακοπής του καπνίσµατος, αλλά πλέον ενσωµατώνει µερικές προσωπικές,
σταδιακές προκλήσεις. Για παράδειγµα, διατηρεί ιστορικό του πόσα τσιγάρα κάπνισε κάποιος την ηµέρα,
καθώς ο χρήστης µπορεί να υποτιµήσει τη συνήθειά του (για καπνιστές στο στάδιο 2). Αναβάλει το
«καλύτερο» τσιγάρο της ηµέρας 10 φορές για 10 λεπτά και έπειτα για 20 λεπτά (για καπνιστές στο στάδιο 3).
Προτρέπει το χρήστη να αφήσει τα τσιγάρα στο σπίτι όταν αυτός χρειάζεται να κάνει κάποια µικρή δουλειά
εκτός σπιτιού (για καπνιστές στο στάδιο 4)
Αυτές οι προκλήσεις επιτρέπουν στους χρήστες να θέτουν στον εαυτό τους µικρούς, εφικτούς στόχους, οι
οποίοι όταν επιτευχθούν, τους ενθαρρύνουν να προσπαθήσουν περισσότερο και να κερδίσουν τον
έλεγχο επί της συνήθειας τους.
«Η ερευνά µας πάνω σε διάφορα µοντέλα αλλαγής συµπεριφοράς, µας οδήγησε στο συµπέρασµα ότι
προκειµένου να µεγιστοποιήσουµε το βαθµό επιρροής πρέπει να µοιράσουµε την πορεία προς έναν τρόπο
ζωής απελευθερωµένο από το κάπνισµα σε µικρότερα βήµατα µε ενδιάµεσους, εφικτούς στόχους. Για
κάποιον που σκέφτεται ελάχιστα να διακόψει το κάπνισµα, το να εστιάσει άµεσα στον τελικό στόχο είναι
πραγµατικά ακατόρθωτο», εξηγεί ο Steven De Peuter της BrandNewHealth, συνεργάτης της εκστρατείας
που ανέπτυξε την πλατφόρµα του iCoach.
Κάθε χρόνο στις 31 Μαΐου, ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας (Π.Ο.Υ.) και οι εταίροι του οργανώνουν την
Παγκόσµια Ηµέρα Κατά του Καπνίσµατος σχετικά µε τις βλαβερές συνέπειες του καπνίσµατος στην υγεία
και για την προσπάθεια µείωσης των καταναλωτικών προϊόντων καπνού σε όλο τον κόσµο. Γιατί να µην
λάβετε και εσείς µέρος στην εφαρµογή iCoach από σήµερα και να βάλετε τον πρώτο σας στόχο για την
Παγκόσµια Ηµέρα Κατά του Καπνίσµατος;
Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να επισκεφτείτε το www.exsmokers.eu και τη διαδικτυακή πύλη της
∆ηµόσιας Υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης http://health.europa.eu
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Τον Μάρτιο, ο ∆ήµος Αθηναίων, µε φορέα υλοποίησης
τον Σ.Κ.Ε.Π., διοργάνωσε έναν µήνα βιωµατικών
δράσεων εξοικείωσης µε την διαφορετικότητα, µέσω
της ενηµέρωσης, συνειδητοποίησης και καταγραφής
των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν τα άτοµα µε
αναπηρία.
Οργανώθηκαν βιωµατικές οµιλίες σε 14 σχολεία του
∆ήµου Αθηναίων για 800 µαθητές δηµοτικού &
γυµνασίου, από νέους µε αναπηρία, στελέχη και
συνεργάτες του Σ.Κ.Ε.Π.
Έγινε προσοµοίωση κινητικής και αισθητηριακής
αναπηρίας στην Πλατεία Συντάγµατος, στις 28
Μαρτίου 2015, από τις 12.00µµ έως τις 14.00µµ. ∆ράση
βιωµατικής προσοµοίωσης κινητικής αναπηρίας:
µικροί και µεγάλοι που δεν αντιµετωπίζουν πρόβληµα
κινητικής αναπηρίας κάθισαν σε αναπηρικό αµαξίδιο,
µε στόχο να µετακινηθούν στους δρόµους της πόλης
τους. Βιωµατική προσοµοίωση αισθητηριακή

Τα φυτά είναι µοναδικοί οργανισµοί, που µπορούν να
παράγουν ζάχαρα µόνο από το φώς του ήλιου, το
διοξείδιο του άνθρακα και το νερό. Η ικανότητα αυτή
των φυτών για άµεση σύνθεση της τροφής τους,
επέτρεψε την επιτυχηµένη εξάπλωσή τους σε κάθε
γωνιά του πλανήτη, µε τον συνολικό αριθµό των
φυτικών ειδών να εκτιµάται περί τις 250.000. Με αυτές
τους τις ικανότητες, τα φυτά αποτελούν τους βασικούς
παραγωγούς βιοµάζας, παρέχοντας στον άνθρωπο
και στα ζώα τροφή, χαρτί, φάρµακα, χηµικά, ενέργεια
και ένα ευχάριστο περιβάλλον.
Ο µαγευτικός αυτός κόσµος των φυτών θα προβληθεί
δηµόσια κατά τη διάρκεια της τρίτης ∆ιεθνούς "Ηµέρας
της Μαγείας των Φυτών" που διοργανώνεται στις 18
Μαΐου, 2015 υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού
Οργανισµού Επιστηµών των Φυτών στις Βρυξέλλες
(www.epsoweb.org). Είναι η συνέχεια των δύο
προηγουµένων οργανώσεων το 2012 και 2013, όπου
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τους. Βιωµατική προσοµοίωση αισθητηριακή
αναπηρίας, όπου οι συµµετέχοντες βίωσαν τον τρόπο
αντίληψης των ατόµων µε προβλήµατα όρασης σε
διάφορες δραστηριότητες (κίνηση στο χώρο µε τη
βοήθεια λευκού µπαστουνιού, εισαγωγή σε τεχνικές
συνοδείας κτλ). Η δράση υλοποιήθηκε µε εκπαιδευτές
κινητικότητας & προσανατολισµού για άτοµα µε
προβλήµατα όρασης.
Στην δράση παρευρέθηκαν: ο δήµαρχος Αθηναίων κ.
Γιώργος Καµίνης, η Αντιδήµαρχος για το Παιδί κ. Μαρία
Ηλιοπούλου, η Αντιδήµαρχος Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, Πρόνοιας & Ισότητας κ. Μαρία
Στρατηγάκη, και οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ. Αντώνης
Καφετζόπουλος, κ. Ανδρέας Γεννηµατάς.

προηγουµένων οργανώσεων το 2012 και 2013, όπου
πάνω από 689 Ιδρύµατα σε 54 χώρες του κόσµου
διοργάνωσαν περισσότερες από 1000 εκδηλώσεις. Με
την συντονισµένη αυτή εκδήλωση, θα 'φυτευτούν'
εικονικοί και συνεχώς βλαστάνοντες σπόροι στην
συλλογική συνείδηση του Παγκόσµιου Κοινού ώστε να
γίνει κατανοητή η ιδιαίτερη σηµαντικότητα των
επιστηµών των φυτών για το τωρινό και µελλοντικό
κοινωνικό, περιβαλλοντικό και οικονοµικό τοπίο.
Η "Ηµέρα της Μαγείας των Φυτών" έχει ήδη υιοθετηθεί
από 44 χώρες σε όλο τον κόσµο. Όλες οι πληροφορίες
για τη σχετική πρωτοβουλία είναι διαθέσιµες στον
ιστότοπο www.plantday.org. Η πρωτοβουλία αυτή
υποστηρίζεται από ένα δίκτυο εθνικών συντονιστών
που εθελοντικά προωθούν και διαδίδουν την
δραστηριότητα στη χώρα τους.
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