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«Λυπητερή» ύψους 3 δισ. ευρώ
στέλνει στην Ελλάδα η Ευρωπαϊκή
Ένωση για παράνομες αγροτικές
επιδοτήσεις και πρόστιμα. Μάλιστα, το
1,5 δισ. ευρώ θα πρέπει να πληρώσουν
οι αγρότες και οι συνεταιρισμοί,
σύμφωνα με τον Ευρωπαίο επίτροπο
για τη Γεωργία και την Αγροτική
Ανάπτυξη Φιλ Χόγκαν.

Μετά την επιτυχή διεκδίκηση και την
ανάδειξή της ως Γαστρονομική
Περιφέρεια της Ευρώπης 2019, η
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου κάνει ένα
ακόμα βήμα για την παγκόσμια
αναγνώριση και διάδοση της
αιγαιακής διατροφής. Όπως
ανακοινώθηκε, ξεκίνησαν οι
συζητήσεις για την σύνταξη του
φακέλου κατάθεσης πρότασης, για
εγγραφή της αιγαιακής διατροφής
στον κατάλογο της UNESCO, ως άυλης
πολιτιστικής κληρονομιάς της
ανθρωπότητας.

Η Ορνιθολογική μας προσκαλεί για 23η
χρονιά να συμμετάσχουμε στην πιο
χαρούμενη γιορτή της άνοιξης, τα
«Χελιδονίσματα», και να υποδεχθούμε τα
χελιδόνια, φτιάχνοντάς τους μια πήλινη
χελιδονοφωλιά! Αυτή την Κυριακή 12
Μαρτίου, 11.00-14.00, στο Κτήμα Συγγρού
στο Μαρούσι, στoν Πύργο Συγγρού.
Η είσοδος του Κτήματος Συγγρού
είναι από τη λεωφόρο Κηφισίας 182,
στο ύψος του ΚΑΤ.

{ eco news }

Σ

τον ευρύτερο χώρο του
Δημαρχείου Αγίων Αναργύρων- Καματερού Την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2017 πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του
πρώτου «Πάρκου Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης & Ανακύκλωσης» στην
Ευρώπη, παρουσία του Προέδρου
της Δημοκρατίας κ. Προκόπιου Παυλόπουλου και προσωπικοτήτων
κύρους, από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Το πρώτο «Πάρκο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης & Ανακύκλωσης»
δημιουργήθηκε από το εθνικό Συλλογικό Σύστημα ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ σε συνεργασία με το Δήμο
Αγίων Αναργύρων- Καματερού και
αποτελεί το πρώτο στην Ευρώπη.
Το Πάρκο Ανακύκλωσης έχει ως
στόχο να ενισχύσει την περιβαλλοντική εκπαίδευση και συνείδηση των
νέων ανθρώπων, καθώς και να αυξηθεί
η συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία της ανακύκλωσης. Ο Πρόεδρος της
Δημοκρατίας, κύριος Προκόπιος Παυλόπουλος, ο οποίος πραγματοποίησε
τα εγκαίνια του Πάρκου Ανακύκλωσης,
δήλωσε «Σας ευχαριστώ που μου δίνεται την ευκαιρία να αναδείξω από την
πλευρά της Πολιτείας αυτή την πρωτοποριακή προσπάθεια. Είναι, μια
μεγάλη αρχή και βρίσκομαι εδώ για να
τονίσω ότι είναι ανάγκη να βρείτε όσο
γίνεται περισσότερους μιμητές.»
Ο Δήμαρχος Αγίων ΑναργύρωνΚαματερού, κύριος Νίκος Σαράντης
καλωσορίζοντας τους παρευρισκόμενους, δήλωσε «Είμαστε χαρούμενοι
που στο Δήμο μας δημιουργήθηκε
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Πάρκο Περιβαλλοντικής

Εκπαίδευσης & Ανακύκλωσης

ένας μοναδικός «Πολυχώρος Ανακύκλωσης», που συνδυάζει την εκπαίδευση και την ανακύκλωση, με την
αναψυχή και το παιχνίδι. Είμαστε
σίγουροι ότι σε συνεργασία με το
Υπουργείο, την Περιφέρεια, τους
άλλους Δήμους και την ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ θα καταφέρουμε
να συμβάλλουμε στην επίτευξη των
εθνικών στόχων ανακύκλωσης. Είμαστε βέβαιοι ότι με την έναρξη λειτουργίας του Πάρκου Ανακύκλωσης θα
καταφέρουμε να δημιουργήσουμε ένα
νέο σημείο εκκίνησης των προσπαθειών για την προώθηση της ανακύκλωσης στη χώρα μας».
Τα επίσημα εγκαίνια χαιρέτισαν ο
Εκπρόσωπος του Πρωθυπουργού και
Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κύριος Σωκράτης
Φάμελλος, ο Εκπρόσωπος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών & Πάσης Ελλάδος, Πρωτοσύγκελος Συμεών, ο
Υπουργός Περιβάλλοντος Κύπρου,
κύριος Νικόλαος Κουγιάλης, η
Πρέσβης της Σουηδίας στην
Ελλάδα, κυρία Charlotte
Wrangberg, ο Πρέσβης της Γαλλικής Δημοκρατίας στην Ελλάδα,
κύριος Christophe Chantepy, ο
Εκπρόσωπος της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κύριος
Γεώργιος-Σταύρος Κρεμλής, ο
εκπρόσωπος της Περιφερειάρχη
Αττικής, κύριος Σπύρος Τζόκας,
καθώς και ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
του Συλλογικού Συστήματος
ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ,
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κύριος Παύλος Ραβάνης,
ο οποίος επεσήμανε
«Είμαστε ιδιαίτερα
περήφανοι που στο
«Πάρκο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και
Ανακύκλωσης» έχουμε
τοποθετήσει και θα λειτουργεί το υψηλής
τεχνολογίας «Πολυκέντρο Ανακύκλωσης»,
αποτελώντας τη δεύτερη
χώρα, σε όλο τον κόσμο, μετά τη Σουηδία που θα λειτουργεί.
Αποδεικνύουμε εμπράκτως ότι στην
Ελλάδα μπορούμε να καινοτομούμε
και να πρωτοπορούμε και στα θέματα
της ανακύκλωσης. Με το νέο «Πολυκέντρο Ανακύκλωσης», που αποτελεί τον
πλέον εξελιγμένο εξοπλισμό ανακύκλωσης συσκευασιών, η ανακύκλωση
περνά στο νέο στάδιο εξέλιξής

της και οι Έλληνες πολίτες πλέον θα
ανακυκλώνουν με τον πιο εύκολο και
γρήγορο τρόπο στον κόσμο». Στο πλαίσιο της εκδήλωσης των εγκαινίων, ο
Δήμαρχος Αγίων Αναργύρων-Καματερού και ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Συλλογικού Συστήματος «Ανταποδοτική
Ανακύκλωση» απένειμαν συμβολικά
στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας μια
επίχρυση ελιά, μεταφέροντας παράλ-

ληλα ένα ουσιαστικό μήνυμα προς
ολόκληρη την ελληνική κοινωνία και
την ευρωπαϊκή κοινότητα, για τη σημασία της ανακύκλωσης και της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης όλων μας.
Στην εκδήλωση των επίσημων
εγκαινίων του Πάρκου Ανακύκλωσης,
παρευρέθηκαν ως επίσημοι προσκεκλημένοι 200 μαθητές που έχουν πρωτεύσει στους “Μεγάλους Διαγωνισμούς Ανακύκλωσης”, οι οποίοι λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο της Δράσης
των “Μεγάλων Γιορτών Ανακύκλωσης
για τους μαθητές” σε Δήμους όλης της
χώρας. Επίσης, παρευρέθηκαν ο Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Γιάννης Τσιρώνης, ο εκπρόσωπος του Προέδρου της ΝΔ Βουλευτής κ. Κώστας Σκρέκας, o εκπρόσωπος
της Προέδρου του
ΠΑΣΟΚ Βουλευτής κ.
Γιάννης Μανιάτης, οι
Βουλευτές κ. Δημήτρης
Κωνσταντόπουλος, κα
Γεωργία Μαρτίνου, κα
Άννα Καραμανλή,
Δήμαρχοι, τέως Δήμαρχοι και εκπρόσωποι
αρχών, θεσμών και
φορέων.
Το Πάρκο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης &
Ανακύκλωσης καλύπτει
έκταση 3 στρεμμάτων
και περιλαμβάνει το Πολυκέντρο Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης συσκευασιών, έναν πρότυπο βοτανικό κήπο με
περισσότερα από 100 διαφορετικά
είδη ελληνικών φυτών, καθώς και μια
οικολογική λίμνη. Επιπλέον, στο
Πάρκο Ανακύκλωσης στεγάζεται το
Εργαστήρι Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, όπου πραγματοποιούνται
μαθήματα, σεμινάρια και διαδραστικά
παιχνίδια σε μαθητές πρωτοβάθμιας
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
ώστε να αποκτούν περιβαλλοντική
συνείδηση, κατανοώντας τα σημαντικά οφέλη που επιτυγχάνονται από
τη διαδικασία της ανακύκλωσης.
Το Πάρκο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης & Ανακύκλωσης βρίσκεται
στο χώρο του Δημαρχείου Αγίων
Αναργύρων -Καματερού (Λ. Δημοκρατίας 61), είναι ανοικτό 7 ημέρες
την εβδομάδα και είναι απολύτως
σύμφωνο τόσο με το «Εθνικό Σχέδιο
Διαχείρισης Αποβλήτων» της Ελλάδας, όσο και με τις προτεραιότητες
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την
ανακύκλωση συσκευασιών.

Το φυσικό αέριο «προσέχει την τιμή του»
Σημαντική μείωση στην
τιμή φυσικού αερίου
βλέπουν πλέον οι
επαγγελματίες και ιδιώτες
οδηγοί καθώς το κόστος
του καυσίμου είναι κατά 5%
φθηνότερο.

Τ

α αυτοκίνητα που κινούνται
με φυσικό αέριο μπορούν να
διανύσουν με οικονομά και
αυτονομία χιλιάδες χιλιόμετρα σε
όλη την επικράτεια απολαμβάνοντας ένα συνεχώς διευρυνόμενο
δίκτυο πρατηρίων φυσικού αερίου.
Οι σημαντικότερες «γωνιές» της
Αθήνας μπορούν πλέον να υποδεχθούν τους οδηγούς που κινούνται
με φυσικό αέριο. Όμως και εκτός
της πρωτεύουσας, άλλες μεγάλες
πόλεις εξυπηρετούν έναν μεγάλο
αριθμό οχημάτων φυσικού αερίου,
τα οποία κάνουν μια «στάση» στη
Λάρισα, το Βόλο, τη Λαμία ή τη Θεσσαλονίκη για ανεφοδιασμό. Τα πρατήρια Fisikon είναι πλέον το σήμα
κατατεθέν της οικολογικής οδήγησης και κανείς πλέον δεν μπορεί να
αμφισβητήσει ότι ο δρόμος προς τη
νέα γενιά καυσίμων είναι πλέον
(ευτυχώς) χωρίς επιστροφή.
Βασικό πλεονέκτημα του φυσικού αερίου κίνησης (CNG) παραμένει το γεγονός ότι δεν υπάρχει
δυνατότητα να νοθευθεί καθώς το
γέμισμα γίνεται απευθείας από τους
υπόγειους αγωγούς της ΔΕΠΑ.

Επιδοτήσεις για τα επαγγελματικά
οχήματα φυσικού αερίου
Επιχειρήσεις με αυξημένες ανάγκες
μετακίνησης και μεταφοράς αγαθών όπως είναι μεταφορικές εταιρείες, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών courier, ταξί, τουριστικές επιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελματίες
από τον κλάδο της κατασκευής
(ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί κλπ)
μπορούν να εκμεταλλευθούν και το
χαμηλότερο κόστος αγοράς οχημάτων φυσικού αερίου.
Οι επαγγελματίες οδηγοί μπορούν να αποκτήσουν ολοκαίνουρια
οχήματα φυσικού αερίου κάνοντας
χρήση προγραμμάτων επιδότησης
που προσφέρουν μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες σε συνεργασία με
τη ΔΕΠΑ.
Η ΔΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος για την περαιτέρω ανάπτυξη της αεριοκίνησης προχώρησε
σε συμφωνία με τις εταιρίες ΒΙΑΜΑΡ ΑΕ, ΜΕRCEDES-BENZ EΛΛΑΣ,
GENERAL MOTORS HELLAS A.E.
και KOSMOCAR AE για την επιδότηση συγκεκριμένου αριθμού επαγγελματικών οχημάτων φυσικού
αερίου.
Η επιδότηση, αφορά είτε σε μείωση της τιμής αγοράς του οχήματος,
είτε σε διάθεση δωρεάν καυσίμου και

σκοπό έχει τη γνωριμία των επαγγελματιών-οδηγών με το οικολογικό και
οικονομικό φυσικό αέριο (οικονομία
στην κατανάλωση έως 60%).
●●SCODA OCTAVIA 1.4 TSI G-TECH
●●OPEL COMBO
●●MERCEDES SPRINDER NGD
●●VOLKSWAGEN CADDY
●●MERCEDES B-CLASS 200 NGD
●●MERCEDES E-CLASS 200 NGD

Αυτοκίνητα φυσικού αερίου στην
ελληνική αγορά
Η εγχώρια και διεθνής αγορά προ-

σφέρουν μια ευρεία γκάμα από
μοντέλα φυσικού αερίου (ΙΧ και
επαγγελματικά) και μια σειρά από
κίνητρα (επιδοτήσεις, φοροαπαλλαγές κλπ) για τη μετακίνηση με
φυσικό αέριο.

Οι Έλληνες οδηγοί έχουν στη
διάθεσή τους ΙΧ και επαγγελματικά
CNGμοντέλα από όλες τις μεγάλες
αυτοκινητοβιομηχανίες. Τα πιο
γνωστά μοντέλα κυκλοφορούν και
σε CNG εκδόσεις ενώ η γκάμα
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τους διευρύνεται συνεχώς με νέα
μοντέλα να κάνουν την εμφάνισή
τους στη διεθνή και την ελληνική
αγορά. Ήδη στους ελληνικούς
δρόμους κυκλοφορούν CNG οχήματα γνωστών αντιπροσωπειών
όπως είναι η Fiat (Fiat 500L
Natural Power, Fiat Qubo 1.4 70
PS, Fiat Punto 1.4 70 PS, Fiat
Panda, Fiat Doblo 1.4 T-Jet 120
PS), η Audi (Audi A3 Sportback
g-tron),η MercedesBenz (B Class
200, E 200 NTG, Benz Sprinter
NGT), η Lancia (Lancia Ypsilon 0.9
TwinAir), η Piaggio,η Iveco (Iveco
Daily), η Volskwagen (VW Golf 1.4
TGi, Passat 1.4 TSI 150 PS
EcoFuel, EcoUp, CaddyVan
Ecofuel), η Seat (Seat Leon 1.4
TGI 110 PS), η Skoda(OctaviaGTEC) και η Opel (Opel Zafira
Tourer 1.6 CNG Turbo, Opel Combo
1.4 T-Jet 120 PS).
Σε μια περίοδο όπου το δίκτυο
πρατηρίων φυσικού αερίου διευρύνεται συνεχώς και το θεσμικό πλαίσιο έχει ολοκληρωθεί, το φυσικό
αέριο γίνεται πρωταγωνιστής όχι
μόνο στα επιχειρηματικά δρώμενα
του κλάδου αλλά στη καθημερινότητα ιδιωτών και επιχειρήσεων.
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αριθμοι

οι

τησ εβδομαδασ

Κάθε εβδομάδα βλέπουμε τον κόσμο
μέσα από τους αριθμούς.

92%

του πληθυσμού του πλανήτη ζει σε περιοχές
όπου η ποιότητα του αέρα της ατμόσφαιρας δεν
πληροί τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί
από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας

1,7

εκατομμύρια παιδιά
τον χρόνο οδηγούνται
σε θανατηφόρες
περιπτώσεις διάρροιας,
ελονοσίας και
πνευμονία από
ανθυγιεινά και
μολυσμένα
περιβάλλοντα

Η έκταση των
ωκεανών και
θαλασσών του
πλανήτη που είναι
καλυμμένη από
επιπλέοντες
πάγους είναι πλέον
η μικρότερη που
έχει καταγραφεί από
τη δεκαετία του
1970, σύμφωνα με τα
στοιχεία από το
Εθνικό Κέντρο
Δεδομένων Χιονιού
και Πάγου των ΗΠΑ
στο Κολοράντο.
Αυτό σημαίνει ότι
πιθανότατα
πρόκειται επίσης για
αρνητικό
παγκόσμιο ρεκόρ
των τελευταίων
χιλιετιών.

Οι ασυνήθιστα
υψηλές
θερμοκρασίες στις
αρκτικές περιοχές
γύρω από τον
Βόρειο Πόλο
προβληματίζουν
έντονα τους
επιστήμονες
καθώς αποτελούν
τροχοπέδη για τον
σχηματισμό των
πάγων.

65-68

λύκοι

{ last page }

καταγράφηκαν
πέρυσι στη
Νορβηγία, σύμφωνα
με την οργάνωση
Rovdata, που
παρακολουθεί
τα άγρια ζώα

17,5
βαθμούς Κελσίου είναι το νέο επίσημο
ρεκόρ υψηλής θερμοκρασίας για την ήπειρο
της Ανταρκτικής, σύμφωνα με τον
Παγκόσμιο Οργανισμό Μετεωρολογίας
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