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ΟΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΣΤΗ ΠΟΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ
ΜΟΝΤΕΛΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Είναι γνωστό ότι η ΕΕ πρωτοστατεί στον αγώνα κατά της
κλιματικής αλλαγής αλλά και στη χάραξη μιας ενιαίας ευρωπαϊκής
ενεργειακής Στρατηγικής, θέτοντας μετρήσιμους δεσμευτικούς
στόχους και υιοθετώντας δράσεις ενίσχυσης και χρηματοδότησης.
Πέρα από τους γενικούς ευρωπαϊκούς στόχους, πολλά είναι και
τα μεμονωμένα παραδείγματα τοπικών κοινωνιών, που έθεσαν

Επιστολή/Πρόσκληση, έλαβε το
ECOCITY από το Γραφείο της
Υπουργού ΠΕΚΑ, για την πρωτο-
βουλία να αναδασώσει 100.000
στρέμματα καμένα της Αττικής, στην
επόμενη τετραετία. Αξιόλογη
πρωτοβουλία που όπως αναφέρει η

ακόμα ψηλότερους στόχους και πέτυχαν λαμπρά οφέλη
προστασίας του περιβάλλοντος, ενεργειακής βελτίωσης,
οικονομικής ανάπτυξης, απασχόλησης. Πόλεις μεγάλες όπως το
Λονδίνο, η Στοκχόλμη και το Αννόβερο, καθώς και μικρές, όπως
το Vaxjo των 80.000 κατοίκων, συναγωνίζονται ποια θα βάλει
τους πιο φιλόδοξους στόχους και θα κερδίσει τα πρωτεία της πιο
πράσινης πόλης. Γιατί στην πορεία γι αυτές τις μεγάλες αλλαγές
των επόμενων χρόνων, ο ρόλος και η ευθύνη των τοπικών
κοινωνιών αποτελούν καθοριστικό κρίκο της αλυσίδας Έτσι ενώ πρωτοβουλία που, όπως αναφέρει η

επιστολή, γίνεται για πρώτη φορά
συντονισμένη από την πολιτεία. Χθες,
Κυριακή 21 Μαρτίου, δίπλα από το
Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης, με τη
συνεργασία της ∆/νσης Αναδασώσεων
Αττικής, του Συνδέσμου Προστασίας
και Ανάπτυξης Πεντελικού (Σ.Π.Α.Π.)
και του ΣΚΑΪ, φυτεύτηκαν ελπίδες στο

κοινωνιών αποτελούν καθοριστικό κρίκο της αλυσίδας. Έτσι ενώ
δεν έχουν τη δυνατότητα να λύσουν μόνες τους προβλήματα
όπως αυτό των κλιματικών αλλαγών, μπορούν όμως και πρέπει
να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να συμπαραταχθούν στον
κοινό σκοπό. Επομένως κάθε τοπική κοινωνία, εντοπίζοντας τα
συγκριτικά της πλεονεκτήματα και αναδεικνύοντάς τα σε
ανταγωνιστικά, μπορεί να προσδιορίσει το δικό της Όραμα
βιώσιμης ανάπτυξης για το μέλλον, να καταστρώσει Στρατηγική
και Σχέδιο ∆ράσης, συντονίζοντας και συστρατεύοντας όλους

λαβωμένο Αττικό έδαφος. ∆ένδρα που
είναι βέβαιο πως θα χρειαστούν την
απαραίτητη προστασία και φροντίδα,
για να ανατραφούν σωστά και να δέσει
μαζί τους η γη. Μια δράση που
αποτελεί σημαντική ενέργεια και
στρατηγική επιλογή στην δράση της
αναδάσωσης, που πρέπει να
εμπλουτιστεί και να πάρει τη μορφή

τους παραγωγικούς φορείς του τόπου. Ακόμα και περιφέρειες και
πόλεις, που δεν έχουν τόσο ανεπτυγμένη εμπειρία και
τεχνογνωσία και θα χρειαστούν στήριξη και καθοδήγηση,
μπορούν να το πετύχουν μέσα από ανταλλαγή εμπειριών και
βέλτιστων πρακτικών. Προϋπόθεση επιτυχίας η συναίνεση και η
δέσμευση όλων των πολιτών, μέσα από κατάλληλη ενημέρωση
και κινητοποίηση, έτσι ώστε τελικά ο κάθε πολίτης να νιώσει
συμμέτοχος στην προσπάθεια και όχι αντίπαλος. Τα
παραδείγματα πληθαίνουν και μας δείχνουν πως οι τοπικές εμπλουτιστεί και να πάρει τη μορφή

συντονισμένης συστράτευσης. Το
ΥΠΕΚΑ πρέπει και έχει τη δυνατότητα
να συντονίσει το εθνικό έργο της
αναδάσωσης. Σωστά και με
σχεδιασμό, όπως το ευχόμαστε.

παραδείγματα πληθαίνουν και μας δείχνουν πως οι τοπικές
κοινωνίες, με την καθοδήγηση πολιτικών με όραμα και γνώση,
μπορούν να κάνουν τη διαφορά, μπορούν να πάνε ένα βήμα πιο
μπροστά, φτάνει να αντιληφθούν τις νέες τάσεις, τις σημερινές
ανάγκες και προκλήσεις και μέσα από αυτές να αξιοποιήσουν τις
ευκαιρίες για ένα μέλλον με βιώσιμη ανάπτυξη και ευημερία.

Λιάνα Γούτα, Πρόεδρος Παραρτήματος Θεσσαλονίκης
Ινστιτούτου ∆ημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής

http://www.cbd.int/2010/welcome/
www.ecocity.gr
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ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ∆ΑΣΗ ΚΑΙ Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ
Την Πέμπτη 18 Μαρτίου, η Φιλοδασική Ένωση Αθηνών και η Ευώνυμος Οικολογική Βιβλιοθήκη με την
υποστήριξη του γραφείου «ΥΛΗ Ε.Ε. ∆ιαχείριση και προστασία περιβάλλοντος», διοργάνωσανήρ ξη γρ φ χ ρ η ρ ρ β ς , ργ
εκδήλωση για τα Ελληνικά ∆άση και τον επηρεασμό από την Κλιματική Αλλαγή. Εισηγήσεις έκαναν ο
Μιχαήλ Μελάς, Πρόεδρος Φιλοδασικής Ένωσης Αθηνών, ο ειδικός Εμπειρογνώμονας Χαράλαμπος
Πέτσικος, ο Θέμης Αδαμόπουλος, από την ΥΛΗ ΕΕ, ο Παναγιώτης Μιχόπουλος, ερευνητής
ΙΜ∆Ο/ΕΘΙΑΓΕ. Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της έρευνας για την εκτίμηση της
ποσότητας του οργανικού άνθρακα στα Ελληνικά ∆ασικά Εδάφη. Τα συμπεράσματα της εκδήλωσης
παρουσίασε ο Σάκης Κουρουζίδης, διευθυντής της Ευωνύμου Οικολογικής Βιβλιοθήκης, όπου
αναφέρονται : Η ανάγκη να γίνει η νέα Απογραφή δασών με χρήση νέων τεχνολογιών και δημιουργία
δικτύου δειγματοληπτικών επιφανειών με λήψη των απαραίτητων δεδομένων για τον άνθρακα που είναι
δεσμευμένος στα διάφορα είδη δασών και τις ζώνες βλάστησης Η υποχρέωση σε όλες τις διαχειριστικέςδεσμευμένος στα διάφορα είδη δασών και τις ζώνες βλάστησης. Η υποχρέωση σε όλες τις διαχειριστικές
ενέργειες, πλέον, να λαμβάνεται υπόψη το ισοζύγιο CO2 στα δάση. Να γίνουν μελέτες για τη
συμπεριφορά των Ελληνικών δασικών ειδών στην Αλλαγή του κλίματος. Να δοθεί προτεραιότητα στην
ελάτη. Να γίνεται, μετά από κάθε μεγάλη πυρκαγιά, ειδική αποκατάσταση του οικοσυστήματος.
Τονίσθηκε ότι δεν βοηθά η αναδάσωση με αποσπασματικά και βεβιασμένα έργα. Η αποκατάσταση
πρέπει να έχει ως οδηγό τους κανόνες της φυσικής διαδοχής των οικοσυστημάτων. Η ελληνική πολιτεία
και ειδικά το ΥΠΕΚΑ, οφείλουν να αναδείξουν την μεγάλη σημασία που έχει το δάσος και στο θέμα της
κλιματικής αλλαγής, μέσα από τις μελέτες, τις απογραφές αλλά και τις αντίστοιχες πολιτικές αειφορικής
διαχείρισης των ελληνικών δασών. Οι εισηγήσεις από την εκδήλωση έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στη
διεύθυνση : www.forest.gr/portal/index.php?option=com_content&task=view&id=641

ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ : ΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ - ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ
Το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, η Γαλλική Πρεσβεία και το Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών στο
πλαίσιο του ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΤΟΥΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ διοργανώνουν ομιλία του Dr. HERVE LE TREUT
με θέμα: ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ – ΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ, την Τρίτη 23 Μαρτίου 2010, στις
19:00, στο Αμφιθέατρο «Άγγελος Γουλανδρής» του Κέντρου ΓΑΙΑ. O Hervé Le Treut είναι ένας από
τους σημαντικότερους ειδικούς του κλίματος παγκοσμίως. Είναι μέλος της Γαλλικής Ακαδημίας
Επιστημών, της Μικτής Επιστημονικής Επιτροπής του Ερευνητικού Προγράμματος για το Παγκόσμιο
Κλίμα (WCRP) και μέλος της ∆ιακυβερνητικής Ομάδας ειδικών για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC). Είναι
συγγραφέας πολλών έργων σχετικά με το κλίμα, εκ των οποίων το τελευταίο κυκλοφόρησε το 2009 και
είχε τίτλο: «Νέο κλίμα στη Γη - Αντίληψη, Πρόβλεψη, Αντίδραση» (“Nouveau Climat sur la Terre –
Comprendre, Prédire, Réagir”, εκδ. Flammarion). O Hervé Le Treut, μετά την Παγκόσμια ∆ιάσκεψη για
την Κλιματική Αλλαγή στην Κοπεγχάγη, όπου εκπροσώπησε τη Γαλλία, εξέφρασε την απογοήτευσή
του για την έλλειψη «βαθύτερης κατανόησης των προκλήσεων» και το φόβο του ότι δε μας απομένει
πολύς χρόνος για να αντιδράσουμε. Θεωρεί ότι εάν δεν γίνει κάτι, το 2050 θα ξεπεράσουμε το κρίσιμο
όριο της αύξησης της θερμοκρασίας κατά 2°C. Ωστόσο, σήμερα οι ήδη υπάρχουσες δεσμεύσεις δεν
μας εξασφαλίζουν ότι η θερμοκρασία επιτρέψουν στην ανθρωπότητα θα παραμείνει κάτω από το όριομας εξασφαλίζουν ότι η θερμοκρασία επιτρέψουν στην ανθρωπότητα θα παραμείνει κάτω από το όριο
των 2°C. Η ομιλία του Hervé Le Treut θα πραγματοποιηθεί στα γαλλικά με ταυτόχρονη μετάφραση στα
ελληνικά. Θα ακολουθήσει ξενάγηση στην έκθεση CLIMAX «Πλανήτης Γη: κλιματική αλλαγή και
ανθρώπινη παρέμβαση», η οποία παρουσιάζεται στο Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας - Κέντρο
ΓΑΙΑ μέχρι τις 30 Μαΐου 2010 σε συνεργασία με το Εθνικό Ίδρυμα Επιστημών και Βιομηχανίας, Βιλλέτ
– Παρίσι (Cité des Sciences et de l’Industrie, Villette - Paris).

www.envilab.gr
www.forest.gr/portal/index.php?option=com content&task=view&id=641
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ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ∆ΕΝ ΠΑΙΖΕΙ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ
∆ύο χρόνια, μία μεγάλη προσπάθεια και μία
κινηματογραφική ταινία χρειάστηκαν για να
καταφέρουν τέσσερα παιδιά από την Πάτρα να
αποκτήσουν δικαίωμα στο παιχνίδι. Το όνειρο
των μικρών πρωταγωνιστών της ταινίας «Τα
Παιδία ∆εν Παίζει» φαίνεται να παίρνει «σάρκα
και οστά» μετά την πρωτοβουλία του ∆ημάρχου
Πάτρας κ. Φούρα. Η ταινία, που κάνει πρεμιέρα
τους κινηματογράφους στις 25 Μαρτίου, δεν
πρόλαβε να καταγράψει το αίσιο τέλος τηςπρόλαβε να καταγράψει το αίσιο τέλος της
δίχρονης προσπάθειας της αφού μόλις στις 8
Μαρτίου ο κ. Φούρας τους υπέδειξε τον χώρο
που μπορεί να τους παραχωρήσει. «Τα Παιδία
∆εν Παίζει» είναι η ιστορία μιας παρέας παιδιών
στην Πάτρα, ηλικίας 9-14 ετών, που αγωνίζονται
για δύο χρόνια να φτιάξουν έναν ελεύθερο χώρο
για παιχνίδι στη γειτονιά τους. Η ιστορία ξεκινά
από το καλοκαίρι του 2008 όπου τέσσερις
θ έ έ ίξμαθητές μην έχοντας που να παίξουν και

αντιμετωπίζοντας διαρκώς το πρόβλημα των
αγανακτισμένων γειτόνων απευθύνονται στο
δήμαρχο της πόλης. Στον αγώνα αυτό που
ξεκίνησαν έχουν μαζί τους και μία κάμερα που
κατέγραφε όλη αυτή την προσπάθεια μέχρι και
το φθινόπωρο του 2009, όπου όλα έδειχναν
πως δεν θα υπάρξει κάποια λύση. Ένα χρόνο
αργότερα, οι προσπάθειές τους αποδίδουναργότερα, οι προσπάθειές τους αποδίδουν
καρπούς.

ΤΟ ΝΕΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΕΛ.ΙΝ.Η.Ο.
Στη Γενική Συνέλευση του Ελληνικού
Ινστιτούτου Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων, που
έγινε πρόσφατα αναδείχθηκε νέο ∆ιοικητικόέγινε πρόσφατα, αναδείχθηκε νέο ∆ιοικητικό
Συμβούλιο για τη περίοδο της τριετίας 2010 -
2012.
Το νέο ∆.Σ. συγκροτήθηκε σε σώμα ως
κατωτέρω :
Νέγκας ∆ιονύσιος, Πρόεδρος
Σπέντζας Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος
Φούτσης Ιωάννης, Γενικός Γραμματέας
Αγερίδης Γεώργιος, Ταμίας
Κ λ ά Π λή ΜέλΚαλογεράκος Παντελής, Μέλος
Μπεκιάρης Ευάγγελος, Μέλος
Τσοσκούνογλου Μιλτιάδης, Μέλος
Ο ιδρυτής και επί μία 20ετία Πρόεδρος του
ΕΛ.ΙΝ.Η.Ο. Καθηγητής Αθανάσιος Σαφάκας
ανακηρύχτηκε Ισόβιος Επίτιμος Πρόεδρος.



http://www.dipe.gr/gr/thop-recent.htm
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Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΙΒΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ∆ΑΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
Πράσινη Βίβλο με τις επιλογές για μια προσέγγιση
στο ζήτημα της προστασίας των δασών και της
πληροφόρησης σχετικά με τους δασικούς πόρους
και την κατάστασή τους, εξέδωσε η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή. Η Ε.Ε. θα βασιστεί στις αντιδράσεις του
κοινού, των κρατών μελών, των θεσμικών οργάνων
της και άλλων εμπλεκόμενων φορέων, για να κρίνει
κατά πόσο απαιτούνται πρόσθετα μέτρα σε
ευρωπαϊκό επίπεδο Στην Πράσινη Βίβλο

«ΣΤΑ ΙΧΝΗ ΤΩΝ ∆ΕΙΝΟΣΑΥΡΩΝ» 
Το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, στην

ευρωπαϊκό επίπεδο. Στην Πράσινη Βίβλο
παρουσιάζονται οι κύριες προκλήσεις που
αντιμετωπίζουν τα ευρωπαϊκά δάση, τα υπάρχοντα
συστήματα πληροφοριών για τα δάση και τα
διαθέσιμα μέσα προστασίας των δασών. Τίθενται
επίσης μια σειρά από ερωτήματα σχετικά με την
επεξεργασία επιλογών άσκησης πολιτικής στο
μέλλον. Το έγγραφο αυτό αποτελεί μέρος της
συνέχειας που δίνεται στη Λευκή Βίβλο για την

Κηφισιά, προσκαλεί όλους τους μικρούς ερευνητές
και παλαιοντολόγους, να ταξιδέψουν με τη μηχανή
του χρόνου στο παρελθόν. Εκατομμύρια χρόνια
πίσω, στον Μεσοζωικό Αιώνα, να ακολουθήσουν
τα ίχνη των ∆εινοσαύρων σε μια έκτακτη
επανάληψη του παιδικού εργαστηρίου, μετά τη
μεγάλη ζήτηση.
Το εργαστήρι θα πραγματοποιηθεί το πρωί της
Μεγάλης Τρίτης την 30η Μαρτίου O σχεδιασμός

προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος, η οποία
εκδόθηκε από την Επιτροπή τον Απρίλιο του 2009.
∆εδομένου ότι αρμόδια για τη δασική πολιτική είναι
πρωτίστως τα κράτη μέλη, ο διάλογος πρέπει να
επικεντρωθεί στον τρόπο με τον οποίο η κλιματική
αλλαγή μεταβάλλει τη διαχείριση και την προστασία
των δασών στην Ευρώπη, καθώς και στον τρόπο με
τον οποίο θα πρέπει να εξελιχθεί η πολιτική της ΕΕ,
ώστε να συμβάλει περισσότερο στις πρωτοβουλίεςΜεγάλης Τρίτης, την 30η Μαρτίου. O σχεδιασμός

και η οργάνωση του Εργαστηρίου, έχει γίνει από το
Εκπαιδευτικό Τμήμα του Μουσείου και η
Υλοποίηση από την Μαρία Λαγωνίκα, Παιδαγωγό -
Εμψυχώτρια Θεατρικού Παιχνιδιού.
Οι ώρες έναρξης είναι 10.30 και 12.30
και έχει διάρκεια 90 λεπτά. Το κόστος για τη
συμμετοχή είναι 14 ευρώ.
Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής,

ώστε να συμβάλει περισσότερο στις πρωτοβουλίες
των κρατών μελών.Τα δάση και οι λοιπές δασικές
εκτάσεις καλύπτουν περίπου 176 εκατ. εκτάρια
εδάφους της E.Ε., δηλαδή ποσοστό άνω του 42%
της χερσαίας έκτασής της.
Tα Επόμενα βήματα
Ήδη από την 1η Μαρτίου έχει ξεκινήσει και
πραγματοποιείται δημόσια διαβούλευση για την
Πράσινη Βίβλο, μέσω του δικτυακού τόπου η Φωνή

θα πρέπει να καλέστε στο Εκπαιδευτικό Τμήμα του
Μουσείου, τηλ. 210-8015870 (εσωτ. 581 και 527)
από ∆ευτέρα έως Παρασκευή 8.30 – 15.30.
Για τη παρακολούθηση του είναι απαραίτητη η
έγκαιρη κράτηση θέσεων.

σας στην Ευρώπη ( http://ec.europa.eu/yourvoice).
Η διαβούλευση θα έχει διάρκεια μέχρι την 31η
Ιουλίου 2010. Στο πλαίσιο της διαβούλευσης αυτής,
η Επιτροπή θα διοργανώσει, στις 3 Ιουνίου στις
Βρυξέλλες, ημερίδα εργασίας και συνάντηση των
εμπλεκόμενων φορέων που θα ενταχθούν στην
Πράσινη Εβδομάδα. Η Πράσινη Βίβλος θα
συζητηθεί επίσης σε διάσκεψη που θα γίνει με θέμα
την προστασία των δασών την οποία διοργανώνειτην προστασία των δασών, την οποία διοργανώνει
η ισπανική προεδρία στις 6 και 7 Απριλίου, στο
Valsain της Ισπανίας. Η Επιτροπή θα δημοσιεύσει
στο δικτυακό τόπο Europa τις συνεισφορές στο
διάλογο και θα σχολιάσει τα βασικά συμπεράσματα
της διαβούλευσης.

http://www.youtube.com/user/Cop15


http://www.facebook.com/pages/Sebasou-to-synanthropo-me-anaperia-Men-parkareis-pano-sto-pezodromio/269581159023?v=info#!/pages/Sebasou-to-synanthropo-me-anaperia-Men-parkareis-pano-sto-pezodromio/269581159023?v=info
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COSMOTE: 2η ΧΡΟΝΙΑ 
∆ΕΝ∆ΡΟΦΥΤΕΥΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ∆ΕΝ∆ΡΟΦΥΤΕΥΣΗΣ

Για δεύτερη συνεχή χρονιά πραγματοποιήθηκε
η δενδροφύτευση στον Κοκκιναρά του Όρους
Πεντελικού, με την υποστήριξη της Cosmote, η
οποία εισήγαγε ακόμη μια καινοτομία. Φέτος
πρόσφερε τη δυνατότητα στους εθελοντές της,
μέσω της τεχνολογίας GPS, να προσδιορίσουν
τις ακριβείς συντεταγμένες του δέντρου που
φύτεψαν, ώστε να μπορούν να

Στις τραπεζικές συναλλαγές καταναλώνονται
μεγάλες ποσότητες χαρτιού, για το οποίο
χρειάζονται αφενός η πρώτη ύλη, δηλαδή τα
δέντρα, και αφετέρου, μεγάλες ποσότητες νερού
και ηλεκτρικού ρεύματος, με αποτέλεσμα να
προκαλούνται σοβαρές επιπτώσεις στο
περιβάλλον. Όμως, με την ηλεκτρονική τραπεζική
και τη χρήση του δικτύου ηλεκτρονικών καναλιών
εξυπηρέτησης στην Τράπεζα Πειριαώς

φ ψ μ ρ
παρακολουθούν τη συντήρηση και την
ανάπτυξή του μέσα στο χρόνο. Στη δεύτερη
αυτή δενδροφύτευση, φυτεύτηκαν περίπου
45.000 δενδρύλλια στη νότια πλευρά του
βουνού, πρασινίζοντας έκταση 1.065
στρεμμάτων.

Η ΑΒ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΗΝ EARTH HOUR
Η ΑΒ θ έ θέ

εξυπηρέτησης στην Τράπεζα Πειριαώς
αποφεύγουν τη χρήση χαρτιού και με τον τρόπο
αυτό μειώνουν τις επιπτώσεις στο περιβάλλον. Η
μείωση καταγράφεται στον «Πράσινο μετρητή
winbank» που απεικονίζει τα δέντρα που
γλιτώνουν, καθώς και το ηλεκτρικό ρεύμα και το
νερό που εξοικονομείται με τις ηλεκτρονικές
συναλλαγές. Με τις 20.000.000 ηλεκτρονικές
συναλλαγές που πραγματοποιούνται κατά μέσο

Η ΑΒ ευαισθητοποιημένη σε θέματα
αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής
αποφάσισε για τρίτη χρονιά, να στηρίξει την
ενέργεια του Earth Hour 2010 και να σβήσει το
βράδυ του Σαββάτου, 27 Μαρτίου 2009 στις
8:00 μ.μ. μέχρι τη ∆ευτέρα, 29 Μαρτίου 2010
8:00 π.μ. όλες τις φωτεινές πινακίδες που
βρίσκονται στους εξωτερικούς χώρους των
καταστημάτων ΑΒ. Επίσης, το καθιερωμένο

όρο κάθε χρόνο, εξοικονομούν στην Τράπεζα
Πειραιώς 90.000 κιλά χαρτιού, κάτι που αναλογεί
σε κοπή 2,000 δέντρων και εξοικονόμηση
3.500.000 λίτρα νερών και 450.000 κιλοβατώρων
(kWh) ηλεκτρικού ρεύματος που θα απαιτούνταν
για την παραγωγή του χαρτιού. Επιπλέον, με την
εξοικονόμηση της ενέργειας μειώνεται η εκπομπή
90.000 κιλών διοξειδίου του άνθρακα (CO2).
Έτσι με απλές καθημερινές πρακτικές που ημ ης, ρ μ

δεκαπενθήμερο έντυπο προσφορών θα
τυπωθεί σε μαύρο άσπρο φόντο, αφού σε
αντίθεση με την έγχρωμη βοηθάει στη μείωση
της κατανάλωσης ενέργειας. Θεωρώντας πως
η συγκεκριμένη ενέργεια θα έχει ευεργετική
επίδραση στο περιβάλλον ενημέρωσε και τους
9.500 εργαζομένους της ώστε να προβούν σε
ανάλογες ενέργειες στο σπίτι τους.

Έτσι, με απλές καθημερινές πρακτικές, που
επιτυγχάνονται όλο και περισσότερες
ηλεκτρονικές συναλλαγές μέσω των ATM, των
μηχανημάτων easypay, της ηλεκτρονικής
τραπεζικής winbank, και των τραπεζικών
υπηρεσιών μέσω τηλεφώνου, η Τράπεζα
Πειραιώς αναφέρει ότι συμβάλλει ουσιαστικά
στην προστασία του περιβάλλοντος.
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