ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ,
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ &
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ
----Ταχ. Δ/νση: Αγ. Τίτου 1
Τ.Κ.: 71202
Ηράκλειο ΚΡΗΤΗΣ
Ιστοσελίδα: www.heraklion.gr
email: info@heraklion.gr

02/06/2010

Δελτίο Τύπου
Πολύ - περιβαλλοντική Ημερήσια Εκδήλωση για την Παγκόσμια Ήμερα
Περιβάλλοντος, 5 Ιουνίου 2010, στο χώρο του Καράβολα

Το Σάββατο, 5 Ιουνίου 2010, θα πραγματοποιηθεί στο χώρο του Καράβολα ημερήσια
πολυπεριβαλλοντική έκθεση για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος.
Πρόκειται για την οργάνωση ημερήσιας ανοικτής εκδήλωσης, βασικός στόχος της
οποίας είναι να ενημερωθεί το κοινό για όλες τις συνιστώσες που σχετίζονται με το
περιβάλλον, από αρμόδιους φορείς.
Την εκδήλωση οργανώνει ο Δήμος Ηρακλείου σε συνεργασία με το ΤΕΙ Κρήτης
καθώς και φορείς που θα συνδιοργανώσουν και θα συμμετάσχουν με εκθεσιακά
περίπτερα στον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος.
Η έκθεση θα ξεκινήσει το πρωί στις 11:00 και θα ολοκληρωθεί το βράδυ με προβολή
ταινίας και άλλου οπτικού υλικού σχετικά με το Περιβάλλον.

Τα περίπτερα με τους συμμετέχοντες φορείς είναι τα ακόλουθα:

Περίπτερα
1. Δήμος Ηρακλείου
-

Δ/νση Καθαριότητας

-

Δ/νση Πρασίνου, Περιβάλλοντος &
Αισθητικής της Πόλης

-

Σύλλογος Εθελοντών Περιβάλλοντος
Ηρακλείου

-

Δημοτική Επιτροπή Περιβάλλοντος

Δράσεις
- Διανομή Φυλλαδίου με τίτλο «Το πράσινο στην
πόλη μας»
- Συλλογή παλαιών ρούχων για ανακύκλωση και
αναδιανομή τους σε συμπολίτες που έχουν
ανάγκη
- Διανομή
ερωτηματολογίου – διενέργεια
έρευνας με θέμα:
1. Περιβάλλον – Καθαριότητα στην Πόλη του

Περίπτερα

Δράσεις
Ηρακλείου
2. Βιώσιμη Κινητικότητα – ποδήλατο

2. ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ

- Εργαστήριο Μη Ιοντιζουσων Ακτινοβολιών –
για μέτρηση ακτινοβολίας από κινητά
τηλέφωνα
και
ηλεκτρικές
ηλεκτρονικές
συσκευές
- Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας – οδηγίες και
πληροφορίες σχετικά με τη βιολογική γεωργία
- Εργαστήριο Ανθοκομίας – διανομή μικρών
ανθοκομικών φυτών
- Εργαστήριο Αιολικής Ενέργειας -παρουσίαση –
επίδειξη:
 Ανεμογεννήτριες
 Αντλιοταμίευση
 Μετρήσεις ποιότητας και ισχύος.

3. Εργαστήριο Διαχείρισης Στερεών
Υπολειμμάτων & Υγρών Αποβλήτων
του ΤΕΙ Κρήτης και ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS
(ΜΚΟ)

4. Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης
Αποβλήτων Κρήτης (ΕΣΔΑΚ)

5. Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης

-

Ενημέρωση πολιτών σε θέματα ανακύκλωσης.

-

Ενημέρωση
για
το
Νέο
Πρόγραμμα
Αποκομιδής – Ανακύκλωσης και Διαλογής
στην Πηγή, στην Αγ. Τριάδα και τις επόμενες
περιοχές
δράσης,
στα
πλαίσια
του
Προγράμματος βελτιστοποίησης των δράσεων
αποκομιδής των Αστικών Στερεών Αποβλήτων
της πόλης του Ηρακλείου.

-

Διανομή έντυπου ενημερωτικού υλικού για την
ανακύκλωση.

-

Διανομή compost από τα κλαδοκάθαρα του
Δήμου Ηρακλείου.

-

Παρουσίαση κάδων διαφόρων χωρητικοτήτων
που έχουν διανεμηθεί στην Αγ. Τριάδα

-

Ενημέρωση
σχετικά
κομποστοποίηση

-

Ενημέρωση σχετικά με Δράσεις της ΜΚΟ
ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS και διανομή έντυπου
ενημερωτικού υλικού – πληροφοριακό υλικό
Κλιματικής Αλλαγής & Εξοικονόμησης.

-

Υπολογιστής για συμμετοχή σε e-petition
e-petition..

-

Παρουσίαση έργων Διαχείρισης στερεών
αποβλήτων που έχει κατασκευάσει ο φορέας

-

Διανομή έντυπου ενημερωτικού υλικού

-

Παρουσίαση των έργων της ΔΕΥΑ Ηρακλείου

με

το

οικιακή

Περίπτερα
Αποχέτευσης Ηρακλείου (ΔΕΥΑΗ)

6. Ανακύκλωση Ηλεκτρικού &
Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) –
CRETA ECO PHOENIX - ΑΦΗΣ

Δράσεις
-

Διανομή
υλικού
σχετικά
εξοικονόμησης νερού

με

θέματα

-

Δράσεις σχετικά με την ανακύκλωση /
επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών
αποβλήτων

-

Ενημερωτικό φυλλάδιο για ανακύκλωση
ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών υλικών καθώς
και άλλων ανακυκλώσιμων αποβλήτων.

-

Container για συλλογή των συσκευών που θα
φέρουν οι πολίτες

-

Κάδος plexiglass και
συλλογή άλλων υλικών.

Χαρτοκιβώτιο

για

ΠΡΟΣΟΧΗ: καλούνται οι πολίτες να φέρουν
ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές που
επιθυμούν
να
ανακυκλώσουν.
Θα
πραγματοποιηθεί και κλήρωση με δώρα στην
οποία θα συμμετέχουν ΌΣΟΙ φέρουν και
ανακυκλώσουν τέτοιες συσκευές.
-

Παρουσίαση των δράσεων των Γραφείων
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης πρωτοβάθμιας
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

-

Διανομή έντυπου ενημερωτικού υλικού.

8. Ενεργειακό Κέντρο Περιφέρειας Κρήτης.

-

Πληροφοριακό Υλικό για τις Ανανεώσιμες
Πηγές Ενέργειας και την Εξοικονόμηση
Ενέργειας, Διανομή έντυπου ενημερωτικού
υλικού και αφίσες

9. Θαλασσόκοσμος (ΕΝΥΔΡΕΙΟ Κρήτης)

-

Παρουσίαση της δράσης της έρευνας του
Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών

-

Έκθεση
συγκεκριμένου
εξοπλισμού.

-

Παρουσίαση Ενυδρείου Κρήτης

-

Διανομή έντυπου ενημερωτικού υλικού.

7. Γραφεία Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
(Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια
Εκπαίδευση)

ερευνητικού

Επίσης σας ενημερώνουμε ότι:
Συμπληρωματικό στη δράση του Ενεργειακού Κέντρου Περιφέρειας Κρήτης:


Σχεδιάζει και εφαρμόζει πολύπλευρη ενεργειακή πολιτική που συνδυάζει τις
συμβατικές πηγές ενέργειας με τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, την
Ορθολογική Χρήση και Εξοικονόμηση της Ενέργειας, τις ενεργειακές
καινοτομίες και την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος.



Υποστηρίζει συστηματικά την προσέλκυση επενδύσεων στον ενεργειακό
τομέα



Ενημερώνει και πληροφορεί τους πολίτες της Κρήτης για την ανάπτυξη και
την παγίωση της περιβαλλοντικής και ενεργειακής συνείδησης.

Ο
Σύλλογος
Εθελοντών
Περιβάλλοντος
εγκαινιάζει
τη
δράση
«Επαναχρησιμοποίηση
Μεταχειρισμένων
Ρούχων»
και
καλεί
τους
ευαισθητοποιημένους πολίτες να την πλαισιώσουν και να τη στηρίξουν με
τους παρακάτω τρόπους:


Δηλώνοντας εθελοντική συμμετοχή για τις εργασίες συγκέντρωσης,
διαχωρισμού, επιλογής και αναδιανομής των ρούχων (θα υπάρχει σχετικό
έντυπο)



Φέρνοντας μεταχειρισμένα ρούχα στο σημείο συγκέντρωσης που θα
λειτουργήσει στο χώρο της εκδήλωσης την 5η Ιουνίου. Παρακαλούμε τα
ρούχα να είναι σε καλή κατάσταση, καθαρά και συσκευασμένα σε σακούλες ή
χαρτόκουτα.

Ο Δήμαρχος
Γιάννης Κουράκης

