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ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ
ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΤΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ:
ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΤΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ
Επειδή το πλαστικό είναι ένα υλικό που χρησιμοποιούμε
καθημερινά στη ζωή μας καλό θα ήταν να δούμε πόσα
γνωρίζουμε για αυτό. Το 2ο τεύχος της εφημερίδας μας
είναι αφιερωμένο στο πλαστικό.

Ιστορία: Οι άνθρωποι προσπαθούσαν πάντα για να
βελτιώσουν τα υλικά που χρησιμοποιούσαν, τα οποία θα
προσέφεραν πλεονεκτήματα που δεν έβρισκαν σε φυσικά
προϊόντα. Η παραγωγή των πλαστικών υλικών ξεκίνησε με
τη χρήση φυσικών πόρων με ιδιότητες πλαστικών όπως η μαστίχα και
γόμα. Στη συνέχεια, με την εξέλιξη της τεχνολογίας έγινε η
χημική τροποποίηση φυσικών πόρων (π.χ. καουτσούκ,
νιτροκυτταρίνη). Πιθανόν, το πρώτο δείγμα που
εφευρέθηκε ήταν από τον Alexander Parkes το 1855.
Σήμερα αυτό το υλικό το ξέρουμε ως ζελατίνη. Ένα άλλο
υλικό, το πολυβινυλοχλωρίδιο, γνωστό σε όλους μας ως
PVC, αρχικά πολυμερίστηκε μεταξύ 1838-1872. Μια ακόμη
η σημαντική ανακάλυψη έγινε το 1907, όταν ο Leo
Baekeland δημιούργησε τον βακελίτη. Ήταν το πρώτο εξ’
ολοκλήρου συνθετικό μαζικής παραγωγής πλαστικό.

ΠΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ ΤΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ
Τα πλαστικά προέρχονται από οργανικά προϊόντα. Τα
υλικά που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή
πλαστικού, προέρχονται από την φύση, όπως η
κυτταρίνη, ο άνθρακας, το φυσικό αέριο, το αλάτι και
ασφαλώς το ακατέργαστο πετρέλαιο.
Το ακατέργαστο πετρέλαιο είναι σύνθετο μείγμα
χιλιάδων ενώσεων και για να φανεί χρήσιμο πρέπει να
υποστεί μια συγκεκριμένη διαδικασία επεξεργασίας. Η
διαδικασία παραγωγής πλαστικού ξεκινά με την
απόσταξη στα διυλιστήρια πετρελαίου. Η απόσταξη
περιλαμβάνει το διαχωρισμό του ακατέργαστου
πετρελαίου σε άλλες ομάδες που ονομάζονται
κλάσματα. Κάθε κλάσμα είναι μείγμα αλυσίδας
υδρογονανθράκων τα οποία διαφέρουν σε μέγεθος
και μόρια. Ένα από αυτά τα κλάσματα, η νάφθα, είναι
ζωτικό στοιχείο στην παραγωγή πλαστικών. Οι
διαδικασίες που χρησιμοποιούνται για να παραχθούν
τα
πλαστικά
ονομάζονται
πολυμερισμός
και
πολυσυμπύκνωση. Στον αντιδραστήρα όπου λαμβάνει
χώρα ο πολυμερισμός, μονομερή όπως το αιθυλένιο
και το προπυλένιο συνδέονται μεταξύ τους
διαμορφώνοντας μεγάλες αλυσίδες πολυμερών. Κάθε
πολυμερές έχει τις δικές του ιδιότητες, δομή και
μέγεθος ανάλογα με τα διάφορα είδη τύπων και
βασικών μονομερών που χρησιμοποιούνται
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ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ
Ενώ η λέξη πλαστικό προδιαθέτει ένα υλικό, στην πραγματικότητα υπάρχουν διάφορα είδη πλαστικών. Μπορούν
όμως να κατηγοριοποιηθούν σε δύο βασικές ομάδες πολυμερών: Τα θερμοπλαστικά, τα οποία μαλακώνουν με
θέρμανση και σκληραίνουν με ψύξη. Τα θερμοσκληρυνόμενο, τα οποία δεν μαλακώνουν από τη στιγμή που
διαμορφώνονται

1.000.000 πλαστικά μπουκάλια
Το πλαστικό σήμερα
Παρόλο που τα πλαστικά είδη υπάρχουν για περίπου
100 χρόνια, θεωρούνται σύγχρονα προϊόντα σε
σχέση με παραδοσιακά υλικά όπως το ξύλο, το
μέταλλο, το χαρτί. Τις τελευταίες δεκαετίες τα
πλαστικά έχουν επιτύχει αρκετά τεχνολογικά
επιτεύγματα με καινούργιες σχεδιαστικές λύσεις,
λύσεις περιβαλλοντικής προστασίας και μείωσης
κόστους παραγωγής. Σήμερα χάρη στο πλαστικό το
μοναδικό όριο των σχεδιαστών είναι η ίδια τους η
φαντασία.

Η μόλυνση από πλαστικό προκαλεί μια
κρίση ισάξια της κλιματικής αλλαγής,
καθώς μολύνει κάθε φυσικό σύστημα
και ολοένα και μεγαλύτερο αριθμό
οργανισμών στον πλανήτη. Μπορεί η
παραγωγή των αναλώσιμων πλαστικών
να έχει αυξηθεί δραματικά, τα τελευταία
20 χρόνια, όμως δεν ακολούθησαν τον
ίδιο ρυθμό ανάπτυξης τα συστήματα
που προστατεύουν το περιβάλλον από
αυτά", αναφέρει η οργάνωση Surfers
Against Sewage.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ: Το πλαστικό εισήχθη
δυναμικά στη ζωή μας την δεκαετία του
1940.
Η παραγωγή μπουκαλιών από 100%
ανακυκλώσιμο πλαστικό θα κόστιζε 75%
λιγότερη ενέργεια για να επιτευχθεί

Ένα εκατομμύριο πλαστικά μπουκάλια πωλούνται
κάθε λεπτό παγκοσμίως, ένας αριθμός που θα
αυξηθεί κατά 20% μέχρι το 2021 σύμφωνα με τους
ειδικούς. Οι περιβαλλοντολόγοι δηλώνουν ότι
διαμορφώνεται μια νέα κρίση το ίδιο επικίνδυνη με
την κλιματική αλλαγή. Νέα στοιχεία που έχουν
συλλέξει εταιρείες συσκευασίας τροφίμων, την οποία
παρουσιάζει ο βρετανικός Guardian, αποκαλύπτουν
ότι μέχρι το τέλος της δεκαετίας υπολογίζεται ότι
ετησίως θα πωλούνται σχεδόν ένα τρισεκατομμύριο
πλαστικά μπουκάλια. Αυτό σημαίνει ότι κάθε
δευτερόλεπτο θα αγοράζονται 20.000 μπουκάλια
νερού - τάση που προκύπτει από την αποδοχή των
καταναλωτικών μοντέλων της Δύσης από χώρες της
ανατολικής Ασίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2016
πωλήθηκαν 480 δισεκατομμύρια μπουκάλια, ενώ
πριν από μια δεκαετία ο αριθμός αυτός ήταν 300
δισεκατομμύρια.

Μελλοντικό συμβάν
Σύμφωνα με τους μελετητές, βέβαια, μπορεί μεν τα
πλαστικά μπουκάλια να κατασκευάζονται από υλικά
που ανακυκλώνονται εύκολα, η αυξημένη ζήτηση,
όμως, ανά την υφήλιο καθιστά πολύ δύσκολη την
περισυλλογή τους και την αποφυγή της μόλυνσης
του περιβάλλοντος. Από τα μπουκάλια που
πωλήθηκαν το 2016, λιγότερα από τα μισά
συλλέχθηκαν και μόνο το 7% κατέληξε στην
ανακύκλωση. Όλα τα υπόλοιπα έπεσαν στη θάλασσα
ή σε χωματερές. Υπολογίζεται ότι ετησίως στους
ωκεανούς καταλήγουν μεταξύ πέντε και 13
εκατομμύρια τόνοι πλαστικού. Εάν συνεχιστεί
αυτή η πρακτική έως το 2025 οι θάλασσες θα
περιέχουν σε βάρος περισσότερο πλαστικό από
ότι ψάρια. Και εάν κάποιους δεν τους ενδιαφέρει η
θαλάσσια ζωή, υπάρχει ένα ακόμη ανησυχητικό
στοιχείο: Τα πλαστικά από τις θάλασσες έχουν ήδη
μπει στην ανθρώπινη τροφική αλυσίδα.
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Σύμφωνα με την ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου
Ghent στο Βέλγιο, ετησίως οι άνθρωποι που καταναλώνουν θαλασσινά καταπίνουν και 11.000 μικροσκοπικά
κομμάτια πλαστικού. Η ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων ανακοίνωσε πέρυσι πως ανησυχεί ιδιαίτερα για την
ανθρώπινη υγεία καθώς μπορεί το πλαστικό να έχει μολύνει τους ιστούς των ψαριών που βρίσκουν οι καταναλωτές
στο εμπόριο. Με τα επιστημονικά ευρήματα να δείχνουν ότι το πλαστικό δεν μπορεί να ενταχθεί ωφέλιμα στην
τροφική αλυσίδα, καθώς όπου ενσωματώνεται πολλαπλασιάζονται οι τοξίνες που καταλήγουν στο πιάτο μας,
Βρετανοί ακτιβιστές καλούν σε επανάχρηση των μπουκαλιών από τους καταναλωτές ή ακόμη και σε επιδοτούμενη
επιστροφή τους για ανακύκλωση.

Διαλογή στην Πηγή και Ευρώπη
Οι χώρες με ψηλά ποσοστά ανακύκλωσης (Βέλγιο, Γερμανία, Σκανδιναβικές χώρες κ.λπ..) επιτυγχάνουν
ανακύκλωση των συσκευασιών σε ποσοστά 80 – 95% βασιζόμενοι κυρίως στη διαλογή στην πηγή.
Για αυτό το λόγο η Ε.Ε. επένδυσε και επενδύει στην ενημέρωση των πολιτών για την ανάγκη διαλογής των υλικών
στην πηγή και το θεσμοθέτησε πολύ πρόσφατα και ως νομική υποχρέωση των κρατών μελών για τα βασικά υλικά
συσκευασίας
Η “Διαλογή στην Πηγή” είναι ο διαχωρισμός διακριτών κατηγοριών απορριμμάτων στο σημείο της παραγωγής τους
με σκοπό τη ξεχωριστή συλλογή και ανακύκλωσή τους. Και σημείο παραγωγής είναι το σπίτι μας, η δουλειά μας, τα
καταστήματα, τα εμπορικά κέντρα κ.λπ. Απαιτεί δηλαδή την εμπλοκή του καθενός μας στη διαλογή των υλικών σε
όποιο σημείο αυτά παράγονται, με στόχο να έχουμε αποδοτική ανακύκλωσή τους. Η εμπειρία της Ευρώπης που
πρωτοστάτησε και πρωτοστατεί στην ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων, έχει κατασταλάξει και έχει
καθιερώσει τη “Διαλογή στην Πηγή” ως απαραίτητο στοιχείο για αποδοτική ανακύκλωση των απορριμμάτων.
Είναι χαρακτηριστικό ότι στην τελευταία ανανέωση της βασικής Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας για τη διαχείριση των
απορριμμάτων, την οδηγία πλαίσιο 2008/98/ΕΚ, η διαλογή στην πηγή καθορίζεται πλέον ως απαραίτητη νομική
υποχρέωση των κρατών μελών τουλάχιστον για το γυαλί, το χαρτί, το πλαστικό και το μέταλλο.

Τι ανακυκλώνουμε
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Όλες τις πλαστικές συσκευασίες από: αναψυκτικά, λάδι, αποσμητικά, απορρυπαντικά, δοχεία από τις μπογιές που
βάφουμε, σακουλάκια από καπνό. Επίσης, τα σπασμένοι σχολικοί χάρακες, το φιλμ περιτυλίγματος από τα τρόφιμα
ή τα έντυπα, τα πλαστικά από τα είδη διατροφής (αλλαντικά, τυριά κ.λπ.) που πωλούνται συσκευασμένα στο
σούπερ μάρκετ, το κεσεδάκι από το γιαούρτι, το σακουλάκι από το ρύζι ή τα μακαρόνια, το περιτύλιγμα από τις
πάνες και όλα τα σχετικά είδη, τη σακούλα από το απορρυπαντικό πλυντηρίου που τελείωσε κ.λπ.
Πλαστικά αντικείμενα: κρεμάστρες σπασμένες, την πλαστική κουτάλα που χάλασε, τις πλαστικές σακούλες που δεν
θα χρησιμοποιήσουμε, τα πλαστικά εργαλεία γραφείου, τις θήκες από CD/DVD/κασέτες κ.λπ.

Τα πιο συνηθισμένα λάθη:
1. Βρώμικες συσκευασίες: μπουκάλια μισογεμάτα με χυμούς και αναψυκτικά, κεσεδάκια με απομεινάρια από γιαούρτι,
σκεύη αλουμινίου από έτοιμα αγορασμένα γεύματα -με το φαΐ που περίσσεψε-, συσκευασίες με το λάδι που έχει
μείνει από το περιεχόμενό τους, καλαμάκια με το σουβλάκι που δεν φάγαμε και πολλά άλλα. Το πρόβλημα που
δημιουργείται από αυτά είναι ότι αυξάνουν το μικροβιακό φορτίο στα εργοστάσια διαλογής και έτσι
εκτίθενται σε κίνδυνο οι εργαζόμενοι σε αυτά. Η λύση είναι ένα μικρό ξέπλυμα ή ένα σκούπισμα με τις
χαρτοπετσέτες που χρησιμοποιήσαμε είναι αρκετό.
2. Ελλιπής διαχωρισμός: για να λειτουργήσει εύρυθμα η αλυσίδα της ανακύκλωσης, είναι καλύτερα να πετάμε τα
υλικά όσο πιο διαχωρισμένα γίνεται. Με άλλα λόγια, όταν υπάρχει χαρτί ενωμένο με πλαστική μεμβράνη ή με
σκληρό πλαστικό, όπως συμβαίνει σε διάφορα παιχνίδια, καλλυντικά ακόμα και στο πακέτο των τσιγάρων, ας
κάνουμε τον κόπο να τα διαχωρίσουμε. Το ίδιο ισχύει και για τα γυάλινα μπουκάλια, που έχουν πλαστικά ή
μεταλλικά καπάκια, αλλά και για το χαρτί της σοκολάτας, που δεν πρέπει να το τσαλακώνουμε μαζί με το
αλουμινόχαρτο.
3. Λάθος υλικά: αυτό είναι ίσως το μεγαλύτερο πρόβλημα, γιατί πολλοί συνεχίζουν να πετούν τα αποφάγια και άλλα
ακατάλληλα υλικά στην ανακύκλωση συσκευασιών.

• Θυμίζουμε ότι: Υπάρχουν, αντικείμενα τα οποία αν και φαινομενικά προέρχονται από ανακυκλώσιμα
υλικά δεν ανακυκλώνονται και πρέπει να τα τοποθετούμε στους συμβατικούς κάδους σκουπιδιών.
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Ζώντας με λιγότερο πλαστικό: 8 tips

Στον κόσμο που ζούμε είναι αδύνατον να ζήσουμε τελείως χωρίς πλαστικά αντικείμενα. Παρόλα αυτά, υπάρχουν
τρόποι να περιορίσουμε τη χρήση αντικειμένων που όταν δεν ανακυκλώνονται, απορρίπτονται στο περιβάλλον
αποτελώντας μείζονα περιβαλλοντικό κίνδυνο.
Ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι αναζητούν τρόπους μείωσης της χρήσης του πλαστικού και βάζουν το δικό τους
λιθαράκι για την απομάκρυνση ενός υλικού που κατακλύζει τους ωκεανούς, γεμίζει τις χωματερές, καταστρέφει
την άγρια ζωή και αλλάζει την ίδια τη γεωλογική εικόνα του πλανήτη μας.
1. Αποφύγετε τα πιο επικίνδυνα πλαστικά
Στο κάτω μέρος των πλαστικών συσκευασιών αναγράφεται ένας αριθμός, από το 1 ως το 7, μέσα σε ένα τρίγωνο
που διαγράφουν τρία τόξα. Τα χειρότερα πλαστικά είναι:
#3 – Πολυβινυλοχλωρίδιο, ένα εξαιρετικά τοξικό πλαστικό που περιέχει επικίνδυνα πρόσθετα όπως μόλυβδο και
φθαλικές ενώσεις. Χρησιμοποιείται στα πλαστικά περιτυλίγματα, σε ορισμένες συμπιεζόμενες φιάλες, σε βάζα
φυστικοβούτυρου και σε παιδικά παιχνίδια.
#6 – Πολυστυρένιο (ή πολυστυρόλιο), πλαστικό που περιέχει στυρόλιο, μια τοξίνη που βλάπτει τον εγκέφαλο και το
νευρικό σύστημα. Χρησιμοποιείται στο φελιζόλ, στα πιάτα και τα μαχαιροπήρουνα μιας χρήσης, στα πλαστικά
ποτήρια καφέ μιας χρήσης κλπ.
#7 – Πολυανθρακικά και άλλα πλαστικά: περιέχουν δισφαινόλη A. Αυτό το πλαστικό βρίσκεται σε αλουμινένιες
συσκευασίες, πλαστικά κύπελλα, φιάλες ενεργειακών ποτών, χυμούς και μπουκάλια κέτσαπ.

2. Χρησιμοποιήστε δοχεία που δεν είναι πλαστικά
Έχετε μαζί σας ένα επαναχρησιμοποιούμενο μπουκάλι νερού και ένα θερμός. Βάλτε το κολατσιό σας σε γυάλινες και
ανοξείδωτες συσκευασίες, πάνινες τσάντες ή ξύλινα κουτιά.
Μπορείτε επίσης να παίρνετε μαζί σας επαναχρησιμοποιούμενα δοχεία προτού πάτε στο σουπερμάρκετ ή τη λαϊκή
αγορά και να αποφύγετε τις πλαστικές σακούλες.
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3. Αγοράστε χύμα
Όσο περισσότερα προϊόντα αγοράζετε χύμα τόσο περισσότερες πλαστικές συσκευασίες αποφεύγετε. Στη χώρα μας
δεν έχει γίνει κοινή συνείδηση (κάποτε στην εποχή του παλιού καλού μπακάλικου χύμα προϊόντα αγόραζαν οι
Έλληνες), αλλά στο εξωτερικό ιδρύονται καταστήματα που πωλούν προϊόντα χύμα.
Διαβάστε για το σουπερμάρκετ Original Unverpackt, ένα νέο τύπο καταστήματος που εμφανίστηκε στη Γερμανία και
που αναγκάζει τους καταναλωτές να φέρνουν μαζί τους επαναχρησιμοποιούμενες συσκευασίες για να βάλουν τα
ψώνια τους.
4. Αποφύγετε τα έτοιμα κατεψυγμένα γεύματα
Τα έτοιμα κατεψυγμένα φαγητά είναι από τους κυριότερους «ενόχους» για τη ρύπανση από πλαστικά απορρίμματα.
Δεν υπάρχουν μεσοβέζικες λύσεις: μαγειρεύουμε σπίτι μας με αγνά, τοπικά προϊόντα και αποφεύγουμε τα
ανθυγιεινά προ κατεψυγμένα γεύματα. Έτσι μόνο προστατεύουμε την υγεία μας και το περιβάλλον.
5, Μην μαγειρεύετε σε αντικολλητικά σκεύη
Μην εκτίθεστε σε τοξικές υπερφθορικές ενώσεις οι οποίες εκλύονται όταν θερμαίνονται αντικολλητικές επιφάνειες
όπως το Teflon. Αντικαταστήστε τα με σκεύη από χυτοσίδηρο, που είναι εξίσου αποτελεσματικά εάν υποβληθούν
στη σωστή προετοιμασία και καθάρισμα πριν και μετά τη χρήση αντίστοιχα, τα ανοξείδωτα ή τα χάλκινα σκεύη.
6. Μαγειρική σόδα και λευκό ξύδι, τα νέα σας καθαριστικά
Η μαγειρική σόδα και το λευκό ξύδι πωλούνται σε μεγάλες συσκευασίες και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως
φθηνά, αποτελεσματικά και οικολογικά καθαριστικά για το σπίτι και να αντικαταστήσουν τα χημικά καθαριστικά που
πωλούνται σε πλαστικές συσκευασίες μικρής χωρητικότητας.
7. Χρησιμοποιήστε πανιά αντί για πλαστικά σφουγγάρια και βουρτσάκια
Για να τρίψετε τα σκεύη χρησιμοποιήστε χάλκινα και όχι πλαστικά βουρτσάκια. Επίσης, χρησιμοποιήστε βαμβακερά
πανιά ή βούρτσες κοκοφοίνικα αντί για πλαστικές βούρτσες και πανάκια μιας χρήσης.
8. Πλύσιμο ρούχων χωρίς πλαστικά
Οι νιφάδες σαπουνιού ή η σκόνη από φυσικό σαπούνι που πωλείται σε μεγάλες συσκευασίες από χαρτόνι μπορούν
να αντικαταστήσουν τα χημικά απορρυπαντικά που έρχονται σε θηριώδεις πλαστικές συσκευασίες.

Με την ανακύκλωση 1 και μόνο
πλαστικού μπουκαλιού εξοικονομείται ενέργεια για να λειτουργεί 1 λάμπα φωτισμού 6 ώρες συνέχεια.

Σελ.7

ΦροντίΖΟΥΜΕ γιατί νοιαζόμαστε»
Λίγα λόγια για τη δράση με τα πλαστικά
καπάκια

Στη συλλογή καπακιών συμμετέχουν όλοι, ιδιώτες,
δημόσιοι φορείς, επιχειρήσεις, νοσοκομεία,
σχολεία και όσοι εθελοντικά προσφέρονται να
γεμίσουν τον «ιδιότυπο» κουμπαρά τους με
πολύχρωμα και ζωηρά καπάκια.(π.χ. Σ.Ε.Φ, ΤΜΗΜΑ
ΤΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ,
ΣΧΟΛΕΙΑ,
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ κ.α)
Συλλέγουμε καπάκια από νερό, αναψυκτικά, λάδι,
χυμό, γάλα, απορρυπαντικά ακόμα και τους
πλαστικούς «φελλούς» σαμπάνιας. Οι εθελοντές
όλοι ανταποκρίνονται στο κάλεσμά μας,
ευαισθητοποιούνται για τις ανάγκες των ατόμων και
συμμετέχουν και κινητοποιούν γνωστούς και φίλους
για την δράση αυτή. Προστατεύουμε το περιβάλλον
και δείχνουμε αλληλεγγύη στους ανθρώπους με
κινητικά προβλήματα, προσφέροντας αμαξίδια και
άλλα ιατρικά βοηθήματα.Η ΚΟΙΝΣΕΠ παραλαμβάνει
καπάκια εκτός από την Αττική και από την υπόλοιπη
Ελλάδα. Η μεταφορά τους γίνεται δωρεάν προς εμάς
με την ευγενική χορηγία πλοιοκτητριών
εταιριών(ΜΙΝΟΑΝ LINES), ΚΤΕΛ , με ιδιωτικές
μεταφορικές εταιρίες( DELATOLAS COURIER, ERMIS,
ΑΚΡΩΤΗΡΙ, EΛTA, ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ,
ΑΚΡΩΤΗΡΙ και με ιδιωτικά αυτοκίνητα εθελοντών
της Κοινσεπ. Η συλλογή των καπακιών γίνεται στο
χώρο του καθενός και η μεταφορά τους γίνεται με
τους παραπάνω τρόπους ενώ αρκετές είναι οι φορές
που τα μεταφέρουν οι ίδιοι οι «εθελοντέςμετέχοντες» στον αποθηκευτικό χώρο μας, με τα
ιδιωτικά τους αυτοκίνητα. Σαν Κοινσεπ, οι πόροι μας
δεν επιτρέπουν, προς το παρόν, την τοποθέτηση
ειδικών κάδων συλλογής γιατί προτεραιότητά μας
είναι τα χρήματα να διατίθενται στις ανάγκες των
ατόμων και στην τήρηση των στόχων και των
σκοπών της Κοιν.σ.επ, όπως αναφέρει το
καταστατικό μας.

Κοινωνική οικονομία ανάπτυξη και προοπτική

Αγορά αμαξιδίου:

Γενικές πληροφορίες:

Σελ.8

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΣΕΛ.9

Το Σάββατο 29/4, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων πραγματοποιήθηκε το «Career Fair.4all»( Ημέρα
Καριέρας για Άτομα με Αναπηρία. Ίσες ευκαιρίες προς όλους! )
Στόχος ήταν όλοι να γίνουμε λίγο πιο ευαισθητοποιημένοι για την ανάγκη της προσβασιμότητας των ατόμων με
αναπηρία τόσο στο εργασιακό περιβάλλον αλλά και στους δρόμους της πόλης και της γειτονιάς!
Την ίδια ημέρα πραγματοποιήθηκε ο Διαγωνισμός Επιχειρηματικότητας Hack.4all.
Διαγωνισμός κοινωνικής επιχειρηματικότητας για λύσεις σε θέματα προσβασιμότητας και ισότητας, που
διοργανώθηκε παράλληλα με το Career Fair.4all.
Δικαίωμα συμμετοχής είχαν όλοι όσοι έχουν ενδιαφέρον για τον επιχειρηματικό χώρο και ευαισθησία σε θέματα
αναπηρίας. Προγραμματιστές, marketers ή οποιοσδήποτε έχει κάποια σχετική ιδέα και πάθος να κάνει τον κόσμο
μας καλύτερο.
Η Κοιν.σ.επ «Ένα Παιδί Μετράει τα΄ Άστρα» ήταν εκεί με εκπρόσωπο την πρόεδρό μας, Μαυρουδάκη Μαρία. Η
συμμετοχή μας στον διαγωνισμό απέσπασε το δεύτερο βραβείο ανάμεσα σε άλλες εφτά εξίσου πολύ ενδιαφέρουσες
προτάσεις και ιδέες των υπόλοιπων ομάδων. Όλοι οι συμμετέχοντες είχαμε την ευκαιρία να λάβουμε πολύτιμες
συμβουλές από μέντορες και κριτές που βρίσκονταν στο χώρο!
Ευχαριστούμε πολύ όλους τους εθελοντές, τις εταιρείες και φορείς που συμμετείχαν, τους επισκέπτες, τους ομιλητές
και την ομάδα που δούλεψε για να φέρει εις πέρας και τις δυο εκδηλώσεις.
Για μια ακόμη φορά διάσημοι, αθλητές, άτομα με αναπηρία και όλοι όσοι συμμερίζονται το σκοπό του Career
Fair.4all συμμετείχαν στη καμπάνια του #IAmHere προκειμένου να δηλώσουν ότι οι ίσες ευκαιρίες διεκδικούνται,
δεν είναι δεδομένες!

