Η ECOWEEK δημιούργησε το «ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ» ή
«GREENHOUSE» για την περιβαλλοντική και κοινωνική
επιχειρηματικότητα και καινοτομία!
Τι είναι το «ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ»; Είναι η νέα πλατφόρμα
της ECOWEEK για την οικολογία, το περιβάλλον, την
οικολογική δόμηση, την καθαρή ενέργεια και την
εναλλακτική διαχείριση των απορριμμάτων. Περιλαμβάνει έκθεση και εργαστήρια δημιουργικής δράσης σε
συνεργασία με την τοπική κοινωνία για την αναζήτηση,
τη δημιουργία και υλοποίηση λύσεων στις γειτονιές. Σημείο οικολογικής πληροφόρησης, επιχειρηματικότητας και καινοτομίας.
Ποιός μπορεί να συμμετέχει; Η συμμετοχή στο
«ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ» είναι ανοιχτή για τους νέους όλων των
ειδικοτήτων - πχ. αρχιτέκτονες, αρχιτέκτονες τοπίου, σχεδιαστές, μηχανικούς, γεωπόνους κλπ - που έχουν δημιουργικότητα, καινοτόμες ιδέες και διάθεση για ‘πράσινη’
επιχειρηματικότητα και προσφορά στο κοινωνικό σύνολο και την προστασία του περιβάλλοντος.

Εκθέτες & χορηγοί: Το «ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ» προσκαλεί
σε συνεργασία εταιρίες και επαγγελματίες προϊόντων και
υπηρεσιών φιλικών προς το περιβάλλον να το υποστηρίξουν και να προβληθούν μέσα από το «ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ»
και τη δράση του.
Πότε άνοιξε το «ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ»; Τον Δεκέμβριο
2011 στην Αθήνα και το 2012 στο Ισραήλ και τη Θεσσαλονίκη. Μέσα στο 2012 αναμένεται να ξεκινήσει δραστηριότητα και στην Ιταλία και τη Σερβία.
Συμμετοχή & επικοινωνία: Επισκεφτείτε μας στο
www.ecoweekgreenhouse.org ή στείλτε μας τα στοιχεία σας με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση
ecoweek@ecoweekgreenhouse.org και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

www.metallus.gr
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Οι νέοι προτείνουν και υλοποιούν
πραγματικές παρεμβάσεις
στο δημόσιο χώρο
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
ECOWEEK

Η αστική μη-κερδοσκοπική εταιρεία ECOWEEK - Εβδομάδα Οικολογίας ιδρύθηκε το 2005 στην Αίγινα. Στόχος
της η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του ευρύτερου
κοινού και κυρίως των νέων, σε θέματα περιβάλλοντος,
και η προώθηση των αρχών της αειφορίας.
Σήμερα η ECOWEEK δραστηριοποιείται σε 15 χώρες
ενώ το δίκτυο ECOWEEK NET έχει μέλη σε 43 χώρες. Η
δράση της περιλαμβάνει συνέδρια και εργαστήρια ‘πράσινου’ σχεδιασμού για νέους επαγγελματίες και φοιτητές με θέμα την οικολογική δόμηση και τις αειφόρες
πόλεις και κοινότητες.
Κάθε χρόνο εκατοντάδες νέοι και καθιερωμένοι επαγγελματίες, αρχιτέκτονες, σχεδιαστές και αρχιτέκτονες
τοπίου, προτείνουν καινοτόμες λύσεις για «πράσινα»
κτίρια και οικολογικές αστικές παρεμβάσεις.
Κάθε χρόνο η ECOWEEK προσκαλεί διακεκριμένους
ομιλητές από όλο τον κόσμο. Μεταξύ άλλων τον Al Gore,
Shigeru Ban, Bjarke Ingels, Francis Kere, Rural Studio,
Francoise Jourda, DIRT Studio, David Orr κ.α.
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 7 προτάσεις αστικών παρεμβάσεων στη ΒΔ Κοπεγχάγη
1
(Δανία): Εγκρίθηκαν προς υλοποίηση (2013).

2

 ικολογικό Κέντρο στην Αζαρία (Παλαιστίνη): Πρόταση
Ο
προς υλοποίηση (2013).

3

 άρκο ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη: Σχεδιασμός και υλοποίΠ
ηση (2012).

4

‘Κινητό’ πάρκο στο Τελ Αβίβ (Ισραήλ): Πρόταση προς υλοποίηση (2013).

5

 ώρος υποδοχής, στο εμπορικό κέντρο USCE στο ΒελιΧ
γράδι (Σερβία): Πρόταση προς υλοποίηση (2012).

6

Ί δρυμα Ηλιαχτίδα στη Ν. Σμύρνη (Αθήνα): Πρόταση προς
υλοποίηση (2013).

7

 στικό πάρκο Valle Aurelia στη Ρώμη (Ιταλία): Σχεδιασμός
Α
και υλοποίηση (2012).

		Περισσότερες πληροφορίες:
www.ecoweekconference.org
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