
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
project PARALIES 2021 
Λάβετε μέρος στην εκδήλωση εθελοντικού καθαρισμού 
της παραλίας της ΔΕΗ.

Σας προσκαλούμε το Σάββατο 18 Σεπτεμβρίου 2021, 09:30 –

11:30 στην πανέμορφη Παραλία Αγίου Νικολάου (Φίλιππα).

Την παραλία, μαζί με το Μπλε Λιμανάκι στη Ραφήνα, 

υιοθέτησε για τη θερινή περίοδο 2021 η ΔΕΗ, έχοντας ως 

στόχο να την καθαρίσει από την παρελθούσα ρύπανση και να 

τη διατηρήσει καθαρή καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Η εθελοντική αυτή δράση καθαρισμού και ενημέρωσης 

πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Διεθνούς Ημέρας 

καθαρισμού ακτών και της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Βιώσιμης 

Ανάπτυξης (SDG 14). 

Σας περιμένουμε!

Παρακαλούμε επιβεβαιώστε τη συμμετοχή σας απαντώντας 

σε αυτό το email μέχρι την Παρασκευή 17.09.21.

Για περισσότερες πληροφορίες www.projectparalies.gr



 

 

     
 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 
Εκδήλωση ενημέρωσης και εθελοντικός καθαρισμός της παραλίας του Φίλιππα με τη ΔΕΗ 

ανάδοχο για το 2021. 
 

 
9:00-9:30           Άφιξη και συγκέντρωση στην παραλία 
https://www.google.gr/maps/@38.0000925,24.0247616,19.02z?hl=el 
 
9:30                   Έναρξη εκδήλωσης – Καλωσόρισμα  
 
9:45-10:00         Σύντομη παρουσίαση του Project Paralies  
 
10:00-10:15       Παρουσίαση προϊόντων που έχουν παραχθεί σύμφωνα με τις αρχές 

της κυκλικής οικονομίας & συζήτηση 
 
10:15-10:30       Διάλειμμα & παροχή εξοπλισμού στους συμμετέχοντες T-shirt, 

γάντια, σακούλες απορριμμάτων 
 
10:30-11:30       Καθαρισμός παραλίας με τη βοήθεια του προσωπικού του project 

PARALIES  
 
11:30                  Λήξη εκδήλωσης 
 
Σημειώνεται ότι η εθελοντική αυτή δράση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Διεθνούς Ημέρας 
καθαρισμού ακτών και της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Βιώσιμης Ανάπτυξης (Στόχος Βιώσιμης 
Ανάπτυξης 14).  
 
«Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Βιώσιμης Ανάπτυξης (European Sustainable Development Week - ESDW) 
είναι μια πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την προβολή δράσεων που προωθούν τη βιώσιμη 
ανάπτυξη, μέσω της καταχώρησής τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα www.esdw.eu. Φέτος η 
Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Βιώσιμης Ανάπτυξης θα πραγματοποιηθεί στις 20 - 26 Σεπτεμβρίου και αφορά 
σε δράσεις που υλοποιούνται κατά το ευρύτερο χρονικό διάστημα από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 8 
Οκτωβρίου. Εστιάζει σε εκδηλώσεις και δραστηριότητες που διοργανώνονται από δημόσιους φορείς, 
οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, ερευνητικά κέντρα, εκπαιδευτικά ιδρύματα, ενώσεις, 
επιχειρήσεις, ΜΚΟ, πολίτες κ.ά. και συνδέονται με την υλοποίηση της Ατζέντας 2030 και των 17 
Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Sustainable Development Goals - SDGs) των Ηνωμένων Εθνών». 

https://www.facebook.com/DEHGreece
https://twitter.com/dei_gr
https://www.youtube.com/user/deigr
https://www.instagram.com/dei.gr/
https://www.linkedin.com/company/ppc-s.a./
https://www.google.gr/maps/@38.0000925,24.0247616,19.02z?hl=el

