
 

 

 

 

 

 
Μία  ξε
Παγκόσ
Διαπολ
να γνω
 
Την  έν
Εταιρεί
Μπενίσ
 
Η  Εται
ευαισθ
το  περ
σκοπό 
 
Η περιβ
για το μ
παιδιά,
κουλτο
από  15
γνωρίσ
 
Επιπλέ
από τη
και στη
τα καλύ
 
Η φετιν
θεατρικ
πλανήτ
 

Ιλισίων 9 , 1

Μία ξεχ

εχωριστή,  π
σμια  Ημέρ
λιτισμικής Ε
ρίσουν «Το

αρξη  των 
ίας,  κ. Κωνσ
ση, υποδέχτ

ιρεία,  μέσα
θητοποίηση 
ιβάλλον,  το
ο πολύτιμο

βαλλοντική
μέλλον του
,  που  τώρ
ύρα. Ενδεικ
50  σχολεία
σει από κοντ

ον, η ΕΥΔΑΠ
ν παροχή τ
ην άριστη π
ύτερα και ο

νή εκδήλωσ
κές τεχνικές
τη ένα πιο φ

157 71, Αθήνα

χωριστή γιο

πολυπολιτισ
ρα  Νερού, 
Εκπαίδευση
 ταξίδι του 

εκδηλώσεω
σταντίνος Π
τηκαν τους 

α  από  το 
και καλλιέ

ον  κύκλο  το
ς, φυσικός,

ή εκπαίδευσ
 πλανήτη μ
α  μαθαίνο
κτικά, μόνο
α.  Συνολικά
τά τον μικρό

Π επικεντρώ
των υπηρεσ
ποιότητα νε
ικονομικότε

ση πλαισιώθ
ς,  τα οποία
φιλόξενο μέ

 

α  Τηλ.: 210‐7

ορτή από τη

σμική  γιορτ
καθώς  μ

ς Αλσούπολ
Σταγονούλη

ων  της  Παγ
Παπαδόπου
μαθητές κα

πρότυπο  ε
έργεια της π
ου  νερού,  τ
 υδατικός π

ση και η ορ
μας και η ΕΥ
υν  τον  κόσ
ο για το 201
ά  υπολογίζ
ότερο «εργα

ώνει την εν
σιών ύδρευσ
ρού της Αθ
ερα της Ευρ

θηκε από δ
α απόλαυσα
έρος. 

7495420‐21 

 

ην ΕΥΔΑΠ γι

τή  δόθηκε  φ
μαθητές  κα
λης επισκέφ
η». 

γκόσμιας  Η
υλος,  και μα
αι εκπαιδευ

εκπαιδευτικ
περιβαλλον
τη  διαχείρι
πόρος να πρ

ρθολογική χ
ΥΔΑΠ, για πε
σμο,  ώστε 
17,  το πρόγ
ζεται  ότι  π
αζόμενο» τ

νημέρωσή τ
σης, από τε
θήνας, που 
ρώπης. 

ιαδραστικά
αν οι μικρο

Γ

 Fax: 210‐749

ια την Παγκ

φέτος  από 
αι  μαθήτρ
φθηκαν τις 

μέρας  Νερ
αζί με  τον Δ
τές των σχο

κό  της  πρό
ντικής συνε
ιση  και  την
ροστατευθε

χρήση του ν
ερισσότερα
να  αποκτ

γραμμα παρ
περισσότερα
της ΕΥΔΑΠ, τ

της στο τερ
εχνικής και 
φτάνει στις

ά παιχνίδια 
ί επισκέπτε

ΓΡΑΦΕ

95381  e‐ma

Αθήν

κόσμια Ημέ

την  ΕΥΔΑΠ
ιες  του  Δ
εγκαταστάσ

ρού  χαιρέτι
Διευθύνοντ
ολείων. 

όγραμμα,  ε
ίδησης, με 
ν  επαναχρη
εί από τη νέ

νερού είνα
α από 20 χρ
ήσουν  ενερ
ρακολούθη
α  από  250
τον Σταγονο

άστιο έργο
επιστημον
ς βρύσες μα

με θέμα το
ες, υποσχόμ

ΕΙΟ ΤΥ

ail: press@eyd

να, 23 Μαρτ

έρα Νερού 

Π  για  να  τιμ
Δημοτικού 
σεις της ΕΥΔ

ισε  ο  Πρόε
τα Σύμβουλ

εστιάζει  στ
βασικές έν

ησιμοποίησή
έα γενιά.  

ι μείζονος 
ρόνια, προσ
ργή  περιβα
σαν 10.000
0.000  παιδ
ούλη. 

ο που κρύβε
ικής άποψη
ας και είνα

ο νερό, βασι
μενοι να κά

ΠΟΥ

dap.gr 

τίου 2018

 

μήσει  την 
Σχολείου 
ΔΑΠ ώστε 

εδρος  της 
λο  Ιωάννη 

η  συνεχή 
ννοιες για 
ή  του,  με 

σημασίας 
σεγγίζει τα 
αλλοντική 
0 μαθητές 
διά  έχουν 

εται πίσω 
ης, καθώς 
ι ένα από 

ισμένα σε 
άνουν τον 


