
 

Ζ εζεινληηθή πεξηβαιινληηθή νκάδα ηνπ Πξάζηλνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ-

Green Campus δηνξγαλώλεη δξάζε γηα κία αθόκε ρξνληά ζην πιαίζην ηεο 

παλειιαδηθήο εθζηξαηείαο Let’s do it Greece 2019. Ζ θεηηλή ζεκαηηθή είλαη ε 

#Οηθνγέλεηα!! 

ηόρνο ηεο νκάδαο καο? Δίλαη ε δεκηνπξγία κηαο πξσηόηππεο δξάζεο όπσο 

θάζε ρξόλν, κε έκθαζε ζηελ ηόλσζε ηεο πεξηβαιινληηθήο παηδείαο θαη εθπαίδεπζεο 

κε ζθνπό ηελ πξόιεςε θαη ηελ έγθαηξε κέξηκλα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο. Ωο παλεπηζηεκηαθή νκάδα  ζρεδηάζακε έλα εκπινπηηζκέλν 

πεξηβαιινληηθό πξόγξακκα πνπ ζα κεηακνξθώζεη ηελ Κπξηαθή 7 Απξηιίνπ 2019 ζε  

κία ΓΗΟΡΣΖ γηα ην ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ. 

Βαζηθή δράζε είλαη ε ΑΝΑΚΥΚΛΩΗ-ΕΠΑΝΑΧΡΗΙΜΟΠΟΙΗΗ-

ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ!!  

 σιιογή σιηθώλ ποσ κπορούλ λα αλαθσθιφζούλ κε ηδηαίηερε έκθαζε ζε 

προχόληα ποσ δελ είλαη ηόζο δηαδεδοκέλα ζηελ δηαδηθαζία ηες 

αλαθύθιφζες όπφς π.τ. κπαηαρίες, κηθρο-ειεθηρηθές ζσζθεσές, 

ιακπηήρες, ηεγαλέιαηα, θ.ά. 

Όζοη επηζσκούλ λα ιάβοσλ κέρος ζηελ περηβαιιοληηθή δράζε ηες οκάδας κας, 

πρέπεη λα έτοσλ καδί ηοσς σιηθά ποσ κπορούλ λα αλαθσθιφζούλ φς 

αληάιιαγκα!! 

Παράιιειες δράζεης:  

 Αλαθύθιφζε-Επαλατρεζηκοποίεζε κε έκθαζε ζηε φζηή Αλαθύθιφζε, 

Κνξλάξνο Μηράιεο, Καζεγεηήο, Σκήκα Υεκηθώλ Μεραληθώλ, Παλεπηζηήκην 

Παηξώλ. 

 Κοηλφληθή σλεηαηρηζηηθή Επητείρεζε (ΚΟΗΝ..ΔΠ.) ‘Αλαθσθιώλφ ζηελ 

Πεγή’, Εαξθάδεο Ησάλλεο, Καζεγεηήο, Σκήκα Ηαηξηθήο, Παλεπηζηήκην 

Παηξώλ.  

 Πρόγρακκα Οηθηαθής Κοκποζηοποίεζες, Κσλζηαληαθόπνπινο Κσλ/λνο, 

Γήκνο Παηξέσλ. 

 Παξνπζίαζε ηεο πεξηβαιινληηθήο νκάδαο ηνπ Πξάζηλνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Παηξώλ – Green Campus, Καηζηθάξα Mειηώ, Τπεύζπλε Green Campus, Τπ. 

Γηδάθησξ Ηαηξηθήο, Παλεπηζηήκην Παηξώλ. 

 Εθπαηδεσηηθά περηβαιιοληηθά παητλίδηα από ηνπο εζεινληέο ηεο 

πεξηβαιινληηθήο νκάδαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ-Green Campus. 

 

Α΄ 

Μέξνο 

Γξάζεσλ 



 ‘Η δραζηερηόηεηα ζε έλα σγηές περηβάιιολ φς κέζο πρόιευες θαη 

δηατείρηζες ζφκαηηθώλ θαη υστηθώλ λοζεκάηφλ’, Πιώηαο Παλαγηώηεο, 

Γεληθόο Οηθνγελεηαθόο Ηαηξόο, Γηδάθησξ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ.  

 Πρόγρακκα Γσκλαζηηθής, Μηθξώλεο Γξεγόξεο, Δθπαηδεπηηθό Πξνζσπηθό 

Φπζηθήο Αγσγήο, Παλεπηζηεκηαθό Γπκλαζηήξην Παηξώλ. 

 ‘Αληηκεηώπηζε δαζηθώλ πσρθαγηώλ’, εζεινληέο ππξνζβέζηεο Ν. Αραΐαο- 

Αζαλαζόπνπινο Γεκήηξεο, Δπηθεθαιήο. 

 

Διεύζεξνο Υξόλνο γηα λα ζαπκάζνπκε ηε θύζε, λα απνιαύζνπκε ηνλ ήιην 

θαη ελδερνκέλσο λα θάλνπκε όινη καδί έλα ππαίζξην πηθ-ληθ !! 

 

Ζκεξνκελία δηεμαγσγήο: Κπξηαθή 7 Απξηιίνπ 2019 

Ώξα: 11:00 π.κ.- 14:00 κ.κ. 

Σόπνο: Παλεπηζηεκηαθό Γπκλαζηήξην Παηξώλ (εληόο ηεο Παλεπηζηεκηνύπνιεο).  

 

 

 

Μειηώ Καηζηθάξα 

Τπ. Γηδάθησξ Ηαηξηθήο Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ, MSc Γεσιόγνο 

Τπεύζπλε Πεξηβαιινληηθήο Οκάδαο Πξάζηλνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ-Green 

Campus 
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Γξάζεσλ 


