
Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική Διαχείριση  

στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 



άξονας 1: μεταρρυθμίσεις σε επίπεδο διοίκησης: 

 ίδρυση και στελέχωση του Γραφείου 

Περιβάλλοντος ΑΠΘ 
 

 συγκρότηση της Επιτροπής Ολοκληρωμένης 

Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 
 

 πρωτοβουλίες για τη δημιουργία  

δικτύου πράσινων πανεπιστημίων  

στην ευρύτερη περιοχής της Μαύρης Θάλασσας 

άξονας 2: παραγωγή και εξοικονόμηση ενέργειας 

 εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε 

δώματα των κτιρίων του πανεπιστημίου (α’ φάση, 30 

δώματα στην κεντρική πανεπιστημιούπολη) 

 

 5,5 εκ. ευρώ για ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων στο 

παράρτημα του ΑΠΘ στη Θέρμη 

 

 ενεργειακή επιθεώρηση στα κτίρια του ΑΠΘ (α’ 

φάση κτίριο Βιολογίας, Νέα Φιλοσοφική Σχολή, κτίριο 

Δ’ Πολυτεχνικής Σχολής) 

 



άξονας 3: βιώσιμη κινητικότητα, διαχείριση μεταφορών & 

στάθμευσης, προσβασιμότητα (α) 

  δημιουργία νέου χώρου στάθμευσης και 

απομάκρυνση οχημάτων από τις κεντρικές οδούς 

της πανεπιστημιούπολης 

 

 εγκατάσταση ηλεκτρονικού συστήματος ελέγχου 

στάθμευσης 

 

 εγκατάσταση συστήματος κοινόχρηστων 

ποδηλάτων 

 

 εφαρμογή συστήματος συνδυασμένης 

μετακίνησης για τα μέλη της πανεπιστημιακής 

κοινότητας (car-pooling) 

 

 χρήση ειδικά διαμορφωμένων οχημάτων για την 

καθημερινή μετακίνηση ΑΜΕΑ 

 

 αξιοποίηση των πανεπιστημιακών λεωφορείων 

για τη μετακίνηση των φοιτητών εκτός της 

κεντρικής πανεπιστημιούπολης  



άξονας 4: επαναχρησιμοποίηση, πρόληψη παραγωγής και 

αποδοτική διαχείριση αποβλήτων 

 εφαρμογή ολοκληρωμένου συστήματος 

διαχείρισης των ανακυκλώσιμων 

απορριμμάτων στην κεντρική 

πανεπιστημιούπολη 

 

 εφαρμογή συστήματος διαχείρισης των 

επικίνδυνων εργαστηριακών αποβλήτων 

 

 εφαρμογή συστήματος διαχείρισης ιατρικών 

αποβλήτων μολυσματικού χαρακτήρα  

άξονας 5: ανάπλαση της πανεπιστημιούπολης 

 δημιουργία των δύο πρώτων φυτεμένων 

δωμάτων εκτατικού τύπου στη Θεσσαλονίκη στη 

Φιλοσοφική Σχολή και στο κτίριο της Επιτροπής 

Ερευνών 

 

 μελέτη για τη βιοκλιματική διαμόρφωση του 

χώρου της Πλατείας Χημείου και της Πλατείας 

Διοίκησης 



δράσεις – άξονας 6: διάδοση της βιολογικής γεωργίας και 

εισαγωγή βιολογικών προϊόντων στους χώρους εστίασης του 

ΑΠΘ 

 εγκατάσταση βιολογικού αγροκτήματος στο χώρο του 

Πανεπιστημιακού Αγροκτήματος 

 διαμόρφωση χώρου για δημιουργία 

βιολογικών λαχανόκηπων προς ενοικίαση 

από τους πολίτες της Θεσσαλονίκης στο 

Πανεπιστημιακό Αγρόκτημα 

 

 εισαγωγή βιολογικών προϊόντων στα 

κυλικεία του πανεπιστημίου 

 

 λειτουργία αγοράς βιολογικών 

προϊόντων σε εβδομαδιαία συχνότητα 

εντός της κεντρικής πανεπιστημιούπολης 



δράσεις – άξονας 7: περιβαλλοντική ενημέρωση, 

ευαισθητοποίηση και συμμετοχή 

 διενέργεια διαγωνισμού για το σχεδιασμό 

του λογότυπου του ΟΙΚΟ-ΑΠΘ από τα μέλη 

της πανεπιστημιακής κοινότητας 

 

 δημιουργία ιστοχώρου για την 

παρακολούθηση των δράσεων του ΟΙΚΟ-

ΑΠΘ (http://eco.auth.gr/) και σχετικών 

σελίδων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

 

 δημιουργία διαδικτυακής εφαρμογής για 

συμμετοχική χαρτογράφηση των 

περιβαλλοντικών δράσεων 

 

 πράσινες παρεμβάσεις στα κυλικεία του 

ΑΠΘ 

 

 συνεργασία με τις περιβαλλοντικές ομάδες 

φοιτητών του ΑΠΘ και ΜΚΟ 

http://eco.auth.gr/

