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Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
μέσα από την κύρια αποστολή του, την εκπαίδευση

και την έρευνα, έχει συμβάλλει σημαντικά στην κατα-
νόηση των περιβαλλοντικών ζητημάτων και ενισχύει
διαρκώς το διδακτικό και ερευνητικό του έργο προς
αυτή την κατεύθυνση. Πέρα από τους δύο αυτούς καθιε-
ρωμένους τομείς δράσης, όραμα των Πρυτανικών
Άρχων αποτελεί η ενσωμάτωση της αειφορίας και της
περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης σε κάθε πτυχή της
πανεπιστημιακής ζωής. 

Στο πλαίσιο αυτό, το ΑΠΘ έχει δεσμευθεί στην υιοθέτηση θε-
μελιωδών πρακτικών της ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής
διαχείρισης με κύριους στόχους:

την εξοικονόμηση της ενέργειας στο δημόσιο χώρο

την ενθάρρυνση και διάδοση της χρήσης των ανανεώσι-
μων πηγών ενέργειας 

τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και των εκπομ-
πών των αέριων που προκαλούν την κλιματική αλλαγή 

τη βιώσιμη κινητικότητα και την αύξηση της προσβασιμό-
τητας 

την ενθάρρυνση και διάδοση της βιολογικής γεωργίας και
των παραδοσιακών μορφών καλλιέργειας 

την εν γένει βελτίωση της ποιότητας ζωής των μελών της
πανεπιστημιακής κοινότητας και των επισκεπτών του πα-
νεπιστημίου.
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Για την επίτευξη των στόχων αυτών, το ΑΠΘ έχει εισηγηθεί και
εφαρμόζει ένα πρόγραμμα δράσεων Ολοκληρωμένης Περιβαλ-
λοντικής Διαχείρισης (ΟΠΔ) με βάση τους παρακάτω άξονες:

Μεταρρυθμίσεις σε επίπεδο οργάνωσης και διοίκησης
δράσεις

1.1. Ίδρυση και στελέχωση του Γραφείου Περιβάλλοντος ΑΠΘ

1.2. Συγκρότηση Επιτροπής Ολοκληρωμένης Περιβαλλοντικής
Διαχείρισης

1.3. Υπαγωγή (Μεταφορά) του συνεργείου πρασίνου στο Γρα-
φείο Περιβάλλοντος

1.4. Ενεργή συμμετοχή στο δίκτυο των ελληνικών πανεπιστη-
μίων για το «Πράσινο Πανεπιστήμιο»

1.5. Πρωτοβουλίες για τη δημιουργία δικτύου πράσινων πανε-
πιστημίων στην ευρύτερη περιοχή της Μαύρης Θάλασσας

Παραγωγή και εξοικονόμηση ενέργειας
δράσεις

2.1. Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε δώματα των
κτιρίων του πανεπιστημίου (α’ φάση, 30 δώματα στην κεν-
τρική πανεπιστημιούπολη)

2.2. Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων στο παράρτημα του ΑΠΘ
στη Θέρμη (το έργο με προϋπολογισμό 5.500.000 ευρώ έχει
αξιολογηθεί θετικά και πρόκειται να ενταχθεί για χρημα-
τοδότηση στην κατηγορία πράξεων “Πρότυπα Επιδεικτικά
Έργα Αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)
ή και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ) σε Δημόσια Κτίρια»)

2.3. Ενεργειακή επιθεώρηση στα κτίρια του ΑΠΘ (α’ φάση κτί-
ριο Βιολογίας, Νέα Φιλοσοφική Σχολή, κτίριο Δ’ Πολυτεχνι-
κής Σχολής)  
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Βιώσιμη κινητικότητα, διαχείριση μεταφορών και στάθμευσης,
προσβασιμότητα
δράσεις

3.1. Αξιοποίηση των πανεπιστημιακών λεωφορείων για τη με-
τακίνηση των φοιτητών εκτός της κεντρικής πανεπιστημι-
ούπολης 

3.2. Mελέτη για την απομάκρυνση των οχημάτων από τις κεν-
τρικές οδούς της πανεπιστημιούπολης, δημιουργία ποδη-
λατοδρόμων και αναδιοργάνωση του συστήματος
στάθμευσης

3.3. Προκήρυξη διαγωνισμού για τη δημιουργία νέου χώρου
στάθμευσης στην πανεπιστημιούπολη

3.4. Εφαρμογή συστήματος συνδυασμένης μετακίνησης για τα
μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας (car-pooling)

3.5. Χρήση ειδικά διαμορφωμένων οχημάτων για την καθημε-
ρινή μετακίνηση ΑΜΕΑ

3.6. Κατασκευή υποδομών για τη διευκόλυνση της πρόσβασης
στους χώρους του ΑΠΘ σε ΑΜΕΑ

3.7. Δημιουργία χώρου ενοικίασης ποδηλάτων

Επαναχρησιμοποίηση, πρόληψη παραγωγής και αποδοτική δια-
χείριση αποβλήτων
δράσεις

4.1. Εφαρμογή ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης των
ανακυκλώσιμων απορριμμάτων στην κεντρική πανεπιστη-
μιούπολη, όπως χαρτί γραφείου, συσκευασίες (πλαστικό,
χαρτί, αλουμίνιο, γυαλί), μαγειρικά λάδια, λαμπτήρες και
φωτιστικά είδη, ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές,
μελανοδοχεία, οικιακές μπαταρίες και λοιπούς συσσωρευ-
τές, είδη ένδυσης/υπόδησης και υφασμάτων 

4.2. Εφαρμογή συστήματος διαχείρισης των επικίνδυνων ερ-
γαστηριακών αποβλήτων

4.3. Εφαρμογή συστήματος δια-
χείρισης ιατρικών αποβλήτων
μολυσματικού χαρακτήρα
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Ανάπλαση και εξωραϊσμός της πανεπιστημιούπολης και
διαχείριση πρασίνου
δράσεις

5.1. Δημιουργία των δύο πρώτων φυτεμένων δωμάτων
σε δημόσιο χώρο στη Θεσσαλονίκη

5.2. Επέκταση και συμπλήρωση φυτεύσεων  στην κεν-
τρική πανεπιστημιούπολη και τα παραρτήματα του
ΑΠΘ

5.3. Εγκατάσταση συστήματος φωτισμού ασφαλείας
στην κεντρική πανεπιστημιούπολη Μελέτη αξιοποί-
ησης όλων των υπόγειων υδάτων στην περιοχή
της κεντρικής πανεπιστημιούπολης για άρδευση 

Διάδοση της βιολογικής γεωργίας και εισαγωγή βιολο-
γικών προϊόντων στους χώρους εστίασης του ΑΠΘ
δράσεις

6.1. Εγκατάσταση βιολογικού αγροκτήματος στο χώρο
του Πανεπιστημιακού Αγροκτήματος με κύριους
στόχους την εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των
φοιτητών, αλλά και των παραγωγών της ευρύτε-
ρης περιοχής της Θεσσαλονίκης στις μεθόδους
της βιολογικής γεωργίας, μέσω της παραγωγής και
εμπορίας βιολογικών προϊόντων

6.2. Διαμόρφωση χώρου για δημιουργία βιολογικών
λαχανόκηπων προς ενοικίαση από τους πολίτες
της Θεσσαλονίκης στο Πανεπιστημιακό Αγρό-
κτημα

6.3. Εισαγωγή βιολογικών προϊόντων στα κυλικεία του
πανεπιστημίου

6.4. Λειτουργία αγοράς βιολογικών προϊόντων σε
εβδομαδιαία συχνότητα εντός της κεντρικής πα-
νεπιστημιούπολης
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Περιβαλλοντική ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και συμμετοχή
δράσεις

7.1. Διενέργεια διαγωνισμού για το σχεδιασμό του λογότυπου
του ΟΙΚΟ-ΑΠΘ με συμμετοχή των μελών της πανεπιστη-
μιακής κοινότητας

7.2. Δημιουργία ιστοχώρου για την παρακολούθηση των δρά-
σεων του ΟΙΚΟ-ΑΠΘ (http://eco.auth.gr/) και σελίδας στο
μέσο κοινωνικής δικτύωσης σχετικής με την αγορά βιολο-
γικών προϊόντων.

7.3. Συνεργασία με τις περιβαλλοντικές ομάδες φοιτητών του
ΑΠΘ και ΜΚΟ

7.4. Σήμανση των χώρων της πανεπιστημιακής κατασκήνωσης
και διανομή ενημερωτικού φυλλαδίου στην Πανεπιστη-
μιακή κατασκήνωση της Καλάνδρας 

7.5. Δημιουργία διαδικτυακής εφαρμογής για συμμετοχική
χαρτογράφηση των περιβαλλοντικών δράσεων

7.6. Πράσινες παρεμβάσεις στα κυλικεία του ΑΠΘ

7.7. Λοιπές δράσεις ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης όπως δεν-
δροφύτευση, παρακολούθηση πουλιών, παρουσίαση ειδών
χλωρίδας (δημιουργία οικολογικών μονοπατιών) στην πα-
νεπιστημιούπολη, καθαρισμός ακτής της πανεπιστημιακής
κατασκήνωσης, ημερήσιες και νυχτερινές ξεναγήσεις στον
βυθό της κατασκήνωσης για παρακολούθηση της ενάλιας
πανίδας.
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