
 

 
Η εκδήλωση πραγµατοποιείται υπό την αιγίδα της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
Αντιδήµαρχος 

18:00

18:10

19:20

19:30

 
  
  Παράλληλες
 

 
 
 
 
Η εκδήλωση πραγµατοποιείται µε την ευγενική χορηγία της 

Η εκδήλωση πραγµατοποιείται υπό την αιγίδα της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
 Τεχνικών Υπηρεσιών: Βασίλειος Μανωλόπουλος

18:00-18:10 Καλωσόρισµα

18:10-19:20 Παρουσιάσεις 

από µαθητές

Μενεµένης

19:20-19:30  ∆ιάλειµµα

19:30-20:30 Εκπαιδευτικό 

το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ελευθέριου Κορδελιού και 

Βερτίσκου

20:30 Χαιρετισµός 

Αµπελοκήπων

Παράλληλες εκδηλώσεις

 
 Έκθεση εργασιών µε θέµα το φυσικό περιβάλλον, το 

ενέργεια από µαθητές των σχολείων του ∆ήµου Αµπελοκήπων
 

 Ενηµέρωση κατοίκων και διανοµή σπόρων από την Εναλλακτική 
Κοινότητα Πελίτι

 
 Ενηµέρωση κατοίκων για τις προγραµµατιζόµενες αναπλάσεις στο ∆ήµο 

και συλλογή προτάσεων και παρατ
του ∆ήµου

 
 ∆ιανοµή ενηµερωτικού υλικού σχετικά µε την εξοικονόµηση ενέργειας στο 

περίπτερο του ∆ήµου

Η εκδήλωση πραγµατοποιείται µε την ευγενική χορηγία της 

Η εκδήλωση πραγµατοποιείται υπό την αιγίδα της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
Βασίλειος Μανωλόπουλος 

 

Ηµέρα

Κυριακή
Στρατόπεδο

 

Πρόγραµµα
 

Καλωσόρισµα 

Παρουσιάσεις µε θέµα το φυσικό περιβάλλον, το 

από µαθητές και µαθήτριες των 

Μενεµένης 

∆ιάλειµµα 

Εκπαιδευτικό Περιβαλλοντικό 

Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ελευθέριου Κορδελιού και 

Βερτίσκου 

Χαιρετισµός και κλείσιµο της εκδήλωσης

Αµπελοκήπων-Μενεµένης Λάζαρο Κυρίζογλου 

εκδηλώσεις: 

Έκθεση εργασιών µε θέµα το φυσικό περιβάλλον, το 
ενέργεια από µαθητές των σχολείων του ∆ήµου Αµπελοκήπων

Ενηµέρωση κατοίκων και διανοµή σπόρων από την Εναλλακτική 
Κοινότητα Πελίτι. 

Ενηµέρωση κατοίκων για τις προγραµµατιζόµενες αναπλάσεις στο ∆ήµο 
και συλλογή προτάσεων και παρατ
του ∆ήµου. 

∆ιανοµή ενηµερωτικού υλικού σχετικά µε την εξοικονόµηση ενέργειας στο 
περίπτερο του ∆ήµου. 

Η εκδήλωση πραγµατοποιείται µε την ευγενική χορηγία της  

Η εκδήλωση πραγµατοποιείται υπό την αιγίδα της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Αµπελοκήπων-Μενεµένης 

Ηµέρα ∆ράσης
 

Κυριακή 7 Μαΐου
Στρατόπεδο Μ. Αλεξάνδρου

Πρόγραµµα 

µε θέµα το φυσικό περιβάλλον, το κλίµα και την ενέργεια 

των σχολείων του ∆ήµου Αµπελοκήπων 

Περιβαλλοντικό Εργαστήριο για παιδιά και γονείς από 

Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ελευθέριου Κορδελιού και 

της εκδήλωσης από τον ∆ήµαρχο 

Μενεµένης Λάζαρο Κυρίζογλου  

Έκθεση εργασιών µε θέµα το φυσικό περιβάλλον, το 
ενέργεια από µαθητές των σχολείων του ∆ήµου Αµπελοκήπων

Ενηµέρωση κατοίκων και διανοµή σπόρων από την Εναλλακτική 

Ενηµέρωση κατοίκων για τις προγραµµατιζόµενες αναπλάσεις στο ∆ήµο 
και συλλογή προτάσεων και παρατηρήσεων από αυτούς στο περίπτερο 

∆ιανοµή ενηµερωτικού υλικού σχετικά µε την εξοικονόµηση ενέργειας στο 

Μενεµένης  

Ηµέρα ∆ράσης 

Μαΐου 
Αλεξάνδρου 

κλίµα και την ενέργεια 

σχολείων του ∆ήµου Αµπελοκήπων -

για παιδιά και γονείς από 

Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ελευθέριου Κορδελιού και 

από τον ∆ήµαρχο 

Έκθεση εργασιών µε θέµα το φυσικό περιβάλλον, το κλίµα και την 
ενέργεια από µαθητές των σχολείων του ∆ήµου Αµπελοκήπων-Μενεµένης. 

Ενηµέρωση κατοίκων και διανοµή σπόρων από την Εναλλακτική 

Ενηµέρωση κατοίκων για τις προγραµµατιζόµενες αναπλάσεις στο ∆ήµο 
ηρήσεων από αυτούς στο περίπτερο 

∆ιανοµή ενηµερωτικού υλικού σχετικά µε την εξοικονόµηση ενέργειας στο 


