
 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Ενημερωτική εκδήλωση παρουσίασης των δράσεων περιβαλλοντικής 

ευαισθητοποίησης στο Δήμο Αμπελοκήπων – Μενεμένης 

 

Πέμπτη 17 Μαρτίου, στο Grand Hotel Palace (ώρα έναρξης 10.00) 

Προσέχουμε την πόλη μας, φροντίζουμε το περιβάλλον μας! 

 

Με μία μεγάλη ενημερωτική εκδήλωση παρουσίασης των δράσεων περιβαλλοντικής 

ευαισθητοποίησης, που έλαβαν χώρα στο πλαίσιο του έργου «Ενίσχυση Οικολογικής Συνείδησης 

και Προώθηση Περιβαλλοντικού Εθελοντισμού στο Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης», 

ολοκληρώνεται με επιτυχία το πρόγραμμα που υλοποιήθηκε από το Δήμο Αμπελοκήπων - 

Μενεμένης. Στην ημερίδα θα συμμετάσχουν ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων -Μενεμένης κ. Λάζαρος 

Κυρίζογλου, ο Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Κεντρικής Μακεδονίας κ. 

Κωνσταντίνος Γιούτικας και μία πλειάδα επιστημόνων - καθηγητών του Αριστοτελείου 

Πανεπιστημίου (αρχιτέκτονες, μηχανικοί περιβάλλοντος, προγραμματιστές). Η εκδήλωση θα 

πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 17 Μαρτίου στο Grand Hotel Palace (Μοναστηρίου 305), με ώρα 

έναρξης 10.00 π.μ.  

Στην εκδήλωση θα παρουσιαστεί πώς μπορεί το διαδίκτυο και ειδικές εφαρμογές κινητών 

τηλεφώνων, όπως αυτές που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος (https://ecologiki-

sinidisi.gr/), να ενισχύσουν την οικολογική συνείδηση των πολιτών και να τους ωθήσουν να 

συμμετέχουν ενεργά στις περιβαλλοντικές δράσεις που τους αφορούν.  

Επίσης, θα αναλυθούν διεξοδικά τα περιβαλλοντικά προβλήματα της Δυτικής Θεσσαλονίκης, όπως 

η ατμοσφαιρική ρύπανση, η διαχείριση του παράκτιου μετώπου του Δήμου Αμπελοκήπων -

Μενεμένης, αλλά και ειδικότερα περιβαλλοντικά θέματα του Δήμου. Παράλληλα, θα 

παρουσιαστούν και τα αποτελέσματα των δράσεων που προηγήθηκαν όπως τα workshops για την 

αστική θερμική νήσο, η ημερίδα για τις αστικές αναπλάσεις, τα παιδικά εργαστήρια για την 

ατμοσφαιρική ρύπανση και το θόρυβο, η δημιουργία ηλεκτρονικού περιβαλλοντικού οδηγού, η 

ανάπτυξη ιστοσελίδας και ειδικής εφαρμογής, κλπ. 
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Η εκδήλωση είναι ανοιχτή στο κοινό. Για την είσοδο είναι απαραίτητη η χρήση μάσκας και η 

επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης των τελευταίων 3 μηνών, σύμφωνα με τα μέτρα 

που ισχύουν για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19.  

 

Η δράση γίνεται στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης/έργου με τίτλο: «Ενίσχυση Οικολογικής 

Συνείδησης και Προώθηση Περιβαλλοντικού Εθελοντισμού στο Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης», 

που συγχρηματοδοτείται από το Ε.Π. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014 - 2020 στο πλαίσιο της 

Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, του Άξονα Προτεραιότητας ΑΞ06 «Προστασία του 

περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων». 

  

 


