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1. Παρούσα κατάσταση 

Με την αρχική της μορφή η Επιτροπή Ολοκληρωμένης Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ορίστηκε στη
συνεδρίαση του Πρυτανικού Συμβουλίου με αριθμό 1504/12-11-2010. Στόχος της λειτουργίας της
Επιτροπής ήταν ο σχεδιασμός και η εποπτεία ολοκληρωμένων διαθεματικών παρεμβάσεων για τη
δημιουργία του οικολογικού πανεπιστημίου, καθώς και η ανάπτυξη οριζόντιων δράσεων για την
προστασία του περιβάλλοντος και τη μείωση του αρνητικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος του
Α.Π.Θ.
Με τη σημερινή της μορφή και σύνθεση, ως Επιτροπή Ολοκληρωμένης Περιβαλλοντικής και Αι-
σθητικής  Διαχείρισης,  ορίστηκε  με  απόφαση  της  Συγκλήτου  στη  συνεδρίασή  της  με  αριθμό
2905/19-2-2015.
Η Επιτροπή εισηγείται στην Πρυτανεία και τη Σύγκλητο και συμβάλλει στην χάραξη της πολιτικής
του ιδρύματος σε θέματα περιβαλλοντικής και αισθητικής διαχείρισης. Επίσης, έχει αμφίδρομη
σχέση με το Γραφείο Περιβάλλοντος της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχανορ-
γάνωσης καθώς η Επιτροπή αφενός προτείνει δράσεις σχετικές με την ολοκληρωμένη περιβαλλο-
ντική  διαχείριση  και  αφετέρου  γνωμοδοτεί  και  προσφέρει  επιστημονική  τεκμηρίωση  για  τις
δράσεις του Γραφείου.

2. Στόχοι

 Ανάπτυξη οριζόντιων δράσεων για τη διαχείριση και την προστασία του περιβάλλοντος και 
τη βελτίωση της λειτουργίας και της συνολικής εικόνας του πανεπιστημίου

 Σχεδιασμός και εποπτεία ολοκληρωμένων διαθεματικών παρεμβάσεων σε χώρους και κτή-
ρια του πανεπιστημιακού Campus του ΑΠΘ

 Ελαχιστοποίηση του αρνητικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος του πανεπιστημίου

 Συνεργασία με τις Επιτροπές Βιώσιμης Κινητικότητας και Προσβασιμότητας και Τεχνικών
Έργων και Χωρικής Ανάπτυξης

3. Ενέργειες - Πεπραγμένα

Στους πέντε μήνες λειτουργίας της η Επιτροπή συνεδρίασε τρεις  φορές:  στις 04/03,  18/03 και
08/06. Στις συνεδριάσεις αυτές συζητήθηκαν οι στόχοι της Επιτροπής, προτάσεις για δράσεις, ιε-
ράρχηση προτεραιοτήτων, προβλήματα στον προγραμματισμό και την υλοποίηση, κλπ.
Εξαρχής ως άμεσης προτεραιότητας χαρακτηρίστηκε η διαχείριση των επικίνδυνων δέντρων για τα
οποία συντάχθηκε άμεσα έκθεση αξιολόγησης από τον καθηγητή κ. Ζάγκα και η διαδικασία βρί-
σκεται στην φάση της αδειοδότησης από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
Επίσης, η Επιτροπή εξέφρασε άποψη για την πρόταση για επιζωγράφηση αντιγράφου τοιχογραφί-
ας σε εξωτερικό τοίχο του κτιρίου της ΝΟΠΕ και ανέθεσε στον καθηγητή κ. Καλογήρου να διερευ-
νήσει τη δυνατότητα χαρακτηρισμού κτιρίων της πανεπιστημιούπολης ως διατηρητέων.
Τέλος, η Επιτροπή, σε συνεργασία με την Επιτροπή Βιώσιμης Κινητικότητας και Προσβασιμότητας,
αναζητεί εναλλακτική και βιώσιμη λύση για την αξιοποίηση των ποδηλάτων που χρησιμοποιού-
νταν στο Σύστημα Κοινόχρηστων Ποδηλάτων.
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4. Δράσεις

Οι προτάσεις για δράση που απασχόλησαν την Επιτροπή ήταν οι εξής: 
 Σχεδιασμός για ανάπλαση campus - Παρεμβάσεις και δρώμενα για αισθητική και λειτουργι-

κή αναβάθμιση 
 Διαχείριση και συντήρηση του πρασίνου για αύξηση της βιοποικιλότητας
 Αξιοποίηση υπόγειων υδάτων - Αντιπλημμυρική προστασία και απομάκρυνση ομβρίων 

υδάτων - Λίμνη πανεπιστημιούπολης
 Παραγωγή και εξοικονόμηση ενέργειας
 Ανακύκλωση συσκευασιών και άλλων υλικών και διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων - Ερ-

γαστήριο διαχείρισης διαλυτών
 Ημερίδα - Εκδήλωση με περιβαλλοντικές ΜΚΟ - Ετήσια εκδήλωση – Παγκόσμια Ημέρα Πε-

ριβάλλοντος - Διαγωνισμός (πχ. σκίτσου) – Βραβεία αριστείας - Δίκτυο εθελοντών - Καλές 
Πρακτικές

 Παρακολούθηση χρηματοδοτικών μέσων για εξεύρεση πόρων
 Ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης στο ΑΠΘ κατά ISO 

14001 ή EMAS
 Υγρότοπος Αγροκτήματος

5. Συμπεράσματα

 Η ιεράρχηση των δράσεων ως προς την προτεραιότητα καθώς και ο προγραμματισμός υλο-
ποίησής τους εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την δυνατότητα υλοποίησής τους και κατά
συνέπεια για αρκετές από αυτές από την δυνατότητα χρηματοδότησής τους. Η χρηματο-
δότηση των δράσεων είναι ο καθοριστικός παράγοντας για την βελτίωση της καθημερι-
νότητας στο campus.

 Η παρακολούθηση των χρηματοδοτικών μέσων είναι μεγάλης σημασίας και προαπαιτούμε-
νη για διάφορες δράσεις.

 Η διαχείριση των υπόγειων υδάτων του campus είναι μη ορθολογική και η αξιοποίησή τους
αποτελεί ίσως την υψηλότερη προτεραιότητα, χωρίς να ληφθεί υπόψη η δυνατότητα χρη-
ματοδότησης.

 Ο τομέας της αισθητικής δεν αντιπροσωπεύεται επαρκώς στις προτάσεις που έχουν διατυ-
πωθεί έως τώρα.

 Η ανακύκλωση χαρτιού, συσκευασιών και άλλων υλικών και η διαχείριση επικίνδυνων απο-
βλήτων είναι πάγιες δράσεις του Γραφείου Περιβάλλοντος που διεξάγονται ούτως ή άλλως.

 Οι δράσεις ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης είναι άμεσης προτεραιότητας καθώς πέρα από
την σημασία και την πολλαπλασιαστική τους επίδραση, μπορεί να είναι και μηδενικού ή
χαμηλού κόστους.

6. Χρονοδιάγραμμα

Στην παρούσα φάση δεν είναι δυνατή η κατάρτιση λεπτομερούς χρονοδιαγράμματος. Για τις 
ανάγκες της παρούσας έκθεσης έγινε αδρός διαχωρισμός των δράσεων ως εξής:
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Σε εξέλιξη (δράσεις που ήδη υλοποιούνται)
 Διαχείριση επικίνδυνων δένδρων
 Γνωμοδοτήσεις
 Παρακολούθηση χρηματοδοτικών μέσων
 Ανακύκλωση
 Διαχείριση αποβλήτων
 Διαχείριση πρασίνου - συντήρηση
 Τεχνητές φωλιές πουλιών

Άμεσα υλοποιήσιμες  (δράσεις που μπορούν να υλοποιηθούν άμεσα, είτε γιατί εντάσσονται στις 
πάγιες δράσεις του Γραφείου Περιβάλλοντος, είτε γιατί είναι μηδενικού ή πολύ χαμηλού προϋπο-
λογισμού, είτε γιατί είναι απαραίτητες και πρέπει να αναληφθεί το κόστος τους)

 Εκδήλωση με περιβαλλοντικές ΜΚΟ – Ημερίδα: Νοέμβριος 2015
 Δράσεις ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης
 Ενέργειες προετοιμασίας δράσεων/προγραμμάτων
 Υγρότοπος Αγροκτήματος

Απαιτείται χρηματοδότηση (δράσεις που απαιτούν σημαντική χρηματοδότηση και θα μπορούν να
υλοποιηθούν μετά την εξεύρεσή της):

 Διαχείριση υπόγειων υδάτων
 Σχεδιασμός για ανάπλαση campus - Παρεμβάσεις για αισθητική και λειτουργική αναβάθμι-

ση
 Ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης στο ΑΠΘ κατά ISO 

14001 ή EMAS
 Αντιπλημμυρική προστασία και απομάκρυνση ομβρίων υδάτων
 Παραγωγή και εξοικονόμηση ενέργειας
 Εργαστήριο διαχείρισης διαλυτών
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