
Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος με τον Δήμο Ηρακλείου και το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας 

Κρήτης 

Ο εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος είναι πολύ σημαντικός για τα Ηνωμένα Έθνη, 

καθώς αφορά στην παγκόσμια ενημέρωση, ευαισθητοποίηση, δράση και στη γενική αφύπνιση της 

περιβαλλοντικής συνείδησης πολιτών και φορέων με σκοπό τη συντήρηση, βελτίωση και προστασία 

του περιβάλλοντος. 

Με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος (5 Ιουνίου), το Τμήμα 

Περιβάλλοντος του Δήμου Ηρακλείου και το Πανεπιστήμιο Κρήτης -Μουσείο Φυσικής Ιστορίας 

Κρήτης, συνδιοργανώνουν σειρά δράσεων στο αίθριο της Λότζια, την ερχόμενη Τρίτη 06/06/2017. 

Οι φετινές εκδηλώσεις του Δήμου, είναι αφιερωμένες στην εκστρατεία ευαισθητοποίησης των 

πολιτών για τη μείωση της κατανάλωσης της πλαστικής σακούλας (Ευρωπαϊκή Οδηγία 2015/720). 

Στο πλαίσιο αυτό, την Τρίτη 6 Ιουνίου 2017, ο Δήμος Ηρακλείου θα προχωρήσει στη διάθεση 

υφασμάτινων τσαντών, με σκοπό τη χρήση τους στις καθημερινές αγορές αντί των πλαστικών, η 

διανομή των οποίων θα ξεκινήσει στις 11:00 το πρωί. Παράλληλα στον ίδιο χώρο θα εκτίθενται 

ζωγραφιές μαθητών γυμνασίου με θέμα το Περιβάλλον και την Κλιματική Αλλαγή, αλλά και έκθεση 

φωτογραφίας του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, με θέμα  «Προστατευόμενες περιοχές του 

Δικτύου NATURA 2000 της Κρήτης». 

Μετά τις 7μ.μ. θα προβάλλεται το ντοκιμαντέρ που παράχθηκε στο πλαίσιο του έργου LIFE 

Natura2000 Value Crete με τίτλο «NATURA 2000 - Ζωή για Όλους». Στελέχη και συνεργάτες του 

Δήμου Ηρακλείου και του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, θα βρίσκονται στο χώρο 

προκειμένου να ενημερώσουν τους πολίτες σχετικά με θέματα που αφορούν στο περιβάλλον και να 

μοιράσουν έντυπο ενημερωτικό υλικό για τις περιοχές NATURA 2000, για τα οικοσυστήματα και τα 

οφέλη που απολαμβάνουν οι άνθρωποι από την προστασία των φυσικών πόρων, για τις απειλές 

και τα εγκλήματα που συντελούνται εις βάρος του περιβάλλοντος, της άγριας ζωής αλλά και της 

ίδιας της κοινωνίας. 

Τέλος, αργά το βράδυ της ίδιας ημέρας, θα πραγματοποιηθεί συμβολική φωγώγηση του 

Δημαρχείου. 

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων θα γίνουν εργασίες εξωραϊσμού του πρώην καρτοδρομίου στην Νέα 

Αλικαρνασσό από την εθελοντική ομάδα ΖωΔρω, την Πέμπτη 08/06/2017. 

Η εκδήλωση στηρίζεται από τα προγράμματα LIFE Natura2000 Value Crete, LIFE Natura Themis, το 

έργο «Καινοτομίες Ενάντια στα Δηλητηριασμένα Δολώματα-Πρόγραμμα After LIFE» και το Ίδρυμα 

Α.Γ. Λεβέντης. 

 


