
 

 

 
 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

«Περιβάλλον, Κλιματική Αλλαγή & Υγεία» 

  

Σε μια περίοδο πρωτόγνωρης υγειονομικής κρίσης το «Πανεπιστήμιο των Πολιτών» του Δήμου Λα-

ρισαίων επικεντρώνει την προσοχή του στην προστασία της Δημόσιας Υγείας και ανακοινώνει την 

έναρξη του 5ου κύκλου διαδικτυακού Επιμορφωτικού Προγράμματος με τίτλο «Μαθαίνουμε για την 

Υγεία”. Ο 5ος Κύκλος Μαθημάτων “Περιβάλλον, Κλιματική Αλλαγή & Υγεία” θα υλοποιηθεί 

διαδικτυακά στις 18 Μαρτίου 2022, ώρες 18:00-20:00. 

To πρόγραμμα συντονίζεται από το «Πανεπιστήμιο των Πολιτών» του Δήμου Λαρισαίων σε συνερ-

γασία με το Πανεπιστήμιο Δυτ. Αττικής, Τμήμα Δημόσια & Κοινοτικής Υγείας, την Greenpeace και το 

THESYS Κέντρο Συστημικής Θεραπείας.  

Σκοπός του προγράμματος είναι η κατανόηση του όρου κλιματική αλλαγή, η κατανόηση της επίδρα-

σης και των κινδύνων της κλιματικής αλλαγής στην υγεία των ανθρώπων και ειδικότερα το εύρος της 

στην Ελλάδα, καθώς και η κατανόηση των τρόπων δράσεων και διεκδίκησης για τα ζητήματα της 

κλιματικής αλλαγής. 

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί διαδικτυακά και περιλαμβάνει 3 ενότητες: 

 Περιβάλλον & Κλιματική Αλλαγή: ένας κίνδυνος από το παρελθόν και το μέλλον, που μας 

αφορά όλους 

 Κλιματική Αλλαγή και κίνδυνοι για την υγεία 

 Διεκδικώντας το δικαίωμα για ένα καλύτερο μέλλον: ο ρόλος των συλλογικοτήτων και των 

περιβαλλοντικών οργανώσεων στην ανάδειξη του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής. 

Οι συμμετέχοντες θα μπορούν να: 

- κατανοήσουν τον όρο κλιματική αλλαγή, 

- περιγράψουν τους κινδύνους για τις ανθρώπινες δραστηριότητες και στην υγεία των ανθρώπων 

εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής, 

- κατανοήσουν την επίδραση της κλιματικής αλλαγής στην Ελλάδα, 

- κατανοήσουν τους τρόπους δράσης και διεκδίκησης για τα ζητήματα της κλιματικής αλλαγής. 

 

Εισηγητές:  

Γριμάνης Κωστής: Υπεύθυνος Εκστρατείας για την Κλιματική Δικαιοσύνη, Greenpeace Greece 

Δανάλη Ελένη: Υπεύθυνη της εκστρατείας για τη Βιώσιμη Γεωργία, Greenpeace  

 



Καραούλη Βασιλική: Γενική Διευθύντρια Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής, Υγιεινολόγος, Πολ. 

Μηχανικός, Υπουργείο Υγείας 

Τσαμπούκου-Σκαναβή Κωνσταντίνα: Καθηγήτρια Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής και Ε-

πικοινωνίας, Τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 

Σχολιασμός: 

Αρσένης Κρίτων: Περιβαλλοντολόγος, Βουλευτής.  

 

Οργάνωση & Συντονισμός:  

Δημητριάδης Δημήτρης DDS, PhD, M.Sc.: Ιατρός Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ, υπεύθυνος του Θεματι-

κού Πεδίου 9-Πρόληψη & Αγωγή Υγείας του ΠτΠ Λάρισα Πόλη που Μαθαίνει 

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του Πα-

νεπιστημίου των Πολιτών: 

https://learninglarissa2016.wordpress.com/ptp_page1/ 

Για εγγραφές: 

https://docs.google.com/forms/d/1sFfzYU1INOfafKcSnJ6zkIGP06VxknH9-Lxx3WYcxz0/edit 

Zoom link για την παρακολούθηση της ημερίδας: 

https://zoom.us/j/93431549709?pwd=QzgrUU81Q3RsZHBYWm5pbGZ0VHpJdz09 

Meeting ID: 934 3154 9709 

Passcode: 083511 

 

Την ευθύνη για  την υλοποίηση του προγράμματος έχει το τμήμα Δια βίου Μάθησης της Διεύθυνσης 

Παιδικών Σταθμών και Εκπαιδευτικών δράσεων του Δήμου Λαρισαίων. Ο Κύκλος Μάθησης «Μα-

θαίνουμε για την Υγεία» εντάσσεται στις δράσεις για την προώθηση της φιλοσοφίας της δια βίου 

μάθησης στο πλαίσιο της «Λάρισα – Πόλη που Μαθαίνει». 

 

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2410680249, 2410680250 (Τμήμα Δια Βίου Μάθησης) 

E-mail: learning-city@larissa.gov.gr 

webpage: https://learninglarissa2016.wordpress.com/ptp_page1/ 

facebook: https://www.facebook.com/learninglarissa2016 
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