
Αγαπητοί / αγαπητές 

Η ομάδα RE-COOP-AUTH είναι ανοικτή και σας καλεί να δηλώστε συμμετοχή στο παρακάτω link  

https://goo.gl/forms/qJbM4PizEPGv4kgq1  

α) για να υποβάλλουμε πρόταση στο improve my campus και β) για να επιχειρηθεί μία συνάντηση όλων των μελών 

μετά τις γιορτές. Διαβάστε το κείμενο που αποτέλεσε τη βάση δημιουργίας της 

Γιώργος Γριτζάς, Επ. Καθηγητής ΑΠΘ (συντονιστής της ομάδας) 

 

ΜΗΔΕΝΙΚΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΣΤΟ ΑΠΘ – ΓΙΑ ΜΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

 
Δημιουργία από φοιτητές/τριες και μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας, 

Συνεταιριστικής Επιχείρησης βασισμένης στην Κοινότητα  
(community-based enterprise)  

με καταρχήν αντικείμενο: 
 

Μηδενικά απορρίμματα στο ΑΠΘ: Αφορμή για μία συνεργατική δημιουργική 
πανεπιστημιακή κοινότητα 

 
ΙΔΕΑ1: ΜΗΔΕΝΙΚΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ 

Επανάχρηση και ανακύκλωση των απορριμμάτων του ΑΠΘ από τους φοιτητές και φοιτήτριες με τελικούς 
ωφελούμενους τους φοιτητές και φοιτήτριες και όλη την πανεπιστημιακή κοινότητα. 

 

ΙΔΕΑ2: ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
Ίδρυση ενός συνεταιριστικού σχήματος με πολύ μικρή αξία της συνεταιριστικής μερίδας. Το οποιοδήποτε 

πλεόνασμα (έσοδα της δραστηριότητας, μετά την κάλυψη των εξόδων και της αμοιβής της 
συνεταιριστικής εργασίας) χρησιμοποιείται για τους σκοπούς που αποφασίζουν τα μέλη του 

συνεταιρισμού (πχ επέκταση δραστηριοτήτων με χρηματοδότηση καινοτόμων ιδεών, συνυφασμένων με 
κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς σκοπούς, διαχείριση χώρων του ΑΠΘ, υλοποίηση πολιτιστικών 

δραστηριοτήτων, στήριξη κοινωνικών δράσεων κοκ) 
 

ΙΔΕΑ3: ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ / ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 
Δικτύωση σε όλο το ΑΠΘ ομάδων φοιτητών και φοιτητριών που ανάλογα με το αντικείμενο που 

σπουδάζουν προσφέρουν διαφορετικές λύσεις ανάλογα με τις ανάγκες  
(πχ κάποιοι οργανώνουν την «τοπική οικονομία» και τον συμμετοχικό σχεδιασμό της, χωροθετούν 

δράσεις συλλογής και μεταφοράς και διαμορφώνουν χώρους, άλλοι κατασκευάζουν κάδους 
απορριμμάτων που μιλούν και σχεδιάζουν την τοπική μεταποίηση υλικών, όπως το πλαστικό, κάποιοι 

άλλοι φροντίζουν για τον σχεδιασμό του κάδου και την μελέτη των απαραίτητων υποδομών, άλλες 
ειδικότητες φροντίζουν για τη επικοινωνία της ιδέας και άλλες για τον πιθανό παιδαγωγικό της αντίκτυπο 

κοκ). 
 

Το μόνο όριο για την συνεργατική ανάπτυξη της δικτύωσης και της 
καινοτομίας αποτελεί η φαντασία. 

https://goo.gl/forms/qJbM4PizEPGv4kgq1

