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Δ Ε Λ Τ Ι Ο  Τ Υ Π Ο Υ 

Την Κυριακή 2 Απριλίου συντονιζόμαστε για να φροντίσουμε και να 

ομορφύνουμε την περιοχή μας! 

Let's Do it Greece!  

Ο Δήμος Αριστοτέλη, στο πλαίσιο των περιβαλλοντικών και εθελοντικών του δράσεων, συμμετέχει 

την Κυριακή 2 Απριλίου στην ετήσια συνάντηση εθελοντών όλης της χώρας, για την επίτευξη ενός φιλόδοξου 

στόχου, τον καθαρισμό και τη μείωση της περιβαλλοντικής ρύπανσης μέσα σε 1 μόλις μέρα! 

Το Let's Do it Greece αποτελεί τη μεγαλύτερη εθελοντική καμπάνια καθαρισμού του περιβάλλοντος, 

η οποία για έκτη συνεχή χρονιά, επιχειρεί να συντονίσει πολίτες από κάθε γωνιά του πλανήτη, για να 

καθαρίσουν τις χώρες τους, προωθώντας ταυτόχρονα το μήνυμα της διατήρησης ενός καθαρού και υγιούς 

περιβάλλοντος.´ 

Την Κυριακή 2 Απριλίου, όλο το δυναμικό του Δήμου, με συνεργεία μηχανημάτων και προσωπικού, 

θα εργαστεί αποκλειστικά για τον καθαρισμό, εξωραϊσμό και αισθητική αναβάθμιση του Δήμου. 

ΚΑΛΟΥΜΕ κάθε εθελοντική οργάνωση, σύλλογο, επιχείρηση, ιδιώτη, σχολείο και φορέα της περιοχής 

να δηλώσει συμμετοχή, να προγραμματίσει μια δράση και σε συνεργασία με το Δήμο Αριστοτέλη, ο οποίος 

αναλαμβάνει να συνδράμει με κάθε δυνατό υλικό-τεχνικό μέσο, ελάτε με κοινή προσπάθεια να 

ομορφύνουμε τον τόπο μας!  

Δηλώστε συμμετοχή με τρία απλά βήματα: 

1. Καταχωρήστε τη συμμετοχή σας στο www.letsdoitgreece.org 

2. Προγραμματίστε μία δράση και προσθέστε την στο χάρτη www.letsdoitgeece.org/map 

3. Κοινοποιήστε την πρόθεση στο Δήμο τηλεφωνικά στο 15410 ή με e-mail στο 15410@dimosaristoteli.gr 
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Δήλωσε συμμετοχή - Γίνε η αλλαγή που περιμένεις! 

 

Γραφείο Επικοινωνίας & Δ. Σχέσεων 

Δήμου Αριστοτέλη 

 

 

 

 

 

 

 

 


