
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ: 

Τίτλος Έργου: Μειώνω - Επαναχρησιμοποιώ - Ανακυκλώνω - Κομποστοποιώ στον Δήμο Δέλτα - "Κ.Α.Μ.Ε." 
Πλαίσιο Υλοποίησης: ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2020 - ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ Χρηματοδότηση: ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ  Προϋπολογισμός του έργου: 49.955,00 €  
Δικαιούχοι: ΑΝΤΙΓΟΝΗ – Κέντρο Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης για τον Ρατσισμό, την Οικολογία, την Ειρήνη 

και τη Μη Βία (Συντονιστής), Οικολογική Κίνηση ν. Θεσσαλονίκης (Εταίρος), Δήμος Δέλτα (Εταίρος)
 

   Εργαστήρια για ενήλικες 
στο πλαίσιο του έργου «Μειώνω, Επαναχρησιμοποιώ, Ανακυκλώνω στον Δήμο Δέλτα» 

με ακρωνύμιο Κ.Α.Μ.Ε. το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της πρόσκλησης "Καινοτόμες Δράσεις 
με τους πολίτες 2021" και χρηματοδοτείται από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ

Εργαστήρια μείωσης απορριμμάτων και επαναχρησιμοποίησης - Α' Κύκλος, 
από την ΑΝΤΙΓΟΝΗ - Κέντρο Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης για το Ρατσισμό, την Οικολογία, την Ειρήνη και τη Μη Βία

Σάββατο 09/04/2022, ώρα 18:00 - 20:00 
Μαγειρική χωρίς σπατάλη
Σάββατο 16/04/2022, ώρα 18:00 - 20:00  
Δεν πετώ, επαναχρησιμοποιώ!

Εργαστήριο κομποστοποίησης
από την Οικολογικής Κίνησης Θεσσαλονίκης
Σάββατο 09/04/2022, ώρα 12:00-18.00 
ΚΑΜΕ κι εσύ Κομποστοποίηση!

Σεμινάρια Κ.ΑΛ.Ο. και Κυκλική Οικονομία από την Οικολογική Κίνηση Θεσσαλονίκης
Πέμπτη και Παρασκευή 14 και 15/04/2022, ώρα 17:00-20.00  
Πράσινες θέσεις εργασίας 

Για δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε να συμπληρώνετε τις φόρμες συμμετοχής που είναι διαθέσιμες στο Πολιτιστικό Κέντρο Καλοχωρίου (καθημερινές 
18:00-21:00) ή ηλεκτρονικά στις διευθύνσεις των συντελεστών του έργου ΚΑΜΕ www.antigone.gr, https://ecology-salonika.org και www.dimosdelta.gr
ή σκανάρετε με το κινητό σας στα παραπάνω QR codes
Για διευκρινίσεις/πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τον κο Καϊκή Κωνσταντίνο 6948762309

σα από την 
ψηφιακή 

πολιτιστική 

ΚΑΜΕ κι εσύ! 

Πολιτιστικό Κέντρο Καλοχωρίου
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Ο αριθμός των συμμετεχόντων/ανά εργαστήριο 
είναι περιορισμένος θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας

Για την παρακολούθηση των  εργαστηρίων απαιτείται 
η επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού σε ισχύ ή 
πιστοποιητικού νόσησης σε ισχύ ή αρνητικού διαγνωστικού 
ελέγχου για κορωνοϊό COVID-19 (PCR ή rapid test) σε ισχύ, με 
βάση τους ισχύοντες κανονισμούς. Παρακαλείστε να έχετε μαζί 
σας την ταυτότητα σας (ή το διαβατήριο ή πιστοποιητικό 
ταυτοπροσωπίας).


