
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 
ΦΟΡΕΙΣ: 

Πρόσκληση συμμετοχής σε Εργαστήριο
Κομποστοποίησης και Σεμινάριο Κυκλικής και

Αλληλέγγυας Οικονομίας

Η  Οικολογική  Κίνηση  Θεσσαλονίκης  σας  προσκαλεί  στα  εργαστήρια  μείωσης
απορριμμάτων  και  επαναχρησιμοποίησης  που  υλοποιούνται  στο  πλαίσιο  του
προγράμματος «Μειώνω – Επαναχρησιμοποιώ – Κομποστοποιώ στο Δήμο Δέλτα»
(Κ.Α.Μ.Ε.). 

Τα εργαστήρια απευθύνονται σε ενήλικα άτομα (αγρότες, φοιτητές, κάτοικοι και
νέοι  άνεργοι)  της  περιοχής  του  Δήμου  Δέλτα.  
Το πλήθος των εργαστηρίων/σεμιναρίων είναι 4 για κάθε μία από τις παραπάνω 2
θεματικές ενότητες.                                                                                          

Το  Σεμινάριο  ΚΑΛΟ  και  Κυκλικής  Οικονομίας,  όπως  και το  Εργαστήριο
Κομποστοποίησης θα είναι μιας ημέρας (6 ώρες με διάλειμμα για σνακ και καφέ).

Τα  εργαστήρια  θα  πραγματοποιηθούν  στο  Συνεδριακό  Κέντρο
Σίνδου(Αλ.Παπάγου 6). 

Συγκεκριμένα,

● Σεμινάριο Κ.ΑΛ.Ο. και Κυκλικής Οικονομίας  

Παρασκευή 7/10/2022  τις ώρες  16:00-21:00.
Θεωρητική εισαγωγή στην κυκλική οικονομία, καλές πρακτικές και εγχειρήματα 
Κ.ΑΛ.Ο. 
Πώς  βάζουμε  τις  ιδέες  μας  σε  εφαρμογή;  Στόχος  η  δημιουργία  βιώσιμων
κοινωνικών  συνεταιρισμών  κυκλικής  οικονομίας  και  η  προετοιμασία  για  την
κάλυψη των θέσεων εργασίας που θα προκύψουν από την υλοποίηση του Πράσινου
Σημείου. 

● Εργαστήριο Κομποστοποίησης  

Πέμπτη 6/10/2022  τις ώρες  16:00-21:00.
Περιλαμβάνει την απαραίτητη θεωρία της κομποστοποίησης και την κατασκευή
ενός οικιακού κομποστοποιητή για τον αγρό, τον κήπο ή το μπαλκόνι. 



Η συμμετοχή στα εργαστήρια και το σεμινάριο είναι εντελώς δωρεάν και για να 
κλείσετε θέση, θα χρειαστεί να συμπληρώσετε την ακόλουθη φόρμα συμμετοχής:

https://forms.gle/EuEYM9Uq4WLgb3Kj8

Δίνεται βεβαίωση παρακολούθησης.  

                
Για την παρακολούθηση του εργαστηρίου 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).

Κατά  τη  διεξαγωγή  του  εργαστηρίου  θα  τηρηθούν  όλα  τα  ισχύοντα  μέτρα
πρόληψης και  προστασίας από τον Covid-19.  Σε περίπτωση τροποποίησης  των
ισχυόντων μέτρων, θα ενημερωθείτε για τυχόν αλλαγές επί της υλοποίησης του
εργαστηρίου.

*Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας
**Τα προσωπικά σας στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τις ανάγκες της εν
λόγω δράσης.


