
 

ΠΡΟΚΛΗΗ Ε ΒΙΩΜΑΣΙΚΟ ΕΜΙΝΑΡΙΟ 

το πλαίςιο του Ευρωπαϊκοφ Προγράμματοσ «Urban Innovation Action (UIA) 

«Πρωτοβουλία Αςτικών Καινοτόμων Δράςεων» 

ο Δήμοσ Ηρακλείου ςασ προςκαλεί ςε Βιωματικό Εργαςτήριο με τίτλο: 

«Food Save Share: Πώσ να μην πάει τίποτα χαμένο!» 

που διοργανώνεται το άββατο 2 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 09:30 π.μ. ςτο χώρο του 

Κζντρου Εκπαίδευςησ και Πολιτιςμοφ «ΔΗΜΟΚΟΠΙΟ» του Δήμου Ηρακλείου, Λεωφόροσ 

Ικάρου 66, Νζα Αλικαρναςςόσ. 

Σο πρώτο εμινάριο που απευθυνόταν ςε Εκπαιδευτικοφσ πραγματοποιήθηκε το άββατο 

18 Μαΐου 2019 και ςυγκζντρωςε τον ενθουςιαςμό και το ενδιαφζρον των Εκπαιδευτικών 

Πρωτοβάθμιασ και Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ. 

Σα εμινάρια- Εργαςτήρια διοργανώνονται ςτο πλαίςιο τησ Εκςτρατείασ ενημζρωςησ για 

την Κυκλική Οικονομία και ςυγκεκριμζνα για την επαναχρηςιμοποίηςη απορριμμάτων 

«Food Save Share", του ζργου A2U Food «Αποφευκτέα και Μη Σροφικά Τπολείμματα: 

Μια Ολιςτική Προςέγγιςη Διαχείριςησ για Αςτικέσ Περιοχέσ». 

Σο ζργο ςυγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Σαμείο Περιφερειακήσ Ανάπτυξησ 

(Πρωτοβουλία Αςτικών Καινοτόμων Δράςεων UIA) και η υλοποίηςή του ζγκειται ςτη 

ςυνεργαςία του Δήμου Ηρακλείου, ωσ Επικεφαλήσ Εταίροσ, του Ενιαίου υνδζςμου 

Διαχείριςησ Απορριμμάτων Κρήτησ (Ε..Δ.Α.Κ), το Πανεπιςτήμιο Κρήτησ, το Ελληνικό 

Μεςογειακό Πανεπιςτήμιο (ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.), το Χαροκόπειο Πανεπιςτήμιο, την ENVIROPLAN A.E. 

και το Πανεπιςτήμιο τησ τουτγάρδησ. 

Περιςςότερεσ πληροφορίεσ μπορείτε να βρείτε ςτην ιςτοςελίδα : www . foodsaveshare.gr. 

Η επιμόρφωςη απευθφνεται ςε όλεσ/-ουσ τουσ εκπαιδευτικοφσ Πρωτοβάθμιασ και 

Δευτεροβάθμιασ εκπαίδευςησ, υντονίςτριεσ/-ςτζσ Εκπαίδευςησ, Τπεφθυνεσ/-ουσ και 

τελζχη Κζντρων Περιβαλλοντικήσ Εκπαίδευςησ που δεν ςυμμετείχαν ςτον πρώτο 

εμινάριο, οι οποίεσ/-οι, θα λάβουν βεβαίωςη παρακολοφθηςησ. τόχοσ είναι με τη 

ςυμμετοχή τουσ ςτο πρόγραμμα να δοθεί ςε όλεσ/-ουσ όςεσ/-ουσ παρακολουθήςουν η 

δυνατότητα να λειτουργήςουν ωσ πολλαπλαςιαςτζσ αυτήσ τησ ιδζασ για την Κυκλική 

Οικονομία μζςα από τα ειδικά ςχεδιαςμζνα χολικά Προγράμματα πουδών το τρζχον 

ςχολικό ζτοσ 2019-2020. 

Για την καλή οργάνωςη τησ επιμόρφωςησ και την λειτουργική κατανομή των ςυμμετεχόντων 
δηλώςτε ζγκαιρα τη διαθεςιμότητά ςασ ςτο https://forms.gle/d5HU6fkidUDmgA6T6 μζχρι 
την Σετάρτη 30 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 15:00. 

Με Εκτίμηςη 

Η υντονίςτρια του Προγράμματοσ UIA 

Ζαχαρζνια Δρόςου 

 

http://www.foodsaveshare.gr/
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Διευθφντρια Οργάνωςησ Προγραμματιςμοφ και Πληροφορικήσ του Δήμου Ηρακλείου 

 

 


