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    Θεσ/νίκη 13-5-2022 
     Αρ. Πρωτ.: 6577 
 
Τους κ. Διευθυντές & 
Τις κ. Διευθύντριες  
των Δημοτικών Σχολείων & 
Τους κ. Προϊσταμένους &  
Τις κ. Προϊσταμένες  
των Νηπιαγωγείων  
Π.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης         
 

 

1. Περιφερειακή Δ/νση ΠΕ και ΔΕ 
Κεντρικής Μακεδονίας 

2. 2Ο ΠΕΚΕΣ Κ.Μακεδονίας 
3. Φ. Αρχείου  

 
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συμμετοχής στο 1ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΗΜΟΥ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2022».  

 

 Η Δ/νση Π.Ε Δυτικής Θεσσαλονίκης, δια της Υπευθύνου Περιβαλλοντικής, σας 
ενημερώνει για τη διοργάνωση του  

 
1ου ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2022 

 
που θα πραγματοποιηθεί 2-5 Ιουνίου 2022 στις εγκαταστάσεις της ΔΕΘ HELEXPO Α.Ε - 
περίπτερο 12 και σας καλεί να συμμετέχετε με τις σχολικές σας ομάδες. 
 
Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, σταθερά ευαισθητοποιημένος και ενεργός στο θέμα της διαχείρισης 
των αστικών απορριμμάτων, διοργανώνει το 1ο Φεστιβάλ Κυκλικής Οικονομίας με έμφαση 
στην ανακύκλωση, με στόχο την ευαισθητοποίηση των δημοτών κάθε ηλικίας και τη 
βιωματική εκπαίδευση των παιδιών και νεαρών σε ηλικία ατόμων αναφορικά με την 
ορθολογική διαχείριση απορριμμάτων, στο πλαίσιο της προώθησης του σχήματος διαλογή 
στην πηγή-επαναχρησιμοποίηση υλικών-μείωση απορριμμάτων-αξιοποίηση βιοαποβλήτων.  
 
Το Φεστιβάλ Κυκλικής Οικονομίας με έμφαση στην Ανακύκλωση θα συμπεριλαμβάνει 
ποικίλης μορφής παράλληλες εκδηλώσεις για όλες τις ηλικίες. Οι εκδηλώσεις που 
εντάσσονται στο Φεστιβάλ περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων 
• Εκδηλώσεις λόγου – ημερίδες  
• Λούνα Παρκ Ανακύκλωσης (δημιουργικά εκπαιδευτικά παιχνίδια)  
• Καλλιτεχνικές εκδηλώσεις για παιδιά (Θεατρική παράσταση, μουσικό σκετς)  
• Θεματικά εργαστήρια  
• Έκθεση μαθητικών δημιουργιών  
• Εκθέσεις εικαστικών δημιουργών αντικειμένων από ανακυκλώσιμα υλικά (ρούχων, 
διακοσμητικών, κοσμημάτων κλπ.)  
• Συμμετοχή αθλητών ως πρεσβευτών Ανακύκλωσης  
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• Πολιτιστικές εκδηλώσεις, με αποκορύφωμα την μεγάλη συναυλία στη λήξη της 
διοργάνωσης την Κυριακή 5 Ιουνίου, αφιερωμένης στην Ημέρα του Περιβάλλοντος 
 
Το Γραφείο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Δ/νσης συμμετέχοντας και φέτος στη 
διοργάνωση του ΦΕΣΤΙΒΑΛ με στόχο την ευαισθητοποίηση των μαθητών/τριών στις καλές 
πρακτικές διαχείριση αποβλήτων και γενικότερα την προστασία του περιβάλλοντος, καλεί 
τις σχολικές μονάδες να συμμετέχουν : 

 ως εκθέτες με παρουσίαση μαθητικών δημιουργιών αναφορικά με την ανακύκλωση 

 ως επισκέπτες τις δύο πρώτες ημέρες του Φεστιβάλ, Πέμπτη 02/06 και Παρασκευή 
03/05 και ώρες 8:30-13:30. Θα έχουν την ευκαιρία να περιηγηθούν τον Εκθεσιακό 
χώρο με τις Μαθητικές Δημιουργίες περίπτερο 12 και να λάβουν μέρος στα 
διαδραστικά εργαστήρια στον εξωτερικό χώρο του περιπτέρου (Λούνα Παρκ 
Ανακύκλωσης κ.ά.). Η μεταφορά των μαθητών στο χώρο του Φεστιβάλ θα 
πραγματοποιηθεί με μέριμνα των διοργανωτών του Φεστιβάλ, κατόπιν συνεννόησης 
με τη Διεύθυνση των Σχολικών μονάδων που θα συμμετέχουν.  

 
Οι εκπαιδευτικοί, που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν με τις μαθητικές τους ομάδες, 
µπορούν να δηλώνουν την συµµετοχή είτε ως επισκέπτες, είτε ως εκθέτες στο σύνδεσµο 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0St2YyLQhxKuuHJESlqzaQKtEdHve75YBSU

0UdQcFJxmvug/viewform έως 22-5-2022. 
 
Παρακαλούμε να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί του σχολείου σας. 

                                     

                                                           

                                                          Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

 

                                                                  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΡΟΣΥΝΗΣ 
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