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ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ 

“ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ” 

 
Πέντε   συναντήσεις   εργασίας (workshops) με θέμα «Προοπτικές συνεργασίας για την 

πράσινη   απασχόληση» διοργανώνει από την Πέμπτη 26 Ιουνίου μέχρι και τις 10 Ιουλίου 2014  
ο Δήμος Θεσσαλονίκης ο οποίος συμμετέχει στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη:«Θεσσαλονίκη: 
Ανάπτυξη – Ανακύκλωση - Απασχόληση».  

   Οι συναντήσεις αυτές θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης  
«Ανακύκλωση-Τοπική Ανάπτυξη και Απασχόληση στη  Θεσσαλονίκη» με  στόχο  την  ανάδειξη  
αναπτυξιακών προοπτικών και στρατηγικών για την ανταγωνιστικότητα, την  παραγωγικότητα,  
την ενίσχυση της εξωστρέφειας των τοπικών επιχειρήσεων και την τόνωση της  απασχόλησης.  

Με  αυτό τον τρόπο προωθείται η ένταξη 130 ανέργων και νέων επιστημόνων στην 
αγορά εργασίας και συγκεκριμένα στους τομείς της ανακύκλωσης και των ανανεώσιμων πηγών  
ενέργειας. Η ενασχόληση με τους συγκεκριμένους τομείς προϋποθέτει την ύπαρξη υψηλής  
τεχνογνωσίας και γι αυτό το λόγο έχουν υλοποιηθεί δράσεις εξειδικευμένης επιμόρφωσης και 
κατάρτισης στους ωφελούμενους του προγράμματος. 

Θα συζητηθούν οι παρακάτω θεματικοί άξονες:  

- Πράσινη Οικονομία και επιχειρηματικότητα 

- Κοινωνική Οικονομία και ένταξη στην αγορά εργασίας 

- Καλές πρακτικές στον τομέα της ανακύκλωσης 

- Πράσινες Υποδομές και προοπτικές απασχόλησης. 

Οι συμμετέχοντες σ’ αυτές τις συναντήσεις θα έχουν την ευκαιρία να ανταλλάξουν γνώσεις 
και καλές πρακτικές στις θεματικές ενότητες Ανακύκλωση, Πράσινες Υποδομές,  
Κοινωνική Οικονομία και Πράσινη Επιχειρηματικότητα, να επικοινωνήσουν τις εμπειρίες 
τους στο πλαίσιο της επιστημονικής υποστήριξης και επικοινωνιακής προώθησης της εν λόγω 
δράσης και να σταθούν διαμορφωτές μιας νέας κουλτούρας, μέσω της συμμετοχής τους σε 
ένα δίκτυο συνεργασίας για τη στήριξη και καθοδήγηση των 130 ωφελούμενων του σχεδίου. 

  Το πρώτο workshop (συνάντηση εργασίας) θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα 
δημοτικού συμβουλίου Θεσσαλονίκης (οδός Βασ. Γεωργίου Α’ 1, δημαρχείο, κτίριο Α, 1ος 
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όροφος) την Πέμπτη 26 Ιουνίου 2014 στις 11.00 το πρωί με τη συμμετοχή επιμελητηρίων, μη 
κυβερνητικών οργανώσεων και  οργανισμών περιβάλλοντος. 

Οι επόμενες συναντήσεις εργασίας (workshops) έχουν προγραμματιστεί στον ίδιο χώρο 
(αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου) ως εξής: 

-  Tην Τρίτη 1 Ιουλίου 2104 στις 11.00 με τη συμμετοχή δημοτικών φορέων και επιχειρήσεων 

- Την Πέμπτη 3 Ιουλίου 2014 στις 11.00 με τη συμμετοχή ερευνητικών και εκπαιδευτικών 
κέντρων και ιδρυμάτων 

- Την Τρίτη 8 Ιουλίου 2014 στις 18.00 με τη συμμετοχή επιχειρήσεων 

- Την Πέμπτη 10 Ιουλίου 2014 στις 18.00 με τη συμμετοχή  επιχειρήσεων 

Οι δράσεις πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του Τοπικού Σχεδίου για την 
Απασχόληση «Ανακύκλωση–Τοπική Ανάπτυξη και Απασχόληση στη Θεσσαλονίκη», μια δράση 
που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» 
του ΕΣΠΑ-Θεματικός Άξονας Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην 
Απασχόληση», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση 
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).  

Βασική επιδίωξη του σχεδίου είναι η προώθηση 130 ανέργων και νέων επιστημόνων 
στην απασχόληση και την επιχειρηματικότητα, σε τομείς με αναπτυξιακές προοπτικές όπως 
ανακύκλωση και πράσινες ενεργειακές υποδομές.  

Οι Εταίροι της Αναπτυξιακής Σύμπραξης είναι: 

• ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
• ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΔΕΠΘΕ) 
• ΠΛΑΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕ  
• ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΕΤΑ) 
• ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
• ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
• ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ 

ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (Ι.Ε.Κ.Ε.Μ ΤΕΕ Α.Ε.) 
• ΚΕΚ ΠΛΑΤΩΝ Α.Ε. 

 

Περισσότερες πληροφορίες για την πορεία υλοποίησης του Σχεδίου από την ιστοσελίδα της 
Αναπτυξιακής Σύμπραξης: www.as-thessaloniki.gr. 

 

 

http://www.as-thessaloniki.gr/

