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Το παρόν έντυπο συντάχθηκε  με την οικονομική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του προγράμματος ENI CBC Mediterranean Sea Basin. Το 
περιεχόμενο αυτού του εγγράφου αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του Εκπαιδευτικού Οργανισμού EUROTraining και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να 
θεωρηθεί ότι αντικατοπτρίζει τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τους φορείς διαχείρισης του Προγράμματος. 

 

 

 

 Πρόγραμμα της Εκδήλωσης   

  

Ημερομηνία: 04.03.2022 

Ώρα: 17.00-19.00 

Συνολική Διάρκεια: 2 ώρες 

Εκδήλωση: Διαδικτυακή - Zoom 

Zoom Meeting Link: https://us06web.zoom.us/j/83645295194?pwd=NHZ2TENvbkhVUERNNTJmSktOZXozdz09 

Meeting ID: 836 4529 5194 & Passcode: 970676 

 

17.00 - 17.05: Καλωσόρισμα και Χαιρετισμοί 

17.05 - 17.10: Παρουσίαση του Περιεχομένου και του Σκοπού της Εκδήλωσης 

 

17.10 - 18.00: Συνεδρία Ενημέρωσης του Έργου MoreThanAJob  

▪ Συνοπτική Παρουσίαση του Έργου και των Μέχρι Τώρα Αποτελεσμάτων  

▪ Σκιαγράφηση των Καινοτόμων Προτάσεων Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας  

▪ Χαρτογράφηση των Ευκαιριών Δικτύωσης και Συνεργασίας Φορέων στο Πλαίσιο του Έργου 

▪ Συζήτηση και Ερωτήσεις (Ε & Α) 

 

18.00 - 18.05: Σύντομο Διάλειμμα  

 

18.05- 18.55: Συνεδρία Ενημέρωσης του Έργου ΜΥSEA 

▪ Σύντομη Περιγραφή των Δράσεων του Έργου  

▪ Επισκόπηση των Ευρημάτων της Εμπειρικής Έρευνας 

▪ Παρουσίαση των Δυνατοτήτων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης  

▪ Συζήτηση και Ερωτήσεις (Ε & Α) 

 

18.55 - 19.00: Σύνοψη και Ευχαριστίες 

 

 



 

Το παρόν έντυπο συντάχθηκε  με την οικονομική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του προγράμματος ENI CBC Mediterranean Sea Basin. Το 
περιεχόμενο αυτού του εγγράφου αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του Εκπαιδευτικού Οργανισμού EUROTraining και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να 
θεωρηθεί ότι αντικατοπτρίζει τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τους φορείς διαχείρισης του Προγράμματος. 

 

 

MoreThanAJob - Reinforcing social and solidarity economy for the unemployed, 

uneducated and refugees 
Πέντε χώρες συνεργάζονται για να προωθήσουν τη συνεργασία μεταξύ των φορέων της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και της 

Δημόσιας Διοίκησης, στηρίζοντας παράλληλα στην κοινωνική και εργασιακή ενσωμάτωση των ευάλωτων ομάδων.  

 

Η χρηματοπιστωτική κρίση στην Ευρώπη, 

καθώς και η ασταθής οικονομική και 

πολιτική κατάσταση σε πολλές χώρες της 

Μεσογείου, ταλάνισαν έντονα το 

εφαρμοζόμενο οικονομικό μοντέλο. 

Επιπλέον, περίπου 15 εκατομμύρια 

άνθρωποι (μετανάστες και πρόσφυγες) οι 

οποίοι κατάγονται από τρίτες χώρες, ζουν 

σήμερα στη περιοχή της Μεσογείου 

προκειμένου να βρουν εργασία ή να 

εισέλθουν στο εκπαιδευτικό σύστημα. 

Επομένως, έχει καταστεί προφανές ότι χρειάζονται νέες και αξιόπιστες εναλλακτικές λύσεις στο αναδυόμενο αυτό 

πρόβλημα. Οι μετασχηματισμοί στην οικονομία, οι οποίοι έχουν σοβαρό κοινωνικό αντίκτυπο, τοποθέτησαν στον πυρήνα 

αντιμετώπισης των νέων προκλήσεων τους φορείς της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ), οι οποίοι δύνανται 

να βοηθήσουν να μετατρέψουν αυτές τις προκλήσεις σε ευκαιρίες. 

 

Το έργο «MoreThanAJob - Reinforcing social and solidarity economy for the unemployed, uneducated and refugees»  

προωθεί ένα πλαίσιο βέλτιστων πρακτικών, που έχει προηγουμένως προσδιοριστεί και μελετηθεί και αφορά την ένταξη των 

ανέργων (συμπεριλαμβανομένων των προσφύγων και των αμόρφωτων) στο σύστημα εργασίας και εκπαίδευσης. Το πλαίσιο 

αυτό βασίζεται στη συνεργασία των φορέων της ΚΑΛΟ και του Δημόσιου Τομεά για την αποτελεσματικότερη παροχή των 

σχετικών υπηρεσιών τους. Ο στόχος αυτό θα επιτευχθεί επιπλέον μέσω πιλοτικών επιμέρους έργων με στόχο τη διασφάλιση 

μακροπρόθεσμων επιπτώσεων και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Το έργο MoreThanAJob ξεκίνησε επίσημα στις 4 

Σεπτεμβρίου 2019 και υλοποιείται σε 5 χώρες - εταίρους: Παλαιστίνη (An-Najah National University και Nablus Chamber of 

Commerce and Industry), Ιορδανία (Mutah University), Λίβανος (BCTS - Business Consultancy and Training Services), Ιταλία 

(CESIE) και Ελλάδα (Εκπαιδευτικός Οργανισμός EUROTraining).  

 
Η ενημερωτική εκδήλωση στην Ελλάδα θα παρέχει την ευκαιρία πληροφόρησης φορέων, δρώντων, μελλοντικών 

ωφελούμενων και του ευρύ κοινού σχετικά με τους στόχους του έργου, τις δράσεις και τα μέχρι τώρα αποτελέσματα. 

Επιπλέον, θα προσφέρει την ευκαιρία δικτύωσης και ανταλλαγής γνώσεων, έτσι ώστε να δημιουργηθούν πιθανές 

συνεργασίες για τα μελλοντικά βήματα υλοποίησής του. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην ελληνική γλώσσα. 

 

Το MoreThanAJob έχει διάρκεια 36 μήνες, με συνολικό προϋπολογισμό 2 εκατ. Ευρώ και χρηματοδοτείται από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση με συνεισφορά 90%. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες: 

H ιστοσελίδα του έργου MoreThanAJob: 

http://www.enicbcmed.eu/projects/morethanajob 

H ιστοσελίδα του προγράμματος ENI CBC Med:  

http://www.enicbcmed.eu/home 

 

 

http://www.enicbcmed.eu/projects/morethanajob
http://www.enicbcmed.eu/home


 

Το παρόν έντυπο συντάχθηκε  με την οικονομική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του προγράμματος ENI CBC Mediterranean Sea Basin. Το 
περιεχόμενο αυτού του εγγράφου αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του Εκπαιδευτικού Οργανισμού EUROTraining και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να 
θεωρηθεί ότι αντικατοπτρίζει τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τους φορείς διαχείρισης του Προγράμματος. 

 

 

MYSEA - Mediterranean Youth, NEETs and women advancing Skills, Employment and 

Awareness in the Blue and Green Economy 

Πέντε χώρες ενώνουν τις δυνάμεις τους για να αυξήσουν τις ευκαιρίες απασχολησιμότητας 1.000 νέων, γυναικών και NEETs στους 

τομείς του πρωτογενούς τομέα και συγκεκριμένα της παραγωγής γεωργικών τροφίμων και της διαχείρισης αποβλήτων. 
 

Το πρόγραμμα «Mediterranean Youth, NEETs and 

women advancing Skills, Employment and Awareness in 

the Blue and Green Economy – MYSEA», 

συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, 

στο πλαίσιο του προγράμματος ENI CBC MED 2014-

2020, ξεκίνησε επίσημα την υλοποίηση των φιλόδοξων 

δράσεων του στις 15 Φεβρουαρίου του 2021. Στο εν 

λόγω πρόγραμμα συνεργάζονται εταίροι από 5 

διαφορετικές χώρες της Μεσογείου: Ελλάδα, Ιταλία, 

Λίβανο, Ιορδανία και Τυνησία. Οι συγκεκριμένες χώρες 

καταγράφουν τον υψηλότερο αριθμό ανέργων νέων, 

νεαρών γυναικών και ατόμων με χαμηλά εκπαιδευτικά 

προσόντα σε ολόκληρη τη Μεσόγειο. Ως εκ τούτου, 

μοιράζονται παρόμοια δημογραφικά στοιχεία και 

αλλαγές, αναντιστοιχίες δεξιοτήτων, αυστηρό ρυθμιστικό πλαίσιο και εργασιακές διακρίσεις με βάσει τη διάσταση του 

φύλου.  

 

Συγκεκριμένα, οι εταίρο του έργου MYSEA, Centro Informazione e Educazione Allo Sviluppo - CIES (Ιταλία – Συντονιστής 

Εταίρος), University of Palermo - Department of Agricultural, Food and Forest Sciences – UNIPA (Ιταλία), Εκπαιδευτικός 

Οργανισμός Eurotraining (Ελλάδα), Lebanese Development Network - LDN (Λίβανος), Tunisian Union of Social Solidarity - 

UTSS (Tυνησία), Jordan University of Science and Technology - JUST (Ιορδανία), ενώνουν τις δυνάμεις τους με απώτερο στόχο 

την αύξηση της απασχολησιμότητας 1000 νέων, γυναικών και NEETs στον Πρωτογενή Τομέα της οικονομίας, και ειδικότερα 

στον τομέα της αγροδιατροφής καθώς και στην διαχείριση αποβλήτων. Οι πρακτικές που ακολουθούν συνίστανται στην 

ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων με κύρια θεματική τους δύο προαναφερόμενους τομείς, και στην στήριξη της 

διακυβέρνησης σε τοπικό επίπεδο καθώς και στην προώθηση της συνεργασίας τομεακών δεξιοτήτων των οικονομικών 

φορέων και των φορέων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης  ώστε να προσαρμόσουν τα εκπαιδευτικά 

προγράμματα στις ανάγκες το κάθε τομέα.  

 

Η ενημερωτική εκδήλωση στην Ελλάδα θα παρέχει την ευκαιρία πληροφόρησης, φορέων, δρώντων, μελλοντικών 

ωφελούμενων και του ευρύ κοινού σχετικά με τους στόχους του έργου, τις δράσεις και τα μέχρι τώρα αποτελέσματα. 

Επιπλέον, θα προσφέρει την ευκαιρία δικτύωσης και ανταλλαγής γνώσεων, έτσι ώστε να δημιουργηθούν πιθανές 

συνεργασίες για τα μελλοντικά βήματα υλοποίησής του. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην ελληνική γλώσσα. 

 

Το MYSEA έχει διάρκεια 30 μήνες, με συνολικό προϋπολογισμό 3,6 εκατομμυρίων ευρώ και χρηματοδοτείται από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση με συνεισφορά της τάξεως του 90%. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες: 

Ιστοσελίδα του έργου MYSEA: 

http://www.enicbcmed.eu/projects/mysea 

Ιστοσελίδα του έργου ENI CBC Med:  

http://www.enicbcmed.eu/home 

http://www.enicbcmed.eu/home


 

Το παρόν έντυπο συντάχθηκε  με την οικονομική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του προγράμματος ENI CBC Mediterranean Sea Basin. Το 
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