
   

   

 

Θεσσαλονίκη,17 Ιουνίου 2014 

 

Θέμα: Workshop Επιμελητηρίων, ΜΚΟ και Οργανισμών Περιβάλλοντος στο Δημαρχιακό Μέγαρο 

 

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης συμμετέχει στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» και διοργανώνει workshop Επιμελητηρίων, 

ΜΚΟ και Οργανισμών Περιβάλλοντος με θέμα «Προοπτικές συνεργασίας για την πράσινη 

απασχόληση», στα πλαίσια 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, στα πλαίσια του Σχεδίου Δράσης «Ανακύκλωση – Τοπική Ανάπτυξη και 

Απασχόληση στη Θεσσαλονίκη» 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 για το λόγο αυτό έχουν υλοποιηθεί δράσεις εξειδικευμένης επιμόρφωσης και 

κατάρτισης στους ωφελούμενους του προγράμματος. 

Η μεγάλη εμπειρία σας στο χώρο καθιστά την παρουσία σας στο workshop ιδιαίτερα σημαντική για 

την ένταξη των ωφελούμενων στην αγορά εργασίας, την ανάδειξη της τεχνογνωσίας τους και τη 

συμβολή τους στην τοπική ανάπτυξη στα πλαίσια πολιτικών προστασίας του περιβάλλοντος, οι 

οποίες πλέον αποτελούν μονόδρομο για το ενεργειακό μέλλον του πλανήτη. 

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης θα έχετε την ευκαιρία να ανταλλάξετε γνώσεις και καλές 

πρακτικές στις θεματικές ενότητες Ανακύκλωση, Πράσινες Υποδομές, Κοινωνική Οικονομία και 

Πράσινη Επιχειρηματικότητα, να επικοινωνήσετε τις εμπειρίες σας στα πλαίσια της επιστημονικής 

υποστήριξης και επικοινωνιακής προώθησης της εν λόγω δράσης και να σταθείτε διαμορφωτές μιας 

νέας κουλτούρας, μέσω της συμμετοχή σας σε ένα δίκτυο συνεργασίας για τη στήριξη και 

καθοδήγηση των ωφελούμενων του Σχεδίου.  

Προσβλέποντας στην θετική ανταπόκρισή σας, σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη 

συνεργασία σας. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Σχέδιο Δράσης μπορείτε να επισκεφτείτε την επίσημη 

ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής Σύμπραξης: www.as-thessaloniki.gr, καθώς και την Ενότητα 

«Επιχειρήσεις» της επίσημης ιστοσελίδας του Δήμου Θεσσαλονίκης www.thessaloniki.gr. 
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