
 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Το παρόν έγγραφο δημιουργήθηκε με τη χρηματοδοτική συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του προγράμματος ENI CBC Mediterranean 

Sea Basin. Τα περιεχόμενα αυτού του εγγράφου υπάγονται στην αποκλειστική ευθύνη του ERFC και σε καμία περίπτωση δε μπορούν να θεωρηθούν 

ότι αντικατοπτρίζουν τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος. 
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Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2020 

Η εναρκτήρια εκδήλωση του ευρωπαϊκού έργου «GREENLAND - GREEN-skiLls for a SustAiNable 
Development» θα πραγματοποιηθεί στις 16 & 17 Δεκεμβρίου 2020 διαδικτυακά. Σημαντικοί φορείς 
από όλη τη Μεσόγειο προερχόμενοι από την τοπική και περιφερειακή διοίκηση, τον ακαδημαϊκό 
χώρο, τις ΜΚΟ, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την κοινωνία των πολιτών θα συμμετάσχουν στην 
εκδήλωση, θα ενημερωθούν για τις δραστηριότητες του έργου και θα ανταλλάξουν απόψεις. 

Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 3,9 εκατ. ευρώ και χρηματοδοτείται από την ΕΕ στο πλαίσιο 
του προγράμματος ENI CBC Med κατά 90% (3,5 εκατ. ευρώ), ενώ έχει διάρκεια 30 μηνών. Το 
εταιρικό σχήμα του έργου GREENLAND περιλαμβάνει φορείς από την Ελλάδα, την Ιταλία, τον 
Λίβανο, την Ιορδανία, την Αίγυπτο, την Παλαιστίνη, την Ιταλία και την Πορτογαλία. 

Η περιοχή της Μεσογείου πάσχει από εξαιρετικά υψηλά ποσοστά ανεργίας νέων και γυναικών και 
τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Εάν θέλουμε μία ριζική αλλαγή στον τρόπο που παράγει η 
κοινωνία μας, θα χρειαστούν ειδικευμένοι εργαζόμενοι για να την προωθήσουν. Το έργο 
GREENLAND παρουσιάζει μια σειρά ενεργητικών δράσεων κατάρτισης για νέους εκτός εργασίας, 
εκπαίδευσης και κατάρτισης (EEEK) και τις γυναίκες στους τομείς της πράσινης και κυκλικής 
οικονομίας.  

Παράλληλα, το έργο GREENLAND διασφαλίζει ότι βασικοί δημόσιοι και ιδιωτικοί οργανισμοί 
εμπλέκονται ενεργά στις δράσεις του έργου, ενώ δημιουργεί τις ευκαιρίες και τις δεξιότητες για την 
υλοποίηση καινοτόμων πολιτικών. Τα αποτελέσματα του έργου GREENLAND περιλαμβάνουν, 
μεταξύ άλλων, ανάλυση της αγοράς εργασίας για τον εντοπισμό και την εφαρμογή: 

 1 πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης για 2.900 EEEK και γυναίκες, 
 210 εθνικών & διασυνοριακών δράσεων πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις, 
 18 δράσεων σκίασης εργασίας για προσωπικό θεσμών χάραξης πολιτικής και 
 7 μακροπρόθεσμων σχεδίων δράσης. 

Στο κλείσιμο της συνάντησης, οι εκπρόσωποι του Τύπου θα έχουν την ευκαιρία να απευθύνουν 
ερωτήσεις στους εταίρους του έργου κατά τη διάρκεια μιας ειδικής συνεδρίας. 

Την Ελλάδα εκπροσωπεί στο έργο το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Πλαίσιο Συνεργασίας (ERFC), το 
Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος (I-BEC) και η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης 
που συμμετέχει ως συνδεδεμένος εταίρος.  

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν απευθύνονται στον υπεύθυνο επικοινωνίας 
του έργου, Δρ. Χριστόφορο Περάκη. greenland@erfc.gr, τηλ. +306980275753 
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