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Ο  ερχομός του 2009 βρήκε τους συναν-
θρώπους μας μέσα στην απόγνωση και 
το θάνατο, μη γνωρίζοντας αν θα ζή-

σουν το επόμενο λεπτό. Οι εικόνες που έχουν 
κυριαρχήσει στην τηλεόραση εκτός από τα 
κατεστραμμένα κτίρια, είναι τα μικρά παιδιά σε 
ένα νοσοκομειακό κρεβάτι γεμάτο αίματα και 
δάκρυα στα μάτια μη γνωρίζοντας τι τους συμ-
βαίνει. Παρατεταγμένα μικρά κορμιά τυλιγμένα 
σε άσπρα πανιά με τα μάτια κλειστά, εικόνες 
χωρίς λόγια. Αναφέρομαι στους Παλαιστίνιους 
που βρίσκονται στη Γάζα και ζουν το κατα-
στρεπτικό έργο του ανθρώπου προς τον συ-
νάνθρωπό του.  

Πάνω από 1.100 άτομα έχουν σκοτωθεί μετά 
από 3 εβδομάδες βομβαρδισμών. Μεγάλος είναι 
ο αριθμός των θυμάτων που αποτελείται από 
παιδιά και γυναίκες. Οι τραυματίες είναι χιλιάδες 
που δεν χωράνε πλέον στα μισοκατεστραμμέ-
να νοσοκομεία που υπάρχουν στην περιοχή, με 
ελάχιστες πλέον φαρμακευτικές προμήθειες. 
Παλαιστίνιοι γιατροί που έφυγαν από τη χώρα 
τους για ένα καλύτερο μέλλον, έσπευσαν να 
βοηθήσουν τους συμπατριώτες τους αψηφώ-
ντας τον κίνδυνο.  

Η ανθρωπιστική βοήθεια είναι μηδαμινή λόγω 
της παρεμπόδισης των αποστολών από τις Ισρα-

ηλινές δυνάμεις. Η ήδη τραγική κατάσταση στην 
περιοχή επιδεινώθηκε ακόμη περισσότερο με 
το βομβαρδισμό των γραφείων του ΟΗΕ που 
βρίσκονται στη Γάζα, όπου στις αποθήκες του 
υπήρχαν τόνοι τροφίμων, καυσίμων και άλλων 
εφοδίων.  

Άνθρωποι κουρασμένοι από τους πολέμους, μη 
μπορώντας να ορθοποδήσουν, μη γνωρίζοντας 
πως είναι να ζεις σε μια ελεύθερη χώρα χωρίς 
το φόβο του πολέμου. Αναρωτιέμαι, πως γίνεται 
μια χώρα που είναι τόσο κοντά στην πηγή των 
πιστεύω τους για ειρήνη, είναι τόσο μακριά από 
αυτή την κατάσταση. Η απάντηση είναι κοινή 
σε αυτές τις περιπτώσεις, τα συμφέροντα με-
γάλων χωρών που διψάνε για υλικά αγαθά με 
κάθε τίμημα. Εφοδιάζουν τις χώρες με πολεμικά 
όπλα και βόμβες, ξεχνώντας το καταστρεπτικό 
έργο που προσφέρουν. Μήπως πρέπει να ανα-
λογιστούμε ποιος είναι ο πραγματικός λόγος 
που υπάρχουμε; Να γεννιόμαστε γνωρίζοντας 
ότι την ίδια στιγμή έχει κατασκευαστεί μια βόμ-
βα με το όνομά μας πάνω της ή γνωρίζοντας 
ότι μας περιμένει μια όμορφη ζωή;   
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Αύξηση  τουΑύξηση  του   

ΕλληνικούΕλληνικού   

ΑΕΠΑΕΠ   

κατά  κατά  00 ,, 22 %%   
Το 2009 η Ευρώπη θα βυθι-

στεί σε βαθιά ύφεση, με μείω-

ση του ΑΕΠ κατά 1,5% κατά 

μέσο όρο. Η ραγδαία αυτή 

επιδείνωση της κατάστασης 

δεν θα αφήσει φυσικά ανεπη-

ρέαστη την Ελλάδα για την 

οποία οι προβλέψεις αλλά-

ζουν άρδην και αναθεωρού-

νται προς τα κάτω, στην εν-

διάμεση έκθεση της Κομισιόν 

για την ελληνική οικονομία.  

Ειδικότερα, πλέον η Κομισιόν 

μιλά για αύξηση του ελληνι-

κού ΑΕΠ κατά 0,2% μόνο, 

ενώ οι προηγούμενες προβλέ-

ψεις έκαναν λόγο για 2%, 

ποσοστό που σαφώς δεν 

εξασφαλίζει ασφαλή από-

σταση από την ύφεση.  

Σε ό,τι αφορά το έλλειμμα θα 

διαμορφωθεί το 2009 γύρω 

στο 3,5% ξεπερνώντας για 

άλλη μια φορά τις ευρωπαϊ-

κές επιταγές για συγκράτηση 

και δημοσιονομική ισορροπί-

α. 

Όμως δεδομένου ότι βάσει 

των προβλέψεων αρκετές 

χώρες της ΕΕ θα υπερβούν 

τα θεμιτά ποσοστά ελλείμμα-

τος, εκτιμάται ότι η Κομισιόν 

δεν θα εξαντλήσει την αυστη-

ρότητά της, αφού σε μια τέ-

τ ο ι α  π ε ρ ί π τ ω σ η  ο ι 

«επιτηρούμενοι» θα ήταν πο-

λύ περισσότεροι από τους 

«επιτηρητές». 

πηγή: www.in.gr 
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δεύτερο πρόγραμμα-
εργαλείο ονομάζεται JESSICA 
(Joint European Support for 
Sustainable Investment in 
City Areas – Κοινοί Ευρωπαϊ-
κοί Πόροι για Αειφόρες Επεν-
δύσεις στα αστικά κέντρα). 
Η πρωτοβουλία JESSICA με 
την κινητοποίηση κεφαλαίων 
στοχεύει στη  χρηματοδότη-
ση  ολοκληρωμένων έργων 
αστικής ανάπτυξης με βασι-
κές παρεμβάσεις στη δομή 
και στα χαρακτηριστικά της 
περιοχής-στόχου ενώ σε 
δεύτερη φάση θα στραφεί 
και στην ενίσχυση μικρομε-
σαίων επιχειρήσεων σε συ-
γκεκριμένα αστικά κέντρα. 
Τέλος στην ομάδα των νέων 
αυτών χρηματοδοτικών ερ-
γαλείων προστέθηκε το JAS-
MINE (Joint Action to sup-
port Micro-Finance Institu-
tions in Europe) που αποτε-
λεί ένα μοναδικό πρόγραμμα 
χρηματοδότησης πολύ μι-
κρών επιχειρήσεων και αυτο-
απασχολούμενων με εισοδή-
ματα κοντά στο όριο της 
φτώχειας. Πρακτικά θα υ-
πάρχει η δυνατότητα δανει-
σμού με πολύ μικρό επιτόκιο 
χωρίς την απαίτηση από την 
πλευρά του δανειστή για 
ύπαρξη εγγύησης. Η διαφο-
ρά σε σχέση με τα προηγού-
μενα προϊόντα είναι πως μαζί 

κεφαλαίων, η αποπληρωμή 
των οποίων θα οδηγεί σε 
επανεπένδυσή τους. Η ανα-
κύκλωση των χρηματικών 
διαθεσίμων δίνει τη δυνατό-
τητα μελλοντικής επαναξιο-
ποίησης των ιδίων πόρων 
ενώ η πρωτοποριακή δομή 
αυτών των εργαλείων που 
λειτουργούν ως ταμεία α-
νακυκλούμενης πίστωσης 
δίνει μεγάλη δυνατότητα 
μόχλευσης (συνδυασμού 
δανείων με ιδιωτικούς πό-
ρους). 

Το πρώτο χρηματοδοτικό 
εργαλείο που αναμένεται να 
εφαρμοστεί στη χώρα μας 
μέσα στο πρώτο τρίμηνο 
του 2009 ονομάζεται JERE-
MIE (Joint European Re-
sources for Micro to Me-
dium Enterprises – Κοινοί 
Ευρωπαϊκοί Πόροι για τις 
Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις). 
Η χρηματοδότηση θα καλύ-
πτει ένα ευρύ φάσμα προϊό-
ντων, όπως μικροπιστώσεις 
μέσω της τραπεζικής αγο-
ράς, κεφάλαια ανάληψης 
επιχειρηματικού κινδύνου 
και παροχή εγγυήσεων. Το 
νέο αυτό προϊόν θα στο-
χεύσει κυρίως στην ενίσχυ-
ση των μικρομεσαίων επιχει-
ρήσεων κυρίως σε τομείς 
που χαρακτηρίζονται από 
έντονη εξωστρέφεια. Το 

H  μεγάλη χρηματοοικο-
νομική κρίση που μα-

στίζει ολόκληρο τον πλανή-
τη τους τελευταίους μήνες 
και προβληματίζει τους ειδι-
κούς σε όλο τον κόσμο έχει 
αναγκάσει την Ελληνική κυ-
βέρνηση να καθυστερήσει 
την προκήρυξη των νέων 
προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, 
καθώς τα χρηματικά διαθέ-
σιμα της χώρας δεν επαρ-
κούν για την κάλυψη της 
εθνικής συμμετοχής. Τα αυ-
ξημένα δημοσιονομικά προ-
βλήματα της χώρας δεν 
επιτρέπουν να συνεχιστεί με 
επιτυχία η αναπτυξιακή πολι-
τική που στηρίζεται σχεδόν 
αποκλειστικά στις επιχορη-
γήσεις. Η δυσμενής αυτή 
οικονομική συγκυρία έχει 
επιταχύνει τις διαδικασίες 
για μετάβαση από το καθε-
στώς των επιχορηγήσεων σε 
ένα πιο ασφαλές πλαίσιο το 
οποίο θα επιτρέπει την οικο-
νομική ανάπτυξη και ταυτό-
χρονη ενίσχυση της επιχει-
ρηματικότητας με την απο-
κλειστική χρήση νέων χρη-
ματοδοτικών μηχανισμών. 

Τα νέα αυτά χρηματοδοτικά 
εργαλεία που προωθούνται 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
έχουν ως κύριο γνώρισμα 
τον πολλαπλασιαστικό χα-
ρακτήρα των διατιθέμενων 

JEREMIE JEREMIE 
JESSICA JESSICA 
JASMINEJASMINE   

του Λευτέρη Μπαρμπάτσαλου, οικονομολόγου 



με το δάνειο ο επιχειρηματί-
ας θα έχει στη διάθεση του 
τεχνική και συμβουλευτική 
υποστήριξη από τον φορέα 
χορήγησης του δανείου. Ο 
επιχειρηματίας θα έχει βοή-
θεια σε ζητήματα που αφο-
ρούν την αποδοτική διοίκη-
ση της επιχείρησης, την 
εκπόνηση στρατηγικού 
σχεδίου αλλά και σε άλλα 
πιο πρακτικά, όπως εκπαί-

δευση σε νέες τεχνολογίες, 
λογιστική υποστήριξη  και 
πρόσβαση σε μεγάλες βά-
σεις δεδομένων από δυνητι-
κούς πελάτες και προμη-
θευτές. 

Σήμερα το καθεστώς των 
ανακυκλούμενων ταμείων 
λειτουργεί με μεγάλη επιτυ-
χία σε πολλές ευρωπαϊκές 
χώρες. Στόχος της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής είναι η 

επέκταση του μέτρου και 
στις υπόλοιπες χώρες και η 
δημιουργία ενός κοινού ε-
ποπτικού φορέα που θα 
κατευθύνει την πολιτική 
των μικροπιστώσεων  με 
τέτοιο τρόπο ώστε να απο-
τελέσει βασικό εργαλείο 
ανάπτυξης και ενίσχυσης 
της ανταγωνιστικότητας 
των μικρομεσαίων επιχειρή-
σεων. 
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ΥΠΟ ΥΠΟ   

ΕΞΑΦΑΝΙΣΗΕΞΑΦΑΝΙΣΗ   

η η ΠολικήΠολική   

ΑρκούδαΑρκούδα   
Η  πο λ ι κ ή  αρ κο ύ δα 

συμπεριλαμβάνεται στον 

κατάλογο των ζώων που 

εξαφανίζονται σε όλο τον 

πλανήτη.  

Η αύξηση της θερμοκρασίας 

του πλανήτη λιώνει τους 

πάγους και μειώνεται το 

φυσικό περιβάλλον του 

ζώου καθώς δυσκολεύεται 

να  βρε ι  τροφή .  Το 

διατροφολόγιό του βασίζεται 

στο κρέας της φώκιας, όπου 

και αυτές με τη σειρά τους 

προσπαθούν να επιβιώσουν 

με τις περιβαλλοντικές 

αλλαγές.  

Οι πρόσφατοι υπολογισμοί 

που έχουν γίνει φανερώνουν 

ότι σε 45 χρόνια από σήμερα 

θα  έχουν  απομε ί ν ε ι 

ελάχιστες πολικές αρκούδες 

αφού  πέρα  από  τις 

κ λ ι μ α τ ι κ έ ς  α λ λ α γ έ ς 

απειλούνται και από το 

παράνομο κυνήγι. 

 

πηγή: www.skai.gr 

Π 
έθανε ο μοναδικός 
λευκός γορίλας 
στον κόσμο, ο ο-

ποίος ζούσε στο ζωολογικό 
κήπο της Βαρκελώνης. Ο 
«Κοπίτο δε Νιέβε» ήταν 40 
χρονών (περίπου 80 χρονών 
σε «ανθρώπινα» χρόνια), 
ζύγιζε 140 κιλά και έτρωγε 
πολύ γιαούρτι. 

Τις τελευταίες εβδομάδες η 
υγεία του γορίλα είχε επιδει-
νωθεί ραγδαία, καθώς 
έπασχε από καρκίνο του 
δέρματος. (Ισπανική εφημε-
ρίδα El Mundo). Είχε χάσει 
τουλάχιστον δέκα κιλά και 

οι υπεύθυνοι του Ζωολογι-
κού Κήπου τον είχαν απο-
μακρύνει από τους υπόλοι-
πους γορίλες. 

Παρ’ όλο που είχε 21 παιδιά, 
κανένα δεν κληρονόμησε 
τα σπάνια χαρακτηριστικά 
του, λευκό τρίχωμα και γα-
λάζια μάτια, καθώς ο μονα-
δ ι κ ό ς  α ρ σ ε ν ι κ ό ς 
«απόγονός» του πέθανε 
τον Αύγουστο του 2003.  

Ο «Κοπίτο δε Νιέβε» βρέθη-
κε στα δάση της Γουινέας 
του Ισημερινού το 1966, 
καθώς βρισκόταν σε ηλικία 
δύο ετών, ζύγιζε 8,75 κιλά 

και είχε ύψος 54 εκατοστά. 
Ένας Ισπανός κυνηγός τον 
πούλησε στον τότε δήμαρ-
χο της Καταλονίας έναντι 
του ποσού των 15.000 πε-
σετών. 

Σημειώνεται ότι ο «Κοπίτο» 
άνηκε σε μια οικογένεια 
γοριλών που κάποτε αριθ-
μούσε τουλάχιστον 40.000 
μέλη. Οι περισσότεροι από 
αυτούς ζούσαν στα δάση 
της Γουινέας του Ισημερι-
νού, της Γκαμπόν και του 
Καμερούν. 

πηγή:  

www.focusmag.gr 

Κοπίτο Κοπίτο 
δε Νιέβεδε Νιέβε  



Φωτοβολταϊ-Φωτοβολταϊ-

κό Πάρκο στοκό Πάρκο στο  

ΒόλοΒόλο  
 

Το πρώτο φωτοβολταϊκό 

πάρκο διπλού άξονα, ισχύος 

94,5 kw, δημιούργησε στο 

Στεφανοβίκειο του νομού 

Μαγνησίας, η Γ. Κουκότσι-

κας και σία Ε.Ε. «Φαέθων». 

Πρόκειται για μια σημαντική 

επένδυση ύψους 650.000 

ευρώ, που υλοποιήθηκε με τη 

χρηματοδοτική υποστήριξη 

της Αγροτικής Τράπεζας 

στο Βόλο. 

Το πάρκο αναπτύσσεται σε 

έκταση 6 περίπου στρεμμά-

των και η λειτουργία του 

εμπεριέχει αρκετά στοιχεία 

πρωτοτυπίας, δεδομένου ότι 

η κατασκευή του βασίζεται 

σε σύστημα ιχνηλάτησης του 

ήλιου (traker διπλού άξονα), 

χάρη στα μετακινούμενα και 

όχι σταθερά πάνελ που 

ακολουθούν το ηλιακό φως, 

εξασφαλίζοντας τη μέγιστη 

δυνατή αποδοτικότητα. 

Η κατασκευή του πάρκου 

έγινε από την Μπομπόλας 

Α.Ε. και μετά την ολοκλήρω-

ση των διαδικασιών με τη 

ΔΕΗ, είναι καθ' όλα έτοιμο 

να τεθεί σε λειτουργία. Ως 

στόχο ζωής χαρακτηρίζει 

την απόφασή του να 

δημιουργήσει φωτοβολταϊκό 

πάρκο στη γενέτειρά του ο 

επιχειρηματίας κ. Κουκότσι-

κας. 

 

πηγή: Ναυτεμπορική 
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Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό για 
τους Συμβούλους / Εκπαιδευ-
τές Κοινωνικής Οικονομίας 
11η Διακρατική Συνάντηση στη η Διακρατική Συνάντηση στη 
ΘεσσαλονίκηΘεσσαλονίκη  
Στις 4 και 5 Δεκεμβρίου 
2008 πραγματοποιήθηκε η 

πρώτη διακρατική συνάντη-
ση στη Θεσσαλονίκη, για 

το πρόγραμμα Leonardo Da 
Vinci “Ευρωπαϊκό Πιστοποι-

ητικό για τους Συμβού-
λους / Εκπαιδευτές Κοινω-
νικής Οικονομίας”. Το Ινστι-

τούτο Ανάπτυξης Επιχειρη-
ματικότητας ως επικεφα-

λής εταίρος υποδέχθηκε 
τους φορείς από Ιταλία και 
Πολωνία. 

Σκοπός της συνάντησης 

ήταν η ενημέρωση των ε-
ταίρων για το πρόγραμμα 
και ο καθορισμός της κοι-
νής πορείας που θα ακο-
λουθηθεί για την καλύτερα 
διεξαγωγή του έργου. 

Στόχος του προτεινόμενου 

σχεδίου είναι η προώθηση 

της διαφάνειας των προσό-
ντων των απασχολουμένων 

σε φορείς κατάρτισης και 
συμβουλευτικής του τομέα 
της κοινωνικής οικονομίας 
και κυρίως των γυναικών 
στελεχών που αντιμετωπί-
ζουν μεγαλύτερα προβλή-
ματα από τους άνδρες συ-
ναδέλφους τους στην εί-
σοδο αλλά και την παραμο-
νή τους στον ανταγωνιστι-
κό χώρο της αγοράς εργα-
σίας. Ειδικότερα οι στόχοι 
του σχεδίου είναι: 

•η διευκόλυνση της κινητι-

κότητας των εργαζομένων 

σε φορείς κατάρτισης και 
συμβουλευτικής μέσα από 
την επικύρωση της μη τυπι-
κής μάθησης και των προ-
σόντων που αποκτήθηκαν 
άτυπα 

•η εξατομίκευση της μάθη-

σης μέσα από την εξειδί-

κευση των αναγκών κατάρ-
τισης των στελεχών που θα 
οδηγηθούν στη διαδικασία 
της πιστοποίησης 

•η ευρύτερη εφαρμογή με-

θοδολογιών και διαδικασιών 

πιστοποίησης 
που αναπτύ-
χθηκαν σε 
προηγούμενα 
προγράμματα ή 
πρωτοβουλίες. 

Επιπλέον το 
έργο στοχεύει: 

•Στην πιστοποίηση των 

άτυπων δεξιοτήτων κατάρ-

τισης και συμβουλευτικής 
των ατόμων (ιδιαίτερα των 
γυναικών) που απασχολού-
νται σε δομές συμβουλευτι-
κής και κατάρτισης στον 
τομέα της κοινωνικής οικο-
νομίας. 

•Στην καθιέρωση του Ευρω-

παϊκού πιστοποιητικού δεξι-

οτήτων Σύμβουλος/
Εκπαιδευτής Κοινωνικής 
Οικονομίας. 

•Στην υποβοήθηση της ε-

παγγελματικής ανάπτυξης 
των στελεχών των δομών 
συμβουλευτικής και κατάρ-
τισης. 

•Στην καθιέρωση ευρωπαϊ-

κών προτύπων για την πι-

στοποίηση των άτυπων δε-
ξιοτήτων στη συμβουλευτι-
κή κατάρτιση στο χώρο 
της κοινωνικής οικονομίας. 

•Στη διευκόλυνση της σύ-

γκρισης των ικανοτήτων 

τ ω ν  σ υ μ β ο ύ λ ω ν /
εκπαιδευτών εκτός εθνικών 
συνόρων διευκολύνοντας 

παράλληλα την κινητικότα-
τα των εργαζομένων. 

•Στην ανάπτυξη των κοινω-

νικών επιχειρήσεων μέσα 

από τη βελτίωση των προ-
σόντων των εκπαιδευτών/
συμβούλων και των παρε-
χόμενων υπηρεσιών εκπαί-
δευσης και συμβουλευτι-
κής. 

ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ 

• Άτομα που δραστηριοποι-

ούνται στο χώρο της κοι-
νωνικής οικονομίας εργα-
ζόμενοι ως σύμβουλοι / 
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Επιχειρηματι-Επιχειρηματι-

κότητα στην κότητα στην 

ΕλλάδαΕλλάδα  
Περισσότεροι από 1 εκατ. 

Έλληνες και Ελληνίδες ε-

μπλέκονται σήμερα σε επι-

χειρηματική δραστηριότητα 

στην Ελλάδα, ενώ επιπλέον 

1 εκατ. σχεδιάζει να ξεκινή-

σει δική του δουλειά εντός 

της επόμενης τριετίας, σύμ-

φωνα με στοιχεία του Ιδρύ-

ματος Οικονομικών και Βιο-

μηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ). 

Στη γλώσσα των αριθμών: 

• σχεδόν το 16% του πληθυ-

σμού στην Ελλάδα, εμπλέ-

κονται σε κάποια επιχειρη-

ματική δραστηριότητα 

• το 14,2% του συνολικού 

πληθυσμού, δηλώνουν ότι 

σχεδιάζουν να ξεκινήσουν 

επιχειρηματική δράση ε-

ντός της επόμενης τριετίας 

• το 2,7% του πληθυσμού, 

διέκοψαν τη δραστηριότη-

τά τους 

• πάνω από το 20% των 

προσπαθειών αποτελεί 

«επιχειρηματικότητα ανά-

γκης» 

• η μέση ηλικία νέου επίδο-

ξου επιχειρηματία είναι τα 

38 έτη 

• το 54% διαθέτει απλώς 

απολυτήριο λυκείου 

• τέλος, οι μισοί νέοι επίδοξοι 

επιχειρηματίες ανήκουν 

στο ανώτερο (1/3) εισοδη-

ματικό κλιμάκιο του ελλη-

νικού πληθυσμού, που φα-

νερώνει ότι το «επιχειρείν» 

απαιτεί σημαντικούς οικο-

νομικούς πόρους. 

 πηγή: www.disabled.gr 

εκπαίδευση, αφού θα 
έχουν τη δυνατότητα να 
αξιοποιήσουν τη μεθοδο-
λογία και το πιστοποιητικό 
επικύρωσης των άτυπων 
προσόντων των στελεχών 
παρέχοντας υψηλού επιπέ-
δου υπηρεσίες συμβουλευ-
τικής και κατάρτισης. 

• Οι κοινωνικές επιχειρήσεις 

που θα λαμβάνουν πλέον 
πιστοποιημένες γνώσεις 
και συμβουλές μέσο των 
πιστοποιημένων προγραμ-
μάτων και συμβούλων. 

Το πρόγραμμα συγχρηματο-
δοτείται από την ΕΕ και το 
Lifelong Learning Pro-
gramme. 

εκπαιδευτές οι οποίες δεν 
διαθέτουν τα τυπικά ακα-
δημαϊκά προσόντα και 
θέλουν να αναγνωρίσουν 
και πιστοποιήσουν τις 
άτυπα αποκτηθείσες γνώ-
σεις στο αντικείμενο. 

• Άνεργοι που διαθέτουν 

σημαντική εμπειρία στο 
χώρο των κοινωνικών επι-
χειρήσεων και της συμ-
βουλευτικής και θέλουν 
να εισέλθουν στην αγορά 
εργασίας. 

Από τα αποτελέσματα του 
σχεδίου δύνανται να επω-
φεληθούν πολλές άλλες 
ομάδες και κατηγορίες πλη-
θυσμού αλλά και φορείς 

όπως: 

• Το ανθρώπινο δυναμικό 

των φορέων παροχής 
Συμβουλευτικών Υπηρε-
σιών και κατάρτισης στο 
πεδίο της κοινωνικής οικο-
νομίας 

• Οι άνεργοι που θα δύνα-

νται να επικυρώνουν τις 
άτυπες δεξιότητες 
σ υ μ β ο υ λ ε υ τ ι κ ή ς /
κατάρτισης αποκτώντας 
ένα επιπλέον προσόν στην 
προσπάθειά τους για α-
νεύρεση εργασίας. 

• Οι Φορείς που παρέχουν 

Σ υ μ β ο υ λ ε υ τ ι κ ή /
Κατάρτιση και δια βίου 

πολλές δραστηριότητες 
διάδοσης (εργαστήρια, εφη-
μερίδες, διακρατική συνά-
ντηση στη Σαραγόσα 
(Ισπανία)) με τελικό αποτέ-
λεσμα τη δημιουργία μιας 
ιστοσελίδας, η οποία θα 
επιτρέπει την ενεργό συμμε-
τοχή των νέων μέσω διαδι-
κτύου. Το πρόγραμμα έχει 2 
σκέλη: από τη μία θα δώσει 
σχετικές πληροφορίες με 
τις ενέργειες που έχουν 
πραγματοποιηθεί από την ΕΕ 
για το συγκεκριμένο θέμα 
και από την άλλη θα παρο-
τρύνει τους νέους να συμ-
μετέχουν ενεργά χρησιμο-
ποιώντας τις τεχνολογίες 
πληροφορικής και επικοινω-
νιών.  

Η διάρκεια του προγράμμα-
τος είναι δεκαεπτά μήνες 
και επικεφαλής εταίρος είναι 
η Aragonese Association of 
Local Authorities (ASAEL), 
φορέας μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα από την Ισπανία. 
Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης 
Επιχειρηματικότητας και φο-
ρείς από Γαλλία, Ιταλία και 
Βουλγαρία είναι οι εταίροι 
του προγράμματος.  

Έ να νέο πρόγραμμα  
για την ενίσχυση 
της ευρωπαϊκής 

ταυτότητας των νέων ξεκί-
νησε στις αρχές του χρό-
νου. Το πρόγραμμα έχει τίτ-
λο ‘eCLAU’ και υλοποιείται 
στα πλαίσια της δράσης 
4.5: Information activities 
for young people and 
those active in youth work 
and youth organisation του 
Ευρωπαϊκού προγράμματος 
YOUTH IN ACTION.   

Ειδικότερα στοχεύει στην 
ενίσχυση της συνείδησης 
των νέων για την πολιτική 
ζωή μέσω της ανάδειξης 
των αποτελεσμάτων που 
επιτεύχθηκαν από την Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση σε σχέση 
με το περιβάλλον. Επίσης 
το πρόγραμμα πρόκειται να 
φέρει πιο κοντά τη νεολαία 
της Ευρώπης και να βελτιώ-

σει το ρόλο της μέσα στα 
δημοκρατικά συστήματα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Το πρόγραμμα θα προωθή-
σει τις δράσεις της ΕΕ σχε-
τικά με την κλιματολογική 
αλλαγή και θα ενθαρρύνει 
τους νέους να συμμετέ-
χουν και να εντείνουν το 
ρόλο τους στις Ευρωπαϊκές 
εκλογές του 2009. 

Η κλιματολογική αλλαγή 
χρειάζεται διακρατικές λύ-
σεις, και το πρόγραμμα 
προτείνει την εργασία από 
‘κάτω’ προς τα ‘πάνω’, α-
ναμιγνύοντας πρώτα τους 
τοπικούς φορείς. Έμφαση 
θα πρέπει να δοθεί ώστε οι 
νέοι να νιώσουν μέρος της 
ΕΕ, μέσα από την ανταλλα-
γή απόψεων με νέους από 
άλλες ευρωπαϊκές χώρες.  

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 

eCLAUeCLAU  



Το Το internetinternet   
στην στην ΕυρώπηΕυρώπη 

Έρευνα για τη χρήση των 
τεχνολογιών πληροφορικής 
και επικοινωνιών παρουσία-
σε ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες 
αύξησαν τη χρήση του 
internet για προσωπικούς 
λόγους. Το 2005 το 36% των 
ατόμων χρησιμοποιούσε 
τουλάχιστον μια φορά την 
εβδομάδα internet και το 
2008 το ποσοστό αυτό 
έφτασε στο 56%. Για το ίδιο 
έτος οι μετρήσεις έδειξαν ότι 
το 1/3 των ατόμων που 
έχουν χαμηλό επίπεδο 
εκπαίδευσης χρησιμοποιούν 
internet, ενώ πάνω από τα 
4/5 των ατόμων που έχουν 
υψηλό εκπαιδευτικό επίπεδο 
χρησιμοποιούν internet.  

Επίσης παρατηρήθηκε ότι τα 
άτομα με υψηλότερο 
εκπαιδευτικό επίπεδο που 
χρησιμοποιούν internet, 
είναι λιγότερο επιρρεπή στο 
να χάσουν τη δουλειά τους 
και είναι πιο εύκολο να 
συνεχίσουν την εκπαίδευσή 
τους ή την κατάρτισή τους.   

Στην Ελλάδα υπάρχουν 
μεγάλες αποκλίσεις με τα 
παραπάνω στοιχεία, καθώς 
9% των ατόμων με χαμηλό 
εκπαιδευτικό επίπεδο και 
65% των ατόμων με υψηλό 
εκπαιδευτικό επίπεδο 
χρησιμοποιεί το internet, 
καθώς είναι τα χαμηλότερα 
ποσοστά της Ευρώπης. Στη 
Δανία το 68% των ατόμων 
που έχουν χαμηλό 
εκπαιδευτικό επίπεδο 
χρησιμοποιούν internet 
τουλάχιστον μια φορά την 
εβδομάδα, φαινόμενο πολύ 
διαφορετικό από την 
Ελλάδα.  

 
πηγή: 

 www.cedefop.europa.eu  
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Μ ια σχολική εργα-
σία στοίχισε τη 
ζωή ενός 

11χρονου μαθητή στην Αί-
γυπτο. Ο 23χρονος καθηγη-
τής μαθηματικών όπου είχε 
αναθέσει στους μαθητές 
του μια εργασία για το σπί-
τι, χρησιμοποίησε ένα χάρα-
κα για να χτυπήσει τον μα-
θητή του που δεν είχε α-
σχοληθεί με την εργασία 
στο σπίτι. Στη συνέχεια τον 
έβγαλε από την τάξη και 
τον χτυπούσε βίαια στο 
στομάχι. Ο 11χρονος μαθη-
τής λιποθύμησε και εξέ-
πνευσε στο νοσοκομείο από 
καρδιακή ανεπάρκεια.  

Ο δάσκαλος πρόκειται να 
προσαχθεί σε δίκη με την 
κατηγορία της δολοφονίας. 
Στη δίκη αναμένεται να 
κληθεί ως μάρτυρας ο υ-
πουργός Παιδείας της Αιγύ-
πτου. 

Το γεγονός αυτό προκάλε-
σε ερωτήματα για το εκπαι-
δευτικό σύστημα της χώ-
ρας όπου συνήθως 
άνθρωποι με ελάχιστα προ-
σόντα καλούνται να διδά-
ξουν 60 έως 100 παιδιά σε 
κάθε τάξη. Η κυβέρνηση 
της Αιγύπτου ανακοίνωσε 
ότι πρόκειται να προχωρή-
σει σε εκπαιδευτική μεταρ-
ρύθμιση στην οποία θα πε-
ριλαμβάνεται και η ειδική 
αξιολόγηση των νέων εκ-
παιδευτικών. Επίσης προ-
σπαθεί να ελέγξει και να 
αντιμετωπίσει τη βία στα 
σχολεία και εξέδωσε ανα-
κοίνωση στην οποία αναφέ-
ρεται ότι θα διώκεται η 
άσκηση σωματικής βίας. 

Το παραπάνω γεγονός δια-
δέχθηκε μια παρόμοια ενέρ-
γεια που διαδραματίστηκε 
στην ίδια χώρα. Μια 
23χρονη δασκάλα χτύπησε 
ένα 11χρονο μαθητή της 

στο στήθος επειδή δημι-
ουργούσε φασαρία στην 
τάξη, με αποτέλεσμα να 
πεθάνει ο μαθητής μέσα 
στην τάξη. Ακριβείς λεπτο-
μέρειες για το συμβάν δεν 
έγιναν γνωστές αλλά έλαβε 
μεγάλη δημοσιότητα. Το 
γεγονός αυτό έδωσε το 
έναυσμα για συζητήσεις 
γύρω από το θέμα της βίας 
στα σχολεία, όπου ήταν 
ένα σύνηθες φαινόμενο 
στην Αίγυπτο, καθώς πολ-
λοί δάσκαλοι χτυπούσαν ή 
χαστούκιζαν τακτικά μαθη-
τές για να τους 
«σωφρονίσουν».  

Αξίζει μια σχολική εργασία 
ή ο αυθορμητισμός ενός 
παιδιού την ίδια του τη ζωή;   

 

πηγή:  

www.skai.gr 

troktiko.blogspot.com 

 

ΣΧΟΛΕΙΟ: ΣΧΟΛΕΙΟ:   χ ώ ρ ο ς 
ε κ π α ί -
δευσης ή 
τιμωρίας;

Στο όνομα του Στο όνομα του 
‘δικού τους’ ΘΕΟΥ‘δικού τους’ ΘΕΟΥ   
Ένα παιδί 8 χρονών συνελήφθει σε ένα κατάστημα στο 
Ιράν να κλέβει ψωμί. Στο όνομα του Ισλάμ τιμωρείται και 
το χέρι του θα συντριβεί από ένα αυτοκίνητο. Το παιδί θα 
χάσει την δυνατότητα να χρησιμοποιήσει τον χέρι του  

ξανά.                                                                                                                          πηγή:  

syriza-vyrona.pblogs.gr 



ΕπιχειρηματίαςΕπιχειρηματίας

και και   

περιβαλλοντι-περιβαλλοντι-

κά υπεύθυνοςκά υπεύθυνος
Στην κατασκευή ενός παγκό-

σμιου πάρκου ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) στρέ-

φεται τώρα ο πολυεκατομμυ-

ριούχος Αμάνθιο Ορτέγα, 

ιδιοκτήτης της γνωστής ισπα-

νικής αλυσίδας ρούχων, 

ZARA. 

Ο πλουσιότερος άνδρας της 

Ισπανίας δήλωσε ότι εντός 

των επόμενων 18 μηνών σκο-

πεύει να επενδύσει επιπλέον 2 

δισ. ευρώ στο νέο επιχειρημα-

τικό του όραμα, το οποίο 

πρόκειται να υλοποιηθεί στη 

γενέτειρά του, τη Γαλίθια.

Ως πρόεδρος και βασικός μέ-

τοχος της εταιρείας Capital 

Energy, ο κ. Ορτέγα έχει συ-

στήσει 10 θυγατρικές εταιρείες 

με αντικείμενο τη διαχείριση 

της παραγόμενης ενέργειας 

ανάλογα με την πηγή - βιο-

καύσιμα, ήλιος, αέρας - προ-

κειμένου να αξιοποιήσει πλή-

ρως τις επιδοτήσεις για τις 

ΑΠΕ. 

Η Capital Energy έχει ήδη πα-

ρουσία στη Λατινική Αμερική, 

την Ανατολική Ευρώπη και 

την Ινδία. Στα σχέδιά της πε-

ριλαμβάνεται η άντληση ιδιω-

τικών κεφαλαίων ύψους 100 

εκατ. ευρώ για την υλοποίηση 

πανευρωπαϊκού έργου υπό το 

συντονισμό της ιδιωτικής τρά-

πεζας Edmond de Rothschild 

Europe. 

 

πηγή: www.skai.gr
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Σ 
το πλαίσιο του προ-
γράμματος Πρωτο-
βουλίες Νέων ομάδα 

νέων του Πολιτιστικού και 
Οικολογικού Κέντρου 
«ΦΙΛΥΡΑ» υλοποιεί το πιλο-
τικό σχέδιο ΠΛΑΘΟΒΟΛΟΣ  
στην Αττική. Το σχέδιο 
στοχεύει στη γνωριμία με 
τη φύση, στην προώθηση 
της ιδέας για μια πράσινη 
πόλη και την προστασία 
της υπαίθρου από την ερη-
μοποίηση με την αναδάσω-
ση. 

Αντικείμενο της δράσης 
είναι η προστασία και δια-
τήρηση του φυσικού περι-
βάλλοντος, η γνωριμία με 
τη φύση που μπορεί να συ-
ντελεστεί ακόμα και μέσα 
στο αστικό περιβάλλον και 
η προώθηση της ιδέας για 
αναβλάστηση με σπορές 
που είναι δυνατόν να γίνει 
μέσα στην πόλη, στην αυλή 
του σχολείου, στους κή-
πους των σπιτιών και κυρί-
ως στην ύπαιθρο σε ερημο-
ποιημένες ή σε καμένες 
περιοχές για να τις προ-
στατεύσουμε από τη διά-

βρωση και την ερημοποίηση. 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει  
γνωριμία με τη φύση, εκπαί-
δευση εθελοντών παρακο-
λούθηση άνθισης και ωρί-
μανσης των καρπών των 
δένδρων κυρίως δασικών, 
περισυλλογή σπόρων, πα-
ραγωγή σβόλων και δεν-
δροσπορά. 

Επί πλέον, ενημέρωση κυρί-
ως της νεολαίας για τη διά-
σωση και διατήρηση της 
δασικής βλάστησης της 
χώρας μας με στόχο την 
ενεργή συμμετοχή τους 
στη διατήρηση του περι-
βάλλοντος και διεύρυνση 
της πράσινης επιχειρηματι-
κότητας. 

Αυτό θα επιτευχθεί με βιω-
ματικές διαδικασίες, με τη 
συμμετοχή των νέων από 
τη δευτεροβάθμια και τρι-
τοβάθμια εκπαίδευση, με 
επισκέψεις σε Ιδρύματα 
επιστημονικά, σε συνεργα-
σία με γεωπόνους, δασολό-
γους, επιχειρήσεις, επαφή 
με περιβαλλοντικές οργα-
νώσεις, καθώς και με την 

ευρύτερη διάδοση των δρα-
στηριοτήτων και των διερ-
γασίων του επί μέρους σχε-
δίου με τη χρήση νέων μέ-
σων. 

Το πρόγραμμα αυτό φιλο-
δοξούμε να αποτελέσει την 
πρώτη φάση μιας ευρύτε-
ρης δράσης και ευαισθητο-
ποίησης πάνω σε θέματα 
περιβαλλοντικά. Πιστεύουμε 
ότι θα λειτουργήσει κατα-
λυτικά στη διαμόρφωση 
της φυσιογνωμίας των πό-
λεων και της υπαίθρου και 
θα ενημερώσει το κοινό με 
τη χρησιμότητα του παρα-
δείγματος. 

Τα αποτελέσματα του σχε-
δίου θα ωθήσουν προς και-
νοτόμες επιχειρηματικές 
πρωτοβουλίες, μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για εκπαι-
δευτικούς σκοπούς και θα 
παρέχει τη δυνατότητα 
στον ΟΣΚ να χρησιμοποιή-
σει ιδέες που θα προκύψουν 
μέσα από τις δράσεις για 
την κατασκευή πράσινων 
σχολείων. 

πηγή: ΦΙΛΥΡΑ  

Πράσινες Πράσινες   
ΠόλειςΠόλεις  



παϊκή Επιτροπή ως πρόταση 
στις 6 Σεπτεμβρίου του 
2006. Το Ευρωπαϊκό Κοινο-
βούλιο και το Συμβούλιο 
διαπραγματεύτηκαν με επι-
τυχία την πρόταση κατά τη 
διάρκεια του 2007, καταλή-
γοντας στην επίσημη υιοθέ-
τηση του ΕΠΕΠ το Φε-
βρουάριο του 2008. 

Το αργότερο έως τον Απρί-
λιο του 2009, η Επιτροπή θα 
συγκροτήσει συμβουλευτι-
κή ομάδα για το Ευρωπαϊκό 
Πλαίσιο Επαγγελματικών 
Προσόντων (αποτελούμενη 
από αντιπροσώπους των 
κρατών μελών και με τη 
συμμετοχή των ευρωπαίων 
κοινωνικών εταίρων και 
άλλων ενδιαφερόμενων φο-
ρέων) υπεύθυνη για την ε-
ξασφάλιση της συνολικής 
συνοχής και την προώθηση 
της διαφάνειας της διαδι-
κασίας για τη συσχέτιση 
των συστημάτων επαγγελ-
ματικών προσόντων με το 
Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγ-
γελματικών Προσόντων. 

Επιμέλεια: 
Γεωργία  

Χριστοδουλοπούλου 
πηγή: http://eur-

lex.europa.eu/ 

T o 2010 είναι το έτος 
ορόσημο που έχει 
θέσει το Ευρωπαϊκό 

Συμβούλιο και το Ευρωκοι-
νοβούλιο για την σύνδεση 
των εθνικών συστημάτων 
προσόντων των κρατών – 
μελών με το Ευρωπαϊκό 
Πλαίσιο Επαγγελματικών 
Προσόντων (ΕΠΕΠ).  

Ακολούθως το 2012 είναι το 
έτος όπου τα κράτη μέλη 
θα εξασφαλίσουν ότι τα 
επιμέρους πιστοποιητικά 
επαγγελματικών προσόντων 
φέρουν αναφορά στο αντί-
στοιχο επίπεδο του ΕΠΕΠ. 

Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγ-
γελματικών Προσόντων 
(EQF) είναι ο πιο φιλόδοξος 
και ευρύς μηχανισμός που 
αφορά στα συστήματα 
εκπαίδευσης και κατάρτι-
σης, στην αγορά εργασίας, 
στη βιομηχανία και στο ε-
μπόριο, αλλά και στους πο-
λίτες.  

Είναι ένα κοινό ευρωπαϊκό 
σύστημα αναφοράς το ο-
ποίο θα συνδέσει τα εθνικά 
συστήματα και πλαίσια ε-
παγγελματικών προσόντων 
διαφορετικών χωρών. Στην 
πράξη, θα λειτουργήσει ως 
μηχανισμός μετατροπής για 

την ευκολότερη ανάγνωση 
των επαγγελματικών προ-
σόντων. Θα βοηθήσει εκ-
παιδευόμενους και εργαζό-
μενους που επιθυμούν να 
μετακινηθούν από χώρα σε 
χώρα ή να αλλάξουν θέση 
εργασίας ή να αλλάξουν 
εκπαιδευτικό ίδρυμα στην 
πατρίδα τους. 

Το έναυσμα για την ανά-
πτυξη του ΕΠΕΠ ήταν η α-
ναγκαιότητα για την δημι-
ουργία ενός κοινού σημείου 
αναφοράς για την ενίσχυση 
της διαφάνειας των επαγ-
γελματικών προσόντων. Το 
2004 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
κατάρτισε ένα σχέδιο προ-
τείνοντας ένα πλαίσιο 8 
επιπέδων με βάση τα μαθη-
σιακά αποτελέσματα, το 
οποίο δημοσιοποιήθηκε για 
διαβούλευση το δεύτερο 
εξάμηνο του 2005. Η Ευρω-
παϊκή Επιτροπή τροποποίησε 
το σχέδιο, βασιζόμενη στις 
προτάσεις των εμπειρογνω-
μόνων από τις 32 χώρες, 
που συμμετείχαν στην δια-
βούλευση, καθώς και των 
ευρωπαϊκών κοινωνικών ε-
ταίρων.  

Το αναθεωρημένο κείμενο 
υιοθετήθηκε από την Ευρω-
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Η εξέλιξη του Η εξέλιξη του 

ΡΟΜΠΟΤ ΡΟΜΠΟΤ   
 

Ακόμα και γρανίτα θα μπο-

ρούσε να προσφέρει το προ-

ηγμένο ανθρωποειδές ρο-

μπότ “21” που παρουσίασε 

το Πανεπιστήμιο Waseda του 

Τόκυο. 

Το ρομπότ Twenty One έχει 

την ικανότητα να εντοπίσει 

ένα αντικείμενο πάνω σε μια 

επιφάνεια και να το κρατή-

σει με τα μεταλλικά του νύχι-

α που βρίσκονται στην προέ-

κταση των χεριών του με 

αποτέλεσμα να μπορεί να 

κρατήσει ακόμα και ένα κα-

λαμάκι και να το τοποθετή-

σει μέσα στο ποτήρι. 

Το σύγχρονο ρομπότ έχει 

μέγεθος μικρού παιδιού με 

ύψος 1m44 εκατοστά και την 

ικανότητα να ελίσσεται και 

να πραγματοποιεί σύνθετες 

κινήσεις με απόλυτη επιτυχί-

α. 

Σε κάθε χέρι βρίσκονται 13 

αισθητήρες που αντιλαμβά-

νονται και την παραμικρή 

επαφή ενώ το χέρι καλύπτε-

ται από σιλικόνη για να είναι 

το ίδιο απαλό με το ανθρώ-

πινο δέρμα. 

Το ρομπότ μπορεί να χρησι-

μοποιηθεί για την βοήθεια 

ηλικιωμένων ή ατόμων με 

αναπηρία. 

 

πηγή: www.disabled.gr 

ο πιο φιλόδοξος και ευρύς μηχανισμός που αφορά στα ο πιο φιλόδοξος και ευρύς μηχανισμός που αφορά στα   
συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης   



Η  διεθνής κοινότη-
τα στη Σύνοδο 
Κορυφής των 

Βρυξελλών και τη διάσκεψη 
του ΟΗΕ στο Πόζναν της 
Πολωνίας, υιοθέτησε έναν 
"οδικό" χάρτη, ο ο-
ποίος  αφορά στο χρονο-
διάγραμμα και το περιεχόμε-
νο των διαπραγματεύσεων 
που θα οδηγήσουν στην 
επίτευξη μιας νέας συνθή-
κης κατά των κλιματικών 
αλλαγών το Δεκέμβριο του 
2009 στην Κοπεγχάγη.  

Οι απεσταλμένοι των χωρών 
που έχουν υπογράψει τη 
Συνθήκη του ΟΗΕ για τις 

Κλιματικές Αλλαγές 
(CNUCC, 192 χώρες) καθόρι-
σαν τα κύρια στάδια που θα 
ακολουθηθούν ως την επί-
τευξη μιας φιλόδοξης συμ-
φωνίας κατά του φαινομέ-
νου του θερμοκηπίου, κα-
θώς επίσης και τα κύρια 
στάδια της συνεργασίας 
τους προς όφελος των χω-
ρών που βρίσκονται περισ-
σότερο εκτεθειμένες στις 
συνέπειες των κλιματικών 
αλλαγών, απόφαση που κα-
τά τους εκπροσώπους οικο-
λογικών οργανώσεων "θα 
μπορούσε να είναι ένα από 
τα θετικά της συνόδου". 

Άλλες τρεις σύνοδοι έχουν 
προγραμματιστεί μέσα στο 
2009 πριν τη Σύνοδο του ΟΗΕ 
στη Κοπεγχάγη τον επόμενο 
Δεκέμβριο, οπότε και θα υπο-
γραφεί το πρωτόκολλο-
διάδοχος του Κιότο. Όλα τα 
κράτη οφείλουν να έχουν 
υποβάλει τις προτάσεις τους 
ως το Μάρτιο του 2009 και 
να έχουν στη διάθεσή τους 
τον Ιούνιο ένα κείμενο για 
διαπραγματεύσεις. Παρά ταύ-
τα, περιβαλλοντικές οργανώ-
σεις ανέφεραν ότι η διαδικα-
σία δεν κινείται με ικανοποιη-
τική ταχύτητα. 

 

πηγή:  

www.inath.gr 

Το ενημερωτικό δελτίο Ε-

ΠΙΧΕΙΡΩ δημοσιεύεται 

από το ΙΝ.ΑΝ.ΕΠ και απο-

τελεί εθελοντική προσπά-

θεια των μελών του, οι α-

πόψεις και τα σχόλια των 

οποίων δεν εκφράζουν α-

παραίτητα το ΙΝ.ΑΝ.ΕΠ.  

Βασικό στόχο του ενημε-

ρωτικού δελτίου αποτελεί η 

αμφίδρομη επικοινωνία. Ο 

δίαυλος αυτός θα μας βοη-

θήσει να πλησιάσουμε πε-

ρισσότερο το στόχο μας 

αφού θα κατανοήσουμε 

καλύτερα τις ανάγκες σας 

για ενημέρωση.  

Ζητάμε τις προτάσεις σας 

για τα επόμενα τεύχη, στο 

e-mail newsletter@entre.gr 

μπορείτε να στέλνετε πλη-

ροφορίες, απορίες, προτά-

σεις, γενικότερα σχόλια ή 

οτιδήποτε θα μπορούσε να 

δημοσιευτεί. Όποιος δεν 

επιθυμεί να λαμβάνει το 

ενημερωτικό μπορεί να επι-

κοινωνήσει μαζί μας. 

 

Έκδοση: ΙΝ.ΑΝ.ΕΠ 

Υπεύθυνη Ενημερωτικού 

Δελτίου: Αλεξάνδρα Χαρι-

τωνίδου 

Συντελεστές παρόντος δελ-

τίου:  

Γεωργία Χριστοδουλοπού-

λου 

Λευτέρης Μπαρμπάτσαλος 

 

Το ηλεκτρονικό ενημερωτι-

κό δελτίο αποστέλλεται 

δωρεάν 

         Συνεργαζόμενοι Φορείς - ΜΚΟ     

Αν θέλετε και 

εσείς να προβάλε-

τε το έργο του 

φορέα σας στείλτε 

μας το προφίλ, 

τις δραστηριότη-

τες και το λογό-

τυπο και εμείς θα 

αναλάβουμε τη 

δημοσίευσή του 

δωρεάν. 
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ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ 
ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ 

ΤΟΥ ΟΗΕ ΤΟΥ ΟΗΕ   

για τις για τις   

κλιματικές κλιματικές 
αλλαγέςαλλαγές  


