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Εναλλακτικά µοντέλα εργοδότησης πράσινης οικονοµίας 
 

Φράσεις όπως “∆εν υπάρχουν δουλειές” ή “∆εν µου δόθηκε η ευκαιρία να αποδείξω την αξία 
µου”, συχνά ακούγονται µεταξύ των νέων που επιχειρούν της είσοδό τους στην αγορά εργασίας. 
Συνήθως µετά από ένα µικρό σχετικά διάστηµα συνεχών απορρίψεων των αιτήσεών τους για 
εργοδότηση, τα συναισθήµατα της αισιοδοξίας και του ενθουσιασµού που τους διακατείχαν, 
µετατρέπονται σε απογοήτευση, και όχι σπάνια, σε απόγνωση. Η αυτό-εργοδότηση και η 
επιχειρηµατικότητα δεν είναι κάτι που διδάσκεται ή που προωθείται στις σχολικές-
πανεπιστηµιακές αίθουσες, έτσι δεν θεωρείται ως επιλογή για τους περισσότερους νέους. Κι όµως, 
για τους τολµηρούς η αυτό-εργοδότηση ή η εργοδότηση σε εναλλακτικά µοντέλα εργασίας  
µπορούν να αποτελέσουν την απάντηση στην σηµερινή εργασιακή πραγµατικότητα και τις ανάγκες 
της νεολαίας. Μερικές από αυτές τις ευκαιρίες αναφέρονται παρακάτω, ως παραδείγµατα 
εφαρµοσµένων και δοκιµασµένων πρωτοβουλιών. Η απόκτηση εργασιακής εµπειρίας, ακόµα και 
µέσω εθελοντικής προσφοράς, µπορεί  να αποτελέσει ένα πρόσθετο συµπληρωµατικό βήµα, ως 
γέφυρα µεταξύ της τυπικής εκπαίδευσης και της αγοράς εργασίας, παρέχοντας στους νέους 
πρακτική γνώση στον τοµέα που ενδιαφέρονται και πολλαπλές δεξιότητες και ικανότητες σχετικά 
µε τις συνθήκες εργασίας. 

    

Εργοδότηση µέσω ανάπτυξης κοινωνικών επιχειρήσεων  
Στην επίσηµη ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) γίνεται αναφορά στην απόφαση  της 
Επιτροπής να συνεισφέρει στην ανάπτυξη των κοινωνικών επιχειρήσεων και της κοινωνικής 
οικονοµίας γενικότερα. Ως κοινωνική επιχείρηση[1] ορίζει αυτήν που έχει ως βασικό στόχο την 
εξυπηρέτηση του κοινωνικού οφέλους αντί την µεγιστοποίηση των κερδών. Αναφέρει επίσης ότι 
συχνά οι επιχειρήσεις αυτές διαθέτουν µία καινοτόµο προσέγγιση σε ότι αφορά στις υπηρεσίες και 
τα προϊόντα που διαχειρίζονται, όπως και στις µεθόδους οργάνωσης και παραγωγής. Τέτοιες 
επιχειρήσεις µπορούν και πρέπει να αναπτυχθούν σε όλη την Ε.Ε. Στην Κύπρο, η ‘Cans for kids’ , 
η ‘Τηγανοκίνηση’ και ο ‘Ανάκυκλος’ που ασχολούνται µε την ανακύκλωση του αλουµινίου, των 
χρησιµοποιηµένων λαδιών και των ρούχων αντίστοιχα αποτελούν παραδείγµατα τέτοιων 
οργανισµών κοινωνικού οφέλους. Πέραν των εθελοντών που είναι αναπόσπαστο κοµµάτι της 
λειτουργίας τους, οι οργανισµοί αυτοί συνεργάζονται µε σηµαντικό αριθµό νέων, επ’ αµοιβής.  
Άρα η συνεργασία των άνεργων νέων µας µε υφιστάµενες υποδοµές κοινωνικής 
επιχειρηµατικότητας ή η δηµιουργία νέων, αποτελεί για τους νέους µία από τις σηµαντικότερες 
ευκαιρίες δηµιουργίας θέσεων εργασίας.  

 

Αξιοποιώντας την εταιρική κοινωνική 
ευθύνη 
Η εταιρική κοινωνική ευθύνη (ΕΚΕ)[2]  
 καθορίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως 
"η ευθύνη των επιχειρήσεων για τις επιπτώσεις 
τους στην κοινωνία”. Η Επιτροπή ενθαρρύνει 
τις επιχειρήσεις να “εφαρµόσουν µία διαδικασία 
που να ενσωµατώνει τα κοινωνικά, 
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περιβαλλοντικά, ηθικά ανθρώπινα δικαιώµατα και τις καταναλωτικές ανησυχίες, στις 
επιχειρηµατικές τους δραστηριότητες και στη βασική στρατηγική τους, σε στενή συνεργασία µε τα 
άµεσα ενδιαφερόµενα µέρη". Στην Κύπρο πολύ λίγες επιχειρήσεις εφαρµόζουν την ΕΚΕ και ως εκ 
τούτου η ευθύνη αυτή των επιχειρήσεων αποτελεί µία σηµαντική καινούρια ευκαιρία συνεργασίας 
και εργοδότησης. 

 

Οι πράσινες εργασίες 
Σύµφωνα µε το GoodWork, την ιστοσελίδα των πράσινων εργασιών στον Καναδά[3], “η πράσινη 
εργασία είναι κάθε εργασία ή αυτό-απασχόληση,  που πράγµατι συµβάλει σε έναν πιο βιώσιµο 
κόσµο.  Η εταιρεία ή ο οργανισµός µπορούν είτε να δραστηριοποιούνται στον “πράσινο” τοµέα 
(π.χ. ηλιακή, αιολική ενέργεια, ανακύκλωση), είτε στον συµβατικό τοµέα, κάνοντας πραγµατικές 
και ουσιώδεις προσπάθειες  προκειµένου να “πρασινίσουν” τις λειτουργίες τους. Η πράσινη 
εργασία συναντάται σε επιχειρήσεις, σε µη-κερδοσκοπικούς οργανισµούς, στην κυβέρνηση ή και 
στην εκπαίδευση. Και οι τρεις προαναφερθέντες κοινωνικοί οργανισµοί (η ‘Cans for kids’, η 
‘Τηγανοκίνηση’ και η ‘Ανάκυκλος’) αποτελούν παραδείγµατα δηµιουργίας πράσινων εργασιών, 
ενώ το ίδιο πράσινη θα χαρακτηριζόταν η εργασία ενός περιβαλλοντικού δικηγόρου, ή ενός 
λογιστή που ασχολείται µε την προώθηση-υποστήριξη 
κοινωνικών επιχειρήσεων.    

 

Η αυτό-εργοδότηση 

Η αυτό-εργοδότηση[4] είναι η δηµιουργία εισοδήµατος, 
κατευθείαν από τους πελάτες ή άλλους οργανισµούς, σε 
αντίθεση µε το να είναι εργαζόµενος σε µία επιχείρηση 
(ή σε ένα άτοµο). Τα αυτό-εργοδοτούµενα άτοµα γενικά 
βρίσκουν και δηµιουργούν  µόνα τους την εργασία τους, 
αντί να τους παρέχεται εργασία από έναν εργοδότη που κερδίζει έσοδα από την  δική τους 
ανταλλαγή ή επιχείρηση που λειτουργούν. 

 

Ποιο µοντέλο είναι κατάλληλο για σένα;  

Μπορείς να επιλέξεις ένα από τα παραπάνω µοντέλα ή να κάνεις ένα συνδυασµό. Όλα εξαρτώνται 
από την ιδέα που θέλεις να προωθήσεις, εάν αυτή η ιδέα ενδιαφέρει πιο πολύ εταιρείες, εάν είσαι 
ενεργός εθελοντής σε κάποιο ΜΚΟ, ή συνεργάζεσαι µε κάποια τοπική κοινότητα κτλ.   

 

Τα οφέλη από τα εναλλακτικά επιχειρηµατικά µοντέλα: 

� Αποτελούν µία σοβαρή λύση στο οικονοµικό, κοινωνικό και εργασιακό αδιέξοδο που βρισκόµαστε. 

� Είναι ανοιχτά σε εργαζόµενους όλων των εκπαιδευτικών επιπέδων. Μπορούν επίσης να δώσουν τη 
δυνατότητα σε ανθρώπους µε αναπηρίες να επιστρέψουν στο εργατικό δυναµικό.  

� Παρέχουν ευκαιρίες για αλλαγή στο τρέχον πρότυπο υποεκπροσώπησης των γυναικών στις 
περισσότερες πράσινες εργασίες απασχόλησης. 

� Με βάση διάφορες µελέτες, όλο και περισσότερες µικροµεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ενδιαφέρονται 
να αναπτυχθεί και να ανθίσει η πράσινη οικονοµία. 
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� Προσφέρουν στους εργαζόµενους ηθική ικανοποίηση µέσω της κοινωνικής προσφοράς.  

 

Γιατί να διαλέξεις ένα εναλλακτικό επιχειρηµατικό µοντέλο; 

� Παρακάµπτεις την ανεργία δηµιουργώντας εσύ τις συνθήκες εργοδότησής σου. 

� Aποφεύγεις την µεµψιµοιρία και λειτουργείς ως παράγοντας αλλαγής και διαµόρφωσης της δικής 
σου πορείας, δηµιουργώντας και όχι περιµένοντας από άλλους τις λύσεις και την διαµόρφωση µίας 
καλύτερης κοινωνίας. 

� Έχεις την ευκαιρία να συµβάλεις στη δηµιουργία-επινόηση νέων προσεγγίσεων και στην ανάπτυξη 
πρωτοπόρων λύσεων σε κοινωνικά προβλήµατα µε σηµαντική προσωπική ικανοποίηση. 

� Αποτελείς µέρος της αλλαγής µέσα από την εφαρµογή καλών πρακτικών που θα ανεβάσουν τον 
πήχη σε ότι αφορά στην κοινωνική και περιβαλλοντική ευθύνη. 

� Νιώθεις περήφανος  για το δρόµο που χάραξες και τις ευκαιρίες που δηµιούργησες για τον εαυτό 
σου, διατηρώντας την ανεξαρτησία σου! 
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Μάθε από τους άλλους … 
 

Η περίπτωση του ‘Αργοναύτη’ 

Μία επιτυχηµένη περίπτωση ΕΚΕ είναι αυτή που αναπτύχθηκε 
µεταξύ του οργανισµού ΑΚΤΗ Κέντρο Μελετών και Έρευνας 
και της ασφαλιστικής εταιρείας EuroLife . Το πρόγραµµα 
ονοµάζεται “ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ: Πρόγραµµα εργασιακής κατάρτισης 
για νέους επιστήµονες”. Ο ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ παρέχει σε 10 νέους 
απόφοιτους κάθε χρόνο, την ευκαιρία να δουλέψουν, ως πρακτική 
άσκηση, για 6 µήνες στην ΑΚΤΗ. Αφορά στους νέους απόφοιτους 
που έχουν λάβει το πτυχίο τους µέχρι και δύο χρόνια  από την 
ηµέρα που κάνουν αίτηση στο πρόγραµµα. Τα πτυχία των 
υποψηφίων µπορούν να έχουν σχέση µε το περιβάλλον σε µία 
ευρύτερη έννοια: από τη µηχανική του περιβάλλοντος και την 
επιστήµη του περιβάλλοντος, στην κοινωνιολογία, την 
πληροφορική, τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, την δικηγορία, τις 
καλές τέχνες κλπ. Οι νέοι επιστήµονες έχουν την ευκαιρία να 
αποκτήσουν εργασιακή εµπειρία στον τρόπο που ο δικός τους 
τοµέας µπορεί να συµβάλει στην βιώσιµη ανάπτυξη, να δικτυωθούν µε άτοµα του δικού τους 
κλάδου µε παρόµοια ενδιαφέροντα, αλλά και µε άλλους επιστήµονες και οργανισµούς που 
σχετίζονται µε τα θέµατα της βιώσιµης ανάπτυξης και του περιβάλλοντος στην Κύπρο και στο 
εξωτερικό. Ακόµα έχουν την δυνατότητα να αναπτύξουν τη δική τους ιδέα για εργασία πιο εύκολα 
και πιο στοχευόµενα.  

Ποιο είναι το όφελος για την EuroLife;  Η εταιρεία εφαρµόζει ένα σοβαρό πρόγραµµα εταιρικής 
κοινωνικής ευθύνης, βελτιώνει την κοινωνική της εικόνα, κερδίζει δηµοσιότητα και γίνεται 
περισσότερο ανταγωνιστική, ενώ υπηρετεί το κοινό καλό και παρέχει εργασιακές ευκαιρίες σε 
νέους.  

Ποιο είναι το όφελος για την ΑΚΤΗ; Η ΑΚΤΗ έχει την ευκαιρία να δουλέψει µε νέους, 
ενθουσιώδεις επιστήµονες, που µοιράζονται το όραµα και τα ενδιαφέροντα του οργανισµού. 
Επίσης υποστηρίζοντας την νεολαία να ακολουθήσει τα δικά της επαγγελµατικά µονοπάτια, φέρνει 
κοντά της καινούργιους εθελοντές και υποστηρικτές στο έργο της.   

Ποιο είναι το όφελος για τους νέους που συµµετέχουν στον ‘Αργοναύτη’; Οι νέοι µέσα από την 
πεντάµηνη εργασιακή τους εµπειρία, γνωρίζουν το εργασιακό περιβάλλον, εφαρµόζουν και 
ενισχύουν τις γνώσεις τους, µαθαίνουν πώς λειτουργούν οι πραγµατικές επιχειρήσεις και 
οργανισµοί, δικτυώνονται µε άλλους φορείς και πιθανούς µελλοντικούς εργοδότες, ενώ 
ταυτόχρονα εµπλουτίζουν το βιογραφικό τους.   

 



7 

 

 

 

Η περίπτωση της ‘Τηγανοκίνησης’ 

 

Ακόµη ένα πολύ επιτυχηµένο 
παράδειγµα κοινωνικής επιχείρησης 
είναι το Πρόγραµµα της 
‘Τηγανοκίνησης’  το οποίο 
εφαρµόζεται από την ΑΚΤΗ Κέντρο 
Μελετών και Έρευνας, σε συνεργασία 
µε πάνω από 200 σχολεία σε όλη την 
Κύπρο. Το Πρόγραµµα τελεί υπό την  
αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισµού, σε συνεργασία µε το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 
Κύπρου. Το Πρόγραµµα αφορά στο πώς ένα βλαβερό απόβλητο, όπως είναι το χρησιµοποιηµένο 
µαγειρικό λάδι, µπορεί να µετατραπεί σε καύσιµο και παράλληλα σε κινητήριο δύναµη για 
εκπαίδευση, ανάπτυξη και κοινωνική δράση. Η ‘Τηγανοκίνηση’ είναι ένα εκπαιδευτικό, 
περιβαλλοντικό πρόγραµµα το οποίο µετατρέπει τα χρησιµοποιηµένα µαγειρικά λάδια που 
φέρνουν οι  µαθητές σε βιοντίζελ, ενώ δίνει πόρους για δραστηριότητες περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης και αγορά περιβαλλοντικής υποδοµής για τα σχολεία. Παράλληλα το πρόγραµµα 
προωθεί πράσινες εργασίες, απασχολώντας νέους, άνεργους φοιτητές.   

Πώς λειτουργεί; Αφού το σχολείο εγγραφεί στο πρόγραµµα, η ‘Τηγανοκίνηση’ του παρέχει ένα 
βαρέλι συλλογής λαδιού. Στη συνέχεια οι µαθητές και οι δάσκαλοι ενηµερώνονται για τη 
διαδικασία συλλογής του χρησιµοποιηµένου µαγειρικού λαδιού από τα σπίτια και τις γειτονιές. Το 
λάδι που συλλέγεται πωλείται στην Αµβροσία Λτδ, η οποία διαθέτει τις βιοµηχανικές 
εγκαταστάσεις και την άδεια να µετατρέπει το χρησιµοποιηµένο µαγειρικό λάδι σε βιοντίζελ. Το 
κέρδος από την πώληση του λαδιού πηγαίνει πίσω στα σχολεία, ως µέσο ενθάρρυνσης και 
στήριξης περιβαλλοντικών δράσεων. 

Ποιο είναι το όφελος για τους µαθητές; Οι µαθητές βιώνουν πειραµατικά πώς να µετατρέπουν 
κάτι βλαβερό σε µία κινητήριο δύναµη! Αποκτούν γνώσεις για το περιβάλλον, ενώ γίνονται 
ενεργοί φορείς της αλλαγής, ανεβάζοντας την αυτοπεποίθησή τους.  

Ποιο είναι το όφελος για τους δασκάλους; Είναι µια ευκαιρία να ανακαλύψουν εναλλακτικές 
µεθόδους διδασκαλίας, υποστηρίζοντας τους µαθητές, το σχολείο και την ευρύτερη κοινότητά στο 
να υιοθετήσουν ένα φιλικό προς το περιβάλλον 
τρόπο ζωής.  

Ποιο είναι το όφελος για τα σχολεία; Το 
Πρόγραµµα αυτό επιτρέπει στα σχολεία να 
εκπληρώσουν τον κοινωνικό τους ρόλο, 
δηλαδή να γίνουν το κέντρο της κοινότητας, 
όχι µόνο όσο αφορά στην εκπαίδευση, αλλά 
και σε κοινωνική δράση και συνεργασία µε τα 
ενδιαφερόµενα µέρη της κοινότητας. 

Ποιο το όφελος για την Αµβροσία Λτδ; Η 
εταιρεία εκπληρώνει τον περιβαλλοντικό/ 
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κοινωνικό της ρόλο, ενώ γίνεται περισσότερο ανταγωνιστική και βελτιώνει τη δηµόσια εικόνα της. 

Ποιό το όφελος για την κοινωνία;  Όλα τα µέλη της κοινωνίας µπορούν να γίνουν ενεργό µέρος 
του Προγράµµατος, όχι µόνο οι µαθητές του σχολείου που συµµετέχει. Είναι µία συλλογική 
προσπάθεια, που µπορεί να γίνει µέρος της καθηµερινότητάς κάθε πολίτη. 

Ποιο το όφελος για την ΑΚΤΗ; Η Τηγανοκίνηση συνεισφέρει στον απώτερο σκοπό της ΑΚΤΗΣ 
που είναι η υποστήριξη κοινωνικών δράσεων που ωφελούν το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής 
των πολιτών. Το Πρόγραµµα είναι επίσης µια ευκαιρία να επεκτείνει το έργο της και να 
συνεργαστεί µε τοπικές κοινότητες και σχολεία. Επιπρόσθετα, η δράση της ΑΚΤΗΣ ωφελεί την 
κοινωνία και την οικονοµία µέσω της απασχόλησης νέων άνεργων επιστηµόνων.  

 Συµπερασµατικά, τα οφέλη είναι πολλαπλά για όλους τους εµπλεκόµενους φορείς και για την 
κοινωνία γενικότερα, ειδικά δε αυτές τις περιόδους οικονοµικής ύφεσης και κατά συνέπεια 
αυξηµένης ανεργίας. 

 

Είστε έτοιµοι να δηµιουργήσετε την δική σας πράσινη εργασία; 
Να µια πρωτοπόρα ιδέα: Kοινοτική Kοµποστοποίηση 

 

Το πρόβληµα: Η διαχείριση των οργανικών αποβλήτων από τις κατοικίες, όπως επίσης και από 
τους δηµόσιους χώρους, αποτελεί ακόµα µία πρόκληση για τις τοπικές αρχές, µε βάση των νόµων 
της Ε.Ε. που απαγορεύουν το θάψιµο οργανικών αποβλήτων σε χυτά ή το κάψιµό τους σε 
εξωτερικούς χώρους. 

Την ίδια ώρα το φαινόµενο της ερηµοποίησης στις χώρες της νότιας Ευρώπης µειώνει το οργανικό 
κλάσµα του εδάφους και το καθιστά φτωχότερο µέρα µε τη µέρα. Μία από τις πιο λογικές λύσεις 
προκειµένου να ανακοπεί το φαινόµενο, φαίνεται να είναι ο εµπλουτισµός της οργανικής ύλης του 
εδάφους. Ωστόσο η κοµποστοποίηση, η οποία θα µπορούσε να είναι η κύρια πηγή για τροφοδοσία, 
παραµένει ακόµα αρκετά ακριβή και σπάνια στις ποσότητες που απαιτούνται για να επιτευχθεί ο 
πιο πάνω σκοπός.  

Προτεινόµενες λύσεις: Η λύση θα µπορούσε να είναι η δηµιουργία µικρών, τοπικών, 
περιφερειακών πράσινων µονάδων κοµποστοποίησης. Για χαµηλού κόστους µονάδες, η συλλογή 
µεταξύ γειτονικών κοινοτήτων, θα ήταν ιδανική για την Κύπρο. Εκτιµάται ότι πάνω από 100 
τέτοιες µικρές µονάδες θα µπορούσαν να αναπτυχθούν στην Κύπρο και δυνητικά να 
δηµιουργήσουν πάνω από 3000 νέες θέσεις εργασίας. 

Η δική σου ευκαιρία… 

Για να απογειωθεί αυτή η πρωτοβουλία, οι τοπικές αρχές χρειάζονται ένα ενεργητικό, µε πάθος 
αυτό-εργοδοτούµενο νεαρό άτοµο, µέσω ενός προγράµµατος καινοτόµων ιδεών και συνεργασιών.  

Είναι βιώσιµο; Βασισµένο σε ένα σενάριο συνεργασίας µεταξύ πέντε κοινοτήτων, τα κόστη 
συλλογής και µεταφοράς των πράσινων αποβλήτων σε αδειοδοτούµενες περιοχές, πέρα των 20 
µιλίων για την κάθε κοινότητα, καλύπτουν τα κόστη αγοράς εξοπλισµού για τη συλλογή, το 
κόψιµο και τον αερισµό, καθώς επίσης και τα ετήσια λειτουργικά έξοδα για τη µονάδα, 
συµπεριλαµβανοµένων των αµοιβών εργασίας ενός νεαρού επιστήµονα και δύο εργατών.     
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Πώς να ξεκινήσεις;  

Βάλε κάτω τις ιδέες σου µε ευπαρουσίαστο τρόπο, βρες και άλλους που να µοιράζονται τον ίδιο 
ενθουσιασµό και πιστεύω, δηµιούργησε συνεργασίες, ξεκινώντας από το κοντινό σχολείο, την 
καφετέρια και στη συνέχεια τις τοπικές αρχές και άλλους σχετικούς ΜΚΟς. Αφού έχεις 
δεσµευτεί µε τη δική σου κοινότητα, συνέχισε µε τις γειτονικές, πείσε τους για τα οφέλη των 
πρωτοβουλιών σου και γιατί πρέπει να είναι περήφανοι που θα συµµετέχουν! Παρουσίασε την 
ιδέα, δώσε τους τεκµηριωµένα στοιχεία. Η διαχείριση των αποβλήτων είναι µεταξύ των 
προτεραιοτήτων της Ε.Ε. και αν οι τοπικές αρχές δεν τα περιορίσουν, τα πρόστιµα που θα πρέπει 
να πληρωθούν είναι τεράστια. Υποστήριξε ότι όλοι έχουν να κερδίσουν από αυτή την 
πρωτοβουλία. Ζήτα από τις τοπικές αρχές, να σε βοηθήσουν να βρεις το κατάλληλο µέρος για να 
εγκαταστήσεις τη µονάδα και κάνε το σε συνεργασία µαζί τους. Ψάξε και βρες ευκαιρίες 
χρηµατοδότησης; Γίνε συνεργάτης µε ΜΚΟς ή άλλες επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται για το θέµα 
και δηµιούργησε συνεταιρισµούς για υποβολή προτάσεων για πιθανή χρηµατοδότηση της ιδέας 
σου. Παρόµοιες προσεγγίσεις µπορούν να εφαρµοστούν για κοινοτικούς κήπους και κοινοτική 
οργανική διαχείριση αποβλήτων.   

Για όσους ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την κοµποστοποίηση, 
επισκεφτείτε την ιστοσελίδα  www.akti.org.cy . 
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Επικοινωνήστε µαζί µας 

                                                                     

 
AKTΗ Κέντρο Μελετών και Έρευνας    GSI Italia 
akti@akti.org.cy;        info@gsitalia.org 
www.akti.org.cy       www.gsitalia.org 
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Το έντυπο αυτό δηµιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου «INTERACT: Κοινωνική Ένταξη µέσα από 
περιβαλλοντικές δράσεις» (Αριθµός απόφασης 2013 - 2474), το οποίο χρηµατοδοτείται από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, µέσω του Προγράµµατος «Europe for Citizens». 

Το περιεχόµενο αυτού του οδηγού αντανακλά µόνο τις απόψεις των εταίρων του έργου και το EACEA και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι 
υπεύθυνοι για οποιαδήποτε χρήση που µπορεί να γίνει των πληροφοριών που περιέχει. 


