
 

Η επίσημη έναρξη του προγράμματος MoreThanAJob 

Ενίσχυση της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας για τους ανέργους, τα 
άτομα με χαμηλές δεξιότητες και τους πρόσφυγες 

Αμάν - Ιορδανία, 27 & 28 Νοεμβρίου 2019 

Με στόχο την ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και των ανέργων 

εφαρμόζοντας τις βέλτιστες πρακτικές για την αποτελεσματικότερη συνεργασία των φορέων της 

Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΟ) με τη δημόσια διοίκηση, το N-Najah National 

University, σε συνεργασία με τους υπόλοιπους εταίρους, προχώρησαν στην επίσημη έναρξη του 

προγράμματος MoreThanAJob. 

Στις 27 Νοεμβρίου 2019, οι εταίροι του προγράμματος MoreThanAJob συναντήθηκαν για 2 ημέρες στο 

Grand Hyatt Amman Hotel, στο Αμάν της Ιορδανίας για να ξεκινήσουν από κοινού το έργο τους. 

Η εναρκτήρια συνάντηση ξεκίνησε με την ομιλία του κ. Emad Shana'ah, εκπρόσωπο του NI CBC MED 

National Contact Point - Jordan και στην συνέχεια ακολούθησε ομιλία από τον συντονιστή του έργου, Dr. 

Imad IBrik, ο οποίος καλωσόρισε τους επτά εταίρους οι οποίοι προέχονται από τις παρακάτω πέντε (5) 

μεσογειακές χώρες: 



▪ AN-Najah National University (ANNU) - Παλαιστίνη 

▪ Nablus chamber of commerce and industry (NCCI) - Παλαιστίνη 

▪ Ministry of Public Works & Housing (MPWH) - Ιορδανία 

▪ Mutah University (MUTAH) - Ιορδανία 

▪ Business Consultancy and Training Services (BCTS) - Λίβανος 

▪ International Cooperation (CESIE) - Ιταλία 

▪ Eurotraining Educational Organization SA (EUROTRAINING) - Ελλάδα 

Κατά την πρώτη μέρα, μια επισκόπηση των αναμενόμενων αποτελεσμάτων του έργου και του 

επικαιροποιημένου σχεδίου εργασίας που θα καλύπτει το χρονοδιάγραμμα και το ρόλο κάθε εταίρου 

αναλύθηκαν λεπτομερώς από τον συντονιστή του έργου. Στη συνέχεια, ο συντονιστής του κάθε πακέτου 

εργασίας του έργου παρουσίασε το σχετικό σχέδιο υλοποίησης και την ανάλογη μεθοδολογία 

συντονισμού. 

Συζητήσεις για την προσαρμογή των δράσεων του έργου στο διαφορετικό πλαίσιο των χωρών 

πραγματοποιήθηκαν από τους εταίρους του προγράμματος MoreThanAJob, ενώ ενεργό ρόλο για την 

υποστήριξη και διευκόλυνση των συζητήσεων είχε ο Dr. Wafaa H. Haidamous (ιδρυτής και διευθύνων 

εταίρος του του BCTS). Αυτό το εργαστήριο ανταλλαγής ιδεών οδήγησε στην διαμόρφωση προτάσεων 

για διαφορετικά διορθωτικά μέτρα που θα χρειαστούν κατά την υλοποίηση του προγράμματος, τα οποία 

θα αναπτυχθούν περαιτέρω και στην σχετική αρχική έκθεση που θα συνταχθεί στους επόμενους μήνες. 

«Είμαι πραγματικά εντυπωσιασμένος από τη σοβαρότητα, τον επαγγελματισμό και την αφοσίωση 

που εξέφρασε κάθε ένας από τους εταίρους του MoreThanAJob!», δήλωσε ο Dr. Esmat AlKaradsheh. 

Με την ομιλία αυτή, η οποία διεξήχθη από τον διευθυντή του τμήματος ENI CBC MED Eastern 

Mediterranean, Dr. Esmat AlKaradsheh, ξεκίνησε η δεύτερη μέρα της συνάντησης. Στη συνέχεια 

πραγματοποιήθηκαν παρουσιάσεις των παραδοτέων, των δραστηριοτήτων, των ορόσημων και των 

εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους υλοποίησης του 

προγράμματος, ενώ αναλύθηκε και η υφιστάμενη κατάσταση στις χώρες εταίρους αναφορικά με τους 

άνεργους, τους πρόσφυγες και τα άτομα με χαμηλές δεξιότητες. 

Στο τέλος της εκδήλωσης, οι εταίροι συμφώνησαν να διεξάγουν συνεντεύξεις τύπου στις πέντε χώρες 

που στοχεύει το πρόγραμμα: την Παλαιστίνη, την Ιορδανία, τον Λίβανο, την Ιταλία και την Ελλάδα. Το 

πρόγραμμα των συνεντεύξεων τύπου θα ανακοινωθεί το συντομότερο δυνατόν. Επιπλέον, 

συμφωνήθηκε πως θα διεξάγεται τακτικά προγραμματισμός των εργασιών και επικοινωνία μεταξύ των 

εταίρων για την εξασφάλιση της αποτελεσματικής υλοποίησης του έργου στο συγκεκριμένο πλαίσιο της 

την κάθε χώρας. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι το πρόγραμμα MoreThanAJob (Ενίσχυση της κοινωνικής και αλληλέγγυας 

οικονομίας για τους ανέργους, τα άτομα με χαμηλές δεξιότητες και τους πρόσφυγες) 

συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος ENI CBC MED. Το 

πρόγραμμα διαχειρίζεται η Αυτόνομη Περιφέρεια της Σαρδηνίας (Ιταλία) και αποσκοπεί στην προώθηση 

της διασυνοριακής συνεργασίας στην περιοχή της Μεσογείου. 

Προσεχείς δραστηριότητες:  

H επόμενη συνάντηση των εταίρων του προγράμματος MoreThanAJob θα πραγματοποιηθεί στο 

Παλέρμο, Ιταλία, στις 19 και 20 Μαρτίου 2020. 

Τα σχετικά μέσα επικοινωνίας θα δημοσιοποιηθούν στο επόμενο διάστημα.  



 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους εταίρους του προγράμματος:  

▪ AN-Najah National University (ANNU) - Παλαιστίνη - www.najah.edu 

▪ Nablus chamber of commerce and industry (NCCI) - Παλαιστίνη - www.nablus-chamber.org 

▪ Ministry of Public Works & Housing (MPWH) - Ιορδανία - www.mpwh.gov.jo 

▪ Mutah University (MUTAH) - Ιορδανία - www.mutah.edu.jo 

▪ Business Consultancy and Training Services (BCTS) - Λίβανος - www.bctslb.com 

▪ International Cooperation (CESIE) - Ιταλία - www.cesie.org 

▪ Eurotraining Educational Organization SA (EUROTRAINING) - Ελλάδα - www.eurotraining.gr 
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