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PARTNER: EPEK 

 
GREEK version 

 
O στόχος του NGEnvironment και ποια είναι τα αποτελέσματα και οφέλη του στην 

Ελλάδα. 

Ενθάρρυνση της συμμετοχής των ενεργών πολιτών και της βιωσιμότητας μέσω της 

οικολογικής σκέψης των NGOs”,  ανταλλαγή ορθών πρακτικών - Στρατηγικές συμπράξεις 

για την εκπαίδευση των ενηλίκων. 

Υπάρχει η ανάγκη κατάρτισης ικανών ηγετών ικανών να εκφράσουν την προθυμία τους 

να συμμετάσχουν στα ζητήματα και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν γύρω τους. Το 

NGEnvironment θα εκπαιδεύσει τέτοιους ηγέτες, βοηθώντας στην ανάπτυξη των 

δεξιοτήτων που απαιτούνται για την εξεύρεση δημιουργικών λύσεων σε τοπικά / 

περιφερειακά προβλήματα, αν και ο συνεταιρισμός, αναγνωρίζοντας την ηγετική θέση και 

εκμεταλλευόμενοι αυτές τις ιδιότητες προς όφελος του περιβάλλοντος και των άλλων 

μέσω της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης, την υπηκοότητα, την από κοινού 

εκμετάλλευση των οφελών -καθώς ο πραγματικός στόχος και η δομική βάση της 

δημοκρατικής και μη συμμετοχής των ΜΚΟ και της βιωσιμότητας. 

 Το σχέδιο θα αποδείξει, σύμφωνα με την πρόθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ότι η 

πράσινη επιχειρηματικότητα αποτελεί αποτελεσματικό μέσο για την τόνωση της 

απασχόλησης και της αποδοτικής χρήσης του φυσικού και του κοινωνικού κεφαλαίου. 

Έχουμε ήδη αναπτύξει τις δυνατότητες του προγράμματος σε ηγέτες ΜΚΟ και ΚΟΙΝΣΕΠ 

που δραστηριοποιούνται στο κοινωνικό και περιβαλλοντικό πεδίο. 

Στην περιοχή μας, τρέχει ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα Κοινωνικής Οικονομίας 

της χώρας μας, που έχει οικολογικό και περιβαλλοντικό χαρακτήρα.  

Το πρόγραμμα αυτό αφορά την ανάδειξη και συντήρηση παλαιών περιπατητικών 

μονοπατιών σε όλη την περιφέρειά Πελοποννήσου μήκους 1500 χλμ. Το οποίο υλοποιείτε 

από Κοιν.Σ.Επ, Συλλόγους και ΜΚΟ με περιβαλλοντικό και οικολογικό προσανατολισμό.  

Ο στόχος του προγράμματος αυτού είναι η ανάπτυξη του εναλλακτικού τουρισμού και η 

δημιουργία νέων «πράσινων» θέσεων εργασίας μέσω της αξιοποίησης του φυσικού 
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περιβάλλοντος, της ανάδειξη αρχαιολογικών και θρησκευτικών μνημείων της περιοχής 

και της προβολής οικοτουριστικών χαρακτηριστικών της περιοχής μας όπως είναι η 

γαστρονομία, οινοτουρισμός, τα τοπικά προϊόντα, κλπ. 

 
 
 
ENGLISH version 

 
 

What is the purpose of the NGEnvironment and what are its results and benefits in 

Greece? 

 

Encouraging active citizen participation and sustainability through the ecological 

thinking of NGOs ”, exchange of good practices - Strategic Partnerships for Adult 

Education. 

There is a need for qualified leaders capable of expressing their willingness to participate 

in the issues and challenges they face. The NGEnvironment will train such leaders, helping 

to develop the skills needed to find creative solutions to local / regional problems, though 

the cooperative, recognizing leadership and exploiting these attributes for the benefit of 

the environment and others through job creation employment, citizenship, the sharing of 

benefits - as the real goal and the structural basis for the democratic and non-participation 

of NGOs and sustainability. 

The project will demonstrate, in line with the intention of the European Commission, that 

green entrepreneurship is an effective means of stimulating employment and the efficient 

use of natural and social capital.  

We have already developed the capabilities of the program for NGO and SCE leaders 

active in the social and environmental field.  

In our region, we run one of the largest Social Economy programs in our country, which 

is ecological and environmental. 

This project is about promoting and maintaining old walking trails throughout the 1500km-

long Peloponnese region, which is implemented by Environmental, Ecological and 
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Community-Based NGOs, Associations and NGOs. 

The goal of this program is to develop alternative tourism and create new "green" jobs by 

exploiting the natural environment, highlighting archaeological and religious monuments 

of the region and promoting ecotourism features of our area such as gastronomy, wine 

tourism, local products, etc. 
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