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Abstract 

On December 2018 the training seminar of the employees for the local office in the framework of 
the Growing Social project took place at the town hall of Pilaia Chortiatis (LB) in Thessaloniki. At 
the seminar 12 people participated with invaluable interest.  

Very important speakers from the circles of Social and Solidarity Economy in Greece shared their 
experiences and underlined the crucial of the timing factor and the significance of networking 
and funding opportunities. The good example of Social Entrepreneurship Bios Coop as well as 
many others successful Social Cooperatives were presented and the trainers shared the 
experience of Social Solidarity Economy as “another way” to survive in economic, social and 
environmental crisis. The training seminars included very interesting presentations on the 
theoretical framework of the Social Solidarity Economy, its history in International, European and 
National Level as well as its potentials in transnational cooperation.  

Participants enjoyed the training seminar and expressed their interest in participating to next 
Growing Social open to the public events.   
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1. Εισαγωγή 
 

Το έργο «Ενίσχυση της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας μέσω της ίδρυσης Δομών Στήριξης στη 
Διασυνοριακή Περιοχή Ελλάδας- Βουλγαρίας» με το ακρωνύμιο “Growing Social” υλοποιείται 
στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG V-A Greece – Bulgaria 2014 – 2020. Η διάρκεια του 
έργου είναι 24 μήνες και υλοποιείται στην περίοδο 31.10.2017 έως 31.10.2019. Το έργο έχει 
ενταχθεί στον άξονα προτεραιότητας 4- Μία διασυνοριακή περιοχή κοινωνικής ένταξης, στη 
θεματική 09- Προώθηση της κοινωνικής ένταξης, καταπολέμηση της φτώχειας και των 
διακρίσεων, στην επενδυτική προτεραιότητα 9c. Υποστήριξη σε κοινωνικές επιχειρήσεις και στον 
ειδικό στόχο 9. Επέκταση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στη διασυνοριακή περιοχή. Το 
εταιρικό σχήμα περιλαμβάνει πέντε εταίρους, εκ των οποίων τρείς από την Ελλάδα και 
συγκεκριμένα οι Επικεφαλής Εταίρος- Δήμος Πυλαίας Χορτιάτη, Εταίρος 2 – Φορέας Διοίκησης 
και Διαχείρισης Τεχνόπολης Θεσσαλονίκης Α.Ε., Εταίρος 3 – Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας και 
δύο από τη Βουλγαρία, Εταίρος 4 –  Δήμος Rudozem, Εταίρος 5 – Local active group Zlatogerad – 
Nedelino. 

 

Σκοπός του έργου 

Ο βασικός σκοπός του έργου είναι η «Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας ως ένα 
μοντέλο τοπικής ανάπτυξης (αποκέντρωση)» αντί της μέχρι σήμερα εφαρμοζόμενης πρακτικής 
της πολιτικής αντιπροσώπευσης του κράτους κοινωνικής πρόνοιας. 

 

Επιμέρους Στόχοι 

Οι επιμέρους στόχοι του έργου περιλαμβάνουν τη δημιουργία υποστηρικτικών μηχανισμών για 
εν δυνάμει ενδιαφερόμενα μέρη και νέες κοινωνικές επιχειρήσεις στη διασυνοριακή περιοχή, τη 
δημιουργία δυνατότητας σε νέους ανέργους να ενταχθούν στην αγορά εργασίας και παράλληλα 
να έχουν θετικό κοινωνικό αντίκτυπο μέσα από την εργασία τους. 

 

Μέσα επίτευξης 

Με γνώμονα την επίτευξη των στόχων στο πλαίσιο του έργου θα υλοποιηθούν δύο Τοπικά 
Γραφεία Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας -ένα στην Ελλάδα (Ασβεστοχώρι Θεσσαλονίκης) και 
ένα στην Βουλγαρία- με τριπλή στόχευση, α) παροχή έγκυρης πληροφορίας, καθοδήγησης και 
υποστήριξη σε πιθανά μέλη κοινωνικών επιχειρήσεων, β) δικτύωση ανάμεσα σε άτομα και 
ομάδες και προώθηση ιδεών κοινωνικών επιχειρήσεων σε υφιστάμενους μη κερδοσκοπικούς και 
κερδοσκοπικούς οργανισμού για την ανάπτυξη και υλοποίηση ιδεών, γ) δικτύωση ανάμεσα σε 
υφιστάμενες κοινωνικές επιχειρήσεις που αναζητούν προσωπικό και σε ανέργους ή ευπαθείς 
κοινωνικές ομάδες που αναζητούν εργασία. 

Επίσης θα δημιουργηθεί μια θερμοκοιτίδα που θα «υιοθετήσει» Κοινωνικές Επιχειρήσεις στα 
πρώτα τους βήματα παρέχοντας πρόσβαση σε εργαλεία και πηγές, δικτύωση, και υπηρεσίες 
συμβουλευτικής υποστήριξης. 
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Προϊόντα του έργου  

Στα πλαίσια υλοποίησης του έργου αναμένεται να δημιουργηθούν 2 νέες θέσεις εργασίας για τη 
λειτουργία των τοπικών γραφείων, ένα διαδικτυακό διαδραστικό γραφείο εξυπηρέτησης με 
εγχειρίδια και εργαλεία συμβουλευτικής για τη δημιουργία επενδυτικών σχεδίων Κοινωνικών 
Επιχειρήσεων. Επίσης στα παραγόμενα του έργου θα είναι η αξιολόγηση των επενδυτικών 
σχεδίων που υποβάλλονται στα τοπικά γραφεία, η εγκατάσταση στη θερμοκοιτίδα των 2 
καλύτερων επενδυτικών σχεδίων και μία εκπαιδευτική επίσκεψη 20 συμμετεχόντων από τη 
Βουλγαρία.  

Επιπλέον στο στάδιο ολοκλήρωσης του έργου θα πραγματοποιηθεί αξιολόγηση ως προς τη 
συνεισφορά του στην κοινωνική οικονομία και στην κοινωνική ένταξη στη διασυνοριακή περιοχή 
Ελλάδας-Βουλγαρίας. 

Τέλος θα αυξηθεί η ευαισθητοποίηση του κοινού στην κοινωνική επιχειρηματικότητα μέσω 
δράσεων δημοσιότητας που περιλαμβάνουν την ιστοσελίδα του έργου, προώθηση σε social 
media, φυλλάδια, αφίσες, προώθηση σε ΜΜΕ (ραδιοφωνικά spot, e-banners, δελτία τύπου), 3 
ανοιχτά συνέδρια και 2 videos. 

 

 

Αποτελέσματα του έργου 

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου περιλαμβάνουν τη δημιουργία δύο Νέων Κοινωνικών 
Επιχειρήσεων τουλάχιστον 5 μελών η κάθε μία, οι οποίες θα δημιουργηθούν στο πλαίσιο του 
έργου και θα δεχθούν την υποστήριξη της θερμοκοιτίδας κοινωνικών επιχειρήσεων. 

Επιπλέον 100 άτομα θα εκπαιδευτούν και θα δεχθούν συμβουλευτική υποστήριξη και 
καθοδήγηση προκειμένου να ξεκινήσουν και να λειτουργήσουν επιτυχώς μια Κοινωνική 
Επιχείρηση. 

Ακόμη συνολικά 300 μαθητές θα συμμετέχουν σε διαδραστικά εργαστήρια ευαισθητοποίησης 
σε θέματα κοινωνικής επιχειρηματικότητας. 

Ενώ θα προωθηθεί η έννοια της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στο ευρύ κοινό μέσω δράσεων 
δημοσιότητας. 
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2. Έκθεση Πεπραγμένων Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου 

Την Δευτέρα 03.12.2018, ξεκίνησε το εκπαιδευτικό σεμινάριο στο πλαίσιο του  έργου  «Growing 

Social» στις εγκαταστάσεις Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη στην αίθουσα συνεδριάσεων του 

Δημοτικού Συμβουλίου.  Στο σεμινάριο παρευρέθηκαν οι 12 συμμετέχοντες, ο εκπαιδευτής του 

σεμιναρίου Δρ. Κώστας Νικολάου και η εισηγήτρια Παπαφιλίππου Άσπα, Διδάκτωρ 

Κοινωνιολογίας Συνεταιρισμών, Αντιπρόεδρος εκπαίδευσης UnivSSE Coop όπως προκύπτει και 

από τη λίστα συμμετεχόντων. 

Σε όλους τους συμμετέχοντες δόθηκε ο απαραίτητος χρόνος για εγγραφή και δικτύωση. 

Χαιρετισμό και καλωσόρισμα στην εκδήλωση απηύθυνε ο Υπεύθυνος του Εκπαιδευτικού  

Σεμιναρίου Δρ. Κώστας Νικολάου, ο οποίος τόνισε την σημασία του έργου Growing Social στην 

κοινωνική επιχειρηματικότητα, τόνισε ότι είναι ένας νέος θεσμός επιχειρηματικότητας και θα 

βοηθήσει πολύ στη μείωση της ανεργίας, ενώ καλωσόρισε όλους τους ομιλητές και τους 

συμμετέχοντες.  

Στο σεμινάριο μεταξύ των συμμετεχόντων ήταν η Προϊσταμένη του τμήματος Αναπτυξιακού 

Σχεδιασμού του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη κα Ανανίκα Αλεξάνδρα, η Προϊσταμένη του Δήμου 

Πυλαίας – Χορτιάτη κ. Καμπουρλάζου Ολυμπία, οι υπάλληλοι του γραφείου κοινωνικής 

επιχειρηματικότητας όπως προκύπτει και από την λίστα των συμμετεχόντων. 

Το σεμινάριο ξεκίνησε με την παρουσίασή του ο Δρ. Κώστας Νικολάου, ο οποίος παρουσίασε 

συνοπτικά όλους τους εισηγητές του σεμιναρίου καθώς και το απαραίτητο υλικό των 

εισηγήσεων του σεμιναρίου. Στη συνέχεια, ο ίδιος εισηγητής ανέλυσε την έννοια της Κ.ΑΛ.Ο., ότι 

είναι οικονομικά αλλά και κοινωνικά βιώσιμη, συνάδει με την οικονομική ανάπτυξη και έχει 

βασικό στόχων την ικανοποίηση των πολιτών. Στη συνέχεια το λόγο πήρε, η κα Παπαφιλίππου 

Άσπα η οποία ανέλυσε την έννοια του συνεταιρισμού ‘ICA’  και εξήγησε ότι το ιδιότυπο στοιχείο 

του είναι η κερδοφορία και όχι η κερδοσκοπία καθώς ο κάθε συνεταιρισμός στηρίζεται στην 

οικονομία και την κοινωνία. Επιπλέον, ο εκπαιδευτής ανέφερε τις βασικές αρχές που πρέπει να 

έχει κάθε συνεταιρισμός με κυριότερες την συνεργασία μεταξύ των συνεταιρισμών καθώς και 

την φροντίδα για την κοινότητα. Τέλος, τόνισε ότι όποιος ενδιαφέρεται να μπει σε έναν 

συνεταιρισμό ισχύει ότι κάθε μέλος έχει μόνο μία ψήφο και άρα όλοι είναι ίσοι σε υποχρεώσεις 
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και δικαιώματα. Η πρώτη μέρα του σεμιναρίου έκλεισε με ερωτήσεις των συμμετεχόντων προς 

τους εκπαιδευτές με βάση τις απορίες που τους δημιουργήθηκαν. 

Η Τρίτη 04.12.2018, ήταν η 2η μέρα του εκπαιδευτικού σεμιναρίου στο πλαίσιο του  έργου 

«Growing Social» και έλαβε χώρα στις εγκαταστάσεις Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη στην αίθουσα 

συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.  Στο σεμινάριο παρευρέθηκαν οι 12 συμμετέχοντες, 

ο εκπαιδευτής του σεμιναρίου Δρ. Κώστας Νικολάου, ο εκπαιδευτής Βασίλης Μπέλλης, Γενικός 

Διευθυντής Αναπτυξιακής Καρδίτσας, Γραμματέας ΕΣ του UnivSSE Coop και η εκπαιδεύτρια 

Ιωάννα Μητρούση, Ελεύθερος Επαγγελματίας, Γραμματέας UnivSSE Coop Παπαφιλίππου Άσπα  

όπως προκύπτει και από τη λίστα συμμετεχόντων. 

Σε όλους τους συμμετέχοντες δόθηκε ο απαραίτητος χρόνος για εγγραφή και δικτύωση.  

Η 2η μέρα του εκπαιδευτικού σεμιναρίου ξεκίνησε με χαιρετισμό του εκπαιδευτή κυρίου 

Νικολάου ο οποίος καλωσόρισε τους δύο εκπαιδευτές καθώς και τους συμμετέχοντες. Στη 

συνέχεια το λόγο πήρε ο κος Μπέλλης ο οποίος ανέφερε συνοπτικά λίγα λόγια για τις δράσεις 

της Αναπτυξιακής Καρδίτσας. Επιπλέον, έδωσε παραδείγματα για την ενότητα «κοινωνική 

επιχείρηση» ενώ ανέφερε και τα πρώτα βήματα μιας κοινωνικής επιχείρησης. Έπειτα 

ακολούθησε η εισήγηση της εκπαιδεύτριας κας Μητρούση, η οποία αναφέρθηκε στην έντονη 

παρουσία της στα πλαίσια της Κ.ΑΛ.Ο. στη Θεσσαλονίκη και όχι μόνο. Εν συνεχεία, 

επικεντρώθηκε στην επιτυχημένη δράση του παντοπωλείου-συνεταιρισμό ”βίος coop” καθώς 

και ανέλυσε λεπτομερώς τον τρόπο λειτουργίας του συγκεκριμένου συνεταιρισμού. Η δεύτερη 

μέρα του σεμιναρίου έκλεισε με ερωτήσεις και απορίες των συμμετεχόντων προς τους 

εκπαιδευτές. 

Η Τετάρτη 05.12.2018, ήταν η 3η μέρα του εκπαιδευτικού σεμιναρίου στο πλαίσιο του  έργου 

«Growing Social» η οποία έλαβε χώρα στις εγκαταστάσεις Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη στην 

αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.  Στο σεμινάριο παρευρέθηκαν οι 12 

συμμετέχοντες, ο εκπαιδευτής του σεμιναρίου κ. Νικολάου Κώστας και η εκπαιδεύτρια Ιφιγένεια 

Δουβίτσα Δόκτωρ Κοινωνιολογίας Συνεταιριστικού Δικαίου, Καθηγήτρια - Σύμβουλος ΚΑΛΟ στο 

ΕΑΠ, Πρόεδρος ΕΣ του UnivSSE Coop. 

Σε όλους τους συμμετέχοντες δόθηκε ικανός χρόνος για εγγραφή και δικτύωση. 
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Η 3η μέρα του εκπαιδευτικού σεμιναρίου ξεκίνησε με την παρουσίαση της εκπαιδεύτριας 

Δουβίτσας Ιφιγένειας η οποία ανέλυσε το θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο της Κ.ΑΛ.Ο.. Πιο 

συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στους γενικούς και ειδικούς νόμους καθώς επίσης και τα επιμέρους 

χαρακτηριστικά των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.) και των 

συνεταιρισμών εργαζομένων.  Στην συνέχεια, τον λόγο πήρε ο εκπαιδευτής κος Νικολάου ο 

οποίος επικεντρώθηκε στη διακυβέρνηση και τη διαχείριση στην Κ.ΑΛ.Ο ενώ δεν παρέλειψε να 

αναφέρει και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της. Επιπλέον, έδωσε έμφαση στα Παγκόσμια 

Πρότυπα Κοινωνικών Συνεταιρισμών και έδωσε παραδείγματα αμειβόμενης και μη αμειβόμενης 

εργασίας καθώς επίσης αναφέρθηκε και στην πρόκληση της κοινωνικής βιωσιμότητας των 

φορέων της Κ.ΑΛ.Ο. Η τρίτη μέρα του σεμιναρίου έκλεισε με ερωτήσεις και απορίες των 

συμμετεχόντων προς τους εκπαιδευτές. 

Την Δευτέρα 10.12.2018, έλαβε χώρα η 4η μέρα του εκπαιδευτικού σεμιναρίου στο πλαίσιο του  

έργου «Growing Social» στις εγκαταστάσεις Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη στην αίθουσα 

συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.  Στο σεμινάριο παρευρέθηκαν οι 12 συμμετέχοντες, 

ο εκπαιδευτής του σεμιναρίου κ. Νικολάου Κώστας και Γιώργος Αλεξόπουλος, Δόκτωρ 

Κοινωνικών Επιστημών, Καθηγητής-Σύμβουλος ΚΑΛΟ στο ΕΑΠ, μέλος UnivSSE Coop. 

Η 4η μέρα του εκπαιδευτικού σεμιναρίου ξεκίνησε με την παρουσίαση του εκπαιδευτή κυρίου 

Αλεξόπουλου ο οποίος έδωσε έμφαση στις χρηματοδοτικές ανάγκες, στις πηγές 

χρηματοδότησης και στο κοινωνικό μάρκετινγκ. Η εισήγηση του εκπαιδευτή έδωσε έμφαση στα 

οικονομικά προβλήματα και τις ανάγκες των συνεταιρισμών που προκύπτουν καθώς και τους 

πιθανούς τρόπους επίλυσης. Στη συνέχεια ανέφερε ότι ανάλογα με το στάδιο ανάπτυξης της 

επιχείρησης υπάρχουν διαφορετικές ανάγκες χρηματοδότησης. Σχετικά με το Κοινωνικό 

Μάρκετινγκ τονίστηκε ότι σε κάθε περίπτωση το κοινωνικό όφελος που προωθεί η Κοινωνική 

Επιχείρηση δεν μπορεί να παραμερίζει την ποιότητα του προϊόντος ή υπηρεσίας δηλαδή δεν 

προωθεί την φιλανθρωπία με άλλα λόγια. Η τέταρτη μέρα του σεμιναρίου έκλεισε με ερωτήσεις 

και απορίες των συμμετεχόντων προς τους εκπαιδευτές. 

Την Τρίτη 11.12.2018, έλαβε χώρα η 5η και τελευταία μέρα του εκπαιδευτικού σεμιναρίου στο 

πλαίσιο του  έργου «Growing Social» στις εγκαταστάσεις Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη στην αίθουσα 

της Πινακοθήκης. Στο σεμινάριο παρευρέθηκαν οι 12 συμμετέχοντες, ο εκπαιδευτής του 
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σεμιναρίου κ. Νικολάου Κώστας και η εκπαιδεύτρια Βενετία Μπαρμποπούλου Συμβουλευτική 

Κοινωνιολόγος MSc, μέλος - στέλεχος UnivSSE Coop.  

Η 5η μέρα του εκπαιδευτικού σεμιναρίου με ομιλήτρια την κυρία Μπαρμποπούλου Βενετία 

επικεντρώθηκε στον τρόπο λειτουργίας, στη μεθοδολογία του Τοπικού Γραφείου Κοινωνικής 

Επιχειρηματικότητας του Δήμου και στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών. Επιπλέον, 

αναφέρθηκε στη σχέση με τα Κέντρα Στήριξης Κ.ΑΛ.Ο. καθώς επίσης και στη δικτύωση με 

άλλους φορείς του οικοσυστήματος Κ.ΑΛ.Ο. Η εκπαιδεύτρια αναφέρθηκε επίσης στην 

προώθηση της διασυνοριακής συνεργασίας από το Τοπικό Γραφείο. Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο 

εκπαιδευτής κύριος Νικολάου ο οποίος βεβαίωσε ότι θα στηρίξει το Τοπικό Γραφείο μετά το 

σεμινάριο και θα είναι διαθέσιμος για τους δύο υπαλλήλους του Γραφείου. Τέλος ακολούθησε 

το κλείσιμο του σεμιναρίου και συζήτηση εφ’ όλης της ύλης. Η πέμπτη μέρα του σεμιναρίου 

έκλεισε με ερωτήσεις και απορίες των συμμετεχόντων προς τους εκπαιδευτές ενώ την 

εκδήλωση, τίμησε με την παρουσία του και απηύθυνε χαιρετισμό ο αντιδήμαρχος Πυλαίας 

Χορτιάτη κος Γεώργιος Παρισόπουλος, ο οποίος τόνισε σχετικά, ότι το ευρωπαϊκό 

συγχρηματοδοτούμενο έργο Growing Social στοχεύει στην ανάπτυξη της κοινωνικής 

επιχειρηματικότητας μεταξύ των δύο συμμετεχόντων χωρών και αναφέρθηκε στη σημασία της 

ύπαρξης του Τοπικού Γραφείου στο Ασβεστοχώρι. Ενώ δήλωσε την εμπειρία του Δήμου Πυλαίας 

Χορτιάτη στην υλοποίηση πλήθους συγχρηματοδοτούμενων έργων και τη θέληση του Δήμου για 

την προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας τα οποία συνιστούν θετικό παρονομαστή για 

την εξέλιξη του έργου. 

Στο τέλος της 5ης μέρας οι εκπαιδευτές και οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να 

συνομιλήσουν και να εκφράσουν τις περαιτέρω απορίες τους γύρω από ένα μπουφέ που είχε 

στηθεί για τη συγκεκριμένη μέρα. 

Στη διάρκεια της εκδήλωσης το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων ήταν αμείωτο, ενώ αρκετοί 

έσπευσαν να ζητήσουν τις παρουσιάσεις των ομιλητών για να τις μελετήσουν και ζήτησαν να 

κληθούν σε επόμενες ανοιχτές για το κοινό εκδηλώσεις που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του 

έργου. 

 


