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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. 

 

Γενικές Πληροφορίες του έργου 

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αυξανόμενο ενδιαφέρον για την κοινωνική 

επιχειρηματικότητα σε ολόκληρη την Ευρώπη, η οποία καθοδηγείται από την αυξανόμενη 

αναγνώριση του ρόλου που μπορούν να διαδραματίσουν οι κοινωνικές επιχειρήσεις στην 

αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων και στην προώθηση της ανάπτυξης χωρίς 

αποκλεισμούς. Στην Ελλάδα, οι κοινωνικές επιχειρήσεις σημείωσαν ώθηση τα τελευταία χρόνια 

χάρη στην αυξανόμενη πίεση στις κοινωνικές υπηρεσίες, στην έλλειψη ευκαιριών απασχόλησης 

και στο νομικό πλαίσιο που θεσπίστηκε με το νόμο 4019/2011 για τη θέσπιση της νομικής μορφής 

μιας κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης. Εντούτοις, οι κοινωνικές επιχειρήσεις δεν 

αποτελούν μέρος της οικονομικής ατζέντας για μακροπρόθεσμες διαρθρωτικές αλλαγές και 

οικονομική ανάπτυξη στην Ελλάδα και το δυναμικό τους για τη δημιουργία βιώσιμων οικονομικών 

δομών, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και την (κοινωνική) καινοτομία οδήγησης 
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υποτιμάται. Στη Βουλγαρία, αν και υπάρχουν ορισμένες οντότητες που μπορούν να 

χαρακτηριστούν ως κοινωνικές επιχειρήσεις (ΜΚΟ, συνεταιρισμοί και κοινωνικές επιχειρήσεις 

που δημιουργούνται από δήμους), ο όρος «κοινωνική επιχείρηση» δεν ορίζεται σαφώς από την 

εθνική νομοθεσία και τις επιχειρήσεις που αναλαμβάνουν σαφείς κοινωνικούς στόχους, δεν έχουν 

ακόμη αναπτυχθεί επαρκώς στη χώρα. Μια μελέτη που διεξήχθη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 

2013, η οποία περιελάμβανε ημι-δομημένες συνεντεύξεις με τους ενδιαφερόμενους στις 

κοινωνικές επιχειρήσεις, διαπίστωσε ότι ένας σημαντικός παράγοντας που επιτρέπει την 

ανάπτυξη των κοινωνικών επιχειρήσεων στη Βουλγαρία και την Ελλάδα είναι η ευαισθητοποίηση 

του ευρύτερου κοινού και της εκπαίδευσης. 

Το έργο στοχεύει στην προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας μέσω της 

ευαισθητοποίησης στον τομέα στη διασυνοριακή περιοχή και της καθιέρωσης μηχανισμών 

υποστήριξης για τα ενδιαφερόμενα μέρη και τους νέους κοινωνικούς επιχειρηματίες. 

Βραχυπρόθεσμα, οι δικαιούχοι θα δημιουργήσουν δύο τοπικές υπηρεσίες κοινωνικής 

επιχειρηματικότητας (μία στην Ελλάδα και μία στη Βουλγαρία) και μία θερμοκοιτίδα για δύο 

νεοσύστατες κοινωνικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα, ενώ θα αναπτύξουν ένα διαδραστικό γραφείο 

υποστήριξης το οποίο θα είναι διαθέσιμο σε απευθείας σύνδεση. Επιπλέον, περισσότεροι από 

100 συμμετέχοντες θα λάβουν μέρος σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες (σεμινάρια και επισκέψεις 

μελέτης), ενώ οι δραστηριότητες ευαισθητοποίησης θα απευθύνονται άμεσα σε περισσότερους 

από 600 ανθρώπους (μέσω διασκέψεων, ανοικτών ημερών, εργαστηρίων και εκθέσεων 

δικτύωσης) και ακόμη πιο έμμεσα από διάφορες δράσεις των μέσων μαζικής ενημέρωσης. 

Ωστόσο, μακροπρόθεσμα, ο αντίκτυπος του έργου θα υπερβεί τα αποτελέσματα που 

περιγράφονται στην παρούσα αίτηση. Η καλλιέργεια μιας νοοτροπίας κοινωνικής οικονομίας 

μεταξύ των νέων, οι δομές και τα εργαλεία που θα συνεχίσουν να λειτουργούν μετά το τέλος του 

έργου, η μεταφορά τεχνογνωσίας πέρα από τα σύνορα και τα συμπεράσματα που οδηγούν οι 

μελέτες δεν θα οδηγήσουν μόνο στην ενίσχυση των κοινωνικών επιχειρήσεων, αλλά θα 

συμβάλουν επίσης στην αύξηση της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας στην 

διασυνοριακή περιοχή. 

Η καινοτομία και η προστιθέμενη αξία του έργου έγκειται στο γεγονός ότι αυτή είναι η πρώτη 

φορά που θα δημιουργηθεί μία κοινωνική θερμοκοιτίδα στην διασυνοριακή περιοχή και θα 
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αναπτυχθεί ένας διαδραστικός οδηγός online. Δεδομένου ότι οι κοινωνικές επιχειρήσεις στη 

διασυνοριακή περιοχή αντιμετωπίζουν παρόμοιες προκλήσεις, η προσέγγιση της διασυνοριακής 

περιοχής στο σχέδιο με την ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ των εταίρων μπορεί να προσφέρει 

μια ολιστική λύση και να ενισχύσει την ανάπτυξη και στις δύο πλευρές των συνόρων. 

 

Επιλέξιμη Περιοχή  

Η επιλέξιμη περιοχή του Προγράμματος είναι η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 

(Νομοί Έβρου, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης και Δράμας) και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 

(Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης και Σερρών) στην Ελλάδα και η Νότια-Κεντρική 

Περιφέρεια και η Νοτιοδυτική Περιφέρεια (περιοχές Blagoevgrad, Smolyan, Kardjali και Haskovo) 

στη Βουλγαρία. 

 

 

 



 

Page | 7 

Η διασυνοριακή περιοχή συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας-Βουλγαρίας για την περίοδο 

προγραμματισμού 2014-2020 είναι πανομοιότυπος με το ισχύον πρόγραμμα ETC. Έχει έκταση 

40.202 km2 και έχει συνολικό πληθυσμό 2.7 εκατομμυρίων κατοίκων. Καλύπτει τέσσερις εδαφικές 

μονάδες σε επίπεδο NUTS II (Περιφέρειες) και 11 εδαφικές μονάδες σε επίπεδο NUTS III 

(Περιφερειακές Ενότητες). Η επιλέξιμη περιοχή εκτείνεται σε ολόκληρη την έκταση των 

ελληνοβουλγαρικών συνόρων και συνορεύει με την Τουρκία στα ανατολικά και τη FYROM στα 

δυτικά, δύο χώρες που επιθυμούν να έχουν πρόσβαση στην ΕΕ. Είναι μέρος της πλέον 

νοτιοανατολικής μη νησιωτικής περιοχής της ΕΕ και βρίσκεται ανάμεσα σε τρεις θάλασσες: τη 

Μαύρη Θάλασσα, τη Μεσόγειο Θάλασσα και την Ιόνιο-Αδριατική Θάλασσα. Τέλος, βρίσκεται στο 

σταυροδρόμι των στρατηγικών αγωγών ορυκτών καυσίμων που τροφοδοτούν την αγορά της ΕΕ 

και τους άξονες μεταφορών ΔΕΔ. Η δομή της περιοχής χαρακτηρίζεται από την παρουσία 10 

μεσαίων και μεγάλων πόλεων (> 50.000 κατοίκους), οι οποίες συσσωρεύουν 38,2% του συνολικού 

πληθυσμού και 25 μικρές πόλεις (10.000-50.000 κάτοικοι). Παρά τα ιστορικά σχετικά μικρά ποσά 

των χορηγηθέντων κονδυλίων, υπάρχει μακρά ιστορία συνεργασίας στην επιλέξιμη περιοχή, η 

οποία ξεκίνησε με την κοινοτική πρωτοβουλία INTERREG I (1989-1993). 

Οι άξονες προτεραιότητας είναι: 

 ΑΠ 1: Μια ανταγωνιστική και επιχειρηματική προώθηση της διασυνοριακής περιοχής 

ΑΠ 2: Μια βιώσιμη και κλιματικά προσαρμόσιμη διασυνοριακή περιοχή 

ΑΠ 3: Καλύτερη διασυνδεδεμένη διασυνοριακή περιοχή 

ΑΠ 4: Μια διασυνοριακή περιοχή κοινωνικά χωρίς αποκλεισμούς 

ΑΠ 5: Τεχνική βοήθεια 

 

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. 
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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. 

 

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.  
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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 

Το έργο ακολουθεί μια ολιστική προσέγγιση για την υποστήριξη και την προώθηση της Κοινωνικής 

Επιχειρηματικότητας στην διασυνοριακή περιοχή. Η Κοινωνική Ανάπτυξη θα επιτύχει την 

καθιέρωση πλήρως λειτουργικών μηχανισμών στήριξης για την κοινωνική επιχειρηματικότητα 

που μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση των κοινωνικών επιχειρήσεων και σε μια δημόσια συζήτηση 

για το ζήτημα στην διασυνοριακή περιοχή. Κατά τη διάρκεια της περιόδου εφαρμογής, θα 

δημιουργηθούν δύο κοινωνικές επιχειρήσεις και θα λάβουν υπηρεσίες θερμοκοιτίδας, όπως 

συμβουλευτική (τουλάχιστον 5 μέλη σε κάθε κοινωνική επιχείρηση) και καθοδήγηση, ενώ 

περισσότερες από 100 κοινωνικές επιχειρήσεις θα εκπαιδευτούν. Οι δικαιούχοι που εμπλέκονται 

σε αυτές τις ενέργειες θα έχουν περισσότερες πιθανότητες να διαχειριστούν μια επιτυχημένη 

κοινωνική επιχείρηση, καθώς θα αποκτήσουν μια θεμελιώδη γνώση για τη λειτουργία μιας 

κοινωνικής επιχείρησης και την απαραίτητη τεχνογνωσία. Οι 2 νέες κοινωνικές επιχειρήσεις θα 

υποστηριχθούν από το PB1 που θα τους αναθέσει μερικές από τις δραστηριότητές τους. Οι 

δράσεις ευαισθητοποίησης, όπως διαδραστικά σεμινάρια για 300 μαθητές, θα προωθήσουν τη 

θετική στάση απέναντι στην κοινωνική επιχειρηματικότητα των νέων ενώ άλλα εργαλεία 

δημοσιότητας (εφημερίδες και ραδιόφωνα, συνέδρια, e-banners) απευθύνεται σε ένα ευρύτερο 

κοινό δυνητικών δικαιούχων στην διασυνοριακή περιοχή. Μακροπρόθεσμα, το έργο θα συμβάλει 

στην τόνωση της τοπικής οικονομίας και στην αύξηση της κοινωνικής ένταξης και συνοχής μέσω 

των υπηρεσιών που παρέχονται από τις νέες κοινωνικές επιχειρήσεις που θα δημιουργηθούν με 

τη στήριξη που έλαβε το έργο. Ο PB1 αποφάσισε επίσης να υποστηρίξει τις νέες κοινωνικές 
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επιχειρήσεις που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του έργου, αναθέτοντας μερικές από τις 

δραστηριότητές του (με δικούς του πόρους) μετά το πέρας του έργου. 

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα του προγράμματος είναι σε συνοχή με τους δείκτες των 

αποτελεσμάτων του Προγράμματος, οι οποίοι αναφέρονται στον αριθμό των εργαζομένων που 

εργάζονται στην ΕΕ. Αυτό θα επιτευχθεί με δύο τρόπους: πρώτον, οι νέες κοινωνικές επιχειρήσεις 

θα απασχολούν προσωπικό (απαιτούνται τουλάχιστον 5 μέλη από τον ελληνικό νόμο για την 

ίδρυση μιας κοινωνικής επιχείρησης) και δεύτερον, η δικτύωση που παρέχεται από τα τοπικά 

γραφεία και την έκθεση που θα διοργανωθεί στη Βουλγαρία θα βοηθήσει τις υπάρχουσες χώρες 

να προσλάβουν ανέργους ή άτομα από μειονεκτικές ομάδες.   
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2. Έκθεση Πεπραγμένων Διήμερης Εκδήλωσης 
 

Την Παρασκευή 17.05.2019 και το Σάββατο 18.05.2019 πραγματοποιήθηκε διήμερη εκδήλωση 

στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο του  έργου “Enhancement of social entrepreneurship through the 

establishment of support structures in the CB area” με ακρωνύμιο «Growing Social» με 

διοργανωτή τον εταίρο 2  του έργου Φορέα Διαχείρισης και Διοίκησης Τεχνόπολης Θεσσαλονίκης 

Α.Ε. στην αίθουσα «Μάρκος Δούφος» στο κτήριο Γ2 στην Τεχνόπολη στην Θεσσαλονίκη.  

Η εκδήλωση δημοσιεύτηκε και προωθήθηκε τόσο δελτίο τύπου ανακοίνωσης όσο και 

απολογιστικό της εκδήλωσης. Πιο συγκεκριμένα, στην ιστοσελίδα του εταίρου 2, 

https://www.technopolis.gr/mainpage δημοσιεύτηκε προωθητικό άρθρο για την διήμερη 

εκδήλωση αλλά και απολογιστικό άρθρο μετά την ολοκλήρωση της εκδήλωσης.  

Στην εκδήλωση παρευρέθηκε πλήθος συμμετεχόντων από κύκλους φοιτητών, ανέργων, 

επιχειρηματιών, εκπροσώπων κοινωνικών επιχειρήσεων και διάφορων φορέων που 

δραστηριοποιούνται με στην Θεσσαλονίκη.  

Την πρώτη μέρα της διήμερης εκδήλωσης, την Παρασκευή 17.05.2019 διοργανώθηκε ημερίδα με 

θέμα «Κοινωνική επιχειρηματικότητα στη διασυνοριακή περιοχή και το έργο Growing Social». 

Στην εκδήλωση παρευρέθηκε πλήθος συμμετεχόντων από κύκλους φοιτητών, ανέργων, 

επιχειρηματιών, εκπροσώπων κοινωνικών επιχειρήσεων και διάφορων φορέων που 

δραστηριοποιούνται με στην Θεσσαλονίκη. 

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

έναν μπουφέ υποδοχής.  

Με την παρουσία τους στήριξαν την εκδήλωση ο κος Χαβούζης Μιχαήλ, Διευθύνων Σύμβουλος 

του φορέα Technopolis Θεσσαλονίκης Α.Ε., ο οποίος απηύθυνε θερμό καλωσόρισμα σε όλους 

τους συμμετέχοντες και τους ομιλητές. Ο κος Χαβούζης υπογράμμισε στον λόγο του τη σημασία 

του έργου στις απαιτήσεις της εποχής που οδηγούν σε μοντέλα αποκέντρωσης της κοινωνικής 

πρόνοιας ως αποκλειστική υποχρέωση των κυβερνητικών υπηρεσιών  και καλωσορίζουν την 

ενεργό συμμετοχική δράση από τους πολίτες. Ο κος Χαβούζης ευχαρίστησε την Κοινή Γραμματεία 

CP INTERREG V-A “Greece- Bulgaria 2014-2020” η οποία στέκεται αρωγός στην  
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συγχρηματοδότηση του έργου. Στη συνέχεια, ο κος Χαβούζης παρουσίασε εν συντομία το έργο 

“Growing Social”. Ο κος Χαβούζης στην παρουσίαση την ταυτότητα του έργου, το εταιρικό σχήμα, 

την κατανομή του προϋπολογισμού σε κάθε εταίρο, τον σκοπό του έργου, τα μέσα που 

χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση του έργου, τα προϊόντα αυτού καθώς και τα αποτελέσματα.  

Στο βήμα προσκλήθηκε εν συνεχεία ο κος Λάζαρος Αγγέλου, Προέδρος της διοικούσας Επιτροπής 

της ΠΡΩΣΚΑΛΟ. Ο κος Λαζάρου δήλωσε ευχαριστημένος από την πρόσκληση και την διοργάνωση, 

απηύθυνε θερμό καλωσόρισμα στους συμμετέχοντες και δήλωσε πως θεωρεί το συγκεκριμένο 

έργο καταλυτικής σημασίας για την αξία της διασυνοριακής συνεργασίας. Ο κος Λαζάρου ξεκίνησε 

την παρουσίαση του με θέμα «Επιτυχημένες κοινωνικές συνεργατικές επιχειρήσεις από την 

Ελλάδα και την Ευρώπη» αναλύοντας τις έννοιες της Κ.ΑΛ.Ο και της ΠΡΩΣΚΑΛΟ. Στη συνέχεια 

τόνισε ότι υπάρχουν πολυάριθμες επιτυχημένες κοινωνικές επιχειρήσεις τόσο στην Ελλάδα όσο 

και στο εξωτερικό. Πιο συγκεκριμένα, ο κος Λαζάρου παρουσίασε πέντε πετυχημένες 

συνεργατικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό και πέντε που βρίσκονται σε 

διάφορα μέρη της Ελλάδας. Στην παρουσίαση κάθε κοινωνικής επιχείρησης ο κος Λαζάρου 

επισήμανε τα βασικά χαρακτηριστικά της ενώ έδωσε μεγαλύτερη έμφαση στις ελληνικές 

επιχειρήσεις παραθέτοντας πιο αναλυτικά στοιχεία της κάθε κοινωνικής επιχείρησης.   

Ακολούθησε ένα μικρό διάλειμμα για φαγητό και δικτύωση γύρω από έναν μπουφέ 

σερβιρίσματος με ελαφρύ γεύμα. 

Μετά το μικρό διάλειμμα, το λόγο πήρε ακολούθως ο κος Βαδόλας Νίκος, Διευθύνων Σύμβουλος 

της εταιρίας Euroaction Α.Ε. ο οποίος ευχαρίστησε πολύ τους διοργανωτές και τους 

παρευρισκόμενους για την συμμετοχή τους. Ο κος Βαδόλας θέλοντας να δώσει μία άλλη οπτική 

γωνία, στην εκδήλωση παρουσίασε το marketing στην κοινωνική επιχείρηση και τους τρόπους που 

μπορεί να αναπτύξει κάθε κοινωνική επιχείρηση το marketing του. Ο κος Βαδόλας τόνισε τη 

σημαντικότητα του marketing σε όλες τις επιχειρήσεις (κοινωνικές και μη) καθώς αυτό βοηθά στην 

βιωσιμότητα και την ανάπτυξη κάθε επιχείρησης. Ο κος Βαδόλας ανέλυσε πιο θεωρητικά την 

έννοια του marketing και στη συνέχεια παρουσίασε τα σύγχρονα εργαλεία του Marketing που 

μπορεί κάθε επιχείρηση να εφαρμόσει.   
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Στο βήμα προσκλήθηκε  ο κος Λεωνίδας Σκερλετόπουλος από την Αλεξανδρούπολη, ο οποίος είναι 

ο εθνικός εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Κοινωνικού Μάρκετιγκ. Ο κος 

Σκερλετόπουλος παρουσίασε τις διαφορές ανάμεσα στις επιχειρήσεις και στις κοινωνικές 

επιχειρήσεις. Επεσήμανε ότι το κίνητρο της κοινωνικής επιχείρησης είναι η αποστολή, δηλαδή ο 

κοινωνικός αντίκτυπος και όχι  το κέρδος. Παρουσίασε ορισμένα χαρακτηριστικά παραδείγματα 

κοινωνικών επιχειρήσεων από την Ελλάδα και διεθνώς ενώ τόνισε τη σημασία του κοινωνικού 

Marketing στην επιτυχία τους.  

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. 

Η συζήτηση ολοκληρώθηκε και η συντονίστρια ανέλαβε να ευχαριστήσει τους συμμετέχοντες και 

ομιλητές για την εξαιρετική πορεία της εκδήλωσης και να συνοψίσει τα κύρια σημεία που 

αναδείχθηκαν στο πλαίσιό της από όλους τους ομιλητές, ενώ κάλεσε τους παρευρισκόμενους να 

παρακολουθούν για νεότερα μέσα από το facebook του έργου και το website του Technopolis. 

Την δεύτερη μέρα της διήμερης εκδήλωσης, το Σάββατο 18.05.2019 διοργανώθηκαν 3 στρογγυλές 

τράπεζες  με σκοπό της εις βάθος διερεύνηση του ζητήματος και την διευκόλυνση της 

διασύνδεσης μεταξύ των θερμοκοιτίδων και φορέων ενδιαφέροντος που είχαν προσκληθεί στην 

εκδήλωση. Στην εκδήλωση παρευρέθηκε πλήθος συμμετεχόντων από κύκλους φοιτητών, 

ανέργων, επιχειρηματιών, εκπροσώπων κοινωνικών επιχειρήσεων και διάφορων φορέων που 

δραστηριοποιούνται με στην Θεσσαλονίκη. 

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

έναν μπουφέ υποδοχής. 

Ο κος Χαβούζης, ως Διευθύνων Σύμβουλος του φορέα Technopolis Θεσσαλονίκης Α.Ε., απηύθυνε 

θερμό καλωσόρισμα σε όλους τους συμμετέχοντες και τους συντονιστές των τριών στρογγυλών 

τραπεζών. 
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Ο κος Χαβούζης, κάλεσε τους παριστάμενους να λάβουν θέσεις στις στρογγυλές τραπέζης με 

σκοπό να ξεκινήσουν οι σχετικές συζητήσεις γύρω από τα τρία προκαθορισμένα θέματα των 

στρογγυλών τραπεζών. 

Στην πρώτη στρογγυλή τράπεζα συντονιστής ανέλαβε ο κος Χαβούζης. Το θέμα γύρω στο οποίο 

στήθηκε η όλη συζήτηση ήταν «Υπηρεσίες προς διερεύνηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας» 

στην οποία αναλύθηκαν λεπτομερώς όλες οι διαδικασίες που είναι απαραίτητες να 

ολοκληρωθούν αλλά και τα βήματα που ακολουθούνται για να ιδρυθεί μία κοινωνική επιχείρηση.  

Στην δεύτερη στρογγυλή τράπεζα συντονιστής ήταν ο κος Βαδόλας Νικόλαος, ο οποίος ανέλαβε 

να συντονίσει τη συζήτηση γύρω από τον ρόλος της δικτύωσης των Κοιν.ΣΕπ. και τη διασύνδεση 

των θερμοκοιτίδων με φορείς ενδιαφέροντος. Στην συγκεκριμένη στρογγυλή τράπεζα συζητήθηκε 

εκτενώς πόσο σημαντική είναι η συνεργασία μεταξύ των Κοιν.ΣΕπ. καθώς επίσης και των νέων 

κοινωνικών επιχειρήσεων με διάφορους φορείς της χώρας και της πόλης. Επίσης, αναφέρθηκαν 

αρκετοί φορείς οι οποίοι στηρίζουν ενεργά τις νέες κοινωνικές επιχειρήσεις και παρέχουν 

υποστηρικτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις.  

Στην τρίτη στρογγυλή τράπεζα συντονιστής ήταν ο κος  Λεωνίδας Σκερλετόπουλος ο οποίος 

συζήτησε τα βήματα ίδρυσης μιας Κοιν.ΣΕπ. και τα διαθέσιμα εργαλεία marketing  που μπορεί να 

χρησιμοποιήσει κάθε νέα επιχείρηση για να βελτιωθεί και να αναπτυχθεί. 

Και στις τρεις στρογγυλές τραπέζης δόθηκε ο λόγος σε όλους να εκφράσουν τους 

προβληματισμούς και τις απορίες τους ενώ όλοι είχαν τη δυνατότητα να συμμετέχουν και στις 3 

στρογγυλές τράπεζες.  

Στη διάρκεια της εκδήλωσης το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων ήταν αμείωτο. 

Η συζήτηση ολοκληρώθηκε και ο συντονιστής κος Χαβούζης ανέλαβε να ευχαριστήσει τους 

συμμετέχοντες και τους άλλους δύο συντονιστές για την εξαιρετική πορεία της διήμερης 

εκδήλωσης και να συνοψίσει τα κύρια σημεία που αναδείχθηκαν στο πλαίσιό της από όλους τους 

ομιλητές και τους συντονιστές.  
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