
 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ GROWING SOCIAL  

Tην Πέμπτη 18 Μαρτίου 2021, στις 18:00μμ θα πραγματοποιηθεί σε ζωντανή μετάδοση στο Facebook 

το τελικό συνέδριο κλεισίματος του έργου με το ακρωνύμιο “Growing social”. Το συνέδριο 

διοργανώνει η Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης ως εταίρος στο έργο, που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του 

προγράμματος INTERREG V-A Greece – Bulgaria 2014 – 2020, με στόχο την υποστήριξη της κοινωνικής 

επιχειρηματικότητας.  

Το χειμώνα του 2011, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεσμοθέτησε την Πρωτοβουλία για τις Κοινωνικές 

Επιχειρήσεις (Social Business Initiative) με σκοπό «να συνεισφέρει στη δημιουργία ενός ευνοϊκού 

περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των κοινωνικών επιχειρήσεων στην Ευρώπη και εν γένει της 

Κοινωνικής Οικονομίας»(CIRIEC, 2012). Οι κοινωνικές επιχειρήσεις προτάθηκαν σαν ένα νέο υβριδικό 

επιχειρηματικό μοντέλο που έχει πρωταρχικά τον κοινωνικό σκοπό και δευτερευόντως τον 

οικονομικό, ενώ οι έρευνες δείχνουν ότι οι κοινωνικές επιχειρήσεις είναι ανθεκτικές στην κρίση. Η 

απόδοση τους αξιολογείται σε τρείς άξονες μετρώντας την κερδοφορία (profits), τον αντίκτυπο στην 

κοινωνία (people) και τον πλανήτη (planet). Ο συνδυασμός επιχειρηματικού πνεύματος και 

κοινωνικού σκοπού δημιούργησε μια νέα γενιά επιχειρηματιών που λειτουργούν ως πράκτορες 

αλλαγής που παράγουν καινοτόμες λύσεις σε κοινωνικά προβλήματα. 

Στο πλαίσιο του έργου συστάθηκε γραφείο εξυπηρέτησης κοινωνικών επιχειρήσεων στον Δήμο 

Πυλαίας-Χορτιάτη, το οποίο στελεχωμένο με εμπειρογνώμονες παρείχε πρωτοβάθμια υποστήριξη. 

Το γραφείο ανέπτυξε εγχειρίδια και εργαλεία ενώ πρόσφερε κατά την διάρκεια του έργου 

συμβουλευτική σε υφιστάμενους και δυνητικούς κοινωνικούς επιχειρηματίες. Παράλληλα 

πραγματοποιήθηκαν δράσεις υποστήριξης και ενημέρωσης όπως σεμινάρια και εκπαιδευτικά 

προγράμματα με περισσότερες από 300 συμμετοχές στη Θεσσαλονίκη και το Zlatograd.  

Στο συνέδριο ολοκλήρωσης (closing conference) θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα και η εμπειρία 

που αποκτήθηκε από την υλοποίηση του έργου. Στην εκδήλωση θα παραστεί ο κ Αναστάσιος Τζήκας, 

Πρόεδρος της Τεχνόπολης και Πρόεδρος της ΔΕΘ, η Αλεξάνδρα Ανανίκα, Διευθύντρια ανάπτυξης και 

σχεδιασμού προγραμμάτων στον Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη, ο  Μιχάλης Χαβούζης, Γενικός Διευθυντής 

της Τεχνόπολης Θεσσαλονίκης, ο Λεωνίδας Σκερλετόπουλος, ειδικός Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας 

και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του International Social Marketing Association και ο 

Ελευθέριος Μεταξούδης, Διδάκτωρ Δημοκριτείου Πανεπιστημίου και σύμβουλος επιχειρήσεων.  

Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “Growing Social” του 

Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A “Greece-Bulgaria 2014-2020”, και χρηματοδοτείται από 

το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και ιδίους πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο 

Πρόγραμμα.  

To συνέδριο θα μεταδοθεί ζωντανά στην σελίδα του προγράμματος και της Τεχνόπολης 

Θεσσαλονίκης στους παρακάτω συνδέσμους:   

1. https://www.facebook.com/thessalonikiICT  

2. https://www.facebook.com/GrowingSocialinterreg  

Επισυνάπτεται το πρόγραμμα του συνεδρίου.  

https://www.facebook.com/thessalonikiICT
https://www.facebook.com/GrowingSocialinterreg

