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Abstract 

The project “Growing Social” is implemented within the framework of the European Territorial Cooperation 

Programme “Greece – Bulgaria 2014-2020”.  

Project Title Enhancement of social entrepreneurship through 

the establishment of support structures in the CB 

area 

Project Acronym Growing Social 

Project Duration 24 months (31.10.2017-31.10.2019 

Priority Axis 4. A Socially Inclusive Cross-Border Area 

Thematic Objective 09 - Promoting social inclusion, combating poverty 

and any discrimination    

Investment Priority 9c. Providing support for social enterprises 

     

Specific Objective 9.To expand social entrepreneurship in the CB 

area 

The overall objective of the project is to promote social entrepreneurship as a local developmental model 

(decentralization), instead of considering it just a delegation and extension of the state social delegation 

policy. According to the programme, the capacity of employment and social inclusion through social 

entrepreneurship could be strengthen by support schemes and through the dissemination of good practice 

at local level. The project complies with this view and aims at establishing support mechanisms for 

interested parties and new social entrepreneurs in the CB area, providing the opportunity to young 

unemployed people to enter the labor market and simultaneously have a positive social impact with their 

work.  

Project Partners 

LB/PB1 Municipality of Pilea – Hortiatis Greece 

PB2 Management and Administration Authority Technopolis 

Thessalonikis SA 

Greece 

PB3 General Secreteriat for Industry Greece 

PB4 Rudozem Municipality Bulgaria 

PB5 Local active group Zlatogerad - Nedelino Bulgaria 
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During the trimester between March - May were held 5 interactive workshops in the framework of the 

project, which took place in five General Lyceums of the Municipality of Pilaia-Chortiatis in Thessaloniki. 

The action was developed according to the D.2.4.1 - Organisation of interactive workshops.  

The workshops were held by Prof. Andreas Oikonomou, who shared the importance of the Growing Social 

Programme and the framework under which is being implementing, his experiences and also the 

importance and meaning of the social and solidarity economy, its presence on a global, European and 

domestic scale as well as for the concept and creation of social cooperatives.  

The interactive workshops included presentations, key facts, videos and presented the broad field of human 

activity who nowadays seeks out its place in School Vocational Guidance. Before the end of the interactive 

workshops, the students were divided in groups of 5-6 individuals. They were advised to study the needs 

of their living area and identify open issues of social interest that could be approached and resolved through 

a collective activity in the field of Social and Solidarity Economy. 

Participants enjoyed the interactive workshops and expressed their interest in participating to events like 

these.  
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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. 

Κατά την διάρκεια υλοποίησης του έργου και συγκεκριμένα τον Απρίλιο του 2019, ο Εταίρος 3 - Γενική 

Γραμματεία Βιομηχανίας αποχώρησε χωρίς όμως να αλλάξει ο στόχος, οι συνολικές ενέργειες και τα 

αναμενόμενα αποτελέσματα του Έργου καθώς τον πυρήνα τον ενεργειών του αποχωρήσαντος Εταίρου 

ανέλαβε ο Εταίρος 2 – Φορέας Διοίκησης και Διαχείρισης Τεχνόπολης Θεσσαλονίκης Α.Ε., κατόπιν 

ομόφωνης έγκρισης του συνόλου των Εταίρων όσο και της Διαχειριστικής Αρχής.    

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- 
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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  

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου έχουν δημιουργηθεί από 2 νέες θέσεις εργασίας για τη λειτουργία των 

τοπικών γραφείων σε Ελλάδα και Βουλγαρία και ένα διαδικτυακό διαδραστικό γραφείο εξυπηρέτησης με 

εγχειρίδια και εργαλεία συμβουλευτικής για τη δημιουργία επενδυτικών σχεδίων Κοινωνικών 

Επιχειρήσεων. Επίσης έχουν αξιολογηθεί τα επενδυτικά σχέδια που υποβλήθηκαν στο τοπικό γραφείο του 

Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη και τα 2 καλύτερα σχέδια εγκαταστάθηκαν στη θερμοκοιτίδα. Αναμένεται να 

διεξαχθεί 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 ενισχύεται 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 

Στα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου περιλαμβάνεται η δημιουργία δύο Νέων Κοινωνικών 

Επιχειρήσεων 5 μελών η κάθε μία, οι οποίες δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο του έργου και δέχθηκαν την 

υποστήριξη της θερμοκοιτίδας κοινωνικών επιχειρήσεων. 

Ήδη εκπαιδεύονται και δέχονται συμβουλευτική υποστήριξη και καθοδήγηση δωρεάν, όσοι επισκέπτονται 

το τοπικό γραφείο του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη προκειμένου να ξεκινήσουν και να λειτουργήσουν 

επιτυχώς μια Κοινωνική Επιχείρηση.  
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Ακόμη, συνολικά 151 μαθητές συμμετείχαν σε διαδραστικά εργαστήρια ευαισθητοποίησης σε θέματα 

κοινωνικής επιχειρηματικότητας. 

Ενώ μέσω δράσεων δημοσιότητας έχει προωθηθεί η έννοια της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στο ευρύ 

κοινό. 

2. Έκθεση Πεπραγμένων Διαδραστικών Εργαστηρίων 
 

2.1 Μέθοδος Υλοποίησης 

Στο πλαίσιο της δράσης 2.4.1 πραγματοποιήθηκαν πέντε (5) διαδραστικά εργαστήρια σε πέντε Γενικά 

Λύκεια του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη. Η υλοποίηση της δράσης έγινε ως εξής: 

Αρχικά διαμορφώθηκε η θεματολογία του εργαστηρίου και αναπτύχθηκε το πρόγραμμα υλοποίησής του. 

Εισηγητής των διαδραστικών εργαστηρίων ορίστηκε ο Δρ. Ανδρέας Οικονόμου Αναπληρωτής-Καθηγητής 

Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), Αντιπρόεδρος Ερευνών-

Μελετών του Λαϊκού Πανεπιστημίου Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας (UnivSSE Coop.) 

Ο κ. Οικονόμου γεννήθηκε στην Περιστερά του Δήμου Θέρμης. Σπούδασε Μαθηματικά και Ψυχολογία, 

στην Ελλάδα και στη Γαλλία. Έχει άδεια άσκησης επαγγέλματος Ψυχολόγου και είναι Εκπαιδευτής και 

Αξιολογητής Εκπαιδευτών Ενηλίκων. Σήμερα είναι αναπληρωτής Καθηγητής Ψυχολογίας στην Ανώτατη 

Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) όπου διδάσκει στο Ετήσιο Πρόγραμμα 

Παιδαγωγικής Κατάρτισης, στο Πρόγραμμα Εξειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό και 

δίδαξε στα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης», 

«Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός» και «Science, Technology, Engineering and 

Mathematics». Δίδαξε Μαθηματικά στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και στο Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό-

Εκπαιδευτικό  Ίδρυμα Θεσσαλονίκης, συνεργάστηκε με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και δίδαξε σε 

Μεταπτυχιακά Προγράμματα του ΑΠΘ και του ΔΠΘ. Διαθέτει σημαντική ερευνητική εμπειρία, με 

συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα και δημοσιεύσεις δεκάδων μελετών σε έγκυρα ελληνικά και ξένα 

περιοδικά και βιβλία. Είναι ιδρυτικό μέλος των Φίλων της Βαλκανικής Χλωρίδας και του Καταναλωτικού 

Συνεταιρισμού Βίος Coop, μέλος της Πρωτοβουλίας Συνεργασίας για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα 

Οικονομία (ΠΡΩ.Σ.Κ.ΑΛ.Ο.) καθώς και Αντιπρόεδρος Ερευνών-Μελετών του Λαϊκού Πανεπιστημίου 

Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας “UnivSSE Coop”. Τέλος, εκπροσωπεί τον Δήμο Θέρμης στο Κέντρο 

Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας (ΝΟΗΣΙΣ) και είναι ταμίας του Διοικητικού Συμβουλίου 

του. 
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Στην συνέχεια έλαβαν χώρα όλες οι προπαρασκευαστικές ενέργειες για την επιτυχή τους υλοποίηση και 

συγκεκριμένα έγιναν οι επαφές με τους Διευθυντές των σχολείων κατόπιν υπόδειξης του Δήμου Πυλαίας 

– Χορτιάτη όπου και ορίστηκαν οι ημερομηνίες και ώρες διεξαγωγής των εργαστηρίων εντός του 

ωρολογίου προγράμματος του κάθε σχολείου.  

Στη συνέχεια προετοιμάστηκε το προς διανομή στους μαθητές υλικό, το οποίο έφερε την σήμανση του 

προγράμματος Growing Social και όλο το απαραίτητο εκπαιδευτικό και οπτικοακουστικό υλικό των 

εργαστηρίων το οποίο ήταν κοινό για όλα τα σχολεία του Δήμου.  

Σε όλα τα εργαστήρια παρούσα ήταν η γραμματειακή υποστήριξη. Η υποστήριξη ήταν υπεύθυνη για την 

υποδοχή των μαθητών και των καθηγητών, την λειτουργία και την διαθεσιμότητα των οπτικοακουστικών 

μέσων, την συμπλήρωση των ερωτηματολογίων από τους συμμετέχοντες μαθητές, την τήρηση του 

αρχείου των παρουσιάσεων και των πεπραγμένων του κάθε εργαστηρίου, την διανομή του υλικού 

δημοσιότητας και την παραγωγή, συμπλήρωση και διανομή των βεβαιώσεων παρακολούθησης 

ονομαστικά σε κάθε συμμετέχοντα μαθητή μετά το πέρας κάθε εργαστηρίου.  

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης και με δεδομένο ότι αυτή αφορούσε ανηλίκους, 

τηρήθηκαν όλοι οι κανόνες προστασίας των προσωπικών δεδομένων των μαθητών και για τον λόγο αυτό  

όλα τα έντυπα ερωτηματολόγια είναι ανώνυμα, η λίστα συμμετεχόντων δεν περιλαμβάνει 

ονοματεπώνυμα των μαθητών και στις φωτογραφίες, όπου αυτές επετράπησαν μετά από συνεννόηση με 

τους διευθυντές των σχολείων, δεν αποτυπώνονται πρόσωπα.  

2.2  1Ο Διαδραστικό Εργαστήριο – 2Ο  Γενικό Λύκειο Χορτιάτη  

Την Παρασκευή 15.03.2019 και ώρα 11.30 π.μ., πραγματοποιήθηκε το πρώτο διαδραστικό εργαστήριο στο 

πλαίσιο του  έργου  «Growing Social» στο 2ο Γενικό Λύκειο Χορτιάτη του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη στο 

Χορτιάτη. 

Στο εργαστήριο συμμετείχαν 29 μαθητές της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου, όπως προκύπτει και από τη 

λίστα συμμετεχόντων και παρευρέθηκαν, επίσης, ο διευθυντής του Λυκείου κ. Παπαδόπουλος Δημήτριος 

καθώς, επίσης, και καθηγητές του σχολείου. 

Το διαδραστικό εργαστήριο διεξήχθη στη μαθητική σχολική αίθουσα, που υποδείχθηκε από τον Διευθυντή 

του σχολείου και ήταν εξοπλισμένη με τον απαραίτητο τεχνικό και  οπτικοακουστικό εξοπλισμό ( Laptop, 

προβολέας, ηχεία, πίνακας).  

Σε όλους τους συμμετέχοντες δόθηκε ο απαραίτητος χρόνος για εγγραφή και δικτύωση. 
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Ο κος Οικονόμου ξεκίνησε με χαιρετισμό και καλωσόρισμα στους μαθητές και τους καθηγητές, τόνισε τη 

σημασία του έργου Growing Social στην κοινωνική επιχειρηματικότητα και επεσήμανε ότι είναι ένας νέος 

θεσμός επιχειρηματικότητας ο οποίος θα βοηθήσει πολύ στη μείωση της ανεργίας. 

Στη συνέχεια, ανέλυσε την έννοια της Κ.Αλ.Ο., ότι είναι οικονομικά αλλά και κοινωνικά βιώσιμη, συνάδει 

με την οικονομική ανάπτυξη και έχει βασικό στόχο την ικανοποίηση των αναγκών τόσο των πολιτών που 

εμπλέκονται όσο και της κοινωνίας. Επίσης, μίλησε στα παιδιά για την έννοια του συνεταιρισμού και 

έδωσε παραδείγματα καλών πρακτικών Κ.Αλ.Ο στην Ελλάδα. Ειδική αναφορά έκανε στις βασικές αρχές 

που πρέπει να έχει κάθε συνεταιρισμός, όπως για παράδειγμα ο κοινωνικός καταναλωτικός συνεταιρισμός 

του «βίος coop», με κυριότερες την συνεργασία μεταξύ των συνεταίρων καθώς και την φροντίδα για την 

κοινότητα. Τέλος, τόνισε ότι σε έναν συνεταιρισμό κάθε μέλος έχει μόνο μία ψήφο και άρα όλοι είναι ίσοι 

σε υποχρεώσεις και δικαιώματα.  

Στο τελευταίο μέρος του εργαστηρίου, ο κ. Οικονόμου αφού χώρισε τους μαθητές σε 6 ομάδες, 5 ομάδες 

των πέντε ατόμων και μία ομάδα των τεσσάρων ατόμων, μελέτησε μαζί τους τις ανάγκες της περιοχής 

στην οποία ζουν και εντόπισαν ανοιχτά θέματα κοινωνικού ενδιαφέροντος τα οποία μπορούν να 

προσεγγιστούν και να επιλυθούν μέσω μιας συλλογικής δραστηριότητας στον χώρο της Κ.Αλ.Ο..  

Στην πορεία ο κ. Οικονόμου ανέθεσε σε κάθε ομάδα μαθητών, μέσω συζήτησης μεταξύ των μελών της να 

επιλέξει το είδος της ΚοινΣΕπ με το οποίο θα ήθελε να ασχοληθεί, ώστε να παρουσιάσουν στη συνέχεια 

το δικό τους συνεργατικό εγχείρημα.  

Το πρώτο διαδραστικό εργαστήριο έκλεισε με την παρουσίαση των ιδεών κάθε ομάδας σε ολομέλεια και 

τις ερωτήσεις των συμμετεχόντων προς τον εκπαιδευτή με βάση τις απορίες που τους δημιουργήθηκαν.   

Επιχειρηματικές ιδέες που αναπτυχθήκαν από τα παιδιά στις Ομάδες : 

1. Δημιουργία κέντρου φροντίδας και περίθαλψης αδέσποτων ζώων 

2. Δημιουργία μιας επιχείρησης με σκοπό την βελτίωση του περιβάλλοντος μέσα στην πόλη τους 

3. Δημιουργία συνεταιρισμού με τοπικά προϊόντα για την αξιοποίηση του παραγόμενου προϊόντος 

της περιοχής που είναι τα κάστανα 

4. Δημιουργία κέντρου ψυχολογικής υποστήριξης νέων – εφήβων άνω των 10 ετών    

5. Δημιουργία ενός καφέ- βιβλιοθήκης η οποία θα παρέχει βοήθεια σε άπορους από τα έσοδά της   

6. Δημιουργία επιχείρησης για την παροχή βοήθειας σε άτομα με αναπηρίες καθώς επίσης και 

άπορους ανθρώπους στο Νομό Θεσσαλονίκης  
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2.3 2ο Διαδραστικό Εργαστήριο- 3ο Γενικό Λύκειο Χορτιάτη 

Την Τρίτη 09.04.2019 στις 12.30 μ.μ., πραγματοποιήθηκε το δεύτερο διαδραστικό εργαστήριο στο πλαίσιο 

του  έργου  «Growing Social» στο 3ο Γενικό Λύκειο Χορτιάτη του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη στο Φίλυρο.  

Στο διαδραστικό εργαστήριο αυτό συμμετείχαν 23 μαθητές της Β΄ τάξης του Λυκείου και παρευρέθηκαν, 

επίσης, η Διευθύντρια του σχολείου Κα. Πηνελόπη Καζά καθώς, επίσης, και καθηγητές του σχολείου. 

Το διαδραστικό εργαστήριο διεξήχθη στη μαθητική σχολική αίθουσα, που υποδείχθηκε από τον Διευθυντή 

του σχολείου και ήταν εξοπλισμένη με τον απαραίτητο τεχνικό και  οπτικοακουστικό εξοπλισμό ( Laptop, 

προβολέας, ηχεία, πίνακας).  

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

Ο κος Οικονόμου ξεκίνησε με χαιρετισμό και καλωσόρισμα στους μαθητές και τους καθηγητές, τόνισε τη 

σημασία του έργου Growing Social στην κοινωνική επιχειρηματικότητα και επεσήμανε ότι είναι ένας νέος 

θεσμός επιχειρηματικότητας ο οποίος θα βοηθήσει πολύ στη μείωση της ανεργίας. 

Στη συνέχεια, ανέλυσε την έννοια της Κ.Αλ.Ο., ότι είναι οικονομικά αλλά και κοινωνικά βιώσιμη, συνάδει 

με την οικονομική ανάπτυξη και έχει βασικό στόχο την ικανοποίηση των αναγκών τόσο των πολιτών που 

εμπλέκονται όσο και της κοινωνίας. Επίσης, μίλησε στα παιδιά για την έννοια του συνεταιρισμού και 

έδωσε παραδείγματα καλών πρακτικών Κ.Αλ.Ο στην Ελλάδα. Ειδική αναφορά έκανε στις βασικές αρχές 

που πρέπει να έχει κάθε συνεταιρισμός, όπως για παράδειγμα ο κοινωνικός καταναλωτικός συνεταιρισμός 

του «βίος coop», με κυριότερες την συνεργασία μεταξύ των συνεταίρων καθώς και την φροντίδα για την 

κοινότητα. Τέλος, τόνισε ότι σε έναν συνεταιρισμό κάθε μέλος έχει μόνο μία ψήφο και άρα όλοι είναι ίσοι 

σε υποχρεώσεις και δικαιώματα.  

 Στο τελευταίο μέρος του εργαστηρίου ο κ. Οικονόμου αφού χώρισε τους μαθητές του τμήματος σε 5 

ομάδες, 3 ομάδες των πέντε ατόμων και δύο ομάδες των τεσσάρων ατόμων, μελέτησε μαζί τους τις 

ανάγκες της περιοχής στην οποία ζουν και εντόπισαν ανοιχτά θέματα κοινωνικού ενδιαφέροντος τα οποία 

μπορούν να προσεγγιστούν και να επιλυθούν μέσω μιας συλλογικής δραστηριότητας στον χώρο της 

Κ.ΑΛ.Ο..  

Στην πορεία ο κ. Οικονόμου ανέθεσε σε κάθε ομάδα μαθητών, μέσω συζήτησης μεταξύ των μελών της να 

επιλέξει το είδος της ΚοινΣΕπ με το οποίο θα ήθελε να ασχοληθεί ώστε να παρουσιάσουν στην συνέχεια 

το δικό τους συνεργατικό εγχείρημα.  
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Το διαδραστικό εργαστήριο έκλεισε με την παρουσίαση των ιδεών κάθε ομάδας σε ολομέλεια και τις 

ερωτήσεις των συμμετεχόντων προς τον εκπαιδευτή με βάση τις απορίες που τους δημιουργήθηκαν.   

Επιχειρηματικές ιδέες που αναπτύχθηκαν από τα παιδιά στις ομάδες: 

1. Δημιουργία κέντρου περίθαλψης αδέσποτων ζώων 

2. Δημιουργία κέντρου δημιουργικής απασχόλησης νέων και εφήβων 

3. Δημιουργία κοινωνικού παντοπωλείου  

4. Δημιουργία κέντρου υγείας και φροντίδας άστεγων  

5. Δημιουργία επιχείρησης αστικών συγκοινωνιών για την καλύτερη εξυπηρέτηση των μετακινήσεων 

των ανθρώπων της περιοχής    

2.4 3ο  Διαδραστικό Εργαστήριο - 1ο Γενικό Λύκειο Χορτιάτη 

Η Τρίτη 16.04.2019, ήταν η μέρα που πραγματοποιήθηκε το τρίτο διαδραστικό εργαστήριο στο πλαίσιο 

του  έργου  «Growing Social» στο 1ο Γενικό Λύκειο Χορτιάτη του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη στο 

Ασβεστοχώρι στις 10.50 π.μ..  

Στο διαδραστικό εργαστήριο αυτό συμμετείχαν 45 μαθητές από δύο τμήματα της Α΄ τάξης του Λυκείου, 

όπως προκύπτει και από τη λίστα συμμετεχόντων και παρευρέθηκαν, επίσης, ο Διευθυντής του σχολείου 

κ. Πλάτσας Διονύσιος καθώς ,επίσης, και καθηγητές του σχολείου. 

Το διαδραστικό εργαστήριο διεξήχθη στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου, η οποία ήταν εξοπλισμένη 

με τον απαραίτητο τεχνικό και  οπτικοακουστικό εξοπλισμό ( Laptop, προβολέας, ηχεία, πίνακας).  

Ο κος Οικονόμου ξεκίνησε με χαιρετισμό και καλωσόρισμα στους μαθητές και τους καθηγητές, τόνισε τη 

σημασία του έργου Growing Social στην κοινωνική επιχειρηματικότητα και επεσήμανε ότι είναι ένας νέος 

θεσμός επιχειρηματικότητας ο οποίος θα βοηθήσει πολύ στη μείωση της ανεργίας. 

Στη συνέχεια, ανέλυσε την έννοια της Κ.Αλ.Ο., ότι είναι οικονομικά αλλά και κοινωνικά βιώσιμη, συνάδει 

με την οικονομική ανάπτυξη και έχει βασικό στόχο την ικανοποίηση των αναγκών τόσο των πολιτών που 

εμπλέκονται όσο και της κοινωνίας. Επίσης, μίλησε στα παιδιά για την έννοια του συνεταιρισμού και 

έδωσε παραδείγματα καλών πρακτικών Κ.Αλ.Ο στην Ελλάδα. Ειδική αναφορά έκανε στις βασικές αρχές 

που πρέπει να έχει κάθε συνεταιρισμός, όπως για παράδειγμα ο κοινωνικός καταναλωτικός συνεταιρισμός 

του «βίος coop», με κυριότερες την συνεργασία μεταξύ των συνεταίρων καθώς και την φροντίδα για την 

κοινότητα. Τέλος, τόνισε ότι σε έναν συνεταιρισμό κάθε μέλος έχει μόνο μία ψήφο και άρα όλοι είναι ίσοι 

σε υποχρεώσεις και δικαιώματα.  
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Στο τελευταίο μέρος του εργαστηρίου ο κ. Οικονόμου, αφού χώρισε τους μαθητές του τμήματος σε 6 

ομάδες, 3 ομάδες των εφτά ατόμων και τρεις ομάδες των οκτώ ατόμων, μελέτησε μαζί τους τις ανάγκες 

της περιοχής στην οποία ζουν και εντόπισαν ανοιχτά θέματα κοινωνικού ενδιαφέροντος τα οποία μπορούν 

να προσεγγιστούν και να επιλυθούν μέσω μιας συλλογικής δραστηριότητας στον χώρο της Κ.Αλ.Ο..  

Στην πορεία ο κ. Οικονόμου ανέθεσε σε κάθε ομάδα μαθητών, μέσω συζήτησης μεταξύ των μελών της να 

επιλέξει το είδος της ΚοινΣΕπ με το οποίο θα ήθελε να ασχοληθεί ώστε να παρουσιάσουν στην συνέχεια 

το δικό τους συνεργατικό εγχείρημα. 

 Το διαδραστικό εργαστήριο έκλεισε με την παρουσίαση των ιδεών κάθε ομάδας σε ολομέλεια και τις 

ερωτήσεις των συμμετεχόντων προς τον εκπαιδευτή με βάση τις απορίες που τους δημιουργήθηκαν.   

Επιχειρηματικές ιδέες που αναπτύχθηκαν από τα παιδιά στις ομάδες: 

1. Δημιουργία πάρκου αναψυχής για τα παιδιά της περιοχής με γήπεδα μπάσκετ, ποδοσφαίρου, 

πίστες σκειτμπορντ, κυλικείο και πολύ πράσινο 

2. Δημιουργία κέντρου περίθαλψης και υιοθεσίας αδέσποτων ζώων  

3. Δημιουργία ξενοδοχείου κατοικίδιων ζώων  

4. Δημιουργία επιχείρησης ΝΕΤ με υπολογιστές και ηλεκτρονικά παιχνίδια για την ψυχαγωγία των 

παιδιών της περιοχής  

5. Δημιουργία επιχείρησης για εθελοντική καθαριότητα και φροντίδα της περιοχής όπου κατοικούν 

τα παιδιά  

6. Δημιουργία επιχείρησης με σκοπό την μεταποίηση παλαιών αντικειμένων και μεταπώλησή τους  

2.5 4ο Διαδραστικό Εργαστήριο – 1ο Γενικό Λύκειο Πυλαίας 

Την Τετάρτη 17.04.2019 και ώρα 9.00 π.μ., έλαβε χώρα το 4ο διαδραστικό εργαστήριο στο πλαίσιο του  

έργου  «Growing Social» στο 1ο Γενικό Λύκειο Πυλαίας του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη στην Πυλαία.  

Στο διαδραστικό εργαστήριο αυτό συμμετείχαν 28 μαθητές της Γ΄ τάξης του Λυκείου, όπως προκύπτει και 

από τη λίστα συμμετεχόντων και παρευρέθηκαν, επίσης, η Διευθύντρια  του σχολείου κα. Παπαδημητρίου 

Χριστίνα καθώς, επίσης, και η καθηγήτρια οικονομικών  του σχολείου, κυρία Καλαϊτζόγλου Νίκη. 

Το διαδραστικό εργαστήριο διεξήχθη στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου, η οποία ήταν εξοπλισμένη 

με τον απαραίτητο τεχνικό και  οπτικοακουστικό εξοπλισμό ( Laptop, προβολέας, ηχεία, πίνακας).  

Σε όλους τους συμμετέχοντες δόθηκε ο απαραίτητος χρόνος για εγγραφή και δικτύωση. 
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Ο κος Οικονόμου ξεκίνησε με χαιρετισμό και καλωσόρισμα στους μαθητές και τους καθηγητές, τόνισε τη 

σημασία του έργου Growing Social στην κοινωνική επιχειρηματικότητα και επεσήμανε ότι είναι ένας νέος 

θεσμός επιχειρηματικότητας ο οποίος θα βοηθήσει πολύ στη μείωση της ανεργίας. 

Στη συνέχεια, ανέλυσε την έννοια της Κ.Αλ.Ο., ότι είναι οικονομικά αλλά και κοινωνικά βιώσιμη, συνάδει 

με την οικονομική ανάπτυξη και έχει βασικό στόχο την ικανοποίηση των αναγκών τόσο των πολιτών που 

εμπλέκονται όσο και της κοινωνίας. Επίσης, μίλησε στα παιδιά για την έννοια του συνεταιρισμού και 

έδωσε παραδείγματα καλών πρακτικών Κ.Αλ.Ο στην Ελλάδα. Ειδική αναφορά έκανε στις βασικές αρχές 

που πρέπει να έχει κάθε συνεταιρισμός, όπως για παράδειγμα ο κοινωνικός καταναλωτικός συνεταιρισμός 

του «βίος coop», με κυριότερες την συνεργασία μεταξύ των συνεταίρων καθώς και την φροντίδα για την 

κοινότητα. Τέλος, τόνισε ότι σε έναν συνεταιρισμό κάθε μέλος έχει μόνο μία ψήφο και άρα όλοι είναι ίσοι 

σε υποχρεώσεις και δικαιώματα.  

Στο τελευταίο μέρος του εργαστηρίου ο κ. Οικονόμου, αφού χώρισε τους μαθητές του τμήματος σε 5 

ομάδες, 3 ομάδες των έξι ατόμων και δύο ομάδες των πέντε ατόμων, μελέτησε μαζί τους τις ανάγκες της 

περιοχής στην οποία ζουν και εντόπισαν ανοιχτά θέματα κοινωνικού ενδιαφέροντος τα οποία μπορούν να 

προσεγγιστούν και να επιλυθούν μέσω μιας συλλογικής δραστηριότητας στον χώρο της Κ.Αλ.Ο..  

Στην πορεία ο κ. Οικονόμου ανέθεσε σε κάθε ομάδα μαθητών, μέσω συζήτησης μεταξύ των μελών της να 

επιλέξει το είδος της ΚοινΣΕπ με το οποίο θα ήθελε να ασχοληθεί ώστε να παρουσιάσουν στην συνέχεια 

το δικό τους συνεργατικό εγχείρημα.  

Το διαδραστικό εργαστήριο έκλεισε με την παρουσίαση των ιδεών κάθε ομάδας σε ολομέλεια και τις 

ερωτήσεις των συμμετεχόντων προς τον εκπαιδευτή με βάση τις απορίες που τους δημιουργήθηκαν.   

Επιχειρηματικές ιδέες που αναπτύχθηκαν από τα παιδιά στις ομάδες: 

1. Δημιουργία ενός ξενοδοχείου ζώων  

2. Δημιουργία επιχείρησης η οποία θα συλλέγει τρόφιμα για την σίτιση άπορων 

3. Δημιουργία βιβλιοθήκης η οποία θα περιλαμβάνει καφετέρια για την ψυχαγωγία των παιδιών της 

περιοχής  

4. Δημιουργία κοινωνικού παντοπωλείου  

5. Δημιουργία πολυχώρου ο οποίος θα περιλαμβάνει καφετέρια, νυχτερινό χώρο διασκέδασης και  

κατάστημα εστίασης το οποίο θα στηρίζει τα τοπικά προϊόντα  
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2.6 5o  Διαδραστικό Εργαστήριο- 2ο Γενικό Λύκειο Πυλαίας 

Την Τετάρτη 08.05.2019 στις 12.30 π.μ., έλαβε χώρα το 5ο και τελευταίο διαδραστικό εργαστήριο στο 

πλαίσιο του  έργου «Growing Social» στο 2ο Γενικό Λύκειο Πυλαίας του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη στην 

περιοχή των Κωνσταντινοπολίτικων. 

Στο διαδραστικό εργαστήριο αυτό συμμετείχαν 26 μαθητές της Α΄ τάξης του Λυκείου και παρευρέθηκαν, 

επίσης, ο Διευθυντής του σχολείου κος. Φριλίγγος Στυλιανός, ο καθηγητής οικονομικών  του σχολείου κος. 

Τσιαμίχας Γεώργιος καθώς, επίσης, και εκπρόσωπος του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη, κυρία Μερλιαούντα 

Ανδρομάχη. 

Το διαδραστικό εργαστήριο διεξήχθη στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου, η οποία ήταν εξοπλισμένη 

με τον απαραίτητο τεχνικό και  οπτικοακουστικό εξοπλισμό ( Laptop, προβολέας, ηχεία, πίνακας).  

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

Ο κος Οικονόμου ξεκίνησε με χαιρετισμό και καλωσόρισμα στους μαθητές και τους καθηγητές, τόνισε τη 

σημασία του έργου Growing Social στην κοινωνική επιχειρηματικότητα και επεσήμανε ότι είναι ένας νέος 

θεσμός επιχειρηματικότητας ο οποίος θα βοηθήσει πολύ στη μείωση της ανεργίας. 

Στη συνέχεια, ανέλυσε την έννοια της Κ.Αλ.Ο., ότι είναι οικονομικά αλλά και κοινωνικά βιώσιμη, συνάδει 

με την οικονομική ανάπτυξη και έχει βασικό στόχο την ικανοποίηση των αναγκών τόσο των πολιτών που 

εμπλέκονται όσο και της κοινωνίας. Επίσης, μίλησε στα παιδιά για την έννοια του συνεταιρισμού και 

έδωσε παραδείγματα καλών πρακτικών Κ.Αλ.Ο στην Ελλάδα. Ειδική αναφορά έκανε στις βασικές αρχές 

που πρέπει να έχει κάθε συνεταιρισμός, όπως για παράδειγμα ο κοινωνικός καταναλωτικός συνεταιρισμός 

του «βίος coop», με κυριότερες την συνεργασία μεταξύ των συνεταίρων καθώς και την φροντίδα για την 

κοινότητα. Τέλος, τόνισε ότι σε έναν συνεταιρισμό κάθε μέλος έχει μόνο μία ψήφο και άρα όλοι είναι ίσοι 

σε υποχρεώσεις και δικαιώματα.  

Στο τελευταίο μέρος του εργαστηρίου ο κ. Οικονόμου, αφού χώρισε τους μαθητές του τμήματος σε 5 

ομάδες, 4 ομάδες των πέντε ατόμων και μία ομάδα των έξι ατόμων, μελέτησε μαζί τους τις ανάγκες της 

περιοχής στην οποία ζουν και εντόπισαν ανοιχτά θέματα κοινωνικού ενδιαφέροντος τα οποία μπορούν να 

προσεγγιστούν και να επιλυθούν μέσω μιας συλλογικής δραστηριότητας στον χώρο της Κ.ΑΛ.Ο..  

Στην πορεία ο κ. Οικονόμου ανέθεσε σε κάθε ομάδα μαθητών, μέσω συζήτησης μεταξύ των μελών της να 

επιλέξει το είδος της ΚοινΣΕπ με το οποίο θα ήθελε να ασχοληθεί ώστε να παρουσιάσουν στην συνέχεια 

το δικό τους συνεργατικό εγχείρημα.  
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Το διαδραστικό εργαστήριο έκλεισε με την παρουσίαση των ιδεών κάθε ομάδας σε ολομέλεια και τις 

ερωτήσεις των συμμετεχόντων προς τον εκπαιδευτή με βάση τις απορίες που τους δημιουργήθηκαν.   

Επιχειρηματικές ιδέες που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο των ομάδων των παιδιών:  

1. Δημιουργία περιπτέρου το οποίο θα πουλάει ελληνικά βιολογικά προϊόντα που θα προμηθεύεται 

από ελληνικούς συνεταιρισμούς   

2. Δημιουργία υποδομής για την περίθαλψη των αδέσποτων, την φιλοξενία ζώων γενικά και την 

εκπαίδευση τους από κατάλληλους εκπαιδευτές  

3. Δημιουργία επιχείρησης η οποία θα συλλέγει τα ανακυκλώσιμα σκουπίδια κάδους θα 

δημιουργούνται κατασκευές τις οποίες στην συνέχεια θα της πουλά. 

4.  Δημιουργία μίας επιχείρησης η οποία θα αξιοποιήσει ένα παρακείμενο οικόπεδο με αγριελιές και 

θα παράγει από τους καρπούς της προϊόντα προς πώληση (πχ. Λάδι, ελιές, αρωματικά έλαια κα)  

5. Δημιουργία κέντρου ψυχαγωγίας των εφήβων της περιοχής 

 

3. Συμπεράσματα 
  
Οι μαθητές παρακολούθησαν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα διαδραστικά εργαστήρια που διεξήχθησαν και 

συμμετείχαν ενεργά καθόλη την διάρκειά τους. Ανταποκρίθηκαν θετικά και με ενδιαφέρον στην πρόκληση 

να συντάξουν τις δικές τους επιχειρηματικές ιδέες και έπειτα να τις παρουσιάσουν σε ολομέλεια στο 

πλαίσιο του εργαστηρίου. Μέσα από τις ιδέες/προτάσεις τους  τα παιδιά εξέφρασαν τις προσωπικές τους 

ανάγκες και απαιτήσεις για την δημιουργία επιχειρήσεων που πιθανόν να εκλείπουν από την περιοχή στην 

οποία κατοικούν. Καθολική ήταν από το σύνολο των παιδιών που συμμετείχαν στα εργαστήρια η 

διατύπωση πρότασης για την δημιουργία κέντρου περίθαλψης και υιοθεσίας αδέσποτων ζώων  που 

ταυτόχρονα μπορεί να λειτουργήσει και ως ξενοδοχείο κατοικίδιων ζώων. 

Σε όλα τα σχολεία επίσης διατυπώθηκε η ανάγκη για την δημιουργία εστιών ψυχαγωγίας είτε με την 

μορφή δημιουργικής απασχόλησης για νέους είτε με την μορφή άθλησης και ψυχαγωγίας. 

Στα περισσότερα σχολεία επίσης (3 από 5) κοινή ήταν η πρόταση για την δημιουργία επιχείρησης η οποία 

θα παρέχει υπηρεσίες υγείας, σίτισης και φροντίδας σε άπορους, άστεγους ή ΑΜΕΑ. 

Άλλες προτάσεις αφορούσαν την δημιουργία περιπτέρων βιολογικών προϊόντων, ανακύκλωσης, 

αξιοποίησης απορριμμάτων και καθαριότητας, κοινωνικού παντοπωλείου, αστικών συγκοινωνιών. 

Συνολικά στα ερωτηματολόγια που διανεμήθηκαν η δομή και οι απαντήσεις των ερωτήσεων είχαν τις 

ακόλουθες απαντήσεις: 
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Ερώτηση 1: Πόσο ενδιαφέρον βρίσκετε το διαδραστικό εργαστήριο  που παρακολουθήσατε; 

Από το σύνολο των 151 μαθητών οι : 

15 απάντησαν 1= ΚΑΘΟΛΟΥ 

3 απάντησαν 2=ΛΙΓΟ 

26 απάντησαν 3=ΜΕΤΡΙΟ 

67 απάντησαν 4= ΠΟΛΥ 

40 απάντησαν 5=ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 

 

Ερώτηση 2: Πόσο κατανοητό βρίσκετε το περιεχόμενο του διαδραστικού εργαστηρίου; 

Από το σύνολο των 151 μαθητών οι: 

6 απάντησαν 1= ΚΑΘΟΛΟΥ 

5 απάντησαν 2=ΛΙΓΟ 

27απάντησαν 3=ΜΕΤΡΙΟ 

70 απάντησαν 4= ΠΟΛΥ 

43 απάντησαν 5=ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 

 

Ερώτηση 3: Πόσο επαρκές βρίσκετε το ενημερωτικό υλικό που λάβατε από το διαδραστικό εργαστήριο; 

 Από το σύνολο των 151 μαθητών οι: 

11 απάντησαν 1= ΚΑΘΟΛΟΥ 

6 απάντησαν 2=ΛΙΓΟ 

32 απάντησαν 3=ΜΕΤΡΙΟ 

65 απάντησαν 4= ΠΟΛΥ 

37 απάντησαν 5=ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 

Παραρτήματα 

1. Εκπαιδευτικό Υλικό (Presentation & Video) 

2. Διανεμόμενο Υλικό Προγράμματος 

3. 1ο Διαδραστικό Εργαστήριο – 2ο   Γενικό Λύκειο Χορτιάτη 

- Πρακτικό 

- Λίστα Συμμετεχόντων 

- Ερωτηματολόγια Αξιολόγησης 

- Βεβαίωση παρακολούθησης 
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- Φωτογραφικό Υλικό 

4. 2ο Διαδραστικό Εργαστήριο – 3ο Γενικό Λύκειο Χορτιάτη  

- Πρακτικό 

- Λίστα Συμμετεχόντων 

- Ερωτηματολόγια Αξιολόγησης 

- Βεβαίωση παρακολούθησης 

- Φωτογραφικό Υλικό 

5. 3ο Διαδραστικό Εργαστήριο- 1ο Γενικό Λύκειο Χορτιάτη  

- Πρακτικό 

- Λίστα Συμμετεχόντων 

- Ερωτηματολόγια Αξιολόγησης 

- Βεβαίωση παρακολούθησης 

- Φωτογραφικό Υλικό 

6. 4ο Διαδραστικό Εργαστήριο- 1ο Γενικό Λύκειο Πυλαίας  

- Πρακτικό 

- Λίστα Συμμετεχόντων 

- Ερωτηματολόγια Αξιολόγησης 

- Βεβαίωση παρακολούθησης 

- Φωτογραφικό Υλικό 

7. 5ο Διαδραστικό Εργαστήριο- 2ο Γενικό Λύκειο Πυλαίας 

- Πρακτικό 

- Λίστα Συμμετεχόντων 

- Ερωτηματολόγια Αξιολόγησης 

- Βεβαίωση παρακολούθησης 

- Φωτογραφικό Υλικό 

 


