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Abstract 

In the framework of the Growing Social project on 31st January 2019 an Open Day titled “Success 
Stories” took place in Panorama Hotel in Thessaloniki. The Success Stories day in the field of social 
entrepreneurship was organized by the Municipality of Pilea Hortiatis (LB).   

The Success Stories day was an awareness raising event regarding Social Entrepreneurship. It was 
open to the public aiming in gathering people’s interest on the fact that Social Entrepreneurship is 
feasible and there are Successful Stories in Greece and abroad to verify. The audience was offered 
great presentations of successful examples from Spain, Rumania and several parts of Greece. At 
the end of the meeting three round tables were organized to discuss with the participants on 
available funding opportunities, ways to create an idea into a social entrepreneurship scheme and 
the value of networking in social entrepreneurship.  This event offered the opportunity to inform 
people on the newly established Local Office Supporting Social Enterprises of Pilea Hortiatis and 
also announcing the call on submitting business plans of under constitution social enterprises 
which after an evaluation procedure offered in the Local Office Supporting Social Enterprises of 
Pilea Hortiatis will be accommodated and supported by the Technopolis ICT Business park till the 
end of the project.  

The room was filled with participants coming from circles of undergraduate students, unemployed 
people, entrepreneurs, social enterprises representatives and representatives from local 
authorities. The event enjoyed great media coverage with several newspapers promoting the Press 
Release and the local channel TV100 interviewing most of the speakers. Highly important officials 
supported the event with their presence. During the event participants were able to follow in both 
English and Greek language as simultaneous interpretation services were offered. 

The Mayor of Pilea Hortiatis Mr Ignatios Kaitezidis welcomed the speakers and the audience and 
stated the importance of the project to the Municipality. Mr Dimitrios Papathanasiou Coordinator 
of JS CP INTERREG V-A “Greece- Bulgaria 2014-2020” actively supported the project with a 
welcoming speech.   Mrs Eleni Giannoudi vice Mayor of Pilea Hortiatis was also present and 
supported the event. Mr Michalis Chavouzis CEO of Management and Administration Authority 
Technopolis Thessalonikis SA PB2 actively supported the event with his presence. Mr Davide Tonon 
from the NEXES organization in Barcelona Spain shared the successful experience of the 
representing organization and stated his personal satisfaction of enjoying each day of work when 
offering to the society. Dr Delia Stefenel from the University of Sibiu in Rumania shared several 
good examples from her country and underlined the empowerment that people enjoy when 
participating in such initiatives. Mrs Lidia Greco from the Strainidea Organization was also in the 
agenda and manage to send her presentation a few days before announcing her great 
disappointment on being ill and not being able to travel. Her void in the agenda was covered 
urgently by Mr Leonidas Skerletopoulos from Alexandroupolis who is the national representative 
of the European Organisation of Social Marketing who shared several success stories from all over 
the world. Dr Kostas Nikolaou representing the People’s University of Social and Solidarity Economy 
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UnivSSe presented 10 successful stories from all over the world. Mr Lazaros Aggelou presented the 
PROSKALO initiative example and social enterprises created in Thessaloniki with great success such 
as Bios Coop. Mr Vasilis Bellis General Director of Karditsa Development Agency (AN.KA.) presented 
the Ecosystem of social enterprises in Karditsa and a microfinancing tool available to social 
enterprises. 

The meeting ended with a broad discussion among the participants and Mrs Kiriaki Athanasiou 
from the Social Enterprises Supporting Centre Stohos and the staff from the Local Office Supporting 
Social Enterprises of the Municipality Pilea Hortiatis Mr Gerasimos Spanos and Christalla Christofi 
who answered questions to the audience regarding available funding and their supporting role to 
social enterprises.  
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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 Ημερίδας Ιστορίες Επιτυχίας 

Την Πέμπτη 31.01.2019 πραγματοποιήθηκε η ημερίδα «Ιστορίες Επιτυχίας» στο πλαίσιο του  

έργου  «Growing Social» με διοργανωτή τον επικεφαλής του έργου Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη στην 

αίθουσα Αλέξανδρος στο ξενοδοχείο Πανόραμα στην Θεσσαλονίκη.  

Η εκδήλωση δέχθηκε μεγάλης δημοσιότητας και πιο συγκεκριμένα προωθήθηκε στο ραδιόφωνο 

«Ράδιο Θεσσαλονίκη» 5 φορές ανά ημέρα για τις ημέρες 28-30 Ιανουαρίου, διαμορφώθηκε 

banner που προβλήθηκε σε 3 εφημερίδες διαδικτυακά (kariftsa, voria, thessnews). Επιπλέον στη 

voria αναρτήθηκε τόσο δελτίο τύπου ανακοίνωσης όσο και απολογιστικό της εκδήλωσης. Τα social 

media αξιοποιήθηκαν επίσης το facebook του έργου Growing Social ανάρτησε όλες τις σχετικές 

ανακοινώσεις πριν και μετά την εκδήλωση, ενώ το facebook του ΑΠΘ επίσης είχε σχετική 

ανάρτηση για την ανακοίνωση της εκδήλωσης. Επιπλέον η ιστοσελίδα και το facebook του UnivSSe 

προώθησε ανακοινώσεις για την ημερίδα. Τέλος την εκδήλωση κάλυψε το TV100 με συνεντεύξεις 

και βίντεο. Ο δήμος Πυλαίας Χορτιάτη ανάρτησε στο website του δήμου ανακοίνωση για την 

εκδήλωση τόσο πριν όσο μετά το πέρας αυτής. 

Στην εκδήλωση παρευρέθηκε πλήθος συμμετεχόντων από κύκλους φοιτητών, ανέργων, 

επιχειρηματιών, εκπροσώπων κοινωνικών επιχειρήσεων. Σε όλους τους συμμετέχοντες δόθηκε ο 

απαραίτητος χρόνος για εγγραφή και δικτύωση γύρω από έναν μπουφέ υποδοχής. Το σύνολο των 

παρευρισκόμενων είχε τη δυνατότητα να παρακολουθήσει την ημερίδα τόσο στα αγγλικά όσο και 

στα ελληνικά καθώς ήταν διαθέσιμες υπηρεσίες ταυτόχρονης μετάφρασης. 

Με την παρουσία τους στήριξαν την εκδήλωση ο κος Ιγνάτιος Καϊτεζίδης Δήμαρχος Πυλαίας 

Χορτιάτη, ο οποίος απηύθυνε θερμό καλωσόρισμα σε όλους τους συμμετέχοντες και τους 

ομιλητές. Ο κος Δήμαρχος 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 Ιγνάτιος Καϊτεζίδης ευχαρίστησε τον συντονιστή της Κοινής Γραμματείας των 

έργων Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V-A GR-BG 2014-2020 κο Δημήτριο Παπαθανασίου για τη 

στήριξη της εκδήλωσης και την υποστήριξη στην υλοποίηση του έργου, τα στελέχη του δήμου που 

έχουν αναλάβει την υλοποίηση του έργου και συγκεκριμένα το Τμήμα Αναπτυξιακού Σχεδιασμού 
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και Προγραμμάτων και ιδιαίτερα την κα Αλεξάνδρα Ανανίκα Προϊσταμένη του τμήματος και την 

Αντιδήμαρχο Απασχόλησης, Κοινωνικής Προστασίας, Υγείας και Παιδείας κα Ελένη Γιαννούδη 

αναγνωρίζοντας το ρόλο τους στην επιτυχία του εγχειρήματος.   

Στο βήμα προσκλήθηκε εν συνεχεία ο κος Δημήτριος Παπαθανασίου, Συντονιστής Κοινής 

Γραμματείας CP INTERREG V-A “Greece- Bulgaria 2014-2020”. Ο κος Παπαθανασίου δήλωσε 

ευχαριστημένος από την πρόσκληση και την διοργάνωση, απηύθυνε θερμό καλωσόρισμα στην 

αγγλική ως επίσημη γλώσσα του προγράμματος προς όλους τους συμμετέχοντες και ομιλητές, 

τόνισε την καλή συνεργασία του επικεφαλής εταίρου με την Κοινή Γραμματεία μέχρι στιγμής, 

υπογράμμισε τη σημασία της δικτύωσης μεταξύ των εταίρων και δήλωσε πως θεωρεί το 

συγκεκριμένο έργο καταλυτικής σημασίας για την αξία της διασυνοριακής συνεργασίας.  

Το λόγο πήρε ακολούθως η κα Αλεξάνδρα Ανανίκα Προϊσταμένη Τμήματος Αναπτυξιακού 

Σχεδιασμού και Προγραμμάτων, η οποία έκανε μια επισκόπηση του έργου με τα κύρια στοιχεία 

του, μεταξύ των οποίων το εταιρικό σχήμα, ο προϋπολογισμός, οι στόχοι και τα αναμενόμενα 

αποτελέσματα του έργου. Η κα Ανανίκα ανακοίνωσε εκ του βήματος της εκδήλωσης την 

πρόσκληση για υποβολή επενδυτικών σχεδίων προς αξιολόγηση με βραβείο την φιλοξενία των 

δύο καλύτερων στη θερμοκοιτίδα του Technopolis ICT Business Park με καταληκτική υποβολής την 

19 Φεβρουαρίου 2019 και σημείο παράδοσης προς αξιολόγηση το τοπικό γραφείο στήριξης 

κοινωνικής επιχειρηματικότητας του Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη.   

Ακολούθησε η παρουσίαση του τοπικού γραφείου στήριξης κοινωνικής επιχειρηματικότητας του 

δήμου Πυλαίας Χορτιάτη από τον κο Γεράσιμο Σπανό, ο οποίος είναι ένας εκ των δύο στελεχών 

του γραφείου μαζί με την κα Χρυστάλλα Χριστοφή. Στην παρουσίασή του ο κος Γεράσιμος Σπανός 

περιέγραψε το ρόλο και τις παρεχόμενες υπηρεσίες του γραφείου. Ο κος Σπανός δεν παρέλειψε 

να τονίσει ότι τόσο ο ίδιος όσο και η κα Χρυστάλλα Χριστοφή είναι στη διάθεση των 

ενδιαφερομένων για ερωτήσεις και καθοδήγηση για την υλοποίηση μιας ιδέας για κοινωνική 

επιχείρηση σε υλοποιήσιμο εγχείρημα. Ενώ επεσήμανε ότι μεταξύ άλλων την υποστήριξη που 

μπορεί να παρέχει το γραφείο στην ανεύρεση πηγών χρηματοδότησης και στη δικτύωση. 

Στο βήμα προσκλήθηκε ακολούθως ο κος Davide Tonon από την κοινωνική επιχείρηση NEXES της 

Βαρκελώνης στην Ισπανία. Ο κος Tonon παρουσίασε το επιτυχημένο παράδειγμα του οργανισμού 
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που εκπροσωπεί, ο οποίος από το 1999 υλοποιεί προγράμματα που αποσκοπούν στην 

διαπολιτισμική εκπαίδευση, την κοινωνική αλλαγή, την πολιτική αφύπνιση και την ενεργό 

συμμετοχική δράση. Μέσα από τα προγράμματα που υλοποιεί έχει την ευχαρίστηση να έχει 

σημαντικό κοινωνικό αντίκτυπο και παρουσίασε δύο αδιάσειστα παραδείγματα προσφύγων που 

αφού παρακολούθησαν τα προγράμματα του  NEXES κατόρθωσαν να ιδρύσουν κοινωνικές 

επιχειρήσεις με εξαιρετικά οικονομικά και κοινωνικά αποτελέσματα για τους ίδιους, τους 

συμμετέχοντες και την τοπική κοινωνία στην οποία εντάσσονται. Ο κος Tonon αναφέρθηκε στην 

ικανοποίηση που νιώθει κανείς από τη δουλειά του όταν αυτή μπορεί να επηρεάζει θετικά και τις 

ζωές άλλων ανθρώπων. Η παρουσίασή του είχε τίτλο «Sky is the limit» υπερτονίζοντας την 

εμβέλεια που έχουν οι κοινωνικές επιχειρήσεις.  

Ακολούθησε η παρουσίαση της Δρ. Delia Stefenel του πανεπιστημίου “Lucian Blaga” University of 

Sibiu από τη Ρουμανία με τίτλο «Inspiring Social Entrepreneurial Incubation, Positive Stories from 

Romania». Η κα Stefenel αφού πραγματοποίησε μια επισκόπηση της υφιστάμενης κατάστασης 

από το θεσμικό πλαίσιο για κοινωνικές επιχειρήσεις στη χώρα της, το πλήθος και το ποσοστό των 

κοινωνικών επιχειρήσεων που υπάρχουν στη Ρουμανία σε σχέση με την Ευρώπη και έπειτα 

εστίασε στα αποτελέσματα που παράγει πλέον η θερμοκοίτιση των κοινωνικών επιχειρήσεων 

μέσω του προγράμματος NESsT.  Μεταξύ των αποτελεσμάτων είναι περίπου 2.300 εκπαιδευμένοι 

στην έννοια και τους τρόπους εφαρμογής μιας κοινωνικής επιχείρησης και 1.700 που βγήκαν από 

το περιθώριο και εντάχθηκαν ενεργά και παραγωγικά στην κοινωνία και την οικονομία της χώρας.  

Η αρχική διαμόρφωση του προγράμματος περιελάμβανε σε αυτό το σημείο την παρουσίαση της 

κας Lidia Greco, από την κοινωνική επιχείρηση Stranaidea από το Τορίνο της Ιταλίας, η οποία 

απουσίασε εκτάκτως. Επισημαίνεται ότι στο παράρτημα υπάρχει η παρουσίασή της καθώς είχε 

προλάβει να την στείλει. Το κενό στο πρόγραμμα καλύφθηκε με την παρουσία του κου Λεωνίδα 

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

σερβιρίσματος με ελαφρύ γεύμα.  

Το δεύτερο μέρος των παρουσιάσεων άνοιξε ο Δρ Κώστας Νικολάου από το Λαϊκό Πανεπιστήμιο 

της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Θεσσαλονίκης. Η παρουσίαση του κου Νικολάου 

περιελάμβανε 10 χαρακτηριστικά παραδείγματα επιτυχίας από όλο τον κόσμο, την Ελλάδα και τη 

Θεσσαλονίκη, ενώ τόνισε την σημασία της διάχυσης, της δικτύωσης και της εκπαίδευσης στην 

επιτυχία των εγχειρημάτων. 

Στο βήμα προσκλήθηκε ο κος Λάζαρος Αγγέλου, ο οποίος παρουσίασε την πρωτοβουλία της 

ΠΡΩΣΚΑΛΟ στη Θεσσαλονίκη. Από την δράση της ΠΡΩΣΚΑΛΟ αναδείχθηκε πλήθος επιτυχημένων 

κοινωνικών επιχειρήσεων στην Θεσσαλονίκη, αλλά και πολύ σημαντική ενεργός συμμετοχή των 

πολιτών μέσα από δίκτυα υπέρ της διατήρησης κοινών αγαθών στους πολίτες, με 

χαρακτηριστικότερο όλων την κίνηση 136 για το νερό από τους πολίτες της Θεσσαλονίκης. 

Ο κύκλος των παρουσιάσεων έκλεισε με τον κο Μπέλλη από την Αναπτυξιακή Καρδίτσας ο οποίος 

παρουσίασε το οικοσύστημα των κοινωνικών επιχειρήσεων στην Καρδίτσα και επεσήμανε την 

σημασία της δικτύωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις καθώς η δικτύωση μπορεί να καλύψει 

σημαντικά κενά και να αλληλοσυμπληρωθούν εγχειρήματα, όπου η χρηματοδότηση συνήθως 

αποτελεί πρόβλημα. Ο κος Μπέλλης αναφέρθηκε και σε ένα νέο χρηματοδοτικό εργαλείο που 

γίνεται πλέον διαθέσιμο στις κοινωνικές επιχειρήσεις μέσω μικροπίστωσης και είναι διαθέσιμο 

από την συνεταιριστική τράπεζα της Καρδίτσας. 

Η συντονίστρια της εκδήλωσης κα Σοφία Στεφανίδου από την εταιρία EUROACTION A.E. 

σύμβουλος διαχείρισης έργου για τον επικεφαλής εταίρο, κάλεσε τους παριστάμενους να 

συγκεντρωθούν σε θέσεις πλησίον του πάνελ και να περάσουν στο τελευταίο μέρος της ημερίδας 

με συζήτηση. Εξαιτίας της έκτακτης απουσίας της κας Σουρμαϊδου Πόπης από το Δίκτυο ΚΟΙΝ.ΣΕΠ. 

της Κεντρικής Μακεδονίας και της επέκτασης της agendas λόγω των ενδιαφέροντων 

παρουσιάσεων οι παρευρισκόμενοι δεν διαχωρίστηκαν σε ομάδες αλλά και πραγματοποιήθηκε 

ένας ενιαίος κύκλος συζητήσεων με τους υπόλοιπος εκπροσώπους των στρογγυλών τραπεζών. 

Στο πάνελ ήταν η κα Κυριακή Αθανασίου από το νεοσύστατο Κέντρο Στήριξης Επιχειρήσεων 

Κ.ΑΛ.Ο. «Στόχος», το οποίο είναι το μοναδικό στη Θεσσαλονίκη και προέκυψε από την πρόσφατη 
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πρόσκληση σε φορείς Κ.ΑΛ.Ο. για χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ με σκοπό την λειτουργία ως 

κέντρο στήριξης νεότερων επιχειρήσεων Κ.ΑΛ.Ο.. Η κα Κυριακή Αθανασίου περιέγραψε τον 

αναμενόμενο ρόλο των κέντρων στήριξης και τις υπηρεσίες που θα παρέχει, ενώ δήλωσε την 

πρόθεσή της για δικτύωση και συνεργασία με τους παρευρισκόμενους φορείς. Τα στελέχη του 

τοπικού γραφείου στήριξης κοινωνικής επιχειρηματικότητας του δήμου Πυλαίας Χορτιάτη 

αναφέρθηκαν σε διαθέσιμα χρηματοδοτικά προγράμματα προς ΚΟΙΝ.ΣΕΠ. αυτή την περίοδο και 

τον ρόλο τους στη συμβουλευτική υποστήριξη ΚΟΙΝ.ΣΕΠ. για την υποβολή αιτήματος 

χρηματοδότησης και τη διαθεσιμότητά τους για πληροφορίες. 

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 Δήμου. 
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Παράρτημα 

1. Τεκμήρια έκτακτης ακύρωσης της 3ης ομιλήτριας από το Εξωτερικό  

2. Παρουσιάσεις Ομιλητών 

3. Videos που παρουσίασαν οι ομιλητές (μόνο  στο αντίγραφο της ηλεκτρονικής μορφής- CD) 

4. Φωτογραφίες Εκδήλωσης 

5. Δημοσιότητα Εκδήλωσης (Προώθηση και Απολογιστικά) 

6. Πρόσκληση (αγγλική, ελληνική) 

7. Agenda (αγγλική, ελληνική) 

8. Εξώφυλλο Folder (αγγλικό, ελληνικό) 

9. Participants List (1- για υποβολή επενδυτικών, 2- για παρακολούθηση ημερίδας) 

10. Δείγμα Folder (αγγλικό, ελληνικό) 

 


