
Εταίρος από την Ελλάδα:

Δήμος Πυλαίας - Χορτιάτη 
Γραφείο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας

Δημοκρατίας 1,
(πρωην Δημαρχείο Ασβεστοχωρίου)

Τηλέφωνο: +30 2313 302025 
e-mail: epixeirein@pilea-hortiatis.gr

facebook: m.facebook.com/ epixeireinPH
ωρ.λειτουργίας 9:00- 15:00

Το έργο υλοποιείται στα πλαίσια του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα - Βουλγαρία 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα

Τοπικό Γραφείο Υποστήριξης Κοινωνικής 
Επιχειρηματικότητας του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη

Το περιεχόμενο αυτού του φυλλαδίου αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη. Τα κείμενα σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί
ότι εκφράζουν τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των συμμετεχόντων κρατών, της Διαχειριστικής Αρχής και της Κοινής Γραμματείας.



Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος INTERREG V-A Ελλάδα-
Βουλγαρία 2014-2010 ο Δήμος Πυλαίας Χορτιάτη έχει ιδρύσει το τοπικό 
Γραφείο υποστήριξης της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας. Η δημιουργία 
ενός τέτοιου Γραφείου από Δήμο αποτελεί πανελλαδική καινοτομία.
Το Γραφείο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας κύριο στόχο έχει την 
πληροφόρηση και ενεργοποίηση των πολιτών για όλο το φάσμα ενεργειών 
που αφορούν στην κοινωνική προστασία και αλληλεγγύη. Παράλληλα 
υποστηρίζει τις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, προωθώντας την τοπική 
οικονομική ανάπτυξη, την επιχειρηματικότητα, την καταπολέμηση της 
ανεργίας.  Προσφέρει ενημέρωση και συμβουλευτική υποστήριξη για τις 
απαιτήσεις υλοποίησης μια κοινωνικής επιχείρησης.

Ενδιαφερόμενοι
Στο Γραφείο μπορούν να απευθυνθούν άνεργοι που επιθυμούν να 
δραστηριοποιηθούν αλλά και υφιστάμενοι επιχειρηματίες ώστε να 
ενημερωθούν για ευκαιρίες απασχόλησης σε φορείς Κοινωνικής και 
Αλληλέγγυας Οικονομίας Κ.ΑΛ.Ο. και για επιδοτούμενα προγράμματα για 
την κοινωνική επιχειρηματικότητα.
Κύριες Αρμοδιότητες Τοπικού Γραφείου Κοινωνικής 
Επιχειρηματικότητας
• Ενημέρωση νέων και υφιστάμενων επιχειρηματιών και 
παροχή οδηγιών-κατευθύνσεων σχετικά με τον τρόπο σύνταξης ενός 
επιχειρηματικού σχεδίου για την υλοποίηση επιχειρηματικής ιδέας.
• Δικτύωση με άλλους φορείς του οικοσυστήματος Κ.ΑΛ.Ο.
• Συναντήσεις κατ’άτομο ή σε ομάδες οι οποίες ενδιαφέρονται για την 
ίδρυση ή τη συμμετοχή σε φορείς Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας 
(Κ.ΑΛΟ.)

ΤΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΧΉΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 Συμμετέχοντες Εταίροι

Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη 
(Επικεφαλής Εταίρος – LB)

 Χώρα

Ελλάδα

Φορέας Διαχείρισης και Διοίκησης 
Τεχνόπολις Θεσσαλονίκης Α.Ε.

Δήμος Rudozem

Ελλάδα

Βουλγαρία

Local active group 
Zlatogerad - Nedelino

Βουλγαρία

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 475.573,76€

• Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής σε φορείς Κ.ΑΛ.Ο κατά 
τα πρώτα βήματα λειτουργίας τους (start-up)
• Ενημέρωση σχετικά με τρέχοντα επιδοτούμενα προγράμματα 
επιχειρηματικότητας (ΕΣΠΑ, ΟΑΕΔ κλπ.)
• Πληροφόρηση σχετικά με επιπλέον πηγές και δυνατότητες 
χρηματοδότησης.
• Ενημέρωση ανέργων για ευκαιρίες επιδοτούμενης απασχόλησης.  

Οι Υπηρεσίες του Γραφείου παρέχονται Δωρεάν.


