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Εταίρος: Αναπτυξιακή Ροδόπης – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. με δ.τ. “ΑΝ.ΡΟ.” 

Δράση:   2.1.3: Διοργάνωση ενημερωτικής ημερίδας (Info Day) 

 

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

 

Γενικές Πληροφορίες  
 

Σκοπός  Η ημερίδα είχε ως σκοπό να προβάλλει τις δράσεις της κοινωνικής 

επιχειρηματικότητας στην ευρύτερη τοπική κοινωνία, αλλά παράλληλα να 

ενημερώσει και να κινητοποιήσει κάθε εμπλεκόμενο ή ενδιαφερόμενο φορέα και 

πολίτη για το σύνολο των οικονομικών, επιχειρηματικών, παραγωγικών 

δραστηριοτήτων της κοινωνικής οικονομίας και των πλεονεκτημάτων της για το 

σύνολο της κοινωνίας. 

Ημερομηνία  Δευτέρα 10.12.2018 

Ώρα               12.00 – 15.00 

Τόπος            Arcadia Hotel, Κομοτηνή 

 

 

Βασικά Σημεία Εκδήλωσης 
 

Το περιβάλλον, οι συνθήκες και τα εργαλεία ενίσχυσης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας 

παρουσιάστηκαν στην ανοικτή ημερήσια εκδήλωση (Info Day), που διοργάνωσε η 

Αναπτυξιακή Ροδόπης – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α., τη Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 

στο ξενοδοχείο Arcadia στην Κομοτηνή.  

Στην εκδήλωση παρευρέθηκε ο Ειδικός Γραμματέας Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας 

του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κος 

Νικολαΐδης Ευάγγελος, στην οποία μίλησε για την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία μετά 

την κρίση. 

Στην εκδήλωση συμμετείχαν εκπρόσωποι της Αναπτυξιακής Ροδόπης και του υπόλοιπου 

εταιρικού σχήματος, καθώς επίσης και εκπρόσωποι Κοιν.Σεπ. και λοιπών φορέων του 

ιδιωτικού και δημοσίου αλλά και ευρύτερου δημοσίου τομέα. Η ημερίδα καλύφθηκε εκτενώς 

και από τα τοπικά ΜΜΕ.  

 

Βασικά σημεία: 

 Το σύνολο των συμμετεχόντων ήταν 70 άτομα. 
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 Την εκδήλωση άνοιξε ο Διευθυντής της Αναπτυξιακή Ροδόπης κος Κεφαλίδης 

Ευστάθιος, που υπογράμμισε την ανάγκη προώθησης του θεσμού της κοινωνικής 

οικονομίας μέσα από καθορισμένο νομοθετικό πλαίσιο αλλά και παροχή 

οικονομικής ενίσχυσης. Παράλληλα επεσήμανε την προοπτική τόνωσης της 

επιχειρηματικότητας, της ανάπτυξης της οικονομίας και της μείωσης της ανεργίας 

μέσα από τη δραστηριοποίηση στο συγκεκριμένο τομέα. Το έργο Social Forces 

κατέληξε, θα εντοπίσει τα προβλήματα των κοινωνικών επιχειρήσεων της περιοχής και 

θα τα κοινοποιήσει στους αρμόδιους φορείς, ώστε να κινητοποιηθούν για την 

επίλυσή τους.     

 Ο Ειδικός Γραμματέας Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας, κος Νικολαΐδης 

Ευάγγελος επεσήμανε ότι ολοκληρώνονται προσεχώς οι διαδικασίες 

χρηματοδότησης των Κοιν.Σεπ. με προβλεπόμενο συνολικό προϋπολογισμό 27 εκατ. 

Ευρώ σε πανελλαδικό επίπεδο, ενώ προβλέπεται να ακολουθήσει κι ένα δεύτερο 

πρόγραμμα που θα υλοποιηθεί από τις κατά τόπους περιφέρειες, ύψους 82 εκατ. 

ευρώ. Επιπλέον αναφέρθηκε στο Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας, για την ίδρυση του 

οποίου το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

βρίσκεται σε διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.  

 Στη συνέχεια οι εκπρόσωποι του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Χάσκοβο 

κα Valeria Popova και του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (ΠΑΜΑΚ) κα Δέσποινα 

Παναγιωτοπούλου, παρουσίασαν τα αποτελέσματα της πρωτογενούς και 

δευτερογενούς έρευνας που διεξήγαγαν στη διασυνοριακή περιοχή για τα 

χαρακτηριστικά της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Επισημάνθηκε πως στη 

Βουλγαρία ο θεσμός είναι ακόμη νέος και απαιτείται η ανταλλαγή τεχνογνωσίας με 

άλλες ευρωπαϊκές χώρες για τη θεσμοθέτηση και τη χρηματοδότηση του τομέα της 

κοινωνικής οικονομίας. Για τη δε Ελλάδα, οι κύριοι τομείς που δύναται να ενισχύσουν 

τις δραστηριότητες κοινωνικής οικονομίας είναι η αγροτοβιομηχανία και ο τουρισμός 

– πολιτισμός. Οι δε αδυναμίες της προσδιορίζονται στην ανεπάρκεια των 

επιχειρηματικών δεξιοτήτων, στην έλλειψη της ευαισθητοποίησης των κοινωνικών 

επιχειρήσεων και στην έλλειψη χρηματοδοτικών πόρων τους. 

 Ακολούθησε η παρουσίαση του κου Νεοκλή Στάμκου, Project Manager του Έργου 

microSTARS, ΚΕΠΑ, Επικεφαλής του Τμήματος Μικροπιστώσεων του Κέντρου 

Επιχειρηματικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ). Η ομιλία είχε ως σκοπό την 

ενημέρωση των διαδικασιών λήψης μικροδανείου, που αποτελεί ένα σημαντικό  

χρηματοδοτικό εργαλείο των ΚΑΛΟ. 

 Ο κος Αβδημιώτης Σπύρος, επίκουρος καθηγητής στο Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό 

Ίδρυμα Θεσσαλονίκης, μέσα από την εμπειρία του μετέδωσε το μήνυμα της 

κοινωνικής διάστασης μιας επιχειρηματικής ιδέας αλλά και της ανάγκης δικτύωσης 

φορέων και επιχειρηματιών για την ενδυνάμωση της κοινωνικής οικονομίας. Επιπλέον 

επεσήμανε την αδιάρρηκτη σχέση της τουριστικής ανάπτυξης με την ενδυνάμωση της 

κοινωνικής επιχειρηματικότητας.  
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 Στη συνέχεια Κοιν.Σεπ. (ΓΕΝΙΣΕΑ, ΣΥΝΕΡΓΩ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ) παρουσίασαν το αντικείμενό 

τους, τις επιχειρηματικές ιδέες και τα επόμενα βήματα τους για το μέλλον, αλλά και 

επεσήμαναν τις δυσκολίες και τα προβλήματα που αντιμετώπισαν κατά την ίδρυση 

της επιχείρησής τους αλλά και συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν κατά τη λειτουργία τους. 

Επιπλέον παρουσιάστηκε από εκπρόσωπό του το Δίκτυο Κοιν.Σεπ. ΑΜΘ.  

 Συνεντεύξεις στα τοπικά κανάλια έδωσαν ο κος Κεφαλίδης Ευστάθιος, Διευθυντής της 

Αναπτυξιακή Ροδόπης, ο κος Νικολαΐδης Ευάγγελος, Ειδικός Γραμματέας Κοινωνικής 

& Αλληλέγγυας Οικονομίας, ο κος Στέφανος Γεωργιάδης Πρόεδρος του 

Επιμελητηρίου Δράμας, ο κος Αβδημιώτης Σπύρος, Επίκουρος Καθηγητής του 

Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Ιδρύματος ΑΤΕΙ-Θ, η κα Χαϊτίδου Σοφία, Κοιν.Σεπ. Συνεργώ 

Κοινωνικά κλπ. 

 


