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Έργο Social Forces 

Ο γενικός στόχος του εν λόγω έργου είναι η συνεργασία στο επίπεδο των 

περιφερειακών πολιτικών και των τοπικών πρωτοβουλιών για την προώθηση και 

τη στήριξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, μέσω του σχεδιασμού των 

κοινών δραστηριοτήτων προώθησης και συνειδητοποίησης της Κοινωνικής 

Οικονομίας και της διασυνοριακής συνεργασίας για τη δημιουργία καινοτόμου 

Δομής στήριξης που θα ενεργεί ως ηλεκτρονικό Help Desk στην Ελλάδα και τη 

Βουλγαρία. Αυτό θα αποτελέσει ένα περιουσιακό στοιχείο για την τοπική 

κοινωνία. Τα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου αναφέρονται στην αύξηση 

της ικανότητας των φορέων χάραξης πολιτικής και των ενδιαφερόμενων μερών 

στον εντοπισμό των αναγκών των κοινωνικών επιχειρήσεων στην διασυνοριακή 

περιοχή, ευνοώντας έτσι την τοπική αειφόρο ανάπτυξη. Ξεκινώντας από 

διαφορετικό επίπεδο ικανοτήτων και εμπειριών, οι εταίροι σκοπεύουν να 

ανταλλάξουν εμπειρίες, τις μεθόδους και τα εργαλεία και επιτυχημένες καλές 

πρακτικές στο πεδίο της ενίσχυσης της οικονομικής βιωσιμότητας και του 

επιχειρηματικού πνεύματος των κοινωνικών επιχειρήσεων, και να αναλάβουν 

δράσεις για την προώθηση της κοινωνικής δικτύωσης επιχειρήσεων. 

Το εταιρικό σχήμα του έργου Social Forces περιλαμβάνει συνολικά εννέα (9) 

εταίρους από τις δύο χώρες. Εκτός από την ΑΝ.ΡΟ. Α.Ε. που είναι και ο 

Επικεφαλής Εταίρος, το υπόλοιπο σχήμα αποτελείται από τους εξής: 

• ΔΗΜΟΣ ΧΑΣΚΟΒΟ (Βουλγαρία) 

• ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ (Ελλάδα) 

• ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΡΑΜΑΣ (Ελλάδα) 

• ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ελλάδα) 

• ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΣΚΟΒΟ (Βουλγαρία) 

• ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  (Βουλγαρία) 

• ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ PLOVDIV "PAISIIHILENDARSKI" (Βουλγαρία) 

• ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Ελλάδα). 

Η πρόταση υποβλήθηκε στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης για υποβολή 

προτάσεων στο Πρόγραμμα “INTERREG V-A GREECE – BULGARIA 2014-2020 

COOPERATION PROGRAMME”, στον άξονα προτεραιότητας 4 και συγκεκριμένα 
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στο Θεματικό Στόχο 9 – Promoting social inclusion, combating poverty and any 

discrimination (Προώθηση της κοινωνικής ένταξης, καταπολέμηση της φτώχειας 

και κάθε είδους διάκρισης) και ειδικότερα της επενδυτικής δραστηριότητας 9c. 

Παροχή υποστήριξης σε κοινωνικές επιχειρήσεις. 

 

Πακέτο Εργασίας 3: Ανάλυση Αναγκών και Ανταλλαγής Εμπειριών 

Το πακέτο εργασίας 3 αναφέρεται σε ένα σύνολο δράσεων (μελετών, 

εκδηλώσεων, επισκέψεων, τοπικών εργαστηρίων, ερευνών) που θα 

εξυπηρετήσουν τόσο στην χαρτογράφηση των αναγκών της διασυνοριακής 

περιοχής – στόχου, όσο και στην ενδυνάμωση της ανταλλαγής των εμπειριών 

μεταξύ των εταίρων. 

Τα προγράμματα εδαφικής συνεργασίας υπάρχουν και απευθύνονται σε 

κοινά προβλήματα ώστε να καθορίζονται κοινές λύσεις. Η ανταλλαγή καλών 

πρακτικών μεταξύ των εταίρων, αποτελεί την καρδιά του έργου Social Forces 

(όπως και όλων των διασυνοριακών και διακρατικών έργων) και έναν από τους 

κύριους στόχους του. Για να ανταλλάξουν καλές πρακτικές, οι εταίροι θα 

συναντιούνται, συζητούν, ανταλλάσσουν πληροφορίες και εμπειρίες και 

προσπαθούν να ταιριάξουν τις ευκαιρίες και ανάγκες τους. Καθορίζονται καλές 

ιδέες και προοπτικές για ανταλλαγές ούτως ώστε να διαφανεί εάν κάποιες από 

τις καλές πρακτικές μπορούν να εφαρμοστούν σε διαφορετικές περιοχές με 

διαφορετικές συνθήκες, αποφέροντας ουσιαστικά και μετρήσιμα αποτελέσματα. 

Καθώς αυτό αποτελεί το μέτρο της επιτυχίας, η μεταφορά καλών πρακτικών θα 

πρέπει να θεωρείται ως ανταλλαγή περισσότερο, παρά ως μια μονομερής 

διαδικασία. Τα οφέλη για τους εταίρους "εισαγωγείς" είναι ξεκάθαρα, αλλά 

επωφελούνται και οι εταίροι "εξαγωγείς". Εφαρμόζοντας την εμπειρία και 

πρακτική σε άγνωστες συνθήκες, μπορούν να ανακαλύψουν νέες και 

απροσδόκητες πιθανότητες. Με αυτό τον τρόπο, η μεταφορά καλών πρακτικών 

αξίζει σε κάθε περίπτωση, αφού πάντοτε περιλαμβάνει επικερδή αποτελέσματα 

για όλους τους συμμετέχοντες εταίρους. 

Η μεταφορά καλών πρακτικών και η βελτίωση πολιτικών βρίσκονται στην 

καρδιά του έργου. Όλοι οι εταίροι έχουν διαφορετικές εμπειρίες όσον αφορά την 

ανάπτυξη και υλοποίηση πολιτικών κοινωνικής επιχειρηματικότητας στην 

περιφέρειά τους και είναι πρόθυμοι να ανταλλάξουν αυτές τις εμπειρίες. Κατά τη 

διάρκεια υλοποίησης του έργου, οι εταίροι θα συνεργαστούν για την ανταλλαγή 
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αυτών των εμπειριών, κάτι που αποτελεί σημαντικότατο βήμα, αλλά και για τη 

μεταφορά των καλών πρακτικών με στόχο την υιοθέτησή τους. Θεωρείται επίσης 

απαραίτητο οι εταίροι να εμπλέξουν και σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς και 

σχετικούς δημόσιους κοινωνικούς φορείς από την περιφέρειά τους. 

Συγκεκριμένα, οι δραστηριότητες δικτύωσης και η συμβολή στη χάραξη 

πολιτικής θα πραγματοποιηθούν μέσω της διοργάνωσης τοπικών στρογγυλών 

τραπεζών μεταξύ των ενδιαφερόμενων φορέων, οι οποίες θα διεξαχθούν σε 

κάθε περιοχή του εταιρικού σχήματος (Ροδόπη, Χάσκοβο, Δράμα, Ξάνθη, 

Θεσσαλονίκη). Τέλος, η προετοιμασία δικτύωσης μεταξύ των ομάδων-στόχων 

θα ολοκληρωθεί μέσω της διοργάνωσης επισκέψεων μελέτης στην Ελλάδα και 

τη Βουλγαρία με τη συμμετοχή όλων των εταίρων. 

 

Παραδοτέο D 3.1.2: Διοργάνωση επίσκεψης μελέτης 

Στα πλαίσια του έργου “Ενίσχυση του Κοινωνικού Επιχειρηματικού 

Πνεύματος μέσω της δημιουργίας καινοτόμων Δομών Στήριξης στη 

διασυνοριακή περιοχή” με ακρωνύμιο SOCIAL FORCES, υλοποιήθηκε επίσκεψη 

μελέτης σε 2 κοινωνικές επιχειρήσεις στο Χάσκοβο. Η ημερήσια επίσκεψη 

μελέτης με σκοπό τη συμμετοχή σε ένα κοινωνικό εργαστήριο δικτύωσης 

εταίρων και ομάδων εκπαιδευομένων απευθυνόταν σε υφιστάμενους και 

ενδιαφερόμενους εν δυνάμει κοινωνικούς επιχειρηματίες, οι οποίοι είχαν ήδη 

συμμετάσχει στο σεμινάριο που υλοποιήθηκε στα πλαίσια του Παραδοτέου 4.1.1. 

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο στη Ροδόπη. Η δράση αυτή αποτελεί συνέχεια και 

ολοκλήρωση της εκπαίδευσης δυνητικών και υφιστάμενων κοινωνικών 

επιχειρηματιών. 

Η ημερήσια επίσκεψη μελέτης στο Χάσκοβο υλοποιήθηκε στις 22/02/2020 

με ιδιωτικό λεωφορείο και περιλάμβανε μετακινήσεις εντός της πόλης του 

Χάσκοβο. Οι 9 συμμετέχοντες ξεκίνησαν από την Κομοτηνή και επισκέφθηκαν 

τις επιχειρήσεις SPK "EMAUS" και "Nia-Milva" Ltd. Επιπλέον, στα πλαίσια του 

παραδοτέου οι συμμετέχοντες δείπνησαν σε εστιατόριο στο Χάσκοβο. 

 

 

Δρομολόγιο: 
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1. Από την Αναπτυξιακή Ροδόπης (Ν. Πλαστήρα & Κ. Αντωνιάδη, 

Κομοτηνή 69100) προς την επιχείρηση SPK "EMAUS" [Haskovo, 55 

Bulgaria blvd., entrance V (Bulgarian character "B"), 1st floor (back of 

building] 

2. Από την επιχείρηση SPK "EMAUS" [Haskovo, 55 Bulgaria blvd., 

entrance V (Bulgarian character "B"), 1st floor (back of building] προς 

την επιχείρηση "Niya-Milva" Ltd. (Haskovo, 39 Plovdivska str., the 

building of "Тих труд") 

3. Από την επιχείρηση "Nia-Milva" Ltd. (Haskovo, 39 Plovdivska str., the 

building of "Тих труд") προς το εστιατόριο City Park (Haskovo, Angel 

Kanchev Street 1) 

4. Από το εστιατόριο City Park (Haskovo, Angel Kanchev Street 1) προς 

την Αναπτυξιακή Ροδόπης (Ν. Πλαστήρα & Κ. Αντωνιάδη, Κομοτηνή 

69100). 

Η κοινωνική επιχείρηση SPK "EMAUS" (https://etravel.bg/en/) ιδρύθηκε το 

2016 με βάση τις χριστιανικές αξίες, για την προσφορά τουριστικών υπηρεσιών, 

συμπεριλαμβανομένων οργανωμένων τουριστικών ταξιδιών. Η επιχείρηση SPK 

"EMAUS" παρέχει τουριστικές και ταξιδιωτικές υπηρεσίες. Οι βασικές υπηρεσίες 

αφορούν την ανάδειξη της περιοχής μέσα από τον θρησκευτικό τουρισμό. 

Ειδικεύεται στο τουριστικό προσκύνημα λόγω της παρατήρησης ελλείψεων στις 

υπηρεσίες προσκυνήματος μεταξύ των Ορθοδόξων και λόγω της ανάγκης για 

καινοτόμο κοινωνική δραστηριότητα προς τις ομάδες-στόχους που έχει θέσει και 

την κοινωνική τους ένταξη. Η επιχείρηση ασχολείται με υλοποίηση 

προγραμμάτων για νέους (πχ Erasmus), διοργανώνει δραστηριότητες στην 

φύση, και απασχολεί εθελοντές. Η συγκεκριμένη κοινωνική επιχείρηση έδωσε 

στοιχεία που θα μπορούσαν να αποτελέσουν καλό παράδειγμα για αντίστοιχες 

δραστηριότητες και στην περιοχή της ΑΜΘ. Στα πλαίσια της επίσκεψης, 

ακολούθησε ξενάγηση σε σημεία θρησκευτικού ενδιαφέροντος στην πόλη του 

Χάσκοβο. 

Στη συνέχεια η αποστολή επισκέφθηκε την κοινωνική επιχείρηση Nia-Milva 

Ltd (http://efse-bulgaria.eu/en/archives/business/f04-nia-milva-ltd) η οποία 

παράγει σαπούνια και καθαριστικά και έχει 15 χρόνια ιστορίας στα φυτικά 

καλλυντικά για τα μαλλιά και το σώμα, καθώς και καλλυντικά ξενοδοχείων. Οι 

https://etravel.bg/en/
http://efse-bulgaria.eu/en/archives/business/f04-nia-milva-ltd
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αξίες που ακολουθεί η επιχείρηση στηρίζονται στην αρμονία με τη φύση, την 

προστασία του περιβάλλοντος, τα αξιόπιστα προϊόντα δοκιμασμένα 

δερματολογικά, τα φυσικά προϊόντα και στη διαθεσιμότητα για όλους. Η 

επιχείρηση βραβεύθηκε το 2015 με το 3ο βραβείο στην κατηγορία "Κοινωνική 

καινοτομία για την αύξηση του βιοτικού επιπέδου" των ετήσιων βραβείων για 

κοινωνική καινοτομία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Πολιτικής, το 

2015 με το Βραβείο για το "Καινοτόμο προϊόν της τέταρτης ευρωπαϊκής έκθεσης 

κοινωνικών επιχειρήσεων και συνεταιρισμών ατόμων με αναπηρίες, το 2014 με 

το Βραβείο της Συνομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων στη Βουλγαρία 

(CEIB) για κοινωνικά υπεύθυνη εταιρεία, το 2013 στο Διαγωνισμό 

"Ανταγωνιστική Βουλγαρία 2013" ως το πιο επιτυχημένο έργο στο πλαίσιο του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα της Βουλγαρικής Οικονομίας 

2007-2013 στο "Manifest social effect". 
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Ωρολόγιο Πρόγραμμα 
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