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Η παρούσα απολογιστική έκθεση υλοποίησης της εκπαιδευτικής εκδρομής του Έργου: 

“ReinFORCE SOCIAL Entrepreneurial Spirit through setting up Innovative Support 

Structures in the cross-border Territory” συντάχθηκε και υποβλήθηκε στη ΓΝΩΣΗ 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΜΚΕ από την Εταιρεία: 

 

ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΚΕΚ 

Νικολάου Πλαστήρα 65, ΤΚ 54250, Θεσσαλονίκη 

Τηλ.: 2310397713, 

Fax: 2310397813 

E-mail: kppkek@gmail.com 

URL: www.kppkek.gr 
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1 Εισαγωγή 

 

Η παρούσα έκθεση υποβάλλεται από το «ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΚΕΚ» 

σύμφωνα με την από 19/09/2019 σύμβαση παροχής υπηρεσιών με τη ΓΝΩΣΗ 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και αφορά στο Παραδοτέο 3.5.2 

«Διοργάνωση Εκπαιδευτικής Εκδρομής στο Χάσκοβο» του έργου “ReinFORCE SOCIAL 

Entrepreneurial Spirit through setting up Innovative Support Structures in the crossborder 

'Territory” με ακρωνύμιο “SOCIAL FORCES” (κωδ. Έργου Β2.9c.04) 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας “Interreg 

V- A Greece - Bulgaria 2014-2020” στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 4: A Socially 

Inclusive Cross-Border Area, Επενδυτική προτεραιότητα: 9c. Providing support for social 

enterprises. 

Η εκπαιδευτική εκδρομή πραγματοποιήθηκε στις 11 και 12 Δεκεμβρίου 2019 στο Χάσκοβο 

και είχε ως στόχο τη μεταφορά ωφελούμενων του έργου σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές της 

περιοχής με σκοπό τη δικτύωση, την εκπαίδευση και ενημέρωση τους. 
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2 Διοργάνωση Εκπαιδευτικής Εκδρομής στο Χάσκοβο 

2.1 Γενικά 

Στο κείμενο που ακολουθεί περιγράφονται αναλυτικά οι διαδικασίες και οι ενέργειες που 

ακολούθησε το ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΚΕΚ για την οργάνωση της 

Εκπαιδευτικής Εκδρομής στο Χάσκοβο της Βουλγαρίας που πραγματοποιήθηκε στις 11 και 

12 Δεκεμβρίου 2019 (1 διανυκτέρευση) σε δύο Κοινωνικές Επιχειρήσεις της περιοχής. 

2.2 Οργανωτικός σχεδιασμός Εκπαιδευτικής Εκδρομής 

Ο οργανωτικός σχεδιασμός της Εκπαιδευτικής Εκδρομής αφορούσε στο σύνολο των 

εργασιών – διαδικασιών για: (α) Την εξασφάλιση συμμετοχής των ωφελούμενων του έργου 

στην εκδρομή, (β) Την οργάνωση μεταφοράς συμμετεχόντων, (γ) Εξασφάλιση διαμονής 

συμμετεχόντων στο Χάσκοβο, (δ) Την εξασφάλιση διερμηνείας από τα ελληνικά στα 

βουλγάρικα και αντιστρόφως και (ε) Την εξασφάλιση συνοδού στην εκδρομή. 

Α) Εξασφάλιση συμμετοχής ωφελούμενων του έργου: Το ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΚΕΚ επικοινώνησε με τους είκοσι (20) ωφελούμενους του έργου και 

ενημέρωσε για την εκπαιδευτική εκδρομή στο Χάσκοβο. Από τους είκοσι (20) 

ωφελούμενους εκδήλωσαν ενδιαφέρον δέκα 10 ωφελούμενοι, στους οποίους εστάλη 

ηλεκτρονικά το πρόγραμμα της εκπαιδευτικής εκδρομής 

Β) Οργάνωση μεταφοράς συμμετεχόντων: Το ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΚΕΚ 

εξασφάλισε τη μίσθωση 15θέσιου λεωφορείου με οδηγό για τη μετάβαση των 

συμμετεχόντων από τη Θεσσαλονίκη στο Χάσκοβο καθώς και την επιστροφή τους. 

Γ) Εξασφάλιση διαμονής συμμετεχόντων στο Χάσκοβο: Το ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΚΕΚ εξασφάλισε τη διανυκτέρευση των συμμετεχόντων στις 11/12/2019 στο 

ξενοδοχείο “HOTEL RODOPI” στο Χάσκοβο με την παροχή πρωινού γεύματος. 

Δ) Την εξασφάλιση διερμηνείας από τα ελληνικά στα βουλγάρικα και αντιστρόφως: Το 

ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΚΕΚ εξασφάλισε τη συμμετοχή τοπικού διερμηνέα 

κατά τη διάρκεια της επίσκεψης στις κοινωνικές επιχειρήσεις την 12/12/2019. 

Δ) Την εξασφάλιση συνοδού στην εκδρομή: Το ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΚΕΚ 

εξασφάλισε τη συμμετοχή συνοδού στην εκπαιδευτική εκδρομή, προκειμένου να είναι 

υπεύθυνος για τις οργανωτικές λεπτομέρειες, την τήρηση του προγράμματος, τη λήψη 

φωτογραφιών και την εστίαση των συμμετεχόντων με την παροχή δύο (2) γευμάτων 

(δείπνο και μεσημεριανό γεύμα) στο Χάσκοβο.   
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3 Υλοποίηση της Εκπαιδευτικής Εκδρομής 

Η εκδρομή πραγματοποιήθηκε στις 11 και 12 Δεκεμβρίου 2019 στο Χάσκοβο και είχε ως 

στόχο τη μεταφορά ωφελούμενων του έργου σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές της περιοχής 

με σκοπό τη δικτύωση, την εκπαίδευση και ενημέρωση τους. 

Στην εκδρομή συμμετείχαν οι 8 (οκτώ) από τους 10 (δέκα) ωφελούμενους που εκδήλωσαν 

ενδιαφέρον καθώς οι 2 (δύο) ακύρωσαν τη συμμετοχής τους, εκτάκτως λόγω προσωπικών 

υποχρεώσεων. Ως εκ τούτου, οι συμμετέχοντες στην εκδρομή ήταν: 

Α/Α Συμμετέχοντες 

1 Κατσαβέλη Όλγα 

2 Κατσαβέλη Ιωάννα 

3 Μάργιου Ελένη 

4 Λαφτσίδης Νικόλαος 

5 Αριστέρογλου Ελευθέριος 

6 Αξιώτη Ιωάννα 

7 Ντομάζη Στέλλα 

9 Τσακαλίδης Αθανάσιος 

10 Συνοδός: Σκρέκα Ευαγγελία 

Πίνακας 1: Συμμετέχοντες στη εκπαιδευτική εκδρομή στο Χάσκοβο 

Στη συνέχεια, στις επόμενες ενότητες παρουσιάζεται το ιστορικό υλοποίησης της εκδρομής 

ανά ήμερα. 

3.1 Ημέρα 1η: 11 Δεκεμβρίου 2019  

Οι ωφελούμενοι και ο συνοδός της εκδρομής αναχώρησαν στη 13:00 από τη Θεσσαλονίκη 

με το μισθωμένο επιβατηγό λεωφορείο και έφτασαν στις 21:00 στο ξενοδοχείο διαμονής 

στο Χάσκοβο.  
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Εικόνα 1: Αναχώρηση για Χάσκοβο 

Μετά τις απαραίτητες διαδικασίες εισαγωγής στα δωμάτια (check in), οι συμμετέχοντες 

συγκεντρώθηκαν στο χώρο της ρεσεψιόν του ξενοδοχείου και αναχώρησαν για τοπικό 

κατάστημα εστίασης όπου δείπνησαν. 

 

Εικόνα 2: Άφιξη στο ξενοδοχείο διαμονής 
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Εικόνα 3: Δείπνο σε τοπικό εστιατόριο στο Χάσκοβο 
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3.2 Ημέρα 2η: 12 Δεκεμβρίου 2019  

 

Εικόνα 4: Αναχώρηση για την επίσκεψη στην πρώτη κοινωνική επιχείρηση 

 

Την επόμενη μέρα στις 9:30 οι συμμετέχοντες συγκεντρώθηκαν στο χώρο της ρεσεψιόν του 

ξενοδοχείου και ο συνοδός επικοινώνησε με τον Ivo Ivanov, διερμηνέα της εκδρομής και 

τον Damyan Staykov, αντιπρόσωπο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου του 

Χάσκοβο, που αποτελεί εταίρο της σύμπραξης του έργου και προσφέρθηκε να συνοδεύσει 

τους ωφελούμενους στις επιχειρήσεις. 

Στις 10:00 αναχώρησαν για την επίσκεψη στην πρώτη κοινωνική επιχείρηση με την 

επωνυμία «SPK EMAUS». Η «SPK EMAUS» αποτελείται από δεκατρία (13) μέλη εκ των 

οποίων τα τρία (3) είναι ΑμεΑ και δραστηριοποιείται στον τομέα του εναλλακτικού 

τουρισμού, παρέχοντας υπηρεσίες διοργάνωσης εκδρομών και εξορμήσεων θρησκευτικού 

και αθλητικού χαρακτήρα αποκλειστικά για παιδιά. 

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης η οποία έχε διάρκεια 1 ώρα, οι Hristo Rusev και Ivan 

Toshev παρουσίασαν τη δραστηριότητα της επιχείρησης και απάντησαν στα ερωτήματα 

των συμμετεχόντων. 
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Εικόνα 5: Στιγμιότυπα από την επίσκεψη στην «SPK EMAUS». 
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Εικόνα 6: Στιγμιότυπα από την επίσκεψη στην «SPK EMAUS». 
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Εικόνα 7: Δείγμα προϊόντος κοινωνικής επιχείρησης «SPK EMAUS». 
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Στις 11:30 οι συμμετέχοντες αναχώρησαν για τη δεύτερη κοινωνική επιχείρηση με την 

επωνυμία «NIYA-MILVA LTD», την οποία παρουσίασε η εκπρόσωπός της Siyana Kisyova.  

Η «NIYA-MILVA LTD» αποτελείται από εννέα (9) μέλη τα οποία είναι ΑμεΑ και 

δραστηριοποιείται στον τομέα της μεταποίησης, διατηρώντας εργαστήριο παρασκευής 

σαπουνιών και λοιπών καλλυντικών προσωπικής περιποίησης. 

Εικόνα 8: Στιγμιότυπα από την επίσκεψη στην «NIYA-MILVA LTD» 
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Εικόνα 9: Στιγμιότυπα από την επίσκεψη στην «NIYA-MILVA LTD» 

 

Μετά την ολοκλήρωση των 2 επισκέψεων οι συμμετέχοντες μεταφέρθηκαν στο κέντρο της 

πόλης του Χάσκοβο, όπου γευμάτισαν σε τοπικό εστιατόριο. 

 

Εικόνα 9: Μεσημεριανό γεύμα σε τοπικό εστιατόριο στο Χάσκοβο  
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Εικόνα 9: Αναχώρηση για Θεσσαλονίκη  

 

Τέλος, στις 15:00 οι συμμετέχοντες αναχώρησαν για τη Θεσσαλονίκη, με ώρα άφιξης 23:00. 
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4 Παράρτημα 

4.1 Πρόγραμμα Εκπαιδευτικής Εκδρομής 

 

 


