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Εκδήλωση με θέμα: «Κοινωνική Οικονομία: μια πρόκληση για την εποχή μας» 

 

Το Δίκτυο Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 

(ΑΜΘ), σε συνεργασία με το Σύλλογο Φίλων Ιδρύματος Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης, 

σας προσκαλούν τη Δευτέρα 15 Οκτωβρίου 2018, στις 17.00 μμ, στο Ίδρυμα Θρακικής 

Τέχνης και Παράδοσης στη Ξάνθη (Καπναποθήκη Π, Καπνεργατών 9, Ξάνθη), στην 

εκδήλωση με θέμα: «Κοινωνική Οικονομία: μια πρόκληση για την εποχή μας». 

 

Η Κοινωνική Οικονομία είναι ένας όρος που συναντάμε όλο και πιο συχνά τα τελευταία 

χρόνια, χωρίς, ωστόσο, αρκετοί από εμάς να γνωρίζουμε σε τι αναφέρεται. Τις 

περισσότερες φορές η Κοινωνική – Συνεργατική – Αλληλέγγυα Οικονομία παρουσιάζεται ως 

η μόνη εναλλακτική βιώσιμη λύση για μια πιο δίκαιη και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνία και 

οικονομία. Είναι πράγματι έτσι; Τι νοείται ως Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία στην 

Ελλάδα και ποιο είναι το πλαίσιο εφαρμογής και λειτουργίας της; Υπάρχουν παραδείγματα 

και καλές πρακτικές σύστασης, λειτουργίας και ανάπτυξης Οργανώσεων της Κοινωνικής 

Οικονομίας και Κοινωνικών Επιχειρήσεων ειδικότερα στην περιοχή μας; Αν ναι, ποια είναι 

αυτά; Πώς μπορούμε να ενημερωθούμε καλύτερα για την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα, 

το θεσμικό της πλαίσιο, τη χρηματοδοτική της στήριξη και τις προοπτικές ανάπτυξής της; 

 

Στόχος της εκδήλωσης είναι να παρουσιαστούν αρκετά από τα παραπάνω θέματα και 

ζητήματα από τα μέλη του Δικτύου ΚοινΣΕπ ΑΜΘ που δραστηριοποιούνται στον τομέα της 

ενημέρωσης και της δικτύωσης των Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στην 

περιοχή μας τα τελευταία χρόνια και να συζητηθούν με τους παραβρισκόμενους 

συμμετέχοντες και εκπροσώπους (ΚοινΣΕπ, Φορείς ΚΑΛΟ, Τοπικοί Δημόσιοι, Ιδιωτικοί και 

μη Κερδοσκοπικοί Φορείς και Οργανώσεις, ενδιαφερόμενοι πολίτες κ.ά.). Η εκδήλωση 

αφορά σε όλες και σε όλους που επιθυμούν είτε να δραστηριοποιηθούν είτε να γνωρίσουν 

περισσότερα για τον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας. 

 

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης: 

 

17.00-17.30: Προσέλευση - Γνωριμία - Εγγραφές 

17.30-17.45: Χαιρετισμοί (Πρόεδρος Δικτύου ΚοινΣΕπ ΑΜΘ και επίσημοι καλεσμένοι) 

17.45-18.45: Παρουσίαση καλών πρακτικών Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας (Μέλη 

Δικτύου ΚοινΣΕπ ΑΜΘ και Δικτύου ΚοινΣΕπ Κεντρικής Μακεδονίας) 

18.45-19.00: Μικρό διάλειμμα 

19.00-19.15: Παρουσίαση του εξ αποστάσεως εκπαιδευτικού προγράμματος για την 

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα – ΤΕΙ ΑΜΘ / Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, έργο 

«SoSEDEE», INTERREG IVA Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020 

19.15-20.00: Δια-δραστήριο: Η Κοινωνική Οικονομία και το θεσμικό της πλαίσιο στην 

Ελλάδα. Προκλήσεις και προοπτικές. Το δια-δραστήριο θα περιλαμβάνει σύντομη 

παρουσίαση (15 λεπτά) του Νόμου 4430/2016 από μέλη του Δικτύου ΚοινΣΕπ ΑΜΘ και 

ειδικούς. Θα ακολουθήσουν, παρεμβάσεις, ερωτήσεις, τοποθετήσεις και συζήτηση μεταξύ 

των παρευρισκομένων για τις προκλήσεις και τις προοπτικές του τομέα της Κοινωνικής 

Οικονομίας στην Ελλάδα και την Περιφέρεια ΑΜΘ ειδικότερα. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε ηλεκτρονικά στο 

diktyokoinsepamth@gmail.com ή να επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο facebook 

https://www.facebook.com/diktyokoinsepamth/  

 

Παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε την παρουσία/συμμετοχή σας 

 

Με τιμή 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικτύου ΚοινΣΕπ ΑΜΘ 


