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ο
  Workshop ηος Δικηύος Πποώθηζηρ ηηρ Απαζσόληζηρ «Αιηωλία». 

 

ην πιαίζην ηεο Δξάζεο 7 «Δικηύωζη ζε ηοπικό επίπεδο» ηεο Πξάμεο «Δίθηπν Πξνώζεζεο ηεο 

Απαζρόιεζεο ζηελ Αηηωιία», νξγαλώζεθε ηελ Δεπηέξα, 1
ε
 Δεθεκβξίνπ 2014, ηο 5

ο
 Workshop 

με θέμα «Ανάπηςξη Κοινωνικήρ ςνεηαιπιζηικήρ Επισειπημαηικόηηηαρ – Κοιν..Επ. 

ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΝΣΟΤ» ζην Σξηθνύπεην Πνιηηηζηηθό Κέληξν ηεο Ι.Π. Μεζνινγγίνπ, από ην 

Επηκειεηήξην Αηηωιναθαξλαλίαο,  εηαίξν ηεο Α.. «ΑΙΣΩΛΙΑ» θαη ππό ηελ αηγίδα ηνπ Δήκνπ 

Ι.Π. Μεζνινγγίνπ.  

θνπόο ηνπ Workshop λα ππάξμεη ελεκέξωζε γηα ηελ Κνηλωληθή πλεηαηξηζηηθή 

Επηρεηξεκαηηθόηεηα, γηα ηεο δπλαηόηεηεο ηνπ λένπ απηνύ θνηλωληθνύ αλαπηπμηαθνύ εξγαιείνπ 

θαη ηα νθέιε πνπ κπνξνύλ λα απνθνκίζνπλ ε ηνπηθή θνηλωλία, νη άλεξγνη θαη νη ελ δπλάκεη λένη 

επηρεηξεκαηίεο από ηελ αμηνπνίεζε ηνπ. Παξάιιεια , νη άλεξγνη θαη ε ηνπηθή θνηλωλία,  λα 

θαηαλνήζνπλ θαη λα αμηνπνηήζνπλ ηε λέα απηή έλλνηα θνηλωληθνύ επηρεηξείλ θαζώο θαη λα 

εθκεηαιιεπηνύλ ηα πξνγξάκκαηα ηεο λέαο πξνγξακκαηηθήο πεξηόδνπ ηα νπνία ζα απνηειέζνπλ 

εθαιηήξην αλάπηπμεο λέαο, βηώζηκεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο θαη δεκηνπξγίαο λέωλ ζέζεωλ 

εξγαζίαο.   

 

Σν Workshop άλνημε κε ραηξεηηζκό ηνπ θ Καξαπάλνπ Νηθόιανπ, Δήκαξρν Ι.Π. Μεζνινγγίνπ, ν 

νπνίνο έθαλε εηδηθή αλαθνξά ζηελ ζεκαζία πνπ δίλεη ε λέα δεκνηηθή αξρή αλαθνξηθά κε ηελ 

ζηήξημε ηεο πγηνύο επηρεηξεκαηηθόηεηαο θαη ηνπ θνηλωληθνύ επηρεηξείλ θαη ηόληζε ηελ αλάγθε γηα 

αιιαγή λννηξνπίαο, εθκεηαιιεπόκελε ην λέν απηό θνηλωληθό αλαπηπμηαθό εξγαιείν ηελ  

Κνηλωληθή πλεηαηξηζηηθή Επηρεηξεκαηηθόηεηα. 

 

Σν ιόγν πήξε ν θνο Κωζηηθόγινπ ωθξάηεο Γεληθόο Γξακκαηέαο ηνπ Επηκειεηεξίνπ 

Αηηωιναθαξλαλίαο ν νπνίνο κε ηε ζεηξά ηνπ αλαθέξζεθε ζηηο αλαπηπμηαθέο δξάζεηο ηνπ 

Επηκειεηεξίνπ Αηηωιναθαξλαλίαο θαη εηδηθόηεξα ζηελ Τινπνίεζε πξνγξακκάηωλ πνπ αθνξνύλ 

ηελ απαζρόιεζε θαη ηελ επηρεηξεκαηηθόηεηα. Επίζεο αλαθέξζεθε ζηα πξνγξάκκαηα ηεο λέαο 

πξνγξακκαηηθήο πεξηόδνπ 2014 -2020 πνπ ζα αθνξνύλ ηελ Κνηλωληθή πλεηαηξηζηηθή 

Επηρεηξεκαηηθόηεηα θαη ζηελ δεκηνπξγία Μεραληζκώλ ηήξημεο ηεο Κνηλωληθήο 

Επηρεηξεκαηηθόηεηαο ελόο λένπ ζεζκνύ πνπ ζα απνηειέζεη ζην κέιιωλ ην βαζηθό εξγαιείν 

αλάπηπμεο ηεο Κνηλωληθήο Οηθνλνκίαο, πξνώζεζεο ηεο θνηλωληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο θαη 

ππνζηήξημεο ηωλ Κνηλωληθώλ πλεηαηξηζηηθώλ Επηρεηξήζεωλ.  

 

Ο ζπληνληζηήο ηεο ζπλάληεζεο θ. Ρόκπνιαο Γεώξγηνο, Τπεύζπλνο Πξάμεο γηα ην Επηκειεηήξην 

Αηηωιναθαξλαλίαο, παξνπζίαζε ηνπο ζηόρνπο ηεο Πξάμεο «Δίθηπν Πξνώζεζεο ηεο 

Απαζρόιεζεο ζηελ Αηηωιία» θαη ηηο δξάζεηο πνπ πινπνίεη ην Επηκειεηήξην Αηηωιναθαξλαλίαο 

ωο εηαίξνο ηεο Αλαπηπμηαθήο ύκπξαμεο ΑΙΣΩΛΙΑ. 

 



Καη ν θνο νπηιηδεο Θωκάο, πξόεδξνο ηεο Κοινωνικήρ ςνεηαιπιζηικήρ Επισείπηζηρ «Ελλάδα 

Πανηού», κε ηε ζεηξά ηνπ αλέιπζε εθηελέζηεξα ηελ έλλνηα ηεο Κνηλωληθήο πλεηαηξηζηηθήο 

Επηρεηξεκαηηθόηεηαο, ηηο δπλαηόηεηεο ηνπ λένπ απηνύ θνηλωληθνύ αλαπηπμηαθνύ εξγαιείνπ, ηα 

νθέιε πνπ κπνξνύλ λα απνθνκίζνπλ νη ηνπηθέο θνηλωλίεο, ν άλεξγνη θαη ε ελ δύλακε λένη 

επηρεηξεκαηίεο από ηελ αμηνπνίεζε ηνπ. Παξνπζίαζε ηελ Κνηλ..Επ. «Ειιάδα παληνύ», ηηο 

δξάζεηο ηεο, ην όξακα ηεο, αθόκε θαη ηα πξνβιήκαηα-εκπνδηα πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζην δξόκν 

ηνπ θαη ηόληζε ηελ   αλάγθε, επαηζζεηνπνίεζεο ηεο θνηλωλίαο θαη ηωλ θνξέωλ, θαη ηελ αλάπηπμε 

ηεο θνηλωληθήο εηαηξηθήο επζύλεο.  

 

Αθνινύζεζαλ εξωηήζεηο θαη κηα ελδηαθέξνπζα ζπδήηεζε κεηαμύ ηνπ θνηλνύ θαη ηωλ νκηιεηώλ, 

θαηά ηελ νπνία ιύζεθαλ αξθεηέο από ηηο απνξίεο ηωλ παξεπξηζθόκελωλ, θπξίωο ζρεηηθά κε ηελ 

ίδξπζε θαη ηα πξώηα βήκαηα πνπ πξέπεη λα θάλεη θάλεηο γηα ηελ δεκηνπξγία κηαο Κνηλωληθήο 

πλεηαηξηζηηθήο Επηρείξεζεο, ηελ ππνζηήξημε θαη ηελ ελεκέξωζε πνπ κπνξεί λα ιάβεη θάπνηνο 

ωο λένο Κνηλωληθόο Επηρεηξεκαηίαο θαη ηνλ ξόιν πνπ ζα παίμνπλ ζε απηό ε  Μεραληζκνί 

ηήξημεο ηεο Κνηλωληθήο Επηρεηξεκαηηθόηεηαο.  
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