
Σφντομη παρουςίαςη του ζργου SoSEDEE  
Υποςτήριξη τησ ανάπτυξησ κοινωνικών επιχειρήςεων και ενίςχυςη 
τησ απαςχόληςησ  

Το Ζργο χρθματοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ (ΕΤΠΑ) και κατά 15%, από εκνικοφσ 
πόρουσ τθσ Ελλάδασ και τθσ Βουλγαρίασ, ςτο πλαίςιο του Διαςυνοριακοφ Προγράμματοσ Συνεργαςίασ (ΠΣ) Interreg V-A 
Greece Bulgaria 2014-2020. 

Γεώργιοσ Θερίου 

Aαναπληρωτήσ Καθηγητήσ, 

 ΤΕΙ ΑΜΘ 
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Απϊτεροσ ςκοπόσ του ζργου  
Η ςυνδρομι ςτθν ενίςχυςθ τθσ 
απαςχόλθςθσ ευάλωτων ομάδων μζςω  
τθσ ανάπτυξθσ δεξιοτιτων για τθ ςφςταςθ 
και λειτουργία αποδοτικών κοινωνικών 
επιχειριςεων ςτθ διαςυνοριακι περιοχι 
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Διμοσ Gotse Delchev 
(ςυντονιςτισ εταίροσ), 

Βουλγαρία 
 

 
 

Παιδικά Χωριά SOS 
Ελλάδοσ,  

Παράρτθμα Θράκθσ, 
Αρίςτθνο 

Αλεξανδροφπολθσ 

 
 

ΤΕΙ ΑΜΘ/ Τμιμα 
Διοίκθςθσ Επιχειριςεων 

Εταίροι του ζργου 



Σφντομθ παρουςίαςθ του ζργου SoSEDEE: Υποςτήριξη τησ ανάπτυξησ κοινωνικών επιχειρήςεων και 
ενίςχυςη τησ απαςχόληςησ  
  

Βαςικζσ δράςεισ του ζργου  
(1) Ανάπτυξθ & υλοποίθςθ εξ αποςτάςεωσ 

εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ ςτθν 
“Κοινωνικι Επιχειρθματικότθτα” ςτθ 
διαςυνοριακι περιοχι του προγράμματοσ 
Interreg V-A Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020. 
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Βαςικζσ δράςεισ του ζργου   
(2) Πιλοτικι εφαρμογι και ςυμβουλευτικι κακοδιγθςθ για 

τθν οικονομικι και κοινωνικι ενςωμάτωςθ των ωφελοφμενων 
από το Διμο Gotse Delchev και τα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδοσ 
μζςω τθσ κοινωνικισ επιχειρθματικότθτασ. 
 
Δθμιουργία κοινωνικισ επιχείρθςθσ 

«Χρωματιςτι Πόλθ» για τθ δθμιουργία 
«πραςίνου»  (Διμοσ Gotse Delchev ) – 

μακροχρόνια άνεργοι  

Δθμιουργία κοινωνικισ επιχείρθςθσ ςτον 
τομζα τθσ διακόςμθςθσ μζςω ανακυκλώςιμων 
προϊόντων (Παιδικά Χωριά SOS ) - παιδιά που 
ζχουν φιλοξενθκεί ςε δομζσ του οργανιςμοφ 



Παρουςίαςη Εκπαιδευτικοφ Προγράμματοσ ςτην 
«Κοινωνική Επιχειρηματικότητα», ςτη 
διαςυνοριακή περιοχή. 

Το Ζργο χρθματοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ (ΕΤΠΑ) και κατά 15%, από εκνικοφσ 
πόρουσ τθσ Ελλάδασ και τθσ Βουλγαρίασ, ςτο πλαίςιο του Διαςυνοριακοφ Προγράμματοσ Συνεργαςίασ (ΠΣ) Interreg V-A 
Greece Bulgaria 2014-2020. 

Γεώργιοσ Θερίου 

Aαναπληρωτήσ Καθηγητήσ, 

 ΤΕΙ ΑΜΘ 



Παρουςίαςη Εκπαιδευτικοφ Προγράμματοσ ςτην «Κοινωνική Επιχειρηματικότητα», 
ςτη διαςυνοριακή περιοχή. 
 
  

 
Αντικείμενο του προγράμματοσ  

Γνϊςεισ  

& 

Δεξιότθτεσ 

Απλά  

& 

Κατανοθτά 

Ανάπτυξθ  

&  

Διοίκθςθ 

Κοινωνικϊν Επιχειριςεων 
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Σε ποιουσ απευκφνεται 

Στελζχθ επιχειριςεων που 
ζχουν ενεργό ρόλο ςε 

δράςεισ Εταιρικισ Κοινωνικισ 
Ευκφνθσ   

Υπάρχοντεσ και εν 
δυνάμει κοινωνικοί 

επιχειρθματίεσ  
Σφμβουλοι κοινωνικισ 

επιχειρθματικότθτασ, ςτελζχθ δομϊν και 
υπθρεςιϊν υποςτιριξθσ κοινωνικϊν 

επιχειριςεων ι δραςτθριοτιτων 
κοινωνικισ οικονομίασ  
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Γιατί να το παρακολουκιςει 
κάποιοσ; 

Απαζτόληζη ζε επιτειρήζεις  κοινωνικής 
οικονομίας 

Γημιοσργία  κοινωνικής  επιτείρηζης  

Βεβαίωζη επιηστούς 
ζσμμεηοτής 

Μεγιζηοποίηζη κοινωνικού ανηίκησποσ  
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Γιατί να το παρακολουκιςει 
κάποιοσ; 

Απαζτόληζη ζε επιτειρήζεις κοινωνικής 
οικονομίας 

Γημιοσργία  κοινωνικής επιτείρηζης  

Βεβαίωζη 
Δπιμόρθωζης 

Μεκοδολογία Ανάπτυξθσ 
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Γιατί να το παρακολουκιςει 

Βεβαίωζη 
Δπιμόρθωζης 

Περιγραφι 
προγράμματοσ 

Υβριδικι εντατικι εκπαίδευςθ 5 
εβδομάδων 

2 κφκλοι εκπαίδευςθσ   
(Νοζμβριοσ/Μάιοσ 2019) 

 

4 εβδομάδες e-learning  

4 εβδομάδεσ e-learning 
22 βιντεοδιαλζξεισ και εκπαιδευτικό υλικό  

1 εβδομάδα Βιωματικισ εκπαίδευςθσ 
Δθμιουργικζσ ςυηθτιςεισ  
Επιχειρθματικά παιχνίδια 
Εργαςτιρια ανάπτυξθσ δεξιοτιτων 
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Γιατί να το παρακολουκιςει 

Βεβαίωζη 
Δπιμόρθωζης 

Περιγραφι 
προγράμματοσ 

4 εβδομάδες e-learning  

Διδακτικι Ενότθτα 

1. Ειςαγωγι 
2. Ιςτορικι αναδρομι, ανάπτυξθ, ζννοιεσ, και 

προςδιοριςμοί, εμπειρία, προοπτικζσ 
3. Νομικζσ μορφζσ κοινωνικών επιχειριςεων 

4. Επιχειρθματικι εκκίνθςθ  

5. Επιχειρθματικι ανάπτυξθ 
6. Επικοινωνία και διαχείριςθ ομάδασ 

7. Εμπειρικι μάκθςθ 
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Εργαςία εκπαιδευτικοφ 
προγράμματοσ (επιχειρθματικό 
ςχζδιο): 50% 
 
Τελικζσ εξετάςεισ (πολλαπλισ 
επιλογισ):50% 

Αξιολόγθςθ και Βεβαίωςθ επιτυχοφσ παρακολοφκθςθσ 
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Γιατί να το παρακολουκιςει 
κάποιοσ; 

Απαζτόληζη ζε επιτειρήζεις κοινωνικής 
οικονομίας 

Γημιοσργία  κοινωνικής επιτείρηζης  

Βεβαίωζη 
Δπιμόρθωζης 

Μεκοδολογία Ανάπτυξθσ 

Ομάδεσ ςτόχου:  
α) μακροχρόνια άνεργοι και 
επαγγελματικά και οικονομικά 
αδφναμεσ ομάδεσ από το Διμο 
Gotse Delchev και τισ δομζσ των 
Παιδικϊν Χωριϊν SOS 
β) ευάλωτεσ κοινωνικζσ ομάδεσ, 
ευπακείσ ι ομάδεσ υψθλοφ 
κινδφνου*  
γ) υφιςτάμενοι κοινωνικοί 
επιχειρθματίεσ, ςφμβουλοι 
κοινωνικισ επιχειρθματικότθτασ  
δ) εν δυνάμει κοινωνικοί 
επιχειρθματίεσ 

Συμμετοχι 

*ΑμεΑ, άνεργοι, πάςχοντεσ, ρομά, μονογονεϊκέσ οικογένειεσ, 
κακοποιημένεσ γυναίκεσ, θφματα εμπορίασ, πρόςφυγεσ, μετανάςτεσ, 
παλιννοςτοφντεσ, πληγέντεσ από θεομηνίεσ και φυςικέσ καταςτροφέσ 
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Γιατί να το παρακολουκιςει 
κάποιοσ; 

Απαζτόληζη ζε επιτειρήζεις κοινωνικής 
οικονομίας 

Γημιοσργία  κοινωνικής επιτείρηζης  

Βεβαίωζη 
Δπιμόρθωζης 

Μεκοδολογία Ανάπτυξθσ 

Βαςικό κριτιριο είναι οι 
ςυμμετζχοντεσ να προζρχονται 
από τθ διαςυνοριακι περιοχι* 
του ΠΣ Interreg V-A Greece 
Bulgaria 2014 – 2020. Η επιλογι 
των ςυμμετεχόντων κα γίνει με 
βάςθ τθ ςειρά προτεραιότθτασ 
 
Προκεςμία υποβολισ αιτιςεων: 
Παραςκευι 16 Νοεμβρίου 2018, 
Πλθροφορίεσ:  
Τθλ:  +30 2510 211063,  
E-mail:sosedeeproject@gmail.com 
 

Συμμετοχι 

*Περιφζρειεσ Κεντρικήσ Μακεδονίασ, Ανατολικήσ Μακεδονίασ και 
Θράκησ, Μπλαγκόεβγκραντ, Σμόλυαν, Καρτάλι και Χάςκοβο 

mailto:sosedeeproject@gmail.com
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Συηιτθςθ / Ερωτιςεισ 
SoSEDEE  

 

Γεώργιος Θερίοσ 
Αναπληρωηής Καθηγηηής, 

 ΤΕΙ ΑΜΘ, ημήμα διοίκηζης επιτειρήζεων 

gtheriou@teiemt.gr  

mailto:gtheriou@teiemt.gr

