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Αποανάπτυξη και βασικό καθολικό εισόδημα
Τελικά ο δρόμος για τον κοινωνικό-οικολογικό μετασχηματισμό περνάει μέσα από την αποανάπτυξη; 
Είναι ρεαλιστική η πρόταση για ένα βασικό καθολικό εισόδημα;

Το Διεπιστημονικό Ινστιτούτο Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Ερευνών-TIESS και το Ίδρυμα Χάινριχ 
Μπελ Γραφείο Θεσσαλονίκης διοργανώνουν εργαστήριο με στόχο να θέσουν μια σειρά από 
ερωτήματα και να αναζητήσουν συλλογικές απαντήσεις.

 

Χτίζοντας Ενεργειακές Κοινότητες στην Ελλάδα
Ο πρακτικός οδηγός "Χτίζοντας Ενεργειακές Κοινότητες στην Ελλάδα" προσεγγίζει με απλή γλώσσα 
βασικά ζητήματα που σχετίζονται με την δημιουργία, λειτουργία και βιωσιμότητά τους, δίνοντας 
έμφαση στα προπαρασκευαστικά βήματα που χρειάζονται για να ωριμάσει το εγχείρημα.

 

SAVE THE DATE

12.06.2019 Η Ευρώπη μετά τις Εκλογές  
Συζήτηση με θέμα την αποτίμηση των ευρωπαϊκών εκλογών και τις εκτιμήσεις για την επόμενη 
ημέρα.

27.06.2019 Παρουσίαση μελέτης για τις Έμφυλες Διακρίσεις 
Παρουσίαση της τελευταίας έκδοσης με τίτλο: Η νομοθετική αντιμετώπιση των έμφυλων 
διακρίσεων στην Ελλάδα.
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ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - PAST EVENTS

 

3ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για το Ολοκαύτωμα
Το τρίτο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για το Ολοκαύτωμα πραγματοποιήθηκε 29-31.03.2019 στη 
Θεσσαλονίκη, δίνοντας βήμα σε εκπαιδευτικούς για την παρουσίαση των εργασιών τους

3rd Educational Seminar on the Holocaust
The third Educational Seminar on the Holocaust took place 29-31.03.2019 in Thessaloniki, 
providing a stage for educators to present their work
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Δημόσιες Πολιτικές για την Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία
To Ελληνικό Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας σε συνεργασία με το Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ 
Ελλάδας διοργανώσαν Στρογγυλή Τράπεζα με θέμα τις Δημόσιες Πολιτικές για την Κοινωνική και 
Αλληλέγγυα Οικονομία, στο γραφείο του Ευρωπαίκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα την Παρασκευή 
15.03.2019, 11:00-15:00. 

Public Polcies for Social Solidarity Economy
The Greek Social Entrepreneurship Forum co-organized with Heinrich Boell Foundation 
Thessaloniki Office in Greece a roundtable on Public Policies for Social Solidarity Economy at the 
Office of the European Parliament in Athens, on 15.03.2019, 11:00-15:00.

 

 

Ανθρώπινα Δικαιώματα & Δημοκρατία στο Σχολείο
Στις 12-13.04.2019, διοργανώθηκε στη Θεσσαλονίκη σεμινάριο για εκπαιδευτικούς με θέμα τις 
έμφυλες ταυτότητες, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στο σχολείο σε συνέχεια 
σεμιναρίων για τις έμφυλες ταυτότητες που πραγματοποιήθηκαν το Φλεβάρη στην Αθήνα.

Human rights & Democracy in School
On 12-13.04.2019, a seminar on gender identity, human rights and democracy in school was 
organised for educators in Thessaloniki, following two seminars on gender identity which took place 
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in February in Athens

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ

Προκήρυξη θέσης εργασίας
Προκήρυξη θέσης Συντονιστή/ριας προγράμματος Οικολογίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης, 
πλήρους εργασίας ορισμένου χρόνου.
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