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19-20 Μαξηίνπ 2016 ζηελ Καξδίηζα 

 

Σν ΦΟΡΟΤΜ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ζε ζπλεξγαζία κε ην Europe Direct 

ηεο Αλαπηπμηαθήο Καξδίηζαο θαη ηνπο θνξείο θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο 

Καξδίηζαο πξνζθαινύλ κέιε Κνηλσληθώλ Επηρεηξήζεσλ, αιιά θη όζνπο θαη όζεο 

ελδηαθέξνληαη γηα ηελ αλάπηπμε ηεο Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο θαη ηεο Κνηλσληθήο 

Επηρεηξεκαηηθόηεηαο ζηελ πξώηε πεξηθεξεηαθή ζπλάληεζε πνπ δηνξγαλώλεηαη ζηελ 

Καξδίηζα ηεο Θεζζαιίαο.  

ηόρνο ηνπ δηεκέξνπ είλαη λα ζπδεηεζεί ε αλαγθαηόηεηα ελόο θαηάιιεινπ νηθνζπζηήκαηνο 

πνπ ζα κπνξέζεη λα ππνζηεξίμεη ηελ αλάπηπμε θαη ηελ απηννξγάλσζε ηνπ ρώξνπ ησλ 

θνηλσληθώλ επηρεηξήζεσλ. Έλα ηέηνην ππνζηεξηθηηθό νηθνζύζηεκα, πεξηιακβάλεη ηελ 

ζπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε, ηελ εθπαίδεπζε, ηε δηθηύσζε, ηνλ έιεγρν ηεο αμηνπηζηίαο θαζώο 

θαη θαηάιιεια ρξεκαηννηθνλνκηθά εξγαιεία.  

Επηπιένλ, ζα γίλεη παξνπζίαζε ηνπ Κώδηθα Δενληνινγίαο Κνηλωληθώλ Επηρεηξήζεωλ πνπ 

επεμεξγάζηεθε ε νκάδα ησλ δηνξγαλσηώλ ηνπ Φόξνπκ Κνηλσληθήο Επηρεηξεκαηηθόηεηαο 

2015 θαη πνπ βξίζθεηαη ήδε ζε αλνηρηή δηαδηθηπαθή δηαβνύιεπζε έσο ηηο 14 Μαξηίνπ 2016 

(www.seforum.gr). 

Οη ζπκκεηέρνληεο/νπζεο, ζα έρνπλ επίζεο ηελ επθαηξία, λα ελεκεξσζνύλ γηα ηελ αλάπηπμε 

ηνπ νηθνζπζηήκαηνο ζηε πεξηνρή ηεο Καξδίηζαο κε ηελ επίζθεςε γλσξηκίαο ζε θνηλσληθέο 

επηρεηξήζεηο θαη ππνζηεξηθηηθνύο θνξείο ηεο πεξηνρήο, όπσο ηε πλεηαηξηζηηθή Σξάπεδα 

Καξδίηζαο, κέινο ηεο Επξσπατθήο Οκνζπνλδίαο Ηζηθώλ θαη Ελαιιαθηηθώλ Σξαπεδώλ, ηελ 

Ελεξγεηαθή πλεηαηξηζηηθή Εηαηξία Καξδίηζαο, ηνπο αγξνηηθνύο ζπλεηαηξηζκνύο ηέβηαο θαη 

«Εύθαξπνλ», ηηο ΚνηλΕπ «Γεύζε από ρωξηό» θαη ΡΟΔΑ Πνιηηηζηηθό Εξγαζηήξη Καξδίηζαο 

γηα ην Δξάκα θαη ην Θέαηξν ζηελ Εθπαίδεπζε.  

Η εθδήισζε ζπλδηνξγαλώλεηαη από ην Europe Direct ηεο Αλαπηπμηαθήο Καξδίηζαο, ζε 

ζπλεξγαζία κε ηε πλεηαηξηζηηθή Σξάπεδα Καξδίηζαο, ηνπο αγξνηηθνύο ζπλεηαηξηζκνύο 

Οζπξίσλ θαη ηέβηαο Καξδίηζαο, ηελ Δλεξγεηαθή πλεηαηξηζηηθή Δηαηξία Καξδίηζαο 

(ΕΕΚ), ηηο ΚνηλΔπ «Ηιαθάηε» θαη «Γεύζε από ρσξηό», Παλειιήληνο πλεηαηξηζκόο 

αιηγθαξνηξόθσλ θαη ην ΦΟΡΟΤΜ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ, ζην νπνίν 

ζπλεξγάδνληαη νη θνηλσληθέο επηρεηξεζεηο, ηα δίθηπα θαη νη ππνζηεξηθηηθνί θνξείο: «Άλεκνο 

Αλαλέσζεο», Αλαπηπμηαθή Καξδίηζαο, Γίθηπν Κνηλ..Δπ Κεληξ. Μαθεδνλίαο, Γίθηπν 

Δξγάλε, Impact Hub Athens, Γίθηπν Τπνζηήξημεο Κνηλσληθήο Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο 

(SES Net), Ίδξπκα Υάηλξηρ Μπει Διιάδαο, Κνηλ..Δπ «Γαιελόο», 180 Μνίξεο. 

 

Γειώζεηο ζπκκεηνρήο  

Οη ζπκκεηέρνληεο/νπζεο θαινύληαη λα θαιύςνπλ νη ίδηνη ην θόζηνο κεηαθίλεζεο, ηε δηαηξνθή 

θαη δηακνλή ηνπο. Παξαθαινύκε λα ζηείιεηε ηελ επηζπλαπηόκελε θόξκα ζπκκεηνρήο κέρξη 

ηηο 10 Μαξηίνπ 2016. Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει 24410 42363, katsea@anka.gr 

(θα Υξύζα Καηζέα) 

http://www.seforum.gr/
mailto:katsea@anka.gr


 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 

άββαην 19 Μαξηίνπ 2016 
 
9.30 – 20.00  Δπηζθέςεηο ζε θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο θαη ζπλεηαηξηζκνύο ηεο 

πεξηνρήο Καξδίηζαο 

Όζνη έρνπλ δειώζεη ζπκκεηνρή (ζπλεκκέλε θόξκα) ζα ζπλαληεζνύλ ζηηο 9.30 π.κ. ζην 
Δκπνξηθό Κέληξν Καξδίηζαο, Σαιηαδνύξνπ θαη Κνινθνηξώλε.  

Σν κεζεκεξηαλό γεύκα ζα γίλεη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ΚνηλΕπ «Γεύζε από Υσξηό» θαη ηνλ 
Αγξνηηθό πλεηαηξηζκό Οζπξίσλ. Θα είλαη βαζηζκέλν ζηα όζπξηα θαη ηελ παξαδνζηαθή 
ηνπηθή θνπδίλα θαζώο ην 2016 έρεη νξηζηεί από ηνλ ΟΗΕ σο «Δηεζλέο έηνο νζπξίσλ»! 

20.00  Γείπλν ζην αλαςπθηήξην ηνπ πάξθνπ «Παπζίιππν»  

ην δείπλν ζα νξγαλσζεί ζπδήηεζε θαη ζπλνπηηθέο παξνπζηάζεηο ζπλεηαηξηζκώλ. 

Σν θόζηνο ηνπ γεύκαηνο θαη ηνπ δείπλνπ αλέξρεηαη ζπλνιηθά ζηα 15€ αλά άηνκν  (εθηόο ηωλ 
πνηώλ). 

 

Κπξηαθή 20 Μαξηίνπ 2016 

 

Σόπνο: Δξγαηηθό Κέληξν ηεο Καξδίηζαο, Ιεδεθηήι 44 

 

10.15  Υαηξεηηζκνί 

10.30 Ο ξόινο θαη ε ζεκαζία ηεο δεκηνπξγίαο ππνζηεξηθηηθνύ νηθν-
ζπζηήκαηνο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ θνηλσληθώλ επηρεηξήζεσλ 

- Δηθηύωζε θαη ζπλεξγαζία θνηλωληθώλ επηρεηξήζεωλ ζηε βάζε αξρώλ, αμηώλ θαη 
θνηλώλ ζέζεωλ,  
Κνπινζνύζαο Γηώξγνο, Πξόεδξνο ηνπ Α ηέβηαο 

- Η Εθπαίδεπζε ησλ κειώλ ησλ Κνηλσληθώλ Επηρεηξήζεσλ. Πνιπηέιεηα ή αλάγθε; 
Νηθνιατδνπ – Πάικνπ Διέλε, Πξόεδξνο Επηηξνπήο Πξσηνβνπιίαο γηα ηελ ίδξπζε 
ηεο Έλσζεο Αγξνηνπξηζκνύ Θεζζαιίαο 

- πκβνπιεπηηθή Τπνζηήξημε θαη θηινμελία ηωλ Κνηλ. Επηρεηξήζεωλ ζηα πξώηα 
ζηάδηα. Μπέιιεο Βαζίιεο, Γελ. Δηεπζπληήο ΑΝ.ΚΑ ΑΕ 

- Υξεκαηνπηζηωηηθά εξγαιεία.  
Παλαγηώηεο Σνπξλαβίηεο. Γελ. Δηεπζπληήο πλ. Σξάπεδαο Καξδίηζαο. 

12.00 Γηάιεηκκα 

12.30  Κώδηθαο Γενληνινγίαο γηα ηηο Κνηλσληθέο Δπηρεηξήζεηο 
Παξνπζίαζε ηνπ Κώδηθα από κέιε ηεο νκάδαο ζύληαμήο ηνπ θαη ζπδήηεζε  
Θαλάζεο Μπειίδεο, Δίθηπν ΚΟΙΝΕΠ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, Πόπε νπξκαίδνπ, 
Κέληξν Εξγάλε, Νίθνο Υξπζόγεινο, ΚνηλΕπ Άλεκνο Αλαλέσζεο  

Θα αθνινπζήζεη ε ππνγξαθή ηνπ Κώδηθα Δενληνινγίαο γηα ηηο Κνηλωληθέο 
Επηρεηξήζεηο από ηνπο αληηπξνζώπνπο ησλ θνηλσληθώλ επηρεηξήζεσλ πνπ είλαη 
εμνπζηνδνηεκέλνη.  

14.30  Γεύκα / Μπνπθέο 

16.00  Αλαρώξεζε  



 

 

 
ΓΗΛΩΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

 
Πεξηθεξεηαθό Φόξνπκ Κνηλσληθήο Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο Θεζζαιίαο 

19-20 Μαξηίνπ, Καξδίηζα 
 
Παξαθαινύκε γηα απνζηνιή ην αξγόηεξν κέρξη ηηο 10 Μαξηίνπ 2016 ζηo e-mail: 
katsea@anka.gr ή κε fax ζην 24410 71636.  
 
 
ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ:  _________________________________________________ 
 
 
ΦΟΡΔΑ: ___________________________________________________________ 
 
 
ΠΟΛΗ: _____________________________________________________________ 
 
 
ΣΗΛΔΦΩΝΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: ______________________________________ 
 
 
Δ-mail: _____________________________________________________________ 
 
 
ΓΙΑΜΟΝΗ ζην Ξελνδνρείν (βι. Πίλαθα):_________________________________ 
 
Γηα ηηο επηζθέςεηο ζε θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο ην άββαην 19/3 ππάξρεη 
πεξηνξηζκέλνο αξηζκόο ζέζεσλ ζην ιεσθνξείν θαη ζα ηεξεζεί ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο. 
 
Θέισ λα ζπκκεηάζρσ       Ναη                Όρη        
 
 
Πξνηεηλόκελα μελνδνρεία κε εηδηθέο ηηκέο γηα ηνπο/ηηο ζπκκεηέρνληεο/νπζεο ζην 
Πεξηθεξεηαθό Φόξνπκ Κνηλσληθήο Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο Θεζζαιίαο  
Σν θόζηνο δηακνλήο ζα θαιπθηεί από ηνπο/ηηο ζπκκεηέρνληεο/νπζεο. Καηά ηελ θξάηεζή ζαο 
παξαθαινύκε δεηήζηε ηελ εηδηθή ηηκή πνπ έρεη ζπλελλνεζεί ε Αλαπηπμηαθή Καξδίηζαο κε ην 
μελνδνρείν ηεο επηινγήο ζαο. 
 

Ξελνδνρείν Σειέθσλν Μνλόθι
ηλν* 

Γίθιηλν* Παξαηήξεζε 

Άξλε 24410 22161, 22481 45€   60€ Κέληξν 

Άζηξν 24410 23551 30€ 45€ Κέληξν 

Θεζζαιηθόλ 
Grand 

24410 36 200, 600 45€ 60€ 3 ρικ. έμσ από 
ηελ Καξδίηζα  

Κηέξηνλ 24410 71923 - 5 40€ 50€ Κέληξν 

*Με πξστλό 

mailto:katsea@anka.gr

