
 
 

 
 

       

Εκπαιδευτικό εμινάπιο για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία  

και την Κοινοτική Οικονομική Ανάπτυξη 

ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΕ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΡΙΕ 

Αζήλα │ 30 Σεπηέκβξηνπ - 20 Ννέκβξηνπ 2016 

 

Δηνξγάλωζε: Κόκβνο γηα ηελ Κνηλωληθή Οηθνλνκία, Ελδπλάκωζε θαη Καηλνηνκία ζε ζπλεξγαζία κε 

Simon Fraser University (SFU), ην Community Evνlution Foundation (CEF) 

θαη ην ‘Ιδξπκα Χάηλξηρ Μπει Ειιάδαο 

 

Τν ζεκηλάξην επηδηώθεη λα ζπκβάιεη ζηελ αλάπηπμε κίαο νκάδαο εθπαηδεπηώλ θαη εθπαηδεπηξηώλ  

δηαθνξεηηθώλ εηδηθνηήηωλ γηα ηελ ππνζηήξημε εγρεηξεκάηωλ Κνηλωληθήο θαη Αιιειέγγπαο Οηθνλνκίαο 

(ΚΑΛΟ) ζηελ Ειιάδα. Οη ζπκκεηέρνληεο/νπζεο ζα εμνηθεηωζνύλ κε έλα επξύ θάζκα ζεκαηηθώλ νη 

νπνίεο εθηείλνληαη από δεηήκαηα ζεωξεηηθώλ πξνζεγγίζεωλ κέρξη πξαθηηθά εξγαιεία γηα ηελ 

ελίζρπζε ηωλ θνξέωλ θαη ηωλ πξωηνβνπιηώλ πνπ αλαπηύζζνληαη ζην πεδίν ηεο ΚΑΛΟ. Σηόρνο είλαη 

επίζεο ε ςφνδεςθ τθσ κεωρίασ και τθσ πρακτικισ με ζναν τρόπο που προάγει τθ βιωςιμότθτα αλλά και 

τθν ζμπνευςθ ςτισ βαςικζσ αρχζσ λειτουργίασ ενόσ νζου παραδείγματοσ για τθν κοινωνία και τθν 

οικονομία.  

Θα δνζεί πηζηνπνίεζε από ην Simon Fraser University.  

Η διάρκεια του ςεμιναρίου είναι 12 θμζρεσ των 6 διδακτικϊν ωρϊν (ςφνολο 72 ϊρεσ) 

Ημερομηνία Ενότητα Εκπαιδευτής/τρια 

30.9.2016 
(15:00-20:30) 

ΚΑΟ: βαςικζσ αρχζσ, πρακτικζσ και 
δυνατότθτεσ, Ειςαγωγι ςτθν ζννοια των 
κοινϊν  

Gretchen Fergusson (SFU) 
οφία Αδάμ (Κόμβοσ) 
Γεϊργιοσ Παπανικολάου (P2P 
Foundation) 

1.10.2016 
(10:00-16:30) 

Κοινοτικι Οικονομικι Ανάπτυξθ: Ιςτορία και 
πρακτικζσ  
 

Gretchen Fergusson (SFU) 
Mike Lewis (SFU) 
ΓεϊργιοσΓριτηάσ (ΑΠΘ) 

2.10.2016 
(10:00-16:30) 

Πλαίςιο: Κρίςθ χρζουσ, πολιτικι οικονομία 
και νζα παραδείγματα ανάπτυξθσ 

Mike Lewis (SFU) 
John Restakis (CEF) 
Ανδρζασ Καρίτηθσ (Κόμβοσ) 

3.10.2016 
(15:00-20:30) 

Επιλογι οικονομικισ δραςτθριότθτασ, 
brainstorming, SWOT, assetmapping 

Gretchen Fergusson (SFU) 
οφίαΑδάμ (Κόμβοσ) 

4.10.2016 
(15:00-20:30) 

υγκρότθςθ ιδρυτικισ ομάδασ, οργάνωςθ 
ςυναντιςεων, διαδικαςίεσ λιψθσ αποφάςεων 

Gretchen Fergusson (SFU) 
οφία Αδάμ (Κόμβοσ) 

5.10.2016 
(15:00-20:30) 

Οργανωτικά μοντζλα και νομικά πρόςωπα τθσ 
ΚΑΟ 

John Restakis (CEF) 
Όλγα Χαρπίδου (δικθγόροσ) 

17.10.2016 
(15:00-20:30) 

Διοίκθςθ ΚΑΟ: δθμοκρατικι διακυβζρνθςθ, 
ρόλοι και αρμοδιότθτεσ μελϊν και Δ 

Κϊςτασ Νικολάου (ΠΡΩΚΑΛΟ) 
Λάηαροσ Αγγζλου (ΠΡΩΚΑΛΟ) 



 
 

 
 

       

18.10.2016 
(15:00-20:30) 

Κοινωνικό marketing & κοινωνικι δικτφωςθ 
υνεταιριςτικό κεφάλαιο και κοινωνικι 
χρθματοδότθςθ 

John Restakis (CEF) 
ΓεωργίαΜπεκριδάκθ 
(Solidarity4All) 
Marina Sarli (Fairtrade Hellas) 

19.10.2016 
(15:00-20:30) 

Αςφαλιςτικά και φορολογικά κζματα, 
διαδικαςίεσ ζναρξθσ  

Αντϊνθσ Μπροφμασ 
(δικθγόροσ) 
Χριςτοσ Ελευκεριάδθσ 
(λογιςτισ) 

20.10.2016 
(10:00-16:30) 

Κοινωνικό επιχειρθματικό ςχζδιο-
προχπολογιςμόσ-οικονομικι ανάλυςθ 

οφία Αδάμ (Κόμβοσ) 
Αχιλλζασ Μπάρλασ 
(Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ) 

19.11.2016 
(10:00-16:30) 

Κοινοτικι οικονομικι ανάπτυξθ, 
ενεργοποίθςθ κοινότθτασ και νζεσ μορφζσ 
πολιτικισ δράςθσ  

JohnRestakis (CEF) 
ΑνδρζασΚαρίτηθσ (Κόμβοσ) 
Κάρολοσ Καβουλάκοσ (ΑΠΘ) 

20.11.2016  
(10:00-16:30) 

Δθμόςιεσ πολιτικζσ για τθν ΚΑΟ και κοινωνικι 
οικονομία-ςυλλογικι εκπροςϊπθςθ-
αξιολόγθςθ 

John Restakis (CEF) 
οφία Αδάμ (Κόμβοσ) 

 

Η καινοτομία ζγκειται ςτθν οργανικι διαςφνδεςθ του ςεμιναρίου που απευκφνεται ςτουσ/τισ 

εκπαιδευτζσ/τριεσ με ςεμινάριο που απευκφνεται ςε μζλθ εγχειρθμάτων. υγκεκριμζνα, οι 3 πρϊτεσ 

και οι 2 τελευταίεσ ενότθτεσ είναι κοινζσ, ενϊ κα ηθτθκεί από τουσ/τισ ςυμμετζχοντεσ/ουςεσ αυτοφ του 

ςεμιναρίου να ςυμμετζχουν  τουλάχιςτον ςε μία εκπαιδευτικι ενότθτα που τουσ/τισ ενδιαφζρει από το 

ςεμινάριο που απευκφνεται ςε μζλθ εγχειρθμάτων τθσ ΚΑΛΟ κάκε δφο ςαββατοκφριακα τθν ίδια 

περίοδο.  

Σα ςεμινάρια κα υλοποιθκοφν ςτθν Ακινα. Ο αρικμόσ των ςυμμετοχϊν είναι 12 άτομα. Θα δοκεί 

προςοχι ςτθν ιςόρροπθ κατανομι διαφορετικϊν ειδικοτιτων και προτεραιότθτα ςτισ περιοχζσ τθσ 

Αττικισ και τθσ νθςιωτικισ Ελλάδασ διότι ςχεδιάηεται επανάλθψθ του ςεμιναρίου ςτθ Θεςςαλονίκθ. Σο 

ςυνολικό κόςτοσ ςυμμετοχισ ανζρχεται ςε 100 Ευρϊ και ηθτείται ωσ ςυμβολι ςτθν κάλυψθ των 

λειτουργικϊν εξόδων.  

Παρακαλοφμε να δθλϊςετε ςυμμετοχι με τθ ςυνθμμζνθ αίτθςθ ςτο e-mail info@komvos-seei.net 

μζχρι τισ 16/9/2016. 

 

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ, μπορείτε να απευκυνκείτε ςτα τθλζφωνα: 

οφία Αδάμ, 6977201279 

Χριςτοσ Γιοβανόπουλοσ, 6978450126 

Ανδρζασ Καρίτηθσ: 6972661028 

 

mailto:info@komvos-seei.net

