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❖ Σύσταση και λειτουργία Κέντρου Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής

❑ Δομή για την υποστήριξη και την ενίσχυση της ανάπτυξης των κοινωνικών
επιχειρήσεων στο πλαίσιο του έργου "Διασυνοριακό Σχέδιο Δράσης για την Ανάπτυξη και
Λειτουργία Επιτελικού Μηχανισμού Υποστήριξης και Προώθησης της Κοινωνικής
Επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο της Κοινωνικής Οικονομίας και Κοινωνικής Καινοτομίας”
του Προγράμματος “INTERREG V-A GREECE – BULGARIA 2014-2020
COOPERATION PROGRAMME”.

❑ Γραφείο Ενημέρωσης (Info Desk)
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❖ Σκοποί του Κέντρου Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής

❑ Η ενδυνάμωση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και των κοινωνικών επιχειρήσεων
στην περιοχή παρέμβασης και η ανάπτυξη ενός σημείου παροχής ενημέρωσης και
συμβουλευτικής σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

❑ Η ανάπτυξη των υφιστάμενων και στη δημιουργία νέων κοινωνικών επιχειρήσεων, στην
αύξηση της απασχόλησης στις κοινωνικές επιχειρήσεις και στην αυξημένη παροχή
κοινωνικών υπηρεσιών σε κοινότητες με αρνητικές κοινωνικοοικονομικές ενδείξεις.
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❖ Σε ποιους απευθύνεται;

❑ Φυσικά πρόσωπα (υποψήφιοι κοινωνικοί επιχειρηματίες ή ομάδες επιχειρηματιών).

❑ Υφιστάμενες κοινωνικές επιχειρήσεις και τα στελέχη τους που ενδιαφέρονται να
πληροφορηθούν για τα ζητήματα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.
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❖ Παρεχόμενες Υπηρεσίες Κέντρου Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής

❑ Ενημέρωση για θέματα Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας

❑ Συμβουλευτική
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❖ Πως παρέχονται οι υπηρεσίες;

❑ Διαδικτυακά

✓ Εργαλεία διατίθενται στην Ιστοσελίδα του έργου

❑ Μέσω Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου

✓ info@acronym.gr

❑ Τηλεφωνικά

❑ Συναντήσεις Εργασίας
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➢ Θεσμικό και Κανονιστικό Πλαίσιο για την Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική

Επιχειρηματικότητα

➢ Προσκλήσεις στο τομέα της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας

➢ Δικτύωση με Αρμόδιες Υπηρεσίες και Φορείς
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Θεσμικό και Κανονιστικό Πλαίσιο για την Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική
Επιχειρηματικότητα

✓ Ευρωπαϊκές Πολιτικές και Στρατηγική

✓ Ενημέρωση για νομοθετικές διατάξεις και κανονιστικά πλαίσια (Υπουργικές

αποφάσεις κ.α.)

✓ Εγκύκλιοι των αρμόδιων Υπηρεσιών
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Προσκλήσεις στο τομέα Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας

✓ Ενημέρωση για προγράμματα ενίσχυσης.

✓ Ενημέρωση για ευκαιρίες χρηματοδότησης και πηγές χρηματοδότησης.

✓ Πρωτοβουλίες για τον τομέα της Κ.ΑΛ.Ο..

✓ Εκδηλώσεις – Ομιλίες.
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Δικτύωση με Αρμόδιες Υπηρεσίες και Φορείς

✓ Δικτύωση με τοπικούς φορείς

✓ Προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των φορέων Κ.ΑΛ.Ο.

✓ Ενημέρωση για ενέργειες σύστασης Ενώσεων Φορέων Κ.ΑΛ.Ο.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
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Άμεση Ενημέρωση

✓ Απαντήσεις σε ερωτήματα που αφορούν το Νόμο 4430/2016 – «Κοινωνική και Αλληλέγγυα

Οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις».

Διασύνδεση με Αρμόδιες Υπηρεσίες και Φορείς

✓ Ιστότοποι ενημέρωσης και δικτύωσης φορέων Κ.ΑΛ.Ο.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
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ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

➢ Νομική Συμβουλευτική

➢ Συμβουλευτική για βιωσιμότητα επιχείρησης
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ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Νομική Συμβουλευτική

✓ Πληροφόρηση για τις διαδικασίες ίδρυσης επιχείρησης κοινωνικής

οικονομίας.

✓ Απαιτούμενα δικαιολογητικά

✓ Οδηγίες για την Διαδικασία εγγραφής των επιχειρήσεων κοινωνικής

οικονομίας στο Μητρώο Φορέων Κ.ΑΛ.Ο.

✓ Συμβουλές για την κατάρτιση καταστατικού λειτουργίας του φορέα

κοινωνικής επιχείρησης.
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ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Συμβουλευτική για Βιωσιμότητα Κοινωνικών Επιχειρήσεων (1)

✓ Συμβουλευτική υποστήριξη και πληροφόρηση για θέματα που αφορούν

την κοινωνική επιχειρηματικότητα και την οργάνωση της κοινωνικής

επιχείρησης.

✓ Παροχή υποστήριξης και εργαλείων για την εκπόνηση και υλοποίηση

επιχειρηματικών σχεδίων.



ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Συμβουλευτική για Βιωσιμότητα Κοινωνικών Επιχειρήσεων (2)

✓ Παροχή υποστήριξης και εργαλείων για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και

ικανοτήτων που αφορούν την εμπέδωση της Κοινωνικής αποστολής και την

μέτρηση του κοινωνικού αντικτύπου των φορέων Κ.ΑΛ.Ο..

➢ Μέτρηση του κοινωνικού αντικτύπου μέσω της μεθόδου Social Return on

Investment (SROI).
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Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας! 
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