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 SUMMARY 
 
In this chapter we present the sectoral analysis of the KALO organizations in the Region of 
Eastern Macedonia and Thrace. 22 of them are based in the Region of Eastern Macedonia and 
Thrace. The main sectors of activities in the Region of Eastern Macedonia and Thrace are as 
follows: education, catering, retail, creative arts and entertainment, wholesale trade, human 
health activities, provision of services in buildings, management consultancy services, sports 
activities, leisure and entertainment activities, food industry, other professional, scientific and 
technical activities, and information services. 
We also apply the well-known methodological tool of the SWOT analysis (Strengths, 
Weaknesses, Opportunities, Threats) in order to further analyze the dynamics of the 
framework in which KALO entities operate in the Region of Eastern Macedonia and Thrace. 
The purpose of implementing the SWOT analysis is to record the strengths and weaknesses of 
the KALO enterprises as well as the opportunities and threats they face. 
The main Strengths are summarized as follows: a) better knowledge of the region's needs due 
to limited size and population, b) interpersonal relations, existence of networking mechanisms 
and cooperation with local actors and c) particular focus on some branches (eg primary 
production) 
The main Opportunities are a) proximity to the cross-border area, which gives opportunities 
for expanding activities in neighboring countries, b) possibilities of cooperation with similar 
social enterprises of neighboring countries, c) existence of an internationally renowned 
university (Democritus University of Thrace) which provides opportunities for scientific 
advice. 
The Weaknesses are: a) limited investment compared to other regions, b) limited funding 
opportunities, c) low income and high unemployment and d) lack of information on social 
entrepreneurship. 
 
Finally, the Threats can be summarized as follows: a) limited population and therefore a small 
market, b) long distance from large centers (eg Thessaloniki, Athens), c) large urban centers 
get the attention of more and more young people. 
 
The Regional Strategy of the Region of Eastern Macedonia for the Development of Social 
Entrepreneurship aims at: 
(a) improving the environment in which Social Entrepreneurship is active, 
(b) identifying the needs of the area 
(c) informing citizens about the opportunities offered by Social Entrepreneurship 
(d) active support from bodies  in the sphere of social entrepreneurship 
(e) identifying and enhancing good practices based on both Greek and international 
experience. 
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The Regional Strategy of the Region of Eastern Macedonia for the development of Social 
Entrepreneurship will place particular emphasis on vulnerable groups such as the following: 
 
 
- Disabled 
- Dependent people 
- Prisoners 
- Victims of domestic violence 
- Victims of trafficking 
- Homeless 
- Persons living in poverty 
- Economic migrants 
- Refugees and asylum seekers for as long as the asylum application is pending 
- Single parent families 
- Individuals with cultural particularities 
- The long-term unemployed. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 – ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ  Κ.ΑΛ.Ο. 

ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 – SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 – ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
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1. ΚΛΑΔΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Κ.ΑΛ.Ο ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ. 

 

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζεται η κλαδική ανάλυση των φορέων Κ.ΑΛ.Ο στην 

Περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης του έτους 2016. Στην πλειοψηφία τους 

οι ενεργοί φορείς Κ.ΑΛ.Ο έχουν ως κύρια δραστηριότητα την παροχή υπηρεσιών.  Από το 

σύνολο των 374 ενεργών φορέων σε όλοι τη χώρα, 22 έχουν έδρα στην Περιφέρεια της 

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 

 

Ο μεγαλύτερος αριθμός ενεργών φορέων σε όλη τη χώρα καταγράφεται στον κλάδο της 

εστίασης, με το σύνολο των φορέων να ανέρχεται στους 41 (11% επί του συνόλου των 

φορέων).  Η Περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης καταλαμβάνει τη 4η θέση 

με 3 ενεργούς φορείς (7% επί του συνόλου).  Τα εν λόγω στοιχεία απεικονίζονται στον 

πίνακα 1. 

Πινακας 1.1 

Περιφερειακή κατανομή των ενεργών φορέων Κ.ΑΛ.Ο.  

στον κλάδο των υπηρεσιών εστίασης 
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Πηγή: Έκθεση ΚΑΛΟ 2018  
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Ακολουθεί ο κλάδος της εκπαίδευσης, ο οποίος κατέχει τη δεύτερη θέση ως προς το συνολικό 

αριθμό των ενεργών φορέων Κ.ΑΛ.Ο. ανά τις περιφέρειες στην Ελλάδα (38 φορείς με ποσοστό 

10% επί του συνόλου των φορέων των κλάδων). Συγκεκριμένα, για την Περιφέρεια της 

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ο αριθμός των φορέων ανέρχεται σε 2, οι οποίοι αποτελούν 

το 5% του συνολικού ποσοστού σε σχέση με το σύνολο των ενεργών φορέων Κ.ΑΛ.Ο στον 

κλάδο της εκπαίδευσης (πίνακας 1.2)  

Πίνακας 1.2 

Περιφερειακή κατανομή των ενεργών φορέων Κ.ΑΛ.Ο 

στον κλάδο της εκπαίδευσης 

  
Πηγή: Έκθεση ΚΑΛΟ 2018 
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Την τρίτη θέση στο συνολικό αριθμό των ενεργών φορέων Κ.ΑΛ.Ο., κατέχει ο κλάδος των 

δραστηριοτήτων οργανώσεων ο οποίος αποτελείται από 30 φορείς και καταλαμβάνει το 8% 

του συνόλου των φορέων Κ.ΑΛ.Ο. Στην Περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και 

Θράκης δεν δρατηριοποιούνται φορείς του εν λόγω κλάδου (βλέπε πίνακα 1.3).  

Πίνακας 1.3 

Περιφερειακή κατανομή των ενεργών φορέων Κ.ΑΛ.Ο. 

στον κλάδο των δραστηριοτήτων οργανώσεων 

 
Πηγή: Έκθεση ΚΑΛΟ 2018 
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Ο κλάδος του λιανικού εμπορίου συγκαταλέγεται στην 4η θέση επί του συνολικού αριθμού 

ενεργών φορέων (συνολικά 28 φορείς και με ποσοστό 7% επί του συνόλου). Όσον αφορά την 

Περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κατέχει την τέταρτη θέση, καθώς 

δραστηριοποιούνται 2 φορείς, ποσοστό 7% επί του συνόλου (βλέπε πίνακα 1.4). 

Πίνακας 1.4 

Περιφερειακή κατανομή των ενεργών φορέων Κ.ΑΛ.Ο. 

στον κλάδο του λιανικού εμπορίου 

 
Πηγή: Έκθεση ΚΑΛΟ 2018 
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Ο κλάδος δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση κατέχει την πέμπτη θέση όσον 

αφορά το συνολικό αριθμό των ενεργών φορέων Κ.ΑΛ.Ο. (21 φορείς και ποσοστό 6%). Η 

Περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κατέχει την τελαυταία θέση έχοντας μόλις 1 

ενεργό φορέα (βλέπε πίνακα 1.5). 

Πίνακας 1.5 

Περιφερειακή κατανομή των ενεργών φορέων Κ.ΑΛ.Ο. 

στον κλάδο των δημιουργικών δραστηριοτήτων, τέχνης και διασκέδασης 
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 Πηγή: Έκθεση ΚΑΛΟ 2018 

 



 

Cross border Action Plan for the Development and Operation of an 
Executive Mechanism for the Support and Promotion of Social 
Entrepreneurship in the context of the Social Economy and Social Innovation 

 

 

 
Department of Economics 

Democritus University of Thrace 
The Cooperation Programme INTERREG V-A "Greece-Bulgaria 2014-2020" is co-funded by the 

European Regional Development Fund (ERDF) and national funds of the countries partcipating in it 
 
 

 
 

Ο 6ος κλάδος στην κατάταξη του συνολικού αριθμού ενεργών φορέων Κ.ΑΛ.Ο. αφορά το 

χονδρικό εμπόριο (σύνολο φορέων 21 και ποσοστό 6% επί του συνόλου των ενεργών φορέων). Η 

Περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κατέχει τη 4η θέση μαζί με την Περιφέρεια 

της Θεσσαλία, Δυτικής Ελλάδας και Στερεάς Ελλάδας και δραστηριοποιήται 1 φορές (βλέπε 

πίνακα 1.6). 

Πίνακας 1. 6 

Περιφερειακή κατανομή των ενεργών φορέων Κ.ΑΛ.Ο. 

στον κλάδο του χονδρικού εμπορίου 

 
Πηγή: Έκθεση ΚΑΛΟ 2018 



 

Cross border Action Plan for the Development and Operation of an 
Executive Mechanism for the Support and Promotion of Social 
Entrepreneurship in the context of the Social Economy and Social Innovation 

 

 

 
Department of Economics 

Democritus University of Thrace 
The Cooperation Programme INTERREG V-A "Greece-Bulgaria 2014-2020" is co-funded by the 

European Regional Development Fund (ERDF) and national funds of the countries partcipating in it 
 
 

 
 

Ο 7ος κλάδος είναι οι διοικητικές δραστηριότητες γραφείου στον οποίο δραστηριοποιείται το 5% 

του συνόλου (18 φορείς). Στην Περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης δεν 

δραστηριοποιούνται φορείς του εν λόγω κλάδου (βλέπε πίνακα 1.7). 

Πίνακας 1.7 

Περιφερειακή κατανομή των ενεργών φορέων Κ.ΑΛ.Ο 

στον κλάδο των διοικητικών δραστηριοτήτων γραφείου, 

γραμματειακής υποστήριξης και άλλων δραστηριοτήτων παροχής υποστήριξης 

 
Πηγή: Έκθεση ΚΑΛΟ 2018 

 



 

Cross border Action Plan for the Development and Operation of an 
Executive Mechanism for the Support and Promotion of Social 
Entrepreneurship in the context of the Social Economy and Social Innovation 

 

 

 
Department of Economics 

Democritus University of Thrace 
The Cooperation Programme INTERREG V-A "Greece-Bulgaria 2014-2020" is co-funded by the 

European Regional Development Fund (ERDF) and national funds of the countries partcipating in it 
 
 

 
 

Στον κλάδο δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας στην Περιφέρεια της Ανατολικής 

Μακεδονίας και Θράκης δραστηριοποιείται μόνο ένας φορέας. Στο συγκεκριμένο κλάδο 

δραστηριοποιούνται συνολικά 16 φορείς (βλέπε πίνακα 1.8).  

 

Πίνακας 1.8 Περιφερειακή κατανομή των ενεργών φορέων Κ.ΑΛ.Ο. 

στον κλάδο των δραστηριοτήτων ανθρώπινης υγείας 

 
Πηγή: Έκθεση ΚΑΛΟ 2018 
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Ο κλάδος της παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους είναι ο κλάδος με το 

μεγαλύτερο κύκλο εργασιών όσον αφορά την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία στην 

Ελλάδα και δραστηριοπούνται συνολικά 18 φορείς. Στην Περιφέρεια της Ανατολικής 

Μακεδονίας και Θράκης δραστηριοποιείται ένας φορέας, ποσοστό 7% του συνόλου (βλέπε 

πίνακα 1.9). 

Πίνακας 1.9: 

Περιφερειακή κατανομή των ενεργών φορέων Κ.ΑΛ.Ο. 

στον κλάδο της παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους 
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Πηγή: Έκθεση ΚΑΛΟ 2018 
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Στον κλάδο των δραστηριοτήτων κεντρικών γραφείων και παροχής συμβουλών 

διαχείρισης δραστηριοποιούνται 13 φορείς. Στην . Στην Περιφέρεια της Ανατολικής 

Μακεδονίας και Θράκης δραστηριοποιείται ένας φορέας, ποσοστό 8% του συνόλου (βλέπε 

πίνακα 1.10). 

 

Πίνακας 1.10: 

Περιφερειακή κατανομή των ενεργών φορέων Κ.ΑΛ.Ο. 

στον κλάδο των δραστηριοτήτων κεντρικών γραφείων 

 και των δραστηριοτήτων παροχής συμβουλών διαχείρισης 

 
Πηγή: Έκθεση ΚΑΛΟ 2018 
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Στον κλάδο της κοινωνικής μέριμνας δραστηριοποιούνται συνολικά 12 φορείς. Στην Περιφέρεια 

της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης δεν δραστηριοποιούνται φορείς του εν λόγω κλάδου 

(βλέπε πίνακα 1.11). 

 

Πίνακας 1.11 

Περιφερειακή κατανομή των ενεργών φορέων Κ.ΑΛ.Ο. 

στον κλάδο της κοινωνικής μέριμνας (χωρίς παροχή καταλύματος) 

 

 
Πηγή: Έκθεση ΚΑΛΟ 2018 
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Στον κλάδο της δημόσιας διοίκησης και άμυνας-υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης, 

δραστηριοποιούνται 11 συνολικά φορείς εκ των οποίων τρεις δραστηριοποιείται στην Περιφέρεια 

της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης , 27% επί του συνόλου (βλέπε πίνακα 1.12). 

 

Πίνακας 1.12 

Περιφερειακή κατανομή των ενεργών φορέων Κ.ΑΛ.Ο. 

στον κλάδο της δημόσιας διοίκησης και άμυνας-υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης 

 
Πηγή: Έκθεση ΚΑΛΟ 2018 
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Στον κλάδο της διαφήμισης και έρευνας αγοράς δραστηριοποιούνται συνολικά 9 φορείς, εκ 

των οποίων κανένας δεν δραστηριοποιείται στην Περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και 

Θράκης (βλέπε πίνακα 1.13). 

 

Πίνακας 1.13 

Περιφερειακή κατανομή των ενεργών φορέων Κ.ΑΛ.Ο. 

στον κλάδο της διαφήμισης και έρευνας αγοράς 

 
Πηγή: Έκθεση ΚΑΛΟ 2018 
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Στον κλάδο αθλητικές δραστηριότητες, τις δραστηριότητες διασκέδασης και 

ψυχαγωγίας δραστηριοποιούνται 8 φορείς εκ των οποίων ένας στην Περιφέρεια της 

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, 13% επί του συνόλου (βλέπε πίνακα 1.14). 

 

Πίνακας 1.14 

Περιφερειακή κατανομή των ενεργών φορέων Κ.ΑΛ.Ο. 

στον κλάδο των αθλητικών δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων διασκέδασης και 

ψυχαγωγίας 

 
Πηγή: Έκθεση ΚΑΛΟ 2018 
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Στον κλάδο της συλλογής, επεξεργασίας, διάθεσης απορριμμάτων και ανάκτησης υλικών, 

δραστηριοποιούνται 8, στην Περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, δεν 

δραστηριοποιείτε κανένας φορέας του εν λόγω κλάδου  (βλέπε πίνακα 1.15). 

 

Πίνακας 1.15 

Περιφερειακή κατανομή των ενεργών φορέων Κ.ΑΛ.Ο.  

στον κλάδο της συλλογής, επεξεργασίας, διάθεσης απορριμμάτων και ανάκτησης υλικών 

 
Πηγή: Έκθεση ΚΑΛΟ 2018 
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Στον κλάδο των άλλων δραστηριοτήτων παροχής προσωπικών υπηρεσιών, 

δρατηριοποιούνται 6 φορείς. Στην Περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, δεν 

δραστηριοποιείτε κανένας φορέας του εν λόγω κλάδου  (βλέπε πίνακα 1.16). 

 

Πίνακας 1.16 

Περιφερειακή κατανομή των ενεργών φορέων Κ.ΑΛ.Ο. 

στον κλάδο των άλλων δραστηριοτήτων παροχής προσωπικών υπηρεσιών 

 
Πηγή: Έκθεση ΚΑΛΟ 2018 
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Στον κλάδο της βιομηχανίας τροφίμων οι ενεργοί φορείς Κ.ΑΛ.Ο. ανέρχονται στους 5. Η 

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης είναι πρώτη μαζί με την Αττική όπου 

δραστηριοποιούνται δύο φορείς, 40% επί του συνόλου (βλέπε πίνακα 1.16). 

  

Πίνακας 1.17 

Περιφερειακή κατανομή των ενεργών φορέων Κ.ΑΛ.Ο. 

στον κλάδο της βιομηχανίας τροφίμων 

 
Πηγή: Έκθεση ΚΑΛΟ 2018 
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Στον κλάδο δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων και με συναφείς 

δραστηριότητες  δραστηριοποιούνται 5 φορείς Κ.ΑΛ.Ο Στην Περιφέρεια της Ανατολικής 

Μακεδονίας και Θράκης, δεν δραστηριοποιείτε κανένας φορέας του εν λόγω κλάδου  (βλέπε 

πίνακα 1.18). 

 

 

Πίνακας 1.18: 

Περιφερειακή κατανομή των ενεργών φορέων Κ.ΑΛ.Ο. 

στον κλάδο των δραστηριοτήτων ταξιδιωτικών πρακτορείων, 

γραφείων οργανωμένων ταξιδιών 

και υπηρεσιών κρατήσεων και συναφών δραστηριοτήτων 

 
Πηγή: Έκθεση ΚΑΛΟ 2018 
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Στον κλάδο άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες 

δραστηριοποιούνται 3 φορείς, εκ των οποίων ένας Περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας 

και Θράκης, 33% επί του συνόλου κλάδου  (βλέπε πίνακα 1.19). 

 

Πίνακας 1.19 

Περιφερειακή κατανομή των ενεργών φορέων Κ.ΑΛ.Ο. 

στον κλάδο των άλλων επαγγελματικών, επιστημονικών και τεχνικών δραστηριοτήτων 

 
Πηγή: Έκθεση ΚΑΛΟ 2018 
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Στον κλάδο Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες 

Δασοκομία και υλοτομία (Πρωτογενής τομέας) δραστηριοποιούνται 7 φορείς, εκ των 

οποίων οι δυο στην Περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, 29% επί του 

συνόλου κλάδου κατατάσοντας την περιφέρεια πρώτη μαζί με την Στερεάς Ελλάδας (βλέπε 

πίνακα 1.20). 

 

Πίνακας 1.20 

Περιφερειακή κατανομή των ενεργών φορέων Κ.ΑΛ.Ο. 

στον κλάδο των Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες Δασοκομία 

και υλοτομία (Πρωτογενής τομέας) 

 
Πηγή: Έκθεση ΚΑΛΟ 2018 
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Στον κλάδο Υπηρεσίες πληροφορίας δραστηριοποιούνται 5 φορείς, εκ των οποίων ο ένας 

στην Περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, 20% επί του συνόλου κλάδου 

(βλέπε πίνακα 1.21). 

 

Πίνακας 1.21 

Περιφερειακή κατανομή των ενεργών φορέων Κ.ΑΛ.Ο. 

στον κλάδο Υπηρεσίες πληροφορίας 

 
Πηγή: Έκθεση ΚΑΛΟ 2018 

 

Για τους κλάδους  Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών, Λοιπές 

δραστηριότητες, Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, 

παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες, Εκδοτικές δραστηριότητες, 

Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη, Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες, Παραγωγή 

κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και 

μουσικές εκδόσεις δεν έγινε αναφορά, καθώς στην περιφέρεια της της Ανατολικής 

Μακεδονίας και Θράκης δε δραστηριοποιείται κανένας φορέας Κ.ΑΛ.Ο..  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 – SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ 
 
 

Στην ενότητα αυτή θα εφαρμόσουμε το γνωτό μεθοδολογικό εργαλείο της ανάλυσης SWOT 

(Strengths, Weaknesses, Opportunitie, Threats) προκειμένουμε να αναλύσουμε περαιτέρω τη 

δυναμική του πλαισίου στο οποίο κινούνται οι ΚΑΛΟ. Σκοπός της εφαρμογής τη ανάλυσης 

SWOT είναι η καταγραφή των Δυνατών και Αδύνατων σημείων των φορέων ΚΑΛΟ, καθώς 

και των Ευκαιριών και Απειλών που αντιμετωπίζουν. Συγκεκριμένα: 

 

i) Δυνατά Σημεία: Χαρακτηριστικά του κλάδου τα οποία ενδυναμώνουν την προσπάθεια 

επίτευξης των στόχων των επιχειρήσεων 

ii) Αδύνατα Σημεία:  Χαρακτηριστικά του κλάδου τα οποία δυσχεραίνουν την προσπάθεια 

επίτευξης των στόχων των επιχειρήσεων 

iii) Ευκαιρίες: Εξωτερικοί παράγοντες που μπορούν εν δυνάμει  να ενδυναμώσουν την 

προσπάθεια επίτευξης των στόχων των επιχειρήσεων 

iv) Απειλές: Εξωτερικοί παράγοντες που μπορούν εν δυνάμει  να δυχεράνουν την προσπάθεια 

επίτευξης των στόχων των επιχειρήσεων 

 

Σημειώνουμε ότι τα επι μέρους στοιχεία του πίνακα SWOT για την περιφέρεια 

Ανατολικής Μακεδονίας ομοιάζουν αρκετά με τον αντίστοιχο πίνακα της Κεντρικής 

Μακεδονίας. Επομένως, στον ακόλουθο πίνακα θα εστιάσουμε κυρίως στα επιπλέον 

στοιχεία που πρέπει να προστεθούν λόγω των ιδιαιτεροτήτων της περιοχής.. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1: ΑΝΑΛΥΣΗ SWOT 

Δυνατά Σημεία Αδύνατα Σημεία 

 Καλύτερη γνώση των αναγκών 

της περιοχής λόγω 

περιορισμένης έκτασης και 

πληθυσμού. 

 Διαπροσωπικές σχέσεις, 

‘υπαρξη μηχανισμών δικτύωσης 

και συνεργασίας με φορείς της 

περιοχής. 

 Ιδιαίτερη δυναμικότητα 

ορισένων κλάδων (π.χ. 

πρωτογενής παραγωγή) 

 Περιορισμένες επενδύσεις σε 

σχέση με άλλες περιφέρειες 

 Περιορισμένες δυνατότητες 

χρηματοδότησης 

 Χαμηλότερα εισοδήματα και 

υψηλή ανεργία 

 Έλλειψη πληροφόρησης για την 

κοινωνική επιχειρηματικότητα 

 

 

 

Ευκαιρίες Απειλές 

 Εγγύτητα στη διασυνοριακή 

περιοχή, πράγμα που δίνει 

δυνατότητες επέκτασης των 

δραστηριοτήτων σε γειτονικές 

χώρες 

 Δυνατότητες συνεργασίας με 

αντίστοιχες κοινωνικές 

επιχειρήσεις γειτονικών 

κρατών. 

 Ύπαρξη διεθνούς φήμης 

πανεπιστημίου (Δημοκρίτειο 

Πανεπιστήμιο Θράκης) το οποίο 

δίνει δυνατότητες για παροχή 

 Περιορισμένος πληθυσμός και 

άρα μικρή αγορά. 

 Μεγάλη χιλιομετρική απόσταση 

από μεγάλα κέντρα (π.χ. 

Θεσσαλονίκη Αθήνα) 

 Αστυφιλία στρέφει την προσοχή 

όλο και περισσότερων νεων στα 

μεγάλα αστικά κέντρα 
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επιστημονικών συμβουλών 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 – ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
 

Η Περιφερειακή Στρατηγική της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας για την ανάπτυξη της 

Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στοχεύει: 

α) στη βελτίωση του περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιείται η Κοινωνική 

Επιχειρηματικότητα,  

β) στην αναγνώριση των αναγκών της περιοχής 

γ) στην ενημέρωση των πολιτών πάνω στις ευκαιρίες και δυνατότητες που παρέχονται από 

την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα 

δ) στην ενεργητική ενίσχυση των φορέων που δραστηριοποιούνται στα πλαίια της 

Κοινωνικής Επιχειηματικότητας 

ε) στην ταυτοποίηση και ενίσχυση των καλών πρακτικών με βάση τόσο την Ελληνική οσο 

και τη διεθνή εμπειρία. 

 

Σε κάθε περίπτωση η Περιφερειακή Στρατηγική της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας θα 

συνδεθεί και θα εναρμονιστεί με το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ανάπτυξη του 

Οικοσυστήματος Κ.ΑΛ.Ο 2017-2023. Το εν λόγω εθνικό σχέδιο περιλαμβάνει τις εξής δράσεις  

α) υποστήριξης της ανάπτυξης του τομέα Κ.ΑΛ.Ο., β) άμεσων επιχορηγήσεων φορέων 

Κ.ΑΛ.Ο., γ) χρηματοδοτικών εργαλείων για την ανάπτυξη του Τομέα Κ.ΑΛ.Ο. και δ) 

παροχής τεχνικής βοήθειας για την ανάπτυξη της Κ.ΑΛ.Ο. στη χώρα. 

 

Η Περιφερειακή Στρατηγική της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας για την ανάπτυξη της 

Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας θα δώσει ιδιαίτερη έμφαση σε ευάλωτες και ευπαθείς 

ομάδες όπως οι κάτωθι: 

 

- Άτομα με αναπηρία  

- Άτομα με προβλήματα εξάρτησης  

- απεξαρτημένα άτομα.  
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- Φυλακισμένοι 

- Θύματα ενδοοικογενειακής βίας. 

- Θύματα παράνομης διακίνησης και εμπορίας ανθρώπων. 

- Άστεγοι. 

- Τα άτομα που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας. 

- Οι οικονομικοί μετανάστες. 

- Οι πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο για όσο εκκρεμεί η εξέταση του αιτήματος χορήγησης 

ασύλου. 

- Μονογονεϊκές οικογένειες. 

- Τα άτομα με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες 

- Οι μακροχρόνια άνεργοι. 

 


