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Επιτελική Σύνοψη 3.3.5 Τοπικό Σχέδιο και Στρατηγική για την Κοινωνική 
Οικονομία στη Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης.  

 

Στο παραδοτέο 3.3.5 παρουσιάζεται το τοπικό σχέδιο και η στρατηγική για τη κοινωνική 

οικονομία στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης σε τρία κεφάλαια. Στο 

πρώτο αναπτύσσεται μια κλαδική ανάλυση των φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας 

οικονομίας στην περιφέρεια, στο δεύτερο αναπτύσσεται με ανάλυση με τη μέθοδο 

SWOT και το τρίτο κεφάλαιο περιλαμβάνει τη στρατηγική της περιφέρειας για την 

κοινωνική επιχειρηματικότητα.  

Για κάθε κεφάλαιο : 

Στο πρώτο κεφάλαιο, η κλαδική ανάλυση των φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας 

οικονομίας περιλαμβάνει την αποτύπωση των φορέων στους κλάδους παροχής 

υπηρεσιών, εκπαίδευσης, δραστηριοτήτων οργανώσεων, λιανικό εμπόριο, δημιουργικές 

δραστηριότητες (τέχνες, ψυχαγωγία διασκέδαση και αθλητισμός), χονδρικό εμπόριο, 

διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, υπηρεσίες υγείας, κοινωνικής μέριμνας παροχής 

υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους, παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, 

διαφήμισης και έρευνας αγοράς, τροφίμων  και ανακύκλωσης, φυτικής παραγωγής και 

θήρας.  

Η καταγραφή των ενεργών φορέων δείχνει μια ευρύτητα ως προς τους κλάδους 

δραστηριοτήτων, αλλά παράλληλα δεν εμφανίζονται καθόλου εγγραφές σε άλλους 

κλάδους που εμφανίζονται σε άλλες περιφέρειες όπως για παράδειγμα οι 

δραστηριότητες τεχνολογίας πληροφορικής και επικοινωνιών, οι εκδοτικές 

δραστηριότητες ή οι οπτικοακουστικές παραγωγές.  

Στο δεύτερο κεφάλαιο με την εφαρμογή της μεθοδολογίας SWOT διαπιστώνεται ότι τα 

αποτελέσματα της μεθόδου μοιάζουν αρκετά με τα αντίστοιχα στη Κεντρική Μακεδονία 

αλλά υπάρχουν και διαφοροποιήσεις είτε λόγω της τοπικής ιδιαιτερότητας είτε λόγω των 

επιλογών δραστηριότητας.   

Στο τρίτο κεφάλαιο, η αποτύπωση της Περιφερειακής Στρατηγικής της Περιφέρειας 

Ανατολικής Μακεδονία Θράκης  φαίνεται να είναι συνδεδεμένο με το εθνικό σχέδιο 

δράσης και την Κοινωνική Οικονομία, δίνει έμφαση σε ευπαθείς και ευάλωτες ομάδες 

πληθυσμού.  

Η στόχευση της στρατηγικής βασίζεται στην ενσωμάτωση των καλών πρακτικών με τις 

αναγκαίες προσαρμογές στο Ελληνικό πεδίο, δίνεται έμφαση στο περιβάλλον, στις 

ανάγκες της περιοχής και υλοποιείται κυρίως με ενημέρωση των ενδιαφερόμενων στις 



ευκαιρίες και δυνατότητες αλλά και στην ενεργητική ενίσχυση των φορέων ου 

δραστηριοποιούνται στο τομέα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας.  

 


