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των αναγκών τους. Επιπλέον, θα αναφερθούν οι πρωτοβουλίες
ενημέρωσης προς άλλους δημόσιους φορείς προς διευκόλυνση
Αποτύπωση του οικοσυστήματος της ΚΑΛΟ και των διοικητικών διαδικασιών των φορέων ΚΑΛΟ.

Σύντομη περιγραφή ενοτήτων:

Ανάπτυξη της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας
Oικονομίας στην Ελλάδα

προτάσεις για την ανάπτυξή του

Προώθηση της ΚΑΛΟ στο ευρύ κοινό

Η παρουσίαση θα αναφερθεί στα αποτελέσματα της
χαρτογράφησης του οικοσυστήματος της ΚΑΛΟ στην Ελλάδα
που διεξήχθη στα πλαίσια του έργου και θα δώσει έμφαση στις
συστάσεις που προέκυψαν για τη δημιουργία ευνοϊκότερου
περιβάλλοντος για την περαιτέρω ανάπτυξή του.

Η χαρτογράφηση των αναγκών της ΚΑΛΟ ανέδειξε ως
σημαντικό παράγοντα ανάπτυξης του τομέα την ενημέρωση
και ευαισθητοποίηση του κοινού. Στο πλαίσιο αυτό, θα
παρουσιαστούν καλές πρακτικές για την προώθηση της ΚΑΛΟ.
Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να συζητήσει και να μοιραστεί τις
Σκοπιμότητα και δυνατότητες εναρμόνισης της ιδέες του για δράσεις που μπορούν να ενισχύσουν τη θέση της
ΚΑΛΟ σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.
Συνεταιριστικής Νομοθεσίας
Η προοπτική εναρμόνισης του πολύπλοκου νομικού
πλαισίου για τους συνεταιρισμούς στην Ελλάδα παρουσιάζει
πλεονεκτήματα αλλά και πιθανές επιπτώσεις για επιμέρους
κλάδους. Η συγκεκριμένη παρουσίαση θα αναφερθεί στα
κοινά χαρακτηριστικά των συνεταιρισμών ανά κλάδο και θα
παρουσιάσει τα σημεία τομής της συνεταιριστικής νομοθεσίας με
το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο της ΚΑΛΟ.

Αναγκαίες παρεμβάσεις για την Εξαγορά
Επιχειρήσεων από τους Εργαζομένους στο
πλαίσιο της ΚΑΛΟ
Κεντρικό θέμα της παρουσίασης θα είναι η δυνατότητα της
εξαγοράς αναξιόχρεων επιχειρήσεων από τους εργαζομένους
στο πλαίσιο της ΚΑΛΟ. Θα παρουσιαστεί το υφιστάμενο πλαίσιο
αφερεγγυότητας για τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα, καθώς και
επιτυχημένα μοντέλα εφαρμογής της εξαγοράς επιχειρήσεων
από το εξωτερικό. Με δεδομένα αυτά, θα αναδειχθεί η ανάγκη
ενός αντίστοιχου μοντέλου στην Ελλάδα και οι προτεινόμενες
θεσμικές και άλλες παρεμβάσεις για την αποτελεσματική του
εφαρμογή στο μέλλον.

Εκπαίδευση και Κατάρτιση για την ΚΑΛΟ
Η εκπαίδευση έχει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη των
απαραίτητων δεξιοτήτων για τους φορείς της ΚΑΛΟ. Κατά τη
διάρκεια της συγκεκριμένης ενότητας θα παρουσιαστούν οι
προτεινόμενες δεξιότητες και τα μαθησιακά αποτελέσματα που
είναι αναγκαία σε όλα τα διαφορετικά εκπαιδευτικά επίπεδα για
μία εύρωστη Κοινωνία των Πολιτών.

Προώθηση και ανάπτυξη υποστηρικτικών
υπηρεσιών για την ΚΑΛΟ

Σύντομη περιγραφή εργαστηρίων:
Ηλεκτρονικό Μητρώο Φορέων ΚΑΛΟ
Το εργαστήριο αυτό απευθύνεται τόσο στους εγγεγραμμένους
στο μητρώο φορείς ΚΑΛΟ όσο και σε αυτούς που ενδιαφέρονται
να εγγραφούν πρώτη φορά. Το περιεχόμενό του εστιάζει στην
ηλεκτρονική εφαρμογή του Μητρώου Φορέων ΚΑΛΟ και τις
λειτουργίες της.

Εργαλείο Αποτύπωσης Κοινωνικού Αντικτύπου
Το εργαστήριο στοχεύει να εισαγάγει τους συμμετέχοντες στη
διαδικασία μέτρησης και διαχείρισης του κοινωνικού αντικτύπου
μέσα από τις αρχές της κοινωνικής αξίας. Κατά τη διάρκεια
του εργαστηρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να
εξοικειωθούν με τη διαδικτυακή εφαρμογή που αναπτύχθηκε
κατά τη διάρκεια του έργου για το σκοπό αυτό.

Διάλογος φορέων Εκπαίδευσης & Κατάρτισης
για την ΚΑΛΟ
Πρόσφατα πραγματοποιήθηκαν δύο συναντήσεις με αντικείμενο
τη συζήτηση για Εκπαίδευση και Κατάρτιση στην ΚΑΛΟ. Φορείς
που προσφέρουν τυπική και μη τυπική εκπαίδευση παρουσίασαν
τη δουλειά τους και συζήτησαν καλά παραδείγματα. Το
συγκεκριμένο εργαστήριο έχει στόχο να ενώσει αυτούς τους
φορείς ώστε να συζητήσουν τις μεταξύ τους συνέργειες για την
αποτελεσματικότερη υποστήριξη της ΚΑΛΟ.

World Cafe

Το World Cafe είναι ένας χώρος στον οποίο οι συμμετέχοντες θα
έχουν την ευκαιρία και το χρόνο να συζητήσουν σε μικρότερες
ομάδες και να ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με τις ενότητες
Η ΚΑΛΟ στην Ελλάδα είναι ένας αναδυόμενος τομέας που
που παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν κατά την εκδήλωση. Στο
αποτελείται κυρίως από νέες επιχειρήσεις. Αντικείμενο της
πλαίσιο αυτό, θα παρέχεται η δυνατότητα να αναπτυχθούν ι ιδέες
παρουσίασης είναι το κοινό υπόβαθρο γνώσης και δεξιοτήτων
και κοινές πρωτοβουλίες, μέσα από τις οποίες θα δημιουργήσει
που απαιτείται ώστε κέντρα στήριξης να μπορούν να παρέχουν
υποστήριξη στους φορείς ΚΑΛΟ και να καλύψουν το ευρύ φάσμα συνέργειες και συλλογική γνώση.

Πρόγραμμα Παρουσιάσεων
10:00

10:30

Χρονοδιάγραμμα

Εγγραφές

Χαιρετισμός

11:00

Αποτύπωση του
οικοσυστήματος της
ΚΑΛΟ και προτάσεις
για την ανάπτυξή του

11:50

Διάλειμμα για καφέ

12:15

Σκοπιμότητα
και δυνατότητες
εναρμόνισης της
Συνεταιριστικής
Νομοθεσίας

Εισαγωγή: Έλενα Καλημέρη,
Ειδική Γραμματεία ΚΑΛΟ
Ομιλήτρια: Ιφιγένεια Δουβίτσα
Ανοικτή Συζήτηση (20’)

13:00

Αναγκαίες παρεμβάσεις
για την Εξαγορά
Επιχειρήσεων από τους
Εργαζομένους στο
πλαίσιο της ΚΑΛΟ

Εισαγωγή: Γιάννης Μπάρκας,
Ειδική Γραμματεία ΚΑΛΟ
Ομιλητές: Γιάννα Τρύφωνα &
Γιώργος Κεράνης
Ανοικτή Συζήτηση (20’)

13:45

Ελαφρύ Γεύμα

14:30

Ομιλήτρια: Ολίβια Κυριακίδου
Εκπαίδευση και
Κατάρτιση για την ΚΑΛΟ Ανοικτή Συζήτηση (20’)

15:15

Προώθηση
και ανάπτυξη
υποστηρικτικών
υπηρεσιών για την
ΚΑΛΟ

Εισαγωγή: Αντώνης Βορλόου,
Ειδική Γραμματεία ΚΑΛΟ
Ομιλητής: Χρήστος Τσιλίκης
Ανοικτή Συζήτηση (20’)

16:00

Προώθηση της ΚΑΛΟ
στο ευρύ κοινό

Ομιλητής: Dock Συνεργατικός Χώρος ΚΑΛΟ

16:45

Κλείσιμο των
παρουσιάσεων

Αντώνης Βορλόου, Ειδικός Γραμματέας
Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

Ανοικτή Συζήτηση (20’)

14:30 – 15:15
Ηλεκτρονικό Μητρώο
&
Φορέων ΚΑΛΟ
17:00 – 17:45
15:15 – 16:00
Εργαλείο Αποτύπωσης
&
Κοινωνικού Αντικτύπου
17:45 – 18:30

Εισηγητής: Equal Society,
Social Value Greece

10:00 | 30’ | Εγγραφές
10:30 | 30’
Χαιρετισμός

11:00 | 50’
Δημιουργώντας
ένα
αποτελεσματικό
οικοσύστημα για
την ΚΑΛΟ

13:00 | 45’
Αναγκαίες
παρεμβάσεις
για την Εξαγορά
Επιχειρήσεων
από τους
Εργαζομένους
στο πλαίσιο της
ΚΑΛΟ

13:45 | 45’ | Ελαφρύ Γεύμα
14:30 | 45’

14:30 | 45’

Εκπαίδευση και
Κατάρτιση για την
ΚΑΛΟ

Μητρώο
Φορέων
ΚΑΛΟ

15:15 | 45’
Προώθηση
και ανάπτυξη
υποστηρικτικών
υπηρεσιών για
την ΚΑΛΟ

15:45 | 45’
Εργαλείο
Αποτύπωσης
Κοινωνικού
Αντικτύπου

Προώθηση της
ΚΑΛΟ στο ευρύ
κοινό

16:45 | 15’
Κλείσιμο των
παρουσιάσεων

Εργαστήριο 1ου ορόφου

17:00 | 45’
Μητρώο
Φορέων
ΚΑΛΟ

Συντονιστής: Ολίβια Κυριακίδου
& Design Thinkers Greece

17:45 | 45’
Εργαστήριο 2ου ορόφου

Συντονιστής: Design Thinkers Greece
Ισόγειο

Όλα τα εργαστήρια διεξάγονται στο κτήριο: Innovathens powered by Samsung

Χάρτης Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων
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Δεξαμενές Καθαρισμού

Innovathens

οδός Πειραιώς

Ισόγειο

Σκοπιμότητα
και δυνατότητες
εναρμόνισης της
Συνεταιριστικής
Νομοθεσίας

Εργαστήριο 1ου ορόφου

(συνέχεια προηγούμενης
συνάντησης)

είσοδος Α

2ος
Όροφος

16:00 | 45’
Εισηγητής: Νίκος Μποσινάκος,
Τμήμα Μητρώου Φορέων ΚΑΛΟ

17:00 – 18:30 World Café

1ος
Όροφος

12:15 | 45’

Πρόγραμμα Εργαστηρίων

Διάλογος φορέων
Εκπαίδευσης &
17:00 – 18:30 Κατάρτισης για την
ΚΑΛΟ

Δεξαμενές
Καθαρισμού

11:50 | 25’ | Διάλειμμα για Καφέ

Όλες οι παρουσιάσεις διεξάγονται στην αίθουσα: Δεξαμενές Καθαρισμού

ΜΕΤΡΟ Κεραμικός

Εργαστήρια Innovathens

Παρουσιάσεις
Θεανώ Φωτίου, Αναπληρώτρια Υπουργός
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Geraldine Mahieu, Head of Unit,
Structural Reform Support Service,
European Commission
Αναστασία Ανδρίτσου,
Διευθύντρια British Council Greece

είσοδος Γ

Εργαλείο
Αποτύπωσης
Κοινωνικού
Αντικτύπου

17:00 | 90’
Διάλογος
φορέων
Εκπαίδευσης
& Κατάρτισης
για την ΚΑΛΟ

18:30 | 60’ | Ποτό

Παρουσίαση αποτελεσμάτων
του έργου τεχνικής βοήθειας
“Ανάπτυξη της
Κοινωνικής
και Αλληλέγγυας
Οικονομίας
στην Ελλάδα”
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17:00 | 90’
World Café

