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ΗΜΕΡΙ∆Α :  

«Κοινωνικές επιχειρήσεις, ένα νέο εργαλείο Ανάπτυξης», 

 Στεµνίτσα Αρκαδίας, Κυριακή 26/08/2012 

 

 
Με µεγάλη επιτυχία έγινε την Κυριακή 26/8/2012 στη Στεµνίτσα Αρκαδίας µε πρωτοβουλία 
της "Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης για την Προστασία του Μαινάλου" 
(της  πρώτης  Κοινωνικής  Επιχείρησης  της Πελοποννήσου)  σε συνεργασία µε τον ∆ήµο 

Γορτυνίας,  ηµερίδα µε θέµα : «Κοινωνικές επιχειρήσεις, ένα νέο εργαλείο 

Ανάπτυξης». 
Στην ηµερίδα συζητήθηκαν οι ευκαιρίες που δίνει ο  νόµος 4019 / 30.09.2011 για τις 
τοπικές κοινωνίες και πως αυτό το µοντέλο, τώρα που το κράτος µικραίνει θα είναι η 
διέξοδος για την ανάπτυξη. Την ηµερίδα παρακολούθησαν περισσότερα από 100 άτοµα, 
κατά το πλείστον εκπρόσωποι φορέων από όλη την Πελοπόννησο, οι οποίοι 

ενηµερώθηκαν για τα οφέλη που προσφέρει ο νόµος αυτός στο κοινωνικό σύνολο και στη 
δυνατότητα  συνέργειας µε την Τοπική Αυτοδιοίκηση.  
Σκοποί της «ΜΑΙΝΑΛΟΝ Κοιν.Σ.Επ.», οποία έχει βραβευθεί για την ιδέα αυτή στον 
τελευταίο διαγωνισµό ίδρυσης καινοτόµων επιχειρήσεων “Start Up Live Athens 2”, ο 
οποίος διεξήχθη στην Αθήνα την 10/6/2012 είναι: 
α)Προστασία του δάσους του Μαινάλου. 
β)Συλλογή και επεξεργασία ξερών ξύλων,  κλαδιών και εν γένει δασικών υλικών των 
οποίων επιτρέπεται η απόληψη και χρήση, καθώς και η παραγωγή δασοκοµικών 
προϊόντων, συµπυκνωµάτων ξύλου (pellet) κ.λ.π.  
γ)∆ηµιουργία κέντρου περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για το δάσος. 
Η ίδρυση της επιχείρησης αυτής, πέρα από την προστασία του δάσους από πυρκαγιές,  
προσφέρει διέξοδο στους άνεργους νέους της περιοχής. 
 
Στην ηµερίδα µίλησαν οι εξής:   

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΜΑΣ, ∆ρ.Κοινωνιολογίας, συγγραφέας, Προιστάµενος 
τµήµατος Μητρώου Κοινωνικής Οικονοµίας στο Υ$ουργείο Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Πρόνοιας : «Προβλήµατα και �ροο�τικές για την ανά�τυξη της 
κοινωνικής οικονοµίας: η Ελληνική �ραγµατικότητα υ�ό το φως της Ευρω�αϊκής 
εµ�ειρίας»  
 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΙΣΜΑΝΙ∆ΟΥ, νοµικός, στέλεχος τµήµατος Μητρώου Κοινωνικής 
Οικονοµίας στο Υ$ουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας : «Το 
νοµοθετικό �λαίσιο για τις κοινωνικές συνεταιριστικές ε�ιχειρήσεις στην Ελλάδα» 
 

ΦΙΟΡΗ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ, ∆ρ.Κοινωνικής Ε$ιχειρηµατικότητας & Κοινωνικού 
Franchise, Λέκτορας Πανε$ιστηµίου Brunel Λονδίνου, Σύµβουλος Ίδρυσης Κοινωνικών 
Ε$ιχειρήσεων : «Είναι η Κοινωνική Ε�ιχειρηµατικότητα µια Βιώσιµη Λύση στην 
Οικονοµική Κρίση; Ποιος είναι ο ρόλος της Κοινωνικής Καινοτοµίας και των 
Κοινωνικών ∆ικτύων;» 



ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΓΟΣ, οικονοµολόγος, σύµβουλος ε$ιχειρήσεων,: «Κοινωνικές 
Συνεταιριστικές Ε�ιχειρήσεις - ένα νέο εργαλείο Ανά�τυξης : «ΜΑΙΝΑΛΟΝ 
Κοιν.Σ.Ε�.», η �ρώτη κοινωνική συνεταιριστική ε�ιχείρηση της Πελο�οννήσου»  

ΝΙΚΗ ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ,  οικονοµολόγος, Αντιδήµαρχος Οικονοµικών- ∆ιοικητικών 
Υ$ηρεσιών & ΚΕΠ του ∆ήµου Ιλίου : «Ένα �αράδειγµα ίδρυσης Κοιν.Σ.Ε�. κοινωνικού 
σκο�ού στο ∆ήµο Ιλίου» 
 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, ηλεκτρολόγος µηχανικός Ε.Μ.Π., ∆ήµαρχος Γορτυνίας : 
«Το�ική Αυτοδιοίκηση και Κοινωνικές Συνεταιριστικές Ε�ιχειρήσεις, µια δυναµική 
συνέργεια µε �ροο�τική» 
 

 
 

 


