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Η κοινωνική επιχειρηματικότητα μπορεί να μεταμορφώσει τη ζωή 

σας! 
If you want to learn more how to become a Social Entrepreneur visit us 

https://socialentrepreneur.eu/ & https://www.facebook.com/ESEerasmus 

 

 
  

 
  

Το meeting πραγματοποιήθηκε ψηφιακά, λόγω της δυσχερούς περίστασης που βιώνουμε, με την πανδημία 

COVID-19 να έχει επηρεάσει ολόκληρο τον πλανήτη. 

Ενώ το αρχικό πλάνο ήταν να ταξιδέψουμε στην Ελλάδα, αντ’ αυτού συναντηθήκαμε  online. Παρόλα 

αυτά, χάρη στα τεχνολογικά εργαλεία και την καλή διάθεση όλων των εταίρων, το meeting ήταν 

επιτυχημένο. Εταίροι από Ιταλία, Ελλάδα, Γαλλία, Κύπρο, Πορτογαλία και Ρουμανία συζήτησαν για τις 

δραστηριότητες που έχουν πραγματοποιηθεί έως τώρα και τα μελλοντικά βήματα. 

Το meeting επικεντρώθηκε περισσότερο στη διαδικασία διάδοσης όλων των δραστηριοτήτων και των 

παραδοτέων του έργου ESE, με σκοπό να ευαισθητοποιήσει και να ενημερώσει όλους τους 

ενδιαφερόμενους  για τη σημασία της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας 

 

https://socialentrepreneur.eu/
https://www.facebook.com/ESEerasmus


 

 

 Αναζητάτε καινοτόμες ευκαιρίες για την επαγγελματική σας 

ζωή? 

Οι Κοινωνικές Επιχειρήσεις προσφέρουν ευκαιρίες για ικανοποιητική εργασία και συν-

δημιουργούν έσοδα! 

 

 Αναζητούμε καλές πρακτικές,  ενδυνάμωση νέων και πνεύμα κοινωνικής 

επιχειρηματικότητας! 

 

 Υποστηρίζουμε κοινωνική και επαγγελματική ανάπτυξη μέσω καινοτόμων δράσεων! 

 

 Αναζητούμε ευκαιρίες στην αγορά εργασίας! 

 

 

Ανακαλύψτε εάν είστε δημιουργικός ή ηγέτης! 

Εμπρός για ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ! 

Οι κοινωνικές επιχειρήσεις είναι οργανισμοί που βρίσκονται μεταξύ του δημόσιου και του 

ιδιωτικού τομέα, αν και λειτουργούν σε εμπορική βάση, επιδιώκουν τον πρωταρχικό στόχο της 

εξυπηρέτησης των κοινοτήτων στις οποίες βρίσκονται. Οι δραστηριότητές τους περιλαμβάνουν 

τη δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης για άτομα που διαφορετικά θα μπορούσαν να είναι 

άνεργοι. 

Το  πρόγραμμα  χρηματοδοτήθηκε  με  την  βοήθεια  της  Ευρωπαϊκής  Επιτροπής .  Τα  

περιεχόμενα  αυτής  της  δημοσίευσης  απηχούν  αποκλειστ ικά  τ ις  απόψεις  των  συντακτών  

της  και  σε  καμία  περίπτωση  δεν  πρέπει  να  θεωρηθεί  ότι  απηχούν  τ ις  απόψεις  της  

Ευρωπαϊκής  Επιτροπής .  Η  Επιτροπή  δεν  φέρει  καμία  ευθύνη  για  οποιαδήποτε  χρήση  των  

πληροφοριών  που  περιέχει  αυτή  η  δημοσίευση  

www.socialentrepreneur.eu Ακολουθήστε μας: 
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