
 
 

 

Τελικό Απολογιστικό Συνέδριο του έργου «I SEE» στην Κομοτηνή από την Περιφέρεια 

Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 

Την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2020, η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 

διοργάνωσε το τελικό απολογιστικό συνέδριο του έργου “Κοινωνική Επιχείρηση Αξιοποίησης 

Δομών Εφαρμογής”, με ακρωνύμιο “Ι-SEE”, του Συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος 

Διασυνοριακής Συνεργασίας “Interreg V-A Cooperation Programme: GREECE-BULGARIA 

2014-2020”, στο αμφιθέατρο του ιδρύματος Παπανικολάου στην Κομοτηνή. 

Την εκδήλωση άνοιξε η συντονίστρια του Έργου και Προϊσταμένη της Διεύθυνσης 

Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας, κα Παρασκευή Χουρίδου, η οποία 

πληροφόρησε τους συμμετέχοντες σχετικά με το αντικείμενο και τους στόχους του Έργου “Ι-

SEE”, ενώ υπογράμμισε τη σημασία της κοινωνικής επιχειρηματικότητας για την ευρύτερη 

περιοχή. Ακολούθως, τον λόγο έλαβε ο εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος 

ευρωπαϊκών προγραμμάτων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης κ. Αλέξιος 

Πολίτης, ο οποίος τόνισε τη σπουδαιότητα του έργου και επεσήμανε ότι η Περιφέρεια 

προτίθεται με διάφορες δράσεις να ενισχύσει την κοινωνική επιχειρηματικότητα στην 

Περιφέρεια. Εν συνεχεία, χαιρετισμό απηύθυνε ο εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος 

Διεθνών Σχέσεων  της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης κ. Κωνσταντίνος 

Κουρτίδης. 

Στη συνέχεια, εκπρόσωποι από όλους τους εταίρους του έργου παρουσίασαν τις δράσεις που 

υλοποίησαν στο πλαίσιο του «I SEE». Ειδικότερα, η κ. Παρασκευή Χουρίδου παρουσίασε τα 

αποτελέσματα της πρωτογενούς έρευνας για τις ανάγκες και ευκαιρίες κοινωνικής 

επιχειρηματικότητας στη διασυνοριακή περιοχή. o εκπρόσωπος της «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΕΡΓΩΝ 

ΠΟΛΙΤΩΝ» κ. Γεώργιος Μπεκιαρίδης και ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφέρειας Smolyan 

Βουλγαρίας κ. Andrian Petrov, παρουσίασαν τον μηχανισμό Υποστήριξης και τα κατάλληλα 

εργαλεία για τις κοινωνικές επιχειρήσεις στη διασυνοριακή περιοχή που αναπτύχθηκαν, που 

περιλαμβάνει το εργαλείο μέτρησης ετοιμότητας για κοινωνική επιχειρηματικότητα που 

ανέπτυξαν στο πλαίσιο του έργου, τη δημιουργία ενός οδηγού επιχειρήσεων και μοντέλου 

franchise. 

Τέλος, το συνέδριο έκλεισε με τις παρουσιάσεις του κ. Πέτρος Δημητριάδης (εκπρόσωπος 

του δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Στήριξη» και κ. Ivo Tsarev (εκπρόσωπος του 

Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου του Smolyan), σχετικά με τις δομές υποστήριξης 

των κοινωνικών επιχειρήσεων που αναπτύχθηκαν στην Ελλάδα και στη Βουλγαρία στο 

πλαίσιο του έργου, αντίστοιχα. 

Περισσότερες πληροφορίες για το Έργο “I-SEE”, μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του: 

http://www.isee-interreg.eu/. 
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