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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 235/26-10-2017 

ΘΕΜΑ: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ ΣΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Από την Τετάρτη 1/11/2017 έως την Παρασκευή 3/11/2017 

διοργανώνεται στην «Τεχνόπολη», στο Γκάζι, από το Υπουργείο 

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης η 1η 

Έκθεση Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας «ΚΑΛΟ ATHENS 

EXPO ’17». Στην έκθεση θα συμμετάσχουν οι φορείς κοινωνικής 

οικονομίας, με σκοπό την προβολή των δραστηριοτήτων τους, την 

καλύτερη μεταξύ τους γνωριμία και την ανταλλαγή απόψεων για θέματα 

που αφορούν τον Κοινωνικό Τομέα της οικονομίας. 

Το πρόγραμμα της Έκθεσης, που θα είναι ανοιχτή τις ώρες 11.00- 23.00 

με δωρεάν είσοδο για το κοινό, έχει ως εξής: 

 

Τετάρτη, 1/11/2017 

 

12.00-14.00 : Εργαστήριο 1: «Χτίζοντας συνεργατικές ομάδες: Το  

                       κλειδί της βιωσιμότητας» 

  Εργαστήριο 2: «Εργαστήριο ψηφιακών εργαλείων 

  ανοικτού κώδικα, για την οργάνωση και την εσωτερική  

  επικοινωνία ομάδων» 

16.00-17.30 :  Παρουσίαση της Ετήσιας Έκθεσης για την ΚΑΛΟ 

19.00           :   Εγκαίνια Έκθεσης: Χαιρετισμός Ρ. Αντωνοπούλου, Αν. 

                      υπουργού εργασίας / Ομιλία πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα 

 

Πέμπτη, 2/11/2017 

 

12.00-14.00 : Εργαστήριο 1: «Παράγουμε και... εξάγουμε:  

                      Συνεταιριστικά προϊόντα και υπηρεσίες πέρα από τα  

                      σύνορα» 

                       Εργαστήριο 2: «Μέτρηση Θετικού Κοινωνικού  

   Αντίκτυπου»           

18.00- 20.00: Συζήτηση: «20 λεπτά κήρυγμα... Οι φορείς ΚΑΛΟ     

                      αυτοπαρουσιάζονται» 
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Παρασκευή, 3/11: 

 

12.00- 14.00: Εργαστήριο 1: «Ψηφιακή Επικοινωνία 1.0» 

  Εργαστήριο 2: «Business Plan και Οικονομικά για μη      

  ειδικούς» 

 

Το ΠΑΚΟΕ, επίσημα εγγεγραμμένος φορέας στο Μητρώο Φορέων 

Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, θα συμμετάσχει δυναμικά 

στην Έκθεση με δικό του περίπτερο. Οι παρεμβάσεις του θα 

πραγματοποιηθούν στο σύνολο των εκδηλώσεων της Έκθεσης και θα 

αφορούν κυρίως τον διαδραστικό σχεδιασμό της επικοινωνίας με τους 

φορείς και το κοινό, πάντα με στόχευση το περιβαλλοντικό συμφέρον 

μέσω πολιτικών αειφορίας, εστιασμένων στο πεδίο της κοινωνικής 

συνεταιριστικής οικονομίας. 

 

Συγκεκριμένα, οι δραστηριότητες του ΠΑΚΟΕ στο τριήμερο αυτό θα 

περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων: 

 

 φύτευση σε αυτοσχέδια παρτέρια διάφορων λαχανικών 

 λειτουργία εργαστηρίου μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης 

 μέτρηση παραμέτρων ποιότητας νερού 

 μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας 

 μετρήσεις θορύβου 

 διανομή ενημερωτικού έντυπου υλικού για περιβαλλοντικά 

θέματα 

 δωρεάν διανομή της εφημερίδας «ΟΙΚΟνομία» του ΠΑΚΟΕ 

 διοργάνωση μικρών συζητήσεων για τη βελτίωση της 

ποιότητας ζωής 

 

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ 
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