
φιλοξενία εκδήλωσης:

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ανάπτυξη του παρόντος 
εγγράφου δεν αποτελεί έγκριση του περιεχομένου του, το οποίο αντικατοπτρίζει 
μόνο τις απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί 
υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.

Εισάγοντας τους Στόχους 
Βιώσιμης Ανάπτυξης στις 
επιχειρήσεις: Οφέλη και εργαλεία

Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2022 
18:30 – 21:00
Σεράφειο (Εχελιδών & Πειραιώς 144,  
Αθήνα 118 54)



Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ανάπτυξη του παρόντος 
εγγράφου δεν αποτελεί έγκριση του περιεχομένου του, το οποίο αντικατοπτρίζει 
μόνο τις απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί 
υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.

φιλοξενία εκδήλωσης:

Το ΚΜΟΠ – Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας σας προσκαλεί να 
συμμετάσχετε σε σεμινάριο με θέμα «Εισάγοντας τους Στόχους Βιώσιμης 
Ανάπτυξης στις επιχειρήσεις: Οφέλη και εργαλεία», που διοργανώνει τη Δευτέρα 
12 Δεκεμβρίου 2022, ώρα 18:30-21:00, στο Σεράφειο του Δήμου Αθηναίων 
(Εχελιδών & Πειραιώς 144- ΑΙΘΟΥΣΑ: T.E.C. (technology, engineer, creation) / 
1ος όροφος).

Τo σεμινάριο απευθύνεται σε νέους επιχειρηματίες, επαγγελματίες 
που εκπαιδεύουν νέους/ες επιχειρηματίες, καθώς και σε άτομα που 
δραστηριοποιούνται ή ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν στον χώρο της 
επιχειρηματικότητας και η παρακολούθησή του είναι δωρεάν.

Oι θεματικές που θα αναπτύξουμε είναι οι εξής:
• Εισαγωγή στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) και πώς αυτοί 

συνδέονται με την επιχειρηματική δραστηριότητα

• Πράσινο Επιχειρηματικό Σχέδιο: Γνωρίζοντας τον οικονομικό, περιβαλλοντικό 
και κοινωνικό αντίκτυπο μιας πράσινης επιχείρησης

• Εργαλεία για την ενσωμάτωση των SDGs στις επιχειρήσεις

• Γνωρίζοντας πρακτικές για την υλοποίηση των SDGs στην επιχείρησή σας

• Συνδέοντας τις κοινωνικές επιχειρήσεις με τους SDGs
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Meet the experts

Η Άννα Δεμίρη είναι Υπεύθυνη Διαχείρισης και Έρευνας Ευρωπαϊκών προγραμμάτων 
στο ΚΜΟΠ - Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας με έμφαση στον τομέα της 
επιχειρηματικότητας και της ενδυνάμωσης των δεξιοτήτων των νέων για την αγορά 
εργασίας. Στο παρελθόν έχει εργαστεί στον τομέα της επιχειρηματικότητας και 
της καινοτομίας στις Βρυξέλλες στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, 
εκπροσωπώντας τις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις και έχει διαχειριστεί 
projects στο πλαίσιο ευρωπαϊκών προγραμμάτων για την ένταξη των νέων στην 
επιχειρηματικότητα. Εκτός από επαγγελματική εμπειρία έχει επίσης μακρά πορεία στον 
εθελοντισμό και σε μεθόδους μη τυπικής εκπαίδευσης στο πρόγραμμα Erasmus+ ως 
μέλος του δικτύου φοιτητών Erasmus.

Η Ιωάννα Λαγιόκαπα είναι Υπεύθυνη Διαχείρισης και Έρευνας Ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων στο ΚΜΟΠ - Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας με έμφαση 
στον τομέα της βιώσιμης ανάπτυξης και της επιχειρηματικότητας. Έχει εμπειρία 
στην ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού στη θεματική της επιχειρηματικότητας και της 
κλιματικής αλλαγής, ενώ έχει πραγματοποιήσει πολλές διαδικτυακές εκπαιδεύσεις και 
σεμινάρια εστιάζοντας κυρίως στους νέους.

Tην εκπαίδευση θα πραγματοποιήσουν η Άννα Δεμίρη και η Ιωάννα Λαγιόκαπα, υπεύθυνες 
ανάπτυξης του εκπαιδευτικού υλικού των ευρωπαϊκών έργων Stars4SD και Empower.

Για τη συμμετοχή σας στην εκδήλωση είναι απαραίτητη η προεγγραφή. Στους 
συμμετέχοντες και τις συμμετέχουσες θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΔΩ
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Λίγα λόγια για τα προγράμματα

Το σεμινάριο πραγματοποιείται στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών  έργων  Stars4SD και Empower. 
To Stars4SD αποτελεί μια πρωτοβουλία, χρηματοδοτούμενη από το πρόγραμμα Erasmus+ της 
Ε.Ε., την οποία υλοποιεί το ΚΜΟΠ. Στόχος του είναι να ενισχύσει την επιχειρηματικότητα των 
νέων, την καινοτομία και την ενεργό συμμετοχή τους στα κοινά, προωθώντας στην πράξη τους 
ακόλουθους πέντε στόχους βιώσιμης ανάπτυξης: 1) παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης, 2) ισότητα 
των φύλων, 3) αξιοπρεπή εργασία και οικονομική ανάπτυξη, 4) μείωση των ανισοτήτων και 5) 
υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή. Στο πλαίσιο του προγράμματος, θα δημιουργηθεί και ένα 
σύστημα επιβράβευσης νέων επιχειρηματιών που υιοθετούν τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης 
στις επιχειρήσεις τους. Το έργο EMPOWER – Εργαλεία για τη βιωσιμότητα της κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας στοχεύει στην ενδυνάμωση της βιωσιμότητας και της αποδοτικότητας 
των ήδη υπαρχουσών ή νέων κοινωνικών επιχειρήσεων και την υποστήριξη των επιχειρηματιών 
μέσα από τη δημιουργία ενός δικτύου ανταλλαγής πληροφοριών και πρακτικών μεταξύ του 
επιχειρηματικού κόσμου και των  νέων επιχειρηματιών.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κ. Ματράκα στο  
email stars4sd-project@kmop.org  και με την κ. Αζάρη στο email empower-project@kmop.org ή 
τηλεφωνικά στο 210 3637547.
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