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ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ 8 

 

Σίτλος Εργαστηρίου: «Πολιτιστική Δημιουργία - Εναλλακτικός & Τπεύθυνος 

Σουρισμός» 

Ημερομηνία & Ώρα: Κυριακή 4 Απριλίου 2021 / 14:00 – 16:00 

Διοργανωτής: Γιώργος Καραμπάτος 

Εισηγητές: Παύλος Μεγαλοβασίλης, Γιώργος Κόκκινος, Νέλλη Κουβελάκη ωτήρης 

Βαρελάς, Παναγιώτης Καραβατάκης, Κώστας Σσιοπάνος, Λεωνίδας Μαυρουδής  

Πρόγραμμα Εργαστηρίου 

 «Η αγροτική & τουριστική μικροοικονομία στο ηλεκτρονικό εμπόριο» - Παύλος 

Μεγαλοβασίλης, Τπεύθυνος Ηλεκτρονικού Εμπορίου, Knowledge Broadband 

Services Α.Ε., Πάτρα 

 «Οι πολυσυλλεκτικές & πολυλειτουργικές μορφές γεωργίας και η συμβολή τους 

στην κοινωνική οικονομία στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και του 

υπεύθυνου τουρισμού» - Γιώργος Κόκκινος, Πρόεδρος Ομάδας Παραγωγών 



Εκπαιδευτικό Διαδικτυακό εμινάριο 

«Μέντορες για την Κοινωνική Οικονομία» 

2 - 4 Απριλίου 2021 

«Η συμβολή της Κοινωνικής Οικονομίας στην ανάκαμψη» 
 

ελίδα 21 από 27   

ελαιολάδου & επιτραπέζιας ελιάς ΄ΝΗΛΕΑ΄, Μεσσηνία 

 «Τουριστικός Προορισμός & Ψηφιακοί Νομάδες» - Νέλλη Κουβελάκη,  Manager 

"House by Phaos" Κοιν..Επ.,  Καλαμάτα 

 «Στρατηγική του αλληλέγγυου ανταγωνισμού στον τουριστικό τομέα στην μετά 

COVID- 19 περίοδο» - ωτήρης Βαρελάς,  Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο 

Πειραιά 

  «Η ανάδειξη του Λεσβιακού Ελαιώνα μέσω της Κοινωνικής & Αλληλέγγυας 

Οικονομίας» - Παναγιώτης Καραβατάκης, ΚοινΕΠ Μοδούσα Λέσβου & 

Κωνσταντίνος Σσιοπάνος, Ακτιβιστής,  ΑΜΚΕ ΠΟΡΟ – Λέσβος 

 «Βιώσιμη πολιτιστική διαχείριση των βιομηχανικών κτιρίων επ’ ωφελεία του 

πολιτισμού και της τοπικής οικονομίας.  Η περίπτωση του παλαιού 

Σιδηροδρομικού Σταθμού Αιγίου» - Λεωνίδας Μαυρουδής, Διαχειριστής της 

ΑΜΚΕ Προώθηση Πολιτιστικών Αξιών - Αίγιο 

υνοπτική Περιγραφή του περιεχομένου του Εργαστηρίου 

ε περιόδους μεγάλων κοινωνικών μετασχηματισμών και όξυνσης του παγκόσμιου 

ανταγωνισμού - όχι μόνο μεταξύ χωρών αλλά και μεταξύ των χωριών και πόλεων της 

ίδιας χώρας, θα πρέπει ο τρίτος τομέας της οικονομίας, να στρέψει την προσοχή του 

πέρα από τις παραδοσιακές πηγές ανάπτυξης, στις ευκαιρίες που παρουσιάζονται στο 

πλαίσιο της πολιτιστικής δημιουργίας και του εναλλακτικού & υπεύθυνου τουρισμού.  

το πλαίσιο αυτό ο τρίτος τομέας της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας πρέπει 

να αξιοποιήσει το δυναμικό του πολιτισμού και της δημιουργικότητας με σκοπό την 

ανάπτυξη και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών και κατ’ επέκταση της 

βιωσιμότητας της περιοχής.  

Θα πρέπει να μάθει να καλύπτει και να αξιοποιεί τα κενά που αφήνει πίσω της η 

παραδοσιακή οικονομία και ως τομέας να διεκδικεί η κοινωνική οικονομία να τεθεί 

στο επίκεντρο της ελληνικής πολιτικής ατζέντας. 

Τπάρχουν τρόποι για να εντοπίσουμε τις ανάγκες και τα τοπικά πλεονεκτήματα που 

επιδέχονται βελτίωση όπως επίσης και να αντλήσουμε διδάγματα από παρόμοιες 
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ευκαιρίες που υλοποιήθηκαν από φίλους συνοδοιπόρους της κοινωνικής οικονομίας, 

όπου τα αποτελέσματα είναι ικανοποιητικά. 

Τπάρχουν περιθώρια καινοτομίας στον τομέα της ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ και 

του ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟΤ & ΤΠΕΤΘΤΝΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ στο πλαίσιο της κοινωνικής & 

αλληλέγγυας οικονομία.  

Για Παρακολούθηση / υμμετοχή 

 https://zoom.us/j/98139466988  

https://zoom.us/j/98139466988

