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1. Τόπος
Η 1η Έκθεση Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας διοργανώνεται
από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
στην «Τεχνόπολη» του Δήμου Αθηναίων (Πειραιώς 100, Γκάζι).
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Στις αίθουσες Δ12 και Δ7 (όπως αυτές παρουσιάζονται στο διάγραµµα,
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σε επόµενη σελίδα) θα βρίσκονται τα περίπτερα των εκθετών και των σχετικών
οργανισμών με την Κοινωνική και Αλληλέγγυα, ενώ στην αίθουσα Δ10 θα
διεξαχθούν τα εργαστήρια και οι εκδηλώσεις. Την πρώτη ημέρα της έκθεσης,
το αμφιθέατρο του ραδιοσταθμού Αθήνα 9.84 θα φιλοξενήσει την ομιλία του
πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα και της αναπληρώτριας υπουργού Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κας Ράνιας Αντωνοπούλου.
Στον ίδιο χώρο θα γίνει η εναρκτήρια εκδήλωση της έκθεσης, με την ομιλία
του Ειδικού Γραμματέα Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας,
κ. Αντώνη Α. Βορλόου. Στους εξωτερικούς χώρους θα διεξαχθούν πολλαπλές
δράσεις και θα υπάρχουν χώροι συνάντησης, φαγητού, ενημέρωσης κ.α.

Πρόσβαση

Η πρόσβαση στους χώρους της «Τεχνόπολη» θα γίνεται από την είσοδο
επί της οδού Περσεφόνης (κοντά στη συμβολή με την οδό Πειραιώς
και 200 μέτρα από το σταθμό του Μετρό «Κεραμεικός»). Αν έρθετε με αυτοκίνητο:
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. – Χώρος Στάθμευσης Κεραμεικός.
Στο χώρο θα υπάρχουν σημεία επικοινωνίας με το Υπουργείο και ενημέρωσης

1. Τρόλεϊ

2. Λεωφορεία

3. Μετρό

τόσο για την Έκθεση όσο και για θέματα Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.

Νο 21

049, 815, 838, 914,

Μπλε γραμμή

Η κεντρική γραμματεία καθώς και το περίπτερο του Υπουργείου θα βρίσκονται

Β18, Γ18

στην αίθουσα 12, ενώ στην κεντρική αυλή, μπροστά από την αίθουσα Δ7, θα
τοποθετηθεί το κεντρικό υπαίθριο info-point.

Στάση «Φωταέριο»

Στάση «Φωταέριο»

Σταθμός «Κεραμεικός»
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2. Χρόνος
Ο Νοέμβρης έχει καθιερωθεί παγκοσμίως ως ο μήνας Κοινωνικής και Αλληλέγγυας
Οικονομίας (Κ.Αλ.Ο). Γι’ αυτό, η 1η Έκθεση Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας
θα διεξαχθεί από την Τετάρτη 1 Νοεμβρίου μέχρι και την Παρασκευή 3 Νοεμβρίου.
Το επίσημο ωράριο λειτουργίας της έκθεσης για κάθε ημέρα είναι 11:00- 23:00.
Το ωράριο αυτό αναφέρεται στο κοινό των επισκεπτών και όχι στους εκθέτες.
Για την παραλαβή και προετοιμασία των περιπτέρων, οι εκθέτες οφείλουν
να προσέλθουν είτε από την προηγούμενη μέρα 31 Οκτωβρίου στις 20.00,
είτε πρώτη μέρα της έκθεσης, 1 Νοεμβρίου, στις 8.00 το πρωί.
Την πρώτη ημέρα της έκθεσης, Τετάρτη 1 Νοεμβρίου, ο χώρος θα ανοίξει στις 8.00
για την προετοιμασία των εκθετών και την τοποθέτηση των εκθεμάτων στα περίπτερα.
Την Τρίτη 31 Οκτωβρίου, στην αίθουσα Δ10, το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καλεί όλους τους Φορείς Κ.Αλ.Ο που
δήλωσαν συμμετοχή στην έκθεση σε συνάντηση καλωσορίσματος, γνωριμίας
και ενημέρωσης για τις επόμενες ημέρες. Η συνάντηση θα ξεκινήσει στις 20.00
και θα συνοδεύεται από ελαφρύ γεύμα.

3. Είσοδος
Η είσοδος και η περιήγηση, σε όλους τους χώρους της έκθεσης, καθώς
και η παρακολούθηση, συμμετοχή και διοργάνωση σε όλες τις συζητήσεις,
εκδηλώσεις και πολιτιστικές δράσεις είναι ελεύθερη και δωρεάν, τόσο για τους
συμμετέχοντες Φορείς Κ.Αλ.Ο. όσο και για τους επισκέπτες και τις επισκέπτριες.

Πληροφορίες για τους εκθέτες

για τα τεχνικά ζητήματα του χώρου στην οποία πρέπει να απευθύνεστε για κάθε πιθανή
παρέμβαση. Έξτρα ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις καθώς και υδραυλικές παροχές δεν
παρέχονται, με εξαίρεση τους ειδικά διαμορφωμένους χώρους καφέ και φαγητού στον
εξωτερικό χώρο. Σε περίπτωση που ο Φορέας Κ.Αλ.Ο. που εκπροσωπείτε ενδιαφέρεται για

1. Χαρακτηριστικά περιπτέρων.

τους χώρους αυτούς, στέλνετε αίτημα στο expo_kalo@ypakp.gr.

Όλες οι αιτήσεις συμμετοχής στην Έκθεση που κατατέθηκαν από Φορείς Κ.Αλ.Ο.

2. Διοργάνωση συζητήσεων- δράσεων / Pop up hub

έχουν γίνει αποδεκτές. Έτσι, σε κάθε Φορέα παρέχεται εκθεσιακός χώρος ίδιων
διαστάσεων. Ο χώρος που αντιστοιχεί σε κάθε Φορέα περιλαμβάνει τα παρακάτω:

•

Κάθετο Πάνελ διαστάσεων 1m μήκους x 2.5m ύψους. Σε αυτό μπορούν οι

εκθέτες να τοποθετούν ή προβάλουν ό,τι επιθυμούν. Επί αυτού θα τοποθετηθεί
ταμπέλα σήμανσης 15cm με το λογότυπο και το όνομα του κάθε Φορέα.
Επομένως για την καλύτερη τοποθέτηση του πληροφοριακού υλικού μπορείτε
να υπολογίσετε μια καθαρή επιφάνεια 1,00m x 2.30m.

•

Κάθε Πάνελ μπορεί να υποδεχτεί μέχρι και 2 ράφια διαστάσεων 0,25m

x 1,00m. Όσοι εκθέτες επιθυμούν να έχουν ράφια στα περίπτερά τους,
παρακαλούνται να στείλουν mail στο expo_kalo@ypakp.gr ή να επικοινωνήσουν
μέσω του τηλεφώνου για τεχνικές πληροφορίες.

•
•
•
•

Πάγκος εκθεμάτων και προϊόντων διαστάσεων 0,60m x 1,2m.
2 καρέκλες
Ηλεκτρολογικές παροχές με απόληξη σε πρίζα σούκο
Επαρκή φωτισμό με σποτ ανά περίπτερο

Υπενθυμίζεται ότι η παροχή των περιπτέρων δίνεται δωρεάν από τη διοργάνωση και
περιλαμβάνει αυτές τις βασικές τεχνικές υποδομές. Η επιλογή του υλικού ή των προϊόντων
και το αντίστοιχο κόστος παραγωγής και εκτύπωσης είναι ευθύνη των ίδιων των εκθετών.
Σημειώνεται, επίσης, ότι υπάρχει η πρόθεση για κάλυψη ειδικών αναγκών χώρου που
πιθανώς να έχουν συγκεκριμένοι εκθέτες λόγω του είδους των υπηρεσιών και προϊόντων
που παρέχουν. Επίσης δεν αποτρέπεται η σχετική παρέμβαση των εκθετών στο χώρο
που τους διατίθεται με στόχο την καλύτερη ανάδειξη των εκθεμάτων τους, στο βαθμό
που δεν επηρεάζει αρνητικά τους άλλους εκθέτες και τη γενική λειτουργία του χώρου.
Σε κάθε περίπτωση, εκ μέρους της διοργάνωσης θα υπάρχει στο χώρο ομάδα υπεύθυνη

Στο πλαίσιο της Έκθεσης προκρίνεται η διοργάνωση συζητήσεων, εργαστηρίων,
συναντήσεων εργασίας και άλλων δράσεων από τους Φορείς Κ.ΑΛ.Ο που συμμετέχουν.
Ο στόχος είναι να προωθηθεί η παρουσίαση των δραστηριοτήτων των Φορέων,
η γνωριμία και δικτύωση μεταξύ τους καθώς και η συζήτηση γύρω από προβλήματα
που αντιμετωπίζουν ή/και μελλοντικές προοπτικές.
Για τη διευκόλυνση αυτής της προσπάθειας, θα λειτουργήσει η διαδικασία
του Pop up Hub. Το Pop up Hub είναι ένας φυσικός χώρος σε συνέδρια, εκθέσεις
ή φεστιβάλ όπου φιλοξενεί πραγματικές και ουσιαστικές συνομιλίες μεταξύ των
συμμετεχόντων. Γίνεται ένα φυσικό σημείο συνάντησης, ένας χώρος χαλάρωσης και
ανταλλαγής γνώσεων και απόψεων, όπου επί τούτου οι πιο αναπάντεχες συναντήσεις
πραγματοποιούνται στα πλαίσια μίας υποστηριζόμενης δομής. Οι οικοδεσπότες του
χώρου διευκολύνουν τις συνδέσεις, παρουσιάζουν διαδραστικά βίντεο, ξεκινούν
συζητήσεις ή συνομιλίες που εμπνέουν το κοινό για δράση και συνεργασία, αλλά και
βοηθούν στην ανταλλαγή πληροφοριών, πρακτικών και εμπειριών.
Το Pop up Hub έχει κεντρική θέση στην έκθεση, καθώς επιτρέπει την είσοδο και έξοδο
εκθετών και επισκεπτών από τις αίθουσες σεμιναρίων και τους υπόλοιπους χώρους της
έκθεσης, δημιουργώντας μια φυσική ροή του κόσμου μέσα στο χώρο, ενώ ταυτόχρονα
διευκολύνει την καθοδήγησή τους στο τι συμβαίνει, πού και πότε. Θα διεξάγεται στην
αίθουσα Δ12.
Για την καλύτερη οργάνωση της παραπάνω δομής θα θέλαμε
να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα:
https://goo.gl/bp6ca5

3. Χώρος Προβολών - Παρουσίαση Φορέων

6. Φύλαξη- Καθαριότητα χώρου

Στην έκθεση θα υπάρχουν χώροι προβολών με προτζέκτορες και video wall.

Η διοργάνωση αναλαμβάνει τη φύλαξη του χώρου και των εκθεμάτων κατά τις ώρες

Σε αυτούς θα προβάλλεται υλικό σχετικό με τη διοργάνωση και ενημερωτικό

που η έκθεση θα είναι κλειστή. Τις ώρες διεξαγωγής της έκθεσης οι εκθέτες είναι

υλικό για την Κ.Αλ.Ο. Στους εκθέτες δίνεται η δυνατότητα σύντομης προβολής-

υπεύθυνοι/ες για την προστασία των εκθεμάτων- προϊόντων τους, ενώ συνολικά

παρουσίασης του υλικού και της δράσης του Φορέα τους. Για το λόγο αυτό, αν το

προκρίνεται η παρουσία στο χώρο καθ’ όλη τη διάρκεια του τριημέρου και των ωρών

επιθυμούν, οφείλουν να προσκομίσουν στους διοργανωτές το απαραίτητο υλικό

λειτουργίας της έκθεσης. Η ευθύνη της καθαριότητας επίσης βαραίνει τη διοργάνωση

που επιθυμούν να προβληθεί. Οι κεντρικοί χώροι και μέσα προβολών παρέχονται

κατά τη διάρκεια των τριών ημερών. Αυτό δεν περιλαμβάνει τα περίπτερα που έχουν

από τη διοργάνωση. Κάθε Φορέας είναι ελεύθερος να προσκομίσει δικά του

διατεθεί στους εκθέτες. Η καθαριότητα αυτών, καθώς και η συνολική εικόνα των

μέσα προβολών (υπολογιστή, προτζέκτορα, οθόνη κ.α.) αν επιθυμεί να έχει

περιπτέρων είναι ευθύνη των ιδίων.

οπτικοακουστικό υλικό στο χώρο του περιπτέρου του.

4. Διαμονή εκθετών
Η διοργάνωση ανέλαβε να παρέχει δωρεάν τη διαμονή όσων εκθετών προέρχονται
από πόλεις εκτός Αθήνας και έστειλαν ανάλογο αίτημα. Ενημερώνουμε εκ νέου ότι
η δυνατότητα αυτή ισχύει και θα καλυφθεί σε ξενοδοχεία στο κέντρο της Αθήνας,
σε κοντινή απόσταση από την «Τεχνόπολη». Παρακαλούνται όλοι οι εκθέτες
που έχουν αποστείλει το αίτημα αυτό να στείλουν mail στο expo_kalo@ypakp.
gr, στο οποίο να περιλαμβάνουν αναλυτικά τα ονοματεπώνυμα των ατόμων που
θα διαμείνουν και όνομα του Φορέα Κ.ΑΛ.Ο, που εκπροσωπούν. Σημειώνεται ότι
τα δωμάτια που θα παρασχεθούν θα είναι δίκλινα.. Ενημερώνουμε, επίσης, ότι
η διαμονή περιλαμβάνει 4 διανυκτερεύσεις και συγκεκριμένα από την Τρίτη 31
Οκτωβρίου μέχρι και την Παρασκευή 3 Νοεμβρίου.

5. Πώληση προϊόντων
Οι εκθέτες που συμμετέχουν στην 1η Έκθεση Κοινωνικής και Αλληλέγγυας
Οικονομίας μπορούν να διανέμουν δωρεάν δείγματα των προϊόντων και του υλικού
τους. Επίσης παρέχεται η δυνατότητα πώλησης των προϊόντων σας με την τήρηση
αυτών που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία για την πώληση σε εκθέσεις.

7. Κλείσιμο έκθεσης. Απομάκρυνση εκθεμάτων
Η έκθεση θα κλείσει τις πόρτες της την Παρασκευή 3 Νοεμβρίου, στις 23.00
το βράδυ. Ωστόσο, ο χώρος των εκθέσεων, δηλαδή οι αίθουσες Δ7 και Δ12 θα
κλείσουν στις 21.00 το βράδυ. Την ώρα εκείνη θα εκκινήσει η αποξήλωση του
χώρου, ώστε να παραδοθεί στην αρχική κατάσταση παραλαβής του. Οι εκθέτες
υποχρεούνται να παραδώσουν το χώρο του περιπτέρου τους στην κατάσταση
που τον παρέλαβαν. Αυτό περιλαμβάνει τόσο την συλλογή και απομάκρυνση
των εκθεμάτων και προϊόντων τους, όσο και την αποκομιδή των απορριμμάτων.
Παρακαλούμε πολύ για τη συνεργασία σε αυτή την προσπάθεια ώστε να
αποφευχθεί η απώλεια ή καταστροφή αντικειμένων. Η αποξήλωση οφείλει να
ολοκληρωθεί μέχρι το πρωί του Σαββάτου 4 Νοεμβρίου.

Πρόγραμμα

Πέμπτη 2/11
12:00 – 14:00
Εργαστήριο 1:
	«Παράγουμε και...εξάγουμε:
Συνεταιριστικά προϊόντα και υπηρεσίες πέρα από τα σύνορα»

Τετάρτη 1/11

Εργαστήριο 2:
«Μέτρηση Θετικού Κοινωνικού Αντίκτυπου»

18:00 – 20:00
12:00 – 14:00
Συζήτηση
Εργαστήριο 1:

«10 λεπτά κήρυγμα»… 

«Χτίζοντας συνεργατικές ομάδες: Το κλειδί της βιωσιμότητας»

«Οι φορείς ΚΑΛΟ αυτοπαρουσιάζονται»

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 

Παρασκευή 2/11
12:00 – 14:00
Εργαστήριο 1:
	«Ψηφιακή Επικοινωνία 1.0»

Εγκαίνια Έκθεσης
Χαιρετισμός Ρ. Αντωνοπούλου, Αν. Υπουργού Εργασίας

Εργαστήριο 2:

Ομιλία Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα

«Business Plan και Οικονομικά για μη ειδικούς»

Website:

Επικοινωνία:

expo.foreis-kalo.gr

expo_kalo@ypakp.gr

Social Media:

Χρήσιμα τηλέφωνα:

facebook.com/KaloExpo

Γενικές πληροφορίες σχετικά με την Έκθεση:

twitter.com/kalo_expo

6934535084

instagram.com/kalo_expo
Τεχνικές πληροφορίες:
6932469358
Πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα:
6973823425

