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ΚΥΚΛΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΝΟΨΕΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ 

ΠΕΡΙΟΔΟΥ TΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/LEADER 2023-2027 ΣΤΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ 

 

 

 

4η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ:  Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ Η ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΕΥΑΛΩΤΩΝ 

ΟΜΑΔΩΝ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ, ΠΥΛΩΝΑΣ ΜΙΑΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ. 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΘΕΜΑΤΑ 

ΑΜΕΑ 

 

Η συμβολή στη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής της περιοχής συνιστά σταθερή και ιστορική 

παράμετρο  σε όλη την πορεία και τις προγραμματικές παρεμβάσεις της ΑΝΔΩ. Οι κοινωνίες στα 

μικρά νησιά της Δωδεκανήσου έχουν διαπιστώσει έμπρακτα τη σημασία της στήριξης της μικρής 

κλίμακας επιχειρηματικότητας και έργων της τοπικής αυτοδιοίκησης που χρηματοδοτήθηκαν 

από τα προγράμματα LEADER και αφορούν την καθημερινότητα των κατοίκων. Προτεραιότητά 

της ήταν η ενθάρρυνση νέων νησιωτών και ειδικά γυναικών να παραμείνουν στον τόπο τους 

επενδύοντας σε νέες δραστηριότητες και επαγγέλματα. Στα νησιά της περιοχής έχει εκδηλωθεί 

σημαντική κινητικότητα στον τομέα της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας (ΚΑΛΟ). 

Συμπολίτες μας που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού βρίσκουν επαγγελματική και 
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κοινωνική διέξοδο εργαζόμενοι σε σχήματα της αναδυόμενης μορφής επιχειρηματικότητας. Το 

πρόγραμμα της ΑΝΔΩ έχει στηρίξει χρηματοδοτικά την ανάπτυξη του πρώτου Κοινωνικού 

Συνεταιρισμού (ΚοιΣΠΕ) του Ν.2716/99 στην Λέρο, καθιστώντας την περιοχή εργαστήριο 

πρωτοβουλιών της κοινωνικής οικονομίας γενικότερα.     

 

Η ΑΝΔΩ, η ΔΕΤΑΠ και το ΕΒΕΔ καλούν φορείς που δραστηριοποιούνται σε κοινωνικές δομές, σε 

πρωτοβουλίες κοινωνικής ένταξης ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού (ΑΜΕΑ, πρόσφυγες), 

πρωτοβουλίες της κοινωνίας των πολιτών, ΟΤΑ κλπ να συμμετέχουν σε ανοικτή θεματική 

συνάντηση το Σάββατο 25/2/2023 και ώρα 12:00 π.μ. στο Επιμελητήριο, προκειμένου να 

εκθέσουν τις απόψεις και προτάσεις τους ενόψει της κατάρτισης του νέου προγράμματος 

LEADER της περιόδου 2023-2027.  
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