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Εκδηλώζειρ – Δπάζειρ ηος Ανέμος Ανανέωζηρ ηο 2015 

Ποιοι είμαζηε 
Ο Άλεκνο Αλαλέσζεο είλαη κηα θνηλσληθή ζπλεηαηξηζηηθή επηρείξεζε πνπ ζπλεξγάδεηαη 
ζπζηεκαηηθά κε επξσπατθά δίθηπα, θνξείο, ηνπηθέο πξσηνβνπιίεο, δξαζηήξηνπο δήκνπο, 
παλεπηζηήκηα θη ελεξγνύο πνιίηεο κε ζηόρν ηελ πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο 
επηρεηξεκαηηθόηεηαο θαη νηθνλνκίαο, ηεο πξάζηλεο/θπθιηθήο νηθνλνκίαο, ηεο νηθνινγηθήο θαη 
θνηλσληθήο θαηλνηνκίαο, ηνπ δηαιόγνπ ησλ πνιηηηζκώλ θαη ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο 
ζην πιαίζην ελόο λένπ νηθνλνκηθνύ θαη παξαγσγηθνύ κνληέινπ. Δξγάδεηαη ζπζηεκαηηθά γηα λα 
πξνσζήζεη ζπλεξγαζίεο θαη λα δεκηνπξγήζεη γέθπξεο κεηαμύ αθελόο ηεο γλώζεο θαη 
θαηλνηνκίαο πνπ παξάγεηαη ζηα εξεπλεηηθά θέληξα, ηα παλεπηζηήκηα θαη ζηελ θνηλσλία θη 
αθεηέξνπ ηεο εθαξκνγήο ηνπο ζε θαζεκεξηλό επίπεδν, κε ζηόρν ηε βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο 
δσήο θαη ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο, ηεο ελίζρπζεο ηεο απαζρόιεζεο θαη ηεο ζηξνθήο πξνο 
βηώζηκεο ιύζεηο. 
Έρεηε δηάζεζε λα ζπκκεηάζρεηε ελεξγά θαη λα κπείηε ζηελ παξέα καο; Δπηθνηλσλήζηε καδί 
καο γηα λα δνύκε ηη κπνξνύκε λα θάλνπκε καδί. 
 

Άνεμορ Ανανέωζηρ 
ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. για ηην Κοινωνική και Ππάζινη Οικονομία, ηον Πολιηιζμό και ηην 

Καινοηομία 
 
W: www.anemosananeosis.gr 
T: 210 3803959 
M: windofrenewal@gmail.com 
FB: https://www.facebook.com/SocialCooperatives 
 

 
Εκδηλώζειρ – Δπάζειρ για ηην κοινωνική οικονομία 

 
Φόξνπκ Κνηλωληθήο Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο 2015, 9&10.11.2015, Αζήλα  

Σν Φόξνπκ, ην νπνίν 
δηνξγάλσζε ν Άλεκνο 
Αλαλέσζεο ζε 
ζπλεξγαζία κε άιινπο 
θνξείο, ζπλέβαιε θαη 
θέηνο ζην δηάινγν, 

ηελ πιεξνθόξεζε, ηελ δηάδνζε θαιώλ πξαθηηθώλ, ηελ πξνώζεζε ηεο ζπλεξγαζίαο 
θαη ηεο δηθηύσζεο, ηε ζπδήηεζε γηα ηε δεκηνπξγία εξγαιείσλ γηα ηελ άλζηζε ησλ 
θνηλσληθώλ – ζπλεηαηξηζηηθώλ επηρεηξήζεσλ ζηελ Διιάδα, θαζώο θαη ζηελ παξνρή 
πξαθηηθώλ πιεξνθνξηώλ γηα ηελ ίδξπζε, ρξεκαηνδόηεζε, βηώζηκε ιεηηνπξγία θαη 
αλάπηπμε ησλ θνηλσληθώλ- ζπλεξγαηηθώλ επηρεηξήζεσλ. Σν Φόξνπκ 
παξαθνινύζεζαλ 323 ζπκκεηέρνληεο/νπζεο. Η Διακήπςξη θαη άιιν ςλικό είλαη 
δηαζέζηκα ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Φόξνπκ.  
 
Σρέδην Κώδηθα Γενληνινγίαο Κνηλωληθώλ Δπηρεηξήζεωλ 
Σν Φόξνπκ Κνηλσληθήο Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο 2015 έζεζε ηηο 
βάζεηο θαη γηα ηελ αλνηρηή θαη ζπκκεηνρηθή δηακόξθσζε 
ελόο δεζκεπηηθνύ Κώδηθα Γενληνινγίαο πνπ βαζίδεηαη ζε 
θνηλέο αξρέο, αμίεο θαη ζέζεηο πνπ ζα δεζκεύνπλ όζεο 
επηρεηξήζεηο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο ηνλ ππνγξάςνπλ. Σν 
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ζρέδην πνπ πξνεηνηκάζηεθε αλακέλεηαη λα ηεζεί ζε δεκόζηα δηαβνύιεπζε κέζσ ηεο 
ηζηνζειίδαο ηνπ Φόξνπκ Κνηλσληθήο Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο ζηηο αξρέο Ιαλνπαξίνπ 
2016. Η δηαβνύιεπζε ζα δηαξθέζεη κέρξη 14 Μαξηίνπ 2016, ελώ ζηα ηέιε Μαξηίνπ 
2016 αλακέλεηαη λα ζπκθσλεζεί ην ηειηθό θείκελν θαη λα ππνγξαθεί από 
επηρεηξήζεηο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο. Ο Άλεκνο Αλαλέσζεο ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηε 
δηακόξθσζή ηνπ κέζα από ζπκκεηνρηθέο δηαδηθαζίεο.  
 
Σρεδηαζκόο μελώλα γηα πξόζθπγεο κε άμνλεο ηελ θνηλωληθή έληαμε θαη 
επηρεηξεκαηηθόηεηα 

Ο Άλεκνο Αλαλέσζεο ζπλεξγάδεηαη κε θνξείο 
κεηαλαζηώλ θαη πξνζθύγσλ γηα ηε δεκηνπξγία 
πξόηππνπ μελώλα γηα πξόζθπγεο πνπ ζα εζηηάδεη ζε 
ζέκαηα θνηλσληθήο έληαμεο θαη θνηλσληθήο 
επηρεηξεκαηηθόηεηαο, κε ηε ζπκκεηνρή ησλ ίδησλ ησλ 
πξνζθύγσλ. Αλ ζέιεηε λα βνεζήζεηε, επηθνηλσλήζηε 
καδί καο γηα λα ζπκβάιινπκε ζε κηα λέα θνπιηνύξα 
αληηκεηώπηζεο ηνπ πξνζθπγηθνύ κέζα από win-win 
πξνζεγγίζεηο. 

 
Δθδειώζεηο γηα ηελ θνηλωληθή νηθνλνκία θαη ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε, 
28.6.2015-14.7.2015, Κξήηε 
Έλα ζύλνιν δξαζηεξηνηήησλ, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο δεκόζηαο ζπδήηεζεο θαη 
πξνβνιήο ηαηλίαο, δηνξγαλώζεθαλ ζηα Υαληά 
κε ζηόρν ηελ ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε 
ησλ πνιηηώλ αλαθνξηθά κε ηελ πξνζηαζία ηνπ 
πεξηβάιινληνο, ηε βηώζηκε δηαρείξηζε ησλ 
απνβιήησλ θαη ησλ θπζηθώλ πόξσλ, ηδηαίηεξα 
κέζα από κνξθέο ηεο θνηλσληθήο 
επηρεηξεκαηηθόηεηαο. ηηο εθδειώζεηο ζπκκεηείραλ εθπξόζσπνη ζεκαληηθώλ 
επηρεηξήζεσλ ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο από δηάθνξεο επξσπατθέο ρώξεο, πνπ 
ζπκκεηέρνπλ ζην Δπξσπατθό Γίθηπν Δπηρεηξήζεσλ Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο Rre-use. 
 
Δπξωπαϊθό Δξγαζηήξην Κνηλωληθήο Οηθνλνκίαο & Κνηλωληθώλ Σπλεηαηξηζκώλ, 
11-13.10.2015, Μηιάλν 

Ο Άλεκνο Αλαλέσζεο ηαμίδεςε ζην Μηιάλν θαη 
έιαβε κέξνο ζηηο εξγαζίεο ηνπ επξσπατθνύ 
εξγαζηεξίνπ θνηλσληθήο νηθνλνκίαο θαη θνηλσληθώλ 
ζπλεηαηξηζκώλ, πνπ δηνξγάλσζε ε Confcooperative 
(πλνκνζπνλδία πλεηαηξηζκώλ Ιηαιίαο). Σν παξόλ 
έδσζαλ εθπξόζσπνη από ηελ Ιηαιία, ηε Μ. 
Βξεηαλία θαη ηελ Διιάδα. 
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Εκδηλώζειρ-δπάζειρ για ηην ππάζινη-κςκλική οικονομία και ηην καινοηομία 
 
Οδεγόο γηα πξάζηλεο πνιηηηθέο ζε ηνπηθό επίπεδν 
Ο Άλεκνο Αλαλέσζεο θαη ην Ίδξπκα Υάηλξηρ Μπει Διιάδαο 
ζπλεξγάδνληαη ζην πιαίζην δηακόξθσζεο ελόο Οδεγνύ πνπ 
παξνπζηάδεη ηηο λέεο πξάζηλεο πνιηηηθέο ζε ηνπηθό επίπεδν 
θαη ν νπνίνο απεπζύλεηαη ηόζν ζηηο αξρέο ηνπηθήο 
απηνδηνίθεζεο, όζν θαη ζηελ θνηλσλία ησλ πνιηηώλ. Σν 2015 ε 
έκθαζε δίλεηαη ζε ζέκαηα εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο θαη 
πξνώζεζεο ησλ αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο, θαζώο θαη 
ζην πώο κπνξεί λα βειηησζεί ε επίδνζε θαη ε 
απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ δήκσλ, ε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηώλ 
ζην ζρεδηαζκό θαη ηε ιήςε απνθάζεσλ ζε κηα ζηξαηεγηθή κεηάβαζεο ησλ πόιεσλ 
ζε έλα λέν ελεξγεηαθό κνληέιν πξνο όθεινο ησλ πνιηηώλ, ηνπ πεξηβάιινληνο, ηνπ 
θιίκαηνο θαη ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο. Ο Οδεγόο ζα είλαη δηαζέζηκνο ζε ειεθηξνληθή 
κνξθή κέζα από ηηο ηζηνζειίδεο ησλ δύν θνξέσλ – όηαλ νινθιεξσζνύλ νη 
παξαηεξήζεηο από θνξείο θαη πνιίηεο – ελώ ζα αλαλεώλεηαη θαη ζα επηθαηξνπνηείηαη. 
 
Γηαδξαζηηθή εθπαίδεπζε θαη ελδπλάκωζε 4 Γήκωλ θαη ηεο θνηλωλίαο ηωλ 
πνιηηώλ ζε ζέκαηα βηωζηκόηεηαο θαη πξάζηλεο νηθνλνκίαο 

Σν 2015 δηνξγαλώζεθαλ 4 δηαδξαζηηθά ζεκηλάξηα 
ελδπλάκσζεο ζηειερώλ Γήκσλ θαη ελεξγώλ πνιηηώλ ζε 
Κνδάλε, Υαληά, Άγην Γεκήηξην θαη Γξάκα από ηνλ Άλεκν 
Αλαλέσζεο, ζε ζπλεξγαζία κε ην Γίθηπν Διιεληθώλ 
Πξάζηλσλ Πόιεσλ, ην Ίδξπκα Υάηλξηρ Μπει Διιάδαο, 
ηνπο Γήκνπο θαη άιινπο θνξείο. Αληηθείκελα: θαιέο 
πξαθηηθέο θαη κνληέια πξάζηλσλ ηνπηθώλ πνιηηηθώλ θαη 
δξαζηεξηνηήησλ θαζώο θαη νη δπλαηόηεηεο 
ρξεκαηνδόηεζεο από ην "ύκθσλν Δηαηξηθήο ρέζεο 
2014-2020” θαη ελαιιαθηηθέο πεγέο ρξεκαηνδόηεζεο. 

 
Υπνζηήξημε ηνπ Γηθηύνπ Διιεληθώλ Πξάζηλωλ Πόιεωλ 
Οξγαλώλεηαη, πξνρσξά θαη ζηνρνζεηεί ην Γίθηπν 
Διιεληθώλ Πξάζηλσλ Πόιεσλ (ΓΔΠΠ) πνπ ην 
2015 εζηίαζε ηηο δξάζεηο ηνπ θπξίσο ζε ζέκαηα 
εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο. ηνπο αξρηθνύο 
Γήκνπο πξνζηίζεληαη κε απόθαζε ηεο Γεληθήο 
πλέιεπζεο ηνπ ζηηο 20/11/2015 θαη λένη, ελώ 
πιένλ ην δίθηπν απνθάζηζε λα νξγαλσζεί 
θαιύηεξα. Ο Άλεκνο Αλαλέσζεο ππνζηεξίδεη, 
καδί κε ην Ίδξπκα Υάηλξηρ Μπει Διιάδαο, ελεξγά 
ηηο δξάζεηο θαη ηελ εμέιημε ηνπ ΓΔΠΠ.  
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Σρεδηάδνληαο ηε Μεηάβαζε πξνο Δλεξγεηαθά Απνδνηηθέο Πόιεηο, 
11&12.06.2015, Αζήλα  

Γηήκεξν ζεκηλάξην κε ζηόρν ηε γεθύξσζε ηνπ ράζκαηνο κεηαμύ 
αλαγθώλ ησλ Γήκσλ θαη δεμηνηήησλ ηνπ πνιηηηθνύ θαη δηνηθεηηθνύ 
πξνζσπηθνύ, ηελ ππνζηήξημε πινπνίεζεο ζρεδίσλ δξάζεο 
ελεξγεηαθήο απόδνζεο, ηελ ελεκέξσζε γηα ηα νθέιε θαη ηξόπνπο 
εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο θαη ηε δηάδνζε θαιώλ πξαθηηθώλ, 
δηνξγάλσζε ην Γίθηπν Διιεληθώλ Πξάζηλσλ Πόιεσλ, ζε 
ζπλεξγαζία κε ην Γήκν Αζελαίσλ, ηελ Σερλόπνιε Γήκνπ 
Αζελαίσλ, ην Ίδξπκα Υάηλξηρ Μπει Διιάδαο θαη ηνλ Άλεκν 
Αλαλέσζεο.  

 
Δλεξγεηαθνί ζρνιηθνί ζπλεηαηξηζκνί, 24.2.2015, Αζήλα 
ηόρνο ηεο εκεξίδαο πνπ έιαβε ρώξα ζην 9ν Γπκλάζην 
Αηγάιεσ ήηαλ ε πξνώζεζε νινθιεξσκέλσλ θαη 
θαηλνηόκσλ παξεκβάζεσλ πνπ ζηνρεύνπλ ζηελ 
ελίζρπζε ηεο επαηζζεηνπνίεζεο θαη ελεκέξσζεο ησλ 
καζεηώλ ζε πεξηβαιινληηθά θαη ελεξγεηαθά ζέκαηα, ηελ 
ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε ησλ ζρνιείσλ,  ηε δεκηνπξγία 
βηώζηκσλ γεηηνληώλ, θαζώο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο 
ζπλεξγαζίαο, ηεο θνηλσληθήο θαηλνηνκίαο θαη ελόο 
νπζηαζηηθνύ αλνίγκαηνο ηνπ ζρνιείνπ ζηε γεηηνληά θαη ηελ θνηλσλία. Η δηνξγάλσζε 
ηεο εκεξίδαο ήηαλ κηα πξσηνβνπιία ηνπ Αλέκνπ Αλαλέσζεο, πνπ πινπνηήζεθε ζε 
ζπλεξγαζίαο θαη κε ηηο Γηεπζύλζεηο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 
Γ’ θαη Γ’ Αζήλαο. Δπηδηώθνπκε λα δηεπξύλνπκε ηελ ζπλεξγαζία θαη ζε άιιεο πεξηνρέο 
θαη λα ζπλεξγαζηνύκε ζηελ πξνώζεζε πηινηηθώλ πξνγξακκάησλ κε ηελ ελεξγή 
ζπκκεηνρή ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλόηεηαο, ηεο απηνδηνίθεζεο θαη λέσλ επηζηεκόλσλ.  
 
Ο Άλεκνο Αλαλέωζεο ζην αηνιηθό πάξθν ηνπ Άαρελ, 18.11.2015, Άαρελ 

Ο Horst Kluttig, ππεύζπλνο ηνπ πάξθνπ, μελάγεζε 
ηνλ Νίθν Υξπζόγειν, πξόεδξν ηνπ θνηλσληθνύ 
ζπλεηαηξηζκνύ, θαη ηνλ Νίθν νππζαλά ζηηο 
εγθαηαζηάζεηο ηνπ επξσπατθνύ αηνιηθνύ πάξθνπ, 
παξνπζίαζε ηελ ηζηνξία ηνπ θαη ελεκέξσζε γηα ηνλ 
ηξόπν κε ηνλ νπνίν επσθεινύληαη νη ηνπηθέο 
θνηλσλίεο. 
 
 

Δλεξγεηαθή Αθαδεκία SEYN, 27.9.2015-3.10.2015, Κξήηε 
Ο Άλεκνο Αλαλέσζεο ππνζηεξίδεη ην 
Δπξσπατθό Γίθηπν Νέσλ γηα ηε Βηώζηκε 
Δλέξγεηα (Sustainable Energy Youth 
Network (SEYN), πνπ ζε ζπλεξγαζία θαη κε 
άιινπο θνξείο, δηνξγάλσζε ηελ 2ε 
Αθαδεκία ηνπ SEYN ζηελ Κξήηε. ηόρνο ε 
πνηνηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε λέσλ ζε 
ζέκαηα αλαλεώζηκσλ πεγώλ  θαη κεηάβαζεο 
πξνο έλα κέιινλ “θαζαξήο ελέξγεηαο”, 
θαζώο θαη ε ελδπλάκσζε ηνπ δηθηύνπ λέσλ 
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από δηαθνξεηηθέο επξσπατθέο ρώξεο πνπ αζρνινύληαη κε θνηλνηηθά 
κνληέια αμηνπνίεζεο ησλ ΑΠΔ. Η Αθαδεκία SEYN επηδηώθεη λα ζηεξίμεη λεαληθέο 
πξσηνβνπιίεο ζηα ζέκαηα απηά θαη αλαπηύζζεη ζπλεξγαζίεο θαη θνηλέο δξάζεηο κε 
ελδηαθεξόκελνπο/εο λένπο/εο. 
 
Σςμμεηοσή – Υποζηήπιξη ζε δπάζειρ ζε ηοπικό, εθνικό και εςπωπαϊκό επίπεδο 
 
Οη πεηπρεκέλεο θνηλωλίεο ηνπ κέιινληνο ζα είλαη δηαπνιηηηζκηθέο - Anna Lindh 
Foundation, 15.10.2015, Παξίζη 

 «Ο δηαπνιηηηζκηθόο δηάινγνο κπνξεί 
λα ζπλεηζθέξεη ζηελ πξνώζεζε 
πξάζηλσλ ιύζεσλ θαη πξαθηηθώλ 
θηιηθώλ πξνο ην θιίκα πνπ είλαη 
θαηλνηόκεο θαη ζύγρξνλεο, αιιά 
παξάιιεια έρνπλ βαζηέο ξίδεο ζηηο 
παιηόηεξεο θνηλσλίεο» ήηαλ ην 
θεληξηθό ζέκα ηεο εηζήγεζεο ηνπ Ν. 

Υξπζόγεινπ, Πξνέδξνπ ηνπ Αλέκνπ Αλαλέσζεο, ζηε ζπλάληεζε δηαιόγνπ πνπ 
δηνξγάλσζε ζην Παξίζη, ζηηο 15 Οθησβξίνπ, ην Ίδξπκα Γηαπνιηηηζκηθνύ Γηαιόγνπ 
Anna Lindh Foundation, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Γαιιηθή Δζλνζπλέιεπζε θαη ηελ 
Έλσζε γηα ηελ Μεζόγεην, ιίγεο εβδνκάδεο πξηλ ηελ Παγθόζκηα Γηάζθεςε γηα ην 
Κιίκα ζην Παξίζη. 
 
Ο Άλεκνο Αλαλέωζεο κε ελεξγεηαθνύο ζπλεηαηξηζκνύο ζην Δπξωπαϊθό 
Κνηλνβνύιην, 19.11.2015, Βξπμέιιεο 
Δθπξόζσπνη ελεξγεηαθώλ ζπλεηαηξηζκώλ από 
δηάθνξεο ρώξεο ζπκκεηείραλ ζηελ αθξόαζε πνπ 
νξγάλσζε ε Δπξσπατθή Οκνζπνλδία Δλεξγεηαθώλ 
πλεηαηξηζκώλ (RESCoop) θαη ε Οκάδα ηεο 
Αξηζηεξάο (GUE) ζην Δπξσθνηλνβνύιην.  Αλάκεζα 

ηνπο ν Άλεκνο Αλαλέσζεο, πνπ παξνπζίαζε ζρεηηθέο 
πξσηνβνπιίεο πνπ έρνπλ μεθηλήζεη ηα ηειεπηαία 
ρξόληα ζηελ Διιάδα.  
 
Δλεξγεηαθά Απηόλνκα Νεζηά, 14&15.11.2015, Κξήηε 

Με ελδηαθέξνπζεο εηζεγήζεηο θαη ζπδεηήζεηο 
δηεμήρζεζαλ ζηελ Οξζόδνμν Αθαδεκία Κξήηεο νη 
εξγαζίεο Δπηζηεκνληθνύ πλεδξίνπ ζρεηηθά κε ηηο 
ήπηεο ηερλνινγίεο παξαγσγήο ελέξγεηαο. Κεληξηθό 
ζέκα ήηαλ: «Δλεξγεηαθά Απηόλνκα Νεζηά θαη 
Κνηλόηεηεο κε Υξήζε έσο θαη 100% Αλαλεώζηκσλ 
Πεγώλ Δλέξγεηαο». Ο Άλεκνο Αλαλέσζεο έδσζε ην 
παξόλ ζηε ζπδήηεζε θαη ζηεξίδεη ηελ πξνζπάζεηα 

πνπ έρεη μεθηλήζεη εδώ θαη θαηξό γηα δεκηνπξγία ελεξγεηαθνύ ζπλεηαηξηζκνύ κε 
πξσηνβνπιία ηεο ΟΑΚ.  
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Ηκεξίδα γηα ηνλ Πεξηθεξεηαθό Τύπν θαη ηα ΜΜΔ ηεο Πεξηθέξεηαο Ννηίνπ 
Αηγαίνπ, 6.6.2015, Σύξνο 
Οκηιεηήο κε ζέκα «Πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε ζην 
λεζησηηθό ρώξν: νηθνινγηθή, νηθνλνκηθή θαη 
θνηλσληθή θαηλνηνκία» ήηαλ ν Νίθνο Υξπζόγεινο, 
Πξόεδξνο ηνπ θνηλσληθνύ ζπλεηαηξηζκνύ «Άλεκνο 
Αλαλέσζεο». Σελ εκεξίδα δηνξγάλσζαλ ε 
Αληηπξνζσπεία ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη ην 
Γξαθείν ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ ζηελ 
Διιάδα, κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ Δπηκειεηεξίνπ 
Κπθιάδσλ θαη ηνπ Γήκνπ ύξνπ Δξκνύπνιεο. 
 
Πνιππνιηηηζκηθό Φεζηηβάι “I HAVE A DREAM”, 1-3.6.2015, Αζήλα 

Σηο δηεμόδνπο πνπ παξέρεη ε θνηλσληθή 
επηρεηξεκαηηθόηεηα ζε κεηαλάζηεο/ζηξηεο θαη 
πξόζθπγεο επηδίσμε, κεηαμύ άιισλ, λα αλαδείμεη 
κε εθπαηδεπηηθά ζεκηλάξηα θαη εθδειώζεηο, ην 1ν 
Πνιππνιηηηζκηθό Φεζηηβάι «Ι HAVE A DREAM: 
ΔΝΩΜΔΝΗ ΓΔΤΣΔΡΗ ΓΔΝΙΑ». 
 
 

 
Αλαθύθιωζε ζηα λεζηά, 22&23.5.2015, Σαληνξίλε 
Δηζήγεζε κε ζέκα: «Νεζηά κε βνπλά από ζθνππίδηα ή 
λεζησηηθέο θνηλσλίεο ρσξίο απόβιεηα;» ηνπ «Αλέκνπ 
Αλαλέσζεο» ζην ζπλέδξην κε ζέκα ηελ αλαθύθισζε ζηα 
λεζηά πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ππό ηελ αηγίδα ηνπ 
Τπνπξγείνπ Παξαγσγηθήο Αλαζπγθξόηεζεο, Δλέξγεηαο θαη 
Πεξηβάιινληνο, ηνπ Γήκνπ Θήξαο θαη ηνπ Διιεληθνύ 
Οξγαληζκνύ Αλαθύθισζεο (ΔΟΑΝ). 
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