
	

	

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Είσαι 16 ετών και άνω, και έχεις πάθος για την επιχειρηµατικότητα και την κοινωνική προσφορά; 

 

Πιστεύεις στη σηµασία και τα οφέλη της ισότιµης ένταξης του προσφυγικού-µεταναστευτικού 
πληθυσµού στην ελληνική κοινωνία; 

	

Δήλωσε συµµετοχή και γίνε ένας/µία από τους 30 “hackers” που θα συµµετάσχουν στο Κοινωνικό 
Hackathon µε θέµα την ένταξη των προσφύγων µέσω της κοινωνικής επιχειρηµατικότητας. 

 

Το Κοινωνικό Hackathon θα πραγµατοποιηθεί στα Ιωάννινα 09-12 Οκτωβρίου 2022, σε κεντρικό σηµείο 
της πόλης, στα πλαίσια του έργου REInSER- Refugees’ Economic Integration through Social 

Entrepreneurship. 
 

Δήλωση Συµµετοχής: https://forms.gle/zcDGnQbwN3W4Qid4A 

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 29/09/2022-06/10/2022 

 

Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε την αναλυτική πρόσκληση ή επικοινωνήστε στα παρακάτω 
στοιχεία επικοινωνίας: 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ - 
Ερευνητική Οµάδα DAISSy 

WWW: http://daissy.eap.gr  

@: info@daissy.eap.gr 

Innovation Paths WWW: https://innovationpaths.eu 
@: info@innovationpaths.eu 

 



	

	

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ HACKAΤΗΟΝ 
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο  

 στα πλαίσια του έργου 
REInSER- Refugees’ Economic Integration through Social Entrepreneurship 

TI ΕΙΝΑΙ; 

Μία συναρπαστική, δια ζώσης 4-ήµερη εµπειρία που θα 
οργανωθεί στις 9,10,11 και 12 Οκτωβρίου 2022 σε κεντρικό 
σηµείο της πόλης των Ιωαννίνων. Το hackathon έχει ως 
σκοπό να παρακινήσει οµάδες µε διαπολιτισµική σύνθεση, να 
αναπτύξουν πρωτοβουλίες κοινωνικής επιχειρηµατικότητας, οι 
οποίες θα αποσκοπούν στην ένταξη προσφύγων/-ισσών και 
αιτούντων/αιτουσών άσυλο στην τοπική κοινωνία. Το ζητούµενο 
της ένταξης τους  συνδέεται στενά µε τις ευκαιρίες που τους/τις 
δίνονται να δραστηριοποιηθούν επαγγελµατικά και να 
επιδιώξουν ενεργά την ενσωµάτωσή τους στην κοινωνία 
υποδοχής τους. 

Το Ηackathon οργανώνει ο οργανισµός Innovation Paths-
Μονοπάτια Καινοτοµίας Α.Μ.Κ.Ε. εκ µέρους της ερευνητικής 
οµάδας DAISSy του ΕΑΠ στα πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου 
#REInSER- Refugees’ Economic Integration through Social 
Entrepreneurship. 

ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΩ ΣΤΟ HACAKTHON; 
Συµµετέχοντας στο Κοινωνικό Hackathon θα έχεις την ευκαιρία 
να γίνεις µέλος µιας από τις διαπολιτισµικές οµάδες  που θα 
δηµιουργηθούν και να συν-δηµιουργήσεις επιχειρηµατικές ιδέες, 
οι οποίες θα έχουν ως στόχο τη βελτίωση των προοπτικών που 
έχουν οι πρόσφυγες-ισσες για την οικονοµική, και, ευρύτερα, την 
κοινωνική ένταξή τους στη χώρα µας, καθώς και τη συνεισφορά 
τους στη βιώσιµη τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη µέσα από 
την δηµιουργία κοινωνικά υπεύθυνων επιχειρήσεων.  

Κατά τη διάρκεια των 4 ηµερών θα έχεις, µαζί µε τα µέλη της 
οµάδας σου, τη συνεχή υποστήριξη µεντόρων-ειδικών σε θέµατα 
επιχειρηµατικότητας και κοινωνικής οικονοµίας, µαζί µε 
διερµηνεία (για µη ελληνόφωνους συµµετέχοντες/ουσες) και τη 
δυνατότητα να παρακολουθήσεις σχετικές εκπαιδευτικές 
συνεδρίες, υποστήριξη που στο σύνολο της θα βοηθήσει στην 
ολοκληρωµένη σχεδίαση και την παρουσίαση της 
επιχειρηµατικής ιδέας της οµάδας σου. 

ΤΙ ΕΧΩ ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΩ; 
Πέρα από τη συµµετοχή σου σε µια συναρπαστική εµπειρία συν-
δηµιουργίας, συνεργασίας και δικτύωσης, και τη συµβολή σου 
στην επίλυση ενός ιδιαίτερα σηµαντικού κοινωνικού ζητήµατος, 
θα λάβεις πιστοποιητικό συµµετοχής. Ταυτόχρονα  στις δύο 
ιδέες που θα αποσπάσουν τις καλύτερες κριτικές από την ειδική 
επιτροπή αξιολόγησης, θα δοθεί υποστήριξη προκειµένου οι 
ιδέες αυτές να µετατραπούν σε ολοκληρωµένα επιχειρηµατικά 
πλάνα. Μία από αυτές  θα λάβει εξάλλου  τη µορφή πρότασης 
χρηµατοδότησης, η οποία θα είναι  έτοιµη να κατατεθεί στα 
πλαίσια κρατικών επιχορηγήσεων. 

ΤΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ; 
Προσφέρονται δωρεάν σε όλους/ες τους/τις συµµετέχοντες/-
χουσες: 
• Καθηµερινή µετακίνηση από και προς τα προσφυγικά 

camps της πόλης των Ιωαννίνων, - για όσους/ες επιθυµούν, 
• Εξοπλισµός (υπολογιστής µε εγκατεστηµένες βασικές 

εφαρµογές και πρόσβαση στο διαδίκτυο) για κάθε 
συµµετέχοντα, 

• Υποστήριξη από ειδικούς στους τοµείς της 
επιχειρηµατικότητας και της κοινωνικής οικονοµίας,. 

• Διερµηνεία σε Αράβικα και Γαλλικά  
• Καφές και γεύµα 
• Γραφική ύλη, καθώς και άνετος χώρος για εργασία και 

συνεργασία. 

Δεν προσφέρεται αποζηµίωση για µετακίνηση από και προς την 
πόλη των Ιωαννίνων από άλλους δήµους, έξοδα διαµονής ή 
άλλα έξοδα. 

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ; 
Το Hackathon προσφέρει 30 θέσεις σε 
πρόσφυγες/προσφύγισσες και φοιτητές/φοιτήτριες, κοινωνικά 
ευαισθητοποιηµένους και µε πάθος για την επιχειρηµατικότητα. 

Οι συµµετέχοντες/ουσες θα πρέπει να έχουν ηλικία από 16 ετών 
και άνω. 

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Προτεραιότητα συµµετοχής 
έχουν όσοι/όσες συµµετείχαν στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση 
REInSER online training, την περίοδο Σεπτέµβριος - Οκτώβριος 
2022: https://mooc.daissy.eu/   

Για τη λήψη του πιστοποιητικού  παρακολούθησης, οι 
συµµετέχοντες/-ουσες θα πρέπει: 

• να συµµετάσχουν στο σχεδιασµό και την παρουσίαση µίας 
ολοκληρωµένης ιδέας κοινωνικής επιχειρηµατικότητας που 
αντιµετωπίζει την πρόκληση της ένταξης των προσφύγων/-
ισσών, ενώπιον της επιτροπής αξιολόγησης, 

• να συµµετάσχουν στην αξιολόγηση του Hackathon 
(συµπλήρωση ερωτηµατολογίου). 

Οι συµµετέχοντες/ουσες υποχρεούνται να τηρήσουν όλους τους 
κανόνες που αφορούν στην πανδηµία COVID19. 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Δηλώστε συµµετοχή συµπληρώνοντας την παρακάτω φόρµα: 

https://forms.gle/zcDGnQbwN3W4Qid4A 

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 29/09/2022-06/10/2022. 

Εφόσον επιλεγείτε, θα λάβετε e-mail επιβεβαίωσης της 
συµµετοχής σας. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να επικοινωνήσετε:  

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ - Ερευνητική 
Οµάδα DAISSy 

WWW: http://daissy.eap.gr  

@: info@daissy.eap.gr 

Innovation Paths 
WWW: 
https://innovationpaths.eu 
@: info@innovationpaths.eu 

 


