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  Το 2015 
πραγματοποίησε 

με το Συν Αθηνά ανοιχτή 
διαβούλευση, ώστε να 
εκφραστεί το όραμα 
για την Αγορά από τους 

ίδιους τους κατοίκους

Με βασικούς άξονες τον πολιτισμό, την εκπαίδευση, την κοινωνική καινοτομία, τη 
βιώσιμη επιχειρηματικότητα και την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας εφαρμόζουμε 
ένα καινοτόμο μοντέλο στην καρδιά της Κυψέλης

η Δημοτική Αγορά Κυψέλης συστήθηκε στο 
κοινό ως η πρώτη αγορά κοινωνικής 

επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα.

2018Στις 4 Οκτωβρίου

Η Δημοτική Αγορά Κυψέλης 
ανακαινίστηκε από 
τον δήμο Αθηναίων με 
ευρωπαϊκή χρηματοδότηση.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ 
Αναβιώνοντας την Αγορά  
Ένα πρότυπο έργο τoυ Impact Hub Athens

Το 2017
 Impact Hub Athens, με διεθνή εμπειρία 
στον τομέα της κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας, προκρίθηκε ως ο 
 φορέας που αναλαμβάνει τη διαχείριση
    της Δημοτικής Αγοράς Κυψέλης.



Η 1Η ΑΓΟΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Τα αποτελέσματά μας 

--- Εκπαιδευτικοί φορείς
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--- Impact Hub Athens

--- Καταστήματα

--- Κοινωνικές Υπηρεσίες

--- Επιχειρήσεις που έχουν συμμετάσχει 
      σε pop up αγορές

--- Φορείς που έχουν συμμετάσχει στην 
      παραγωγή πολιτιστικών εκδηλώσεων

52 νέες θέσεις Εργασίας

10% από ειδικές ομάδες
150 συνεργαζόμενοι φορείς

αναφορές 
σε μέσα

επισκέψεις από 
διεθνή μέσα 

Έλληνες & ξένοι πολιτικοί & 
δημόσια πρόσωπα που 
μας επισκέφθηκαν

followers

ωφελούμενοι από
τις κοινωνικές

υπηρεσίες της Αγοράς

7.450+
επισκέπτες στην 
Αγορά σε 
εβδομαδιαία βάση

1.500 +
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8000+ συμμετέχοντες 
σε πολιτιστικές δράσεις
#Cinemageiremata #Ethnofests #Συναυλίες #Χοροθέατρο 
#Κουκλοθέατρο #Θέατρο #ΑθηναϊκήΜαντολινάτα 
#Musicjams #Εκθέσεις #Προβολές #Unison 

30 
πολιτιστικές
εκδηλώσεις

45+ συνεργασίες

* Ίδρυμα Στ.Νιάρχος, Goethe Institut, British Council,
Brunnenbassage, USA Embassy in Athens,

Swedish Embassy in Athens, Ukrainian Women Community,
Ethiopian Community in Greece, Athens Georgian House,

Congolese Community, ZK/ U-Berlin, Actors of Urban Change
and more

με πολιτιστικούς φορείς της
Ελλάδας και του εξωτερικού

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 
Δημιουργώ στην Αγορά
“φέρνοντας πρωτότυπο περιεχόμενο στη γειτονιά”
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τική #επιστήμες #προγραμματισμός   
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ική #φωτογραφία #γλώσσες

#θέατρο #μουσική #χορωδία

#STEAM #οικογενειακές δράσει
ς 

230

70+

15

2000+

Ώρες
Εκπαιδευτικών

Σεμιναρίων

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
Κυψέλη Μάθησης
“μαθαίνοντας τις δεξιότητες του μέλλοντος”

μαθητές σε
εβδομαδιαία
βάση

μαθητές στα
μουσικά σύνολα

“Unison”

επιλογές 
μαθημάτων
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∆ Η Μ Ο Τ Ι Κ Η  Α Γ Ο Ρ Α  Κ Υ Ψ Ε Λ Η Σ

6
Κοινωνικές Επιχειρήσεις - 
Σταθεροί Κάτοικοι 
της Αγοράς

30
Pop Up Αγορες

45+
chefs στις αγορές 
του Pop Up Brunch

ΑΓΟΡΕΣ 
Ραντεβού στη Φωκίωνος
“κάνοντας αγορές με κοινωνικό και
 περιβαλλοντικό αντίκτυπό”

15+
καλλιεργητές συμμετέχουν

στην αγορά προϊόντων
φυσικής καλλιέργιας

80+
συμμετέχουσες

επιχειρήσεις/εγχειρήματα

100.000+
καταναλωτές

με κοινωνικό & περιβαλλοντικό αντίκτυπο
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1200+
δωρητές 

 βασικών τροφίμων 
πρώτης ανάγκης σε 

πολίτες του Δήμου
Αθηναίων 

2 τόνοι

3 
μόνιμες θέσεις 

εργασίας για άτομα 
από ευπαθείς 

ομάδες

100 
μικροί έλληνες 

παραγωγοί,

175 δωρεές 

επισκευασμένων 

υπολογιστών σε

27 σχολεία 

30 
άνεργοι ανέπτυξαν 

δεξιότητες 
επισκευής 

υπολογιστών

24 άτομα 
με σύνδρομο Down 

απασχολούμενα 
στις δομές/

εργαστήρια

1273 
ώρες νομικής 

υποστήριξης

10 
κύκλοι μαθημάτων 

προγραμματισμού 

& βασικής χρήσης 

Υπολογιστών 

250 +
ωφελούμενοι  

2100
ωφελούμενοι 

εκ  των οποίων 

23 μπήκαν στην 
αγορά εργασίας 

39 
διαφορετικά 

επιμορφωτικά 
σεμινάριας 

1114 
ωφελούμενοι 

20
συνεργαζόμενοι 

επιφανείς 
καλλιτέχνες

THE IMPACT OF OUR 
COMMUNITY-MEMBERS
Το “κοινωνικό αποτύπωμα” των 

οργανισμών της Αγοράς


