
Επιμόρφωση και Συμβουλευτική Υποστήριξη 

για την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα στο 

πλαίσιο του έργου 

“Action Plan for Social Entrepreneurship” 

 



A. Ανάλυση Αναγκών



1. Κρίσιμα ερωτήματα 

 Σε τι διαφέρει η κοινωνική επιχείρηση από τις 
συμβατικές επιχειρήσεις ;

 Ποιες είναι οι τυπικές προϋποθέσεις για την 
ίδρυση τους;

 Ποια είναι τα κρίσιμα προσόντα που πρέπει να 
έχουν οι εταίροι;

 Ποια είναι τα σωστά βήματα για την 
αποτελεσματική οργάνωση της;

 Πόσο χρήσιμο είναι ένα αποτελεσματικό και  
καινοτόμο ‘επιχειρηματικό μοντέλο’ για την 
επιβίωση της;



2. Συγκριτική Αξιολόγηση- Προκλήσεις

Ιδιώτης 

Επιχειρηματίας 

Κοινωνικός Επιχειρηματίας

Εντοπισμός ευκαιριών 

κέρδους.

Δεν τον καθοδηγεί η 

ευκαιρία κέρδους αλλά η 

«κοινωνία» και η 

προσωπική του στάση.

Ύπαρξη κεφαλαίων. Δε διαθέτει κεφάλαιο για 

επένδυση.

Διοίκηση με υποκίνηση, 

εμψύχωση των 

εργαζομένων, δημιουργία 

ευνοϊκού περιβάλλοντος 

για τους εργαζόμενους.

Συλλογική προσπάθεια, 

συλλογική διοίκηση αλλά 

και διαφοροποίηση ρόλων. 



Ιδιώτης 

Επιχειρηματίας 

Κοινωνικός 

Επιχειρηματίας

➢ Αναλύει τα δεδομένα 

της αγοράς και 

προβαίνει σε εκτιμήσεις 

και δράσεις.

➢ Παρακολουθεί τον 

ανταγωνισμό και τις 

ανάγκες της αγοράς.

➢ Συνήθως ωθείται στην 

ίδρυση Κοιν.Σ.Επ. από 

‘μη επιχειρηματικούς΄

λόγους όπως: ανεργία, 

πρόβλημα εισοδήματος, 

κοινωνική ευαισθησία 

κ.ά..

➢ Εστιασμένος στα 

προσφερόμενα 

προϊόντα- υπηρεσίες / 

Εσωστρεφής 



3. Βασικά Προβλήματα 

που αντιμετωπίζουν 

οι επιχειρήσεις Κ.ΑΛ.Ο



3.1. Εσωτερικά- Εταίρων

➢ ανεπαρκείς γνώσεις για το κοινωνικό επιχειρείν,

➢ ανεπαρκείς προσωπικές, τεχνικές και διοικητικές 
δεξιότητες,

➢ δυσκολία εξασφάλισης ομοιογένειας σε θέματα 
στοχοθέτησης και στρατηγικού σχεδιασμού,

➢ έλλειψη κουλτούρας συμμετοχικότητας και ομαδικής 
συνεργασίας,

➢ ανεπαρκής σύνδεση με την αγορά- αδυναμίες στο 
μάρκετινγκ,

➢ έλλειψη ρευστότητας - ικανοποιητικού κεφαλαίου κίνησης,

➢ περιορισμένος διαθέσιμος χρόνος (σε εθελοντική βάση) από 
αρκετούς  εταίρους.



3.2. Από το Εξωτερικό Περιβάλλον

➢ η παρατεταμένη ύφεση και η σκληρή φορολογική 
πολιτική,

➢ η έλλειψη ολοκληρωμένης νομοθεσίας για τον τρίτο τομέα,

➢ ο έντονος ανταγωνισμός από ιδιωτικές επιχειρήσεις,

➢ η αδυναμία δανεισμού, η έλλειψη εναλλακτικών 
πιστώσεων και μικροπιστώσεων,

➢ η έλλειψη δομών υποστήριξης των κοινωνικών 
επιχειρήσεων,

➢ οι γραφειοκρατικές καθυστερήσεις του δημόσιου τομέα 
κ.ά.



3.3.Τα Βασικότερα Εμπόδια για την Ανάπτυξη
( Έκθεση για την Κ.ΑΛ.Ο. στην Ελλάδα (2017) – British Council) (251)

1 Πρόσβαση σε κατάλληλη χρηματοδότηση 64%

2 Κανονιστικές διατάξεις / διοικητικά βάρη 35%

3 Έλλειψη ευαισθητοποίησης κοινωνίας για ΚΑΛ.Ο. 34%

4 Έλλειψη κουλτούρας συνεργασίας 26%

5 Μικρή ανάθεση έργων και σύναψη δημοσίων συμβάσεων από το Δημόσιο 24%

6 Έλλειψη πρόσβασης σε υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης 18%

7 Έλλειψη κατάλληλων επιχειρηματικών δεξιοτήτων 13%

8 Δυσκολία στην πρόσληψη και ανεύρεση κατάλληλων ατόμων 12%

9 Ανεύρεση κατάλληλου εργασιακού χώρου και γραφείων 7%

10 Έλλειψη δημιουργικότητας στη νεότερη γενιά 7%

11 Έλλειψη δυνατοτήτων και χρόνου εταίρων 7%

12 Άλλο 4%



4. Απαραίτητες Ικανότητες/Δεξιότητες



Β. Σύνθεση-

Σχεδιασμός Ενεργειών



1. Βασικοί Παράγοντες  για την επιβίωση 

1. Ανάληψη λογικού επιχειρηματικού ρίσκου.

2. Αποτελεσματική οργάνωση και διοίκηση της επιχείρησης.     

3. Συναντίληψη, αλληλοσεβασμός, συνεχής ανάπτυξη των εταίρων.

4. Δημιουργία βιώσιμου επιχειρηματικού μοντέλου                    
(Business Model).

5. Σχεδιασμός καινοτόμων προϊόντων/ υπηρεσιών που καλύπτουν 
ανάγκες της κοινωνίας.

6. Αποτελεσματική σύνδεση με την αγορά – Δικτύωση.

7. Απόλυτη αξιοποίηση των διαθέσιμων οικονομικών πόρων 
(ευρωπαϊκά προγράμματα, μικροπιστώσεις κ.ά.).



1.4. Τα 9 δομικά στοιχεία του Επιχ. Μοντέλου



Key Partners Key Activities Value 

Propositions

Customer 

Relationships

Customer 

Segments

Key Resources Channels

Cost Structure Revenue Streams

Social & Environmental Cost Social & Environmental Benefit

http://www.businessmodelgeneration.com

1.4.1. Επιχειρηματικό Μοντέλο για Κ.ΑΛ.Ο.

http://www.businessmodelgeneration.com/


1.5.Πρόταση Αξίας                             

(Value Proposition)

➢ τα επιχειρήματα γιατί να αγοράσει ο                               

πελάτης το προϊόν ή την υπηρεσία, γιατί να 

συνεργαστεί η επιχείρηση μαζί μας ή αλλιώς:

✓ ανάγκες που ικανοποιούμε

✓ ωφέλειες που προσφέρουμε, 

✓ προβλήματα που λύνουμε,

σε κάθε τμήμα πελατών.



1.6. Βασικοί Συνεργάτες

Οι επιχειρήσεις αναζητούν συνεργασίες για να: 

✓ μειώσουν το ρίσκο και την αβεβαιότητα,  

✓ αποκτήσουν πρόσβαση σε πόρους,

✓ αξιοποιήσουν συνέργιες και οικονομίες κλίμακας,

ώστε να ενισχύσουν την πρόταση αξίας προς τους 

πελάτες τους (κόστος, ποιότητα, ταχύτητα, αξιοπιστία 

κ.ά.)

(‘ανταγωνιστές΄, προμηθευτές, Δίκτυα Κ.ΑΛ.Ο., λοιποί) 



Ενέργεια Α:

Συγγραφή Εκπαιδευτικού Υλικού 

και Υλοποίηση Προγράμματος 

(Σεμιναρίου) Ευαισθητοποίησης –

Κατάρτισης στην Κοινωνική 

Οικονομία και Επιχειρηματικότητα.



Ωφελούμενοι

 Σαράντα (40) άνεργοι που ενδιαφέρονται να 

πληροφορηθούν για τα ζητήματα της Κ.ΑΛ.Ο. 

και υποψήφιοι κοινωνικοί επιχειρηματίες ή 

ομάδες επιχειρηματιών (μη νομικά πρόσωπα). 

 Δύο (2) προγράμματα των 30 ωρών.



Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 30 ωρών

Ενότητες Ώρες

1 Εισαγωγή – Έννοιες- Παρούσα Κατάσταση σε Ε.Ε./Ευρώπη -

Μοντέλα Κ.ΑΛ.Ο..

5

2 Θεσμικό και Κανονιστικό Πλαίσιο Κ.ΑΛ.Ο.- 5

3 Πλεονεκτήματα / Ιδιαιτερότητες/ Προκλήσεις φορέων Κ.ΑΛ.Ο.. 2

4 Τυπικές Διαδικασίες και πρακτικές συμβουλές για την  ίδρυση 

φορέα Κ.ΑΛ.Ο.. - Εναλλακτικές μορφές και όροι 

χρηματοδότησης. 

3

5 Αρχές Οργάνωσης, Προγραμματισμού και Χ/Ο διαχείρισης

(Καλές πρακτικές Κ.ΑΛ.Ο.)

5

6 Συνεργατικότητα: Συναισθηματική Νοημοσύνη, Επικοινωνία, 

Διαχείριση Συγκρούσεων. 

2,5

7 Ομαδική Συνεργασία και Συμμετοχική Λήψη Αποφάσεων.

(Καλές πρακτικές Κ.ΑΛ.Ο.)

2,5

8 Σχεδιασμός Επιχειρηματικού Μοντέλου και η Πρόταση Αξίας – Η 

Δικτύωση στο Οικοσύστημα. (Καλές πρακτικές Κ.ΑΛ.Ο.)

5



Ενέργεια Β:
Πρόγραμμα Συμβουλευτικής

Προώθησης της Επιχειρηματικότητας για 

Στελέχη και Μετόχους Υφιστάμενων 

Κοινωνικών Επιχειρήσεων



Ωφελούμενοι

 Τριάντα (30) στελέχη και μέτοχοι υφιστάμενων 

κοινωνικών επιχειρήσεων.



Πρόγραμμα Συμβουλευτικής

Συνεδρ. Αντικείμενο - Στόχοι Συμμετοχή

1η Παρουσίαση Προγράμματος - Προφίλ & Στόχοι 

Ωφελούμενου

Ατομική

2η Υφιστάμενη κατάσταση της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας 

Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο) σε Ελλάδα και Π.Κ.Μ..

Ομαδική

3η Θεσμικό Πλαίσιο για την Κ.ΑΛ.Ο.- Εναλλακτικά μοντέλα 

φορέων Κ.ΑΛ.Ο..

Ομαδική

4η Διερεύνηση επιχειρηματικής ιδέας ωφελούμενου-

Δημιουργία αρχικού Επιχειρηματικού Μοντέλου.

Ατομική

5η Ανάλυση Εξωτερικού Περιβάλλοντος  (Μακροπεριβάλλον –

Κλάδος)

Ατομική

6η Σχεδιασμός  Πρότασης Αξίας (Προφίλ δυνητικών 

πελατών-Ο Χάρτης Αξίας)- Marketing Plan

Ατομική

7η Διοικητικά – Χρηματοοικονομικά Θέματα

(Λειτουργία Γ.Σ. και Δ.Ε./Δ.Σ., Οργάνωση-

Προγραμματισμός, Νεκρό Σημείο,Φορολογικά)

Ομαδική

8η Προγράμματα και Εργαλεία Χρηματοδότησης –

Ανασκόπηση Προγράμματος – Αξιολόγηση.

Ομαδική



Ο Τροχός της Επιτυχίας

Νέες μέθοδοι,  νέες 
δομές, δημιουργία 

αξίας , για καλύτερη 
ικανοποίηση τοπικών 

αναγκών 

Εστίαση στους 
καταναλωτές/ 

ωφελούμενους    
Συν-δημιουργία  

Αξίας

Συμμετοχική 
Ηγεσία

Επένδυση σε ότι 
αποδίδει και 

συνεχείς 
καινοτομίες

Συν - αντίληψη 

Σαφές Όραμα& 
Στρατηγική -

Επικοινωνία τους

Συνεργασία και 
‘συμπαραγωγή’ 

με τοπικούς, 
εξειδικευμένους  



Διαμόρφωση Νέας Κουλτούρας

Πολλά (+) και ένα (-)

‘Συναντίληψη, Συμμετοχή, Συντονισμός, Συνδημιουργία,
Συνεργασίες

=  Εμείς

(-) του ‘Εγώ’ 

όσων θέλουν να Συμμετάσχουν και 

να Συν-επιχειρήσουν !


