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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η παρούσα έκθεση με τίτλο "Κέντρο Πληροφοριών και Συμβουλευτικής - 1η 

Απολογιστική Έκθεση: Σύσταση και λειτουργία Κέντρου Πληροφοριών και 

Συμβουλευτικής" αποτελεί το Παραδοτέο 4.1 του έργου «Παροχή υπηρεσιών 

εμπειρογνώμονα/ συμβούλου για την Ανάπτυξη Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης για την 

βελτίωση των εργαλείων πολιτικής στο πλαίσιο του έργου “Action Plan for Social 

Entrepreneurship” που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα INTERREG V-A GREECE – 

BULGARIA 2014-2020», ως έχει προδιαγραφεί στην από 13.08.2018 Σύμβαση μεταξύ 

του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της Κεντρικής Μακεδονίας και της εταιρείας 

ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ.  

 

Ειδικότερα, ο Ανάδοχος έχει αναλάβει το έργο της οργάνωσης και λειτουργίας Κέντρου 

Πληροφοριών και Συμβουλευτικής, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής 

Μακεδονίας, το οποίο θα παρέχει συνεχόμενη συμβουλευτική/ενημέρωση εμπλεκόμενων 

φορέων και πληροφορίες σχετικά με την κοινωνική επιχειρηματικότητα. Στόχος του 

παραδοτέου είναι η ενημέρωση της Αναθέτουσας Αρχής σχετικά με την πρόοδο 

υλοποίησης του έργου, τα ενδεχόμενα προβλήματα που εμφανίστηκαν και τον τρόπο 

διαχείρισής τους, τα ζητήματα που ενδεχομένως απαιτούν άμεση λήψη ενεργειών και, 

τέλος, ο προγραμματισμός των ενεργειών για τους επόμενους μήνες υλοποίησης του 

έργου. 

Το παρόν παραδοτέο, που αφορά στο πρώτο τρίμηνο υλοποίησης του έργου και 

συγκεκριμένα στην περίοδο από 13.08.18 έως 12.11.18, διαρθρώνεται ως εξής: 

Στο Κεφάλαιο 1 του παρόντος αναλύεται η συνολική πορεία υλοποίησης του έργου, τα 

προβλήματα που δυσχεραίνουν την υλοποίησή του και ο προτεινόμενος 

προγραμματισμός ενεργειών για την επόμενη περίοδο αναφοράς. 

Στο Κεφάλαιο 2 του παρόντος παρουσιάζονται οι παρασχεθείσες υπηρεσίες του 

Αναδόχου στο πλαίσιο της παρούσης σύμβασης. 

 

Στα Παραρτήματα του παρόντος παρουσιάζονται: I) Σχέδιο Εσωτερικού Κανονισμού 
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Λειτουργίας του Κέντρου Πληροφοριών και Συμβουλευτικής, II) Σχέδιο Οδηγού Σύνταξης 

Επιχειρηματικού Σχεδίου Κοινωνικών Επιχειρήσεων, III) Έντυπα Λειτουργίας του 

Κέντρου Πληροφοριών και Συμβουλευτικής και IV) Επικοινωνιακό Σχέδιο του Κέντρου 

Πληροφοριών και Συμβουλευτικής, τα οποία προετοίμασε ο Ανάδοχος. 

 

Η παρούσα έκθεση υποβάλλεται εμπρόθεσμα σύμφωνα με τους όρους της από 

13.08.2018 σύμβασης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - Πορεία υλοποίησης έργου 

 

1.1 Πρόοδος έργου για τη σύσταση και λειτουργία Κέντρου Πληροφοριών και 

Συμβουλευτικής  

Το Παραδοτέο 4 - "Κέντρο Πληροφοριών και Συμβουλευτικής" της Σύμβασης 

εντάσσεται στο Πακέτο Εργασίας 4 - "Δημιουργία δομών για την υποστήριξη και 

την ενίσχυση της ανάπτυξης των Κοινωνικών επιχειρήσεων" του έργου "Action 

Plan for Social Entrepreneurship - “Cross border Action Plan for the Development and 

Operation of an Executive Mechanism for the Support and Promotion of Social 

Entrepreneurship in the context of the Social Economy and Social Innovation”" που 

υποβλήθηκε στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα 

“INTERREG V-A GREECE – BULGARIA 2014-2020 COOPERATION PROGRAMME”. 

Το ανωτέρω "Διασυνοριακό Σχέδιο Δράσης για την Ανάπτυξη και Λειτουργία Επιτελικού 

Μηχανισμού Υποστήριξης και Προώθησης της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στο 

πλαίσιο της Κοινωνικής Οικονομίας και Κοινωνικής Καινοτομίας" αποτελεί πρωτοβουλία 

της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας η οποία είναι και ο Επικεφαλής Εταίρος. 

Στο πλαίσιο αυτό, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, σε συνεργασία με τον Ανάδοχο, 

έχει αναλάβει την οργάνωση και λειτουργία του Κέντρου Πληροφοριών και 

Συμβουλευτικής (Info Desk) που θα παρέχει πληροφορίες σχετικά με την κοινωνική 

επιχειρηματικότητα για θέματα που αφορούν την νομοθεσία, δράσεις υποστήριξης, 

εκπαίδευση προσωπικού, πηγές χρηματοδότησης κ.λπ. Ωφελούμενοι του Κέντρου θα 

είναι τόσο οι υφιστάμενες κοινωνικές επιχειρήσεις και τα στελέχη τους όσο και φυσικά 

πρόσωπα που ενδιαφέρονται για την ίδρυση κοινωνικών επιχειρήσεων/υποψήφιοι 

κοινωνικοί επιχειρηματίες ή ομάδες επιχειρηματιών.  

Ενδεικτικά, η ενημέρωση και η συμβουλευτική δύναται να περιλαμβάνει ενότητες όπως: 

 Εισαγωγή στην Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Καινοτομία,  

 Θεσμικό και Κανονιστικό Πλαίσιο για την Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική 

Καινοτομία,  

 Πλεονεκτήματα / Υποχρεώσεις φορέων κοινωνικών επιχειρήσεων,  
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 Τυπικές διαδικασίες ίδρυσης επιχείρησης κοινωνικής οικονομίας, 

 Κατάρτιση καταστατικού λειτουργίας του φορέα κοινωνικής επιχείρησης, 

 Ενημέρωση για πηγές χρηματοδότησης, 

 Δικτυώσεις. 

 

Το Κέντρο Πληροφοριών και Συμβουλευτικής θα υλοποιήσει και δράσεις δημοσιότητας, 

οι οποίες στοχεύουν στη διάχυση της ιδέας της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας. Στόχος 

του Κέντρου είναι η παροχή γενικής πληροφόρησης στους εμπλεκόμενους φορείς για τις 

δυνατότητες που παρέχονται μέσω της ανάπτυξης της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας 

με τη διάθεση ενημερωτικού υλικού, τη διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων και τη 

χρήση άλλων προωθητικών ενεργειών. 

 

Κατά την περίοδο αναφοράς του παρόντος παραδοτέου (13.08.18 έως 

12.11.18), η Ομάδα Έργου εστίασε στην οργάνωση του Κέντρου 

Πληροφοριών και Συμβουλευτικής και προετοίμασε: 

 Σχέδιο Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Κέντρου Πληροφοριών 

και Συμβουλευτικής, 

 Σχέδιο Οδηγού Σύνταξης Επιχειρηματικού Σχεδίου Κοινωνικών 

Επιχειρήσεων, 

 Έντυπα Λειτουργίας του Κέντρου Πληροφοριών και Συμβουλευτικής, 

 Επικοινωνιακό Σχέδιο του Κέντρου Πληροφοριών και Συμβουλευτικής. 
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1.2 Προβλήματα και δυσκολίες για τη λειτουργία του Κέντρου Πληροφοριών 

και Συμβουλευτικής  

Το καίριο πρόβλημα που παρουσιάστηκε για τη σύσταση και λειτουργία του Κέντρου 

Πληροφοριών και Συμβουλευτικής κατά το διάστημα αναφοράς αφορά την καθυστέρηση 

συλλογής των απαιτούμενων στοιχείων και δεδομένων από τους συμπράττοντες φορείς 

ήτοι το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, ως αναλύθηκε στο 

από 26.9.2018 έγγραφό μας. 

Με την από 28.9.2018 Απόφαση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: 

ΩΞΟ4ΟΡΡΓ-ΧΙ1) αποφασίσθηκε η μετάθεση του επικαιροποιημένου χρονοδιαγράμματος 

και ιδίως της κομβικής Γεωχωρικής Βάσης Δεδομένων και Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας 

Συλλογής Δεδομένων για την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα.  

 

 

 

1.3 Προτεινόμενος προγραμματισμός ενεργειών για την επόμενη περίοδο 

αναφοράς  

Λόγω της ως άνω εξέλιξης, η λειτουργία του Κέντρου Πληροφοριών και Συμβουλευτικής 

μετατίθεται για την επόμενη περίοδο αναφοράς (13.11.2018 έως 31.12.2018).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - Πορεία υλοποίησης εργασιών του Αναδόχου 

 

2.1 Πεπραγμένα του Αναδόχου κατά την περίοδο αναφοράς 

Η ομάδα έργου του Αναδόχου, κατά το διάστημα αναφοράς (13.08.18 έως 12.11.18), 

προετοίμασε σειρά απαιτούμενων εγγράφων για την οργάνωση και εύρυθμη λειτουργία 

του Κέντρου Πληροφοριών και Συμβουλευτικής.   

Συγκεκριμένα, ο Ανάδοχος προχώρησε σε: 

 Ενέργεια 1: Συγγραφή υποδείγματος/σχεδίου εσωτερικού κανονισμού 

λειτουργίας του Κέντρου Πληροφοριών και Συμβουλευτικής. 

Ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του Κέντρου θα ρυθμίζει ειδικότερα θέματα 

οργάνωσης και λειτουργίας του Κέντρου.  

 

 Ενέργεια 2: Εκπόνηση σχεδίου οδηγού σύνταξης επιχειρηματικού σχεδίου 

κοινωνικών επιχειρήσεων. 

Η δημιουργία και διάθεση οδηγού σύνταξης επιχειρηματικού σχεδίου για τις 

κοινωνικές επιχειρήσεις εκτιμάται ότι θα βοηθήσει ουσιαστικά στη σύνταξη ενός 

αναλυτικού πλάνου για την ανάπτυξη και λειτουργία μιας νέας κοινωνικής 

επιχείρησης ή μιας υφιστάμενης κοινωνικής επιχείρησης σε μια νέα επιχειρηματική 

δραστηριότητα. 

 

 Ενέργεια 3: Προετοιμασία εντύπων λειτουργίας του Κέντρου Πληροφοριών 

και Συμβουλευτικής.  

Ο Ανάδοχος προχώρησε σε τυποποίηση όλων των εντύπων τα οποία απαιτούνται για 

την αποτύπωση και παρακολούθηση της υλοποίησης του έργου του Κέντρου. 

Συγκεκριμένα, τυποποιήθηκαν τα ακόλουθα έντυπα: 

 Δελτίο ημερήσιας καταγραφής ωφελούμενων του Κέντρου Πληροφοριών και 

Συμβουλευτικής. 

 Ατομική έκθεση στελέχους Κέντρου Πληροφοριών και Συμβουλευτικής για την 

παροχή υπηρεσιών σε ωφελούμενους. 
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 Έντυπο εγγραφής και παρακολούθησης ωφελούμενου του Κέντρου 

Πληροφοριών και Συμβουλευτικής. 

 Μηνιαία έκθεση πεπραγμένων του Κέντρου Πληροφοριών και Συμβουλευτικής.     

 

 Ενέργεια 4: Εκπόνηση επικοινωνιακού σχεδίου του Κέντρου Πληροφοριών 

και Συμβουλευτικής.  

Το επικοινωνιακό σχέδιο παρουσιάζει την επικοινωνιακή στρατηγική του Κέντρου, 

τους στόχους του, το στοχοθετούμενο κοινό και τις επικοινωνιακές ενέργειες. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι -  ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ 
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Προοίμιο 

Με τον Κανονισμό αυτό, ρυθμίζεται η λειτουργία του Κέντρου Πληροφοριών και 

Συμβουλευτικής που δημιουργείται στο πλαίσιο του έργου "Διασυνοριακό Σχέδιο 

Δράσης για την Ανάπτυξη και Λειτουργία Επιτελικού Μηχανισμού Υποστήριξης 

και Προώθησης της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο της 

Κοινωνικής Οικονομίας και Κοινωνικής Καινοτομίας” του Προγράμματος 

“INTERREG V-A GREECE – BULGARIA 2014-2020 COOPERATION PROGRAMME”. 

 

 

Άρθρο 1. Σύσταση - Σκοπός 

1. Το Κέντρο Πληροφοριών και Συμβουλευτικής είναι μια νέα δομή που δημιουργείται 

στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας 4 - "Δημιουργία δομών για την 

υποστήριξη και την ενίσχυση της ανάπτυξης των Κοινωνικών 

επιχειρήσεων"  του ανωτέρω Διασυνοριακού Σχεδίου Δράσης. 

2. Με τη λειτουργία του επιδιώκεται η συνολική ενδυνάμωση της κοινωνικής 

επιχειρηματικότητας και των κοινωνικών επιχειρήσεων στην περιοχή παρέμβασης και 

η ανάπτυξη ενός σημείου παροχής ενημέρωσης και συμβουλευτικής σε όλους τους 

εμπλεκόμενους φορείς.  

3. Το Κέντρο Πληροφοριών και Συμβουλευτικής αποτελεί Γραφείο Ενημέρωσης (Info 

Desk), παρέχοντας υποστήριξη και συμβουλευτικές υπηρεσίες τόσο σε υφιστάμενους 

όσο σε εν δυνάμει κοινωνικούς επιχειρηματίες. 

4. Η δημιουργία του Κέντρου Πληροφοριών και Συμβουλευτικής έχει ως στόχο να 

συμβάλει στην ανάπτυξη των υφιστάμενων και στη δημιουργία νέων κοινωνικών 

επιχειρήσεων, στην αύξηση της απασχόλησης στις κοινωνικές επιχειρήσεις και στην 

αυξημένη παροχή κοινωνικών υπηρεσιών σε κοινότητες με αρνητικές 

κοινωνικοοικονομικές ενδείξεις. 

5. Φορέας Λειτουργίας του Κέντρου Πληροφοριών και Συμβουλευτικής είναι το 

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας. Κύριος του Έργου είναι η 

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.  

6. Το Κέντρο Πληροφοριών και Συμβουλευτικής εποπτεύεται από την Περιφέρεια 

Κεντρικής Μακεδονίας. 



"1η Απολογιστική Έκθεση: Σύσταση και λειτουργία Κέντρου Πληροφοριών και Συμβουλευτικής" 

                                                                                      

14 

7. Το Κέντρο θα λειτουργεί καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης της Δράσης 4.2 - 

"Δημιουργία και λειτουργία Κέντρου Πληροφοριών και Συμβουλευτικής" 

του Πακέτου Εργασίας 4 - "Δημιουργία δομών για την υποστήριξη και την 

ενίσχυση της ανάπτυξης των Κοινωνικών επιχειρήσεων" του ανωτέρω 

Διασυνοριακού Σχεδίου Δράσης.  

 

 

Άρθρο 2. Παρεχόμενες Υπηρεσίες 

Η λειτουργία του Κέντρου Πληροφοριών και Συμβουλευτικής εστιάζει στην παροχή 

συνεχόμενης συμβουλευτικής, στην ενημέρωση των εμπλεκόμενων φορέων και στην 

παροχή πληροφοριών σχετικά με την κοινωνική επιχειρηματικότητα με στόχο τη διάχυση 

της ιδέας της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στην περιοχή παρέμβασης. 

 

Ειδικότερα, το Κέντρο Πληροφοριών και Συμβουλευτικής παρέχει πληροφορίες σχετικά 

με την κοινωνική επιχειρηματικότητα για θέματα που αφορούν την νομοθεσία, δράσεις 

υποστήριξης, εκπαίδευση προσωπικού, πηγές χρηματοδότησης κ.λπ.  

Ενδεικτικά, η ενημέρωση και η συμβουλευτική δύναται να περιλαμβάνει ενότητες όπως: 

 Εισαγωγή στην Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Καινοτομία, 

 Θεσμικό και Κανονιστικό Πλαίσιο για την Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική 

Καινοτομία, 

 Πλεονεκτήματα / Υποχρεώσεις φορέων κοινωνικών επιχειρήσεων, 

 Πηγές χρηματοδότησης, 

 Τυπικές Διαδικασίες ίδρυσης επιχείρησης κοινωνικής οικονομίας, 

 Κατάρτιση καταστατικού λειτουργίας του φορέα κοινωνικής επιχείρησης, 

 Δικτυώσεις. 

 

Το Κέντρο υλοποιεί και δράσεις δημοσιότητας, οι οποίες στοχεύουν στη διάχυση της 

ιδέας της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας. Στόχος του Κέντρου είναι η παροχή γενικής 

πληροφόρησης στους εμπλεκόμενους φορείς για τις δυνατότητες που παρέχονται μέσω 

της ανάπτυξης της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας με τη διάθεση ενημερωτικού υλικού, 

τη διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων και τη χρήση άλλων προωθητικών ενεργειών. 
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Άρθρο 3. Ωφελούμενοι: Δικαιώματα και Υποχρεώσεις 

 Ωφελούμενοι 

Ως ωφελούμενοι νοούνται τα φυσικά/νομικά πρόσωπα που κάνουν χρήση των 

υπηρεσιών του Κέντρου Πληροφοριών και Συμβουλευτικής.  

Ειδικότερα, ωφελούμενοι του Κέντρου είναι τόσο τα φυσικά πρόσωπα (υποψήφιοι 

κοινωνικοί επιχειρηματίες ή ομάδες επιχειρηματιών) όσο και οι υφιστάμενες 

κοινωνικές επιχειρήσεις και τα στελέχη τους που ενδιαφέρονται να πληροφορηθούν 

για τα ζητήματα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.  

 

 Διαδικασία Εγγραφής Ωφελουμένων 

Ο πιθανός ωφελούμενος που απευθύνεται στο Κέντρο Πληροφοριών και 

Συμβουλευτικής εγγράφεται από το αρμόδιο στέλεχος σε Έντυπο Εγγραφής και 

Παρακολούθησης Ωφελούμενου με Μοναδικό Κωδικό Ωφελούμενου.  

Στο Έντυπο Εγγραφής και Παρακολούθησης Ωφελούμενου συμπληρώνονται:  

 Γενικά στοιχεία. Με τον όρο γενικά στοιχεία εννοούμε τα αρχικά στοιχεία 

ταυτοποίησης του προσώπου (φυσικού ή νομικού) δηλαδή τα στοιχεία εκείνα 

που αναφέρονται στην ταυτότητα του ωφελούμενου και τα οποία μπορούν να 

επιβεβαιωθούν από το ίδιο (αστυνομική ταυτότητα ή άλλο 

αντίστοιχο/ισοδύναμο έγγραφο σε περίπτωση φυσικού προσώπου / 

καταστατικό ή εκτύπωση taxisnet σε περίπτωση νομικού προσώπου).  

 Πλήρη στοιχεία για τη μορφωτική και εργασιακή κατάσταση και ιστορικό του 

ωφελούμενου (σε περίπτωση φυσικού προσώπου) / πλήρη στοιχεία για την 

υφιστάμενη επιχειρηματική δραστηριοποίηση (σε περίπτωση νομικού 

προσώπου). 

 Επιπλέον εξειδικευμένα στοιχεία τα οποία σχετίζονται με συγκεκριμένες  

υπηρεσίες που ζητούνται από τον ωφελούμενο. 

 

 Δικαιώματα Ωφελουμένων 

Για τους ωφελούμενους εξασφαλίζονται κατ' ελάχιστον τα εξής: 

 Συμβουλευτική υποστήριξη και πληροφόρηση για θέματα που αφορούν την 
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κοινωνική επιχειρηματικότητα. 

 Λήψη των υπηρεσιών κατά το διάστημα των προβλεπόμενων ωρών και ημερών 

λειτουργίας του Κέντρου. 

 Πλήρης σεβασμός της ιδιωτικότητας, των θρησκευτικών και πολιτικών 

πεποιθήσεων, της εθνοτικής και φυλετικής καταγωγής και του σεξουαλικού 

προσανατολισμού τους. 

 Κατόπιν αίτησής τους, οι ωφελούμενοι έχουν δικαίωμα στην πληροφόρηση και 

στην ενημέρωση, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, για την εξέλιξη των 

αιτημάτων ή/και των αιτήσεων που έχουν κάνει στο Κέντρο για οποιαδήποτε 

παροχή υπηρεσιών εν γένει. 

 

 Υποχρεώσεις Ωφελουμένων 

Οι ωφελούμενοι του Κέντρου Πληροφοριών και Συμβουλευτικής αποδέχονται τους 

παρακάτω όρους και περιορισμούς: 

 Σε περίπτωση που αιτούνται την λήψη των υπηρεσιών του Κέντρου σε ημέρες 

και ώρες εκτός προγράμματος, το προσωπικό διατηρεί το δικαίωμα να μην 

παρέχει τις προβλεπόμενες υπηρεσίες. 

 Συναινούν στην τήρηση των αρχείων και των ατομικών τους φακέλων, 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν. 2472/1997 για την προστασία των 

προσωπικών δεδομένων, ως ισχύουν, και στον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την 

προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 

αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την 

Προστασία Δεδομένων). 

 Γνωρίζουν και αποδέχονται την απαγόρευση οποιασδήποτε μορφής 

παρενόχλησης (λεκτικής, σωματικής, σεξουαλικής, θρησκευτικής, φυλετικής, 

ψυχολογικής) μεταξύ ωφελουμένων ή ωφελουμένων και στελεχών του 

Κέντρου. 

 Οφείλουν να σέβονται τα στελέχη του Κέντρου και τους άλλους ωφελούμενους. 

 Είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη φύλαξη του μοναδικού αριθμού αναφοράς 
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(Μοναδικό Κωδικό Ωφελούμενου) που τους διατίθεται από το Κέντρο για την 

εξυπηρέτησή τους.  

 

 Παρακολούθηση Ωφελουμένων 

Η παρακολούθηση των ωφελουμένων του Κέντρου Πληροφοριών και Συμβουλευτικής 

θα γίνεται μέσω συστήματος καταγραφής.  

 

 

Άρθρο 4. Διοικητική και Οικονομική Οργάνωση του Κέντρου Πληροφοριών και 

Συμβουλευτικής 

Το Κέντρο Πληροφοριών και Συμβουλευτικής υπάγεται διοικητικά, οικονομικά και 

οργανωτικά στον Κύριο του έργου, ο οποίος ασκεί εποπτεία και έλεγχο στη λειτουργία 

του Κέντρου και με τον οποίο βρίσκεται σε διαρκή συνεργασία για την καλύτερη 

εξυπηρέτηση των ωφελουμένων. 

Οι υπηρεσίες που παρέχονται από το Κέντρο προς τους ωφελούμενους είναι δωρεάν.  

 

 

Άρθρο 5. Οργάνωση και Λειτουργία 

Το Κέντρο Πληροφοριών και Συμβουλευτικής λειτουργεί στο πλαίσιο του Πακέτου 

Εργασίας 4 - "Δημιουργία δομών για την υποστήριξη και την ενίσχυση της 

ανάπτυξης των Κοινωνικών επιχειρήσεων" του έργου "Διασυνοριακό Σχέδιο 

Δράσης για την Ανάπτυξη και Λειτουργία Επιτελικού Μηχανισμού Υποστήριξης 

και Προώθησης της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο της 

Κοινωνικής Οικονομίας και Κοινωνικής Καινοτομίας” του Προγράμματος 

“INTERREG V-A GREECE – BULGARIA 2014-2020 COOPERATION PROGRAMME”. 

Η εξυπηρέτηση των ωφελούμενων γίνεται μέσω συστήματος καταγραφής (αρχείο excel).  

Το Κέντρο είναι υποχρεωμένο να καταγράφει ηλεκτρονικά τον κάθε ωφελούμενο με 

σκοπό τη συγκέντρωση επαρκών δεδομένων που: α) θα εξασφαλίζουν την καλύτερη 

εξυπηρέτησή του και β) θα καλύπτουν τις απαιτήσεις παρακολούθησης και αξιολόγησης 

που θα προκύπτουν από το εθνικό και κοινοτικό κανονιστικό πλαίσιο. 

Η παροχή των υπηρεσιών του Κέντρου γίνεται με συναντήσεις εργασίας και με τη χρήση 
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του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

   

 

Άρθρο 6. Λειτουργία του Κέντρου Πληροφοριών και Συμβουλευτικής 

Το Κέντρο λειτουργεί καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, πέντε (5) ημέρες την εβδομάδα 

από Δευτέρα έως Παρασκευή, επί οκταώρου βάσεως και συγκεκριμένα από τις 9.00 πμ – 

17.00 μμ. 

Το Κέντρο διακόπτει τη λειτουργία του κατά τις επίσημες αργίες του κράτους. 

Η απασχόληση του προσωπικού του Κέντρου δε θα υπερβαίνει τις σαράντα (40) ώρες 

την εβδομάδα.  

 

 

Άρθρο 7. Στελέχωση του Κέντρου Πληροφοριών και Συμβουλευτικής 

Το Κέντρο στελεχώνεται με τέσσερα (4) άτομα προσωπικό. Συγκεκριμένα, τα στελέχη 

του Κέντρου Πληροφοριών και Συμβουλευτικής θα πρέπει να έχουν τα ακόλουθα 

προσόντα: 

 να είναι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (κάτοχοι πτυχίου οικονομικών, 

κοινωνικών, πολιτικών, νομικών επιστημών ή στατιστικής επιστήμης), ιδρύματος του 

εσωτερικού ή και του εξωτερικού, αναγνωρισμένου από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή από τον 

Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης 

(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), 

 να διαθέτουν μονοετή τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία στην ατομική ή 

επαγγελματική συμβουλευτική ή στη συμβουλευτική επιχειρήσεων ή στη νομική 

στήριξη επιχειρήσεων, 

 να είναι πολύ καλή γνώστες της αγγλικής γλώσσας, 

 να διαθέτουν ικανότητα χειρισμού των ηλεκτρονικών υπολογιστών και του 

διαδικτύου.  

 

Το σύνολο του προσωπικού του Κέντρου είναι επιφορτισμένο με τις αρμοδιότητες που 

απαιτούνται για την επιτυχή ολοκλήρωση του Παραδοτέου 4 - "Κέντρο 

Πληροφοριών και Συμβουλευτικής", λειτουργώντας ως δομή για την υποστήριξη και 
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την ενίσχυση της ανάπτυξης των κοινωνικών επιχειρήσεων, όπως περιγράφεται στο 

πλαίσιο του έργου "Διασυνοριακό Σχέδιο Δράσης για την Ανάπτυξη και Λειτουργία 

Επιτελικού Μηχανισμού Υποστήριξης και Προώθησης της Κοινωνικής 

Επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο της Κοινωνικής Οικονομίας και Κοινωνικής Καινοτομίας” 

του Προγράμματος “INTERREG V-A GREECE – BULGARIA 2014-2020 COOPERATION 

PROGRAMME”. 

 

 

Άρθρο 8. Καθήκοντα και Αρμοδιότητες Προσωπικού 

Τα στελέχη του Κέντρου Πληροφοριών και Συμβουλευτικής έχουν τις ακόλουθες 

αρμοδιότητες και καθήκοντα: 

› Διαχείριση αιτημάτων ωφελουμένων - παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης και 

πληροφόρησης.  

› Συμπλήρωση Εντύπου Εγγραφής και Παρακολούθησης Ωφελούμενου. 

› Καταχώρηση δεδομένων στο σύστημα καταγραφής. 

› Συγκέντρωση και τήρηση απολογιστικών στοιχείων παροχής συμβουλευτικής 

υποστήριξης/πληροφόρησης προς τους ωφελούμενους του Κέντρου.  

› Διαφύλαξη της ασφάλειας, εμπιστευτικότητας και του απορρήτου των τηρουμένων 

στοιχείων. 

› Εκτέλεση διοικητικών εργασιών (αρχειοθέτηση, ηλεκτρονική αλληλογραφία του 

Κέντρου, τήρηση ηλεκτρονικών αρχείων). 

› Συμμετοχή σε συναντήσεις της ομάδας του έργου. 

› Συμμετοχή κατά την υλοποίηση δράσεων δημοσιότητας του Κέντρου.  

 

Όλα τα στελέχη υποχρεούνται να παραδίδουν τα στοιχεία εκείνα που απαιτούνται για την 

παρακολούθηση της συνολικής πορείας του έργου και τη συμπλήρωση βάσεων 

δεδομένων. 

 

 

Άρθρο 9. Υποχρεώσεις Προσωπικού 

1. Το προσωπικό οφείλει να γνωρίζει τις διατάξεις του εσωτερικού κανονισμού 
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λειτουργίας και είναι υπεύθυνο έναντι των ιεραρχικώς προϊσταμένων του για την 

ευσυνείδητη εκπλήρωση των καθηκόντων που του ανατίθενται.       

2. Το προσωπικό οφείλει να εξυπηρετεί τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που έρχονται 

σε επαφή με το Κέντρο με υπευθυνότητα, χωρίς καθυστέρηση και με ακρίβεια. 

3. Το προσωπικό οφείλει να τηρεί την επαγγελματική εχεμύθεια σύμφωνα με τις 

κείμενες διατάξεις. 

Απαγορεύεται η χωρίς προηγούμενη άδεια του Κυρίου του έργου παροχή 

πληροφοριών για τη λειτουργία του κέντρου, τις εργασίες του, τα πρότυπα 

υποδείγματα και όλα τα σημειώματα και σχέδια, καθώς και η απομάκρυνση αυτών 

έστω και προσωρινά εκτός του χώρου εργασίας ή η παράδοσή τους σε αναρμόδια 

πρόσωπα.  

4. Δεν επιτρέπεται η διάδοση ή κυκλοφορία με οποιονδήποτε τρόπο δυσμενών σχολίων 

για το Κέντρο, την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και τους λοιπούς 

εμπλεκόμενους φορείς του έργου, που δεν βασίζεται σε πραγματικά στοιχεία και 

περιστατικά. 

5. Το προσωπικό οφείλει να διαφυλάττει με επιμέλεια και σε καλή κατάσταση όλα τα 

παραδιδόμενα και περιερχόμενα σ’ αυτό είδη για την εκτέλεση των καθηκόντων του 

και να τα παραδίδει σε καλή κατάσταση. 

6. Το προσωπικό οφείλει να υπακούει στις εντολές και συστάσεις των προϊσταμένων 

του. Όταν όμως η εντολή αντίκειται στις κείμενες διατάξεις, οφείλει πριν την 

εκτέλεση να αναφέρει εγγράφως επισημαίνοντας την αντίθεση αυτή. 

7. Σε περίπτωση που υπάλληλος ενόψει της σοβαρότητας του αντικειμένου κρίνει ότι η 

εκτέλεση της εντολής προϊσταμένου του επέχει σοβαρούς κινδύνους για το Κέντρο ή 

η εντολή είναι προδήλως παράνομη, αναφέρει εγγράφως την αντίθεσή του και 

περιμένει νέα έγγραφη εντολή την οποία και εκτελεί. Σε κάθε περίπτωση ο 

υπάλληλος έχει ευθύνη αποδείξεως της συνδρομής των ανωτέρω λόγων. 

8. Υπάλληλος που διαφωνεί με εντελλόμενη ενέργεια για την οποία είναι απαραίτητη η 

προσυπογραφή ή η θεώρησή του, οφείλει να διατυπώσει τη διαφωνία του 

ενυπόγραφα στο σχέδιο του εγγράφου. 
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Άρθρο 10. Συμπεριφορά Προσωπικού 

1. Το προσωπικό οφείλει να συμπεριφέρεται με αξιοπρέπεια, να τηρεί τους κανόνες 

υγιεινής και ασφάλειας και να σέβεται την περιουσία του Κέντρου.  

2. Το προσωπικό οφείλει να συμπεριφέρεται στους προϊσταμένους και συναδέλφους με 

ευγένεια και πνεύμα συνεργασίας. 

3. Απαγορεύεται στο προσωπικό, πέρα από κάθε άλλη πράξη που αντιβαίνει στα γενικά 

ή ειδικά του καθήκοντα: 

α. Η εξαφάνιση ή παραποίηση οιουδήποτε εγγράφου, ιδίως όταν συνδέεται με το 

συμφέρον του Κέντρου. 

β. Η απασχόληση σε ενέργειες ή έργα ξένα προς το Κέντρο. 

γ. Η χρησιμοποίηση ή παροχή πληροφοριών τις οποίες κατέχει το προσωπικό ως εκ 

της θέσεώς του, προς εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων ή συμφερόντων 

τρίτων. 

δ.  Η επιδίωξη ή αποδοχή οιασδήποτε εύνοιας ή ανταλλάγματος, που προέρχονται 

από πρόσωπα των οποίων ζητήματα διαχειρίζεται ή πρόκειται να διαχειριστεί κατά 

την ενάσκηση των καθηκόντων του. 

 

 

Άρθρο 11. Σύστημα Καταγραφής Κέντρου Πληροφοριών και Συμβουλευτικής 

Το Κέντρο Πληροφοριών και Συμβουλευτικής λειτουργεί σύστημα καταγραφής (αρχείο 

excel) με σκοπό την ακριβή περιγραφή των στοιχείων (ηλεκτρονικός ατομικός φάκελος) 

και των αιτημάτων των ωφελούμενων ώστε να παρέχεται η δυνατότητα για την πλήρη 

καταγραφή των αναγκών αλλά και την καλύτερη παρακολούθηση άμεσων ποσοτικών και 

ποιοτικών αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. 

Τα στελέχη του Κέντρου Πληροφοριών και Συμβουλευτικής οφείλουν να το 

τροφοδοτούν με τις απαραίτητες πληροφορίες και δεδομένα. 

Τα προσωπικά δεδομένα κοινοποιούνται μόνο μεταξύ των στελεχών του Κέντρου και των 

φορέων υλοποίησης του Διασυνοριακού Σχεδίου Δράσης. 
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Άρθρο 12. Τήρηση Αρχείου 

Οι διαδικασίες της τήρησης αρχείου και των φακέλων των ωφελούμενων είναι σύμφωνες 

με τα προβλεπόμενα στο Ν.2472/1997, περί προστασίας του ατόμου από την 

επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά, και του 

Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης 

Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 

αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία 

Δεδομένων).  

Το Κέντρο Πληροφοριών και Συμβουλευτικής τηρεί ηλεκτρονικό αρχείο με Μητρώο 

ωφελουμένων μέσω του συστήματος καταγραφής. Επίσης, τηρεί σε φυσικό αρχείο όσο 

στοιχεία/δεδομένα πιστοποιούν την υλοποίηση του έργου. 

Ενδεικτικά αναφέρονται τα παρακάτω: 

1. Έντυπο Εγγραφής και Παρακολούθησης Ωφελούμενου. 

2. Ατομικές εκθέσεις στελεχών για την παροχή υπηρεσιών σε ωφελούμενους. 

3. Έντυπο και ψηφιακό υλικό από δράσεις δημοσιότητας. 

4. Δελτία καταγραφής ωφελούμενων του Κέντρου. 

5. Μηνιαία Έκθεση Πεπραγμένων του Κέντρου. 

 

 

Άρθρο 13. Ισχύς Κανονισμού 

Η ισχύς του παρόντος Κανονισμού αρχίζει από τις 15.12.2018. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ -  ΣΧΕΔΙΟ ΟΔΗΓΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 

της επιχείρησης 

......................... 

(υφιστάμενη ή προτεινόμενη επωνυμία) 

 

 

 

 

 

 

 

Ημερομηνία Υποβολής: .............. 

 

 

Στοιχεία επικοινωνίας: 

Ονοματεπώνυμο:....................... 

Τηλ.:............................................ 

Φαξ:............................................... 

E-mail:............................................ 

  



"1η Απολογιστική Έκθεση: Σύσταση και λειτουργία Κέντρου Πληροφοριών και Συμβουλευτικής" 

  25 

                                                                                      

Περιεχόμενα 

1. Γενικές Οδηγίες 

2. Επιτελική Σύνοψη (Executive Summary) 

3. Στοιχεία επιχείρησης / επιχειρηματικής ιδέας 

3.1 Βασικά στοιχεία επιχείρησης / Νομική μορφή / Σύντομο ιστορικό της επιχείρησης 

3.2 Περιγραφή επιχειρηματικής ιδέας και αιτιολόγηση επιλογής της 

3.3 Στοιχεία καινοτομίας επιχειρηματικής ιδέας 

3.4 Κοινωνικός και περιβαλλοντικός αντίκτυπος επιχειρηματικής ιδέας 

3.5 Στόχοι επιχειρηματικής ιδέας 

3.6 Τόπος εγκατάστασης επιχείρησης και αιτιολόγηση επιλογής 

3.7 Κυριότερα στοιχεία εξέλιξης της επιχείρησης (σε περίπτωση υφιστάμενων επιχειρήσεων) 

4. Προϊόν / Υπηρεσίες της επιχείρησης 

4.1 Λεπτομερής περιγραφή των προϊόντων / υπηρεσιών που θα παρέχονται μέσω της 

προτεινόμενης επιχειρηματικής ιδέας 

5. Στοιχεία αγοράς δραστηριοποίησης επιχείρησης 

5.1 Υπάρχουσα κατάσταση και τάσεις της αγοράς, κυριότερα χαρακτηριστικά του κλάδου 

σήμερα 

5.2 Αγορά στόχος επιχείρησης 

5.3 Ανάλυση των δυνάμεων του ανταγωνισμού (ανταγωνιστές, ένταση ανταγωνισμού) - Τα 

κυριότερα δυνατά σημεία και οι αδυναμίες των ανταγωνιστών και διαφοροποίηση από 

αυτούς 

5.4 Χαρακτηριστικά πάνω στα οποία θα στηριχθεί η ανταγωνιστικότητα του 

προϊόντος/υπηρεσίας της επιχειρηματικής ιδέας 

6. Σχέδιο Marketing επιχείρησης 

6.1  Προσδοκώμενη θέση στην αγορά 

6.2  Στρατηγική διείσδυσης στην αγορά στόχο 

6.3  Πολιτική τιμολόγησης 

6.4  Πολιτική πωλήσεων 

6.5  "Δίκτυο" πωλήσεων και διανομής 

6.6  Σχέδιο προώθησης και επικοινωνίας 

6.7 Επιχειρησιακή Στρατηγική 

7. Σχέδιο παραγωγής 

7.1  Λεπτομερής περιγραφή της μεθόδου παραγωγής των προϊόντων ή του τρόπου παροχής 

των υπηρεσιών του επιχειρηματικού σχεδίου 



"1η Απολογιστική Έκθεση: Σύσταση και λειτουργία Κέντρου Πληροφοριών και Συμβουλευτικής" 

  26 

                                                                                      

7.2  Βασικοί προμηθευτές 

7.3  Διασφάλιση ποιότητας στην παραγωγική διαδικασία 

7.4  Αδειοδοτήσεις 

8. Κόστος επιχειρηματικού σχεδίου/ιδέας 

8.1  Ανάλυση κόστους υλοποίησης της προτεινόμενης επιχειρηματικής ιδέας 

9. Διοίκηση (management) του επιχειρηματικού σχεδίου 

9.1 Σύνθεση της επιχειρηματικής ομάδας (υποψήφιοι ή/και υφιστάμενοι κοινωνικοί 

επιχειρηματίες) 

9.2 Απαιτούμενο ανθρώπινο δυναμικό 

9.3  Εξωτερικοί συνεργάτες 

9.4  Οργανωτική δομή της επιχείρησης/Οργανόγραμμα 

10. Σχέδιο δράσης - Σύστημα παρακολούθησης επιχειρηματικού σχεδίου 

10.1  Συνοπτικό σχέδιο δράσης/υλοποίησης επιχειρηματικού σχεδίου 

10.2 Αναγνώριση κινδύνου και προβλημάτων στην υλοποίηση του σχεδίου - μηχανισμοί 

αντιμετώπισης 

10.3 Διοίκηση υλοποίησης επιχειρηματικού σχεδίου και οργάνωση εσωτερικού συστήματος 

παρακολούθησης υλοποίησης του σχεδίου 

11. Προβλεπόμενα οικονομικά στοιχεία τριετίας 

11.1  Προβλέψεις πωλήσεων 

11.2  Προβλέψεις κύριων στοιχείων κόστους 

11.3  Προβλέψεις βασικών μεγεθών Αποτελεσμάτων Χρήσης 

11.4  Προβλέψεις ταμειακών ροών 

11.5  Ανάλυση Νεκρού Σημείου 

11.6  Προβλέψεις βασικών μεγεθών Ισολογισμού 

12. Σχέδιο χρηματοδότησης επιχειρηματικού σχεδίου 

12.1  Συνολικές ανάγκες σε χρηματοδότηση 

12.2  Πιθανές πηγές χρηματοδότησης 

12.3  Επιπλέον ανάγκες σε χρηματοδότηση μετά τη φάση της εκκίνησης 

13.  Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης επιχειρηματικού σχεδίου 

13.1  Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 

Παραρτήματα 

 

  



"1η Απολογιστική Έκθεση: Σύσταση και λειτουργία Κέντρου Πληροφοριών και Συμβουλευτικής" 

  27 

                                                                                      

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 

Η σωστή υλοποίηση μιας επιχειρηματικής ιδέας διασφαλίζεται από την ύπαρξη ενός 

αποτελεσματικού επιχειρηματικού σχεδίου (Business plan). 

Το επιχειρηματικό σχέδιο αποτελεί έναν «οδικό χάρτη» για τη σύσταση των κοινωνικών 

επιχειρήσεων και πολύτιμο εργαλείο στα χέρια του/των επιχειρηματία/ιων για την αξιολόγηση 

της επένδυσης πριν την ανάληψη του επιχειρηματικού ρίσκου αλλά και την εξεύρεση πηγών 

χρηματοδότησης.  

Οι συνηθέστερες περιπτώσεις για τις οποίες ενδείκνυται η εκπόνηση ενός business plan είναι: 

o Η μελέτη της δημιουργίας μιας καινούριας επιχειρηματικής δραστηριότητας από μια 

επιχείρηση ή ένα φυσικό πρόσωπο. 

o Η μελέτη των επιχειρηματικών λειτουργιών μιας υφιστάμενης επιχείρησης με στόχο την 

βελτιστοποίησή τους. 

o Η μελέτη της βιωσιμότητας μιας επιχείρησης με επεκτατικές βλέψεις. 

o Η εξεύρεση πόρων. 

 

Οι οδηγίες που ακολουθούν αποσκοπούν στη διευκόλυνση κατά την παρουσίαση μιας 

επιχειρηματικής ιδέας σε μορφή business plan είτε πρόκειται για σύσταση νέας κοινωνικής 

επιχείρησης είτε την ανάπτυξη υπάρχουσας. 

Στόχος είναι να δοθεί ένας ενδεικτικός οδηγός-υπόδειγμα σύνταξης επιχειρηματικού σχεδίου. 

 

Μερικές γενικές οδηγίες για τη σύνταξη του επιχειρηματικού σχεδίου είναι: 

 Διαβάστε προσεκτικά τα περιεχόμενα του υποδείγματος και τις αντίστοιχες οδηγίες. 

 Ορίστε τους γενικούς στόχους του επιχειρηματικού σχεδίου της επιχείρησης. Για 

παράδειγμα, οι στόχοι για μία νέα (υπό σύσταση) κοινωνική επιχείρηση είναι διαφορετικοί 

από μία υπάρχουσα επιχείρηση που αναπτύσσει ένα νέο προϊόν/υπηρεσία. 

 Κάντε από την αρχή έναν προγραμματισμό για τις ώρες που θα απαιτηθούν για τη 

συγγραφή του επιχειρηματικού σχεδίου και τα άτομα που θα 

απασχοληθούν/συμβουλευτείτε.  

 Προσοχή στις προβλέψεις (ειδικά στις προβλέψεις πωλήσεων).  

 

Επισημαίνεται ότι ανάλογα με την κατηγορία της κοινωνικής επιχείρησης (υπό σύσταση ή 

υφιστάμενη) μπορεί να μην απαιτείται η συμπλήρωση όλων των πεδίων του επιχειρηματικού 

σχεδίου.  
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2. ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ (EXECUTIVE SUMMARY) 

Η επιτελική σύνοψη αποτελεί την πιο σημαντική ενότητα του επιχειρηματικού σχεδίου και 

συνοψίζει σε 2-3 σελίδες τα κύρια χαρακτηριστικά του σχεδίου, το οποίο αναλύεται 

λεπτομερώς στα επόμενα κεφάλαια. 

Η επιτελική σύνοψη είναι το πρώτο κεφάλαιο που διαβάζει ένας αξιολογητής του σχεδίου 

γενικά ή ένας πιθανός χρηματοδότης. Συνήθως γράφεται στο τέλος, μετά την ολοκλήρωση 

όλων των υπόλοιπων κεφαλαίων.   

Η επιτελική σύνοψη δεν αποτελεί εισαγωγή αλλά μια σύνοψη όλων όσων αναφέρονται στο 

σχέδιο και επομένως δεν πρέπει να αποτελεί μια περιγραφή του τρόπου με τον οποίο 

συντάχθηκε το σχέδιο. 

 

Βασικά στοιχεία που πρέπει να παρουσιαστούν σε αυτό το σημείο είναι τα εξής: 

 Περιγραφή της επιχειρηματικής ιδέας και της κοινωνικής επιχείρησης.    

 Ο σκοπός του επιχειρηματικού σχεδίου. 

 Η αγορά-στόχος της νέας ιδέας. 

 Τα χαρακτηριστικά του κλάδου που θα δραστηριοποιηθεί η κοινωνική επιχείρηση. 

 Οι ανταγωνιστές της επιχείρησης. 

 Οι στόχοι κερδοφορίας και οι προβλέψεις για τα οικονομικά αποτελέσματα του σχεδίου. 

 Οι βασικές απαιτήσεις σε κεφάλαιο και ανθρώπινους πόρους. 

 Τα χαρακτηριστικά της ομάδας που θα αναπτύξει τη ιδέα και τη σχετική εμπειρία που 

διαθέτουν. 

 Τα βασικά ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά (πλεονεκτήματα) που θα επιτευχθούν. 
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3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΕΑΣ 

3.1 Βασικά στοιχεία επιχείρησης / Νομική μορφή / Σύντομο ιστορικό της 
επιχείρησης 

Αναφορά σε βασικά στοιχεία της κοινωνικής επιχείρησης όπως επωνυμία, έδρα, μέγεθος, αντικείμενο 
δραστηριότητας, έτος ίδρυσης και στη νομική της μορφή με αιτιολόγηση για την επιλογή της.  
Αναφορά στα κύρια στοιχεία ίδρυσης και εξέλιξης της επιχείρησης, με αναφορά σε σημεία ορόσημα στην 
πορεία της (σε περίπτωση υφιστάμενων επιχειρήσεων). 

 

3.2 Περιγραφή επιχειρηματικής ιδέας και αιτιολόγηση επιλογής της 

Αναλυτική περιγραφή της προτεινόμενης επιχειρηματικής ιδέας. Σύντομη αναφορά στους λόγους που 
οδήγησαν τον υποψήφιο επιχειρηματία ή τους επιχειρηματίες στην ανάληψη της προτεινόμενης 
πρωτοβουλίας. 
Αποτύπωση της κοινωνικής ωφέλειας/συλλογικού οφέλους που θα επιτευχθεί και του τρόπου επίτευξης 
μέσω της προτεινόμενης επιχειρηματικής ιδέας. 

 

3.3 Στοιχεία καινοτομίας επιχειρηματικής ιδέας 

Αναφορά (εφόσον υπάρχουν) νεωτεριστικών ή και καινοτομικών χαρακτηριστικών της επιχειρηματικής 
ιδέας που την διαφοροποιούν από άλλες δραστηριότητες. 

 

3.4 Κοινωνικός και περιβαλλοντικός αντίκτυπος επιχειρηματικής ιδέας 

Αποτύπωση του κοινωνικού και του περιβαλλοντικού αντίκτυπου από την υλοποίηση της προτεινόμενης 
επιχειρηματικής ιδέας, δηλαδή της καθαρής θετικής επίδρασης που θα έχει η λειτουργία της κοινωνικής 
επιχείρησης σε σύγκριση με το πώς θα ήταν τα πράγματα αν δεν λειτουργούσε καθόλου σε επίπεδο 
τοπικής κοινωνίας, περιβάλλοντος και τήρησης του δημοκρατικού της χαρακτήρα. 

 

3.5 Στόχοι επιχειρηματικής ιδέας 

Περιγραφή των αντικειμενικών στόχων του επιχειρηματικού σχεδίου και τους τρόπους επίτευξής τους. 

 

3.6 Τόπος εγκατάστασης επιχείρησης και αιτιολόγηση επιλογής  

Αναφορά στοιχείων σχετικών με τον τόπο εγκατάστασης της κοινωνικής επιχείρησης και αιτιολόγηση της 
επιλογής. Περιγραφή απαιτούμενων χώρων λειτουργίας και τυχόν ειδικές προδιαγραφές που πρέπει να 
πληρούνται για την ομαλή άσκηση της επιχειρηματικής ιδέας.  

 

3.7 Κυριότερα στοιχεία εξέλιξης της επιχείρησης (σε περίπτωση υφιστάμενων 
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επιχειρήσεων) 

Αποτύπωση σε μορφή πινάκων στοιχείων εξέλιξης του κύκλου εργασιών, των κερδών και του 
προσωπικού της υφιστάμενης κοινωνικής επιχείρησης κατά τα τρία τελευταία χρόνια (ή για όσα χρόνια 
υφίσταται η επιχείρηση σε περίπτωση λιγότερων των τριών χρόνων). 
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4. ΠΡΟΪΟΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

4.1 Λεπτομερής περιγραφή των προϊόντων / υπηρεσιών που θα παρέχονται μέσω 
της προτεινόμενης επιχειρηματικής ιδέας 

Περιγραφή των προϊόντων/υπηρεσιών που θα παράγονται/προσφέρονται μέσω του προτεινόμενου 
επιχειρηματικού σχεδίου αναφορικά με: 
-  το είδος, τη συσκευασία, το όνομα, 
- τα γενικά και τεχνικά χαρακτηριστικά, 
- τις ανάγκες που ικανοποιούν, 
- τα στοιχεία διαφοροποίησης σε σύγκριση με τα αντίστοιχα του ανταγωνισμού, 
- οποιοδήποτε άλλο στοιχείο διευκολύνει την καλύτερη κατανόηση των προϊόντων/υπηρεσιών. 
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5. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

5.1 Υπάρχουσα κατάσταση και τάσεις της αγοράς, κυριότερα χαρακτηριστικά του 
κλάδου σήμερα 

Ανάλυση του κλάδου που επιθυμεί να δραστηριοποιηθεί η κοινωνική επιχείρηση με αναφορά στη δομή, 
στο μέγεθος και στη διάρθρωσή του. Τάσεις του κλάδου/αγοράς δραστηριοποίησης της κοινωνικής 
επιχείρησης. Κυριότεροι εξωγενείς παράγοντες που επηρεάζουν την αγορά και κύριες προβλέψεις για 
μεσοπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα (3-5 χρόνια). Πιθανά εμπόδια εισόδου στον κλάδο δραστηριοποίησης. 

 

5.2 Αγορά στόχος επιχείρησης 

Προσδιορισμός των πληθυσμιακών ομάδες οι οποίες εκτιμάται ότι θα αποτελέσουν την πελατειακή βάση 
της κοινωνικής επιχείρησης και των χαρακτηριστικών της (π.χ. ηλικιακό και εισοδηματικό προφίλ, αν 
πρόκειται για επιχειρήσεις τον κλάδο δραστηριοποίησής τους, κ.λπ.). 

 

5.3 Ανάλυση των δυνάμεων του ανταγωνισμού (ανταγωνιστές, ένταση 
ανταγωνισμού) - Τα κυριότερα δυνατά σημεία και οι αδυναμίες των ανταγωνιστών 
και διαφοροποίηση από αυτούς 

Αναφορά σε στοιχεία που αφορούν στον αριθμό και τα χαρακτηριστικά των ανταγωνιστικών στην αγορά 
δραστηριοποίησης της κοινωνικής επιχείρησης (π.χ. μέγεθος, μερίδια αγοράς, χαρακτηριστικά των 
προϊόντων/υπηρεσιών τους, τοποθεσία). 

 

5.4 Χαρακτηριστικά πάνω στα οποία θα στηριχθεί η ανταγωνιστικότητα του 
προϊόντος/υπηρεσίας της επιχειρηματικής ιδέας 

Αναφορά στα στοιχεία του προϊόντος/υπηρεσίας που θα οδηγήσουν στην απόκτηση πλεονεκτήματος 
έναντι του ανταγωνισμού (πχ. πρωτοπορία στην ποιότητα, στην τιμή, στη διαφοροποίηση, σε 
συνδυασμό των ανωτέρω, κλπ) και αιτιολόγηση της θέσης που αναμένεται να έχουν τα 
προϊόντα/υπηρεσίες στη αγορά σε σχέση με τον ανταγωνισμό.  
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6. ΣΧΕΔΙΟ MARKETING ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

6.1  Προσδοκώμενη θέση στην αγορά 

Παρουσίαση αντικειμενικών στόχων της επιχείρησης όσον αφορά στην απόκτηση μεριδίου αγοράς του 
προϊόντος/της υπηρεσίας ανάμεσα στα προϊόντα/υπηρεσίες που ήδη διατίθενται στην αγορά, 
προβλεπόμενες πωλήσεις. 

 

6.2  Στρατηγική διείσδυσης στην αγορά στόχο 

Παρουσίαση στρατηγικής διείσδυσης στην αγορά στόχο. 

 

6.3  Πολιτική τιμολόγησης 

Παρουσίαση τρόπου τιμολόγησης των προϊόντων/υπηρεσιών της επιχείρησης (τιμές των 
προϊόντων/υπηρεσιών και σε ποια τιμολογιακή πολιτική θα βασίζονται). 

 

6.4  Πολιτική πωλήσεων 

Παρουσίαση της πολιτικής πωλήσεων της επιχείρησης.  

 

6.5  "Δίκτυο" πωλήσεων και διανομής 

Παρουσίαση του τρόπου διανομής (καναλιών διανομής) των προϊόντων/υπηρεσιών στις αγορές-στόχους. 

 

6.6  Σχέδιο προώθησης και επικοινωνίας 

Αναλυτική παρουσίαση σχεδίου για την προώθηση/προβολή των παραγόμενων προϊόντων/παρεχόμενων 
υπηρεσιών της επιχείρησης. 

 

6.7 Επιχειρησιακή Στρατηγική 

Αναφέρατε την επιχειρησιακή στρατηγική για την επίτευξη των στόχων της επιχείρησης για τα επόμενα 
χρόνια. 
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7. ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

7.1  Λεπτομερής περιγραφή της μεθόδου παραγωγής των προϊόντων ή του τρόπου 
παροχής των υπηρεσιών του επιχειρηματικού σχεδίου 

Περιγραφή της παραγωγικής διαδικασίας ή της διαδικασίας παροχής της υπηρεσίας. Διάγραμμα ροής 
παραγωγής. 

 

7.2  Βασικοί προμηθευτές 

Προμήθειες πρώτων υλών. Προμηθευτές και συνεργασίες. Πολιτική αποθεμάτων πρώτων υλών και 
έτοιμων προϊόντων και αποθηκευτικών χώρων.  

 

7.3  Διασφάλιση ποιότητας στην παραγωγική διαδικασία 

Στοιχεία διασφάλισης ποιότητας στην παραγωγική διαδικασία και θέματα τυχόν απαραίτητων 
πιστοποιήσεων. 

 

7.4  Αδειοδοτήσεις 

Αναφορά απαιτούμενων αδειών (π.χ. εγκατάστασης και λειτουργίας) και χρόνου εξασφάλισής τους. 

 

 

 

  



"1η Απολογιστική Έκθεση: Σύσταση και λειτουργία Κέντρου Πληροφοριών και Συμβουλευτικής" 

  35 

                                                                                      

8. ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ/ΙΔΕΑΣ 

8.1  Ανάλυση κόστους υλοποίησης της προτεινόμενης επιχειρηματικής ιδέας 

Παρουσίαση του κόστους υλοποίησης της προτεινόμενης επιχειρηματικής ιδέας με αναλυτική 
τεκμηρίωση. 
 
Ενδεικτικός πίνακας κατηγοριοποίησης των δαπανών του επιχειρηματικού σχεδίου είναι ο ακόλουθος: 
  

ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 

Κατηγορία δαπάνης Ποσό (€) 

Κτιριακές εργασίες  

Τεχνικές εγκαταστάσεις  

Περιβάλλον χώρος  

Μηχανήματα - Εξοπλισμός  

Μεταφορικά μέσα επαγγελματικής χρήσης  

Έπιπλα  

Η/Υ  

Δικαιώματα τεχνογνωσίας  

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας  

Λογισμικά  

Προβολή-προώθηση  

Συμβουλευτικές υπηρεσίες  

ΣΥΝΟΛΟ  
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9. ΔΙΟΙΚΗΣΗ (MANAGEMENT) ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 

Σε παράρτημα του παρόντος σχεδίου, εφόσον θεωρηθεί ότι ενισχύει την πρόταση, μπορεί να 
γίνει παράθεση εκτενών βιογραφικών σημειωμάτων των μελών/απασχολούμενου προσωπικού. 

9.1  Σύνθεση της επιχειρηματικής ομάδας (υποψήφιοι ή/και υφιστάμενοι κοινωνικοί 
επιχειρηματίες) 

Στοιχεία των υποψήφιων ή και υφιστάμενων κοινωνικών επιχειρηματιών (φυσικά πρόσωπα) με έμφαση 
σε όσα σχετίζονται με συναφή με την προτεινόμενη επιχειρηματική ιδέα επαγγελματική εμπειρία, 
δραστηριότητα και εκπαίδευση/κατάρτιση. Σε περίπτωση νομικών προσώπων αναφορά σε βασικά 
στοιχεία ίδρυσης και εξέλιξης με έμφαση στη συναφή δραστηριοποίηση με το επιχειρηματικό σχέδιο. 
Περιλήψεις βιογραφικών σημειωμάτων του ή των υποψήφιων ή/και υφιστάμενων μελών. 

[Επισημαίνεται ότι τα μέλη των Κοινωνικών Συνεταιριστών Επιχειρήσεων μπορεί να είναι τόσο φυσικά 
όσο και νομικά πρόσωπα. Η συμμετοχή των νομικών προσώπων στην κοινωνική επιχείρηση δεν μπορεί 
να υπερβαίνει το 1/3 του συνόλου των μελών της. 
Αναφέρεται, τέλος, ότι στις περιπτώσεις ίδρυσης Κοιν.Σ.Επ. Κοινωνικής Φροντίδας ή Συλλογικού και 
Παραγωγικού Σκοπού τα μέλη θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 5 και στις Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης τουλάχιστον 
7.]  

 

9.2 Απαιτούμενο ανθρώπινο δυναμικό 

Αναλυτική περιγραφή του απαιτούμενου ανθρώπινου δυναμικού για την υλοποίηση της προτεινόμενης 
επιχειρηματικής ιδέας με στοιχεία για τα προσόντα, την τεχνογνωσία και την εμπειρία. Αναφορά σε 
απαιτούμενο αριθμό, ειδικότητες, καθήκοντα-αρμοδιότητες, σχέση εργασίας. 

Ειδικά για την περίπτωση των Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης θα πρέπει να προβλεφθεί η συμμετοχή τουλάχιστον 
40% των εργαζομένων από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. 

 

9.3  Εξωτερικοί συνεργάτες 

Αναλυτική περιγραφή τυχόν απαιτούμενων συνεργασιών με εξωτερικούς συνεργάτες (ειδικότητες, 
αριθμός, καθήκοντα-αρμοδιότητες, χρόνος απασχόλησης, σχέση εργασίας). 

 

9.4  Οργανωτική δομή της επιχείρησης/Οργανόγραμμα 

Οργανωτική δομή της κοινωνικής επιχείρησης, προσδιορισμός των σχέσεων μεταξύ των μελών 
(καθήκοντα-αρμοδιότητες). Οργανόγραμμα. 
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10. ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ - ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 

10.1  Συνοπτικό σχέδιο δράσης/υλοποίησης επιχειρηματικού σχεδίου 

Απεικόνιση των κυριότερων δραστηριοτήτων που απαιτούνται για την υλοποίηση της προτεινόμενης 
επιχειρηματικής ιδέας και αναφορά στις κρίσιμες δραστηριότητες-ορόσημα. 

 

10.2  Αναγνώριση κινδύνου και προβλημάτων στην υλοποίηση του σχεδίου - 
μηχανισμοί αντιμετώπισης 

Αποτύπωση πιθανών αρνητικών εξελίξεων –εσωτερικών ή εξωτερικών προς το εγχείρημα– και τρόπους 
αντιμετώπισής τους. 

 

10.3  Διοίκηση υλοποίησης επιχειρηματικού σχεδίου και οργάνωση εσωτερικού 
συστήματος παρακολούθησης υλοποίησης του σχεδίου 

Αποτύπωση συστήματος διοίκησης/παρακολούθησης υλοποίησης επιχειρηματικού σχεδίου. 
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11. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΡΙΕΤΙΑΣ 

Παρουσίαση σε μορφή πινάκων των οικονομικών στοιχείων της κοινωνικής επιχείρησης κατά 
την τριετία που ακολουθεί την υλοποίηση της επιχειρηματικής ιδέας, με επεξήγηση των 
υποθέσεων και παραδοχών στις οποίες στηρίχθηκε η ανάλυση.  
 
 
11.1  Προβλέψεις πωλήσεων 

Ετήσιες προβλέψεις σε ποσότητα και αξία και ποσοστό αύξησης σε σχέση με το προηγούμενο έτος. 
Αναλυτική τεκμηρίωση  με βάση την τιμολογιακή πολιτική, τη διανομή και την προώθηση/προβολή. 
Σε περίπτωση υφιστάμενης επιχείρησης να επισημανθούν οι μεταβολές σε σχέση με την υπάρχουσα 
κατάσταση. 

 

11.2  Προβλέψεις κύριων στοιχείων κόστους  

Ετήσιες προβλέψεις σε αξία και ποσοστό μεταβολής με αναλυτική τεκμηρίωση ανά στοιχείο κόστους.  
Σε περίπτωση υφιστάμενης επιχείρησης να επισημανθούν οι μεταβολές σε σχέση με την υπάρχουσα 
κατάσταση. 

 

11.3  Προβλέψεις βασικών μεγεθών Αποτελεσμάτων Χρήσης  

Ετήσιες προβλέψεις και ποσοστό μεταβολής. Σε περίπτωση υφιστάμενης επιχείρησης να επισημανθούν οι 
μεταβολές σε σχέση με την υπάρχουσα κατάσταση. 

Ακολουθεί ενδεικτικός πίνακας υπολογισμού αποτελεσμάτων χρήσης επιχείρησης: 

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ 

 1ο Έτος 2ο Έτος 3ο Έτος 

ΕΣΟΔΑ    
Έσοδα από πωλήσεις 

προϊόντων 

   

Έσοδα από παροχή 

υπηρεσιών 

   

Σύνολο εσόδων    
Μείον     
ΕΞΟΔΑ    
Αμοιβές προσωπικού    
Μισθώματα χώρου    
Έξοδα 

Τηλεπικοινωνιών 

   

Έξοδα ύδρευσης    
Έξοδα ηλεκτρισμού    
Αμοιβές τρίτων 

(εξωτερικοί 
συνεργάτες, λογιστές, 

κ.λπ.) 

   

Κόστος αγοράς 
πρώτων υλών & 
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αναλωσίμων 

Συντηρήσεις και 

επισκευές 

   

Ασφάλιστρα    
Έξοδα προβολής και 

διαφήμισης 

   

Τόκοι για δάνεια    
Άλλο (προσδιορίστε)    
Σύνολο εξόδων    
    
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 

   

Πρόβλεψη φόρου    
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ 

   

 

 

11.4  Προβλέψεις ταμειακών ροών  

Προβλέψεις για τις εισπράξεις και τις πληρωμές με βάση τις προβλέψεις πωλήσεων και δαπανών με 
τεκμηρίωση. 

Ακολουθεί ενδεικτική απλοποιημένη κατάσταση Ταμειακής Ροής: 

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΤΡΙΕΤΙΑΣ 

 

Περίοδος 

σχεδιασμού και 
κατασκευής 

1ο Έτος 2ο Έτος 3ο Έτος 

Α) Τραπεζικό 
Υπόλοιπο 

Έναρξης 

    

     

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ 
ΕΙΣΡΟΕΣ 

    

Εισπράξεις 
μετρητών 

    

Επενδύσεις     

Έσοδα από 

πωλήσεις 
    

Τραπεζικός τόκος     

Άλλα έσοδα     

Β) Σύνολο 
Ταμειακών 

Εισροών 

    

     

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ 
ΕΚΡΟΕΣ 

    

Έξοδα τόκων     
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11.5  Ανάλυση Νεκρού Σημείου 

Υπολογισμός νεκρού σημείου της επιχείρησης. 

 
 

11.6  Προβλέψεις βασικών μεγεθών Ισολογισμού 

Ετήσιες προβλέψεις και ποσοστό μεταβολής με αναλυτική τεκμηρίωση. Σε περίπτωση υφιστάμενης 
επιχείρησης να επισημανθούν οι μεταβολές σε σχέση με την υπάρχουσα κατάσταση.  

Ακολουθεί παράδειγμα Ισολογισμού: 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ 

 1ο Έτος 2ο Έτος 3ο Έτος 

1) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    
1.1 Διαθέσιμα    
1.2 Απαιτήσεις    
1.3 Αποθέματα    
1.4 Πάγια (Υλικά 
πάγια, Συμμετοχές και 

μακροπρόθεσμες 
απαιτήσεις, Άϋλα 

πάγια) 

   

Σύνολο 
Ενεργητικού 

   

    
2) ΠΑΘΗΤΙΚΟ    
2.1 Ίδια κεφάλαια    
2.2. Ξένα κεφάλαια 

(μεσομακροπρόθεσμες 

και βραχυπρόθεσμες 
υποχρεώσεις) 

   

Κεφαλαιουχικές 

δαπάνες 

    

Φόροι     

Άλλες πληρωμές     

Γ) Σύνολο 

Ταμειακών 
Εκροών 

    

     

Δ) Καθαρή 
Κίνηση (=Β-Γ) 

    

     

Ε) Τραπεζικό 

Υπόλοιπο 
Κλεισίματος (=Α-

Δ) 
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Σύνολο Παθητικού    
 
Κατά τη διαμόρφωση των προβλεπόμενων οικονομικών καταστάσεων, τα κέρδη διανέμονται (εφόσον 
προκύπτουν) όπως προβλέπεται από το νόμο 4019/11, δηλαδή το 5% για το σχηματισμό αποθεματικού, 
έως 35% στους εργαζόμενους ως κίνητρο παραγωγικότητας και τουλάχιστον 60% για τις 
δραστηριότητες της επιχείρησης και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. 
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12. ΣΧΕΔΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 

 
12.1  Συνολικές ανάγκες σε χρηματοδότηση 

Αναφορά στις ανάγκες της κοινωνικής επιχείρησης σε αρχικό κεφάλαιο. 

 

12.2  Πιθανές πηγές χρηματοδότησης 

Πηγές προέλευσης των απαιτούμενων κεφαλαίων της επιχείρησης (π.χ. ίδια κεφάλαια, τραπεζικός 
δανεισμός, κ.λπ.) 

 

12.3  Επιπλέον ανάγκες σε χρηματοδότηση μετά τη φάση της εκκίνησης 

Αναφορά στις ανάγκες της κοινωνικής επιχείρησης σε κεφάλαιο μετά την έναρξη υλοποίησης του 
προτεινόμενου επιχειρηματικού σχεδίου. 
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13. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 

 
13.1  Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 

Προσδιορισμός του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της επιχειρηματικής ιδέας με κατανομή των 
απαιτούμενων πόρων. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

Μπορούν να περιληφθούν: 

o Βιογραφικά των βασικών συντελεστών υλοποίησης της επιχειρηματικής ιδέας/μελών. 

o Βιογραφικά ανθρώπινου δυναμικού. 

o Αναλυτικότερα τεχνικά δεδομένα για το προϊόν/υπηρεσία που θα αναπτυχθεί και έντυπο 
υλικό που βοηθά στην κατανόηση του προϊόντος/υπηρεσίας. 

o Αναλυτικότεροι υπολογισμοί των οικονομικών στοιχείων. 

o Επιστολές συνεργασίας με φορείς. 

o Ότι άλλο μπορεί να υποστηρίζει το επιχειρηματικό σχέδιο και δεν έχει περιληφθεί στο 
κείμενο. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ -  ΕΝΤΥΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ 
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ΗΜΕΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ                  

(σε περίπτωση 

νομικού προσώπου)

ΑΔΤ/ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 

ΕΓΓΡΑΦΟ                            

(για φυσικά πρόσωπα)

ΑΦΜ                              

(για νομικά 

πρόσωπα)

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΆΛΛΟ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

______________________________

______________________________
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ΑΤΟΜΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ 

 

Ονοματεπώνυμο Στελέχους  

Ειδικότητα/Θέση στο Κέντρο  

Περίοδος Αναφοράς                   Έτος:  _______  Μήνας αναφοράς: ______________               

 

Ημερομηνία 
Ονοματεπώνυμο / 

Επωνυμία Ωφελούμενου 
Αίτημα Παρασχεθείσες Υπηρεσίες 

Σύνολο Ωρών 
Απασχόλησης 

Παρατηρήσεις 

      

      

      

      

      

      

      

 

Ημερομηνία  

Υπογραφή 
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ΕΝΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ  

ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΕΠΩΝΥΜΟ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  

ΟΝΟΜΑ  ΤΗΛΕΦΩΝΟ  

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ  ΦΑΞ  

Α.Δ.Τ. / ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 
ΕΓΓΡΑΦΟ 

 E-MAIL  

ΕΠΩΝΥΜΙΑ (σε 
περίπτωση νομικού 

προσώπου) 

 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (σε 

περίπτωση νομικού 
προσώπου) 

 

Α.Φ.Μ. (σε 
περίπτωση νομικού 
προσώπου) 

 ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ (σε 
περίπτωση νομικού 
προσώπου) 

 

 
 

2. ΠΛΗΡΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Επίπεδο Εκπαίδευσης (σημειώστε την ΑΝΩΤΕΡΗ βαθμίδα) - συμπλήρωση για 

φυσικά πρόσωπα 

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΠΤΥΧΙΟ Τ.Ε.Ι.  

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  ΠΤΥΧΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ  

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ  ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ  

ΠΤΥΧΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 
 ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ  

ΠΤΥΧΙΟ Ι.Ε.Κ. 
 

ΑΛΛΟ (αναφέρατε) 
 

 

Επαγγελματική Κατάσταση (σημειώστε ΜΙΑ μόνο επιλογή) - συμπλήρωση για 

φυσικά πρόσωπα 

ΕΤΑΙΡΟΣ/ΜΕΤΟΧΟΣ  

ΑΛΛΟ (αναφέρατε) 

 

ΜΙΣΘΩΤΟΣ/Η  

ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΣ/Η  

ΦΟΙΤΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ-ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ/ΤΡΙΑ  

ΑΝΕΡΓΟΣ/Η   

 

Οικονομικά Στοιχεία Επιχείρησης - συμπλήρωση για νομικά πρόσωπα 
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Συμπλήρωση των κάτωθι οικονομικών στοιχείων της επιχείρησης κατά τα τρία τελευταία 

χρόνια (ή για όσα χρόνια υφίσταται η επιχείρηση σε περίπτωση λιγότερων των τριών 

χρόνων): 

 

 ν-3 ν-2 ν-1 

Συνολικός Κύκλος 

Εργασιών 

   

Κέρδη προ φόρων 

και αποσβέσεων  

   

Αριθμός 

Απασχολούμενων 

   

 

ν το έτος συμπλήρωσης του εντύπου.  

 
 

Σύντομο Ιστορικό - συμπλήρωση τόσο για φυσικά όσο και για νομικά πρόσωπα 

Στην περίπτωση φυσικών προσώπων αναφορά σε στοιχεία προγενέστερης επαγγελματικής 

δραστηριοποίησης.  

Στην περίπτωση νομικών προσώπων αναφορά στα κύρια στοιχεία ίδρυσης και εξέλιξης της 

επιχείρησης. 

 
 

3. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Εξειδικευμένα στοιχεία τα οποία σχετίζονται με συγκεκριμένες υπηρεσίες που ζητούνται 

από τον ωφελούμενο. 

 

 
 

4. ΑΙΤΗΜΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ (αναλυτική περιγραφή) 
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5. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ (αναλυτική περιγραφή) 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
Αποδέχομαι τη συλλογή και στατιστική επεξεργασία των παραπάνω προσωπικών μου 

δεδομένων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2472/1997 περί "Προστασίας του ατόμου από 

την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα", ως ισχύει, και του Κανονισμού (ΕΕ) 

2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για 

την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την 

κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων).  

 
 

 
 

Ημερομηνία: ..../..../..... 
 

Ο/Η ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ/Η 
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ΜΗΝΙΑΙΑ ΈΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ  
 

 

Έτος:  _______  Μήνας αναφοράς: ______________ 

 

 

1.  Αποτύπωση στοιχείων που αφορούν στον αριθμό των ωφελουμένων, καθώς και 

στο πλήθος των αιτημάτων που ικανοποιήθηκαν κατά το μήνα αναφοράς 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Περιγραφή παρεχόμενων υπηρεσιών κατά το μήνα αναφοράς (ενημέρωση, 

συμβουλευτική υποστήριξη, κλπ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΣΧΟΛΙΑ / ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στέλεχος Κέντρου  

Ημερομηνία  

Υπογραφή 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV -  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΕΝΤΡΟΥ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ 
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ΓΕΝΙΚΑ 

Το παρόν αφορά στην κατάρτιση ενός Επικοινωνιακού Σχεδίου για τη δημιουργία και λειτουργία 

του Κέντρου Πληροφοριών και Συμβουλευτικής, το οποίο θα καθορίζει τα μέτρα 

πληροφόρησης και δημοσιότητας που είναι αναγκαία ώστε να κοινοποιηθεί σε όσο το δυνατό 

ευρύτερο κοινό η σύσταση και λειτουργία του.     

 

 

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ   

Βασικός στόχος του παρόντος επικοινωνιακού σχεδίου είναι η πληρέστερη δυνατή ενημέρωση 

και ευαισθητοποίηση των ενδιαφερόμενων δυνητικών ωφελούμενων σε περιφερειακό επίπεδο 

για τους σκοπούς, τις κατευθύνσεις και τις υπηρεσίες του Κέντρου Πληροφοριών και 

Συμβουλευτικής στον τομέα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. 

Με την εφαρμογή ενός σχεδίου δράσης που περιλαμβάνει μέτρα πληροφόρησης και 

δημοσιότητας για το Κέντρο δημιουργείται ένα ενιαίο και ολοκληρωμένο σύστημα με 

προγραμματισμένες ενέργειες, με στόχο την μέγιστη γνωστοποίηση των ωφελειών από τη 

σύσταση και λειτουργία του. 

 

 

ΣΤΟΧΟΘΕΤΟΥΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ  

Οι ομάδες κοινού, στις οποίες απευθύνεται το Κέντρο Πληροφοριών και Συμβουλευτικής, και 

στις οποίες θα εστιαστεί η επικοινωνιακή δράση του, είναι τόσο οι υφιστάμενοι όσο και οι εν 

δυνάμει κοινωνικοί επιχειρηματίες. Συγκεκριμένα, στο στοχοθετούμενο κοινό περιλαμβάνονται 

τόσο τα φυσικά πρόσωπα (υποψήφιοι κοινωνικοί επιχειρηματίες ή ομάδες επιχειρηματιών) όσο 

και οι υφιστάμενες κοινωνικές επιχειρήσεις και τα στελέχη τους που ενδιαφέρονται να 

πληροφορηθούν για τα ζητήματα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.  

 

 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ   

Γενικά 

Η στρατηγική επικοινωνίας έχει ως κεντρικό σημείο αναφοράς την ανάδειξη του Κέντρου 

Πληροφοριών και Συμβουλευτικής ως σημείου ενημέρωσης για την κοινωνική 

επιχειρηματικότητα με στόχο τη συνολική ενδυνάμωσή της, με συνακόλουθη την ανάπτυξη και 

ενίσχυση των κοινωνικών επιχειρήσεων. 
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Επιπλέον, οι ενέργειες και τα μέσα της επικοινωνίας πρέπει να εξασφαλίσουν για κάθε 

ενδιαφερόμενο φορέα (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) του Κέντρου ενημέρωση και πληροφόρηση 

μέσω σαφών και αποτελεσματικών μηνυμάτων. Τα μηνύματα επικοινωνίας πρέπει να 

δημιουργούν και να εντάσσουν στη συνείδηση του στοχοθετούμενου κοινού μια όσο γίνεται 

πιο ρεαλιστική απεικόνιση / παρουσίαση των υπηρεσιών του Κέντρου με αναφορές και 

ανάδειξη των ωφελημάτων που προκύπτουν από τη λειτουργία του και την ενίσχυση της 

Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας. 

 

Ενδεικτική Στρατηγική 

Το σχέδιο δράσης για την πληροφόρηση και δημοσιότητα αναφορικά με το Κέντρο 

Πληροφοριών και Συμβουλευτικής περιλαμβάνει την χρήση τριών διαφορετικών κατηγοριών 

μέσων και μεθόδων προβολής: 

 Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας και συγκεκριμένα το 

διαδίκτυο. 

 Στην δεύτερη κατηγορία ανήκουν οι προωθητικές ενέργειες, όπως είναι τα έντυπα, τα 

φυλλάδια, τα ενημερωτικά δελτία. 

 Στην τρίτη κατηγορία ανήκουν οι ενέργειες άμεσης επικοινωνίας, όπως είναι οι ημερίδες και 

εκδηλώσεις.  

Κατά τη φάση υλοποίησης του σχεδίου δράσης μπορούν να εξειδικεύονται/διαφοροποιούνται οι 

ενέργειες ανάλογα με τις διαπιστούμενες ανάγκες πληροφόρησης και δημοσιότητας και τα 

επιδιωκόμενα επικοινωνιακά αποτελέσματα. 

 

Βασικοί τύποι επικοινωνιακών ενεργειών 

Ως βασικοί τύποι επικοινωνιακών ενεργειών που θα χρησιμοποιηθούν αναφέρονται: 

 Ενέργειες πληροφόρησης και δημοσιότητας (ενημερωτικές εκδηλώσεις, Internet κλπ). 

 Ενέργειες εκτύπωσης και παραγωγής (πχ. φυλλάδια, ενημερωτικά δελτία κλπ). 

 Ενέργειες προβολής με τη χρήση Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (Internet κλπ). 

 

Συγκεκριμένα: 

 Internet 

Το διαδίκτυο αποτελεί βασικό εργαλείο για τη λειτουργία και επικοινωνία του Κέντρου 

Πληροφοριών και Συμβουλευτικής καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του. 

Η πληροφόρηση για το Κέντρο μπορεί να υλοποιηθεί μέσω της ιστοσελίδας του Περιφερειακού 

Ταμείου Ανάπτυξης της Κεντρικής Μακεδονίας, μέσω εξειδικευμένων ιστοσελίδων που 
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προσελκύουν το κοινό-στόχο, μέσω ανθρώπων που αναζητούν πληροφορίες / ενημέρωση σε 

σχέση με την κοινωνική επιχειρηματικότητα/Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία,  κ.λπ.. 

 

 Ενημερωτικές Εκδηλώσεις 

Οι ενημερωτικές εκδηλώσεις εξασφαλίζουν την προσωπική επαφή και λειτουργούν 

συμπληρωματικά στις υπόλοιπες δράσεις επικοινωνίας. 

Στόχος είναι η παρουσίαση της λειτουργίας του Κέντρου και η παροχή γενικής πληροφόρησης 

στους εμπλεκόμενους φορείς για τις δυνατότητες που παρέχονται μέσω της ανάπτυξης της 

Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας. 

 

 Ενημερωτικά Δελτία - Newsletters.  

Αποτελούν πηγή πληροφόρησης για τις εξελίξεις και την πορεία λειτουργίας του Κέντρου για 

ένα επιλεγμένο κοινό.  

 

 Ενημερωτικά Φυλλάδια 

Εργαλείο που θα χρησιμοποιηθεί συμπληρωματικά με άλλες δράσεις δημοσιότητας. Μπορεί  να 

προσφέρει μία εμπεριστατωμένη και ολοκληρωμένη εικόνα του Κέντρου και να παρουσιάζει τις 

υπηρεσίες που υλοποιούνται από αυτό. 

 

Βασικές Επικοινωνιακές Φάσεις 

Για την εφαρμογή των ενεργειών πληροφόρησης και δημοσιότητας του Κέντρου Πληροφοριών 

και Συμβουλευτικής προβλέπονται οι ακόλουθες επικοινωνιακές φάσεις: 

 Α' Φάση: Γενική πληροφόρηση για το Κέντρο Πληροφοριών και Συμβουλευτικής και τις υπηρεσίες 

του. 

 B' Φάση: Πληροφόρηση και δημοσιότητα για τα επιτευχθέντα αποτελέσματα από τις 

παρεχόμενες υπηρεσίες του Κέντρου. 

 

Βασικές ενέργειες Πληροφόρησης και Δημοσιότητας ανά Επικοινωνιακή Φάση 

 Α' Φάση 

Η πρώτη φάση αφορά στη γενική πληροφόρηση σχετικά με το Κέντρο και τις υπηρεσίες του. Ο 

φορέας υλοποίησης του επικοινωνιακού σχεδίου μεριμνά για την διάδοση της πληροφόρησης 

με διάφορους τρόπους όπως: 

- Ενημερωτική εκδήλωση. 

- Ενημερωτική αλληλογραφία, e-mails, κλπ. 
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- Ευρεία χρήση του Internet. 

- Αξιοποίηση των διαθέσιμων δικτύων πληροφόρησης για την προσέγγιση των δυνητικών 

αποδεκτών – ωφελούμενων. 

- Ειδικά ενημερωτικά δελτία (newsletters). 

- Ενημερωτικά φυλλάδια. 

 

 Β' Φάση 

Στη δεύτερη φάση επικοινωνίας δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στην πληροφόρηση και δημοσιότητα 

των επιτευχθέντων αποτελεσμάτων των υπηρεσιών του Κέντρου και στην προβολή των 

παρασχεθέντων υπηρεσιών.  

Ορισμένα από τα μέσα που θα χρησιμοποιηθούν είναι τα εξής: 

- Ενημερωτική Εκδήλωση. 

- Ευρεία χρήση Ίντερνετ. 

- Ειδικά ενημερωτικά δελτία. 

 

 

ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 

Το επικοινωνιακό σχέδιο καλύπτει χρονικά όλη τη διάρκεια υλοποίησης της Δράσης 4.2 - 

"Δημιουργία και λειτουργία Κέντρου Πληροφοριών και Συμβουλευτικής" του 

Πακέτου Εργασίας 4 - "Δημιουργία δομών για την υποστήριξη και την ενίσχυση της 

ανάπτυξης των Κοινωνικών επιχειρήσεων" του έργου "Διασυνοριακό Σχέδιο Δράσης 

για την Ανάπτυξη και Λειτουργία Επιτελικού Μηχανισμού Υποστήριξης και 

Προώθησης της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο της Κοινωνικής 

Οικονομίας και Κοινωνικής Καινοτομίας” του Προγράμματος “INTERREG V-A GREECE – 

BULGARIA 2014-2020 COOPERATION PROGRAMME”. 

Ωστόσο, παρουσιάζει ιδιαίτερη ένταση σε δύο χρονικές στιγμές: 

α) Στην δημιουργία και έναρξη λειτουργίας του Κέντρου, με βασική αιχμή την ενημέρωση των 

ωφελούμενων για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Κέντρου σχετικά με ζητήματα που αφορούν 

την κοινωνική επιχειρηματικότητα (όπως για θέματα που σχετίζονται με την νομοθεσία, τις 

δράσεις υποστήριξης, την εκπαίδευση του προσωπικού, τις πηγές χρηματοδότησης κ.λπ.). 

β) Στην ολοκλήρωση της λειτουργίας του με αιχμή στα συνολικά αποτελέσματα από τη 

δημιουργία του. 


