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Πρόλογος

Αυτό είναι ένα Εγχειρίδιο Εκπαιδευόμενου που χρησιμεύει ως το κύριο εκπαιδευτικό υλικό για
τους συμμετέχοντες στο σεμινάριο 40 ωρών σχετικά με τις Δεξιότητες στην Κοινωνική Οικονομία.
Συνδυάζεται επίσης με έναν Οδηγό Εκπαιδευτή, σχεδιασμένο να βοηθήσει τους Εκπαιδευτές του
σεμιναρίου. Και τα δύο υποστηρίζονται από μια πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης όπου υπάρχει
διαθέσιμο το σετ οδηγού και εγχειριδίου για τις Δεξιότητες στην Κοινωνική Οικονομία, καθώς και
δύο επιπλέον κύκλοι μαθημάτων που εστιάζουν στην Οικονομία Διαμοιρασμού και στους
Ανθεκτικούς Τομείς αντίστοιχα. Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης βρίσκεται στη διεύθυνση:
https://elearning.youthshare-project.org
Όλα τα παραπάνω είναι προϊόν της συλλογικής προσπάθειας των εταίρων στο έργο YOUTHShare:
A Place for Youth in Mediterranean EEA: Resilient and Sharing Economies for NEETs (Αριθμός
έργου: 2017-1-345). Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από την πρόσκληση Active Youth των
Χορηγιών ΕΟΧ και Νορβηγίας, και στοχεύει στη μείωση της ανεργίας των νέων σε παράκτιες και
νησιωτικές περιοχές του Μεσογειακού ΕΟΧ, προωθώντας τις δεξιότητες των νέων ΕΑΕΚ (Εκτός
Απασχόλησης Εκπαίδευσης και Κατάρτισης) στην διατοπικά ανθεκτική παραγωγή γεωργικών
τροφίμων και τις σχετικές κυκλικές οικονομίες. Με την ενίσχυση των δυνατοτήτων αυτών των
τομέων, μέσω της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και των πλατφορμών διαμοιραστικής
οικονομίας, στοχεύει στη μείωση των οικονομικών ανισοτήτων στην περιοχή-στόχο.
Οι εταίροι του YOUTHShare που συνεργάστηκαν στην προετοιμασία αυτής της τριλογίας Οδηγών
και Εγχειριδίων σε ανθεκτικούς τομείς, στην κοινωνική οικονομία και στην οικονομία
διαμοιρασμού είναι: το Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Ελλάδα), το Καθολικό Πανεπιστήμιο της Μούρθια
(Ισπανία), το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου (Κύπρος), το Κέντρο Προώθησης της Έρευνας και της
Ανάπτυξης στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία – CARDET (Κύπρος) και το Δίκτυο Κοινωνικής Μέριμνας
και Απασχόλησης (Ελλάδα). Και οι τρεις Οδηγοί βασίζονται σε μια κοινή δομή. Αυτή η δομή
καθορίστηκε σε μια σειρά συναντήσεων και συζητήσεων μεταξύ των προαναφερθέντων εταίρων,
ενώ το περιεχόμενο κάθε Οδηγού βασίστηκε στα ευρήματα μιας αντίστοιχης Διακρατικής
Έκθεσης, που εκπονήθηκε σε μια αρχική φάση του έργου YOUTHShare, το οποίο στη συνέχεια
αναπροσαρμόστηκε και βελτιωθεί περαιτέρω από τους υπεύθυνους επιμελητές του κάθε οδηγού.
Στη Γρήγορη Επισκόπηση του Οδηγού μπορείτε να βρείτε μια λεπτομερή παρουσίαση του τι
περιλαμβάνεται σε κάθε Οδηγό, καθώς και σημειώσεις σχετικά με τον τρόπο χρήσης του.
Ελπίζουμε ότι αυτό το συνεργατικό έργο θα βοηθήσει άλλους συναδέλφους και εκπαιδευτικά ιδρύματα
σε όλο τον κόσμο να παρέχουν εκπαίδευση σε σχέση με βασικές έννοιες, μεθόδους και εργαλεία για την
Κοινωνική Οικονομία. Ευχαριστούμε ιδιαιτέρως όλους τους συνεργάτες του έργου YOUTHShare και,
κυρίως, όλους τους συγγραφείς που συνέβαλαν σε αυτόν τον συλλογικό τόμο. Αναγνωρίζουμε με
ευγνωμοσύνη την οικονομική στήριξη των χορηγιών του ΕΟΧ και της Νορβηγίας.
Ο επιμελητής
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Χορηγίες ΕΟΧ και Νορβηγίας

Η παραγωγή του παρόντος Οδηγού Εκπαιδευτή θα ήταν αδύνατη χωρίς τη γενναιόδωρη
υποστήριξη του Ταμείου για την Νεανική Απασχόληση των Χορηγιών του ΕΟΧ και της Νορβηγίας.

Το έργο A Place for Youth in Mediterranean EEA: Resilient and Sharing Economies for NEETs
(YOUTHShare) στα πλαίσια του οποίου έχει αναπτυχθεί αυτός ο Οδηγός, χρηματοδοτείται από την
Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία μέσω του Ταμείου για την Νεανική Απασχόληση των
Χορηγιών του ΕΟΧ και της Νορβηγίας.
Οι Χορηγίες ΕΟΧ και Νορβηγίας αποτελούν τη συμβολή της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν και της
Νορβηγίας σε μια πράσινη, ανταγωνιστική και χωρίς αποκλεισμούς Ευρώπη. Εστιάζοντας στα πιο
μειονεκτικά μέρη της Ευρώπης, όπου το ακαθάριστο εθνικό εισόδημα (ΑΕΕ) ανά κάτοικο είναι
μικρότερο από το 90% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι Χορηγίες ΕΟΧ και Νορβηγίας
στοχεύουν στη μείωση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων, ενισχύοντας παράλληλα τις
διμερείς σχέσεις μεταξύ των δωρητών και χωρών της Κεντρικής και Νότιας Ευρώπης και της
Βαλτικής.
Από το 1994, περισσότερα από 6 δισεκατομμύρια ευρώ έχουν προσφερθεί από τις Χορηγίες ΕΟΧ
και Νορβηγίας σε τομείς όπως η έρευνα, η καινοτομία, η εκπαίδευση, το περιβάλλον, η κλιματική
αλλαγή, η οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, η χρηστή διακυβέρνηση, τα θεμελιώδη
δικαιώματα, η δικαιοσύνη, οι εσωτερικές υποθέσεις, η κοινωνία των πολιτών, ο πολιτισμός , η
κοινωνική ένταξη, η μείωση της φτώχειας και η απασχόληση των νέων.
Το Ταμείο για τη Νεανική Απασχόληση, που ιδρύθηκε από τον ΕΟΧ και τη Νορβηγία το 2017 με
προϋπολογισμό 60 εκατομμύρια ευρώ, χρηματοδοτεί αυτή τη στιγμή, παράλληλα με το
YOUTHShare άλλα 26 έργα, που υλοποιούνται από 200 ιδρύματα από 26 ευρωπαϊκές χώρες. Ο
στόχος των έργων και του ίδιου του Ταμείου είναι η προώθηση της βιώσιμης και ποιοτικής
απασχόλησης για τους νέους στην Ευρώπη· μια απολύτως αναγκαία παρέμβαση δεδομένου ότι το
2018 στη ΕΕ των 28, περίπου 15 εκατομμύρια νέοι, ηλικίας 20-34 ετών, δεν ήταν ούτε στην
Απασχόληση, ούτε στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση (ΕΑΕΚ). Τα υψηλότερα ποσοστά σε
ολόκληρη την Ευρώπη είναι ενδημικά στις χώρες εστίασης του προγράμματος YOUTHShare, σε
ορισμένες εκ των οποίων πάνω από το ένα τέταρτο των νέων βρίσκεται εκτός της αγοράς
εργασίας. Το Ταμείο στοχεύει, μέσω των 26 έργων μεγάλης κλίμακας και με τη βοήθεια της
καινοτομίας και της διακρατικής συνεργασίας, να βοηθήσει άμεσα 25000 νέους να βρουν θέσεις
εργασίας ή να δημιουργήσουν νέες, και έμμεσα πολλά εκατομμύρια νέους ακόμα,
μεταβάλλοντας το το πολιτικό πρότυπο.
Η κατάρτιση είναι ένας κεντρικός τομέας παρέμβασης για το Ταμείο για την Νεανική
Απασχόληση. Η απόκτηση νέων δεξιοτήτων αναμένεται να βοηθήσει την ένταξη των νέων ΕΑΕΚ
στην αγορά εργασίας. Το έργο YOUTHSHare μέσω του παρόντος Οδηγού Εκπαιδευτή μοιράζεται
αυτό το συγκεκριμένο όραμα και στηρίζει την αποστολή του Ταμείου για τη Νεανική Απασχόληση
του ΕΟΧ και της Νορβηγίας
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Αγαπητέ/ή συμμετέχοντα/ουσα στο σεμινάριο,

Σε καλωσορίζουμε στο 40ωρο σεμινάριο σχετικά με τις Δεξιότητες στην Κοινωνική Οικονομία με
αυτό το εγχειρίδιο, το οποίο ελπίζουμε να είναι αληθινός σύντροφος καθ 'όλη τη διάρκεια του
σεμιναρίου αλλά και μετά, όποτε αισθανθείς την ανάγκη να επανεξετάσεις τις πληροφορίες που
περιλαμβάνονται.
Η κοινωνική οικονομία είναι ένας σύγχρονος, καινοτόμος και πολλά υποσχόμενος τρόπος
επιχειρηματικότητας. Υπάρχουν 3 εκατομμύρια συνεταιρισμοί στον κόσμο και το ποσοστό των
ανθρώπων παγκοσμίως που είναι μέλη σε τουλάχιστον έναν από αυτούς, ανέρχεται σε
τουλάχιστον 12%· ο δε κύκλος εργασιών των 300 μεγαλύτερων συνεταιρισμών και
αλληλασφαλιστικών ταμείων ξεπερνάει τα 2 τρισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ. Οι συνεταιρισμοί
συμβάλλουν στη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και στη σταθερή, ποιοτική απασχόληση,
απασχολώντας 280 εκατομμύρια ανθρώπους σε ολόκληρο τον κόσμο, με άλλα λόγια, το 10% του
παγκόσμιου απασχολούμενου πληθυσμού. Ως επιχειρήσεις που ανήκουν στα μέλη τους,
διοικούνται από αυτά, με σκοπό να εξυπηρετήσουν τα ίδια αυτά μέλη, οι συνεταιρισμοί δίνουν
τη δυνατότητα στους ανθρώπους να πραγματοποιήσουν συλλογικά τις οικονομικές τους
επιδιώξεις, ενισχύοντας παράλληλα το κοινωνικό και ανθρώπινο κεφάλαιό τους και
αναπτύσσοντας τις κοινότητες τους. Οι άνθρωποι αυτοί πέτυχαν επειδή είχαν επίσης τα εργαλεία
και τις δεξιότητες για να εξελίξουν μια επιχειρηματική ιδέα σε ένα συγκεκριμένο επιχειρηματικό
σχέδιο στα πλαίσια της κοινωνικής οικονομίας. Ακριβώς αυτές τις δεξιότητες και τα εργαλεία θα
προσπαθήσουμε να αναπτύξουμε σε αυτό το σεμινάριο.
Για να γίνει αυτό το εγχειρίδιο όσο το δυνατόν πιο φιλικό προς το χρήστη, οργανώνεται σε 10
μαθήματα. Κάθε μάθημα επικεντρώνεται σε ένα συγκεκριμένο θέμα και θα αναπτυχθεί εντός
τάξης σε μια παρουσίαση 3 ωρών.
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□

Τα τρία πρώτα εισαγωγικά μαθήματα στοχεύουν να σε εξοικειώσουν με τις βασικές αρχές
της Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.), τις διεθνείς συνεταιριστικές αρχές και
αξίες, τη φύση της συνεταιριστικής εργασίας και το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο
της Κ.ΑΛ.Ο.

□

Τα τέσσερα μαθήματα που ακολουθούν στοχεύουν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων που είναι
απαραίτητες για την ίδρυση και τη λειτουργία μιας οντότητας Κ.ΑΛ.Ο. Μαζί θα
προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε τις δεξιότητές σου στην επιλογή της νομικής μορφής και
του οικονομικού τομέα μιας κοινωνικής επιχείρησης, στην ολοκλήρωση των διαδικασιών
ίδρυσης και του στρατηγικού σχεδιασμού, και στη δημιουργία της ιδρυτικής ομάδας,
προτού τελικά επικεντρωθούμε στα συστήματα διοίκησης και διακυβέρνησης.

□

Στα τρία τελευταία μαθήματα θα αποκτήσεις δεξιότητες και εμπειρία σε οικονομικές και
κοινωνικές πτυχές της Κ.ΑΛ.Ο. Θα αποκτήσεις πρακτική εμπειρία σχετικά με τις ανάγκες
χρηματοδότησης, τις πηγές χρηματοδότησης, τον κοινωνικό επιχειρηματικό σχεδιασμό, τη

μέτρηση κοινωνικού αντίκτυπου και θα εξετάσεις τον ρόλο του κοινωνικού franchising στη
βιωσιμότητα και την επέκταση μιας οντότητας Κ.ΑΛ.Ο.
Για καθένα από τα παραπάνω μαθήματα, έχουμε συμπεριλάβει μια συλλογή κειμένων που
καλύπτουν τις πιο σημαντικές θεωρητικές και πρακτικές πτυχές του μαθήματος. Σε περίπτωση
που δεν γνωρίζεις κάποιους όρους που χρησιμοποιούνται σε αυτά τα κείμενα ή εάν αισθάνεσαι
αβεβαιότητα, μπορείς να τους αναζητήσεις στο Γλωσσάρι, που βρίσκεται στην αρχή του
εγχειριδίου. Επίσης, σε κάθε μάθημα μπορείς να βρείς όλες τις διαφάνειες της σχετικής
παρουσίασης. Με αυτόν τον τρόπο μπορείς να κρατάς σημειώσεις κατά τη διάρκεια του
σεμιναρίου ή να ανατρέξεις στο περιεχόμενο του μαθήματος όποτε θέλεις. Τέλος, κάθε μάθημα
ολοκληρώνεται με κριτήριο αξιολόγησης πολλαπλής επιλογής, όπου μπορείς να ελέγξεις τις νέες
σου δεξιότητές!
Μην ξεχάσεις να επισκεφτείς την πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης , στην οποία μπορείς να
χρησιμοποιήσεις ή να κατεβάσεις αυτό το Εγχειρίδιο Εκπαιδευόμενων. Εκεί, μπορείς επίσης να
βρείς επιπλέον εκπαιδευτικό υλικό και εργαλεία αξιολόγησης.

11

Coverpage of the 16th issue of the STIR magazine, dedicated to Solidarity Economics, co-produced with the
team at the Solidarity Economic Association (© STIR to ACTION Magazine).
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Ενότητα 1
Βασικές αρχές της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.)

ΜΑΘΗΜΑ 1

Εισαγωγή στην Κοινωνική
και Αλληλέγγυα Οικονομία (Κ.ΑΛ.Ο.)
Συγγραφείς: Κάρολος-Ιωσήφ Καβουλάκος & Κώστας Νικολάου
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία (Κ.ΑΛ.Ο.), Κοινωνική οικονομία,
Αλληλέγγυα οικονομία, Τρίτος τομέας, Ποικίλες οικονομίες, Δημοκρατική διακυβέρνηση
οικονομικών οντοτήτων
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΣΗΜΕΙΏΣΕΙΣ, ΔΙΑΦΟΡΏΝ ΕΠΙΠΕΔΏΝ/ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
ΘΕΜΑ 1: Ποικίλες οικονομίες


A diverse economy: rethinking economy and economic representation (Μια
ποικίλη οικονομία: επανεξετάζοντας την οικονομία και την οικονομική
εκπροσώπηση)
Αρχάριοι και Έμπειροι χρήστες (click here to access it)

Το κείμενο διερευνά τη προσέγγιση της ποικίλης οικονομίας. Συζητά τη
συμβολή του παγόβουνου της ποικίλης οικονομίας στην αποδόμηση της
κυρίαρχης εκπροσώπησης της οικονομίας. Συζητά επίσης το πώς ο πίνακας της
ποικίλης οικονομίας θα μπορούσε να βοηθήσει στην ανάδυση της μη
καπιταλιστικής οικονομικής μας ταυτότητας, που αποτελεί προϋπόθεση για
την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών οικονομικών δραστηριοτήτων.


What are Economies? (Τι είναι οι οικονομίες;)
Αρχάριοι και Έμπειροι χρήστες (click here to access it)

Αυτό το σύντομο κείμενο ξεκινά με έναν εναλλακτικό ορισμό της οικονομίας
και τον αντιπαραβάλλει με τις συμβατικές απόψεις. Το κείμενο τελειώνει με
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μια γρήγορη ματιά στο παγόβουνο των ποικίλων οικονομιών, τονίζοντας την
πληθώρα οικονομικών μορφών που επιτρέπουν σε ανθρώπους να
βιοπορίζονται με ένα φάσμα δραστηριοτήτων που σπάνια λαμβάνονται υπόψη
στη συμβατική αντίληψη για τις οικονομίες.


Diverse Economies Framework (Πλαίσιο ποικίλων οικονομιών)
Αρχάριοι και Έμπειροι χρήστες (click here to access it)
Αυτό το σύντομο κείμενο παρουσιάζει μέρος του πίνακα ποικίλης οικονομίας,
τονίζοντας τις ποικίλες μορφές συναλλαγών, εργασίας και επιχειρήσεων.

ΘΕΜΑ 2: Ορίζοντας την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία. Μερικές επιτυχημένες
περιπτώσεις


Social Solidarity Economy and related concepts (Κοινωνική Αλληλέγγυα
Όικονομία και συναφείς έννοιες)
Αρχάριοι και Έμπειροι χρήστες (click here to access it)

Αυτό το άρθρο προσφέρει έναν ορισμό της Κοινωνικής Αλληλέγγυας
Οικονομίας και συναφών εννοιών όπως η κοινωνική οικονομία, η αλληλέγγυα
οικονομία, ο τρίτος τομέας, η λαϊκή οικονομία κ.λπ. Όλες αυτές οι έννοιες
σχετίζονται με την ιστορική και γεωγραφική προέλευσή τους.


Global Vision for a Social Solidarity Economy (Παγκόσμιο Όραμα για μια
Κοινωνική Αλληλέγγυα Όικονομία)
Αρχάριοι και Έμπειροι χρήστες (click here to access it)

Αυτό το άρθρο ξεκινά με μια εξέταση του της Κ.ΑΛ.Ο. ως ένα μονοπάτι προς
μετασχηματιστικές και συστημικές αλλαγές. Στη συνέχεια, επιβεβαιώνει εκ
νέου τις αξίες της Κ.ΑΛ.Ο.· διερευνά την ποικιλομορφία παραγόντων, τομέων
και πρακτικών που συναπαρτίζουν την Κ.ΑΛ.Ο., τις στρατηγικές που
χρησιμοποιούνται από κινήματα Κ.ΑΛ.Ο.· και τέλος πώς σχετίζεται με βασικές
έννοιες.


EU Social Economy (Κοινωνική Όικονομία στην ΕΕ)
Αρχάριοι και Έμπειροι χρήστες (click here to access it)

Οι σελίδες 23-28 παρουσιάζουν τον ορισμό της Κοινωνικής Οικονομίας από το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.


Mondragon Corporation (Όμιλος Mondragon)
Αρχάριοι και Έμπειροι χρήστες (click here to access it)

Όμιλος Mondragon. Ο Μοντραγκόν είναι ο μεγαλύτερος συνεταιριστικός
όμιλος στον κόσμο. Το κείμενο παρέχει πληροφορίες σχετικά με την ιστορία,
την κουλτούρα και τους επιχειρηματικούς τομείς αυτού του ομίλου. Ο
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Mondragon είναι ένα παράδειγμα του τι μπορούν να πετύχουν οι
συνεταιρισμοί μεγάλης κλίμακας.
ΘΕΜΑ 3: Παρουσίαση του προγράμματος του σεμιναρίου


Πρόγραμμα σεμιναρίου
Αρχάριοι και Έμπειροι χρήστες

Ο πίνακας του προγράμματος του σεμιναρίου διανέμεται σε όλους τους
συμμετέχοντες σε έντυπη μορφή και ηλεκτρονικά Ο πίνακας περιέχει τις τρεις
ενότητες και τις δέκα συνεδρίες του σεμιναρίου, συμπεριλαμβανομένων των
συγγραφέων και των επαγγελμάτων τους.
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ
□

Mondragon Corporation (Όμιλος Mondragon) (click here to access it)

□

RIPESS (click here to access it)

□

What is social economy (Τι είναι η κοινωνική οικονομία) (click here to access it)

□

Social Consumer Co-operative BiosCoop (Κοινωνικός καταναλωτικός
συνεταιρισμός BiosCoop) (click here to access it)

NOTES
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Solidarity is an awareness of shared interests, objectives, standards, and sympathies creating a psychological
sense of unity of groups or classes (Wikipedia). Did you know that Solidarity is also one of six principles of the
Charter of Fundamental Rights of the European Union? (© Terence Faircloth. This is a part of the mural ‘Hands
in Solidarity, Hands of Freedom’ painted on the side of the United Electrical Workers trade union building in
Chicago by the artist Dan Manrique Arias in 1997).
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Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
Ερώτηση 1: Τι περιλαμβάνεται στην οικονομία;
1. Μόνο τα κέρδη, οι ιδιωτικές εταιρείες, οι εργαζόμενοι, τα αφεντικά.
2. Μόνο οι συνεταιρισμοί, η δημοκρατική διακυβέρνηση, η ίση κατανομή του
πλεονάσματος.
3. Και τα δύο ανωτέρω, αλλά και πολλά περισσότερα.
4. Κανένα από τα παραπάνω.
Ερώτηση 2: Ποιες δραστηριότητες αποτελούν μέρος της οικονομίας ;
1. Όλες οι ανθρώπινες δραστηριότητες που παράγουν, διανέμουν, ανταλλάσσουν
και καταναλώνουν αγαθά και υπηρεσίες.
2. Όλες οι ανθρώπινες δραστηριότητες που παράγουν, διανέμουν, ανταλλάσσουν
και καταναλώνουν αγαθά και υπηρεσίες στις καπιταλιστικές οικονομίες.
3. Όλες οι ανθρώπινες δραστηριότητες που παράγουν αγαθά και υπηρεσίες
προκειμένου να πουληθούν στις αγορές.
4. Κανένα από τα παραπάνω.
Ερώτηση 3: Πώς είναι δυνατή η πραγματοποίηση οικονομικών συναλλαγών;
1. Μόνο με τη χρήση χρημάτων.
2. Μόνο σε συστήματα ανταλλαγής.
3. Μόνο δίνοντας δώρα.
4. Όλα αυτά και πολλά άλλα .
Ερώτηση 4: Ποιος είναι ο μόνος τύπος επιχείρησης;
1. Υπάρχουν πολλοί τύποι επιχειρήσεων.
2. Ιδιωτική εταιρεία.
3. Κρατικός οργανισμός.
4. Οικογενειακή επιχείρηση.
Ερώτηση 5: Είναι η απασχόληση σε ιδιωτική εταιρεία ο μόνος τρόπος να βιοποριστεί
κανείς;
1. Ναι.
2. Όχι, υπάρχουν πολλές δυνατότητες.
3. Όχι, μπορεί κανείς να δημιουργήσει δική του επιχείρηση.
4. Όχι, μπορεί κανείς να βρει δουλειά στο δημόσιο.
Ερώτηση 6: Αναφέρετε ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά των οντοτήτων Κ.ΑΛ.Ο.
1. Υψηλή κερδοφορία.
2. Τεχνολογική καινοτομία
3. Δημοκρατική διακυβέρνηση.
4. Κανένα από τα παραπάνω
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Ερώτηση 7: Είναι δυνατή η δημιουργία συνεταιρισμών μεγάλης κλίμακας;
1. Όχι. Δε γίνεται.
2. Ναι. Γίνεται.
3. Γίνεται, αλλά δεν έχει πραγματοποιηθεί ακόμη.
4. Δεν υπάρχει ανάγκη για συνεταιρισμούς μεγάλης κλίμακας.
Ερώτηση 8: Ποιοι από τους παρακάτω όρους έχουν παραπλήσια σημασία με την
«Κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία»;
1. Τρίτος τομέας
2. Κοινωνική Οικονομία
3. Αλληλέγγυα οικονομία
4. Όλοι
Ερώτηση 9: Σε ποια μορφή οικονομίας θα μπορούσαν να αποδοθούν κοινωνικές αξίες
όπως ο ανθρωπισμός, η δημοκρατία, η αλληλεγγύη, η ισότητα και η δικαιοσύνη;
1. Καπιταλιστική οικονομία.
2. Κρατική Οικονομία.
3. Κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία
4. Καμία από τις παραπάνω.
Ερώτηση 10: Οι μικρής κλίμακας συνεταιρισμοί βασίζονται μόνο σε εθελοντική εργασία;
1. Ναι.
2. Όχι.
3. Εξαρτάται.
4. Δεν ξέρω.

© woodleywonderworks
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Training is just one of the seven co-operative principles by which co-operatives put their values into practice
(© Tungilik, processed by I. Pissourios).
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ΜΑΘΗΜΑ 2

Δουλεύοντας με τις συνεταιριστικές αρχές

Συγγραφείς: Άσπα Παπαφιλίππου & Κώστας Νικολάου

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Συνεταιριστική Ταυτότητα, Συνεταιριστικές Αξίες, Συνεταιριστικές
Αρχές, Συνεταιριστική Εργασία
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΣΗΜΕΙΏΣΕΙΣ, ΔΙΑΦΟΡΏΝ ΕΠΙΠΕΔΏΝ/ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
ΘΕΜΑΤΑ 1-8: Τι είναι ένας συνεταιρισμός, οι συνεταιριστικές αξίες και οι επτά
συνεταιριστικές αρχές


Guidance Notes to the Co-operative Principles (Κατευθυντήριες σημειώσεις
για τις συνεταιριστικές αρχές)
Αρχάριοι και Έμπειροι χρήστες (click here to access it)

Η Διεθνής Συνεταιριστική Συμμαχία (ICA) είναι ο παγκόσμιος θεματοφύλακας
της Δήλωσης για τη Συνεταιριστική Ταυτότητα, των Αξιών και των Αρχών του
Συνεταιριστικού Κινήματος. Το 1995, η ICA ενέκρινε την αναθεωρημένη
δήλωση σχετικά με τη Συνεταιριστική Ταυτότητα, η οποία περιέχει τον ορισμό
του συνεταιρισμού, τις αξίες των συνεταιρισμών και τις επτά συνεταιριστικές
αρχές. Οι Συνεταιριστικές Αρχές που περιλαμβάνονται στη δήλωση έχουν
διαμορφωθεί μέσα από την πρακτική εμπειρία 150 χρόνων, όσον αφορά τις
θεμελιώδεις αρχές που είναι απαραίτητες για την επιτυχή λειτουργία μιας
βιώσιμης συνεταιριστικής επιχείρησης. Οι επτά συνεταιριστικές αρχές είναι οι
διεθνώς συμφωνημένες θεμελιώδεις αρχές που όταν εφαρμόζονται στην
καθημερινή διακυβέρνηση και διοίκηση των συνεταιριστικών επιχειρήσεων,
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τους επιτρέπουν να πετύχουν το στόχο της κάλυψης των αναγκών και των
φιλοδοξιών των μελών τους.


Blueprint for a Co-operative Decade (Σχεδιάγραμμα για μια Συνεργατική
Δεκαετία)
Αρχάριοι και Έμπειροι χρήστες (click here to access it)

Το σημείο εκκίνησης της στρατηγικής για ένα παγκόσμιο συνεταιριστικό
μέλλον είναι ο δυνατός ισχυρισμός που προβάλλουν οι συνεταιρισμοί προς τον
έξω κόσμο: ότι προσφέρουν έναν τρόπο λειτουργίας που είναι καλύτερος αλλά
επίσης φέρνει και μια πιο αποτελεσματική ισορροπία στην παγκόσμια
οικονομία από την κυριαρχία ενός μόνο μοντέλου όπως συμβαίνει τώρα. Αυτά
είναι τα πέντε αλληλένδετα και αλληλεπικαλυπτόμενα θέματα της Στρατηγικής
του Σχεδιαγράμματος: ταυτότητα, συμμετοχή, βιωσιμότητα, κεφάλαιο, νομικό
πλαίσιο.
ΘΕΜΑ 9: Η συνεταιριστική εργασία


Social and legal aspects of the co-operative labour (Κοινωνικές και νομικές
πτυχές της συνεταιριστικής εργασίας)
Αρχάριοι και Έμπειροι χρήστες (click here to access it)

Η φύση της εργασίας σε έναν συνεταιρισμό είναι ένα από τα βασικά
χαρακτηριστικά της κοινωνικής του ταυτότητας. Καθώς ο συνεταιρισμός έχει
διπλή φύση, οικονομική και κοινωνική. Η συνεταιριστική εργασία δεν είναι
μόνο ένα οικονομικό χαρακτηριστικό αλλά και ένα κοινωνικό. Μια σημαντική
βάση για την κατανόηση της φύσης της εργασίας σε έναν συνεταιρισμό είναι τα
σχετικά πρότυπα και οι αρχές της Διεθνούς Συνεταιριστικής Συμμαχίας (ICA) και
της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO). Σύμφωνα με αυτά, η εργασία σε έναν
συνεταιρισμό ενός μέλους του, δεν αποτελεί ούτε μισθωτή εργασία, ούτε
αυτοαπασχόληση. Σε έναν συνεταιρισμό δε μπορούν να υπάρχουν ούτε
αφεντικά ούτε μισθωτοί εργάτες, οπότε δεν μπορεί να υπάρχει και σχέση
«αφεντικών-μισθωτών». Η νομοθεσία κάθε χώρας σε σχέση τη μορφή της
κοινωνικής ασφάλισης δημιουργεί συνήθως σύγχυση σχετικά με τον χαρακτήρα
της εργασίας σε έναν συνεταιρισμό. Ο τύπος της ασφαλιστικής κάλυψης (που
επιβάλλεται από το κρατικό δίκαιο) των εργαζόμενων μελών του συνεταιρισμού
είναι ανεξάρτητος από τη φύση της συνεταιριστικής εργασίας και δεν τον
καθορίζει. Το κεφάλαιο υποδηλώνει μισθωτή εργασία, η μισθωτή εργασία
προϋποθέτει το κεφάλαιο. Οι συνεταιρισμοί καταργούν τη μισθωτή εργασία.
Προσλαμβάνουν κεφάλαιο και όχι εργασία. Αυτό είναι ένα θεμελιώδες
χαρακτηριστικό. Η απασχόληση βασίζεται στην αγορά συνεταιριστικής μερίδας
και όχι στην πώληση της εργατικής δύναμης των εργαζομένων.
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Co-operatives and Employment (Συνεταιρισμοί και απασχόληση)
Αρχάριοι και Έμπειροι χρήστες (click here to access it)

Αυτή η έκθεση παρουσιάζει μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση των τριών
βασικών μορφών συνεταιριστικής εργασίας και εξετάζει συγκεκριμένες
περιπτώσεις, όπως οι συνεταιρισμοί ελεύθερων επαγγελματιών, όπου τα μέλη
αμοιβαιοποιούν μία υπαλληλική κατάσταση, εργατικοί συνεταιρισμοί που
κάνουν διαμεσολάβηση εργασίας ή οι συνεταιρισμοί πολλών ενδιαφερομένων,
όπου τα μέλη των εργαζομένων συνήθιζαν με άλλους τύπους μελών να ασκούν
δημοκρατικό έλεγχο στην επιχείρηση.
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ
□

International Co-operative Alliance (ICA) Διεθνής Συνεταιριστική Συμμαχία (ICA)
(click here to access it)

□

International Labour Organization (ILO) Διεθνής Όργάνωση Εργασίας (ILO)
(click here to access it)

□

CICOPA (click here to access it)

NOTES
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Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
Ερώτηση 1: Ποιο από τα ακόλουθα μοιάζει περισσότερο με έναν συνεταιρισμό;
1. Εταιρεία
2. Φαρμακοβιομηχανία
3. Πολυϊατρείο
4. Σύλλογος προστασίας του περιβάλλοντος

Ερώτηση 2: Σε ποια περίπτωση ελέγχεται μια επιχείρηση από τα μέλη της;
1. Σε μια συνεταιριστική επιχείρηση
2. Σε μια τράπεζα
3. Σε μια πολυεθνική εταιρεία
4. Σε οποιοδήποτε από αυτά
Ερώτηση 3: Ποιο από τα παρακάτω απαιτεί οικονομική συμμετοχή από τα μέλη του;
1. Σύλλογος γονέων
2. Εργατική ένωση
3. Συνεταιρισμός
4. Όλα τα παραπάνω.
Ερώτηση 4: Ποιος οργανισμός είναι αυτόνομος, αυτοβοηθούμενος και ελέγχεται από τα
μέλη του;
1. Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ)
2. Ανώνυμη εταιρεία (ΑΕ)
3. Συνεταιρισμός
4. Όλα τα παραπάνω.
Ερώτηση 5: Σε ποια βαθμίδα της εκπαίδευσης περιλαμβάνεται συνήθως η
συνεταιριστική εκπαίδευση;
1. Βασική.
2. Δευτεροβάθμια.
3. Τριτοβάθμια.
4. Κανένα από τα παραπάνω.
Ερώτηση 6: Ποια από τις ακόλουθες οργανώσεις περιλαμβάνουν συνεργασία;
1. Συνεταιριστική Ένωση
2. Πολιτιστικός σύλλογος
3. Γιατροί χωρίς Σύνορα
4. Όλα τα παραπάνω.
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Ερώτηση 7: Ποιος από τους παρακάτω οργανισμούς εργάζεται κυρίως για τη βιώσιμη
ανάπτυξη των κοινοτήτων του;
1. Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ).
2. Ανώνυμη εταιρεία (ΑΕ).
3. Συνεταιρισμός.
4. Κανένα από τα παραπάνω.
Ερώτηση 8: Για το μέλος ενός συνεταιρισμού το οποίο εργάζεται σε αυτόν, αυτό
αποτελεί:
1. Μισθωτή εργασία.
2. Αυτοαπασχόληση.
3. Έναν άλλο τύπο: συνεργατική εργασία
4. Κανένα από τα παραπάνω.
Ερώτηση 9: Σε έναν συνεταιρισμό:
1. Δεν μπορούν να υπάρχουν αφεντικά ούτε μισθωτοί εργαζόμενοι.
2. Μπορούν να υπάρχουν αφεντικά.
3. Μπορούν να υπάρχουν μισθωτοί εργαζόμενοι.
4. Όλα τα παραπάνω.
Ερώτηση 10: Η συνεταιριστική απασχόληση βασίζεται:
1. Στην πώληση της εργατικής δύναμης των εργαζομένων.
2. Στην αγορά συνεταιριστικής μερίδας
3. Σε τραπεζική χρηματοδότηση.
4. Κανένα από τα παραπάνω.

© woodleywonderworks
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“Cooperatives Europe” is the voice of co-operative enterprises in Europe. On behalf of its 84 member organisations from 33 European countries
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Learn more about “Cooperatives Europe” at: https://coopseurope.coop/ (© Coopseurope).

Ενότητα 1
Βασικές αρχές της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.)

ΜΑΘΗΜΑ 3
Νομοθεσία και κανόνες Κ.ΑΛ.Ο.

Συγγραφέας: Ιφιγένεια Δουβίτσα

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Συνδιαμόρφωση, Συνεταιριστική νομοθεσία, Συνεταιρισμοί,
Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία, Νόμοθεσία, Εθνικά συντάγματα, Δημόσια πολιτική,
Παράγοντες Κ.ΑΛ.Ο., Επιχειρήσεις Κ.ΑΛ.Ο., Νομοθεσία Κ.ΑΛ.Ο.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΣΗΜΕΙΏΣΕΙΣ, ΔΙΑΦΟΡΏΝ ΕΠΙΠΕΔΏΝ/ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
ΘΕΜΑ 1: Δημόσια πολιτική και νομοθεσία: ορισμός των εννοιών


Understanding and applying basic public policy concept (Κατανόηση και
εφαρμογή βασικών εννοιών της δημόσιας πολιτικής)
Αρχάριοι (click here to access it)

Η δημόσια πολιτική ορίζεται ως μία απόφαση που λαμβάνει η κυβέρνηση είτε
να ενεργήσει είτε να μην ενεργήσει για την επίλυση ενός ζητήματος. Στην
πραγματικότητα, οι δημόσιες πολιτικές συνήθως δεν αντιμετωπίζουν ένα μόνο
ζήτημα, αλλά μια σειρά από συμπλέγματα αλληλένδετων και
μακροπρόθεσμων προβλημάτων. Η ανάπτυξη μιας δημόσιας πολιτικής γίνεται
ακολουθώντας τις εξής βασικές φάσεις (γνωστές και ως “κύκλος της δημόσιας
πολιτικής”): 1. Η εμφάνιση ενός προβλήματος. 2. Συμπερίληψη του
προβλήματος αυτού στο πρόγραμμα της κυβέρνησης ώστε να βρεθεί λύση. 3.
Η διατύπωση διαφόρων εναλλακτικών λύσεων για την επίλυση του
προβλήματος. 4. Η θέσπιση μιας πολιτικής 5. Η εφαρμογή και αξιολόγηση της
πολιτικής. Παρόλο που οι δημόσιες πολιτικές θεσπίζονται από εκλεγμένους
αξιωματούχους που ενεργούν σε συνεργασία με συμβούλους από τα ανώτερα
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επίπεδα διοίκησης, ο κύκλος της πολιτικής συνδέει διάφορους φορείς (π.χ.
δημόσιοι υπάλληλοι, πολιτικά κόμματα, μέσα ενημέρωσης και ομάδες
συμφερόντων). Προκειμένου να υλοποιηθούν οι στόχοι των δημόσιων
πολιτικών, χρησιμοποιούνται διάφορα εργαλεία εφαρμογής πολιτικής (π.χ.
νόμοι, φορολογία, επιδοτήσεις).
ΘΕΜΑ 2: Δημόσιες πολιτικές και νόμοι σχετικά με την Κ.ΑΛ.Ο.



Promoting Social and Solidarity Economy Through Public Policy (Προώθηση
της Κοινωνικής Αλληλέγγυας Όικονομίας μέσω δημόσιων πολιτικών)
Αρχάριοι και Έμπειροι χρήστες (click here to access it)

Οι δημόσιες πολιτικές της Κ.ΑΛ.Ο. παρουσιάζουν μεγάλη ποικιλία. Μπορούν να
καλύψουν πολλαπλές κλίμακες (τοπική, εθνική, διεθνής) και να είναι
συνολικές, υπαγορεύοντας τη λειτουργία ολόκληρης της Κ.ΑΛ.Ο. ή μπορούν να
είναι συγκεκριμένες, στοχεύοντας για παράδειγμα μόνο σε ορισμένες ομάδες
Κ.ΑΛ.Ο.. Αν και ο ρόλος τους στην ανάπτυξη της Κ.ΑΛ.Ο. είναι αναγνωρισμένος,
θεωρούνται δίκοπο μαχαίρι. Από τη μία πλευρά μπορούν να δημιουργήσουν
ένα ευνοϊκό περιβάλλον που υποστηρίζει την ανάπτυξη της Κ.ΑΛ.Ο.,
θεσπίζοντας για παράδειγμα νόμους που αναγνωρίζουν την Κ.ΑΛ.Ο. και τους
φορείς της, αναπτύσσοντας προγράμματα που διευκολύνουν την πρόσβαση
στο δανεισμό, παρέχοντας επιδοτήσεις, τεχνική βοήθεια και προβλέποντας
φορολογικές απαλλαγές. Από την άλλη πλευρά, τέτοιες δημόσιες πολιτικές
μπορεί επίσης να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη πελατειακών σχέσεων, την
εξάρτηση των φορέων Κ.ΑΛ.Ο. από το κράτος και μπορεί να αποδειχθούν
βραχύβιες όταν ένας νέος ηγέτης ή νέο κόμμα αναλαμβάνει την εξουσία.


Legal and political recognition of social solidarity economy (SEE). An overview
on SSE public policies and guidelines (Νομική και πολιτική αναγνώριση της
Κοινωνικής Αλληλέγγυας Όικονομίας (Κ.ΑΛ.Ό.). Μια επισκόπηση των δημόσιων
πολιτικών και οδηγιών για την Κ.ΑΛ.Ό.)
Αρχάριοι και Έμπειροι χρήστες (click here to access it)

Σε έναν αυξανόμενο αριθμό χωρών η αναγνώριση του τομέα της Κ.ΑΛ.Ο. εντάσσεται
στην εθνική νομοθεσία. Σε πολλές περιπτώσεις, η εξέλιξη αυτή ήταν αποτέλεσμα
της συνδιαμόρφωσης της δημόσιας πολιτικής. Με άλλα λόγια, η διαδικασία χάραξης
πολιτικής δεν ήταν αποτέλεσμα μιας προσέγγισης από πάνω προς τα κάτω, αλλά,
αντ 'αυτού, οι φορείς της Κ.ΑΛ.Ο. συμμετείχαν στη διαδικασία. Επιπλέον, υπάρχουν
διάφοροι τύποι νομικής και πολιτικής αναγνώρισης της Κ.ΑΛ.Ο., μεταξύ άλλων: η
συμπερίληψη διατάξεων για την Κ.ΑΛ.Ο. στο εθνικό σύνταγμα, η θέσπιση νόμωνπλαισίων (ή γενικών νόμων) για την Κ.ΑΛ.Ο., που ορίζουν τον τομέα της Κ.ΑΛ.Ο., τις
αρχές και τις αξίες της και περιλαμβάνουν επίσης υποστηρικτικά μέτρα για την
ανάπτυξή τους, καθώς και ειδικούς νόμους για συγκεκριμένους φορείς της Κ.ΑΛ.Ο.
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ΘΕΜΑ 3: Η περίπτωση του συνεταιριστικού δικαίου


Guidelines for cooperative legislation (Όδηγίες για τη συνεταιριστική
νομοθεσία)
Προχωρημένοι χρήστες (click here to access it)

Η συνεταιριστική νομοθεσία ορίζει - μεταξύ άλλων - τις απαιτήσεις και τη
διαδικασία για την ίδρυση ενός συνεταιρισμού, το ελάχιστο περιεχόμενο του
κανονισμού λειτουργίας του, τα διοικητικά του όργανα, τη διανομή κερδών και
τη φορολογία του, τη διάλυσή του, καθώς και τη δημιουργία ενώσεων και
ομοσπονδιών συνεταιρισμών. Εκτός από τους εθνικούς νόμους περί
συνεταιρισμών που ορίζουν τις δραστηριότητες των συνεταιρισμών εντός των
εθνικών συνόρων, υπάρχει και ο ευρωπαϊκός [κανονισμός (ΕΚ) αριθ.
1435/2003 του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003, σχετικά με το καταστατικό
της Ευρωπαϊκής Συνεταιριστικής Εταιρείας ( SCE)] που επιτρέπει σε άτομα και
νομικά πρόσωπα από τουλάχιστον δύο διαφορετικά κράτη μέλη του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ, δηλαδή την ΕΕ, την Ισλανδία, το
Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία) να ιδρύσουν μια ευρωπαϊκή συνεταιριστική
εταιρεία για την ανάληψη διασυνοριακών δραστηριοτήτων.


Study on the implementation of the Regulation 1435/2003 on the Statute for
the European Cooperative Society (SCE) (Μελέτη για την εφαρμογή του
κανονισμού 1435/2003 για το καταστατικό της Ευρωπαϊκής Συνεταιριστικής
Εταιρείας (SCE))
Αρχάριοι και Έμπειροι χρήστες (click here to access it)

Η μελέτη προσφέρει μια πολύτιμη πηγή πληροφοριών σχετικά με την
υπάρχουσα συνεταιριστική νομοθεσία 30 ευρωπαϊκών χωρών. Στις τελικές
παρατηρήσεις του σημειώνεται ότι η πλειονότητα των ευρωπαϊκών χωρών έχει
νομοθετικές διατάξεις για τους συνεταιρισμούς. Στις περισσότερες
περιπτώσεις υπάρχει ένας γενικός συνεταιριστικός νόμος, οι διατάξεις του
οποίου εφαρμόζονται κατ 'αρχήν σε όλους τους τύπους συνεταιρισμών. Σε
άλλες περιπτώσεις, ένας γενικός νόμος συνυπάρχει με ειδικότερους νόμους
που ισχύουν για συγκεκριμένους τύπους συνεταιρισμών. Οι νόμοι σε
ορισμένες χώρες περιγράφονται ως αυστηροί, ενώ σε άλλες ο νομοθέτης
παρέχει αρκετό χώρο στους συνεταιριζόμενους να καθορίσουν οι ίδιοι τον
τρόπο διακυβέρνησης και λειτουργίας τους μέσω του καταστατικού τους.


Blueprint for a Co-operative Decade (Chapter 4- Legal Framework) (Σχέδιο για
μια Συνεργατική Δεκαετία (Κεφάλαιο 4 - Νομικό Πλαίσιο))
Αρχάριοι και Έμπειροι χρήστες (click here to access it)

Η Διεθνής Συνεταιριστική Συμμαχία είναι ο κορυφαίος οργανισμός που
εκπροσωπεί τους συνεταιρισμούς παγκοσμίως. Ένας από τους στρατηγικούς
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πυλώνες για μια συνεταιριστική δεκαετία ήταν ένα ευνοϊκό νομικό πλαίσιο
που να προστατεύει τη συνεταιριστική τους ταυτότητα. Το κεφάλαιο αυτής της
μελέτης ενημερώνει τον αναγνώστη για το ρόλο του συνεταιριστικού δικαίου
στην ανάπτυξη των συνεταιρισμών, όπως τον αντιλαμβάνεται το διεθνές
συνεταιριστικό κίνημα.
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ
□

socioeco.org /δημόσια πολιτική (click here to access it)

□

Coop News/ νομικά (click here to access it)

□

ILO /Coop Unit (click here to access it)

NOTES
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Law is a system of rules that are produced and implemented by government officials and bodies,
and this system regulates our behavior (© Non Profit Organization Lawyers Oakland).
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Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
Ερώτηση 1: Η δημόσια πολιτική είναι:
1. Όσα αποφασίζουν οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι να κάνουν ή να μην κάνουν.
2. Όσα υπόσχονται οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι να κάνουν.
3. Όσα προτίθενται να κάνουν οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι.
4. Όσα ανακοινώνουν τα πολιτικά κόμματα ότι θα κάνουν, όταν βρεθούν στην
κυβέρνηση.
Ερώτηση 2: Οι δημόσιες πολιτικές θεσπίζονται από:
1. Τα ΜΜΕ
2. Τις ΜΚΟ.
3. Τους φορείς Κ.ΑΛ.Ο.
4. Τους κυβερνητικούς αξιωματούχους.
Ερώτηση 3: Η νομοθεσία:
1. είναι συνώνυμη της δημόσιας πολιτικής.
2. είναι ένα εργαλείο εφαρμογής δημόσιας πολιτικής.
3. δεν σχετίζεται με την έννοια της δημόσιας πολιτικής.
4. περιλαμβάνει όλα τα μέτρα δημόσιας πολιτικής.
Ερώτηση 4: Οι δημόσιες πολιτικές της Κ.ΑΛ.Ο. μπορούν να εφαρμοστούν σε:
1. Τοπικό επίπεδο
2. Εθνικό επίπεδο
3. Διεθνές επίπεδο
4. Τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.
Ερώτηση 5: Η συνδιαμόρφωση της δημόσιας πολιτικής για την Κοινωνική Αλληλέγγυα
Οικονομία σημαίνει ότι:
1. Συμμετείχαν κυβερνητικοί αξιωματούχοι στη διαδικασία χάραξης πολιτικής.
2. Συμμετείχαν φορείς Κ.ΑΛ.Ο. στη διαδικασία χάραξης πολιτικής.
3. Συμμετείχαν βουλευτές στη διαδικασία χάραξης πολιτικής.
4. Συμμετείχαν κυβερνητικοί αξιωματούχοι και φορείς Κ.ΑΛ.Ο. στη διαδικασία
χάραξης πολιτικής
Ερώτηση 6: Ένας νόμος-πλαίσιο για την Κ.ΑΛ.Ο. ορίζει:
1. Τους φορείς Κ.ΑΛ.Ο..
2. Τις αξίες και τις αρχές της Κ.ΑΛ.Ο.
3. Υποστηρικτικά μέτρα για την Κ.ΑΛ.Ο..
4. Όλα τα παραπάνω.
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Ερώτηση 7: Γιατί οι δημόσιες πολιτικές Κ.ΑΛ.Ο. περιγράφονται ως δίκοπο μαχαίρι;
1. Επειδή μπορεί να έχουν θετικό αντίκτυπο στην ανάπτυξη της Κ.ΑΛ.Ο..
2. Επειδή μπορεί να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην ανάπτυξη της Κ.ΑΛ.Ο.
3. Και τα δυο προαναφερθέντα.
4. Κανένα από τα παραπάνω.
Ερώτηση 8: Οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες:
1. Περιλαμβάνουν ειδικές διατάξεις για τους συνεταιρισμούς στο εθνικό τους
σύνταγμα.
2. Έχουν θεσπίσει νόμους-πλαίσια για τους συνεταιρισμούς.
3. Δεν έχουν θεσπίσει κανένα νόμο για τους συνεταιρισμούς.
4. Κανένα από τα παραπάνω.
Ερώτηση 9: Οι εθνικοί νόμοι για τους συνεταιρισμούς συνήθως ορίζουν:
1. Τον ελάχιστο αριθμό ιδρυτικών μελών.
2. Τον τρόπο διανομής των κερδών.
3. Υπό ποιες συνθήκες επιτρέπεται η διάλυσή τους.
4. Όλα τα παραπάνω.
Ερώτηση 10: Ποιο από τα παρακάτω παραδείγματα περιγράφει μια ευρωπαϊκή
συνεταιριστική εταιρεία;
1. Ένας συνεταιρισμός που δραστηριοποιείται στην Ιταλία.
2. Ένας συνεταιρισμός με μέλη στην Ισπανία και τη Μάλτα.
3. Ένας συνεταιρισμός που πωλεί τα προϊόντα του στη Γαλλία, τη Γερμανία και τη
Βουλγαρία και έχει ως μέλη του 20 συνεταιρισμούς από την Ελλάδα.
4. Ένας συνεταιρισμός με μέλη από ένα κράτος μέλος της ΕΕ..

© woodleywonderworks
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The word cloud generated by the texts of Μάθημα 4 (© Jason Davies).

Ενότητα 2
Ίδρυση και Λειτουργία μιας οντότητας Κ.ΑΛ.Ο

ΜΑΘΗΜΑ 4
Επιλέγοντας Νομικό και Οικονομικό Πεδίο

Συγγραφείς: Βασίλης Μπέλλης & Ιφιγένεια Δουβίτσα

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Νομική μορφή, Νομικό πρόσωπο., Κοινωνική επιχείρηση, Νομικό
πλαίσιο, Οικονομική Δραστηριότητα, Τομέας οικονομικών δραστηριοτήτων,
Διακυβέρνηση, Κέρδος, Ευθύνη
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΣΗΜΕΙΏΣΕΙΣ, ΔΙΑΦΟΡΏΝ ΕΠΙΠΕΔΏΝ/ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
ΘΕΜΑ 1: Παράγοντες που πρέπει να λάβετε υπόψη κατά την επιλογή μιας νομικής
μορφής για την επιχείρησή σας


9 Factors Governing the Selection of a Suitable Form of Ownership Business
Organization (9 Παράγοντες που διέπουν την επιλογή μιας κατάλληλης μορφής
ιδιοκτησιακής οργάνωσης επιχειρήσεων)
Αρχάριοι (click here to access it)

Η επιλογή της σωστής νομικής μορφής για την επιχείρησή σας είναι μια
διαδικασία στάθμισης των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων όλων των
διαθέσιμων νομικών μορφών που προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία. Αν
και αυτή η συζήτηση πραγματοποιείται συνήθως κατά την αρχική φάση της
διαμόρφωσης της επιχείρησης, η επιλογή παίζει σημαντικό ρόλο καθ 'όλη τη
διάρκεια της ζωής της. Αυτό το άρθρο προσφέρει μια λίστα με μερικούς από
τους πιο κρίσιμους παράγοντες μεταξύ των οποίων: α) τη φύση της
επιχειρηματικής δραστηριότητας, β) την κλίμακα λειτουργίας, γ) τις
κεφαλαιακές / επενδυτικές ανάγκες, δ) τον βαθμό κινδύνου και ευθύνης, ε) την
ευελιξία της εσωτερικής διακυβέρνησης, στ) την κατανομή κερδών, ζ) το

61

ΕΝΌΤΗΤΑ 2

Ίδρυση και Λειτουργία μιας οντότητας Κ.ΑΛ.Ό

κόστος, τη διαδικασία και τους κανονισμούς διακυβέρνησης.


Legal Forms of Business Ownership: Factors to Consider (Νομικές μορφές
ιδιοκτησίας επιχείρησης: Παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη)
Αρχάριοι και Έμπειροι χρήστες (click here to access it)

Δεν υπάρχει ιδανική νομική μορφή για τις επιχειρήσεις, αφού όλες έχουν τα
πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα τους, τα οποία πρέπει να λάβουμε
προσεκτικά υπόψη. Για αυτό είναι σημαντικό να απαντήσετε στις ακόλουθες
ερωτήσεις προτού λάβετε βιαστικές αποφάσεις:
□

Τι προτίθεστε να κάνετε για να στήσετε και να λειτουργήσετε την
επιχείρησή σας;

□

Πόσο έλεγχο θέλετε;

□

Θέλετε να μοιραστείτε τα κέρδη με άλλους;

□

Θέλετε να αποφύγετε ειδικούς φόρους για την επιχείρησή σας;

□

Έχετε όλες τις δεξιότητες που απαιτούνται για τη διαχείριση της
επιχείρησης;

□

Ποιες είναι οι χρηματοδοτικές σας ανάγκες;

□

Πόση νομική ευθύνη είστε διατεθειμένοι να αναλάβετε;

ΘΕΜΑ 2: Επιλογή νομικής μορφής για την κοινωνική σας επιχείρηση


A map of social enterprises and their eco-systems in Europe: Synthesis Report
(Ένας χάρτης των κοινωνικών επιχειρήσεων και των οικοσυστημάτων τους στην
Ευρώπη: Συγκεφαλαιωτική Έκθεση)
Αρχάριοι και Έμπειροι χρήστες (click here to access it)

Οι διαθέσιμες νομικές μορφές για μια κοινωνική επιχείρηση διαφέρουν μεταξύ
των ευρωπαϊκών χωρών. Ωστόσο, η μελέτη εξετάζει 29 εθνικές νομοθεσίες και
ταξινομεί τις νομικές μορφές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τις
κοινωνικές επιχειρήσεις σε τέσσερις ευρείες κατηγορίες: α) τις μη
κερδοσκοπικές δομές (π.χ. ενώσεις, ιδρύματα), β) τους συνεταιρισμούς, γ) τις
νομικές μορφές κοινωνικών επιχειρήσεων, δ) τις μετοχικές εταιρείες. Από τις
παραπάνω κατηγορίες συμπεραίνεται ότι η νομική μορφή της ένωσης, του
συνεταιρισμού και της μετοχικής εταιρείας είναι οι τρεις που
χρησιμοποιούνται πιο συχνά στις υπό μελέτη χώρες.


Social Enterprises and their eco-systems: developments in Europe (Όι
κοινωνικές επιχειρήσεις και το οικοσύστημά τους: εξελίξεις στην Ευρώπη)
Αρχάριοι και Έμπειροι χρήστες (click here to access it)

Οι κοινωνικές επιχειρήσεις δεν είναι απαραίτητο να υιοθετήσουν μια
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συγκεκριμένη νομική μορφή. Σε ορισμένες χώρες (π.χ. Βέλγιο, Γαλλία) οι
κοινωνικές επιχειρήσεις χρησιμοποιούν τη νομική μορφή της ένωσης, λόγω του
γεγονότος ότι οι ισχύοντες νόμοι επιτρέπουν ευελιξία όσον αφορά τις
επιχειρηματικές τους δραστηριότητες. Ωστόσο, σε χώρες, όπου οι ενώσεις
αντιμετωπίζουν περιορισμούς στην ανάληψη εμπορικών δραστηριοτήτων (π.χ.
Σουηδία), δημιουργήθηκαν κοινωνικές επιχειρήσεις υπό τη νομική μορφή του
συνεταιρισμού.
ΘΕΜΑ 3: Επιλογή οικονομικού και κοινωνικού τομέα


Social economy and social entrepreneurship Social Europe guide | Volume 4
(Κοινωνική οικονομία και κοινωνική επιχειρηματικότητα Όδηγός για την
κοινωνική Ευρώπη | Τόμος 4)
Αρχάριοι (click here to access it)

Υπάρχουν πολλές διαφορετικές μορφές κοινωνικών επιχειρήσεων, ανάλογα με
την ανάπτυξη του συστήματος πρόνοιας, της κοινωνίας των πολιτών, της
πρόσβασης στη χρηματοδότηση και των ειδικών δημόσιων πολιτικών σε κάθε
χώρα. Ως αποτέλεσμα, υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των χωρών
όσον αφορά τον κοινωνικό τομέα και τον επιχειρηματικό τομέα όπου
δραστηριοποιούνται οι κοινωνικές επιχειρήσεις.


A map of social enterprises and their eco-systems in Europe: Synthesis Report
(Ένας χάρτης των κοινωνικών επιχειρήσεων και των οικοσυστημάτων τους στην
Ευρώπη: Συγκεφαλαιωτική Έκθεση)
Αρχάριοι και Έμπειροι χρήστες (click here to access it)

Η κύρια διάκριση των κοινωνικών επιχειρήσεων είναι ότι αναλαμβάνουν μια
κοινωνική αποστολή και επιδιώκουν να επιτύχουν έναν κοινωνικό αντίκτυπο
μέσω των δραστηριοτήτων τους ή των ατόμων που απασχολούν. Με αυτό το
δεδομένο, οι δραστηριότητες των κοινωνικών επιχειρήσεων κατατάσσονται
στους ακόλουθους κοινωνικούς τομείς με βάση την αποστολή τους:
□

Κοινωνική και οικονομική ενσωμάτωση των μειονεκτούντων και
αποκλεισμένων

□

Κοινωνικές υπηρεσίες γενικού ενδιαφέροντος (όπως μακροχρόνια
περίθαλψη για ηλικιωμένους και για άτομα με αναπηρία· εκπαίδευση και
φροντίδα παιδιών· υπηρεσίες απασχόλησης και κατάρτισης· κοινωνική
στέγαση· υγειονομική περίθαλψη και ιατρικές υπηρεσίες)

□

Άλλες κοινωνικές και κοινοτικές υπηρεσίες, όπως παροχή συμβουλών,
προσέγγιση νέων, μικροχρηματοδότηση, προσωρινή στέγαση για
άστεγους κ.λπ.
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□

Δημόσιες υπηρεσίες, π.χ. συντήρηση δημόσιων χώρων, υπηρεσίες
μεταφοράς, συλλογή απορριμμάτων, επανακοινωνικοποίηση πρώην
παραβατών κ.λπ.

□

Γεωργικές και περιβαλλοντικές δραστηριότητες, π.χ. μείωση εκπομπών
και αποβλήτων, ανακύκλωση, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κ.λπ.

□

Πολιτιστικές, τουριστικές, αθλητικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες ·

□

Αλληλεγγύη προς αναπτυσσόμενες χώρες (όπως η προώθηση του δίκαιου
εμπορίου)

NOTES
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Residents of Marine Corps Air Station Iwakuni, Japan, watch chestnut factory workers size and sort
“Ganne-guri” during a chestnut picking trip in Ganne Miwa-cho, Iwakuni City, Oct. 22, 2015. The
Japan Agricultural Cooperatives’ Yamaguchi East (JA Yamaguchi East) in Iwakuni City hosted the
trip for station residents and locals to experience the chestnut picking process from beginning to
end (© MCAS Iwakuni).
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Residents of Marine Corps Air Station Iwakuni, Japan, watch chestnut factory workers size and sort
“Ganne-guri” during a chestnut picking trip in Ganne Miwa-cho, Iwakuni City, Oct. 22, 2015. The
Japan Agricultural Cooperatives’ Yamaguchi East (JA Yamaguchi East) in Iwakuni City hosted the
trip for station residents and locals to experience the chestnut picking process from beginning to
end (© MCAS Iwakuni).
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Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
Ερώτηση 1: Η νομική μορφή της επιχείρησής σας:
1. Είναι σημαντική πριν την ιδρύσετε.
2. Είναι σημαντική κατά τη φάση εκκίνησης.
3. Παίζει σημαντικό ρόλο σε όλη τη διάρκεια ζωής της επιχείρησης.
4. Δεν έχει μεγάλη σημασία.

Ερώτηση 2: Ποιοι από τους παρακάτω παράγοντες πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την
επιλογή μιας νομικής μορφής;
1. Οι κεφαλαιακές / επενδυτικές ανάγκες
2. Η περιορισμένη ή απεριόριστη ευθύνη
3. Η διανομή κερδών
4. Όλα τα παραπάνω.
Ερώτηση 3: Ποιες από τις ακόλουθες ερωτήσεις πρέπει να απαντηθούν πριν επιλέξετε
μια νομική μορφή;
1. Θέλετε να μοιραστείτε κέρδη με άλλους;
2. Θέλετε να αποφύγετε ειδικούς φόρους για την επιχείρησή σας;
3. Έχετε όλες τις δεξιότητες που απαιτούνται για τη διαχείριση της επιχείρησης;
4. Όλα τα παραπάνω.
Ερώτηση 4: Οι κοινωνικές επιχειρήσεις κατατάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες:
1. Μη κερδοσκοπικές δομές και ιδρύματα.
2. Μη κερδοσκοπικές δομές, συνεταιρισμοί και μετοχικές εταιρείες.
3. Μη κερδοσκοπικές δομές, συνεταιρισμοί, νομικές μορφές κοινωνικών
επιχειρήσεων και εταιρείες μετοχών.
4. Κανένα από τα παραπάνω.
Ερώτηση 5: Ποια από τις ακόλουθες νομικές μορφές συγκαταλέγεται στις πιο κοινές
μορφές κοινωνικών επιχειρήσεων στις ευρωπαϊκές χώρες:
1. Συνεταιρισμοί
2. Ενώσεις
3. Μετοχικές εταιρειών
4. Όλα τα παραπάνω.
Ερώτηση 6: Το κοινό χαρακτηριστικό των διαφόρων νόμων για τις κοινωνικές
επιχειρήσεις είναι:
1. Το περιορισμένο εύρος δραστηριοτήτων που μπορούν να αναλάβουν.
2. Η φορολογική τους μεταχείριση.
3. Το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων που μπορούν να αναλάβουν.
4. Κανένα από τα παραπάνω.
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Ερώτηση 7: Οι κοινωνικές επιχειρήσεις ιδρύονται:
1. Με βάση προϋπάρχουσες νομικές μορφές.
2. Χρησιμοποιώντας νομικές μορφές κοινωνικών επιχειρήσεων.
3. Και τα δύο προηγούμενα.
4. Κανένα από τα παραπάνω.
Ερώτηση 8: Υπάρχουν διαφορές στον κοινωνικό ή βιομηχανικό τομέα των
δραστηριοτήτων που επιλέγουν οι κοινωνικές επιχειρήσεις από χώρα σε χώρα;
1. Όχι, οι κοινωνικές επιχειρήσεις αναπτύσσουν τις ίδιες δραστηριότητες σε όλο τον
κόσμο
2. Ναι, διαφορετικοί τομείς είναι πιο δημοφιλείς σε διαφορετικές χώρες.
3. Εντός της ΕΕ, η επιλογή του τομέα δεν διαφέρει σημαντικά.
4. Κανένα από τα παραπάνω.
Ερώτηση 9: Ποιοι είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή του κοινωνικού
τομέα μιας κοινωνικής επιχείρησης;
1. Η ανάπτυξη του συστήματος πρόνοιας της χώρας.
2. Το επίπεδο της κοινωνίας των πολιτών.
3. Η πρόσβαση στη χρηματοδότηση.
4. Όλα τα παραπάνω.

Ερώτηση 10: Ποια πτυχή μιας κοινωνικής επιχείρησης σχετίζεται με την επιλογή
βιομηχανικού τομέα;
1. Η κοινωνική διάσταση
2. Η επιχειρηματική διάσταση.
3. Η διάσταση της διακυβέρνησης.
4. Όλα τα παραπάνω.

© woodleywonderworks
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A business plan is a written document that describes your business and, more specifically,
what you plan to do and how you plan to do it. Business plans are strategic by their nature and
are the first step towards success (© Needpix and Needpix).
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ΜΑΘΗΜΑ 5
Διαδικασίες ίδρυσης
και στρατηγικός προγραμματισμός
Συγγραφέας: Λάζαρος Αγγέλου

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Διαδικασίες ίδρυσης επιχειρήσεων, Κέντρα Ενιαίας Εξυπηρέτησης,
Διαδικασίες εγγραφής, Σχεδιασμός Κοινωνικής Επιχειρηματικής Στρατηγικής, Μοντέλο
λογικής, Ισορροπημένη κάρτα αποτελεσμάτων για κοινωνικές επιχειρήσεις
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΣΗΜΕΙΏΣΕΙΣ, ΔΙΑΦΟΡΏΝ ΕΠΙΠΕΔΏΝ/ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
ΘΕΜΑ 1: Διαδικασίες ίδρυσης


Starting a business in EU (Έναρξη επιχείρησης στην ΕΕ)
Αρχάριοι (click here to access it)

Για να ξεκινήσετε μια νέα εταιρεία ή να επεκτείνετε την επιχείρησή σας σε
άλλη χώρα της ΕΕ (σε αυτήν την περίπτωση, τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ +
Ισλανδία, Νορβηγία, Λιχτενστάιν και Ελβετία) πρέπει να γνωρίζετε τους
κανόνες που ισχύουν και το εθνικό σημείο επαφής για τη δημιουργία μιας
εταιρείας στη συγκεκριμένη χώρα.
Για να βρείτε το σωστό σημείο εκκίνησης σε διαφορετικές χώρες της ΕΕ, πρέπει
να επιλέξετε τη χώρα που σας ενδιαφέρει από τη λίστα που ανοίγει όταν
κάνετε κλικ στο βέλος που εμφανίζεται.


Points of Single Contact (Κέντρα Ενιαίας Εξυπηρέτησης)
Αρχάριοι και Έμπειροι χρήστες (click here to access it)

Τα Κέντρα Ενιαίας Εξυπηρέτησης (ΚΕΕ) είναι πύλες ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης που επιτρέπουν στους παρόχους υπηρεσιών να λαμβάνουν τις
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πληροφορίες που χρειάζονται και να ολοκληρώνουν τις διοικητικές διαδικασίες
στο Διαδίκτυο. Τις διαχειρίζεται το δίκτυο εθνικών συντονιστών «EUGO».
Αν θέλετε
□

Να εξερευνήσετε επιχειρηματικές ευκαιρίες ή να επεκτείνετε τις
υπηρεσίες σας σε άλλη χώρα της ΕΕ

□

Να ιδρύσετε μια νέα επιχείρηση στο εξωτερικό

□

Να μάθετε για τους κανόνες και τις διατυπώσεις που ισχύουν

□

Να ολοκληρώστε τις διοικητικές διαδικασίες στο Διαδίκτυο

τότε τα Κέντρα Ενιαίας Εξυπηρέτησης είναι για εσάς.
ΘΕΜΑ 2: Σχεδιασμός Κοινωνικής Επιχειρηματικής Στρατηγικής


What Is Strategy? (Part 1 of 2) [Τι είναι η στρατηγική; (Μέρος 1 από 2)]
Αρχάριοι και Έμπειροι χρήστες (click here to access it)

Με απλά λόγια, η στρατηγική είναι μια επιλεγμένη διαδρομή προς έναν
προορισμό. Έναν άλλο τρόπο αντίληψης της στρατηγικής προσφέρει η
συνεργάτιδα του Forbes.com, Ann Latham, η οποία γράφει: «Η στρατηγική
είναι ένα πλαίσιο για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με το πώς θα παίξετε το
παιχνίδι της επιχειρηματικότητας». Η στρατηγική δεν απαντά σε όλες τις
ερωτήσεις που απαιτούνται για την εφαρμογή - αυτό το κάνει ο σχεδιασμός αλλά καθορίζει με σαφήνεια το παιχνίδι που παίζετε και πώς αναμένετε να το
κερδίσετε.


Mintzberg’s 5 P’s for Strategy (Τα 5 P του Mintzberg για τη στρατηγική)
Αρχάριοι και Έμπειροι χρήστες (click here to access it)

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική πρέπει να αλλάζει τακτικά στις
επιχειρήσεις, είναι καλή ιδέα να στραφείτε για βοήθεια σε ένα μοντέλο όπως η
στρατηγική 5 P του Mintzberg. Αυτό το μοντέλο, όπως θα έδειχνε το όνομα,
περιλαμβάνει πέντε διαφορετικές προσεγγίσεις στη στρατηγική (κάθε μια
ξεκινά με το γράμμα «p» στα Αγγλικά, ώστε να απομνημονεύονται πιο εύκολα).
Παρακάτω θα ρίξουμε μια γρήγορη ματιά σε καθένα από τα 5 P.
ΘΕΜΑ 3: Φάσεις στρατηγικού σχεδιασμού


How to Do a SWOT Analysis for Your Small Business (with Examples) [Πώς να
κάνετε μια ανάλυση SWOT για τη μικρή επιχείρησή σας (με παραδείγματα)]
Αρχάριοι και Έμπειροι χρήστες (click here to access it)

Η διενέργεια ανάλυσης SWOT είναι ένας ισχυρός τρόπος αξιολόγησης της
εταιρείας ή του πρότζεκτ σας, είτε είστε δύο άτομα είτε 500. Σε αυτό το άρθρο,
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θα μάθετε τι είναι η ανάλυση SWOT, θα δείτε μερικά παραδείγματα ανάλυσης
SWOT και θα μάθετε συμβουλές και στρατηγικές για τη διεξαγωγή μιας
περιεκτικής ανάλυσης SWOT. Θα δείτε επίσης πώς μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε τα δεδομένα που παράγει μια άσκηση SWOT για να
βελτιώσετε τις εσωτερικές διαδικασίες και τις ροές εργασίας σας. Το άρθρο
περιλαμβάνει επίσης μια ενότητα για την ανάλυση PEST.


Project/programme planning - Guidance manual (Σχεδιασμός έργου /
προγράμματος - Εγχειρίδιο καθοδήγησης)
Προχωρημένοι χρήστες (click here to access it)

Ο σκοπός αυτού του εγχειριδίου καθοδήγησης είναι να εισαγάγει τον χρήστη
στον σχεδιασμό έργων/προγραμμάτων στο περιβάλλον του/της Ερυθρού
Σταυρού/Ερυθράς Ημισελήνου. Περιγράφει τα διάφορα στάδια της φάσης
σχεδιασμού του «κύκλου έργου/προγράμματος» στο πλαίσιο της διαχείρισης
βάσει αποτελεσμάτων (RBM). Παρέχει επίσης μια επισκόπηση των διαφόρων
συνιστωσών του RBM και εξηγεί τον τρόπο ενσωμάτωσης και εφαρμογής
αυτής της προσέγγισης στην πράξη. Επιπλέον, το εγχειρίδιο συνοψίζει εν
συντομία τις άλλες βασικές φάσεις του κύκλου (αξιολόγηση, εφαρμογή και
παρακολούθηση, αξιολόγηση) και παρέχει αναφορές στα βασικά εγχειρίδια
της Ομοσπονδίας σε αυτές τις φάσεις.
ΘΕΜΑ 4: Το λογικό μοντέλο


The Logic Model and its Components (Το λογικό μοντέλο και τα συστατικά του)
Αρχάριοι και Έμπειροι χρήστες (click here to access it)

Ένα μοντέλο λογικής είναι μια περιγραφή των διαδοχικών βημάτων που πρέπει
να ακολουθήσει μια κοινωνική επιχείρηση για την επίτευξη του οράματος και
της αποστολής της. Βοηθά στην αξιολόγηση του κατά πόσον ένα έργο
εκτελείται όπως έχει προγραμματιστεί και κατά πόσον ένα μέτρο είναι
αποτελεσματικό σε κάθε φάση του έργου. Για να κατανοήσετε το λογικό
μοντέλο, είναι σημαντικό να είστε εξοικειωμένοι με τα επιμέρους στοιχεία του
και να γνωρίζετε πώς σχετίζονται.


Developing a Logic Model (Ανάπτυξη λογικού μοντέλου)
Αρχάριοι και Έμπειροι χρήστες (click here to access it)

Η ανάπτυξη ενός λογικού μοντέλου μπορεί να πραγματοποιηθεί σε δύο
κατευθύνσεις:
□

Από τον αντίκτυπο (αποτελέσματα) στις εισροές (χρησιμοποιούμενοι
πόροι) και

□

Από τις εισροές (χρησιμοποιούμενοι πόροι) στον αντίκτυπο (αποτελέσματα).
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Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και τα δύο, αν και αυτό εξαρτάται από τη φάση
του έργου στην οποία βρίσκεστε:
□

Για να σχεδιάσετε το έργο σας, ακολουθήστε την πρώτη πορεία,
μεταβαίνοντας από τον αντίκτυπο στους χρησιμοποιούμενους πόρους
(προσέγγιση προς τα πίσω).

□

Για τον έλεγχο αξιοπιστίας που θα ακολουθήσει, αλλάξτε κατεύθυνση και
μεταβείτε από τις εισροές στον αντίκτυπο (προσέγγιση προς τα εμπρός).

ΘΕΜΑ 5: Ισορροπημένη κάρτα αποτελεσμάτων για κοινωνικές επιχειρήσεις


Balanced Scorecard (Ισορροπημένη κάρτα αποτελεσμάτων)
Αρχάριοι και Έμπειροι χρήστες (click here to access it)

Η ισορροπημένη κάρτα αποτελεσμάτων για κοινωνικές επιχειρήσεις επιτρέπει
στους οργανισμούς να αποσαφηνίσουν το όραμα και τη στρατηγική τους, και
να τις μεταφράσουν σε δράση. Ταυτόχρονα παρέχει ανατροφοδότηση σχετικά
με τις εσωτερικές επιχειρηματικές διαδικασίες και τα εξωτερικά
αποτελέσματα, προκειμένου να βελτιώνεται συνεχώς η στρατηγική απόδοση
και τα αποτελέσματα. Η αξία της ισορροπημένης κάρτας αποτελεσμάτων για
κοινωνικές επιχειρήσεις είναι ότι μετατρέπει μια στρατηγική σε συνεχή
διαδικασία που είναι κτήμα του κάθε υπαλλήλου, όχι μόνο των κορυφαίων
στελεχών, και επιτρέπει στους οργανισμούς να μεταδίδουν προχωρημένους
στόχους σε όλα τα επίπεδα, έτσι ώστε οι εργαζόμενοι όχι μόνο να γνωρίζουν τι
πρέπει να κάνουν, αλλά επίσης γιατί το κάνουν.
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ
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□

Developing a Strategic Plan for a Social Venture (Ανάπτυξη στρατηγικού
σχεδίου για μια κοινωνική επιχείρηση) (click here to access it)

□

Strategy for Social Enterprises (Στρατηγική για τις κοινωνικές επιχειρήσεις)
(click here to access it)

□

Strategy Safari: A Guided Tour Through The Wilds of Strategic Management
(Σαφάρι στρατηγικής: Μια ξενάγηση στις ερημιές του στρατηγικού μάνατζμεντ)
(click here to access it)
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Always start with an innovative idea. But if you want this idea to become a profitable business,
then you should immediately start studying the competition, designing your business plan, building
your team, setting your goals and envisaging your marketing strategy (© Pixabay).
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Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
Ερώτηση 1: Ποιο από τα παρακάτω είναι ένα διαδικαστικό βήμα που προηγείται της
εγγραφής;
1. Δήλωση έδρας της επιχείρησης
2. Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού και κατάθεση κεφαλαίου
3. Κατάρτιση οικονομικού σχεδίου για απόδειξη της βιωσιμότητας
4. Όλα τα παραπάνω.
Ερώτηση 2: Ποιο από τα παρακάτω είναι το πιο χρονοβόρο διαδικαστικό βήμα;
1. Πραγματοποίηση ιδρυτικής συνέλευσης
2. Υποβολή φακέλου εγγραφής στο ενιαίο σημείο επαφής
3. Εγγραφή στο Εμποροδικείο/Εμπορικό Μητρώο
Ερώτηση 3: Τι περιγράφει ένα στρατηγικό σχέδιο;
1. Τις καθημερινές δραστηριότητες
2. Τα μεσοπρόθεσμα αποτελέσματα
3. Τι πρόκειται να κάνει ένας οργανισμός, προκειμένου να επιτύχει την εκπλήρωση
του οράματος και της αποστολής του.
Ερώτηση 4: Ποια από τα παρακάτω είναι τα βήματα της διαμόρφωσης στρατηγικής;
1. Αναφορά του οράματος και της αποστολής του οργανισμού σας
2. Επιλογή της αγοράς εισόδου, της θέση σας σε αυτήν και τον τομέα ή τους τομείς
πελατών στους οποίους στοχεύετε.
3. Καθορισμός του πώς θα δημιουργήσετε αξία για τους πελάτες σας και ίσως το
περιβάλλον
4. Όλα τα παραπάνω.
Ερώτηση 5: Ποιο από τα παρακάτω είναι ένα από τα βασικά συστατικά ενός καλά
διαμορφωμένου στρατηγικού σχεδίου;
1. Ένα σαφές και εμπνευσμένο όραμα
2. Μια σαφώς καθορισμένη αποστολή
3. Σαφώς διατυπωμένα αναμενόμενα αποτελέσματα και ενέργειες για την επίτευξη
του οράματος και της αποστολής
4. Όλα τα παραπάνω
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Ερώτηση 6: Κατά τη διαμόρφωση του στρατηγικού σχεδίου, οι σκοποί και οι στόχοι
πρέπει να είναι:
1. Συγκεκριμένοι
2. Μετρήσιμοι
3. Εφικτοί
4. Σχετικοί
5. Χρονικά καθορισμένοι
6. Όλα τα παραπάνω.
Ερώτηση 7: Τι περιλαμβάνει η φάση υλοποίησης ενός στρατηγικού σχεδίου;
1. Δράσεις για την επίτευξη των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων (στόχων)
2. Εργασίες που ανατίθενται στους υπεύθυνους για συγκεκριμένες ενέργειες
3. Χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή των σχεδίων δράσης
4. Συλλογή και ανάλυση πληροφοριών/δεδομένων
5. Καθιέρωση διαδικασιών για την παρακολούθηση της προόδου
6. Δημιουργία προϋπολογισμού για τον καταμερισμό πόρων σε κάθε εργασία
Ερώτηση 8: Ποιος είναι ο στόχος της παρακολούθησης και της αξιολόγησης;
1. Οι πόροι που απαιτούνται για την εφαρμογή του σχεδίου.
2. Ο προσδιορισμός της επίτευξης των στόχων.
3. Οι στόχοι που καθορίζονται από το σχέδιο.
4. Όλα τα παραπάνω.
Ερώτηση 9: Ποια είναι τα κρίσιμα στοιχεία ενός μοντέλου λογικής κοινωνικής
επιχείρησης;
1. Εισαγόμενα
2. Δραστηριότητες
3. Προϊόντα
4. Αποτελέσµατα
5. Αντίκτυπος
6. Όλα τα παραπάνω
Ερώτηση 10: Ποια από τα παρακάτω είναι τροποποιήσεις που έχουν γίνει στην
ισορροπημένη κάρτας αποτελεσμάτων Kaplan και Norton για τις ανάγκες των
κοινωνικών επιχειρήσεων;
1. Ένα επιπλέον επίπεδο στο οποίο οι κοινωνικοί στόχοι τοποθετούνται πάνω από
την οικονομική προοπτική.
2. Διευρυμένη οικονομική προοπτική για εστίαση στη βιωσιμότητα.
3. Μια διευρυμένη προοπτική πελάτη για να συμπεριλάβει περισσότερες ομάδες
ενδιαφερομένων.
4. Όλα τα παραπάνω.
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Teamwork is one of the most important factors for success. The team is developing and operating as it implements its action plans to achieve its goals that will bring it ever closer to success. In this framework, team members will be invited to play complementary roles in order to
harmoniously share and successfully accomplish tasks and of course take on the responsibilities that come with each role (© Pixabay, processed by I. Pissourios).
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ΜΑΘΗΜΑ 6
Η ιδρυτική ομάδα

Συγγραφέας: Ανδρέας Όικονόμου

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Σύνολο ατόμων και ομάδα, Οραμα και αποστολή, Στόχος και σκοποί,
Επικοινωνία, Ρόλοι μελών μιας ομάδας, Συνεργασία και συν-δημιουργία, Διαμοιρασμός,
Αλληλεγγύη, Συλλογικότητα
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΣΗΜΕΙΏΣΕΙΣ, ΔΙΑΦΟΡΏΝ ΕΠΙΠΕΔΏΝ/ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
ΘΕΜΑ 1: Η ομάδα και τα χαρακτηριστικά της
Τα οφέλη για τις κοινότητες δεν είναι μόνο υλικά - υπάρχουν βαθιοί δεσμοί όσον αφορά τη φιλία
και τη δημιουργία κοινοτήτων· αναδύεται μια αίσθηση ανανέωσης και υπερηφάνειας για την
κοινότητα.
Dr. Greg MacLeod



A Method of Transforming the World with Dr. Greg MacLeod (Μια μέθοδος
μετασχηματισμού του κόσμου με τον Δρα. Γκρεγκ ΜακΛάουντ)
Αρχάριοι και Έμπειροι χρήστες (click here to access it)

Το «Μια μέθοδος μετασχηματισμού του κόσμου», η είναι η απλή αλλά ισχυρή
εξήγηση του Γκρεγκ Μακλάουντ για το όραμά του για την Κοινωνική Όικονομία.
Με την ενσωμάτωση των αξιών της δημοκρατίας, της συνεργασίας και της
ευθύνης σε ένα τοπικό επιχειρηματικό πλαίσιο, ο Γκρεγκ πιστεύει ότι οι
κοινότητες μπορούν να αποτελέσουν καταλύτες για τη μετατροπή του κόσμου
μας από μία «κούρσα προς τον πάτο» σε «έναν κόσμο όπου όλοι έχουν δουλειά
και ζουν μια γεμάτη και πλούσια ζωή σε όλα τα επίπεδα - υλικό, πολιτιστικό και
πνευματικό».
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Advantages and Disadvantages of Small Groups (Πλεονεκτήματα και
μειονεκτήματα των μικρών ομάδων)
Αρχάριοι (click here to access it)

Οι επιτυχημένες ομάδες έχουν 1) σαφείς και εμπνευσμένους κοινούς στόχους,
2) δομή που στοχεύει σε αποτελέσματα 3) ικανά μέλη, 4) συνεργατικό κλίμα, 5)
ψηλά στάνταρ απόδοσης, 6) εξωτερική στήριξη και αναγνώριση και 7) ηθική
και υπεύθυνη ηγεσία. Τα μικρά σύνολα και οι μικρές ομάδες προχωρούν όλο
και περισσότερο σε πιο εικονική αλληλεπίδραση. Τα πλεονεκτήματα των
μικρών συνόλων περιλαμβάνουν κοινή λήψη αποφάσεων, διαμοιρασμό
πόρων, συνέργεια και έκθεση στην ποικιλομορφία.
ΘΕΜΑ 2: Ρόλοι μελών μιας ομάδας


Roles of group members (Ρόλοι μελών μιας ομάδας)
Αρχάριοι (click here to access it)

Οι ρόλοι εργασιών και οι σχετικές συμπεριφορές τους συμβάλλουν άμεσα στην
διεκπεραίωση μιας εργασίας ή στην επίτευξη του στόχου ή του σκοπού της
ομάδας. Οι ρόλοι που σχετίζονται με την εργασία εξυπηρετούν συνήθως
ηγετικές, ενημερωτικές ή διαδικαστικές λειτουργίες. Σε αυτήν την ενότητα θα
συζητήσουμε τους ακόλουθους ρόλους και συμπεριφορές: ο επικεφαλής
εργασιών, ο υπεύθυνος ταχείας διεκπεραίωσης, ο πάροχος πληροφοριών, ο
συλλέκτης πληροφοριών, ο φύλακας και ο καταγραφέας.
ΘΕΜΑ 3: Φάσεις εξέλιξης μιας ομάδας και των λειτουργιών της


Group Development (Εξέλιξη ομάδας)
Αρχάριοι (click here to access it)

Η εξέλιξη μιας ομάδας περνά από πέντε στάδια: τη διαμόρφωση (forming), την
αντιπαράθεση (storming), τη δημιουργία προτύπων (norming), την εκτέλεση
(performing) και την ολοκλήρωση (adjourning). Κατά τη φάση διαμόρφωσης,
τα μέλη της ομάδας συμμετέχουν σε κοινωνικά ευγενικές συναναστροφές για
να μειώσουν την αβεβαιότητα και να εξοικειωθούν με τα νέα μέλη. Κατά τη
φάση της αντιπαράθεσης, προκύπτουν συγκρούσεις καθώς τα μέλη της
ομάδας αρχίζουν να εκτελούν τους διάφορους ρόλους τους, να παρουσιάζουν
τις ιδέες τους και να διαπραγματεύονται το πού εντάσσονται στη δομή της
ομάδας. Κατά τη διάρκεια της φάσης δημιουργίας προτύπων, οι πρακτικές και
οι προσδοκίες της ομάδας σταθεροποιούνται, οδηγώντας σε μεγαλύτερη
παραγωγικότητα και συνοχή εντός της ομάδας. Κατά τη διάρκεια της φάσης
εκτέλεσης, τα μέλη της ομάδας εργάζονται σχετικά ομαλά για την ολοκλήρωση
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μιας εργασίας ή την επίτευξη του στόχου τους, ιδανικά χρησιμοποιώντας τη
συνέργεια που φέρνουν οι διάφορες εμπειρίες των μελών τα διάφορα μέλη
και καθοδηγεί τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Κατά τη διάρκεια της φάσης
ολοκλήρωσης, μια ομάδα διαλύεται επειδή ο σκοπός της έχει επιτευχθεί,
επειδή τα μέλη της έχουν μειωθεί ή επειδή η ομάδα έχει χάσει την υποστήριξη
ή για κάποιον άλλο εσωτερικό ή εξωτερικό λόγο.


Group Functions (Λειτουργίες ομάδας)
Αρχάριοι (click here to access it)

Οι άνθρωποι συμμετέχουν σε ομάδες επειδή λειτουργούν με τρόπο που τους
βοηθάει να ανταποκριθούν σε εργαλειακές και διαπροσωπικές ανάγκες και
ανάγκες ταυτότητας. Οι ομάδες ικανοποιούν τις εργαλειακές ανάγκες, καθώς
μας επιτρέπουν να συγκεντρώνουμε πόρους και παρέχουν πρόσβαση σε
πληροφορίες για να μας βοηθήσουν να επιβιώσουμε και να πετύχουμε.
Ικανοποιούν διαπροσωπικές ανάγκες, καθώς παρέχουν: την αίσθηση του
ανήκειν (ένταξη)· τη συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων και τη δυνατότητα
επηρεασμού άλλων (έλεγχος)· και συναισθηματική υποστήριξη. Οι ομάδες
ικανοποιούν τις ανάγκες ταυτότητας, καθώς μας προσφέρουν την ευκαιρία να
συνεργαστούμε με άλλους που θεωρούμε ότι είναι σαν εμάς ή που τους
θαυμάζουμε και θα θέλαμε να συσχετιστούμε μαζί τους.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ
□

A Primer on Communication Studies (Εισαγωγή στις Μελέτες Επικοινωνίας)
(click here to access it)

□

Improving skills (Βελτίωση δεξιοτήτων) (click here to access it)
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Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
Ερώτηση 1: Ποια είναι η σχέση μεταξύ συνόλου και ομάδας;
1. Όλες οι ομάδες είναι σύνολα.
2. Όλα τα σύνολα είναι ομάδες.
3. Όλα τα σύνολα με τουλάχιστον 5 μέλη είναι ομάδες.
4. Οι περισσότερες ομάδες είναι σύνολα.
Ερώτηση 2: Η δήλωση «Κάθε μέλος μιας αποτελεσματικής ομάδας πρέπει να είναι σε
θέση να μεταφέρει ιδέες αποτελεσματικά, προφορικά και γραπτά» αναφέρεται σε ποια
πτυχή των σχέσεων μεταξύ μελών της ομάδας;
1. Συνοχή
2. Επικοινωνία
3. Συν-δημιουργία
4. Αλληλεπίδραση
Ερώτηση 3: Τι είναι η «αλληλεπίδραση μεταξύ μελών»;
1. Μια φάση εξέλιξης της ομάδας.
2. Μια λειτουργία της ομάδας.
3. Ένα ρόλος εντός της ομάδας.
4. Ένα χαρακτηριστικό της ομάδας.
Ερώτηση 4: Η κατάσταση στην οποία τα μέλη μιας ομάδας είναι πρόθυμα να
συμμορφωθούν με τους κανόνες και τις αξίες της προκειμένου να επιτευχθούν οι
στόχοι της ονομάζεται:
1. Συμμόρφωση
2. Δημιουργία προτύπων
3. Σταθερότητα
4. Κανονικότητα
Ερώτηση 5: Ερώτηση 5: Η δήλωση «εξέλιξη της ομάδας είναι οι συνειδητές ενέργειες
που στοχεύουν στον εντοπισμό και την άρση των εμποδίων» αναφέρεται:
1. Στη συνοχή
2. Στην επικοινωνία
3. Στη συν-δημιουργία
4. Στην αλληλεπίδραση
Ερώτηση 6: Οι ομάδες εργασίας σχηματίζονται:
1. Για την προώθηση ενός σκοπού.
2. Για την επίλυση ενός προβλήματος.
3. Για την παραγωγή νέων ιδεών ή πληροφοριών.
4. Όλα τα παραπάνω.

104

ΜΑΘΗΜΑ 6: Η ιδρυτική ομάδα

Ερώτηση 7: Τρία χαρακτηριστικά μιας ομάδας είναι:
1. Αλληλεξάρτηση, αλληλεπίδραση και συνεκτικότητα.
2. Συνέργεια, κοινοί στόχοι και κοινές αξίες.
3. Κοινά πρότυπα, αξιολόγηση και συνεκτικότητα.
4. Συνέργεια, συν-δημιουργία και κοινοί στόχοι.
Ερώτηση 8: Τρεις διαφορετικοί τύποι ομάδων είναι
1. Αθλητικές ομάδες, πρωτογενείς ομάδες και ομάδες προσωπικής ανάπτυξης.
2. Ομάδες επίλυσης προβλημάτων, Ομάδες βιομηχανίας, Ομάδες εκμάθησης.
3. Κοινωνικές ομάδες, πρωτογενείς ομάδες και δευτερογενείς ομάδες.
4. Ομάδες εκμάθησης, ομάδες επίλυσης προβλημάτων και ομάδες προσωπικής
ανάπτυξης.
Ερώτηση 9: Οι λειτουργίες των ομάδων περιλαμβάνουν :
1. Την ομαδική λήψη αποφάσεων (σχέδια δράσης).
2. Άτυπη επικοινωνία ομάδας (διαβούλευση).
3. Άτυπη ηγεσία.
4. Όλα τα παραπάνω.
Ερώτηση 10: Ποιοι από τους παρακάτω είναι πιθανοί ρόλοι μελών της ομάδας;
1. Ο επικεφαλής εργασιών, ο υπεύθυνος ταχείας διεκπεραίωσης και ο πάροχος
πληροφοριών.
2. Ο υπεύθυνος ταχείας διεκπεραίωσης. ο συλλέκτης πληροφοριών και ο φύλακας
3. Ο καταγραφέας, ο επικεφαλής εργασιών και ο υπεύθυνος ταχείας
διεκπεραίωσης
4. Όλα τα παραπάνω

© woodleywonderworks
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Co-operatives and Social Solidarity Economy are not new concepts in Cyprus. These two maps
reveal the geography of co-operative societies in 1950 and 1953 respectively (© Department of
Lands and Surveys).
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Συνεταιριστική διακυβέρνηση, Συνεταιριστική διοίκηση
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΣΗΜΕΙΏΣΕΙΣ, ΔΙΑΦΟΡΏΝ ΕΠΙΠΕΔΏΝ/ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
ΘΕΜΑ 1: Κοινωνική σκοπιμότητα και συγκριτικά πλεονεκτήματα Κ.ΑΛ.Ο.


The benefits of co‑operatives (Τα οφέλη των συνεταιρισμών)
Αρχάριοι και Έμπειροι χρήστες (click here to access it)

Οι συνεταιρισμοί προσφέρουν μια λύση. Δίνουν στους ανθρώπους τον έλεγχο
των πλησιέστερων σε αυτούς επιχειρήσεων - είτε ψωνίζουν ή εργάζονται σε
αυτές, είτε τις προμηθεύουν. Και δίνουν στους ανθρώπους τον έλεγχο των
πραγμάτων που τους ενδιαφέρουν, ενισχύοντας στην πορεία την
παραγωγικότητα, αξιοποιώντας την καινοτομία και δίνοντάς τους κίνητρο.
Αυτό είναι το πλεονέκτημα των συνεταιρισμών.


The Advantages of a Cooperative Business (Τα πλεονεκτήματα μιας
Συνεταιριστικής Επιχείρησης)
Αρχάριοι και Έμπειροι χρήστες (click here to access it)

Μια συνεταιριστική επιχείρηση, αλλιώς συνεταιρισμός, είναι ένας τύπος
οργανισμού του οποίου η ιδιοκτησία και ο έλεγχος βρίσκεται στα χέρια των
μελών του, που επίσης χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες και τα προϊόντα του
συνεταιρισμού. Αυτές οι επιχειρήσεις διαφέρουν από άλλους τύπους
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εταιρειών, επειδή δημιουργούνται και λειτουργούν προς όφελος των μελών
τους. Υπό αυτήν την έννοια, είναι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί.


Advantages and Disadvantages of Co-operative Societies (Πλεονεκτήματα και
μειονεκτήματα των συνεταιριστικών εταιρειών)
Αρχάριοι και Έμπειροι χρήστες (click here to access it)

Πλεονεκτήματα των Συνεταιριστικών Εταιρειών: 1) Εθελοντική οργάνωση, 2)
Ευκολία σχηματισμού, 3) Δημοκρατία, 4) Δίκαιη κατανομή πλεονάσματος, 5)
Περιορισμένη ευθύνη, 6) Σταθερή ύπαρξη, 7)Ένας για όλους και όλοι για έναν,
8) Μεγαλύτερη ταυτότητα συμφερόντων, 9) Κυβερνητική υποστήριξη, 10)
Εξάλειψη μεσαζόντων, 11) Χαμηλή φορολόγηση, 12) Αγροτικά δάνεια, 13)
Ρόλος στη γεωργική πρόοδο, 14) Ίδιες πηγές χρηματοδότησης, 15) Ενθαρρύνει
τη χρηστή διαχείριση, 16) Δίκαιη τιμή και καλή ποιότητα, 17) Κοινωνικό
όφελος. Μειονεκτήματα των συνεταιριστικών εταιρειών: 1) Περιορισμένα
κεφάλαια, 2) Υπερβολική εξάρτηση από κυβερνητικά κεφάλαια, 3) Επιβολή
από την κυβέρνηση, 4) Όφελος για τους πλούσιους της υπαιθρου, 5) Ανεπαρκή
αγροτικά δάνεια, 6) Έλλειψη διοικητικών δεξιοτήτων, 7) Κυβερνητικός έλεγχος,
8) Κατάχρηση κεφαλαίων, 9) Αναποτελεσματικότητα που οδηγεί σε απώλειες,
10) Έλλειψη απορρήτου, 11) Συγκρούσεις μεταξύ των μελών, 12) Περιορισμένη
εμβέλεια, 13) Έλλειψη λογοδοσίας, 14) Έλλειψη κινήτρων, 15) Χαμηλή
εμπιστοσύνη του κοινού.


A Co-operative Feasibility Study Guide (Ζωτικά βήματα: ένας οδηγός μελέτης
σκοπιμότητας συνεταιρισμών)
Αρχάριοι και Έμπειροι χρήστες (click here to access it)

Αυτός ο οδηγός παρέχει πληροφορίες σχετικά με μελέτες σκοπιμότητας για την
ανάπτυξη συνεταιρισμών. Ορίζει τη μελέτη σκοπιμότητας και συζητά την
αναγκαιότητα και τους περιορισμούς της. Περιγράφονται λεπτομερώς τα
πρώτα βήματα στην ανάπτυξη της μελέτης σκοπιμότητας και αναλύονται οι
βασικές δράσεις, συμπεριλαμβανομένων σημαντικών στοιχείων μιας
ολοκληρωμένης μελέτης. Προσφέρονται επίσης κριτήρια για την επιλογή και τη
συνεργασία με συμβούλους, πληροφορίες για την ανάπτυξη υποθέσεων και
παράγοντες αξιολόγησης της μελέτης.
ΘΕΜΑ 2: Διακυβέρνηση Κ.ΑΛ.Ο.


Co-operative Governance Fit to Build Resilience in the Face of Complexity
(Συνεργατική διακυβέρνηση κατάλληλη για την οικοδόμηση ανθεκτικότητας
παρά την πολυπλοκότητα)
Αρχάριοι και Έμπειροι χρήστες (click here to access it)
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Η διακυβέρνηση αποτελεί βασικό συστατικό της διαφορετικότητας των
συνεταιρισμών. Οι συνεργατικές αξίες και αρχές απαιτούν μια ανοιχτή,
εθελοντική και δημοκρατική διαδικασία λήψης αποφάσεων, και η
συνεταιριστική διακυβέρνηση είναι ένα ουσιαστικό εργαλείο για την
εφαρμογή αυτών των αξιών και αρχών. Σε μια όλο και πιο ελεγχόμενη,
πολύπλοκη και αλληλοεξαρτώμενη παγκόσμια οικονομία , όπου οι πιέσεις της
αγοράς είναι έντονες, είναι απαραίτητο ένα σύγχρονο σημείο αναφοράς για
τις βασικές αρχές της συνεταιριστικής διακυβέρνησης. Η άσκηση αυτή
στοχεύει να βοηθήσει στην καθιέρωση των αρχών της συνεταιριστικής
διακυβέρνησης και στην ψηλάφηση των ορίων της. Καθώς οι συνεταιρισμοί
καινοτομούν στους τομείς δραστηριότητάς τους και στις τυπολογίες τους, η
Συμμαχία συγκεντρώνει κορυφαία μυαλά από όλο τον κόσμο και από
διάφορους τομείς για να σκεφτούν την ισορροπία μεταξύ ακαμψίας και
ευελιξίας που πρέπει να επιτύχουμε στις στρατηγικές και πρακτικές
διακυβέρνησής μας προκειμένου να συνεχίσουμε να χτίζουμε έναν καλύτερο
κόσμο.


An overview of democratic governance (Επισκόπηση της δημοκρατικής
διακυβέρνησης)
Αρχάριοι και Έμπειροι χρήστες (click here to access it)

Αυτή η έκθεση έχει σκοπό να προσφέρει κατευθυντήριες γραμμές για το
σχεδιασμό συστημάτων διακυβέρνησης που βοηθούν ένα συνεταιρισμό να
αποφύγει τη διπλή παγίδα στην οποία πέφτουν πολλές δημοκρατικές
εταιρείες: είτε υπερβολική δομή και γραφειοκρατία σε σημείο που τα μέλη
δεν μπορούν στην πράξη να ασκήσουν την εξουσία που έχουν επίσημα ή τόσο
λίγη δομή που δεν υπάρχουν διαθέσιμα εργαλεία για να κάνουν τη διαφορά.
Αντίθετα, εμείς αναζητούμε δομές που να δίνουν δυνατότητες και δύναμη
στους ανθρώπους.

ΘΕΜΑ 3: Διοίκηση Κ.ΑΛ.Ο.


Co-operative management (Συνεργατική διοίκηση)
Αρχάριοι και Έμπειροι χρήστες (click here to access it)

Η συνεταιριστική μέθοδος διοίκησης διαμορφώνεται στη βάση της
συμμετοχικής δημοκρατίας: ανάλογα με το μέγεθός του εκάστοτε
συνεταιρισμού, τα μέλη του ψηφίζουν όχι μόνο για τους αντιπροσώπους τους
ή τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, αλλά επίσης συμμετέχουν άμεσα στη
διαδικασία διοίκησης και λήψης αποφάσεων του οργανισμού.
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Democratic Governance: The Design of Governance Systems for Worker Cooperatives (Δημοκρατική διακυβέρνηση. Ό Σχεδιασμός Συστημάτων
Διακυβέρνησης Εργατικών Συνεταιρισμών)
Αρχάριοι και Έμπειροι χρήστες (click here to access it)

Αυτό το άρθρο ασχολείται με τους τρόπους που κυβερνώνται οι μικροί
εργατικοί συνεταιρισμοί και άλλοι οργανισμοί που ανήκουν στους
εργαζόμενούς τους. Εξετάζει τους μηχανισμούς που ενθαρρύνουν την ευρεία
επικοινωνία μεταξύ των μελών του συνεταιρισμού σχετικά με θέματα της
οργανωτικής πολιτικής· που παρέχουν στα μέλη-ιδιοκτήτες ουσιαστική
επιρροή στον καθορισμό της πολιτικής· και που προστατεύουν τα προσωπικά
δικαιώματα των μελών. Μαζί, αυτοί οι μηχανισμοί σχηματίζουν αυτό που
αποκαλούμε σύστημα διακυβέρνησης του οργανισμού. Το σύστημα
διακυβέρνησης είναι ένα από τα τρία βασικά στοιχεία που απαιτούνται σε
έναν δημοκρατικό οργανισμό. Τα άλλα δύο είναι η νομική δομή της
επιχείρησης (δηλαδή τα καταστατικά και οι κανονισμοί) και το σύστημα
διοίκησής της (δηλαδή, τα μέσα με τα οποία γίνεται η διαμόρφωση, η
διαχείριση και ο συντονισμός του έργου του οργανισμού).

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ
□

International Co-operative Alliance (ICA) (click here to access it)

□

The ICA Group (Ό Όμιλος ICA) (click here to access it)

□

Co‑operatives UK (Συνεταιρισμοί Ηνωμένου Βασιλείου) (click here to access it)

Picture on the right: The shared ownership of co-operative societies gives people a stake, creating
greater engagement, interest and concern for the long term interests of the business. Sharing
ownership boosts productivity by making employees and suppliers more likely to work harder to
support the business. Studies consistently show that the commitment ownership brings boosts
productivity because people are invested, emotionally and financially, in the business
(© The Come As You Are co-operative).

110

ΜΑΘΗΜΑ 7: Διοίκηση και διακυβέρνηση Κ.ΑΛ.Ό.

111

ΕΝΌΤΗΤΑ 2

SLIDE 1

SLIDE 2

SLIDE 3

112

Ίδρυση και Λειτουργία μιας οντότητας Κ.ΑΛ.Ό

ΜΑΘΗΜΑ 7: Διοίκηση και διακυβέρνηση Κ.ΑΛ.Ό.

SLIDE 4

SLIDE 5

SLIDE 6

113

ΕΝΌΤΗΤΑ 2

SLIDE 7

SLIDE 8

SLIDE 9

114

Ίδρυση και Λειτουργία μιας οντότητας Κ.ΑΛ.Ό

ΜΑΘΗΜΑ 7: Διοίκηση και διακυβέρνηση Κ.ΑΛ.Ό.

SLIDE 10

SLIDE 11

SLIDE 12

115

ΕΝΌΤΗΤΑ 2

SLIDE 13

SLIDE 14

SLIDE 15

116

Ίδρυση και Λειτουργία μιας οντότητας Κ.ΑΛ.Ό

ΜΑΘΗΜΑ 7: Διοίκηση και διακυβέρνηση Κ.ΑΛ.Ό.

SLIDE 16

SLIDE 17

SLIDE 18

117

ΕΝΌΤΗΤΑ 2

SLIDE 19

SLIDE 20

SLIDE 21

118

Ίδρυση και Λειτουργία μιας οντότητας Κ.ΑΛ.Ό

ΜΑΘΗΜΑ 7: Διοίκηση και διακυβέρνηση Κ.ΑΛ.Ό.

SLIDE 22

SLIDE 23

SLIDE 24

119

ΕΝΌΤΗΤΑ 2

Ίδρυση και Λειτουργία μιας οντότητας Κ.ΑΛ.Ό

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
Ερώτηση 1: Ένα πλεονέκτημα μιας συνεταιριστικής επιχείρησης είναι ότι:
1. Ανήκει στα μέλη του και ελέγχεται από αυτά
2. Ανήκει στα μέλη του και ελέγχεται από την κυβέρνηση
3. Ανήκει στην κυβέρνηση και ελέγχεται από τα μέλη του
4. Κανένα από τα παραπάνω.

Ερώτηση 2: Ένα πλεονέκτημα μιας συνεταιριστικής επιχείρησης είναι ότι:
1. Έχει υψηλό πλεόνασμα
2. Δεν έχει πλεόνασμα
3. Έχει δίκαιη κατανομή του πλεονάσματος
4. Κανένα από τα παραπάνω.
Ερώτηση 3: Ένα πλεονέκτημα μιας συνεταιριστικής επιχείρησης είναι ότι:
1. Είναι κρατικός οργανισμός
2. Είναι ιδιωτικός οργανισμός
3. Είναι ένας εθελοντικός οργανισμός
4. Όλα τα παραπάνω.
Ερώτηση 4: Ένα πλεονέκτημα μιας συνεταιριστικής επιχείρησης είναι ότι εξασφαλίζει:
1. Δημοκρατία
2. Δίκαιη τιμή και καλή ποιότητα
3. Εξάλειψη των μεσαζόντων
4. Όλα τα παραπάνω.
Ερώτηση 5: Τα μέλη ενός συνεταιρισμού είναι υπεύθυνα για:
1. Αποκλειστικά οικονομικά θέματα
2. Όλα τα εταιρικά θέματα
3. Αποκλειστικά τραπεζικά θέματα
4. Κανένα από τα παραπάνω.
Ερώτηση 6: Τα μέλη ενός συνεταιρισμού είναι υπεύθυνα για:
1. Την τακτική δραστηριότητα της εταιρείας αποκλειστικά
2. Όλα τα σημαντικά θέματα πολιτικής
3. Αποκλειστικά θέματα επικοινωνίας
4. Κανένα από τα παραπάνω.

120

ΜΑΘΗΜΑ 7: Διοίκηση και διακυβέρνηση Κ.ΑΛ.Ό.

Ερώτηση 7: Η διοίκηση του συνεταιρισμού είναι υπεύθυνη για τη διεκπεραίωση:
1. Αποκλειστικά οικονομικών θεμάτων
2. Αποκλειστικά τραπεζικών θεμάτων
3. Αποκλειστικά θεμάτων επικοινωνίας
4. Της τακτικής δραστηριότητας της εταιρείας αποκλειστικά
Ερώτηση 8: Η διοίκηση του συνεταιρισμού είναι υπεύθυνη για τη διεκπεραίωση:
1. Όλων των σημαντικών θεμάτων πολιτικής
2. Όλων των εταιρικών θεμάτων
3. Όλων των θεμάτων πολιτικής και διακυβέρνησης που δε διαχειρίζεται η
ολομέλεια
4. Κανένα από τα παραπάνω.
Ερώτηση 9: Η διοίκηση του συνεταιρισμού παρουσιάζει προτάσεις πολιτικής για:
1. Άλλες συνεταιριστικές επιχειρήσεις
2. Άλλες ιδιωτικές επιχειρήσεις
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο και τη γενική συνέλευση
4. Κανένα από τα παραπάνω.
Ερώτηση 10: Το Διοικητικό Συμβούλιο του συνεταιρισμού είναι υπεύθυνο για:
1. Την τακτική δραστηριότητα της εταιρείας αποκλειστικά
2. Θέματα επικοινωνίας αποκλειστικά
3. Όλα τα θέματα πολιτικής και διακυβέρνησης που δε διαχειρίζεται η ολομέλεια
4. Κανένα από τα παραπάνω.

© woodleywonderworks
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Funding might be the single most important challenge for SSE entities (© SME Loans, processed by I. Pissourios).
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ΜΑΘΗΜΑ 8
Χρηματοδότηση Κ.ΑΛ.Ο.

Συγγραφέας: Γιώργος Αλεξόπουλος

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Κοινωνική Χρηματοδότηση, Συνεταιριστικό Κεφάλαιο, Ηθικές Και
Συνεταιριστικές Τράπεζες, Συνεταιριστικά Ταμεία, Χρηματοδότηση Μέσω Δανεισμού,
Επενδύσεις Σε Μετοχικό Κεφάλαιο, Υπομονετικό Κεφάλαιο, Ενδυνάμωση Ικανοτήτων,
Επενδυτική Ετοιμότητα
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΣΗΜΕΙΏΣΕΙΣ, ΔΙΑΦΟΡΏΝ ΕΠΙΠΕΔΏΝ/ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
ΘΕΜΑ 1: Χρηματοδοτικές ανάγκες των οντοτήτων Κ.ΑΛ.Ο.


Improving access to funding (Βελτίωση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση)
Αρχάριοι και Έμπειροι χρήστες (click here to access it)

Η ομάδα εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις κοινωνικές
επιχειρήσεις (GECES) εργάστηκε τα τελευταία χρόνια για να αναπτύξει για την
Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της έναν οδικό χάρτη που θα οδηγήσει σε
ευνοϊκά οικοσυστήματα για την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας. Σε αυτό
το άρθρο, τα μέλη της GECES περιγράφουν λεπτομερώς τη λογική που
κρύβεται πίσω από τη σύστασή τους για διευκόλυνση της πρόσβασης των
επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας στη χρηματοδότηση. Οι αναφερόμενες
εισαγωγικές σελίδες εστιάζουν στις ελλείψεις και τις ανάγκες που
αντιμετωπίζει η ζήτηση και η προσφορά κοινωνικής χρηματοδότησης.


Assess the social enterprise field and social finance market (Αξιολογήστε τον
τομέα των κοινωνικών επιχειρήσεων και την αγορά κοινωνικής
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χρηματοδότησης)
Αρχάριοι και Έμπειροι χρήστες (click here to access it)

Αυτό το βιβλίο συνταγών - ουσιαστικά ένας οδηγός – πηγάζει από την
συσσωρευμένη εμπειρία 40 πιλοτικών έργων που χρηματοδοτήθηκαν από το
2013 σε διάφορες χώρες της ΕΕ με στόχο την ανάπτυξη μέσων κοινωνικής
χρηματοδότησης. Ορισμένα από αυτά τα έργα επικεντρώθηκαν στο σχεδιασμό
προγραμμάτων επενδυτικής ετοιμότητας και ενδυνάμωσης για κοινωνικές
επιχειρήσεις, ενώ άλλα επεξεργάστηκαν χρηματοδοτικά μέσα για επιχειρήσεις
κοινωνικής οικονομίας. Το πρώτο προτεινόμενο απόσπασμα από αυτόν τον
οδηγό εστιάζει στην αξιολόγηση της ζήτησης και της προσφοράς και
υποδεικνύει τις δυσκολίες που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν οι οντότητες της
Κ.ΑΛ.Ο. στις προσπάθειές τους να συγκεντρώσουν κατάλληλη και έγκαιρη
χρηματοδότηση.
ΘΕΜΑ 2: Πηγές χρηματοδότησης [A] - Κύριοι προμηθευτές χρηματοδότησης για την
Κ.ΑΛ.Ο.


Financial Mechanisms for SSE (Χρηματοδοτικοί μηχανισμοί για την Κ.ΑΛ.Ό.)
Αρχάριοι (click here to access it)

Αυτή η έκθεση της ΔΟΕ είναι μια προσπάθεια να προωθηθεί η καλύτερη
κατανόηση των οικοσυστημάτων (δηλ. των σύνθετων συνόλων σχέσεων και
αλληλεπιδράσεων μεταξύ των οργανισμών Κ.ΑΛ.Ο., των ενδιαφερομένων
μερών και του περιβάλλοντός τους) που ευνοούν την Κ.ΑΛ.Ο. και τους
χρηματοδοτικούς μηχανισμούς που τις υποστηρίζουν και τις σταθεροποιούν.
Χρησιμοποιώντας έναν συνδυασμό βιβλιογραφικής έρευνας, συνεντεύξεων με
βασικούς πληροφοριοδότες, περιπτωσιολογικών μελετών και ποσοτικών
δεδομένων από οκτώ χώρες σε όλο τον κόσμο, η ομάδα του έργου προχώρησε
στον εντοπισμό και την ανασκόπηση μιας μεγάλης ποικιλίας πιθανών πηγών
χρηματοδότησης για την Κ.ΑΛ.Ο., καθώς και των διαφορετικών μηχανισμών
μέσω των οποίων αυτοί οι πόροι θα μπορούσαν να διατεθούν σε οργανισμούς
Κ.ΑΛ.Ο. Οι αναφερόμενες σελίδες περιγράφουν εν συντομία τις πηγές
χρηματοδότησης που αναγνωρίζονται ως διαθέσιμες για επιχειρήσεις
Κ.ΑΛ.Ο..


Assess the social enterprise field and social finance market (Αξιολογήστε τον
τομέα των κοινωνικών επιχειρήσεων και την αγορά κοινωνικής
χρηματοδότησης)
Αρχάριοι και Έμπειροι χρήστες (click here to access it)

Επανεξετάζοντας τον πρακτικό οδηγό που ανέπτυξαν οι Eva Varga και Malcolm
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Hayday (βλ. Παραπάνω - Θέμα 1 / κείμενο 2) εστιάζουμε τώρα στην πλευρά της
προσφοράς της αγοράς κοινωνικής χρηματοδότησης. Το κείμενο περιγράφει
λεπτομερώς τα χαρακτηριστικά των οργανισμών παροχής κοινωνικής
χρηματοδότησης και παρέχει επιχειρήματα σχετικά με το πότε και πώς πρέπει
να θεωρούνται κατάλληλες πηγές χρηματοδότησης.
ΘΕΜΑ 3: Πηγές χρηματοδότησης [B] - Χρηματοδοτικοί μηχανισμοί και εργαλεία



Financial Mechanisms for SSE (Χρηματοδοτικοί μηχανισμοί για την Κ.ΑΛ.Ό.)
Αρχάριοι και Έμπειροι χρήστες (click here to access it)

Η πρόσφατη έκθεση της ΔΟΕ (βλ. Παραπάνω) προσφέρει μερικές χρήσιμες
πληροφορίες σχετικά με τους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς και τα εργαλεία
μέσω των οποίων οι οντότητες της Κ.ΑΛ.Ο. μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες
τους. Δίνει μια λεπτομερή περιγραφή διαφορετικών μηχανισμών και
εργαλείων και τα ταξινομεί ανάλογα με την πηγή τους (εσωτερική ή εξωτερική)
και τον κίνδυνο που σχετίζεται με τη χρήση τους. Τέλος, συνδέει τους
διαθέσιμους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς με τις φάσεις ανάπτυξης μιας
οντότητας Κ.ΑΛ.Ο.


Build an investment strategy (Δημιουργήστε μια επενδυτική στρατηγική)
Αρχάριοι και Έμπειροι χρήστες (click here to access it)

Με βάση ξανά τις εμπειρίες των πιλοτικών σχεδίων που αναπτύχθηκαν για τη
χρηματοδότηση επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας, η τελευταία αυτή
αναφορά του πρακτικού οδηγού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τονίζει το ρόλο
των κοινωνικών επενδυτών και των σχετικών διαθέσιμων εργαλείων.


Survey of Cooperative Capital (Έρευνα Συνεταιριστικού Κεφαλαίου)
Αρχάριοι και Έμπειροι χρήστες (click here to access it)

Αυτή η έκθεση του ΔΟΕ πραγματοποιεί μια έρευνα για το κεφάλαιο σε
συνεταιρισμούς ανά τον κόσμο. Αντιμετωπίζει το κεφάλαιο με την ευρεία
έννοια του φάσματος χρεωστικών και μετοχικών μέσων που χρησιμοποιούνται
για τη χρηματοδότηση των περιουσιακών στοιχείων και των δραστηριοτήτων
των συνεταιρισμών. Παρότι γίνονται συγκεκριμένες παρατηρήσεις σχετικά με
θέματα εποπτικού κεφαλαίου, ο κύριος στόχος αυτής της έκθεσης είναι το
κεφάλαιο ευρύτερα. Η πρόσβαση στο κεφάλαιο είναι ζωτικής σημασίας για την
επιτυχία οποιασδήποτε επιχείρησης, αλλά το μοντέλο συνεταιριστικής
ιδιοκτησίας συνεπάγεται μοναδικά ζητήματα. Οι συνεταιριστικές αρχές, ιδίως
ο δημοκρατικός έλεγχος και η οικονομική συμμετοχή των μελών, επηρεάζουν
την επιλογή της κεφαλαιακής διάρθρωσης.


Capital building in industrial and service cooperatives (Δημιουργία κεφαλαίων
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σε βιομηχανικούς συνεταιρισμούς και συνεταιρισμούς παροχής υπηρεσιών)
Αρχάριοι και Έμπειροι χρήστες (click here to access it)

«Το κεφάλαιο είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας για την ικανοποίηση των
οικονομικών αναγκών των μελών»: Αυτό είναι (ένα από τα) αρχικά
επιχειρήματα αυτής της έκθεσης της ICA, το οποίο αναλύει το ρόλο και τους
στόχους που σχετίζονται με τις πηγές και τη χρήση του. Το επιλεγμένο
κεφάλαιο παρουσιάζει μερικές σκέψεις σχετικά με το συνεταιριστικό κεφάλαιο
με βάση την εμπειρία των βιομηχανικών συνεταιρισμών και των
συνεταιρισμών παροχής υπηρεσιών. Ωστόσο, μια συζήτηση για το
συνεταιριστικό κεφάλαιο δεν μπορεί να είναι πλήρης χωρίς να λάβει υπόψη το
κεφάλαιο που παράγεται από το ίδιο το συνεταιριστικό κίνημα ως κοινότητα
συνεταιρισμών σε στενή σχέση με το κεφάλαιο των επιμέρους συνεταιρισμών.


Improving access to funding
Αρχάριοι και Έμπειροι χρήστες (click here to access it)

Το θεματικό έγγραφο της ομάδας εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής για τις κοινωνικές επιχειρήσεις (GECES) επικεντρώνεται τώρα στις
διαθέσιμες πηγές χρηματοδότησης σε επίπεδο ΕΕ οι οποίες στοχεύουν στην
υποστήριξη της ανάπτυξης επιχειρήσεων Κ.ΑΛ.Ο. Πρέπει να σημειωθεί ότι η
εμπειρία και τα διδάγματα που αντλήθηκαν μέσω αυτών των χρηματοδοτικών
παραθύρων οδήγησαν την ΕΕ να προωθήσει έναν πιο ισχυρό και πολύ πιο
πλούσιο πυλώνα στο προσεχές δημοσιονομικό πλαίσιο που θα εστιάζει στην
κοινωνική καινοτομία.
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ
□

FEBEA - European Federation of Ethical and Alternative Banks (Ευρωπαϊκή
Όμοσπονδία Ηθικών και Εναλλακτικών Τραπεζών ) (click here to access it)

□

European Association of Cooperative Banks (Ευρωπαϊκή Ένωση Συνεργατικών
Τραπεζών) (click here to access it)

□

European
Venture
Philanthropy
Association
(Ευρωπαϊκή
Επιχειρηματικής Φιλανθρωπίας) (click here to access it)

□

EaSI - EU Employment and Social Innovation Programme. Social finance and
microfinance (Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Απασχόληση και την Κοινωνική
Καινοτομία. Κοινωνική χρηματοδότηση και μικροχρηματοδότηση )
(μικροχρηματοδότηση και υποστήριξη κοινωνικών επιχειρήσεων & πάροχοι
μικροχρηματοδότησης)
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The European Association of Co-operative Banks
(EACB), the European Federation of Ethical and Alternative Banks (FEBEA) and the European Venture
Philanthropy Association (EVPA) are three organisations sharing the vision of creating positive societal
impact.
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Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
Ερώτηση 1: Οι οντότητες Κ.ΑΛ.Ο. μπορεί να έχουν διαφορετικές ανάγκες
χρηματοδότησης ανάλογα με:
1. Τους τομείς δραστηριότητας.
2. Το στάδιο ανάπτυξης.
3. Το σκοπό της χρηματοδότησης.
4. Όλα τα παραπάνω.
Ερώτηση 2: Ποιο επιχείρημα δε σχετίζεται με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι
οντότητες Κ.ΑΛ.Ο. στην πρόσβαση σε χρηματοδότηση;
1. Οι επενδυτές αντιμετωπίζουν τις επιχειρήσεις Κ.ΑΛ.Ο. ως υψηλού κινδύνου.
2. Οι ανάγκες χρηματοδότησης επιχειρήσεων Κ.ΑΛ.Ο. οδηγούν σε υψηλό κόστος
συναλλαγής ανά συμφωνία.
3. Υπάρχει αναντιστοιχία μεταξύ των αναγκών χρηματοδότησης και των
διαθέσιμων πόρων και μέσων.
4. Οι οντότητες Κ.ΑΛ.Ο., ως μη κερδοσκοπικές οντότητες, δεν είναι σε θέση να
εξοφλήσουν δάνεια.
Ερώτηση 3: Η ενδυνάμωση ικανοτήτων αναφέρεται μόνο σε υπηρεσίες που
απευθύνονται σε ...
1. Οντότητες Κ.ΑΛ.Ο. προκειμένου να αυξήσουν τις δυνατότητές τους για πρόσβαση
σε χρηματοδότηση.
2. Χρηματοδότες οντοτήτων Κ.ΑΛ.Ο. για να βελτιώσουν την κατανόησή τους σχετικά
με τους στόχους της Κ.ΑΛ.Ο. και τα επιχειρηματικά μοντέλα.
3. Τόσο στις οντότητες Κ.ΑΛ.Ο. όσο και στους πιθανούς χρηματοδότες οντότητων
Κ.ΑΛ.Ο.
4. Κανένα από τα παραπάνω - ο όρος δεν σχετίζεται με οντότητες της Κ.ΑΛ.Ο. ούτε
με τους χρηματοδότες τους.
Ερώτηση 4: Δάνεια μπορούν να παρασχεθούν σε επιχειρήσεις Κ.ΑΛ.Ο. από:
1. Αναγνωρισμένους χρηματοδοτικούς διαμεσολαβητές.
2. Τα μέλη του
3. Το κράτος
4. Όλα τα παραπάνω.
Ερώτηση 5: Λόγω των κοινωνικών και περιβαλλοντικών τους στόχων καθώς και του μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα τους, οι οντότητες της Κ.ΑΛ.Ο. δεν πρέπει να αναμένουν
χρηματοδότηση από:
1. Δημόσιες πηγές χρηματοδότησης και τοπικές αρχές.
2. Συνηθισμένες / συμβατικές πηγές χρηματοδότησης.
3. Ηθικές και συνεταιριστικές τράπεζες
4. Η Κ.ΑΛ.Ο. μπορεί να λάβει χρηματοδότηση από οποιαδήποτε πηγή.

136

ΜΑΘΗΜΑ 8: Χρηματοδότηση Κ.ΑΛ.Ό.

Ερώτηση 6: Η αποτελεσματική διαχείριση κεφαλαίου σε έναν συνεταιρισμό
συνεπάγεται ότι:
1. Οι ανάγκες των μελών ικανοποιούνται.
2. Η αυτονομία διατηρείται.
3. Οι κίνδυνοι υπολογίζονται και λαμβάνονται υπόψη στις αποφάσεις.
4. Όλα τα παραπάνω.
Ερώτηση 7: Η διαφορά μεταξύ επιχορήγησης και μετοχικής επένδυσης είναι ότι:
1. Η επιχορήγηση καλύπτει μικρά ποσά.
2. Η επένδυση σε μετοχές δεν χρειάζεται να αποπληρωθεί στους επενδυτές.
3. Μια επιχορήγηση (συνήθως) θα πρέπει να αποπληρωθεί.
4. Καμία - και τα δύο πρέπει να αποπληρωθούν.
Ερώτηση 8: Ένας συνεταιρισμός μπορεί να δεχτεί επενδύσεις σε μετοχικό κεφάλαιο
από:
1. Τα μέλη του
2. Εξωτερικούς επενδυτές, υπό την προϋπόθεση ότι μπορούν να χρησιμοποιήσουν
τις υπηρεσίες του.
3. Εξωτερικούς επενδυτές, ακόμη και αν δεν μπορούν / δεν είναι πρόθυμοι να
χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες του.
4. Όλα τα παραπάνω, εάν διατηρηθούν οι νομικές αρχές και η αυτονομία.
Ερώτηση 9: Ποια από τις ακόλουθες προτάσεις δε σχετίζεται με την αυξημένη
οικονομική συμμετοχή των μελών:
1. Είναι προαπαιτούμενο για την καταβολή μεγαλύτερων μερισμάτων στα μέλη.
2. Είναι προϋπόθεση για την επιχειρησιακή αυτονομία του συνεταιρισμού.
3. Τα μέλη πιστεύουν ότι πρέπει να παρακολουθούν στενότερα τις εργασίες του
συνεταιρισμού (να υπάρχει μεγαλύτερη υπευθυνότητα).
4. Ο συνεταιρισμός είναι πιο αυτοδύναμος.
Ερώτηση 10: Η αποτελεσματική διαχείριση κεφαλαίου σε έναν συνεταιρισμό
εξασφαλίζει ότι:
1. Οι εξωτερικοί επενδυτές θα λάβουν αυξημένα μερίσματα.
2. Οι κοινωνικοί ή/και περιβαλλοντικοί στόχοι είναι αδιάφοροι.
3. Επιτυγχάνονται οι επιχειρηματικοί σκοποί και οι κοινωνικοί στόχοι των μελών.
4. Το κράτος έχει τη δυνατότητα να φορολογήσει τους συνεταιρισμούς με τα ίδια
κριτήρια όπως και όλες τις άλλες επιχειρήσεις.
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The two main differences between a social enterprise and a conventional enterprise of the free
market are mission and scope. While in mainstream businesses the basic target is profit maximisation, in social solidarity economy the focus lies on improving the living conditions of the local community (© pxfuel).
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ΜΑΘΗΜΑ 9
Κοινωνικό επιχειρηματικό σχέδιο
και Κοινωνικός αντίκτυπος
Συγγραφέας: Αθανάσιος Κ. Δεβετζίδης

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Κοινωνική επιχειρηματικότητα, Κοινωνική αποστολή, Χρηματοδότηση,
Διαχείριση κινδύνων, Κλιμάκωση αντίκτυπου, Μέτρηση κοινωνικού αντικτύπου,
Κοινωνική Λογιστική, Ενδιαφερόμενα (εμπλεκόμενα) μέρη, Αξιολόγηση κοινωνικής
ευθύνης
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΣΗΜΕΙΏΣΕΙΣ, ΔΙΑΦΟΡΏΝ ΕΠΙΠΕΔΏΝ/ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
ΘΕΜΑ 1: Αξιολόγηση ετοιμότητας


Ενότητα 5. Are you suited to social enterprise? In ILO (2011). Introduction to
Social Enterprise - Learner's Guide (Ενότητα 5 Είστε κατάλληλοι για κοινωνική
επιχείρηση; Στο ΔΌΕ (2011). Εισαγωγή στην Κοινωνική Επιχείρηση - Όδηγός
Αρχάριων)
Αρχάριοι (click here to access it)

Η απόκτηση ορισμένης ετοιμότητας για σταδιοδρομία είναι μια βασική
προϋπόθεση είτε για να ενταχθεί κανείς σε κοινωνική επιχείρηση είτε για να
την ιδρύσει Αυτός ο οδηγός αρχαρίων κάνει μια εισαγωγή στην παροχή
κοινωνικής αξίας και την αυτο-αξιολόγηση. Συγκεκριμένα, θα βοηθήσει τους
συμμετέχοντες να αποκτήσουν μια κοινή αντίληψη διαφόρων θεμάτων
κοινωνικής οικονομίας και κοινωνικής επιχειρηματικότητας, καθώς και να
προσδιορίσουν εάν αυτή είναι η κατάλληλη επιλογή σταδιοδρομίας για αυτούς
ή όχι. Οι συμμετέχοντες μπορούν να αυτο-αξιολογήσουν τη στάση τους όσον
αφορά τις βασικές έννοιες της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, απαντώντας
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στις ερωτήσεις πώς βλέπουν τη σχέση τους με τη συλλογική ιδιοκτησία, τις
δημοκρατικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων και κατά πόσο δίνουν
μεγαλύτερη αξία στους ανθρώπους και στην εργασία παρά στο χρήμα.
(Παρακαλώ δείτε σελ.15).
ΘΕΜΑ 2: Δημιουργία κοινωνικού επιχειρηματικού σχεδίου


Methodology of writing a social enterprise business plan (Trans-national
Employment Paths) [Μεθοδολογία σύνταξης επιχειρηματικού σχεδίου
κοινωνικής επιχείρησης (Διακρατικές Διαδρομές Απασχόλησης)]
Αρχάριοι & Ενδιάμεσα έμπειροι χρήστες (click here to access it)

Η «Μεθοδολογία σύνταξης κοινωνικού επιχειρηματικού σχεδίου» είναι ένα
προϊόν που παρέχει τη σύνδεση μεταξύ της στρατηγικής του επιχειρηματία και
των απαιτούμενων ενεργειών, όπως:
□

Να διευκρινίσει γιατί επέλεξε τη μορφή της κοινωνικής επιχείρησης

□

Να αναπτύξει καλύτερη κατανόηση της επιχείρησής τους

□

Να βεβαιωθεί ότι αντιλαμβάνεται την αγορά και ενημερώνεται για αυτήν.

(Βλ. Αναλυτικά σελ. 17-41).
ΘΕΜΑ 3: Κοινωνικές Επενδύσεις


Create a vision, define your goal and value added - The market and your role in it
(Δημιουργήστε ένα όραμα, καθορίστε τον στόχο και την προστιθέμενη αξία σας - Η
αγορά και ο ρόλος σας σε αυτή)
Ενδιάμεσα έμπειροι χρήστες (click here to access it)

Η αγορά κοινωνικών επενδύσεων είναι πολύ λιγότερο ώριμη από την κύρια
αγορά επενδύσεων και τα δεδομένα είναι ασήμαντα από άποψη
αναλογιστικής. Το κλειδί είναι να αναπτύξουμε ένα όραμα και να
αντιληφθούμε τι θα λειτουργήσει καλύτερα. Δεν υπάρχει μια συνταγή που να
ταιριάζει σε όλους. (Βλ. Αναλυτικά σελ. 17-41).
ΘΕΜΑ 4: Σύγχρονοι τρόποι μέτρησης του κοινωνικού αντίκτυπου


Sustainable Development Impact Indicators for Social and Solidarity Economy:
State of the Art (Δείκτες επιπτώσεων αειφόρου ανάπτυξης για την Κοινωνική
και Αλληλέγγυα Όικονομία: οι τελευταίες εξελίξεις)
Αρχάριοι και Έμπειροι χρήστες (click here to access it)

Ο κοινωνικός αντίκτυπος είναι ένας παράγοντας επιτυχίας για μια κοινωνική
επιχείρηση. Αυτό το κείμενο επιχειρεί να επανεξετάσει τις μεθοδολογίες, τις
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μετρήσεις και τους δείκτες που εφαρμόζονται σήμερα στην Κοινωνική
Αλληλέγγυα Οικονομία, έστω και αν οι δείκτες αντικτύπου δεν είναι
τυποποιημένοι. Το κίνητρο παρέχεται από τις ίδιες τις κοινωνικές επιχειρήσεις
που επιθυμούν να αξιολογήσουν την αποτελεσματικότητά τους καθώς και από
επενδυτές που απαιτούν αυτές τις αξιολογήσεις.


Policy Brief on Scaling the Impact of Social Enterprises - Policies for social
entrepreneurship (Αναφορά σχετικά με την κλιμάκωση του αντίκτυπου των
κοινωνικών επιχειρήσεων - Πολιτικές για την κοινωνική επιχειρηματικότητα)
Αρχάριοι και Έμπειροι χρήστες (click here to access it)

Ο κοινωνικός αντίκτυπος μιας οντότητας της Κ.ΑΛ.Ο. δεν έχει στόχο μόνο την
αυτο-αξιολόγηση, αλλά περιλαμβάνει και αναφέρεται σε όλους τους
ενδιαφερόμενους. Καθώς οι κοινωνικές επιχειρήσεις παράγουν αξία που
ωφελεί τις τοπικές κοινότητες και την κοινωνία γενικότερα, η κλιμάκωση του
κοινωνικού τους αντίκτυπου είναι προς το συμφέρον των σημερινών
αξιωματούχων όλων των βαθμίδων. Οι δημόσιες πολιτικές θα πρέπει
επομένως να αναγνωρίζουν την ικανότητα των κοινωνικών επιχειρήσεων να
παράγουν αξία για την κοινότητα και να έχουν ως βασικό στόχο να στηρίξουν
τις προσπάθειές τους για κλιμάκωση. Το προτεινόμενο κείμενο απεικονίζει την
κλιμάκωση του αντίκτυπου σε τέσσερις διαστάσεις. Επέκταση, αναπαραγωγή,
συνεργασίες και ανταλλαγή γνώσεων.
ΘΕΜΑ 5: Ένα ευρωπαϊκό εργαλείο για τη μέτρηση του κοινωνικού αντικτύπου


GECES Sub-group on Impact Measurement: Proposed Approaches to Social
Impact Measurement in the European Commission legislation and practice
relating to: EuSEFs and the EaSI (Υποομάδα GECES για τη μέτρηση αντικτύπου:
Προτεινόμενες προσεγγίσεις για τη μέτρηση του κοινωνικού αντικτύπου στη
νομοθεσία και την πρακτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τα: EuSEF
και EaSI)
Ενδιάμεσα έμπειροι χρήστες (click here to access it)

Αυτή η μεθοδολογία συνδυάζει τέσσερα βασικά στοιχεία μιας ουσιαστικής
μέτρησης: Διαδικασία, Πλαίσιο, Δείκτης και Χαρακτηριστικά. Η διαδικασία της
μέτρησης, που περιλαμβάνει πέντε βήματα, παρουσιάζεται παρακάτω (δείτε
λεπτομερώς σελ. 35 - Σχήμα 6, σελ. 41, σελ. 50 και σελ. 59). Η προτεινόμενη
προσέγγιση επισημαίνει επτά προϋποθέσεις της Αναφοράς (βλ. Αναλυτικά σελ.
46 και σελ. 57 - Πρότυπα αναφοράς). Το πεδίο βρίσκεται στο στάδιο της εξέλιξης
και απαιτεί τακτική ενημέρωση, δεδομένης της ποικιλομορφίας των οντοτήτων
και των λειτουργιών της κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας (βλ. Αναλυτικά σελ.
43 - Το πεδίο εφαρμογής των κοινωνικών επιχειρήσεων που απαιτούν μέτρηση).
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ΘΕΜΑ 6: Δουλεύοντας με τον Κοινωνικό Αντίκτυπο: Παραδείγματα αριστείας


Measuring the Impact of a Social Enterprise – Case Study CONCORDIA Bakery,
Romania (Μέτρηση του αντίκτυπου μιας κοινωνικής επιχείρησης - Μελέτη
περίπτωσης αρτοποιείου CONCORDIA, Ρουμανία)
Αρχάριοι και Έμπειροι χρήστες (click here to access it)

Ο σκοπός της μελέτης ήταν να αναλυθούν και να αξιολογηθούν το πρόγραμμα
και οι δραστηριότητες του αρτοποιείου Concordia, που έχει έναν τολμηρό
κοινωνικό στόχο: την κοινωνικο-επαγγελματική ένταξη των νέων που
προέρχονται από μειονεκτικά υπόβαθρα. Η ανάπτυξη του αρτοποιείου θα
δημιουργούσε μακροπρόθεσμο κοινωνικό αντίκτυπο στους νέους οι οποίοι,
έχοντας αποφοιτήσει από το μάθημα αρτοποιίας και έχοντας λάβει τη
βεβαίωση, προσλήφθηκαν προσωρινά στην επιχείρηση, καθώς για τους
πελάτες προηγούνται η ασφάλεια και η ποιότητα των εμπορευμάτων.


The Social Impact of Banca Etica - 15 years of finance serving the good
common good, Abstract (Ό κοινωνικός αντίκτυπος της Banca Etica - 15 χρόνια
χρηματοδότησης σητν υπηρεσία του κοινού συμφέροντος, Περίληψη)
Αρχάριοι και Έμπειροι χρήστες (click here to access it)

Ο τομέας της χρηματοδότησης και της μικροχρηματοδότησης των οργανισμών
της κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας μπορεί να είναι αυτόνομος από τις
κρατικές ή ευρωπαϊκές προτεραιότητες. Οι Ηθικές Τράπεζες μπορούν να
παρέχουν σύγχρονα εργαλεία και λύσεις, και στις επόμενες γραμμές υπάρχει
ένα παράδειγμα αριστείας σε αυτόν τον τομέα. Η μέτρηση του κοινωνικού
αντίκτυπου σημαίνει τη μέτρηση της αλλαγής που φέρνει η συνεργασία με την
Banca Etica στις οικογένειες και τους οργανισμούς που ωφελούνται.
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ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ
□

GRI (Global Reporting Initiative) [Διεθνής Πρωτοβουλία για την Έκδοση
Απολογισμών Βιωσιμότητας] (click here to access it)

□

The United Nations Inter-Agency Task Force on Social and Solidarity Economy
(TFSSE) [Διυπηρεσιακή Όμάδα των Ηνωμένων Εθνών για την Κοινωνική και
Αλληλέγγυα Όικονομία] (click here to access it)

□

European Research Institute on Cooperative and Social Enterprises (EURICSE)
[Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Ερευνών Συνεταιριστικών και Κοινωνικών
Επιχειρήσεων] (click here to access it)

□

OECD/EU (2017), Boosting Social Enterprise Development: Good Practice
Compendium, OECD Publishing, Paris (ΌΌΣΑ / ΕΕ (2017), Ενίσχυση της
ανάπτυξης των κοινωνικών επιχειρήσεων: Απογραφή καλών πρακτικών,
Εκδόσεις ΌΌΣΑ, Παρίσι) (click here to access it)

□

Forth Sector (click here to access it)

□

European Network of Cities and Regions for the Social Economy - REVES
(Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πόλεων και Περιφερειών για την Κοινωνική Όικονομία)
(click here to access it)

□

European Federation of Ethical and Alternative Banks (Ευρωπαϊκή Όμοσπονδία
Ηθικών και Εναλλακτικών Τραπεζών) (click here to access it)

□

European Confederation of industrial and service cooperatives (Ευρωπαϊκή
Συνομοσπονδία βιομηχανικών συνεταιρισμών και υπηρεσιών) (click here to
access it)

□

Association of Mutual Insurers and Insurance Cooperatives in Europe (AMICE)
[Ένωση Αλληλασφαλειών και Ασφαλιστικών Συνεταιρισμών στην Ευρώπη]
(click here to access it)

□

International Association of Mutual Benefit Societies (AIM) (Διεθνής Ένωση
Όργανισμών Αλληλασφάλισης) (click here to access it)

□

Social Good Guides (Κοινωνικοί καλοί οδηγοί) (click here to access it)

□

European Network of Social Integration Enterprises (ENSIE) [Ευρωπαϊκό Δίκτυο
Επιχειρήσεων Κοινωνικής Ένταξης] (click here to access it)

□

Social Entrepreneurs Ireland (SEI) [Κοινωνικοί Επιχειρηματίες στην Ιρλανδία]
(click here to access it)

□

EMES research network (Ερευνητικό δίκτυο EMES) (click here to access it)
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Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
Ερώτηση 1: Η ετοιμότητα για σταδιοδρομία είναι προϋπόθεση για μια επιτυχημένη
μετάβαση από τις σπουδές στην εργασία.
1. Ναι.
2. Όχι.
3. Εξαρτάται από τις σπουδές.
4. Εξαρτάται από τους βαθμούς.
Ερώτηση 2: Μια κοινωνική επιχείρηση μπορεί να είναι επιτυχής χωρίς κοινωνικό
επιχειρηματικό σχέδιο.
1. Ναι.
2. Όχι.
3. Σε ορισμένες περιπτώσεις ναι.
4. Μόνο εάν το επιτρέπουν τα ενδιαφερόμενα μέρη.
Ερώτηση 3: Το κλειδί της αγοράς κοινωνικών επενδύσεων είναι ...
1. Να αναπτύξουμε ένα όραμα και να αντιληφθούμε τι θα λειτουργήσει καλύτερα.
2. Να υποσχεθούμε κέρδη στους επενδυτές.
3. Να αποκτήσουμε πρόσβαση σε πολιτικά κόμματα.
4. Κανένα από τα παραπάνω.
Ερώτηση 4: Ποιο από τα παρακάτω αποτελεί εργαλείο για τη μέτρηση του κοινωνικού
αντίκτυπου;
1. Η θεωρία της αλλαγής
2. Το λογικό μοντέλο
3. Η κοινωνική απόδοση επένδυσης (SROI).
4. Κανένα από τα παραπάνω.
Ερώτηση 5: Ποιο από τα παρακάτω δεν αποτελεί
αντικτύπου;
1. Εισαγωγή σε χρηματιστήριο.
2. Επέκταση
3. Αναπαραγωγή
4. Ανταλλαγή γνώσεων.

στρατηγική για την κλιμάκωση

Ερώτηση 6: Ποιο από τα παρακάτω είναι ένα από τα
κοινωνικού αντικτύπου;
1. Προσδιορισμός στόχων.
2. Προσδιορισμός ενδιαφερομένων μερών.
3. Παρακολούθηση και αναφορά
4. Όλα τα παραπάνω.
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Ερώτηση 7: Αποτελεί ο προσδιορισμός των ενδιαφερόμενων μερών πρότυπο για την
αναφορά μετρήσεων;
1. Ναι.
2. Όχι.
3. Σε ορισμένες περιπτώσεις ναι, σε άλλες όχι
4. Δεν έχει σημασία.
Ερώτηση 8: Στην περίπτωση του αρτοποιείου Concordia στη Ρουμανία, ποιος
παράγοντας ήταν προτεραιότητα για τους πελάτες;
1. Η κοινωνική αποστολή της κοινωνικής επιχείρησης
2. Η ασφάλεια και η ποιότητα των εμπορευμάτων
3. Δεν αναφέρθηκε.
4. Η ασφάλεια των εργαζομένων.
Ερώτηση 9: Σύμφωνα με την Banca Etica; "Η μέτρηση του κοινωνικού αντίκτυπου
σημαίνει ...
1. Μέτρηση του ρυθμού αύξησης των καταθέσεων
2. Αύξηση του ΑΕΠ της Ιταλίας.
3. Μέτρηση της αλλαγής που έφερε η συνεργασία τους στους ωφελούμενους
οργανισμούς και στις ωφελούμενες οικογένειες.
4. Πρόληψη ανήθικων πράξεων στην κοινωνία.
Ερώτηση 10: Ποιοι είναι οι περιορισμοί της μέτρησης κοινωνικού αντικτύπου;
1. Το πλαίσιο.
2. Η έλλειψη συγκεκριμένης θεωρίας.
3. Χρήση ποιοτικών και ποσοτικών μεθόδων έρευνας.
4. Όλα τα παραπάνω.

© woodleywonderworks
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ΜΑΘΗΜΑ 10
Κοινωνικό franchising

Συγγραφέας: Βενετία Μπαρμποπούλου

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Κοινωνικό franchising (δικαιοχρησία), Δικαιοπάροχος (Franchisor),
Δικαιοδόχος (Franchisee), Σύμβαση κοινωνικού franchise, Τέλος κοινωνικού franchise,
Εγχειρίδιο κοινωνικού franchise
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΣΗΜΕΙΏΣΕΙΣ, ΔΙΑΦΟΡΏΝ ΕΠΙΠΕΔΏΝ/ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ


The Κοινωνικό franchising manual (Το εγχειρίδιο κοινωνικού franchising)
Αρχάριοι (click here to access it)

Ένα πολύ βασικό κείμενο σχετικά με τα κύρια χαρακτηριστικά και τα βασικά
στοιχεία του κοινωνικού franchising που απαντά στα βασικά ερωτήματα του τι
είναι το κοινωνικό franchising, ποια είναι τα βήματα για την επίτευξή του, τη
διαφορά μεταξύ του κοινωνικού και του εμπορικού franchising. Περιλαμβάνει
επίσης Συχνές Ερωτήσεις, ένα διαφωτιστικό παράρτημα με μελέτες
περιπτώσεων και ένα δεύτερο με ένα χρήσιμο πρότυπο σύμβασης franchise.


From Social Enterprise to Social Franchise. An introductory guide to achieve
scale through replication (Από την Κοινωνική Επιχείρηση στο Κοινωνικό
Franchise.
Ένας εισαγωγικός οδηγός για την κλιμάκωση μέσω της
αναπαραγωγής)
Αρχάριοι (click here to access it)

Ένα ευανάγνωστο εισαγωγικό κείμενο σχετικά με το κοινωνικό franchising, για
μια αρχική κατανόηση της ιδέας και της διαδικασίας. Αναφέρεται σε
εισαγωγικά και πολύ ουσιαστικά θέματα όπως τη διαδικασία κοινωνικού
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franchising, τους δύο κύριους εταίρους αυτής της διαδικασίας και τις σχέσεις
τους. Περιλαμβάνει επίσης διαγράμματα και γραφήματα με κουκίδες για να
βοηθήσουν στην πλήρη κατανόηση του κοινωνικού franchising.


Insights into Κοινωνικό franchising. Lessons from a Κοινωνικό franchising
Accelerator (Σημαντικά στοιχεία του Κοινωνικού Franchising. Μαθήματα από
ένα Επιταχυντή Κοινωνικού Franchising.)
Αρχάριοι και Έμπειροι χρήστες (click here to access it)

Μια πολύ περιεκτική και ευανάγνωστη έκθεση σχετικά με τα βασικά στοιχεία
του κοινωνικού franchising για μια εμβάθυνση στον τρόπο επέκτασης του
κοινωνικού αντίκτυπου μιας κοινωνικής επιχείρησης. Προσφέρει μια πολύ
λεπτομερή αλλά συνοπτική ματιά σε διάφορες σημαντικές πτυχές του
κοινωνικού franchising, τονίζοντας τις πιο πολύτιμες από αυτές. Περιέχει
επίσης πολλά χρήσιμότατα και συνοπτικά διαγράμματα που παραθέτουν τις
διαδικασίες και τις φάσεις ενός εγχειρήματος κοινωνικού franchising. Χρήσιμο
για έναν λεπτομερή, αλλά και ευανάγνωστο οπτικοποιημένο οδηγό.


Social franchising innovation and the power of old ideas (Η καινοτομία
κοινωνικού Franchising και η δύναμη των παλιών ιδεών)
Έμπειροι και Προχωρημένοι χρήστες (click here to access it)

Ένα λεπτομερές και περιεκτικό εγχειρίδιο σχετικά με τα βασικά στοιχεία του
κοινωνικού franchising. Δίνει επίσης πρακτικά παραδείγματα των διαφορών
μεταξύ εμπορικών και κοινωνικών franchise μέσω σχετικών περιπτωσιολογικών
μελετών. Περιέχει αρκετό κείμενο, οπότε οι αναγνώστες πρέπει να είναι
προετοιμασμένοι να αφιερώσουν χρόνο και προσοχή. Αξίζει όμως τον κόπο,
αφού δίνει πολλά παραδείγματα κοινωνικού franchising. Επιπλέον,
παρουσιάζει τμήματα συνεντεύξεων με άτομα που εμπλέκονται στην
επιχείρηση κοινωνικού franchising και τις απόψεις τους, δίνοντας τη δική τους
οπτική για τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα, καθώς και τα εμπόδια και
τις προκλήσεις.


Investing in Κοινωνικό franchising (Επένδυση στο κοινωνικό franchising)
Έμπειροι και Προχωρημένοι χρήστες (click here to access it)

Ένα λεπτομερές αλλά συνοπτικό, καλά σχεδιασμένο και χρήσιμο εγχειρίδιο για
το κοινωνικό franchising. Περιέχει πληροφορίες για κάθε σημαντικό ζήτημα που
σχετίζεται με το κοινωνικό franchise, καθώς και λίστες ελέγχου σχετικά με τη
σύμβαση και το εγχειρίδιο κοινωνικού franchise. Αναφέρει επίσης
συγκεκριμένα οφέλη και δυσκολίες που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Για
καλύτερη κατανόηση του θέματος, αναλύονται 6 μελέτες περιπτώσεων.
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ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ
□

The International Social Franchise Association (Η Διεθνής Ένωση Κοινωνικών
Franchise) (click here to access it)

□

Spring impact: An organisation helping social enterprises with scaling (Spring
impact: Ένας οργανισμός που βοηθά στην κλιμάκωση κοινωνικών
επιχειρήσεων) (click here to access it)

Ακολουθεί μια λίστα με ιστοσελίδες γνωστών κοινωνικών επιχειρήσεων που έχουν
εφαρμόσει διάφορες πρακτικές κοινωνικού franchising :
□

EMMAUS UK (click here to access it)

□

Wellcome Germany (click here to access it)

□

Aflatoun (click here to access it)

□

Fruit to Suit (click here to access it)

□

School for Social Entrepreneurs (click here to access it)

□

Le Mat (click here to access it)

□

VisionSpring (click here to access it)

□

Dialogue in the Dark (click here to access it)

NOTES
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Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
Ερώτηση 1: Το κοινωνικό franchising είναι μια μέθοδος για:
1. Την αναπαραγωγή μιας κοινωνικής επιχείρησης.
2. Τη συρρίκνωση μιας κοινωνικής επιχείρησης.
3. Τη μίμηση του εμπορικού τομέα.
4. Την απόκτηση πρόσβασης στον εμπορικό τομέα.

Ερώτηση 2: Ο δικαιοπάροχος (franchisor):
1. Αναμένει ότι ο δικαιοδόχος (franchisee) θα διαχειριστεί ολόκληρη τη διαδικασία
του κοινωνικού franchising.
2. Αναλαμβάνει εξ’ ολοκλήρου την εκκίνηση και τη διαχείριση της διαδικασίας του
κοινωνικού franchising.
3. Λειτουργεί σε πολλά διαφορετικά μέρη ανά τον κόσμο.
4. Πληρώνει αμοιβή στον δικαιοδόχο.
Ερώτηση 3: Το κοινωνικό franchising:
1. Παρέχει στους δικαιοδόχους νέα καταστήματα.
2. Είναι περιττό στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας.
3. Έχει αποδειχθεί ότι το είναι πολύ δύσκολο.
4. Επιτρέπει την αναπαραγωγή καλών εγχειρημάτων σε άλλο μέρος μιας χώρας ή
του κόσμου.
Ερώτηση 4: Κύρια χαρακτηριστικά του κοινωνικού franchising είναι:
1. Η εκτεταμένη χρηματοδότηση εγχειρημάτων.
2. Η ελάχιστη υποστήριξη του δικαιοδόχου.
3. Η εμπιστοσύνη και αυτονομία των εταίρων.
4. Απουσία ελέγχων ποιότητας.
Ερώτηση 5: Ένα βασικό βήμα πριν από την απόφαση του δικαιοπάροχου να ξεκινήσει τη
διαδικασία του κοινωνικού franchising είναι:
1. Η αποφυγή κάθε εξόδου.
2. Η εύρεση των κατάλληλων δικαιοδόχων.
3. Η σύνταξη της σύμβασης franchise.
4. Να βεβαιωθεί ότι η επωνυμία του είναι αναγνωρίσιμη και αξιόπιστη σε τοπικό
επίπεδο.
Ερώτηση 6: Όταν η κοινωνική επιχείρηση είναι έτοιμη για αναπαραγωγή, ο
δικαιοπάροχος:
1. Ετοιμάζει ένα εγχειρίδιο λειτουργίας.
2. Αναπτύσσει συνεργασίες με ενδιαφερόμενους.
3. Ελέγχει τα οικονομικά του.
4. Χτίζει καλή φήμη.
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Ερώτηση 7: Ο σωστός δικαιοδόχος:
1. Θα εμφανιστεί αργά ή γρήγορα.
2. Πρέπει να έχει επιχειρηματικό πνεύμα.
3. Πρέπει να έχει πολλά χρήματα.
4. Πρέπει να στοχεύει στα κέρδη.
Ερώτηση 8: Τα τέλη κοινωνικού franchising:
1. Είναι πάντα σταθερά.
2. Καταβάλλονται στην αρχή, και ανά τακτά διαστήματα στη συνέχεια.
3. Είναι πολύ χαμηλά.
4. Είναι διαπραγματεύσιμα μεταξύ των συνεταίρων.
Ερώτηση 9: Η σύμβαση franchise:
1. Είναι προαιρετική.
2. Είναι μια άσκηση εμπιστοσύνης.
3. Είναι ένα νομικό έγγραφο.
4. Είναι δεσμευτική μόνο για τον δικαιοδόχο.
Ερώτηση 10: Το εγχειρίδιο κοινωνικού franchise:
1. Αναφέρεται σε σημαντικές πτυχές των καθημερινών δραστηριοτήτων,
καθηκόντων και ρόλων.
2. Συντάσσεται από τον δικαιοδόχο αφού τον επιλέξουν.
3. Περιλαμβάνει μόνο θέματα μάρκετινγκ και προδιαγραφών ποιότητας.
4. Είναι απλώς ένα εισαγωγικό κείμενο.

© woodleywonderworks
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Δεξιότητες στην Κοινωνική Όικονομία: Εγχειρίδιο Εκπαιδευόμενου

ΓΛΩΣΣΑΡΙ
όροι, ανά μάθημα

Μάθημα 1: Εισαγωγή στην Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (Κ.ΑΛ.Ο.)
Ποικίλες οικονομίες: μια εναλλακτική αντίληψη της οικονομίας, η οποία περιλαμβάνει όλες τις

δραστηριότητες που φέρνουν στις κοινωνίες πλούτο (παραγωγή, αναπαραγωγή, οικιακή εργασία,
μη κερδοσκοπικούς ή εθελοντικούς οργανισμούς κ.λπ.). Η κεντρική ιδέα είναι ότι οι οικονομίες
βασίζονται σε ένα ευρύ φάσμα οικονομικών δραστηριοτήτων, οι οποίες υπερβαίνουν κατά πολύ
την αντίληψη ότι η οικονομία αποτελείται αποκλειστικά από ιδιωτικές ή κρατικές εταιρείες,
μισθωτή εργασία και τη συμβατική αγορά.
Κοινωνική

οικονομία:

πραγματοποιούνται

από

Περιλαμβάνει
επιχειρήσεις,

όλες
κυρίως

τις

οικονομικές

συνεταιρισμούς,

δραστηριότητες
ενώσεις

και

που
ταμεία

αλληλασφάλισης, οι οποίες ακολουθούν τις εξής αρχές: προτεραιότητα στην προσφορά
υπηρεσιών στα μέλη τους ή στην κοινότητα παρά στη δημιουργία κερδών, ανεξάρτητη
διαχείριση, δημοκρατική λήψη αποφάσεων και προτεραιότητα στα άτομα και την εργασία παρά
στο κεφάλαιο όσον αφορά την κατανομή του εισοδήματος (Adam 2016).
Αλληλέγγυα οικονομία: περιλαμβάνει όλες τις οικονομικές δραστηριότητες που στοχεύουν στον
οικονομικό εκδημοκρατισμό στη βάση της συμμετοχής των πολιτών και οι οποίες περιλαμβάνουν
μια διπλή οπτική: α) οικονομική, διότι επιχειρούν να δημιουργήσουν οικονομικές σχέσεις στη
βάση της αμοιβαιότητας, χρησιμοποιώντας ταυτόχρονα πόρους από την αγορά και την
αναδιανομή του κράτους πρόνοιας· και β) πολιτική, διότι επιχειρούν να δημιουργήσουν
αυτόνομους δημόσιους χώρους και να ανοίξουν συζήτηση τόσο για τα μέσα όσο και για τους
σκοπούς (Adam 2016).
Τρίτος τομέας: ένας όρος που χρησιμοποιείται συχνά ως σχεδόν ταυτόσημος με τους όρους
κοινωνική οικονομία ή αλληλέγγυα οικονομία. Αναφέρεται στο τμήμα της οικονομίας που
βρίσκεται μεταξύ ή εκτός του κρατικού τομέα και του ιδιωτικού τομέα. Περιλαμβάνει

εθελοντικούς και κοινοτικούς οργανισμούς, φιλανθρωπικούς οργανισμούς, συνεταιρισμούς,
κοινωνικές επιχειρήσεις και ταμεία αλληλασφάλισης.
Κοινωνική (και) Αλληλέγγυα Οικονομία (Κ.ΑΛ.Ο.): υποδηλώνει τη σύνθεση μεταξύ δύο
εννοιολογικών πλαισίων: της κοινωνικής οικονομίας και της αλληλέγγυας οικονομίας. Ο όρος
κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία στοχεύει να υποδηλώσει μια αναγνωρισμένη ανάγκη να
επιστρέψουν οι πρακτικές της κοινωνικής οικονομίας στις αρχές τους, οι οποίες με την πάροδο
των ετών έχουν διαβρωθεί σε κάποιο βαθμό. Επομένως, θα μπορούσαμε να προσδιορίσουμε μια
ιστορική διαφορά μεταξύ των δύο πλαισίων. Η κοινωνική οικονομία μοιάζει περισσότερο
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αφομοιωμένη στο κυρίαρχο πλαίσιο, ενώ η οικονομία αλληλεγγύης θεωρείται πως έχει μια πιο
ριζοσπαστική οπτική.
Δημοκρατική διακυβέρνηση: ένα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων κοινωνικής
οικονομίας. Κάθε μέλος έχει μία ψήφο. Όλες οι σημαντικές αποφάσεις λαμβάνονται από όλους
τους συμμετέχοντες, κατά κύριο λόγο μέσω συνελεύσεων.

Μάθημα 2: Δουλεύοντας με τις συνεταιριστικές αρχές
Συνεταιρισμός: Μια αυτόνομη ένωση προσώπων που συνέρχονται εθελοντικά για να καλύψουν
τις κοινές οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές ανάγκες και φιλοδοξίες τους μέσω μιας
δημοκρατικά ελεγχόμενης επιχείρησης που έχουν στην ιδιοκτησία τους από κοινού.
Συνεταιριστική επιχείρηση: Μια εμπορική επιχείρηση που διατηρεί ένας συνεταιρισμός
σύμφωνα με τις συνεταιριστικές αρχές.
Συνεργατική ομοσπονδία: Ένας οργανισμός διαφόρων συνεταιρισμών που παρέχει υπηρεσίες
υποστήριξης ή εκπροσωπεί τους συνεταιρισμούς-μέλη.
Πρωτογενής συνεταιρισμός: Ένας συνεταιρισμός που διατηρεί μια συνεταιριστική επιχείρηση
προς όφελος των μελών του.
Δευτερεύων συνεταιρισμός: Ένας συνεταιρισμός των οποίων τα μέλη είναι πρωτογενείς
συνεταιρισμοί.
Τριτογενής συνεταιρισμός: Ένας εθνικός συνεταιρισμός, ένωση συνεταιρισμών ή συνεταιριστική
ομοσπονδία που εκπροσωπεί τα συμφέροντα των συνεταιριστικών μελών της σε εθνικό και
διεθνές επίπεδο.
Διεθνής Συνεταιριστική Συμμαχία (ICA – η «Συμμαχία»): Η παγκόσμια οργάνωση που ιδρύθηκε
από το παγκόσμιο συνεταιριστικό κίνημα.
Συνεργατικό κίνημα: Η παγκόσμια οικογένεια συνεταιρισμών που διατηρούν συνεταιριστικές
επιχειρήσεις σύμφωνα με τις αξίες και τις αρχές του συνεταιρισμού.
Συνεταιριστικές αρχές. Οι Επτά Συνεταιριστικές Αρχές που αναφέρονται στη Δήλωση
Συνεταιριστικής Ταυτότητας αναγνωρίζονται από τα μέλη της Συμμαχίας ως βασικές
κατευθυντήριες αρχές πρακτικής λειτουργίας για τη διακυβέρνηση και τη διοίκηση μιας
συνεταιριστικής επιχείρησης.
Γενική συνέλευση: Μια γενική συνάντηση των μελών, ή των αντιπροσώπων τους, ενός
συνεταιρισμού ή της Συμμαχίας, όπου λαμβάνονται σημαντικές πολιτικές αποφάσεις, στρατηγικά
ζητήματα και, σε ορισμένους συνεταιρισμούς, σημαντικές επιχειρηματικές αποφάσεις και
εκλέγονται εκπρόσωποι στο διοικητικό συμβούλιο που ελέγχει ένα συνεταιρισμό.
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Διοικητικό Συμβούλιο: Τα εκλεγμένα και διορισμένα ή συνεπιλεγμένα μέλη του διοικητικού
συμβουλίου ή άλλου συλλογικού οργάνου που ασκούν διοικητικό έλεγχο σε μια συνεταιριστική
επιχείρηση και λογοδοτούν στα μέλη του συνεταιρισμού.
Συνεταιριστικές μερίδες (ή μερίδες μελών): Το κεφάλαιο που παρέχουν στον συνεταιρισμό τα
μέλη ως προϋπόθεση ένταξης, το οποίο παρέχει, τουλάχιστον εν μέρει, το κεφάλαιο κίνησης του
συνεταιρισμού.
Αδιαίρετα αποθεματικά: Τα κέρδη ενός συνεταιρισμού, που ανήκουν συλλογικά στα μέλη του, τα

οποία αντιπροσωπεύουν τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία του συνεταιρισμού μετά την πληρωμή
όλων των υπολειπόμενων χρεών που είναι η κοινή ιδιοκτησία του συνεταιρισμού και δεν ανήκουν
σε κάποια συγκεκριμένη γενιά μελών.
Συνεταιριστική Κοινοπολιτεία: Οι συνολικές οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές
δραστηριότητες και επιπτώσεις όλων των συνεταιριστικών επιχειρήσεων που δημιουργούν
πλούτο με βιώσιμο τρόπο για τους πολλούς και όχι για τους λίγους.
Κέρδος: Τα συνολικά θετικά αποτελέσματα των ετήσιων συναλλαγών ενός συνεταιρισμού.
Πλεόνασμα: Το μέρος του ετήσιου εμπορικού κέρδους ενός συνεταιρισμού που απορρέει από
την οικονομική σχέση με τα μέλη του.

Μάθημα 3: Νομοθεσία και κανόνες Κ.ΑΛ.Ο.
Δημόσια πολιτική: μια απόφαση και δράση προσανατολισμένη στην επίτευξη στόχων, που
αναφέρεται σε αυτό που πραγματικά κάνουν οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι και όχι σε ό, τι έχουν
υποσχεθεί ή σκοπεύουν να κάνουν.
Νομοθεσία: ένα σύστημα κανόνων που παράγονται και εφαρμόζονται από κρατικούς
αξιωματούχους και φορείς και ρυθμίζουν τη συμπεριφορά των πολιτών.
Ευρωπαϊκή συνεταιριστική εταιρεία: ένας συνεταιρισμός που αναλαμβάνει διασυνοριακές
δραστηριότητες και ιδρύεται από άτομα ή νομικά πρόσωπα που εδρεύουν σε δύο ή περισσότερα

κράτη μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.
Εθνικό Σύνταγμα: ο ανώτατος νόμος της χώρας.
Πελατειακό σύστημα: ένα σύστημα σχέσεων προστάτη-πελάτη μεταξύ της κυβέρνησης από τη
μία πλευρά, και των πολιτών, των επιχειρήσεων ή των κοινωνικών φορέων από την άλλη. Η
οικονομική ή άλλη υποστήριξη προσφέρεται με αντάλλαγμα πολιτικές εκδουλεύσεις.
Υπεύθυνος χάραξης πολιτικής: κάποιος, ειδικά κάποιο μέλος κυβέρνησης ή πολιτικού κόμματος,
που διαμορφώνει πολιτικές.
Συνδιαμόρφωση: η συμμετοχή μη κυβερνητικών φορέων στη διαδικασία χάραξης πολιτικής.
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Αυτό επιτρέπει στους αποδέκτες της δημόσιας πολιτικής να προσφέρουν ανατροφοδότηση και να
εκφράσουν τη γνώμη τους, επηρεάζοντας το περιεχόμενο της δημόσιας πολιτικής.
Προσέγγιση από πάνω προς τα κάτω: η χάραξη δημόσιας πολιτικής αποκλειστικά από
κυβερνητικούς αξιωματούχους, χωρίς διαβούλευση με μη κυβερνητικούς φορείς.

Μάθημα 4: Επιλέγοντας Νομικό και Οικονομικό Πεδίο

Ένωση: ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, ο οποίος συνήθως λαμβάνει φορολογικές
απαλλαγές.
Ίδρυμα: ένα μόνιμο ταμείο που ιδρύεται και συντηρείται από συνεισφορές για φιλανθρωπικούς,
εκπαιδευτικούς, θρησκευτικούς, ερευνητικούς ή άλλους φιλανθρωπικούς σκοπούς.
Μέτοχος: πρόσωπο που κατέχει μετοχές σε εταιρεία
Μετοχική εταιρεία: μια εταιρεία στην οποία το κεφάλαιο διαιρείται σε μετοχές ως μέσο άντλησης
κεφαλαίων
Ατομική επιχείρηση: μια επιχείρηση που δεν έχει νομική μορφή ή νομικό πρόσωπο πέρα από το
φυσικό πρόσωπο που την κατέχει και τη διαχειρίζεται.

Νομικό καθεστώς: είναι η θέση που αναγνωρίζει ο νόμος σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και
συνήθως συνοδεύεται από προνόμια, υποχρεώσεις, εξουσίες ή περιορισμούς, τα οποία ορίζονται
από το νόμο.
Νομική μορφή: ο τρόπος οργάνωσης ενός νομικού προσώπου (ενός οργανισμού), οι υποχρεώσεις
και τα δικαιώματά του, καθώς και τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μελών του,
καθορίζονται από σύνολα ειδικών νομικών διατάξεων, που κατηγοριοποιούνται ως νομικές
μορφές.
Ευθύνη: το να είναι κανείς υπόλογος στο νόμο. Όταν μιλάμε για νομικές μορφές επιχειρήσεων, η
ευθύνη αναφέρεται στον βαθμό στον οποίο οι ιδιοκτήτες / μέλη είναι προσωπικά υπεύθυνοι για
τυχόν χρέη της εταιρείας.
Κοινωνική επιχείρηση: μια επιχείρηση με πρωταρχικό στόχο κάποιο κοινωνικό σκοπό.

Μάθημα 5: Establishment Procedures and Strategy Planning
Διαδικασίες ίδρυσης είναι εκείνες που πρέπει να ακολουθήσει μια επιχείρηση Κ.ΑΛ.Ο. που
υποβάλλει αίτηση στις αρμόδιες αρχές μιας τοπικής - περιφερειακής - εθνικής χώρας,
προκειμένου να εγγραφεί στα μητρώα και να λάβει τις απαραίτητες άδειες για να ξεκινήσει τις
δραστηριότητές της σύμφωνα με το υφιστάμενο νομικό και κανονιστικό πλαίσιο.
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Τα Κέντρα Ενιαίας Εξυπηρέτησης (ΚΕΕ) είναι πύλες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που επιτρέπουν
στους παρόχους υπηρεσιών να λαμβάνουν τις πληροφορίες που χρειάζονται και να
ολοκληρώνουν τις διοικητικές διαδικασίες στο Διαδίκτυο. Τις διαχειρίζεται το δίκτυο εθνικών
συντονιστών «EUGO».
Ο Στρατηγικός Προγραμματισμός περιγράφει τι πρόκειται να κάνει ένας οργανισμός,
προκειμένου να επιτύχει την εκπλήρωση του οράματος και της αποστολής του. Το στρατηγικό
σχέδιο είναι η πυξίδα του οργανισμού. Ένα σαφές και εμπνευσμένο όραμα, μια σαφώς

καθορισμένη αποστολή, η σαφής διατύπωση των αναμενόμενων αποτελεσμάτων και των
ενεργειών για την επίτευξή τους είναι βασικά συστατικά ενός καλά διαμορφωμένου στρατηγικού
σχεδίου.
Ένα λογικό μοντέλο εξηγεί πώς μια κοινωνική επιχείρηση θα ολοκληρώσει την αποστολή και το
όραμά της. Είναι μια περιγραφή των διαδοχικών βημάτων που πρέπει να γίνουν προκειμένου να
επιτευχθεί ο επιδιωκόμενος αντίκτυπος. Μια απλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου ώστε να
χωράει σε μία σελίδα, μια αναπαράσταση των βασικών στοιχείων της ιδέας σας, έτσι ώστε να
μπορεί να γίνει εύκολα κατανοητή από τα άτομα εντός και εκτός του οργανισμού σας. Είναι ένας
οδικός χάρτης που θα ακολουθήσετε για να πετύχετε τους μακροπρόθεσμους κοινωνικούς ή / και
περιβαλλοντικούς σας στόχους.
Η ισορροπημένη κάρτα αποτελεσμάτων για κοινωνικές επιχειρήσεις είναι ένα πολυδιάστατο
εργαλείο μέτρησης απόδοσης, που αναπτύχθηκε από τους Kaplan και Norton για τον
επιχειρηματικό τομέα, το οποίο έχει τροποποιηθεί για να προσαρμοστεί στον κοινωνικό τομέα,
όντας ευέλικτο μεταξύ κοινωνικών επιχειρήσεων όσον αφορά το είδος των διατάσεων και τις
συγκεκριμένες μετρήσεις.

Μάθημα 6: Η ιδρυτική ομάδα
Σύνολο ατόμων: ένας αριθμός ατόμων που βρίσκονται ταυτόχρονα στο ίδιο μέρος. Θεωρούνται
σύνολο επειδή έχουν κάτι κοινό.
Ομάδα: ένα κοινωνικό σύνολο ανθρώπων οργανωμένων για να συνεργαστούν. Έχει κανόνες,
ιεραρχία, δύναμη και συναισθηματικές σχέσεις.
Συν-δημιουργία: Μέσα από μια σειρά βημάτων, τα άτομα καλούνται να συνεισφέρουν, να
αναπτύξουν, να αξιολογήσουν και να βελτιώσουν ιδέες και έννοιες.
Διαμοιρασμός: όταν μοιράζεσαι κάτι με ένα άλλο άτομο, το έχετε, το χρησιμοποιείτε ή το
καταλαμβάνετε και οι δύο. Εάν μοιραζεστε μια εμπειρία με κάποιον, τότε έχετε την ίδια εμπειρία,
συνήθως επειδή ήσασταν μαζί εκείνη τη στιγμή.
Συλλογική αντίληψη: Τα μέλη της ομάδας γνωρίζουν ότι είναι μέλη της ομάδας. Αυτή η
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συλλογική αντίληψη τους υποχρεώνει να σχηματίσουν συμπεριφορές που είναι αποδεκτές από το
σύνολο. Ταυτόχρονα, όμως, το σύνολο παρουσιάζει μια "επιπλέον" ταυτότητα πέρα από τις
προσωπικότητες και τα χαρακτηριστικά των μελών του. Η ομάδα δεν είναι απλώς ένα άθροισμα
των ικανοτήτων των μελών της, αλλά κάτι περισσότερο (Gestalt).
Επικοινωνία: Η αποστολή, το όραμα, η δήλωση αξιών και ο σχεδιασμός της ομάδας λειτουργούν
μαζί για να σχηματίσουν μια εικόνα της ομάδας στα μάτια των μελών της (και των πελατών). Τα
βασικά χαρακτηριστικά αυτών των οργανωτικών δομικών στοιχείων πρέπει να εκπροσωπούνται

σε όλα τα επίπεδα επικοινωνίας. Κάθε μέλος μιας αποτελεσματικής ομάδας πρέπει να είναι σε
θέση να μεταφέρει τις ιδέες αποτελεσματικά, τόσο προφορικά όσο και γραπτά.
Αλληλεπίδραση: Τα μέλη της ομάδας επηρεάζουν το ένα το άλλο. Αυτή η αλληλεπίδραση
προκαλεί μια κατάσταση που υπερβαίνει τη συνεισφορά κάθε μέλους και δημιουργεί
πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα για την ομάδα. Η γνώμη των άλλων μελών της ομάδας επηρεάζει
τις αντιδράσεις κάθε μέλους, καθώς η αίσθηση της «ομάδας» υπάρχει ακόμη και όταν τα μέλη
δεν βρίσκονται στο ίδιο μέρος.
Συνοχή: Στην προσπάθεια να παραμείνουν στην ομάδα, τα μέλη συμβάλλουν στην εξέλιξή της και
την επίτευξη των στόχων της και συμμετέχουν στις δραστηριότητές της. Εξέλιξη της ομάδας είναι
οι συνειδητές ενέργειες που στοχεύουν στον εντοπισμό και την άρση των εμποδίων, καθώς και
στη βελτίωση της συμπεριφοράς έτσι ώστε να μπορεί να οδηγήσει σε εξαιρετική απόδοση.
Σχέσεις μελών: Η αλληλεπίδραση των μελών της ομάδας βελτιώνει τις προσωπικές τους σχέσεις
αναπτύσσοντας αλληλεξάρτηση, φιλία και αμοιβαίο σεβασμό. Στην ομαδική εργασία όλοι
συμμετέχουν και δεσμεύονται. Ακούνε ο ένας τον άλλον, συσχετίζουν πληροφορίες,
επιβεβαιώνουν όταν συμφωνούν και επισημαίνουν διαφωνίες.
Ρόλος ενός μέλους ομάδας: ο ρόλος ή η λειτουργία που έπαιξε ή υιοθέτησε ένα άτομο σε μια
ομάδα, επηρεασμένο από την προσδοκία του για το τι αρμόζει.

Μάθημα 7: Διοίκηση και διακυβέρνηση Κ.ΑΛ.Ο.

Κοινωνική σκοπιμότητα Κ.ΑΛ.Ο.: Σε ποιο βαθμό τα οφέλη ενός έργου έχουν τη δυνατότητα να
φτάσουν στους ωφελούμενους και κατά πόσο αυτό συμβαίνει στην πράξη.
Συνεταιριστική διακυβέρνηση: Ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η διαχείριση ενός συνεταιρισμού
και οι συγκεκριμένες ενέργειες που γίνονται για την επίτευξη των κοινωνικών στόχων και της
οικονομικής βιωσιμότητας.
Συνεταιριστική διοίκηση: Το στοιχείο λήψης αποφάσεων του συνεταιρισμού, που εμπεριέχει τη
διαμόρφωση και την εκτέλεση λειτουργικών πολιτικών, την παροχή καλών υπηρεσιών, τη διατήρηση
της οικονομικής ευρωστίας και την αποδοτική λειτουργία για την επίτευξη των στόχων του.
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Ετήσιες συνελεύσεις μελών: Η ετήσια συνέλευση μελών είναι μια ετήσια συνάντηση στην οποία
προσκαλούνται όλα τα μέλη του συνεταιρισμού. Κατά την ετήσια συνέλευση, τα μέλη εκλέγουν το
διοικητικό συμβούλιο του συνεταιρισμού, μπορούν να ψηφιστούν οι κανονιστικές αναθεωρήσεις
και άλλα σημαντικά ζητήματα μπορούν να τεθούν στην ολομέλεια. Συνήθως παρουσιάζονται
αναφορές για την οικονομική κατάσταση και τη γενική ευρωστία του συνεταιρισμού. (https://
sites.google.com/site/nassaugardens/Home/glossary-of-cooperative-terms)
Κανονισμοί: Οι κανονισμοί είναι ένα γραπτό σύνολο διατάξεων και οδηγιών που ακολουθεί η

συνεταιριστική εταιρεία στις λειτουργίες διακυβέρνησης. Συνήθως οποιεσδήποτε αλλαγές στους
κανονισμούς απαιτούν ψηφοφορία της ολομέλειας σε συνεδρίαση που καλείται εγκαίρως. Οι
κανονισμοί καλύπτουν συνήθως θέματα όπως τον τρόπο εκλογής του διοικητικού συμβουλίου,
τον χρόνο πραγματοποίησης συνεδριάσεων και άλλα θέματα που σχετίζονται με τη διακυβέρνηση
του συνεταιρισμού. (https://sites.google.com/site/nassaugardens/Home/glossary-of-cooperativeterms)
Μέλος / Μέτοχος: Ένα άτομο που κατέχει μια μερίδα ή ιδιότητα μέλους σε έναν συνεταιρισμό.
Ανάλογα με τον τύπο του συνεταιρισμού, τα μέλη αναφέρονται επίσης ως μέτοχοι. (https://
sites.google.com/site/nassaugardens/Home/glossary-of-cooperative-terms)
Πλειοψηφικό: Πρόκειται για ένα σύστημα λήψης αποφάσεων όπου μία απόφαση γίνεται δεκτή
μόνο με την ψήφο περισσότερων από τα μισά (50%) μέλη.
Συναίνεση: Πρόκειται για μια διαδικασία λήψης αποφάσεων κατά την οποία πρέπει όλοι να
συμφωνήσουν σε κάτι για να υπερψηφιστεί μια απόφαση.

Μάθημα 8: Χρηματοδότηση Κ.ΑΛ.Ο.
Κεφάλαιο: Αναφέρεται σε όλους τους τύπους πλούτου που ανήκουν σε έναν επιχειρηματία ή μια
επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένων μετρητών και περιουσιακών στοιχείων. Άλλες μορφές
κεφαλαίου είναι, μεταξύ άλλων, η ακίνητη περιουσία, ο εξοπλισμός, το ανθρώπινο δυναμικό και
η πνευματική ιδιοκτησία. [Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2019)]

Κοινωνική χρηματοδότηση: Η κοινωνική χρηματοδότηση μπορεί να γίνει κατανοητή ως ένας
ευρύς χώρος όπου διάφορες μορφές κεφαλαίου δομούνται με τρόπους που να λαμβάνουν
υπόψη και να εκτιμούν τόσο τη χρηματοοικονομική απόδοση όσο και τη δημιουργία κοινωνικής
αξίας. [Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2019)]
Χρηματοδοτικό μέσο: Η μέθοδος και τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την παροχή
χρηματοδότησης σε μια επιχείρηση. Ανάλογα με το πλαίσιο, ο ορισμός των χρηματοδοτικών
μέσων μπορεί να περιλαμβάνει μόνο επιστρεπτέα χρηματοδότηση ή μπορεί να είναι ευρύτερος
και να περιλαμβάνει και επιχορηγήσεις. [Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2019)]
Ενδυνάμωση ικανοτήτων (capacity building): Μια προσέγγιση που στοχεύει στην ενίσχυση των
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οργανισμών ώστε να αυξήσουν τη συνολική τους απόδοση, αναπτύσσοντας δεξιότητες ή
βελτιώνοντας δομές και διαδικασίες. [Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2019)]
Επενδυτική ετοιμότητα: Εργασία που βοηθά τις επιχειρήσεις να προετοιμαστούν να δεχθούν
χρέη, ίδια κεφάλαια ή άλλα είδη επενδύσεων. Για όσους δεν προχωρήσουν σε επενδύσεις ως
αποτέλεσμα μιας τέτοιας εργασίας, η εργασία ετοιμότητας για επενδύσεις μπορεί να τους
βοήθησε να αποκτήσουν καλύτερη κατανόηση των χρημάτων και να προετοιμάσουν
επιχειρηματικά και οικονομικά μοντέλα με μεγαλύτερη εμπιστοσύνη. Η υποστήριξη ετοιμότητας

για επενδύσεις μπορεί να παρασχεθεί από οργανισμούς υποστήριξης ή από επενδυτές.
[Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2019)]
Μηχανισμοί αυτοχρηματοδότησης [ΔΟΕ (2019)] :
Κοινωνική βάση: Οι μηχανισμοί αυτοχρηματοδότησης περιλαμβάνουν την ενέργεια και την
πρακτική της χρήσης του ιδίου κεφαλαίου μιας επιχείρησης για την παροχή χρηματοδότησης.
Επιτρέπει στην εταιρεία να διατηρήσει τον έλεγχο ανεξάρτητα από την εξωτερική επιρροή και να
μεγαλώσει χωρίς χρέος. Ωστόσο, η ικανότητα επέκτασης της επιχείρησης ενδέχεται να
περιοριστεί λόγω έλλειψης κεφαλαίου.
Κεφάλαιο από μέλη – Εσωτερική αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (internal equity): Το κεφάλαιο
μελών είναι ο λογαριασμός μετοχών που δείχνει το μερίδιο του ιδιοκτήτη στην επιχείρηση. Με

άλλα λόγια, ο λογαριασμός αυτός δείχνει πόσα από τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας
ανήκουν στα μέλη αντί των πιστωτών. Η εσωτερική αύξηση μετοχικού κεφαλαίου προέρχεται από
την επιχείρηση και επομένως δεν υπάρχει ο κίνδυνος χαλάρωσης ή απόκλισης από την αποστολή.
Ιστορικά πλεονάσματα (χρήματα που έχουν δημιουργηθεί τα προηγούμενα χρόνια και
διατηρούνται στον οργανισμό) μπορούν να χρησιμοποιηθούν για επενδύσεις σε νέες ιδέες,
έρευνα αγοράς για μια νέα αγορά κ.λπ. Για παράδειγμα, ένας συνεταιρισμός θα μπορούσε να
δημιουργήσει ένα ταμείο στο οποίο πληρώνει 5% «παρακράτηση» από όλα τα αγαθά και τις
υπηρεσίες που αγοράζουν τα μέλη. Τα χρήματα του ταμείου στη συνέχεια χρησιμοποιούνται ως
ίδια κεφάλαια για την εξασφάλιση δανείων. Όταν τα δάνεια εξοφληθούν, η παρακράτηση μπορεί
να αποδεσμευτεί και να επιστραφεί στα μέλη ή να επανεπενδύθεί.
Κοινωνικό δάνειο: Το κοινωνικό δάνειο είναι μια μορφή χρηματοδότησης, συνήθως για
συνεταιρισμούς, βάσει κεφαλαίου που συνεισφέρουν τα μέλη, αποπληρωτέου συνήθως
μεσοπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα με την προσθήκη επιτοκίων.
Εξωτερική μετοχική χρηματοδότηση (external equity): Ως αντάλλαγμα μιας εξωτερικής
επένδυσης σε μετοχές, ο επενδυτής αναμένει συνήθως να λάβει μετοχές στην επιχείρηση. Αυτές
οι μετοχές μπορεί να συνεπάγονται δικαιώματα, όπως το δικαίωμα ψήφου για εταιρικά θέματα.
Σε μια εταιρική δομή, ο επενδυτής αναμένει να λάβει δικαιώματα ψήφου ανάλογα με το μέγεθος
της επένδυσης. Ένας συνεταιρισμός, όμως, λειτουργεί συνήθως με δημοκρατική δομή μιας
ψήφου ανά επενδυτή, ανεξάρτητα από το μέγεθος της επένδυσης. Πολύ λίγες μετοχές
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κοινωνικών επιχειρήσεων αναφέρονται ή διαπραγματεύονται σε χρηματιστήρια, και έτσι τα
ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια ενδέχεται να αναζητήσουν μια εμπορική πώληση (δηλαδή την
πώληση της επιχείρησης σε άλλη επιχείρηση) ως προτιμότερη στρατηγική εξόδου τους.
Υβριδική χρηματοδότηση: Σύνολο χρηματοοικονομικών μέσων με τη φύση του χρέους, αλλά που
παρουσιάζουν τυπικά χαρακτηριστικά μετοχών, όπως ευέλικτες μορφές αποπληρωμής
κεφαλαίου, πληρωμές συνδεδεμένες με τα εταιρικά αποτελέσματα και δευτερεύουσα κατάταξη
στη σειρά απαίτησης σε σχέση με τους παραδοσιακούς χρεωστικούς τίτλους (π.χ. ομόλογα). [ΔΟΕ

(2019)]
Υπομονετικό κεφάλαιο: το υπομονετικό ή μακροπρόθεσμο κεφάλαιο επιτρέπει στον επενδυτή να
πραγματοποιήσει μια οικονομική επένδυση σε μια επιχείρηση χωρίς καμία προσδοκία γρήγορου
κέρδους. Αντ' αυτού, ο επενδυτής είναι πρόθυμος να παραιτηθεί από την άμεση απόδοση,
αναμένοντας πιο ουσιαστικές αποδόσεις στην πορεία. Αν και το υπομονετικό κεφάλαιο μπορεί να
θεωρηθεί παραδοσιακό επενδυτικό μέσο, έχει αποκτήσει νέα ζωή με την άνοδο των
περιβαλλοντικά και κοινωνικά υπεύθυνων επιχειρήσεων. Μπορεί να έχει τη μορφή ιδίων
κεφαλαίων αλλά και χρεών, εγγυήσεων δανείων ή άλλων χρηματοοικονομικών μέσων και
χαρακτηρίζεται από πιο μακροπρόθεσμους χρονικούς ορίζοντες για την αποπληρωμή. Το
κεφαλαίο μπορεί να προέρχεται από φιλανθρωπικές πηγές, επενδυτικά κεφάλαια ή κάποιο
συνδυασμό των δύο. Το υπομονετικό κεφάλαιο δεν είναι επιχορήγηση, είναι μια επένδυση που

αποσκοπεί στην απόδοση του αρχικού κεφαλαίου συν τόκους (συχνά κάτω από το επιτόκιο της
αγοράς). Δεν επιδιώκει τόσο τη μεγιστοποίηση του κέρδους για τους επενδυτές αλλά μάλλον τον
κοινωνικό αντίκτυπο. [ΔΟΕ (2019)]
Μέσα δανειοδότησης (πίστωση): Τα μέσα δανειοδότησης ή πίστωσης παρέχουν στους
δανειολήπτες κεφάλαιο με αντάλλαγμα την αποπληρωμή αυτού του αρχικού κεφαλαίου μαζί με
τόκους, βάσει προκαθορισμένων χρονικών πλαισίων και όρων επιτοκίου. Ενδέχεται να
απαιτούνται και εγγυήσεις. [ΔΟΕ (2019)]
Συμμετοχική χρηματοδότηση (crowdfunding) [ΔΟΕ (2019)]:
Συμμετοχική χρηματοδότηση μετοχών (equity crowdfunding): Η συμμετοχική χρηματοδότηση
μετοχών είναι ένας μηχανισμός που επιτρέπει σε ευρείες ομάδες επενδυτών (το «πλήθος») να
χρηματοδοτούν νεοφυείς εταιρείες και μικρές επιχειρήσεις με αντάλλαγμα μετοχές. Οι επενδυτές
δίνουν χρήματα σε μια επιχείρηση και λαμβάνουν ιδιοκτησία ενός μεριδίου αυτής της
επιχείρησης. Εάν η επιχείρηση πετύχει, τότε η αξία της αυξάνεται, και μαζί της και η αξία του
μεριδίου σε αυτήν την επιχείρηση. Ισχύει επίσης και το αντίστροφο.
Συμμετοχική χρηματοδότηση δανεισμού (debt crowdfunding) ή διομότιμος δανεισμός (peer-topeer lending): Ο δανεισμός από το πλήθος, γνωστός και ως διομότιμος δανεισμός, είναι η
πρακτική του δανεισμού χρημάτων μέσω διαδικτυακών υπηρεσιών που φέρνουν σε άμεση
επαφή δανειστές και δανειολήπτες. Αυτή η μορφή αδιαμεσολάβητου δανεισμού, βασιζόμενου
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συνήθως σε κάποια διαδικτυακή πλατφόρμα, μπορεί να λειτουργήσει με λιγότερα έμμεσα έξοδα
και να παρέχει την υπηρεσία φθηνότερα από τα παραδοσιακά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Ως
αποτέλεσμα, οι δανειστές μπορούν να κερδίσουν υψηλότερες αποδόσεις σε σύγκριση με τα
αποταμιευτικά και επενδυτικά προϊόντα που προσφέρουν οι τράπεζες, ενώ οι δανειολήπτες
μπορούν να δανειστούν χρήματα με χαμηλότερα επιτόκια. Ωστόσο, τα δάνεια μέσω ιστότοπων
διομότιμης δανειοδότησης ενέχουν τον κίνδυνο αθέτησης πληρωμών εκ μέρους του δανειολήπτη.
Συμμετοχική χρηματοδότηση δωρεών (Donation Crowdfunding): Η συμμετοχική χρηματοδότηση

δωρεών είναι ένας τρόπος συγκέντρωσης χρημάτων για ένα έργο, ζητώντας από μεγάλο αριθμό
ενδιαφερόμενων να πραγματοποιήσουν μεμονωμένες δωρεές μικρών ποσών. Σε αντάλλαγμα, οι
υποστηρικτές ενδέχεται να λάβουν ανταμοιβές αυξανόμενου κύρους σε συνάρτηση με το μέγεθος
της δωρεάς. Ωστόσο, για τα μικρότερα ποσά, ο χρηματοδότης μπορεί να μη λάβει τίποτα. Μπορεί
επίσης να χρησιμοποιηθεί για τη συγκέντρωση κεφαλαίων για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Οι
χρηματοδότες δεν αποκτούν καμία ιδιοκτησία ή δικαιώματα επί του έργου.
Κοιλάδα του θανάτου (Valley of death): Η «κοιλάδα του θανάτου» αναφέρεται στο χρονικό
διάστημα που ξεκινά από τη στιγμή που μια νεοφυής επιχείρηση λαμβάνει μια αρχική εισφορά
κεφαλαίου έως τη στιγμή που αρχίζει να δημιουργεί έσοδα. Κατά τη διάρκεια αυτής της
περιόδου, η πρόσθετη χρηματοδότηση είναι συνήθως σπάνια, αφήνοντας την επιχείρηση
ευάλωτη στις απαιτήσεις των ταμειακών ροών. Ο όρος αναφέρεται στην υψηλή πιθανότητα να

πεθάνει μία νεοφυής επιχείρηση προτού δημιουργήσει μια σταθερή ροή εσόδων. Όσο
περισσότερο χρόνο η επιχείρηση “καίει” τα μετρητά της, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα να
μην αντέξει [Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2019)].
Κεφάλαιο κίνησης: Όλοι οι οργανισμοί αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις μεταξύ των δαπανών και
της λήψης χρημάτων. Αυτές είναι γνωστές ως χρονικές διαφορές και η χρηματοδότηση που
απαιτείται για τη διαχείριση ή τη γεφύρωση αυτών των διαφορών είναι γνωστή ως κεφάλαιο
κίνησης. [Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2019)]

Μάθημα 9: Κοινωνικό επιχειρηματικό σχέδιο και Κοινωνικός αντίκτυπος

Ετοιμότητα για σταδιοδρομία (career readiness): Πριν δημιουργήσετε ή ενταχθείτε σε μια
κοινωνική επιχείρηση, είναι απαραίτητο να επιτευχθεί ένας ορισμένος βαθμός ετοιμότητας
σταδιοδρομίας. Σύμφωνα με ορισμένους εμπειρογνώμονες σταδιοδρομίας, αυτή ορίζεται ως «η
επίτευξη και η επίδειξη των απαιτούμενων ικανοτήτων που προετοιμάζουν γενικά τους
αποφοίτους για μια επιτυχή μετάβαση στο χώρο εργασίας. Αυτές οι ικανότητες είναι: κριτική
σκέψη/επίλυση προβλημάτων· ορθή συλλογιστική για την ανάλυση προβλημάτων, τη λήψη
αποφάσεων και την επίλυση προβλημάτων». (Όπως ορίζεται από το NACE Center for Career
Development and Talent Acquisition).
Επιχειρηματίας

(entrepreneur):

Είναι

σημαντικό

να

γίνει

διάκριση

μεταξύ

του
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αυτοαπασχολούμενου, αφενός, ως άτομο που παρέχει υπηρεσίες ή αγαθά ως ελεύθερος
επαγγελματίας για να ζήσει, και του επιχειρηματία, αφετέρου, ως άτομο που μετατρέπει τους
πόρους σε δράση (ο εργοδότης). Σύμφωνα με έναν κοινό ορισμό, ο επιχειρηματίας (entrepreneur)
είναι «κάποιος που παίρνει την πρωτοβουλία οργανώνοντας μια επιχείρηση για να εκμεταλλευτεί
μια ευκαιρία και, ως υπεύθυνος για τη λήψη αποφάσεων, αποφασίζει τι, πώς και τι ποσότητα
ενός αγαθού ή μιας υπηρεσίας θα παραχθεί. Ένας επιχειρηματίας παρέχει επιχειρηματικό
κεφάλαιο αναλαμβάνοντας τους κινδύνους και παρακολουθεί και ελέγχει τις επιχειρηματικές
δραστηριότητες. Ο επιχειρηματίας είναι συνήθως μοναδικός ιδιοκτήτης, συνεταίρος ή κάτοχος
της πλειοψηφίας των μετοχών μιας επιχείρησης». Επιπλέον, «Σύμφωνα με τον οικονομολόγο
Joseph Alois Schumpeter (1883-1950), οι επιχειρηματίες (entrepreneurs) δεν έχουν απαραίτητα
ως κίνητρο το κέρδος αλλά το βλέπουν ως μέτρο επιτεύγματος ή επιτυχίας. Ο Schumpeter
ανακάλυψε ότι εκτιμούν πολύ την αυτονομία, προσπαθούν να ξεχωρίσουν μέσω της αριστείας,
είναι εξαιρετικά αισιόδοξοι (διαφορετικά δεν θα γινόταν κανένα εγχείρημα) και πάντα προτιμούν
τις προκλήσεις μεσαίου κινδύνου (ούτε πολύ εύκολες, ούτε καταστροφικές). http://
www.businessdictionary.com/definition/entrepreneurship.html
Κοινωνικό επιχειρηματικό σχέδιο: Ένα κοινωνικό επιχειρηματικό σχέδιο είναι ένα έγγραφο που
περιγράφει λεπτομερώς μια κοινωνική επιχείρηση. Μπορεί να αναφέρεται σε μια υπάρχουσα
κοινωνική επιχείρηση ή μια ιδέα κοινωνικής επιχείρησης που δεν έχει ακόμη εφαρμοστεί. Ένα

κοινωνικό επιχειρηματικό σχέδιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εσωτερικός οδηγός διοίκησης για
τους ιδιοκτήτες ή τη διοίκηση της κοινωνικής επιχείρησης. Μπορεί, όμως, εξίσου να
χρησιμοποιηθεί εξωτερικά, για να πληροφορήσει άλλους σχετικά με την κοινωνική επιχείρηση και
τον τρόπο λειτουργίας της. Από αυτήν την άποψη, είναι ένα σημαντικό εργαλείο εάν ο κοινωνικός
επιχειρηματίας θέλει να πείσει άλλους να συμμετέχουν στην κοινωνική επιχείρηση, ιδίως
επιχειρηματικούς εταίρους ή πιθανούς δανειστές και επενδυτές. (Όπως ορίζεται από τη Διεθνή
Οργάνωση Εργασίας - ILO, 2011, Social Business Plan Competition Handbook).
Κοινωνικό μάρκετινγκ: Ένα σύνολο εννοιών και αρχών, βασισμένων σε αποδεικτικά στοιχεία και
στην εμπειρία, που προέρχονται από τον τομέα του μάρκετινγκ και παρέχουν μια συστηματική
προσέγγιση για να επηρεάσουν συμπεριφορές προς όφελος ατόμων και κοινοτήτων για το κοινό
καλό. Όπως και το εμπορικό μάρκετινγκ, είναι μια συγχώνευση της επιστήμης, πρακτικής

τεχνογνωσίας

και

αναστοχασμού

που

επικεντρώνεται

στη

συνεχή

βελτίωση

της

αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των προγραμμάτων. (Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης
και Ελέγχου Νόσων. Κοινωνικός οδηγός μάρκετινγκ για διαχειριστές δημόσιας υγείας και
επαγγελματίες. Στοκχόλμη: ECDC; 2014).
Αξιολόγηση: Ο τυποποιημένος τρόπος περιγραφής του τι πράττει ένας οργανισμός, πώς ένας
στόχος ή μια δήλωση μετατρέπεται σε πραγματικότητα, με άλλα λόγια η παρουσίαση των
βασικών παραγόντων που προκάλεσαν μια επέμβαση. Είναι μια πρακτική που απαιτεί
συγκεκριμένη χρήση όρων, όπως εισροές, δραστηριότητες, εκροές, αποτελέσματα και αντίκτυπο.

184

Δεξιότητες στην Κοινωνική Όικονομία: Εγχειρίδιο Εκπαιδευόμενου

Ένα κοινό λεξιλόγιο και ένα αναγνωρισμένο πρότυπο για αυτό το είδος εργασίας έχει εφαρμοστεί
από την Carol H. Weiss από το 1995. Σήμερα υπάρχουν πολλές εξελίξεις και προσθήκες στον
τομέα, οι οποίες βοηθούν τις κοινωνικές επιχειρήσεις ή/και τα προγράμματα και τις συνεργασίες
κοινωνικής αλληλεγγύης να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με τα επιτεύγματα και τις προκλήσεις
τους. Επιπλέον, οι διαδικασίες αξιολόγησης βοηθούν τα οικονομικά προγράμματα κοινωνικής
αλληλεγγύης να είναι επιλέξιμα για ιδιωτικές επενδύσεις ή/και δημόσια χρηματοδότηση.
Δείκτες (sample indicators): Ένα αντιπροσωπευτικό κομμάτι ενός προτεινόμενου άξονα

αξιολόγησης. Η αξιολόγηση ή οποιαδήποτε άλλη πρακτική αποτίμησης, προϋποθέτει μια
ορθολογική σύνθεση ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων που να μπορούν να παράγουν μια
αξιόπιστη και περιεκτική εικόνα του εκτελεσθέντος σχεδίου ενός οργανισμού. Στην περίπτωσή
μας οι Συνεταιριστικές Αρχές, όπως τις ορίζει η Διεθνής Συνεργατική Συμμαχία (ICA), μπορούν να
χρησιμεύσουν ως άξονας αξιολόγησης. Χρησιμοποιώντας λοιπόν τις Συνεταιριστικές Αρχές ως
άξονα αξιολόγησης, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε π.χ. το ποσοστό των περιουσιακών
στοιχείων που ανήκουν σε εξωτερικούς επενδυτές ως δείκτη που αναφέρεται στην τέταρτη
συνεταιριστική αρχή της Αυτονομίας και ανεξαρτησίας .
Κοινωνική Λογιστική, Αναφορά και Έλεγχος - SARA: Ένας γενικός όρος για την αξιολόγηση των
αποτελεσμάτων των κοινωνικών επιχειρήσεων που βασίζεται σε πάνω από 30 χρόνια θεωρητικής
συγκρότησης και πρακτικής εφαρμογής. Αναφέρεται στην προσθήκη των κοινωνικών ζητημάτων

στις παραδοσιακές λογιστικές υπηρεσίες. Προερχόμενη κυρίως από το λογιστικό επάγγελμα, δεν
αποτελεί μια ενιαία μέθοδο, αλλά μάλλον ένα σύνολο πρακτικών και εργαλείων. Με την πάροδο
των ετών έχει επεκταθεί, “παράγοντας” εργαλεία όπως η Ανεπτυγμένη Δήλωση Προστιθέμενης
Αξίας (EVAS), η Κοινωνική Απόδοση Επενδύσεων (SROI) και η Παγκόσμια Πρωτοβουλία Αναφοράς
(GRI). H προσέγγιση SARA στηρίζεται

στους ακόλουθους τρεις πυλώνες i) Αποσαφήνιση

αποστολής, στόχων και ενδιαφερόμενων/εμπλεκομένων, ii) Εντοπισμός δεικτών για την αποστολή
και τους στόχους και iii) Επαλήθευση των αναφερόμενων αποτελεσμάτων.
Επαλήθευση: Η διαδικασία του κοινωνικού ελέγχου όπου ένας ελεγκτής και μια εντεταλμένη
ομάδα (ειδικών ή άλλων ενδιαφερόμενων) εξετάζουν την εμβέλεια/αποστολή/δήλωση, το σχέδιο
κοινωνικής δράσης και οποιαδήποτε άλλη σχετική πληροφορία μιας κοινωνικής επιχείρησης,
προγράμματος ή συνεργασίας Κ.ΑΛ.Ο. Η διαδικασία επαλήθευσης έχει μεγάλη σημασία για την
επιβεβαίωση του σκεπτικού μιας δήλωσης, με βάση αποτελεσματικά, αξιόπιστα και συνεπή
δεδομένα. Σε πολλές περιπτώσεις, η επαλήθευση απαιτεί τόσο εσωτερικές όσο και εξωτερικές
μαρτυρίες, και συγκεκριμένες αποδείξεις που μπορούν να γίνουν κατανοητές από όλα τα
ενδιαφερόμενα μέρη.
Κοινωνικός αντίκτυπος: Το αποτύπωμα ή οποιαδήποτε άλλη άμεση ή έμμεση επίδραση που
ασκεί μια κοινωνική επιχείρηση ως αποτέλεσμα της λειτουργίας ή της παρουσίας της γενικά. Η
εργασία μιας κοινωνικής επιχείρησης μπορεί να έχει βραχυπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη
επίδραση στην ζωή της κοινότητας και διασυνδέεται με οριζόντιες παρεμβάσεις (για παράδειγμα
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μειωμένους φόρους για μια κοινωνική υπηρεσία) ή κάθετες παρεμβάσεις (εφαρμογή μιας
ανατεθείσας εργασίας από δημόσιες αρχές ή κάποιο κίνημα).
Ενδιαφερόμενοι (stakeholders): Ένα άτομο ή νομική οντότητα που ενδιαφέρεται για την εργασία,
τα παραγόμενα και τα αποτελέσματα μιας κοινωνικής επιχείρησης ή της Κ.ΑΛ.Ο. στο σύνολό της.
Ένας ενδιαφερόμενος μπορεί επίσης να οριστεί ως ένα επηρεαζόμενο μέρος από το εξωτερικό
περιβάλλον (εκτός) μιας κοινωνικής επιχείρησης. Ένας ενδιαφερόμενος μπορεί να έχει άμεση
σχέση (πελάτης) ή έμμεση σχέση (δήμος) με μια κοινωνική επιχείρηση.

Μάθημα 10: Κοινωνικό franchising
Κοινωνική αναπαραγωγή: Η αναπαραγωγή μιας κοινωνικής επιχείρησης σε μια νέα τοποθεσία.
Κοινωνικό franchising (δικαιοχρησία): Μια συγκεκριμένη μορφή αναπαραγωγής μιας κοινωνικής
επιχείρησης. Περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο μέρη, τον δικαιοπάροχο και έναν ή περισσότερους
δικαιοδόχους.
Δικαιοπάροχος (Franchisor): Η αρχική κοινωνική επιχείρηση που χρησιμεύει ως πρωτότυπο και η
οποία ξεκινά τη διαδικασία franchising.
Δικαιοδόχος (Franchisee): Η νέα κοινωνική επιχείρηση που δημιουργείται, λαμβάνοντας την ίδια
μορφή με την αρχική σε ένα νέο μέρος.
Σύμβαση κοινωνικού franchise: Μια μορφή συμβολαίου μεταξύ του δικαιοπάροχου και του
δικαιοδόχου που καταγράφει αναλυτικά τα βασικά δικαιώματα και τις υποχρεώσεις και των δύο
μερών. ‘Ένας τύπος κοινωνικού franchise μπορεί να διαφέρει σημαντικά από κάποιον άλλον όσον
αφορά τις συμβάσεις δικαιοχρησίας, οι οποίες μπορούν να προσαρμοστούν στα τοπικά
χαρακτηριστικά, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του έργου.
Τέλος κοινωνικού franchise: Συνήθως, αλλά όχι πάντα, ο δικαιοδόχος πληρώνει στον
δικαιοπάροχο ένα χρηματικό ποσό, είτε αρχικά είτε σε μεταγενέστερο στάδιο. Συνήθως αυτό το
χρηματικό ποσό καλύπτει τα έξοδα του δικαιοπάροχου για την έναρξη της διαδικασίας
franchising, με άλλα λόγια τα χρήματα που δαπανήθηκαν για επιπλέον ώρες εργασίας κατά την

προετοιμασία των διαδικασιών. Το ποσό μπορεί να κυμαίνεται από πολύ μικρό σε μεσαίο.
Εγχειρίδιο κοινωνικού franchise: Ένα κείμενο που εκπονεί ο δικαιοπάροχος και περιέχει όλη την
τεχνογνωσία του όσον αφορά τις διαδικασίες, τις υπηρεσίες, τα προϊόντα και οποιεσδήποτε άλλες
σημαντικές πληροφορίες που θα βοηθήσουν τον δικαιοδόχο να δημιουργήσει μια επιτυχημένη
αναπαραγωγή της αρχικής κοινωνικής επιχείρησης.
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Συντελεστές
με αλφαβητική σειρά

Γιώργος Αλεξόπουλος
Ανώτερος Ερευνητής, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Μέλος του Λαϊκού Πανεπιστημίου Κ.ΑΛ.Ο.

Ο Δρ. Γιώργος Αλεξόπουλος είναι ερευνητής στο Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού
Πανεπιστημίου Αθηνών και ΣΕΠ στο ΠΜΣ «Κοινωνική & Αλληλέγγυα Οικονομία» του Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστημίου. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα κινούνται στο χώρο της κοινωνικής χρηματοδότησης, και
στη μελέτη και σχεδιασμό μηχανισμών, εργαλείων και προϊόντων για την κατάλληλη χρηματοδότηση των
επιχειρήσεων της ΚΑΟ. Έχει εργαστεί για τον ΟΟΣΑ ως ειδικός εμπειρογνώμονας σε θέματα κοινωνικής
χρηματοδότησης και ανάπτυξης της ΚΑΟ, καθώς και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε πιλοτικές δράσεις για την
ενίσχυση της προσφοράς και ζήτησης στο πεδίο της κοινωνικής χρηματοδότησης. Είναι μέλος διεθνών Think
Tanks για τις συνεταιριστικές τράπεζες, ενώ έχει διατελέσει μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα στην ομάδα εργασίας που εστίασε στην
βελτίωση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση των επιχειρήσεων της ΚΑΟ (GECES II – WP1 “Access to finance”)

Λάζαρος Αγγέλου
Φυσική, Msc Ηλεκτρονικών, Μηχανικός Τηλεπικοινωνιών,
Πρόεδρος ΠΡΩΣΚΑΛΟ, Μέλος του Λαϊκού Πανεπιστημίου Κ.ΑΛ.Ο.

Ο Λάζαρος Αγγέλου, γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1951. Σπούδασε Φυσική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης και Μάστερ Ηλεκτρονικών στο Ινστιτούτο Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου της
Ουαλίας. Τηλεπικοινωνιακός Μηχανικός, εκλέχθηκε στο Νομαρχιακό συμβούλιο Θεσσαλονίκης (1994),
Πρόεδρος της Νομαρχιακής Επιτροπής Οικονομικής-Βιομηχανικής Ανάπτυξης και Απασχόλησης (1994-1996).
Πρόεδρος της Πρωτοβουλίας Συνεργασίας για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (ΠΡΩΣΚΑΛΟ,
www.proskalo.net). Συνιδρυτής του Λαϊκού Πανεπιστημίου Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας
(www.univsse.gr). Μέλος της Κίνησης Κ 136 (www.136.gr), Συνιδρυτής πρώην Πρόεδρος του Δ.Σ. Του
Κοινωνικού Καταναλωτικού Συνεταιρισμού βιος coop (www.bioscoop.gr). Συνιδρυτής, μέλος του Δ.Σ. Της
Ενεργειακής Κοινότητας Θεσσαλονίκης – Κεντρικής Μακεδονίας (http://thessenergiacoop.blogspot.com/).
Συνιδρυτής, Πρόεδρος του Δ.Σ. Της Κοινοπραξίας Φορεών Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας για την
Ολοκληρωμένη, Αποκεντρωμένη, Κοινωνικής διαχείριση των Αποβλήτων με Διαλογή στην Πηγή (https://
kpxtapantare.blogspot.com/).

Αθανάσιος Κ. Δεβετζίδης
Μέλος του Λαϊκού Πανεπιστημίου Κ.ΑΛ.Ο., Θεσσαλονίκη

Ο Αθανάσιος Δεβετζίδης γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Είναι Σύμβουλος Σταδιοδρομίας και εκπαιδευτής
ενηλίκων. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην Κοινωνιολογία και στη Δια Βίου
Μάθηση και διαθέτει επαγγελματική εμπειρία στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα στα πεδία της
επαγγελματικής κατάρτισης, της διοίκησης της εκπαίδευσης και ως εξωτερικός συνεργάτης κοινωνικών
εταίρων. Η κοινωνική δικαιοσύνη και η κοινωνική ένταξη αποτελούν τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα. Είναι
μέλος του Λαϊκού Πανεπιστημίου Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας και της "Κίνησης 136" για την
συνεργατική διαχείριση του νερού στη Θεσσαλονίκη.
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Ιφιγένεια Δουβίτσα
Καθηγήτρια στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο,
Μέλος του Λαϊκού Πανεπιστημίου Κ.ΑΛ.Ο.

Η Ιφιγένεια Δουβίτσα είναι διδάκτορας συνεταιριστικού δικαίου της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου
Πανεπιστημίου Θράκης. Διδάσκει ως καθηγήτρια-σύμβουλός την ενότητα «Δημόσιες Πολιτικές και θεσμικό
πλαίσιο της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας» στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών για την
Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου Είναι ένα εκ των ιδρυτικών
μελών του Διεθνούς Περιοδικού Συνεταιριστικού Δικαίου και μέλος της συντακτικής του ομάδας. Είναι,
επίσης, εντεταλμένη ερευνήτρια για την περιοχή της Ευρώπης (regional researcher) των Cooperatives Europe
και συμμετέχει ως μέλος – εκπρόσωπος της Ευρώπης στη Διεθνή Επιτροπή του Συνεταιριστικού Δικαίου της
Διεθνούς Συνεταιριστικής Ένωσης (International Co-operative Alliance). Είναι
μέλος του Λαϊκού
Πανεπιστημίου Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και πρόεδρος του εποπτικού του συμβουλίου.

Κάρολος-Ιωσήφ Καβουλάκος
Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,
μέλος της επιτροπής προγράμματος σπουδών του Λαϊκού Πανεπιστημίου Κ.ΑΛ.Ο.

Ο Κάρολος Ιωσήφ Καβουλάκος είναι επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Διδάσκει κοινωνικά κινήματα και κοινωνική και αλληλέγγυα
οικονομία. Είναι συνιδρυτής του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών Κοινωνική και Αλληλέγγυα
Οικονομία του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου, όπου διδάσκει και είναι μέλος της επιτροπής
προγράμματος σπουδών. Είναι επίσης μέλος του διεθνούς δικτύου Community Economies Research Network.
Ta τελευταία χρόνια ερευνά την ανάπτυξη της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στην Ελλάδα σε
συνάρτηση με τη δράση των κοινωνικών κινημάτων και τις πολιτικές του κράτους. Έχει συγγράψει σχετικά
βιβλία και άρθρα σε περιοδικά και συλλογικούς τόμους. Είναι μέλος του Συνεταιρισμού Λαϊκό Πανεπιστήμιο
ΚΑΛΟ, καθώς και μέλος του μη κερδοσκοπικού κοινωνικού καταναλωτικού συνεταιρισμού Bios Coop.

Βασίλης Μπέλλης
Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακής Καρδίτσας
Γραμματέας Εποπτικού Συμβουλίου του Λαϊκού Πανεπιστημίου Κ.ΑΛ.Ο.

Ο Βασίλειος Μπέλλης είναι διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός. Έχει εργαστεί στη βιομηχανία τα πρώτα 8
χρόνια της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας. Από το 1990 εργάζεται στην Αναπτυξιακή Καρδίτσας (ΑΝ.ΚΑ
ΑΕ) της οποίας είναι Γενικός Διευθυντής. Συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση του σύγχρονου συνεταιριστικού
κινήματος του Νομού Καρδίτσας. Ασχολείται ιδιαίτερα με τη συλλογική αξιοποίηση των τοπικών πόρων όπως
οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και κυρίως η βιομάζα. Είναι μέλος στην Ενεργειακή Συνεταιριστική
Εταιρία Καρδίτσας (ΕΣΕΚ ΣυνΠΕ), στην ΑΜΚΕ «Οικόσφαιρα», ενώ συμμετείχε ενεργά στην ίδρυση του
Πιστωτικού Αναπτυξιακού Συνεταιρισμού Καρδίτσας ο οποίος μετεξελίχτηκε στη Συνεταιριστική Τράπεζα
Καρδίτσας. Έχει ασχοληθεί συστηματικά με τη συγκρότηση και την υποστήριξη του τοπικού «Οικοσυστήματος
Συνεργατισμού Καρδίτσας». Τέλος είναι μέλος του Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας και του Αστικού
Συνεταιρισμού «Λαϊκό Πανεπιστήμιο Κ.ΑΛ.Ο» στον οποίο είναι μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου.
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Βενετίας Μπαρμποπούλου
Κοινωνιολόγου MA - Μέλους του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κ.ΑΛ.Ο.

Η Βενετία Μπαρμποπούλου είναι Κοινωνιολόγος ειδικευμένη στη Συμβουλευτική. Σπούδασε Κοινωνιολογία
στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και Κοινωνική Ανθρωπολογία στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Έλαβε Δίπλωμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Δημοσιογραφία και τα Νέα Μέσα Επικοινωνίας από το Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο. Έχει παρακολουθήσει πρόγραμμα εξειδίκευσης στη Συμβουλευτική. Είναι υποψήφια
διδάκτορας στο Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Διαθέτει μεγάλη
εργασιακή εμπειρία ως Σύμβουλος Σταδιοδρομίας και ως Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων στα αντικείμενα της
ανάπτυξης Κοινωνικών Δεξιοτήτων και Αναζήτησης Εργασίας, όπως, επίσης, και ως Στέλεχος Εκπαιδευτικών
Προγραμμάτων Ενηλίκων. Είναι μέλος του Λαϊκου Πανεπιστημιίου Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας,
όπου έχει συγγράψει οδηγό στην ελληνική γλώσσα για το Κοινωνικό Franchising.

Κώστας Νικολάου
Επισκέπτης Καθηγητής Οικολογίας και Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης και Πρόεδρος του Λαϊκού Πανεπιστημίου Κ.ΑΛ.Ο.

Ο Κώστας Νικολάου είναι Επισκέπτης Καθηγητής Οικολογίας και Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας στο
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και Πρόεδρος του Λαϊκού Πανεπιστημίου Κοινωνικής
Αλληλέγγυας Οικονομίας “UnivSSE Coop”. Είναι πτυχιούχος Χημείας του ΑΠΘ, κάτοχος μεταπτυχιακού και
διδακτορικού διπλώματος στην Περιβαλλοντική Επιστήμη του Université Paris Diderot (France). Δίδαξε σε
πανεπιστήμια στις ΗΠΑ, Γαλλία και Ελλάδα και εργάσθηκε 35 χρόνια στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Το
συγγραφικό του έργο περιλαμβάνει περισσότερες από 400 εργασίες δημοσιευμένες σε διεθνή και εθνικά
επιστημονικά περιοδικά, βιβλία και πρακτικά συνεδρίων. Είναι συνιδρυτής και πρόεδρος του UnivSSE Coop,
συνιδρυτής και πρώην πρόεδρος του Κοινωνικού Καταναλωτικού Συνεταιρισμού Θεσσαλονίκης "Βίος Coop",
συνιδρυτής και αντιπρόεδρος του Συνεταιρισμού Κοινωνικής Διαχείρισης Αποβλήτων "Αναβίωσις Coop",
συνιδρυτής και αντιπρόεδρος της Ενεργειακής Κοινότητας Θεσσαλονίκης - Κεντρικής Μακεδονίας και μέλος
της "Κίνησης 136" για τη συνεταιριστική διαχείριση του νερού.

Ανδρέας Οικονόμου
Αν. Καθηγητής ΑΣΠΕΤΕ, Αντιπρόεδρος του Λαϊκού Πανεπιστημίου Κ.ΑΛ.Ο.

Ο Δρ. Ανδρέας Οικονόμου είναι αναπληρωτής καθηγητής Ψυχολογίας στο Παιδαγωγικό Τμήμα της Σχολής
Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, στα Προγράμματα της Θεσσαλονίκης. Είναι κάτοχος πτυχίων
στα Μαθηματικά και την Ψυχολογία, DEA στα Καθαρά Μαθηματικά (Πανεπιστήμιο "Pierre and Marie Curie",
Paris VI, Γαλλία), DEA στη Διδακτική των Επιστημών (Πανεπιστήμιο "Denis Diderot", Paris VII, Γαλλία), Msc
στην Ψυχολογία και Διδακτορικό Δίπλωμα στις Επιστήμες της Αγωγής. Κατά τη διάρκεια της 35χρονης
ακαδημαϊκής σταδιοδρομίας του εργάστηκε διδάσκοντας και ερευνώντας στους τομείς της Ψυχολογίας, της
Παιδαγωγικής, της Διδακτικής των Επιστημών, της Εκπαίδευσης Ενηλίκων και της Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης, έχει συμμετάσχει σε πολλά εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα και έχει δημοσιεύσει πολλές
δεκάδες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, βιβλία και πρακτικά συνεδρίων (https://
aspaite.academia.edu/AndreasOikonomou & https://www.researchgate.net/profile/Andreas_Oikonomou3).
Έργο του είναι να εισηγείται μεθόδους και τεχνικές υποστήριξης κυρίως των νέων ανθρώπων στο α) να
εργάζονται αποδοτικά σε ομάδες, β) να επιχειρούν αποτελεσματικά στον χώρο της Κοινωνικής Αλληλέγγυας
Οικονομίας γ) να χτίζουν τα θεμέλια της δια βίου εκπαίδευσής τους και δ) να συνειδητοποιούν τη σχέση
μεταξύ διατροφής, υγείας και μάθησης. Για χρόνια ο καθηγητής Οικονόμου εργάστηκε στην πολιτική
κατάρτιση, νέων κυρίως ατόμων, δίνοντάς στους μαθητές του τα βασικά εργαλεία πολιτειότητας με τα οποία,
με τη σειρά τους, θα μπορούν να ευαισθητοποιούν και να εμπλέκουν πολίτες σε δράσεις επίλυσης
κοινωνικών προβλημάτων.
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Άσπα Παπαφιλίππου
Δρ. Κοινωνιολογίας Συνεταιρισμών,
Αντιπρόεδρος Εκπαίδευσης του Λαϊκού Πανεπιστημίου Κ.ΑΛ.Ο.

Η Ασπα Παπαφιλίππου είναι διδάκτωρ Κοινωνιολογίας Συνεταιρισμών και Αντιπρόεδρος Εκπαίδευσης του
Λαϊκού Πανεπιστημίου Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας “UnivSSE Coop”. Είναι πτυχιούχος Πολιτικών και
Κοινωνικών Επιστημών του Πάντειου Πανεπιστημίου, κάτοχος μεταπτυχιακού και διδακτορικού διπλώματος
στην Κοινωνιολογία Συνεταιρισμών του University of Mϋnster (Germany). Είναι τ. Επίκ. Καθηγήτρια
Συνεταιριστικών Αρχών, Κοινοτικής Ανάπτυξης και Εργασιακών Σχέσεων στο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης και
συντονίστρια ευρωπαϊκών προγραμμάτων απασχόλησης και διευθύντρια κατάρτισης. Είναι συνιδρύτρια και
αντιπρόεδρος του UnivSSE Coop, συνιδρύτρια και πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου του Κοινωνικού
Καταναλωτικού Συνεταιρισμού Θεσσαλονίκης "Βίος Coop", συνιδρύτρια του Συνεταιρισμού Κοινωνικής
Διαχείρισης Αποβλήτων "Αναβίωσις Coop", συνιδρύτρια της Ενεργειακής Κοινότητας Θεσσαλονίκης Κεντρικής Μακεδονίας και μέλος της "Κίνησης 136" για τη συνεταιριστική διαχείριση του νερού.
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Αυτό είναι ένα Εγχειρίδιο Εκπαιδευόμενου, που χρησιμεύει ως το κύριο
εκπαιδευτικό υλικό για τους συμμετέχοντες στο σεμινάριο 40 ωρών σχετικά με τις
Δεξιότητες σε Ανθεκτικούς Τομείς . Συνδυάζεται επίσης με έναν Οδηγό Εκπαιδευτή,
σχεδιασμένο για να βοηθήσει τους Εκπαιδευτές του σεμιναρίου. Και τα δύο
υποστηρίζονται από μια πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης όπου υπάρχει
διαθέσιμο το σετ οδηγού και εγχειριδίου για τις Δεξιότητες στην Κοινωνική
Οικονομία, καθώς και δύο επιπλέον κύκλοι μαθημάτων που εστιάζουν στις στην
Οικονομία Διαμοιρασμού και στους Ανθεκτικούς Τομείς αντίστοιχα. Η
πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης βρίσκεται στη διεύθυνση: https://
elearning.youthshare-project.org.
Όλα τα παραπάνω είναι προϊόν της συλλογικής προσπάθειας των εταίρων στο
έργο YOUTHShare: A Place for Youth in Mediterranean EEA: Resilient and
Sharing Economies for NEETs (Αριθμός έργου: 2017-1-345). Το έργο αυτό
χρηματοδοτείται από την πρόσκληση Active Youth των Χορηγιών ΕΟΧ και
Νορβηγίας, και στοχεύει στη μείωση της ανεργίας των νέων σε παράκτιες και
νησιωτικές περιοχές του Μεσογειακού ΕΟΧ, προωθώντας τις δεξιότητες των νέων
ΕΑΕΚ (Εκτός Απασχόλησης Εκπαίδευσης και Κατάρτισης) στην διατοπικά
ανθεκτική παραγωγή γεωργικών τροφίμων και τις σχετικές κυκλικές οικονομίες.
Με την ενίσχυση των δυνατοτήτων αυτών των τομέων, μέσω της κοινωνικής
επιχειρηματικότητας και των πλατφορμών διαμοιραστικής οικονομίας, στοχεύει
στη μείωση των οικονομικών ανισοτήτων στην περιοχή-στόχο.
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