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Έργο Social Forces 

Ο γενικός στόχος του εν λόγω έργου είναι η συνεργασία στο επίπεδο των 

περιφερειακών πολιτικών και των τοπικών πρωτοβουλιών για την προώθηση 

και τη στήριξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, μέσω του σχεδιασμού των 

κοινών δραστηριοτήτων προώθησης και συνειδητοποίησης της Κοινωνικής 

Οικονομίας και της διασυνοριακής συνεργασίας για τη δημιουργία καινοτόμου 

Δομής στήριξης που θα ενεργεί ως ηλεκτρονικό Help Desk στην Ελλάδα και τη 

Βουλγαρία. Αυτό θα αποτελέσει ένα περιουσιακό στοιχείο για την τοπική 

κοινωνία. Τα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου αναφέρονται στην αύξηση 

της ικανότητας των φορέων χάραξης πολιτικής και των ενδιαφερόμενων 

μερών στον εντοπισμό των αναγκών των κοινωνικών επιχειρήσεων στην 

διασυνοριακή περιοχή, ευνοώντας έτσι την τοπική αειφόρο ανάπτυξη. 

Ξεκινώντας από διαφορετικό επίπεδο ικανοτήτων και εμπειριών, οι εταίροι 

σκοπεύουν να ανταλλάξουν εμπειρίες, τις μεθόδους και τα εργαλεία και 

επιτυχημένες καλές πρακτικές στο πεδίο της ενίσχυσης της οικονομικής 

βιωσιμότητας και του επιχειρηματικού πνεύματος των κοινωνικών 

επιχειρήσεων, και να αναλάβουν δράσεις για την προώθηση της κοινωνικής 

δικτύωσης επιχειρήσεων. 

Το εταιρικό σχήμα του έργου Social Forces περιλαμβάνει συνολικά εννέα 

(9) εταίρους από τις δύο χώρες. Εκτός από την ΑΝ.ΡΟ. Α.Ε. που είναι και ο 

Επικεφαλής Εταίρος, το υπόλοιπο σχήμα αποτελείται από τους εξής: 

• ΔΗΜΟΣ ΧΑΣΚΟΒΟ (Βουλγαρία) 

• ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ (Ελλάδα) 

• ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΡΑΜΑΣ (Ελλάδα) 

• ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

(Ελλάδα) 

• ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΣΚΟΒΟ 

(Βουλγαρία) 

• ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  (Βουλγαρία) 

• ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ PLOVDIV "PAISIIHILENDARSKI" (Βουλγαρία) 

• ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Ελλάδα). 
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Η πρόταση υποβλήθηκε στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης για υποβολή 

προτάσεων στο Πρόγραμμα “INTERREG V-A GREECE – BULGARIA 2014-2020 

COOPERATION PROGRAMME”, στον άξονα προτεραιότητας 4 και συγκεκριμένα 

στο Θεματικό Στόχο 9 – Promoting social inclusion, combating poverty and 

any discrimination (Προώθηση της κοινωνικής ένταξης, καταπολέμηση της 

φτώχειας και κάθε είδους διάκρισης) και ειδικότερα της επενδυτικής 

δραστηριότητας 9c. Παροχή υποστήριξης σε κοινωνικές επιχειρήσεις. 

 

Πακέτο Εργασίας 4: Ανάπτυξη εργαλείων ανίχνευσης και 

παρακολούθησης των δικαιούχων στο τομέα της κοινωνικής 

επιχειρηματικότητας 

Σκοπός του Πακέτου Εργασίας είναι ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη ενός 

κοινού πλαισίου δεξιοτήτων και προσόντων για τους δυνητικούς και 

υφιστάμενους κοινωνικούς επιχειρηματίες της διασυνοριακής περιοχής. Σε 

αυτό περιλαμβάνονται η ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων, οι 

δραστηριότητες κατάρτισης που θα πραγματοποιηθούν από κάθε εταίρο του 

έργου, η ανάπτυξη μίας πολυλειτουργικής διαδικτυακής πλατφόρμας που θα 

λειτουργεί ως ηλεκτρονικό γραφείο υποστήριξης (E-Help Desk) και θα παρέχει 

υπηρεσίες στου ενδιαφερόμενους από τις δύο περιοχές. 

Στις δράσεις του έργου προβλέφθηκε δράση διά βίου μάθησης, μέσω 

εκπαιδευτικού σεμιναρίου, καθώς κι ενός προσχεδίου Business Plan για 

υφιστάμενους και δυνητικούς επιχειρηματίες του κλάδου κοινωνικής 

οικονομίας.  

Λόγω της συνεχούς εξέλιξης της αγοράς εργασίας, αλλάζουν συνεχώς και 

οι ανάγκες σε δεξιότητες, ικανότητες και προσόντα. Για να ανταποκρίνονται 

στις νέες απαιτήσεις, τα άτομα που βρίσκονται στην αγορά εργασίας θα πρέπει 

να εξοπλίζονται με επιχειρηματικές δεξιότητες που συμβάλλουν κυρίως στην 

απασχολησιμότητα καθώς και στη δημιουργία νέων επιχειρήσεων. Επιπλέον, 

είναι πολύ σημαντικό να βελτιωθεί ο εντοπισμός και ο τρόπος διαχείρισης των 

διαθέσιμων δεξιοτήτων, ικανοτήτων και προσόντων, καθώς και να 

προλαμβάνονται τα κενά και οι αναντιστοιχίες όσον αφορά τις δεξιότητες. Η 

αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ της αγοράς εργασίας και του κλάδου της 

εκπαίδευσης και της κατάρτισης είναι ζωτικής σημασίας. 
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Παραδοτέο D4.1.1: Εκπαιδευτικό Σεμινάριο στη Ροδόπη 

Στα πλαίσια του έργου “Ενίσχυση του Κοινωνικού Επιχειρηματικού 

Πνεύματος μέσω της δημιουργίας καινοτόμων Δομών Στήριξης στη 

διασυνοριακή περιοχή” με ακρωνύμιο SOCIAL FORCES, υλοποιήθηκε σεμινάριο 

εκπαίδευσης 50 ωρών για 20 άτομα με θέμα την Κοινωνική 

Επιχειρηματικότητα. Το σεμινάριο απευθυνόταν σε υφιστάμενους και 

ενδιαφερόμενους εν δυνάμει κοινωνικούς επιχειρηματίες.  

Η πρόσκληση για το σεμινάριο δημοσιεύθηκε με ημερομηνία 07/10/2019 

στην ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής Ροδόπης και στην ιστοσελίδα του έργου. Η 

διαδικασία επιλογής των συμμετεχόντων ολοκληρώθηκε με την υποβολή 20 

αιτήσεων, από τις οποίες και επιλέχθηκαν όλες για συμμετοχή στο σεμινάριο. 

Το σεμινάριο διεξήχθη σε αίθουσα του Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού 

Επιμελητηρίου Ροδόπης με χωρητικότητα άνω των 20 ατόμων, κατά τις ημέρες  

Τρίτη 17/12 09:00-16:00, Τετάρτη 18/12 09:00-16:00, Πέμπτη 19/12 09:00-

16:00, Παρασκευή 20/12 09:00-16:00, Τρίτη 07/01 09:00-16:00, Τετάρτη 

08/01 09:00-16:00, Πέμπτη 09/01 09:00-17:00. 

Η προβολή της δράσης έγινε μέσω της ιστοσελίδας του έργου 

(https://socialforces.eu/index.php/en/arthra/38-social-forces-interreg-va-

greece-bulgaria-2014-2020-cooperation-programme) και της ιστοσελίδας της 

Αναπτυξιακής Ροδόπης 

(http://anro.gr/articles.asp?action_id=3&article_id=372&lang_id=0). 

 

https://socialforces.eu/index.php/en/arthra/38-social-forces-interreg-va-greece-bulgaria-2014-2020-cooperation-programme
https://socialforces.eu/index.php/en/arthra/38-social-forces-interreg-va-greece-bulgaria-2014-2020-cooperation-programme
http://anro.gr/articles.asp?action_id=3&article_id=372&lang_id=0
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Δημοσίευση στην ιστοσελίδα του έργου 
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Δημοσίευση στην ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής Ροδόπης 
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Οι στόχοι του σεμιναρίου ήταν: 

• η κατανόηση από τους συμμετέχοντες του σύγχρονου πλαισίου 

ίδρυσης και λειτουργίας των κοινωνικών επιχειρήσεων, 

• η προβολή των ευκαιριών που προσφέρει η κοινωνική 

επιχειρηματικότητα, ειδικά εν μέσω της έντονης οικονομικής κρίσης 

που υφίστανται οι εμπλεκόμενες περιοχές, 

• η προσφορά των απαραίτητων γνώσεων για την εκκίνηση της 

διαδικασίας ίδρυσης μίας Κοινωνικής Επιχείρησης, 

• η γνωστοποίηση των εργαλείων και της υποστήριξης που προσφέρει 

η Αναθέτουσα και το Εταιρικό Σχήμα με την  υλοποίηση της πράξης, 

από τα οποία οι συμμετέχοντες δύνανται να επωφεληθούν. 

 

Οι ενότητες του σεμιναρίου ήταν οι ακόλουθες: 

 

Διδακτική ενότητα Θεματική ενότητα 
Διάρκεια 
σε ώρες 

1η: Εισαγωγή στην 
έννοια της 
Κοινωνικής 

Επιχειρηματικότητας 
(Διάρκεια: 10 ώρες) 

1.1 Εννοιολογική οριοθέτηση της Κοινωνικής Οικονομίας  

5 1.2 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα στην 
Ευρώπη 

1.3 Θεσμικό πλαίσιο της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στην 
Ελλάδα 

5 
1.4 Θεσμικό πλαίσιο της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στη 
Βουλγαρία 

2η: Βασικά θέματα 
διοίκησης 

Κοινωνικών 
Επιχειρήσεων 

(Διάρκεια: 15 ώρες) 

2.1 Βασικές έννοιες Στρατηγικού Μάνατζμεντ 

5 
2.2 Οργανωτική δομή κοινωνικών επιχειρήσεων και εισαγωγή στις 
αρχές διοίκησης επιχειρήσεων- Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού 
στις κοινωνικές επιχειρήσεις (ιδιαιτερότητες) και Επιχειρηματική 
Ηθική στην κοινωνική οικονομία 

2.3 Φορολογικά και ασφαλιστικά θέματα στην Ελλάδα και στη 
Βουλγαρία 

5 

2.4 Χρηματοοικονομική διαχείριση-αξιοποίηση μικροπιστώσεων 

5 2.5 Επιχειρηματική δικτύωση - Συνεργασίες 

2.6 Μέθοδοι αποτίμησης και αξιολόγησης επενδύσεων 

3η: Οργανωσιακή 
Συμπεριφορά 

(Διάρκεια: 10 ώρες) 

3.1 Εισαγωγή – Θεωρίες ανθρώπινης συμπεριφοράς 

5 3.2 Προσέλκυση & επιλογή υποψηφίων μελών ή/και εργαζομένων 

3.3 Εύρεση, διαχείριση και κινητοποίηση εθελοντών 



   
 

 

    7 

 

Διδακτική ενότητα Θεματική ενότητα 
Διάρκεια 
σε ώρες 

3.4 Διερεύνηση αναγκών εκπαίδευσης και συμβουλευτικής 
υποστήριξης εργαζομένων και μελών 

5 
3.5 Ανάπτυξη Ομάδων & Επικοινωνία 

3.6 Ηγεσία - Ανάπτυξη ηγετών - αξιοποίηση μεντόρων 

4η: Marketing  
(Διάρκεια: 10 ώρες) 

4.1 Έννοια και περιεχόμενου του Μάρκετινγκ 

5 4.2 Μείγμα Μάρκετινγκ  

4.3 Στρατηγική Μάρκετινγκ 

4.4 Η συμπεριφορά των καταναλωτών  
5 

4.5 Τμηματοποίηση της αγοράς 

5η: Εξαγωγές  
(Διάρκεια: 5 ώρες) 

5.1 Βασικές Έννοιες εξαγωγικού εμπορίου 

5 
5.2 Διάγνωση Εξαγωγικής Ετοιμότητας - νέες τεχνολογίες και 
υποβοήθηση εξαγωγών 

5.3 Τελωνειακές & Φορολογικές Διαδικασίες 

ΣΥΝΟΛΟ 50 

 

 

Για το σεμινάριο διαμορφώθηκε και διανεμήθηκε εκπαιδευτικό υλικό καθώς 

και η απαραίτητη γραφική ύλη για τους συμμετέχοντες (folder σεμιναρίου, 

στυλό, μπλοκ σημειώσεων, CD με το εκπαιδευτικό υλικό, USB με το προσχέδιο 

Business Plan κοινωνικής επιχειρηματικότητας σε επεξεργάσιμη μορφή). 

Στα πλαίσια του σεμιναρίου συντάχθηκε προσχέδιο Business Plan, 

αναλυτικό πρόγραμμα, πρόσκληση, φύλλο αξιολόγησης και βεβαίωση 

συμμετοχής. Στο τέλος του σεμιναρίου διανεμήθηκαν στους συμμετέχοντες 

Βεβαίωση Συμμετοχής, το Εκπαιδευτικό Υλικό και προσχέδιο Business Plan σε 

ηλεκτρονική μορφή, και Φύλλο Αξιολόγησης του σεμιναρίου προκειμένου να 

καταγραφεί ο βαθμός ικανοποίησης των συμμετεχόντων, οι προοπτικές 

βελτίωσης και τα εν δυνάμει αιτήματα μελλοντικής υποστήριξης. 

Στα πλαίσια της διοργάνωσης παρασχέθηκε catering για όλες τις ημέρες με 

καφέ, χυμό, νερό, βουτήματα, σάντουιτς (για 20 άτομα), όπως επίσης και 

φωτογράφηση της εκδήλωσης. 

 

Το Business Plan αποτελεί έναν «οδικό χάρτη» για την σύσταση μίας 

Κοινωνικής Επιχείρησης, αλλά και για οποιασδήποτε μορφής επιχείρηση και 

πολύτιμο εργαλείο στα χέρια του επιχειρηματία, για την αξιολόγηση της 
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επένδυσης πριν την ανάληψη του επιχειρηματικού ρίσκου. Είναι το εργαλείο, 

μέσω του οποίου ο επιχειρηματίας μπορεί να διακρίνει τις δυνατότητες και τους 

περιορισμούς της επιχείρησής του, αλλά αποτελεί και το μέσο για να πείσει 

τους υποψήφιους χρηματοδότες για την επιχειρηματική ευκαιρία που 

παρουσιάζει και για την αγορά στην οποία στοχεύει. Αποτελεί το πρώτο και 

μερικές φορές το μοναδικό έγγραφο κείμενο που παρουσιάζει ολοκληρωμένα 

την επενδυτική πρόταση, γι' αυτό πρέπει να είναι ρεαλιστικό και εφικτό, 

ολοκληρωμένο, σύντομο, κατανοητό και να αιχμαλωτίζει το ενδιαφέρον του 

επενδυτή-χρηματοδότη. Αντανακλά τις ιδέες και τις επιδιώξεις της επιχείρησης 

με τον πιο σαφή τρόπο, έτσι ώστε οι πιθανοί επενδυτές να μπορούν να 

σχηματίσουν άποψη για την επενδυτική ευκαιρία που περιγράφεται αλλά και 

για την ικανότητα της διοίκησης να την εκμεταλλευτεί αποτελεσματικά. Για 

τους λόγους αυτούς είναι τόσο καίριας σημασίας η εν λόγω δράση, καθώς 

παρέχει άμεσα και δωρεάν στους συμμετέχοντες την ειδική γνώση που 

απαιτείται για την πραγματοποίηση του πρώτου βήματος δημιουργίας της 

επιχείρησής τους. 

Το προσχέδιο Business Plan που διανεμήθηκε στους συμμετέχοντες 

περιείχε τις παρακάτω ενότητες: 

 

Κεφάλαιο 1ο Γενική Περιγραφή της Κοινωνικής Συνεταιριστικής 

Επιχείρησης «Χ» 

1.1 Σύσταση, επωνυμία και Νομική μορφή της Κοινωνικής Συνεταιριστικής 

Επιχείρησης «Χ» 

1.2 Έδρα και θέση εγκατάστασης της Κοιν.Σ.Επ.«Χ» 

1.3 Φιλοσοφία, όραμα, αποστολή και στόχοι της Κοιν.Σ.Επ.«Χ» 

 

Κεφάλαιο 2ο Συνοπτική Αναφορά στο Θεσμικό Πλαίσιο των Φορέων ΚΑλΟ 

2.1 Εισαγωγή στο θεσμικό πλαίσιο 

2.2 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις  

2.3 Η διανομή κερδών των Κοιν.Σ.Επ. Συλλογικής και Κοινωνικής 

ωφέλειας 

2.4 Το βασικό θεσμικό πλαίσιο, οι νέες διατάξεις, οι Υπουργικές Αποφάσεις, 

οι εγκύκλιοι κ.λπ. που σχετίζονται με τη λειτουργία των Κοιν.Σ.Επ. στην 

Ελλάδα 
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Κεφάλαιο 3ο Προϊόντα και Υπηρεσίες της Κοινωνικής Συνεταιριστικής 

Επιχείρησης «Χ» 

3.1 Περιγραφή προϊόντων της Κοιν.Σ.Επ. «Χ» 

3.2 Περιγραφή υπηρεσιών της Κοιν.Σ.Επ. «Χ» 

 

Κεφάλαιο 4ο Σχέδιο Δομής Λειτουργίας, Σχέδιο Διαδικασιών Λειτουργίας 

και Συμμόρφωσης με τις Απαιτήσεις του Υπουργείου Εργασίας για τις 

Κοινωνικές Επιχειρήσεις Οργάνωση και Διοίκηση της Κοιν.Σ.Επ. 

4.1 Σχέδιο δομής και οργάνωσης λειτουργίας 

4.2 Διοίκηση και λήψη αποφάσεων της Κοιν.Σ.Επ. 

4.3 Καθήκοντα του προσωπικού της Κοιν.Σ.Επ. «Χ»  

4.4 Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης της Κοιν.Σ.Επ. 

 

Κεφάλαιο 5ο Οι αγορές και οι δυνατότητες των προϊόντων και υπηρεσιών 

της Κοιν.Σ.Επ. «Χ» 

5.1 Οι αγορές 

5.2 Πληροφορίες για τον κλάδο (ανταγωνισμός) στον οποίο εντάσσεται η 

Κοιν.Σ.Επ. «Χ» 

5.3 Οι πελάτες 

5.4 Περιβάλλον επιχειρηματικής ανάπτυξης - SWOT Ανάλυση 

5.5 Επιλογή αγορών και προϊόντων/ υπηρεσιών και ιεράρχηση 

προτεραιοτήτων διείσδυσης στις αγορές  

 

Κεφάλαιο 6ο Σχέδιο προβολής και προώθησης της Κοιν.Σ.Επ. «Χ» 

6.1 Σχέδιο προϊόντων 

6.2 Σχέδιο τιμολογιακής πολιτικής 

6.3 Σχέδιο προώθησης 

6.4 Σχέδιο διανομής 

6.5 Πελατοκεντρική προσέγγιση  

 

Κεφάλαιο 7ο Οικονομική κατάσταση και δυνητικές πηγές πόρων  

7.1 Οικονομική κατάσταση της Κοιν.Σ.Επ. «Χ» 

7.2 Οι συνεταιριστικές μερίδες της Κοιν.Σ.Επ. «Χ» 

7.3 Οι πόροι της Κοιν.Σ.Επ. «Χ» 
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Κεφάλαιο 8ο Χρηματοοικονομικό σχέδιο, δαπάνες προετοιμασίας, έναρξης, 

εκτιμήσεις χρηματορροών και αποτελεσμάτων σε βάθος πενταετίας 

8.1 Δαπάνες ίδρυσης - εγκατάστασης της Κοιν.Σ.Επ. 

8.2 Δαπάνες - έξοδα πρώτου έτους λειτουργίας της Κοιν.Σ.Επ. 

8.3 Εισροές πενταετίας της Κοιν.Σ.Επ. 

8.4 Εκτιμήσεις χρηματορροών και αποτελεσμάτων της Κοιν.Σ.Επ. «Χ» σε 

βάθος πενταετίας 

 

Κεφάλαιο 9ο Εκτιμήσεις Δεικτών Απόδοσης – Νεκρό Σημείο 

9.1 Ανάλυση νεκρού σημείου της Κοιν.Σ.Επ. «Χ» 

Κεφάλαιο 10ο Παράγοντες Επιτυχίας 

10.1 Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας 

 

Κεφάλαιο 11ο Σχέδιο Δράσης 1ου έτους λειτουργίας Κοιν.Σ.Επ. «Χ»  

11.1 Προσδιορισμός Σχεδίου Δράσης 

Συμπεράσματα 

 

Ανάλυση Φύλλου Αξιολόγησης Σεμιναρίου 

Στα πλαίσια του συγκεκριμένου παραδοτέου συντάχθηκε Φύλλο Αξιολόγησης, 

το οποίο διανεμήθηκε στους συμμετέχοντες προκειμένου να καταγραφεί ο 

βαθμός ικανοποίησης των συμμετεχόντων και οι προοπτικές βελτίωσης και τα 

εν δυνάμει αιτήματα μελλοντικής υποστήριξης. Το Φύλλο Αξιολόγησης 

καλύπτει σημαντικές πτυχές που χαρακτηρίζουν ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο. 

Ακολουθεί ανάλυση των απαντήσεων των συμμετεχόντων: 

 

1. Πόσο ευχαριστημένοι μείνατε από το σεμινάριο που παρακολουθήσατε 

με θέμα την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα; 

Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων (17/20) απάντησε ότι έμειναν πολύ 

ευχαριστημένοι από το σεμινάριο, ενώ 3 από τους συμμετέχοντες 

απάντησαν ότι έμειναν αρκετά ευχαριστημένοι. 

 

2. Ήταν σαφείς οι στόχοι του σεμιναρίου; 

Και οι 20 συμμετέχοντες απάντησαν ότι οι στόχοι του σεμιναρίου ήταν 

σαφείς. 
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3. Πόσο ευχαριστημένοι μείνατε από τις γνώσεις του εισηγητή; 

Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων (19/20) απάντησε ότι έμειναν πολύ 

ευχαριστημένοι από τις γνώσεις του εισηγητή, ενώ 1 από τους 

συμμετέχοντες απάντησε ότι έμεινε αρκετά ευχαριστημένος. 

 

4. Είχατε επαρκή υποστήριξη από τον εισηγητή όσον αφορά τις απορίες 

που σας δημιουργήθηκαν σχετικά με το αντικείμενο του σεμιναρίου; 

Και οι 20 συμμετέχοντες απάντησαν ότι είχαν επαρκή υποστήριξη από 

τον εισηγητή όσον αφορά τις απορίες που τους δημιουργήθηκαν σχετικά 

με το αντικείμενο του σεμιναρίου. 

 

5. Κατάφερε το σεμινάριο και ο εισηγητής να διατηρήσει το ενδιαφέρον 

σας; 

Και οι 20 συμμετέχοντες απάντησαν ότι το σεμινάριο και ο εισηγητής 

κατάφεραν να διατηρήσουν το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων. 

 

6. Ήταν το εκπαιδευτικό υλικό χρήσιμο και κατανοητό; 

Και οι 20 συμμετέχοντες απάντησαν ότι το εκπαιδευτικό υλικό ήταν 

χρήσιμο και κατανοητό. 

 

7. Το εκπαιδευτικό υλικό κάλυπτε τις ανάγκες του σεμιναρίου; 

Και οι 20 συμμετέχοντες απάντησαν ότι το εκπαιδευτικό υλικό κάλυπτε 

τις ανάγκες του σεμιναρίου. 

 

8. Θεωρείτε πως η διάρκεια του σεμιναρίου είναι αρκετή για την 

εξοικείωση με το περιεχόμενο; 

Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων (19/20) απάντησε ότι η διάρκεια του 

σεμιναρίου ήταν αρκετή για την εξοικείωση με το περιεχόμενο, ενώ 1 

από τους συμμετέχοντες απάντησε ότι η διάρκεια του σεμιναρίου δεν 

ήταν αρκετή για την εξοικείωση με το περιεχόμενο. 

 

9. Θεωρείτε πως το σεμινάριο κάλυψε βασικές επιμορφωτικές σας 

ανάγκες; 



   
 

 

    12 

 

Και οι 20 συμμετέχοντες απάντησαν ότι το σεμινάριο κάλυψε βασικές 

επιμορφωτικές τους ανάγκες. 

 

10. Ποια από τα θέματα/κεφάλαια με τα οποία ασχοληθήκατε κατά τη 

διάρκεια του σεμιναρίου σας φάνηκαν πιο ενδιαφέροντα ή/ και χρήσιμα; 

Από τα θέματα/ κεφάλαια με τα οποία ασχολήθηκαν οι συμμετέχοντες 

κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου, μεγαλύτερη απήχηση ως πιο 

ενδιαφέροντα ή/ και χρήσιμα είχαν τα θέματα διοίκησης των 

Κοινωνικών Επιχειρήσεων, το Marketing και η Σύσταση μιας Κοινωνικής 

Επιχείρησης. 3 από τους συμμετέχοντες δήλωσαν ότι όλα τα θέματα 

τους φάνηκαν ενδιαφέροντα και χρήσιμα. Η οργανωτική δομή, η 

διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, η επιχειρηματική ηθική, το θεσμικό 

πλαίσιο, η συμβουλευτική, η φορολογία και οι τρόποι ενίσχυσης μιας 

Κοινωνικής Επιχείρησης είναι κάποια από τα θέματα τα οποία επίσης 

αναφέρθηκαν ως ενδιαφέροντα και χρήσιμα από τους συμμετέχοντες. 

 

11. Θεωρείτε ότι οι ιδέες και οι πληροφορίες που αποκτήσατε θα 

βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα και τα αποτελέσματά σας; 

Και οι 20 συμμετέχοντες απάντησαν ότι οι ιδέες και οι πληροφορίες που 

απόκτησαν θα βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα και τα 

αποτελέσματά τους. 

 

12. Θα μπορούσατε να εφαρμόσετε τις γνώσεις που αποκτήσατε; 

Και οι 20 συμμετέχοντες απάντησαν ότι θα μπορούσαν να εφαρμόσουν 

τις γνώσεις που απόκτησαν. 

 

13. Θα σας ενδιέφερε να παρακολουθήσετε ένα σεμινάριο για 

προχωρημένους στο ίδιο αντικείμενο; 

Και οι 20 συμμετέχοντες απάντησαν ότι θα τους ενδιέφερε να 

παρακολουθήσουν ένα σεμινάριο για προχωρημένους στο ίδιο 

αντικείμενο. 

 

14. Θα προτείνατε σε γνωστούς σας να παρακολουθήσουν σεμινάριο στο 

ίδιο αντικείμενο; 



   
 

 

    13 

 

Και οι 20 συμμετέχοντες απάντησαν ότι θα πρότειναν σε γνωστούς τους 

να παρακολουθήσουν σεμινάριο στο ίδιο αντικείμενο. 

 

15. Είστε ικανοποιημένοι από την διοργάνωση του σεμιναρίου; 

Και οι 20 συμμετέχοντες απάντησαν ότι είναι ικανοποιημένοι από την 

διοργάνωση του σεμιναρίου. 

 

16. Έχετε κάποια πρόταση που θα βελτίωνε την ποιότητα και την 

αποτελεσματικότητα του σεμιναρίου που παρακολουθήσατε; 

Οι 17 από τους 20 συμμετέχοντες δεν είχαν κάποια πρόταση που θα 

βελτίωνε την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα του σεμιναρίου. Οι 

3 μόνες απαντήσεις που καταγράφηκαν αναφερόντουσαν στη χρήση 

παραδειγμάτων και εφαρμογών στην πράξη, αλλά και στην επιλογή των 

εισηγητών (το σεμινάριο εισηγήθηκε ο Πρόεδρος Δικτύου ΚΟΙΝΣΕΠ 

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης). 
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Πρόσκληση 
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Ωρολόγιο Πρόγραμμα 
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Φύλλο Αξιολόγησης 
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Βεβαίωση Συμμετοχής 
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Φωτογραφίες 
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