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1 Εισαγωγή 

 

Η παρούσα έκθεση υποβάλλεται από το «ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΚΕΚ» 

σύμφωνα με την από 19/09/2019 σύμβαση παροχής υπηρεσιών με τη ΓΝΩΣΗ 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και αφορά στο Παραδοτέο 3.5.1 

«Διοργάνωση Στρογγυλής Τράπεζας στη Θεσσαλονίκη για θέματα κοινωνικής 

επιχειρηματικότητας» του έργου “ReinFORCE SOCIAL Entrepreneurial Spirit through setting 

up Innovative Support Structures in the crossborder 'Territory” με ακρωνύμιο “SOCIAL 

FORCES” (κωδ. Έργου Β2.9c.04) 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας “Interreg 

V- A Greece - Bulgaria 2014-2020” στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 4: A Socially 

Inclusive Cross-Border Area, Επενδυτική προτεραιότητα: 9c. Providing support for social 

enterprises. 

Η Στρογγυλή Τράπεζα με θέμα: «Κοινωνική Επιχειρηματικότητα: Το Ανθρώπινο Δυναμικό Ως 

Παράγοντας Επιτυχίας» πραγματοποιήθηκε στις 28/11/2019 στις εγκαταστάσεις του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας, στη Θεσσαλονίκη.  

Στόχος της εκδήλωσης ήταν η ανταλλαγή απόψεων και η κατάθεση προτάσεων για την 

προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, μέσω της καλλιέργειας κουλτούρας 

κοινωνικού επιχειρείν και προετοιμασία των ανθρωπίνων πόρων για να την 

αποτελεσματική διοίκηση κοινωνικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα. 
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2 Στρογγυλή Τράπεζα στη Θεσσαλονίκη για θέματα 

κοινωνικής επιχειρηματικότητας 

2.1 Γενικά 

Στο κείμενο που ακολουθεί περιγράφονται αναλυτικά οι διαδικασίες και οι ενέργειες που 

ακολούθησε το ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΚΕΚ για το σχεδιασμό, την οργάνωση 

και τον επιστημονικό συντονισμό της Στρογγυλής Τράπεζας με θέμα: «Κοινωνική 

Επιχειρηματικότητα: Το Ανθρώπινο Δυναμικό Ως Παράγοντας Επιτυχίας» που 

πραγματοποιήθηκε στις 28/11/2019 στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 

στη Θεσσαλονίκη. 

Οι εργασίες του αναδόχου για την επιτυχή υλοποίηση της ανωτέρω εκδήλωσης δύνανται να 

αναλυθούν σε δύο (2) επίπεδα: 

1. Επιστημονικός σχεδιασμός και συντονισμός Στρογγυλής Τράπεζας. 

2. Οργανωτικός σχεδιασμός Στρογγυλής Τράπεζας. 

 

2.2 Επιστημονικός σχεδιασμός και συντονισμός Στρογγυλής Τράπεζας 

Το ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΚΕΚ, έχοντας ολοκληρώσει τη διαμόρφωση της 

πρόσκλησης των εισηγητών της Στρογγυλής Τράπεζας, ξεκίνησε τις απαραίτητες 

επικοινωνίες για τη διασφάλισης της συμμετοχής αυτών.  

Κατόπιν επιβεβαίωσης της συμμέτοχης των εισηγητών, ο ανάδοχος διαμόρφωσε την 

ατζέντα και την πρόσκληση συμμετοχής για το κοινό – στόχο, με αναφορά στο περιεχόμενο 

της εκδήλωσης. 

Ειδικότερα, η ανάδοχος Εταιρεία του Έργου μερίμνησε για τα ακόλουθα, κατόπιν 

συνεννόησης με την Αναθέτουσα Αρχή: 

▪ Διαμόρφωση πρόσκλησης εισηγητών Στρογγυλής Τράπεζας. 

▪ Ατζέντα Στρογγυλής Τράπεζας. 

▪ Διαμόρφωση πρόσκλησης συμμετοχής για το κοινό – στόχο.  

▪ Κατάρτιση καταλόγου συμμετεχόντων – προσκεκλημένων. 
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2.3 Οργανωτικός σχεδιασμός Στρογγυλής Τράπεζας 

Ο οργανωτικός σχεδιασμός της Στρογγυλής Τράπεζας αφορούσε στο σύνολο των εργασιών 

– διαδικασιών για: (α) την εξασφάλιση και προετοιμασία του χώρου διοργάνωσης της 

εκδήλωσης, (β) τη διασφάλιση συμμετεχόντων, (γ) την εξασφάλιση της εστίασης των 

συμμετεχόντων στην εκδήλωση, (δ) την παραγωγή υλικού και (ε) την oργανωτική και 

γραμματειακή υποστήριξη.  

Επισημαίνεται σε όλα τα στάδια και για όλο το υλικό της διοργάνωσης τηρήθηκαν οι 

Κανόνες Δημοσιότητας του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg V- A 

Greece - Bulgaria 2014-2020”. 

 

Α) Εξασφάλιση χώρου για την πραγματοποίηση της Στρογγυλή Τράπεζας: Ο χώρος ο οποίος 

πραγματοποιήθηκε η Στρογγυλή Τράπεζα ήταν η Αίθουσα 414 του κτιρίου ΚΖ του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη, η οποία διέθετε το σύνολο του απαραίτητου 

υλικοτεχνικού και οπτικοακουστικού εξοπλισμού για την απρόσκοπτη διεξαγωγή της 

εκδήλωσης. 

 

Β) Διασφάλιση συμμετεχόντων: προκειμένου να διασφαλιστεί ο απαραίτητος αριθμός 

συμμετεχόντων, το ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΚΕΚ διοργάνωσε τις ακόλουθες 

δράσεις δημοσιότητας: 

• Αποστολή πρόσκλησης για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 

ΑΜΚΕ (gnossi-ngo.org). 

• Επικοινωνία με το Γραφείου Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και 

αποστολή πρόσκλησης για ανάρτηση στην ιστοσελίδα (dasta.uom.gr) και στο 

λογαριασμό facebook που διαθέτει. 

• Επικοινωνία και αποστολή της πρόσκλησης για ανάρτηση στο ιστολόγιο alfavita.gr. 

• Ηλεκτρονική αποστολή της πρόσκλησης και τηλεφωνική επικοινωνία με τους 20 

ωφελούμενους του έργου. 

• Ηλεκτρονική αποστολή της πρόσκλησης και τηλεφωνική επικοινωνία με κοινωνικές 

επιχειρήσεις, δημοσίους και λοιπούς φορείς. 
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Γ) Εξασφάλιση εστίασης των συμμετεχόντων: Το ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΚΕΚ 

εξασφάλισε στους συμμετέχοντες, την καφές και βουτήματα, καθ’ όλη τη διάρκεια της 

εκδήλωσης και ελαφρύ γεύμα μετά. 

 

Δ) Παραγωγή πληροφοριακού υλικού: για την επιτυχημένη διοργάνωση της Στρογγυλής 

Τράπεζας, το ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΚΕΚ ανέλαβε το σχεδιασμό και την 

παραγωγή του πληροφοριακού υλικού που θα διανεμήθηκε στους συμμετέχοντες και το 

οποίο περιλάμβανε: 

▪ Φάκελο / folder με ενημερωτικό υλικό για το έργο, σημειωματάριο και στυλό  

▪ Πρόσκληση και ατζέντα της εκδήλωσης 

 

Ε) Οργανωτική και γραμματειακή υποστήριξη: κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του Θεματικού 

Εργαστηρίου υπήρχε υπεύθυνος για την πλήρη γραμματειακή υποστήριξη, έχοντας τις 

παρακάτω υποχρεώσεις: 

▪ Υποδοχή των συμμετεχόντων και παράδοση του υλικού της συνάντησης 

▪ Τήρηση του παρουσιολογίου των συμμετεχόντων. 

▪ Υποδοχή εισηγητών και υποστήριξη τους σε θέματα χρήσης τεχνολογικού 

εξοπλισμού 

▪ Φωτογραφική κάλυψη της εκδήλωσης. 
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2.4 Υλοποίηση της Στρογγυλής Τράπεζας 

Η Στρογγυλή Τράπεζα με θέμα: «Κοινωνική Επιχειρηματικότητα: Το Ανθρώπινο Δυναμικό Ως 

Παράγοντας Επιτυχίας» που πραγματοποιήθηκε στις 28/11/2019 από τη 13:00 έως τις 

16:00, στην Αίθουσα 414, του Κτιρίου ΚΖ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη.  

Στόχος της εκδήλωσης ήταν ενίσχυση της γνώσης σχετικά με τη συμβολή του ανθρωπίνου 

δυναμικού στην επιτυχή υλοποίηση εγχειρημάτων στον τομέα της Κ.ΑΛ.Ο.  

Για τον σκοπό αυτό, η εκδήλωση έχει ως επίκεντρο την ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών, 

καθώς και την κατάθεση προτάσεων για την προώθηση της κοινωνικής 

επιχειρηματικότητας, μέσω της καλλιέργειας κουλτούρας κοινωνικού επιχειρείν για την 

κατάλληλη προετοιμασία του τοπικού ανθρωπίνου δυναμικού, ώστε να διασφαλίζεται η 

αποτελεσματική λειτουργία και διοίκηση  των κοινωνικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα. 

Ακολουθεί η θεματολογία της εκδήλωσης: 

1. Ο ρόλος της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στη σύγχρονη πραγματικότητα 

των ατόμων με νοητική και αναπτυξιακή αναπηρία.  

Εισηγήτρια: Λευκοθέα Καρτασίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Μέλος της Ομάδας 

Έργου, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. 

2. Λειτουργία των ΚΟΙΝΣΕΠ: Από τη θεωρία στην πράξη.  

Εισηγήτρια: Ευτυχία Κιβρακίδου-Σιώζου, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. 

3. Η πρόκληση της μετουσίωσης ενός συλλογικού οράματος σε βιώσιμη κοινωνική 

επιχείρηση. 

Εισηγήτρια: Ελένη Παπαθεοδοσίου, ιδρυτικό μέλος της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. Δημιουργίες 

4. Κοινωνική επιχειρηματικότητα και τοπική ανάπτυξη. Το παράδειγμα του ΚΟΙΣΠΕ 

Καβάλας. 

Εισηγητής: Αντώνιος Κώστας Εργασιακός Σύμβουλος ΟΑΕΔ, Μεταδιδακτορικός 

ερευνητής του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου 

Θράκης. 

5. Η ανάδυση των απαιτούμενων οριζόντιων δεξιοτήτων των εργαζομένων και των μελών 

σε κοινωνικές επιχειρήσεις για τη βέλτιστη λειτουργία τους.  
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Εισηγητής: Μιλτιάδης Σταμπουλής Επίκουρος Καθηγητής, Επιστημονικός Υπεύθυνος 

της Ομάδας Έργου, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. 

6. Η ανάγκη ύπαρξης επαγγελματικού περιγράμματος για την πιστοποίηση υπευθύνων 

διοίκησης κοινωνικών επιχειρήσεων. 

Εισηγήτρια: Βασιλική Δημητρίου, Οικονομολόγος – Περιφερειολόγος, εξωτερική 

συνεργάτης ΓΝΩΣΗ ΑΜΚΕ. 

 

Συνολικά, στην εκδήλωση έλαβαν μέρος 30 συμμετέχοντες. Η λίστα των συμμετεχόντων, 

όπως και όλο το υποστηρικτικό υλικό της διοργάνωσης παρατίθεται στο Παράρτημα της 

παρούσας.  
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Παράρτημα 

2.5 Πρόσκληση Εισηγητών στη Στρογγυλή Τράπεζα 
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2.6 Πρόσκληση συμμετεχόντων στη Στρογγυλή Τράπεζα 
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2.7 Ατζέντα Στρογγυλής Τράπεζας 
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2.8 Πίνακας Αποδεκτών Πρόσκλησης 
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2.9 Δημοσιότητα Στρόγγυλης Τράπεζας 
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Εισαγωγή 

 

Τα παρόντα  πρακτικά αφορούν στη Στρογγυλή Τράπεζα με θέμα: «Κοινωνική 

Επιχειρηματικότητα: Το Ανθρώπινο Δυναμικό Ως Παράγοντας Επιτυχίας», που 

πραγματοποιήθηκε στις 28/11/2019 από τις 13:00 έως τις 16:00, στην Αίθουσα 414, του 

Κτιρίου ΚΖ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη.  

Στόχος της εκδήλωσης ήταν η ενίσχυση της γνώσης σχετικά με τη συμβολή του ανθρωπίνου 

δυναμικού στην επιτυχή υλοποίηση εγχειρημάτων στον τομέα της Κ.ΑΛ.Ο.  

Η στρογγυλή τράπεζα υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου “ReinFORCE SOCIAL 

Entrepreneurial Spirit through setting up Innovative Support Structures in the crossborder 

'Territory” με ακρωνύμιο “SOCIAL FORCES” (κωδ. Έργου Β2.9c.04). 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας “Interreg 

V- A Greece - Bulgaria 2014-2020” στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 4: A Socially 

Inclusive Cross-Border Area, Επενδυτική προτεραιότητα: 9c. Providing support for social 

enterprises. 
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ 

 

Την έναρξη της στρογγυλής τράπεζας κήρυξε ο κ. Μιλτιάδης Σταμπουλής, ως Επιστημονικός 

Υπεύθυνος της Ομάδας Έργου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας – Δικαιούχου 9 του έργου. 

Ο κ. Σταμπουλής αφού καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους ανέφερε ότι στόχος της 

στρογγυλής τράπεζας είναι η ενίσχυση της γνώσης σχετικά με τη συμβολή του ανθρωπίνου 

δυναμικού στην επιτυχή υλοποίηση εγχειρημάτων στον τομέα της Κ.ΑΛ.Ο., έτσι όπως 

διαμορφώνεται σήμερα για την ελληνική πραγματικότητα. Επιπλέον, αναφέρθηκε 

συνοπτικά στο πλαίσιο υλοποίησης της εκδήλωσης και ειδικότερα στο έργο “ReinFORCE 

SOCIAL Entrepreneurial Spirit through setting up Innovative Support Structures in the 

crossborder 'Territory” με ακρωνύμιο “SOCIAL FORCES”, προκειμένου οι παρευρισκόμενοι 

να κατανοήσουν καλύτερα τις στοχεύσεις της στρογγυλής τράπεζας αλλά και να 

ενεργοποιηθούν κατά τη διάρκεια των εργασιών της ώστε να καταθέσουν τις εμπειρίες, 

θέσεις και απόψεις τους. 

 

Ακολούθησε η πρώτη παρουσίαση από την κ. Λευκοθέα Καρτασίδου, η οποία είναι 

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και Μέλος της Ομάδας Έργου 

για τις ανάγκες  του Social Forces.  Η κ. Καρτασίδου ανέλυσε τον σημαντικό ρόλο που 

καλείται να διαδραματίσει ο τομέας της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στη 

σύγχρονη πραγματικότητα που βιώνουν τα άτομα με νοητική και αναπτυξιακή αναπηρία 

στην Ελλάδα. Μέσα από αρκετά παραδείγματα, όπως η μη προσβασιμότητα των ΑΜΕΑ 

στην ιστοσελίδα του Υπουργείο για την ΚΑΛΟ, η κ. Καρτασίδου επιχείρησε να διαφωτίσει το 

κοινό για τις θεσμικές και πρακτικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει ένα άτομο με αναπηρία 

όταν επιχειρεί να δραστηριοποιηθεί στην κοινωνική οικονομία. Επιπλέον, επισήμανε την 

ελλιπή εκπαίδευση και εξοικείωση των υπαλλήλων των διάφορων υπηρεσιών και 

οργανισμών για το πώς πρέπει να αντιμετωπίζονται και να εξυπηρετούνται χωρίς διακρίσεις 

τα ΑΜΕΑ. Ταυτόχρονα, τόνισε ότι τις αναστολές των ΑΜΕΑ να δραστηριοποιούν 

επιχειρηματικά επιτείνει η προστατευτικότητα των οικογενειών τους, αλλά και οι απόψεις 

και οι στάσεις των εργοδοτών απέναντι στην αναπηρία. 

Ωστόσο, όμως, όπως τόνισε η κ. Καρτασίδου, με την καθιέρωση του κοινωνικού μοντέλου 

υπάρχουν θετικές επιπτώσεις στον τομέα της επαγγελματικής αποκατάστασης των ατόμων 

με αναπηρία. Εξάλλου, οι νέες τεχνολογίες μπορούν να προσφέρουν διέξοδο στην 
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προσβασιμότητα των ΑΜΕΑ, ενώ προς τη διευκόλυνσή τους μπορούν να αξιοποιηθούν τα 

διαθέσιμα συστήματα υποστήριξης, ενισχύοντας τη λειτουργικότητα των ατόμων με 

αναπηρία. 

Ολοκληρώνοντας την παρουσίασή της, η κ. Καρτασίδου, επισήμανε την ανάγκη για ένα 

σύστημα υποστήριξης από την επαγγελματική κατάρτιση μέχρι την ένταξη στην αγορά 

εργασίας προκειμένου να προωθηθεί η ανάπτυξη του κοινωνικού επιχειρείν από τα άτομα 

με νοητική ή/ και αναπτυξιακή αναπηρία.  

Με έναυσμα σχετική ερώτηση του κ. Κωνσταντίνου Σκρέκα, Διευθυντή του ΚΕΚ – Κέντρου 

Παιδείας και Πολιτισμού, αυτή η ανάγκη έτυχε θέμα περαιτέρω συζήτησης μεταξύ των 

συμμετεχόντων. Οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν ότι απαιτούνται συλλογικές 

προσπάθειες και συνεργασίες φορέων, συλλόγων ΑΜΕΑ, οργανισμών και κρατικών 

υπηρεσιών. Επίσης, η κ. Καρτασίδου τόνισε τον ρόλο των καθοδηγητών στους εργασιακούς 

χώρους των ΑΜΕΑ. 

 

Ακολούθησε η παρουσίαση της κ. Ευτυχίας Κιβρακίδου-Σιώζου, η οποία είναι Διευθύντρια 

Διοίκησης & Οικονομικής Διαχείρισης της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ο.Τ.Α. 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Το θέμα της εισήγησής της ήταν «Λειτουργία των ΚΟΙΝΣΕΠ: 

Από τη θεωρία στην πράξη». Η κ. Κιβρακίδου-Σιώζου αφού έκανε μια σύντομη παρουσίαση 

της Ανατολικής Α.Ε. και των δράσεών της που σχετίζονται με την ενίσχυση του τομέα της 

ΚΑΛΟ, αναφέρθηκε στις αλλαγές του νομικού πλαισίου που καθόρισαν και την ανάπτυξη 

του κοινωνικού επιχειρείν στην Ελλάδα.  

Στη συνέχεια η κ. Κιβρακίδου-Σιώζου έκανε αναφορά στα στοιχεία του Γενικού Μητρώου 

των φορέων Κ.ΑΛ.Ο. την 1η Οκτωβρίου 2019 και ειδικότερα στον αριθμό των εγγραφών, 

των διαγραφών και των ενεργών φορέων, επισημαίνοντας τον υψηλό αριθμό των 

τελευταίων σε σχέση με την προηγούμενη πενταετία. Αυτό καταδεικνύει την αυξητική τάση 

των ουσιαστικών εγχειρημάτων κοινωνικού επιχειρείν στη χώρα μας, γεγονός που και η 

ίδια η ομιλήτρια ως στέλεχος της Ανατολικής Α.Ε. είχε την ευκαιρία να διαπιστώσει.  

Η κ. Κιβρακίδου-Σιώζου ολοκλήρωσε την εισήγησή της με τους όρους και τα  βήματα που 

απαιτούνται για την ίδρυση μιας ΚΟΙΝΣΕΠ συλλογικής και κοινωνικής ωφέλειας, ενώ 

αναφέρθηκε σε παράγοντες που εξασφαλίζουν τη βιωσιμότητα και την κερδοφορία των 

επιχειρήσεων, όπως η ύπαρξη  επιχειρησιακού σχεδίου (business plan), η αξιοποίηση 

πλεονεκτημάτων όπως οι κοινωνικές δημόσιες συμβάσεις με τους ΟΤΑ, κλπ. 
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Στη συνέχεια τον ρόλο πήρε η κ. Ελένη Παπαθεοδοσίου, η οποία είναι ιδρυτικό μέλος της 

ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. με τον διακριτικό τίτλο «Δημιουργίες» και μέλος στο Δίκτυο ΚΟΙΝΣΕΠ της 

Κεντρικής Μακεδονίας. Στην εισήγησή της, επικεντρώθηκε στην  πρόκληση της 

μετουσίωσης ενός συλλογικού οράματος σε βιώσιμη κοινωνική επιχείρηση. Ειδικότερα 

αναφέρθηκε σε όλα τα προβλήματα που αντιμετώπισε η ίδια και τα υπόλοιπα μέλη της 

ΚΟΙΝΣΕΠ «Δημιουργίες» τόσο κατά το προγενέστερο στάδιο της ίδρυσης όσο και κατά την 

περίοδο αρχικής λειτουργίας της επιχείρησης. Οι γραφειοκρατικές διαδικασίες και η 

παντελής ή ελλιπής γνώση των υπαλλήλων διαφόρων υπηρεσιών όπως εφορίες και 

ασφαλιστικοί φορείς ήταν από τα σημαντικότερα προβλήματα που κλήθηκαν να 

ξεπεράσουν.  

Επιπλέον αναφέρθηκε στο θεσμικό και νομικό πλαίσιο για την Κ.ΑΛ.Ο., χαρακτηρίζοντάς το 

ως «μη ευνοϊκό» και «πολλές φορές φοβικό θέτοντας τις επιχειρήσεις στα όρια της 

επιβίωσης». Ακόμη και ο Ν. 4430/2016, τόνισε η κ. Παπαθεοδοσίου, έχει πολλές 

δυσλειτουργικές διατάξεις, παρόλο που ήρθε να αντικαταστήσει και να ορθολογικοποιήσει 

το νομικό πλαίσιο που ίσχυε με τον Νόμο 4019/2011. Ως παράδειγμα έδωσε τα περίπλοκα 

και γραφειοκρατικά στάδια ελέγχου εγγραφής των ΚΟΙΝΣΕΠ στο Γενικό Μητρώο 

Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων.  

Ακολούθως η ομιλήτρια αναφέρθηκε στον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζει στην 

προώθηση των πρωτοβουλιών κοινωνικού επιχειρείν η ύπαρξη μιας αποτελεσματικής 

ομάδας που θα λειτουργεί και θα εξασφαλίζει τη βέλτιστη διοίκηση, εύρυθμη και βιώσιμη 

λειτουργία. Ως προς αυτό τόνισε  την ανάγκη για την ύπαρξη ικανών στελεχών.  

Τέλος, η κ. Παπαθεοδοσίου, σημείωσε ότι παρόλα τα προβλήματα που αντιμετώπισε και 

αντιμετωπίζει καθημερινά ώστε να κρατηθεί βιώσιμη η επιχείρηση, δεν μετάνιωσε για την 

απόφασή της να είναι ενεργό μέλος της ΚΟΙΝΣΕΠ «Δημιουργίες» και συνειδητά συνεχίζει να 

δρα υπέρ της περαιτέρω ανάπτυξής της, παρά το μη ευνοϊκό κλίμα στη χώρα. 

Τις θέσεις της κ. Παπαθεοδοσίου ενστερνίστηκε και η κ. Σοφία Κυπριανίδου, μέλος της  

ΚΟΙΝΣΕΠ «Εργαστήρι Χωρίς Σύνορα». Επιπλέον επισήμανε τη δημοκρατική λήψη 

αποφάσεων, αλλά και γενικότερα τη συλλογική διοίκηση και λειτουργία των ΚΟΙΝΣΕΠ που 

τις διαφοροποιεί από άλλα επιχειρηματικά μορφώματα.   

 

Μετά την παρέμβαση της κ. Κυπριανίδου, ακολούθησε, ο κ. Αντώνιος Κώστας, ο οποίος 

είναι Εργασιακός Σύμβουλος του ΟΑΕΔ, καθώς και Μεταδιδακτορικός ερευνητής του 
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Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Πέρα από τη 

χρόνια ενασχόλησή του σε ακαδημαϊκό επίπεδο με τον τομέα της Κ.ΑΛ.Ο., ο κ. Κώστας 

γνωρίζει πολύ καλά την πραγματικότητα των ΚΟΙΣΠΕ. Για το λόγο αυτό, το θέμα της 

εισήγησής του ήταν «Κοινωνική επιχειρηματικότητα και τοπική ανάπτυξη. Το παράδειγμα 

του ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας». 

Ο κ. Κώστας αφού έκανε μια σύντομη αναφορά στα κοινωνικά και οικονομικά 

χαρακτηριστικά των κοινωνικών επιχειρήσεων, καθώς και στις κατηγορίες των φορέων 

Κ.ΑΛ.Ο. σύμφωνα με τον Νόμο 4430/2016, ανέλυσε το πώς μπορεί η κοινωνική οικονομία 

συνδέεται με την τοπική ανάπτυξη στην Ελλάδα. Η ιδία του εμπειρία επιβεβαιώνει τα 

συμπεράσματα μελετών που έχουν μέχρι στιγμή διεξαχθεί ότι, η δραστηριότητα των 

κοινωνικών επιχειρήσεων δεν επαφίεται τόσο στην ενεργοποίηση της ελληνικής κοινωνίας 

αλλά συνδέεται σε σημαντικό βαθμό με τις πολιτικές και τα προγράμματα της Ε.Ε.. 

Προφανώς και αυτό συνιστά λόγο για το γεγονός ότι  το αίτημα για την τοπική ανάπτυξη σε 

σχέση με την κοινωνική επιχειρηματικότητα δεν έχει ικανοποιηθεί επαρκώς στη χώρα μας. 

Ως εκ τούτου, όπως τόνισε ο κ. Κώστας, η δραστηριότητα των οργανώσεων της κοινωνικής 

οικονομίας και της κοινωνίας των πολιτών είναι περιορισμένες σε δυναμική, ενώ μέχρι 

πρόσφατα δεν υπήρχε η κατάλληλη θεσμική και χρηματοδοτική υποστήριξη.  

Ο ΚοιΣΠΕ Καβάλας είχε την τύχη και έλαβε δύο φορές χρηματοδότηση από το Υπουργείο 

Υγείας, με αποτέλεσμα να αυξήσει τόσο τον τζίρο του συνολικά όσο και τον τζίρο των 

επιμέρους δράσεών του. Επίσης μπόρεσε να εξασφαλίσει μεγαλύτερο αριθμό εργαζόμενων 

τόσο από τον γενικό πληθυσμό, όσο και από τα άτομα που ανήκουν στη Α’ κατηγορία 

μελών του ΚοιΣΠΕ Καβάλας (Λήπτες Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας, Άτομα με Αναπηρία, 

Μειονεκτούσες Ομάδες). Ως σημαντική επίσης συνέπεια αυτής της βιώσιμης και 

αποτελεσματικής λειτουργίας του ΚοιΣΠΕ Καβάλας, ήταν ότι απέκτησε τεχνογνωσία  η 

οποία έχει κεφαλοποιηθεί για τα επόμενα έτη, ώστε να αξιοποιηθεί για την ανάπτυξη 

ανάλογων δράσεων και προγραμμάτων. Ο ομιλητής αναφέρθηκε επιπλέον εκτενώς στα 

έργα που ανέλαβε ο ΚοιΣΠΕ Καβάλας, αλλά και στη λήψη οικονομικής στήριξης διαμέσου 

της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Act4Greece που υποστηρίζεται από την Εθνική Τράπεζα. 

Μέσα από την απαρίθμηση μιας σειράς δράσεων και έργων που συμμετείχε ο ΚοιΣΠΕ 

Καβάλας, π.χ. «Σχολικά Γεύματα Δήμου Καβάλας», «Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας στο 

κτίριο του ΕΚΑΒ Καβάλας καθώς και των Τομέων Δράμας και Σερρών» και τη συνεργασία με 

φορείς όπως το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, η Δημοτική Κοινωνική Αλληλεγγύη – 

Προσχολική Αγωγή Καβάλας, Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής, ο ομιλητής ανέδειξε τη 

δυναμική της επιχείρησης.  
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Η δυναμική αυτή σε αριθμητικά δεδομένα όπως παρουσιάστηκαν, μεταφράζεται σε 

συνολικά περίπου 1.200.000 € στους ετήσιους κύκλους εργασιών από το 2013 έως σήμερα 

και απασχόληση συνολικά σε διάφορες περιόδους (νέες θέσεις εργασίας) περίπου 140 

άτομα (τα 120 από το 2017 και μετά), εκ των οποίων άνω των 60 αντιστοιχούν σε άτομα της 

Α’ κατηγορίας μελών του ΚοιΣΠΕ Καβάλας.  

Ο κ. Κώστας σημείωσε ότι, οι παραπάνω εργαζόμενοι, μέσα από την καθημερινή εργασία 

τους και κυρίως μέσα από την εκπαίδευσή τους από εξειδικευμένους επαγγελματίες, 

απέκτησαν γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες απαραίτητες για τη μελλοντική 

επαγγελματική, οικογενειακή και κοινωνική τους συνέχεια. 

Τέλος, ο ομιλητής αναφέρθηκε ότι ο ΚοιΣΠΕ Καβάλας αναδείχθηκε ως καλή πρακτική στο 

πλαίσιο του έργου Med TOWN, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος ENI 

CBC MED 2014-2020 και αφορά στην ανάπτυξη και προώθηση της συν-παραγωγής στην 

αντιμετώπιση ζητημάτων που αφορούν την κοινωνία. Ο ΚοιΣΠΕ Καβάλας ειδικότερα 

παρουσιάστηκε ως πρακτική συνεργασίας πολλών δυνάμεων της κοινωνίας για την 

αντιμετώπιση κοινωνικών ζητημάτων σε έργα και προγράμματα με κύριους στόχους την 

ενίσχυση της απασχόλησης σε συνδυασμό με την τοπική ανάπτυξη και την κοινωνική 

συνοχή.  Είναι σημαντικό, όπως τόνισε ο κ. Κώστας, να γίνει κατανοητό ότι, η συν-

παραγωγή, επιτρέπει τη συνεργασία με σημαντικό θετικό αντίκτυπο, όπως αντιμετώπιση 

του κοινωνικού αποκλεισμού ευάλωτων ομάδων, ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και 

διαμόρφωση ενός οικο-συστήματος αλληλεγγύης σε τοπικό επίπεδο.  

Ολοκληρώνοντας ο ομιλητής, δεν παρέλειψε να αναφερθεί ότι, ο σημαίνοντας ρόλος της 

Κ.ΑΛ.Ο. για την τοπική ανάπτυξη απομειώνεται από τις νομικές και θεσμικές ασάφειες, τις 

γραφειοκρατικές και πολύπλοκες διαδικασίες και τις στρεβλώσεις που παρατηρήθηκαν τα 

πρώτα χρόνια κατά την υιοθέτηση των εγχειρημάτων κοινωνικής οικονομίας.  

 

Ακολούθησε η εισήγηση του κ. Μιλτιάδη Σταμπουλή με τίτλο: «Η ανάδυση των 

απαιτούμενων οριζόντιων δεξιοτήτων των εργαζομένων και των μελών σε κοινωνικές 

επιχειρήσεις για τη βέλτιστη λειτουργία τους». Αρχικά και αφού ο ομιλητής αναφέρθηκε 

στον σημαντικό ρόλο των δεξιοτήτων για το ανθρώπινο δυναμικό, επιδίωξε μέσα από μια 

συνοπτική αναφορά να παραθέσει το εννοιολογικό πλαίσιο των δεξιοτήτων και την 

κατηγοριοποίησή τους. Επίσης αναφέρθηκε στη διαφοροποίηση των δεξιοτήτων από τις 

γνώσεις και τις στάσεις, ως απαιτούμενα χαρακτηριστικά του ανθρωπίνου εργατικού 

δυναμικού. 
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Στη συνέχεια αναφέρθηκε συνοπτικά  στις οριζόντιες δεξιότητες, απαριθμώντας τις επτά 

οριζόντιες δεξιότητες που στη σημερινή εποχή προκρίνονται, αλλά και στη σημασία τους 

για την ένταξη του ατόμου στην αγορά εργασίας. 

Ακολούθως ο κ. Σταμπουλής, ανέλυσε τον ρόλο του ανθρωπίνου δυναμικού ως σημείο-

κλειδί για την ανάπτυξη της Κ.ΑΛ.Ο., τονίζοντας ότι οι κοινωνικές επιχειρήσεις έχουν 

ανάγκη από κατάλληλα εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό που να μπορεί να διαχειριστεί 

με επιτυχία τις ολοένα και περισσότερο αυξανόμενες υποχρεώσεις τους. Στο σημείο αυτό, 

αναφέρθηκε σε μια σειρά ικανότητες- κλειδιά του ανθρώπινου δυναμικού φορέων Κ.ΑΛ.Ο., 

όπως ικανότητες διαρκούς βελτίωσης, ικανότητες εμψύχωσης, ικανότητες διοίκησης, κλπ.  

Στη συνέχεια ο ομιλητής, επισήμανε ότι οι οριζόντιες δεξιότητες κρίνονται ιδιαίτερα 

σημαντικές για τον τομέα της Κ.ΑΛ.Ο. όχι μόνο γιατί δεν σχετίζονται με συγκεκριμένο 

επάγγελμα, αλλά και γιατί καθορίζουν την ικανότητα του εργαζομένου να λειτουργεί 

αποδοτικά στον χώρο εργασίας, είτε μόνος είτε μαζί με άλλους. Τόνισε ότι είναι εκείνες οι 

δεξιότητες που χρειάζονται οι ανθρώπινοι πόροι των κοινωνικών επιχειρήσεων 

προκειμένου να δημιουργήσουν, να καινοτομήσουν, να αναπτύξουν την κριτική τους σκέψη 

και να συνεργαστούν με σκοπό την επίλυση κοινωνικών και περιβαλλοντικών 

προβλημάτων. Επιπλέον σημείωσε ότι καλύπτουν μεγάλο εύρος επαγγελμάτων και 

οικονομικών κλάδων, γεγονός που συμβαδίζει με το ότι οι δραστηριότητες των φορέων 

Κ.ΑΛ.Ο. δεν περιορίζονται σε συγκεκριμένους κλάδους.  

Μάλιστα ανέφερε ότι συχνά από το σύνολο των μέχρι σήμερα εντοπισμένων οριζόντιων 

δεξιοτήτων, ως ιδιαίτερα βασική τείνει να θεωρείται η ικανότητα ηγεσίας (leadership skills), 

κυρίως για το λόγο ότι η ύπαρξη της δεξιότητας αυτής συνοδεύεται αυτόματα από ένα ευρύ 

φάσμα επιπλέον προσωπικών δεξιοτήτων (π.χ. ικανότητα προσωπικής κινητοποίησης, 

αξιοπιστία, αποφασιστικότητα, ικανότητα ευθύνης , σωστής διαχείρισης του χρόνου, κλπ.). 

 

Τέλος, ο κύκλος των εισηγήσεων, ολοκληρώθηκε με την κ. Βασιλική Δημητρίου, η οποία 

είναι Οικονομολόγος – Περιφερειολόγος και εξωτερική συνεργάτης της εταιρίας ΓΝΩΣΗ 

ΑΜΚΕ, που αποτελεί εταίρο του έργου Social Forces. 

 Η κ. Δημητρίου αφού επισήμανε από τη μεριά της τη συνεχή αύξηση του αριθμού των 

ενεργών φορέων, παραθέτοντας σχετικά αριθμητικά στοιχεία από το Γενικό Μητρώο 

Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων, αναφέρθηκε στη σημασία της εκπαίδευσης και της κατάρτισης ως κρίσιμοι 

παράγοντες για την ανάπτυξη της Κ.ΑΛ.Ο.. Πιο συγκεκριμένα, επισήμανε ότι η εκπαίδευση, 
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η κατάρτιση και η πληροφόρηση αποτελούν καίριες παραμέτρους για την ανάπτυξη της 

Κοινωνικής Οικονομίας, διότι συμβάλλουν αφενός στην καλλιέργεια των δεξιοτήτων των 

ενημερωμένων σε θέματα Κοινωνικής Οικονομίας πολιτών και των συμμετοχικών 

κοινοτήτων και αφετέρου στην ανάπτυξη των φορέων Κ.ΑΛ.Ο., ώστε να μπορούν να 

αξιοποιήσουν τα ισχυρά οφέλη της βιωσιμότητας, της δημιουργίας θέσεων εργασίας, του 

εκδημοκρατισμού και της τοπικής ανάπτυξης. Επιπλέον, κρίσιμη παράμετρος κρίνεται η 

εκπαίδευση των υπαλλήλων του δημόσιου τομέα και των υπηρεσιών του με τον χώρο της 

Κ.ΑΛ.Ο., μιας και όπως αναφέρθηκε αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της στρογγυλής 

τράπεζας, η ελλιπής εξοικείωση των στελεχών υπηρεσιών, όπως οι εφορίες και οι 

ασφαλιστικοί φορείς, δημιουργεί καθυστερήσεις και προβλήματα στην ίδρυση των 

κοινωνικών επιχειρήσεων.  

Η ομιλήτρια αναφέρθηκε ακολούθως στην αναγκαιότητα να υπάρχει ένα επαγγελματικό 

περίγραμμα που να αποτυπώνει τις εργασίες, τα καθήκοντα και τα προσόντα του 

υπευθύνου (Manager) Κοινωνικής Επιχείρησης. Ειδικότερα, διευκρίνισε ότι ο Manager 

Κοινωνικής Επιχείρησης υποστηρίζει τη διοίκηση για την επίτευξη των στόχων της 

επιχείρησης, οργανώνει την εφαρμογή επιστημονικών και διοικητικών μεθόδων και 

πρακτικών στην παραγωγή, διανομή και προώθηση των προϊόντων / υπηρεσιών, και 

επιπλέον υποστηρίζει τον οικονομικό προγραμματισμό και την οικονομική δραστηριότητα 

της κοινωνικής επιχείρησης. 

Στη συνέχεια παρουσίασε συνοπτικά τα κύρια σημεία του Επαγγελματικού Περιγράμματος 

που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου Social Forces, κάνοντας αναφορά στις Κύριες και 

Επιμέρους Επαγγελματικές Λειτουργίες, αλλά και στις Επαγγελματικές Εργασίες, οι οποίες 

αφορούν στους άξονες του επιχειρηματικού σχεδιασμού, της οργάνωσης και διοίκησης 

κοινωνικών επιχειρήσεων και της προώθησης και προβολής των δράσεων και των 

ενεργειών της. Ακολούθως αναφέρθηκε στις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και 

ικανότητες για την άσκηση του επαγγέλματος αλλά και στις προτεινόμενες διαδρομές για 

την απόκτηση των απαιτούμενων προσόντων, ώστε να δρα κάποιος ως υπεύθυνος 

Κοινωνικής Επιχείρησης. 

Ολοκληρώνοντας την εισήγησή της, η κ. Δημητρίου, τόνισε ότι η εμπειρία αναδεικνύει τη 

σημασία των επαγγελματικών περιγραμμάτων, γεγονός που συνηγορεί στο ότι αναμένεται  

το επαγγελματικό περίγραμμα του Manager Κοινωνικής Επιχείρησης να συμβάλλει στην 

διασφάλιση της διαφάνειας των προσόντων των απασχολουμένων, στη διευκόλυνση της 

κινητικότητας των εργαζομένων στην αγορά εργασίας του τομέα της Κ.ΑΛ.Ο., ενώ 
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παράλληλα θα συνεισφέρει στην πιστοποίηση των άτυπων δεξιοτήτων, στη διευκόλυνση 

σύγκρισης των ικανοτήτων και εν τέλει στην ανάπτυξη των κοινωνικών επιχειρήσεων. 

 

Μετά την ολοκλήρωση των εισηγήσεων και των τυχόν παρεμβάσεων, ακολούθησε 

συζήτηση σχετικά με τα θέματα που τέθηκαν κατά  τη διάρκεια των εισηγήσεων. Το πρώτο 

θέμα που τέθηκε από τους συμμετέχοντες και ειδικότερα από την κ. Μάτα Ρόζη, 

εκπαιδεύτρια ενηλίκων, είναι αν μπορεί ένα άτομο να συγκεντρώσει όλα τα χαρακτηριστικά 

του Manager Κοινωνικής Επιχείρησης. Επιπλέον εξέφρασε τις αμφιβολίες της αν μια 

κοινωνική επιχείρηση μπορεί και πρέπει να λειτουργεί με γραμμική ιεραρχία ώστε να 

υφίσταται κάποιος υπεύθυνος. Παράλληλα, από την κ. Παπαθεοδοσίου και την κ. 

Κυπριανίδου τέθηκε το δίλημμα αν λειτουργώντας κάποιος  σε τόσο συγκεντρωτικό βαθμό 

αναιρεί τη συλλογική διοίκηση των φορέων Κ.ΑΛ.Ο. που είναι και βασικό χαρακτηριστικό 

τους. Ο κ. Σταμπουλής διευκρίνισε ότι διαφαίνεται συχνή τάση να υιοθετούνται και στις 

κοινωνικές επιχειρήσεις μοντέλα γραμμικής ιεραρχίας, όπου όμως τον ρόλο του υπευθύνου 

μπορούν να εξυπηρετήσουν περισσότεροι του ενός, διασφαλίζοντας έτσι μια 

συλλογικότητα στις διαδικασίες.  

Η κ. Παπαθεοδοσίου εξέφρασε επίσης την άποψη ότι όλες οι δεξιότητες είναι απαραίτητες 

και για τον λόγο αυτό υπάρχει συμπληρωματικότητα μεταξύ των μελών των φορέων 

Κ.ΑΛ.Ο.. Ως προς αυτό η κ. Κυπριανίδου συμπλήρωσε ότι υπάρχουν εργαλεία για τη 

συλλογική συμμετοχή στη διοίκηση αλλά και στην καθημερινή λειτουργία μιας κοινωνικής 

επιχείρησης, χωρίς να χρειάζεται να αναλαμβάνει ένας αποκλειστικά να είναι επικεφαλής.  

Τέλος η κ. Παπαθεοδοσίου, όντας μέλος του Δικτύου ΚΟΙΝΣΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας 

εξέφρασε την απογοήτευσή της για το γεγονός ότι, ενώ έχουν επιτευχθεί τοπικές 

δικτυώσεις σε μεγάλο βαθμό και έχουν ασκηθεί πιέσεις να γίνουν συζητήσεις και 

συνεργασίες σε τριτοβάθμιο επίπεδο, δεν έχει γίνει καμιά ουσιαστική πρόοδος. 

 

Μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης, ο κ. Σταμπουλής ευχαρίστησε όλους τους 

παρευρισκόμενους για τον χρόνο που διέθεσαν να συμμετάσχουν στη στρογγυλή τράπεζα 

και τους ενημέρωσε ότι μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας του έργου μπορούν να 

ενημερώνονται για περαιτέρω αποτελέσματα του έργου Social Forces.  

 

 


