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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Την ανάγκη δηµιουργίας παιδικών σταθµών Κοιν.Σ.Επ. την επιβάλλουν όχι µόνο οι 

λόγοι δηµιουργίας τέτοιων επιχειρήσεων που βοηθούν στην ανάπτυξη της χώρας µας και στη 

στήριξη των τοπικών κοινωνιών, αλλά και η ανάγκη βοήθειας και στήριξης των ευάλωτων 

οµάδων του πληθυσµού. Προϋποθέτει τη δηµιουργία νέων θέσεων απασχόλησης στον 

κοινωνικό τοµέα της οικονοµίας, τη διευκόλυνση της επαγγελµατικής δραστηριοποίησης και 

την πρόσβαση στην απασχόληση σηµαντικών στρωµάτων του πληθυσµού. Βοηθά στην 

καταπολέµηση της φτώχειας, των διακρίσεων, του κοινωνικού αποκλεισµού και την 

ενδυνάµωση της κοινωνικής συνοχής, µέσω της ένταξης των ευάλωτων οµάδων στο 

κοινωνικό σύνολο. Ακόµη ενισχύει την κοινωνική αλληλεγγύη και καινοτοµία, την 

ενδυνάµωση της τοπικής επιχειρηµατικότητας και της αειφόρου και βιώσιµης ανάπτυξης, 

καθώς και την παροχή σύγχρονων, ποιοτικών και καινοτόµων κοινωνικών υπηρεσιών και 

αγαθών. 

Το µεταναστευτικό ζήτηµα στην Ελλάδα αποτελούσε από παλιά ένα κρίσιµο θέµα 

τόσο ως προς της συνέπειες προς την ίδια την χώρα, όσο και στους ίδιους τους ανθρώπους. 

Το συγκεκριµένο επενδυτικό σχέδιο, αναφέρεται στη δηµιουργία µιας κοινωνικής 

συνεταιριστικής επιχείρησης και συγκεκριµένα στη δηµιουργία ενός παιδικού σταθµού για 

πρόσφυγες στη πόλη του Αιγίου. Η ίδρυση της συγκεκριµένης µονάδας γίνεται για να 

προσφέρει τη βοήθεια στα παιδιά των προσφύγων αλλά και στις οικογένειες τους, καθώς και 

στην ενίσχυση της τοπικής οικονοµίας. Το όραµα της επιχείρησης είναι η δηµιουργία και 

λειτουργία ενός σύγχρονου παιδικού σταθµού, που θα παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες 

σε µικρά παιδιά µεταναστών. Αποστολή της επιχείρησης είναι η εξασφάλιση υψηλής 

ποιότητας των υπηρεσιών της και η άµεση ικανοποίηση των αναγκών των παιδιών αυτών. Η 

στρατηγική της επιχείρησης θα βασιστεί στη χρήση σύγχρονου εξοπλισµού, στο έµπειρο 

προσωπικό και στην παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η κοινωνική οικονοµία, η κοινωνική επιχειρηµατικότητα κι οι κοινωνικές 

επιχειρήσεις αποτελούσαν εδώ και αιώνες µια πολύ επιτυχηµένη πρακτική. Ειδικά στην 

Ελλάδα, ήταν αυτές που δηµιούργησαν ανθηρές τοπικές οικονοµίες και ισχυρές συντεχνίες. 

Ήταν αυτές που έβγαλαν ολόκληρες περιοχές από τη φτώχεια και την αφάνεια. Ο τοµέας της 

κοινωνικής οικονοµίας περιλαµβάνει ορολογίες, που χρησιµοποιούνται σε διάφορα Κράτη 

Μέλη της Ε.Ε., όπως «αλληλέγγυα οικονοµία» και «τρίτος τοµέας», οι οποίες εµπνέονται από 

κοινές αξίες. Η κοινωνική οικονοµία έχει ως στόχο την ισσοροπία, την ενδυνάµωση και την 

ευηµερία του συνόλου µε οικονοµικές, κοινωνικές, πολιτικές και πολιτισµικές προσπάθειες 

και δράσεις. Η κοινωνική επιχειρηµατικότητα είναι µία αναδυόµενη εναλλακτική µορφή 

επιχειρηµατικότητας, στηριζόµενη στην κοινωνική οικονοµία. Με άλλα λόγια αφορά άτοµα 

που σκέφτονται καινοτόµες λύσεις για τα πιο επείγοντα κοινωνικά προβλήµατα, άτοµα 

φιλόδοξα και επίµονα, που στοχεύουν στην αντιµετώπιση των κοινωνικών προβληµάτων. 

Έτσι, οδηγούµαστε στην Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.), όπου 

επιδιώκει το συλλογικό όφελος και οι δράσεις της αφορούν αποκλειστικά το κοινωνικό 

συµφέρον. Είναι ένας διαφορετικός τρόπος, που στόχος του είναι το γενικό συµφέρον, η 

οικονοµική ανάπτυξη, η κοινωνική διάσταση και η δηµοκρατική λειτουργία. Η Κοινωνική 

συνεταιριστική επιχείρηση είναι µία καινοτόµος µορφή ιδιωτικής επιχείρησης που 

θεσµοθετήθηκε πρόσφατα στην Ελλάδα, όπου 5 ή περισσότεροι άνθρωποι ενώνουν τις 

δυνάµεις τους για να κάνουν µια κοινή διοικούµενη εταιρία. Η ιδιαιτερότητα της 

συγκεκριµένης επιχειρηµατικής ιδέας, είναι ότι θα λειτουργεί µε ένα νέο πρότυπο και 

εξειδικευµένο τρόπο για την σωστή ανάπτυξη και µόρφωση των παιδιών αυτών, που έρχονται 

στη χώρα µας για ένα καλύτερο µέλλον. Επιτυχηµένα παραδείγµατα κοινωνικών 

συνεταιριστικών επιχειρήσεων σε όλο τον κόσµο καταδεικνύουν ότι προσφέρουν τη 

δυνατότητα στους ανθρώπους να εργάζονται µαζί και να συστήνουν βιώσιµες επιχειρήσεις, οι 

οποίες δηµιουργούν θέσεις εργασίας και προάγουν την ευηµερία των πολιτών. 

Στο πρώτο κεφάλαιο λοιπόν, αναφέρεται η επωνυµία του υπό σύσταση παιδικού 

σταθµού που θα ονοµαστεί «ΤΟ ΌΡΑΜΑ» και οφείλεται στη φιλοξενία παιδιών προσφύγων. 

∆ίνεται έµφαση σε αυτό, λόγο του οράµατός µας για την ενίσχυση και βοήθεια που θέλουµε 
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να προσφέρουµε στα παιδιά αυτά. Επίσης, αναφέρονται οι ουσιαστικές ενέργειες και 

διαδικασίες που απαιτούνται για τη σύσταση της επιχείρησης, καθώς και λεπτοµερής 

αναφορά στην νοµική της µορφή. Επιπρόσθετα, καταγράφονται τα πλεονεκτήµατα και τα 

κίνητρα ίδρυσης µιας τέτοιας επιχείρησης, όπως η πρόσβαση σε πολλά προγράµµατα 

χρηµατοδότησης, η στήριξη των ευάλωτων οµάδων και η ανάπτυξη θέσεων εργασίας σε µια 

περίοδο που τα ποσοστά ανεργίας αυξάνονται χρόνο µε το χρόνο. 

Ο σκοπός του συγκεκριµένου επενδυτικού σχεδίου είναι κοινωνικός και 

ψυχοπαιδαγωγικός, µε σκοπό να προσφέρει τη κατάλληλη βοήθεια σε θέµατα που 

σχετίζονται µε την υγεία, την κοινωνικοποίηση, την εκµάθηση και την υποστήριξη των 

παιδιών αυτών και της οικογένειας τους. Η οµάδα που θα απαρτίζεται η επιχείρηση, 

περιλαµβάνει επαγγελµατίες διαφόρων ειδικοτήτων, όπως αυτή του νηπιαγωγού, του 

παιδίατρου, του ψυχολόγου και του λογοπαθολόγου. Οι αρµοδιότητες του κάθε εργαζοµένου 

αφορά την γενική προαγωγή της υγείας, την πρόληψη και προστασία των παιδιών από 

κινδύνους, την εξασφάλιση σωστής ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης και τη συνεργασία µε την 

οικογένεια, ώστε να εφαρµοστούν όλα τα παραπάνω. 

Ακόµη, γίνεται λεπτοµερής περιγραφή για το εκπαιδευτικό πρόγραµµα της υπό 

σύστασης µονάδας, ανάλυση του προγράµµατος σε ηµέρες και ώρες λειτουργίας, καθώς και 

στις λεπτοµέρειες που αφορούν τον τρόπο λειτουργίας. Γίνεται συγκεκριµένη αναφορά στη 

περιγραφή του χώρου και του κτιρίου, στον εξοπλισµό και τους προµηθευτές, όπου θα 

δίνεται ιδιαίτερη έµφαση στη παροχή προµήθειας από τον νοµό Αχαϊας, στις απαιτούµενες 

αδειοδοτήσεις και πιστοποιήσεις και στην ασφάλιση και ενσωµάτωση ειδικού εξοπλισµού, 

απαραίτητο για την ασφάλεια των παιδιών. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο, γίνεται αναφορά στη στρατηγική προώθησης που θα 

ακολουθήσει η επιχείρηση για την προώθηση και διαφήµισή της. Τα µέσα µε τα οποία θα 

γίνει η προβολή και διαφήµιση του παιδικού σταθµού, είναι ένας τρόπος για να 

γνωστοποιήσουµε όχι µόνο την ύπαρξή µας, αλλά και τις δραστηριότητές µας.  

Επιπλέον, δίνονται πληροφορίες για την αγορά στην οποία θα εισέλθουµε, καθώς και 

τον βαθµό ανταγωνισµού στην εισερχόµενη αγορά. Στόχος της ενότητας αυτής είναι η 

συλλογή και επεξεργασία των πληροφοριών, που θα βοηθήσουν στο να γνωρίζουµε τις 

προοπτικές που έχουµε σαν επιχείρηση. Ακόµη, αναλύεται ο κοινωνικός και περιβαλλοντικός 

αντίκτυπος, όπως και οι πιθανοί κίνδυνοι που µπορεί να αντιµετωπίσει η επιχείρηση. Στην 
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ενότητα αυτή, αναλύεται η ανταγωνιστική κατάσταση της επιχείρησής µας ως προς τα 

δυνατά και αδύνατα στοιχεία, πού προκύπτουν από το εσωτερικό και το εξωτερικό 

περιβάλλον της επιχείρησης, καθώς και τις ευκαιρίες-απειλές που µπορεί να οφείλονται σε 

εξωτερικούς παράγοντες. 

Τέλος, δίνονται στοιχεία για τις πηγές και τον τρόπο χρηµατοδότησης. Οι πόροι της 

Κοιν.Σ.Επ., που µπορεί να προέρχονται από δωρεές τρίτων, έσοδα από την επιχειρηµατική 

της δραστηριότητα, επιχορηγήσεις και χρηµατοδοτήσεις, καθώς και κάθε άλλο έσοδο από την 

ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της σύµφωνα µε το καταστατικό της. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ο
:  

BΑΣΙΚΗ Ι∆ΕΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

 

 

 

Η κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.) είναι ένας αστικός 

συνεταιρισµός κοινωνικού σκοπού και αποτελεί µια σχετικά νέα µορφή επιχείρησης για τα 

ελληνικά δεδοµένα. Η Κοιν.Σ.Επ. προβλέπει στο καταστατικό της την κοινωνική ωφέλεια, 

µέσω της παραγωγής αγαθών ή υπηρεσιών συλλογικού και κοινωνικού χαρακτήρα. ∆ίνει 

προτεραιότητα στην αύξηση της απασχόλησης, µε έµφαση στις ευπαθείς οµάδες πληθυσµού 

και όχι στη συσώρρευση κεφαλαίου. Κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, εφαρµόζεται η 

αρχή «µία ψήφος – ένα πρόσωπο», ανεξάρτητα από τον αριθµό των µερίδων που κατέχει 

κάθε µέλος της επιχείρησης. Τα κέρδη της Κοιν.Σ.Επ. προκύπτουν από δράσεις που 

εξυπηρετούν κυρίως το κοινωνικό συµφέρον και η διανοµή του γίνεται για την εξυπηρέτηση 

των σκοπών της επιχείρησης και τη δηµιουργία θέσεων εργασίας. Μέλη της µπορεί να είναι 

φυσικά πρόσωπα ή εταιρίες, οι τελευταίες µεχρι το 1/3 των µελών. 

 Στον συγκεκριµένο τύπο επιχείρησης δεν µπορούν να συµµετέχουν ως µέλη 

Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ούτε Ν.Π.∆.∆. που υπάγονται σε Ο.Τ.Α.. Κάθε µέλος 

της διοικούσας επιτροπής είναι υποχρεωτικά και µέλος της επιχείρησης. Με τη ψήφιση του 

Ν.4019/2011 για την «Κοινωνική Οικονοµία και Κοινωνική Επιχειρηµατικότητα», 

θεσµοθετήθηκε η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση παρέχοντας νέες επιχειρηµατικές 

ευκαιρίες, αυξάνοντας ταυτόχρονα τις δυνατότητες απασχόλησης για άτοµα που προέρχονται 

από τις ευάλωτες οµάδες του πληθυσµού. Με το νόµο αυτό, θεσπίστηκε ο νέος αυτός τοµέας 

επιχειρηµατικής δραστηριοποίησης µε έµφαση στην εξυπηρέτηση των αναγκών του 

κοινωνικού συνόλου. 
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1.1 Λεπτοµερής περιγραφή για την επιχειρηµατική ιδέα 

 

Από τα στοιχεία που συνθέτουν την έννοια της Κοινωνικής Συνεταιριστικής 

Επιχείρησης (Κοιν.Σ.Επ.) προκύπτει ότι είναι µια µορφή ελεύθερης συνεργασίας προσώπων. 

Επιπλέον, ο σκοπός της είναι κοινωνικός και οι βασικοί στόχοι εκτός από τη δηµιουργία 

θέσεων εργασίας και την κοινωνική ένταξη ευάλωτων οµάδων, είναι η κάλυψη κοινωνικών 

αναγκών, ειδικότερα µέσω της ενίσχυσης της κοινωνικής και αλληλέγγυας 

επιχειρηµατικότητας και την ενίσχυση της τοπικής ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής. Ο 

τοµέας αυτός έχει λειτουργήσει αποτελεσµατικά στην αγορά εργασίας όχι µόνο των ευπαθών 

κοινωνικά οµάδων, αλλά και ενός ολοένα αυξανόµενου τµήµατος του πληθυσµού που 

πλήττεται από την ανεργία, µέσω καινοτόµων δραστηριοτήτων και είναι ένα  αποτελεσµατικό 

µέσο κάλυψης των αυξανόµενων αναγκών. 

Ο υπό σύσταση παιδικός σταθµός λαµβάνει υπόψιν του όλα τα παραπάνω, και µε 

ευαισθησία και αγάπη προς τους ανθρώπους που µεταναστεύουν στη χώρα µας, θα 

προσπαθήσει να βοηθήσει τα παιδιά αυτά στο να αποκτήσουν τα δικαιώµατά τους προς την 

εκπαίδευση, µακριά από ανισότητες και διακρίσεις. Πρόσφυγας δεν είναι απλώς κάθε ξένος 

που ζητά να µείνει στη χώρα µας, αλλά ένας από τους πιο ευάλωτους, ως προς τα δικαιώµατά 

του ως πολίτης. Πρόσφυγες λέγονται οι άνθρωποι εκείνοι που έχουν υποφέρει από 

παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια 

τους, όσοι έχουν περάσει από τα σύνορα ζητώντας από µια άλλη χώρα ασφάλεια από τους 

διωγµούς, όσοι αντιµετωπίζουν πιθανή θανατική ποινή, βασανιστήρια ή άλλη βία σε 

περίπτωση που γυρίσουν στην πατρίδα τους, όσοι θα γυρνούσαν στην πατρίδα τους αµέσως 

µόλις µπορούσαν, αλλά δεν µπορούν από το φόβο ότι θα χάσουν τη ζωή τους και  τέλος 

καθηµερινοί άνθρωποι, άνδρες, γυναίκες, παιδιά που αναγκάστηκαν να πάρουν µέτρα 

απελπισίας για να σώσουν τη ζωή τους. 

Είναι άνθρωποι που ζούν στο περιθώριο της κοινωνίας, µετανάστες, Ροµά και µέλη 

µειονοτήτων. Είναι τα πιθανότερα θύµατα διακρίσεων σε όλες τις µορφές. ∆υστυχώς είναι 

άνθρωποι που δικαιούνται διεθνούς προστασίας, αλλά δεν µπορούν να αναγνωριστούν ως 

πρόσφυγες στην Ελλάδα. Ενώ οι πρόσφυγες που φτάνουν στη χώρα είναι χιλιάδες, αυτοί που 

αναγνωρίζονται είναι ελάχιστοι. Κατά τη διάρκεια του 2004, αναγνωρίστηκαν ως πρόσφυγες 

11 άνθρωποι και χορηγήθηκε ανθρωπιστική προστασία σε άλλους 22, ενώ στο τέλος του 

έτους εκκρεµούσαν 5.300 αιτήσεις. Η Ελλάδα έχει το µικρότερο ποσοστό αναγνώρισης 
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προσφύγων µεταξύ των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 0.3% και είναι αυτή µε 

αρκετά µεγάλο ποσοστό εισαγωγής. Ένας άνθρωπος που φεύγει από τη χώρα του γιατί 

κινδυνεύει η ζωή του έχει δικαίωµα να ζητήσει προστασία και να αποκτήσει τα δικαιώµατά 

του. 

Ο παιδικός σταθµός και η οικογένεια µπορούν να αποτελέσουν µια µορφή επικοινωνίας. 

Είναι απαραίτητη η συνεργασία των γονιών µε τους εκπαιδευτικούς για την καλή ψυχική και 

νοητική λειτουργία του παιδιού. Οι παιδαγωγοί είναι αυτοί που µπορούν να στηρίξουν την 

οικογένεια και είναι αυτοί που µπορούν να συνεργαστούν και να παραπέµψουν σε ειδικούς 

για οποιοδήποτε πρόβληµα προκύψει. Γι’ αυτό το λόγο, ο παιδικός σταθµός θα συνεργαστεί 

µε ψυχολόγο, παιδίατρο και λογοθεραπευτή, έτσι ώστε να δώσει την ευκαιρία στο παιδί να 

προσαρµοστεί. Ο ρόλος των παιδαγωγών είναι σηµαντικός τόσο στην ανάπτυξη και µόρφωση 

του παιδιού, όσο και στη ψυχολογική και κοινωνική του διαπαιδαγώγηση και θα λειτουργούν 

µε ευαισθησία, αγάπη και την ανάλογη συµπεριφορά. Ο αποτελεσµατικός τρόπος ένταξης 

των παιδιών αυτών, είναι η σωστή πληροφόρηση και συνεργασία µε τους ίδιους τους γονείς. 

Με βάση τις τάσεις της εποχής, η δηµιουργία αυτού του εγχειρήµατος θα δώσει τη λύση στην 

παροχή υπηρεσιών αρίστης ποιότητας στα παιδιά αυτά, που το έχουν τόσο ανάγκη.  

 

1.2 Ταυτότητα επιχείρησης 

 

1.2.1 Επωνυµία 

 

Η δηµιουργία µιάς Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης απαιτεί ουσιαστικές 

ενέργειες σχεδιασµού έναρξης και ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της, καθώς και τυπικές 

διαδικασίες ίδρυσης. Οι τυπικές – υποχρεωτικές διαδικασίες ίδρυσης περιλαµβάνουν εκείνα 

τα βήµατα που προβλέπονται για την ίδρυση ενός αστικού συνεταιρισµού, ενώ επιπλέον 

απαιτείται και η εγγραφή στο Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονοµίας, το οποίο είναι ένα 

δηµόσιο βιβλίο που τηρείται σε ηλεκτρονική µορφή. Σε αυτό, η πρόσβαση γίνεται από 

οποιονδήποτε ενδιαφερόµενο, ενώ µε την εγγραφή τους στα επιµέρους Μητρώα οι 

ενδιαφερόµενοι φορείς έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στα χρηµατοδοτικά εργαλεία του 

άρθρου 9, του ν. 4019/2011. Στις ουσιαστικές ενέργειες σχεδιασµού ανήκουν τόσο η 

προπαρασκευή διαφόρων επιχειρηµατικών εργαλείων, όσο η κινητοποίηση και ενηµέρωση 
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των πιθανών εταίρων της, µε στόχο τη δηµιουργία της αρχικής οµάδας της επιχείρησης, αλλά 

και την προσέλκυση άλλων πιθανών ατόµων ή φορέων που να ενδιαφέρονται να 

συµµετάσχουν στο κοινωνικό σκοπό της επιχείρησης. 

Η Κοιν.Σ.Επ., ως νοµικό πρόσωπο, πρέπει υποχρεωτικά να έχει επωνυµία, µε την οποία 

να διακρίνεται στη συναλλακτική ζωή. Το καταστατικό πρέπει υποχρεωτικά να περιέχει την 

επωνυµία σύµφωνα µε το άρθρο 3, παράγραφος 2αα, ν. 4019/2011. Η επωνυµία πρέπει να 

ορίζεται από το σκοπό της, το είδος της Κοιν.Σ.Επ. και την έκταση της ευθύνης των µελών 

της. Ονόµατα µελών ή τρίτων δεν περιλαµβάνοται στην επωνυµία και η αλλαγή της 

επωνυµίας γίνεται απαραίτητα µε τροποποίηση του καταστατικού και προστατεύεται από τις 

σχετικές διατάξεις περί προστασίας της εµπορικής ιδιότητας. 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω, θα ιδρυθεί ο παιδικός σταθµός, µε την επωνυµία 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ «ΤΟ ΌΡΑΜΑ», νοµικό πρόσωπο 

ιδιωτικού δικαίου, µε περιορισµένη ευθύνη των µελών του και µη κερδοσκοπικό χαρακτήρα. 

Το όνοµα της συγκεκριµένης µονάδας οφείλεται στη φιλοξενία µικρών παιδιών προσφύγων 

και δίνεται έµφαση σε αυτό, λόγω του οράµατος που έχουµε για την καλυτέρευση της ζωής 

των παιδιών αυτών. Το συγκεκριµένο όνοµα είναι εύκολο να το θυµάται κανείς και µοιάζει 

να δίνει ένα αίσθηµα ελπίδας. Έδρα του σταθµού θα οριστεί ο ∆ήµος Αιγιάλειας, του νοµού 

Αχαϊας και συγκεκριµένα θα στεγάζεται στην οδό Καλλιθέας στο Αίγιο, σε ενοικιαζόµενο 

κτίριο. 

Η λειτουργία του παιδικού σταθµού στην περιοχή θα δώσει την λύση της ηµερήσιας 

φροντίδας και ενασχόλησης των παιδιών, από οικογένειες που έχουν µεταναστεύσει στην 

περιοχή, είτε εργαζόµενων είτε άνεργων γονιών, αναξαρτήτως υπηκοότητας. Στόχος του 

σταθµού και των µελών του είναι η καλύτερη δυνατή παρεχόµενη φροντίδα και εκµάθηση 

των παιδιών αυτών. 

 

1.2.2 Νοµική µορφή 

 

Σύµφωνα µε τον νόµο που διέπει τις Κοιν.Σ.Επ., για τη σύστασή τους, και 

συγκεκριµένα στην περίπτωση της Κοιν.Σ.Επ. Φροντίδας, απαιτούνται 5 πρόσωπα τα οποία 

στοχεύουν στην παραγωγή και παροχή προϊόντων και υπηρεσιών κοινωνικού-προνοιακού 
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χαρακτήρα, σε συγκεκριµένες οµάδες πληθυσµού. Τα πρόσωπα µπορεί να είναι είτε φυσικά 

είτε νοµικά και δεν ορίζεται απαιτούµενο κεφάλαιο για τη σύστασή της. Τα νοµικά πρόσωπα 

δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 1/3 των µελών. Τα µέλη εγγράφονται στην Κοιν.Σ.Επ. 

αγοράζοντας µια υποχρεωτική συνεταιριστική µερίδα. Όλα τα µέλη έχουν µία ψήφο 

ανεξάρτητα από τον αριθµό των συνεταιριστικών µερίδων που διαθέτουν και δεν έχουν καµία 

ευθύνη έναντι των δανειστών πέρα από το ποσοστό της συνεταιριστικής τους µερίδας 

(περιορισµένη ευθύνη). Η διοίκηση της Κοιν.Σ.Επ. συστήνεται από τη Γενική Συνέλευση των 

µελών και τη διοικούσα επιτροπή, η οποία συνέρχεται τακτικώς µε σχετική απόφαση της 

διοικούσας επιτροπής, τουλάχιστον µία φορά το χρόνο. Η ∆ιοικούσα Επιτροπή εκλέγεται από 

τη Γενική Συνέλευση και αποτελείται τουλάχιστον από τρία µέλη. Η διοίκηση συνεδριάζει 

τουλάχιστον µία φορά το µήνα ή όποτε αυτό κριθεί αναγκαίο. 

Πίνακας 1: Νοµική Μορφή Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης 

ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Κοινωνική φροντίδα 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ≥ 5 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΩΝ Ευάλωτες οµάδες ≥40%,  
όλες οι µορφές αναπηρίας, ανήλικοι παραβάτες, 
αποφυλακισµένοι, οριοθετικοί, (απε)εξαρτηµένοι. 
Επιτρέπεται το 1/3 να είναι µέλοι, νοµικά ή φυσικά 
πρόσωπα. 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΚΑΦΕΦΑΛΑΙΟ ∆εν ορίζεται 
ΜΕΡΙ∆ΕΣ Υποχρεωτική. ∆εν ορίζεται αριθµός προαιρετικών 

µερίδων. Ο αριθµός των προαιρετικών µερίδων, δεν 
δίνει επιπλέον δικαιώµα ψήφου. 

ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ Περιορισµένη, µέχρι το ποσό της µερίδας 

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΡΙ∆ΩΝ Σε άλλο µέλος µετά από έγκριση της ∆.Ε. 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Συνεδριάζει τουλάχιστον µία φορά το χρόνο 

∆ΙΟΙΚΗΣΗ Αποτελείται από 3 µέλη. Συνεδριάζει 1 φορά το µήνα. 
Θητεία 5 έτη. 

ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ∆εν ορίζεται 
ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 5% των κερδών 

ΕΙ∆ΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ∆εν ορίζεται 
∆ΙΑΝΟΜΗ 
ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΩΝ/ΚΕΡ∆ΩΝ 

∆εν προβλέπεται διανοµή των κερδών. 
5% αποθεµατικό, 35% στους εργαζοµένους, 60% στην 
επανεπένδυση θέσεων εργασίας 

 

Σε αντίθεση µε τις µη κερδοσκοπικές εταιρίες, στις Κοιν.Σ.Επ. προβλέπεται 

περιορισµένη διανοµή κερδών και αυτό γίνεται µε τον ακόλουθο τρόπο: ποσοστό 5% 

διατίθεται για το σχηµατισµό αποθεµατικού, ποσοστό 35% διανέµεται στους/στις 
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εργαζόµενους/ες της επιχείρησης ως κίνητρο και τουλάχιστον το 60% διατίθεται για τις 

δραστηριότητες της επιχείρησης και τη δηµιουργία θέσεων εργασίας. 

Τέλος, για την σύστασή της απαιτείται: 

1. Καταστατικό υπογγεγραµµένο από τα ιδρυτικά µέλη. Συγκεκριµένα για το 

καταστατικό της Κοιν.Σ.Επ. Φροντίδας, απαιτούνται τουλάχιστον πέντε πρόσωπα που 

έχουν τις προϋποθέσεις να αποκτήσουν τη συνεταιριστική ιδιότητα. Το καταστατικό 

πρέπει να περιέχει τις αναγκαίες διατάξεις, σύµφωνα µε το νόµο 4019/2011, και τα 

ακόλουθα: 

- Την επωνυµία, την έδρα και το σκοπό της Κοιν.Σ.Επ.. 

- Τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας ή την επωνυµία και την διεύθυνση των ιδρυτικών 

µελών. 

- Τους όρους εισόδου και εξόδου των µελών. 

- Την έκταση της ευθύνης των µελών, όπως ορίζεται στην παράγραφο 8 του άρθρου 

3 του νόµου 4019. 

- Το ύψος της συνεταιριστικής µερίδας. 

- Τον ορισµό προσωρινής διοικητικής επιτροπής που θα µεριµνήσει για την έγκριση 

και σύγκληση της γενικής συνέλευσης, για την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης 

της Κοιν.Σ.Επ.. 

2. Υποβολή πρώτων δικαιολογητικών στο Μητρώο: 

i. Αίτηση εγγραφής στο Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηµατικότητας. Σύµφωνα µε 

τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 2 του νόµου 4019/2011, οι 

Κοιν.Σ.Επ. εγγράφονται στο Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηµατικότητας, το οποίο 

είναι δηµόσιο βιβλίο που τηρείται σε ηλεκτρονική µορφή στο τµήµα Μητρώου 

Κοινωνικής Οικονοµίας της ∆ιεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας του Υπουργείου 

Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. 

ii. Υπεύθυνη δήλωση, υπογγεγραµµένη ξεχωριστά από κάθε ιδρυτικό µέλος, 

σχετική µε τη συµµετοχή ή µη σε άλλη Κοιν.Σ.Επ.. 

iii. Έγκριση και καταχώριση στο Μητρώο. 

3. Έναρξη δραστηριότητας στην εφορία. 

4. Υποβολή συµπληρωµατικών δικαιολογητικών: 

i. Αίτηση καταχώρισης πρόσθετων στοιχείων. 

ii. Βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας στην εφορία. 
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iii. Ετήσιο πρόγραµµα δραστηριοτήτων. 

iv. Πρακτικό συγκρότησης σε σώµα της ∆ιοικητικής επιτροπής. 

Οι Κοιν.Σ.Επ. υποχρεούνται πριν από την έναρξη της δραστηριότητας τους, να 

υποβάλλουν σχετική αίτηση για την καταχώρισή τους στο Μητρώο, καθώς και τα 

δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή, στα αποία περιλαµβάνεται και το 

καταστατικό. Η υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών µπορεί να γίνει και 

ηλεκτρονικά, εφόσον πρώτα οι αρµόδιες υπηρεσίες προβούν σε έλεγχο για την νοµιµοποίηση 

του αιτούντος και την πληρότητα των δικαιολογητικών. Εάν κατά τον έλεγχο προκύψει ότι η 

αίτηση και τα δικαιολογητικά δεν είναι επαρκή ή δεν πληρούν τις προϋποθέσεις, ο 

ενδιαφερόµενος καλείται να προβεί εγγράφως σε διευκρινήσεις, που όµως δεν µπορεί να 

ξεπερνά το χρονικό όριο των 30 ηµερών. 

Τέλος, η µορφή αυτή επιχείρησης φαίνεται ιδανική, καθώς παρέχεται στα µέλη 

µεγάλη ευελιξία ως προς τις επιχειρηµατικές αποφάσεις, που αφορούν τη λειτουργία του 

παιδικού σταθµού, στην επιλογή µεθόδων διδασκαλίας και ως ένα βαθµό στο µέγεθος της 

επιχείρησης. Ακόµη θα πρέπει να αναφερθεί ότι η σύσταση µιας τέτοιας επιχείρησης έχει 

µηδενικό κόστος, το οποίο είναι αρκετά σηµαντικό σε περίοδο κρίσης. 

 

1.3 Πλεονεκτήµατα και κίνητρα ίδρυσης µιας Κοιν.Σ.Επ. 

 

 Ένα σηµαντικό πλεονέκτηµα είναι ότι η διανοµή των κερδών γίνεται υποχρεωτικά 

από το νόµο µε το 5% να διατίθεται για αποθεµατικό, το 35% στους εργαζόµενους και το 

υπόλοιπο ποσοστό στην επανεπένδυση, στη δηµιουργία θέσεων εργασίας και στις 

δραστηριότητες της επιχείρησης. Ακόµη, δεν υπόκειται σε φορολογία για τα κέρδη της, παρά 

µόνο στο ποσοστό που διανέµεται στους εργαζόµενους, οι οποίοι ανήκουν σε ευάλωτες 

οµάδες πληθυσµού, που υπόκειται σε παρακράτηση φόρου εισοδήµατος. Παράλληλα, οι 

εργαζόµενοι σε µια Κοιν.Σ.Επ., οι οποίοι ανήκουν στις ευάλωτες οµάδες πληθυσµού και 

λαµβάνουν επίδοµα πρόνοιας ή οποιαδήποτε άλλη παροχή, συνεχίζουν να εισπράττουν τις 

παροχές αυτές ταυτόχρονα µε την αµοιβή τους από την Κοιν.Σ.Επ.. Επιπλέον, µπορεί να 

εντάσσεται σε συγχρηµατοδοτούµενα  ευρωπαϊκά προγράµµατα, αλλά και να συνεργάζεται 

µε άλλες Κοιν.Σ.Επ. ανάλογα µε το αντικείµενό τους, να ανταλλάσουν υπηρεσίες ή να 

υλοποιούν προγράµµατα, χρηµατοδοτούµενα από εθνικούς, ευρωπαϊκούς ή διεθνείς 
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οργανισµούς, σύµφωνα µε τους καταστατικούς σκοπούς. Επίσης οι Κοιν.Σ.Επ. µπορούν να 

δηµιουργούν κοινοπραξίες και συνεταιρισµούς, ενώσεις, καθώς και ευρωπαϊκούς 

συνεταιρισµούς ή ευρωπαϊκούς οµίλους. 

Συγκεκριµένα οι Κοιν.Σ.Επ. µπορούν να αναπτύσουν συνεργασίες µε: 

• Φορείς που έχουν αναλάβει τις αρµοδιότητες του ΕΟΜΜΕΧ 

• Το Κέντρο Ερευνών Θεµάτων Ισότητας 

• Τράπεζες 

• Επιµελητήρια 

• Αναπτυξιακές Εταιρίες (Αυτοδιοίκησης & Συνεταιρισµών) 

• Φορείς Συνοδευτικών & Υποστηρικτικών Υπηρεσιών 

• ∆οµές Υποστήριξης Κοινωνικής Οικονοµίας Ε.Υ.∆.- EQUAL 

• Εθνικό Κέντρο Ευρωπαϊκού Προσανατολισµού (κυρίως για άτοµα µε αναπηρία) 

• Μπορούν να εντάσσονται στο ν. 3908/2011 για την «Ενίσχυση των Ιδιωτικών 

Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη, την Επιχειρηµατικότητα και την 

Περιφερειακή Συνοχή» 

• Μπορούν να εντάσσονται σε προγράµµατα στήριξης της επιχειρηµατικότητας, σε 

προγράµµατα του Ο.Α.Ε.∆. για τη στήριξη της εργασίας και σε κάθε είδους 

ενεργητικές πολιτικές απασχολήσεις. 

• Μπορούν να έχουν πρόσβαση στη χρηµατοδότηση από το Εθνικό Ταµείο 

Επιχειρηµατικότητας και Ανάπτυξης 

• Με το Ταµείο Κοινωνικής Οικονοµίας για χρηµατοδότηση (υπό σύσταση) 

 

1.3.1 Οικονοµικά κίνητρα 

 

• Οι Κοιν.Σ.Επ. υπόκειται σε φορολογία εισοδήµατος µόνο για το ποσοστό 10%, ενώ το 

60% διατίθεται για τις δραστηριότητες της επιχείρησης. 

• Το ποσοστό των κερδών που διανέµεται στους εργαζόµενους, υπόκειται σε 

παρακράτηση φόρου εισοδήµατος, σύµφωνα µε τον εκάστοτε ισχύοντα φορολογικό 

συντελεστή που αφορά τα φυσικά πρόσωπα. 
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• Οι εργαζόµενοι στις Κοιν.Σ.Επ., οι οποίοι ανήκουν στις ευάλωτες οµάδες πληθυσµού 

και λαµβάνουν επίδοµα πρόνοιας ή οποιαδήποτε άλλη παροχή, συνεχίζουν να 

εισπράττουν τις παροχές αυτές ταυτόχρονα µε τη αµοιβή τους. 

• Οι Κοιν.Σ.Επ. έχουν πρόσβαση στο υπό σύσταση Ταµείο Κοινωνικής Οικονοµίας. 

• Μπορούν να εντάσσονται σε προγράµµατα στήριξης της επιχειρηµατικότητας και σε 

προγράµµατα του ΟΑΕ∆ για τη στήριξη της εργασίας. 

• Μπορούν να συνάπτουν Προγραµµατικές Συµβάσεις µε το ∆ηµόσιο, τον ευρύτερο 

δηµόσιο τοµέα και τους ΟΤΑ α’ και β’ βαθµού. 

• Μπορούν να εντάσσονται, κατά τη διάρκεια έναρξης της λειτουργίας τους, σε 

συγχηµατοδοτούµενα ευρωπαϊκά προγράµµατα που υλοποιούνται από τον ΟΑΕ∆ και 

άλλους αρµόδιους φορείς. 

Εδώ, αξίζει να σηµειωθεί η διαφορά ανάµεσα στις κερδοσκοπικές και µη 

κερδοσκοπικές επιχειρήσεις. Κάθε επιχείρηση, ανεξάρτητα από τη µορφή της, παράγει 

κάποιο οικονοµικό αποτέλεσµα το οποίο µπορεί να είναι το λεγόµενο κέρδος ή να είναι 

ζηµία. Η διαφορά µεταξύ µιας κερδοσκοπικής και µη κερδοσκοπικής επιχείρησης, είναι 

στον τρόπο µε τον οποίο η κάθε επιχείρηση διαχειρίζεται αυτά τα οικονοµικά 

αποτελέσµατα. Οι κερδοσκοπικές επιχειρήσεις έχουν ως στόχο την αύξηση του κέρδους, 

το οποίο διανέµεται στους µετόχους-εταίρους. Από την άλλη, οι κοινωνικές-µη 

κερδοσκοπικές επιχειρήσεις µοιράζουν ένα µέρος των κερδών στους εργαζόµενους, σαν 

ένα είδος κινήτρου, προς την αύξηση και συνέχιση της παραγωγικότητας και το υπόλοιπο 

ποσοστό το επανεπενδύουν για την βελτίωση, τον εκσυγχρονισµό και την ανάπτυξη της 

επιχείρησης. Βέβαια, είναι επιλογή του επιχειρηµατία αν θα επιλέξει να ιδρύσει µια 

κερδοσκοπική ή µη κερδοσκοπική επιχείρηση και στη συνέχεια µε ποιον τρόπο θα 

αξιοποιήσει τα κέρδη της, καθώς και από τους ελεγκτικούς µηχανισµούς και το 

καταστατικό της. 

 

1.4 Αποστολή – Στόχοι 

 

Σκοπός ίδρυσης του παιδικού σταθµού «Το Όραµα», είναι η ανάπτυξη κάθε παιδιού σε 

ψυχοκοινωνικό, κοινωνικό-συναισθηµατικό, αισθητικό και νοητικό επίπεδο, καθώς και η 

καλλιέργεια των δεξιοτήτων του παιδιού µέσα από µια δηµιουργική, σύγχρονη και ελκυστική 
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προσχολική εκπαίδευση. Στα παραπάνω θα συµβάλλει ιδιαίτερα η εξειδίκευση των 

υποψήφιων εκπαιδευτών αλλά και των µελών στην παιδαγωγική και κλινική ψυχολογία. 

Επίσης, στόχος της δηµιουργίας του σταθµού, είναι να παρέχεται στους γονείς η δυνατότητα 

εύρεσης επαγγελµατικής απασχόλησης, καθώς τα παιδιά θα βρίσκονται σε ασφαλές µέρος και 

θα δραστηριοποιούνται παραγωγικά. Είναι αναγκαίο γι’ αυτούς να γνωρίζουν πως τα παιδιά 

τους είναι ασφαλή, αφού πλέον κατοικούν σε µια άλλη χώρα και είναι πολύ πιθανό να µην 

έχουν κάποιον συγγενή ή κάποια άλλη βοήθεια. 

Γι’ αυτό λοιπόν και ο σταθµός πρόκειται να λειτουργεί πρωϊνές και απογευµατινές ώρες, 

αλλά και σαββατοκύριακα. Μεταξύ των υποχρεώσεων του σταθµού θα είναι και η µεταφορά 

των παιδιών από και προς το σπίτι τους αντίστοιχα. Επιπλέον, θα συνεργάζεται µε Ιατρικό 

Επιστηµονικό προσωπικό και συγκεκριµένα µε παιδίατρο, λογοπαθολόγο και παιδοψυχολόγο 

για την καλύτερη σωµατική αλλά και ψυχική υγεία των παιδιών. Έµφαση θα δοθεί στη 

σύνδεση του γραπτού και προφορικού λόγου που να διευρύνει τις εµπειρίες και τα βιώµατα 

των παιδιών µέσα από την εκπαιδευτική δραστηριότητα, µε σκοπό την συστηµατική και 

ολοκληρωµένη προετοιµασία των νηπίων για την Α’ ∆ηµοτικού.  

Στον απογευµατινό κύκλο φροντίδας και τα σαββατοκύριακα, πέρα από τη φύλαξη των 

παιδιών και τις οργανωµένες δραστηριότητες παιχνιδιού, θα υπάρχουν προτάσεις συµµετοχής 

σε θεατρικά δρώµενα, χορό, κουκλοθέατρο, προβολές και αφηγήσεις παραµυθιών και 

παραδοσιακά παιχνίδια. Ακόµη, θα παρέχεται η δυνατότητα εξοικείωσης µε ηλεκτρονικούς 

υπολογιστές και την Αγγλική γλώσσα, από εξειδικευµένους εξωτερικούς συνεργάτες. Σκοπός 

των δραστηριοτήτων, θα είναι τα παιδιά να απασχοληθούν µε ευχάριστες δραστηριότητες, οι 

οποίες θα ευνοήσουν την ψυχοκοινωνική και σωµατική τους ανάπτυξη και να ξεκινήσει η 

εξοικείωση τους µέσα από το παιχνίδι, τη µουσική, το θέατρο και τη νέα τεχνολογία. 

Συγκεκριµένα, οι σκοποί του σταθµού θα εξειδικεύονται στην άσκηση των ακόλουθων 

δραστηριοτήτων: 

� Κατοχύρωση, προστασία και προώθηση των δικαιωµάτων των ανήλικων παιδιών 

που διαµένουν εντός Ελλάδας, ανεξαρτήτως υπηκοότητας. 

� Παροχή κάθε δυνατής βοήθειας σε παιδιά µε προβλήµατα υγείας. 

� Ανάπτυξη του µορφωτικού, βιωτικού και πνευµατικού επιπέδου. 

� Οργανωµένες δραστηριότητες και ελεύθερη απασχόληση στους εσωτερικούς και 

εξωτερικούς χώρους του κτιρίου, που θα στεγάζεται ο σταθµός. 



14 

� Οργάνωση ψυχαγωγικών και εκπαιδευτικών περιπάτων, εξορµήσεων και 

επισκέψεων σε µουσειακούς και εκθεσιακούς χώρους. 

� Μετάδοση πληροφοριών και γνώσεων µέσα από το παιχνίδι, που είναι το 

κυριότερο µέσο των παιδαγωγών, µε στόχο την καλλιέργεια της φαντασίας, της 

δηµιουργικότητας και της επινοητικότητας των παιδιών. 

� Τακτική ενηµέρωση και συνεργασία µε τους γονείς, καθώς και δηµιουργία 

προγραµµάτων στα οποία θα συµµετέχουν οι γονείς ως παρατηρητές, εµψυχωτές 

και εκπαιδευτές. 

 

1.5 Πληροφορίες για τα Μέλη  

 

Τα µέλη της ιδρυτικής οµάδας θα πρέπει να διαθέτουν προσόντα αλλά και εµειρία, 

ώστε  να µπορούν να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του σταθµού. Με αυτό τον τρόπο όχι 

µόνο ευνοούµε την ύπαρξη καλύτερης δυνατής χρηµατοδότησης, αλλά και την οµαλή 

λειτουργία της κοινωνικής µας επιχείρησης. Η απόκτηση της ιδιότητας ως µέλος, γίνεται µετά 

τη σύσταση της επιχείρησης, µε αίτηση που υποβάλλει ο ενδιαφερόµενος προς το διοικητικό 

συµβούλιο, σύµφωνα µε τους όρους του καταστατικού, και στη συνέχεια αποφασίζει για την 

αποδοχή της. Μέλος µιας Κοιν.Σ.Επ. δεν µπορεί να είναι µέλος και σε άλλη που έχει έδρα 

στην ίδια περιφερειακή ενότητα και τον ίδιο καταστατικό σκοπό. Ο καθένας έχει µια ψήφο 

και έτσι ο κάθε συνεταίρος έχει λόγο στη διοίκηση. Συνεταίρος σε µια τέτοια επιχείρηση 

µπορεί να είναι οποιοσδήποτε: άνεργος, επιχειρηµατίας, φοιτητής, συνταξιούχος ακόµα και 

ένας δηµόσιος υπάλληλος. Επίσης, ένα µέλος µπορεί να είναι και εργαζόµενος στην 

επιχείρηση, ο οποίος θα αµοίβεται για την εργασία του και θα έχει τα ίδια δικαιώµατα και τις 

ίδιες υποχρεώσεις που ισχύουν από το νόµο. Ταυτόχρονα, ενισχύεται η συµµετοχικότητα και 

η δηµοκρατική λειτουργία της επιχείρησης, µέσα από τη δυνατότητα που δίνεται στους 

εργαζόµενους να συµµετέχουν στη λήψη αποφάσεων. 

Αρχικά στην επιχείρηση θα απασχολούνται εργαζόµενοι – µέλη για τις ειδικότητες 

του/της νηπιαγωγού, ιατρού (παιδίατρος, λογοπαθολόγος και παιδοψυχολόγος), οδηγού 

σχολικού λεωφορείου για την µεταφορά των παιδιών και εξωτερικοί συνεργάτες για τις 

δραστηριότητες που θα αναφερθούν παρακάτω. Το δεύτερο χρόνο υπάρχει πρόβλεψη να 

απασχοληθούν και άλλα άτοµα για την καλύτερη και οµαλή λειτουργία των τµηµάτων. 
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Πίνακας 2 :Τα άτοµα και η στελέχωση των θέσεων θα έχουν ως εξής: 

ΘΕΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

Νηπιαγωγοί Μέλη-εργαζόµενοι/ες µε κατάρτιση και 

εµπειρία στο χώρο διδασκαλίας 

 

Ιατροί / Ψυχολόγοι Μέλη-εργαζόµενοι/ες µε κατάρτιση και 

εµπειρία στο χώρο 

 

Οδηγός σχολικού λεωφορείου Μέλη-εργαζόµενοι/ες που διαθέτουν την 

απαιτούµενη άδεια οδήγησης για το 

συγκεκριµένο µεταφορικό µέσο 

 

Συντήρηση - Καθαριότητα των χώρων Σύµβαση µε εξωτερικό συνεργάτη 

Προµήθεια γραφικής ύλης Σύµβαση µε εξωτερικό συνεργάτη 

Προώθηση της επιχείρησης - ∆ιαφήµιση Σύµβαση µε εξωτερικό συνεργάτη 

  

 

1.5.1 Υποχρεώσεις των Μελών 

 

Τα µέλη του παιδικού σταθµού έχουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις: 

1. Να συµµετέχουν στις δραστηριότητες και να συνεργάζονται για τη σωστή λειτουργία 

του σταθµού και να απέχουν από ενέργειες που βλάπτουν τα συµφέροντά του. 

2. Να τηρούν τις διατάξεις του καταστατικού, να ακολουθούν τις αποφάσεις της Γενικής 

Συνέλευσης και της ∆ιοικούσας Επιτροπής και να προστατεύουν τα συµφέροντά του. 

3. Κάθε νέο µέλος υποχρεούται να καταβάλει εκτός από το ποσό της εισφοράς του και 

εισφορά ανάλογη προς την καθαρή περιουσία του σταθµού, όπως αυτή προκύπτει από 

τον ισολογισµό της τελευταίας χρήσης. 

4. Τα µέλη, µετά από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, υποχρεούνται να 

καταβάλλουν την αναλογία τους στο χρηµατικό ποσό που τυχόν απαιτειθεί για την 

κάλυψη ζηµιών. 
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1.5.2 ∆ικαιώµατα Μελών 

 

• Τα µέλη του παιδικού σταθµού έχουν δικαίωµα συµµετοχής στις Γενικές Συνελεύσεις 

µε δικαίωµα µίας (1) ψήφου, ανεξάρτητα από τον αριθµό των συνεταιριστικών 

µερίδων που κατέχουν, καθώς και δικαίωµα να εκλέγουν και να εκλέγονται υπό τους 

όρους του παρόντος καταστατικού και του Νόµου. 

• Κάθε µέλος έχει δικαίωµα να ζητά πληροφορίες για την πορεία των υποθέσεων του 

σταθµού και να λαµβάνει αντίγραφα πρακτικών της γενικής συνέλευσης και των 

συνεδριάσεων της διοικούσας επιτροπής, καθώς και του ισολογισµού και του 

λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσης. 

• Μπορούν επίσης, να είναι και εργαζόµενοι, να αµείβονται για την παρεχόµενη 

εργασία και να έχουν τα δικαιώµατα και υποχρεώσεις που απορρέουν από την 

εργατική νοµοθεσία. 

• Τα µέλη που είναι και εργαζόµενοι, έχουν δικαίωµα επί των καθαρών κερδών κάθε 

οικονοµικής χρήσης, λαµβάνοντας υπόψη τους περιορισµούς της παραγράφου 2, 

άρθρου 7, νόµου 4019/2011, περί διανοµής των κερδών. 

• Η παροχή υπηρεσιών προς εξυπηρέτηση των σκοπών της Κοιν.Σ.Επ. από µέλη της, 

που δεν βρίσκονται σε εργασιακή σχέση, γίνεται κατ’ εφαρµογή των άρθρων 713 επ. 

Α.Κ. µε την επιφύλαξη του άρθρου 12 του ν. 2716/1999. 

 

1.6 Οργανόγραµµα 

 

Το οργανωτικό σχήµα που επιλέχθηκε εναρµονίζεται µε τις ανάγκες του υπό εξέταση 

παιδικού σταθµού και καθιστά τη λειτουργία της επιχείρησης αποτελεσµατική. Θα ήταν 

εύλογο να προβλεφθεί ένα δίκτυο επικοινωνίας που θα διευκολύνει την διαδικασία λήψης 

αποφάσεων. Η µέριµνα δηλαδή, για να αποφευχθούν τυχόν εµπόδια στη λειτουργία της 

επιχείρησης. Το δίκτυο αυτό θα πρέπει να υποστηρίζει τους αντικειµενικούς σκοπούς της 

επιχείρησης και να γίνει η οµαδοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού σε εκπαιδευτικό και 

βοηθητικό προσωπικό µε βάση τις δραστηριότητες που αναλαµβάνουν. 
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Εικόνα 1: Οργανόγραµµα 

 

Πρόκειται για ένα σύστηµα δραστηριοτήτων και ιεραρχικών σχέσεων στο 

επιχειρησιακό περιβάλλον, το οποίο καταγράφεται σε ένα οργανόγραµµα και µε αυτό 

πετυχαίνουµε την αποτελεσµατική αξιοποίηση των ανθρώπινων πόρων, τον καλύτερο 

συντονισµό των στελεχών, και την εκπαίδευση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σε 

συγκεκριµένες θέσεις. 

 

1.7 Γενική Συνέλευση και εκλογή ∆ιοικούσας Επιτροπής 

 

Σύµφωνα µε το ισχύον θεσµικό πλαίσιο, θα ακολουθήσουµε τα παρακάτω βήµατα για 

την σύσταση της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης. 

• Καθορισµός αριθµού µελών επιχείρησης. 

• Συµµετέχοντες: 50 µαθητές. 

• Καταβολή ποσού συνεταιριστικής µερίδας, καθώς επίσης και συµπλήρωση 

υπεύθυνης δήλωσης. 

Μέλη/ 
Εργαζόµενοι

Εξωτερικοί 
Συνεργάτες

Λογοπαθολόγος

Παιδίατρος

Παιδοψυχολόγος

Βοηθός 
Νηπιαγωγού

Οδηγός 
λεωφορείου

Νηπιαγωγός 
∆ιευθύντρια

Λογιστής
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• 1η Γενική Συνέλευση για εκλογή Προέδρου και Γραµµατέα της Γενικής 

συνέλευσης. 

• Ψηφοφορία για την εκλογή διοικούσας Επιτροπής. 

Η προσωρινή ∆ιοικούσα Επιτροπή που θα οριστεί, θα µεριµνά για την έγκριση του 

καταστατικού και τη σύγκλιση της πρώτης Γενικής Συνέλευσης για την ανάδειξη των 

οργάνων διοίκησης της Κοιν.Σ.Επ.. Η θητεία της ορίζεται µέχρι την πρώτη τακτική 

Γενική Συνέλευση των µελών, που θα συγκληθεί αµέσως µετά την έκδοση της 

προσωρινής βεβαίωσης εγγραφής. Ο αριθµός των µελών και αναπληρωµατικών µελών 

της ∆ιοικούσας Επιτροπής δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το συνολικό αριθµό των µελών 

της Κοιν.Σ.Επ.. 

Αξίζει να επισηµάνουµε ότι τα ιδρυτικά µέλη της υπό ίδρυσης επιχείρησης, έχουν 

καταγωγή από το συγκεκριµένο νοµό και έχουν καλή γνώση της αγοράς, αλλά και των 

συνθηκών που επικρατούν σε αυτή. Έτσι, µέλη της Κοινωνικής Συνεταιριστικής 

Επιχείρησης «Το Όραµα» Αιγίου ορίζονται, η Κατερίνα Παπαδοπούλου, Μιχαήλ 

Σωτηρόπουλος, Πέτρος Κωνσταντίνου, Ελένη Μαντά, Μαρία Πετροπούλου. 

 

1.8 Πληροφορίες για το προϊόν/ υπηρεσία 

 

Η ανάγκη για τη λειτουργία ενός οργανωµένου χώρου φύλαξης και δηµιουργικής 

απασχόλησης των παιδιών που έχουν έρθει στη χώρα µας, προσχολικής ηλικίας, 

χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα έντονη. Υπάρχουν αρκετές δραστηριότητες και αρκετοί παιδικοί 

σταθµοί, που όµως δεν προσφέρουν στα παιδιά προσφύγων τις δυνατότητες εκείνες να 

απασχοληθούν δηµιουργικά και τη βοήθεια εκείνη που πραγµατικά έχουν ανάγκη, αντίθετα 

πολλές φορές εξαναγκάζονται να ακολουθούν τους γονείς τους σε κουραστικές, αλλά 

απαραίτητες για την καθηµερινότητα µετακινήσεις, καθώς και σε συνεχείς µετακινήσεις από 

την χώρα προέλευσης στη χώρα διαµονής. 

Με βάση την αναγκαιότητα που προαναφέρθηκε, ο παιδικός σταθµός «Το Όραµα», θα 

φιλοξενεί καθηµερινά παιδιά ηλικίας από 2.5 έως 5 ετών και θα προσφέρει τη συνήθη 

ηµερήσια φροντίδα σε 50 παιδιά (∆ευτέρα µε Παρασκευή, από τις 07:00 π.µ. έως τις 4:00 

µ.µ.), αλλά θα λειτουργεί και απογεύµατα (∆ευτέρα µε Παρασκευή, από τις 6:00 µ.µ. έως τις 
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9:00 µ.µ.), καθώς και το Σάββατο και την Κυριακή από τις 9:00 π.µ. έως τις 4:00 µ.µ.. Το 

µεσηµεριανό φαγητό θα είναι µέριµνα της οικογένειας, ενώ ο παιδικός σταθµός θα 

αναλαµβάνει το ζέσταµα και σερβίρισµα του φαγητού. Ο παιδικός σταθµός θα δώσει την 

ευκαιρία στα παιδιά αυτά να παρακολουθήσουν προγράµµατα προσχολικής ηλικίας, που θα 

βασίζονται στις σύγχρονες παιδαγωγικές αντιλήψεις, στα αναλυτικά προγράµµατα των 

ελληνικών αρµόδιων υπηρεσιών (Υπουργεία, Πανεπιστηµιακά Ιδρύµατα), αλλά και στη 

συλλογή δεδοµένων από τα µέλη του σταθµού, δηλαδή από την εµπειρία και τις σχετικές 

θεωρητικές τους αναζητήσεις, σχετικά µε τις κοινωνικό-πολιτιστικές ιδιαιτερότητες των 

Προσφύγων. Συγκεκριµένα, θα δίνεται έµφαση: 

- Στην ανάπτυξη του γραπτού και προφορικού λόγου, καθώς και σε µαθηµατικές 

έννοιες. 

- Στην καλλιέργεια της γλώσσας, µέσα από την παιδική λογοτεχνία και τη 

συζήτηση. 

- Στην αισθητική αγωγή και στη καλλιέργεια της φαντασίας, µε την αξιοποίηση 

διαφόρων υλικών για διάφορες κατασκευές και χειροτεχνίες. 

- Στην µουσικοκινητική αγωγή, µέσα από παιχνίδια συγχρονισµού της µουσικής και 

της κίνησης. 

- Στην περιβαλλοντική αγωγή, όπου τα παιδιά θα µαθαίνουν να σέβονται το 

περιβάλλον. 

- Σε οµαδικά παιχνίδια, µέσα από τα οποία το παιδί κατανοεί το ρόλο του στην 

οµάδα. 

- Στη ψυχολογική υποστήριξη, από έµπειρους και καταρτισµένους ιατρούς. 

- Σε διάφορα προγράµµατα, µέσα από τα οποία τα µικρά παιδιά αρχίζουν να 

µαθαίνουν µε βιωµατικό τρόπο την Ελληνική ιστορία, την τέχνη και την 

µυθολογία. Επιπλέον, θα οργανώνονται επισκέψεις σε εξωτερικούς χώρους, 

µουσεία και θεατρικές παραστάσεις κατά την διάρκεια των εορτών. 

- Τέλος, θα γίνεται ενηµέρωση των γονέων για το µηνιαίο αναλυτικό πρόγραµµα 

του παιδικού σταθµού και τις δραστηριότητες των παιδιών. 
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1.9 Λεπτοµέρειες για τον τρόπο λειτουργίας 

 

Σε αυτή την ενότητα θα αναφερθούν η περιγραφή του κτιρίου εγκατάστασης της 

επιχείρησης, η ενίσχυση του παιδικού σταθµού µε τον απαραίτητο εξοπλισµό, οι 

προµηθευτές µε τους οποίους θα συνεργαστεί, η ασφάλιση, καθώς και οι απαιτούµενες 

άδειες ίδρυσης και πιστοποιήσεις.  

• Χώρος: πρόκειται για ενοικιαζόµενο κτίριο 180™ σε συνολική έκταση του ενός 

στρέµµατος, το οποίο θα βρίσκεται σε σχετικά κεντρικό σηµείο της πόλης. Πολλοί 

είναι οι παράγοντες επιλογής του συγκεκριµένου κτιρίου για την εγκατάσταση του 

εν λόγω εγχειρήµατος. Σηµαντικός παράγοντας είναι η τοποθεσία, καθώς 

βρίσκεται σε κοντινό σηµείο της πόλης, έχει άριστο οδικό δίκτυο και είναι σε 

περιοχή µε έντονο το πράσινο στοιχείο. Ο χώρος είναι ισόγειος και έχει απευθείας 

πρόσβαση σε αυλή. Αποτελείται από ένα ενιαίο χώρο 50 τ.µ. που θα είναι ο χώρος 

δραστηριοτήτων των νηπίων, µια κουζίνα 16 τ.µ. που θα χρησιµοποιηθεί ως χώρος 

τραπεζαρίας, ένα χωριστό δωµάτιο 16 τ.µ. το οποίο θα χρησιµοποιηθεί ως γραφείο 

και χώρος συνάντησης µε τους γονείς και ένα χωριστό δωµάτιο-εξεταστήριο 20 

τ.µ. και ένας ακόµη ενιαίος χώρος 50 τ.µ. που θα χωριστεί σε αίθουσες 

διδασκαλίας. Τέλος, θα γίνει ένα παιδικό wc µε τρείς παιδικές τουαλέτες και 

νιπτήρες και ένα δεύτερο για τους επισκέπτες. Η διάρκεια του συµβολαίου 

υπολογίζεται στα τρία χρόνια, µε ετήσιο κόστος 3.000 ευρώ. Είναι απαραίτητες 

εργασίες ανακαίνισης, για να διαµορφωθεί ο χώρος ώστε να είναι προσβάσιµος 

και κατάλληλος για παιδιά και για να πληρούνται οι προδιαγραφές της εκάστοτε 

αδείας. Οι εργασίες αυτές υπολογίζεται ότι θα κοστίσουν περίπου 9.000 ευρώ. Ο 

εξωτερικός χώρος διαθέτει ήδη διαµορφωµένο κήπο και έχει δυνατότητα 

εγκατάστασης παιδικής χαράς. 

• Εξοπλισµός: ο υπό ίδρυση παιδικός σταθµός έχει καταλήξει στην επιλογή µιας 

εταιρίας, η οποία προσφέρει ολοκληρωµένες προτάσεις για την εγκατάσταση 

πλήρους εξοπλισµού για παιδικούς σταθµούς και δραστηριοποιείται σε ολόκληρη 

την Ελλάδα. Σύµφωνα µε πληροφορίες, η εταιρεία είναι αξιόπιστη και καλύπτει 

ένα µεγάλο εύρος εγκατάστασης εξοπλισµού σε πολλές επιχειρήσεις. Η απόκτηση 

του απαιτούµενου εξοπλισµού θα γίνει µε ολική αγορά και η εγκατάσταση-

συντήρηση αναλαµβάνεται πλήρως από την εταιρεία. Βέβαια, ο παιδικός σταθµός 
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δεσµεύεται για την καλή λειτουργία του για 2 έτη. Στα είδη εξοπλισµού 

περιλαµβάνεται ένα µέσο µεταφοράς των νηπίων, το οποίο θα αγοραστεί για την 

καλύτερη εξυπηρέτηση του σταθµού. Το κόστος ανέρχεται στα 6.000 ευρώ. Λόγω 

της οικονοµικής κρίσης, κάποια από τα µηχανήµατα-συσκευές ενδέχεται να 

αγοραστούν µεταχειρισµένα, αλλά σε άριστη κατάσταση. Τέλος, στον εξοπλισµό 

συµπεριλαµβάνεται και σύστηµα πυρόσβεσης. 

• Προµηθευτές: οι περισσότεροι προµηθευτές θα είναι από την πόλη του Αιγίου και 

η επιλογή τους θα γίνεται µε βάση την αξιοπιστία, την συνέπεια και την ποιότητα 

των προϊόντων τους. Θα είναι κυρίως προµηθευτές γραφικής ύλης και θα υπάρχει 

συχνή προµήθεια, τουλάχιστον κάθε τρίµηνο, που θα πραγµατοποιείται κατόπιν 

παραγγελίας, µε τους οποίους θα υπάρξει συµφωνητικό συνεργασίας. Επιπλέον, ο 

σταθµός έχει ανάγκη από είδη υγειονοµικού και φαρµακευτικού υλικού, είδη 

καθαριότητας και ηλεκτρικών ειδών, όπως τοστιέρα, φούρνος µικροκυµάτων και 

άλλα είδη απαραίτητα για την ενίσχυση του σταθµού. Ο σκοπός των 

συµφωνητικών συνεργασίας είναι για την αποτελεσµατική διαχείριση και 

οργάνωση των παραγγελιών, µεταξύ των συνεργαζόµενων επιχειρήσεων. Οι 

συνεργαζόµενοι φορείς δεσµεύονται για την αποτελεσµατική διανοµή, έτσι  ώστε 

να συνεργάζονται και να εκπληρώνουν εγκαίρως τις υποχρεώσεις τους, υπό τους 

όρους/προϋποθέσεις και διαδικασίες που απαιτούνται. Προκειµένου να αποφύγει 

η επιχείρηση τυχόν προβλήµατα, θα συνεργάζεται µε αρκετούς προµηθευτές, ώστε 

να µην υπάρχει κίνδυνος ελλείψεων. 

• Ασφάλιση και εξοπλισµός έναντι κινδύνων: εκτός από την ασφάλιση των 

µεταφορικών µέσων, ενδέχεται να γίνει ασφάλιση του κτιρίου, καθώς και η 

ενσωµάτωση ειδικού εξοπλισµού σε περίπτωση πυρκαγιάς. 

• Αδειοδοτήσεις/ Πιστοποιήσεις: για την ίδρυση και λειτουργία του παιδικού 

σταθµού, απαιτείται η έκδοση «Α∆ΕΙΑΣ Ι∆ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ ∆ΙΑΠΑΙ∆ΑΓΩΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ 

ΑΓΩΓΗΣ (βρεφικών, παιδικών, βρεφονηπιακών σταθµών) ΑΠΟ ΦΟΡΕΙΣ 

Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ ΚΕΡ∆ΟΣΚΟΠΙΚΟΥ Ή ΜΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» (12-8-2004) 

και η έκδοσή της είναι δυνατή για την περιοχή που βρίσκεται το κτίσµα, το οποίο 

θα αποτελέσει και έδρα της επιχείρησης. Στα δικαιολογητικά επισυνάπτεται το 
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σχετικό ΦΕΚ για την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του παιδικού σταθµού. Τα 

δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση της εργασίας είναι τα 

ακόλουθα: 

- Αίτηση του φυσικού ή νοµικού προσώπου, που να αναγράφει τα στοιχεία του, την 

επωνυµία, το είδος της Μονάδας, την έδρα, το µέγιστο αριθµό των βρεφών ή και 

νηπίων που θα εξυπηρετούνται και το συγκεκριµένο σκοπό της Μονάδας. 

- Πλήρες τοπογραφικό διάγραµµα και σειρά αρχιτεκτονικών σχεδίων σύµφωνα µε 

την εγκύκλιο 98 του ΥΠΕΧΩ∆Ε Απ. οικ. 82070/22.12.89 σύνταξης µελετών για 

την έκδοση οικοδοµικής άδειας.  

- Οικοδοµική άδεια ή άλλο πιστοποιητικό ή βεβαίωση νοµιµότητας υφισταµένου 

κτιρίου, από την αρµόδια Πολεοδοµία (ή το τοπικό Πολεοδοµικό Γραφείο), στην 

περίπτωση που γίνεται διαρρύθµιση ή επέκταση σε υπάρχον κτίριο.  

- Τον αριθµό των παιδιών (βρεφών ή νηπίων) κατά ηλικία, που θα εξυπηρετεί η 

Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και ∆ιαπαιδαγώγησης, πλήρη 

περιγραφή των τµηµάτων της και της λειτουργίας τους, (π.χ. ωράριο λειτουργίας, 

παρεχόµενες υπηρεσίες όπως φαγητό κλπ.) καθώς και τον Εσωτερικό Κανονισµό 

Λειτουργίας της Μονάδας Φ.Π.Α.∆.  

- Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του υπεύθυνου, στο όνοµα του οποίου θα 

εκδοθεί η άδεια, που θα δηλώνει ρητώς τη συµµόρφωσή του. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ο
:  

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ 

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ 

 

 

 

2.1 Σύντοµη αναφορά στο µεταναστευτικό ζήτηµα της Ελλάδας 

 

Στο παρελθόν, η Ελλάδα, λόγω της κακής οικονοµικής κατάστασης, δεν προσέλκυε 

µετανάστες, αντίθετα ωθούσε τους Έλληνες στη µετανάστευση. Η Ελλάδα ως χώρα υποδοχής 

µεταναστών έγινε την δεκαετία του 1990. Η µετανάστευση αυξήθηκε το διάστηµα 2000-2011 

και το 2010 εκτιµήθηκε ότι εισήλθαν στην Ελλάδα γύρω στους 128.000 µετανάστες. Το 

διάστηµα αυτό η µετανάστευση γινόταν κυρίως µέσω της Τουρκίας, διαµέσου του Έβρου 

ποταµού ή των νησιών του Αιγαίου. Καθώς αυξήθηκε η παράνοµη εισροή µεταναστών και 

δηµιουργήθηκε η ανάγκη αντµετώπισης του προβλήµατος και καθώς οι µετανάστες 

συνέβαλλαν στην οικονοµία της χώρας και την κοινωνία, για να αντιµετωπιστεί το ζήτηµα, 

ελήφθησαν κάποιες νοµοθετικές πρωτοβουλίες: 

� Νόµος 1975/1991, µε τίτλο Είσοδος, έξοδος, παραµονή, εργασία, απέλαση 

αλλοδαπών, διαδικασία αναγνώρισης προσφύγων και άλλες διατάξεις. 

� Νόµος 2910/2001, µε τίτλο Είσοδος και παραµονή αλλοδαπών στην Ελληνική 

Επικράτεια. Κτήση της ιθαγένειας µε πολιτογράφηση και άλλες διατάξεις. 

� Νόµος 3386/2005, µε τίτλο Είσοδος, διαµονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων 

χωρών στην Ελληνική επικράτεια. 

� Νόµος 3386/2007, µε τίτλο Ειδικές ρυθµίσεις θεµάτων µεταναστευτικής πολιτικής και 

λοιπών ζητηµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 

Αποκέντρωσης. 

� Νόµος 3838/2010 µε τις προϋποθέσεις απόκτησης ελληνικής ιθαγένειας. 
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Κατά τη δεκαετία του 1980, η Ελλάδα άρχισε να γίνεται χώρα-δέκτης µεταναστών, 

κυρίως από ασιατικές και αφρικανικές χώρες, αλλά και αρκετών Κούρδων και Παλαιστίνιων 

προσφύγων. Αργότερα, στις αρχές της δεκαετίας του '90, παρατηρήθηκε µεγάλη εισροή 

µεταναστών από χώρες της ανατολικής Ευρώπης, ειδικά από τις γειτονικές χώρες όπως η 

Αλβανία, η Βουλγαρία και η Ρουµανία. 

Σύµφωνα µε στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, το 2006 στην Ελλάδα ζούσαν 

695.979 άτοµα µη ελληνικής υπηκοότητας. Από αυτούς, η συντριπτική πλειοψηφία 

προέρχονταν από την Ευρώπη (605.758) και µικρότερος αριθµός από την Ασία (70.647) και 

την Αφρική (15.237). Οι µετανάστες από την Ευρώπη στο µεγαλύτερο ποσοστό τους 

προέρχονταν από χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, µε την Αλβανία να φτάνει τους 481.663, 

τη Βουλγαρία µε 43.981, τη Ρουµανία µε 25.375, την Ουκρανία µε 19.785 και τη Ρωσία µε 

13.635. Οι µετανάστες από την Αφρική προέρχονται κυρίως από την Αίγυπτο, τη Νιγηρία  

και την Αιθιοπία, ενώ αυτοί από την Ασία προέρχονταν από το Πακιστάν, τη Γεωργία, την 

Ινδία, τις Φιλιππίνες, τη Συρία, το Μπαγκλαντές και την Αρµενία. 

Σύµφωνα µε στοιχεία που δόθηκαν στη δηµοσιότητα από την ΕΛΣΤΑΤ, µε την απογραφή 

του 2011 τα άτοµα που µετανάστευσαν στην Ελλάδα ήταν άτοµα µε ξένη υπηκοότητα, ενώ 

µέχρι το 1996 ήταν οµογενείς στην πλειονότητα τους. Ειδικότερα, εγκατάσταθηκαν επίσηµα 

στη χώρα 79.554 άτοµα, από τα αποία οι 43.341 ήταν άντρες και οι 36.213 ήταν γυναίκες. 

Άτοµα µε ξένη υπηκοότητα που εγκαταστάθηκαν στην Ελλάδα έφτασαν το ποσοστό του 

61%, µε τους περισσότερους να προέρχονται από την Αλβανία µε ποσοστό 31.9%. Επίσης, 

σύµφωνα µε τα στοιχεία της απογραφής, 2.037.196 άτοµα δήλωσαν ότι εγκαταστάθηκαν 

στην Ελλάδα από χώρα του εξωτερικού όπου και έµειναν για τουλάχιστον ένα χρόνο. Ο 

µόνιµος πληθυσµός της χώρας από ηλικία ενός έτους ανήλθε σε 10.712.409 άτοµα, από τους 

οποίους 5.249.971 ήταν άντρες και 5.462.438 ήταν γυναίκες. 

Ήδη από το 2014, υπήρξε µεγάλη αύξηση των προσφύγων µε το ποσοστό να φτάνει το 

180% και να αυξάνεται συνεχώς. Η αύξηση του αριθµού των προσφύγων γίνεται όλο και πιο 

έντονη, λόγω των πολέµων που πραγµατοποιούνται στις χώρες της Μ. Ανατολής το έτος 

2015. Η εισροή των µεταναστών στη χώρα µας είναι κυρίως από τη Συρία µε ποσοστό µέχρι 

και 60%, αλλά περιστατικά έχουν καταγραφεί και από το Αφγανιστάν, τη Σοµαλία και την 

Ερυθραία λόγω των εµφύλιων συρράξεων και να εντοπίζονται στα νησιά του Ανατολικού 

Αιγαίου. Επιπλέον, υπήρξαν και οι συνεχιζόµενες συγκρούσεις ανάµεσα στο Ισραήλ και στη 

Γάζα.  
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Πιο συγκεκριµένα, σύµφωνα µε στοιχεία που δίνονται από το Λιµενικό Σώµα και την 

Ύπατη Αρµοστεία του ΟΗΕ, το 2014 το ποσοστό ανερχόταν στις 43.518, ενώ το 2015 µόνο 

για το πρώτο τρίµηνο είχαν καταγραφεί περισσότεροι από 10.500 άτοµα, ενώ εκτιµάται ότι το 

ποσοστό αυτό φτάνει τις 19.000.  

Το βασικότερο κίνητρο µετανάστευσης των ανθρώπων αυτών είναι η ανάγκη για 

επιβίωση, καθώς µπορεί αυτό να οφείλεται σε καταδίωξη από µια ισχυρή δύναµη, είτε από 

φόβο του κινδύνου για την ίδια τους τη ζωή, είτε από φόβο τυχόν κυρώσεων από το νόµο ή 

κάποιας κοινωνικό-οικονοµικής, πολιτικής ή θρησκευτικής συγκυρίας. Ακόµη µπορεί να 

οφείλεται σε αλλάγες του περιβάλλοντος, κυρίως αλλαγών των κλιµατικών συνθηκών και 

φυσικών καταστροφών, αλλά και για οικονοµικούς λόγους. Γι’ αυτούς τους λόγους οι 

άνθρωποι επιλέγουν να µεταναστεύσουν σε µια άλλη χώρα µε πιο ευνοϊκές συνθήκες 

διαβίωσης. 

 

2.2 Πληροφορίες για την αγορά 

 

Για να έχει επιτυχία το εγχείρηµα, είναι βασικό να υπάρχει µια γενική ιδέα της αγοράς 

που θα αντιµετωπίσουµε, έτσι ώστε να έχουµε την καλύτερη δυνατή αντιµετώπιση και 

συµµετοχή από το κοινό στο οποίο απευθυνόµαστε. Η Ελλάδα αποτελεί έναν από τους 

πρώτους προορισµούς των µεταναστών στην Ευρώπη, από τον Τρίτο Κόσµο κι όχι µόνο. Το 

2007, µάλιστα, βρέθηκε στην πέµπτη θέση της παγκόσµιας κατάταξης των χωρών που 

δέχεται το µεταναστευτικό κύµα, ακολουθώντας τις ΗΠΑ, Σουηδία, Γαλλία και Αγγλία. 

Ταυτόχρονα, θεωρείται η ευρωπαϊκή χώρα µε τον µεγαλύτερο αριθµό µεταναστών ανά 1.000 

κατοίκους και ο αριθµός αυτός δείχνει να αυξάνεται όσο περνάει ο καιρός. 

Σύµφωνα µε στοιχεία που δόθηκαν στη δηµοσιότητα από το Υπ. Εσωτερικών, το 

2008 καταγράφηκε κατακόρυφη αύξηση του αριθµού των µεταναστών που εισήλθαν στην 

Ελλάδα. Η αύξηση ανέρχεται σε 75,4% σε σχέση µε το 2007 και οι νέοι µετανάστες 

πλησίασαν τις 150.000. Σύµφωνα µε την απογραφή του 2001, οι µετανάστες αποτελούν το 

7% του πληθυσµού που κατοικεί στην Ελλάδα, είναι όµως απόλυτα σίγουρο ότι το ποσοστό 

αυτό έχει ξεπεράσει σήµερα το 10%, ενώ κάποιοι υποστηρίζουν ότι αγγίζει πλέον το 15%. 

Βάσει πορισµάτων που επεξαργάστηκαν οι πενεπιστηµιακοί Βύρων Κοτζαµάνης και 

∆ηµήτρης Σταθάκης, του ερευνητικού προγράµµατος που διεξήχθη στο Εργαστήριο 
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∆ηµογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων, ο κύριος όγκος των µεταναστών βρίσκεται 

συγκεντρωµένος στην ανατολική Στερεά Ελλάδα (Αττική, Βοιωτία και Φθιώτιδα) και στο 

βορειοανατολικό και νότιο τµήµα της Πελοποννήσου. 

Οι βασικότεροι ανταγωνιστές του εγχειρήµατος αναφέρονται παρακάτω: 

� Υπάρχουν ήδη κρατικοί-δηµοτικοί σταθµοί στο δήµο Αιγιάλειας, αλλά οι βασικοί 

ανταγωνιστές θεωρούνται οι παιδικοί σταθµοί ιδιωτικού δικαίου, καθώς τα τελευταία 

χρόνια έχουν αναπτύξει µεγάλη άνθηση στο χώρο και έχουν φυσικά κερδοσκοπικό 

χαραχτήρα. Ωστόσο δεν έχει αναπτυχθεί ακόµη µια κοινωνική επιχείρηση σαν αυτή 

της δικής µας προσπάθειας. Η δική µας βέβαια προσπάθεια τείνει προς την βοήθεια 

των παιδιών αυτών κι όχι στο κέρδος. Αυτό είναι πολύ σηµαντικό και για τους γονείς 

αλλά και για τα ίδια τα παιδιά, τα οποία θα δραστηριοποιούνται σε ένα χώρο γεµάτο 

αγάπη, κατανόηση αλλά και µεγάλης προσπάθειας, στο να πάρουν τις κατάλληλες 

βάσεις και την κατάλληλη µόρφωση. 

� Επιπλέον, έγινε πρόσφατα πρόταση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας για τη 

στήριξη του θεσµού των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων, ως 

αναπτυξιακού µέσου για την καταπολέµηση της ανεργίας. Αναµένεται να 

πραγµατοποιηθεί υποβολή σχετικού αιτήµατος εκ µέρους του δήµου, µε σκοπό την 

υλοποίηση, σταδιακά, των απαραίτητων προπαρασκευαστικών σταδίων, όπως 

εξασφάλιση πόρων και ένταξη σε χρηµατοδοτικές προτεραιότητες, συνέργειες µε 

άλλες δράσεις, µελέτες και κάθε άλλου είδους ενέργεια, απαραίτητη για την εκκίνησή 

τους. Αυτό είναι σηµαντικό και ένα ελπιδοφόρο βήµα στην προώθηση του 

εγχειρήµατος, ως προς την δηµιουργία του παιδικού σταθµού για παιδιά προσφύγων, 

στο δήµο Αιγιάλειας. Είναι εξαιρετικά σηµαντικό να ξέρουµε πως θα έχουµε τη 

στήριξη του ∆ήµου µας. 

�  Οι προοπτικές εν µέσω κρίσης δεν είναι ελπιδοφόρες. Παρ’ όλα αυτά στην περίοδο 

αυτή που ζούµε, καθώς διανύουµε µια περίοδο κρίσης, είναι σηµαντικό να υπάρχει 

ένα αίσθηµα εµπιστοσύνης και εµείς αυτό προσπαθούµε να καταφέρουµε για τις 

οικογένειες αυτές. Οι προοπτικές που αναπτύσσονται είναι µεγάλες, αφού στη χώρα 

µας υπάρχει ένα αρκετά µεγάλο ποσοστό µεταναστών. Σκοπός µας λοιπόν, είναι να 

βοηθήσουµε αυτά τα παιδιά να πάρουν την κατάλληλη µόρφωση που τους αξίζει. Το 

σηµαντικότερο πλεονέκτηµα αυτού του εγχειρήµατος είναι πως δεν θα υπάρχει 

κάποιο ποσό που θα πρέπει να προσδίδει ο γονέας για την µόρφωση του παιδιού. 
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Αυτό είναι σηµαντικό, καθώς ο γονιός δεν θα σκέφτεται το οικονοµικό κόστος, αλλά 

τις ανάγκες του παιδιού, αφού έτσι θα δίνονται όλες εκείνες οι δυνατότητες στο παιδί 

να µορφωθεί αλλά και να περάσει ευχάριστα και παραγωγικά τις ώρες εκείνες που θα 

βρίσκεται στο σταθµό, παίζοντας και µαθαίνοντας, σε ένα ευχάριστο περιβάλλον. Με 

αυτό τον τρόπο ο γονιός θα µπορεί να προχωρήσει στην εύρεση δουλειάς που θα 

καλύπτει τις οικογενειακές ανάγκες, χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. 

 

2.2.1 Ανταγωνισµός  

 

Ο βαθµός ανταγωνισµού στην εισερχόµενη αγορά είναι σηµαντικός. Στο δήµο Αιγίου 

λειτουργούν αρκετοί παιδικοί σταθµοί είτε δηµόσιοι είτε ιδιωτικοί, αλλά καµιά Κοιν.Σ.Επ.. Ο 

αριθµός των παιδικών σταθµών αυξάνεται σηµαντικά, χρόνο µε τον χρόνο. Ο ανταγωνισµός, 

λοιπόν, είναι φυσικό να οδηγεί σε ολοένα και περισσότερες προσφερόµενες υπηρεσίες και 

ελκυστικά προγράµµατα. Παρ’ όλα αυτά ένα σηµαντικό πλεονέκτηµα του σταθµού θα είναι 

ότι απευθύνεται κυρίως σε παιδιά προσφύγων και στην ιδιαιτερότητά του να παρέχει όλα 

εκείνα τα σηµαντικά στοιχεία για την εκπαίδευση των παιδιών αυτών. Πιο συγκεκριµένα, τα 

σηµεία στα οποία θα υπερτερεί ο παιδικός σταθµός έναντι των άλλων θα είναι:  

1. Η σχετικά κοντινή απόσταση από το σπίτι και η µετακίνηση του παιδιού µε 

λεωφορείο, το οποίο θα καλύπτει όλους τους κανόνες ασφαλείας.  

2. Η άνεση, η ασφάλεια και η καθαριότητα του χώρου, που πρέπει να βρίσκεται σε 

οριοθετηµένη, ακίνδυνη και όσο το δυνατόν πιο φυσική περιοχή.  

3. Η ύπαρξη κήπου και παιδικής χαράς, ειδικά διαµορφωµένα για την αναζωογόνηση και 

την εκτόνωση των παιδιών. 

4. Το αίσθηµα ζεστασιάς, στοργής, εµπιστοσύνης, δηµιουργικότητας και ελευθερίας που 

πρέπει να αποπνέει ο χώρος, τόσο στους γονείς όσο και στο παιδί. 

5. Η απασχόληση επαρκούς προσωπικού (σε αναλογία 1 νηπιαγωγός για κάθε 25 

παιδιά), µε πανεπιστηµιακές γνώσεις, ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση προς τα 

παιδιά τα οποία θα διδάσκουν.  

6. Η τακτική συνεργασία του σταθµού µε παιδίατρο, παιδοψυχολόγο, ικανούς να 

εντοπίσουν τυχόν προβλήµατα συµπεριφοράς ή εξέλιξης, να ενθαρρύνουν ένα 

συνεσταλµένο ή να χειριστούν ένα ατίθασο παιδί. 
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7. Η πολυµορφικότητα και η ευελιξία της προσχολικής εκπαίδευσης, έτσι ώστε να 

καλύπτονται οι µαθησιακές και ψυχαγωγικές ανάγκες του, να ανακαλύπτονται και να 

προωθούνται οι ικανότητες και τα ταλέντα του. 

8. Οι εξωσχολικές δραστηριότητες, που πρέπει να συµβάλλουν στη βιωµατική µάθηση, 

να το φέρνουν σε επαφή µε τις τέχνες, να εµπλουτίζουν τα ερεθίσµατα και να 

εξάπτουν τη φαντασία του. 

9. Η συνεχής ενηµέρωση των γονιών και οι οµαδικές συναντήσεις µε τους υπόλοιπους 

γονείς.  

10. Η επιτυχής αντιµετώπιση έκτακτων περιστατικών. 

 

2.3 Κίνδυνοι: Εσωτερικό - εξωτερικό περιβάλλον 

 

Στην ενότητα αυτή θα αναλύσουµε την ανταγωνιστική κατάσταση της επιχείρησής 

µας ως προς τα δυνατά και αδύνατα στοιχεία, πού προκύπτουν από το εσωτερικό και το 

εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης, καθώς και τις ευκαιρίες-απειλές που οφείλονται σε 

εξωτερικούς παράγοντες. 

Α. Εσωτερικό περιβάλλον 

1. ∆υνατά στοιχεία, είναι τα εσωτερικά χαρακτηριστικά της επιχείρησης που βελτιώνουν την 

ανταγωνιστικότητά της (δεξιότητες, προσόντα, ευκαιρίες, εµπειρία, ικανότητα, φιλοδοξία). 

- Η εξειδίκευση των µελών/εργαζόµενων στην παιδαγωγική και κλινική ψυχολογία και 

η συνεχιζόµενη κατάρτισή τους. 

- Το καινοτόµο εκπαιδευτικό πρόγραµµα του παιδικού σταθµού. 

- Η λειτουργία του παιδικού σταθµού απογευµατινές ώρες, καθώς επίσης Σάββατο και 

Κυριακή. 

- Καλή επικοινωνία και οργάνωση µεταξύ των υποψήφιων υπαλλήλων και η 

συνεργασία µε εξειδικευµένο Ιατρικό προσωπικό.  

- Η σχετικά κοντινή απόσταση από το σπίτι και η µετακίνηση του παιδιού µε 

λεωφορείο, το οποίο να καλύπτει όλους τους κανόνες ασφαλείας. 
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- Η ύπαρξη κήπου και µεγάλης ασφαλούς και ειδικά διαµορφωµένης αυλής, καθώς και 

η άνεση, η φωτεινότητα, η ασφάλεια και η καθαριότητα του χώρου, που βρίσκεται σε 

οριοθετηµένη, ακίνδυνη και όσο το δυνατόν πιο φυσική περιοχή. 

- Η απασχόληση επαρκούς προσωπικού (σε αναλογία 1 νηπιαγωγός για κάθε 25 

παιδιά). 

- Οι εξωσχολικές δραστηριότητες που πρέπει να συµβάλλουν στη βιωµατική µάθηση, 

να φέρνουν το παιδί σε επαφή µε τις τέχνες, να εµπλουτίζουν τα ερεθίσµατα και να 

εξάπτουν τη φαντασία του. 

- Άµεση αντιµετώπιση έκτακτων περιστατικών από ειδικευµένο ιατρό, που θα 

απασχολεί η επιχείρηση. 

2. Αδύνατα στοιχεία, είναι τα εσωτερικά χαρακτηριστικά της επιχείρησης που αποτελούν και 

τα τρωτά της σηµεία. 

- Οι µη διαθέσιµοι πόροι για νέες επενδύσεις 

- Περιορισµένος αριθµός παιδιών. Άδεια λειτουργίας έως 50 παιδιά 

- Ασθένεια εργαζοµένων 

- Μείωση ποσοστού εργαζοµένων από ευάλωτες οµάδες → Αυτόµατη πρόσληψη 

εφεδρικών µελών και απεύθυνση στις δηµόσιες υπηρεσίες 

Β. Εξωτερικό περιβάλλον 

1. Η επιχειρηµατική ευκαιρία, είναι το στοιχείο εκείνο του εξωτερικού περιβάλλοντος, πού 

δηµιουργεί κατάλληλες προϋποθέσεις για την βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης της 

επιχείρησης (κεφάλαιο, υποστήριξη, κοινωνική, οικονοµική, τεχνική ή δηµογραφική 

αλλαγή). 

- Το κτίσµα είναι σε κεντρικό σηµείο του Αιγίου και η πρόσβαση σε αυτό είναι εύκολη, 

(εύκολη πρόσβαση από τους άλλους ∆ήµους και τις γύρω περιοχές). 

- Οι επιδοτήσεις από Ευρωπαϊκά προγράµµατα και η στήριξη της προσπάθειας από το 

δήµο.  

- Οι αλλαγές στις προτιµήσεις των γονιών που θέλουν µια πιο ολοκληρωµένη 

προσχολική εκπαίδευση, που ξεφεύγει από την απλή φύλαξη. 

- Ο νέος τρόπος κοινωνικής δικτύωσης για προώθηση του παιδικού σταθµού. 

- Το Αίγιο αποτελεί από παλιά, πόλη εγκατάστασης προσφύγων. 
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2. Ο επιχειρηµατικός κίνδυνος, είναι ο εξωτερικός παράγοντας της επιχείρησης, που θέτει 

σε κίνδυνο την ανταγωνιστική θέση µιας επιχείρησης (π.χ. ανασφάλεια, οικονοµική 

ύφεση). 

- Η υπάρχουσα οικονοµική κρίση 

- Αύξηση του ανταγωνισµού 

- Είσοδος νέων παιδικών σταθµών Κοιν.Σ.Επ. 

- Μείωση του αριθµού των µεταναστών 

- Αλλαγές στην νοµοθεσία (π.χ. αύξηση της φορολογίας) 

- Καθυστέρηση στην εκταµίευση της επιχορήγησης 

 

2.4 Στρατηγική προώθησης 

 

Πέρα από τη δηµιουργία της επιχείρησης θα πρέπει να βρούµε τον τρόπο µε τον οποίο 

θα προσεγγίσουµε τους πιθανούς µας πελάτες και πώς θα µας µάθουν. Πρώτα από όλα, θα 

αναδείξουµε την ποιότητα των υπηρεσιών µας, όσο και τον κοινωνικό χαρακτήρα της 

επιχείρησης. Εκτός από τα παραπάνω, θα εστιάσουµε στην ενίσχυση της τοπικής οικονοµίας 

(ντόπια καταστήµατα ηλεκτρικών ειδών, γραφικής ύλης και επιχειρήσεις που αναλαµβάνουν 

την ανακαίνιση κτιρίων) και στο συνεταιριστικό πλαίσιο λειτουργίας (εσωτερική δηµοκρατία, 

ίσες αµοιβές, επανεπένδυση στην κοινότητα). 

Η προώθηση και η διαφήµιση της επιχείρησης µας πρόκειται να πραγµατοποιηθεί µε τα 

ακόλουθα µέσα:  

� Με φυλλάδια και αφίσες, που είναι ένας από τους πλέον παραδοσιακούς τρόπους 

διαφήµισης, που µπορεί όµως να αποδειχθεί αναποτελεσµατικός. Παρ’ όλα αυτά θα 

εστιάσουµε σε ανακυκλώσιµο υλικό που δεν θα επιβαρύνει το περιβάλλον. Επιπλέον, 

θα προσπαθήσουµε τα υλικά να διανέµονται στοχευµένα σε επιλεγµένα σηµεία, ώστε 

να είναι περισσότερο αποτελεσµατικά και χωρίς µεγάλο κόστος.  

� Με το internet, που πλέον θεωρείται η κατάλληλη παροχή πληροφόρησης, που βοηθά 

στην αποτελεσµατική επικοινωνία και φυσικά µε µικρότερο κόστος, καθώς και στην 

γρήγορη και εύκολη πρόσβαση. Ακόµη το περιεχόµενο της ιστοσελίδας θα είναι 

κατάλληλα προσαρµοσµένο, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των 
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καταναλωτών, αλλά και στις συνθήκες της αγοράς µε συνεχής ενηµέρωση του 

περιεχοµένου της.  

Μέσα από το internet και την ιστοσελίδα που θα λειτουργήσει για τον σταθµό, οι 

πελάτες θα έχουν την δυνατότητα να συγκεντρώνουν όλες εκείνες τις πληροφορίες για 

τον σταθµό που είναι απαραίτητες για µια πρώτη γνωριµία, καθώς και στοιχεία 

επικοινωνίας, τα οποία θα διαφηµίζονται σε κάποια µηχανή αναζήτησης. Επίσης µέσα 

από την ιστοσελίδα θα υπάρχει δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης 

εγγραφής στον παιδικό σταθµό και επικοινωνίας µε τους γονείς για την πορεία των 

παιδιών µέσω e mail, και αυτό λόγω του περιορισµένου χρόνου των γονέων. 

� Επαγγελµατικές κάρτες, καθώς διευκολύνουν την επικοινωνία µε ενδιαφεροµένους/ες 

σε οποιαδήποτε συνάντηση. 

� ∆ιαφήµιση από στόµα σε στόµα, αφού είναι η πιο παλιά αλλά και πιο αποτελεσµατική 

µέθοδος, ιδιαίτερα στην περίπτωσή µας που απευθυνόµαστε σε επαρχία κι όχι σε µια 

µεγάλη πόλη, αυτός ο τρόπος θα δράσει αποτελεσµατικά. 

Βέβαια, τα παραπάνω θα µας κοστίσουν κάποια χρήµατα, τα οποία στα πρώτα µας 

βήµατα δεν θα πρέπει να ξεπεράσουν τον προυπολογισµό µας. Γι’ αυτό το λόγο, θα πρέπει να 

επικεντρωθούµε στα µέσα τα οποία θα έχουν µεγαλύτερη απήχηση. Στη συνέχεια ενδέχεται 

να αυξήσουµε τα µέσα προώθησης, ανάλογα µε τις δυνατότητές µας. 

 

2.5 Συνολικό κόστος της επιχείρησης 
 

Στην επιχείρηση τα έσοδα θα προέρχονται µόνο από χρηµατοδοτήσεις, χορηγήσεις και 

δωρεές. Η δηµιουργία της επιχείρησης γίνεται καθαρά για κοινωνικούς σκοπούς, οπότε δεν 

θα επιβαρύνεται ο γονέας µε κάποιο χρηµατικό ποσό για την εισαγωγή του παιδιού στον 

παιδικό σταθµό. Σύµφωνα µε τα παραπάνω, το σταθερό κόστος για τον πρώτο χρόνο 

λειτουργίας θα περιέχει µόνο τα έξοδα που αφορούν την ίδια την επιχείρηση και έχουν ως 

εξής: 

 

 

Πίνακας 3: Το σταθερό κόστος για τον πρώτο χρόνο λειτουργίας 
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∆ΑΠΑΝΕΣ 1
ο
 ΕΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Αρχικές επισκευές χώρου 9.000 € 

Αγορά εξοπλισµού 6.000 € 

Ενοίκιο 3.600 € 

Θέρµανση 900 € 

Λογαριασµοί (∆ΕΗ, Ύδρευση κ.λ.π) 2.600 € 

Μισθοί και ασφαλιστικές εισφορές 30.000 € 

∆όσεις αγοράς µεταφορικών µέσων 1.800 € 

Ασφάλιση χώρου 720 € 

Αµοιβές δικηγόρου 300 € 

Αµοιβές λογιστικής υποστήριξης 360 € 

Έξοδα διαφήµισης 960 € 

ΣΥΝΟΛΟ  56.240 € 

 

2.6 Κοινωνικός και περιβαλλοντικός αντίκτυπος 

 

Η κοινωνική οικονοµία και η κοινωνική επιχειρηµατικότητα θεωρούνται ως 

παράγοντες κοινωνικής και οικονοµικής συνοχής σε όλη την Ευρώπη. Μπορεί έτσι να 

συµβάλλει στην οικοδόµηση µιάς πιο ανθεκτικής κοινωνικής οικονοµίας. Θα µπορούσαν να 

είναι αυτές που θα προσφέρουν την αλλαγή σε µια χώρα που τα συστήµατά της έχουν 

καταρρεύσει, αφού αναπτύσσουν καινοτόµες λύσεις και δηµιουργούν νέες θέσεις εργασίας. 

Επιπλέον ενεργούν για το κοινό συµφέρον,  προωθούν την καινοτοµία και διαµορφώνουν τις 

βάσεις για µια πιο βιώσιµη οικονοµία, ενσωµατώνοντας παράλληλα τη δηµοκρατία στην 

οικονοµία, αλλά και την προστασία του περιβάλλοντος. ∆ηµιουργεί την πεποίθηση, ότι µία 

διαφορετική, κοινωνική και αλληλέγγυα οικονοµία µπορεί να γίνει πραγµατικότητα και 
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µπορεί να συνδυάσει τα στοιχεία εκείνα που θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των 

ανθρώπων και των τοπικών κοινοτήτων. 

Μέσω της κοινωνικής οικονοµίας, λοιπόν: 

 • Τοπική κοινωνία: αναζωογονείται η οικονοµική δραστηριότητα, ιδιαίτερα η τοπική 

οικονοµία, εφόσον δηµιουργούνται νέες ποιοτικές θέσεις εργασίας, ιδιαίτερα για ανθρώπους 

που αντιµετωπίζουν πρόσθετες δυσκολίες και η προµήθεια πρώτων υλών που θα γίνεται από 

τοπικούς παραγωγούς, ενισχύοντας έτσι την τοπική οικονοµία. 

 • Περιβάλλον: προωθείται η προστασία του περιβάλλοντος, µέσω οικολογικής, τεχνολογικής 

και κοινωνικής καινοτοµίας, µε συσκευασίες από ανακυκλωµένα υλικά, µειωµένη 

κατανάλωση ενέργειας, βιώσιµη διαχείριση απορριµµάτων και χρήση µέσων ήπιας αστικής 

µετακίνησης. Η συµβολή της επένδυσης στην προστασία του περιβάλλοντος είναι σηµαντική, 

γι’ αυτό και ο παιδικός σταθµός θα υλοποιεί προγράµµατα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. 

Κάθε χρόνο θα πραγµατοποιεί ένα πρόγραµµα µε θέµα «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ», µε σκοπό να 

ευαισθητοποιηθούν τα παιδιά. Συγκεκριµένα στο πρόγραµµα αυτό, θα γίνονται κατασκευές 

από ανακυκλώσιµα υλικά (Ηµερολόγιο, Μάσκες Αποκριάς, Στολές κ.ά.) και ανάλογα µε την 

εποχή τα παιδιά θα αναλαµβάνουν και τις ανάλογες σπορές, σε συνεργασία µε τους 

παιδαγωγούς. Ακόµη, µέσα από συζητήσεις στην τάξη, τα παιδιά θα οργανώσουν τη σκέψη 

τους, θα εκφραστούν, θα φανταστούν και θα δηµιουργήσουν.  

• Συµµετοχή: ενσωµατώνεται η δηµοκρατία στην οικονοµία και δηµιουργούνται νέα µοντέλα 

επιχειρηµατικότητας προσανατολισµένα στο δηµόσιο συµφέρον, γίνεται δηµοκρατική 

διαδικασία λήψης αποφάσεων, τοπικές συνελεύσεις, ισότιµη συµµετοχή των φύλων και άρση 

των διακρίσεων. 

Οι επιχειρήσεις της κοινωνικής οικονοµίας µπορούν να αποδώσουν, δίνοντας έµφαση 

στην έννοια του συνεταιρισµού και της συνεργασίας. Στην εποχή της οικονοµικής κρίσης, µε 

τις διάφορες προκλήσεις όπως της γήρανσης του πληθυσµού, της ανεργίας των νέων, της 

κλιµατικής αλλαγής, της αύξησης του ποσοστού των µεταναστών και της αύξησης των 

ανισοτήτων, η Ελλάδα χρειάζεται δυναµικές και αποτελεσµατικές κοινωνικές επιχειρήσεις. 
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2.7 Τρόποι χρηµατοδότησης 

 

Με την εγγραφή τους οι Κοιν.Σ.Επ., αποκτούν πρόσβαση στα χρηµατοδοτικά 

εργαλεία του άρθρου 9 του Ν.4019/11, δηλαδή: 

- δύνανται να έχουν πρόσβαση στη χρηµατοδότηση από το Ταµείο Κοινωνικής 

Οικονοµίας, το οποίο συστήνεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, 

Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Εργασίας και Κοινωνικής 

Ασφάλισης, σύµφωνα µε την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του 

Άρθρου ∆εύτερου του Ν. 3912/2011 

- δύνανται να έχουν πρόσβαση στη χρηµατοδότηση από το Εθνικό Ταµείο 

Επιχειρηµατικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ) και 

- δύνανται να εντάσσονται στον Επενδυτικό Νόµο Ν. 3908/2011, για την «Ενίσχυση 

των Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη, την Επιχειρηµατικότητα 

και την Περιφερειακή Συνοχή». 

Ο έλεγχος της πορείας υλοποίησης των έργων θα πραγµατοποιείται µέσω Οικονοµικών 

και Φυσικών πιστοποιήσεων, που θα διενεργούνται από την ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε. Το έργο 

πρέπει να ολοκληρωθεί εντός 18 µηνών από την ηµεροµηνία υπαγωγής, θεωρείται δε 

ολοκληρωµένο εφόσον: 

- πιστοποιηθεί το φυσικό και οικονοµικό αντικείµενο του έργου από τα αρµόδια 

όργανα ελέγχου, 

- εγκριθούν οι δαπάνες (οικονοµική πιστοποίηση), µε βάση τις ανωτέρω 

προβλεπόµενες εκθέσεις, 

- κατατεθούν όλες οι απαιτούµενες νόµιµες άδειες που αφορούν στην επένδυση.  

Κατά την ηµέρα καταβολής του υπολοίπου της δηµόσιας χρηµατοδότησης εξετάζεται ο 

βαθµός επίτευξης του στόχου της απασχόλησης. Θα πρέπει ο δικαιούχος να έχει προσλάβει 

και να απασχολεί τα άτοµα τα οποία έχει δηλώσει στην πρότασή του. Σχετικά δικαιολογητικά 

τεκµηρίωσης είναι το Ε7, αναγγελίες πρόσληψης των παραπάνω ατόµων στις αρµόδιες αρχές 

κ.λ.π.. 
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2.8 Πόροι των συνεταιριστικών επιχειρήσεων 

 

Οι πόροι της Κοιν.Σ.Επ. µπορεί να προέρχονται από δωρεές τρίτων, έσοδα από την 

επιχειρηµατική δραστηριότητα, επιχορηγήσεις από το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων, 

την Ευρωπαϊκή Ένωση, διεθνείς ή εθνικούς οργανισµούς ή Ο.Τ.Α., καθώς και κάθε άλλο 

έσοδο από την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της σύµφωνα µε το καταστατικό της. Επίσης, 

οι επιχειρήσεις αυτές έχουν πρόσβαση στη χρηµατοδότηση από το Ταµείο Κοινωνικής 

Οικονοµίας, το οποίο συστήνεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών τον Ν.3912/11, καθώς 

επίσης και από το Εθνικό Ταµείο Επιχειρηµατικότητας και Ανάπτυξης και στον Αναπτυξιακό 

Νόµο. 

Η ενίσχυση του καφαλαίου των νεοσύστατων ή υπό ίδρυση Κοινωνικών 

Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων, γίνεται µε τις χρηµατοδοτήσεις ή την αγορά εταιρικών 

µεριδίων από τους εταίρους των Κοιν.Σ.Eπ., και έτσι παρέχεται η δυνατότητα στις 

επιχειρήσεις να ανταπεξέλθουν στις πρώτες τους κεφαλαιακές ανάγκες.   

 

2.8.1 Πρόγραµµα επιχορήγησης σύστασης Κοιν.Σ.Επ. 

 

� Στην προκήρυξη για την επιδότηση νέων επιχειρηµατιών, που θα ιδρύσουν 

Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚοινΣΕπ), θα προχωρήσει άµεσα το 

υπουργείο Εργασίας. Στο πλαίσιο της επιδοτούµενης δράσης για τις ΚοινΣΕπ, θα 

επιχορηγηθούν 500 νέοι ηλικίας 18 έως 29 ετών, προκειµένου να προχωρήσουν στη 

σύσταση τέτοιων επιχειρήσεων. Οι ενδιαφερόµενοι που θα ενταχθούν θα λάβουν 

15.000 ευρώ για ένα έτος. Η δράση στοχεύει στη δηµιουργία Κοιν.Σ.Επ. και εποµένως 

νέων θέσεων εργασίας. Με τη δράση αυτή γίνεται αποφασιστικό βήµα προς την 

εναρµόνιση µε το κοινοτικό πλαίσιο, καθώς η χώρα µας είναι από τα λίγα κράτη-µέλη 

της Ε.Ε. που δεν έχει ενισχύσει τη νοµική µορφή των Κοιν.Σ.Επ.. Το πρόγραµµα θα 

υλοποιηθεί µε την άµεση χρηµατοδότηση Κοιν.Σ.Επ. που ιδρύονται βάσει του 

Ν.4019/2011, όπως αυτός ισχύει και µε την παράλληλη δηµιουργία µηχανισµών 

υποστήριξης. Σηµειώνεται, ότι η ίδρυση Κοιν.Σ.Επ., πάντα στο πλαίσιο του ίδιου 

νόµου, µπορεί να χρηµατοδοτηθεί και από πρόγραµµα του υπουργείου Ανάπτυξης 

που αναµένεται να ενεργοποιηθεί. Το ποσό των 15.000 ευρώ που θα χορηγηθεί, 
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προβλέπεται να καλύψει δαπάνες για πληροφόρηση και αρχική συµβουλευτική στους 

υποψήφιους επιχειρηµατίες, καθώς και στην εκπόνηση του επιχειρηµατικού σχεδίου, 

αλλά και κατάρτιση στο αντικείµενο δραστηριότητας της επιχείρησης. 

� Αν κατατεθεί επενδυτική πρόταση από την επιχείρηση σε ένα πρόγραµµα που η 

επιδότηση ανέρχεται σε 50% του προϋπολογισµού, υπάρχει η παρακάτω κατανοµή: 

- Ίδια συµµετοχή του Επενδυτή 25% 

- Τραπεζικός ∆ανεισµός 25% 

- Ευρωπαική & Εθνική Συµµετοχή 50%. 

Έτσι, επιτυγχάνεται σηµαντική µόχλευση κεφαλαίου, αφού ένας επενδυτής µε ένα 

κεφάλαιο 25.000 ευρώ µπορεί να υλοποιήσει ένα επενδυτικό σχέδιο της τάξης των 100.000 

ευρώ. ∆εν υπάρχει υποχρέωση του επενδυτή να επιστρέψει το ποσό της επιδότησης 

υποχρεούται όµως να µην πουλήσει το εξοπλισµό που προµηθεύτηκε και να µην κλείσει την 

επιχείρηση του για ένα διάστηµα 3-5 ετών ανάλογα µε το πρόγραµµα επιχορήγησης. 

� Στόχος του κάθε προγράµµατος είναι η δηµιουργία νέων θέσεων απασχόλησης, µέσω 

της ανάπτυξης του θεσµού της κοινωνικής επιχειρηµατικότητας στη χώρα µας. Το 

παρακάτω πρόγραµµα θα υλοποιηθεί µε την άµεση χρηµατοδότηση Κοινωνικών 

Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.), που ιδρύονται βάσει του Ν.4019/2011 

όπως αυτός ισχύει, και την παράλληλη δηµιουργία µηχανισµών υποστήριξης κάθε 

φάσης λειτουργίας των Κοιν.Σ.Επ.. Η κάθε Κοιν.Σ.Επ. θα πρέπει να αποτελείται κατ’ 

ελάχιστον από 5 ωφελούµενους και επιχορηγείται µε ποσό από 15.000 € έως 70.000€, 

βάσει µιας σειράς προϋποθέσεων. Το συγκεκριµένο πρόγραµµα αφορά, ανέργους 

ηλικίας από 18 έως 29 ετών, οι οποίοι θα απασχοληθούν ως εργαζόµενοι στις 

Κοιν.Σ.Επ., καθώς και οποιονδήποτε ενδιαφέρεται να συστήσει µία Κοινωνική 

Συνεταιριστική επιχείρηση. 

Ιδιαίτερη έµφαση θα δοθεί στη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης για ευάλωτες και 

ευπαθείς οµάδες του πληθυσµού: 

� Άτοµα µε αναπηρίες 

� Εξαρτηµένα ή απεξαρτηµένα από ουσίες άτοµα 

� Οροθετικοί 

� Φυλακισµένοι/αποφυλακισµένοι 

� Ανήλικοι παραβάτες 
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� Μακροχρόνια άνεργοι 

� Αρχηγοί µονογονεϊκών οικογενειών 

� Κάτοικοι αποµακρυσµένων ορεινών και νησιωτικών περιοχών 

� Άτοµα µε πολιτισµικές ιδιαιτερότητες 

� Μετανάστες και πρόσφυγες. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Βλέποντας τα βασικά στοιχεία του νόµου 4019/2011, γίνεται κατανοητό πως ο τρίτος 

τοµέας της οικονοµίας αποτελεί µια ελπίδα για την αντιµετώπιση προβληµάτων που 

προέκυψαν από την παγκόσµια οικονοµική κρίση και πως οι κοινωνικές επιχειρήσεις 

µπορούν να δώσουν λύσεις στις κοινωνικές και άλλες ανάγκες. Επιπλέον, σε µια περίοδο 

κρίσης στην αγορά εργασίας, οι κοινωνικές επιχειρήσεις αποτελούν µια νέα µορφή 

απασχόλησης, ιδιαίτερα για τα άτοµα που βρίσκονται ή κινδυνεύουν από κοινωνικό και 

εργασιακό αποκλεισµό, καθώς µπορούν να εκµεταλευτούν τα διάφορα χρηµατοδοτικά 

εργαλεία που προσφέρει η Ελληνική νοµοθεσία. Συµβάλλει στην οικοδόµηση νέων σχέσεων 

εµπιστοσύνης µεταξύ των κοινωνικών εταίρων προκειµένου να αναλάβουν επενδυτικές 

πρωτοβουλίες. Με όλα αυτά τα πλεονεκτήµατα, µπορεί να θέσει σε κίνηση παραγωγικές 

διαδικασίες, σε εποχές που ο κερδοσκοπικός τοµέας και το κράτος βρίσκονται σε ακινησία, 

ιδιαίτερα εκεί που πρέπει να αντιµετωπιστεί η φτώχεια, η ανεργία και ο κοινωνικός 

αποκλεισµός. 

Η θετική εικόνα που εµφανίζει η επένδυση είναι µια ακόµη ένδειξη όσων 

προαναφέρθηκαν. Όπως ήδη έχουµε αναφέρει, η λειτουργία του παιδικού σταθµού «Το 

Όραµα», έχει ως στόχο να δώσει την λύση της ηµερήσιας φροντίδας και ενασχόλησης των 

παιδιών, σε αρκετές οικογένειες προσφύγων που ήρθαν στην χώρα µας για µια καλύτερη ζωή, 

είτε εργαζόµενων είτε άνεργων γονιών, ανεξαρτήτως υπηκοότητας. Σκόπος µας είναι η 

καλύτερη δυνατή φροντίδα αλλά και εκµάθηση των παιδιών αυτών, καθώς και η ανάπτυξη 

κάθε παιδιού σε ψυχοκοινωνικό, κοινωνικό-συναισθηµατικό, αισθητικό και νοητικό επίπεδο, 

καθώς και η καλλιέργεια των δεξιοτήτων τους µέσα από µια δηµιουργική, σύγχρονη και 

ελκυστική Προσχολική Εκπαίδευση. 

Η υπό εξέταση αυτή επενδυτική προσπάθεια, θα δώσει τη λύση στην περιοχή για ένα 

ευαίσθητο θέµα και θα συµβάλλει στην αναβάθµιση της πόλης του Αιγίου σε πολιτιστικό και 

κοινωνικό επίπεδο. 
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