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Παρουσίαση Εργασίας 

 
Στην παρούσα εργασία επιχειρείται να σχεδιαστεί το επιχειρηµατικό πλάνο για την 

δηµιουργία µιας κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης στον τοµέα των 

περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων. Οι λειτουργίες της αφορούν στην διοργάνωση 

συλλογικών δραστηριοτήτων οι οποίες αποβλέπουν στην βελτίωση της αστικής ζωής 

και στην προστασία του περιβάλλοντος. Οι συλλογικές δράσεις αυτές, µέσα από την 

αναβάθµιση του αστικού περιβάλλοντος, προάγουν αξίες όπως η ενδυνάµωση της 

τοπικής ανάπτυξης, η προάσπιση του τοπικού και συλλογικού συµφέροντος και η 

ενδυνάµωση της κοινωνικής συνοχής. Σε βάθος χρόνου, προσδοκάται η επιχείρηση 

να διαθέτει µια πλήρη γκάµα δράσεων οι οποίες θα είναι προσεκτικά σχεδιασµένες 

και θα απευθύνονται όχι µόνο στους ήδη ευαισθητοποιηµένους πολίτες αλλά και στο 

ευρύ κοινό των δηµοτών.  

Το εν λόγω επιχειρηµατικό σχέδιο αφορά στον προγραµµατισµό των ενεργειών 

της νεοσύστατης επιχείρησης γύρω από την οργάνωση, επικοινωνία, προώθηση και 

έλεγχο συγκεκριµένων δραστηριοτήτων οι οποίες θα λαµβάνουν χώρα στον ∆ήµο 

Χαλανδρίου και θα αφορούν περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους (πχ ρέµα 

Χαλανδρίου), µνηµεία και χώρους ιστορικής σηµασίας και ελεύθερους χώρους (πχ 

πλατείες, πάρκα). 

Η αρχική ιδέα στηρίζεται στο “κενό” που υπάρχει ως προς την παροχή 

ολοκληρωµένης και έγκυρης πληροφόρησης στο κοινό που ενδιαφέρεται να διαθέσει 

το χρόνο του σε τέτοιου είδους δραστηριότητες αλλά και στην ανεπάρκεια της 

τοπικής αυτοδιοίκησης να χειριστεί αποτελεσµατικά τέτοιου είδους ζητήµατα. 

Ουσιαστικά, αναδεικνύεται η ανάγκη δηµιουργίας µιας ζωντανής κοινότητας, στην 

οποία ο καθένας θα µπορεί να προτείνει δράσεις, να συµµετέχει και να αποτελεί 

µέλος της λύσης για περιβαλλοντικά προβλήµατα που πλήττουν τον τόπο που 

κατοικεί. Επιπλέον, διαπιστώνεται ολοένα και περισσότερο η σηµασία της επαφής 

των ατόµων µε ένα προσεγµένο και όµορφο περιβάλλον ενώ οι τοπικοί παράγοντες, 

συνειδητοποιώντας αυτή τη νέα πραγµατικότητα, επιδιώκουν τη διατήρηση και 

ανάδειξη των χαρακτηριστικών της περιοχής τους. Μια τέτοια επιχείρηση είναι βέβαιο 

ότι µπορεί να στηρίξει την προβολή των ιδιαίτερων αυτών χαρακτηριστικών αλλά και 

να αποτελέσει πυλώνα προστασίας της πολιτιστικής κληρονοµιάς, του φυσικού 

περιβάλλοντος και των τοπικών αξιών.  
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Στην συγκεκριµένη εργασία θα παρουσιαστεί αρχικά η µεθοδολογία που 

επιλέχθηκε καθώς και η αξιοπιστία της ερµηνείας των αποτελεσµάτων. Στη συνέχεια, 

θα επιχειρηθεί να διερευνηθεί η έννοια της Κοινωνικής Οικονοµίας σε σχέση µε την 

προστασία του Περιβάλλοντος και την βελτίωση της αστικής ζωής. Στο πλαίσιο 

αυτής της ανάλυσης, θα αναλυθεί και ο ρόλος που το Μάρκετινγκ µπορεί να έχει 

στην ανάδειξη κοινωνικών δραστηριοτήτων µέσα από την παράθεση της σχετικής 

βιβλιογραφίας. Ουσιαστικά θα αναλυθούν οι επιµέρους λειτουργίες και η συµβολή 

του στην αύξηση του κοινωνικού αντίκτυπου που µπορεί να έχει µια τέτοια 

επιχείρηση.  

Προχωρώντας µε την υλοποίηση, θα ακολουθήσει η διαδικασία ανάλυσης του 

εξωτερικού και εσωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης, δηλαδή η ανάλυση κάθε 

βήµατος έρευνας πριν την ανάπτυξη ενός επιχειρηµατικού σχεδίου αλλά και η 

παράθεση βασικών στοιχείων ενδιαφέροντος, όπως οι προσφερόµενες υπηρεσίες, 

παράγοντες επιτυχίας και το κοινό-στόχος που απευθύνεται. 

Ξεχωριστή ενότητα αποτελεί ο σχεδιασµός της στρατηγικής, καθώς σε αυτό το 

στάδιο, αναλύεται κάθε βήµα στρατηγικών αποφάσεων της επιχειρηµατικής ιδέας, 

όπως η παρουσίαση της αποστολής και του οράµατος της και τα διαθέσιµα εργαλεία 

που έχει στην διάθεση της. Σηµαντικές ενότητες ακόµα είναι η περιγραφή της 

οργάνωσης και της διανοµή των ρόλων, καθώς και η προοπτική οικονοµικής 

βιωσιµότητας µέσα από την παρουσίαση τρόπων και πηγών χρηµατοδότησης. 

Τέλος, γίνεται µια προσπάθεια εξαγωγής συµπερασµάτων αλλά και η παράθεση 

προτάσεων, ελπίζοντας η παρούσα ακαδηµαϊκή εργασία να αποτελέσει πεδίο 

άντλησης σηµαντικών πληροφοριών αλλά και πηγή έµπνευσης για αντίστοιχα 

εγχειρήµατα. 
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Εισαγωγή 

 
Υγεία, περιβάλλον και ποιότητα ζωής είναι στοιχεία αλληλένδετα, και τα 

τελευταία χρόνια αρκετά µοντέλα και θεωρίες για την ανάπτυξη και την ποιότητα 

ζωής αναζητούν πρακτικούς τρόπους που να συµβάλουν στην ανάπτυξη, να 

προστατεύσουν το περιβάλλον και συγχρόνως να προάγουν την υγεία και την 

ποιότητα ζωής. Όµως, τα χαρακτηριστικά της σύγχρονης πόλης αποτελούν 

σηµαντικούς παράγοντες κινδύνου για την υγεία των κατοίκων. Ο συνωστισµός, η 

έλλειψη σωστών υποδοµών, τα αυξηµένα επίπεδα ρύπων, θορύβου και 

θερµοκρασιών αποτελούν τα βασικά προβλήµατα που καλούνται να αντιµετωπίσουν 

οι κάτοικοι. Για το λόγο αυτή η παροχή δυνατότητας στους σηµερινούς αστούς να 

έρθουν σε επαφή µε τη φύση και η δηµιουργία περισσοτέρων ζωνών πρασίνου µέσα 

στον αστικό ιστό των ελληνικών πόλεων, αποτελεί επιτακτική ανάγκη. 

Τα χαρακτηριστικά της σύγχρονης πόλης, όπως η µεγάλη συγκέντρωση 

κεφαλαίου, κτιρίων, υποδοµών και εξοπλισµού, αποτελούν σηµαντικούς παράγοντες 

κινδύνου για την υγεία των κατοίκων. Ο συνωστισµός, η κοινωνική αποξένωση, οι 

υποβαθµισµένες συνθήκες διαβίωσης, η περιορισµένη προσφορά οικονοµικά 

προσιτής γης, η έλλειψη δηµοσίων αγαθών, όπως το νερό, ο καθαρός αέρας και ο 

ελεύθερος χώρος, αποτελούν ορισµένες µόνο από τις παθολογίες της 

αστικοποίησης. Ο θόρυβος που προκαλείται από τις µεταφορικές, τις βιοµηχανικές 

και τις ψυχαγωγικές δραστηριότητες στην πόλη, αποτελεί ένα από τα σηµαντικότερα 

περιβαλλοντικά προβλήµατα, µε σηµαντικές συνέπειες στην υγεία των ατόµων. 

Η έλλειψη χώρων πρασίνου αποτελεί σήµερα ένα από τα σηµαντικότερα 

προβλήµατα των αστικών κέντρων. Η υψηλή δόµηση, η εκποµπή ρύπων και αερίων 

επιδρούν δυσµενώς στην κοινωνική και ψυχική ευεξία των κατοίκων. Οι υπάρχοντες 

χώροι πρασίνου σε µεγαλουπόλεις είναι αναλογικά ανά κάτοικο ελάχιστοι. Για 

παράδειγµα το λεκανοπέδιο Αττικής παρουσιάζει αναλογία πρασίνου ανά κάτοικο 

µόλις 2,55 m2, όταν σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις η αναλογία φθάνει ως και τα 13 m2 

(Ρώµη: 9 m2, Άµστερνταµ: 27 m2, Βερολίνο: 13 m2, Παρίσι: 8,54 m2) (Καλαβρυτινός 

και ∆αµίγος, 2006). Ο συνωστισµός που χαρακτηρίζει τις πυκνοκατοικηµένες 

σύγχρονες πόλεις αυξάνει την ψυχοπαθολογία των κατοίκων, την παθολογική 

κοινωνική συµπεριφορά και την εγκληµατικότητα. Όταν µάλιστα συνυπάρχουν και 

άλλοι επιβαρυντικοί παράγοντες, όπως η φτώχεια, οι υποβαθµισµένες συνθήκες 

κατοικίας, οι αρνητικές επιδράσεις του συνωστισµού γίνονται ιδιαίτερα έντονες 

(Τσαλικίδης, 2008). 

Απειλή για την ψυχική υγεία των κατοίκων στις σύγχρονες πόλεις αποτελεί 

επίσης το άγχος, η αποµόνωση, η έλλειψη χρόνου και η έλλειψη φυσικής άσκησης, 

που χαρακτηρίζουν την καθηµερινή ζωή. Η εχθρικότητα του αστικού περιβάλλοντος, 

είναι πολύ πιο απειλητική για τις ευπαθείς οµάδες του αστικού πληθυσµού, όπως 

είναι τα παιδιά, οι ηλικιωµένοι και τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες. Η διαβίωση σε ένα 

φυσικό περιβάλλον και γενικότερα η στενή επαφή µε τη φύση έχουν πολλαπλά 
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ευεργετικά αποτελέσµατα, καθώς κάνουν τους ανθρώπους να νιώθουν καλύτερα µε 

τον εαυτό τους, βελτιώνουν την αυθεντικότητά τους και παράλληλα τους ωθούν να 

συνεισφέρουν στη βελτίωση της κοινωνίας (Dannenmaier, 1995). 

Ο σηµερινός τρόπος ζωής στις αστικές περιοχές µπορεί να αποτελέσει ένα 

καθηµερινό πλήγµα στην υγεία των κατοίκων. Η ύπαρξη πρασίνου στον αστικό ιστό 

αποτελεί άµεση ανάγκη και προτεραιότητα. Η ποσοτική αύξηση και σωστή διαχείριση 

του πράσινου της κάθε πόλης µπορεί να βελτιώσει την ποιότητα ζωής και την υγεία 

των κατοίκων της, καθώς αποτελεί προϋπόθεση στη βελτίωση του περιβάλλοντος 

της. Εξισορροπεί τις µεγάλες θερµοκρασίες του καλοκαιριού που προέρχονται από 

την άσφαλτο και το τσιµέντο της πόλης, παρέχοντας δροσισµό και τοπική αύξηση 

της σχετικής υγρασίας του χώρου. Τα φυτά είναι οι φυσικοί πνεύµονες της πόλης. 

Συντελούν στην ψυχική αναζωογόνηση, τη δηµιουργία ερεθισµάτων ισορροπίας και 

την ξεκούραση και των κατοίκων της. Είναι απαραίτητο συστατικό στη διαµόρφωση 

των χώρων εργασίας βελτιώνοντας την παραγωγικότητα και την ποιότητα της ζωής 

και αποτελούν αναπόσπαστο κοµµάτι της καθηµερινής ζωής στην πόλη (Beatley, 

2011).  

Προκειµένου να βελτιωθεί µε τρόπο ουσιαστικό και συµµετοχικό ο σηµερινός 

τρόπος ζωής θα πρέπει οι ίδιοι οι πολίτες να αναλάβουν δράση. Η Κοινωνική 

Συνεταιριστική Επιχείρηση δεν είναι η λύση αλλά µπορεί να γίνει το εργαλείο για να 

φέρουµε τα επιδιωκόµενα αποτελέσµατα. Στο χέρι µας είναι να γίνει σωστά ο 

σχεδιασµός και η ανάπτυξη του εγχειρήµατος αυτού και να είναι βιώσιµο και σε 

βάθος χρόνου χρήσιµο στην τοπική κοινωνία. Τρεις είναι οι βασικοί πυλώνες που θα 

πρέπει πάνω σε αυτούς να ξεκινήσει το χτίσιµο της η Κοινωνική µας Συνεταιριστική 

Επιχείρηση. 

• Να επισηµάνουµε την ανάγκη που υπάρχει στην τοπική κοινωνία (το 

πρώτο συνθετικό της ονοµασίας – Κοινωνική) 

• Να επιλέξουµε σωστά τους συνεργάτες µας (το δεύτερο συνθετικό της 

ονοµασίας – Συνεταιριστική) 

• Να έχουµε κάνει µια µελέτη βιωσιµότητας (το τρίτο συνθετικό της 

ονοµασίας – Επιχείρηση) 

Τότε η επιτυχία είναι πολύ πιθανή καθώς και η ικανοποίηση των συνεργατών 

του εγχειρήµατος (Aδαµ, 2014). 
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1. Μεθοδολογία 

 

1.1 Πλαίσιο Έρευνας (∆ευτερογενή Στοιχεία) 
 

Η παρούσα µελέτη είναι εξερευνητική, καθώς αποσκοπεί στη συγκέντρωση 

στοιχειών που διαφωτίζουν την πραγµατική φύση του υπό συζήτηση θέµατος και 

συµβάλλουν στη βαθύτερη κατανόηση αυτού (Robson, 2010).  

Ως προς την δοµή της µελέτης, λήφθηκαν πολύ σοβαρά υπόψη στοιχεία έτσι 

όπως περιγράφονται στις σηµειώσεις για το µάθηµα σηµειώσεις για το µάθηµα 

«Μεθοδολογία έρευνας Κοινωνικών επιστηµών» από την καθηγήτρια Μαρία Τζάνη 

(2005).  Για την διεξαγωγή της ανάλυσης, κρίθηκε απαραίτητη η συλλογή και 

αξιοποίηση δευτερογενών στοιχειών, δηλαδή στοιχειών που δεν αφορούν 

αποκλειστικά την παρούσα έρευνα αλλά µπορούν εν µέρει να απαντήσουν στους 

στόχους της. Πιο συγκεκριµένα, γίνεται µια χρήση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας σε 

σχέση µε έννοιες και κλάδους που χρησιµοποιούνται στις επιµέρους ενότητες, όπως 

είναι η Κοινωνική Οικονοµία, η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, εργαλεία 

Μάρκετινγκ κοκ. Ουσιαστικά, πραγµατοποιήθηκε µια ποιοτική ανάλυση στοιχείων, 

ώστε να µελετηθεί το ενδεχόµενο υλοποίησης της συγκεκριµένης ιδέας.  

 

1.2 Αξιοπιστία & Ερµηνεία των αποτελεσµάτων 
 

Κατά την πραγµατοποίηση οποιασδήποτε ακαδηµαϊκής εργασίας, προκύπτουν 

και οι ανάλογοι περιορισµοί. Οι περιορισµοί στην συγκεκριµένη διερεύνηση 

προκύπτουν κυρίως από την µέθοδο συλλογής στοιχείων, η οποία εµπεριέχει µόνο 

δευτερογενή στοιχεία. Η συγκεκριµένη µέθοδος, αντιµετωπίζει πληθώρα 

περιορισµών, ορισµένοι από τους οποίους παρουσιάζονται παρακάτω. 

Αρχικά, η συλλογή του κατάλληλου υλικού µπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα 

χρονοβόρα και ο ερευνητής απαιτείται να διαθέτει πείρα και δεξιότητες, ώστε να 

επιλέξει το κατάλληλο υλικό. Αφού ολοκληρωθεί το συγκεκριµένο στάδιο, ενέχει ο 

κίνδυνος υπερφόρτωσης του, από το σύνολο των πληροφοριών. Η επεξεργασία των 

δεδοµένων, είναι και αυτή µε τη σειρά της, µια χρονοβόρα και δύσκολη διαδικασία, 

καθώς πρέπει να επιλεγούν τα κατάλληλα στοιχεία για τη σύνθεση των 

αποτελεσµάτων. 
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Επιπρόσθετα, τα αποτελέσµατα που προκύπτουν δεν µπορούν να θεωρηθούν 

απόλυτα εφαρµόσιµα καθώς κατά την διάρκεια της υλοποίησης µπορεί να 

προκύψουν πρακτικοί περιορισµοί. Στην ουσία, η επιτυχία ή αποτυχία µιας ιδέας 

µπορεί να αποδειχθεί παρά µόνο αφού πραγµατοποιηθεί. Επίσης, η µελέτη δεν 

µπορεί να γενικευτεί στο σύνολο των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Οργανισµών, 

καθώς αποβλέπει στις ξεχωριστές ανάγκες και ιδιαίτερες συνθήκες των 

δραστηριοτήτων που έχουν επιλεχθεί για την παρούσα εργασία.  

Τέλος, υπάρχει πάντοτε ο κίνδυνος επηρεασµού της ερευνητικής διαδικασίας και 

των συµπερασµάτων, από τις προσωπικές αντιλήψεις του ερευνητή.  

Παρά τους περιορισµούς που προκύπτουν, η ποιοτική ανάλυση δεν παύει να είναι 

η µόνη εφαρµόσιµη µέθοδος, όταν πρόκειται να αναζητηθεί αυτό που έχει ήδη λεχθεί 

για ένα δεδοµένο αντικείµενο (Τζάνη, 2005). 

 

 

2. Κοινωνική Οικονοµία & Περιβάλλον 

 

2.1 Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση 
 

Για να αναφερθούµε στον ορισµό της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης θα 

πρέπει να κάνουµε πρώτα µια επισκόπηση της έννοιας Κοινωνική Οικονοµία.  

Η έννοια της κοινωνικής οικονοµίας έχει τις ρίζες της στο 19ο αιώνα όταν οµάδες 

ανθρώπων συνενώθηκαν προκειµένου να δηµιουργήσουν νέες µορφές οργανισµών 

και επιχειρήσεων για να ανταπεξέλθουν στα προβλήµατα που δηµιουργήθηκαν από 

την αλλαγή των οικονοµικών συνθηκών (Cassel & McCabe, 1923).  

Στόχος της ήταν η οργάνωση της παραγωγής και κατανάλωσης καθώς και η 

πρόσβαση στη φροντίδα υγείας και άλλες υπηρεσίες σε µια δίκαιη και δηµοκρατική 

βάση. Στην πορεία του χρόνου οι φορείς κοινωνικής οικονοµίας ανεξάρτητα από τα 

πλαίσια που λειτούργησαν συνέχισαν να εµπνέονται από τις εξής βασικές αρχές: 

αλληλεγγύη, κοινωνική συνοχή, υπεροχή του ατόµου έναντι του κεφαλαίου, 

υπευθυνότητα, δηµοκρατική λήψη αποφάσεων (ένα µέλος µία ψήφος).  

Αν και είναι δύσκολο να δοθεί ένας µόνο ορισµός για την κοινωνική οικονοµία, 

ένας σαφής και κατανοητός κατά την Σοφία Αδάµ (2014), είναι ο ακόλουθος: «η 
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κοινωνική οικονοµία περιλαµβάνει όλες τις οικονοµικές δραστηριότητες που 

διεξάγονται από συλλογικές πρωτοβουλίες και εµφορούνται από τις εξής αρχές: 

- ∆ίνουν προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση των αναγκών των µελών τους καθώς 

και της ευρύτερης κοινότητας, και όχι στο κέρδος. 

- Έχουν αυτόνοµη διοίκηση 

- Εφαρµόζουν δηµοκρατική διαδικασία λήψης αποφάσεων µε βάση την αρχή 

«ένα µέλος – µία ψήφος» ανεξάρτητα από τη συνεισφορά του κάθε µέλους σε 

κεφάλαιο. 

- Κατά τη διανοµή των κερδών προβάδισµα έχουν τα µέλη και οι εργαζόµενοι/ες 

έναντι του κεφαλαίου». 

Στην κοινωνική οικονοµία περιλαµβάνονται οι Συνεταιρισµοί, οι Κοινωνίες 

Αλληλοβοήθειας, οι Σύλλογοι/Ενώσεις προσώπων, τα Κοινωφελή ιδρύµατα και οι 

κοινωνικές επιχειρήσεις. Κατά το νόµο 4019 του 2011 «κοινωνική οικονοµία είναι το 

σύνολο των οικονοµικών, επιχειρηµατικών, παραγωγικών και κοινωνικών 

δραστηριοτήτων οι οποίες αναλαµβάνονται από νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις 

προσώπων, των οποίων ο καταστατικός σκοπός είναι η επιδίωξη του συλλογικού 

οφέλους και η εξυπηρέτηση γενικότερων κοινωνικών συµφερόντων» 

Η Αλληλέγγυα Οικονοµία συνδέθηκε µε ριζοσπαστικά κινήµατα στη Λατινική 

Αµερική αλλά έκανε την εµφάνισή της και σε Ευρωπαϊκές χώρες. Περιλαµβάνει 

ουσιαστικά δραστηριότητες που έχουν διπλή στόχευση: 

1. Οικονοµική, γιατί επιχειρούν να δηµιουργήσουν οικονοµικές σχέσεις µε βάση 

την αµοιβαιότητα 

2. Πολιτική γιατί επιχειρούν να δηµιουργήσουν και να διατηρήσουν αυτόνοµους 

δηµόσιους χώρους όπου συζητούνται σκοποί και µέσα» (Αδάµ, 2014). 

Οι όροι Κοινωνική και Αλληλέγγυα οικονοµία συχνά χρησιµοποιούνται µαζί ή 

εναλλάξ χωρίς να σηµατοδοτούν σηµαντικές διαφορές µεταξύ τους. 

Σήµερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο τοµέας της κοινωνικής οικονοµίας απασχολεί 

πάνω από 11 εκατοµµύρια εργαζόµενους, δηλαδή το 6% της συνολικής 

απασχόλησης (Υπουργείο Εργασίας για Κοινωνική Οικονοµία). 

Ο ορισµός της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης δεν µπορεί να αποκοπεί 

από τις έννοιες «συνεταιρίζειν» και «συνεταιρίζεσθαι». Στο παγκόσµιο συνέδριο 

συνεταιριστικής ένωσης στο Manchester (1995) υιοθετήθηκε για πρώτη φορά ένας 

ορισµός του συνεταιρισµού το περιεχόµενο του οποίου είναι το ακόλουθο:  



ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ΛΕΜΟΝΗ  11 

«Συνεταιρισµός είναι µια αυτόνοµη ένωση προσώπων που συγκροτείται 

εθελοντικά για την αντιµετώπιση των κοινών οικονοµικών, κοινωνικών και 

πολιτιστικών αναγκών και επιδιώξεων τους δια µέσου µιας συνιδιοκτήτης και 

δηµοκρατικά διοικούµενης επιχείρησης»1 (Παπαγεωργίου, 2017). 

Οι κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις είναι επιχειρήσεις που απαντούν σε 

σύγχρονα κοινωνικά προβλήµατα και ανάγκες, (δηµιουργώντας νέες θέσεις 

εργασίας) όπως η στέγαση, η επαγγελµατική ενσωµάτωση, τα ΑµεΑ, το περιβάλλον 

κ.α. Καινοτοµούν σε θέµατα διαχείρισης πόρων νέων επαγγελµάτων, οργάνωση της 

εργασίας και άλλα σηµαντικά θέµατα που αδυνατεί πλέον η αγορά και το κράτος να 

ικανοποιήσει. 

Ό, τι αφορά τον ορισµό της κοινωνικής επιχείρησης σε µια έκθεση της Βρετανικής 

κυβέρνησης το 2002 µε τίτλο «Α Social Enterprise: a Strategy for Success», «Μια 

κοινωνική επιχείρηση είναι µια εµπορική δραστηριότητα, η οποία έχει ουσιωδώς 

κοινωνικούς σκοπούς και της οποίας τα πλεονάσµατα, κυρίως, επανεπενδύονται µε 

βάση αυτούς τους σκοπούς σε αυτήν τη δραστηριότητα ή στην κοινότητα, παρά 

κατευθύνονται από την ανάγκη µεγιστοποίησης των κερδών για τους µετόχους ή 

τους ιδιοκτήτες». 

Σύµφωνα µε τους Seelos και Mair ορίζεται η κοινωνική επιχειρηµατικότητα ως 

οικονοµική δραστηριότητα «που παρέχει νέα παραγωγικά µοντέλα παροχής 

προϊόντων και υπηρεσιών που εξυπηρετούν τις άµεσες ανθρώπινες ανάγκες των 

φτωχότερων στρωµάτων της κοινωνίας που παραµένουν αναπάντητες από τις 

σηµερινές οικονοµικές και κοινωνικές δοµές» (Seelos & Mair, 2005). 

Ωστόσο, η κοινωνική επιχειρηµατικότητα σηµαίνει διαφορετικά πράγµατα για 

διαφορετικούς ανθρώπους. Οι Mair & Μarti (2006) διακρίνει τις κοινωνικές 

επιχειρήσεις: α) στους οργανισµούς που αναζητούν κεφάλαια για την ικανοποίηση 

των κοινωνικών αναγκών, β) στους οργανισµούς που εµπορευµατοποιούν την 

ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών, και γ) στους οργανισµούς που έχουν 

µοναδικό στόχο να απαλύνουν τον ανθρώπινο πόνο και να καταλύσουν τις 

υφιστάµενες κοινωνικές δοµές. Αναφορικά µε τον Ν.4019 /11 στην Ελλάδα µια 

Κοιν.Σ.Επ. είναι αστικός συνεταιρισµός µε κοινωνικό σκοπό, και διαθέτει εκ του 

νόµου εµπορική ιδιότητα. Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.) 

θεσπίζεται ως φορέας της Κοινωνικής Οικονοµίας. Τα µέλη της Κοιν.Σ.Επ. µπορούν 

να είναι είτε φυσικά πρόσωπα είτε και νοµικά πρόσωπα. Τα µέλη της συµµετέχουν 
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σε αυτήν µε µια ψήφο, ανεξάρτητα από τον αριθµό των συνεταιριστικών µερίδων 

που κατέχουν. 

Ανάλογα µε τον ειδικότερο σκοπό τους, οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές 

Επιχειρήσεις διακρίνονται στις εξής κατηγορίες: 

α) Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Ένταξης, οι οποίες αφορούν στην 

ένταξη, στην οικονοµική και κοινωνική ζωή των ατόµων που ανήκουν στις Ευάλωτες 

Οµάδες Πληθυσµού. Ποσοστό 40% κατ’ ελάχιστον των εργαζοµένων στις 

Επιχειρήσεις αυτές ανήκουν υποχρεωτικά στις Ευάλωτες Οµάδες Πληθυσµού. Οι 

Κοινωνικοί Συνεταιρισµοί Περιορισµένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) θεωρούνται 

αυτοδικαίως Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Ένταξης και υπάγονται στις 

διατάξεις του παρόντος νόµου. 

Οι Κοι.Σ.Π.Ε. διέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 2716/1999 και 

συµπληρωµατικά από τις διατάξεις του παρόντος νόµου και του ν. 1667/1986, 

καθώς και όσων ορίζει το άρθρο 12 του ν. 3842/2010.  

β) Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Κοινωνικής Φροντίδας, οι οποίες 

αφορούν στην παραγωγή και παροχή προϊόντων και υπηρεσιών κοινωνικού- 

προνοιακού χαρακτήρα σε συγκεκριµένες οµάδες πληθυσµού, όπως οι ηλικιωµένοι, 

τα βρέφη, τα παιδιά, τα άτοµα µε αναπηρία και τα άτοµα µε χρόνιες παθήσεις. 

γ) Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού, 

οι οποίες αφορούν την παραγωγή προϊόντων και παροχή υπηρεσιών για την 

ικανοποίηση των αναγκών της συλλογικότητας (πολιτισµός, περιβάλλον, οικολογία, 

εκπαίδευση, παροχές κοινής ωφέλειας, αξιοποίηση τοπικών προϊόντων, διατήρηση 

παραδοσιακών δραστηριοτήτων και επαγγελµάτων κ.α.) που προάγουν το τοπικό 

και συλλογικό συµφέρον, την προώθηση της απασχόλησης, την ενδυνάµωση της 

κοινωνικής συνοχής και την ενδυνάµωση της τοπικής ή περιφερειακής ανάπτυξης. 

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

υποβάλουν αίτηση καθώς και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για να εγγραφούν 

στο Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηµατικότητας . Η υποβολή της αίτησης και των 

δικαιολογητικών µπορεί να γίνεται και ηλεκτρονικά. Η βεβαίωση εγγραφής στο 

Μητρώο χορηγείται και ηλεκτρονικά, αφού προηγουµένως οι αρµόδιες για την 

καταχώριση υπηρεσίες προβούν σε έλεγχο της αίτησης καταχώρισης και των 

δικαιολογητικών, ως προς τη νοµιµοποίηση του αιτούντος και την πληρότητα των 

δικαιολογητικών που αυτός υποβάλλει. Εάν από τον έλεγχο προκύψει ότι η αίτηση 

και τα προσκοµιζόµενα δικαιολογητικά δεν είναι επαρκή ή δεν πληρούν τις 
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προϋποθέσεις της κείµενης νοµοθεσίας και του παρόντος νόµου, οι ενδιαφερόµενοι 

καλούνται από την αρµόδια Υπηρεσία, µέσω τηλεοµοιοτυπίας ή ηλεκτρονικού 

ταχυδροµείου, να προβούν εγγράφως στις αναγκαίες διευκρινίσεις, διορθώσεις ή 

συµπληρώσεις µέσα σε εύλογο χρόνο που δεν µπορεί να υπερβαίνει τις τριάντα 

ηµέρες από τη λήψη της σχετικής πρόσκλησης. 

Αν η προθεσµία που έχει ταχθεί παρέλθει άπρακτη ή αν τα στοιχεία που έχουν 

υποβληθεί, εξακολουθούν να µην πληρούν τις προϋποθέσεις του νόµου, η 

Κοιν.Σ.Επ. δεν καταχωρείται. Τέλος το ετήσιο πρόγραµµα των Κοιν.Σ.Επ., καθώς και 

ο απολογισµός εκτέλεσης αυτού αναρτώνται υποχρεωτικώς στο διαδίκτυο, στην 

ηλεκτρονική σελίδα του Μητρώου. 

Είναι ευρέως γνωστό ότι οι ιδιωτικές επιχειρήσεις έχουν σαν στόχο το κέρδος των 

ιδιοκτητών και των επενδυτών τους. Ένα τέτοιο σύστηµα όµως τείνει να αυξάνει την 

ανισότητα στην κοινωνία. Αντίθετα οι κοινωνικές επιχειρήσεις όπως υποστηρίζει ο 

Dees έχουν δηµιουργηθεί µε σκοπό να συνεισφέρουν στην κοινωνία και βασίζονται 

στην υπεροχή των ανθρώπων έναντι του κεφαλαίου, «στις αξίες της εµπιστοσύνης 

και της αλληλεγγύης στους πιο αδύναµους, της συνεργασίας και της βιωσιµότητας, 

της διαφάνειας και της δηµοκρατικής λήψης αποφάσεων». Σαν αποτέλεσµα των 

παραπάνω «οι πιο αδύναµες κοινωνικές οµάδες, οι τοπικές κοινότητες, οι πολίτες 

και οι µελλοντικές γενιές επωφελούνται από το έργο τους» (Dees, 1998). 

Όσον αφορά την επιχειρηµατική τους υπόσταση,  οι κοινωνικές επιχειρήσεις δεν 

έχουν καµία απήχηση. Είναι ελάχιστα αποδεκτές ως µοντέλα επιχειρηµατικότητας 

και δεν αναγνωρίζεται ευρέως η δυνατότητά τους να αναδιαµορφώσουν την ελληνική 

κοινωνία και οικονοµία. Πολλές κοινωνικές επιχειρήσεις δεν έχουν βιώσιµο 

επιχειρηµατικό µοντέλο, επαρκείς πόρους και ικανότητες για να αναπτύξουν και να 

ιεραρχήσουν τις δραστηριότητές τους. Υπάρχει, ωστόσο, µια σειρά κοινωνικών 

επιχειρήσεων που έχουν συσταθεί υπό διάφορες νοµικές µορφές και θα µπορούσαν 

να θεωρηθούν φάροι της αναδυόµενης κοινωνικής επιχειρηµατικής κοινότητας. Αυτό 

οφείλεται στο ότι κατάφεραν να έχουν µια σχετικά βιώσιµη χρηµατοδότηση, 

προέρχονται από πρωτοβουλίες πολιτών ή υπεύθυνες ΜΚΟ και έχουν έναν αξιόλογο 

κοινωνικό αντίκτυπο. Επιπλέον, φορείς υποστήριξης κοινωνικών επιχειρήσεων και 

οργανώσεις κοινωνικής χρηµατοδότησης άρχισαν να συνεργάζονται και 

δηµιούργησαν ένα φόρουµ για την ανταλλαγή πρακτικών και εµπειριών µεταξύ τους: 

το Φόρουµ Κοινωνικής Επιχειρηµατικότητας. 
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Παρόλο που η δραστηριοποίηση τέτοιων επιχειρήσεων αντιµετωπίζει ακόµα 

σοβαρά προβλήµατα ενώ ήδη προαναγγέλλονται αλλαγές στην νοµοθεσία, δεν 

µπορεί κανείς να παραβλέψει τη δυνατότητα τους να συµβάλουν «στην οικονοµική 

ανάπτυξη, στην καταπολέµηση της ανεργίας και του κοινωνικού αποκλεισµού, 

καθώς και στην εµβάθυνση της δηµοκρατίας στην παραγωγή και την εργασία (Ράνια 

Αντωνοπούλου, 2017). 

 

2.2 Περιβαλλοντική Συνείδηση & Αστικός Τρόπος Ζωής 
 

 

Το Περιβάλλον αποτελεί πάγιο ερέθισµα του ανθρώπου από την πρώτη στιγµή 

της ύπαρξης του. Είναι αυτό που τον περιβάλλει, τον προστατεύει, του δίνει τροφή. 

Η ανάγκη του να το αντιληφθεί και να το δαµάσει είναι η αιτία αρκετών επιστητών  

που γνωρίζουµε σήµερα. Η βιοµηχανοποίηση, ως δηµιούργηµα του ανθρώπου, τον 

αποµάκρυνε από το περιβάλλον και χωρίς να το καταλάβει άρχισε να το καταστρέφει 

σταδιακά αυξανόµενα. 

Καθώς η παρούσα εργασία εστιάζει στην δηµιουργία µιας επιχείρησης µε σκοπό 

την προστασία του περιβάλλοντος στον ∆ήµο Χαλανδρίου θα πρέπει να εξετάσουµε 

γενικότερα πώς ένας τρόπος ζωής που σέβεται το Περιβάλλον, δεν εξαντλεί τους 

φυσικούς πόρους, ενισχύεται από την ανάπτυξη της Περιβαλλοντικής συνείδησης και 

ταυτόχρονα την ενσωµατώνει σε διάφορες εκφάνσεις του. 

Για να καταστεί ένα τέτοιο πλαίσιο ζωής εφαρµόσιµο, απαιτούνται αλλαγές στη 

νοοτροπία και τα καταναλωτικά µας ήθη, αλλά και ενσωµάτωση του περιβαλλοντικού 

προβληµατισµού στη διατύπωση και την εφαρµογή των οικονοµικών και κλαδικών 

πολιτικών αποφάσεων των δηµόσιων αρχών. 

Μέσα από την δηµιουργία της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης που 

προτείνεται στην εργασία, αποδεικνύεται ότι η περιβαλλοντική εκπαίδευση που 

παρέχεται µέσα από τέτοιου είδους δράσεις µπορεί να βελτιώσει σηµαντικά το 

αστικό τοπίο και κατά συνέπεια την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Φαίνεται επίσης, 

ότι σε συνδυασµό µε ορθές και τεχνολογικές πρακτικές δύναται να αναδείξει µια 

«άλλη» πόλη καθώς και να ενισχύσει τους συνεκτικούς δεσµούς της τοπικής 

κοινωνίας. 

Τα τελευταία χρόνια η αρχή της «αειφορίας» βρίσκει εφαρµογή σε όλα τα επίπεδα 

ανάπτυξης. Ο όρος «αειφορική ή βιώσιµη ανάπτυξη» καθιερώθηκε το 1987, στα 
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πλαίσια της Έκθεσης  «Μπρούντλαντ» που συνέταξε η Παγκόσµια Επιτροπή για το 

Περιβάλλον και την Ανάπτυξη. Η σχετική έκθεση προτείνει ότι η οικονοµική ανάπτυξη 

και η προστασία του περιβάλλοντος πρέπει να αντιµετωπίζονται ως ενιαίο πρόβληµα 

και συνεπώς κάθε οικονοµική και αναπτυξιακή δραστηριότητα οφείλει να  σέβεται  

την αρχή της Αειφόρου Ανάπτυξης (Sustainable Development). Ως Αειφόρος 

Ανάπτυξη ορίζεται «Η ανάπτυξη που ανταποκρίνεται στις ανάγκες του παρόντος 

χωρίς να υποθηκεύει τη δυνατότητα των µελλοντικών γενεών να καλύψουν τις δικές 

τους ανάγκες» (Brundtland Report, 1987). 

Σύµφωνα µε τους Κοκκώση & Μέξα (1997) τα τελευταία χρόνια παρατηρείται 

αυξηµένο ενδιαφέρον για την Προστασία του Περιβάλλοντος, τόσο από τις αρµόδιες 

αρχές όσο και από την ίδια την κοινωνία. Σε αυτό έχουν συµβάλλει: 

• Η όξυνση των Περιβαλλοντικών προβληµάτων 

• Η συνειδητοποίηση της αλληλεξάρτησης των ανθρώπινων δραστηριοτήτων και 

φυσικού Περιβάλλοντος 

• Η άνοδος του βιοτικού επιπέδου 

Η ικανοποίηση βασικών αναγκών εκ µέρους των ανθρώπων τους επιτρέπει στη 

συνέχεια την αναζήτηση και άλλων αξιών. Η έννοια της ανάπτυξης δεν σχετίζεται 

πλέον µόνο µε την οικονοµία αλλά και µε την ποιότητα ζωής. 

Οι σύγχρονες πόλεις, ιδίως οι µεγαλουπόλεις (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, 

κ.λ.π) αποτελούν πολύπλοκα δοµικά- µηχανολογικά συγκροτήµατα µε συστήµατα 

εγκαταστάσεων κοινής ωφελείας (ύδρευση, αποχέτευση, θέρµανση, σωληνώσεις 

φυσικού αερίου, υπόγεια καλώδια και επιφανειακές γραµµές µεταφοράς ηλεκτρικού 

ρεύµατος, µαζικά µέσα µεταφοράς κτλ.), αναγκαίων για την οµαλή λειτουργία της 

στέγασης και για τις σχέσεις µεταξύ περιοχών κατοικίας, βιοµηχανικών 

επιχειρήσεων, δηµοσίων υπηρεσιών, αφετηριών-τερµάτων υπεραστικών µεταφορών 

και δηµοσίων εµπορικών κέντρων. Το επίπεδο ανέσεων και υπηρεσιών στην πόλη 

έχει µεγάλη σηµασία για την εξασφάλιση υγιεινών, εξυπηρετικών και πολιτισµένων 

συνθηκών ζωής για τον πληθυσµό. Ωστόσο, οι εγκαταστάσεις και οι υπηρεσίες αυτές 

δεν εξασφαλίζουν απαραίτητα την ποιότητα ζωής των κατοίκων καθώς το 

µεγαλύτερο πρόβληµα που αντιµετωπίζει σήµερα η ανθρωπότητα σε σχέση µε τις 

µεγαλουπόλεις, είναι η αστικοποίηση και ο αστισµός που δηλώνει τις συνέπειες της 

αστικοποίησης (Bennett & Teague, 1999). 

Η αστικοποίηση συνίσταται στη συγκέντρωση εγκατάσταση και αύξηση του 

πληθυσµού των µεγάλων αστικών κέντρων και στην αριθµητική αύξηση των πόλεων 
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µε ταυτόχρονη εγκατάλειψη και ερήµωση της υπαίθρου. Το φαινόµενο της 

αστικοποίησης ως συνέπεια της βιοµηχανικής κοινωνίας θεµελιώνει µια βίαιη 

ανατροπή στη σχέση µεταξύ πόλης και υπαίθρου και είναι ένα από τα κύρια 

χαρακτηριστικά από το 18 έως τον 20 αιώνα. Η µείωση του αγροτικού πληθυσµού, ο 

περιορισµός των αγροτικών επαγγελµάτων και η αντικατάστασή τους µε βιοµηχανικά 

επαγγέλµατα και υπηρεσίες από ένα πληθυσµό που καθηµερινά έλκεται από τα 

αστικά και βιοµηχανικά κέντρα, η προσδοκία καλύτερου βιοτικού επιπέδου και η 

πιθανότητα βελτίωσης της κοινωνικής θέσης, οδήγησαν στην αστυφιλία και τον 

αστισµό (Wirth,1938). 

Το φαινόµενο όµως αυτό συνοδεύτηκε από την παρουσία των απρόσωπων 

κοινωνικών σχέσεων, τις µορφές κοινωνικής παθογένειας της οικολογικής και 

κοινωνικής συνείδησης. και ταυτότητας. Τα προβλήµατα αυτά, σε γενικές γραµµές 

υπάρχουν σε όλες τις ανεπτυγµένες και περισσότερο στις αναπτυσσόµενες χώρες 

του σύγχρονου κόσµου, που µέσα στις µεγαλουπόλεις του ο άνθρωπος φαίνεται να 

είναι εντέλει ο «µεγάλος απών».  

Ο αστισµός εκφράζει τις συνέπειες της αστικοποίησης, που αφορούν τις 

κοινωνικές σχέσεις και την ποιότητα ζωής των κατοίκων των πόλεων. Μεταξύ άλλων 

τονίζεται η χαλάρωση των κοινωνικών δεσµών, o απρόσωπος και επιφανειακός 

χαρακτήρας των σχέσεων, ο έντονος καταµερισµός εργασίας, η ανάπτυξη ιδιαιτέρων 

κωδίκων συµπεριφοράς, η προσφυγή στα έµµεσα µέσα, η απουσία 

συναισθηµατικών δεσµών, ο ανταγωνισµός και η εκµετάλλευση, η ασάφεια της 

ταξικής δοµής, η τυποποίηση των κοινωνικών ρόλων στις πόλεις κ.α (King,1990). 

Έχει γίνει πλέον συνείδηση σε όλους του κατοίκους των µεγαλουπόλεων, ότι η 

ζωή σε αυτές είναι µια πολύ σκληρή υπόθεση. Μια σειρά προβλήµατα, 

κυκλοφοριακό, υποβάθµιση περιβάλλοντος, κατάρρευση του κοινωνικού ιστού, 

αύξηση της εγκληµατικότητας έχουν πλέον φθάσει σε οριακά σηµεία και οδηγούν 

όλο και περισσότερους αστούς να αναζητήσουν απεγνωσµένα τρόπους φυγής από 

την πόλη.  

Οι φυσικοί, οικολογικοί και παραγωγικοί πόροι µέσα στον αστικό ιστό των 

σύγχρονων πόλεων, συρρικνώνεται µε αµείωτους ρυθµούς και τα ευαίσθητα 

οικοσυστήµατα γύρω από αυτές, έχουν φτάσει σε µη ανατρέψιµο σηµείο ( πχ 

Καταστροφή Πάρνηθας, Πεντέλης Υµηττού κ.α ).  

Η πολιτιστική κληρονοµιά και η αρχιτεκτονική εξαφανίζονται. Η ρύπανση του 

αέρα, των νερών και του εδάφους αυξάνεται συνεχώς. Τα αυτοκίνητα 
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πολλαπλασιάζονται προκαλώντας εµφράγµατα στις έτσι και αλλιώς µπλοκαρισµένες 

αρτηρίες του οδικού δικτύου.  

Ο κοινωνικός ιστός καταρρέει, στις σύγχρονες πόλεις, και παρασύρει µαζί του στη 

χρεοκοπία τις παραδοσιακές παραγωγικές µονάδες µε την ανεργία, την 

υποαπασχόληση και τον κοινωνικό αποκλεισµό. Μεταξύ των πολιτών δεν υπάρχουν 

δεσµοί κοινωνικής αλληλεγγύης µε αποτέλεσµα να διευρύνεται η κοινωνική 

αποξένωση και να επικρατούν συνθήκες που ευνοούν τη βία, την ένταση και την 

εγκληµατικότητα. Η ψυχική ανασφάλεια εντείνεται και η βία εξαπλώνεται σε χώρους 

αφιλόξενους, σε κοινωνικά και κτιριακά γκέτο και σε περιοχές –υπνωτήρια που 

βρίσκονται στις παρυφές των πόλεων.  

Η επιδείνωση της ποιότητας ζωής στις µητροπολιτικές περιοχές δεν είναι ελληνικό 

φαινόµενο. Παρατηρείται στην Ευρώπη, αλλά και στο κόσµο όλο. Οι ειδικοί µιλούν 

σήµερα για την κρίση που µαστίζει τα αστικά κέντρα, για την εµφάνιση 

µεγαλουπόλεων οι οποίες γίνονται παγίδες θανάτου σε περίπτωση φυσικών 

καταστροφών, για την ανεξέλεγκτη εξάπλωση παραγκουπόλεων και επισηµαίνουν 

ότι στο µέλλον τα προβλήµατα αυτά θα ενταθούν ακόµη περισσότερο (Ferguson & 

Dickens 2011).  

Το 80% περίπου των Ευρωπαίων πολιτών ζουν σε αστικές περιοχές, εκεί 

ακριβώς όπου είναι ιδιαίτερα αισθητά τα αποτελέσµατα πολλών περιβαλλοντικών 

προβληµάτων. Ο θόρυβος, η κακή ποιότητα του ατµοσφαιρικού αέρα, η µεγάλη 

κίνηση στους δρόµους, η παραµέληση του δοµηµένου περιβάλλοντος, η κακή 

διαχείριση του περιβάλλοντος και η έλλειψη στρατηγικής σχεδιασµού οδήγησαν σε 

προβλήµατα υγείας και σε χαµηλότερη ποιότητα ζωής. Εάν θέλουµε να 

αντιµετωπισθούν τα κύρια προβλήµατα υγείας στην Ευρώπη που σχετίζονται µε το 

περιβάλλον, πρέπει να βελτιώσουµε οπωσδήποτε το αστικό περιβάλλον και την 

ποιότητα ζωής. Σε πολλές περιοχές της Ευρώπης, οι πολίτες εγκαταλείπουν τις 

πόλεις και τις µεγαλουπόλεις τους προτιµώντας να ζουν στις παρυφές τους διότι, 

όπως ορθά αντιλαµβάνονται, η ευηµερία τους απειλείται από την αστική ρύπανση. 

Λόγω της άναρχης αστικής εξάπλωσης αυξάνεται ακόµη περισσότερο η κυκλοφορία 

και το ένα πρόβληµα οξύνει το άλλο, διότι το επίκεντρο της δραστηριότητας 

µετατοπίζεται από το αποδυναµωµένο κέντρο στην περιφέρεια. Όλο και µεγαλύτερος 

αριθµός αστικών περιοχών εµφανίζουν αυτά τα συµπτώµατα υπέρµετρης 

καταπόνησης. ∆εν εκπλήσσει λοιπόν το γεγονός ότι οι Ευρωπαίοι συσχετίζουν παρά 
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πολύ συχνά τη ρύπανση σε πόλεις και µεγαλουπόλεις µε το περιβάλλον (Antrop, 

2004). 

Ανάµεσα στις κύριες αιτίες στις οποίες οφείλεται η σηµερινή κατάσταση είναι ότι 

κατά τη λήψη αποφάσεων δεν δίνεται αρκετή προσοχή στις περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις τους και ότι δεν υπάρχει συστηµατικός σχεδιασµός για ένα αστικό 

περιβάλλον υψηλής ποιότητας, τα δε αποτελέσµατα είναι εµφανή τόσο στο 

περιβάλλον όσο και στην οικονοµία των πόλεων και στους κατοίκους τους. Ο 

σχεδιασµός µε σκοπό την υψηλότερη περιβαλλοντική προστασία είναι ένα από τα 

καίρια στοιχεία για να επιτευχθεί για να επιτευχθεί αειφόρος ανάπτυξη των πόλεων 

και να έχουν καλύτερη ποιότητα ζωής οι κάτοικοι των ευρωπαϊκών πόλεων. 

 

2.3 Ο ρόλος του Μάρκετινγκ στις Κοινωνικές Επιχειρήσεις  
 

Η εισαγωγή του Μάρκετινγκ στον τοµέα των εµπορικών επιχειρήσεων έγινε πολύ 

νωρίς, στα µέσα της δεκαετίας του ’50, όταν οι επιχειρήσεις άρχισαν να 

αντιλαµβάνονται τη σηµασία της παρατήρησης και ανάλυσης των καταναλωτικών 

αναγκών. Η χρήση του Μάρκετινγκ σε διάφορους κοινωνικούς οργανισµούς 

παρατηρήθηκε στις Η.Π.Α. γύρω στο 1970. Τη δεκαετία αυτή το κοινό των 

οργανωµένων δράσεων  άρχισε να εκφράζει τη δυσαρέσκειά του στον τρόπο 

δραστηριοποίησης και στην αποτελεσµατικότητα τους. Πολλοί οργανισµοί εκείνη την 

περίοδο έβλεπαν τον αριθµό των µελών τους να µειώνεται και παρατήρησαν µια 

αδιαφορία ή ακόµα και δυσπιστία της κοινωνίας προς το έργο τους. 

Η αλλαγή αυτή της συµπεριφοράς του κοινού, σε συνδυασµό µε τις οικονοµικές 

δυσκολίες και ανταγωνιστικές πιέσεις ανάγκασε τις διάφορες οργανώσεις κοινωνικών 

δράσεων να αρχίσουν µια προσπάθεια αλλαγής της σχέσης τους µε την αγορά και 

το περιβάλλον (McLeish, 1995). 

Ως Μάρκετινγκ Κοινωνικών Οργανώσεων, θα µπορούσαµε να ορίσουµε τις 

λειτουργίες εκείνες που αποβλέπουν στο σχεδιασµό, στην τιµολόγηση, στην 

προώθηση και στη διανοµή των προγραµµάτων και των προϊόντων µε γνώµονα τις 

ανάγκες, προσδοκίες των οµάδων στόχων και του οργανισµού και έχουν ως 

αναπόσπαστο µέρος τους τη δηµιουργία ενός αποτελεσµατικού προγράµµατος 

επικοινωνίας έτσι ώστε να γνωστοποιούνται οι στόχοι του οργανισµού αλλά και το 

αµοιβαίο όφελος από τη δραστηριοποίησή του (Kotler, Ferrell & Lamb, 1987). 
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Επιπλέον, το Μάρκετινγκ συνδέεται άρρηκτα µε τις έρευνες αγοράς, οι οποίες 

όταν γίνονται µε τα σωστά δεδοµένα και ανά τακτά χρονικά διαστήµατα, δίνουν 

χρήσιµες πληροφορίες και ανατροφοδότηση (feedback), που λειτουργεί και ως 

µηχανισµός παρατήρησης του περιβάλλοντος, αξιολόγησης των λειτουργιών του 

οργανισµού και οδηγεί στον επανασχεδιασµό και διόρθωση πολλών προγραµµάτων 

των οργανισµών (Wilbur, 2000). 

Με βάση τα παραπάνω, συµπεραίνουµε ότι όταν το Μάρκετινγκ γίνει «φιλοσοφία» 

και τρόπος λειτουργίας ενός Κοινωνικού Οργανισµού, βοηθάει στην άρτια οργάνωση 

των δραστηριοτήτων του και τον µετατρέπει σε ένα «ανοιχτό» σύστηµα, το οποίο 

αλληλεπιδρά σωστά µε το περιβάλλον του (Warnaby & Finney, 2005). 

Είναι σηµαντικό στο σηµείο αυτό να παρουσιάσουµε και κάποιους 

προβληµατισµούς σε σχέση µε την χρήση τεχνικών Μάρκετινγκ σε κοινωνικούς 

Οργανισµούς. Το Μάρκετινγκ, εδώ και πολλές δεκαετίες, είναι συνυφασµένο µε τις 

εµπορικές επιχειρήσεις και την κερδοφορία. Αποτελεί γεγονός, ότι µεγάλο µέρος του 

κοινού δεν είναι ακόµα «έτοιµο» να αντιµετωπίσει το Μάρκετινγκ ως ένα εργαλείο 

που µπορεί να χρησιµοποιηθεί για ένα κοινωνικό σκοπό.  

Σε πολλές περιπτώσεις, παρατηρείται ότι ένα ποσοστό του κοινού αγνοεί εντελώς 

τον τρόπο µε τον οποίο µια επιχείρηση κοινωνικού σκοπού δραστηριοποιείται. 

Πολλοί, έχουν την εικόνα ότι οι κοινωνικές οργανώσεις είναι µικροί, οικογενειακοί 

οργανισµοί όπου εργάζονται µόνο εθελοντικά, ευαισθητοποιηµένοι και απόλυτα 

αφοσιωµένοι στο σκοπό τους άνθρωποι, οι οποίοι δεν έχουν καµία σχέση µε τις 

εµπορικές επιχειρήσεις και τις µεθόδους που αυτές χρησιµοποιούν. Για ένα αρκετά 

µεγάλο µέρος του κοινού, οι κοινωνικοί οργανισµοί δεν θα πρέπει ποτέ να 

υποπέσουν στο «σφάλµα» να χρησιµοποιήσουν τεχνικές του Μάρκετινγκ (charities 

should never get “caught marketing”) (Saxton 2004). 

Με βάση τα παραπάνω, υφίσταται ένα µεγάλο χάσµα µεταξύ της αντίληψης του 

κοινού και της πρακτικής που ακολουθείται ή που θα πρέπει να ακολουθείται από 

τους κοινωνικούς οργανισµούς. Το γεγονός αυτό, έχει ως αποτέλεσµα πολλές 

οργανώσεις τέτοιου είδους που ήδη λειτουργούν µε προσανατολισµό στην αγορά και 

στο Μάρκετινγκ πολλές φορές να προσπαθούν να το «αποκρύψουν», ή τελικά να 

µην ακολουθούν τις αρχές του Μάρκετινγκ φοβούµενοι την αρνητική αντίδραση του 

κοινού. 

Ωστόσο, η λύση δεν είναι ούτε η αποφυγή χρήσης του Μάρκετινγκ αλλά ούτε και η 

απόκρυψη της. Οι κοινωνικές οργανώσεις θα πρέπει να στηριχτούν στη λεπτοµερή 
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ενηµέρωση και επικοινωνία, έτσι ώστε το κοινό να έχει τη σωστή αντίληψη για τον 

τρόπο λειτουργίας τους αλλά και τη βεβαιότητα ότι το Μάρκετινγκ είναι ένα εργαλείο 

που χρησιµοποιείται όχι µόνο µε γνώµονα το κέρδος των εµπορικών επιχειρήσεων, 

αλλά και το κοινό συµφέρον (Drucker, 2002). 

3. Ανάλυση Εξωτερικού Περιβάλλοντος 

 

3.1 Μάκρο-Περιβάλλον 
 

Η διαρκής παρακολούθηση και ανάλυση των συνθηκών του περιβάλλοντος 

αποτελεί απαραίτητο στοιχείο για την ανάπτυξη ενός οργανισµού και όλου του 

κλάδου. Το µακρο-περιβάλλον αποτελείται από ένα σύνολο δυνάµεων (κοινωνική, 

τεχνολογική, οικονοµική, πολιτική-νοµική) τις οποίες τις περισσότερες φορές, οι 

διάφορες επιχειρήσεις και ο κλάδος δεν µπορούν να ελέγξουν ή να επηρεάσουν, 

παρά µόνο να προβλέψουν εντοπίζοντας τις πιθανές απειλές που θα πρέπει οι 

οργανισµοί να αποφύγουν ή τις ευκαιρίες που θα πρέπει να εκµεταλλευτούν (Kotler 

& Armstrong, 2010). 

Αναλυτικά οι δυνάµεις του µάκρο-περιβάλλοντος: 

 

1. Οικονοµικό περιβάλλον 

 

Τα οικονοµικά µεγέθη της χώρας όπως το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν, ο 

πληθωρισµός, το επίπεδο της ανεργίας, το διαθέσιµο εισόδηµα και οι γενικότερες 

οικονοµικές εξελίξεις µπορούν να επηρεάσουν και τον κλάδο των Κοινωνικών 

Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων, εφόσον επηρεάζουν την οικονοµία της χωράς, την 

οικονοµική κατάσταση των πολιτών και άρα τη δυνατότητά τους να ενισχύουν 

οικονοµικά τις ανάγκες τους αλλά και οποιοδήποτε σκοπό. 

Η χώρα από το 2011 βρίσκεται σε βαθιά οικονοµική κρίση µε σηµαντικές 

αρνητικές επιπτώσεις στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν.  

Σχετικά µε τις προσδοκίες των Ελλήνων για τη βραχυπρόθεσµη προοπτική της 

οικονοµικής τους ευηµερίας, υπάρχει ένα γενικό κλίµα απαισιοδοξίας καθ’ όλη την 

διάρκεια της τελευταίας εξαετίας (2008-2016). Εκείνοι που προβλέπουν επιδείνωση 

των οικονοµικών τους πάντοτε ξεπερνούν σηµαντικά όσους είναι αισιόδοξοι. 
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Από την τελευταία έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ (2011, 2012) παρατηρείται, ότι κυριαρχεί 

στα νοικοκυριά ένα κλίµα αβεβαιότητας και δυσπιστίας για το µέλλον τους. Οι 

οικονοµικές αυτές συνθήκες θεωρείται ότι επηρεάζουν και τη λειτουργία των 

διάφορων οργανώσεων κοινωφελούς σκοπού. Κατά κύριο λόγο, υπάρχει ιδιαίτερη 

αύξηση των οικονοµικά ασθενών στρωµάτων και ένα ολοένα αυξανόµενο µέρος του 

πληθυσµού έχει αγγίξει το όριο της φτώχειας, φαινόµενο το οποίο ενισχύεται και από 

το ποσοστό της ανεργίας. 

Όσον αφορά στοιχεία για την υλική αποστέρηση βασικών αγαθών και υπηρεσιών, τα 

διαθέσιµα στοιχεία δείχνουν, επίσης, αύξηση της στέρησης αλλά και διεύρυνση της 

σε µεσαία εισοδηµατικά στρώµατα (µη φτωχοί), ενδεικτικό στοιχείο της λεγόµενης 

«φτωχοποίησης» της µεσαίας τάξης στη χώρα µας. Μερικά χαρακτηριστικά 

παραδείγµατα: 

•  Το ποσοστό πληθυσµού που δηλώνει οικονοµική αδυναµία ικανοποίησης 

διατροφής συγκεκριµένης θρεπτικής αξίας αυξήθηκε από 7,9% το 2007 στο 9,3% 

το 2010 µε το αντίστοιχο ποσοστό για τους φτωχούς από το 33,5% στο 42,7%,  

•  Το ποσοστό πληθυσµού που δηλώνει οικονοµική αδυναµία για ικανοποιητική 

θέρµανση αυξήθηκε από 15,6% το 2008 στο 18,7% το 2010 µε το αντίστοιχο 

ποσοστό για τους φτωχούς από 10,6% στο 38,9%!  

•  Το 2010, ο ένας στους δυο φτωχούς και ο ένας στους τρεις µη φτωχούς 

δηλώνουν µεγάλο βαθµό δυσκολίας στην αποπληρωµή δανείων, και  

•  Το 40% των φτωχών και το 18% των µη φτωχών δηλώνει δυσκολία 

ανταπόκρισης στην πληρωµή πάγιων λογαριασµών, όπως ηλεκτρικό ρεύµα, νερό 

και αέριο (ΕΛΣΤΑΤ, 2010α, 2010β, 2012α, 2012β). 

Τα στοιχειά αυτά, αν και αναφέρονται στα δυο πρώτα έτη της οικονοµικής κρίσης 

στην Ελλάδα, είναι ενδεικτικέ της διαµορφούµενης τάσης προς διεύρυνση των 

πληθυσµιακών οµάδων που αντιµετωπίζουν αδυναµία κάλυψης αναγκών που 

σχετίζονται µε την ποιότητα ζωής, ακόµα δε και µε την ίδια την επιβίωση τους.  

Τα παιδιά και οι άνεργοι αντιµετωπίζουν συστηµατικά υψηλότερο κίνδυνο 

φτώχειας από τον υπόλοιπο πληθυσµό. Τα παιδιά ηλικίας µέχρι 17 ετών 

αντιµετωπίζουν σε ποσοστό περίπου 24% τον κίνδυνο φτώχειας έναντι 44% των 

ανέργων (εισοδήµατα 2010). Το 2010, το 31% του πληθυσµού αντιµετώπιζε κίνδυνο 

φτώχειας ή και κοινωνικό αποκλεισµό (δηλ. σχετική φτώχεια και υλική στέρηση), 

περίπου 3,4 εκατοµµύρια άνθρωποι. Ο πληθυσµός που διαβιώνει σε νοικοκυριά µε 

κανένα εργαζόµενο ή µε ένα εργαζόµενο µερικής απασχόλησης αυξήθηκε από 
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488.200 ανθρώπους το 2008 στους 837.300 το 2010 (ΕΛΣΤΑΤ, 2011, 2012
α 

& 

2012β). 

Το µέρος αυτό του πληθυσµού αναµένει τη βοήθεια της κρατικής πρόνοιας και 

πλέον και των διάφορων οργανώσεων για την προστασία των δικαιωµάτων και τη 

βελτίωση του επιπέδου ζωής του, γεγονός το οποίο επηρεάζει σηµαντικά τόσο την 

δηµιουργία όσο και την λειτουργία του των οργανώσεων.  

Ταυτόχρονα, η απαισιοδοξία των νοικοκυριών για το µέλλον της οικονοµικής τους 

κατάστασης, η αδυναµία αποταµίευσης χρηµάτων και η γενική αβεβαιότητα κάνει 

τους πολίτες πιο εσωστρεφείς και προσηλωµένους στα δικά τους προβλήµατα, 

παραγκωνίζοντας άλλες κοινωνικές οµάδες της Ελλάδας και άλλων χωρών που 

ενδεχοµένως έχουν µεγαλύτερη ανάγκη υποστήριξης. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, το έργο 

και ο σκοπός πολλών οργανώσεων περνούν σε δεύτερη µοίρα. 

Επιπλέον, όσον αφορά την προσφορά εθελοντικής εργασίας, η συµµετοχή των 

νέων σε εθελοντικές οργανώσεις στην Ελλάδα κυµαίνεται σαφώς κάτω από το µέσο 

όρο των χωρών της Ε.Ε. Οι νέοι στην Ελλάδα καταλαµβάνουν την τελευταία θέση 

στην προσφορά εθελοντικής εργασίας ανάµεσα σε όλες τις χώρες της Ε.Ε (Study on 

Volunteering in the European Union Country Report Greece). 

Το παραπάνω φαινόµενο, ενδέχεται να οφείλεται στην ένταση της οικονοµικής 

κρίσης και στην αύξηση της ανεργίας, ιδίως των νέων, στη χώρα µας. Τα 

προβλήµατα αυτά, δηµιουργούν ανασφάλεια και δεν επιτρέπουν δραστηριότητες 

χωρίς αµοιβή. 

 

2. Κοινωνικό περιβάλλον 

 

Σχετικά µε το κοινωνικό-ιδεολογικό περιβάλλον, παρά την ιστορική αποτύπωση 

της συµµετοχής του εθελοντικού τοµέα, υπό οποιαδήποτε νοµική µορφή, στην 

κάλυψη κοινωνικών αναγκών, η κυρίαρχη σχολή σκέψης στη χώρα µας θεώρει ότι η 

κοινωνία πολιτών είναι ατροφική, συµπιεσµένη µεταξύ ενός υπερτροφικού κράτους 

και των προνοµιακών συνοµιλητών του (κόµµατα, συνδικάτα).
 

Τίθεται, εποµένως, ένα ποιοτικό κριτήριο (αυτονοµία έναντι κράτους και 

κοµµάτων) για την αξιολόγηση της ατροφίας της κοινωνίας πολιτών, χωρίς να 

παραγνωρίζεται και η αδυναµία ποσοτικής αποτίµησης µιας δυναµικής κοινωνίας 

πολιτών. Ακόµα και στον τοµέα της εθελοντικής πρόνοιας, αν εξαιρέσουµε από την 
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κοινωνία πολιτών τα ποικίλα εκκλησιαστικά ιδρύµατα, καθώς και τους συλλόγους και 

τα σωµατεία θρησκευτικής πίστης µε το επιχείρηµα της εξάρτησής τους από την 

επίσηµη Εκκλησιά, τότε ακόµα και ο πιο εκτεταµένος τοµέας της κοινωνίας πολιτών 

στη χώρα µας φαίνεται να είναι ιδιαιτέρα περιορισµένος (Μπουρίκος, 2013). 

Στηριζόµενοι στα ειδικά ευρωβαρόµετρα µε περίοδο αναφοράς τον ∆εκέµβριο του 

2004 και τον Απρίλιο-Μάιο του 2011, δηλαδή πριν την κρίση και µετά το ξέσπασµα 

της κρίσης, διαπιστώνουµε ότι το ποσοστό του πληθυσµού στη χώρα µας που 

δηλώνει ότι συµµετέχει ενεργά σε εθελοντικές οργανώσεις/ ή παρέχει εθελοντικό 

έργο υποχώρησε από το 22% στο 14% (Special Eurobarometer 223/ Wave 62.2 και 

European Parliament Special Eurobarometer 75.2/ 27 June 2011).  

Από την άλλη πλευρά, η Ελλάδα διαθέτει διαχρονικά ένα από τα υψηλοτέρα 

ποσοστά πληθυσµού που θεωρεί ότι ο εθελοντισµός είναι σηµαντικός, µε ειδικότερη 

έµφαση στα επιµέρους πεδία εθελοντισµού να αναφέρονται στο περιβάλλον (50% 

έναντι 2% στην ΕΕ27), στην κοινωνική αλληλεγγύη και ανθρωπιστική βοήθεια (43% 

έναντι 37% στην ΕΕ27) και στην υγειονοµική φροντίδα (36% έναντι 32% στην ΕΕ27). 

Η Ελληνική κοινωνία πλέον, φαίνεται ότι περιµένει σε µεγάλο βαθµό από τους 

οργανισµούς να αντεπεξέλθουν στο ρόλο τους και να δηµιουργήσουν τις συνθήκες 

συλλογικής δράσης και δηµόσιας διαβούλευσης για την επίλυση των καθηµερινών 

προβληµάτων. 

Ωστόσο, τα ανωτέρω στοιχειά αναφέρονται στον οργανωµένο εθελοντισµό, 

δηλαδή τον τυπικό εθελοντισµό που λαµβάνει χώρα µέσω ή δια µέσου σωµατείων, 

ιδρυµάτων, αστικών µη κερδοσκοπικών εταιρειών, ποικίλων ΜΚΟ. Υπάρχει όµως και 

η συµµετοχή σε άτυπα δίκτυα κοινωνικής αλληλεγγύης, σε δραστηριότητες και 

πρωτοβουλίες οµάδων είτε για αυτοβοήθεια είτε για στήριξη ευάλωτων ατόµων και 

σε ποικίλες κοινωνικές δραστηριότητες που υπόκεινται πέρα από την οικογένεια και 

το νοικοκυριό και ασφαλώς πέρα από το κράτος και την αγορά. 

Η ποσοτική εκτίµηση της άτυπης εθελοντικής συµµετοχής είναι ασφαλώς µια 

εξαιρετικά δύσκολη εργασία µε πολλούς περιορισµούς. Ωστόσο, στοιχεία της 

ΕΛΣΤΑΤ που αναφέρονται στο 2005 και της Γενικής Γραµµατείας Νέας Γενιάς 

(ΓΓΝΓ) για το 2011, προσφέρουν µια αδρή εκτίµηση για την ποσότητα άτυπης 

εθελοντικής συµµετοχής, στο βαθµό βέβαια που οι δύο αυτές πήγες είναι 

συγκρίσιµες. 

Συµφώνα µε την έρευνα της ΕΣΥΕ (2008) για το έτος 2005, ο βαθµός συµµετοχής 

σε άτυπες κοινωνικές δραστηριότητες είναι συνολικά 18,9%, µε διαφοροποίηση 
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µεταξύ φτωχών (14,7%) και µη φτωχών (20%). Το ποσοστό αυτό είναι σχεδόν 

διπλάσιο του αντίστοιχου για τη συµµετοχή σε τυπικές κοινωνικές οργανώσεις, 

περίπου στο 10% (στις όποιες µάλιστα συµπεριλαµβάνονται τα κόµµατα και οι 

συνδικαλιστικοί φορείς). Εξαιρουµένων των κόµµατων και των συνδικάτων, η σχέση 

συµµετοχής σε άτυπες και τυπικές εθελοντικές δραστηριότητες είναι ακόµα 

µεγαλύτερη υπέρ της άτυπης δραστηριότητας. 

Συµφώνα µε τα ευρήµατα της έρευνας της ΓΓΝΓ για το 2011, ποσοστό 78,3% των 

εθελοντών στον τυπικό τοµέα εθελοντικής εργασίας δηλώνει ότι συµµετέχει και σε 

άτυπες µορφές εθελοντικής εργασίας. Το αντίστοιχο ποσοστό µεταξύ των µη 

εθελοντών είναι 43,4%. Συνολικά, το 46,8 του πληθυσµού έρευνας της ΓΓΝΓ 

δηλώνει συµµετοχή σε άτυπες µορφές εθελοντισµού, όπως η παροχή υπηρεσίας-

εργασίας, η εισφορά σε χρήµα, η συµµέτοχη σε κοινότητες πολιτών και 

αυτοδιαχειριζόµενες θεµατικές δράσεις, η συµµετοχή σε κινηµατική δράση. 

Πάρα το γεγονός της µερικής µόνον συγκρισιµότητας των δυο ερευνών (ΕΣΥΕ και 

ΓΓΝΓ) και την αρκετά διαφοροποιηµένη έννοια της άτυπης εθελοντικής εργασίας που 

χρησιµοποιούν (ευρύτερη στην περίπτωση της ΓΓΝΓ), διαφαίνεται µια τάση αύξησης 

της συµµετοχής των πολιτών στην άτυπη εθελοντική συµµέτοχη σε επίπεδο 

γειτονιάς και ευρύτερης τοπικής κοινότητας. Η τάση αυτή φαίνεται να αποτυπώνεται 

και στην πλειάδα των άτυπων εθελοντικών πρωτοβουλιών πολιτών, µε δεδοµένη της 

εµβάθυνση της κρίσης τα τελευταία δύο χρόνια και την αύξηση στήριξης των πιο 

ευάλωτων από τα άτυπα κοινωνικά δίκτυα (οικογένεια, φίλοι, γείτονες). Επίσης, την 

τάση αυτή (ενεργοποίηση των άτυπων δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης γύρω από 

την οικογένεια) υποψιάζονται και κοινωνικοί επιστήµονες όταν προσπαθούν να 

κατανοήσουν πώς επιβιώνουν µεγάλα τµήµατα του πληθυσµού σε συνθήκες 

ακραίας ανεργίας, υποαπασχόλησης και µείωσης των κοινωνικών δαπανών 

(Μπουρίκος, 2013). 

Η συλλογικότητα αποτελεί βασική αξία και προτεραιότητα της σύγχρονης 

ελληνικής κοινωνίας. Αν και οι σύγχρονες κοινωνίες χαρακτηρίζονται από 

ατοµοκεντρικά στοιχεία συµπεριφοράς, η ελληνική κοινωνία, σε ιδεολογικό - αξιακό 

τουλάχιστον επίπεδο, δε φαίνεται να ακολουθεί αυτή την τάση. Πέρα όµως από τις 

βασικές κοινωνικές αξίες του πληθυσµού, το κοινωνικό περιβάλλον των κοινωνικών 

οργανώσεων επηρεάζεται και από την ηλικιακή εξέλιξη της κοινωνίας. Πιο 

συγκεκριµένα, παρατηρείται µια άνοδος του ορίου ζωής και άρα αύξηση του αριθµού 

των µεγαλύτερων σε ηλικία πολιτών στην Ελλάδα αλλά και στον κόσµο. Τα 
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µεγαλύτερα πλέον σε ηλικία άτοµα, αποτελούν ένα πολυπληθές κοινό-στόχο, µε 

αρκετά διαφοροποιηµένα χαρακτηριστικά σε σχέση µε τις υπόλοιπες ηλικιακές 

οµάδες. Το κοµµάτι αυτό του πληθυσµού θα πρέπει να αποτελέσει ιδιαίτερο 

αντικείµενο ενδιαφέροντος και µελέτης από τις κοινωνικές οργανώσεις.  

Όσον αφορά στο θέµα της προσφοράς εθελοντικής εργασίας από τους Έλληνες 

πολίτες, παρά το υψηλό ποσοστό που έλαβε από τους πολίτες σε αξιακό/ιδεολογικό 

επίπεδο η αντίληψη της κοινωνικής ενεργοποίησης, στην πράξη, το µεγαλύτερο 

τµήµα των Ελλήνων πολιτών παρουσιάζεται, για µια ακόµα χρονιά, 

αποστασιοποιηµένο από τον εθελοντισµό. Η ενεργή δραστηριοποίηση και 

συµµετοχή σε θέµατα κοινωνικού ενδιαφέροντος, φαίνεται να αποτελεί, προς το 

παρόν τουλάχιστον, για την ελληνική κοινωνία ένα θέµα περιστασιακής-ευκαιριακής 

ενασχόλησης. Το φαινόµενο αυτό, οφείλεται σε διάφορους παράγοντες, µερικοί εκ 

των οποίων είναι κοινωνικής φύσεως. 

Με βάση έρευνα της Γενικής Γραµµατείας Νέας Γενιάς στο πλαίσιο του 

Ευρωπαικού  Προγράµµατος “Ευρωπαικό Έτος Εθελοντισµού 2011”, (2012) 

φαίνεται ότι αργά και σταθερά πολλαπλασιάζονται την τελευταία δεκαετία οι ενδείξεις 

ότι υπάρχει µια αύξηση της συµµετοχής κυρίως των νέων µορφωµένων ατόµων, 

κεντρώας ιδεολογικής προέλευσης σε ΜΚΟ. Η τάση αυτή, σε συνδυασµό µε τις 

άτυπες µορφές κοινωνικής αλληλεγγύης, οδηγούν στο συµπέρασµα ότι 

εισερχόµαστε σε µια φάση επαναπροσδιορισµού της πολιτικής συµµετοχής, η οποία, 

για ένα τµήµα των πολιτών, συντελείται έξω από τα παραδοσιακά πολιτικά κόµµατα 

και τις οργανώσεις που εµµέσως καθοδηγούν.  

Σε µελέτη της Ε.Ε. µε τίτλο “Volunteering in the European Union” η Ελλάδα 

κατατάσσεται στην οµάδα των Ευρωπαϊκών χωρών µε αναλογική συµµετοχή του 

πληθυσµού σε εθελοντικές δραστηριότητες λιγότερο του 10%. Συγκεκριµένα, 

αναφέρεται ότι ο αριθµός των Ελλήνων εθελοντών ανέρχεται περίπου σε 30 µε 32 

χιλιάδες και φαίνεται να υπάρχει αυξητική τάση συµµετοχής σε εθελοντικές 

δραστηριότητες. 

Η κινητοποίηση πολιτών κατά τη διοργάνωση των Ολυµπιακών Αγώνων το 2004 

αποτέλεσε, ίσως, κορυφαία στιγµή στην ιστορία του Εθελοντισµού στη χώρα.  

Σηµαντικός αριθµός πολιτών, περίπου 25.000, συµµετείχαν, επίσης, σε εθελοντικές 

δραστηριότητες κατά τη διοργάνωση των Παγκόσµιων Αγώνων Special Olympics 

2011 στην Αθήνα.  
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Η προσπάθεια χαρτογράφησης του χώρου των οργανώσεων από τους δηµόσιους 

φορείς έχει αξιολογηθεί ως ελλιπής, αποσπασµατική και εν ολίγοις προβληµατική 

καθώς δεν δίδουν τεκµηριωµένα αποτελέσµατα, µε µια διαχρονικότητα, σχετικά µε 

τον ακριβή αριθµό των ελληνικών εθελοντικών οργανώσεων που 

δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο.  

Στην αιτιολογική έκθεση της Βουλής των Ελλήνων για το σχέδιο νόµου 

«Κοινωνική Οικονοµία και Κοινωνική Επιχειρηµατικότητα» (Νόµος 4019/2011) 

αναφέρεται ότι ο αριθµός των εθελοντικών οργανώσεων ανέρχεται σε περίπου 

1.500-2.000 από τις οποίες 200 έως 300 έχουν ενεργό δράση. 

Οι κοινωνικές οργανώσεις θα πρέπει να παρακολουθούν τους προβληµατισµούς 

και τα βασικά θέµατα που προβληµατίζουν τους Έλληνες πολίτες και µε βάση αυτά, 

να καθορίζουν τους τοµείς και τους τρόπους της δραστηριοποίησης τους. Ας µην 

ξεχνάµε ότι ο σκοπός των διάφορων κοινωνικών οργανώσεων είναι το “κοινό καλό” 

και βασικός τρόπος να το επιτύχει είναι η συνεχής παρατήρηση της κοινωνίας και 

των προβληµάτων τα οποία αυτή θεωρεί πιο σηµαντικά.  

Από τα πορίσµατα της Μελέτης προκύπτει ότι η παρουσία του επίσηµου 

Εθελοντισµού στη χώρα µας είναι σηµαντική, λαµβάνοντας υπόψη την τάση που 

παρουσιάζεται για ενδελεχή και πολυσχιδή παρουσία των Εθελοντικών 

Οργανώσεων στη σύγχρονη πραγµατικότητα µέσα σε ένα περιβάλλον οικονοµικών 

δυσχερειών, αλλά και προκλήσεων, οι οποίες αποτελούν χαρακτηριστικά του 

µετασχηµατισµού της ελληνικής κοινωνίας. 

Επισηµαίνεται, επίσης, ότι σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα των ερευνών, παρ’ 

όλες τις επιµέρους διαφορές (που κυρίως οφείλονται στο φύλο και την ηλικία των 

ερωτώµενων), στους τοµείς και στη µορφή συµµετοχής, στις ώρες που 

προσφέρονται στην εθελοντική εργασία αλλά και στη σχέση µε τον ανεπίσηµο 

εθελοντισµό, προκύπτει ότι όσοι ασχολούνται µε τον εθελοντισµό  διακρίνονται για τη 

σοβαρή ενασχόλησή τους µε αυτόν καθώς και για τη θετική αποτίµηση του ρόλου 

του Εθελοντισµού, τόσο σε προσωπικό, όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. 

Ο Εθελοντισµός έχει εµπεδωθεί, ως προς τη θετική συνεισφορά του, στην 

ελληνική κοινωνία καθώς, ακόµα και όσοι δεν δραστηριοποιούνται άµεσα σε αυτόν, 

εκτιµούν ότι παράµετροι, που συγκροτούν το κοινωνικό κεφάλαιο, όπως η 

συλλογικότητα, η αλληλοβοήθεια, η απόκτηση επαφών - η κοινωνικότητα, αποτελούν 

οφέλη από την ενασχόληση µε τις εθελοντικές δράσεις. Η θετική αυτή στάση για το 

ιδεώδες του εθελοντισµού υποδηλώνει, ακόµα, ότι οι µη εθελοντές αποτελούν µια 
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«πηγή» εµπλουτισµού του επίσηµου εθελοντισµού. Άλλωστε παρουσιάζονται 

σηµαντικά ποσοστά επιθυµίας ένταξης σε κάποια εθελοντική οργάνωση στο µέλλον, 

µε τις γυναίκες να διατυπώνουν σε µεγαλύτερη ποσοστό µια τέτοια διάθεση αλλά και 

τις νεαρότερες ηλικιακές κατηγορίες, επίσης. 

 

 

3. Πολιτικό – Νοµικό Περιβάλλον 

 

Αποτελεί γεγονός, ότι οι πολιτικές εξελίξεις, τα τελευταία χρόνια, έχουν 

προκαλέσει την αύξηση των κοινωνικών οργανώσεων στην Ελλάδα και έχουν 

επηρεάσει τη δράση τους. 

Αρχικά, παρατηρείται µια κρίση του κοινωνικού κράτους. Το δηµόσιο σύστηµα 

κοινωνικής προστασίας συρρικνώνεται διότι παγκοσµίως λόγω των διεθνών όρων 

οικονοµικής ανάπτυξης αλλά και στη χώρα µας συγκεκριµένα λόγω της 

δηµοσιονοµικής πολιτικής που εφαρµόζεται επιβάλλονται στα εθνικά κράτη µέτρα 

λιτότητας που πλήττουν την κοινωνική συνοχή. Έτσι, οι κοινωνικοί οργανισµοί 

πολλές φορές αναλαµβάνουν είτε αυτοβούλως είτε µέσω κρατικής ανάθεσης να 

καλύψουν τµήµατα της κοινωνικής πολιτικής που δεν εντάσσονται πλέον στην 

επίσηµη κρατική πολιτική. 

Επιπλέον, η διαφάνεια των πολιτικών κοµµάτων αµφισβητείται και η εµπιστοσύνη 

στη δυνατότητα επίλυσης των κοινωνικών προβληµάτων από τον πολιτικό χώρο 

µειώνεται, µε αποτέλεσµα την αύξηση της εµπιστοσύνης των πολιτών στις διάφορες 

κοινωνικές οργανώσεις, 

Επίσης, η βαθµιαία παρακµή των νέων κοινωνικών κινηµάτων που έδρασαν 

κυρίως στις δεκαετίες '70 και '80 και σε πολλές περιπτώσεις οδήγησαν στην 

ενσωµάτωση στην κρατική πολιτική διαφόρων αιτηµάτων που υποστηρίχτηκαν από 

τα κινήµατα αυτά (για παράδειγµα ισότητα των δύο φύλων, σεβασµός στο 

περιβάλλον, αναγνώριση πολιτιστικής ταυτότητας), οδηγεί σήµερα στην ενίσχυση 

του ρόλου των κοινωνικών οργανώσεων που αποτελούν συνέχεια των κινηµάτων 

αυτών (Παναγιωτοπούλου & VPRC, 2006). 

Οι Μπουρίκος & Σωτηρόπουλος στην έρευνα τους (2013) υποστηρίζουν ότι οι 

αρνητικές αναφορές των οργανώσεων σχετικά µε την συνεργασία µε το κράτος 

υπερτερούν σηµαντικά των θετικών αναφορών. Η πιο θετική στάση για επιθυµία και 
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αναγκαιότητα συνεργασίας µε το κράτος εκφράζεται από τις οργανώσεις 

θρησκευτικής πίστης και τα ιδρύµατα, τους δύο δηλαδή παραδοσιακούς πυλώνες 

της παροχής κοινωνικής φροντίδας στον ιδιωτικό µη κερδοσκοπικό τοµέα. 

Οι λοιπές τυπικές οργανώσεις έχουν µια ουδέτερη στάση που παραπέµπει σε 

επιθυµία και αποδοχή συνεργασίας µόνο υπό συγκεκριµένους όρους και σε 

οριοθετηµένο θεσµικό πλαίσιο. Φαίνεται δε να προτιµούν τις συνεργασίες µε φορείς 

της τοπικής αυτοδιοίκησης και όχι του κεντρικού κράτους (έκτος της περίπτωσης 

διαβουλεύσεων µε υπουργεία για νέες δηµόσιες πολιτικές). 

Τα άτυπα δίκτυα εκφράζουν µια σαφή αρνητική στάση όσον αφορά τη συνεργασία 

τους µε το κράτος αλλά δέχονται συγκεκριµένες µορφές συνεργασίας µε την τοπική 

αυτοδιοίκηση (πχ. παραχώρηση χωρών). 

Οι αρνητικές αναφορές/ αξιολογήσεις των τυπικών οργανώσεων εστιάζουν στα 

εξής σηµεία: 

 Έλλειψη ουσιαστικού προγραµµατισµού 

 Έλλειψη πολιτικής πρόληψης 

 Οι πρωτοβουλίες του κράτους είναι σπασµωδικές και συναντούν πολλές 

γραφειοκρατικές δυσχέρειες 

 Χρονικές καθυστερήσεις – έλλειψη τήρησης χρονοδιαγραµµάτων 

 Γραφειοκρατία και ευθυνοφοβία  

 Οικονοµικές δυσκολίες του κράτους   

 Μείωση κρατικών επιχορηγήσεων  

 Η ποιότητα της συνεργασίας µε το κράτος δεν είναι σταθερή- εξαρτάται πολλές 

φορές από τα πρόσωπα στη δηµόσια διοίκηση  

 Μη πρόσβαση σε πληροφορίες των δηµόσιων υπηρεσιών  

 

Ωστόσο υπάρχουν και ορισµένες θετικές αναφορές/ αξιολογήσεις των τυπικών 

οργανώσεων εστιάζουν στα εξής σηµεία: 

 Ευκολότερη συνεργασία µε ∆ήµους 

 ∆ιασύνδεση και παραποµπή περιστατικών 

 Συνεργασία µε νοσοκοµεία 

 Συµµέτοχη σε διαβουλεύσεις 
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4. Τεχνολογικό Περιβάλλον 

 

Η βιοµηχανική επανάσταση προκάλεσε εξαιρετικά κέρδη και συνετέλεσε στην 

οικονοµική ευηµερία. Ωστόσο, η ταχεία εκβιοµηχάνιση έµεινε στο φως της ηµέρας µε 

σκοτεινό καλοκαιρινό ουρανό, θορυβώδη και µη ασφαλή µηχανήµατα και σοβαρά 

υποβαθµισµένες συνθήκες διαβίωσης. 

Στην σηµερινή εποχή, η τεχνολογία για µια εµπορική επιχείρηση µπορεί να 

σηµάνει και την βελτίωση της «τέχνης» της παραγωγής προϊόντων ή της ανάπτυξης 

διαδικασιών. Από οργανωτική άποψη, η τεχνολογία έχει επηρεάσει σηµαντικά την 

ικανότητα συλλογής και οργάνωσης δεδοµένων γεγονός το οποίο µπορεί να 

συµβάλλει σηµαντικά σε όλες τις διαδικασίες δηµιουργίας µιας οποιασδήποτε 

επιχείρησης αλλά και στην διαχείριση των λειτουργιών της µετέπειτα. Ουσιαστικά, 

επηρεάζει τόσο τα κανάλια που µπορεί να χρησιµοποιήσει ο οργανισµός για να 

προσεγγίσει τους ενδιαφερόµενους όσο και τη διαδικασία ανάπτυξης διαφόρων 

τύπων και µορφών επικοινωνιακών πρακτικών (Powell, 1997). 

Στις σύγχρονες κοινωνίες οι αλλαγές στην τεχνολογία γίνονται µε ραγδαίο ρυθµό, 

γεγονός το οποίο φαίνεται από την πολύ γρήγορη εξέλιξη του Ιντερνέτ. Οι 

τεχνολογικές αλλαγές γίνονται τόσο γρήγορα που πολλές επιχειρήσεις δεν µπορούν 

να προσαρµοστούν στις µεταβολές αυτές, µε αποτέλεσµα να δηµιουργήσει 

προβλήµατα στην επιχείρηση και το χειρότερο αυτών θα οδηγηθεί στην καταστροφή. 

Υπάρχουν κάποιοι βασικοί τοµείς του τεχνολογικού περιβάλλοντος που χρειάζεται 

 να λαµβάνουν υπόψη τους τα διοικητικά στελέχη κατά την λήψη αποφάσεων: α) Η 

 πηγή της νέας τεχνολογίας, που ονοµάζεται τεχνολογία καινοτοµιών , β) Ο τρόπος 

 µε τον όποιο εισάγεται η νέα τεχνολογία σε ένα οργανισµό που ονοµάζεται 

διαδικασία µµεταφοράς τεχνολογίας και γ) η τεχνολογία αιχµής.  

Πιο συγκεκριµένα, η διείσδυση του υπολογιστή και του διαδικτύου στην ελληνική 

κοινωνία συνεχώς αυξάνεται, ακόµα και αν βρίσκεται ακόµα σε χαµηλό επίπεδο σε 

σχέση µε άλλες χώρες. Σύµφωνα µε έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ (2010) 7 στα 10 νοικοκυριά 

έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή (ποσοστό 68,6%) και πρόσβαση στο 

διαδίκτυο από την κατοικία τους (ποσοστό 68,1%).Την τελευταία πενταετία (2010 – 

2015) καταγράφεται αύξηση 46,8% στην πρόσβαση στο διαδίκτυο από την κατοικία. 

Το στοιχείο αυτό, της αύξησης της χρήσης του υπολογιστή και του διαδικτύου 

επηρεάζει τη λειτουργία και τους τρόπους επικοινωνίας των κοινωνικών 

οργανώσεων. µε το κοινό, δεδοµένου ότι το διαδίκτυο αποτελεί έναν από τους πιο 
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αποτελεσµατικούς τρόπους για προσέγγιση και ενηµέρωση, ειδικά του νεαρότερου 

σε ηλικία κοινού, µε χαµηλό κόστος. Επιπλέον, η ανάπτυξη της πληροφορικής 

µπορεί να βοηθήσει στη σωστή µηχανογράφηση των κοινωνικών οργανώσεων, για 

τους οποίους είναι απαραίτητη η διατήρηση σωστών αρχείων µε τα µέλη, τους 

δωρητές/ εθελοντές, τον τρόπο και τη συχνότητα µε την οποία ενισχύουν τον 

οργανισµό. 

Το στοιχείο αυτό, της αύξησης της χρήσης του υπολογιστή και του διαδικτύου 

επηρεάζει τη λειτουργία και τους τρόπους επικοινωνίας των οργανώσεων µε το 

κοινό, δεδοµένου ότι το διαδίκτυο αποτελεί έναν από τους πιο αποτελεσµατικούς 

τρόπους για προσέγγιση και ενηµέρωση, ειδικά του νεαρότερου σε ηλικία κοινού, µε 

χαµηλό κόστος. Επιπλέον, η ανάπτυξη της πληροφορικής µπορεί να βοηθήσει στη 

σωστή µηχανογράφηση των οργανισµών για τους οποίους είναι απαραίτητη η 

διατήρηση σωστών αρχείων µε τα µέλη, τους δωρητές/ εθελοντές, τον τρόπο και τη 

συχνότητα µε την οποία ενισχύουν τον οργανισµό. 

Επίσης, από την µεριά της τεχνολογίας ως προς τον αντίκτυπο στο περιβάλλον 

καταλήγουµε σε δύο συµπεράσµατα: από τη µία είναι ικανή να προξενήσει ζηµιές 

στην περιβαλλοντική ποιότητα από την άλλη µπορεί να οδηγήσει σε λύσεις για τα 

µεγαλύτερα περιβαλλοντικά ζητήµατα. Αν εξετάσουµε την τεχνολογία και το 

περιβάλλον σε τέσσερις βασικούς τοµείς, την ενέργεια, το κλίµα, την ποιότητα των 

υδάτων και τον καθαρισµό των αποβλήτων, µπορεί να απεικονιστεί η διπλή φύση 

των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της τεχνολογίας. Ακόµα, µέσα από την 

αναδυόµενη σχέση µεταξύ του ∆ιαδικτύου και της περιβαλλοντικής ποιότητας, 

φαίνονται εκ νέου οι δύο τρόποι µε τους οποίους η τεχνολογία επηρεάζει το 

περιβάλλον.  Σε γενικές γραµµές, η πρόοδος της τεχνολογίας και τα νέα εργαλεία 

µέσα που “γεννιούνται” από αυτή δεν είναι κάτι αφήνει ανεπηρέαστο το 

επιχειρηµατικό τοπίο, τεχνολογία συµβάλλει στη διαµόρφωση πολιτικών που 

επιτρέπουν τόσο στους επιχειρηµατίες όσο και στους καταναλωτές/πολίτες να 

αναγνωρίσουν το περιβαλλοντικό κόστος του σύγχρονου τρόπου ζωής και να 

ενσωµατώσουν αυτή τη γνώση στην προώθηση της καινοτοµίας για την επίλυση των 

περιβαλλοντικών προβληµάτων. 
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3.2 Μίκρο-Περιβάλλον-Ελκυστικότητα του κλάδου (Porter) 
 

Στόχος κάθε οργανισµού ή επιχείρησης είναι να παρατηρούν µε προσοχή, την 

εξέλιξη των πέντε δυνάµεων της ανάλυσης του Porter (1980), οι οποίες 

προσδιορίζουν την κατάσταση και την ελκυστικότητα του κλάδου στην Ελλάδα. 

Εν συνεχεία, ο κάθε οργανισµός. λαµβάνοντας υπ’ όψιν την ανάλυση αυτή θα 

πρέπει να διαµορφώνει τις στρατηγικές του κινήσεις έτσι ώστε να καταλαµβάνει µια 

θέση στην αγορά που δραστηριοποιείται η οποία θέση να είναι προστατευµένη από 

την επίδραση των πέντε δυνάµεων του µοντέλου. Επίσης, είναι σηµαντικό κάθε 

οργανισµός να χρησιµοποιεί τις δυνάµεις αυτές προς όφελός του, και να είναι 

έτοιµος ώστε να αντιµετωπίσει µια πιθανή είσοδο ενός νέου ανταγωνιστή στον 

κλάδο. Η ανάλυση βέβαια αυτή στην περίπτωση του κλάδου των κοινωνικών 

επιχειρήσεων θα έχει κάποιες ιδιαιτερότητες, οι οποίες οφείλονται ακριβώς στην 

ιδιαίτερη φύση των οργανισµών και στις διαφοροποιήσεις τους από τις εµπορικές 

επιχειρήσεις. 
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Αναλυτικά, οι πέντε δυνάµεις της ανάλυσης Porter για την ελκυστικότητα του 

κλάδου: 

 

1. ∆ιαπραγµατευτική δύναµη αγοραστών-αποδεκτών 

 

Στην περίπτωση των Κοινωνικών Οργανώσεων µε τον όρο αγοραστές, εννοούµε 

τους αποδέκτες του έργου. Η διαπραγµατευτική τους δύναµη ορίζεται και εξαρτάται 

από το είδος του οργανισµού και από το χαρακτήρα του προβλήµατος που αυτός 

προσπαθεί να λύσει. 

Στην περίπτωση µας, λόγω του αυξηµένου αριθµού των οργανισµών που 

ασχολούνται µε το ζήτηµα γενικά της προστασίας του περιβάλλοντος, ο αποδέκτης 

έχει αρκετά µεγάλη διαπραγµατευτική δύναµη εφόσον έχει τη δυνατότητα να επιλέξει 

κρίνοντας ποιος οργανισµός προσφέρει καλύτερες παροχές 

 

2. ∆ιαπραγµατευτική δύναµη προµηθευτών-δωρητών/ εθελοντών 

 

Από την άλλη πλευρά, και οι ενδιαφερόµενοι που ασχολούνται ενεργά µε το θέµα 

έχουν αυξηµένη διαπραγµατευτική δύναµη εφόσον η φύση του προβλήµατος 

καθιστά απαραίτητη την εύρεση άµεσης λύσης και την παροχή άµεσης συνεισφοράς. 

Ακόµα, επειδή οι ενδιαφερόµενοι διαθέτουν προσωπικούς πόρους (χρόνο, εργασία 

κοκ) µπορούν να παρέµβουν οι ίδιοι σε αρκετές περιπτώσεις και να επηρεάσουν τα 

δεδοµένα του οργανισµού σε σηµαντικό βαθµό. 

Οι δωρητές και οι εθελοντές παρέχουν στον οργανισµό τα µέσα για να συνεχίσει 

τη δραστηριοποίησή του. Η διαπραγµατευτική τους δύναµη είναι ιδιαίτερα αυξηµένη 

όταν µια οργάνωση λαµβάνει τους πόρους του από µικρό αριθµό µεγάλων δωρητών 

και άρα εξαρτά τη βιωσιµότητά του από αυτούς. 

Με αυτή τη λογική, οι εθελοντές έχουν αρκετά µεγάλα περιθώρια ελέγχου και 

µπορούν να «απαιτούν» την αποτελεσµατικότητα του έργου της οργάνωσης για να 

συνεχίσουν να συνεισφέρουν στην προσπάθειά του. Από την άλλη, η µεγάλη 

διαπραγµατευτική δύναµη κάποιων µεγάλων εµπορικών επιχειρήσεων και της 

κρατικής χρηµατοδότησης που ενισχύουν το έργο κάποιας οργάνωσης, συνοδεύεται 



ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ΛΕΜΟΝΗ  33 

από το µειονέκτηµα της εξάρτησης του οργανισµού, που µπορεί να υποκινήσει τις 

υποψίες της κοινωνίας για καθοδήγηση του επιχείρησης. Για το λόγο αυτό, πολλές 

κοινωνικές επιχειρήσεις οι οποίες µέχρι στιγµής εξαρτώνται κυρίως από µία πηγή 

ενίσχυσης προσπαθούν να αυξήσουν τους δωρητές τους προκειµένου να 

εξασφαλίσουν την ανεξαρτησία τους, τη διαφάνεια και τη µελλοντική τους ασφάλεια. 

 

3. Απειλή από υποκατάστατες υπηρεσίες 

 

Στην περίπτωση των κοινωνικών οργανώσεων, υποκατάστατο για τους 

υποστηρικτές των οργανισµών θεωρείται οποιαδήποτε ενέργεια θα τους προσφέρει 

την ίδια ικανοποίηση συµβολής στο κοινό καλό η κάλυψης της ενοχής τους 

(εξαρτάται από την ανάγκη και το κίνητρο το οποίο ωθεί τους δωρητές/ εθελοντές 

στη συνεισφορά τους στον οργανισµό.) Με βάση την παραπάνω παρατήρηση, 

υποκατάστατο θα µπορούσε να θεωρηθεί ο προσανατολισµός των υποστηρικτών σε 

άλλη κατηγορία οργανισµού (πολιτισµικοί, περιβαλλοντικοί και άλλοι) ή µια ατοµική, 

ανεξάρτητη από οργανισµούς φιλανθρωπική ενέργεια. Όπως είναι προφανές οι 

κοινωνικές επιχειρήσεις δεν αντιµετωπίζουν αυτή την πιθανότητα ως απειλή εφόσον 

ευχή τους είναι η ευαισθητοποίηση του κοινού και το κοινωνικό όφελος µε όποιο 

µέσο και αν αυτό επιτυγχάνεται. 

 

4. Υπάρχοντες ανταγωνιστές στον κλάδο 

 

Στον κλάδο των κοινωνικών οργανώσεων., οι ανταγωνιστικοί οργανισµοί δεν 

αντιµετωπίζονται µε την ίδια έννοια όπως αντιµετωπίζονται οι ανταγωνιστές µίας 

εµπορικής επιχείρησης. Οι κοινωνικές οργανώσεις χαρακτηρίζουν τους υπόλοιπους 

παίκτες του κλάδου ως «φιλικούς» ανταγωνιστές, εφόσον δραστηριοποιούνται µε 

σκοπό το κοινό όφελος και όχι τη µεγαλύτερη κερδοφορία (McLeish, 1995). 

Ο κλάδος των κοινωνικών οργανώσεων στην Ελλάδα, χαρακτηρίζεται από 

αύξηση του αριθµού των «ανταγωνιστών» µε ίδιο αντικείµενο δραστηριότητας τα 

τελευταία χρόνια. 

Ο ανταγωνισµός µεταξύ των κοινωνικών οργανώσεων τίθεται σε επίπεδο 

ποιότητας των βασικών υπηρεσιών και προγραµµάτων και σε επίπεδο ποιότητας 

υποστηρικτικών υπηρεσιών. 
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5. Απειλή από την είσοδο νέων ανταγωνιστών 

 

Στην Ελλάδα, η σύσταση µιας νέας Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης και η 

εισαγωγή του στον κλάδο είναι σχετικά εύκολη, δεδοµένου ότι οι περισσότερες δεν 

αντιµετωπίζουν αυξηµένες απαιτήσεις σε αρχικά κεφάλαια, κόστος υποδοµών και 

εγκαταστάσεων παραγωγής, νοµικούς περιορισµούς ή την αντίδραση των 

υπαρχόντων οργανισµών. Το αποτρεπτικό στοιχείο εισόδου είναι το ότι για να 

µπορέσει να γίνει ένας νέος οργανισµός ανταγωνίσιµος και να επιτελέσει ουσιαστικό 

έργο, θα πρέπει να διαθέτει την υποστήριξη αρκετών δωρητών και εθελοντών τους 

οποίους στην αρχή, είναι αρκετά δύσκολο να προσεγγίσει. Η δυσκολία έγκειται στο 

ότι η χρήση µέσων ενηµέρωσης του κοινού και προβολής είναι αρκετά αυξηµένη σε 

όρους κόστους καθώς οι πόροι προέρχονται από την ευαισθητοποίηση των ιδιωτών, 

των εµπορικών επιχειρήσεων και την ενδεχόµενη κρατική επιχορήγηση. 

Πιο εύκολη, θεωρείται ή είσοδος οργανώσεων µε διαφοροποιηµένο στόχο σε 

σχέση µε τους ανταγωνιστές και παροχή ενίσχυσης σε κοινό που έχει ανάγκη 

άµεσης βοήθειας. 

Με βάση τα παραπάνω, θα µπορούσαµε να πούµε ότι ο κλάδος των κοινωνικών 

επιχειρήσεων στην Ελλάδα είναι αρκετά ελκυστικός και το βασικό εµπόδιο για 

κάποιο νέα είναι το ότι τα περιθώρια ανάπτυξης είναι αρκετά περιορισµένα σε µια 

µικρή χώρα, όπου ακόµα το επίπεδο κοινωνικής συνείδησης και υπευθυνότητας 

στην πράξη και όχι µόνο στη θεωρία και στην πρόθεση δεν είναι αυξηµένο. 

 

 

4. Εσωτερική Ανάλυση 
 

Η ανάλυση του εσωτερικού περιβάλλοντος και η παρουσίαση των αποτελεσµάτων 

του οργανισµού είναι απαραίτητα, για να εξασφαλιστεί η σωστή λειτουργία του 

οργανισµού και η εµπιστοσύνη του κοινού (Kotler, Ferrell & Lamb, 1987). 

Η ανάλυση αυτή παρέχει πληροφορίες για την απόδοση της Κοινωνικής 

Συνεταιριστικής Επιχείρησης στο παρελθόν και στο παρόν, αποκαλύπτει κάποιες 

στρατηγικές αδυναµίες που πρέπει να αντιµετωπιστούν αλλά και την ικανότητα του 

οργανισµού. να επιλύει τα προβλήµατα που απειλούν την αποτελεσµατικότητά του. 
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Τέλος, η εσωτερική ανάλυση και ο έλεγχος αναδεικνύει τα ισχυρά και τα αδύναµα 

σηµεία της επιχείρησης. 

 

4.1 Γενική Περιγραφή της Επιχείρησης  
 

Η κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση στο ∆ήµο Χαλανδρίου θα έχει ως κύριο 

µέληµα την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των κατοίκων σε σχέση µε 

περιβαλλοντικά ζητήµατα. H επιχείρηση βασίζει ουσιαστικά την δηµιουργία της στο 

“κενό” που υπάρχει ως προς την παροχή ολοκληρωµένης και έγκυρης 

πληροφόρησης στο κοινό που ενδιαφέρεται να διαθέσει το χρόνο του σε τέτοιου 

είδους δραστηριότητες αλλά και στην ανεπάρκεια της τοπικής αυτοδιοίκησης να 

χειριστεί αποτελεσµατικά τέτοιου είδους ζητήµατα. Μέσα απ την ανάγκη των 

δηµοτών να αποτελέσει µέρος της λύσης για περιβαλλοντικά προβλήµατα και 

βελτίωση του τοπίου που κατοικεί, µπορεί να αναδειχθεί η δηµιουργία µιας ζωντανής 

κοινότητας που θα δραστηριοποιείται ανάλογα. 

Καθώς, διαπιστώνεται ολοένα και περισσότερο η σηµασία της επαφής των 

ατόµων µε ένα προσεγµένο και όµορφο περιβάλλον ενώ οι τοπικοί παράγοντες, 

συνειδητοποιώντας αυτή τη νέα πραγµατικότητα, επιδιώκουν τη διατήρηση και 

ανάδειξη των χαρακτηριστικών της περιοχής τους. Μια τέτοια επιχείρηση είναι βέβαιο 

ότι µπορεί να στηρίξει την προβολή των ιδιαίτερων αυτών χαρακτηριστικών αλλά και 

να αποτελέσει πυλώνα προστασίας της πολιτιστικής κληρονοµιάς, του φυσικού 

περιβάλλοντος και των τοπικών αξιών. 

Το εν λόγω επιχειρηµατικό σχέδιο αφορά στον προγραµµατισµό των ενεργειών 

της νεοσύστατης επιχείρησης γύρω από την οργάνωση, επικοινωνία, προώθηση και 

έλεγχο συγκεκριµένων δραστηριοτήτων οι οποίες θα λαµβάνουν χώρα στον ∆ήµο 

Χαλανδρίου και θα αφορούν περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους (πχ ρέµα 

Χαλανδρίου), µνηµεία και χώρους ιστορικής σηµασίας και ελεύθερους χώρους (πχ 

πλατείες, πάρκα). 
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4.2 Υπηρεσίες & ∆ραστηριότητες 
 

Οι λειτουργίες της αφορούν στην διοργάνωση συλλογικών δραστηριοτήτων οι 

οποίες αποβλέπουν στην βελτίωση της αστικής ζωής και στην προστασία του 

περιβάλλοντος. Οι συλλογικές δράσεις αυτές, µέσα από την αναβάθµιση του αστικού 

περιβάλλοντος, προάγουν αξίες όπως η ενδυνάµωση της τοπικής ανάπτυξης, η 

προάσπιση του τοπικού και συλλογικού συµφέροντος και η ενδυνάµωση της 

κοινωνικής συνοχής. Σε βάθος χρόνου, προσδοκάται η επιχείρηση να διαθέτει µια 

πλήρη γκάµα δράσεων οι οποίες θα είναι προσεκτικά σχεδιασµένες και θα 

απευθύνονται όχι µόνο στους ήδη ευαισθητοποιηµένους πολίτες αλλά και στο ευρύ 

κοινό των δηµοτών. 

Προκειµένου να είναι απόλυτα λειτουργική η  επιχείρηση θα πρέπει να έχει τα 

παρακάτω:  

• Website, το οποίο να είναι ενηµερωµένο 

• Newsletter που να ενηµερώνει άµεσα για τις δράσεις 

• Facebook Page στο οποίο να αναρτώνται δηµοσιεύσεις και φωτογραφίες 

• Χώρο Συναντήσεων των µελών 

• Πρόγραµµα ∆ράσεων το οποίο να συζητιέται και να οριστικοποιείται στην αρχή 

κάθε έτους 

 

4.3 Κρίσιµοι Παράγοντες Επιτυχίας 
 

 

Βασικό συστατικό στοιχείο θα πρέπει να είναι ο ενθουσιασµός των 

συµµετεχόντων οι οποίοι θα εργάζονται µε ιδία µέσα προκειµένου να επιτύχουν τους 

στόχους που θέτει η επιχείρηση. Θα ήταν θεµιτό τα µέλη που θα ξεκινήσουν την 

επιχείρηση να έχουν εργαστεί σε κάποια παρόµοια οργάνωση ώστε να θέσουν τις 

γνώσεις και την εµπειρία ως θεµέλια για την οργάνωσης της επιχείρησης. 

Ουσιαστικά, η θέληση και η όρεξη των µελών είναι εκείνη που θα ενισχύσει την 

πορεία της επιχείρησης. 

Σηµαντικό επίσης είναι η µακροπρόθεσµη προοπτική, καθώς η προσπάθεια θα 

πρέπει να είναι συνεχής και να αποβλέπει σε ένα µεγάλο σκοπό. Από την άποψη 

της προσωπικής  συµµετοχής των δηµιουργών, θα πρέπει να οικοδοµηθούν σχέσεις 

σε σηµείο τέτοιο που να µπορεί να λειτουργήσει η οργάνωση χωρίς την απαραίτητη 
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παρουσία όλων. Ο µακροπρόθεσµος στόχος της επιχείρησης σας θα πρέπει να είναι 

η επίλυση ενός προβλήµατος και, ως εκ τούτου, να µην είναι προσωποκεντρική η 

θεώρηση. 

Στην πράξη, η επιχείρηση θα πρέπει να είναι σε θέση να βοηθήσει περισσότερους 

ανθρώπους µε τρόπους που κάνουν τους συµµετέχοντες να απολαµβάνουν κάθε 

λεπτό της εµπειρίας. 

Ο καθορισµός εφικτών στόχων τόσο για τα µέλη, όσο και για τους αποδέκτες του 

έργου είναι ένας ακόµα παράγοντας που µπορεί να συντελέσει στην επιτυχία. Για 

παράδειγµα ένας στόχος “κάντε την πόλη πράσινη” µπορεί να εφαρµόζει ωραία στα 

µπλουζάκια των µελών, αλλά δεν αποτελεί ένα πρόβληµα άµεσα και εύκολα 

επιλύσιµο. Αντίθετα είναι ευρύ και δεν “αγγίζει” τους κατοίκους, οι οποίοι ταλανίζονται 

από συγκεκριµένα προβλήµατα και επιζητούν επίσης συγκεκριµένες λύσεις. Οι 

θετικές αλλαγές συνήθως είναι αυτές που ξεκινάνε από κάτι µικρό και εξελίσσονται 

σε κάτι µεγάλο και διευρυµένο.  

Επίσης, η οργάνωση ενός σχεδίου δράσης είναι το σηµείο εκείνο που θα 

καθορίσει την αποτελεσµατικότητα της επιχείρησης αλλά και την αξιοπιστία της. 

Προκειµένου η επιχείρηση να θεωρείται αλλά και να είναι αποτελεσµατική, θα πρέπει 

να είναι έτοιµη να  αντιµετωπίσει αντιµετωπίσετε τυχόν αρνητικές επιπτώσεις και να 

είναι βέβαιο ότι οι δραστηριότητες της θα προσελκύσουν δωρητές και εθελοντές. 

Ουσιαστικά, ένα σχέδιο δράσης δεν είναι τίποτα άλλο παρά η συνέπεια σε αυτό µε 

το οποίο ξεκινάει µια ιδέα. Η σκληρή δουλειά είναι σηµαντική, αλλά η σκληρή δουλειά 

χωρίς καλό σχέδιο είναι χάσιµο χρόνου και χρήµατος. 

Όπως αναλύθηκε και παραπάνω, σηµαντικό ρόλο στην ανάπτυξη οποιασδήποτε 

επιχειρηµατικής ιδέας παίζει η ενσωµάτωση της υπάρχουσας τεχνολογίας. Η 

ιστοσελίδα της επιχείρησης πρέπει να είναι έτοιµη να υποδεχθεί τους επισκέπτες της 

πριν καν η επιχείρηση έχει την δική της υπόσταση. Ένας καλός ισότοπος βοηθά να 

διαδοθούν τα νέα, να προκαλέσει το ενδιαφέρον εθελοντών, να εξασφαλιστεί 

χρηµατοδότηση και να ενισχυθεί η εικόνα του επαγγελµατισµού που οφείλει να 

διέπει την επιχείρηση. Ένας διαδραστικός ιστότοπος µπορεί επίσης να 

ελαχιστοποιήσει την ανάγκη για συναντήσεις και µικρο-διαχείριση. Επειδή οι χρόνοι 

παραµονής σε κάθε ιστοσελίδα είναι πολύ σύντοµοι, θα πρέπει η πληροφορία να 

είναι όσο πιο σαφής και συνοπτική είναι εφικτό. 

Σηµαντικός παράγοντας επιτυχίας είναι η γνώση σχετικά µε τα ζητήµατα της 

περιοχής. Η γνώση του τόπου στον οποίο δραστηριοποιείται ένας οργανισµός είναι 
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απαραίτητη, πόσο µάλλον όταν ο οργανισµός αυτός δραστηριοποιείται σε σχέση µε 

τοπικά προβλήµατα. Ακόµα κι αν κάποιος που έχει γεννηθεί στο ∆ήµο Χαλανδρίου 

ξεκινήσει την επιχείρηση, θα πρέπει να επενδύσει εκ νέου στην δηµιουργία επαφών 

αλλά και στην περαιτέρω έρευνα. Η δηµιουργία σταθερών και καλών σχέσεων µε 

τους ντόπιους και η κατανόηση της κοσµοθεωρίας τους είναι ιδιαίτερα σηµαντική. Η 

καλή χρήση της τοπικής κουλτούρας µπορεί πραγµατικά να καταστήσει την 

επιχείρηση αποτελεσµατική. 

Οι οικονοµικές ανάγκες της επιχείρησης είναι ένας παράγοντας που µπαίνει σε 

πρώτο πλάνο, καθώς καθορίζουν την βιωσιµότητα της. Σε αρκετές περιπτώσεις, τα 

χρήµατα, όταν έρχονται, απαιτούν µεγάλη γραφειοκρατία και διαδικασίες. Η ποιότητα 

του έργου που κάνει µια επιχείρηση και το ποσό της χρηµατοδότησής πολλές φορές 

δεν συσχετίζονται άµεσα. Για παράδειγµα, υπάρχουν οργανισµοί που µε λιγότερα 

χρήµατα εργάζονται πιο αποτελεσµατικά σε σχέση µε το κόστος που έχουν ανά ώρα 

εργασίας. Το κρίσιµο σηµείο είναι να ελαχιστοποιηθεί η ανάγκη της επιχείρησης για 

έξοδα και να περιοριστεί µόνο στα απαραίτητα. Η εδραίωση της επιχείρησης µπορεί 

να εξασφαλίσει και την οικονοµική της ευµάρεια. Οι φόροι από τις δωρεές και τις 

επιχορηγήσεις εκπίπτουν σε µεγάλο βαθµό και ένα µεγάλο ποσό θα µεταβεί ακέραιο 

στην επιχείρηση. 

Η δικτύωση (networking) αποτελεί ένα στοιχείο απαραίτητο σε κάθε είδους 

επιχείρηση. Όταν οι συντελεστές, γνωρίζουν ανθρώπους και οργανισµούς που 

κάνουν παρόµοια δουλειά µπορούν να µάθουν τόσο από τις επιτυχίες όσο και από 

τα λάθη τους. Αυτή η γνώση βοηθάει και ώστε να διαχωρίζεται η ανάγκη της 

συνέργειας από την αυτενέργεια για µέγιστη αποτελεσµατικότητα.  

Η τακτική αξιολόγηση της πορείας της επιχείρησης καθώς και των δράσεων σε 

σχέση µε τους στόχους αλλά και το όραµα της επιχείρησης είναι το κλειδί για την 

επιτυχία. Μόνο έτσι µπορεί να διατηρηθεί η εστίαση στους αρχικούς σκοπούς, η 

προσήλωση στις αξίες και τελικά  η βαθιά αίσθηση ικανοποίησης για τους 

δηµιουργούς, τα µέλη και τους αποδέκτες.  

 

4.4 Κοινό Στόχος 
 

Προκειµένου µία επιχείρηση οποιουδήποτε είδους να έχει αντίκτυπο θα πρέπει να 

ορίσει προσεκτικά το κοινό-στόχο στο οποίο απευθύνεται ώστε να ανταποκριθεί στις 



ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ΛΕΜΟΝΗ  39 

ανάγκες του και να επαναπροσδιορίζει τις προσφερόµενες υπηρεσίες σε περίπτωση 

που αυτές πάψουν να καλύπτουν τα ζητούµενα του κοινού (Kotler & Armstrong, 

2010).  

Ουσιαστικά, η περίπτωση που εξετάζουµε αφορά όλους τους κατοίκους του 

∆ήµου Χαλανδρίου, ωστόσο η εστίαση µπορεί να αφορά και πιο εξειδικευµένες 

οµάδες όπως τα σχολεία, οικογένειες και άτοµα ευαισθητοποιηµένα ως προς τον 

περιβαλλοντικά ορθό τρόπο ζωής. 

Ωστόσο, δεν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη ανάγκη τµηµατοποίησης του κοινού µας 

καθώς δεν πρόκειται για κάποια ειδική οµάδα.  Είναι σηµαντικό να γνωρίζουµε εις 

βάθος τα χαρακτηριστικά των ευπαθών οµάδων που έχουµε ως στόχο να 

υποστηρίξουµε. Γενικά, ένας οργανισµός τέτοιου είδους, που οι δραστηριότητες του 

αφορούν τον σύνολο των κατοίκων δεν είναι απαραίτητο να προβούν σε κάποιου 

είδους τµηµατοποίηση του κοινού των υφιστάµενων και υποψηφίων δωρητών 

/εθελοντών και κατά συνέπεια δεν χρειάζεται να χρησιµοποιούν διαφορετικούς 

τρόπους προσέγγισής τους. Σίγουρα ωστόσο γενικά η µελέτη της συµπεριφοράς του 

κοινού από το οποίο εξαρτάται ο κάθε οργανισµός θα πρέπει να αποτελεί 

προτεραιότητα κάθε κερδοσκοπικού και µη κερδοσκοπικού οργανισµού. 

 

 

4.5 Ανάλυση SWOT 
 

 

Όπως έχει ειπωθεί και παραπάνω, η περιβαλλοντική ανάλυση είναι ένα 

κρίσιµο µέρος της διαδικασίας στρατηγικού σχεδιασµού. Η ανάλυση SWOT 

αποτελείται από την παράθεση και διερεύνηση των Πλεονεκτηµάτων και Αδυναµιών 

που αφορούν την ίδια την επιχείρηση και των Ευκαιριών και των Απειλών που 

αφορούν το περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται. Προτείνεται ως ένα σηµαντικό 

αναλυτικό εργαλείο µέσα από το οποίο κατηγοριοποιούνται ουσιαστικά οι σηµαντικοί 

περιβαλλοντικοί παράγοντες (εσωτερικοί όσο και εξωτερικοί) του οργανισµού. 

Η ανάλυση SWOT φηµίζεται για την απλότητα και την πρακτικότητα της. Ως 

πλαίσιο ανάλυσης έχει υιοθετηθεί ευρέως και γενικά η χρήση του έχει γίνει αποδεκτή.  

Εάν χρησιµοποιηθεί απλοϊκά, η ανάλυση SWOT είναι ένα «αφελές» εργαλείο το 

οποίο µπορεί να οδηγήσει σε στρατηγικά σφάλµατα. Η λεπτοµερέστερη ανάλυση µε 

τη χρήση συµπληρωµατικών εργαλείων µπορεί να ξεπεράσει τις όποιες ελλείψεις της 

SWOT (Pickton & Wright, 1998). 
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Η SWOT δεν αποτελεί ένα στατικό εργαλείο ανάλυσης. Πολλές φορές κάνουµε το 

σφάλµα να δίνουµε έµφαση στα στοιχεία που προκύπτουν µόνο  κατά την διάρκεια 

της δηµιουργίας της επιχείρησης. Είναι σηµαντικό να χρησιµοποιηθεί ως ένα 

δυναµικό µέρος σε όλη τη διαδικασία management και επιχειρηµατικής ανάπτυξης 

και να αναθεωρείται συχνά, βάσει των νέων δεδοµένων που προκύπτουν. 

 

 
 

 

 

 

STRENGHTS 

• Οι δραστηριότητες απευθύνονται συγκεκριµένα στους κατοίκους της περιοχής 

• Οι στόχοι της επιχείρησης αφορούν την άµεση βελτίωση των συνθηκών της 

ζωής των κατοίκων 

• ∆εν εµπλέκεται κάποιος ιδιωτικός ή πολιτικός φορέας, γεγονός το οποίο 

ενισχύει την αµεροληψία και την ανεξαρτησία της επιχείρησης 

• Η πρωτοβουλία ξεκινάει από την ίδια την κοινότητα 

• Σωστή οικονοµική διαχείριση. 

• Καλλιέργεια καλής φήµης και image 

 

WEAKNESSES 

• Λόγω της µη χρηµατοδότησης από κάποιον άλλο φορέα ενδεχοµένως να 

προκύψουν θέµατα βιωσιµότητας της επιχείρησης  
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• Η πορεία των δραστηριοτήτων εξαρτάται ως επί το πλείστον από τα ίδια τα 

µέλη τα οποία απασχολούνται εθελοντικά 

• Η κακή οικονοµική διαχείριση. 

• Το ανεπαρκές κεφάλαιο κίνησης. 

• Αδυναµία είσπραξης οικονοµικών συµµετοχών 

 

OPPORTUNITIES 

• Η περιβαλλοντική συνείδηση και η βελτίωση του τρόπου ζωής των κατοίκων 

των πόλεων είναι σε παγκόσµιο επίπεδο προτεραιότητα 

• Η ευαισθητοποίηση για περιβαλλοντικά ζητήµατα απασχολεί έντονα τον 

δηµόσιο διάλογο  

• ∆ράσεις που ενισχύουν το αίσθηµα του «ανήκειν» και της κοινωνικής συνοχής 

δύνανται να λειτουργήσουν ως κίνητρο για συµµετοχή 

• ∆εν υπάρχει αντίστοιχη οργάνωση που να δραστηριοποιείται στον ∆ήµο 

Χαλανδρίου 

• Υπάρχουν διάφορες επιδοτήσεις από Ευρωπαϊκά προγράµµατα (πχ. ΕΣΠΑ). 

• Υπάρχει µεγάλη δυνατότητα αξιοποίησης τεχνολογικών εργαλείων (πχ 

Ίντερνετ, Social Media)  

 

 

 

THREATS 

• Ο ελεύθερος χρόνος των πολιτών είναι περιορισµένος, οπότε περιορίζεται και 

ο διαθέσιµος χρόνος για τέτοιου είδους δραστηριότητες 

• Η παγκόσµια και εγχώρια οικονοµική κρίση καθώς και οι διεθνείς πολιτικό-

οικονοµικές συγκυρίες (π.χ τροµοκρατία, αύξηση πετρελαίου, κλπ.) επηρεάζουν 

αρνητικά κάθε είδους επιχειρηµατική δραστηριότητα  

• Πιθανές Αλλαγές στη νοµοθεσία καθώς το νοµικό πλαίσιο στην Ελλάδα 

αλλάζει συνεχώς 

• Η ενδεχόµενη µη κάλυψη οικονοµικών υποχρεώσεων (πχ. Ενοίκιο χώρου 

κοκ). 
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5. Προσδιορισµός Στρατηγικής 
 

5.1 Όραµα  
 

Το όραµα της επιχείρησης λειτουργεί ως ένα πλαίσιο για τον πορεία που θέλει να 

ακολουθήσει η επιχείρηση το µέλλον (Kotler & Armstrong, 2010).  

Καθοδηγεί κάθε πτυχή της επιχείρησής µας περιγράφοντας τι πρέπει να 

επιτύχουµε για να συνεχίσουµε την επίτευξη των στόχων µας. 

Άνθρωποι: Να αποτελεί ένα εξαιρετικό µέρος για συνεργασία, οµαδικότητα, 

δηµιουργία ιδεών, καινοτοµία, αλληλεπίδραση και ανάληψη δράσης.  

Πλάνο ∆ράσεων: Όλοι µπορούν να συνεισφέρουν µε τις δικές τους ιδέες και ο 

καθένας ξεχωριστά να βοηθήσει στην υλοποίηση κάθε ιδέας. Οι δράσεις 

προβλέπουν και ικανοποιούν τις επιθυµίες και τις ανάγκες των ανθρώπων. 

Περιβάλλον: Να είναι ο καθένας υπεύθυνος πολίτης που µπορεί να κάνει τη 

διαφορά βοηθώντας την οικοδόµηση και υποστήριξη ενός υγιούς περιβάλλοντος 

ξεκινώντας από την γειτονιά του.  

 

5.2 Αποστολή 
 

Η αποστολή της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης είναι να εµπνεύσει 

στιγµές αισιοδοξίας, µε οχήµατα την οµαδικότητα, την συνεργασία και την 

προσήλωση σε έναν κοινό στόχο που είναι η βελτίωση των συνθηκών της 

καθηµερινότητας µας στην πόλη σε συνάρτηση πάντα µε την προστασία του 

Περιβάλλοντος.  
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5.3 Αξιοπιστία Επιχείρησης  
 

Η αξιοπιστία ως καθοριστικός παράγοντας επιτυχίας, πολύ συχνά θεωρείται κάτι 

δεδοµένο, αλλά στην πραγµατικότητα χτίζεται αργά και σταθερά. Στην επιχείρηση 

µπορεί να δώσει σηµαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης αλλά και να την φέρει ένα βήµα 

πιο µπροστά από ανταγωνιστικές (Kotler & Armstrong, 2010).    .  

Τι είναι αυτό όµως που κάνει µια εταιρεία αξιόπιστη και πώς µπορεί να 

διασφαλιστεί ότι η επιχείρηση µας έχει αυτά τα χαρακτηριστικά που την καθιστούν 

αξιόπιστη;   

∆ιαχείριση δεσµεύσεων 

Η διαχείριση των δεσµεύσεων είναι καθοριστική. Μπορεί να αφορά ένα από τα 

βασικά στοιχεία των επιχειρήσεων αλλά συχνά στην πράξη εµφανίζονται 

περιπτώσεις στις οποίες οι άνθρωποι δηλώνουν ότι θα κάνουν κάτι και δεν το 

υλοποιούν. Στην περίπτωση µας τα σχέδια θα πρέπει να ολοκληρώνονται και να µην 

αφήνονται δράσεις µη ολοκληρωµένες.  

Αν υπάρχουν προτάσεις που δεν δύνανται να υλοποιηθούν εντός συγκεκριµένου 

χρονοδιαγράµµατος είναι προτιµότερο να φεύγουν από το τραπέζι παρά να 

δεσµεύεται η επιχείρηση και τελικά να αυτή η δέσµευση να µην είναι επιτεύξιµη.  

Επικοινωνία-Εξωστρέφεια 

Η επικοινωνία και η επαφή µε τους ανθρώπους  βοηθά στην οικοδόµηση της 

εµπιστοσύνης και κατά συνέπεια το χτίσιµο της αξιοπιστίας. Περιγράφοντας στους 

ανθρώπους την τις δράσεις και την κατάσταση του έργου που πρεσβεύει η 

επιχείρηση ενισχύεται η λογική της εξωστρέφειας  και αξιοποιούνται στο έπακρο οι 

ανοιχτοί δίαυλοι επικοινωνίας. Η ανοιχτή επικοινωνία είναι αυτή που θα βοηθήσει να 

αποδειχθεί πως οι δυνατότητες της επιχείρησης µετατρέπονται σε πραγµατικό έργο.  

Υπάρχουν πολλές φορές στις επιχειρήσεις όπου γίνεται ένα δυνατό ξεκίνηµα αλλά 

υπάρχουν δράσεις που ποτέ δεν ολοκληρώνονται. Ο καλύτερος τρόπος για να 

οικοδοµήσουµε την αξιοπιστία µε τους ενδιαφερόµενους είναι όχι µόνο να 

ξεκινήσουµε  δυνατά αλλά και να δηλώσουµε και τις πετυχηµένες υλοποιήσεις.  Με 

λίγα λόγια κάθε δράση που ξεκινάει και ολοκληρώνεται µε επιτυχία πρέπει να 

αποτελεί καλή είδηση.  

Ειλικρίνεια 

Η ειλικρίνεια στην επιχείρηση αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της  πραγµατικής 

επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Ιδιαίτερα στην περίπτωση µιας Κοινωνικής 
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Συνεταιριστικής Επιχείρησης που ο στόχος δεν είναι το κέρδος η εµπιστοσύνη 

χτίζεται µέσα από την ευθύτητα και την τιµιότητα.  

 Εάν τίθενται θέµατα ανακρίβειας στο µυαλό των συµµετεχόντων αλλά και των 

κατοίκων, είναι απίθανο η επιχείρηση να έχει συνέχεια στο χρόνο. 

Πίστη στις αξίες 

Όλοι έχουµε τις προσωπικές µας αξίες για το τι είναι σωστό και το λάθος και τι 

πρέπει και τι δεν πρέπει να κάνουµε στη ζωή. Αυτό δεν ισχύει µόνο για τις 

προσωπικές µας απόψεις αλλά και στον  τρόπο που ενεργεί η επιχείρηση. Η ηθική 

της πυξίδα περιγράφει ποια πραγµατικά είναι, τι υποστηρίζει και ποια είναι η βάση 

της. ∆εν χωράνε συµβιβασµοί στους κανόνες και τις αξίες της επιχείρησης ειδικά από 

την στιγµή που οι στόχοι της έχουν να κάνουν µε τον ευγενή σκοπό της  προστασίας 

του περιβάλλοντος.  

Η δηµιουργία µιας αξιόπιστης φήµης µπορεί να διασφαλιστεί µέσα από την 

προσήλωση στις αξίες. Αν γίνονται συµβιβασµοί σε αυτές τις αξίες δεν είναι εύκολο 

να διαπιστώσουµε πότε η επιχείρηση οδηγείται σε λάθη. Ο καθορισµός των αξιών 

και η επικοινωνία τους στους συµµετέχοντες  βοηθάει στην οικοδόµηση της 

αξιοπιστίας.  

 

 

 

5.4 Εµπειρία της Επιχείρησης  

 

Η εµπειρία της επιχείρησης σε όρους business ορίζεται ως η αντίληψη των 

πελατών -τόσο σε επίπεδο συνειδητό όσο και ασυνείδητο-  της σχέσης τους µε τη 

µάρκα. Αυτή η αντίληψη προκύπτει από όλες τις αλληλεπιδράσεις τους µε την 

επιχείρηση κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής της. 
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Όσον αφορά την Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση  η διαχείριση της 

πελατειακής εµπειρίας, αφορά τους συµµετέχοντες και µπορεί να οριστεί ως η 

πρακτική του σχεδιασµού και της αντίδρασης στις αλληλεπιδράσεις των 

συµµετεχόντων ώστε να ανταποκρίνεται ή να υπερβαίνει η επιχείρηση τις 

προσδοκίες των µελών και, συνεπώς, να αυξάνουν την ικανοποίηση, την πίστη και 

την εµπιστοσύνη τους. 

Η διαχείριση της εµπειρίας των συµµετεχόντων είναι κάτι παραπάνω από την 

διεκπεραίωση των προγραµµατισµένων δράσεων. Πρόκειται για την πεποίθηση ότι η 

εµπειρία που αποκοµίζουν τα µέλη είναι κάτι µοναδικό, το οποίο θα κάνει τους 

συµµετέχοντες να παραµείνουν πιστοί στις αξίες της επιχείρησης αλλά και να 

αποτελέσουν πρεσβευτές της επιχείρησης σε άλλους,  -µία από τις πολυτιµότερες 

µορφές διαφήµισης που υπάρχει. 

Η απόκτηση αυτής της βαθειάς γνώσης σχετικά µε τα µέλη και πώς αυτά θα 

συνδεθούν µακροπρόθεσµα µε την επιχείρηση δεν είναι κάτι που συµβαίνει 

αυτόµατα. Προέρχεται από την προσεκτική παρακολούθηση και επαφή µε τους 

συµµετέχοντες σε όλες τις διαδικασίες και τα κανάλια της επιχείρησης (Berry, & 

Carbone, 2007). 

 

 

5.6 Ενέργειες Μάρκετινγκ & Στρατηγική Προώθησης  

 

 

Η Στρατηγική Προώθησης για τον συγκεκριµένο οργανισµό θα πρέπει να έχει 

ως κύριο στόχο την «εκπαίδευση» των πολιτών, δεδοµένου ότι κάτι τέτοιο όχι µόνο 

αποτελεί απαίτηση του κοινού αλλά θα συντελέσει και στη µακροχρόνια ανάπτυξη 

του εθελοντισµού και της περιβαλλοντικής συνείδησης και άρα και των παρόµοιων 

οργανισµών. 

Κρίνεται σκόπιµη, η συνεργασία της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης 

µε τα σχολεία, τα Πανεπιστήµια και η διοργάνωση επιµορφωτικών σεµιναρίων 

προκειµένου να παίξει ενεργό ρόλο στην «εκπαίδευση» και τη διαµόρφωση των 

µελλοντικών πολιτών. Σηµαντικό επίσης είναι να υπάρχει επικοινωνία και η 

ενηµέρωση των πολιτών γύρω από τα προγράµµατα αυτά. 

Η εστίαση θα πρέπει να αφορά και το κοµµάτι του εθελοντισµού, καθώς πολύ 

συχνά αντίστοιχες οργανώσεις υστερούν σε επίπεδο ενηµέρωσης των πολιτών, 

υποψήφιων εθελοντών αλλά και σε επίπεδο εκπαίδευσης των υφιστάµενων 

εθελοντών. Η επιχείρηση θα πρέπει να ενηµερώνει η ίδια το κοινό µέσω των 
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µεθόδων προβολής και επικοινωνίας για τις δυνατότητες συµµετοχής στις δράσεις 

της. 

Ένας αποτελεσµατικός τρόπος προβολής των δράσεων, είναι η χρήση 

διάσηµων προσώπων ως καθοδηγητών γνώµης, τα οποία µπορούν να επηρεάσουν 

µεγάλο µέρος του κοινού. Στον ∆ήµο Χαλανδρίου διαµένουν πολλοί ηθοποιοί, τα 

οποία είναι πρόσωπα αναγνωρίσιµα οπότε σε περίπτωση που η επιχείρηση τους 

προσεγγίσει θα µπορούσε να ενισχύσει την απήχηση στο ευρύ κοινό. Για  

παράδειγµα µε µια απλή δηµοσίευση τα πρόσωπα αυτά θα µπορούσαν θα 

µπορούσαν να αυξήσουν σηµαντικά το word of mouth της επιχείρησης.  

Στρατηγικά επίσης θα µπορούσαν να δηµιουργηθούν συνεργασίες µε τοπικές 

εµπορικές επιχειρήσεις. Παρά το ότι µεγάλο κοµµάτι των υποστηρικτές ανεξάρτητων 

δράσεων δεν υποστηρίζει τέτοιες συνέργειες προτείνεται η προσεκτική επιλογή των 

υποψήφιων επιχειρήσεων. Πιο συγκεκριµένα, η επιχείρηση θα πρέπει να εξετάσει 

προσεκτικά τους στόχους και τον τρόπο λειτουργίας των εµπορικών επιχειρήσεων  

έτσι ώστε η δράση και ο χαρακτήρας τους να µην έρχονται σε αντίθεση µε την δική 

της «ηθική». Γενικά, οι εµπορικές επιχειρήσεις θα πρέπει να προσεγγίζονται πιο 

ενεργά και µε συγκεκριµένο πλάνο και προτάσεις τις επιχειρήσεις µε τις οποίες 

κρίνουν ότι µπορούν να συνεργαστούν προκειµένου να διαµορφώσουν οι ίδιοι 

ευνοϊκούς όρους συνεργασίας. 

Τέλος, προκειµένου από τη µία να αντιµετωπιστεί η δυσπιστία του κοινού και 

από την άλλη να έχει αποτελεσµατικότητα οποιαδήποτε συνεργασία αµοιβαίου 

οφέλους είναι απαραίτητη η δηµοσιοποίηση της και η ενηµέρωση των πολιτών για 

τους όρους της συνεργασίας και για τον ακριβή τρόπο χρήσης των πόρων που θα 

προκύψουν από αυτή, προκειµένου η όλη διαδικασία να διακρίνεται από πλήρη 

διαφάνεια. (Drucker, 2002).  

6. Σχέδιο Υποδοµών και Οργάνωση 
 

6.1 Οργάνωση, Ευθύνες και Ρόλοι 
 

 

Η Κοιν.Σ.Επ. είναι ένας φορέας κοινωνικής οικονοµίας που εµφανίστηκε στην 

Ελλάδα µε τον πρόσφατο νόµο 4019 του 2011. 

Στην ουσία είναι ένας αστικός συνεταιρισµός µε κοινωνικό σκοπό και διαθέτει εκ 

του νόµου την εµπορική ιδιότητα. Σαν νοµικό πρόσωπο πρέπει υποχρεωτικά να έχει 

επωνυµία µε την οποία συναλλάσσεται στη δηµόσια ζωή. Το καταστατικό της πρέπει 

υποχρεωτικά να περιέχει την επωνυµία της όπως προβλέπεται στο άρθρο 3 

παράγραφος 2αα του παραπάνω νόµου. 
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 Η επωνυµία πρέπει να προσδιορίζεται από το σκοπό της, το είδος της Κοιν.Σ.Επ. 

και την έκταση ευθύνης των µελών της. Ονόµατα µελών ή τρίτων δεν µπορούν να 

δοθούν ως επωνυµία, ενώ η αλλαγή της γίνεται µε τροποποίηση του καταστατικού. 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω ιδρύεται φορέας οργάνωσης περιβαλλοντικών 

δραστηριοτήτων µε την επωνυµία ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

«ΕΜΕΝΑ ΜΕ ΝΟΙΑΖΕΙ» νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου µε περιορισµένη ευθύνη 

των µελών του και µη κερδοσκοπικό χαρακτήρα. 

Το όνοµα αποτυπώνει την ουσιαστική συνεισφορά που απαιτείται από τον καθένα 

από εµάς ως κοµµάτι του συνόλου. Καθώς οι δράσεις συµπεριλαµβάνουν 

καθαρισµούς σε διάφορα σηµεία περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, οργάνωση και 

συµµετοχή σε αναδασώσεις, συµµετοχή σε πρόγραµµα δασοπροστασίας σε 

συνεργασία µε άλλους περιβαλλοντικούς συλλόγους και φορείς, εκπόνηση 

εκπαιδευτικών προγραµµάτων µε σχολεία και περιβαλλοντικές οµάδες µαθητών, 

δράσεις για την προώθηση της ανακύκλωσης και των εναλλακτικών µεθόδων 

διαχείρισης των απορριµµάτων, αλλά και την οργάνωση σεµιναρίων και 

εκδηλώσεων µε κύριο στόχο την ενηµέρωση των πολιτών για τα κύρια 

περιβαλλοντικά προβλήµατα που πλήττουν τον τόπο µας. 

Είναι ένα όνοµα που εύκολα το θυµάται κανείς, αυτόµατα κάνει τη σύνδεση µεταξύ 

της δικής του συµβολής ως µέρος της λύσης. ∆ηλώνει έµµεσα ότι οι συµµετέχοντες 

γίνονται κοµµάτι µιας ζωντανής κοινότητας, µιας οµάδας η οποία νοιάζεται, η οποία 

έχει έναν απώτερο σκοπό.  

Σύµφωνα µε το νόµο 4019/2011 οι Κοιν.Σ.Επ. Κοινωνικής Φροντίδας όπως η 

«ΕΜΕΝΑ ΜΕ ΝΟΙΑΖΕΙ» χρειάζονται πέντε (5) ιδρυτικά µέλη προκειµένου να 

συσταθούν. Τα ιδρυτικά µέλη µπορούν να είναι είτε φυσικά πρόσωπα είτε νοµικά. Τα 

νοµικά πρόσωπα δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 1/3 των µελών. 

Τα µέλη εντάσσονται στην Κοιν.Σ.Επ. αφού αγοράσουν µία (1) συνεταιριστική 

µερίδα. Επίσης όλα τα µέλη έχουν µία ψήφο ανεξάρτητα των µερίδων που 

διαθέτουν. Επιπροσθέτως δεν έχουν καµία ευθύνη έναντι των δανειστών πέρα από 

το ποσοστό της συνεταιριστικής τους µερίδας 

(περιορισµένη ευθύνη). 

Η διοίκηση στην Κοιν.Σ.Επ. ασκείται από την Γενική Συνέλευση των µελών και τη 

∆ιοικούσα Επιτροπή. Η ∆Ε αποτελείται από τρία (3) τουλάχιστον µέλη και εκλέγεται 

από τη Γενική Συνέλευση. Η ∆Ε συνεδριάζει τουλάχιστον µία (1) φορά το µήνα ή 
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όποτε κριθεί απαραίτητο. Η ΓΣ συνέρχεται τακτικώς µε απόφαση της ∆Ε 

τουλάχιστον µία (1) φορά το χρόνο. 

Όπως σε όλες τις Κοιν.Σ.Επ. προβλέπεται περιορισµένη διανοµή κερδών και αυτό 

γίνεται ως εξής: 

• Το 5% διατίθεται για τον σχηµατισµό αποθεµατικού 

• Το 35% διανέµεται στους εργαζόµενους της επιχείρησης ως κίνητρο 

• Το 60% επανατοποθετείται για δραστηριότητες της επιχείρησης και τη 

δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας. 

 

 

6.2 Νοµική Μορφή Επιχείρησης 
 

Η νοµική µορφή της ΚΟΙΝΣΕΠ είναι προτιµητέα διότι: 

 

� Προβλέπει την ταυτόχρονη επιδίωξη κοινωνικού και οικονοµικού 

σκοπού. 

� Επιτρέπει τη δραστηριοποίηση σε πολλαπλές οικονοµικές 

δραστηριότητες. 

� Τονίζει τη συλλογική διάσταση χωρίς να προϋποθέτει ιδιαίτερα 

µεγάλο αριθµό ιδρυτικών µελών, όπως στην περίπτωση των 

αγροτικών και των αστικών συνεταιρισµών. 

� Επιτρέπει µε σχετική ευκολία την αλλαγή της σύνθεσης των µελών. 

� ∆ιασφαλίζει ότι κάθε µέλος συµµετέχει µε µία ψήφο. 

� ∆εν απαιτεί συγκεκριµένο κεφάλαιο, όπως συµβαίνει στις ΕΠΕ και 

στις ΑΕ. 

� Επιτρέπει την περιορισµένη διανοµή κερδών µόνο στους/στις 

εργαζοµένους/ες, γεγονός που αποτελεί επιπλέον δικλείδα 

ασφαλείας για την προσήλωση στις αρχές της κοινωνικής 

οικονοµίας. 

 

Το πεδίο εφαρµογής των δράσεων της συγκεκριµένης είναι η προστασία του 

Περιβάλλοντος.  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΩΝ >=5 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΩΝ 

∆ηµότες & Κάτοικοι Χαλανδρίου, σχολεία, τοπικές επιχειρήσεις, άλλοι σύλλογοι. 

Επιτρέπεται το 1/3 µελών να είναι νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ -∆εν ορίζεται. 
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ΜΕΡΙ∆ΕΣ-Υποχρεωτική, δεν ορίζεται αριθµός και ύψος προαιρετικών µερίδων 

από το νόµο. Οι προαιρετικές µερίδες δεν δίνουν επιπλέον δικαιώµατα ψήφου 

ΕΥΘΥΝΗ-Περιορισµένη, µέχρι το ποσό της µερίδας. 

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ Γίνεται σε άλλο µέλος, µε υποχρεωτική έγκριση ∆Ε. 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Τουλάχιστον µία φορά κατ’ έτος. 

∆ΙΟΙΚΗΣΗ 

∆ιοικούσα επιτροπή από ≥3 µέλη. 

Θητεία <5 έτη. 

Συνεδρίαση µία φορά το µήνα. 

ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ∆εν ορίζεται. 

ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 5% των κερδών. 

ΕΙ∆ΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ- ∆εν ορίζεται. 

∆ΙΑΝΟΜΗ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ- ΤΩΝ/ΚΕΡ∆ΩΝ 

∆εν προβλέπεται η διανοµή κερδών, 5% αποθεµατικό, 35% στους εργαζοµένους, 

60% επανεπένδυση για τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας. 

 

 

Τέλος για τη σύσταση της Κοιν.Σ.Επ. απαιτείται: 

 

1. Καταστατικό υπογεγραµµένο από τα ιδρυτικά µέλη. Να σηµειωθεί 

ότι για Κοιν.Σ.Επ. Κοινωνικής Φροντίδας όπως η δική µας απαιτούνται πέντε 

(5) τουλάχιστον πρόσωπα που έχουν τις προϋποθέσεις να αποκτήσουν την 

ιδιότητα του συνεταιριστή. 

• Το καταστατικό σύµφωνα µε το ν.4019/2011 περιέχει: 

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

• Τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας ή την επωνυµία και τη διεύθυνση των ιδρυτικών 

µελών 

• Τους όρους εισόδου και εξόδου των ιδρυτικών µελών 

• Την έκταση της ευθύνης των µελών όπως ορίζεται στο άρθρο 3 του ν.4019/2011 

• Το ύψος της συνεταιριστικής µερίδας 

• Τον ορισµό της προσωρινής επιτροπής διοίκησης που θα µεριµνήσει για την 

έγκριση και σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης, για την ανάδειξη των οργάνων 

διοίκησης. 
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2. Υποβολή πρώτων δικαιολογητικών στο µητρώο 

• Αίτηση εγγραφής στο µητρώο κοινωνικής επιχειρηµατικότητας του υπουργείου 

Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. 

• Υπεύθυνη δήλωση υπογεγραµµένη ξεχωριστά από κάθε ιδρυτικό µέλος περί 

συµµετοχής ή µη σε άλλη Κοιν.Σ.Επ. 

 

3. Έναρξη δραστηριότητας στην Εφορία 

 

4. Υποβολή συµπληρωµατικών δικαιολογητικών στο µητρώο. 

 

� Αίτηση καταχώρισης πρόσθετων στοιχείων. 

� Βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας στην Εφορία. 

� Ετήσιο πρόγραµµα δραστηριοτήτων. 

� Πρακτικό συγκρότησης σε σώµα της ∆Ε. 

 

Η Κοιν.Σ.Επ. «ΕΜΕΝΑ ΜΕ ΝΟΙΑΖΕΙ» δοµηµένη µε τη µορφή που 

προαναφέρθηκε και αφού ολοκληρώσει επιτυχώς τη διαδικασία σύστασής της, µε 

την έγκριση του αιτήµατος καταχώρησης πρόσθετων στοιχείων και την έκδοση 

βεβαίωσης εγγραφής, είναι έτοιµη να αναλάβει την ευθύνη να δράσει συλλογικά και 

οργανωµένα για την προστασία του περιβάλλοντος. 

 

 

 

 

6.3 Πηγές Χρηµατοδότησης  
 

Οι κοινωνικές επιχειρήσεις µπορούν να ενισχυθούν είτε από στοχευµένες 

παρεµβάσεις είτε από γενικότερα µέτρα ενίσχυσης των µικροµεσαίων επιχειρήσεων. 

Ανάµεσα στις στοχευµένες δράσεις διακρίνουµε το Στρατηγικό Σχέδιο ∆ράσης 

για την Ανάπτυξη του Τοµέα της Κοινωνικής Επιχειρηµατικότητας το οποίο 

προβλέπει: 

 

• Πρακτική άσκηση µέχρι 2 µελών ΚΟΙ ΝΣΕΠ σε κοινωνική επιχείρηση του 

εξωτερικού µε κάλυψη οδοιπορικών και εξόδων διαµονής από το Πρόγραµµα 
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ERASMUSentrepreneurs και επιπλέον καταβολή υποτροφίας 3.000 ευρώ για 

πρακτική άσκηση 3 µηνών ανά µέλος-επιχειρηµατία 

• Υποστήριξη για την εκπόνηση επιχειρηµατικού σχεδίου και διεκπεραίωση 

διαδικασιών ίδρυσης από ιδιώτες συµβούλους ή από τους περιφερειακούς 

µηχανισµούς υποστήριξης που θα συγκροτηθούν αξιοποιώντας το σύστηµα 

των vouchers (κουπόνια). Το κόστος συµβουλευτικών υπηρεσιών για την 

εκπόνηση επιχειρηµατικού σχεδίου και για τις διαδικασίες ίδρυσης δεν µπορεί 

να υπερβαίνει τις 3.000 ευρώ ανά ιδρυόµενη ΚΟΙ ΝΣΕΠ. 

• Υπηρεσίες θερµοκοιτίδας (επιµόρφωση, προώθηση – προβολή και δικτύωση, 

καθοδήγηση, υποστήριξη και παροχή εξειδικευµένων επιχειρηµατικών 

συµβουλών) από ιδιώτες φορείς ή τους περιφερειακούς µηχανισµούς 

υποστήριξης µε ανώτατο όριο αµοιβών το κόστος που ορίζουν οι 

περιφερειακοί µηχανισµοί. 

• Κατάρτιση εργαζοµένων σε ΚΟΙ ΝΣΕΠ µε κάλυψη του κόστους κατάρτισης 

από 

• το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού βάσει των 

αναγκών σε ειδικευµένες θέσεις που αποτυπώνονται στο επιχειρηµατικό 

σχέδιο κάθε κοινωνικής επιχείρησης. 

• Ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας των νεοσύστατων ή των υπό ίδρυση 

ΚΟΙ Ν.ΣΕΠ µέσω της χρηµατοδότησης για αγορά εταιρικών µεριδίων από τα 

ενδιαφερόµενα µέλη. ∆υνητικοί δικαιούχοι είναι όλα τα φυσικά πρόσωπα που 

απαρτίζουν την αρχική εταιρική σύνθεση της ΚΟΙ ΝΣΕΠ και έχουν ταυτόχρονα 

την ιδιότητα του/της εργαζοµένου/ης. Το ποσό της επιχορήγησης εξαρτάται 

από τα χαρακτηριστικά του δικαιούχου και α) 5.000 ευρώ για δικαιούχο ΑµεΑ, 

β) 4.000 ευρώ για δικαιούχο από λοιπές ευάλωτες οµάδες πληθυσµού35 και 

γ) 3.000 ευρώ για δικαιούχο από ειδικές οµάδες πληθυσµού. 

• Επιχορήγηση νεοπροσλαµβανόµενων σε ΚΟΙ ΝΣΕΠ οι οποίες ανήκουν στις 

µικροµεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Κοινωνικής 

Οικονοµίας και έχουν κλείσει την πρώτη τους διαχειριστική χρήση ή (σε 

περίπτωση υπερ-δωδεκάµηνης χρήσης) έχουν ήδη υποβάλει το πρώτο 

Ετήσιο Πρόγραµµα ∆ραστηριοτήτων και Απολογισµού. Στις επιχορηγούµενες 

νέες θέσεις απασχόλησης µπορούν να συνυπολογίζονται θέσεις εργασίας 

που δηµιουργήθηκαν έξι µήνες µετά την ίδρυση και µέχρι την υποβολή του 

αιτήµατος χρηµατοδότησης, καθώς και θέσεις που πρόκειται να 

δηµιουργηθούν στη συνέχεια. Το ύψος της επιχορήγησης εξαρτάται από τα 

χαρακτηριστικά του νεοπροσλαµβανόµενου/ης: α) 5.000 ευρώ για κάθε 

νεοπροσλαµβανόµενο/η εργαζόµενο/η µε αναπηρία, β) 4.000 ευρώ για κάθε 

νεοπροσλαµβανόµενο/η εργαζόµενο/η από λοιπές ευάλωτες οµάδες 

πληθυσµού και γ) 3.000 ευρώ για κάθε νεοπροσλαµβανόµενο/η εργαζόµενο/η 

από ειδικές οµάδες πληθυσµού. 
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Όσον αφορά την δωρεά χρηµατικών ποσών σε κοινωφελή ιδρύµατα, σε σωµατεία 

µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες εκπαίδευσης και χορηγούν 

υποτροφίες, σε ηµεδαπά Ν.Π.∆.∆. και Ν.Π.Ι.∆. που νόµιµα έχουν συσταθεί ή 

συνιστώνται και επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς, σε ερευνητικούς και 

τεχνολογικούς φορείς που διέπονται από το ν.1514/1985 (ΦΕΚ 13 Α’) και τέλος στα 

ερευνητικά κέντρα που αποτελούν ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου µη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα: 

 

A. ∆ιπλότυπη απόδειξη ή γραµµάτιο είσπραξης του ποσού της δωρεάς ή 

χορηγίας, η οποία εκδίδεται από το νόµιµο εκπρόσωπο του δωρεοδόχου. 

B. Βεβαίωση από την οποία να προκύπτει η αποδοχή της δωρεάς και η 

καταχώρηση του ποσού αυτής στα επίσηµα βιβλία του δωρεοδόχου. 

 

Τα ποσά των δωρεών και χορηγιών λαµβάνονται υπόψη µόνο εφόσον έχουν 

κατατεθεί σε ειδικό λογαριασµό του νοµικού προσώπου, που πρέπει να ανοιχθεί για 

τον σκοπό αυτό σε πιστωτικό ίδρυµα που νόµιµα λειτουργεί στην Ελλάδα ή στη 

χώρα εγκατάστασης των πιο πάνω φορέων και οργανισµών. Το γραµµάτιο 

είσπραξης του πιστωτικού ιδρύµατος που εκδίδεται πρέπει να αναφέρει  τα στοιχεία 

του δωρητή ή χορηγού και δωρεοδόχο, το ποσό της δωρεάς ή χορηγίας αριθµητικών 

και ολογράφως, την ηµεροµηνία κατάθεσής του και την υπογραφή του δωρητή ή 

χορηγού, κατά περίπτωση. 

Ποσοστό 10% αυτών των δαπανών µειώνει το φόρο. Η µείωση αυτή γίνεται 

εφόσον τα ποσά των δωρεών και χορηγιών υπερβαίνουν συνολικά τα 100 ευρώ. 

Σηµαντικό πεδίο ενίσχυσης είναι προγράµµατα Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων 

στα οποία εντάσσονται οι περισσότερες κοινωνικές επιχειρήσεις λόγω µεγέθους. Για 

παράδειγµα, υπάρχουν Προγράµµατα του Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού 

∆υναµικού (ΟΑΕ∆) και Ενισχύσεις από ∆ιαρθρωτικά Ταµεία. 

Απευθείας επιδοτήσεις 

Οι απευθείας επιδοτήσεις από την ΕΕ δίνονται ανά θεµατική. Οπότε 

εξετάζουµε πού 

ανήκουν κατά κύριο λόγο οι δραστηριότητες που αναπτύσσουµε και διερευνούµε αν 

οι προσκλήσεις που ανακοινώνονται στα ακόλουθα θεµατικά πεδία περιλαµβάνουν 

και τη νοµική µορφή που έχουµε επιλέξει. 

Για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο τοµέα του περιβάλλοντος, το 

βασικό χρηµατοδοτικό εργαλείο είναι το Πρόγραµµα LIFE+. Επιπλέον, το 

Πρόγραµµα Επιχειρηµατικότητας και Καινοτοµίας χρηµατοδοτεί δράσεις στον τοµέα 

της οικολογικής καινοτοµίας. Τέλος, οι ευρωπαϊκές περιβαλλοντικές ΜΚΟ και τα 

δίκτυα αντίστοιχων οργανώσεων µπορούν να λάβουν χρηµατοδότηση υπό 

προϋποθέσεις (περισσότερες πληροφορίες, µπορείτε στη σχετική 

ιστοσελίδα της ΕΕ).  

 Υπάρχει πάντα και ο δρόµος της αµιγώς ιδιωτικής χρηµατοδότησης. Εντός 

της επιχειρηµατικής φιλανθρωπίας µπορούµε να διακρίνουµε πρακτικές 
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που εξετάζουν µόνο τον κοινωνικό αντίκτυπο ενός εγχειρήµατος (impact only) και 

αυτές που προσδοκούν και µια απόδοση από την επένδυσή τους (impact first). Τα 

εργαλεία που αξιοποιούν µπορούν να πάρουν τη µορφή της µη επιστρεπτέας 

επιχορήγησης (ειδικά όταν πρόκειται για τη χρηµατοδότηση ΜΚΟ), του δανείου, των 

ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων (private equity) –συνήθως αγοράζοντας µερίδες 

στην επιχείρηση–, του επιχειρηµατικού κεφαλαίου (venture capital) και της 

εγγυοδοσίας. Επίσης, η επιχειρηµατική φιλανθρωπία παρέχει και µη χρηµατική 

υποστήριξη µε τη µορφή της συµβουλευτικής και της εποπτείας για την ανάπτυξη 

της επιχείρησης. Γενικότερα, οι επιχειρηµατίες-φιλάνθρωποι έχουν την τάση να 

εµπλέκονται ενεργά στα εγχειρήµατα που υποστηρίζουν, να παρακολουθούν την 

πορεία τους και να µετρούν τα αποτελέσµατα της επένδυσής τους (δείκτες 

κοινωνικού αποτελέσµατος). 

Υπάρχει και σαν δυνατότητα το Crowd-funding του οποίου η βασική ιδέα είναι 

απλή: Συγκεντρώνονται µικρά ποσά κεφαλαίου από πολλά άτοµα τα οποία 

επιθυµούν να ενισχύσουν µια κοινωνική επιχείρηση συνήθως χρησιµοποιώντας 

ειδικές πλατφόρµες στο διαδίκτυο. Η χρηµατοδότηση µπορεί να λάβει τη µορφή 

δωρεάς, οικονοµικής συνεισφοράς µε αντάλλαγµα, προπαραγγελίας για την αγορά 

προϊόντων από την επιχείρηση, δανεισµού ή αγοράς εταιρικών µεριδίων.  

 

7. Συµπεράσµατα 

 
Με βάση την παραπάνω ανάλυση µπορούµε να εξάγουµε κάποια 

συµπεράσµατα σε σχέση  µε την αναγκαιότητα τόσο οι Κοινωνικές Επιχειρήσεις να 

ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του κοινού και στις µεταβαλλόµενες συνθήκες του 

περιβάλλοντος, όσο και να ακολουθήσουν κάποιες βασικές αρχές Μάρκετινγκ, ώστε 

να έχουν τη θέση που πρέπει στην Κοινωνική Επιχειρηµατικότητα.  

Πιο συγκεκριµένα, από τα συµπεράσµατα που επιβεβαιώνουν την σηµασία 

της ανάπτυξης όλων των σταδίων ενός business plan προκύπτουν και οι αντίστοιχες 

προτάσεις µε στόχο τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των Κοινωνικών 

επιχειρήσεων και την εξασφάλιση βιωσιµότητας σε µακρόχρονο ορίζοντα.  

Αρχικά, προτού αναπτυχθεί οποιοδήποτε εγχείρηµα είναι σηµαντικό να 

εστιάσουµε στην ανάγκη που επιδιώκει να απαντήσει. Στη συγκεκριµένη περίπτωση, 

όπως αναλύεται στο κεφάλαιο «Περιβαλλοντική Συνείδηση & Αστικός τρόπος ζωής» 

φαίνεται ξεκάθαρα η αναγκαιότητα να βελτιωθούν οι συνθήκες διαβίωσης στην πόλη 

σε συνάρτηση µε την προστασία του περιβάλλοντος. Το Περιβάλλον είναι αυτό που 

µας περιβάλλει, µας προστατεύει, µας δίνει τροφή. Η ανάγκη µας να το 

αντιληφθούµε και να το δαµάσουµε είναι η αιτία αρκετών προβληµάτων που 

γνωρίζουµε σήµερα. Η βιοµηχανοποίηση, ως δηµιούργηµα του ανθρώπου, τον 

αποµάκρυνε από το περιβάλλον και χωρίς να το καταλάβει άρχισε να το καταστρέφει 
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σταδιακά αυξανόµενα. Ένας τρόπος ζωής που σέβεται το Περιβάλλον, δεν εξαντλεί 

τους φυσικούς πόρους, ενισχύεται από την ανάπτυξη της Περιβαλλοντικής 

συνείδησης και ταυτόχρονα την ενσωµατώνει σε διάφορες εκφάνσεις του 

ενδεχοµένως είναι εφικτός, ωστόσο απαιτούνται αλλαγές στη νοοτροπία και τα 

καταναλωτικά µας ήθη. Μέσω της ενσωµάτωσης του περιβαλλοντικού 

προβληµατισµού στη διατύπωση και την εφαρµογή των οικονοµικών και κλαδικών 

πολιτικών αποφάσεων των δηµόσιων αρχών αλλά και µέσω της ατοµικής 

πρωτοβουλίας µπορούν να επέλθουν πραγµατικά µεγάλες αλλαγές. 

Στη συνέχεια, αποδεικνύεται πώς η συνεχής διερεύνηση των ιδιαίτερων 

συνθηκών του εξωτερικού περιβάλλοντος αποτελεί απαραίτητο στοιχείο για την 

ανάπτυξη οποιασδήποτε επιχειρηµατικής ιδέας αλλά ακόµα κι όταν έχουµε να 

κάνουµε µε την βελτίωση της εικόνας και των λειτουργιών ενός οργανισµού. Για 

παράδειγµα, η πληροφόρηση σχετικά µε τα χαρακτηριστικά, τις αλλαγές στις 

συνήθειες, τα κίνητρα της συµπεριφοράς και τον τρόπο ζωής, τόσο των πολιτών όσο 

και των εθελοντών/συµµετεχόντων αποτελεί µονόδροµο για µια τέτοια επιχείρηση 

προκειµένου να κατοχυρώσει την διάρκεια της στο χρόνο.  

Σηµαντικό επίσης στάδιο στην δηµιουργία της επιχείρησης είναι η λεπτοµερής 

εξέταση και διαµόρφωση των στοιχείων που απαρτίζουν την ίδια την ιδέα και να την 

µετουσιώσουν σε επιχειρηµατική οντότητα. Όπως αναλύθηκε και στο κεφάλαιο 4 ο 

καθορισµός µε σαφήνεια κάθε στρατηγικής κίνησης περιλαµβάνει απαραιτήτως την 

δήλωση της αποστολής του οργανισµού, την επισκόπηση των αξιών της, την 

αναλυτική περιγραφή των δραστηριοτήτων  της και το κοινό στο οποίο απευθύνεται.  

Μέσα από την εσωτερική ανάλυση µπορούν να προσδιοριστούν οι 

κατευθύνσεις που θα ακολουθήσει η επιχείρηση τα επόµενα χρόνια. Ωστόσο, είναι 

παράλογο να υποτεθεί ότι αυτή η ανάλυση εµπεριέχει κάθε πιθανή απάντηση για 

όλα τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει µία επιχείρηση, οπωσδήποτε όµως βοηθά τη 

διοικητική µονάδα να είναι κατάλληλα προετοιµασµένη απέναντι στις πιθανές 

ευκαιρίες ή παγίδες που θα παρουσιαστούν, επειδή υπάρχει µία καλή γνώση τόσο 

των δυνατοτήτων της επιχείρησης όσο και του κλάδου που αυτή δραστηριοποιείται. 

Πολλές φορές η διαδικασία της ανάλυσης του εσωτερικού περιβάλλοντος 

καταλήγει να είναι  η χρησιµότερη καθώς αποτελεί  «ακτινογραφία» της επιχείρησης 

και δίνει τη δυνατότητα στον δηµιουργό να έχει επίγνωση στο παρόν όλων των 

δυνατών ενδεχοµένων και κινδύνων που πρόκειται να αντιµετωπίσει µελλοντικά η 

επιχείρηση και έτσι να σχεδιάσει την τακτική που θα πρέπει ακολουθήσει στρατηγικά 

εκφρασµένη σε συγκεκριµένες ενέργειες. 

Λαµβάνοντας υπόψη όλα τα δεδοµένα που προκύπτουν από την παραπάνω 

µελέτη ένα επιτυχηµένο business plan οφείλει να ορίσει την στρατηγική που θα 

ακολουθήσει. Επειδή στην συγκεκριµένη περίπτωση εξετάζουµε το ενδεχόµενο 

δηµιουργίας µιας Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης δεν µπορούµε να   

περιγράφουµε την τιµολογιακή πολιτική που προτίθεται να ακολουθήσει η 

επιχείρηση ή τη διαµόρφωση των τιµών της σε σχέση µε τον ανταγωνισµό και τους 
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στόχους της για προσέλκυση και ικανοποίηση των πελατών ούτε την Στρατηγική 

Πωλήσεων και ∆ιανοµής. Ωστόσο, είναι σηµαντικό να συγκεκριµενοποιήσουµε τους 

στόχους που έχουµε θέσει και να περιγράψουµε µε ποιο τρόπο διατίθεται να 

προωθήσει τις υπηρεσίες της. Επίσης, κοµβικό σηµείο είναι η απόφαση πιθανών 

συνεργασιών µε άλλες παρεµφερείς ή συµπληρωµατικές επιχειρήσεις ως προς το 

αντικείµενο της δικής µας επιχείρησης ή ακόµα και εµπορικές επιχειρήσεις. Ιδιαίτερη 

προσοχή ως προς τον καθορισµό στρατηγικής έχει το Πλάνο Προώθησης και 

Επικοινωνίας, καθώς σε αυτό θα πρέπει να αναφέρουµε πώς σκοπεύει η επιχείρηση 

να προωθήσει τις υπηρεσίες της (π.χ διαφήµιση), το χρονοδιάγραµµα και το πιθανό 

κόστος των ενεργειών. 

Απαραίτητο στάδιο για την ορθή κατάρτιση µιας Κοινωνικής Συνεταιριστικής 

Επιχείρησης είναι ο σχεδιασµός των υποδοµών και η οργάνωση των διοικητικών 

λειτουργιών της. Ουσιαστικά,  µε αυτό το βήµα καταγράφονται πληροφορίες οι 

οποίες θα αποτελέσουν χρήσιµα εργαλεία για τη συγκρότηση της ιδρυτικής οµάδας 

µιας κοινωνικής επιχείρησης. Προετοιµάζοντας ένα πλάνο που θα αφορά την νοµική 

µορφή, την οργάνωση και τις υποδοµές της επιχείρησης έχουµε πλέον τις πρακτικές 

οδηγίες για τη δηµιουργία ενός κοινωνικού επιχειρηµατικού σχεδίου αναδεικνύοντας 

τη σηµασία της οικονοµικής και διοικητικής αποτύπωσης κάθε ιδέας που φιλοδοξεί 

να γίνει βιώσιµη. Σε αυτό το σηµείο είναι απαραίτητο να τονίσουµε ότι καµία ιδέα δεν 

µπορεί να κριθεί υλοποιήσιµη αν η δοµή της οργάνωσης δεν προβλέπει ως ένα 

βαθµό τρόπους για την οικονοµική του ευµάρεια. Η στρατηγική και η βιωσιµότητα 

µιας επιχείρησης εξαρτώνται από τη συλλογή των πόρων και η κατανοµή αυτών. 

Ουσιαστικά, από την συγκέντρωση των πόρων εξαρτάται και ο βαθµός της 

αυτονοµίας του οργανισµού, χαρακτηριστικό το οποίο είναι αποδεδειγµένα θεµέλιος 

λίθος του χαρακτήρα της κοινωνικής επιχειρηµατικότητας.  

Συνολικά, µέσα από το κάθε βήµα σκοπός είναι να αναδειχθούν τα 

χαρακτηριστικά πλεονεκτήµατα του επιχειρηµατικού µας σχεδίου και να ερµηνευτούν 

σε σχέση µε τις συνθήκες. Μόνο έτσι η επιχειρηµατική ιδέα µπορεί να αποκτήσει τη 

δική της θέση τόσο στον επιχειρηµατικό κόσµο, όσο και στο πεδίο της κοινωνικής 

οικονοµίας όπου ανάµεσα στα κίνητρα των επιχειρήσεων βρίσκεται η επίτευξη 

κοινωνικού έργου. 
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