
Κοινωνικζσ Επιχειριςεισ: Χτίηοντασ τθν ιδρυτικι ομάδα  
 

Σοφία Αδάμ  
 

Σεμινάριο: Δημιουργϊντασ μια κοινωνικθ επιχείρηςη  



Γιατί ζχει ςθμαςία θ ομάδα; 

 

Σε ςυνκικεσ ζλλειψθσ άλλων μορφϊν κεφαλαίου,  

 θ ομάδα είναι ο βαςικότεροσ ςυντελεςτισ παραγωγισ 



Προαπαιτοφμενα 1 

 

 

 

 Κοινζσ αξίεσ: αποτφπωςθ αξιϊν ςε επίπεδο λειτουργίασ  

 Κοινζσ προςδοκίεσ: ϊρεσ εργαςίασ και χριματα 

 Δζςμευςθ ςτθ ςυνεταιριςτικι λειτουργία 

 Δεξιότθτεσ/ικανότθτεσ/γνϊςεισ: δεν είναι μόνο τα κφρια αλλά και τα 

περιφερειακά κακικοντα 

 



Παράδειγμα: Βιολογικά γεφματα ςτο χώρο εργαςίασ 
 

 

 

Προςοχι: ΚΟΙΝΣΕΠ  Ζνταξθσ 



Προαπαιτοφμενα 2 

 

 

 

 Είςοδοσ νζων μελϊν: ςυρρίκνωςθ αρχικοφ πυρινα, ςυςτάςεισ, προςφορά 

εργαςίασ από μζλθ, ςυμμετοχι ςε άλλο ςυνεταιριςμό, μερίδια 

 Επιλογι εργαηομζνων: μζλθ-μθ μζλθ, ικανότθτεσ, αλλθλοζλεγχοσ, διαδικαςία 

αποχϊρθςθσ; 

 Εμπλοκι άλλων εταίρων: λιπτεσ των υπθρεςιϊν, προμθκευτζσ, 

χρθματοδότεσ, τυπικι ι άτυπθ ςυμμετοχι 

 



Κατανομι εργαςιών για τθν ίδρυςθ  

 

 

 

 Επιχειρθματικό ςχζδιο (ποιοσ, πότε) 

 Επιλογι νομικοφ προςϊπου 

 Επιλογι ζδρασ 

 Διαμόρφωςθ χϊρων 

 Ρρομικεια εξοπλιςμοφ 

 Άδειεσ και ζναρξθ 

Δεν πθγαίνουμε όλοι/εσ μαηί, τακτικζσ ςυναντιςεισ 



Εςωτερικι λειτουργία: Σφςτθμα διοίκθςθσ 

 

 

 

 Ροιοσ αποφαςίηει 
 

 Για τι αποφαςίηει 
 

 Ρϊσ αποφαςίηει 
 

 Ρότε παίρνονται οι αποφάςεισ 
 

 
 
 



Ποιοσ αποφαςίηει 

 

 

 

Γενικι 
Συνζλευςθ 

Διοικοφςα 
επιτροπι 

 
Αυξθμζνεσ απαιτιςεισ ι κατατατικό 
Επικυμία ι ανάγκθ ςτθν επιλογι των 
μελϊν (επικυμία αρχι, ανάγκθ ςτθ 
ςυνζχεια) 

 

 
Ρόςοι/εσ, όλα τα μζλθ; 

 



Για ποια κζματα αποφαςίηει 

 

 

 

Γενικι 
Συνζλευςθ 

Διοικοφςα 
επιτροπι 

Κριτιρια 
• Τεχνικά ι διοικθτικά ηθτιματα 
• Χρονικόσ ορίηοντασ επιπτϊςεων 
• Ρόςοι άνκρωποι επθρεάηονται 
• Κόςτοσ  
• Εντόσ Ρ/Υ ι εκτόσ 
• Ρρόβλεψθ  

 



Πώσ αποφαςίηουμε; 

 

 

 

 

 Ρλειοψθφία ι ςυναίνεςθ, ρθτι απόφαςθ 
 

 Άτυπθ ςυμφωνία μπορεί να λειτουργιςει για ολιγομελι ςχιματα ςτθν αρχι, 
αλλά νζα μζλθ ειςζρχονται, παλιά αποχωροφν 
 

 Σιωπθλι διαφωνία, αποδυνάμωςθ ςυμμετοχισ, ξζςπαςμα 
 

 Λειτουργεί θ άτυπθ ςυναίνεςθ και ξαφνικά διαφωνία, αρχι τθσ πλειοψθφίασ 
 

 Λειτουργεί θ πλειοψθφία άτυπα και κάποιοσ χάνει, κυμάται τθν αρχι τθσ 
ςυναίνεςθσ 

 



Αποφαςίηουμε πώσ κα αποφαςίηουμε 

 

 

 

Επιλογζσ: 
 Αυταρχικό μοντζλο: Ρρόεδροσ με δικαίωμα απόφαςθσ & ςυγκεκριμζνθ κθτεία 
 Συμβουλευτικό μοντζλο: ΔΣ και εκπρόςωποσ εργαηομζνων  
 Πλειοψηφικό: πλειοψηφία μελϊν-εργαζομένων, ανταγωνιςτικό, όχι ςυνεργατικό  
 Απόλυτα πλειοψηφικό: μεγαλφτερη νομιμοποίηςη από το πλειοψηφικό 
 Συναίνεςθ: αποδοχι από όλουσ/εσ, αργό, δθμοκρατικό, δεν αποκλείει τθν ανάκεςθ, 

μπορεί να υπάρχουν εξαιρζςεισ (π.χ. αποχϊρθςθ μζλουσ), δικαίωμα για βζτο 
ορίηεται-δεν είναι ατομικι προτίμθςθ, κατοχφρωςθ διαφωνίασ, μπορεί να 
χρθςιμοποιιςει ψθφοφορία! 

 Ομοφωνία: ςυμφωνία από όλουσ/όλεσ, ςπουδαίο αλλά βιϊςιμο?, group think-group 
sink 

Tip: 
Αν θζλετε να εξετάςετε εναλλακτικά ςυςτήματα, προςπαθήςτε να αποφαςίςετε για το 
μοντζλο κάνοντασ χρήςη του ίδιου του μοντζλου!  



Πότε αποφαςίηουμε 

 

 

 

 Μικρζσ ςυχνότερεσ καλφτερεσ από αραιζσ μεγαλφτερεσ (45’/εβδομάδα v 
90’/15ιμερο ι 180/μιμα) 
 

 Ο χρόνοσ τθσ ςυνάντθςθσ πρζπει να πλθρϊνεται; 
 

 Οι ςυναντιςεισ γίνονται μζςα ςτο χρόνο εργαςίασ; 
 

 Διαχείριςθ ςυςτθματικισ απουςίασ, skype meetings μζχρι διαγραφι 
 

 



Οργάνωςθ ςυναντιςεων 

 

 

 

 Σκοπόσ: αποφάςεισ (λίςτα προτεραιότθτασ), ιδζεσ, πλθροφόρθςθ 
Ατηζντα: εκ των προτζρων, κζματα, ειςθγθτισ/ςυντονιςτισ, χρόνοσ 

παρζμβαςθσ 
Χρονοδιάγραμμα: ορίηουμε μζγιςτθ επιτρεπόμενθ κακυςτζρθςθ και 

ξεκινάμε χωρίσ να περιμζνουμε, δεν κάνουμε επανάλθψθ για 
αργοπορθμζνουσ εκτόσ κι αν όλοι/εσ ζχουν ανάγκθ ςφνοψθσ, αν δεν ζχει 
παρκεί απόφαςθ ςτον προκακοριςμζνο χρόνο ςτο ςυρτάρι (δεν 
αποφαςίηουν οι ανκεκτικοί) 

Διαδικαςία: κυκλικι ι pop-corn τοποκζτθςθ, ςυμφωνϊ, χρονικό όριο, 
κλειςτά κινθτά 

όλοι: πρακτικά, χρόνοσ, ςυντονιςτισ, ειςθγθτισ 
Δεν ςυηθτάμε ξανά ςτθν ίδια ςυνάντθςθ απόφαςθ που ζχει παρκεί 
Οι αποφάςεισ ανακζτουν ρόλουσ, ποια κα το κάνει;  



Συντονιςμόσ ςυνάντθςθσ 

 

 

 

Κακικοντα 
 Διευκολφνει, δεν ζχει εξουςία 
 Μπορεί να εξαιρεκεί ςε περίπτωςθ φόρτιςθσ 
 Υπενκυμιηει το ςκοπό τθσ ςυνάντθςθσ 
 Υπενκυμίηει τα χρονικά περικϊρια 
 Πταν ξεφεφγει ο χρόνοσ ςε ζνα ηιτθμα, ηθτάει τροποποίθςθ τθσ ατηζντασ 
 Επαναλαμβάνει ςυμφωνίεσ/διαφωνίεσ 
 Αν κρατάει πολφ θ ςυνάντθςθ, ορίηει ςφντομο διάλειμμα (εκτόνωςθ) 
 Αν γίνει πολφ ζντονθ (ςυναιςκθματικό ξζςπαςμα), μαηεφει και ορίηει νζα ςυνάντθςθ 
Τεχνικζσ 
 Active listening  
 Parking space 
 Υπο-ομάδεσ 
 Δφςκολεσ περιπτϊςεισ: γιατί, διαχϊριςε άνκρωπο από ςυμπεριφορά, δϊςε χϊρο να 

ακουςτεί αλλά περιόριςε όταν κυριαρχεί 



Μια τυπικι ατηζντα 

 

 

 

 Χαιρετοφρεσ: 5’ 
 Ανακοινϊςεισ: 5’ 
 Τι ςυμφωνιςαμε τθν τελευταία φορά: 5’ 
 Αναφορά δραςτθριοτιτων: 20’ 
 Διάλειμμα 
 Θζματα ςυνάντθςθσ:  
 Ιδζεσ: 10’ 
 Ρροτάςεισ για απόφαςθ: 15’ 
 Συηιτθςθ: 20’ 
 Απόφαςθ: 10’ 
 Αξιολόγθςθ: 5’ 



Επίτευξθ ςυμφωνίασ 

 

 

 

Δομθμζνθ 
ςυηιτθςθ 

Ρρόταςθ 
Ερωτιςεισ 

Αντιδράςεισ 

Διαφωνίεσ Συμφωνία 

Λίςτα 

Απαντιςεισ 

Νζα πρόταςθ 
Ξαναγυρνάμε ςτισ 
ερωτιςεισ 

Ζλεγχοσ 

Συναίνεςθ Δζςμευςθ 

Μθ 
ςυναίνεςθ 

Εναλλακτικι 



Διαφωνίεσ 

 

 

 

Θετικά Αρνητικά 

Καλοδεχοφμενεσ Κδια ςφνκεςθ ςτρατοπζδων 

Αποςαφθνίηουν ςτόχουσ Ρρόςωπα και όχι ςυνκικεσ 

Δείχνουν πραγματικι εμπλοκι Μεγάλθ διάρκεια, παρακωλφει 
τθ διαδικαςία 

Αποτζλεςμα ενδυνάμωςθσ Ριο ςθμαντικζσ από τισ 
εξωτερικζσ απειλζσ 

Ρροωκοφν τθν ενδυνάμωςθ Αποτυχία και επιτυχία 



Γενικθ ςυνέλευςη 

 

 

 

 όλα τα μζλθ 
 min 1 φορά/ζτοσ + με απόφαςθ ΔΕ ι 1/3 μελϊν  
 Θζματα: τροποποίθςθ καταςτατικοφ, ςυγχϊνευςθ, παράταςθ τθσ διάρκειασ, διάλυςθ και 

αναβίωςθ,  ζγκριςθ ι θ τροποποίθςθ Εςωτερικοφ Κανονιςμοφ Λειτουργίασ, γενικοί όροι τθσ 
δραςτθριότθτασ του Συνεταιριςμοφ. ζγκριςθ του Ιςολογιςμοφ και του Λογαριαςμοφ 
Αποτελεςμάτων Χριςθσ, εκλογι και απαλλαγι από κάκε ευκφνθ τθσ Διοικοφςασ Επιτροπισ και 
των αντιπροςϊπων ςε Ενϊςεισ, κακϊσ και οποιαδιποτε παφςθ των μελϊν τθσ Διοικοφςασ 
Επιτροπισ, επιβολι ειςφοράσ ςτα μζλθ για τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων ηθμιϊν ι άλλων 
εξαιρετικϊν καταςτάςεων, ζγκριςθ ςυμμετοχισ ςε Κοινοπραξίεσ,ι Ενϊςεισ Συνεταιριςμϊν 
ανϊτερου βακμοφ και θ αποχϊρθςι του 

 Απαρτία: min μιςά μζλθ, αν όχι τότε αυτόματα με 1/5 μελϊν (min 2 μζλθ), αυξθμζνθ πλειοψθφία 
(2/3 ι μιςά ςτθν επαναλθπτικι) για μεταβολι του ςκοποφ ι τθσ ζδρασ, τθ μεταβολι του ποςοφ 
τθσ ςυνεταιριςτικισ μερίδασ, τον αποκλειςμό του ςυνεταίρου, τθν παράταςθ, τθ διάλυςθ, τθν 
αναβίωςθ, τθ ςυγχϊνευςθ του ςυνεταιριςμοφ, τθ μεταβολι του τρόπου διανομισ των κερδϊν, 
τθν ανάκλθςθ και τθν αντικατάςταςθ μελϊν τθσ Διοικοφςασ Επιτροπισ και τθν  τροποποίθςθ του 
καταςτατικοφ  



Διοικοφςα Επιτροπι (ΔΕ)  

 

 

 

 min 3 άτομα + αναπλθρωματικά προαιρετικά, Ρρόεδροσ, Αντιπρόεδροσ, 
Ταμίασ και Γραμματζασ 

 κθτεία 2-5 ζτθ  
 min 1 φορά/μινα + πρόςκλθςθ Ρροζδρου ι 1/3 μελϊν ΔΕ 
 Θζματα: όλα πλθν αυτϊν που είναι ςτθν αποκλειςτικι αρμοδιότθτα τθσ 

Γενικισ Συνζλευςθσ 
 Απαρτία: ορίηεται από το καταςτατικό, περιςςότερα μζλθ από αυτά που 

απουςιαηουν 
 Ψθφοφορία, πλειοψθφία, αν ιςοψθφία υπεριςχφει ο Ρρόεδροσ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch
?v=nE6mDCdYuwY  

 
Ευχαριςτϊ 

 
+ 30 6977 201279 

sof_adam77@yahoo.gr 
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