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Σφνοψθ 

Τι είναι μια κοινωνικι επιχείρθςθ; 

Ρροκλιςεισ, ποφ εδράηονται 

Ροιοσ αποφαςίηει, για τι, πϊσ, πότε 

Ρρακτικζσ ςυμβουλζσ δθμοκρατικισ λειτουργίασ 

 

 



Πρακτικζσ τθσ κοινωνικισ οικονομίασ ςτο ςφγχρονο κόςμο 
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Αγορά   
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Κερδοςκοπικι 

  

Κερδοςκοπικι   

Δθμόςιο 

  

Ανεπίςθμθ 
  

Θεςμικι 
  

Ρθγι: Pestoff (2004) 



Ο ιδεατόσ τφποσ των κοινωνικϊν επιχειριςεων  
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Αγορά 

 

 

 

Επιτυχία Αποτυχία 

• Πγκοσ δουλειάσ, γριγορθ επζκταςθ  
• Λιγότεροσ χρόνοσ για εςωτερικζσ 

ςυναντιςεισ  
• Απϊλεια κοινωνικοφ 

προςανατολιςμοφ 
• Διανομι κερδϊν ι επανεπζνδυςθ 
• Αφξθςθ εργαηομζνων-μθ μελϊν 

 

• Αλλαγζσ (ζδρα, οικονομικι 
δραςτθριότθτα) 

• Ρολφσ χρόνοσ για εςωτερικζσ 
ςυναντιςεισ  

• Ζξοδοσ μελϊν  
• Ρροςωποποίθςθ ευκφνθσ ςε 

υπερδραςτιρια μζλθ 
 



Κράτοσ 

 

 

 

 Αλλαγζσ κεςμικοφ πλαιςίου (νζα νομικι μορφι, κατάργθςθ φοροαπαλλαγϊν, 
τζλοσ επιτθδεφματοσ 

 Επιδοτιςεισ: επιφόρτιςθ ςυγκεκριμζνων μελϊν, κακυςτεριςεισ ςτθν 
εκταμίευςθ, διαφοροποίθςθ εργαηομζνων 

 Δθμόςιεσ ςυμβάςεισ: ςυνεργαςία με ΟΤΑ, κακυςτεριςεισ 
 Αλλαγζσ ευρφτερου πλαιςίου λειτουργίασ: πιςτοποιιςεισ, αδειοδοτιςεισ 
 Αςφαλιςτικζσ υποχρεϊςεισ 
 Φορολογικζσ υποχρεϊςεισ 
 Ταμείο Κοινωνικισ Οικονομίασ 



Ομάδα 

 

 

 

 Rotation ι εξειδίκευςθ 
 Συμπλθρωματικά κακικοντα μελϊν 
 Δζςμευςθ ςτθ δθμοκρατικι λειτουργία 
 Διαφάνεια οικονομικισ παρακολοφκθςθσ 
 Εξίςωςθ αρχικϊν μεριδίων ειςφοράσ 
 Αφξθςθ προςωπικοφ ι επανεπζνδυςθ 
 Αποχϊρθςθ-είςοδοσ μελϊν 
 Ιδεολογία-αγορά 
 Αποτελεςματικότθτα ι δθμοκρατία 
 Διαχείριςθ απουςίασ λόγω αςκζνειασ, τζκνων, κ.λπ.  



Κοινωνικό όφελοσ 

 

 

 

 Κοινωνικόσ προςανατολιςμόσ/αντίκτυποσ 
 

 Αγοραία λογικι/διαφζρουμε από μια τυπικι επιχείρθςθ; 
 

 Σφνδεςθ με άλλα εγχειριματα/ανταγωνιςμόσ 
 

 Ανατροφοδότθςθ από πελάτεσ, λιπτεσ των υπθρεςιϊν 
 
 
 



Εςωτερικι λειτουργία: Σφςτθμα διοίκθςθσ 

 

 

 

 Ροιοσ αποφαςίηει 
 

 Για τι αποφαςίηει 
 

 Ρϊσ αποφαςίηει 
 

 Ρότε παίρνονται οι αποφάςεισ 
 

 
 
 



ΣΤΟΠ 

 

 

 

Η πολλι ςυμμετοχι τρϊει τον εργάτθ! 
Η χειρότερθ διαδικαςία που ςυμμετείχα ςτθ ηωι μου! 

 
 

 



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  

 



Πϊσ 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 πϊσ κα αποφαςίηουμε 

 

 

 

Επιλογζσ: 
 Αυταρχικό μοντζλο: Ρρόεδροσ με δικαίωμα απόφαςθσ & ςυγκεκριμζνθ κθτεία 
 Συμβουλευτικό μοντζλο: ΔΣ και εκπρόςωποσ εργαηομζνων  
 Πλειοψθφικό: πλειοψθφία μελϊν-εργαηομζνων, ανταγωνιςτικό, όχι ςυνεργατικό  
 Απόλυτα πλειοψθφικό: μεγαλφτερθ νομιμοποίθςθ από το πλειοψθφικό 
 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 Αρνθτικά 

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 



Διαπραγμάτευςθ με αρχζσ 

 

 

 

1. Διαχϊριςε τα πρόςωπα από τισ κζςεισ 
 Κατανόθςθ όχι ςυμφωνία: Ροιο είναι ακριβϊσ το επιχείρθμα του άλλου;  

Ρροςπάκθςε να μπεισ ςτθ κζςθ του, Μθν κεωρείσ δεδομζνο ότι θ άλλθ κα 
πραγματϊςει τουσ χειρότερουσ φόβουσ ςου, δεν φταίει για το πρόβλθμα ο άλλοσ, 
θ λφςθ που προτείνεισ είναι ελκυςτικι για τθν άλλθ πλευρά; 

 Συναιςκιματα: Αποδζξου τθ ςυναιςκθματικι φόρτιςθ, Ρροςπάκθςε να 
καταλάβεισ τθν πθγι του κυμοφ ι του φόβου, μθν κεωρείσ αμζςωσ ότι τα 
ςυναιςκιματα του άλλου είναι παράλογα, προςπάκθςε να μθν απαντιςεισ ςτο 
ςυναίςκθμα με ςυναίςκθμα, απολογία-ςυμπάκεια 

 Τεχνικζσ ςυνομιλίασ: προςοχι μιλάμε ςτθν άλλθ πλευρά όχι ςτο ακροατιριο τθσ 
δικισ μασ, ακοφμε-δεν ςχεδιάηουμε τθν απάντθςι μασ όταν ο άλλοσ μιλάει, 
ςυνόψιςε τα βαςικά επιχειριματα του άλλου, δεν κάνουμε επίκεςθ, μιλάμε για 
τον εαυτό μασ 



Διαπραγμάτευςθ με αρχζσ 

 

 

 

2.  Κατάςταςθ όχι κζςθ  
  
 Ρολλά από τα επιχειριματα οφείλονται ςτθν προςωπικι μασ κατάςταςθ 

αλλά διατυπϊνονται με τρόπο αφθρθμζνο ωσ άποψθ. Αυτό μπορεί να 
οδθγιςει εφκολα ςε πείςμα γιατί επενδφεται περιςςότερο από τθν απλι 
αποδοχι τθσ προςωπικισ μασ κατάςταςθσ 

 Πταν διατυπϊνεται ωσ κζςθ, κα υπάρξει νικθτισ ι χαμζνοσ, ενϊ μασ 
ενδιαφζρουν οι ςυνκζςεισ που χωράνε τουσ/τισ περιςςότερουσ/εσ 

 Συχνά γνωρίηουμε ότι ο λόγοσ που τίκεται ζνα ηιτθμα είναι γιατί υπάρχει 
προςωπικόσ λόγοσ, όταν όλοι το καταλαβαίνουν αλλά δεν το λζνε, θ 
διαδικαςία δεν είναι ειλικρινισ  

 
 



Διαπραγμάτευςθ με αρχζσ 

 

 

 

3.  Επινόθςθ λφςεων  
  
 Brainstorming, μθν αποκλείςεισ εναλλακτικζσ, ρίξε ςτο τραπζηι, μθν αξιολογείσ 
 Αντικρουόμενα ςυμφζροντα: τι ςου κάνει το περιςςότερο καλό με το μικρότερο 

κόςτοσ για μζνα και αντίςτροφα; 
 Αντικειμενικά κριτιρια: αυτό που ςυμφωνοφμε δεςμεφει και αν δεν λειτουργεί 

το αλλάηουμε ςτο μζλλον, φζρνουμε ςτοιχεία, επαγγελματικοί κϊδικεσ  
 Κριτιρια διαδικαςίασ: όταν πειςμϊνει μια μεριά, ορίηουμε κριτιρια για τθ 

διαδικαςία (π.χ. δεν μπορείσ να επαναφζρεισ ζνα επιχείρθμα που ζχει 
απαντθκεί ςυνζχεια) 
 



Διαπραγμάτευςθ με αρχζσ 

 

 

 

4.  Διαφορά ιςχφοσ  
  
 Ροια είναι θ καλφτερθ εναλλακτικι μου ςε ςχζςθ με μια ςυμφωνία κατόπιν 

διαπραγμάτευςθσ; (best alternative to negotiated agreement), αλλιϊσ 
διαπραγματεφεςαι τυφλά, θ ιςχφσ προζρχεται από αυτι τθ κζςθ  

 Ρροςπάκθςε να βελτιϊςεισ τθ κζςθ ςου 
 Ξεκακάριςε τισ εναλλακτικζσ ςου, αυτι θ διαδικαςία ςυνικωσ ανεβάηει τον πιχθ  

 
 



Διαπραγμάτευςθ με αρχζσ 

 

 

 

5. Ο άλλοσ δεν διαπραγματεφεται με αρχζσ 
  
 Ρροςπάκθςε να ςυνεχίςεισ τθ διαπραγμάτευςθ με αρχζσ, ςυχνά είναι 

μεταδοτικι 
 Θζςε ερωτιματα ςτον άλλο, χρθςιμοποίθςε τθ ςιωπι 
 Επαναδιατφπωςε προςωπικζσ επικζςεισ ωσ ςυηιτθςθ για το πρόβλθμα και όχι 

για τα πρόςωπα 
 Χρθςιμοποίθςε εξωτερικι βοικεια: ο διαμεςολαβθτισ βλζπει αυτόνομα τθν 

κάκε πλευρά, καταγράφει όλεσ τισ κζςεισ που αναπτφχκθκαν, το ξαναδίνει 
προσ ανατροφοδότθςθ, διαμορφϊνει μια πρόταςθ επίλυςθσ, επιςτρζφει για 
ανατροφοδότθςθ μζχρι να επιτευχκεί ςυμφωνία 



Διαπραγμάτευςθ με αρχζσ 

 

 

 

6. Η άλλθ χρθςιμοποιεί βρϊμικα κόλπα 
  
 Εξαπάτθςθ για τα δεδομζνα, ηιτθςε κοινοποίθςθ  
 Αποκάρυννε προςωπικζσ επικζςεισ αναγνωρίηοντάσ τεσ ωσ τζτοιεσ 
 Χριςθ απειλϊν: κριτιρια διαδικαςίασ 
 Άρνθςθ διαπραγμάτευςθσ ωσ διαπραγματευτικό όπλο. υπερβολικζσ 

αξιϊςεισ 
 Αρνιςου τθ ςυρρίκνωςθ των εναλλακτικϊν   
 



Εποικοδομθτικι κριτικι 

 

 

 

 Επικζντρωςε ςτο ςυγκεκριμζνο χαρακτθριςτικό, όχι ςε όλθ τθν προςωπικότθτα 
(π.χ. αργεί ςυςτθματικά ςτθ δουλειά) 

 Δικαιϊματα: ζχεισ δικαίωμα να αςκιςεισ ζλεγχο ςτον τρόπο που εργάηεται ςε 
ςχζςθ με τισ κοινά αποδεκτζσ υποχρεϊςεισ, ζχει δικαίωμα ςε ςεβαςμό 

 Βρεσ το χρόνο και τον τόπο για να μιλιςετε ιδιαιτζρωσ 
 Μίλθςε για δεδομζνα και ςυναιςκιματα, όχι για αφθρθμζνεσ απόψεισ 
 Κάντο όςο πιο γριγορα γίνεται, μθν μαηεφεισ υλικό και ςκάςεισ 
 Θζςε το ερϊτθμα ςτο ςυνάδελφο ϊςτε να ςκεφτεί πάνω ςτισ επιπτϊςεισ που 

αυτό ζχει ςε ςζνα 
 Γίνε ςυγκεκριμζνοσ: «Πχι, δεν κεωρϊ γενικά ότι πρζπει» αλλά «τθν Τρίτθ ζκανεσ 

αυτό, ζνιωςα ζτςι, κα ικελα να κάνεισ αυτό (καλφτερα από το να μθν κάνεισ 
αυτό) και για αυτό το λόγο»  



Γενικι ςυνζλευςθ 

 

 

 

 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 πραιρετικά, 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 
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