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Τι µε φέρνει εδω; 
l  Γεννήθηκα στο χωριό Εµµανουήλ Παπάς, µε καταγωγή από τον ίδιο. 

l  Από την Α’ Γυµνασίου ζω στις Σέρρες. 

l  Εκπροσωπώ (την τελευταία τριετία) το ΤΕΙ στην Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήµου, µαζί µε το συνάδελφο Αναπ. Καθ. Νίκο Γιοβάνη. 

l  Υπηρετώ άµισθα ως Διευθύνων Σύµβουλος & Γενικός Διευθυντής το Κέντρο Επιχείρησης & Καινοτοµίας Σερρών από το 1994. 

l  Συντονίζω το διακρατικό πρόγραµµα EU4You, που έχει ως αντικείµενο την κοινωνική και πολιτισµική επιχειρηµατικότητα. 

l  Διδάσκω (µεταξύ άλλων) “Επιχειρηµατικό Σχεδιασµό & Επιχειρηµατικότητα” και στην αγγλική γλώσσα στους φιλοξενούµενους φοιτητές Erasmus+. 

l  Μεταδηµότευσα, όταν έπεισα τον αείµνηστο πατέρα µου να είναι υποψήφιος Δηµοτικός Σύµβουλος στο ψηφοδέλτιο του εξαιρετικά αγαπηµένου φίλου Σωτήρη 
Παπαντωνίου. 

l  Δεν είµαι υποψήφιος! 



Ζητώ την ανοχή σας για το βαρετό µέρος 
l  Τι είναι και τι δεν είναι Επιχειρηµατικότητα: 

-  Η υλοποίηση µιας ιδέας, που µπορεί να ικανοπιοιεί τις επιθυµίες µιας οµάδας 
πληθυσµού, πρόθυµου να πληρώσει παραπάνω από το κόστος. 

-  Η υλοποίηση µιας ιδέας που επιλύει ένα κοινωνικό πρόβληµα, που το 
πληρώνουν οι πολίτες εθελοντικά και ανταποδοτικά. 

-  Η υλοποίηση µιας ιδέας που επιλύει ένα κοινωνικό πρόβληµα, που το πληρώνει το 
Κράτος, δεν αποτελεί επιχειρηµατικότητα. 

-  Η χρηµατοδότηση 100% από την εθνική ή την Ευρωπαϊκή οικονοµία, δεν είναι 
επιχειρηµατικότητα. 



Κοινωνική Επιχειρηµατικότητα; 
α) να παρέχουν υπηρεσίες στα µέλη τους ή στην κοινότητα δίχως να 
αποσκοπούν στη διανοµή κερδών.  
β) να διοικούνται αυτόνοµα.  
γ) να έχουν δηµοκρατικές διαδικασίες διοίκησης – διαχείρισης. «Ένα 
µέλος = µία ψήφος». 
δ) να δίνεται έµφαση στον άνθρωπο έναντι της εργασίας και του 
κεφαλαίου. Προσοχή στη λέξη Έµφαση... 



Δηλαδή; 
l  Δηµιουργία Αστικού Συνεταιρισµού, από µια οµάδα προσώπων (ή και επιχειρήσεων ή 
και Συλλόγων, ή και φορέων του Δηµοσίου, αλλά µέχρι το 30% αθροιστικά). 

l  Τα κέρδη του δεν διανέµονται στα µέλη. Ένα µέρος διατίθεται ως «κίνητρο 
παραγωγικότητας» στους εργαζόµενους, που µπορεί να είναι µέλη. 

l  Τα µέλη του φορέα δεν έχουν την εµπορική ιδιότητα και δεν έχουν ασφαλιστικές 
υποχρεώσεις, εκτός αν εργάζονται ως υπάλληλοι στο Συνεταιρισµό. 



Πολιτισµική Επιχειρηµατικότητα 
l  Διοργάνωση διάδοσης της κάθε µορφής τέχνης. 

l  Τα έξοδα της διοργάνωσης πρέπει να υπερκαλύπτονται από τις εισπράξεις που πληρώνουν οι 
ενδιαφερόµενοι. (πχ ως ποσοστό στην τιµή ενός πίνακα). 

l  Αµοιβές των συντελεστών, ως αποτέλεσµα συµφωνίας. 

l  Αµοιβές και του φορέα, από τα έσοδα ή και τα κέρδη των εκθετών – παρουσιαστών, 
συγγραφέων κλπ. 



Κυκλική Οικονοµία 
l  Εκτός από την Ανακύκλωση, όπως τη γνωρίζουµε, υπάρχουν 
και άλλες µορφές εξοικονόµησης ενέργειας, όπως: 
-  Χρησιµοποίηση µερών από κατεστραµµένα αυτοκίνητα, ως 
ανταλλακτικά. 

-  Ανανέωση ή και αναπαλαίωση επίπλων. 

-  Ανανέωση ή και αναπαλαίωση κτιρίων. 

-  Αγορά µεταχειρισµένων. 



Τι άλλο; 
l  Αποθήκευση του νερού των βροχών, από «πράσινες» σκεπές. 

l  Αποθήκευση «θερµικής ενέργειας» στο έδαφος. 

l  Χρήση ηλιακής θερµότητας για την ψύξη κτιρίων! 

l  Χρήση υλικών για την κατασκευή οδοστρωµάτων (υλικά κατεδάφισης, φθαρµένα 
ελαστικά, υπολείµµατα κατεργασίας και άλλα όµοια). 



Και τι κάνουµε εµείς; 
Συµµετοχή του Τµήµατος ΤΕ Πολιτικών 
Μηχανικών κλπ, στο πρόγραµµα PAES, 
του ΤΕΙ και ήδη Διεθνές Πανεπιστήµιο. 

Συµµετοχή του Κέντρου Επιχείρησης & 
Καινοτοµίας (BIC) στο πρόγραµµα 
«Κοινωνικής Επιχειρηµατικότητας» 
Erasmus+ 

Συµµετοχή στο πρόγραµµα MAPS για την 
ένταξη των πρώην στρατοπέδων στη 
χρήση των δηµοτών. 



Στο Νοµό Σερρών λειτουργούν 
πάνω από 20 Κοιν.Σ.Επ.  



Μορφές Κοιν.Σ.Επ. 

l Ένταξης 

l Κοινωνικής Φροντίδας 

l Επιχειρήσεις Συλλογικού και Παραγωγικού 
Σκοπού 



Ένταξης 
Αφορούν στην ένταξη στην οικονοµική και κοινωνική ζωή των ατόµων που ανήκουν στις Ευάλωτες Οµάδες Πληθυσµού δηλαδή τις οµάδες εκείνες του πληθυσµού 
που η ένταξή τους στην κοινωνική και οικονοµική ζωή εµποδίζεται από σωµατικά και ψυχικά αίτια ή λόγω παραβατικής συµπεριφοράς. Σε αυτές ανήκουν άτοµα 
µε αναπηρίες (σωµατικές ή ψυχικές ή νοητικές ή αισθητηριακές), εξαρτηµένα ή απεξαρτηµένα από ουσίες άτοµα, οροθετικοί, φυλακισµένοι/αποφυλακισµένοι, 
ανήλικοι παραβάτες. Ποσοστό 40% κατ’ ελάχιστον των εργαζοµένων στις Επιχειρήσεις αυτές ανήκουν υποχρεωτικά στις Ευάλωτες Οµάδες Πληθυσµού. 
Ελάχιστος αριθµός µελών 7 



Κοινωνικής Φροντίδας 
l  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 

l  Ελάχιστος αριθµός µελών 5. 



Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού 
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. 
Ελάχιστος αριθµός µελών 5 



Μετά την  Κοιν.Σ.Επ. Τι; 
l  Μετατροπή σε οποιαδήποτε εταιρική µορφή, δηλαδή: 

l  Ο.Ε. ή Ε.Ε. (αν τα µέλη δικαιούνται να έχουν την ιδιότητα του εµπόρου). 
Πάντως, αυτή η επιλογή δεν συνιστάται. 

l  Α.Ε. ή Ε.Π.Ε.  

l  Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (ΙΚΕ). 

l  Κερδοσκοπικός Αστικός Συνεταιρισµός. 

l  Ακόµη και Αστική µη Κερδοσκοπική Εταιρία (γενικώς δε συνιστάται).  



Κοιν.Σ.Επ. Γιατί; 
l  Τα µέλη (που την ιδρύουν και τη διοικούν) δεν 
έχουν υποχρεώσεις και ευθύνες (εκτός από τις 
ποινικές για απάτες κ.α.) 

l  Μερικά ή όλα τα µέλη µπορούν να 
προσλαµβάνονται ως υπάλληλοι για όσο χρόνο 
υπάρχει αντικείµενο εργασίας. 


