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Εισαγωγή 

 

Περιγραφή του έργου  

 

Οι εταίροι στο έργο αυτό στοχεύουν στην αύξηση των κινήτρων για την ίδρυση κοινωνικών 

επιχειρήσεων και στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής στις τοπικές κοινότητες. Μέσω αυτού του 

έργου, η σύμπραξη στοχεύει όχι μόνο να παράγει αποτελέσματα και αντίκτυπο μέσω της έρευνας και 

της κατάρτισης, αλλά και να κάνει το επόμενο βήμα με τη δημιουργία μιας πλατφόρμας crowdfunding. 

Δώδεκα εκστρατείες crowdfunding θα ξεκινήσουν σε αυτή την πλατφόρμα crowdfunding κατά τη 

διάρκεια της υλοποίησης του έργου. Το έργο αναπτύσσει επίσης ένα ολοκληρωμένο επιχειρηματικό 

μοντέλο κοινωνικής επώασης για επιχειρηματίες. Για να καταλήξουν σε αυτό το ΙΟ, θα διεξάγουν 

έρευνα για τον εντοπισμό μοντέλων επώασης για επιχειρηματίες και κοινωνικές επιχειρήσεις στη 

Ρουμανία, την Ιταλία και την Κύπρο, χρησιμοποιώντας άλλες σχετικές μελέτες περιπτώσεων από χώρες 

που δεν είναι εταίροι. Τα αποτελέσματα αυτά θα αποτελέσουν τη βάση για 3 ενημερωτικά δελτία 

πολιτικής (Ρουμανία, Ιταλία και Κύπρος) που θα περιέχουν συστάσεις για την κοινωνική 

επιχειρηματικότητα. Αναπτύσσονται επίσης δύο ανθρωποκεντρικές εκπαιδευτικές συνεδρίες για την 

κοινωνική επιχειρηματικότητα. 

 

Πληροφορίες για τους εταίρους  

Επικεφαλής αυτής της συνεργασίας είναι το Ίδρυμα CIVITAS Foundation for Civil Society Cluj – ένας 

οργανισμός που εκπροσωπεί τον μη κερδοσκοπικό τομέα στη Ρουμανία για πάνω από 25 χρόνια, 

βελτιώνοντας την καθημερινή ζωή των τοπικών κοινοτήτων. Τα τελευταία 25 χρόνια έχουν επιτύχει 

πάνω από 200 έργα που υλοποιήθηκαν με επιτυχία, πάνω από 110 ολοκληρωμένες συνεργασίες και 35 

στρατηγικές κοινοτικής ανάπτυξης. 

Το Danis Foundation for Management Development (Danis Foundation) είναι επίσης ένας ρουμανικός 

μη κερδοσκοπικός οργανισμός, που ιδρύθηκε το 2000. Το Ίδρυμα Danis προωθεί και υποστηρίζει την 

επαγγελματική αριστεία και την κοινωνική υπευθυνότητα των σημερινών και μελλοντικών διευθυντών 

και επιχειρηματιών μέσω προγραμμάτων ανάπτυξης της διοίκησης, ανάπτυξης της νεολαίας και 

εκπαίδευσης στην επιχειρηματικότητα. Η κύρια εξειδίκευση του Ιδρύματος Danis είναι η 

επαγγελματική ανάπτυξη των νέων και η εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα. Ετησίως, το Ίδρυμα 

Danis εργάζεται με περίπου 100-150 νέους (16-25 ετών). 
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Ο ιταλός εταίρος είναι η Materahub, ένας "χώρος" όπου συναντώνται άνθρωποι και επιχειρήσεις, 

ενθαρρύνοντας τη δημιουργία νέων ευκαιριών απασχόλησης και προωθούν τη βιώσιμη ανάπτυξη 

μέσω της καθοδήγησης, της κατάρτισης και της ανάπτυξης επιχειρήσεων. Μια κοινοπραξία 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων που συνδυάζει την τεχνογνωσία ενός φορέα εκπαίδευσης και κατάρτισης 

(Quality For - διαπιστευμένο στην περιοχή Basilicata), μιας εταιρείας συμβούλων με εμπειρία στη 

διαχείριση έργων της ΕΕ και στη διασφάλιση ποιότητας (Quality Program), ενός διεθνούς φορέα 

πιστοποίησης (ACS Registrars Italia) και ενός κοινωνικού συνεταιρισμού που διαχειρίζεται την 

πολιτιστική κληρονομιά και τις δημιουργικές δραστηριότητες στον χώρο της UNESCO στη Ματέρα 

(Artezeta). 

Το Centre for Non-Profit Legislation (CLNR) είναι ένας άλλος μη κερδοσκοπικός οργανισμός στη 

Ρουμανία που παρέχει συμβουλευτική, συνηγορία και εκπαιδευτικά περιβάλλοντα μάθησης για 

εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών, εκπαιδευτικούς και εργαζόμενους στη νεολαία.  Κοινωνική 

συμμετοχή, επιχειρηματική δράση, δημόσια πολιτική, μη τυπική εκπαίδευση. 

Η SYNTHESIS είναι ένας οργανισμός πρωτοπόρος στον τομέα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και 

της κοινωνικής καινοτομίας στην Κύπρο. Ίδρυσε και λειτουργεί το "Hub Nicosia", ένα εκπαιδευτικό 

κέντρο και μια κοινότητα οργανισμών με πολιτιστικούς, περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς στόχους. Το 

όραμα της SYNTHESIS είναι το "Hub Nicosia" να γίνει η πρώτη θερμοκοιτίδα κοινωνικών επιχειρήσεων 

στο νησί. 

Η DIESIS coop είναι μια ευρωπαϊκή μη κερδοσκοπική υπηρεσία έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα της 

κοινωνικής οικονομίας, των συνεταιρισμών και των συμμετοχικών επιχειρήσεων. Η αποστολή της 

DIESIS είναι να στηρίξει την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας, ιδίως των συνεταιρισμών και των 

κοινωνικών επιχειρήσεων στην Ευρώπη, μέσω της υλοποίησης δραστηριοτήτων που βασίζονται στη 

γνώση, όπως η κατάρτιση, η ανάπτυξη σχεδίων, οι συμβουλευτικές και γνωμοδοτικές υπηρεσίες, η 

τεχνική βοήθεια και η έρευνα. Μέλη του Diesis είναι 25 οργανώσεις από 14 χώρες. 

 

Σύνδεση με άλλα παραδοτέα του έργου  

 

Το παρόν έγγραφο αποτελεί το πνευματικό αποτέλεσμα αυτού του έργου. Πρώτα απ' όλα, βασίζεται σε 

3 άλλα παραδοτέα που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του έργου: το μοντέλο επώασης κοινωνικών 

επιχειρήσεων που δημιουργήθηκε στη Ρουμανία, αυτό στην Κύπρο και το τρίτο στην Ιταλία. 

Ενσωματώνει επίσης τα αποτελέσματα 20 μελετών περιπτώσεων των καλύτερων ιστοριών επιτυχίας 

επιχειρηματικής ανάπτυξης από ευρωπαϊκές χώρες που δεν είναι εταίροι. Αυτός ο 

οδηγός/εργαλειοθήκη αποτελεί τη βάση και για τις δύο εκπαιδευτικές συνεδρίες του έργου. Αυτό το 
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παραδοτέο θα ενσωματωθεί σε 2 άλλα, το ένα είναι ο σχεδιασμός της συνεδρίας κατάρτισης για τους 

υπαλλήλους των εταίρων και ο σχεδιασμός της συνεδρίας κατάρτισης για 60 επιχειρηματίες.  Κατά τη 

διάρκεια των εκπαιδευτικών συνεδριών, ο οδηγός και η εργαλειοθήκη θα χρησιμοποιηθούν ως σημείο 

εστίασης και θα καταστούν διαθέσιμα σε οποιονδήποτε ενδιαφέρεται για το θέμα, καθώς θα 

αναρτηθούν στο διαδίκτυο ως δωρεάν εργαλείο για κοινωνικούς επιχειρηματίες. Το έγγραφο αυτό θα 

αναρτηθεί επίσης στην πολύγλωσση πλατφόρμα του έργου, το οποίο είναι ένα δωρεάν εργαλείο για 

όλους όσοι έχουν πρόσβαση στην πλατφόρμα. 
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Κεφάλαιο 1. Βασικοί ορισμοί 

 

Ορισμός κοινωνικών υποθέσεων 

 

Ο επιχειρησιακός ορισμός της ΕΕ για την κοινωνική επιχείρηση είναι: "Κοινωνική επιχείρηση": "Μια 

κοινωνική επιχείρηση είναι ένας φορέας της κοινωνικής οικονομίας του οποίου πρωταρχικός στόχος 

είναι να έχει κοινωνικό αντίκτυπο και όχι να αποκομίζει κέρδη για τους ιδιοκτήτες ή τους μετόχους του. 

Λειτουργεί παρέχοντας αγαθά και υπηρεσίες στην αγορά με επιχειρηματικό και καινοτόμο τρόπο και 

χρησιμοποιεί τα κέρδη της πρωτίστως για την επίτευξη κοινωνικών στόχων. Διαχειρίζεται με ανοικτό 

και υπεύθυνο τρόπο και, ιδίως, εμπλέκει τους εργαζόμενους, τους καταναλωτές και τα ενδιαφερόμενα 

μέρη που επηρεάζονται από τις επιχειρηματικές δραστηριότητές της." 

Η Επιτροπή χρησιμοποιεί τον όρο "κοινωνική επιχείρηση" για να καλύψει τους ακόλουθους τύπους 

"επιχειρήσεων": 

● εκείνες για τις οποίες ο κοινωνικός στόχος είναι το κίνητρο της εμπορικής δραστηριότητας, συχνά με 

τη μορφή υψηλού επιπέδου κοινωνικής καινοτομίας, 

● εκείνες των οποίων τα κέρδη επανεπενδύονται κυρίως για την επίτευξη αυτού του κοινωνικού 

στόχου, 

● η μέθοδος οργάνωσης ή το σύστημα των μετόχων τους αντικατοπτρίζει την αποστολή τους, 

χρησιμοποιώντας δημοκρατικές ή συμμετοχικές αρχές ή εστιάζοντας στην κοινωνική δικαιοσύνη. 

 

Καθορισμός του επιχειρηματικού μοντέλου 

 

Ο όρος επιχειρηματικό μοντέλο αναφέρεται στο σχέδιο μιας εταιρείας για την επίτευξη κέρδους. 

Προσδιορίζει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που σκοπεύει να πωλήσει η εταιρεία, την προσδιορισμένη 

αγορά-στόχο και τυχόν αναμενόμενες δαπάνες. Τα επιχειρηματικά μοντέλα είναι σημαντικά τόσο για 

τις νέες όσο και για τις καθιερωμένες επιχειρήσεις. Βοηθούν τις νέες επιχειρήσεις να προσελκύσουν 

επενδύσεις, να προσλάβουν νέους υπαλλήλους να παρακινήσουν τη διοίκηση και το προσωπικό. Οι 

καθιερωμένες επιχειρήσεις θα πρέπει να επικαιροποιούν τακτικά τα επιχειρηματικά τους σχέδια, 

διαφορετικά θα αποτύχουν να προβλέψουν τις μελλοντικές τάσεις και προκλήσεις. Τα επιχειρηματικά 

σχέδια βοηθούν τους επενδυτές να αξιολογήσουν τις επιχειρήσεις για τις οποίες ενδιαφέρονται.  
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Ορισμός προγραμμάτων επώασης και επιτάχυνσης 

 

Οι Lewis et al. (2011, σ. 2) θεωρούν ότι οι όροι επιταχυντής και θερμοκοιτίδα είναι συνώνυμοι και 

μερικές φορές χρησιμοποιούνται εναλλακτικά, ένω άλλοι ερευνητές όπως οι Miller & Bound (2011) και 

Cohen (2013) διαφωνούν. Οι Miller & Bound (2011, σ. 3) ορίζουν ότι ένα πρόγραμμα επιτάχυνσης 

διαθέτει πέντε βασικά χαρακτηριστικά που το διαφοροποιούν από τις θερμοκοιτίδες. Τα 

χαρακτηριστικά αυτά είναι: ο ιδιαίτερα ανταγωνιστικός χαρακτήρας των προγραμμάτων επιτάχυνσης, η 

παροχή προκαταβολικής επένδυσης, η εστίαση στην ομάδα και όχι στον μεμονωμένο ιδρυτή, το 

σύντομο χρονικό διάστημα λειτουργίας τους και ο σχηματισμός σε " cohorts " και όχι σε ένα 

μεμονωμένο ιδρυτή. Ο Cohen (2013) προσθέτει ένα ακόμη χαρακτηριστικό που διακρίνει τον 

επιταχυντή από άλλους οργανισμούς υποστήριξης. Ο Cohen (2013, σ. 20) προτείνει ότι η ολοκλήρωση 

του προγράμματος περιλαμβάνει συνήθως μια "εκδήλωση επίδειξης" που εκθέτει τους επιχειρηματίες 

σε επενδυτές. 

Ο Levinsohn (2014, σ. 4) ορίζει τους επιταχυντές χρησιμοποιώντας τον ορισμό δύο επιπέδων που 

περιλαμβάνει τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά, τα οποία είναι απαραίτητα, και τα λιγότερο σημαντικά 

(πιο συνηθισμένα) χαρακτηριστικά, ως εξής. 

"Οι επιταχυντές ως ένα μη τυπικό πρόγραμμα επιχειρηματικής εκπαίδευσης που έχει ως στόχο: 

- να συντομεύσει τη διαδικασία ανάπτυξης ενός ή περισσότερων σταδίων δημιουργίας μιας νέας 

επιχείρησης, 

- βελτίωση της ποιότητας του προϊόντος ή της υπηρεσίας μιας νέας επιχείρησης, 

- βελτίωση της οικονομικής βιωσιμότητας, 

- να εκπαιδεύουν επιχειρηματίες ταυτόχρονα ως ομάδα, 

- περιλαμβάνουν εντατική διαδικασία ανάπτυξης περιορισμένης διάρκειας, με μέγιστη διάρκεια 

προγράμματος έξι μηνών, 

- περιλαμβάνουν ένα δομημένο πρόγραμμα εκπαίδευσης προσανατολισμένο στις επιχειρήσεις, 

- παρέχουν στους επιχειρηματίες εξατομικευμένη υποστήριξη ή/και καθοδήγηση, 

- περιλαμβάνουν την επέκταση ή/και την αναβάθμιση του δικτύου του επιχειρηματία". 

Levinsohn, 2014, σ. 4.) τόνισε επίσης άλλα (πιο κοινά) χαρακτηριστικά των επιταχυντών: 

- "μια ανοικτή και άκρως ανταγωνιστική διαδικασία επιλογής, 
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- παροχή χρηματοδότησης εκκίνησης ή γνωριμία των επιχειρηματιών με δυνητικούς επενδυτές, 

- κοινόχρηστος χώρος γραφείων σε κοινόχρηστο χώρο με επικουρική πρόσβαση σε βασικές διοικητικές 

υπηρεσίες". 

Από την άλλη πλευρά, οι θερμοκοιτίδες θεωρούνται ότι έχουν μεγαλύτερη διάρκεια, προσφέρουν 

χώρους γραφείων, ευκαιρίες χρηματοδότησης, υπηρεσίες ατομικής καθοδήγησης και συνδέουν τις 

εκκολαπτόμενες εταιρείες με δυνητικούς επενδυτές (Cohen, 2013, σ. 19). Σύμφωνα με την Οικονομική 

Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (UNECE), "μια θερμοκοιτίδα είναι ένας χώρος όπου οι 

νεοσύστατες εταιρείες συγκεντρώνονται σε έναν περιορισμένο χώρο". Αυτός ο ορισμός αναφέρεται 

στις θερμοκοιτίδες ως ένα σπίτι για τις νεοσύστατες εταιρείες. 

Η National Business Incubation Association (NBIA) ορίζει τις θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων ως καταλύτη 

για την περιφερειακή ή εθνική οικονομική ανάπτυξη. Η NBIA κατηγοριοποιεί τις θερμοκοιτίδες-μέλη 

της σύμφωνα με τους ακόλουθους πέντε τύπους θερμοκοιτίδων: 

● ακαδημαϊκά ιδρύματα, 

● μη κερδοσκοπικές αναπτυξιακές εταιρείες, 

● κερδοσκοπικές εταιρείες ανάπτυξης ακινήτων, 

● εταιρείες επιχειρηματικών κεφαλαίων, 

● συνδυασμός των ανωτέρω. 

Από αυτόν τον πίνακα βλέπουμε ότι, κατά κύριο λόγο, η δομή διαφέρει μεταξύ της χρονικής επιλογής, 

των υπηρεσιών, της χρηματοδότησης και της δικτύωσης ποικίλλει ανάλογα με την εστίαση της 

θερμοκοιτίδας και των επιταχυντών. 

Ο ορισμός του Cohens (2013) αναφέρει τα εξής: 

(1) οι επιταχυντές είναι βραχυπρόθεσμα προγράμματα που οργανώνονται από θερμοκοιτίδες, 

(2) οι επιταχυντές και οι θερμοκοιτίδες έχουν τον ίδιο ρόλο. 



 
 
 
 
 
 

11 
 

 

Πηγή: Torun (2016, p. 8) 

Όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα, οι επιταχυντές χαρακτηρίζονται ως προσανατολισμένοι προς 

το κέρδος, ενώ οι θερμοκοιτίδες δεν είναι γενικά προσανατολισμένες προς το κέρδος. 

Με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές της National Business Incubator Association, μια θερμοκοιτίδα 

επιχειρήσεων είναι ένα πρόγραμμα που έχει σχεδιαστεί για να επιταχύνει την επιτυχή ανάπτυξη των 

επιχειρηματικών εταιρειών μέσω μιας σειράς πόρων και υπηρεσιών επιχειρηματικής υποστήριξης που 

αναπτύσσονται ή ενορχηστρώνονται από τη διοίκηση της θερμοκοιτίδας και προσφέρονται τόσο στη 

θερμοκοιτίδα όσο και μέσω του δικτύου επαφών της. Ο πρωταρχικός στόχος μιας θερμοκοιτίδας 

επιχειρήσεων είναι η παραγωγή επιτυχημένων επιχειρήσεων που βγαίνουν από το πρόγραμμα 

οικονομικά και ανεξαρτητοποιούνται. Βασικό στοιχείο στον ορισμό μιας θερμοκοιτίδας είναι η παροχή 

καθοδήγησης διαχείρισης, τεχνικής βοήθειας και συμβουλών προσαρμοσμένων σε νέες 

αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις. Συνήθως, οι θερμοκοιτίδες παρέχουν επίσης στους πελάτες τους 

πρόσβαση σε κατάλληλους ενοικιαζόμενους χώρους και ευέλικτες μισθώσεις, βασικές κοινές 

επιχειρηματικές υπηρεσίες και εξοπλισμό, υπηρεσίες τεχνολογικής υποστήριξης και βοήθεια στην 

απόκτηση της απαραίτητης χρηματοδότησης για την ανάπτυξη της επιχείρησης. Οι θερμοκοιτίδες 

διαφέρουν ως προς τον τρόπο παροχής των υπηρεσιών τους, την οργανωτική τους δομή και τους 

τύπους των πελατών που εξυπηρετούν. 
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Ορισμός του μοντέλου επώασης κοινωνικών επιχειρήσεων 

 

Οι κοινωνικές επιχειρήσεις/κοινωνική επιχειρηματικότητα είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο που 

επηρεάζει τη ζωή των ανθρώπων μέσω καινοτόμων προσεγγίσεων για την επίλυση κοινωνικών 

προβλημάτων. Συνδυάζει το πάθος μιας κοινωνικής αποστολής με την επιχειρηματική πειθαρχία. Η 

κοινωνική επιχειρηματικότητα προαναγγέλλεται ως μια νέα στρατηγική για την επίλυση κοινωνικών 

προβλημάτων, τη δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης, τη διασφάλιση της βιώσιμης ανάπτυξης και την 

ανακούφιση της φτώχειας. Αποτελεί μετασχηματισμό στην προσέγγιση των προκλήσεων, δίνοντας τη 

δυνατότητα στους πολίτες να αναλάβουν πρωτοβουλίες και να αναλάβουν την ευθύνη, αντί να 

απαιτούν απλώς την αλλαγή. Οι κοινωνικές, οικονομικές και κυβερνητικές προκλήσεις που επικρατούν 

σε μια χώρα γίνονται ευκαιρίες για μια κοινωνική επιχειρηματική νοοτροπία για την έναρξη αλλαγών 

και τη δημιουργία κοινωνικού αντίκτυπου. 

Η κοινωνική επώαση βασίζεται σε ένα μοντέλο κοινωνικής ανάπτυξης, με άλλα λόγια, σε ένα μοντέλο 

ανάπτυξης της κοινωνίας των πολιτών και των κοινωνικών της σχέσεων. Αυτές οι θερμοκοιτίδες δεν θα 

επωάζουν παραγωγικούς και οικονομικά προσανατολισμένους οργανισμούς, όπως ιδιωτικές εταιρείες 

ή συνεταιρισμούς, αλλά θα βοηθούν μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς που προέρχονται από την 

κοινωνία των πολιτών και τα κοινωνικά της κινήματα, όπως ΜΚΟ (μη κυβερνητικές οργανώσεις), 

κοινοτικές ενώσεις, ταξικές οντότητες, κοινωνικά, πολιτιστικά ή περιβαλλοντικά έργα και άλλα. Οι 

κοινωνικές θερμοκοιτίδες επιτελούν μια πολύ αναγκαία (αλλά μερικές φορές παραμελημένη) 

λειτουργία στην ανάπτυξη κοινωνικών πρωτοβουλιών (Cordeiro, 2003) Με την πάροδο των ετών, έχουν 

εμφανιστεί διάφορα μοντέλα θερμοκοιτίδων που παρέχουν διαφορετικό είδος υποστήριξης για 

κοινωνικές πρωτοβουλίες. "Οι διαφοροποιήσεις στην εστίαση των κοινωνικών θερμοκοιτίδων 

οδήγησαν επίσης στην εμφάνιση μοναδικών μοντέλων λειτουργίας και χρηματοδότησης αυτών των 

θερμοκοιτίδων κοινωνικών επιχειρήσεων. Υπάρχουν πέντε μοντέλα θερμοκοιτίδων που έχουν 

αναδειχθεί για την υποστήριξη κοινωνικών επιχειρήσεων αρχικών σταδίων". (Έκθεση της Nesta, 2014) 

Τα επιχειρηματικά μοντέλα ορίζονται σε σχέση με τις αγορές, τις προσφορές προϊόντων ή υπηρεσιών 

και την προθυμία των πελατών να πληρώσουν για αγαθά και υπηρεσίες. Δεδομένου ότι οι εμπορικοί 

στόχοι δεν είναι ο μοναδικός ή ο κύριος κινητήριος μοχλός μιας κοινωνικής επιχείρησης, η κερδοφορία 

καθίσταται λιγότερο σημαντική ως συμβατικό μέτρο του επιχειρηματικού μοντέλου. Επιπλέον, η 

κοινωνική αποστολή των κοινωνικών επιχειρήσεων εξ ορισμού επιβάλλει περιορισμούς στη διανομή 

των κερδών (πλεόνασμα των εσόδων έναντι του κόστους), ώστε να διασφαλιστεί ότι αυτά 

επανεπενδύονται και, ως εκ τούτου, είναι πιο σημαντικό να δοθεί έμφαση στις ροές εσόδων παρά στην 

κερδοφορία αυτή καθεαυτή. 



 
 
 
 
 
 

13 
 

Σε ένα έγγραφο με τίτλο "Good Incubation - the craft of supporting Early-Stage Social Ventures" που 

γράφτηκε τον Απρίλιο του 2014 από τον Paul Miller και την Jessica Stacey (Nesta), οι συγγραφείς 

σημείωσαν: "Στον κοινωνικό τομέα, η "επώαση" είναι ένας πολύ νεότερος όρος και έχει γίνει ένας 

ζωντανός τομέας με μεγάλη καινοτομία και διαφορετικά μοντέλα που ευδοκιμούν σε όλο τον κόσμο. 

Ίσως είναι καλύτερο να θεωρήσουμε την επώαση ως μια φάση παρά ως ένα καθορισμένο μοντέλο από 

μόνο του. Τα υποστηρικτικά πλαίσια που έχουν προκύψει φαίνεται να εντάσσονται σε ομάδες, και ενώ 

καμία τυπολογία δεν θα είναι τέλεια, έχουμε αναπτύξει μια βασική ταξινόμηση. Ορισμένα είναι 

επίσημα συγκροτημένοι οργανισμοί, ενώ άλλα είναι προγράμματα στο πλαίσιο άλλων οργανισμών. Οι 

ομάδες αυτές είναι οι εξής: 

● Επιταχυντές πρόσκρουσης, 

●Χώροι εργασίας για κοινωνικές επιχειρήσεις, 

● Ακαδημίες κοινωνικών επιχειρήσεων, 

●Δίκτυα αγγέλων με αντίκτυπο, 

● Βραβεία κοινωνικής καινοτομίας. 

Παρόλο που το έγγραφο αυτό χρονολογείται από το 2014, μετά την έρευνα που κάναμε σε ολόκληρη 

την ΕΕ το 2020, είμαστε πλέον σε θέση να επιβεβαιώσουμε ότι αυτές οι πέντε κατηγορίες είναι οι ίδιες 

και σήμερα. 
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Κεφάλαιο 2. Έρευνα και εγκαταστάσεις για τον οδηγό και την εργαλειοθήκη 

 

2.1. Ερευνητικό υπόβαθρο 
 

Η έρευνα για το παρόν πνευματικό προϊόν βασίζεται, μεταξύ άλλων πηγών τεκμηρίωσης, σε 32 μελέτες 

περιπτώσεων που εκπονήθηκαν σχετικά με θερμοκοιτίδες, κόμβους, χρηματοδοτικά μέσα ή κοινωνικές 

επιχειρήσεις. Οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν στην Πολωνία, την Ιταλία, τη Γαλλία, την Ισπανία, το 

Βέλγιο, τη Ρουμανία και την Κύπρο. Από την ερμηνεία των περιπτωσιολογικών μελετών συλλέξαμε 

πληροφορίες σχετικά με την τοπική εμπειρία του περιβάλλοντος της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, 

τις ανάγκες, τις προκλήσεις, τα διδάγματα και τις συστάσεις που έχουν γίνει, στο πεδίο. Επιπλέον, 

πήραμε μια καλή ιδέα για το ποιες μέθοδοι επώασης είναι οι πιο συνηθισμένες και επιτυχημένες και 

ανακαλύψαμε τα δυνατά και αδύνατα σημεία στον τομέα. 

Μια άλλη πηγή τεκμηρίωσης ήταν τα 3 μοντέλα κοινωνικής επώασης που αναπτύχθηκαν στη Ρουμανία, 

την Κύπρο και την Ιταλία. Αυτά τα 3 έγγραφα μας δίνουν μια ευρύτερη προοπτική για το κοινωνικό 

επιχειρηματικό περιβάλλον. Καθώς αυτές οι 3 χώρες βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια ανάπτυξης, 

διαβάζοντας τις εκθέσεις, μπορούμε να δούμε πώς διαφέρουν οι ανάγκες και οι αγώνες των χωρών 

που βρίσκονται σε αντίθετα στάδια οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης. 

Επίσης, για την καλύτερη κατανόηση του κοινωνικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος, εκπονήθηκαν 3 

ενημερωτικά δελτία πολιτικής, ένα σε κάθε χώρα όπου δημιουργήθηκε το μοντέλο κοινωνικής 

επώασης (Ρουμανία, Κύπρος και Ιταλία). Και πάλι, κάθε σύντομη έκθεση πολιτικής αντικατοπτρίζει το 

επίπεδο και το στάδιο στο οποίο βρίσκεται σήμερα η κάθε χώρα. Αυτά τα 3 έγγραφα παρέχουν 

μεγαλύτερη σαφήνεια και εστίαση στα συμπεράσματα και τις συστάσεις που διατυπώθηκαν μετά τη 

μελέτη του τοπικού περιβάλλοντος κοινωνικής επιχειρηματικότητας. 

Όλες οι συνεντεύξεις, οι περιπτωσιολογικές μελέτες, τα ενημερωτικά δελτία πολιτικής και τα μοντέλα 

κοινωνικής επώασης επισυνάπτονται στον παρόντα οδηγό και στην εργαλειοθήκη για περαιτέρω 

έρευνα. 

 

2.2. Μοντέλα επώασης κοινωνικής επιχειρηματικότητας στη Ρουμανία, την Κύπρο και 

την Ιταλία 

 

Μετά την έρευνά μας, είμαστε σε θέση να παρουσιάσουμε τα μοντέλα/τύπους που έχουν αναδειχθεί 

στη Ρουμανία, την Ιταλία και την Κύπρο.  
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2.2.1. Το μοντέλο κοινωνικής επώασης στη Ρουμανία  

 

 

Τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια, οι κοινωνικές επιχειρήσεις αποτελούν έναν από τους κύριους μοχλούς 

κοινωνικής ένταξης και κοινοτικής ανάπτυξης στη Ρουμανία. Οι κοινωνικές επιχειρήσεις, θεωρούνται 

πανάκεια για διάφορα κοινωνικά προβλήματα, όπως η φτώχεια, η ανεργία και η απασχόληση 

ευάλωτων ατόμων. Αποτελούν ενεργό μέσο της πολιτικής κοινωνικής ένταξης, κυρίως λόγω του ρόλου 

τους στην κοινωνική ένταξη που αναπτύχθηκε μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. 

Η μελέτη "Μοντέλα επώασης κοινωνικών επιχειρήσεων στη Ρουμανία" αποσκοπεί στην ανάλυση 

μηχανισμών και υπηρεσιών επώασης και επιτάχυνσης για κοινωνικές επιχειρήσεις με βάση τις 

αναπτυξιακές τους ανάγκες και τις κύριες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν. Πρόκειται για την πρώτη 

μελέτη που είναι αφιερωμένη στην ανάλυση των υπηρεσιών και μεθόδων επώασης κοινωνικών 

επιχειρήσεων στη Ρουμανία με τους ακόλουθους στόχους: 1) Προσδιορισμός των μοντέλων επώασης 

για τους κοινωνικούς επιχειρηματίες και τις κοινωνικές επιχειρήσεις. 2) Προσδιορισμός των υπηρεσιών 

που προσφέρουν οι οργανισμοί που εκτελούν δραστηριότητες επώασης και επιτάχυνσης για τους 

κοινωνικούς επιχειρηματίες και τις κοινωνικές επιχειρήσεις. 3) Ανάλυση των αναγκών των κοινωνικών 

επιχειρηματιών/κοινωνικών επιχειρήσεων. 

Τα μοντέλα κοινωνικής επώασης στη Ρουμανία αναλύθηκαν μέσω μιας εκτεταμένης μεθοδολογίας που 

περιλάμβανε διάφορες μεθόδους συλλογής δεδομένων: έρευνα γραφείου, ανάλυση δευτερογενών 

δεδομένων, ανάλυση δημόσιας πολιτικής, συνεντεύξεις σε βάθος με εκπροσώπους κοινωνικών 

επιχειρήσεων (12) και θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων (4) και μελέτες περιπτώσεων με θερμοκοιτίδες 

επιχειρήσεων (4). 

 

Κοινωνικές υποθέσεις στη Ρουμανία  

Το φάσμα των κοινωνικών επιχειρήσεων στη Ρουμανία περιλαμβάνει κυρίως κοινωνικές επιχειρήσεις, 

όπως ορίζονται στη νομοθεσία, αλλά και άλλους οικονομικούς παράγοντες που παράγουν αντίκτυπο 

στην κοινωνία, το περιβάλλον και τις τοπικές κοινότητες και πληρούν τα κριτήρια του κοινωνικού 

αντίκτυπου, της χρήσης του οικονομικού πλεονάσματος και της δημοκρατικής διακυβέρνησης. Η 

ετικέτα της κοινωνικής επιχείρησης περιλαμβάνει μια ποικιλία οργανισμών, όπως συνεταιρισμούς, 

ταμεία αλληλοβοήθειας, μη κυβερνητικές οργανώσεις που ασκούν οικονομικές δραστηριότητες ή 
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εταιρείες που έχουν κοινωνικούς στόχους και πληρούν άλλα συγκεκριμένα κριτήρια. Οι κοινωνικές 

επιχειρήσεις είναι φορείς κοινωνικής οικονομίας που πρέπει να πληρούν γενικά και άλλα ειδικά 

κριτήρια που σχετίζονται με τους δικαιούχους των δραστηριοτήτων που εκτελούνται μέσω κοινωνικών 

στόχων (μόνο μέλη ή και μη μέλη), τη διανομή του 90% των κερδών για την επίτευξη του κοινωνικού 

σκοπού και του καταστατικού αποθεματικού, τη συμμετοχή στη διαδικασία διακυβέρνησης και άλλων 

ενδιαφερόμενων μερών. 

Το πλαίσιο δημόσιας πολιτικής για τις κοινωνικές επιχειρήσεις στη Ρουμανία περιλαμβάνει γενική 

νομοθεσία για την κοινωνική οικονομία, ειδική νομοθεσία για κάθε τύπο οντότητας της κοινωνικής 

οικονομίας και συναφή μέτρα που στοχεύουν σε κοινωνικές επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις με αντίκτυπο 

στην κοινότητα. Το γενικό πλαίσιο δημόσιας πολιτικής αντιπροσωπεύεται από τον νόμο 219/2015 για 

την κοινωνική οικονομία, ο οποίος παρέχει αναγνώριση σε οντότητες που συμμορφώνονται με 

ορισμένες αρχές, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή. 

Στη Ρουμανία, μεταξύ 2010 και 2015, ο αριθμός των οντοτήτων κοινωνικής οικονομίας αυξήθηκε κατά 

περίπου 3.000, από 7687 σε 10236 (συμπεριλαμβανομένων των ενώσεων και ιδρυμάτων με 

οικονομικές δραστηριότητες, συνεταιρισμών, αλληλοβοήθειας). Το 2010, απασχολούσαν περισσότερα 

από 44000 άτομα (CSDF, 2017- Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2019). 

Οι κύριες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι κοινωνικές επιχειρήσεις στη Ρουμανία σχετίζονται με την 

εξασφάλιση χρηματοδότησης για μια κοινωνική επιχείρηση στο στάδιο μετά την έναρξη λειτουργίας, 

την έλλειψη προγραμμάτων ανάπτυξης κοινωνικών επιχειρήσεων, την απουσία κατάλληλου νομικού 

πλαισίου για αυτό το είδος επιχείρησης και την ανάγκη ψηφιοποίησης. 

 

Χρηματοδότηση κοινωνικών επιχειρήσεων στη Ρουμανία 

Οι πηγές χρηματοδότησης των κοινωνικών επιχειρήσεων στη Ρουμανία το 2020 είναι: - Πηγές 

χρηματοδότησης για τις κοινωνικές επιχειρήσεις στη Ρουμανία: ευρωπαϊκά κονδύλια (μέσω του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανθρώπινο Κεφάλαιο, PNDR), δημόσια κονδύλια (πρόγραμμα Start-Up), 

ιδιωτικά κονδύλια (Lidl, ASHOKA). Η κύρια πηγή χρηματοδότησης για τις κοινωνικές επιχειρήσεις είναι 

τα ευρωπαϊκά κονδύλια, τα οποία επικεντρώνονται στη φάση εκκίνησης και όχι στην ανάπτυξη νέων 

προϊόντων/υπηρεσιών από τις υφιστάμενες. 

Οι πλατφόρμες crowdfunding είναι σχετικά νέες στη Ρουμανία σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές 

χώρες. Υπάρχουν τρεις τρόποι χρηματοδότησης επιχειρηματικών ιδεών μέσω πλατφορμών 

crowdfunding - χρηματοδότηση με δωρεές, χρηματοδότηση με ανταμοιβή και χρηματοδότηση με ίδια 

κεφάλαια. 



 
 
 
 
 
 

17 
 

Στη Ρουμανία, δραστηριοποιείται σήμερα ένας πολύ μικρός αριθμός πλατφορμών crowdfunding. Οι 

υπηρεσίες που προσφέρουν είναι παρόμοιες από τη μία πλατφόρμα στην άλλη, όπως: εύκολη 

πρόσβαση σε κοινότητες δυνητικών επενδυτών, επικύρωση της επιχειρηματικής ιδέας ή της 

αξιοπιστίας του υποστηριζόμενου σκοπού, προώθηση του επιχειρηματικού σκοπού/ιδέας, 

εποικοδομητική ανατροφοδότηση από δυνητικούς επενδυτές, προβολή στα μέσα ενημέρωσης, παροχή 

συμβουλών για τη διενέργεια των νομικών βημάτων που σχετίζονται με την επένδυση. 

 

Μοντέλα κοινωνικής επώασης στη Ρουμανία 

Καθώς πρόκειται για μια πολύ νέα έννοια, δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει ένα μόνο μοντέλο 

επώασης. Οι υπάρχουσες πρωτοβουλίες βοηθούν τους επιχειρηματίες να ιδρύσουν την εταιρεία τους, 

τους παρέχουν ένα χώρο εργασίας (έναντι αμοιβής) και τους εισάγουν στη βάση δεδομένων της 

κοινωνικής θερμοκοιτίδας για τη δημιουργία ενός δικτύου. Ταυτόχρονα, δεν υπάρχει κανένα μοντέλο 

που να περιλαμβάνει "ορόσημα" ή "βασικά βήματα" στην ανάπτυξη της επιχείρησης ως οδηγό 

βέλτιστης πρακτικής. Ορισμένες θερμοκοιτίδες επωφελούνται από την εμπειρία των εσωτερικών 

οργανισμών και στη συνέχεια η διαδικασία επώασης δομείται σύμφωνα με τους στόχους τους, ενώ 

άλλες επικεντρώνονται στην ανάπτυξη όσον αφορά την έναρξη, τη χρηματοδότηση της εκκίνησης και 

λιγότερο στην πραγματική ανάπτυξη. 

 

Νομικό πλαίσιο  

Η έννοια της θερμοκοιτίδας επιχειρήσεων είναι νέα στη Ρουμανία, γι' αυτό και δεν υπάρχει νομικό 

πλαίσιο για αυτού του είδους τις δραστηριότητες. 

 

Μεθόδοι κοινωνικής επώασης  

Στη Ρουμανία, η μελέτη εντόπισε δύο κατηγορίες προγραμμάτων: 1) για νέες επιχειρήσεις και 2) για 

την ανάπτυξη κοινωνικών επιχειρήσεων και την υποστήριξη κοινωνικών επιχειρηματιών, όπως 

θερμοκοιτίδες και επιταχυντές επιχειρήσεων. 

Τα προγράμματα που παρέχουν υποστήριξη εκκίνησης για την ανάπτυξη μιας κοινωνικής επιχείρησης 

προσφέρουν ως κύριες υπηρεσίες και ευκαιρίες: ατομική καθοδήγηση, καθοδήγηση και 

συμβουλευτικές συνεδρίες, πρόσβαση σε μεθόδους και εργαλεία ειδικά για την κοινωνική 

επιχειρηματικότητα, εργαστήρια μάθησης 360°, παραγωγή επιχειρηματικών ιδεών, διεθνή δικτύωση με 
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ειδικούς, επιχειρηματίες, επενδυτές, πιλοτική εφαρμογή επιχειρηματικών ιδεών, χρηματικά βραβεία, 

ημέρα παρουσίασης. 

Τα προγράμματα που παρέχουν υποστήριξη για την ανάπτυξη υφιστάμενων κοινωνικών επιχειρήσεων 

ή επιταχυντές επιχειρήσεων έχουν ως κύριες υπηρεσίες και ευκαιρίες: λύσεις χρηματοδότησης για την 

ανάπτυξη επιχειρηματικής ιδέας ή προϊόντος (πρόσβαση σε ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, βραβεία, 

υποτροφίες, παρουσιάσεις σε επενδυτές Business Angels)- σύνδεση με τη βιομηχανία για την 

υλοποίηση καθώς και κοινοτικά εργαστήρια για την ανάπτυξη πρωτοτύπων- υπηρεσίες μάρκετινγκ, 

SEO, βιντεοσκόπηση πωλήσεων και crowdfunding- ατομική καθοδήγηση/μέντορινγκ- συμβουλευτική 

και τεχνική εμπειρογνωμοσύνη μεταξύ ομοτίμων- αξιολόγηση επιχειρηματικού μοντέλου, αξιολόγηση 

ομάδας, οικονομικός έλεγχος, αλληλεπίδραση με διεθνείς μέντορες, δικτύωση με διεθνείς νεοφυείς 

επιχειρήσεις- ανάλυση της αγοράς στις χώρες-στόχους για κλιμάκωση και εξειδικευμένες επαφές- 

αποτελεσματικός σχεδιασμός (σχέδιο εισόδου στην αγορά, μελέτη σκοπιμότητας, οικονομικές 

προβλέψεις)- αλληλεπίδραση με διεθνείς επενδυτές και επιχειρηματίες για την ανάπτυξη του έργου- 

προετοιμασία της επιχείρησης και εισαγωγή στην αγορά- επιχειρηματική εκπαίδευση/κατάρτιση. 

 

Τύπος κοινωνικών επιχειρήσεων που επωάζονται 

Το είδος των επιχειρήσεων που επωάζονται εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον χορηγό τους. Οι 

κοινωνικές επιχειρήσεις που υποστηρίζονται από ευρωπαϊκά κονδύλια στοχεύουν στην ένταξη ατόμων 

από ευάλωτες ομάδες στην αγορά εργασίας, καθώς θεωρούνται εργαλείο για την κοινωνική και 

επαγγελματική ένταξη. Έτσι, η διαδικασία επώασης θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει συμβουλές για 

την απασχόληση ατόμων από ευάλωτες ομάδες (νέοι NEETs, Ρομά, άτομα με αναπηρία, μακροχρόνια 

άνεργοι κ.λπ.). Οι προσφερόμενες υπηρεσίες περιλάμβαναν: κατάρτιση στην κοινωνική 

επιχειρηματικότητα, καθοδήγηση, συμβουλευτική, συνοδεία στην υλοποίηση του επιχειρηματικού 

σχεδίου. 

Στην περίπτωση της χρηματοδότησης από ιδιώτες δωρητές, ο αριθμός είναι επίσης χαμηλότερος λόγω 

των πολύ μικρότερων διαθέσιμων κεφαλαίων. Πολλοί από τους ιδιώτες δωρητές έχουν συμπεριλάβει 

τη δραστηριότητα αυτή στις δραστηριότητες εταιρικής κοινωνικής ευθύνης τους, γεγονός που καθιστά 

τα διαθέσιμα κεφάλαια μικρότερα. 

 

Γεωγραφική κάλυψη 

Οι περισσότερες θερμοκοιτίδες λειτουργούν σε εθνικό επίπεδο, με την έννοια ότι οι επιλεγμένες 

επιχειρήσεις δεν αξιολογούνται με βάση την περιφέρεια, αλλά με βάση τα επιχειρηματικά σχέδια. 
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Αναγνωρισμένες ανάγκες για επώαση 

Η έρευνα εντόπισε δύο ανάγκες που δεν καλύπτονται από τις διαδικασίες και τις διαδικασίες επώασης: 

τη σύνδεση με τις δημόσιες αρχές και τους κατάλληλα εξοπλισμένους χώρους για την ανάπτυξη των 

επιχειρήσεων. 

 

Συμπεράσματα  

Όσον αφορά τις πλατφόρμες crowdfunding, υπάρχει ανάγκη καλύτερης κατανόησης και ρύθμισης της 

δραστηριότητάς τους. Με εξαίρεση τη χρηματοδότηση με δωρεές, οι άλλοι τύποι δραστηριοτήτων 

crowdfunding - χρηματοδότηση με ανταμοιβή και χρηματοδότηση με ίδια κεφάλαια - δεν ρυθμίζονται 

σε μεγάλο βαθμό. Η ανάπτυξη του τομέα απαιτεί επίσης κατανόηση του τρόπου λειτουργίας του. Αυτό 

απαιτεί ανάλυση των υφιστάμενων κανονισμών και βελτίωσή τους. 

Τα διδάγματα που αντλούν οι οργανισμοί που εκκολάπτουν κοινωνικές επιχειρήσεις στη Ρουμανία 

είναι ποικίλα και εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις απαιτήσεις των χρηματοδοτών, ιδίως των 

δημόσιων. Ταυτόχρονα, αποτελεί επίσης πρόκληση η εξασφάλιση επαρκούς χρηματοδότησης για τη 

θερμοκοιτίδα κοινωνικών επιχειρήσεων. Τόσο στην περίπτωση της δημόσιας όσο και της ιδιωτικής 

χρηματοδότησης, η συνιστώσα των υπηρεσιών επώασης είναι χαμηλή ως ποσοστό του συνολικού 

προϋπολογισμού. 

 

Προκλήσεις  

Τα προγράμματα θερμοκοιτίδων και επιταχυντών στερούνται υπηρεσιών όπως: πρόσβαση σε 

τραπεζικά δάνεια, προγράμματα εγγυήσεων, δανειακά κεφάλαια, υποστήριξη για τα δικαιώματα 

πνευματικής ιδιοκτησίας και βοήθεια με την "επιχειρηματική εθιμοτυπία", υποστήριξη για τη 

συμμόρφωση με τις κανονιστικές διατάξεις. 

 

Βασικά ευρήματα  

Τα υφιστάμενα προγράμματα θερμοκοιτίδων και επιταχυντών στη Ρουμανία προσφέρουν τους 

περισσότερους από τους τύπους υπηρεσιών που περιγράφονται στους ορισμούς αυτών των τύπων 

οργανισμών: κατάρτιση και βοήθεια στα βασικά στοιχεία της επιχειρηματικότητας, ευκαιρίες 

δικτύωσης, υποστήριξη για μάρκετινγκ και έρευνα, υποστήριξη για την οικονομική διαχείριση της 

επιχείρησης, ανάπτυξη δεξιοτήτων παρουσίασης και συμμετοχή σε διαγωνισμούς, πρόσβαση σε 
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πόρους, εντοπισμός στρατηγικών εταίρων, επιχειρηματικών αγγέλων και επενδυτών, πρόσβαση σε 

μέντορες, συμβουλές για τη σύναψη συμφωνιών. Ωστόσο, οι υπηρεσίες αυτές βρίσκονται σε 

διαφορετικά στάδια ανάπτυξης και παροχής προς τους επιχειρηματίες και είναι σε πολύ περιορισμένο 

βαθμό προσαρμοσμένες για τους κοινωνικούς επιχειρηματίες. Οι πιο συνηθισμένοι τύποι υπηρεσιών 

και ευκαιριών που προσφέρονται είναι: συμβουλευτική και καθοδήγηση, βασική εκπαίδευση σε θέματα 

επιχειρηματικότητας, δικτύωση, χρηματοδότηση για την ανάπτυξη επιχειρήσεων από ευρωπαϊκά ή 

ιδιωτικά ταμεία (επιχορηγήσεις, βραβεία). Οι υπηρεσίες που αναπτύσσονται σε μικρότερο βαθμό είναι: 

εργαστήρια μάθησης 360⁰, παραγωγή επιχειρηματικών ιδεών, διεθνείς διασυνδέσεις με 

ειδικούς/επιχειρηματίες/επενδυτές, πιλοτική εφαρμογή επιχειρηματικών ιδεών. 

Παράλληλα με τις υπηρεσίες που προσφέρονται από τα προγράμματα επώασης και επιτάχυνσης 

υπάρχουν και οι υπηρεσίες που δεν μπορούν να προσφερθούν στις κοινωνικές επιχειρήσεις, όπως: 

πρόσβαση σε τραπεζικά δάνεια, προγράμματα εγγυήσεων, δανειακά κεφάλαια, υποστήριξη για τα 

δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, υποστήριξη για τη δημιουργία οργανωτικής κουλτούρας και 

κανόνων εργασίας εντός και εκτός της κοινωνικής επιχείρησης, υποστήριξη για τη συμμόρφωση με τους 

υφιστάμενους κανονισμούς. Επιπλέον, οι υπηρεσίες που αφορούν την επιχειρηματική ηθική δεν είναι 

επαρκώς ανεπτυγμένες. 

Οι φυσικοί χώροι που προορίζονται για θερμοκοιτίδες ή κοινωνικούς επιταχυντές είναι εξαιρετικά 

περιορισμένοι, οι περισσότερες από τις δραστηριότητες που προσφέρονται από οντότητες 

κατανέμονται είτε σε ανταγωνιστική βάση είτε ανά συνεδρίες προγράμματος, χωρίς να υπάρχει μόνιμη 

μορφή μέσω της οποίας μπορούν να παρασχεθούν. 

Ταυτόχρονα, οι υπηρεσίες υποστήριξης των κοινωνικών επιχειρήσεων που προσφέρονται από τους 

δημόσιους φορείς είναι ανεπαρκείς λόγω της περιορισμένης κατανόησης του τομέα και της σημασίας 

του. Υπάρχει ανάγκη να βελτιωθεί η ικανότητα των δημόσιων φορέων να παρέχουν πληροφορίες για τις 

κοινωνικές επιχειρήσεις και για τις κοινωνικές επιχειρήσεις, να παρέχουν υποστήριξη τόσο για την 

ίδρυσή τους όσο και κυρίως για την ανάπτυξη των προϊόντων και των υπηρεσιών τους, να δημιουργούν 

ένα χώρο για την ανταλλαγή ιδεών κ.λπ. Οι φορείς που διαχειρίζονται τις επιχορηγήσεις του 

Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) για τις κοινωνικές επιχειρήσεις παρέχουν τις υπηρεσίες που 

ορίζονται στις κατευθυντήριες γραμμές χρηματοδότησης, οι οποίες είναι πολύ περιορισμένες σε 

ποσότητα και ποιότητα. 
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Κύριες συστάσεις  

Για την ανάπτυξη υπηρεσιών κοινωνικής επιχειρηματικής επώασης στη Ρουμανία, οι δημόσιες αρχές 

θα πρέπει να λάβουν ορισμένα ειδικά μέτρα: 

1. Να χρηματοδοτήσει την ανάπτυξη περιφερειακών θερμοκοιτίδων και επιταχυντών για κοινωνικές 

επιχειρήσεις. Οι θερμοκοιτίδες αυτές θα μπορούσαν να αναπτυχθούν από δημόσιους ή ιδιωτικούς 

φορείς και σκοπός τους θα είναι η παροχή υπηρεσιών σε κοινωνικές επιχειρήσεις στη φάση της 

εκκίνησης ή της ανάπτυξής τους: κατάρτιση, βοήθεια με τα βασικά στοιχεία της επιχειρηματικότητας, 

ευκαιρίες δικτύωσης, υποστήριξη για μάρκετινγκ και έρευνα, υποστήριξη για την οικονομική 

διαχείριση της επιχείρησης, ανάπτυξη δεξιοτήτων παρουσίασης και συμμετοχής σε 

διαγωνισμούς/διαγωνισμούς, πρόσβαση σε πόρους, εντοπισμός στρατηγικών εταίρων, 

επιχειρηματικών αγγέλων και επενδυτών, πρόσβαση σε μέντορες, επιχειρηματικές συμβουλές, 

πρόσβαση σε τραπεζικά δάνεια, προγράμματα εγγυήσεων, δανειακά κεφάλαια, υποστήριξη για τα 

δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, υποστήριξη για τη δημιουργία οργανωτικής κουλτούρας και 

κανόνων εργασίας εντός και εκτός της κοινωνικής επιχείρησης, υποστήριξη για τη συμμόρφωση με 

τους υφιστάμενους κανονισμούς. Οι περιφερειακές θερμοκοιτίδες θα έχουν ειδικές δραστηριότητες 

για την προώθηση των δραστηριοτήτων των κοινωνικών επιχειρήσεων μεταξύ της επιχειρηματικής 

κοινότητας και του κοινού για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων τους. Θα μπορούσαν να 

διαχειρίζονται διάφορα προγράμματα επιχορήγησης για κοινωνικές επιχειρήσεις ανάλογα με τις 

ειδικές ανάγκες τους στην περιοχή και θα μπορούσαν να συνάπτουν συνεργασίες με χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα για την παροχή δανείων για νέα προϊόντα/υπηρεσίες που αναπτύσσονται από κοινωνικές 

επιχειρήσεις. 

2. Να δημιουργηθεί ένας ειδικός άξονας στο πλαίσιο των επιχειρησιακών προγραμμάτων που θα 

πρέπει να υποστηρίζει την ανάπτυξη τοπικών θερμοκοιτίδων για κοινωνικές επιχειρήσεις και να 

περιλαμβάνει επίσης χώρους συνεργασίας. Αυτοί οι χώροι συνεργασίας είναι μία από τις κύριες 

ανάγκες που αναφέρουν οι κοινωνικές επιχειρήσεις. 

3. Διαφοροποίηση του φάσματος των υπηρεσιών επώασης που προσφέρονται σε κοινωνικές 

επιχειρήσεις στο πλαίσιο χρηματοδοτικών προγραμμάτων (κυρίως του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

Ανθρώπινο Κεφάλαιο).   

4. Να συμπεριλάβουν ειδικές δράσεις για τις κοινωνικές επιχειρήσεις σε προγράμματα που 

προορίζονται για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 
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2.2.2. Το κυπριακό μοντέλο κοινωνικής επώασης  

 

 

Στόχος της έκθεσης είναι να παράσχει ένα μοντέλο επώασης κοινωνικών επιχειρήσεων που να 

ανταποκρίνεται στις ειδικές ανάγκες των επιχειρηματιών στην Κύπρο. Μια σειρά από προσεγγίσεις που 

χρησιμοποιήθηκαν στην έρευνα συνδύασαν την ανάλυση πρωτογενών και δευτερογενών δεδομένων 

από έρευνα γραφείου, συνεντεύξεις σε βάθος, ανάλυση μελετών περιπτώσεων και ανάλυση δημόσιας 

πολιτικής. 

 

Κοινωνικές επιχειρήσεις στην Κύπρο 

Ο νόμος για τις κοινωνικές επιχειρήσεις, ο οποίος συντάχθηκε το 2017 και εγκρίθηκε από το 

Κοινοβούλιο τον Δεκέμβριο του 2020, ρυθμίζει την καταχώριση των επιχειρήσεων καθορίζοντας τα 

κριτήρια που πρέπει να πληροί ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο προκειμένου να εγγραφεί ως κοινωνική 

επιχείρηση. Οι τύποι οντοτήτων και τα κριτήρια που πρέπει να πληρούνται για να θεωρηθεί μια 

κοινωνική επιχείρηση ως τέτοια περιλαμβάνουν εταιρείες εγγεγραμμένες σύμφωνα με τον νόμο περί 

εταιρειών, συνεταιριστικές εταιρείες σύμφωνα με τον νόμο περί συνεταιριστικών εταιρειών και άλλες 

επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, οι οποίες είναι σε θέση να τεκμηριώσουν στην 

αρμόδια αρχή, τους εταίρους και τους πελάτες τους ότι έχουν ως στόχο να έχουν θετικό αντίκτυπο στην 

κοινωνία. 

Παρόλο που το Κοινοβούλιο ενέκρινε τον νόμο τον Δεκέμβριο του 2020, οι κύριες προκλήσεις κατά τη 

στιγμή της συγγραφής του παρόντος ήταν η έλλειψη νομικού πλαισίου και οι κανονισμοί που 

εκκρεμούσαν ακόμη στο Κοινοβούλιο, καθώς και η έλλειψη χρηματοδότησης και ειδικής στήριξης για 

τις κοινωνικές επιχειρήσεις. 

 

Χρηματοδότηση κοινωνικών επιχειρήσεων στην Κύπρο  

Η έλλειψη νομικού και πολιτικού πλαισίου για τις κοινωνικές επιχειρήσεις στην Κύπρο κατά τη στιγμή 

της σύνταξης της έκθεσης οδήγησε στην απουσία χρηματοδοτούμενων από το κράτος προγραμμάτων 

στήριξης ειδικά σχεδιασμένων για τις κοινωνικές επιχειρήσεις. Ωστόσο, διάφορα συστήματα και 

προγράμματα βρίσκονται σε εφαρμογή όπου οι κοινωνικές επιχειρήσεις μπορούν να συμμετέχουν ως 
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δικαιούχοι σε αυτά τα προγράμματα. Επιπλέον, τον Ιανουάριο του 2018, η Κύπρος ανέπτυξε το σχέδιο 

δράσης για την ανάπτυξη του οικοσυστήματος των κοινωνικών επιχειρήσεων, το οποίο περιλαμβάνει 

μέτρα και κίνητρα για την ενεργοποίηση ή την επέκταση των κοινωνικών επιχειρήσεων στην Κύπρο. 

Παρά τις προσπάθειες που καταβάλλονται από το 2016 για την καθιέρωση του crowdfunding, αυτό 

είναι επί του παρόντος περιορισμένο ή ανύπαρκτο. Το 2020, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου 

εξέδωσε οδηγία για το crowdfunding. 

 

Νομικό πλαίσιο 

Κατά τη στιγμή της συγγραφής του παρόντος, δεν υπήρχε νομικό πλαίσιο για την κοινωνική επώαση. 

Ωστόσο, ο νόμος για τις κοινωνικές επιχειρήσεις εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο τον Δεκέμβριο του 

2020, αλλά δεν έχει εφαρμοστεί έκτοτε. 

 

Μέθοδοι κοινωνικής επώασης 

Η έλλειψη εμπειρίας και πλαισίου για τις κοινωνικές επιχειρήσεις στην Κύπρο περιορίζει την 

ποικιλομορφία και το εύρος των μεθόδων επώασης. Οι μέθοδοι κοινωνικής επώασης στην Κύπρο 

επικεντρώνονται στην παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για τους κοινωνικούς επιχειρηματίες, αλλά οι 

υπηρεσίες τους είναι πιο γενικού χαρακτήρα, χωρίς εξειδικευμένο και προσαρμοσμένο περιεχόμενο. 

 

Τύπος κοινωνικών επιχειρήσεων που επωάζονται 

Οι περισσότερες εκκολαπτόμενες κοινωνικές επιχειρήσεις φαίνεται να έχουν πράσινο 

προσανατολισμό, εστιάζοντας στην ανακύκλωση, την υπεύθυνη παραγωγή, τις πράσινες υπηρεσίες και 

προϊόντα, τον αειφόρο τουρισμό, τον αγροτουρισμό και τις ψηφιακές υπηρεσίες. Οι κοινωνικές 

επιχειρήσεις που ασχολούνται με κοινωνικά ζητήματα φαίνεται να βρίσκονται σε άνοδο. 

 

Γεωγραφική κάλυψη 

Όλες οι επαρχίες της Κύπρου, συμπεριλαμβανομένων των αγροτικών περιοχών, φαίνεται να 

εμπλέκονται στον κλάδο των κοινωνικών επιχειρήσεων, ορισμένες περισσότερο από άλλες, όπως η 

Λευκωσία. 
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Προσδιορισμός των αναγκών επώασης 

Υπάρχει έλλειψη κεφαλαίων για νεοφυείς επιχειρήσεις και έλλειψη υποστήριξης από την τοπική 

αυτοδιοίκηση όσον αφορά την εκπαίδευση και την κατάρτιση. 

 

Συμπεράσματα 

Η έλλειψη νομικού πλαισίου έχει παίξει σημαντικό ρόλο στην έλλειψη ανάπτυξης των κοινωνικών 

επιχειρήσεων, ενώ η έλλειψη κυβερνητικής στήριξης αποτελεί αποτρεπτικό παράγοντα για τις 

κοινωνικές επιχειρήσεις. 

 

Πρόκλησεις 

Η απουσία νομικού πλαισίου στην Κύπρο αποτέλεσε σημαντική πρόκληση μέχρι τον Δεκέμβριο του 

2020. Ο νόμος δεν έχει ακόμη εφαρμοστεί. Η έλλειψη εξοικείωσης με την έννοια των κοινωνικών 

επιχειρήσεων είναι επίσης μία από τις βασικές προκλήσεις. 

 

Κύρια συμπεράσματα 

Παρόλο που η Κύπρος σημείωσε πρόσφατα πρόοδο με την υιοθέτηση του νόμου για τις κοινωνικές 

επιχειρήσεις, η νομοθεσία είναι ακόμη πολύ νέα και δεν έχει ακόμη εφαρμοστεί. Επίσης, το πλαίσιο 

της κοινωνικής επώασης είναι μια σχετικά νέα έννοια και η απουσία νομικού πλαισίου και πολιτικών 

κατά τη στιγμή της σύνταξης της έκθεσης, καθώς και η έλλειψη χρηματοδότησης σε εθνικό επίπεδο 

προσδιορίστηκαν ως τα κύρια ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Η έλλειψη εκτεταμένης 

εμπειρίας περιορίζει το εύρος και την ποικιλομορφία των προσφερόμενων μεθόδων επώασης. 

 

Κύριες συστάσεις  

Η κυπριακή κυβέρνηση θα πρέπει να προχωρήσει στη δημιουργία ενός κοινωνικού επιχειρηματικού 

περιβάλλοντος στην Κύπρο με την εφαρμογή του νόμου για τις κοινωνικές επιχειρήσεις. Η κυπριακή 

κοινωνία πρέπει επίσης να καταστήσει τη δημιουργία και τη λειτουργία μιας τέτοιας επιχείρησης 

προτεραιότητα, γεγονός που απαιτεί ανάλυση της προτεινόμενης νομοθεσίας και των πολιτικών, ένα 

αναλυτικό πλαίσιο των υφιστάμενων θερμοκοιτίδων κοινωνικών επιχειρήσεων και των κενών τους.  
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2.2.3. Tο ιταλικό μοντέλο κοινωνικής επώασης  

 

 

Οι θερμοκοιτίδες διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο σε αυτές τις υποστηρικτικές δραστηριότητες και 

ενθαρρύνουν τις επιχειρηματικές ομάδες και τις νεοφυείς επιχειρήσεις να επιβιώσουν και να 

αναπτυχθούν, παρέχοντας ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, από χώρο και κεφάλαιο έως κατάρτιση και 

υποστήριξη του ανθρώπινου δυναμικού. Όπως οι κερδοσκοπικές επιχειρήσεις, έτσι και οι κοινωνικές 

επιχειρήσεις χρειάζονται ορισμένες πολιτικές, οικονομική στήριξη και δομές για να βοηθηθούν στην 

ανάπτυξή τους, τόσο στη φάση της εκκίνησης όσο και στα στάδια ανάπτυξης των δραστηριοτήτων τους, 

οπότε οι κοινωνικές θερμοκοιτίδες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στον τομέα αυτό. Το παρόν 

έγγραφο ορίζει και αναλύει τις θερμοκοιτίδες που υποστηρίζουν κυρίως νεοφυείς επιχειρήσεις με 

σημαντικό κοινωνικό αντίκτυπο. Στόχος του παρόντος εγγράφου είναι να παρουσιάσει κρίσιμες πτυχές 

του συστήματος κοινωνικών θερμοκοιτίδων στην Ιταλία, τις υφιστάμενες πολιτικές και εκείνες που θα 

μπορούσαν να υποστηρίξουν καλύτερα την ανάπτυξή τους. 

 

Κοινωνικές επιχειρήσεις στην Ιταλία 

Τα τελευταία χρόνια, οι κοινωνικές επιχειρήσεις αυξάνονται σταθερά σε μέγεθος και σημασία και 

έχουν προσελκύσει σημαντικό ενδιαφέρον από ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων, 

συμπεριλαμβανομένων των ερευνητών, των φορέων χάραξης πολιτικής, των κυβερνήσεων, των 

διεθνών οργανισμών και των χρηματοπιστωτικών διαμεσολαβητών στις περισσότερες ευρωπαϊκές 

χώρες, καθώς η κοινωνική οικονομία και οι κοινωνικές επιχειρήσεις θεωρούνται ως η απάντηση στις 

ταχείες οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές αλλαγές. 

Για την Ιταλία, ο πιο συχνά χρησιμοποιούμενος όρος είναι ο"τρίτος τομέας", ακολουθούμενος από τον 

"μη κερδοσκοπικό τομέα" και τέλος από την "κοινωνική οικονομία". Ο τελευταίος τον ορίζει πιο 

αναλυτικά, λαμβάνοντας υπόψη τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που διαφέρουν από τον 

λεγόμενο πρώτο τομέα (κράτος και δημόσια διοίκηση) καθώς και από τον δεύτερο τομέα 

(κερδοσκοπικές επιχειρήσεις). Κάθε έννοια που χρησιμοποιείται για τον ορισμό του τομέα έχει τη δική 

της σημασία, ξεκινώντας από την πρώτη: την οικονομία. Όπως σε κάθε οικονομικό τομέα, οι φορείς της 

κοινωνικής οικονομίας παράγουν αγαθά και υπηρεσίες. Σε αυτή την πραγματική δημιουργία 

οικονομικής αξίας, είναι η συμμαχία με το κοινωνικό, την κοινωνία και την αλληλεγγύη που κάνει τη 
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διαφορά! Η κοινωνική οικονομία θέτει τον άνθρωπο στο επίκεντρο του σχεδίου της και αναπτύσσει την 

παραγωγική της δραστηριότητα στην υπηρεσία του γενικού συμφέροντος (το λεγόμενο "κοινό καλό"). 

Το φαινόμενο των κοινωνικών επιχειρήσεων στην Ιταλία είναι ένα από τα πιο προηγμένα στην Ευρώπη. 

Το οικοσύστημά του είναι πλούσιο, ανεπτυγμένο και διαφοροποιημένο και μπορεί να βασίζεται στην 

υποστήριξη των τοπικών και εθνικών δημόσιων φορέων καθώς και σε αποτελεσματικά συστήματα 

αμοιβαίας υποστήριξης (κοινοπραξίες). Στην Ιταλία - ανεξαρτήτως νομικής μορφής - υπάρχουν περίπου 

100.000 κοινωνικές επιχειρήσεις στις οποίες συμμετέχουν πάνω από 850.000 εργαζόμενοι και 1,7 

εκατομμύρια εθελοντές. 

Σε εθνικό επίπεδο, η Γενική Διεύθυνση για τον Τρίτο Τομέα και την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στην 

Ιταλία προωθεί, αναπτύσσει και υποστηρίζει οργανώσεις του τρίτου τομέα και κοινωνικές επιχειρήσεις 

με δραστηριότητες, έργα και πρωτοβουλίες που υλοποιούνται σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο από 

οργανώσεις του τρίτου τομέα σε συνεργασία με: κεντρικές διοικήσεις, εδαφικές αρχές, οργανισμούς 

της ΕΕ και διεθνείς οργανισμούς, σχολεία, πανεπιστήμια, επιχειρήσεις. 

Το κύριο πλαίσιο δημόσιας πολιτικής που είναι αφιερωμένο στις κοινωνικές επιχειρήσεις και τις 

κοινωνικές επιχειρήσεις στην Ιταλία περιλαμβάνει τη νομοθεσία που σχετίζεται με την κοινωνική 

οικονομία και αντιπροσωπεύεται από το νομοθετικό διάταγμα αριθ. 112/2017, γνωστό και ως 

"μεταρρύθμιση του τρίτου τομέα", το οποίο εξακολουθεί να αναμένει την έγκριση της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής. Ο τρίτος τομέας προσδιορίζει όχι μόνο τις κοινωνικές επιχειρήσεις αλλά και τους 

κοινωνικούς συνεταιρισμούς και τις κοινοπραξίες τους, με εξαίρεση τα τραπεζικά ιδρύματα. 

Το διάταγμα ορίζει ως κοινωνική επιχείρηση κάθε ιδιωτική οργάνωση που ασκεί, σε μόνιμη και κύρια 

βάση, επιχειρηματική δραστηριότητα "προς το γενικό συμφέρον", χωρίς κίνητρο κέρδους και με 

σκοπούς πολιτικής, αλληλεγγύης και κοινωνικής ωφέλειας. 

 

Ταμεία για κοινωνικές επιχειρήσεις στην Ιταλία 

Οι κοινωνικές επιχειρήσεις στην Ιταλία έχουν πρόσβαση σε διάφορες μορφές χρηματοδότησης από 

διαφορετικά επίπεδα: 

1. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο: 1. Πρόγραμμα απασχόλησης και κοινωνικής καινοτομίας της ΕΕ (EaSI), 

2. Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (EFSI) 3. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. 

2. Σε εθνικό επίπεδο: το Υπουργείο Οικονομικής Ανάπτυξης χρηματοδοτεί τη διάδοση και την 

ενίσχυση της κοινωνικής οικονομίας σε εθνικό επίπεδο. 
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3. Σε περιφερειακό επίπεδο: πολλές περιφέρειες ανοίγουν προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για 

κοινωνικές επιχειρήσεις. 

4. Τραπεζικά και μη τραπεζικά ιδρύματα όπως το Cariplo, ο όμιλος Intesa San Paolo, το 

Fondazione con il Sud. 

Μια άλλη δυνατότητα χρηματοδότησης είναι δυνατή μέσω της πρακτικής του "crowd-funding", δηλαδή 

μιας μορφής μικροχρηματοδότησης από κάτω προς τα πάνω που βασίζεται στη βοήθεια των ευεργετών 

που επιλέγουν να επενδύσουν ελεύθερα, εμπνεόμενοι από το έργο και την προτεινόμενη ιδέα. 

 

Νομικό πλαίσιο 

Tο SOCIAL ENTREPRENEURSHIP INCUBATOR είναι ένα εργαλείο ικανό να υποστηρίξει τόσο την έναρξη 

νέων πρωτοβουλιών κοινωνικής επιχειρηματικότητας όσο και την εδραίωση και ανάπτυξη των 

υφιστάμενων, παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες, δραστηριότητες κατάρτισης και εργαλεία για 

την εδαφική γνώση. 

Η Θερμοκοιτίδα Κοινωνικών Επιχειρήσεων είναι ένα εργαλείο για την υποστήριξη και την ανάπτυξη του 

τρίτου τομέα, φιλοξενεί υπηρεσίες και δραστηριότητες για την ανάπτυξη μιας οικονομίας που 

βασίζεται στην αλληλεγγύη και μπορεί να αποτελέσει τη φόρμουλα για την ανάπτυξη μη 

κερδοσκοπικών επιχειρήσεων, προσφέροντας μια σειρά ολοκληρωμένων υποστηρικτικών υπηρεσιών 

για τη σύλληψη, τη γέννηση και την ανάπτυξη. 

Στην Ιταλία, ο νόμος που διέπει τις θερμοκοιτίδες θεσπίστηκε με το άρθρο 25 παράγραφος 5 του 

νομοθετικού διατάγματος 179/2012 και καθορίζεται λεπτομερώς από το υπουργικό διάταγμα της 22ας 

Δεκεμβρίου 2016. 

 

Μεθόδοι κοινωνικής επώασης  

Σκοπός της θερμοκοιτίδας κοινωνικών επιχειρήσεων1: 

1. πειραματισμός με καινοτόμες μεθόδους προώθησης της τοπικής ανάπτυξης και προώθηση της 

κοινωνικής ένταξης των ανθρώπων, συνοδεύοντας τη δημιουργία αυτόνομων οικονομικών 

δραστηριοτήτων, 

                                                           
1
 Dario Carrera, Marco Meneguzzo, Alessandro Messina,”Incubatori di impresa sociale, volano di sviluppo locale”, 

https://art.torvergata.it/retrieve/handle/2108/41767/59898/Carrera%2cMeneguzzo%2cMessina_2008__Incubatori%

20di%20impresa%20sociale%2c%20volano%20di%20sviluppo%20locale.pdf 

https://art.torvergata.it/retrieve/handle/2108/41767/59898/Carrera%2cMeneguzzo%2cMessina_2008__Incubatori%20di%20impresa%20sociale%2c%20volano%20di%20sviluppo%20locale.pdf
https://art.torvergata.it/retrieve/handle/2108/41767/59898/Carrera%2cMeneguzzo%2cMessina_2008__Incubatori%20di%20impresa%20sociale%2c%20volano%20di%20sviluppo%20locale.pdf
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2. τη διάδοση μιας επιχειρηματικής κουλτούρας προσανατολισμένης προς τη  τη βιώσιμη ανάπτυξη και 

την ανάδειξη νέων παραγωγικών οντοτήτων, 

3. ενίσχυση του εδαφικού συστήματος με την ενίσχυση της τοπικής ταυτότητας και των επαγγελμάτων, 

των θεσμών, του πολιτισμού και των παραδόσεων, των τοπικών παραγωγικών παραδόσεων, των 

τοπικών παραγωγικών δυνάμεων και των ανθρώπινων πόρων, του περιβάλλοντος, 

4. προώθηση ενάρετων δικτύων μεταξύ κοινωνικών και μικρών επιχειρήσεων, υπεύθυνων 

επιχειρήσεων, αλυσίδων εφοδιασμού και οικοσυστημάτων παραγωγής ικανών να παράγουν θετικά 

αποτελέσματα, 

5. θετικές εξωτερικές επιδράσεις για τα εδάφη αναφοράς, 

6. αύξηση του επιπέδου δεξιοτήτων των νέων κοινωνικών επιχειρηματιών και των φορέων κοινωνικής 

επιχειρηματικότητας που βρίσκονται σε εκκόλαψη, 

7. να συστηματοποιήσει και να οργανώσει τη συλλογή δεδομένων και πληροφοριών σχετικά με τον 

τοπικό τρίτο τομέα για την πλήρη γνώση της επικράτειας από τις θερμοκοιτίδες και τους φορείς 

προώθησης των θερμοκοιτίδων (π.χ. τοπικές αρχές), 

8. να διευκολύνουν την πρόσβαση σε πιστώσεις και άλλες μορφές χρηματοδότησης - 

συμπεριλαμβανομένων των αμοιβαίων δανείων, 

9. διάδοση της έννοιας της κοινωνικής επιχείρησης και του μοντέλου θερμοκοιτίδας σε διάφορους 

τοπικούς φορείς. 

Οι θερμοκοιτίδες παρέχουν στις νεοσύστατες επιχειρήσεις γραφεία, χώρο, έπιπλα, πρόσβαση σε 

υποδομές, διαδίκτυο και εργαστήρια πληροφορικής. Για ορισμένες θερμοκοιτίδες, η προσφορά στις 

εκκολαπτόμενες επιχειρήσεις της δυνατότητας να λειτουργούν στις εγκαταστάσεις τους είναι η μόνη 

πραγματική υπηρεσία που παρέχεται. Όσον αφορά την παροχή φυσικών πόρων, οι θερμοκοιτίδες 

ανταγωνίζονται τα επιστημονικά και τεχνολογικά πάρκα και μερικές φορές τα κτηματομεσιτικά 

γραφεία. Εκτός από τις υποδομές, οι θερμοκοιτίδες μπορούν επίσης να παρέχουν γραμματειακές 

υπηρεσίες, υποδοχή, αλληλογραφία, υποστήριξη πληροφορικής κ.λπ. Αν και αυτές οι οργανωτικές και 

διοικητικές υπηρεσίες δεν είναι πολύπλοκες ή τεχνολογικά προηγμένες και επιτρέπουν στους νέους 

επιχειρηματίες να εστιάσουν τους πόρους τους στην ανάπτυξη της πρότασης αξίας. 

Στη συνέχεια, οι θερμοκοιτίδες παρέχουν επίσης οικονομικούς πόρους που επιτρέπουν την πρόσβαση 

σε επιχειρηματικά κεφάλαια, είτε μέσω μετοχικού κεφαλαίου, είτε μέσω ταμείων πρακτορείας 

ακινήτων είτε μέσω συνεπενδύσεων που δημιουργούνται με συνεισφορές εξωτερικών επενδυτών. Οι 

θερμοκοιτίδες απευθύνονται γενικά σε επιχειρήσεις που χρειάζονται κεφάλαια για να εξασφαλίσουν 



 
 
 
 
 
 

29 
 

τη συνέχεια στα πολύ πρώιμα στάδια της ανάπτυξής τους (κεφάλαιο εκκίνησης). Οι κύριοι 

ανταγωνιστές στον τομέα της χρηματοδότησης είναι οι επιχειρηματικοί άγγελοι, οι επενδυτές 

επιχειρηματικών κεφαλαίων που ειδικεύονται στην παροχή κεφαλαίων εκκίνησης και οι εταιρείες 

επενδύσεων. Αν και πολύ συχνά η σχέση μεταξύ αυτών των φορέων είναι συνεργατική. 

Οι θερμοκοιτίδες συχνά βοηθούν τις νεοσύστατες επιχειρήσεις να αναπτύξουν ένα επιχειρηματικό 

σχέδιο και παρέχουν επαγγελματικές υπηρεσίες, όπως λογιστική, νομική και φορολογική βοήθεια, 

έρευνα, διαχείριση, στρατηγική υποστήριξη, καθώς και διοικητικές υπηρεσίες που συμβάλλουν στον 

εξορθολογισμό του οργανωτικού φόρτου των νεοσύστατων επιχειρήσεων. 

Ορισμένες θερμοκοιτίδες είναι σε θέση να εντοπίζουν τόσο εξωτερικούς όσο και εσωτερικούς 

παράγοντες-κλειδιά για την επιτυχία των επωαζόμενων επιχειρήσεων. Οι επίδοξοι επιχειρηματίες δεν 

έχουν πάντα τις κατάλληλες διασυνδέσεις για να αναπτύξουν την επιχειρηματική τους ιδέα και να 

βρουν οικονομικούς πόρους- το δίκτυο μπορεί να παρέχεται από τη θερμοκοιτίδα ή να προέρχεται από 

την εμπειρία της θερμοκοιτίδας ή των μεμονωμένων διαχειριστών της. 

Το SOCIAL BUSINESS INCUBATOR είναι ένα εργαλείο που μπορεί να στηρίξει τόσο την έναρξη νέων 

πρωτοβουλιών κοινωνικής επιχειρηματικότητας όσο και την εδραίωση και ανάπτυξη των υφιστάμενων, 

παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες, δραστηριότητες κατάρτισης και εργαλεία για την τοπική 

γνώση. 

Η Θερμοκοιτίδα Κοινωνικών Επιχειρήσεων είναι ένα εργαλείο για τη στήριξη και την ανάπτυξη του 

τρίτου τομέα, φιλοξενεί υπηρεσίες και δραστηριότητες για την ανάπτυξη μιας αλληλέγγυας οικονομίας 

και μπορεί να αποτελέσει τη φόρμουλα για την ανάπτυξη μη κερδοσκοπικών επιχειρήσεων, 

προσφέροντας μια σειρά ολοκληρωμένων υπηρεσιών για την υποστήριξη της σύλληψης, της γέννησης 

και της ανάπτυξης. 

Οι κοινωνικές θερμοκοιτίδες βρίσκουν την παροχή υπηρεσιών αξιολόγησης του κοινωνικού αντίκτυπου 

και κατάρτισης και παροχής συμβουλών σε θέματα ΕΚΕ και επιχειρηματικής δεοντολογίας πιο 

σημαντική από τις κοινές επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις. 
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Tύπος κοινωνικών επιχειρήσεων που επωάζονται 

● Θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων - 0% των θερμοκοιτίδων με σημαντικό κοινωνικό αντίκτυπο σε σύγκριση 

με το σύνολο. 

● Μικτές θερμοκοιτίδες - 1 έως 50% των εκκολαπτόμενων επιχειρήσεων με σημαντικό κοινωνικό 

αντίκτυπο σε σύγκριση με τον συνολικό αριθμό των επιχειρήσεων. 

● Κοινωνικές θερμοκοιτίδες - πάνω από το 50% των επωαζόμενων επιχειρήσεων με σημαντικό 

κοινωνικό αντίκτυπο σε σύγκριση με το σύνολο των επωαζόμενων επιχειρήσεων. 

Όσον αφορά τη νομική φύση, διαπιστώνουμε: 

● Δημόσιες θερμοκοιτίδες: οργανισμοί που διοικούνται αποκλειστικά από δημόσιες διοικήσεις ή 

φορείς, συχνά μέσω της δημιουργίας "εσωτερικών" περιφερειακών εταιρειών. 

● Θερμοκοιτίδες δημόσιου και ιδιωτικού τομέα: οργανισμοί των οποίων τα μέλη περιλαμβάνουν τόσο 

δημόσιους όσο και ιδιωτικούς φορείς. 

● Ιδιωτικές θερμοκοιτίδες: οργανισμοί που διοικούνται αποκλειστικά από ιδιωτικούς φορείς. 

 

Γεωγραφική κάλυψη 

Σχεδόν το 60% του πληθυσμού των θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων βρίσκεται στη Βόρεια Ιταλία, και 

ειδικότερα το 38,9% στις βορειοδυτικές περιοχές. Η Λομβαρδία είναι η περιφέρεια που φιλοξενεί τον 

μεγαλύτερο αριθμό θερμοκοιτίδων, 25,3% συνολικά, ακολουθούμενη από την Τοσκάνη 9,9% και την 

Εμίλια Ρομάνια 9,3%. 

 

Διδάγματα και προκλήσεις 

Το αποτέλεσμα αυτής της έκθεσης δείχνει ότι ο κατάλογος των θερμοκοιτίδων με "καθαρό" κοινωνικό 

αντίκτυπο στην Ιταλία είναι αρκετά μικρός- δεν υπάρχουν περισσότερες από 10- οι περισσότερες από 

αυτές είναι υβριδικές, και μεταξύ 1% και 50% των επιχειρήσεων με σημαντικό κοινωνικό αντίκτυπο 

έχουν επωαστεί ως μέρος του συνόλου. Επομένως, γενικά, υπάρχει έλλειψη ενός ειδικού 

προγράμματος για την ανάπτυξη και την υποστήριξη των κοινωνικών επιχειρήσεων, ιδίως στη φάση 

εκκίνησης. 
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Κατά την εμπειρία μας, υπάρχει μερικές φορές έλλειψη επίγνωσης του τι είναι η κοινωνική καινοτομία 

και πώς μπορεί να επιτευχθεί μέσω νέων συμμετοχικών και εκ των κάτω προς τα πάνω μοντέλων και 

μεθοδολογιών, διαδικασιών και εργαλείων συν-σχεδιασμού. Ως εκ τούτου, τα μονοπάτια επώασης που 

είναι προσαρμοσμένα για να απογειώσουν τις νεοφυείς επιχειρήσεις με κοινωνικό αντίκτυπο θα 

πρέπει να περιλαμβάνουν την ανάπτυξη ικανοτήτων σε μεθοδολογικές προσεγγίσεις και εργαλεία πριν 

καν αρχίσει ο σχεδιασμός του επιχειρηματικού μοντέλου. 

Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση Social Impact Outlook που δημοσίευσε το Tiresia - το ερευνητικό 

κέντρο του Politecnico di Milano - οι επενδύσεις αντίκτυπου στην Ιταλία χαρακτηρίζονται σήμερα από 

μια ισχυρή και περίεργη ασυμμετρία: περισσότερα κεφάλαια από τη ζήτηση. Σε ένα κεφάλαιο 

αντίκτυπου 210,5 εκατομμυρίων ευρώ - το οποίο θα μπορούσε να φτάσει τα 400 σε τρία χρόνια - θα 

έπρεπε να υπάρχουν μόνο 627 κοινωνικές επιχειρήσεις έτοιμες να λάβουν επενδύσεις. Αυτές 

περιλαμβάνουν κοινωνικούς συνεταιρισμούς, καταστατικές κοινωνικές επιχειρήσεις, κοινωνικές 

νεοφυείς επιχειρήσεις και κοινωφελείς εταιρείες. 

 

Κύρια συμπεράσματα και συστάσεις  

Μεταξύ των μέσων που εφαρμόζονται από τη δημόσια διοίκηση και τους ιδιωτικούς φορείς - ιδίως σε 

τοπικό επίπεδο - η θερμοκοιτίδα κοινωνικών επιχειρήσεων είναι σίγουρα καινοτόμος. Όχι μόνο ως ένα 

αποτελεσματικό μέσο για την υποστήριξη των κοινωνικών επιχειρήσεων, αλλά και με τη στόχευση σε 

στόχους που δεν έχουν ακόμη καθοριστεί πλήρως, όπως οι κοινωνικές επιχειρήσεις, οι οποίες 

αναγνωρίζονται ως παραγωγικές πραγματικότητες ικανές να επηρεάσουν τη λειτουργία του 

παραγωγικού και εμπορικού συστήματος και το modus vivendi της περιοχής αναφοράς. 
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2.3. Οι ανάγκες, οι προκλήσεις και οι απαιτήσεις των κοινωνικών επιχειρήσεων στην 

Ευρώπη 

 

 

Βάσει της έρευνάς μας, μπορούμε να δηλώσουμε ότι τα αποτελέσματά μας συνάδουν με την έκθεση 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής - Impact of the European Commission's Social Business Initiative (SBI) and its 

follow-up actions (Νοέμβριος 2020) και καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι οι κοινές ανάγκες και 

προκλήσεις των κοινωνικών επιχειρήσεων στην Ευρώπη συνδέονται δικαιολογημένα με το επίπεδο 

ανάπτυξης της χώρας στην οποία εδρεύουν. Λαμβάνοντας αυτό υπόψη, οι προκλήσεις και οι ανάγκες 

που αποκάλυψε η έρευνα είναι σχεδόν οι ίδιες, αλλά έχουν διαφορετικό αντίκτυπο στα αποτελέσματα 

ανάλογα με το στάδιο ανάπτυξης των κοινωνικών επιχειρήσεων. 

Παρόλο που παρατηρείται πρόοδος για τις κοινωνικές επιχειρήσεις στην Ευρώπη, δεδομένου ότι 

πολλές χώρες έχουν υιοθετήσει νέα νομοθεσία για τη στήριξη της δημιουργίας κοινωνικών 

επιχειρήσεων και έχουν δημιουργήσει οριστικές πολιτικές για τη στήριξη της ανάπτυξής τους, ο 

ευρωπαϊκός χώρος εξακολουθεί να είναι διχασμένος. 

Πρώτον, εντοπίσαμε την ανάγκη αποτελεσματικής συνεργασίας με τις δημόσιες αρχές- δεν υπάρχει 

κοινό νομικό πλαίσιο για τις κοινωνικές επιχειρήσεις σε υπερεθνικό ευρωπαϊκό επίπεδο και, 

ταυτόχρονα, πολλές χώρες δεν έχουν ακόμη εθνικές ή τοπικές ρυθμίσεις για τον ορισμό και την 

ταξινόμηση των διαφόρων τύπων κοινωνικών επιχειρήσεων, οπότε δεν μπορούμε να συνδέσουμε τα 

δύο επίπεδα σε ένα κοινό ευρωπαϊκό. 

Δεύτερον, η ποικιλομορφία εντός των ευρωπαϊκών χωρών καθιστά δύσκολη τη σύνδεσή τους, και τα 

διαφορετικά συμφέροντα γύρω από τον επιχειρηματικό τομέα εν γένει απομακρύνουν την κατηγορία 

της κοινωνικής επιχειρηματικότητας ακόμη περισσότερο από τις προτεραιότητες των ευρωπαϊκών 

φορέων. Η ανάγκη σύνδεσης της πολιτικής της ΕΕ για την κοινωνική οικονομία με άλλες παγκόσμιες 

στρατηγικές και στόχους πολιτικής είναι μια φυσική συνέπεια αυτής της διαίρεσης που πρέπει να 

αντιμετωπιστεί από όλους τους φορείς. Οι δημόσιες αρχές σε κάθε κράτος μέλος πρέπει να 

αναπτύξουν καλύτερη σύνδεση με τις στρατηγικές της ΕΕ για την κοινωνική οικονομία, καθώς είναι 

αυτές που θεσπίζουν τη νομοθεσία της ΕΕ, μεταφέρουν τη νομοθεσία και αναπτύσσουν εθνικές 

στρατηγικές σύμφωνα με τις συστάσεις, τις οδηγίες και τις αποφάσεις της ΕΕ. 

Τρίτον, υπάρχει έλλειψη συσχέτισης μεταξύ των τύπων δραστηριοτήτων που διεξάγονται από τις αρχές 

και των αναγκών της κοινότητας. Οι απαιτήσεις των εθνικών κοινωνιών και αυτό που ενθαρρύνεται ως 
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απαραίτητο δεν είναι πάντα το ίδιο. Οι πρακτικές λεπτομέρειες της δραστηριότητας τείνουν να τίθενται 

στο προσκήνιο, ενώ οι ανάγκες του πλαισίου, της τοποθεσίας, της στόχευσης διαφορετικών ομάδων 

και της εξατομικευμένης υποστήριξης τείνουν να παραβλέπονται κατά τη δημιουργία ευκαιριών 

χρηματοδότησης. 

Στη συνέχεια, είναι σημαντικό να μιλήσουμε για την έλλειψη χρηματοδότησης και εκπαίδευσης σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο. Υπάρχει έλλειψη ευκαιριών χρηματοδότησης που προσφέρονται για τις 

κοινωνικές επιχειρήσεις, τόσο σε υπερεθνικό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Τα κονδύλια σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο για την επιχειρηματικότητα είναι γενικά ανεπαρκή και συνήθως δεν συνδυάζονται με το 

ταμείο πληροφόρησης (από το κράτος ή σε ευρωπαϊκό επίπεδο) για την υποστήριξη αυτών των 

επιχειρήσεων και την τελική μετατροπή τους σε κοινωνικές επιχειρήσεις. Οι ΜΚΟ που έχουν αναπτύξει 

κοινωνικές επιχειρήσεις έχουν τη μικρότερη πρόσβαση σε κεφάλαια από πιστωτικά ιδρύματα. Σε 

ορισμένες περιπτώσεις, οι κοινωνικές επιχειρήσεις άλλαξαν τη νομική τους μορφή (οι ΜΚΟ 

δημιούργησαν ξεχωριστή εταιρεία για την κοινωνική τους επιχείρηση) προκειμένου να έχουν 

πρόσβαση σε κεφάλαια.  

Η έλλειψη εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού δείχνει την απουσία κοινών εμπειριών, την ιδέα 

μιας κοινής ευρωπαϊκής συλλογικότητας, την έλλειψη προθυμίας για τη δημιουργία μιας κοινωνικής 

επιχείρησης, τη διαφοροποίηση των επιχειρήσεων και τις ανθρώπινες δεξιότητες ή τον υγιή 

ανταγωνισμό και την ανάπτυξη, τη δημιουργικότητα και την παρουσία κοινωνικών πρωτοβουλιών που 

είναι αποσυνδεδεμένες από τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς. Έτσι, έχουμε εντοπίσει την ανάγκη 

τόσο για επαρκή ανάπτυξη ικανοτήτων για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής όσο και για την 

κατάρτιση των δημοσίων υπαλλήλων σε θέματα κοινωνικών επιχειρήσεων. Όλες αυτές οι προσεγγίσεις 

θα πρέπει να βασίζονται στην ανάγκη για κατάρτιση και καθοδήγηση και στην ιδέα ότι οι δράσεις 

αυτές αποτελούν μέρος ενός οικοσυστήματος και εξαρτώνται η μία από την άλλη. 

Επίσης, δεδομένης της μεγάλης ποικιλομορφίας των χωρών και της μεγάλης γεωγραφικής απόστασης, 

η απουσία ψηφιοποίησης δεν επηρεάζει μόνο τον τομέα της επιχειρηματικότητας, καθιστώντας 

δυσκολότερη τη δημιουργία και τη διατήρηση μιας επιχείρησης, αλλά και την επικοινωνία και τη 

συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με άλλα λόγια πρέπει να ενισχύσουμε την τοπική διάσταση και να 

λάβουμε υπόψη τις εδαφικές ιδιαιτερότητες. Η κοινωνική επιχειρηματικότητα δεν μπορεί να 

προωθηθεί επαρκώς αν μιλάμε για τη διαδικτυακή σφαίρα ή την τοπική σφαίρα. Η ανάγκη ενίσχυσης 

των δικτύων κοινωνικής οικονομίας συνδέεται άμεσα με την επέκταση των δικτύων. Η άμεση σύνδεση 

μεταξύ της ψηφιοποίησης και των δικτύων είναι προφανής, ειδικά σε αυτούς τους καιρούς που δεν 

επιτρέπονται οι φυσικές συναντήσεις, και όχι μόνο, αλλά θα διευκόλυνε ταχύτερα αποτελέσματα, 

συνδέσεις και θα βοηθούσε όσους ενδεχομένως δεν έχουν τους πόρους ή τις δυνατότητες να 

ταξιδέψουν. Η δημιουργία διακρατικών δικτύων υψηλής τεχνολογίας θα βοηθούσε τις δομές εκείνες 

που εξαρτώνται η μία από την άλλη (π.χ. αλυσίδες τροφίμων: από τους αγρότες έως τις οντότητες 
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διανομής και τα καταστήματα- πληροφορίες: από τους κατασκευαστές υλικού έως τους 

προγραμματιστές λογισμικού). 

Τέλος, εντοπίσαμε ένα κενό στο θεωρητικό υπόβαθρο και την επίσημη έρευνα για τις κοινωνικές 

επιχειρήσεις, όσον αφορά την έρευνα, τις μελέτες και, γενικά, την έλλειψη συζήτησης και ανάλυσης για 

το θέμα. Χρειαζόμαστε όχι μόνο μια εξέταση των πεδίων των κοινωνικών επιχειρήσεων σε εθνικό 

επίπεδο, αλλά κυρίως σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προκειμένου να είμαστε σε θέση να εντοπίσουμε τα 

πρότυπα, τις τάσεις και τις σημαντικότερες ανάγκες και λύσεις του ευρωπαϊκού οικοσυστήματος των 

κοινωνικών επιχειρήσεων. 

Άλλες προκλήσεις αντίκτυπου που αντιμετωπίζουν σήμερα οι περισσότερες ευρωπαϊκές κοινωνικές 

επιχειρήσεις περιλαμβάνουν: την προσαρμογή στην έλλειψη οικονομικής στήριξης και στις ελάχιστες 

ευκαιρίες χρηματοδότησης, την επιβίωση στη φάση εκκίνησης, την εξεύρεση επενδυτών και 

επενδυτών-αγγέλων, και είναι σημαντικό να αντιμετωπιστούν με διαφορετικές μορφές και από 

διαφορετικούς φορείς (όπως επιχειρηματίες, κοινωνική κοινωνία και θεσμικούς φορείς) για την 

ενίσχυση της επιτυχίας των κοινωνικών επιχειρήσεων. 
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2.4. Συστάσεις για κοινωνικές επιχειρήσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο  

 

Οι κοινωνικές επιχειρήσεις αποτελούν σημαντικό μέρος κάθε δυναμικής κοινωνίας, αντιμετωπίζουν 

κοινωνικές ανησυχίες και συμβάλλουν στην αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων προς όφελος της 

κοινωνίας ή/και σημαντικών ομάδων ενδιαφερομένων. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το διακύβευμα είναι 

ακόμη υψηλότερο λόγω του γεγονότος ότι αυτά τα κοινά κοινωνικά προβλήματα επηρεάζουν διάφορες 

ομάδες σε διαφορετικές χώρες. Οι συστάσεις μας καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, ως εξής: 

Πρώτα απ' όλα, τα σημαντικότερα ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν, για την ευρωπαϊκή 

συνοχή των κοινωνικών επιχειρήσεων και για την ευρωπαϊκή συνοχή γενικότερα, είναι η δημιουργία 

ενός ευρωπαϊκού νομικού πλαισίου που θα επιβεβαιώνει μια κοινή πολιτική όσον αφορά την όλη 

διαδικασία δημιουργίας, διατήρησης και ανάπτυξης επιχειρήσεων κοινωνικής επιχειρηματικότητας. 

Αυτό όχι μόνο θα προστατεύσει και θα ενθαρρύνει τη δημιουργία κοινωνικών επιχειρήσεων από 

νομικής άποψης, αλλά η τακτοποίηση των κοινών πρακτικών θα διευκολύνει τους επιχειρηματίες να 

εισέλθουν σε αυτόν τον τομέα, με σαφείς κατευθυντήριες γραμμές για τον τρόπο δράσης. Η σαφής 

ομοιομορφία των πρακτικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα ενθαρρύνει επίσης τις εθνικές κυβερνήσεις να 

διαμορφώσουν τη δική τους νομοθεσία για την κοινωνική επιχειρηματικότητα. Ωστόσο, ένα νομικό 

πλαίσιο δεν αρκεί, χρειαζόμαστε εξειδικευμένους θεσμούς που θα δημιουργηθούν με αποκλειστικό 

σκοπό την ενασχόληση με το επιχειρηματικό περιβάλλον και τις κοινωνικές επιχειρήσεις, καθώς και την 

επιβολή και παρακολούθηση αυτού του πλαισίου. Με άλλα λόγια, η ύπαρξη αυτών των θεσμών όχι 

μόνο θα βοηθούσε στη δημιουργία ενός εύκολου διαύλου επικοινωνίας μεταξύ των κρατών και των 

ευρωπαϊκών θεσμών, αλλά θα διευκόλυνε και τις γρήγορες αλλαγές στη νομοθεσία, τις επίσημες 

αποφάσεις και τη διαχείριση. 

Από την έρευνά μας, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι οι χώρες που έχουν κάποια νομοθεσία στον 

τομέα αυτό έχουν συνήθως μια σειρά από αυστηρά κριτήρια που πρέπει να πληρούνται για να 

θεωρηθούν κοινωνικές επιχειρήσεις, και οι επιχειρήσεις υπόκεινται συχνά σε αυστηρότερες απαιτήσεις 

υποβολής εκθέσεων από ό,τι οι συμβατικές κερδοσκοπικές επιχειρήσεις. Επιπλέον, ένα σαφές νομικό 

πλαίσιο θα διευκολύνει την κατανόηση της μεταβαλλόμενης αγοράς. 

Δεύτερον, τα καταστατικά των κοινωνικών επιχειρήσεων έχουν εισαχθεί σε λίγες μόνο χώρες και κάθε 

χώρα έχει διαχειριστεί τους δικούς της ορισμούς και περιορισμούς. Μια πιο λεπτομερής και καθολική 

νομοθεσία, τουλάχιστον σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θα βελτιώσει το καθεστώς των κοινωνικών 

επιχειρήσεων και θα τους δώσει μεγαλύτερη προβολή στην ελεύθερη αγορά, οδηγώντας σε πιο 

σύνθετες διαδικασίες για τις κοινωνικές επιχειρήσεις, όχι μόνο για τις οργανώσεις από μόνες τους. 

Αυτό θα πρέπει να οδηγήσει σε αλλαγή νοοτροπίας σχετικά με τις κοινωνικές πτυχές των επιχειρήσεων 
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και σε σαφέστερες οριοθετήσεις μεταξύ των επιχειρήσεων κοινωνικού αντίκτυπου και των 

εξειδικευμένων κοινωνικών επιχειρήσεων. 

Τρίτον, οι κοινότητες πρέπει να θεωρηθούν ως ένα ευρωπαϊκό οικοσύστημα, θα πρέπει να διατεθούν 

περισσότεροι πόροι για να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν καλύτερα όλα τα ευρωπαϊκά ζητήματα 

που σχετίζονται με την κοινωνική επιχειρηματικότητα. Πρέπει να μετατρέψουμε πρωτοβουλίες όπως οι 

θερμοκοιτίδες και οι επιταχυντές επιχειρήσεων σε ιδιαίτερα ικανά και δυναμικά εργαλεία που 

συμβάλλουν στην ανάπτυξη και την προώθηση των κοινωνικών επιχειρήσεων σε ολόκληρη την 

Ευρώπη. Τα εργαλεία αυτά μπορούν να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να γίνουν αφενός πιο 

ανταγωνιστικές και αφετέρου να προωθήσουν την ανοιχτή επικοινωνία και να διευκολύνουν την 

πρόσβαση σε ολόκληρη την Ευρώπη για μεγάλο αριθμό κοινωνικών πρωτοβουλιών. Αυτή η αλλαγή 

απαιτεί μια προσέγγιση με δύο άξονες: έναν για τους φορείς χάραξης πολιτικής και έναν για τους 

επαγγελματίες της επιχειρηματικότητας και των κοινωνικών πρωτοβουλιών. 

Βέβαια, για να υπάρξει αυτή η δυναμική, απαιτείται αλλαγή στον τρόπο χειρισμού τους, περισσότεροι 

οικονομικοί πόροι, βοήθεια και υποστήριξη από ευρωπαϊκά, εθνικά και τοπικά όργανα και ενεργός 

συμμετοχή εμπειρογνωμόνων με τεχνογνωσία και εμπειρία. Ενθαρρύνουμε την ανάπτυξη δημόσιων 

πολιτικών: 

A) σε εθνικό επίπεδο (όπως εθνικές στρατηγικές για την ενθάρρυνση και την υποστήριξη της 

ανάπτυξης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, με πρακτικές πτυχές, συμπεριλαμβανομένης 

της σύστασης, των πηγών πληροφόρησης, των επιχορηγήσεων και των ειδικών σχεδίων για τις 

κοινωνικές οντότητες) και, 

B)  σε τοπικό επίπεδο, έτσι ώστε οι περιφερειακές ανάγκες (όσον αφορά τους τύπους των 

οντοτήτων και τους τομείς ανάπτυξης που λείπουν από τις περιφέρειες) να καλύπτονται 

ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής. 

Πρέπει να δοθεί υποστήριξη σε εμπειρογνώμονες να συνεργαστούν με τους υπεύθυνους χάραξης 

πολιτικής για τη βελτίωση του νομικού και τυπικού πλαισίου, αλλά και μεταξύ τους για να αποκτήσουν 

καλύτερη εικόνα των αναγκών και των απαιτήσεων. 

Για ένα επιτυχημένο ευρωπαϊκό δίκτυο ανθρώπων και θεσμών, χρειαζόμαστε μια πειστική 

ψηφιοποίηση των υφιστάμενων εργαλείων επικοινωνίας. Οι νέες πρωτοβουλίες για τη νομιμοποίηση 

και τη διάρθρωση των τρόπων πληροφόρησης και επικοινωνίας είναι ζωτικής σημασίας για την 

περαιτέρω ανάπτυξη, θα αυξήσουν την πρόσβαση των υφιστάμενων φορέων στην αγορά και θα 

ενθαρρύνουν νέους συμμετέχοντες να ενταχθούν, παρέχοντας πρόσβαση σε πληροφορίες, συνδέσεις 

και έμπνευση. Επιπλέον, θα καλλιεργήσουν μια διαδικασία συνεχούς μάθησης και ανάπτυξης, καθώς 

και μια κουλτούρα συνεργασίας και πιο εξατομικευμένης υποστήριξης. Μόλις εδραιωθούν στην τοπική 

οικονομία, οι ίδιες οι κοινωνικές επιχειρήσεις έχουν την ευκαιρία να συμβάλουν σημαντικά στην 
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εξωτερική δικτύωση, προωθώντας ένα πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα και αυξάνοντας ταυτόχρονα τον 

κύκλο εργασιών των επωαζόμενων επιχειρήσεων. Επίσης, τα σύγχρονα χρηματοδοτικά μέσα (όπως οι 

μέθοδοι επέκτασης) που χρησιμοποιούνται από τα κράτη και τους επιχειρηματίες και οι διαδικασίες 

διαχείρισης πρέπει να είναι πιο στοχευμένα και να προσαρμόζονται καλύτερα στις τοπικές, εθνικές και 

ευρωπαϊκές ανάγκες. 

Η μεγαλύτερη υποστήριξη από τις επιχειρήσεις και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών θα προωθήσει 

όχι μόνο τη συνεργασία μεταξύ των φορέων του τομέα, αλλά και μια πιο διευρυμένη ευρωπαϊκή 

προσέγγιση της εταιρικής σχέσης, με την έννοια ότι περισσότεροι φορείς σημαίνουν περισσότερες 

ιδέες και βέλτιστες πρακτικές που μεταδίδονται και τη συμμετοχή κρατικών φορέων που μεταδίδουν 

ένα γενικό ενδιαφέρον για τον τομέα. 

Εν κατακλείδι, με βάση την έρευνά μας, μπορούμε να επιβεβαιώσουμε σθεναρά ότι οι κοινωνικές 

επιχειρήσεις αποτελούν ζωτικό μέρος των ευρωπαϊκών οικονομιών και κοινωνιών και συνιστούμε την 

επέκταση του ενδιαφέροντος, της χρηματοδότησης, της συμμετοχής και της σημασίας που δίνεται στον 

τομέα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Επίσης, το πιο σημαντικό μάθημα που πήραμε από την 

έρευνά μας είναι ότι είτε μιλάμε για εκπαιδευτικά μέτρα, είτε για βελτιώσεις στην τεχνολογία, είτε για 

ανθρώπινους πόρους, είτε για το νομικό πλαίσιο, πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε ως μέρος ενός 

οικοσυστήματος, όπου όλα τα συστατικά συνδέονται μεταξύ τους και όπου μπορούν να γίνουν μεγάλες 

βελτιώσεις, αν η ανάπτυξη και η αλλαγή γίνονται με δίκαιο τρόπο, ταυτόχρονα και στο ίδιο επίπεδο 

συνεργασίας. 
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Κεφάλαιο 3. Ολοκληρωμένο μοντέλο κοινωνικής επώασης 

 

Από την έρευνά μας καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν διάφοροι τύποι θερμοκοιτίδων με τις 

ακόλουθες λειτουργίες: 

❖ Φυσικοί κόμβοι και χώροι συνεργασίας (ανοικτός χώρος με κοινές φυσικές εγκαταστάσεις και συχνά 

ένα κοινωνικό στοιχείο, όπως ένα καφέ για την ενθάρρυνση της δικτύωσης), 

❖ Εικονικές θερμοκοιτίδες (κοινόχρηστοι διαδικτυακοί χώροι εργασίας με πρόσβαση σε συμβουλές και 

συνδέσμους διαμεσολάβησης), 

❖ Πάρκα καινοτομίας και αστικά συμπλέγματα (γεωγραφική συστέγαση με κοινές εγκαταστάσεις), 

❖ Θερμοκοιτίδες πανεπιστημίων (θερμοκοιτίδες που επωάζουν spin outs από πανεπιστήμια, με 

κοινόχρηστους χώρους εργασίας, κοινές εγκαταστάσεις και πρόσβαση σε συμβουλές και συνδέσεις 

διαμεσολάβησης που υποστηρίζονται από τους πόρους και τα δίκτυα των πανεπιστημίων), 

❖ Εταιρικές θερμοκοιτίδες (θερμοκοιτίδες που δημιουργούνται ή χρηματοδοτούνται από εταιρείες, με 

χώρους συνεργασίας και κοινές εγκαταστάσεις για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων), 

❖ Θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων (θερμοκοιτίδες που έχουν συσταθεί ή χρηματοδοτούνται από 

επενδυτές επιχειρηματικών κεφαλαίων, με χώρους συνεργασίας, κοινόχρηστες εγκαταστάσεις και 

πρόσβαση σε χρηματοδότηση για τη δημιουργία μιας σειράς επενδυτικών προτάσεων), 

❖ Προγράμματα καθοδήγησης και επιχειρηματικής ανάπτυξης (συχνά ανταγωνιστικά και 

προγράμματα καθοδήγησης, καθοδήγησης και επιχειρηματικού σχεδιασμού με βάση τη συνομοταξία), 

❖ Προγράμματα επιτάχυνσης (ανταγωνιστικά και δομημένα προγράμματα δραστηριοτήτων και 

ορόσημα για την υποστήριξη μιας ομάδας νεοφυών επιχειρήσεων). 

Παρά την ποικιλομορφία αυτή, οι θερμοκοιτίδες έχουν τα ακόλουθα κοινά στοιχεία: 

- Πρωταρχική λειτουργία: διευκόλυνση νεοφυών επιχειρήσεων, 

- Τρόπος λειτουργίας: κοινή χρήση φυσικού ή/και εικονικού χώρου εργασίας για τη μείωση του 

κόστους εκκίνησης και την προώθηση της αλληλεπίδρασης και της δικτύωσης μεταξύ των νεοφυών 

επιχειρήσεων- σε πολλές περιπτώσεις, παρέχονται επίσης υπηρεσίες καθοδήγησης και 

συμβουλευτικής. 
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Έτσι, οι θερμοκοιτίδες δεν παρέχουν μόνο τις βασικές υλικοτεχνικές συνθήκες και υπηρεσίες 

υποστήριξης για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων (χώρος, τηλέφωνο, τεχνικές συμβουλές κ.λπ.), αλλά 

δημιουργούν επίσης ένα περιβάλλον στο οποίο οι επιχειρηματίες μπορούν να συνεργαστούν και να 

έχουν πρόσβαση σε χρήσιμα εθνικά και διεθνή δίκτυα για έργα. Αυτός ο ρόλος της διευκόλυνσης της 

αλληλεπίδρασης και της δικτύωσης αποτελεί βασικό παράγοντα για την αποτελεσματικότητα των 

θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων στην προώθηση των νεοφυών επιχειρήσεων. 

Υπάρχουν ορισμένοι παράγοντες που μπορούν να είναι χρήσιμοι για τη διάκριση μεταξύ των 

θερμοκοιτίδων και την κατανόηση της αποτελεσματικότητάς τους, και συγκεκριμένα οι ακόλουθοι: 

- Η φύση του φορέα που είναι υπεύθυνος για αυτά (πανεπιστήμια, τοπικές δημόσιες αρχές, ιδιωτικές 

εταιρείες, ενώσεις επιχειρήσεων κ.λπ.), 

- Ο(οι) οικονομικός(-οί) τομέας(-είς) στον(στους) οποίο(-ους) εντάσσονται οι νεοσύστατες επιχειρήσεις 

(βιοτεχνολογία, δημιουργικές βιομηχανίες, κοινωνικές επιχειρήσεις κ.λπ.). 

Δεδομένου του πολυδιάστατου χαρακτήρα των κοινωνικών ζητημάτων, ο πολυτομεακός χαρακτήρας 

της θερμοκοιτίδας (π.χ. μια θερμοκοιτίδα με κοινωνικές επιχειρήσεις, δημιουργικές βιομηχανίες και 

τεχνολογικές επιχειρήσεις) ή η ικανότητα της διοίκησης της θερμοκοιτίδας να υφαίνει ένα ενεργό και 

ευφυές πολυτομεακό δίκτυο μπορεί να αποτελέσει σημαντική στήριξη για την ανάπτυξη των 

κοινωνικών επιχειρήσεων. 

Έχοντας καταλήξει σε όλες αυτές τις πληροφορίες σχετικά με τις κοινωνικές επιχειρήσεις και τις 

κοινωνικές θερμοκοιτίδες, μπορέσαμε να αναπτύξουμε ένα ολοκληρωμένο μοντέλο κοινωνικής 

θερμοκοιτίδας που πιστεύουμε ότι θα μπορούσε να εφαρμοστεί στις περισσότερες χώρες της 

Ευρώπης. 

 

Το ολοκληρωμένο μοντέλο κοινωνικής επώασης που προτείνουμε χωρίζεται σε 3 κύρια στάδια 

ανάπτυξης:: 

● προ-εκκολαπτήριο στάδιο (αναφέρεται στις γενικές δραστηριότητες που απαιτούνται για την 

υποστήριξη του δυνητικού επιχειρηματία στην ανάπτυξη της επιχειρηματικής του ιδέας, του 

επιχειρηματικού του μοντέλου και του επιχειρηματικού του σχεδίου, ώστε να αυξηθούν οι πιθανότητες 

να φτάσει στην πραγματική δημιουργία μιας νεοφυούς επιχείρησης), 

● Στάδιο επώασης (υποστήριξη του επιχειρηματία από τη φάση εκκίνησης έως τη φάση επέκτασης), 

● Στάδιο μετά την επώαση (αναφέρεται στις δραστηριότητες που πρέπει να πραγματοποιηθούν όταν η 

επιχείρηση έχει φτάσει στην ωριμότητα και είναι επομένως έτοιμη να σταθεί στα πόδια της).  
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3.1. Υπηρεσίες πριν την επώαση 

 

Η προ-εκκολαπτήρια φάση εκτείνεται από τον ορισμό της καινοτόμου ιδέας έως την ανάπτυξη του 

κοινωνικού επιχειρηματικού σχεδίου. Πρόκειται συνήθως για μια μηχανική διαδικασία που ξεκινά από 

την πρώτη συνάντηση με το προσωπικό επιχειρηματικής ανάπτυξης της θερμοκοιτίδας, κατά τη 

διάρκεια της οποίας η ιδέα αναλύεται και αξιολογείται αρχικά και εφαρμόζεται ένα πρώτο φίλτρο. 

 

Η διαδικασία βήμα προς βήμα έχει ως εξής: 

1) Πρώτη αξιολόγηση: 

α) Διατύπωση της ιδέας 

β) Αξιολόγηση της ιδέας 

γ) Επικύρωση της ιδέας από την αγορά 

2) Εκπαίδευση σε: 

α) διαχείριση 

β) μάρκετινγκ/πωλήσεις 

γ) διοίκηση επιχειρήσεων 

3) Προσανατολισμός: 

α) Συμβουλές για τον καθορισμό της επιχειρηματικής ιδέας 

β) Συμβουλές για τον καθορισμό του επιχειρηματικού μοντέλου 

4) Αξιολόγηση της καινοτομίας: 

α) Αξιολόγηση της εσωτερικής επιτροπής 

β) Αξιολόγηση εξωτερικής επιτροπής 

5) Διαγωνισμός επιχειρηματικού σχεδίου/επιχειρηματικού μοντέλου: 

α) Ανταγωνισμός/λόγος επιχειρηματικού ή επιχειρηματικό μοντέλο 
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Αργότερα σε αυτό το στάδιο, η θερμοκοιτίδα θα μπορούσε να παρέχει έναν προ-εκκολαπτήριο χώρο, 

συνήθως έναν σταθμό εργασίας με τις βασικές εγκαταστάσεις (εκτύπωση, σύνδεση στο διαδίκτυο 

κ.λπ.), και θα πρέπει να προσφέρει μια σειρά συναντήσεων για να βοηθήσει τον επιχειρηματία να 

προσδιορίσει καλύτερα την επιχειρηματική του ιδέα μέχρι να καταρτιστεί ένα πλήρες επιχειρηματικό 

σχέδιο που θα καλύπτει όλες τις πτυχές που είναι απαραίτητες για την κατανόηση της πλήρους 

σκοπιμότητας της ιδέας του έργου. 

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, κάποια στιγμή, η θερμοκοιτίδα θα πρέπει να αξιολογήσει τον βαθμό 

καινοτομίας και τον κοινωνικό αντίκτυπο της επιχειρηματικής ιδέας. Είναι σκόπιμο να διαχειρίζεται 

αυτό το έργο μέσω μιας επιτροπής εξωτερικών εμπειρογνωμόνων από τον εν λόγω οικονομικό τομέα, 

αν και το έργο αυτό μπορεί να αναπτυχθεί εντός της θερμοκοιτίδας από εμπειρογνώμονες που 

εργάζονται για τη θερμοκοιτίδα. Εάν η ιδέα αποδειχθεί καινοτόμος και με σχετικό κοινωνικό αντίκτυπο, 

τότε θα πρέπει να προσφερθεί πρόσθετη υποστήριξη, διαφορετικά η θερμοκοιτίδα θα ανακατευθύνει 

την ιδέα σε άλλους οργανισμούς υποστήριξης επιχειρήσεων που δεν είναι αποκλειστικά αφιερωμένοι 

στην κοινωνική καινοτομία ή θα συμβουλεύσει τον επιχειρηματία να απευθυνθεί σε άλλους τύπους 
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θερμοκοιτίδων (θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων που δεν ασχολούνται με το κοινωνικό μέρος του 

επιχειρηματικού αντίκτυπου). 

Ενδέχεται να χρειαστούν δραστηριότητες κατάρτισης, κυρίως σε θέματα διαχείρισης, καθώς οι 

μελλοντικοί επιχειρηματίες δεν έχουν πάντα επιχειρηματικό υπόβαθρο. 

 

3.2. Υπηρεσίες κατά την επώαση 

 

Η φάση της επώασης εκτείνεται από τη δημιουργία της νεοφυούς επιχείρησης, μέσω της φάσης 

επέκτασης, έως την αρχική ωριμότητα της εταιρείας. Πρόκειται για μια λεπτή φάση κατά την οποία ο 

επιχειρηματίας θα αναλάβει τις δραστηριότητες που είναι απαραίτητες για την υλοποίηση του 

επιχειρηματικού σχεδίου, και οι υπηρεσίες που παρέχει η θερμοκοιτίδα θα είναι διαφορετικές 

ανάλογα με τη φάση στην οποία βρίσκεται η νέα εταιρεία υπό τους όρους που προσδιορίζονται από το 

ίδιο το επιχειρηματικό σχέδιο. 

 

Η διαδικασία βήμα προς βήμα έχει ως εξής: 

1) Δημιουργία της νεοσύστατης επιχείρησης: 

α) Επιλογή και εισαγωγή στη θερμοκοιτίδα 

β) Πρόσβαση στη χρηματοδότηση 

γ) Νομική και διοικητική υποστήριξη 

δ) Φυσικές εγκαταστάσεις 

ε) Εκπαίδευση και πρόσβαση στη γνώση 

2) Αρχικό στάδιο: 

α) Φυσικές εγκαταστάσεις 

β) Εξεύρεση πόρων 

γ) Καθοδήγηση και κατάρτιση 

δ) Δικτύωση 

ε) Μεταφορά τεχνολογίας 

στ) Υποστήριξη επιχειρήσεων και βασικό μάρκετινγκ 

ζ) Εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού 
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η) Εμπορευματοποίηση 

i) Προχωρημένος επιχειρηματικός σχεδιασμός 

3) Επέκταση: 

α) Ορισμός της στρατηγικής εξόδου 

 

 

Οι κοινωνικοί επιχειρηματίες βρίσκουν τις λύσεις που απαιτούνται για να αλλάξουν τον κόσμο προς το 

καλύτερο. Αλλά η διαφορά μεταξύ μιας πραγματικής λύσης και μιας απλής ιδέας είναι η τεκμηριωμένη, 

στρατηγική δράση. Για να λύσει πραγματικά ένα κοινωνικό πρόβλημα, ένας επιχειρηματίας χρειάζεται 

κάτι περισσότερο από ιδέες - χρειάζεται τις σωστές πληροφορίες, δεξιότητες και εργαλεία για να τις 

εφαρμόσει. 

Για να προετοιμάσει τους επιχειρηματίες για τα μυριάδες προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσουν 

και να τους βοηθήσει να δοκιμάσουν και να δημιουργήσουν στρατηγικά επιχειρηματικά μοντέλα, αυτή 

η θερμοκοιτίδα κοινωνικού αντίκτυπου παρέχει μια εντατική και εστιασμένη εκπαίδευση που μπορεί 

να διαρκέσει από μερικές εβδομάδες, μερικούς μήνες έως δύο χρόνια. Κατά τη διάρκεια αυτού του 

χρόνου, οι συμμετέχοντες είτε πληρώνουν είτε λαμβάνουν υποτροφία για να αποκτήσουν πρόσβαση 

σε πράγματα όπως ειδικούς συμβούλους και συμβουλές, υπηρεσίες όπως ο σχεδιασμός, ευκαιρίες 

δικτύωσης, προγράμματα καθοδήγησης, χώρο εργασίας, εκπαιδευτικά μαθήματα, πιθανή 

χρηματοδότηση.  
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3.3. Υπηρεσίες μετά την επώαση 

 

1) Διάγνωση της κοινωνικής καινοτομίας: 

α) Αδυναμίες της κοινωνικής καινοτομίας 

β) Δυνατά σημεία της κοινωνικής καινοτομίας 

2) Εξειδικευμένη εκπαίδευση ανάπτυξης: 

α) Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας 

β) Μεταφορά τεχνολογίας 

γ) Βελτίωση του κοινωνικού αντίκτυπου 

3) Ειδικές συμβουλές σχετικά με: 

α) Μάρκετινγκ 

β) Διεθνοποίηση 

γ) Διαδικασία κοινωνικής καινοτομίας 

4) Εισαγωγή συγκεκριμένων έργων: 

α) Ομαδοποίηση 

β) απορρόφηση 

γ) Μεταφορά τεχνολογίας 
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Η μετα-εκκόλαψη αναφέρεται συνήθως στις δραστηριότητες που πρέπει να πραγματοποιηθούν όταν η 

εταιρεία έχει φθάσει στην ωριμότητα και είναι επομένως έτοιμη να σταθεί στα πόδια της. Είναι η 

στιγμή κατά την οποία, αν η επιχείρηση επωάζεται φυσικά, θα εγκαταλείψει τη θερμοκοιτίδα. Η 

κοινωνική επιχείρηση μπορεί να εξακολουθεί να χρειάζεται διάφορες υπηρεσίες, π.χ. για να αυξήσει τις 

πωλήσεις της ή να βελτιώσει τις παραγωγικές της διαδικασίες, όπως υπηρεσίες διεθνοποίησης ή 

εισαγωγή καινοτομίας μέσω δραστηριοτήτων έρευνας και ανίχνευσης. 
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Κεφάλαιο 4. Οδηγός επώασης κοινωνικών επιχειρήσεων και εργαλειοθήκη για 

επιχειρηματίες 

 

4.1. Στόχοι του ολοκληρωμένου οδηγού και της εργαλειοθήκης για την επώαση 

κοινωνικών επιχειρήσεων για επιχειρηματίες 

 

Η δημιουργία μιας κοινωνικής θερμοκοιτίδας είναι μια σημαντική, μακροπρόθεσμη επένδυση. Ο 

αποτελεσματικός σχεδιασμός αποτελεί βασικό παράγοντα για τη διασφάλιση της μελλοντικής 

επιτυχίας μιας τέτοιας πρωτοβουλίας και της απόδοσης της επένδυσης για τους βασικούς 

ενδιαφερόμενους. Η κοινωνική θερμοκοιτίδα θα πρέπει να εστιάζει σε τομείς όπου υπάρχει ανάγκη της 

αγοράς και ευκαιρία ανάπτυξης. Για τον σκοπό αυτό, ο παρών οδηγός και η εργαλειοθήκη θα σας 

παράσχουν μια συστηματική προσέγγιση για τον σχεδιασμό μιας θερμοκοιτίδας, από την εκπόνηση 

μιας μελέτης σκοπιμότητας έως ένα πλήρες επιχειρηματικό σχέδιο και τον καθορισμό βέλτιστων 

επιχειρησιακών στρατηγικών. 

Ο οδηγός είναι σχεδιασμένος να έχει πρακτικό χαρακτήρα, παρέχοντας στους μελλοντικούς 

διαχειριστές θερμοκοιτίδων τις γνώσεις που χρειάζονται για να ολοκληρώσουν κάθε στάδιο της 

διαδικασίας σχεδιασμού. 

Ο οδηγός/εργαλειοθήκη απευθύνεται κυρίως σε άτομα ή ομάδες εργασίας ενδιαφερομένων που θα 

διερευνήσουν τις δυνατότητες δημιουργίας μιας θερμοκοιτίδας κοινωνικών επιχειρήσεων. Θα εξετάσει 

τα βήματα που απαιτούνται για τον προσδιορισμό της βιωσιμότητας της δημιουργίας μιας 

θερμοκοιτίδας μέσω μιας μελέτης σκοπιμότητας. Με τη βοήθεια του οδηγού, ο αναγνώστης θα είναι 

σε θέση να: 

- Εκπονήσει μελέτης σκοπιμότητας για μια θερμοκοιτίδα, με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάλυση της 

αγοράς και την υποστήριξη των ενδιαφερομένων μερών, 

- Θέσει τα βασικά ερωτήματα για να διασφαλίσετε τη βιωσιμότητα της σχεδιαζόμενης θερμοκοιτίδας, 

ιδίως αν η θερμοκοιτίδα είναι η σωστή λύση, 

- Χρησιμοποιήσει τα αποτελέσματα της μελέτης σκοπιμότητας για να επιλέξουν τη σωστή αγορά-στόχο 

και τη στρατηγική κατεύθυνση για τη θερμοκοιτίδα τους, 

- να διερευνήσει τις επιλογές για τη φυσική διάταξη του εκκολαπτηρίου, λαμβάνοντας υπόψη 

σημαντικές πτυχές κατά τον σχεδιασμό θεμάτων όπως η φυσική θέση και το μέγεθος του 

εκκολαπτηρίου τους, 
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- σχεδιασμός των υπηρεσιών που πρόκειται να προσφερθούν, προσδιορισμός των καταλληλότερων και 

κατανόηση του τρόπου τιμολόγησής τους, 

- Περιγράψει το σύνολο των δεξιοτήτων που απαιτούνται για τη διαχείριση και τη διοίκηση μιας 

θερμοκοιτίδας. 

Απευθυνόμαστε επίσης σε ομάδες εργασίας ενδιαφερομένων ή μελλοντικών διαχειριστών 

θερμοκοιτίδων που έχουν ολοκληρώσει τη μελέτη σκοπιμότητας για μια θερμοκοιτίδα ή/και έχουν 

λάβει την απόφαση να προχωρήσουν στη δημιουργία μιας θερμοκοιτίδας. Στόχος είναι, με βάση τα 

αποτελέσματα της μελέτης σκοπιμότητας, να αναπτυχθεί ένα επιχειρηματικό σχέδιο για τη 

θερμοκοιτίδα. 

Περιμένουμε από τον αναγνώστη να είναι σε θέση να: 

- Ανάπτυξη ισχυρών δηλώσεων οράματος και αποστολής για την κοινωνική θερμοκοιτίδα και όλα τα 

ενδιαφερόμενα μέρη, 

- Προετοιμάστε ένα αποτελεσματικό επιχειρηματικό σχέδιο για μια θερμοκοιτίδα με βάση τις δηλώσεις 

οράματος και αποστολής. 

 

4.2. Δημιουργώντας την μελέτη σκοπιμότητας  

 

Αυτό το κεφάλαιο έχει σχεδιαστεί για να σας καθοδηγήσει μέσα από μια διαδικασία βήμα προς βήμα 

που θα σας επιτρέψει να αξιολογήσετε αν μια θερμοκοιτίδα είναι ο κατάλληλος μηχανισμός 

παρέμβασης. 

Στο τέλος αυτού του κεφαλαίου, θα πρέπει να: 

- Κατανοήσετε τη σημασία του σχηματισμού της κατάλληλης ομάδας για το σχεδιασμό μιας 

θερμοκοιτίδας, ποιοι πρέπει να συμμετέχουν σε μια τέτοια ομάδα και ποια πρέπει να είναι τα αρχικά 

τους καθήκοντα, 

- Γνωρίσετε τι συνεπάγεται μια μελέτη σκοπιμότητας, πόσος χρόνος απαιτείται για την εκπόνησή της, 

ποιος πρέπει να την εκπονήσει και, στην περίπτωση μιας μελέτης αγοράς, πώς πρέπει να εκπονηθεί, 

- Να είστε σε θέση να ερμηνεύσει τα αποτελέσματα της μελέτης σκοπιμότητας προκειμένου να 

καταλήξει σε μια απόφαση "ναι" ή "όχι" σχετικά με το αν πρέπει ή όχι να προχωρήσει στη δημιουργία 

μιας θερμοκοιτίδας. 
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Το καλύτερο σημείο εκκίνησης για τη διερεύνηση της σκοπιμότητας μιας θερμοκοιτίδας είναι η 

σύσταση μιας ομάδας εργασίας των ενδιαφερομένων μερών, στην οποία θα πρέπει να 

εκπροσωπούνται όλοι οι σχετικοί φορείς. Ιδανικά, αυτή η ομάδα εργασίας των ενδιαφερομένων θα 

πρέπει να περιλαμβάνει βασικούς παράγοντες που θα μπορούσαν να σχηματίσουν μια μελλοντική 

σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την υποστήριξη της θερμοκοιτίδας, εφόσον αυτή 

δημιουργηθεί. 

Στην ομάδα εργασίας των ενδιαφερομένων συνήθως συμμετέχουν ενδιαφερόμενοι από: 

- τοπική αυτοδιοίκηση, 

- δημόσιες ή ιδιωτικές τοπικές αρχές οικονομικής ανάπτυξης, 

- πανεπιστήμια/ερευνητικά ινστιτούτα, 

- Ιδιωτικός τομέας, 

- Χρηματοπιστωτικός τομέας, 

- Άλλοι οργανισμοί επιχειρηματικής ανάπτυξης, 

- Συγκεκριμένοι τομεακοί τομείς που είναι ισχυροί στην περιοχή (όπως οι ΤΠΕ ή η αγροδιατροφή). 

Τα αρχικά καθήκοντα αυτής της ομάδας εργασίας των ενδιαφερομένων θα πρέπει να περιλαμβάνουν 

τα ακόλουθα βήματα: 

- Συζήτηση των ευκαιριών και των περιορισμών για την ανάπτυξη των κοινωνικών επιχειρήσεων στο 

οικοσύστημα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, 

- Επίτευξη συναίνεσης σχετικά με τη βασική ιδέα και τους στόχους μιας θερμοκοιτίδας, 

- Καθορισμός χρονοδιαγράμματος και καθηκόντων για τις προκαταρκτικές εργασίες που πρέπει να 

πραγματοποιηθούν για την αξιολόγηση της σκοπιμότητας δημιουργίας θερμοκοιτίδας, 

- Ενημέρωση για τη θερμοκοιτίδα επιχειρήσεων ως έννοια και ως εφαρμογή, 

- Παροχή πόρων για το σχεδιασμό της μελέτης σκοπιμότητας, 

- Εφαρμογή μελέτης σκοπιμότητας, 

- Λήψη απόφασης σχετικά με τα αποτελέσματα και σχεδιασμός του επόμενου σταδίου ανάπτυξης. 
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Προκειμένου να κατευθύνει καλύτερα την έρευνα της μελέτης σκοπιμότητας και να λάβει 

τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με τα αποτελέσματα, είναι σημαντικό η ομάδα εργασίας των 

ενδιαφερομένων να κατανοήσει τις βασικές έννοιες και τάσεις των θερμοκοιτίδων. 

Αυτή η διαδικασία μάθησης μπορεί να διευκολυνθεί με: 

- Διαδικτυακοί πόροι κατάρτισης: σήμερα πολλές ευκαιρίες κατάρτισης μπορούν να βρεθούν στο 

διαδίκτυο ή σε διάφορες επιχειρήσεις. 

- Επισκέψεις μελέτης σε θερμοκοιτίδες: οι υφιστάμενες θερμοκοιτίδες σε παρόμοια περιβάλλοντα 

προσφέρουν ευρεία και βαθιά εμπειρία για να βοηθήσουν τους ενδιαφερόμενους. Βοηθούν στην 

αποφυγή λαθών και μοιράζονται όσα έχουν διδαχθεί αλλού σε παρόμοια και διαφορετικά 

περιβάλλοντα. 

- Ενημερωθείτε για τις αναδυόμενες τάσεις, ιδίως μέσω των δικτύων και των εκδηλώσεων των 

θερμοκοιτίδων. Η ενεργός συμμετοχή σε δίκτυα θερμοκοιτίδων είναι σημαντική για την ανταλλαγή 

τεχνογνωσίας, την πρόσβαση σε εξειδικευμένους εμπειρογνώμονες, τη δημιουργία κοινών έργων και 

δραστηριοτήτων (σε εθνικό και διεθνές επίπεδο) και τη δημιουργία νέων μορφών υποστήριξης της 

θερμοκοιτίδας και της επιχειρηματικότητας. Η συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια θερμοκοιτίδων παρέχει 

χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τις βασικές τάσεις, καθώς και ευκαιρίες δικτύωσης με τους ηγέτες 

των θερμοκοιτίδων. Σε επίπεδο τοπικής κοινότητας, τα εργαστήρια προσέγγισης των ενδιαφερόμενων 

φορέων και των φορέων χάραξης πολιτικής είναι ένας καλός τρόπος για την έναρξη της διαδικασίας 

μάθησης και την ανάπτυξη σημαντικών δικτύων με άλλους επαγγελματίες, ενδιαφερόμενους φορείς 

και φορείς χάραξης πολιτικής, καθώς και για την επιδίωξη υψηλού επιπέδου έγκαιρης δέσμευσης. 

 

4.2.1. Στοιχεία μιας μελέτης σκοπιμότητας 

 

Η NBIA προτείνει ότι "παρέχοντας λεπτομερείς απαντήσεις σε βασικά ερωτήματα, μια μελέτη 

σκοπιμότητας βοηθά τους υπεύθυνους ανάπτυξης θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων να αποφασίσουν αν 

μια θερμοκοιτίδα επιχειρήσεων θα αποδειχθεί αποτελεσματική σε ένα δεδομένο περιβάλλον, 

καθορίζοντας αν το προτεινόμενο σχέδιο έχει ισχυρή αγορά, σταθερή οικονομική βάση, ισχυρή 

υποστήριξη από την κοινότητα και πραγματικούς πρωταθλητές. Πέρα από αυτό, μια μελέτη 

σκοπιμότητας εντοπίζει τα εμπόδια που μπορεί να χρειαστεί να ξεπεράσουν οι διοργανωτές 

επιχειρηματικών θερμοκοιτίδων και προσφέρει επιλογές για την υπέρβασή τους. Μπορεί επίσης να 

εξετάσει κατά πόσον μια προτεινόμενη θερμοκοιτίδα επιχειρήσεων θα συμβάλει στους ευρύτερους 

στόχους οικονομικής ανάπτυξης μιας κοινότητας". 
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Οι μελέτες σκοπιμότητας διαρκούν συνήθως από δύο έως έξι μήνες, γεγονός που αντανακλά την 

πολυπλοκότητα της διαδικασίας και την ανάγκη ευαισθητοποίησης και δέσμευσης. Χρειάζεται χρόνος 

για να έρθουν οι ιδέες σε μια κοινότητα, και οι ενδιαφερόμενοι μπορεί να μην εμφανιστούν μέχρι να 

πειστούν για την αξία ενός έργου. Οι μελέτες μπορούν να ολοκληρωθούν πιο γρήγορα, αλλά υπάρχει 

κίνδυνος να λείπουν σημαντικές αποχρώσεις ή να είναι ελλιπείς. 

Συχνά προσλαμβάνονται σύμβουλοι για την εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας και επακόλουθου 

επιχειρηματικού σχεδίου, εάν δεν υπάρχει τοπική ικανότητα ή εάν απαιτείται ανεξάρτητη γνώμη. 

Μερικές φορές ενεργούν επίσης ως σύμβουλοι των τοπικών φορέων ή των τοπικών συμβούλων που 

διεξάγουν τη μελέτη. Εάν χρησιμοποιούνται σύμβουλοι, θα πρέπει να εργάζονται για την οικοδόμηση 

της τοπικής ικανότητας, ώστε να μην είναι πλέον απαραίτητοι. Μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό 

πόρο για τη φάση εκκίνησης, για την ανάπτυξη ειδικών ικανοτήτων ή ως μέρος της αρχικής ομάδας 

διαχείρισης για τη δημιουργία της θερμοκοιτίδας επιχειρήσεων και για τη μεταφορά γνώσεων και 

ελέγχου σε μια τοπική ομάδα διαχείρισης σε συνεχή βάση. 

Μια μελέτη σκοπιμότητας θα πρέπει να περιλαμβάνει: 

- Ανάλυση των ευκαιριών της αγοράς για ανάπτυξη, δηλ. διαθέτει η περιοχή ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα σε έναν κοινωνικό τομέα; 

- Ανάλυση της δεξαμενής των κοινωνικών επιχειρηματιών που θα μπορούσαν να αποτελέσουν 

δυνητικούς πελάτες της θερμοκοιτίδας και των εμποδίων στην επιτυχία τους (π.χ. ρυθμιστικά και 

εργασιακά ζητήματα, υποδομές, δεξιότητες, χρηματοδότηση και εξοπλισμός), 

- Χαρτογράφηση των οργανισμών που παρέχουν υπηρεσίες σε κοινωνικούς επιχειρηματίες και των 

δυνατών και αδύνατων σημείων τους, των τμημάτων-στόχων και των στρατηγικών τιμολόγησης, με 

αποτέλεσμα την ανάλυση των κενών των υπηρεσιών που παρέχονται σήμερα στην αγορά, 

- Ανάλυση της ευκολίας πρόσβασης και του κόστους των βασικών υποδομών και υπηρεσιών για τις 

μικρές επιχειρήσεις, όπως χώροι γραφείων, ηλεκτρικό ρεύμα, διαδίκτυο, τηλεπικοινωνίες και 

υπηρεσίες αντιγραφής, 

- Ευαισθητοποίηση των εκπροσώπων όλων των φορέων του οικοσυστήματος της καινοτομίας και της 

κοινωνικής επιχειρηματικότητας για την ευαισθητοποίηση και τη δημιουργία υποστήριξης από τα 

ενδιαφερόμενα μέρη και δυνατοτήτων συνεργασίας. 

Οι μελέτες σκοπιμότητας συνήθως εξετάζουν τουλάχιστον τα ακόλουθα βασικά θέματα: 

- Συμμετοχή των ενδιαφερομένων - υποστήριξη της κοινότητας και πρωταθλητές του έργου, 
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- Αγορά - η σύνθεση της επιχειρηματικής δεξαμενής στην περιοχή δραστηριοποίησης και οι ανάγκες 

των δυνητικών πελατών, τώρα και στο μέλλον, 

- Εγκαταστάσεις και υπηρεσίες - συμπεριλαμβανομένων των ρυθμίσεων ενοικίασης (ελεύθερο κτίριο) 

και της καταλληλότητας του κτιρίου, όπως η τοποθεσία, το μέγεθος των γραφείων και των αιθουσών 

συνεδριάσεων και η υποδομή ΤΠΕ, 

- Διαθεσιμότητα των απαραίτητων δεξιοτήτων για τη διαχείριση και τη λειτουργία της θερμοκοιτίδας- 

και, 

- Οικονομική βιωσιμότητα - τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα, συμπεριλαμβανομένου 

του κόστους εγκατάστασης. 

Ακολουθεί παράδειγμα του περιεχομένου μιας μελέτης σκοπιμότητας. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

1. Συνοπτική παρουσίαση 

2. Εισαγωγή 

3. Τοπικό περιβάλλον, υποστήριξη και συνθήκες 

   3.1. Το τοπικό οικοσύστημα υποστήριξης της καινοτομίας 

   3.2. Κοινοτικοί ηγέτες και οικονομικοί παράγοντες 

   3.3. Τοπικές επιχειρηματικές τάσεις και ευκαιρίες 

   3.4. Συµπεράσµατα για το τοπικό περιβάλλον και τις συνθήκες 

4. Ροή συναλλαγών 

   4.1 Τμήματα της αγοράς 

   4.2. Προοπτικές 

   4.3. Ροή συναλλαγών για μια θερμοκοιτίδα 

   4.4 Ροή συναλλαγών 

   4.5 Παραδείγματα πιθανών πελατών 

   4.6. Συμπεράσματα για τη ροή των συμφωνιών 

   4.7. Παρεχόμενες υπηρεσίες (π.χ. λογιστικές, νομικές, καθοδήγηση και καθοδήγηση, 

κατάρτιση) 

5. Μοντέλο θερμοκοιτίδας 
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   5.1. Σύσταση σχετικά με τους στόχους της θερμοκοιτίδας 

   5.2. Πρόταση για το επιχειρηματικό μοντέλο της θερμοκοιτίδας 

6. Ιδιοκτησία, διακυβέρνηση και διαχείριση 

   6.1. Πρωταθλητές του έργου 

   6.2 Ιδιοκτησία, διακυβέρνηση και διαχείριση 

     6.2.1. Εκπροσώπηση στο διοικητικό συμβούλιο 

   6.3 Καθημερινή διαχείριση 

   6.4 Προσωπικό θερμοκοιτίδας 

    6.5 Συμβουλευτική Επιτροπή 

7. Τοποθεσία και εγκαταστάσεις 

   7.1. Διάταξη του κτιρίου, συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων: υποδοχή, 

γραφεία, αίθουσες συνεδριάσεων, αίθουσες κατάρτισης, καφετέρια κ.λπ. 

   7.2 Προτεινόμενη θέση 

   7.3. Διάταξη και εγκαταστάσεις 

   7.4 Συμπέρασμα 

8. Ενδεικτικές δημοσιονομικές προοπτικές 

   8.1 Βάση για τη χρηματοοικονομική βιωσιμότητα 

   8.2. Κερδοσκοπικός έναντι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα; 

   8.3 Το επιχειρηματικό μοντέλο 

   8.4. Οικονομικές προβλέψεις 

      8.4.1. Σύνοψη κερδών και ζημιών 

     8.4.2. Λεπτομερής ταμειακή ροή 

     8.4.3. Σύνοψη ταμειακών ροών 

     8.4.4. Κύριες παραδοχές 

   8.5. Σενάρια 

     8.5.1. Διαφορετικός αριθμός πελατών 

     8.5.2. Διαφορετικές αμοιβές επώασης, δικαιώματα ή μετοχές 

     8.5.3. Αν έχει εξασφαλιστεί ή όχι ένας αγκυροβολημένος ενοικιαστής 

   8.6 Βιωσιμότητα 

   8.7. Απαιτούμενη αρχική χρηματοδότηση 

   8.8 Πηγές χρηματοδότησης 
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9. Εφαρμογή 

   9.1 Ανάπτυξη και υλοποίηση της θερμοκοιτίδας 

   9.2 Κριτήρια και ρυθμίσεις εισόδου και εξόδου 

     9.2.1. Κριτήρια και ρυθμίσεις εισόδου 

     9.2.2. Εντολή πελάτη και επιχειρηματικά ορόσημα 

     9.2.3 Κριτήρια και ρυθμίσεις εξόδου 

   9.3. Πάροχοι υπηρεσιών και η προσφορά τους 

   9.4. Περιγραφές θέσεων εργασίας 

   9.5 Επιχειρησιακό σχέδιο 

   9.6. Υποστήριξη εκκίνησης 

   9.7. Χειρισμός της πνευματικής ιδιοκτησίας 

   9.8. Στρατηγική μάρκετινγκ 

     9.8.1 Τμηματοποίηση της αγοράς 

     9.8.2 Στρατηγική μάρκετινγκ 

10. Αξιολόγηση και παρακολούθηση των επιδόσεων 

   10.1 Αναφορά και παρακολούθηση 

   10.2. Παρακολούθηση των επιδόσεων - αποτελέσματα 

   10.3 Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας 

     10.3.1 Γενικοί παράγοντες επιτυχίας 

     10.3.2. Ειδικοί παράγοντες για την ανάπτυξη και την επιτυχία της 

προτεινόμενης θερμοκοιτίδας 

 

4.2.2. Κατανόηση των αναγκών της αγοράς (συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης των 

ενδιαφερομένων) 

 

Η ανάλυση των συνθηκών της τοπικής αγοράς και της δυνητικής ροής συναλλαγών είναι 

αναμφισβήτητα το σημαντικότερο στοιχείο της μελέτης σκοπιμότητας. Χωρίς πειστικές πληροφορίες 

για την αγορά, θα είναι δύσκολο να πειστούν οι τοπικοί ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν πλήρως και, 

χωρίς την υποστήριξή τους, θα είναι σχεδόν αδύνατο να εξασφαλιστεί μελλοντική χρηματοδότηση. Τα 

δεδομένα της αγοράς θα βοηθήσουν επίσης να υποδειχθεί το βέλτιστο επιχειρηματικό μοντέλο της 

θερμοκοιτίδας και θα παράσχουν μια καλή ένδειξη της καλύτερης φυσικής τοποθεσίας για μια 
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θερμοκοιτίδα, εάν απαιτείται φυσική υποδομή. Ορισμένες βασικές εκτιμήσεις για την κατανόηση των 

αναγκών της τοπικής αγοράς εξετάζονται λεπτομερέστερα παρακάτω. 

 

ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟ 

Ποια είναι η αγορά-στόχος; Εταιρείες σε πρώιμο στάδιο, πριν ή μετά την επίτευξη εσόδων - ποιος είναι 

ο πιο πιθανός ή εφικτός στόχος; 

- Οργανισμοί Ε&Α και ερευνητές στο στάδιο της ανάπτυξης της απόδειξης της έννοιας, 

- Ιδιώτες ή εταιρείες που βρίσκονται πέρα από την απόδειξη της ιδέας, αλλά πριν από την πρωτότυπη 

και θεσμική χρηματοδότηση, ή/και 

- Συνδυασμός των παραπάνω. 

Σημεία αναφοράς για την εμπορική αξιοποίηση της Ε&Α (Spin Out) 

>> Ορισμένα έργα θα μπορούσαν επίσης να προέρχονται από άλλες πηγές εκτός των 

πανεπιστημίων, π.χ. από εταιρείες ή ανεξάρτητους επιχειρηματίες. Στην πραγματικότητα, πολλές 

θερμοκοιτίδες που συνδέονται με πανεπιστήμια ΔΕΝ παίρνουν τους περισσότερους από τους 

ενοικιαστές τους από πανεπιστήμια. Για παράδειγμα, στην Ευρώπη, μόνο το 11,2% των ενοικιαστών 

των ευρωπαϊκών θερμοκοιτίδων προέρχεται από πανεπιστήμια και ινστιτούτα Ε&Α. 

Πόσο μεγάλη είναι η αγορά-στόχος; Υπάρχει κρίσιμη μάζα που να δικαιολογεί τη δημιουργία 

θερμοκοιτίδας; Ποιος άλλος ανταγωνίζεται ήδη στην αγορά; 

Σε ποια τμήματα ή θέσεις απευθύνονται; Είναι μόνο υψηλής τεχνολογίας, συγκεκριμένοι βιομηχανικοί 

τομείς ή μικτή χρήση; 

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά, οι ανάγκες και οι τοποθεσίες των τμημάτων ή των θέσεων; 

Ανταποκρίνεστε στη ζήτηση της αγοράς ή δημιουργείτε μια νέα αγορά; 

Χρειάζονται προγράμματα προ-εκκόλαψης για την αύξηση του μεγέθους της αγοράς-στόχου, π.χ. 

στόχευση σε εταιρείες προ-πωλήσεων; 

Η έρευνα αγοράς είναι μια διαδικασία αναζήτησης και ανάλυσης πληροφοριών με σκοπό την εκπόνηση 

μιας μελέτης σκοπιμότητας ή ενός επιχειρηματικού σχεδίου. Η διαδικασία αποτελείται από διάφορες 

βασικές εργασίες που συνοψίζονται καλύτερα στα ακόλουθα: 

1) Προσδιορίστε τις πληροφορίες που απαιτούνται, 
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2) σκιαγραφήστε τις πιθανές πηγές των πληροφοριών αυτών, 

3) να περιγράψετε μια προσέγγιση για την εύρεση αυτών των πληροφοριών, 

4) συγκεντρώστε τις πληροφορίες, και τέλος, 

5) να οργανώσετε τις πληροφορίες σε μορφή που να παρέχει χρήσιμα συμπεράσματα σχετικά με τη 

δυνητική αγορά. 

Οι πληροφορίες αγοράς μπορούν να ταξινομηθούν σε δευτερογενή και πρωτογενή δεδομένα αγοράς. 

Τα δευτερογενή δεδομένα της αγοράς προέρχονται από υφιστάμενες πληροφορίες της αγοράς, όπως 

τοπικά οικονομικά δεδομένα, έρευνες και δημοσιεύσεις του κλάδου, ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων, 

πληροφορίες από τοπικά εμπορικά επιμελητήρια, εφημερίδες και περιοδικά. Τα δευτερογενή 

δεδομένα της αγοράς είναι ιδιαίτερα χρήσιμα για την παροχή ποσοτικών πληροφοριών σε 

μακροοικονομικό επίπεδο, όπως το συνολικό μέγεθος της αγοράς, οι τάσεις της αγοράς, οι 

αναδυόμενοι και αναπτυσσόμενοι κλάδοι της βιομηχανίας, η γεωγραφική ανισότητα της οικονομικής 

δραστηριότητας και τα δεδομένα για τα ποσοστά γονιμότητας/γεννήσεων και θανάτων/θανάτων ανά 

κλάδο. Από την ανάλυση των τοπικών οικονομικών δεδομένων, είναι δυνατόν να υποδειχθεί πού 

υπάρχει το καλύτερο δυναμικό της αγοράς και από εκεί να προσδιοριστούν οι πιθανές αγορές-στόχοι. 

Τα δεδομένα της δευτερογενούς αγοράς συνήθως συμπληρώνονται από δεδομένα της πρωτογενούς 

αγοράς. Τα δεδομένα της πρωτογενούς αγοράς παράγονται μέσω μιας ολοκληρωμένης ανάλυσης 

αναγκών ή έρευνας ζήτησης, η οποία αποσκοπεί στην περαιτέρω ποσοτικοποίηση του μεγέθους της 

δυνητικής αγοράς, των χαρακτηριστικών και των αναγκών της, τώρα και στο μέλλον. 

Υπάρχουν τρία βασικά στοιχεία σε μια ανάλυση αναγκών: 

1. Σχεδιασμός έρευνας, 

2. Διαβούλευση- και 

3. Ομάδες εστίασης με δυνητικούς πελάτες. 

 

Σχεδιασμός της έρευνας 

Αυτό περιλαμβάνει τον καθορισμό των ερωτώμενων, τον τρόπο συλλογής των δεδομένων και την 

ανάπτυξη του εργαλείου της έρευνας και του πλαισίου ανάλυσης. Δεν είναι πάντα εύκολο να 

καθοριστεί ποιος πρέπει να ερωτηθεί. Υπάρχουν δύο μεγάλες κατηγορίες ανθρώπων και είναι 

σημαντικό να γνωρίζουμε τα χαρακτηριστικά και των δύο: 
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- Επίδοξοι ή υποψήφιοι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων - όσοι θέλουν να ιδρύσουν μια επιχείρηση τώρα ή στο 

μέλλον, π.χ. φοιτητές. Αυτή είναι η μελλοντική αγορά για τις θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων. Το κύριο 

πρόβλημα με αυτή την ομάδα ανθρώπων είναι ότι δεν ξέρουν τι δεν ξέρουν, μπορεί επίσης να έχουν μη 

ρεαλιστικές προσδοκίες και επιπλέον, μόνο ορισμένοι από αυτούς θα έχουν τη δέσμευση να 

ακολουθήσουν και να ξεκινήσουν μια επιχείρηση στο μέλλον. Με άλλα λόγια, αυτή η ομάδα αποτελεί 

αναξιόπιστη πηγή δεδομένων. 

- Νεοσύστατες ή υφιστάμενες επιχειρήσεις - όσοι έχουν ήδη ξεκινήσει μια επιχείρηση. Ορισμένα από 

αυτά τα άτομα μπορεί να βρίσκονται στην αγορά των θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων, αλλά άλλα δεν θα 

χρειάζονται πλέον υποστήριξη. Αυτοί οι άνθρωποι αποτελούν καλή πηγή πληροφοριών, επειδή έχουν 

περάσει από τη διαδικασία. Ωστόσο, οι επιχειρήσεις με τις οποίες ασχολούνται μπορεί να μην γίνουν 

πελάτες και, αν οι συνθήκες αλλάξουν σημαντικά, μπορεί να μην είναι αντιπροσωπευτικές της 

μελλοντικής αγοράς. 

 

Διαβουλεύσεις 

Η διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους φορείς, τους επιχειρηματίες, τους οργανισμούς υποστήριξης 

επιχειρήσεων και άλλους ενδιάμεσους οργανισμούς (κανάλια τροφοδοσίας) θα δημιουργήσει ποιοτικά 

και ποσοτικά δεδομένα για την αγορά μαζί με τις πληροφορίες που απαιτούνται για τα άλλα θέματα 

της μελέτης σκοπιμότητας. 

 

Ομάδες εστίασης με δυνητικούς πελάτες 

Η διεξαγωγή ομάδων εστίασης με έως και 12 δυνητικούς πελάτες σε μια ομάδα είναι ένας καλός 

τρόπος για να διερευνήσετε τα θέματα σε μεγαλύτερο βάθος και να συλλέξετε ποιοτικά δεδομένα. 

Συχνά ακολουθούν μια έρευνα για τη δοκιμή ιδεών σχετικά με το σχεδιασμό μιας θερμοκοιτίδας 

επιχειρήσεων. 

 

Η ανάλυση αναγκών θα πρέπει να εξετάζει τα ακόλουθα ζητήματα: 

- Έλλειψη γνώσης και κατανόησης – Τα άτομα είναι πιθανό να έχουν περιορισμένη γνώση και 

κατανόηση των θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων. Η αύξηση της ευαισθητοποίησης είναι απαραίτητη. 

- Νέοι κλάδοι και νέα αγορά για τη θερμοκοιτίδα επιχειρήσεων – Η θερμοκοιτίδα επιχειρήσεων είναι 

πιθανό να στοχεύει σε νέους κλάδους με πολύ λίγες (ή καθόλου) επιχειρήσεις στην αγορά κατά τη 
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στιγμή της μελέτης σκοπιμότητας. Αυτό καθιστά δύσκολη την εκτίμηση του δυνητικού μεγέθους της 

αγοράς και απαιτεί προσεκτική εκτίμηση άλλων παραγόντων και στρατηγικών για την τόνωση της 

ανάπτυξης του κλάδου. 

- Εκδήλωση ενδιαφέροντος για θερμοκοιτίδα επιχειρήσεων – Σε μια έρευνα ανάλυσης αναγκών, πολλοί 

άνθρωποι μπορεί να δηλώσουν ότι ενδιαφέρονται να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες μιας 

θερμοκοιτίδας επιχειρήσεων, αλλά μόνο ένα ποσοστό θα ακολουθήσει το αίτημα και μόνο ένα άλλο 

ποσοστό θα επιλεγεί από τη θερμοκοιτίδα. Είναι δύσκολο να εκτιμηθεί πόσες εκδηλώσεις 

ενδιαφέροντος θα μετατραπούν σε πελάτες, αλλά τα τυπικά βιομηχανικά κριτήρια αναφοράς 

κυμαίνονται από περίπου 5% για θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας έως 20% για 

θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων μη υψηλής τεχνολογίας. Εάν το δείγμα έχει ήδη φιλτραριστεί από μια 

γενική υπηρεσία υποστήριξης επιχειρήσεων για την επιλογή πελατών με προσανατολισμό στην 

ανάπτυξη, τότε το ποσοστό μπορεί να είναι πολύ υψηλότερο. 

- Ανεπαρκής ζήτηση – Ενώ μπορεί να υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για την ανάπτυξη μιας θερμοκοιτίδας 

επιχειρήσεων, μπορεί να υπάρχουν πολύ λίγοι καινοτόμοι και επιχειρηματίες για να την υποστηρίξουν 

ή η ικανότητα να αναπτυχθεί αυτή η επιχειρηματική ροή μακροπρόθεσμα. Η μελέτη σκοπιμότητας θα 

πρέπει να εξετάσει επιλογές για την αύξηση της κρίσιμης μάζας ή την ανάδειξη εναλλακτικών ή 

καταλληλότερων μεθόδων υποστήριξης. 

- Απαιτείται ερευνητική εμπειρία – Είναι απαραίτητη η ύπαρξη ενός ποιοτικού συνεντευκτή με καλή 

γνώση του θέματος. Μια καλή συμβουλή είναι η χρήση διαδοχικών διαβουλεύσεων όπου οι 

ερωτώμενοι προσδιορίζουν άλλα άτομα για να μιλήσουν. 

Τόσο οι δευτερογενείς όσο και οι πρωτογενείς ερευνητικές μέθοδοι είναι συμπληρωματικές. Η 

δευτερογενής έρευνα αγοράς θα παράσχει σημαντικά μακροοικονομικά δεδομένα που θα οδηγήσουν 

στον προσδιορισμό των τμημάτων της αγοράς-στόχου που μπορούν να αναλυθούν περαιτέρω μέσω 

της πρωτογενούς έρευνας. Η πρωτογενής έρευνα φέρνει σε άμεση επαφή με τους δυνητικούς 

επιχειρηματίες και παρέχει ουσιαστικές πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις επιχειρηματικές τους 

δυνατότητες και ανάγκες. Αυτό θα απαντήσει σε ερωτήματα όπως: τι είδους υπηρεσίες θα πρέπει να 

περιλαμβάνει η θερμοκοιτίδα στο χαρτοφυλάκιό της- είναι απαραίτητη μια φυσική θερμοκοιτίδα ή 

αρκεί η εικονική θερμοκοιτίδα- τι επίπεδο χρηματοδότησης θα απαιτηθεί; 

Οι πληροφορίες από αυτές τις πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές πληροφόρησης θα συμβάλουν 

άμεσα στην απόφαση για τη δημιουργία ή μη της θερμοκοιτίδας. Εάν η απόφαση είναι "ναι", οι 

πληροφορίες αγοράς που θα αποκτηθούν θα αποτελέσουν τη βάση για την επιλογή, μεταξύ άλλων, του 

επιχειρηματικού μοντέλου της θερμοκοιτίδας, του χαρτοφυλακίου υπηρεσιών, της οργανωτικής δομής 

και του σχεδιασμού των πόρων.  
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4.2.3. Πώς να αξιολογείτε πότε μια θερμοκοιτίδα δεν είναι η κατάλληλη λύση 

 

Το τελικό αποτέλεσμα της μελέτης σκοπιμότητας θα πρέπει να είναι η παροχή πληροφοριών σε μορφή 

που να επιτρέπει στην ομάδα εργασίας των ενδιαφερομένων να λάβει απόφαση "Go" ή "No-Go" 

σχετικά με το αν θα προχωρήσει ή όχι στη δημιουργία μιας θερμοκοιτίδας. Δεν έχουν όλες οι μελέτες 

σκοπιμότητας θετικό αποτέλεσμα, αλλά ακόμη και τα αρνητικά αποτελέσματα θα πρέπει να 

ερμηνεύονται θετικά, δεδομένου ότι αποτρέπουν δυνητικά απερίσκεπτες και δαπανηρές επενδύσεις 

και, σε ορισμένες περιπτώσεις, υποδεικνύουν καταλληλότερες αναπτυξιακές παρεμβάσεις για την 

περιοχή. 

Πώς πρέπει λοιπόν να ερμηνευθούν τα αποτελέσματα της μελέτης σκοπιμότητας; Επιστρέφοντας στους 

αρχικούς στόχους μιας μελέτης σκοπιμότητας, η NBIA προσδιορίζει τέσσερις βασικούς παράγοντες 

επιτυχίας που παρέχουν μια χρήσιμη βάση για τη λήψη μιας απόφασης "Go/No-go". 

 

Το προτεινόμενο έργο εκκόλαψης έχει: 

1. Ισχυρή αγορά, 

2. Υγιής οικονομική βάση, 

3. Ισχυρή υποστήριξη από την κοινότητα- και 

4. Αληθινούς πρωταθλητές. 

 

1. Ισχυρή αγορά: τι δείχνει η ανάλυση της αγοράς; 

- Υπάρχει ροή συμφωνιών τώρα και στο μέλλον; 

- Υπάρχει κρίσιμη μάζα που να δικαιολογεί τη δημιουργία θερμοκοιτίδας; 

- Τι μέγεθος θερμοκοιτίδας δικαιολογείται από την αγορά; 

- Πόσους ενοικιαστές χρειάζεται η θερμοκοιτίδα; 

- Ποιες είναι οι κύριες απαιτήσεις της αγοράς; Μπορεί η θερμοκοιτίδα να τις ικανοποιήσει; 

Απόφαση: Λειτουργεί / Δεν λειτουργεί 
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2. Υγιής οικονομική βάση: 

- Έχουν καθοριστεί με σαφήνεια το κόστος εκκίνησης και το βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο 

κόστος; 

- Έχει προκύψει ένα σαφές επιχειρηματικό μοντέλο βιωσιμότητας από τη μελέτη σκοπιμότητας; 

- Υπάρχει σαφής οικονομική δέσμευση για τη στήριξη της εκκίνησης και των αρχικών λειτουργικών 

δαπανών της θερμοκοιτίδας για την παροχή συνεχούς υποστήριξης (ανάλογα με το επιχειρηματικό 

μοντέλο); 

Απόφαση: Λειτουργεί / Δεν λειτουργεί 

 

3. Ισχυρή υποστήριξη από την κοινότητα 

- Ταιριάζει η θερμοκοιτίδα με τις προτεραιότητες οικονομικής ανάπτυξης και το τοπικό οικοσύστημα 

που υποστηρίζει την καινοτομία στην κοινότητα; 

- Πόσο καλά υποστηρίζεται το έργο της θερμοκοιτίδας από τα βασικά ενδιαφερόμενα μέρη της 

κοινότητας; 

- Είναι πρόθυμοι να υποστηρίξουν το έργο πολιτικά και οικονομικά; 

Απόφαση: Λειτουργεί / Δεν λειτουργεί 

 

4. Αληθινοί πρωταθλητές 

- Ποιος/ποιοι είναι ο/οι πρωταθλητής/ες του έργου; 

- Τους υποστηρίζει η κοινότητα; 

- Διαθέτουν τις γνώσεις και την εμπειρία για να διευθύνουν μια επιτυχημένη επιχείρηση επώασης; 

Απόφαση: Λειτουργεί / Δεν λειτουργεί 
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Εάν η ομάδα εργασίας των ενδιαφερομένων δεν μπορεί να δώσει μια σαφή και ομόφωνη "ναι" 

απάντηση σε καθέναν από αυτούς τους θεμελιώδεις τομείς, τότε μόνο δύο πιθανά συμπεράσματα 

μπορούν να προκύψουν: 

- Είτε απαιτείται περαιτέρω έρευνα για να δοθεί μια "θετική" απάντηση,  

- ή μια θερμοκοιτίδα δεν είναι η καλύτερη λύση για την εν λόγω κοινότητα.  

Στην τελευταία περίπτωση, όπου η μελέτη σκοπιμότητας δείχνει ότι η θερμοκοιτίδα δεν είναι εφικτή 

λύση, ενώ το αποτέλεσμα αυτό μπορεί να απογοητεύσει βραχυπρόθεσμα τους πρωταθλητές του 

έργου, μακροπρόθεσμα εξοικονομεί σημαντικό ποσό σπαταλημένων πόρων σε χρόνο και χρήμα. 

Η μελέτη σκοπιμότητας είναι το εργαλείο που επιτρέπει στην ομάδα εργασίας των ενδιαφερομένων να 

αναλύσει τις ευκαιρίες ανάπτυξης της αγοράς, να προσδιορίσει την ομάδα επιχειρηματιών και τα 

εμπόδια στην επιτυχία τους που θα μπορούσαν να γίνουν πελάτες της θερμοκοιτίδας, να 

χαρτογραφήσει άλλους οργανισμούς υποστήριξης επιχειρήσεων στην περιοχή και τις δραστηριότητές 

τους, να αναλύσει την πρόσβαση και το κόστος των βασικών υποδομών και υπηρεσιών για τις μικρές 

επιχειρήσεις που βρίσκονται ήδη στην περιοχή και να ευαισθητοποιήσει και να ενισχύσει την 

συμμετοχή των ενδιαφερομένων. Τα πορίσματα της μελέτης σκοπιμότητας παρέχουν επίσης 

πληροφορίες στις οποίες πρέπει να ανατρέξουμε κατά τον καθορισμό ενός υγιούς επιχειρηματικού 

σχεδίου για τη θερμοκοιτίδα. 

 

4.3. Σχεδιασμός μιας κοινωνικής θερμοκοιτίδας 

 

4.3.1. Δηλώσεις οράματος και αποστολής και στρατηγικές για μια θερμοκοιτίδα 

 

Το στρατηγικό σχέδιο καθορίζει την αποστολή, το όραμα και τους κύριους στρατηγικούς στόχους της 

θερμοκοιτίδας. Το επιχειρηματικό σχέδιο εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο θα επιτευχθούν αυτοί οι 

στόχοι και περιλαμβάνει λεπτομερείς οικονομικές πτυχές. 

Αυτά τα δύο έγγραφα που αποτελούν ένα συνολικό σχέδιο είναι απαραίτητα για την καθοδήγηση και 

την παρακίνηση των εργασιών της θερμοκοιτίδας τόσο σε στρατηγικό όσο και σε επιχειρησιακό 

επίπεδο. Τα αρχικά έγγραφα θα πρέπει να εκπονούνται με το διοικητικό συμβούλιο και τους βασικούς 

ενδιαφερόμενους φορείς, αλλά μόλις η θερμοκοιτίδα αρχίσει να λειτουργεί, θα πρέπει να "ανήκουν" 

στη διοικητική ομάδα. Μια καλή πολιτική θα ήταν να διοργανώνεται μια φορά το χρόνο (συνήθως πριν 

από την ετήσια γενική συνέλευση) ένα εργαστήριο στρατηγικού σχεδιασμού, στο οποίο συμμετέχουν 
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το διοικητικό συμβούλιο, ο διευθυντής της θερμοκοιτίδας και τα βασικά ενδιαφερόμενα μέρη. Ιδανικά, 

ένα τέτοιο εργαστήριο θα πρέπει να πραγματοποιείται εκτός του χώρου του και να διευκολύνεται από 

έναν ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα τόσο στον στρατηγικό σχεδιασμό όσο και στη θερμοκοιτίδα. Η 

διοικητική ομάδα θα πρέπει να προετοιμάζει επικαιροποιημένο στρατηγικό και επιχειρηματικό σχέδιο 

προς εξέταση και πιθανή επικύρωση από το διοικητικό συμβούλιο πριν από την ημερίδα. 

 

⮚ Εν συντομία, τα κύρια στοιχεία του στρατηγικού πλαισίου μιας κοινωνικής θερμοκοιτίδας είναι τα 

εξής: 

 

 

 

⮚ Ποιος αναπτύσσει δηλώσεις αποστολής και οράματος; 

- Το όραμα και η δήλωση αποστολής μιας θερμοκοιτίδας δεν μπορούν να ανατεθούν σε εξωτερικά 

πρόσωπα/ εξωτερικά μέρη για την προετοιμασία τους. 

- Πρέπει να είναι εξαρχής ιδιοκτησία των κύριων ενδιαφερομένων μερών που συμμετέχουν στο 

μακροπρόθεσμο έργο/ μακροπρόθεσμος σχεδιασμός και υποστήριξη της θερμοκοιτίδας. 

- Πολύ συχνά, αναδεικνύεται ένας τοπικός πρωταθλητής με το δικό του πολύ σαφές όραμα για το τι 

πρέπει να κάνει η θερμοκοιτίδα/ θα πρέπει να στοχεύει στην επίτευξη. 
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- Ωστόσο, είναι σημαντικό το όραμα αυτό να υιοθετηθεί από την αρχή. 

- Για το λόγο αυτό, το πρώτο σχέδιο των δηλώσεων αποστολής και οράματος θα πρέπει να είναι 

αναπτύχθηκε ή τουλάχιστον συζητήθηκε και συμφωνήθηκε από το πρώτο διοικητικό συμβούλιο και τα 

βασικά ενδιαφερόμενα μέρη. 

- Στη συνέχεια, όμως, οι δηλώσεις αποστολής και οράματος δεν πρέπει να αλλάζουν συχνά, θα πρέπει 

να επανεξετάζονται για να ελέγχεται αν εξακολουθούν να είναι συναφείς σε μια αναθεώρηση του 

στρατηγικού σχεδιασμού η οποία πρέπει να πραγματοποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα, 

τουλάχιστον μία φορά το χρόνο. 

 

⮚ Η ουσία μιας δήλωσης οράματος: Θα πρέπει να είναι ένα ισχυρό εργαλείο παρακίνησης που φέρνει 

όλους τους ενδιαφερόμενους μαζί για να εργαστούν προς έναν κοινό εμπνευσμένο στόχο. 

Για να ξεκινήσουν οι συζητήσεις σχετικά με μια δήλωση οράματος, μπορούν να εξεταστούν οι 

ακόλουθες ερωτήσεις: 

- Ποια ήταν τα κύρια κίνητρα των ενδιαφερομένων για τη δημιουργία της κοινωνικής θερμοκοιτίδας; 

- Σε σχέση με αυτά τα κίνητρα και με ευρύτερη σκέψη, πώς θα όριζε κάθε ενδιαφερόμενος την επιτυχία 

της κοινωνικής θερμοκοιτίδας; 

- Από τη σκοπιά των πελατών, πώς θα θέλατε να βιώσουν και να επωφεληθούν από τις υπηρεσίες της 

θερμοκοιτίδας; 

- Αφήνοντας κατά μέρος το ζήτημα της χρηματοδότησης, πώς θα έβλεπε κάθε ενδιαφερόμενος τη 

θερμοκοιτίδα σε 10 χρόνια; 

Με τον καταιγισμό ιδεών σε αυτά τα σημεία, θα προκύψει τελικά ένα κοινό όραμα. Αυτό το όραμα 

μπορεί να κυμαίνεται από μια σύντομη πρόταση, όπως "Ας γίνουμε ο αδιαμφισβήτητος ηγέτης στην 

τεχνολογική επώαση στην περιοχή Χ", έως αρκετές σελίδες. Μόλις δημιουργηθεί το μακροπρόθεσμο 

όραμα για τη θερμοκοιτίδα, θέτει το πλαίσιο μέσα στο οποίο λαμβάνονται όλες οι άλλες αποφάσεις. 

 

⮚ Η δήλωση αποστολής περιγράφει: 

- Γιατί δημιουργήθηκε η κοινωνική θερμοκοιτίδα, 

- Τι στοχεύει να επιτύχει ο οργανισμός. 
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Μια τυπική δήλωση αποστολής περιέχει τρία στοιχεία: 

1. Ο γενικός σκοπός της θερμοκοιτίδας σας – Τι προσπαθείτε να επιτύχετε αυτή τη στιγμή; Γιατί 

δραστηριοποιείστε επιχειρηματικά; 

2. Τι κάνει η θερμοκοιτίδα σας – Ποια είναι τα βασικά προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρετε; 

3. Τι είναι σημαντικό για την επιχείρησή σας; Ποιες είναι οι αξίες που έχει η επιχείρησή σας και 

επιδιώκει να μεταδώσει στους πελάτες και τους άλλους ενδιαφερόμενους- για παράδειγμα, 

υπευθυνότητα, αντικειμενικότητα, δημιουργικότητα και εφευρετικότητα; 

Συνιστώνται διάφορα βήματα για τη δημιουργία μιας καλής δήλωσης αποστολής: 

- Θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μια συνάντηση καταιγισμού ιδεών μεταξύ των ενδιαφερομένων 

μερών που υποστηρίζουν την έναρξη λειτουργίας της θερμοκοιτίδας. Αυτή μπορεί να συνδυαστεί ως 

μέρος του στρατηγικού εργαστηρίου όπου αναπτύσσονται η δήλωση οράματος και άλλες βασικές 

στρατηγικές. 

- Το εργαστήριο αυτό θα προσδιορίσει τις ανάγκες που θα καλύψει η θερμοκοιτίδα. Σε αυτό το στάδιο 

είναι χρήσιμο να ανατρέξετε στη μελέτη αγοράς που ολοκληρώθηκε στο πλαίσιο της μελέτης 

σκοπιμότητας, η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει θέματα όπως οι ανάγκες που εκφράζονται από 

δυνητικούς επιχειρηματίες και υφιστάμενες κοινωνικές επιχειρήσεις και το μέγεθος της αγοράς που 

περιλαμβάνεται στην περιοχή κάλυψης, μεταξύ άλλων. 

- Η ανάλυση SWOT (Δυνατά σημεία, Αδυναμίες, Ευκαιρίες και Απειλές) χρησιμοποιείται συχνά από 

τους οργανισμούς ως μέρος της διαδικασίας στρατηγικού σχεδιασμού. Μπορεί να βοηθήσει στην 

αποσαφήνιση της τοποθέτησης της θερμοκοιτίδας στην αγορά με την ανάλυση των δυνατών και 

αδύνατων σημείων της σε σχέση με τις συνθήκες της αγοράς και τους ανταγωνιστές, καθώς και με την 

ανάλυση των αναδυόμενων ευκαιριών και απειλών. 

- Σε ορισμένες περιπτώσεις, η δήλωση αποστολής μπορεί να αναφέρεται στον τρόπο χρηματοδότησης 

της θερμοκοιτίδας. Με τον τρόπο αυτό διευκρινίζεται στους χρήστες αν η υπάρχουσα υποδομή 

χρηματοδοτείται από δημόσιους πόρους, ιδιωτικά έσοδα ή από συνδυασμό των δύο. 

- Τέλος, η αποστολή των κοινωνικών θερμοκοιτίδων θα πρέπει πάντα να περιλαμβάνει τη δημιουργία 

επιχειρήσεων ως πρωταρχικό στόχο, είτε υποστηρίζοντας τη δημιουργία ή την εδραίωση νέων 

επιχειρήσεων με υψηλό δυναμικό ανάπτυξης, είτε εισάγοντας καινοτομίες σε υφιστάμενες 

επιχειρήσεις. 

Σημείωση: Είναι σημαντικό να θυμάστε ότι, ενώ η αρχική δήλωση αποστολής αναπτύσσεται από τα 

ενδιαφερόμενα μέρη και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, μόλις συσταθεί μια επιχειρησιακή 
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ομάδα, είναι σημαντικό να κατανοήσουν και να υποστηρίξουν πλήρως τη δήλωση αποστολής. Αυτή 

μπορεί να είναι ένα "elevator pitch" ή ένα "mantra" για τη θερμοκοιτίδα. Όλα τα μέλη της ομάδας θα 

πρέπει να έχουν αυτό το μάντρα στο μυαλό τους και θα πρέπει να είναι σε θέση να επικοινωνούν την 

αποστολή του οργανισμού με σαφήνεια και σαφήνεια σε τρίτους. Οι δηλώσεις αποστολής θα πρέπει να 

επιδιώκουν να είναι συνοπτικές, ώστε να μπορούν να επικοινωνούνται εύκολα και με σαφήνεια, όπως 

για παράδειγμα: "Επιτάχυνση του σχηματισμού, της ανάπτυξης και των ποσοστών επιτυχίας 

κλιμακούμενων επιχειρήσεων που βασίζονται στην τεχνολογία και διατήρησή τους στη Ζώνη Χ". 

 

⮚ Υπάρχουν πολλά βασικά σημεία για στρατηγικές και σχέδια δράσης: 

- Οι βασικές αξίες μιας εταιρείας ή ενός οργανισμού ορίζονται συνήθως στις κατευθυντήριες αρχές της. 

- Ο γενικός στόχος είναι η ευθυγράμμιση όλων των δραστηριοτήτων εντός του οργανισμού με το(τα) 

κοινό(-α) θέμα(-τα) που υποστηρίζουν μια νικηφόρα επιχειρηματική στρατηγική. 

- Διαφορετικοί στρατηγικοί στόχοι οδηγούν σε διαφορετικούς τύπους θερμοκοιτίδων. 

- Οι στρατηγικοί στόχοι υπερβαίνουν την αποστολή και το όραμα για να καθορίσουν καλύτερα τον 

τρόπο με τον οποίο ο οργανισμός επιδιώκει να σχετίζεται με το κοινωνικό επιχειρηματικό του 

περιβάλλον. 

- Οι στρατηγικές αποτελούνται συνήθως από τέσσερις ή πέντε καλά καθορισμένες βασικές 

προσεγγίσεις που θα χρησιμοποιήσει ένας οργανισμός για να επιτύχει την αποστολή του και να κινηθεί 

προς το όραμά του. 

- Οι στόχοι και τα σχέδια δράσης απορρέουν συνήθως από κάθε βασική προσέγγιση και αποτελούν τα 

επιμέρους στοιχεία της στρατηγικής. 

- Ένα κοινωνικό επιχειρηματικό μοντέλο είναι επίσης το μέσο με το οποίο ένας οργανισμός επιτυγχάνει 

τη στρατηγική του. 

- Τα επιχειρησιακά σχέδια αφορούν την εφαρμογή της στρατηγικής με τον προσδιορισμό και την 

οργάνωση όλων των βασικών δραστηριοτήτων. 

  



 
 
 
 
 
 

65 
 

4.3.2. Σχεδιασμός του επιχειρηματικού σχεδίου για τη θερμοκοιτίδα κοινωνικών επιχειρήσεων 

 

Ο σχεδιασμός ενός επιχειρηματικού σχεδίου είναι ένα ουσιαστικό βήμα για τις θερμοκοιτίδες. Είναι 

ιδιαίτερα σημαντικό στην αρχική φάση εκκίνησης μιας θερμοκοιτίδας και θα είναι χρήσιμο για τη 

συγκέντρωση κεφαλαίων, αλλά και για τη συστηματοποίηση των ιδεών, των διαδικασιών και των 

τεχνικών. 

Το επιχειρηματικό σχέδιο παρέχει απαντήσεις σε ερωτήσεις σχετικά με τη θερμοκοιτίδα πριν από τη 

δημιουργία της, αλλά θα πρέπει να επικαιροποιείται τακτικά. 

Η μελέτη σκοπιμότητας θα έχει προσδιορίσει την ανάγκη για τη θερμοκοιτίδα, θα έχει καθορίσει το 

μέγεθος της αγοράς για νέες επιχειρήσεις, θα έχει επαληθεύσει το μέγεθος της θερμοκοιτίδας και θα 

έχει αξιολογήσει τους οικονομικούς και άλλους πόρους. 

 

⮚ Το επιχειρηματικό σχέδιο θα πρέπει να καλύπτει τα ακόλουθα θέματα: 

● Πρέπει να ξεκινά με ένα σύνολο επιχειρηματικών στόχων, 

● Στη συνέχεια, θα πρέπει επίσης να αναφέρει τους λόγους για τους οποίους οι στόχοι είναι εφικτοί και 

να ακολουθεί μια ολοκληρωμένη και καλά μελετημένη πρόταση για την επίτευξή τους εντός 

συγκεκριμένης χρονικής περιόδου, 

● Το σχέδιο θα πρέπει να ολοκληρώνεται με την αναφορά των πόρων που απαιτούνται για τη 

θερμοκοιτίδα και των μέσων με τα οποία θα επιτευχθούν. 

Τα επιχειρηματικά σχέδια για θερμοκοιτίδες θα είναι επίσης: 

● Επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων και των παραδοχών της μελέτης σκοπιμότητας, 

● Εντοπισμός και επίλυση τυχόν εναπομεινάντων προβληματικών περιοχών, 

● Ορισμός σημείων αναφοράς για την παρακολούθηση των επιδόσεων και την αξιολόγηση, 

● Αναφέρετε τον τρόπο με τον οποίο η στρατηγική θα κοινοποιηθεί στα ενδιαφερόμενα μέρη, 

συμπεριλαμβανομένων των ενοικιαστών της θερμοκοιτίδας, ώστε να διασφαλιστεί η συνεχής 

υποστήριξη και συμμετοχή τους στις λειτουργίες της θερμοκοιτίδας, 

● Παρέχετε ένα πρότυπο για τις διαδικασίες διαχείρισης και λειτουργίας. 
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Η μελέτη σκοπιμότητας, μετά από διαβούλευση με τους τοπικούς ενδιαφερόμενους φορείς, θα 

καθορίσει τον καταλληλότερο τύπο, μέγεθος και δομή διαχείρισης για το εκκολαπτήριο, λαμβάνοντας 

υπόψη τις ειδικές οικονομικές και άλλες συνθήκες. 

Το επιχειρηματικό σχέδιο θα πρέπει να καθοδηγεί τη δημιουργία και τη λεπτομερή λειτουργία της 

θερμοκοιτίδας για περίοδο τριών έως πέντε ετών. Θα πρέπει να επανεξετάζεται τακτικά και να 

προσαρμόζεται στις αλλαγές των εξωτερικών παραγόντων (ευέλικτος σχεδιασμός). 

Οι κύριες ενότητες του επιχειρηματικού σχεδίου περιλαμβάνουν συνήθως τα εξής: 

- Συνοπτική παρουσίαση. Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό τμήμα του σχεδίου και θα πρέπει να είναι 

το τελευταίο που γράφεται- το περιεχόμενό του εξαρτάται από το περιεχόμενο ολόκληρου του 

υπόλοιπου σχεδίου, καθώς το τμήμα αυτό θα δώσει μια επισκόπηση της επιχείρησης, συνοψίζοντας το 

περιεχόμενο του επιχειρηματικού σχεδίου στα κύρια σημεία. 

- Όραμα και αποστολή. Ο επιθυμητός αντίκτυπος της θερμοκοιτίδας επιχειρήσεων στη συγκεκριμένη 

περιοχή επιρροής της θα πρέπει να καθοριστεί λεπτομερώς. 

- Ανάλυση SWOT. Η τρέχουσα κατάσταση θα πρέπει να περιγράφεται μέσω μιας ανάλυσης αναγκών 

του οικοσυστήματος καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στο οποίο η θερμοκοιτίδα προτείνει να 

λειτουργήσει. Παρέχεται μια σύντομη επισκόπηση του οργανισμού της θερμοκοιτίδας, καθώς και της 

ιστορίας και της τρέχουσας κατάστασής της. Επισημαίνονται τα μοναδικά χαρακτηριστικά της 

θερμοκοιτίδας, υπογραμμίζοντας τα οφέλη και τα πλεονεκτήματά της. Παραδοσιακά, αυτού του είδους 

η ανάλυση εξετάζει τα ζητήματα αυτά σε τέσσερις κατηγορίες: δυνάμεις, αδυναμίες, απειλές και 

ευκαιρίες. 

- Στρατηγικοί στόχοι. Οι γενικοί στόχοι της θερμοκοιτίδας θα πρέπει να καθοριστούν με σαφήνεια, 

καθώς θα αποτελέσουν το σημείο αναφοράς για κάθε αξιολόγηση της θέσης της θερμοκοιτίδας όσον 

αφορά την επίτευξη του οράματος, της αποστολής και του επιθυμητού αντικτύπου της. 

- Επιχειρηματικό μοντέλο. Το επιχειρηματικό μοντέλο θα πρέπει να περιγράφει τον τύπο της 

θερμοκοιτίδας που έχει επιλεγεί, τη γεωγραφική της εμβέλεια και, κατά περίπτωση, κάθε συγκεκριμένο 

τομέα ή άλλη ειδική εστίαση της αγοράς-στόχου της. Θα πρέπει επίσης να παρέχει πληροφορίες 

σχετικά με τα μέσα με τα οποία η θερμοκοιτίδα θα παράγει έσοδα και κέρδη, συμπεριλαμβανομένου 

του τρόπου με τον οποίο προτίθεται να καταστεί βιώσιμη. 

- Σχέδιο μάρκετινγκ. Το τμήμα αυτό θα πρέπει να περιγράφει την πολιτική μάρκετινγκ και να καθορίζει 

τον τρόπο με τον οποίο θα οριστεί και θα προσεγγιστεί περαιτέρω η αγορά-στόχος. Επιπλέον, θα 

πρέπει να τεκμηριώνει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της θερμοκοιτίδας έναντι του ανταγωνισμού και 

τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να διασφαλίσει ότι θα προσελκύει σταθερά επιχειρήσεις για 
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επώαση. Σημείωση: Το σχέδιο μάρκετινγκ θεωρείται εξαιρετικά σημαντικό λόγω της μεγάλης 

επίδρασής του στη συνολική επιτυχία της θερμοκοιτίδας. Ως εκ τούτου, περισσότερες λεπτομέρειες 

σχετικά με την πτυχή αυτή παρέχονται στην επόμενη ενότητα. 

- Διαχείριση και Λειτουργία. Το τμήμα αυτό θα πρέπει να καθορίζει τις δομές και τις διαδικασίες για 

την επίτευξη των στόχων της θερμοκοιτίδας, γεγονός που θα συμβάλει στην πρόληψη της έλλειψης 

συντονισμού και θα υποστηρίξει μια πιο συντονισμένη λειτουργία που θα αποφεύγει περιττές 

δαπάνες. Για καθεμία από τις βασικές υπηρεσίες της θερμοκοιτίδας, το επιχειρησιακό σχέδιο θα 

πρέπει να παρέχει λεπτομερείς περιγραφές θεμάτων, όπως τα καθήκοντα που απαιτούνται για την 

παροχή αυτών των υπηρεσιών και τα ονόματα των υπευθύνων. Το σχέδιο θα πρέπει επίσης να 

χρησιμοποιεί διαγράμματα ροής για την περιγραφή των διαδικασιών παροχής κάθε υπηρεσίας. Θα 

πρέπει να ληφθούν αποφάσεις σχετικά με τις τεχνολογίες που θα πρέπει να υιοθετηθούν για την 

εφαρμογή των διαδικασιών και των διεργασιών της θερμοκοιτίδας, οι οποίες θα πρέπει να 

περιγράφονται λεπτομερώς σε αυτό το τμήμα του επιχειρησιακού σχεδίου. Θα πρέπει επίσης να 

καθοριστούν οι απαιτήσεις της θερμοκοιτίδας σε πόρους (εξοπλισμός, έπιπλα κ.λπ.) και συστήματα 

ελέγχου. Θα πρέπει επίσης να περιγράφονται τυχόν νομικές πτυχές, όπως πρότυπα που πρέπει να 

πληροί η θερμοκοιτίδα ή άλλοι κανονισμοί, π.χ. κανόνες πρόσβασης κ.λπ., συμπεριλαμβανομένου του 

νομικού της καθεστώτος. Επιπλέον, θα πρέπει να εξηγηθεί η οργάνωση του προσωπικού, τα 

καθήκοντα, οι αρμοδιότητες και οι σχέσεις τους, συμπεριλαμβανομένης της δομής του διοικητικού 

συμβουλίου και του ρόλου των μελών του. 

- Οικονομική διαχείριση και προγραμματισμός. Στο τμήμα αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιούνται 

βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα οικονομικά μοντέλα για να είναι δυνατή η πρόβλεψη των 

οικονομικών επιδόσεων. Θα πρέπει να καθοριστούν οι απαιτούμενες αρχικές επενδύσεις, καθώς και 

θέματα όπως το κόστος, τα έξοδα και οι ταμειακές ροές, μεταξύ άλλων. 

- Ένα επιχειρηματικό σχέδιο μπορεί να περιλαμβάνει σχέδιο στρατηγικής ανάπτυξης. Θα πρέπει να 

περιγράφει τα στάδια ανάπτυξης της θερμοκοιτίδας, μαζί με μετρήσιμους αναπτυξιακούς στόχους, και 

μπορεί να περιλαμβάνει θέματα όπως: 

o Παρακολούθηση και αξιολόγηση των επιδόσεων, μαζί με συνοδευτικούς στόχους συγκριτικής 

αξιολόγησης, 

o η Διαχείριση κινδύνων.7 

Συνοψίζοντας, ένα δείγμα πίνακα περιεχομένων για ένα επιχειρηματικό σχέδιο παρέχεται στο 

ακόλουθο εργαλείο: 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ  
- Συνοπτική παρουσίαση 

- Όραμα και αποστολή 

- Ανάλυση SWOT 

- Στρατηγικοί στόχοι (βραχυπρόθεσμοι, μεσοπρόθεσμοι και μακροπρόθεσμοι) 

- Επιχειρηματικό μοντέλο 

- Σχέδιο μάρκετινγκ και σχέσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη 

o Επιχειρήσεις-στόχοι 

o Οι ειδικές ανάγκες τους 

o Πώς να τους προσελκύσετε 

o Τιμολόγηση 

o Επίπεδα πληρότητας 

- Διαχείριση και λειτουργίες 

o Εγκαταστάσεις 

o Πολιτικές εισόδου και εξόδου 

o Τύποι και επίπεδο υπηρεσιών 

o Σχέσεις με άλλες υπηρεσίες 

o Στελέχωση 

o Ρόλος του Διοικητικού Συμβουλίου 

- Οικονομική διαχείριση και προγραμματισμός 

o Προϋπολογισμός κεφαλαίου 

o Προϋπολογισμός λειτουργίας 

o Σενάρια και ανάλυση ευαισθησίας εσόδων και δαπανών 

o Προβλέψεις ταμειακών ροών 

o Στόχοι κέρδους 

- Κίνδυνοι και στρατηγικές βελτίωσης 

- Παρακολούθηση και αξιολόγηση ενός στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης 

o Τι θα καθορίσει την επιτυχία; 

o Πώς και πόσο συχνά θα μετράται αυτό; 
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4.3.3. Σχέδιο μάρκετινγκ της κοινωνικής θερμοκοιτίδας  

 

Ο σημαντικότερος στόχος του σχεδίου μάρκετινγκ είναι να προσδιορίσει τι πρέπει να γίνει για να 

προσελκύσει περισσότερους ή ποιοτικότερους πελάτες- μπορεί επίσης να ενσωματώσει δράσεις για 

την προσέλκυση νέων ή ισχυρότερων εταίρων και πηγών χρηματοδότησης. Οι δυνητικοί δωρητές θα 

εξετάσουν προσεκτικά τις πληροφορίες μάρκετινγκ για να βγάλουν συμπεράσματα σχετικά με τη 

μελλοντική βιωσιμότητα μιας θερμοκοιτίδας. 

Ο στόχος είναι να υπάρχει ένα σχέδιο μάρκετινγκ που: 

- Απευθύνεται σαφώς σε επιχειρήσεις, 

- απεικονίζει τις συγκεκριμένες ανάγκες τους και περιγράφει λεπτομερώς τον τρόπο προσέλκυσής τους, 

- υποδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο η θερμοκοιτίδα θα προσεγγίσει την αγορά-στόχο της. Θα πρέπει 

να περιλαμβάνεται περίληψη του σχεδίου προώθησης, όπου θα αναφέρεται ο τύπος του 

διαφημιστικού υλικού που θα χρησιμοποιηθεί και ο τρόπος ανάπτυξής του. 

Θα πρέπει να καταρτιστεί ένας κατάλογος συγκεκριμένων στόχων και στρατηγικών μάρκετινγκ για την 

επίτευξη των γενικών στρατηγικών στόχων της θερμοκοιτίδας. Αυτό θα ακολουθήσει τον τύπο του 

"μείγματος μάρκετινγκ" που αφορά: 

- Χαρτοφυλάκιο προϊόντων/υπηρεσιών, 

- Στρατηγικές τιμολόγησης, συμπεριλαμβανομένης της ομαδοποίησης, 

- Τόπος: πώς οι πελάτες μπορούν να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες - είτε επί τόπου, είτε εκτός τόπου, 

είτε μέσω εικονικών μέσων, 

- Διαδικασία: πώς παραδίδονται τα προϊόντα/υπηρεσίες, 

- Άνθρωποι: ποιοι έρχονται σε επαφή με τους πελάτες, πώς μεταφέρουν την αξία των προσφερόμενων 

προϊόντων/υπηρεσιών και πώς συμπεριφέρονται οι άνθρωποι αυτοί σε σχέση με τις προσδοκίες των 

πελατών, 

- Προώθηση: πώς να γίνει γνωστή η θερμοκοιτίδα στους δυνητικούς πελάτες και να εξασφαλιστεί ότι 

θα επιλέξουν ένα συγκεκριμένο προϊόν/υπηρεσία, 

- Φυσικά στοιχεία για την υποστήριξη του εμπορικού σήματος. 
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Θα πρέπει να γίνεται λεπτομερής εκτίμηση του αναμενόμενου κόστους που συνδέεται με κάθε 

στρατηγική ή δραστηριότητα. 

 

Πώς γίνεται η τιμολόγηση; 

1.  Οι διευθυντές πρέπει να κατανοήσουν τους πελάτες τους και να καθορίσουν τι είναι 

διατεθειμένοι να πληρώσουν, και στη συνέχεια να αναπτύξουν επιχειρηματικά μοντέλα 

προσαρμοσμένα σε αυτές τις συνθήκες. 

2.  Εάν μια κοινωνική θερμοκοιτίδα έχει μια καλή πρόταση-ακόμη και αν, στο στάδιο του 

σχεδιασμού, η θερμοκοιτίδα δεν είναι σε θέση να χρησιμοποιήσει ένα ιστορικό ή καλά παραδείγματα 

για να πείσει την αγορά- τότε τα ενοίκια μπορούν να χρεώνονται στο εμπορικό ποσοστό ή και 

υψηλότερα για το είδος και την ποιότητα του προσφερόμενου χώρου. Κατά τον καθορισμό των 

μισθωμάτων, αξίζει να κλιμακώνονται τα μισθώματα ανά τετραγωνικό μέτρο, με ακριβότερες τιμές για 

μικρότερους χώρους που δεν είναι συνήθως διαθέσιμοι στην εμπορική αγορά. 

3.  Οι υπηρεσίες γραφείου, όπως οι εγκαταστάσεις φαξ, οι φωτοτυπίες, οι τηλεφωνικές κλήσεις ή 

η χρήση του διαδικτύου, μπορούν επίσης να συγκριθούν με τις τρέχουσες τιμές της αγοράς. Το 

πλεονέκτημα (κόστους) δεν θα πρέπει να βασίζεται στην κάλυψη του πραγματικού κόστους, αλλά στην 

κατανομή των πόρων. Ως απλό παράδειγμα: το πλεονέκτημα δεν είναι ότι τα φωτοαντίγραφα 

τιμολογούνται σε χαμηλότερη τιμή ανά αντίγραφο, αλλά ότι η επιχείρηση-πελάτης δεν χρειάζεται να 

νοικιάσει (ή να αγοράσει) φωτοτυπικό μηχάνημα, το οποίο αποτελεί ιδιαίτερο πλεονέκτημα όταν ο 

αριθμός των αντιγράφων που απαιτούνται είναι αρκετά μικρός ώστε να δικαιολογείται μια τέτοια 

αγορά. 

4.  Τα δικαιώματα και τα ίδια κεφάλαια είναι πιο δύσκολο να καθοριστούν, αλλά τελικά τα 

ποσοστά πρέπει να καλύπτουν το κόστος της θερμοκοιτίδας και να λαμβάνουν υπόψη τις αποτυχίες, 

καθώς και το γεγονός ότι, σε αυτά τα μοντέλα, το μεγαλύτερο μέρος του κέρδους θα προέρχεται μόνο 

από το 10-20% των πελατών. Για το λόγο αυτό, οι δείκτες αναφοράς επιχειρηματικών κεφαλαίων 

αποτελούν χρήσιμο οδηγό. Για τα royalties, τα οποία μπορεί να φτάσουν το 7,5%, τα benchmarks του 

franchise μπορούν επίσης να χρησιμεύσουν ως δείκτης. Θα πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη τα 

δικαιώματα αδειοδότησης πνευματικής ιδιοκτησίας. Η μοντελοποίηση για τα ίδια κεφάλαια και τα 

δικαιώματα θα πρέπει να αφορά μια περίοδο 10 ετών και θα βοηθήσει τους ανθρώπους να 

καθορίσουν τι είναι εφικτό και ποιο θα πρέπει να είναι το ποσοστό. 

 



 
 
 
 
 
 

71 
 

Σημείωση: Τα "δικαιώματα" είναι ένα μοντέλο επώασης που δεν έχει ούτε ευρεία βάση εμπειρίας ούτε 

μακρά πορεία. Είναι πειραματικό και μόνο το μέλλον θα δείξει αν θα αποτελέσει μια υγιή εμπορική 

βάση για τις θερμοκοιτίδες (στις αναπτυσσόμενες χώρες). 

5.  Κατά τη συζήτηση της τιμολόγησης, οι σχεδιαστές και οι διαχειριστές των εκκολαπτηρίων θα 

πρέπει επίσης να γνωρίζουν ότι, ενώ οι επιδοτήσεις μπορεί να επιτρέψουν στο εκκολαπτήριο να 

προσφέρει υπηρεσίες σε τιμές χαμηλότερες από τις τιμές της αγοράς, αυτό θα μπορούσε να έχει 

αρνητικό αντίκτυπο στους κερδοσκοπικούς ανταγωνιστές/φορείς της αγοράς, κάτι που θα πρέπει να 

αποφεύγεται. 

 

Πείθοντας του επιχειρηματίες να ενταχθούν στην θερμοκοιτίδα  

Ορισμένες κατευθυντήριες γραμμές για το πώς να πείσετε τους επιχειρηματίες να ξοδέψουν τους 

περιορισμένους πόρους τους για την αγορά υπηρεσιών και την υπογραφή συμβολαίων 

δικαιωμάτων μπορεί να περιλαμβάνουν: 

1.  Ξεκινήστε με μια σαφή στρατηγική μάρκετινγκ. Ο καθορισμός μιας στρατηγικής είναι 

σημαντικός διότι παρέχει μια βάση για τις μελλοντικές ενέργειες και σημαίνει ότι όλες οι 

μελλοντικές ενέργειες θα πρέπει να συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής. 

2. Να πωλούν τις υπηρεσίες εκκολαπτηρίου μέσω αξιόπιστου προσωπικού που διαθέτει επαρκή 

κατάρτιση και εμπειρία για να εξηγήσει τις προσφερόμενες υπηρεσίες και να εκθέσει με σαφήνεια 

τα οφέλη τους. 

3. Χρησιμοποιήστε προηγούμενους και τρέχοντες πελάτες. Όσο πιο επιτυχημένες είναι οι 

εταιρείες που βγαίνουν από τη θερμοκοιτίδα, τόσο πιο εύκολο είναι να τις πουλήσετε. Όσο 

μεγαλύτερη είναι η ικανοποίηση των σημερινών πελατών, τόσο πιο πιθανό είναι να προσελκύσει η 

θερμοκοιτίδα νέους πελάτες. 

 

4.3.4. Χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων επώασης  

 

Στις περισσότερες περιπτώσεις, η παροχή υπηρεσιών φυσικής επώασης αποτελεί κόστος για το 

εκκολαπτήριο. Ιδανικά, το κόστος αυτό θα πρέπει να καλύπτεται από ισοδύναμο εισόδημα από 

τους ενοικιαστές. Εάν τα έσοδα αυτά δεν επαρκούν, πράγμα που σπάνια συμβαίνει, το 

εκκολαπτήριο μπορεί να χρειαστεί άλλες πηγές εσόδων, είτε από δωρητές/δημόσια υποστήριξη, 
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είτε προσφέροντας άλλες υπηρεσίες στους ενοικιαστές, όπως, για παράδειγμα, λογιστικές 

υπηρεσίες, είτε εφαρμόζοντας μηχανισμούς επιμερισμού της επιτυχίας (δικαιώματα ή αμοιβές 

μεσιτείας μπορεί να είναι μια επιλογή). 

Ιδανικά, μια θερμοκοιτίδα θα μπορούσε να λάβει επαρκή χώρο από τους δημόσιους ή/και 

ιδιωτικούς χορηγούς της. Σε αυτό το σενάριο, τα κέρδη από τους χώρους που αποκτώνται χωρίς 

κόστος θα παρείχαν στη θερμοκοιτίδα έσοδα για τη χρηματοδότηση των μακροπρόθεσμων 

δαπανών της. Αυτό θα μπορούσε να είναι ακόμη και το κλειδί για μελλοντική αυτοχρηματοδότηση, 

εάν οι χώροι είναι αρκετά μεγάλοι. 

Ένας άλλος τρόπος για να εξισορροπήσετε τα βιβλία είναι να εξετάσετε το ενδεχόμενο να 

διατηρήσετε μερικούς μακροχρόνιους ενοικιαστές, οι οποίοι συχνά αποκαλούνται ενοικιαστές-

άγκυρες. Οι εταιρείες αυτές παρέχουν μακροπρόθεσμα έσοδα από ενοίκια για τη θερμοκοιτίδα. 

Μια καλή στρατηγική είναι να διατηρήσετε τους αγκυροβολητές ενοικιαστές που μπορούν να 

προσφέρουν υπηρεσίες στους νέους εκκολαπτόμενους (οι σχεδιαστές ιστοσελίδων είναι ένα καλό 

παράδειγμα) που θα συμβάλουν στη συνολική επιτυχία της θερμοκοιτίδας και των επιχειρήσεων 

των ενοικιαστών. 

 

4.3.5. Απαιτήσεις ανθρώπινου δυναμικού  

 

Οι ενοικιαστές των θερμοκοιτίδων είναι πιθανό να αντιμετωπίσουν δυσκολίες με τις νεοσύστατες 

επιχειρήσεις τους. Ένας διευθυντής θερμοκοιτίδας που συμμετέχει στην επιλογή των ενοικιαστών, 

στις καθημερινές λειτουργίες και στο συντονισμό και τη διευκόλυνση των επιχειρηματικών 

υπηρεσιών μπορεί όχι μόνο να αποτελέσει ανεκτίμητο πλεονέκτημα για τις επιχειρήσεις που 

επωάζονται, αλλά και να αποτελέσει το κλειδί για την επίτευξη των στόχων της θερμοκοιτίδας. Ο 

διαχειριστής θα είναι υπεύθυνος για όλα τα βασικά στοιχεία μιας θερμοκοιτίδας που αναφέρονται 

εδώ και θα λειτουργεί ως διευκολυντής, μέντορας, συντονιστής και ομότιμος σε όλους τους 

ενοικιαστές της θερμοκοιτίδας. Ιδανικά, ο διαχειριστής αυτός θα πρέπει να έχει διασυνδέσεις στην 

επιχειρηματική κοινότητα, φέρνοντας εμπειρία, επαφές, πόρους και παρουσία στην κοινότητα. 

Ο υπεύθυνος της κοινωνικής θερμοκοιτίδας επιχειρήσεων είναι υπεύθυνος για τον 

προγραμματισμό και τη λειτουργία μιας μεικτής χρήσης θερμοκοιτίδας επιχειρήσεων που 

εξυπηρετεί τις επιχειρήσεις των κατοίκων και τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις. Ο διευθυντής 

θερμοκοιτίδας επιχειρήσεων ασκεί ανεξάρτητη κρίση, ικανότητα λήψης αποφάσεων και διακριτική 

ευχέρεια κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. Η απόδοση στη θέση αυτή θα μετράται από τον 

αριθμό και την επιτυχία των επιχειρήσεων που βοηθούνται μέσω των υπηρεσιών της 
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θερμοκοιτίδας, καθώς και από τη συνάφεια και την ποιότητα των προγραμμάτων ή των υπηρεσιών 

που παρέχονται στις επιχειρήσεις. 

 

Διαχειριστής κοινωνικής θερμοκοιτίδας  

Τα συγκεκριμένα καθήκοντα του διαχειριστή της θερμοκοιτίδας κοινωνικών επιχειρήσεων 

περιλαμβάνουν: 

α) Ανάπτυξη θερμοκοιτίδας 

Καθώς η θερμοκοιτίδα επιχειρήσεων βρίσκεται στη φάση ανάπτυξης, ο διευθυντής της 

θερμοκοιτίδας επιχειρήσεων θα πρέπει να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στην ανάπτυξη και 

κωδικοποίηση πολιτικών και διαδικασιών που θα διέπουν την εγκατάσταση, τα προγράμματά της 

και τις σχέσεις με τους πελάτες, τους παρόχους υπηρεσιών και τους εταίρους. 

β) Αρμοδιότητες προγραμματισμού 

● Ανάπτυξη και διαχείριση προγραμμάτων επιχειρηματικής εκπαίδευσης, σεμιναρίων, κατάρτισης 

επιχειρηματικών δεξιοτήτων και ευκαιριών δικτύωσης για τους ενοικιαστές της θερμοκοιτίδας, 

τους συνδεδεμένους πελάτες και την επιχειρηματική κοινότητα στο σύνολό της. 

● Σχεδιασμός και εκτέλεση εκστρατείας μάρκετινγκ και δημοσίων σχέσεων με σκοπό την αύξηση 

της ευαισθητοποίησης για τη Θερμοκοιτίδα Κοινωνικών Επιχειρήσεων και τα προγράμματά της, 

καθώς και την προσέλκυση νέων ενοικιαστών και συνεργαζόμενων πελατών. 

● Παροχή άμεσης υποστήριξης και συμβουλών στους ενοικιαστές της θερμοκοιτίδας και στους 

συνδεδεμένους πελάτες σε βασικά επιχειρηματικά θέματα, επιχειρηματικό σχεδιασμό και 

καθοδήγηση των επιχειρήσεων σε πρόσθετους δημόσιους ή ιδιωτικούς πόρους που μπορούν να 

τους βοηθήσουν να αντιμετωπίσουν πιο ουσιαστικά ζητήματα. 

● Δημιουργία και διατήρηση ενός δικτύου παρόχων υπηρεσιών υψηλής ποιότητας που μπορούν να 

παρέχουν κατάρτιση, καθοδήγηση, συμβουλευτικές υπηρεσίες ή πόρους στη θερμοκοιτίδα, τους 

ενοικιαστές της και τους συνδεδεμένους πελάτες της. 

● Διεξαγωγή επαφής με την κοινότητα, ανάπτυξη και διατήρηση σχέσεων με κυβερνητικές 

υπηρεσίες, εταίρους οικονομικής ανάπτυξης, επιχειρήσεις, οργανισμούς και άτομα που μπορούν 

να παρέχουν συνεχή πολιτική, τεχνική ή οικονομική υποστήριξη στη θερμοκοιτίδα επιχειρήσεων. 

Διασφάλιση της συνεργασίας με τους εταίρους οικονομικής ανάπτυξης της περιοχής. 
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● Διατήρηση στενών σχέσεων με βασικούς κοινωνικούς και οικονομικούς πόρους στις τοπικές 

κοινότητες, παροχή υποστήριξης για την επέκταση των εγκαταστάσεων, βοήθεια στην εμπορική 

αξιοποίηση της τεχνολογίας και υποστήριξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας των καθηγητών 

και των φοιτητών. 

γ) Επιχειρησιακές αρμοδιότητες 

● Διαχείριση των καθημερινών λειτουργιών της θερμοκοιτίδας κοινωνικών επιχειρήσεων, 

συμπεριλαμβανομένης της συντήρησης, της πρόσβασης και της ασφάλειας, του προγραμματισμού 

των εγκαταστάσεων ή του εξοπλισμού, των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και των υπηρεσιών, της 

αγοράς υπηρεσιών και υλικών και άλλων διοικητικών λειτουργιών. 

● Εκπόνηση ετήσιων επιχειρησιακών σχεδίων και προϋπολογισμών, προετοιμασία μηνιαίων 

οικονομικών εκθέσεων και εκθέσεων δραστηριοτήτων προς εξέταση από το Διοικητικό Συμβούλιο 

και σύσταση δράσεων προς εξέταση από το Διοικητικό Συμβούλιο. 

● Διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τις νομικές απαιτήσεις για τις λειτουργίες, 

συμπεριλαμβανομένης της συμμόρφωσης με τους τοπικούς, πολιτειακούς και κυβερνητικούς 

νόμους, καθώς και με όλους τους διοικητικούς νόμους που πρέπει να τηρούνται. 

● Προγραμματίζει και διεξάγει τις μηνιαίες συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου και 

συντονίζει τις δραστηριότητες όλων των επιτροπών. 

● Εντοπισμός και συμπλήρωση αιτήσεων επιχορήγησης και διεξαγωγή άλλων δραστηριοτήτων 

συγκέντρωσης κεφαλαίων. 

● Διεξαγωγή προσλήψεων, διαλογής, εισαγωγής και περιοδικής επανεξέτασης των ενοικιαστών και 

των συνδεδεμένων πελατών της θερμοκοιτίδας. Διαπραγμάτευση και διάρθρωση συμφωνιών και 

μισθώσεων πελατών, συμπεριλαμβανομένης της είσπραξης ενοικίων και τελών. Διατήρηση 

ακριβών αρχείων και αρχείων για κάθε εταιρεία-πελάτη και κάθε σχετική αλληλογραφία. 

● Παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις επιδόσεις της θερμοκοιτίδας 

επιχειρήσεων, των ενοικιαστών της και των συνδεδεμένων πελατών της. 

 

Οι απαιτήσεις του Διαχειριστή της Θερμοκοιτίδας Κοινωνικών Επιχειρήσεων περιλαμβάνουν: 

● Πτυχίο στις επιχειρήσεις ή σε συναφή τομέα, κατά προτίμηση μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών. 
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● Τουλάχιστον πέντε έτη εμπειρίας σε κοινωνικές επιχειρήσεις, με προτίμηση την εμπειρία σε 

νεοσύστατες επιχειρήσεις. Προτιμώνται επίσης υποψήφιοι με εμπειρία στη διαχείριση 

θερμοκοιτίδων. 

● Αποδεδειγμένη γνώση της διαχείρισης συμβάσεων, του προϋπολογισμού, της συγκέντρωσης 

κεφαλαίων και της διαχείρισης έργων. 

● Οι υποψήφιοι θα πρέπει επίσης να διαθέτουν εμπειρογνωμοσύνη στους τομείς ανάλυσης 

ευκαιριών, σχηματισμού κεφαλαίου και χρηματοδότησης, ανάπτυξης επιχειρηματικών σχεδίων και 

επιχειρηματικών μοντέλων, εμπορίας τεχνολογίας, κοινωνικής οικονομίας, ανάπτυξης πελατών και 

ήπιων νεοφυών επιχειρήσεων, καθώς και αξιολόγησης και διαχείρισης κινδύνων. 

● Άριστες δεξιότητες διαπροσωπικής, προφορικής/γραφικής επικοινωνίας και επίλυσης 

προβλημάτων. 

● Εμπειρία στην εργασία με εμπιστευτικές και ευαίσθητες πληροφορίες. 

● Ευελιξία και προθυμία να εργάζεται πέραν του κανονικού 8ωρου και να συμμετέχει 

περιστασιακά σε συνεδριάσεις το Σαββατοκύριακο και το βράδυ. Ενδέχεται να απαιτούνται 

περιστασιακά ταξίδια. 

 

Η πρόσληψη απαιτείται για την παροχή ενός καλού επιπέδου υπηρεσιών στους ακόλουθους 

βασικούς τομείς: 

- Διοίκηση της θερμοκοιτίδας - οικονομικά, νομικά, ανθρώπινου δυναμικού και πληροφορικής, 

- Ανάπτυξη και συντήρηση του φυσικού περιβάλλοντος (εσωτερικού και εξωτερικού) μέσω της 

παροχής ποιοτικών υποδομών και υπηρεσιών γραφείου για τους πελάτες - όπως πρόσβαση και 

έπιπλα και συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών γραφείου και εγκαταστάσεων ΤΠΕ (φαξ, 

φωτοτυπίες, τηλέφωνο και διαδίκτυο), μεταξύ άλλων), 

- παροχή ποιοτικών υπηρεσιών επιχειρηματικής ανάπτυξης στους πελάτες, 

- Μάρκετινγκ, διαχείριση ενδιαφερόμενων μερών και δημόσιες σχέσεις, 

- Στρατηγικός σχεδιασμός, υποβολή εκθέσεων, παρακολούθηση και αξιολόγηση. 

Η διαχείριση των ανθρώπινων πόρων καλύπτει την πρόσληψη και την ανάπτυξη των εργαζομένων 

(μέλη του προσωπικού). Ο στόχος ενός καλά λειτουργικού συστήματος διαχείρισης ανθρώπινων 

πόρων είναι πολύ σημαντικός για διάφορους λόγους: 
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- Θα συμβάλει στη διασφάλιση υψηλού επιπέδου επιδόσεων εντός της θερμοκοιτίδας και θα 

χρησιμεύσει επίσης για να καταδείξει την αξία μιας τέτοιας προσέγγισης για τις επιχειρήσεις που 

επωάζονται. 

- Πρόκειται για έναν πολύπλοκο τομέα που είναι πολύ σημαντικός για τη θερμοκοιτίδα, λόγω της 

ανάγκης κάλυψης των δαπανών, της βέλτιστης αξιοποίησης των πόρων και της ταχείας διακίνησης 

των πληροφοριών. 

 

4.4. Επίλογος 

 

Μια θερμοκοιτίδα κοινωνικών επιχειρήσεων, όπως κάθε άλλη επιχείρηση, χρειάζεται ένα 

ολοκληρωμένο επιχειρηματικό πλάνο ως οδηγό για την επιτυχία.  

Περιγράφοντας την τρέχουσα κατάσταση στο οικοσύστημα καινοτομίας και κοινωνικής 

επιχειρηματικότητας, για παράδειγμα μέσω μιας ανάλυσης SWOT, η θερμοκοιτίδα μπορεί να 

τοποθετηθεί σε αυτό το συνολικό πλαίσιο. Το επιχειρηματικό σχέδιο είναι ένα εργαλείο που 

επιτρέπει στη θερμοκοιτίδα να καθορίσει λεπτομερώς το όραμα, την αποστολή και τη στρατηγική 

της για την επίτευξη του αναμενόμενου αντικτύπου της. Με τον τρόπο αυτό, η κοινωνική 

θερμοκοιτίδα μπορεί να θέσει τους στρατηγικούς στόχους που πρέπει να επιτύχει και να καθορίσει 

τις επιχειρησιακές διαδικασίες και δομές που θα της επιτρέψουν να τους επιτύχει. Ειδικότερα, θα 

πρέπει να περιλαμβάνει την εφαρμογή μιας ισχυρής στρατηγικής μάρκετινγκ, να περιγράφει 

λεπτομερώς το επιχειρηματικό μοντέλο βάσει του οποίου θα λειτουργεί και να περιγράφει τις 

συνολικές πτυχές της επιχειρησιακής και οικονομικής διαχείρισης της θερμοκοιτίδας. Η υλοποίηση 

του επιχειρηματικού σχεδίου αποτελεί μέρος του στρατηγικού σχεδιασμού της θερμοκοιτίδας. 




