
KOINΩΝΙΚΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ  

και 

ΜΟΚΕ ΑΠΘ  



 
 

Οριζόντια Δομή του ΑΠΘ 

 

• . 

• Γραφείο Διασύνδεσης  

• Γραφείο Πρακτικής Άσκησης  

 

Απώτερος σκοπός όλων των μονάδων είναι η 
καλύτερη και αποτελεσματικότερη σύνδεση του 
Ιδρύματος με την αγορά εργασίας. 



Ιδρύθηκε το 2010  
 
Αποστολή: 
 
 Καλλιέργεια και ενίσχυση των θετικών στάσεων των 

φοιτητών/τριών στην ανάπτυξη 
επιχειρηματικών  πρωτοβουλιών βασισμένων 
σε καινοτόμες ιδέες τους,  
 

 Εμπλουτισμός του γνωστικού τους υπόβαθρου  
 

 Προώθηση της σύνδεσή τους με τον κόσμο του επιχειρείν. 



ΜΟΚΕ ΑΠΘ 

 

 

KOINΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ  

  

 



 Κοινωνική επιχειρηματικότητα – επιχείρηση 

Κοινωνική επιχειρηματικότητα:  
 

Εναλλακτική - νέα μορφή - εξέλιξη στον κοινωνικό τομέα 
 

Οι Κοινωνικές (συνεταιριστικές) επιχειρήσεις είναι υβριδικής μορφής 
επιχειρήσεις  που επιδιώκουν 

 
• κυρίως κοινωνικούς (σκοπός – κοινωνική αξία /όφελος) στόχους  

     
αλλά και 

 
•  οικονομικούς (μέσο – ανάληψη ρίσκου)  

 



ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

• Συνεχής οικονομική 
δραστηριότητα  

• Υψηλός βαθμός αυτονομίας  

• Ανάληψη ρίσκου 

• Minimum αμειβόμενης 
εργασίας  

• Επανεπένδυση κερδών 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

• Στόχος το όφελος/αξία στην 
κοινότητα/ομάδα 

• Συλλογική διάσταση (ατομική) 

• Η συμμετοχή στις αποφάσεις 
δεν καθορίζεται από τη 
συνεισφορά κεφαλαίου 

• Πολύ-εταιρικότητα (ακόμα και 
χρήστες/πελάτες) 

• Περιορισμένη διανομή 
κερδών 

 



          Γιατί                     (1)   

Η κοινωνική επιχειρηματικότητα: 
         
1.  Πρεσβεύει αξίες  
 

Αλληλεγγύη  
 Συμμετοχικότητα 
Δημοκρατία 
 Ισότητα 

 

 
 

 
 

 
 



          Γιατί                    (2)   
2. Προσθέτει αξία  
 

 Δημιουργία θέσεων απασχόλησης  - αντιμετώπιση της ανεργίας  
  
 Παροχή ευκαιριών απασχόλησης και επιμόρφωσης σε ευπαθείς – 

περιθωριοποιημένες ομάδες του πληθυσμού 
 

 Καινοτόμες λύσεις σημαντικές για την οικονομική και κοινωνική 
ανάπτυξη 

 

 Παραγωγή νέων αγαθών και υπηρεσιών για την επίλυση 
κοινωνικών προβλημάτων 

 
 

 Δημιουργία – ενίσχυση κοινωνικού κεφαλαίου (δίκτυο - σχέσεις 
αλληλεγγύης για την αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων) 

 

 Προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης – έμφαση σε κοινωνική και 
οικονομική απόδοση ` 



Στόχοι της                      σε σχέση με την 
Κοινωνική Επιχειρηματικότητα  

• Ενημέρωση – ευαισθητοποίηση – ενθάρρυνση  
 

• Καλλιέργεια θετικών στάσεων 
 

• Συνέργια με επιχειρήσεις 
 

• Δικτύωση – Δίκτυο Μεντόρων 
 

• Συμμετοχή σε Αναπτυξιακές Συμπράξεις 

 



Εκπαιδευτικές δραστηριότητες  

 Ενσωμάτωση σχετικής ενότητας στο πλαίσιο του 
μαθήματος «ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 
 

 Εκπόνηση 
 

 

 
 Καθιέρωση                     για καινοτόμα  
    Επιχειρηματικά Σχέδια φοιτητών που αφορούν 

κοινωνικές επιχειρήσεις : «Εύγε Επιχειρείν» 
 
 Εργασίες σε Μεταπτυχιακό Επίπεδο 

 



Δικτύωση - Συνέργια 

• Δημιουργία Επιχειρηματικών Σχεδίων για υπάρχουσες 
Κοινωνικές Επιχειρήσεις από φοιτητές με την καθοδήγηση 
μελών ΔΕΠ 
 

 
• Δίκτυο   
 
 
• Συμμετοχή σε ημερίδες, συμπόσια,  festivals άλλων φορέων 

(π.χ. Βρετανικό Συμβούλιο, ΕΠΕ, Job Festival) με εισηγήσεις – 
παρεμβάσεις  
 

• Μέλος ΑΣ με στόχο την ενίσχυση της κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας 
 



Ανοιχτές δράσεις (1)  

Διοργάνωση ημερίδων ενημέρωσης -
ευαισθητοποίησης 

Π.χ. «Κοινωνική Επιχειρηματικότητα: από την ιδέα στην πράξη»,            
Δεκέμβριος 2013, ΚΕΔΕΑ, ΑΠΘ  

       «Κοινωνική Επιχειρηματικότητα: η νέα πρόκληση στο επιχειρείν», 
Απρίλιος 2013, ΚΕΔΕΑ, ΑΠΘ  

 

 
 

 



Ανοιχτές δράσεις (2)  

 Συμμετοχή σε Διεθνή Συνέδρια 

    

Βράβευση 3 ομάδων φοιτητών μας στο συνέδριο  

"Κοινωνική Επιχειρηματικότητα:  

Ένα Εργαλείο για την Τοπική  

Ανάπτυξη,  την Αντιμετώπιση  

Των Κοινωνικών Αναγκών και  

της Ανεργίας των Νέων",  

Κρήτη, Ιούνιος 2014 

 



 
nglaveli@auth.gr 
 


