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Αυτή η διάλεξη αφορά τα ακόλουθα θέματα:

1. Είναι ένας συνεταιρισμός κατάλληλος για την επιχείρησή μου;

2. Βρείτε τους κατάλληλους ανθρώπους

3. Εξερευνήστε το όραμα και την αποστολή σας

4. Ακολούθησε τα βήματα

3.1.3. Πρώτα βήματα για την έναρξη ενός
συνεταιρισμού



Πρώτα βήματα για την έναρξη ενός
συνεταιρισμού

Μόλις επιλέξετε μια επιχειρηματική ιδέα και
αποφασίσετε να δημιουργήσετε την
κοινωνική σας επιχείρηση, υπάρχουν πολλά
πράγματα που πρέπει να σκεφτείτε και να
προετοιμαστείτε.
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Ωστόσο, αν είστε ανοιχτοί στο να
εμπλέξετε και άλλους με το ίδιο επίπεδο
ιδιοκτησίας και ελέγχου, τότε μια γρήγορη
περιήγηση σε αυτή την ενότητα θα σας
καθησυχάσει ότι βρίσκεστε στο σωστό
δρόμο.

02 Είναι ένας συνεταιρισμός κατάλληλος για
την επιχείρησή μου;
Αν πιστεύετε ότι αυτή είναι η δική σας ιδέα,
η δική σας επιχείρηση και θέλετε να
διατηρήσετε τον έλεγχο, τότε ίσως ο
συνεταιρισμός να μην είναι για εσάς.



Ορισμένοι πιστεύουν ότι τα κεφαλαιακά κέρδη
δεν πρέπει να είναι το επίκεντρο των
αποφάσεών τους και ότι το σημαντικό είναι οι
άνθρωποι που συμμετέχουν στο έργο. Αυτή
είναι η φιλοσοφία των νεοσύστατων
επιχειρήσεων που υιοθετούν τον συνεταιρισμό
ως νομική μορφή.

Πολλοί επιλέγουν τον συνεταιρισμό για
προσωπικά κριτήρια, επειδή είναι ξεκάθαροι
για το είδος της σχέσης που θέλουν να έχουν
μεταξύ ανθρώπων, εργασίας και κεφαλαίου,
επειδή θέλουν να ξεκινήσουν μια εταιρεία στην
οποία κάθε μέλος της ομάδας έχει την ίδια
φωνή.

03 Είναι ένας συνεταιρισμός κατάλληλος για
την επιχείρησή μου;



Σε έναν συνεταιρισμό είναι σημαντικό να
ικανοποιούνται οι ανάγκες και κάθε άτομο να
έχει τα ίδια δικαιώματα με τους υπόλοιπους,
ανεξάρτητα από το ρόλο του και το κεφάλαιο
που έχει συνεισφέρει. Οι ιδρυτές ενός
συνεταιρισμού δεν επιδιώκουν τη συνεχή
κλιμάκωση ή την επίτευξη υψηλής απόδοσης
της επένδυσης.

Εάν πιστεύετε ότι ένας συνεταιρισμός είναι
κατάλληλος για την έναρξη της επιχείρησής σας,
θα πρέπει να αρχίσετε να καταλαβαίνετε ποιοι
θα πρέπει να συμμετέχουν στον συνεταιρισμό
σας. Ένα από τα πρώτα πράγματα που
συνιστώνται είναι μια άσκηση για να
κατανοήσετε ποιο είναι το συλλογικό σας
όραμα.

04 Είναι ένας συνεταιρισμός κατάλληλος για
την επιχείρησή μου;



Θα βρείτε τη δραστηριότητα στην
πλατφόρμα

Απαντήστε στις ερωτήσεις για να
καταλάβετε αν ένας συνεταιρισμός θα
ταίριαζε στα ενδιαφέροντά σας για τη
δημιουργία μιας επιχείρησης

Συμβουλευτείτε τη δραστηριότητα στην
πλατφόρμα

05 Δραστηριότητα 3: ΑΣΚΗΣΗ- Είναι ένας
συνεταιρισμός κατάλληλος για την
επιχείρησή μου;

3.1.2 Πώς να παράγετε ιδέες για τη δημιουργία μιας 
καινοτόμου επιχείρησης



Βρείτε τους κατάλληλους ανθρώπους06

Το άτομο γίνεται ο άξονας ενός
συνεταιρισμού. 

Η επιλογή των ατόμων που θα
συμμετάσχουν στο επιχειρηματικό σχέδιο
είναι ένας σημαντικός στόχος και πρέπει
να λαμβάνεται υπόψη κατά την έναρξή
του.

Τα μέλη του συνεταιρισμού πρέπει να
θέτουν τις καλύτερες ιδιότητές τους στην
υπηρεσία του συνεταιρισμού, οι οποίες
μπορεί να είναι έμφυτες ή να αποκτώνται
και να τελειοποιούνται με την εκπαίδευση, 
την εμπειρία και την επιθυμία για
πρόοδο.



Βρείτε τους κατάλληλους
ανθρώπους
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Οι άνθρωποι που ξεκινούν έναν
συνεταιρισμό πρέπει να έχουν
πραγματική επιθυμία να αναλάβουν μια
επιχείρηση και να θέλουν να την κάνουν
συλλογικά. 

Υπάρχει πράγματι μια συλλογική ανάγκη
που πρέπει να ικανοποιηθεί από κοινού; 
Εδώ πρέπει να εκτιμηθεί με σαφήνεια αν
οι επιχειρηματίες έχουν την τάση να
αναπτύξουν ένα συνεργατικό και
συλλογικό σχέδιο. 
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Η δέσμευση των μελών στις αρχές και τις αξίες
του συνεταιρισμού είναι θεμελιώδης και, ως εκ
τούτου, είναι σημαντικό τα μέλη να μιλούν για
τις προσδοκίες τους στη δική τους εταιρεία και
να προσπαθούν να τις προσαρμόσουν στην
πραγματικότητα που παρουσιάζεται. 

Είναι επίσης σημαντικό τα μέλη να έχουν
συνεταιριστική εκπαίδευση σε θέματα εταιρικής
διαχείρισης και συνεταιριστικών αρχών.

Η επιτυχία ή η αποτυχία του έργου θα εξαρτηθεί
σε μεγάλο βαθμό από την επιλογή των
ανθρώπων. 

Βρείτε τους κατάλληλους
ανθρώπους



Για να καθορίσουμε το ιδανικό προφίλ των
εταίρων πρέπει να λάβουμε υπόψη τις
ακόλουθες πτυχές:

• Να έχετε συνέργειες και ενσυναίσθηση με
τους υπόλοιπους εταίρους.

• Επικοινωνιακές δεξιότητες, για να
αντιληφθείτε τις αξίες, το όραμα και τις
προσδοκίες τους.

• Αξιολογήστε το βαθμό σύγκρουσης.

• Γνωρίστε το όραμά μας και διεκδικήστε
να δείτε αν υπάρχει σύμπτωση με τα
συμφέροντά μας.
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Συμβουλές για να βρείτε τους
κατάλληλους ανθρώπους



• Επίπεδο σοβαρότητας, επαγγελματισμού και
εμπιστοσύνης που μας δημιουργεί.

• Συμβατότητα δεξιοτήτων και στάσεων: κάθε
εταίρος θα έχει διαφορετικές ιδιότητες που θα
προσδώσουν ποικιλομορφία στο έργο.

• Επίπεδο δέσμευσης και ευθύνης που είναι
διατεθειμένοι να αναλάβουν.

• Οικονομική ικανότητα και χρόνος και εργασία
που μπορεί να αφιερωθεί στο έργο.

• Ομαδική εργασία: εγγενής αρχή της φιλοσοφίας
τους που βασίζεται στη συνεργασία, την
ισότητα και την αμοιβαία βοήθεια.

10 Συμβουλές για να βρείτε
τους κατάλληλους
ανθρώπους



Για να διατηρούνται καλές σχέσεις στο πλαίσιο ενός
συνεταιρισμού, είναι σημαντικό ο καθένας να έχει έναν τομέα
ευθύνης και να μην υπάρχουν επικαλύψεις στη λήψη
αποφάσεων, αν και συχνά οι αποφάσεις πρέπει να
λαμβάνονται από κοινού. Οι άνθρωποι πρέπει να
συμπληρώνουν, να υποστηρίζουν και να αναδεικνύουν τον
καλύτερο εαυτό τους και τους άλλους ανθρώπους.

Οι άνθρωποι που αποτελούν έναν εργασιακό συνεταιρισμό
διακρίνονται από άλλες επιχειρήσεις επειδή συνεισφέρουν
την εργασία τους ως βασική προϋπόθεση, ανεξάρτητα από τη
συνεισφορά τους σε κοινωνικό κεφάλαιο. Η σχέση του μέλους
με τον συνεταιρισμό έχει εταιρικό και μη εργασιακό
χαρακτήρα, η ρύθμισή της περιλαμβάνεται στον Εσωτερικό
Κανονισμό του συνεταιρισμού και, κατά περίπτωση, μέσω
του Εσωτερικού Κανονισμού.

11 Βρείτε τους κατάλληλους
ανθρώπους



Εκτός από εκείνους που αποτελούν τον εργασιακό
συνεταιρισμό ως εργαζόμενα μέλη, άλλα άτομα
μπορούν να εκτελούν μια εργασία, ως μισθωτοί

Μπορεί επίσης να υπάρχουν και άλλα είδη μελών- έτσι, 
οι διάφοροι συνεταιριστικοί νόμοι αναγνωρίζουν και
ρυθμίζουν την ύπαρξη άλλων προσώπων που
συμβάλλουν οικονομικά στην επίτευξη του εταιρικού
σκοπού, αλλά δεν συμμετέχουν εργασιακά - μέσω της
παροχής της εργασίας τους - στη δραστηριότητα του
συνεταιρισμού. 

Πρόκειται για συνεργαζόμενους εταίρους, συνεργάτες, 
ανενεργούς εταίρους κ.λπ. (κάθε κανονισμός τους
κατονομάζει και τους ρυθμίζει με συγκεκριμένο
τρόπο). Ως εργαζόμενο μέλος μπορείτε να εργάζεστε
με πλήρη ή μερική απασχόληση, προσαρμόζοντας το
ωράριό σας στις ανάγκες σας και στις ανάγκες της
οργάνωσης του συνεταιρισμού.

12 Βρείτε τους κατάλληλους
ανθρώπους



Ερωτηματολόγιο (self-test):

Οι 20 προτάσεις αναφέρονται στον τρόπο με
τον οποίο ενεργείτε στην εργασία σας.

Οι απαντήσεις σας θα πρέπει να
αντικατοπτρίζουν την αυθεντική
συμπεριφορά σας σε κάθε περίπτωση, χωρίς
να αναφέρονται στο τι πιστεύετε ότι είναι ο
καλύτερος τρόπος να ενεργείτε.

13 Δραστηριότητα 4: Άσκηση- Ποιος
θα ήταν ο ρόλος σας στην ομάδα;

Θα βρείτε αυτή την άσκηση στην πλατφόρμα



Εξερευνήστε το όραμα και την
αποστολή σας
Το πρώτο βήμα για κάθε κοινωνική επιχείρηση
είναι να ξεκαθαρίσετε τι θέλετε να πετύχετε,
ποια είναι τα κίνητρά σας και τι θα κάνετε για
να τα πετύχετε.
Πρέπει να έχετε μια καλά καθορισμένη
επιχειρηματική ιδέα που να επικοινωνεί καλά
τι κάνετε, πώς το κάνετε και γιατί το κάνετε.
Η αντιμετώπιση ενός προβλήματος ή μιας
πρόκλησης γίνεται η κοινωνική αποστολή των
οργανισμών.
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Εξερευνήστε το όραμα και την
αποστολή σας
Όταν έχετε μια ιδέα για το ποιοι θα συμμετάσχουν στις
πρώτες ημέρες της δημιουργίας του συνεταιρισμού σας,
είναι χρήσιμο να αναλάβετε μια διαδικασία
οραματισμού. Αυτή η διαδικασία:
• διασφαλίζει ότι οι εμπλεκόμενοι έχουν κοινό όραμα,
• είναι κάτι που θα χρησιμοποιήσετε στο σχέδιο

μάρκετινγκ σας.
Το κοινό όραμα θα οδηγήσει σε συγκεκριμένα
αντικείμενα.
Αυτά θα αποτελέσουν σημαντικό μέρος του διοικητικού
εγγράφου της νομικής σας δομής.
Το όραμα, η αποστολή και οι στόχοι σας μπορούν να
συνδεθούν με τον κοινωνικό αντίκτυπο του
συνεταιρισμού.
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Εξερευνήστε το όραμα και την
αποστολή σας
Πολλά επιχειρηματικά σχέδια έχουν στην αρχή ένα
"όραμα, αποστολή και αξίες".

Το όραμα είναι απλά το πώς βλέπετε ιδανικά τον
κόσμο στο μέλλον.

Οι αξίες αναφέρονται στον τρόπο λειτουργίας του
οργανισμού, ο οποίος αφορά περισσότερο την
κουλτούρα που θέλει να δημιουργήσει: ειλικρινής,
διαφανής, επιχειρηματικός, αυθεντικός,
συνεργατικός κ.λπ. Αυτό τείνει να είναι πιο χρήσιμο
και σχετικό καθώς χτίζετε μια ομάδα γύρω από την
ιδέα σας.
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Εξερευνήστε το όραμα και την
αποστολή σας

Η αποστολή είναι ένας τρόπος να εξηγήσετε ποιος είναι ο
κεντρικός σκοπός της κοινωνικής επιχείρησης που
δημιουργείται.
Ο καθορισμός της αποστολής είναι σημαντικός διότι βοηθά τις
κοινωνικές επιχειρήσεις στον προγραμματισμό, στο να
βεβαιώνονται ότι βρίσκονται στον σωστό δρόμο και να γνωρίζουν
αν επιτυγχάνουν τους στόχους τους.
Είναι επίσης αυτό που διαφοροποιεί τις κοινωνικές επιχειρήσεις
από τις συμβατικές εταιρείες, των οποίων ο κύριος στόχος είναι
να παράγουν όσο το δυνατόν περισσότερα χρήματα.
Η περιγραφή της αποστολής σας θα σας βοηθήσει στο μέλλον,
διότι πολλοί άνθρωποι θα θέλουν να μάθουν ποια είναι αυτή.
Αυτό περιλαμβάνει ανθρώπους που θα μπορούσαν να
αγοράσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας, ανθρώπους που
θα μπορούσαν να γίνουν μέλη του συνεταιρισμού σας ή
ανθρώπους που θα μπορούσαν να τον υποστηρίξουν με κάποιον
άλλο τρόπο.
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Δραστηριότητα 5. Γράψτε τη δήλωση
αποστολής σας
Θα βρείτε αυτή τη δραστηριότητα στην πλατφόρμα

Πηγή:

Εργαλειοθήκη κοινωνικών επιχειρήσεων. Ένας πόρος για
κοινότητες και άτομα που δημιουργούν μια κοινωνική επιχείρηση
στην Ιρλανδία.

https://www.socent.ie/
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Το πιθανότερο είναι ότι έχετε ήδη κάτι στο μυαλό σας
μετά την εκμάθηση όσων έχετε μελετήσει μέχρι τώρα. 

Τώρα πρέπει να ελέγξετε ότι υπάρχει ανάγκη. Πρέπει
επίσης να αρχίσετε να εξετάζετε αν αυτή η ιδέα είναι
βιώσιμη ή όχι.

Πρέπει να δοκιμάσετε την επιχειρηματική σας ιδέα. 
Είναι βιώσιμη επιχείρηση; Τι είναι μια βιώσιμη
επιχείρηση; 

Για να το μάθετε αυτό, θα μπορούσατε να εκπονήσετε
μια μελέτη σκοπιμότητας ή ένα σχέδιο αγοράς (βλ. 
θέμα 3.3). Για να το κάνετε αυτό, θα πρέπει να
πραγματοποιήσετε έρευνα αγοράς, να αξιολογήσετε το
κοινό-στόχο σας, να ερευνήσετε τον ανταγωνισμό και, 
τέλος, να δοκιμάσετε την ιδέα σας (υπηρεσία ή προϊόν). 
Ήρθε η ώρα να μιλήσετε με τους πιθανούς πελάτες
σας, να τους παρουσιάσετε την επιχειρηματική σας
ιδέα και να λάβετε τα σχόλιά τους.
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Ακολούθησε τα βήματα



Εάν χρειάζεστε εξωτερική χρηματοδότηση για να
ξεκινήσετε την επιχείρησή σας, ένα επιχειρηματικό
σχέδιο είναι απαραίτητο. Θα απαιτηθεί από τις
τράπεζες ή τους επενδυτές. Το επιχειρηματικό
σχέδιο είναι ένας οδικός χάρτης που περιγράφει τα
πράγματα που πρέπει να κάνετε για να επιτύχετε
τους στόχους σας.

Το επιχειρηματικό σχέδιο θα αναπτυχθεί στο
κεφάλαιο 3.2.

Στη συνέχεια, θα πρέπει να χρηματοδοτήσετε την
επιχείρησή σας και να εμπορευματοποιήσετε τα
προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας (κεφάλαιο 3.4).
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Ακολούθησε τα βήματα



TRAIN-CE-FOOD

Συγγραφέας: Aguirre (Permacultura Cantabria)

Το έργο αυτό συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής
Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ. GA: SI2.823699.

Η παρούσα δημοσίευση αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο των συγγραφέων και των συντελεστών
και η Επιτροπή δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε

αυτήν.


