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Περιγραφή 
Ενότητας

Η Ενότητα Επιχειρηματικών Ικανοτήτων απευθύνεται στην ανάγκη των ατόμων με
αναπηρίες να αποκτήσουν επιχειρηματικές δεξιότητες. Η ενότητα χωρίζεται σε θεματικές
με βάση τις δυνατότητές. Οι ενότητες χωρίζονται σε θέματα που είναι σημαντικά αν
θέλουμε να δημιουργήσουμε τη δική μας κοινωνική επιχείρηση.
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ΘΕΜΑ 1: ΕΡΓΑΤΙΚΟ 
ΔΙΚΑΙΟ 

Συνοπτικά
Εργασία 1: 
Ορισμός του εργατικού δικαίου
Ορισμός της κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας

Εργασία 2: 
Κοινωνική οικονομία και κοινωνική 
επιχειρηματικότητα

Εργασία 3:
Τομείς και δραστηριότητες της κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας

Εργασία 4: 
Αρχές και απαιτήσεις κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας



1.1 Εργατικό Δίκαιο & Κοινωνική 
Επιχειρηματικότητα

Το εργατικό δίκαιο είναι ένας νόμος 
που σχετίζεται με τα δικαιώματα και 
τις ευθύνες των εργαζομένων και του 
εργοδότη..

«Η κοινωνική επιχειρηματικότητα έχει να κάνει 
με την αναγνώριση των κοινωνικών 
προβλημάτων και την επίτευξη κοινωνικής 
αλλαγής με την αξιοποίηση επιχειρηματικών 
αρχών, διαδικασιών και λειτουργιών»



1.2 Κοινωνική οικονομία και κοινωνική 
επιχειρηματικότητα

Η σημασία της κοινωνικής οικονομίας:

Δημιουργία θέσεων εργασίας για ευάλωτες ομάδες

Ένα όφελος για την κοινότητα

Προώθηση της συνεργασίας στο πλαίσιο της 
κοινωνικής επιχείρησης

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Βιωσιμότητα

Καινοτομία



1.3 Τομείς και δραστηριότητες της κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας



1.4 Αρχές κοινωνικής επιχειρηματικότητας

 Να είσαι η αλλαγή
 Όρισε την αποστολή και τις αξίες σου
 Περικύκλωσε τον εαυτό σου με 

παθιασμένους ανθρώπους
 Να είσαι ταπεινός, αλλά να στοχεύεις 

ψηλά
 Να έχεις σαφήνεια σχετικά με την 

αποστολή και τις αξίες σου




ΘΕΜΑ 2: 
Διαχείριση 

Συνοπτικά

Εργασία 1: 
Οι πιο επιτυχημένοι διευθυντές στον 
κόσμο (συζήτηση)

Εργασία 2:
Ηγέτες του μέλλοντος

Εργασία 3: 
Το ιδανικό αφεντικό σου (συζήτηση)



2.1 Οι πιο επιτυχημένοι διευθυντές στον 
κόσμο (συζήτηση)

Λίστα των πιο επιτυχημένων διαχειριστών στον κόσμο 
(χωρίς τη χρήση του Google) 

Γιατί νομίζετε ότι είναι τόσο επιτυχημένοι, συζητήστε και να 
γράψτε ποια είναι τα κοινά χαρακτηριστικά



2.2 Χαρακτηριστικά των ηγετών του 
μέλλοντος

 Σαφώς καθορισμένοι στόχοι
 Ικανότητα να κατευθύνουν τη 

συμπεριφορά των εργαζομένων 
 Αυτοπεποίθηση
 Αίσθηση συνανθρώπων
 Ικανότητα να μαθαίνουν γρήγορα
 Εφευρετικότητα
 Ευκινησία



2.3 Το ιδανικό αφεντικό σας (συζήτηση)

Ο καθένας περιγράφει το ιδανικό αφεντικό του

Ποια χαρακτηριστικά επαναλαμβάνονταν συχνότερα;

Συζητήστε σχετικά με τα χαρακτηριστικά, γιατί νομίζετε ότι αυτά 
επαναλήφθηκαν περισσότερο;



ΘΕΜΑ 3: 
Ανθρώπινο δυναμικό 

Συνοπτικά

Εργασία 1:

Ανθρώπινο 
δυναμικό

Εργασία 2:

Ομαδική εργασία



3.1 Ανθρώπινο Δυναμικό

Το τμήμα μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού που 
ασχολείται με την πρόσληψη, τη διοίκηση και την 
κατάρτιση του προσωπικού

Το τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού φροντίζει για το 
πολυτιμότερο περιουσιακό στοιχείο του οργανισμού. 
Τους υπαλλήλους του.

Οι επαγγελματίες του Ανθρώπινου Δυναμικού εκτελούν πληθώρα καθηκόντων, 
συμπεριλαμβανομένης της πρόσληψης, της διαχείρισης των σχέσεων των 
εργαζομένων και της δημιουργίας εταιρικών πολιτικών.



3.2 Ομαδική εργασία

Συζητήστε σχετικά με το βίντεο. Συμφωνείτε ότι η ομαδική εργασία είναι πολύ 
σημαντική για την εταιρεία; 

Γιατί Εξηγείστε



ΘΕΜΑ 4: 
Μάρκετινγκ 

Συνοπτικά

Εργασία 1:
Τι είναι το μάρκετινγκ

Εργασία 2:
Μέσα κοινωνικής δικτύωσης και 
μάρκετινγκ

Εργασία 3:
Στρατηγική μάρκετινγκ

Εργασία 4:
4P



4.1 Τι σημαίνει μάρκετινγκ;



4.2 Μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μάρκετινγκ

Το μάρκετινγκ μέσων κοινωνικής δικτύωσης είναι η χρήση πλατφόρμων μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης για τη σύνδεση με το κοινό σας για τη δημιουργία της επωνυμίας σας, την αύξηση 
των πωλήσεων και την αύξηση της επισκεψιμότητας του ιστότοπου. Αυτό περιλαμβάνει τη 
δημοσίευση εξαιρετικού περιεχομένου στα προφίλ σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, την 
ακρόαση και τη συμμετοχή των ακόλουθων σας, την ανάλυση των αποτελεσμάτων σας και την 
εκτέλεση διαφημίσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 
(Source: Buffer.com, 2020)

Πρώτα πρέπει να σκεφτείτε για την στρατηγική σας για 
τα μέσα κοινωνικής ενημέρωσης
 Ποιοι είναι οι στόχοι σας;
 Σε ποιες πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης θέλετε να 

εστιάσετε;
 Δημιουργία ακροατηρίων προορισμού 
 Ακολουθήστε τις τελευταίες τάσεις
 Να είστε συνεπείς 



4.3 Στρατηγική μάρκετινγκ

Στρατηγική μάρκετινγκ σύμφωνα με τις αρχές του 4P



4.4 4 P

Source: https://yourfreetemplates.com/marketing-mix-template/ 

• Προώθηση 
πωλήσεων

• Διαφήμιση 
• Δημόσιες Σχέσεις
• Άμεσο Μάρκετινγκ

• Κανάλια 
• Κάλυψη αγοράς
• Κατάταξη 
• Τοποθεσία
• Απογραφή
• Μεταφορά

• Χαρακτηριστικά
• Ποιότητα 
• Branding
• Συσκευασία
• Υπηρεσίες
• Εγγυήσεις

• Στρατηγική 
Τιμών

• Τιμολόγηση
• Επιδόματα
• Εκπτώσεις
• Όροι Πληρωμής



Θέμα 5: 

Συνοπτικά

Εργασία 1:
Δημιουργικότητα

Εργασία 2:
Πνευματική ιδιοκτησία 



5.1 Δημιουργικότητα

Η χρήση της φαντασίας ή πρωτότυπες ιδέες για να δημιουργήσετε κάτι? εφευρετικότητα = 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ 

Βρείτε την έμπνευσή σας

Σκεφτείτε έξω από το κουτί



5.2 Πνευματική ιδιοκτησία 

Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται νομικά, για παράδειγμα, από διπλώματα 
ευρεσιτεχνίας, πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα, τα οποία επιτρέπουν στους 
ανθρώπους να κερδίζουν αναγνώριση ή οικονομικό όφελος από αυτό που εφευρίσκουν ή 
δημιουργούν. Με την επίτευξη της σωστής ισορροπίας μεταξύ των συμφερόντων των 
καινοτόμων και του ευρύτερου δημόσιου συμφέροντος, το σύστημα ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΉΣ 
ΙΔΙΟΚΤΗΣΊΑς στοχεύει στην προώθηση ενός περιβάλλοντος στο οποίο η δημιουργικότητα 
και η καινοτομία μπορούν να ανθίσουν.
(Πηγή: https://www.wipo.int/about-ip/en/, 2020)

Αναζήτηση στο διαδίκτυο σχετικά με το δίκαιο πνευματικής 
ιδιοκτησίας στη χώρα σας



Βιβλιογραφία

Management study case: https://www.managementstudyguide.com/social-entrepreneurship.htm

Columbia Bussines School: https://www8.gsb.columbia.edu/socialenterprise/careers/resources/areas

Magistrsko delo, Financiranje socialnega podjetništva v Sloveniji Ljubljana, avgust 2015 Maša Lepoša: https://www.robaraba.si/wp-
content/uploads/2019/05/Magistrsko_delo_Masa_Leposa.pdf

Mladi podjetnik: https://mladipodjetnik.si/podjetniski-koticek/ustanovitev-podjetja/katero-obliko-podjetja-izbrati/socialno-podjetje-so-p

Resources workable: https://resources.workable.com/hr-terms/human-resources-definition

Buffer: https://buffer.com/social-media-marketing

Your free templates: https://yourfreetemplates.com/marketing-mix-template/

World Intellectual Property Organization: https://www.wipo.int/about-ip/en/

Oxford languages: https://languages.oup.com/

You Tube: https://www.youtube.com/watch?v=Np6OQi8WGqs

You Tube: https://www.youtube.com/watch?v=hHIikHJV9fI



Γλωσσάριο 

Όρος Ορισμός

ΕΡΓΑΤΙΚΌ ΔΊΚΑΙΟ Το εργατικό δίκαιο είναι

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Η κοινωνική επιχειρηματικότητα είναι

… …



Επικοινωνία 

www.entre4all

https://www.facebook.com/entre4all/

@entre4all


