


1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης του Ε.Κ.Π.Α. σας καλωσορίζει 

στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα πρόγραμμα 

επαγγελματικής επιμόρφωσης και κατάρτισης με τίτλο «Κοινωνική Οικονομία, Κοινωνική 

Επιχειρηματικότητα και Μικροπιστώσεις».

Η ανάγκη συνεχούς επιμόρφωσης και πιστοποίησης επαγγελματικών δεξιοτήτων οδήγησε το Κέντρο 

Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 

Αθηνών στο σχεδιασμό των πρωτοποριακών αυτών Προγραμμάτων Επαγγελματικής Επιμόρφωσης 

και Κατάρτισης, με γνώμονα τη διασύνδεση της θεωρητικής με την πρακτική γνώση, αναπτύσσοντας 

κυρίως, την εφαρμοσμένη διάσταση των επιστημών στα αντίστοιχα επαγγελματικά πεδία. 

Η ανάπτυξη των προγραμμάτων στηρίχτηκε κυρίως:        

 στην εμπειρία του Ε.Κ.Π.Α. από πιλοτικά προγράμματα, τα οποία αποτέλεσαν το εφαλτήριο για 

   τη δημιουργία των Προγραμμάτων Επαγγελματικής Επιμόρφωσης και Κατάρτισης,

 στη γνώση των καθηγητών του, αλλά και καθηγητών άλλων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων,

 στην πρακτική εμπειρία ειδικευμένων επιστημόνων διεθνούς κύρους, 

 στην άρτια και σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή του Ιδρύματος.

Ο σχεδιασμός των προγραμμάτων έγινε με γνώμονα τη δυνατότητα αναγνώρισης και μεταφοράς 

πιστωτικών μονάδων, με βάση το Ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς πιστωτικών μονάδων ECVET. 

Στη συνέχεια, σας παρουσιάζουμε αναλυτικά το πρόγραμμα σπουδών για το πρόγραμμα 

επαγγελματικής επιμόρφωσης και κατάρτισης: «Κοινωνική Οικονομία, Κοινωνική 

Επιχειρηματικότητα και Μικροπιστώσεις», τις προϋποθέσεις συμμετοχής σας σε αυτό, καθώς και 

όλες τις λεπτομέρειες που πιστεύουμε ότι είναι χρήσιμες, για να έχετε μια ολοκληρωμένη εικόνα 

του προγράμματος.

 

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. – 
 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008
 Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.

Το Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης του Ε.Κ.Π.Α. είναι πιστοποιημένο 

(Κ.Π. 12151701) από τον επίσημο εθνικό φορέα για την ανάπτυξη, εφαρμογή και παρακολούθηση 

του Εθνικού Συστήματος Πιστοποίησης της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης στην 

Ελλάδα (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.), από τον Οκτώβριο του 2001. Σε συνέχεια της πρώτης απόφασης πιστοποίησης, 

και σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες σχετικά με την εφαρμογή του Συστήματος 

Παρακολούθησης και Αξιολόγησης, το Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης 

του Ε.Κ.Π.Α. λαμβάνει σε ετήσια βάση, Βεβαίωση Ανανέωσης Πιστοποίησης. 

Από το 2011, ο ΕΟΠΠΕΠ αποτελεί το διάδοχο φορέα της συγχώνευσης του Εθνικού Οργανισμού 

Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.), του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Δομών Διά Βίου 

Μάθησης (Ε.Κ.Ε.Π.Ι.Σ.) και του Εθνικού Κέντρου Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Κ.Ε.Π.). Ο 

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. είναι από τους πρώτους οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ΝΠΙΔ) που έχει 



λάβει Διάκριση Αριστείας, σύμφωνα με το διεθνώς αναγνωρισμένο μοντέλο Αριστείας EFQM (The 

European Foundation of Quality Management).

Ο ΕΟΠΠΕΠ έχει χορηγήσει στο Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης του ΕΚΠΑ 

άδεια Κέντρου Δια Βίου Μάθησης2 (ΚΔΒΜ2) με Ειδικό Κωδικό Αριθμό: 12151701.

Τόσο η Πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας όσο και η Πιστοποίηση από τον ΕΟΠΠΕΠ 

τεκμηριώνουν με αντικειμενικό τρόπο την ικανότητα του Οργανισμού να παρέχει εκπαιδευτικά 

προγράμματα με συνέπεια, διασφαλίζοντας συγχρόνως, τη διαρκή βελτίωσή του και την ικανοποίηση 

των απαιτήσεων των καταρτιζομένων.

Η υιοθέτηση και εφαρμογή των αρχών του πλαισίου (EQAVET) συμβάλλει στην οικοδόμηση 

αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ των διαφόρων συστημάτων, ώστε να είναι ευκολότερο για μια 

χώρα να δέχεται και να αναγνωρίζει τις δεξιότητες και τις ικανότητες που αποκτήθηκαν από τους 

εκπαιδευόμενους σε άλλες χώρες και μαθησιακά περιβάλλοντα. 

 Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008

Το Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (e-learning) του Κέντρου 

Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης του Ε.Κ.Π.Α., από τον Ιούλιο του 2008, και 

μετά από σχετική αξιολόγησή του από τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛ.Ο.Τ.), διαθέτει 

Πιστοποίηση Διαχείρισης Συστήματος Ποιότητας, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008. 

Από τoν Απρίλιο του 2012 διαθέτει Πιστοποίηση Διαχείρισης Συστήματος Ποιότητας από το Φορέα 

Πιστοποίησης DQS σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 9001:2008.

Η συγκεκριμένη πιστοποίηση τεκμηριώνει με αντικειμενικό τρόπο την ικανότητα του Οργανισμού να 

παρέχει προγράμματα επαγγελματικής επιμόρφωσης και κατάρτισης με συνέπεια, διασφαλίζοντας 

συγχρόνως, την ικανοποίηση των απαιτήσεων του καταρτιζόμενου. Παράλληλα, η εφαρμογή 

του συστήματος, μεριμνά για την τήρηση επιμέρους διεργασιών που εξασφαλίζουν τη διαρκή 

βελτίωσή του, καθώς και τη συμμόρφωσή του σύμφωνα με τις απαιτήσεις του τελικού αποδέκτη 

των παρεχομένων υπηρεσιών εκπαίδευσης.

 

3. ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 
 ECVET
Το ECVET (European Credit System for Vocational Education and Training) είναι το Ευρωπαϊκό 

Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. 

Εισήχθηκε το 2009 με την Ευρωπαϊκή οδηγία 2009/C 155/2. Το ECVET αποτελεί ένα τεχνικό πλαίσιο 

για τη μεταφορά, την αναγνώριση και τη συσσώρευση των μαθησιακών αποτελεσμάτων ενός 

προσώπου με σκοπό την απόκτηση επαγγελματικού προσόντος. 

Η εφαρμογή του ECVET στο Κέντρο e-learning περιλαμβάνει:

• Την περιγραφή των τίτλων σπουδών σε ενότητες μαθησιακών αποτελεσμάτων με την 

απόδοση βαθμών ECVET.

Δομικό συστατικό του ECVET είναι η περιγραφή των προγραμμάτων σε ενότητες μαθησιακών 

αποτελεσμάτων, όπου κάθε ενότητα περιλαμβάνει συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 

που θα πρέπει να κατακτήσει ο εκπαιδευόμενος. Η κατάκτηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων 



κάθε ενότητας αξιολογείται μέσω κατάλληλων ασκήσεων αξιολόγησης. 

• Τη διαδικασία μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων.

Σε κάθε ενότητα μαθησιακών αποτελεσμάτων αποδίδονται βαθμοί ECVET, με βάση τον εκτιμώμενο 

χρόνο ενασχόλησης του σπουδαστή με τα προγράμματα επαγγελματικής επιμόρφωσης και 

κατάρτισης. Η χρήση των πιστωτικών βαθμών ECVET επιτρέπει την αναγνώριση,  μεταφορά και 

συσσώρευση πιστωτικών μονάδων μεταξύ προγραμμάτων από διαφορετικά εκπαιδευτικά κέντρα. 

Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι οι σπουδαστές του Κέντρου, θα μπορούν να αναγνωρίσουν μαθήματα 

που έχουν ολοκληρώσει στα πλαίσια των προγραμμάτων επιμόρφωσης και εξειδίκευσης. Η 

αναγνώριση μαθημάτων προϋποθέτει τη σύναψη διμερών συμφωνιών μεταξύ του Κέντρου e-learn-

ing και εκπαιδευτικών φορέων του εξωτερικού.  Οι συμφωνίες ECVET που αφορούν την αναγνώριση 

και μεταφορά μαθημάτων θα ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του Κέντρου. 

• To συμπλήρωμα πιστοποιητικού Europass.  

Το συμπλήρωμα πιστοποιητικού Europass είναι ένα έγγραφο που συνοδεύει το πιστοποιητικό 

επιμόρφωσης που απονέμεται με την ολοκλήρωση του προγράμματος και το οποίο περιγράφει 

αναλυτικά το πρόγραμμα επαγγελματικής επιμόρφωσης και κατάρτισης (μαθήματα, διάρκεια, 

βαθμοί ECVET, προϋποθέσεις εισαγωγής, διαδικασία αξιολόγησης). Το συμπλήρωμα πιστοποιητικού 

Europass συμβάλει στην αξία του χορηγούμενου πιστοποιητικού και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από 

τους απόφοιτους για την εύρεση εργασίας ή τη συνέχιση των σπουδών τους. 

4. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί μια απόπειρα προσέγγισης των ζητημάτων της Κοινωνικής και 

Αλληλέγγυας οικονομίας, της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, όπως έχουν διαμορφωθεί στην 

Ελλάδα, στην Ευρώπη και στη Διεθνή κοινότητα μέχρι σήμερα, των Εναλλακτικών Πιστώσεων, των 

Μικροπιστώσεων και της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. 

Στο πρόγραμμα θα προσεγγιστούν επίσης ζητήματα που αφορούν τη Γυναίκεια Κοινωνική 

επιχειρηματικότητα, το Νομοθετικό πλαίσιο για την Κοινωνική οικονομία και Επιχειρηματικότητα 

στην Ελλάδα (με όλες τις Νομικές μορφές Κοινωνικών Επιχειρήσεων), ζητήματα της Αλληλέγγυας 

Οικονομίας και της Κοινωνίας των Πολιτών, ενώ θα αναπτυχθούν και καλά παραδείγματα κοινωνικών 

επιχειρήσεων (κ.ε.) και Φορέων της Αλληλέγγυας Οικονομίας στην Ελλάδα.

Θα αναπτυχθούν θέματα που έχουν να κάνουν με τα βήματα δημιουργίας Κοινωνικών Συνεταιριστικών 

Επιχειρήσεων, την επεξεργασία καταστατικού Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης (Κοιν.Σ.Επ.) 

σύμφωνα με την υφιστάμενη Νομοθεσία στην Ελλάδα και θα υπάρξει αναλυτική πληροφόρηση 

για τις υπάρχουσες Κοινωνικές. Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, και για τους Φορείς της Αλληλέγγυας 

Οικονομίας, ώστε να εξασφαλίζεται η δικτύωση με αυτές,

Το πρόγραμμα στηρίζεται στο βιβλίο «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα» της 

Ντούλια Θεοδώρας.

Η απόκτηση των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων θα βοηθήσει τους εκπαιδευόμενους:

 για την επαγγελματική ή κοινωνική δραστηριοποίηση τους στον τομέα της Κοινωνικής και 

 Αλληλέγγυας Οικονομίας, με την ανάπτυξη κοινωνιών επιχειρήσεων ή με την συμμετοχή τους 



 στην Αλληλέγγυα Οικονομία ή /και την Κοινωνία των Πολιτών

 για την κατανόηση της φιλοσοφίας και λογικής των Εναλλακτικών Πιστώσεων και 

 των Μικροπιστώσεων και την αναζήτηση/εκμετάλλευση αυτών υπέρ της κοινωνικής 

 επιχειρηματικότητας και 

 για την δυνατότητα εφαρμογής πολιτικών και δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και 

 Κοινωνικού απολογισμού 

Παράλληλα, μέσα από την πλούσια παράθεση παραδειγμάτων, καλών πρακτικών και ασκήσεων/

δραστηριοτήτων και φωτογραφιών που περιλαμβάνει το εκπαιδευτικό υλικό, στα πλαίσια της 

ενεργητικής και διαδραστικής μάθησης, αναμένεται η προσέγγιση με εύκολο και κατανοητό τρόπο 

των θεμάτων που προσεγγίζονται (θεωρητικών ή πρακτικών).

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται μέσω βιντεοδιαλέξεων και live streaming συνάντησης.

5. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΟΙ ΣΤΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΤΡΟΠΟΣ EΝΤΑΞΗΣ
Η έναρξη του Προγράμματος γίνεται με δημόσια αναγγελία (τόσο στον Τύπο, όσο και στο Διαδίκτυο), 

όπου καθορίζονται οι διαδικασίες που απαιτούνται για την ένταξη του ενδιαφερόμενου στο 

Πρόγραμμα. 

Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλλουν: 

 απόφοιτοι ΑΕΙ και ΑΤΕΙ της ημεδαπής και της αλλοδαπής

 απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με σημαντική επαγγελματική εμπειρία.

Πιο συγκεκριμένα το πρόγραμμα απευθύνεται:

 στο ευρύτερο κοινό, το οποίο ενδιαφέρεται να ενημερωθεί με απλό και κατανοητό 

 τρόπο και με παραδείγματα, για την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία και την κοινωνική 

 επιχειρηματικότητα

 σε εκπαιδευομένους/ καταρτιζόμενους, οι οποίοι επιθυμούν να ασχοληθούν με 

 δραστηριότητες κοινωνικής οικονομίας, είτε ως μελλοντικοί κοινωνικοί  επιχειρηματίες, είτε ως 

 εθελοντές, είτε ως μισθωτοί

 σε υπάρχοντες και εν δυνάμει κοινωνικούς επιχειρηματίες, για να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους 

 σε γυναίκες – μελλοντικές και υπάρχουσες κοινωνικούς επιχειρηματίες και μέλη γυναικείων 

 συνεταιρισμών, για να συνεργάζονται και να δικτυώνονται με άλλους συνεταιρισμούς, φορείς 

 και κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις 

 σε συμβούλους κοινωνικής επιχειρηματικότητας, στελέχη δομών και υπηρεσιών υποστήριξης 

 κοινωνικών επιχειρήσεων ή δραστηριοτήτων κοινωνικής οικονομίας, για να διευκολύνει το 

 έργο τους 

 σε στελέχη χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που αναπτύσσουν εναλλακτικά χρηματοδοτικά 

 εργαλεία υποστήριξης επιχειρήσεων (π.χ Συνεταιριστικές Τράπεζες), προκειμένου να 

 αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με την κοινωνική οικονομία και τις εναλλακτικές πιστώσεις

 σε διευθυντικά στελέχη φορέων κατάρτισης και εκπαίδευσης (π.χ ΚΕΚ) και σε στελέχη φορέων 



 της αλληλέγγυας οικονομίας και της κοινωνίας των πολιτών (π.χ Μ.Κ.Ο, σύλλογοι), για να 

 εμπλουτίσουν τις γνώσεις και δεξιότητες τους στο αντικείμενο

 σε πολιτικά πρόσωπα και Managers Φορέων (Δημοσίου, ιδιωτικού τομέα, Ο.Τ.Α. και Κέντρων 

 εκπαίδευσης), που ασκούν πολιτικές για την κοινωνική οικονομία, προκειμένου αυτοί, αφού 

 ενστερνιστούν τις αρχές και αξίες της, να σχεδιάσουν πολιτικές υποστήριξης των κοινωνικών 

 επιχειρήσεων, των Αλληλέγγυων Δικτύων και των Τοπικών Αναπτυξιακών δραστηριοτήτων 

 κοινωνικής οικονομίας, με ευαισθησία και θετική άποψη.

Η αίτηση συμμετοχής υποβάλλεται ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας https://elearn.elke.uoa.gr. 

6. ΤΟ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
Η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος επαγγελματικής επιμόρφωσης και κατάρτισης 

πραγματοποιείται με την παρακολούθηση των βιντεοπαρουσιάσεων και της live streaming συνάντησης 

που περιλαμβάνει το συγκεκριμένο πρόγραμμα και την επιτυχή συμμετοχή στις εργασίες (ποσοστό 

επιτυχίας πάνω από 50%). Η επιτυχής ολοκλήρωση συνοδεύεται από Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης 

για το πρόγραμμα επαγγελματικής επιμόρφωσης και κατάρτισης «Κοινωνική Οικονομία, Κοινωνική 

Επιχειρηματικότητα και Μικροπιστώσεις» και από το Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού Europass. 

7. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΒΑΘΜΟΙ ECVET ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ 
ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Η χρονική διάρκεια του Προγράμματος είναι τρεις (3) μήνες, ενώ ο απαιτούμενος “χρόνος 

ενασχόλησης” εκτιμάται στις 65 ώρες και αντιστοιχεί σε 5,42 βαθμούς ECVET. 

Κάθε διδακτική ενότητα, πραγματοποιείται μέσω βιντεοπαρουσιάσεων ή live streaming διαλέξεων. 

Συγκεκριμένα το πρόγραμμα αποτελείται από 12 βιντεοδιαλέξεις και 1 live streaming συνάντηση.

Η εκτίμηση του απαιτούμενου χρόνου σε ώρες αποσκοπεί στην διευκόλυνση των ενδιαφερομένων 

αναφορικά με τον υπολογισμό του χρόνου ενασχόλησής τους με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

Το συνολικό κόστος φοίτησης είναι 600 ευρώ. Οι συμμετέχοντες που είναι μέλη κοινωνικών 

επιχειρήσεων έχουν έκπτωση 15% στο κόστος συμμετοχής του προγράμματος

Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε τραπεζικό λογαριασμό και εκδίδεται απόδειξη είσπραξης στα 

στοιχεία του μετέχοντα.

8. ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
Τα προαπαιτούμενα για την παρακολούθηση του Προγράμματος από τους εκπαιδευόμενους είναι:

 Πρόσβαση στο Διαδίκτυο 

 Κατοχή προσωπικού e-mail

 Βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών



9. LIVE STREAMING
Η σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση (live streaming) πραγματοποιείται μέσω ειδικά 

διαμορφωμένης εκπαιδευτικής πλατφόρμας. Οι εκπαιδευόμενοι με τη χρήση προσωπικών 

κωδικών μπορούν να εισέρχονται και να παρακολουθούν τα δια ζώσης μαθήματα τις μέρες και 

ώρες που πραγματοποιούνται, εξ αποστάσεως, χωρίς να είναι υποχρεωτική η φυσική παρουσία 

στην αίθουσα διδασκαλίας. Το Live Streaming παρέχει στους εκπαιδευόμενους τη δυνατότητα να 

έχουν στον υπολογιστή τους ήχο και εικόνα από την αίθουσα που διεξάγεται το δια ζώσης μάθημα. 

Μπορούν να υποβάλουν ερωτήσεις στους Εισηγητές είτε φωνητικά, είτε γραπτά (μέσω μηνυμάτων 

υποστηριζόμενο από το σύστημα).

10. ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ

1. ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
Η διδασκαλία του συγκεκριμένου εξ αποστάσεως προγράμματος επαγγελματικής επιμόρφωσης και 

κατάρτισης του Κέντρου Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης του Ε.Κ.Π.Α. διεξάγεται 

μέσω βιντεοπαρουσιάσεων και live streaming συνάντησης. Συγκεκριμένα η τελευταία διδακτική 

ενότητα πραγματοποιούνται μέσω live streaming διαλέξεων.

Το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος βασίζεται στο βιβλίο: “Κοινωνική Οικονομία και 

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα Μια δυναμική προοπτική ενάντια στην οικονομική κρίση” 

της συγγραφέα Θεοδώρα Ντούλια από τις Εκδόσεις οσελότος. Το βιβλίο διανέμεται σε όλους 

τους εκπαιδευόμενους με την έναρξη του προγράμματος. Κατά την εξέλιξη του προγράμματος 

αναρτώνται σε σχετικό link οι απαραίτητες για την ομαλή διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας 

ανακοινώσεις. 

Παράλληλα, παρέχεται πλήρης εκπαιδευτική υποστήριξη δεδομένου ότι ο εκπαιδευόμενος 

μπορεί να απευθύνεται ηλεκτρονικά (για το διάστημα που διαρκεί το πρόγραμμα) στον ορισμένο 

εκπαιδευτή του, μέσω ενσωματωμένου στην πλατφόρμα ηλεκτρονικού συστήματος επικοινωνίας, 

για την άμεση επίλυση αποριών σχετιζόμενων με τις διδακτικές ενότητες και και τη live streaming 

συνάντηση. 

2. ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ
Το περιεχόμενο της κάθε θεματικής ενότητας, παρουσιάζεται με βιντεοσκοπημένες εισηγήσεις 

μαζί με παρουσιάσεις  σε power pοint όλου του περιεχομένου του βιβλίου της εκπαιδεύτριας, 

με τίτλο «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα. – Μια δυναμική  προοπτική 

ενάντια στην οικονομική κρίση»  (θεωρία, πρακτικές εφαρμογές, παραδείγματα, ασκήσεις αυτό-

αξιολόγησης), το οποίο διατίθεται στους εκπαιδευόμενους/ες και ανάλογα με το εκπαιδευτικό 

αντικείμενο, περιλαμβάνει τα παρακάτω:

1. Θεωρία, το νομικό πλαίσιο για όλες τις μορφές κοινωνικών επιχειρήσεων (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ, 

Συνεταιρισμούς, ΚΟΙ.Σ.Π.Ε., Συνεταιρισμούς εργαζομένων) σύμφωνα και με τον Ν. 4430/16, 

πρακτικές εφαρμογές σχετικά με την Κοινωνική Οικονομία, την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα, 

τις Μικροπιστώσεις, την Γυναικεία Επιχειρηματικότητα και την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (Ε.Κ.Ε), 



εμπλουτισμένη με την ευρωπαϊκή και διεθνή πρακτική, τις προϋποθέσεις και τα βήματα 

δημιουργίας βιώσιμων κοινωνικών επιχειρήσεων και με παραδείγματα και καλές πρακτικές για 

Κοινωνικές Επιχειρήσεις, Φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών (Κ.τ.Π.) και Φορείς Μικροπιστώσεων

2. Φωτογραφίες από το αρχείο της συγγραφέως, βιβλιογραφία, links, εικόνες (που περιλαμβάνονται 

στο βιβλίο –εκπαιδευτικό υλικό)

3.  Ασκήσεις αυτοαξιολόγησης με τις απαντήσεις στο Παράρτημα Ι του βιβλίου. 

4. Πέντε (5) παραρτήματα του βιβλίου, τα οποία περιλαμβάνουν: απαντήσεις στις εργασίες που 

αναγράφονται στο βιβλίο, Καταστατικό Κοινωνικής επιχείρησης, κοινωνικές επιχείρησες σε όλη την 

Ελλάδα και φορείς Κοινωνίας των Πολιτών

5. Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα διάθεσης ενοτήτων και εργασιών 

6. Μελέτες περίπτωσης 

7. Σχήματα, διαγράμματα, πίνακες

8. Πρόσθετη βιβλιογραφία και Δικτυογραφία ξενόγλωσση και ελληνική

9. Πρόσθετα αρχεία pdf και διαφάνειες σε Power point (στις ανακοινώσεις και στην Live streaming 

«συνάντηση»)

10.  Πρόσθετες ανακοινώσεις για ό,τι νέο υπάρχει στον τομέα της Κ.ΑΛ.Ο και των Μικροπιστώσεων

11.  Δύο εργασίες (βάσει των οποίων θα αξιολογηθούν μερικώς οι εκπαιδευόμενοι), παράλληλα με 

την αξιολόγησή τους για το ενδιαφέρον τους και την συμμετοχή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία 

(που προκύπτει από τα ερωτο-απαντητικά mail τους). Οι εργασίες στέλνονται στην εκπαιδεύτρια, η 

οποία προβαίνει σε διορθώσεις και σχολιασμό και εάν χρειαστεί, επανυποβάλλονται διορθωμένες 

από τους/τις εκπαιδευόμενους/ες. 

12.  Live streaming «συνάντηση» 4-6 ωρών στο τέλος της εκπαιδευτικής ενότητας (στην οποία 

γίνεται ανακεφαλαίωση με παρουσιάσεις σε power point, σχολιασμός και ερωτο-απαντήσεις 

στο σύνολο του εκπαιδευτικού αντικειμένου, ενώ οι εκπαιδευόμενοι παρουσιάζουν και τις 

εργασίες τους και γίνεται σχολιασμός από την εκπαιδεύτρια και τους συν-εκπαιδευόμενους). Έτσι 

εγκαθίστανται μια δημιουργική διαδραστική σχέση τόσο μεταξύ των εκπαιδευομένων, όσο και με 

την εκπαιδεύτρια, που συνήθως καταλήγει σε φιλία και δικτύωση! 

13.  Ημερήσια διάταξη για την Live streaming «συνάντηση»

14.  Καθημερινή επικοινωνία της εκπαιδεύτριας με τους εκπαιδευόμενους μέσω mail και 

ανακοινώσεων. 

Το εκπαιδευτικό υλικό διατίθεται σταδιακά ανά εκπαιδευτική ενότητα, ενώ σε κάθε εκπαιδευτική 

ενότητα υπάρχουν ασκήσεις αυτοαξιολόγησης με τις απαντήσεις στους στο παράρτημα Ι.

Παράλληλα μαζί με το βιβλίο ο κάθε εκπαιδευόμενος θα έχει στην διάθεσή του ένα cd (2o 

βιβλίο 100 σελίδων σε ηλεκτρονική μορφή), το οποίο  συμπεριλαμβάνεται στο βιβλίο και είναι 

κατάλληλο κυρίως για συμβούλους ή εκπαιδευτές ή άτομα που θέλουν να ξαναμελετήσουν μόνοι 

τους το βιβλίο, και το οποίο που περιέχει «Οδηγό Αναλυτικού και Ωρολογίου Προγράμματος» και 

«Εγχειρίδιο Εκπαιδευτή». 



11. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
(HELP DESK)
Μέσω του ενσωματωμένου στην εκπαιδευτική πλατφόρμα συστήματος επικοινωνίας, ο 

εκπαιδευόμενος έχει επίσης τη δυνατότητα να απευθυνθεί στην Διοικητική ή Τεχνική Υποστήριξη 

του προγράμματος, ανάλογα με τη φύση του ζητήματος που τον απασχολεί. 

12. ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να παρακολουθεί όλες τις συνεδρίες και να υποβάλλει ηλεκτρονικά 

τις εργασίες τηρώντας το χρονοδιάγραμμα που έχει δοθεί από τον εκπαιδευτή του. 

Η χορήγηση του Πιστοποιητικού πραγματοποιείται, όταν ο εκπαιδευόμενος έχει συμμετοχή σε όλες 

τις ενότητες και επιτύχει στις εργασίες.

13. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ - 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ
Πέρα από την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος για τη χορήγηση του Πιστοποιητικού 

απαιτούνται τα εξής:

 Συμμετοχή του εκπαιδευόμενου στη διαδικασία Δειγματοληπτικού Ελέγχου Ταυτοποίησης 

Η διαδικασία Δειγματοληπτικού Ελέγχου Ταυτοποίησης Εκπαιδευόμενου στοχεύει στη διασφάλιση 

της ποιότητας των παρεχομένων εκπαιδευτικών υπηρεσιών. Συγκεκριμένα, εξουσιοδοτημένο 

στέλεχος του Κέντρου Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης του Ε.Κ.Π.Α., επικοινωνεί 

τηλεφωνικώς με ένα τυχαίο δείγμα εκπαιδευόμενων, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν συμμετείχαν 

στις εκπαιδευτικές διαδικασίες του προγράμματος, εάν αντιμετώπισαν προβλήματα σε σχέση με το 

εκπαιδευτικό υλικό, την επικοινωνία με τον ορισμένο εκπαιδευτή τους, καθώς και με τη γενικότερη 

μαθησιακή διαδικασία. Η τηλεφωνική επικοινωνία διεξάγεται με την ολοκλήρωση του εκάστοτε 

προγράμματος, ενώ η μέση χρονική διάρκειά της συγκεκριμένης διαδικασίας είναι περίπου 2-3 λεπτά. 

Σε περίπτωση μη συμμετοχής του εκπαιδευόμενου στη διαδικασία Δειγματοληπτικού Ελέγχου 

Ταυτοποίησης, εφόσον κληθεί, ή μη ταυτοποίησής του κατά τη διεξαγωγή της, δεν χορηγείται το 

πιστοποιητικό σπουδών, ακόμα και αν έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την εξ αποστάσεως εκπαιδευτική 

διαδικασία. 

 Συμμετοχή του εκπαιδευόμενου στη διαδικασία Δειγματοληπτικού Ελέγχου Εγγράφων

Ο δειγματοληπτικός έλεγχος εγγράφων διασφαλίζει την εγκυρότητα των στοιχείων που έχει 

δηλώσει ο εκπαιδευόμενος στην αίτηση συμμετοχής του στο Πρόγραμμα και βάσει των οποίων έχει 

αξιολογηθεί και εγκριθεί η αίτηση συμμετοχής του σε αυτό.

Κατά τη διάρκεια ή μετά το πέρας του προγράμματος, πραγματοποιείται δειγματοληπτικός έλεγχος 

εγγράφων από τη Γραμματεία. Ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να είναι σε θέση να προσκομίσει 

τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία πιστοποιούν τα στοιχεία που έχει δηλώσει στην αίτηση 

συμμετοχής (Αντίγραφο Πτυχίου, Αντίγραφο Απολυτήριου Λυκείου, Βεβαίωση Εργασιακής 



Εμπειρίας, Γνώση Ξένων Γλωσσών κ.τ.λ.).

Σε περίπτωση μη συμμετοχής του εκπαιδευόμενου στη διαδικασία Δειγματοληπτικού Ελέγχου 

Εγγράφων, εφόσον κληθεί, ή μη ύπαρξης των δικαιολογητικών αυτών, δεν χορηγείται το 

πιστοποιητικό σπουδών, ακόμα και αν έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την εξ αποστάσεως εκπαιδευτική 

διαδικασία.

 Αποπληρωμή του συνόλου των διδάκτρων

Ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να μην έχει οικονομικής φύσεως εκκρεμότητες. Σε περίπτωση που 

υπάρχουν τέτοιες, το πιστοποιητικό σπουδών διατηρείται στο αρχείο της Γραμματείας, μέχρι την 

ενημέρωση της για τη διευθέτηση της εκκρεμότητας.

Προαιρετικά οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να συμμετέχουν:

 στη διαδικασία αξιολόγησης προτεινόμενων προγραμμάτων επαγγελματικής 

επιμόρφωσης και κατάρτισης

Η διαδικασία αξιολόγησης των προτεινόμενων προγραμμάτων επαγγελματικής επιμόρφωσης και 

κατάρτισης διεξάγεται ηλεκτρονικά μέσω ειδικά διαμορφωμένου συνδέσμου, όπου ο μετέχων μπορεί 

να δει σύντομη περιγραφή των εν λόγω προγραμμάτων, καθώς και να υποβάλλει ηλεκτρονικά τη 

φόρμα ταξινόμησής τους, με βάση το βαθμό προτίμησης που τους αποδίδει. Στοχεύει δε, στη μελέτη 

και τον σχεδιασμό ενεργειών, προς την κατεύθυνση της κάλυψης πραγματικών εκπαιδευτικών 

αναγκών, σύμφωνα με τη φιλοσοφία του Προγράμματος E-learning του ΕΚΠΑ. 

 στη διαδικασία αξιολόγησης των παρεχόμενων υπηρεσιών και της αποτελεσματικότητας 

των  προγραμμάτων επαγγελματικής επιμόρφωσης και κατάρτισης

Η διαδικασία αξιολόγησης των παρεχόμενων υπηρεσιών και της αποτελεσματικότητας των 

προγραμμάτων επαγγελματικής επιμόρφωσης και κατάρτισης διεξάγεται ηλεκτρονικά από τον 

εκπαιδευόμενο μέσω ειδικά διαμορφωμένου συνδέσμου μετά την περάτωση της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας. Στόχος της εν λόγω διαδικασίας αξιολόγησης είναι αφενός η βελτίωση της ποιότητας 

των υπηρεσιών που εμπλέκονται στη διενέργεια της μαθησιακής διαδικασίας και αφορούν την 

εκπαιδευτική, γραμματειακή και τεχνική υποστήριξη, και αφετέρου στη μελέτη και το σχεδιασμό 

ενεργειών προς την κατεύθυνση της διαρκούς αναβάθμισης του Προγράμματος e-learning του 

ΕΚΠΑ, μέσω της ανάπτυξης νέων εκπαιδευτικών εργαλείων για την αποτελεσματικότερη αφομοίωση 

των προσφερόμενων γνώσεων, καθώς και στη διασφάλιση της πρακτικής εφαρμογής αυτών, σε 

πραγματικές συνθήκες εργασίας.

 στη διαδικασία αξιολόγησης των εκπαιδευτών

Μετά το τέλος κάθε μαθήματος, ο εκάστοτε εκπαιδευόμενος δύναται να εισέλθει σε συγκεκριμένο 

δικτυακό τόπο και να απαντάει ανώνυμα, σε ένα ειδικό ερωτηματολόγιο, βάσει του οποίου 

προκύπτουν χρήσιμα συμπεράσματα, σχετικά με το επίπεδο και την ποιότητα των εκπαιδευτικών 

υπηρεσιών που παρέχει ο εκπαιδευτής του εκάστοτε μαθήματος.



14. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Η εισηγήτρια του προγράμματος “Κοινωνική Οικονομία, Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και 

Μικροπιστώσεις” είναι η Οικονομολόγος, «εμπειρογνώμων Κοινωνικής Οικονομίας και Δια Βίου 

Μάθησης, ενεργό μέλος φορέων της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, συνταξιούχος 

Δ/ντρα ΥΠΕΠΘ (Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης) και πρόεδρος του μη κερδοσκοπικού 

Συλλόγου «Δίκτυο Αλληλέγγυας Συμβουλευτικής» -«Colaborativeterra.net», Ντούλια Θεοδώρα.

15. Ο ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
Η Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη του Προγράμματος είναι η Καθηγήτρια του Εθνικού και Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου Αθηνών, Λούκα Κατσέλη, η οποία έχει την ευθύνη για το σχεδιασμό, την υλοποίηση 

και την παρακολούθηση της ακαδημαϊκής διαδικασίας για το συγκεκριμένο πρόγραμμα.

16. ΠΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ Η ΎΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Το πρόγραμμα επιμόρφωσης περιλαμβάνει 13 θεματικές ενότητες (μαθήματα). Η δομή του 

προγράμματος παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ

 Διδακτική Περιγραφή Διδακτικής Ενότητας 

 Ενότητα (ΔΕ) 

 Δ.Ε. 1 Εισαγωγή, στόχοι και περιεχόμενο του προγράμματος και του 

  εκπαιδευτικού υλικού, εκπαιδευτική μεθοδολογία. Χαρακτηριστικά, 

  αντιστάσεις προσδοκίες από το πρόγραμμα  

 Δ.Ε. 2 Ορισμοί, Χαρακτηριστικά, Σκοποί, Αρχές  της Κοινωνικής Οικονομίας και 

  των Κοινωνικών Επιχειρήσεων, Τομείς δραστηριοποίησης των κ.ε και 

  διαφορές από τις επιχειρήσεις της Αγοράς.  

 Δ.Ε. 3   Ιστορική αναδρομή της Κοινωνικής Οικονομίας (Ανάδειξη, εξέλιξη στην 

  Ευρώπη και στη Διεθνή Κοινότητα), Εναλλακτικές Πιστώσεις-

  Μικροπιστώσεις (ως πρακτική της Κοινωνικής Οικονομίας)

 Δ.Ε. 4   Η εξέλιξη του τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας στην Ελλάδα, 

  Χαρτογράφηση των δραστηριοτήτων του τομέα, Καλές πρακτικές 

  κοινωνικών επιχειρήσεων και φορέων του Τρίτου τομέα στην Ελλάδα.

Κοινωνική Οικονομία, Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και Μικροπιστώσεις

 Μαθήματα Βαθμοί ECVET

 Κοινωνική Οικονομία, Κοινωνική Επιχειρηματικότητα

 και Μικροπιστώσεις  5,42



 
 Δ.Ε. 5  Η Κοινωνική Οικονομία ως εναλλακτική πρόταση Κοινωνικής και 

  Οικονομικής Ανάπτυξης

  Η συμβολή του Τρίτου τομέα στην απασχόληση, ανάπτυξη και κοινωνική 

  συνοχή

  Προϋποθέσεις για την ανάπτυξη του Τρίτου τομέα 

  Χαρακτηριστικά παραδείγματα εφαρμογών του τομέα της Κοινωνικής   

  Οικονομίας στην Ευρώπη 

 Δ.Ε. 6 Θεσμοθετημένες και μη δραστηριότητες στην Κοινωνική Οικονομία στην 

  Ελλάδα

  Μοντέλα Κοινωνικών Επιχειρήσεων και Φορέων Κοινωνικής Οικονομίας 

  στην Ελλάδα  

  > Συνεταιρισμός 

  >  Είδη Συνεταιρισμών: Α. Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, Β. Αστικοί Συνεταιρισμοί, 

      Γ. ΚΟΙ.Σ.Π.Ε., Δ. Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.) του 

     Ν. 4019/11 

  Η Αστική Εταιρεία 

  Φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών: Σύλλογοι (Αστικά σωματεία) και Μ.Κ.Ο.

 Δ.Ε. 7  Μοντέλα Κοινωνικών Επιχειρήσεων και Φορέων Κοινωνικής Οικονομίας 

  στην Ελλάδα (Συνέχεια)

  Οι Ε.Π.Ε που πληρούν τα χαρακτηριστικά της κοινωνικής οικονομίας 

  Το  Μοντέλο της Κοινωνικής Δικαιόχρησης (Social Franchising) 

  Το μοντέλο της Θερμοκοιτίδας επιχειρήσεων (Business incubator) 

  Εταιρείες Λαϊκής Βάσης (Ε.Λ.Β.) 

  Ιδρύματα 

  Επιχειρήσεις της Αυτοδιοίκησης 

 Δ.Ε. 8 «Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.) σύμφωνα με το 

  Ν.4019/2011 και με τον Ν.4430/2016 «Κοινωνική Αλληλέγγυα    

  Οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις» 

  Ο Συνεταιρισμός Εργαζομένων, σύμφωνα με τον Ν.4430/2016 

  (Αναλυτική παρουσίαση)

   Δ.Ε. 9 Η Γυναικεία Κοινωνική Επιχειρηματικότητα 

  Δυσκολίες στην ανάπτυξη Κ.Ε στην Ελλάδα

 Δ.Ε.10  Βιωσιμότητα, προοπτική και βήματα δημιουργίας Κοινωνικών Επιχειρήσεων 

  Προτάσεις πολιτικής για την ανάπτυξη του τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας 

  Εφαρμοσμένες πολιτικές για την προώθηση της Κοινωνικής 

  Επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα



 
 Δ.Ε. 11 Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, Κοινωνικός Έλεγχος, Κοινωνικός 

  Απολογισμός και Κοινωνική Λογιστική  

  Επίλογος: Η Κοινωνική Οικονομία και επιχειρηματικότητα ως ανάχωμα 

  στην Οικονομική κρίση και μια άλλη πρόταση οικονομικο-κοινωνικής ανάπτυξης 

 Δ.Ε. 12 Οδηγός για περαιτέρω μελέτη, Βιβλιογραφία, Παραρτήματα) 

 Δ.Ε. 13 Συνάντηση live streaming για τις εργασίες και τις δραστηριότητες 

17. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

«Κοινωνική Οικονομία, Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και Μικροπιστώσεις»


