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SEntrA - Εθνική Έκθεση για την Ελλάδα

Σύνοψη

Ο στόχος της έρευνας και το πλαίσιο του έργου

Η παρούσα έκθεση εκπονήθηκε στο πλαίσιο του έργου SEntrA (Promoting youth social
entrepreneurship through non-formal learning) που στοχεύει στην προώθηση της κοινωνικής
επιχειρηματικότητας των νέων 18-30 ετών, παρέχοντας ένα σύνολο εργαλείων μη τυπικής
μάθησης. Το έργο SEntrA είναι μια διακρατική πρωτοβουλία πέντε φορέων, με επικεφαλή το
Letterkenny Institute of Technology (Ιρλανδία) και εταίρους την Asset Τεχνολογική (Ελλάδα),
Norsensus Mediaforum (Νορβηγία), Fundatia Danis (Ρουμανία) και ARIS (Κύπρος). Το έργο
συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του Προγράμματος Erasmus+ και τον
Εθνικό Οργανισμό της Ιρλανδίας Léargas. Η Ελληνική Έκθεση του SEntrA συντάχθηκε από την
ομάδα της Asset Τεχνολογική, εταίρου του έργου στην Ελλάδα.

Στόχος της έκθεσης είναι η διερεύνηση και αποτύπωση του χώρου της κοινωνικής
επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα, με επίκεντρο τη συμμετοχή των νέων ως συντελεστές ή
εμπνευστές κοινωνικών πρωτοβουλιών. Στην έκθεση, η κοινωνική επιχειρηματικότητα
χρησιμοποιείται ως μια προσέγγιση που οδηγεί σε θετικές κοινωνικές αλλαγές στις κοινότητες,
μέσω κοινωνικών επιχειρήσεων, ΜΚΟ, οργανισμών νεολαίας, τοπικών οργανώσεων, κοινωνικών
εκστρατειών, εθελοντικών δραστηριοτήτων κ.λπ.

Οι εταίροι του έργου SEntrA θα χρησιμοποιήσουν τα αποτελέσματα της παρούσας έκθεσης για την
ανάπτυξη εργαλείων μη τυπικής μάθησης που θα υποστηρίξουν τους οργανισμούς νεολαίας και
τους εργαζομένους τους να ενισχύσουν την κοινωνική επιχειρηματικότητα των νέων. Πιο
συγκεκριμένα, η έκθεση θα συμβάλλει στην ανάπτυξη ενός πλαισίου ικανοτήτων επιταχυντή
κοινωνικής επιχειρηματικότητας για νέους (Πνευματικό Προϊόν 2) και μιας εκπαιδευτικής
εργαλειοθήκης για την υποστήριξη των νέων να σχεδιάσουν κοινωνικές επιχειρήσεις και άλλες
κοινωνικές ή μη κερδοσκοπικές πρωτοβουλίες (Πνευματικό Προϊόν 3).

Μεθοδολογία Έρευνας

Για την εκπόνηση της έκθεσης πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική έρευνα, καθώς και έρευνα
πεδίου. Στόχος της βιβλιογραφικής έρευνας ήταν να εντοπίσει υπάρχουσες πληροφορίες σχετικά
με τον χώρο της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Η βιβλιογραφική ανασκόπηση
επικεντρώθηκε ιδιαίτερα στη νεανική επιχειρηματικότητα σε σχέση με τις υφιστάμενες
πολιτικές, τις τάσεις, τα εκπαιδευτικά προγράμματα, τα ενδιαφερόμενα μέρη, τις θερμοκοιτίδες
επιχειρήσεων και τους επιταχυντές για νέους. Ταυτόχρονα, η έρευνα συμπεριέλαβε δεδομένα για
τις επιχειρηματικές ικανότητες και τις ψηφιακές δεξιότητες των νέων στην Ελλάδα.

Η βιβλιογραφική έρευνα εξέτασε την νομοθεσία, εκθέσεις, μελέτες και προγράμματα των
τελευταίων πέντε ετών (2015-2019) στον τομέα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της
νεανικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Στην περίπτωση που δεν βρέθηκαν δεδομένα για την



περίοδο αναφοράς, συμπεριλήφθηκαν τα πιο πρόσφατα. Οι πληροφορίες έχουν δομηθεί στις
ακόλουθες ενότητες:

Α. Υφιστάμενες πολιτικές, νομοθεσία, βασικές τάσεις και προγράμματα που σχετίζονται με την
κοινωνική επιχειρηματικότητα και την υποστήριξη της νεανικής επιχειρηματικότητας και
της επιχειρηματικής εκπαίδευσης των νέων, στην Ελλάδα

Β. Εθνικοί/περιφερειακοί/τοπικοί φορείς που δραστηριοποιούνται στην προώθηση της
κοινωνικής επιχειρηματικότητας, της νεανικής επιχειρηματικότητας και της
επιχειρηματικής εκπαίδευσης των νέων στην Ελλάδα

Γ. Το χάσμα στις επιχειρηματικές ικανότητες των Ελλήνων νέων
Δ. Το χάσμα στις δεξιότητες ΤΠΕ των Ελλήνων νέων
Ε. Προγράμματα/πρωτοβουλίες που προωθούν τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) στην

Ελλάδα, με έμφαση στις κοινωνικές επιχειρήσεις που υποστηρίζουν τους ΣΒΑ
ΣΤ. Θερμοκοιτίδες κοινωνικών επιχειρήσεων, προγράμματα επιτάχυνσης ή άλλα ολοκληρωμένα

προγράμματα υποστήριξης.

Η έρευνα πεδίου περιελάμβανε διαδικτυακή έρευνα που απευθυνόταν σε νέους 18-30 ετών
(συμμετείχαν 29 νέοι), ομάδες εστίασης και συνεντεύξεις με δέκα (10) έμπειρους και δέκα (10) μη
έμπειρους νέους και συνεντεύξεις με δεκαπέντε (15) εκπροσώπους ενδιαφερομένων μερών. Οι
ερωτήσεις της έρευνας είχαν στόχο τη συλλογή δεδομένων σχετικά με:

- την συμμετοχή των νέων σε κοινωνικές, μη κερδοσκοπικές πρωτοβουλίες,
συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας

- τα κενά στις δεξιότητες των νέων στην επιχειρηματικότητα και στις ΤΠΕ
- τη γνώση και την εμπειρία των νέων σε θέματα κοινωνικής επιχειρηματικότητας,

συμπεριλαμβανομένων των εκπαιδευτικών και υποστηρικτικών προγραμμάτων, καθώς και
στην υλοποίηση της Ατζέντας 2030

- τις τάσεις στην κοινωνική επιχειρηματικότητα, την εφαρμογή της Ατζέντας 2030 και τα
προγράμματα προώθησης της νεανικής επιχειρηματικότητας / κοινωνικής
επιχειρηματικότητας και τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Προκειμένου να κατανοήσουμε και να αναλύσουμε το επίπεδο των ικανοτήτων των Ελλήνων νέων
στην επιχειρηματικότητα και στις ΤΠΕ, χρησιμοποιήσαμε αναγνωρισμένα πλαίσια που ορίζουν τις
συγκεκριμένες δύο κατηγορίες ικανοτήτων:

Ευρωπαϊκό πλαίσιο επιχειρηματικών ικανοτήτων, Κοινό Κέντρο Ερευνών (JRC) της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής (EU, EntreComp, 2016), που καθορίζει 15 επιχειρηματικές
ικανότητες ομαδοποιημένες σε τρεις περιοχές ικανοτήτων (competence areas): Ιδέες
και ευκαιρίες, Πόροι και Υλοποίηση.

Πλαίσιο P21 (Partnership for 21st Century Learning), το οποίο περιλαμβάνει τις ακόλουθες
ειδικές δεξιότητες: Πληροφοριακός αλφαβητισμός (Information literacy), γραμματισμός
στα μέσα (Media literacy) και ψηφιακός γραμματισμός (Digital literacy).



Κύρια Αποτελέσματα

Σύμφωνα με την βιβλιογραφική έρευνα, ο τομέας της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας και της
Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.O.) στην Ελλάδα βρίσκεται σε σχετικά πρώιμο
στάδιο και είναι ανεπαρκώς ανεπτυγμένος σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ωστόσο, έχει
μεγάλες προοπτικές να αναπτυχθεί και να επεκτείνει τον αντίκτυπό του. Τα τελευταία χρόνια
σημειώνεται μια δυναμική αλλαγή στην ανάπτυξη του κλάδου, συνοδευόμενη από αύξηση του
αριθμού και του τύπου των φορέων και προγραμμάτων που στοχεύουν να στηρίξουν την
κοινωνική επιχειρηματικότητα, αναπτύσσοντας το οικοσύστημα της Κ.ΑΛ.O.

Οι νέοι στην Ελλάδα διαδραματίζουν έναν σημαντικό ρόλο σε αυτή την αλλαγή, καθώς έχουν
υψηλές δυνατότητες σχετικά με την επιχειρηματικότητα και την αυτοαπασχόληση, αλλά θα
πρέπει να υποστηριχθούν περαιτέρω για να ενισχύσουν τις επιχειρηματικές τους ικανότητες και
να αντιμετωπίσουν τον «φόβο της αποτυχίας» που καταγράφεται. Ταυτόχρονα, η έλλειψη
ψηφιακών δεξιοτήτων, τόσο σε βασικό όσο και σε προχωρημένο επίπεδο, παραμένει σημαντικό
εμπόδιο για την Ελλάδα που καλείται να μετασχηματίσει ψηφιακά την κοινωνία και την οικονομία
της και για αυτό απαιτείται περαιτέρω δράση για να καλυφθεί το υπάρχον χάσμα.

Όσον αφορά στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, η Ελλάδα έχει δεσμευτεί για την εφαρμογή της
Ατζέντας 2030 και σημειώνει πρόοδο στην υλοποίησή της. Ορισμένες πολύ ενδιαφέρουσες
πρωτοβουλίες που υποστηρίζουν τους ΣΒΑ έχουν αναπτυχθεί σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, αλλά
υπάρχουν πολλά ακόμη που πρέπει να γίνουν και προς αυτή την κατεύθυνση είναι απαραίτητο να
ευαισθητοποιηθεί η κοινή γνώμη και να εμπλακούν ενεργά η κοινωνία των πολιτών και οι νέοι.

Το έργο SEntrA στοχεύει στην προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στους νέους,
παρέχοντας ένα σύνολο εργαλείων μη τυπικής μάθησης και επιταχύνοντας την νεανική κοινωνική
επιχειρηματικότητα. Με βάση τα αποτελέσματα της βιβλιογραφικής έρευνας στην Ελλάδα, το
έργο έρχεται την κατάλληλη στιγμή για να υποστηρίξει τους νέους να βελτιώσουν τόσο τις
επιχειρηματικές όσο και τις ψηφιακές τους δεξιότητες, και παράλληλα να τους βοηθήσει να
εντοπίσουν κοινωνικές προκλήσεις και να αναπτύξουν επιχειρηματικές ιδέες και δράσεις για την
επίτευξη των στόχων της Ατζέντας 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Μέσω της έρευνας πεδίου που διεξήχθη σε νέους και εκπροσώπους ενδιαφερομένων μερών στην
Ελλάδα για τον τομέα της νεανικής και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, καταλήξαμε στα
ακόλουθα αποτελέσματα:

Συμμετοχή των νέων σε κοινωνικές, μη κερδοσκοπικές πρωτοβουλίες και στην κοινωνική
επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα

Η οπτική των νέων:

● Οι νέοι στην πλειοψηφία τους αξιολόγησαν τους εαυτούς τους ως έχοντες μικρή εμπειρία ή
γνώση σχετικά με την κοινωνική επιχειρηματικότητα και τις κοινωνικές πρωτοβουλίες. Οι
μη συμμετέχοντες στον τομέα νέοι επικεντρώνονται κυρίως στις σπουδές τους και στην
ανάπτυξη των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων τους, αλλά έχουν θετική στάση απέναντι
στον εθελοντισμό, τη συμμετοχή στα κοινά και στις δραστηριότητες της κοινότητας.

● Οι ενεργοί νέοι συμμετέχουν σε ένα αρκετά ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων. Οι κύριοι Στόχοι
Βιώσιμης Ανάπτυξης που προσδιορίστηκαν είναι: “Καλή Υγεία και Ευημερία” (ΣΒΑ 3),
“Ποιοτική Εκπαίδευση” (ΣΒΑ 4), “Ισότητα των Φύλων” (ΣΒΑ 5), “Αξιοπρεπής Εργασία και



Οικονομική Ανάπτυξη” (ΣΒΑ 8), “Λιγότερες Ανισότητες” (ΣΒΑ 10) και “Ζωή στη Στεριά” (ΣΒΑ
15).

● Το βασικό κίνητρο για τους νέους να ξεκινήσουν τη δική τους κοινωνική, μη κερδοσκοπική
πρωτοβουλία ή κοινωνική επιχείρηση στην Ελλάδα είναι «να βοηθήσουν όσους έχουν
ανάγκη», το δεύτερο είναι «να είναι ανεξάρτητοι και αυτοαπασχολούμενοι» και το τρίτο «να
λύσουν ένα πρόβλημα στην κοινότητά τους».

● Όσον αφορά στα εμπόδια που αποτρέπουν τους νέους να ξεκινήσουν τη δική τους κοινωνική
επιχείρηση ή πρωτοβουλία, οι δύο βασικοί παράγοντες που εντοπίστηκαν είναι η «Έλλειψη
αυτοπεποίθησης» και η «Έλλειψη οικονομικών πόρων». Αυτοί οι δύο λόγοι αναφέρθηκαν
μακράν ως οι πιο αποτρεπτικοί, ενώ οι δύο επόμενοι είναι η «Έλλειψη ενημέρωσης και
καθοδήγησης» και η «Έλλειψη κινήτρων/ενδιαφέροντος».

● Συνεπώς, για να ξεκινήσουν τις δικές τους πρωτοβουλίες ή να ενταχθούν σε ήδη
υπάρχουσες, οι νέοι χρειάζονται υποστήριξη για «Χρηματοοικονομικούς πόρους», «Δικτύωση
με άλλους επιχειρηματίες», «Mentoring και Καθοδήγηση» και «Εύκολη νομική διαδικασία
έναρξης επιχείρησης».

Η οπτική των ενδιαφερομένων μερών:

● Οι εκπρόσωποι των ενδιαφερομένων μερών θεωρούν ότι η συμμετοχή των νέων στην
κοινωνική επιχειρηματικότητα είναι χαμηλή, λόγω του γεγονότος ότι ο τομέας είναι σχετικά
νέος στην Ελλάδα και οι νέοι δεν έχουν πολλές πληροφορίες και γνώσεις για αυτόν.

● Όσον αφορά στη συμμετοχή σε κοινωνικές, μη κερδοσκοπικές πρωτοβουλίες, το ενδιαφέρον
και η συμμετοχή είναι πολύ μεγαλύτερη. Οι νέοι ευαισθητοποιούνται με τα προβλήματα της
κοινότητας και θέλουν να συμβάλουν στην αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων για
τη βελτίωση της κοινότητάς τους.

● Κατά την ανάπτυξη κοινωνικών πρωτοβουλιών ή επιχειρήσεων, οι νέοι στοχεύουν σε
διάφορες προκλήσεις. Οι πιο κοινές προκλήσεις που εκφράζονται μέσω των ΜΚΟ και του
εθελοντισμού είναι η προστασία του περιβάλλοντος, η ισότητα των φύλων, η προώθηση της
δια βίου μάθησης, η ανακύκλωση και η υποστήριξη ευάλωτων ομάδων. Όσον αφορά στις
κοινωνικές επιχειρήσεις, ο σκοπός τους εστιάζεται κυρίως στην ποιοτική εκπαίδευση, τον
πολιτισμό, την αξιοπρεπή εργασία, την καλή υγεία και ευημερία.

● Η υποστήριξη που χρειάζονται οι νέοι μπορεί να συνοψιστεί σε: Καλλιέργεια του
επιχειρηματικού πνεύματος, Παροχή υποστήριξης για την υλοποίηση των ιδεών και του
οράματός τους, Ευαισθητοποίηση για τη βιώσιμη ανάπτυξη, τις προκλήσεις της κοινότητας
και την κοινωνική δράση.

Κατανόηση των κενών στις δεξιότητες των νέων στην επιχειρηματικότητα και στις ΤΠΕ

Η οπτική των νέων:

● Οι νέοι στην Ελλάδα αισθάνονται αρκετά σίγουροι για τις δεξιότητες τους και στους τρεις
τομείς του πλαισίου EntreComp και ιδιαίτερα στη «Μάθηση μέσω εμπειρίας», στη
«Συνεργασία με άλλους», στον «Σχεδιασμό και Διαχείριση», στο «Όραμα» και στο «Κίνητρα
και επιμονή».

● Η απόκτηση των ικανοτήτων επιτυγχάνεται κυρίως με μαθήματα και εργασίες στο
πανεπιστήμιο και μαθαίνοντας στην πράξη μέσα από δικές τους πρωτοβουλίες. Η
πλειονότητα θεωρεί ότι ο πιο σχετικός φορέας για την ανάπτυξη των επιχειρηματικών τους
ικανοτήτων είναι το σχολείο, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνουν και στην οικογένεια.



● Οι εκπαιδευτικές ανάγκες των νέων στην Ελλάδα καλύπτουν διάφορα θέματα. Οι βασικές
ανάγκες σχετίζονται κυρίως με πρακτικά ζητήματα όπως «Οικονομικός και
χρηματοπιστωτικός γραμματισμός», «Σχεδιασμός και διαχείριση», «Δημιουργικότητα» και
«Κινητοποίηση πόρων».

● Οι Έλληνες νέοι αισθάνονται πολύ σίγουροι σε όλους τους τομείς των ικανοτήτων ΤΠΕ.
Αναφορικά με τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες που χρήζουν περαιτέρω βελτίωσης, αυτές
σχετίζονται κυρίως με τη «Δημιουργία προϊόντων πολυμέσων» και την «Ανάλυση μέσων».

Η οπτική των ενδιαφερομένων μερών:

● Οι εκπρόσωποι των ενδιαφερομένων μερών θεωρούν ότι οι νέοι στην Ελλάδα είναι αρκετά
ικανοί και στους τρεις τομείς του πλαισίου EntreComp.

● Η ανάπτυξη των επιχειρηματικών ικανοτήτων είναι ευθύνη του κράτους και θα πρέπει να
ενσωματωθεί στο τυπικό σύστημα εκπαίδευσης, ενώ παράλληλα να υποστηρίζεται από
άλλους εξειδικευμένους δημόσιους φορείς. Πιστεύουν ότι οι νέοι πρέπει να αναλάβουν από
μόνοι τους πρωτοβουλίες, ενώ για τις ΜΚΟ βλέπουν έναν ρόλο υποστηρικτικό.

● Οι εκπαιδευτικές ανάγκες των νέων σε σχέση με το πλαίσιο EntreComp είναι «Διαχείριση
αβεβαιότητας, ασάφειας και κινδύνου», «Κινητοποίηση πόρων», «Εντοπισμός ευκαιριών»,
«Οικονομικός και χρηματοπιστωτικός γραμματισμός» και «Αυτογνωσία και αυτοπεποίθηση».
Επιπρόσθετα, η κατάρτιση θα πρέπει να περιλαμβάνει τον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας,
καθώς και την ανάπτυξη κοινωνικών και ψηφιακών δεξιοτήτων.

● Όσον αφορά στις δεξιότητες ΤΠΕ, οι εκπρόσωποι των ενδιαφερομένων μερών θεωρούν
τους νέους πολύ ικανούς.

Κατανόηση της γνώσης, της εμπειρίας και του ρόλου των νέων στην κοινωνική
επιχειρηματικότητα, συμπεριλαμβανομένων των εκπαιδευτικών και υποστηρικτικών
προγραμμάτων και στην υλοποίηση της Ατζέντας 2030

Η οπτική των νέων:

● Η πλειονότητα των νέων στην Ελλάδα έχει λίγες γνώσεις και ακόμη λιγότερη εμπειρία
σχετικά με την κοινωνική επιχειρηματικότητα, αλλά έχει ξεκάθαρη άποψη για κοινωνικές
δράσεις που στοχεύουν στην Υγεία, το Περιβάλλον, τη Φτώχεια, τις Ευάλωτες Ομάδες και
την Εκπαίδευση.

● Όσον αφορά στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, η «Ποιοτική Εκπαίδευση» και η «Δράση για
το κλίμα» θεωρήθηκαν ως οι πιο σχετικές για την Ελλάδα και ακολουθούν οι «Καλή Υγεία»,
«Αξιοπρεπής Εργασία και Οικονομική Ανάπτυξη» και «Βιώσιμες πόλεις και κοινότητες».

● Οι νέοι έχουν μια γενική ιδέα για τα προγράμματα θερμοκοιτίδων και επιταχυντών στην
Ελλάδα, αν και η συντριπτική πλειοψηφία δεν μπορούσε να δώσει περισσότερες
λεπτομέρειες και δεν έχει λάβει μέρος σε κανένα από αυτά. Ωστόσο, ήταν σε θέση να
αναφέρουν συγκεκριμένες υπηρεσίες και την υποστήριξη που περιμένουν από τέτοια
προγράμματα.

Τάσεις στην κοινωνική επιχειρηματικότητα, την Ατζέντα 2030 και την εφαρμογή των Στόχων
Βιώσιμης Ανάπτυξης και εκπαιδευτικά και υποστηρικτικά προγράμματα για την προώθηση της
νεανικής επιχειρηματικότητας / κοινωνικής επιχειρηματικότητας.



Η οπτική των ενδιαφερομένων μερών:

● Αναφορικά με την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα, γίνονται προσπάθειες και ενέργειες για
την ανάπτυξή της. Όσον αφορά στην κοινωνική επιχειρηματικότητα, έχει σημειωθεί
πρόοδος, αλλά υπάρχουν ακόμη πολλά να γίνουν.

● Υπάρχει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων που υλοποιούνται από διάφορους οργανισμούς, οι
οποίοι, ανάλογα με το είδος και το αντικείμενο τους, προσφέρουν προγράμματα
στοχεύοντας στην ανάπτυξη των επιχειρηματικών ικανοτήτων και στην ενίσχυση του
ελληνικού οικοσυστήματος της (κοινωνικής) επιχειρηματικότητας.

● Όσον αφορά στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, οι νέοι, αν και συμμετέχουν σε διάφορες
δραστηριότητες, κυρίως μέσω του εθελοντισμού, για την αντιμετώπιση κοινωνικών
προκλήσεων και την επίλυση προβλημάτων της κοινότητας, έχουν ελάχιστη γνώση για την
Ατζέντα 2030.


