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Πνευματικά Δικαιώματα  

Το παρόν έγγραφο αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Vellum Global Educational Services 

και όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα και προστατευμένα από την Ελληνική και Ευρω-

παϊκή νομοθεσία.  

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή του σχετικού εγγράφου, είτε μέρους είτε όλου, χωρίς την έγ-

γραφη έγκριση της Vellum Global Educational Services. Η διάθεσή του επιτρέπεται μόνο ως 

αυτούσιου και για ενημερωτικούς σκοπούς. 

 

 

Αποκήρυξη Ευθυνών  

H Vellum Global Educational Services προετοιμάζοντας το παρόν σχήμα πιστοποίησης και 

διενεργώντας συστηματικούς ελέγχους ώστε να καλύπτει την εγκυρότητα του περιεχόμενού 

του, καμία ευθύνη δεν φέρει για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από την χρήση του παρόντος 

είτε κατά τμήμα είτε κατά όλο.  

Το περιεχόμενο του παρόντος  είναι δυνατόν να τροποποιηθεί ή καταργηθεί όποτε κριθεί α-

παραίτητο, και χωρίς προηγούμενη ενημέρωση.  

 

 

Εξεταστέα Ύλη  

Η εξεταστέα ύλη ανακοινώνεται στο δικτυακό τόπο της Vellum Global Educational Services, 

www.cambridge-vellum.gr, ο οποίος είναι και ο μόνος που αναγνωρίζεται από την εταιρεία 

ως σημείο ενημέρωσης των ενδιαφερομένων.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
 
1.1 «Διεθνές Δίπλωμα της Vellum στην Κοινωνική Επιχειρηματικότητα»  

 

Το παρόν Πιστοποιητικό επικυρώνει το επαγγελματικό επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων 

των κατόχων του στο τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας. 

Η Κοινωνική Επιχειρηματικότητα είναι ένα μοντέλο επιχειρηματικότητας που συνδυάζει 

την αποτελεσματικότητα και τη βιωσιμότητα μιας επιχείρησης με τους σκοπούς και τις αξίες 

μιας οργάνωσης κοινωνικού σκοπού. Στόχος μιας Κοινωνικής Επιχείρησης είναι, λειτουργώ-

ντας προσοδοφόρα και ανεξάρτητα, να παρέχει ένα θετικό κοινωνικό αντίκτυπο. 

Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις του παρόντος πιστοποιητικού απαραίτητη προϋπόθεση 

αποτελεί το γεγονός οι υποψήφιοι να είναι τουλάχιστον απόφοιτοι σχολών Μαθητείας 

Ο.Α.Ε.Δ., κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού ή Τεχνικού Λυκείου, ΙΕΚ, ΑΕΙ, ΤΕΙ ή άλλου ισοδύνα-

μου τίτλου σπουδών. Προτεινόμενο προφίλ όμως των υποψήφιων είναι εκείνο των απόφοι-

των σχολών Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστήμων. 

Το πιστοποιητικό αξιολογεί δεξιότητες σχετιζόμενες με την κοινωνική επιχειρηματικότητα 

έτσι όπως αυτή ορίζεται και λειτουργεί στα πλαίσια το σχετικού εθνικού νομοθετικού πλαισίου. 

Για την κτήση του πιστοποιητικού ο υποψήφιος καλείται να εξεταστεί στη σχετική ενότητα 

απαντώντας σε τριάντα (30) ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών. Η διάρκεια εξέτασης ορίζεται 

στα 45 λεπτά και το ποσοστό επιτυχίας σε 70%. 

Η διάρκεια κάθε προγράμματος κατάρτισης ορίζεται από τον πάροχο εκπαίδευσης ή πε-

ριλαμβάνεται στους όρους του εκάστου επιδοτούμενου προγράμματος. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ 
 
2.1 Σκοπός 

Σκοπός του Πιστοποιητικού είναι να αξιολογήσει και να πιστοποιήσει τις ειδικευμένες 

γνώσεις των υποψηφίων αναφορικά με την Κοινωνική Οικονομία αλλά και την απορρέουσα εξ 

αυτής Κοινωνική Επιχειρηματικότητα. Ειδικότερα, οι αξιολογούμενες δεξιότητες των υποψη-

φίων σχετίζονται με τα παρακάτω αντικείμενα: 

• Εισαγωγή στην Κοινωνική Οικονομία 

• Εννοιολογικοί Προσδιορισμοί της Κοινωνικής Οικονομίας 

• Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις 

• Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας 

• Κοινωνική Επιχειρηματικότητα 

• Μάρκετινγκ και Επιχειρηματικός Σχεδιασμός  

 

 

2.2 Ομάδα στόχος 

Το  παρόν Πιστοποιητικό της Vellum ενδείκνυται για την στοχευμένη αξιολόγηση: 

• Ατόμων που δραστηριοποιούνται στο χώρο της κοινωνικής οικονομίας εργαζόμενοι 

ως σύμβουλοι / εκπαιδευτές οι οποίοι δεν διαθέτουν τα τυπικά ακαδημαϊκά προσόντα 

και θέλουν να αναγνωρίσουν και πιστοποιήσουν τις άτυπες αποκτηθείσες γνώσεις 

στο αντικείμενο. 

• Φοιτητών ή αποφοίτων ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή Μαθητείας 

Ο.Α.Ε.Δ. οι οποίοι επιθυμούν να επικυρώσουν δεξιότητες στους τομείς της Κοινωνι-

κής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας. 

 

 

2.3 Δομή του Πιστοποιητικού 

Το πιστοποιητικό αξιολογεί δεξιότητες σχετιζόμενες με την κοινωνική επιχειρηματικότητα 

έτσι όπως αυτή ορίζεται και λειτουργεί στα πλαίσια το σχετικού Εθνικού νομοθετικού πλαισί-

ου. Ειδικότερα, οι αξιολογούμενες δεξιότητες των υποψηφίων σχετίζονται με τα αντικείμενα 

Εισαγωγής στην Κοινωνική Οικονομία, Εννοιολογικών Προσδιορισμών της Κοινωνικής Οικο-

νομίας, Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων, Γενικού Μητρώου Κοινωνικής Οικονομί-

ας, Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, Μάρκετινγκ και Επιχειρηματικού Σχεδιασμού. 

Για την κτήση του Πιστοποιητικού ο υποψήφιος καλείται να εξεταστεί στη σχετικά αντικείμενα 

απαντώντας σε τριάντα (30) ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών. Η διάρκεια εξέτασης ορίζεται 

στα 45 λεπτά και το ποσοστό επιτυχίας σε 70%. Σε περίπτωση αποτυχίας στο εξεταζόμενο 

αντικείμενο, ο υποψήφιος έχει δικαίωμα επανάληψης της εξεταστικής διαδικασίας έως και 5 

φορές ετησίως. 
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Στις περιπτώσεις υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, ορισμένες από 

τις οποίες αναφέρονται και στο Ν.3699/2008 (ΦΕΚ 199Α), η εξέταση διεξάγεται κατά περί-

πτωση όπως περιγράφεται πιο κάτω. 

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει ο υποψήφιος: 

1. Να ενημερώσει έγκαιρα το εξεταστικό κέντρο, για να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες ως 

προς τον ειδικό εξοπλισμό που ίσως χρειαστεί να προμηθευτεί, για τον δεύτερο επιτηρητή 

που θα πρέπει να ορισθεί, καθώς και για την εύρεση ή τον ορισμό του κατάλληλου ατόμου 

που θα λειτουργήσει ως βοηθός/γραφέας, ο οποίος δεν θα πρέπει να είναι ο καθηγητής του 

τμήματος. 

2. Να προσκομίσει βεβαίωση που χορηγείται με γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής ή από 

Κρατικό Νοσηλευτικό Ίδρυμα ή από το αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου 

Μάθησης και Θρησκευμάτων Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο, στην οποία πρέπει να αναγράφεται 

η πάθηση.  

Συγκεκριμένα οι εξεταζόμενοι: 

α. που έχουν σοβαρά προβλήματα ακοής (βαρήκοοι) σε ποσοστό 67% και πάνω εξετάζονται 

κανονικά με την παρουσία ατόμου που γνωρίζει τη νοηματική μέθοδο για την παροχή οδη-

γιών και διευκρινήσεων προς τον εξεταζόμενο. 

β.1 που είναι τυφλοί, σύμφωνα με το ν.958/79 (ΦΕΚ 191 Α) ή έχουν ποσοστό αναπηρίας 

στην όρασή τους τουλάχιστον 67% ή είναι αμβλύωπες με ποσοστό αναπηρίας στην όρασή 

τους τουλάχιστον 67%, ή  

β.2 έχουν κινητική αναπηρία τουλάχιστον 67% μόνιμη ή προσωρινή που συνδέεται με τα άνω 

άκρα, ή  

β.3 πάσχουν από σπαστικότατα των άνω άκρων, ή 

β.4 πάσχουν από κάταγμα ή άλλη προσωρινή βλάβη των άνω άκρων που καθιστά αδύνατη 

τη χρήση τους για γραφή, ή  

β.5 παρουσιάζουν ειδικές μαθησιακές δυσκολίες όπως δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, 

δυσαναγνωσία, δυσορθρογραφία και 

β.6 παρουσιάζουν το φάσμα αυτισμού, 

εξετάζονται σε ξεχωριστή αίθουσα με τη βοήθεια βοηθού/γραφέα. Ο βοηθός γραφέας διαβάζει 

τις ερωτήσεις και πληκτρολογεί τις απαντήσεις του εξεταζόμενου. 

Στους μαθητές των περιπτώσεων β.1 έως β.6 παρέχεται επιπλέον χρόνος εξέτασης 30 λε-

πτών και αν χρειαστεί μικρό διάλειμμα. 

Για τους μαθητές της περίπτωσης β.1 αν δεν υπάρχει εγκατεστημένο ειδικό λογισμικό (Screen 

magnification software) τότε μπορούν να χρησιμοποιήσουν επίσης από τα Βοηθήματα των 

Windows τον Μεγεθυντικό φακό. 



                           Syllabus Έκδοση 2.0 – 
                           Διεθνές Δίπλωμα της Vellum στην Κοινωνική Επιχειρηματικότητα 
                           International Diploma in Social Economy and Entrepreneurship 
 
 
 

 
Vellum Global Educational Services                                                                  Σελίδα 6 από 7    

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ 

 

3.1.1 Εξεταστέα υλη 

Η εξεταστική ύλη έχει σχεδιαστεί με σκοπό να αξιολογήσει τις γνώσεις του υποψηφίου 

αναφορικά με την Κοινωνική Οικονομία και την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα. Ειδικότερα, τα 

αξιολογούμενα αντικείμενα και οι σχετικές εξεταζόμενες δεξιότητες παρουσιάζονται παρακά-

τω. 

 

1 Εισαγωγή στην Κοινωνική Οικονομία 

1.1  Ορισμός Κοινωνικής Οικονομίας 

1.2 Αρχές Κοινωνικής Οικονομίας 

1.3  Βασικά Χαρακτηριστικά του Τρίτου Τομέα της Οικονομίας 

1.3  Η Κοινωνική Οικονομία στην Ελλάδα και την Ευρώπη 

 

2. Εννοιολογικοί Προσδιορισμοί  

2.1 Ευπαθείς Ομάδες Πληθυσμού 

2.2 Κοινωνική Φροντίδα 

2.3 Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης   

 

3. Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση 

3.1 Σύσταση Κοινωνικών Επιχειρήσεων 

3.2 Κατηγορίες Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων 

3.3 Σχέσεις μελών  

3.4 Γενική Συνέλευση - Διοικούσα επιτροπή  

3.5 Διανομή κερδών και Πόροι Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων 

3.6 Δίκτυα συνεργασίας, Δυνατότητα Συμπράξεων και Προγραμματικές Συμφωνίες 

3.7 Χρηματοδοτικά εργαλεία Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων 

3.8 Έλεγχος και κυρώσεις επί των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων 

3.9 Λύση και εκκαθάριση Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων 

3.10 Λογοδοσία Κοινωνικών Επιχειρήσεων 

 

4. Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας 

4.1 Υποχρεώσεις που Απορρέουν από τη Συμμετοχή στο Μητρώο 

4.2 Εγγραφή των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων στο Μητρώο Κοινωνικής 

Επιχειρηματικότητας 

4.3 Δικαιολογητικά Εγγραφής των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων 

4.4 Κριτήρια ένταξης στο Ειδικό Μητρώο Άλλων Φορέων Κοινωνικής Οικονομίας 

4.5 Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας 
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5. Κοινωνική Επιχειρηματικότητα 

5.1 Τύποι Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας 

5.2 Χαρακτηριστικά Κοινωνικών Επιχειρήσεων 

5.3 Κίνητρα για τη Δημιουργία Κοινωνικών Επιχειρήσεων 

5.4 Βήματα για την Ανάπτυξη Κοινωνικών Επιχειρήσεων 

5.5 Μελέτη σκοπιμότητας Κοινωνικών Επιχειρήσεων 

 

6. Μάρκετινγκ και Επιχειρηματικός Σχεδιασμός 

6.1 Έννοια Επιχειρηματικού Σχεδιασμού 

6.2 Κατάρτιση επιχειρηματικού σχεδίου (business plan) 

6.3 Εκπόνηση του Marketing Plan 

6.4 Σταδία κατάστρωσης – Βασικές φάσεις Marketing Plan 

6.5 Έννοια Κοινωνικού Marketing 

6.6 Φιλοσοφία του Marketing 

6.7 Έννοια κοινωνικού προϊόντος και κατηγορίες κοινωνικού προϊόντος 

6.8 Προγραμματισμός Marketing 

 

3.1.2 Προτεινόμενη βιβλιογραφία 

Προτεινόμενη βιβλιογραφία και αρθρογραφία για την επιτυχή προετοιμασία των υποψη-

φίων στην εξεταζόμενη ύλη που οδηγεί στη λήψη του πιστοποιητικού, ορίζονται οι παρακάτω 

πηγές: 

• Κοινωνική Οικονομία – Κοινωνική Επιχειρηματικότητα, Εκπαιδευτικό Υλικό για τα Κέ-

ντρα Δια βίου Μάθησης 

http://kdvm.gr/Media/Default/Pdf%20enotites/1.2.pdf 

• Νόμος 4019/2011: Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές 

διατάξεις.  

http://koinsep.org/doc/nomos_4019.pdf 

• Νόμος περί Τήρησης και λειτουργίας του Γενικού Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας 

του Ν. 4019/2011 (ΦΕΚ 216/Α΄)  «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματι-

κότητα και λοιπές διατάξεις».  

http://koinsep.org/doc/mitroo.pdf 

• Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Κοινωνικής Οικονομίας, Οδηγός Ίδρυσης και λειτουργίας 

Κοινωνικών Επιχειρήσεων 

http://www.equal-greece.gr/images/logo/FINAL%20ODIGOS.pdf 

 

 

 

 


