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ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ:
Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΓΙΑ ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Ημερομηνίες: 4 και 5 Απριλίου 2022
Χώρος: Σεράφειο Δήμου Αθηναίων
Εκπαιδεύτριες/-τές: Ευαγγελία Δαρατσάνου, Ελισάβετ Γεωργίου, Σόνια
Πετροπούλου, Βασίλειος Μπέλλης, Ειρήνη Ανδριώτη

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο πραγματοποιείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Η δημοσίευση αυτή εκφράζει τις απόψεις μόνο των συγγραφέων και
η Επιτροπή δεν πρέπει να θεωρείται υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των
πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.

Ημέρα 1: 4 Απριλίου 2022
Εκπαιδεύτριες: Ευαγγελία Δαρατσάνου, Ελισάβετ Γεωργίου, Σόνια Πετροπούλου

Ώρα
09:00 – 09:30

Καλωσόρισμα & Κύκλος γνωριμίας

Εισαγωγή
09:30 – 11:00

11:00 – 11:30

 Παρουσίαση του έργου και του μοντέλου Se-Hubs
 Το οικοσύστημα των κοινωνικών επιχειρήσεων στην Ευρώπη
 Κοινωνικός αντίκτυπος και επιχειρηματικότητα
Διάλειμμα για καφέ
ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Πώς να βρείτε τους σωστούς ανθρώπους για επιτυχημένες κοινωνικές
επιχειρήσεις

11:30 – 13:30
 Εύρεση και πρόσληψη προσωπικού: ανακοινώσεις, αξιολόγηση αναγκών,
ενσωμάτωση στην ομάδα
 Μοίρασμα γνώσεων και τεχνικών για την εύρεση των σωστών ανθρώπων
 Ιστορίες έμπνευσης
13:30 – 14:30

Μεσημεριανό
ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Πώς να διατηρήσετε το ενδιαφέρον της ομάδας σας

14:30 – 16:30

16:30 – 17:00

 Διατήρηση και παρότρυνση των εργαζομένων
 Εσωτερική εκπαίδευση του προσωπικού και των ομάδων-στόχων της
κοινωνικής επιχείρησης
 Τεχνικές ανάπτυξης του ομαδικού πνεύματος

Συζήτηση, Αξιολόγηση & Κλείσιμο πρώτης ημέρας

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο πραγματοποιείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Η δημοσίευση αυτή εκφράζει τις απόψεις μόνο των συγγραφέων και
η Επιτροπή δεν πρέπει να θεωρείται υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των
πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.

Ημέρα 2: 5 Απριλίου 2022
Εκπαιδεύτριες/-τές: Βασίλειος Μπέλλης, Ειρήνη Ανδριώτη

Ώρα
09:00 – 09:15

Ανακεφαλαίωση 1ης ημέρας

ΤΡΙΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΜΠΛΟΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
09:15 – 11:15

11:15 – 11:30






Διαχείριση της διαφορετικότητας των εργαζομένων
Συνεργασία με ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και μειονότητες
Στρατηγικές διαπολιτισμικής διαχείρισης
Ιστορίες έμπνευσης

Διάλειμμα για καφέ
ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

11:30 – 13:30

 Ετήσια αξιολόγηση εργασιακών επιτευγμάτων
 Εκτίμηση αναγκών του προσωπικού
 Συνεντεύξεις αποχώρησης και εντυπώσεις

13:30 – 14:30

Μεσημεριανό

14:30 – 15:30

Αξιολόγηση & Κλείσιμο σεμιναρίου

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο πραγματοποιείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Η δημοσίευση αυτή εκφράζει τις απόψεις μόνο των συγγραφέων και
η Επιτροπή δεν πρέπει να θεωρείται υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των
πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.

Γνωρίστε την ομάδα εκπαιδευτριών/-τών!

Η Ευαγγελία Δαρατσάνου είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος στο Δίκαιο της Οικονομίας
και των Επιχειρήσεων (European Business Law), Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στο
Μάρκετινγκ (De Montfort University Business School) καθώς και Πτυχίου στην Διοίκηση
Επιχειρήσεων (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών). Είναι Σύμβουλος Επιχειρηματικότητας με
εξειδίκευση στην παροχή συμβουλευτικής σε μικρές επιχειρήσεις για τον σχεδιασμό, την ίδρυση
και την ανάπτυξή τους. Ασχολείται επίσης με την σύνταξη, παρακολούθηση και υλοποίηση
Επενδυτικών Σχεδίων και Επιχειρηματικών μοντέλων, καθώς και την αξιολόγηση και χρήση
χρηματοδοτικών εργαλείων.
Είναι πιστοποιημένη μέντορας έγκαιρης προειδοποίησης
επιχειρήσεων (EARLY WARNING EUROPE), εξωτερικός εμπειρογνώμονας της ΕΛΑΝΕΤ, καθώς
και συνεργάτης διεθνών συμβουλευτικών εταιρειών (Erhvervshus Midtjylland & AARC Ltd). Mέλος
του Δικτύου Αλληλέγγυας Συμβουλευτικής και ιδρυτικό μέλος της ΑΜΚΕ «Δημιουργική Σκέψη
Ανάπτυξης».
Η Ελισάβετ Γεωργίου είναι εργασιακή Ψυχολόγος MSc - Executive Coach - Ψυχοθεραπεύτρια.
Διαθέτει άνω των 20 ετών εμπειρία ως σύμβουλος επιχειρήσεων σε θέματα διαχείρισης και
ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού. Εξειδικεύεται στη διαχείριση επαγγελματικών και
προσωπικών κρίσεων και μεταβάσεων καθώς και στη διαχείριση άγχους. Είναι σύμβουλος,
εκπαιδεύτρια, coach και μέντωρ σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς δουλεύοντας με εργαζόμενους
από όλα τα ιεραρχικά επίπεδα. Διαθέτει πλούσια εμπειρία ως εισηγήτρια σεμιναρίων σε θέματα
Ανθρώπινου Δυναμικού και ιδιαίτερα σε θέματα σχετικά με επικοινωνία, διαχείριση άγχους,
παρακίνηση, ενδυνάμωση και αξιολόγηση απόδοσης. Είναι υποψήφια διδάκτωρ ψυχολογίας
Πάντειο Πανεπιστήμιο.

Η Σόνια Πετροπούλου είναι σύμβουλος εκπαίδευσης και εισηγήτρια με εργασιακή εμπειρία στον
κλάδο της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού και τις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, έχοντας
εξειδίκευση στην Επιλογή & Εκπαίδευση Προσωπικού. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Διοικητικής
Επιστήμης & Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθηνών (ΟΠΑ) και του Aston
University, UK, με ειδίκευση στην Οργανωσιακή Συμπεριφορά (Master of Science in
Organizational Behaviour). Κατέχει Diploma στο πρόγραμμα Executive Coaching &
Organisational Development (AADCT) της Impact. Η αποστολή της είναι να καθοδηγεί τα στελέχη
να ανακαλύπτουν εναλλακτικούς τρόπους δράσης και συμπεριφοράς ώστε να είναι
αποτελεσματικοί και να έχουν λειτουργικές εργασιακές σχέσεις. Η Σόνια σχεδιάζει και υλοποιεί
εκπαιδευτικά προγράμματα καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα θεματολογιών όπως Ηγεσία, Ανάπτυξη
& Διοίκηση Ομάδας, Συναισθηματική Νοημοσύνη, Διαχείριση Συγκρούσεων, Coaching,
Διαχείριση Αλλαγής, Τεχνικές Συνέντευξης, Εξυπηρέτηση Πελατών, κλπ.

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο πραγματοποιείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Η δημοσίευση αυτή εκφράζει τις απόψεις μόνο των συγγραφέων και
η Επιτροπή δεν πρέπει να θεωρείται υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των
πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.

Ο Βασίλειος Μπέλλης είναι Χημικός Μηχανικός και στέλεχος της Αναπτυξιακής Καρδίτσας
(ΑΝ.ΚΑ ΑΕ), της οποίας διετέλεσε Γενικός Διευθυντής για πάνω από 25 χρόνια. Είναι μέλος του
ΔΣ της Ενεργειακής Συνεταιριστικής Εταιρίας Καρδίτσας (ΕΣΕΚ ΣυνΠΕ) και ιδρυτικό μέλος της
Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας, στην οποία διετέλεσε Γεν. Γραμματέας του ΔΣ επί σειρά
ετών. Είναι μέλος πολλών συλλογικών φορέων της Κοινωνικής Οικονομίας. Έχει ασχοληθεί
συστηματικά με τη συγκρότηση και την υποστήριξη του τοπικού «Οικοσυστήματος Συνεργατισμού
Καρδίτσας». Τέλος, έχει μεγάλη εμπειρία στη διοίκηση ομάδων έργου, ειδικότερα όταν αυτές
ασχολούνται με την αντιμετώπιση προβλημάτων, τη διαχείριση συγκρούσεων, την υποστήριξη
της κοινωνικής διαβούλευσης και της διαπραγμάτευσης μεταξύ ομάδων διαφορετικών
συμφερόντων. Από πλευράς μεθόδου, χρησιμοποιείται αυτή των focus groups, ενώ για πιο
σύνθετες καταστάσεις στις οποίες χρειάζεται ανάλυση και παραγωγή - σύνθεση λύσεων
εφαρμόζεται η μέθοδος GOPP (Goal Oriented Project Planning).

H Ειρήνη Ανδριώτη είναι πιστοποιημένη Διαχειρίστρια Έργων (PMP) από το Project
Management Institute (PMI) και Coach AC Accredited. Έχει σπουδάσει Οικονομικά και Διαχείριση
Ανθρωπίνων Πόρων στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Διοίκηση Μικρομεσαίων
επιχειρήσεων στο Αμερικάνικο Κολλέγιο Αθηνών. Από το 2007, διευθύνει τη δική της επιχείρηση,
Compass Services, η οποία αναλαμβάνει έργα Εκπαίδευσης, Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού
και αναδιοργάνωσης οργανισμών. Στο πλαίσιο αυτό και μεταξύ άλλων, έχει συνεργαστεί με τη
ΜΚΟ ΑΡΣΙΣ, Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων, το ΝΠΙΔ Επάνοδος, εποπτευόμενο από
το Υπουργείο Δικαιοσύνη, το Δήμο της Αθήνας, κι άλλους φορείς, όπου από τη θέση του Project
Coach παρακολουθεί την υλοποίηση έργων χρηματοδοτούμενων από Κοινοτικούς ή / και
Εθνικούς πόρους. Παράλληλα, ως Mentor, συνεργάζεται με το Επαγγελματικό Επιμελητήριο
(Early Warning Program) όπου στηρίζει μικρομεσαίες επιχειρήσεις να ξεπεράσουν τις προκλήσεις
της εποχής, καθώς και με την δομή Social Dynamo του Ιδρύματος Μποδοσάκη στηρίζοντας StartUps της Κοινωνίας των Πολιτών να αναγνωρίσουν τον επιχειρηματικό τους ρόλο. Κατά το
παρελθόν, έχει εργαστεί ως σύμβουλος επιχειρήσεων στην εταιρεία Συμβούλων ΤΕΚΜΩΡ Α.Ε.
όπου μετείχε σε πλήθος έργων του ευρύτερου Δημόσιου ή Ιδιωτικού Τομέα στα πλαίσια
Κοινοτικών Προγραμμάτων και Πρωτοβουλιών. Επίσης, κατείχε Διευθυντικές και προϊσταμενικές
θέσεις σε επιχειρήσεις διαφορετικών δραστηριοτήτων (αεροπορικές εταιρείες, εταιρεία κινητής
τηλεφωνίας, χώρους εστίασης, κ.ά.). Είναι ενεργό μέλος της Επιστημονικής Ένωσης
Εκπαίδευσης Ενηλίκων, του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και του ελληνικού Chapter του
Project Management Institute. Παρουσιάζει τη δουλειά της σε Συνέδρια και δεν σταματά να
επιμορφώνεται.

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο πραγματοποιείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Η δημοσίευση αυτή εκφράζει τις απόψεις μόνο των συγγραφέων και
η Επιτροπή δεν πρέπει να θεωρείται υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των
πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.
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Το εκπαιδευτικό σεμινάριο πραγματοποιείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Η δημοσίευση αυτή εκφράζει τις απόψεις μόνο των συγγραφέων και
η Επιτροπή δεν πρέπει να θεωρείται υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των
πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.

