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Αυτή η διάλεξη αφορά τα ακόλουθα θέματα:

• Ορισμός του επιχειρηματία

• Ειδικές δεξιότητες και ικανότητες ενός επιχειρηματία

• Ορισμός της κοινωνικής επιχειρηματικότητας

• Ευκαιρίες για κοινωνική επιχειρηματικότητα

• Δεξιότητες και ικανότητες κοινωνικού επιχειρηματία

• Η κοινωνική επιχείρηση

• Οι συνεταιρισμοί

• Οι κοινωνικές επιχειρήσεις στην Ευρώπη

• Δραστηριότητα 1: Κατανόηση των στόχων και των αξιών

2.3.1 Νομικό πλαίσιο της κοινωνικής οικονομίας 



Τι είναι ο επιχειρηματίας;

Επιχειρηματίες είναι εκείνοι
που έχοντας μια ιδέα, 
δημιούργησαν μια νέα
επιχείρηση, 
αναλαμβάνοντας το
μεγαλύτερο μέρος των
κινδύνων και
απολαμβάνοντας το
μεγαλύτερο μέρος των
ανταμοιβών.
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Τι είναι η επιχειρηματικότητα;

Η έννοια της
επιχειρηματικότητας
συνδέεται με την κοινωνική
αλλαγή, την επίλυση
προβλημάτων και
την δημιουργία ενός
καινοτόμου προϊόντος ή
υπηρεσίας που αμφισβητεί
κάθε κατεστημένο της
καθημερινής μας ζωής.
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Τι είναι ο επιχειρηματίας;

Σήμερα, οι επιχειρηματίες
θεωρούνται όσοι
αναλαμβάνουν δράση για να
αλλάξουν τον κόσμο, 
υλοποιούν ιδέες με
οραματική στάση, ειδικές
δεξιότητες και έχουν μια
θετική προσέγγιση για το
μέλλον.
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Επιχειρηματικές δεξιότητες και ικανότητες04

Αναπτύχθηκε στο κεφάλαιο 2.4

Προσωπικά χαρακτηριστικά: αυτοπεποίθηση, ισχυρά
κίνητρα, όραμα που μπορεί να εξηγήσει στους άλλους, 
πρωτοβουλία, επιθυμία να ηγηθεί, αντοχή στον κίνδυνο, 
ανθεκτικότητα κ.λπ.
Διαπροσωπικές δεξιότητες και ικανότητες: ηγεσία και
κίνητρα για την παρακίνηση άλλων, επικοινωνία, ενεργητική
ακρόαση, συναισθηματική νοημοσύνη, διαπραγμάτευση.
Καινοτομία και κριτικές δεξιότητες: δημιουργική σκέψη, 
επίλυση προβλημάτων, αναγνώριση ευκαιριών, ανάπτυξη
σχεδίων, εργασία με στόχο την εκπλήρωση ενός οράματος.
Διαχειριστικές ικανότητες: Διαχείριση χρόνου, διαχείριση
ανθρώπινων και οικονομικών πόρων, διαχείριση λογιστικών
και εμπορικών λειτουργιών, ικανότητα λήψης αποφάσεων.



"Οι επ ιχειρηματίες είναι απλά εκείνοι που καταλαβαίνουν ότι
υπάρχει μικρή διαφορά μεταξύ εμποδίου και ευκαιρίας και

είναι σε θέση να τα μετατρέψουν και τα δύο προς όφελός τους".
Νικολό Μακιαβέλι



Τι είναι η κοινωνική
επιχειρηματικότητα;
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Όλοι θέλουμε να δούμε τον κόσμο να
αναπτύσσεται με βιώσιμο τρόπο, 
βελτιώνοντας παράλληλα το βιοτικό επίπεδο
πολλών ανθρώπων.

Είναι επίσης απαραίτητο να προσαρμόσουμε
τα καταναλωτικά μας πρότυπα για να
σταματήσουμε την εξάντληση των φυσικών
πόρων, την απώλεια της βιοποικιλότητας και
την κλιματική αλλαγή. 

Χρειαζόμαστε πολιτικούς έτοιμους να λάβουν
υπεύθυνες αποφάσεις και άτομα που
ενεργούν συνειδητά για έναν καλύτερο κόσμο-
ωστόσο, αυτό δεν είναι αρκετό και
χρειαζόμαστε μια βιώσιμη, κοινωνικά
υπεύθυνη και φιλική προς το περιβάλλον
οικονομία.



Τι είναι η κοινωνική
επιχειρηματικότητα;
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Η κοινωνική επιχειρηματικότητα είναι
μια διαδικασία με την οποία οι
πολίτες δημιουργούν ή
μετασχηματίζουν οργανισμούς για να
προωθήσουν λύσεις σε κοινωνικά
προβλήματα, όπως η φτώχεια, η
ασθένεια, η καταστροφή του
περιβάλλοντος, η παραβίαση των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η
διαφθορά, προκειμένου να κάνουν τη
ζωή καλύτερη για πολλούς
(Bornstein and Davies, 2010).



Τι είναι η κοινωνική
επιχειρηματικότητα;
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Οι κοινωνικοί επιχειρηματίες δρουν για
την κοινωνική αλλαγή, βελτιώνοντας
την ικανότητα της κοινωνίας να
αντιμετωπίζει τα προβλήματα

Δημιουργούν δημόσια αξία, επιδιώκουν
νέες ευκαιρίες, καινοτομούν και
προσαρμόζονται, ενεργούν με τόλμη, 
αξιοποιούν πόρους που δεν ελέγχουν
και επιδεικνύουν ισχυρή αίσθηση
ευθύνης. 

Η κοινωνική επιχειρηματικότητα αποτελεί μέρος της λύσης



Τι είναι η κοινωνική
επιχειρηματικότητα;
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Δείτε αυτό το βίντεο: https://www.youtube.com/watch?v=1ecKK3S8DOE  

https://www.youtube.com/watch?v=1ecKK3S8DOE


Ευκαιρίες για κοινωνική
επιχειρηματικότητα

Προστασία του περιβάλλοντος και
ποιότητα

Αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων

Υγεία

Κοινοτική ασφάλεια και προστασία

Εκπαίδευση

Τέχνες, πολιτισμός και ανθρωπιστικές
επιστήμες

Κοινωνική δικαιοσύνη

Κυκλική οικονομία
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Ευκαιρίες για κοινωνική
επιχειρηματικότητα
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Δείτε αυτό το βίντεο Περιβαλλοντικές λύσεις 2' 17'' 
https://www.youtube.com/watch?v=18HVIZbQYNA

https://www.youtube.com/watch?v=18HVIZbQYNA


Ευκαιρίες για κοινωνική
επιχειρηματικότητα
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Δείτε αυτό το βίντεο (4'17') - 19 επιχειρηματικές ιδέες για κοινωνικές επιχειρήσεις
https://www.youtube.com/watch?v=F6_dxU0XUKU&t=97s 



Δεξιότητες και ικανότητες κοινωνικού
επιχειρηματία

Ο κοινωνικός επιχειρηματίας κατέχει ένα
σύνολο δεξιοτήτων και ικανοτήτων, οι
οποίες είναι συχνά πιο σύνθετες και
ευέλικτες από εκείνες που απαιτούνται
για έναν κλασικό επιχειρηματία.

Το να είσαι επιχειρηματίας είναι αρκετά
περίπλοκο, αλλά το να είσαι κοινωνικός
επιχειρηματίας σημαίνει ότι, επιπλέον, 
πρέπει να είσαι και ερευνητής, ειδικός στο
πρόβλημα που λύνεις, να γνωρίζεις τα
πάντα για τον κοινωνικό αντίκτυπο, πώς
να τον μετρήσεις, να επικυρώσεις
δεδομένα και πολλά άλλα. 
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Δεξιότητες και ικανότητες κοινωνικού
επιχειρηματία

Είναι δύσκολο για ένα άτομο να είναι τέλειο σε όλα
αυτά τα πράγματα, αλλά μετά έρχεται η ομάδα και
επομένως απαιτούνται νέες δεξιότητες, όπως η
επιλογή νέων μελών της ομάδας, η ανάθεση
αρμοδιοτήτων, η διαχείριση των ανθρώπων...

Αν και ορισμένοι άνθρωποι γεννιούνται με
περισσότερες επιχειρηματικές ικανότητες από
άλλους, οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι οι
περισσότεροι άνθρωποι μπορούν να μάθουν να
συμπεριφέρονται ως κοινωνικοί επιχειρηματίες. 
Ορισμένοι τύποι εμπειριών, ειδικά κατά τη
διάρκεια της παιδικής ηλικίας, φαίνεται να βοηθούν
τους ανθρώπους να αναπτύξουν το πνεύμα του
κοινωνικού επιχειρηματία, αλλά κάθε άτομο
μπορεί να μάθει και άλλες δεξιότητες
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Η κοινωνική επιχείρηση
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Μια κοινωνική επιχείρηση
είναι ένας οργανισμός που
εφαρμόζει εμπορικές
στρατηγικές για τη
μεγιστοποίηση της βελτίωσης
της ανθρώπινης και
περιβαλλοντικής ευημερίας -
αυτό μπορεί να
περιλαμβάνει τη
μεγιστοποίηση του
κοινωνικού αντίκτυπου
παράλληλα με τα κέρδη για
τους εξωτερικούς μετόχους. 



Η κοινωνική επιχείρηση
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Οι κοινωνικές επιχειρήσεις μπορούν να
διαρθρώνονται ως κερδοσκοπικές ή μη
κερδοσκοπικές και μπορεί να έχουν τη μορφή
(ανάλογα με τη χώρα στην οποία υπάρχει η
οντότητα και τις διαθέσιμες νομικές μορφές) 
συνεταιρισμού, αλληλασφαλιστικής
οργάνωσης, κοινωνικής επιχείρησης, 
κοινωφελούς εταιρείας, εταιρείας κοινοτικών
συμφερόντων ή φιλανθρωπικού οργανισμού.

Αυτό που διαφοροποιεί τις κοινωνικές
επιχειρήσεις είναι ότι η κοινωνική τους
αποστολή είναι το ίδιο βασικό στοιχείο για την
επιτυχία τους όσο και κάθε πιθανή
κερδοφόρα επιχείρηση.



Η κοινωνική επιχείρηση
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Οι κοινωνικές επιχειρήσεις αποδεικνύεται ότι
διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο σε περιόδους
κρίσης (π.χ. κατά τη διάρκεια του Covid-19, 
προσφέροντας υπηρεσίες και προϊόντα)- στη
διατήρηση των ποσοστών απασχόλησης και
δημιουργίας θέσεων εργασίας- στην αναβάθμιση
των υποδομών και των υπηρεσιών μεταφορών, 
ενέργειας και επικοινωνιών, ιδίως σε
απομονωμένες περιοχές- στην παροχή τοπικών
εναλλακτικών λύσεων για τις παγκόσμιες
επιχειρήσεις- στην εξασφάλιση ίσων
δικαιωμάτων και πρόσβασης σε αξιοπρεπή
εργασία, πίστωση, πληροφόρηση, τεχνολογία και
κατάρτιση.

Οργανισμοί όπως η Ashoka, το
Skoll Centre for Social 
Innovation και το Impact 
Hub, υποστηρίζουν κορυφαίες
και νέες κοινωνικές επιχειρήσεις
σε όλο τον κόσμο μέσω
δικτύωσης, εκπαίδευσης και
χρηματοδότησης.

ΚΛΙΚ στο 
ΛΟΓΟΤΥ

ΠΟ 

https://www.ashoka.org/en-gb/focus/social-entrepreneurship-0


Συνεταιρισμοί
Υπάρχει πληθώρα οργανωτικών δομών
για την κοινωνική επιχειρηματικότητα, 
αλλά θα επικεντρωθούμε στους
συνεταιρισμούς, επειδή θέτουν τους
ανθρώπους στο επίκεντρο της
οικονομικής τους δραστηριότητας. 

Οι συνεταιρισμοί είναι επιχειρήσεις που
ανήκουν από κοινού και ελέγχονται
δημοκρατικά και έχουν τις ρίζες τους στις
αξίες της αυτοβοήθειας, της κοινής
ευθύνης, της ισότητας, της δημοκρατίας
και της αλληλεγγύης. 
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<a href="https://www.freepik.com/vectors/people">Διανυσματικά στοιχεία 
ανθρώπων που δημιουργήθηκαν από τον pch.vector - www.freepik.com</a>



Συνεταιρισμοί
Όλα τα μέλη συμμετέχουν ενεργά και
ισότιμα στη λήψη αποφάσεων και
στη χάραξη πολιτικής- έχουν
πρόσβαση σε ευνοϊκότερες συνθήκες
εργασίας, αγαθά και υπηρεσίες από
ό,τι στην ελεύθερη αγορά και
επανεπενδύουν το συσσωρευμένο
κεφάλαιο στο συνεταιρισμό.

Καλύπτοντας τις ανάγκες των μελών
τους, οι συνεταιρισμοί
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην
καταπολέμηση της παγκόσμιας
φτώχειας και της οικονομικής
αδικίας, ενώ παράλληλα συμβάλλουν
σημαντικά στις τοπικές οικονομίες. 
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3 εκατομμύρια
Συνεταιρισμοί στον

κόσμο

1,2 δισεκατομμύρια
μέλη

12% των ανθρώπων
στον κόσμο είναι

μέλη ενός
Συνεταιρισμού



Κοινωνικές επιχειρήσεις στην Ευρώπη

Οι συνεταιρισμοί και οι κοινωνικές επιχειρήσεις
ταιριάζουν με τους στόχους της Πράσινης
Συμφωνίας της ΕΕ. Η Πράσινη Συμφωνία
παρέχει ένα σχέδιο δράσης για:

• ενίσχυση της αποδοτικής χρήσης των πόρων
με τη μετάβαση σε μια καθαρή, κυκλική
οικονομία

• αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και
μείωση της ρύπανσης
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Σύμφωνα με τη μελέτη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής για τις
πρόσφατες εξελίξεις της κοινωνικής οικονομίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχουν 2,8 
εκατομμύρια επιχειρήσεις και οργανώσεις κοινωνικής οικονομίας στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, οι οποίες απασχολούν 13,6 εκατομμύρια άτομα και αντιπροσωπεύουν το 8% 
του ΑΕΠ της ΕΕ.

https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/publications-other-work/publications/recent-evolutions-social-economy-study


Ατομική εργασία
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Δραστηριότητα 1: Κατανόηση της
αποστολής και των αξιών

Επισκεφθείτε αυτές τις κοινωνικές
επιχειρήσεις κάνοντας κλικ στα
λογότυπα

Μάθετε και γράψτε την αποστολή και
τις αξίες αυτών των κοινωνικών
επιχειρήσεων και στείλτε την στον
υπεύθυνό σας.

ΚΛΙΚ στα 
λογότυπα

https://projectdignity.sg/about-us/
https://www.foodcowboy.com/
http://www.beethechange.life/


Έργο TRAIN-CE-FOOD

Συγγραφέας: Aguirre (Permacultura Cantabria)

Το έργο αυτό συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής
Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ. GA: SI2.823699.

Η παρούσα δημοσίευση αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο των συγγραφέων και των συντελεστών
και η Επιτροπή δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε

αυτήν.


