
2.1 Δεοντολογία και αρχές για την
ανάπτυξη της κοινωνικής
επιχειρηματικότητας

2.1.2 Δεοντολογία και αρχές για την ανάπτυξη της
κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της συνεργασίας

Ενότητα 2 Επ ιχειρήσεις και συνεταιρισμοί στην κυκλική οικονομία
Οκτώβριος/2021



Αυτή η διάλεξη αφορά τα ακόλουθα θέματα:

• Προκλήσεις στην κοινωνική επιχειρηματικότητα

• Δεοντολογία και αρχές για την ανάπτυξη κοινωνικών
επιχειρήσεων

• Μόνιμη Καλλιέργεια

• Συστηματική σκέψη

• «Συλλογικό Όνειρο»

2.3.1 Νομικό πλαίσιο της κοινωνικής οικονομίας 



Παρά την ευρεία αναγνώριση της
κρίσιμης ανάγκης αξιοποίησης των
επιχειρήσεων και των προσεγγίσεων
που βασίζονται στην αγορά για την
αντιμετώπιση των παγκόσμιων
προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε, το
σημερινό οικονομικό σύστημα δεν έχει
βελτιστοποιηθεί για να υποστηρίξει
οργανισμούς που επιδιώκουν να
ενσωματώσουν τις λογικές των
επιχειρήσεων και του κοινωνικού
σκοπού σε μια οντότητα.

Προκλήσεις στην κοινωνική
επιχειρηματικότητα
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Προκλήσεις στην κοινωνική
επιχειρηματικότητα

Είναι δύσκολο για τους συνεταιρισμούς και τις
κοινωνικές επιχειρήσεις να ανταποκριθούν πραγματικά
στην επείγουσα ανάγκη για την οικοδόμηση της
ανθεκτικότητας των τοπικών κοινοτήτων, την
αμφισβήτηση της υφιστάμενης κατάστασης και την
καταπολέμηση της υποβάθμισης των οικοσυστημάτων
μας, καθώς συχνά αναγκάζονται να διακυβεύσουν τον
αντίκτυπό τους με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. 

Είναι ζωτικής σημασίας να αναγνωρίσουμε το σύνολο
των πεποιθήσεων και των δομών εξουσίας που
εμποδίζουν την ανάπτυξή τους και να αναλάβουμε την
ευθύνη για τη μετατόπιση του παραδείγματος από την
υπερβολική κατανάλωση και την εξάντληση των πόρων
στην κοινωνική και περιβαλλοντική αναγέννηση. 
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"Δεν πρέπει ποτέ να αμφιβάλλετε για την ικανότητά σας να
πετύχετε τα πάντα, να ξεπεράσετε τα πάντα και να εμπνεύσετε
τα πάντα, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχουν υπερήρωες. 
Υπάρχουμε μόνο εμείς, και πολύ συχνά εμείς είμαστε αυτοί που
συνεχίζουμε να περιμένουμε". -Shiza Sahid, συνιδρύτρια του

Malala Fund



Δεοντολογία και αρχές

Σε αυτή τη διάλεξη περιγράφουμε σύνολα
ηθικών αρχών και αξιών που υιοθετούνται
από όλο και πιο δημοφιλείς και
συναρπαστικές φιλοσοφίες και μεθοδολογίες
όπως η Μόνη Καλλιέργεια, η Συστηματική
Σκέψη και το «Συλλογικό Όνειρο», οι οποίες
βοηθούν στην κατανόηση των συστημάτων
στα οποία συμμετέχουμε, στο σχεδιασμό των
πιο αποτελεσματικών και βιώσιμων τρόπων
αντιμετώπισης των προβλημάτων τους και
τελικά στη δημιουργία ενός ακμάζοντος
περιβάλλοντος για όλους τους
εμπλεκόμενους.

Οι κοινωνικές επιχειρήσεις και οι συνεταιρισμοί αποδεικνύονται
μέρος της λύσης
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Μόνιμη Καλλιέργεια
Η μόνιμη καλλιέργεια προσφέρει ένα πλαίσιο
σχεδιασμού για την επίτευξη μιας ολιστικής
ενσωμάτωσης των αναγεννητικών πρακτικών, του
κοινωνικού οφέλους και της συνοχής της κοινότητας, 
ενώ παράλληλα επιτυγχάνεται απόδοση. 

Μέσω της αρμονικής ενσωμάτωσης των τοπίων και
των ανθρώπων, η οποία εξασφαλίζει την αειφόρο
κάλυψη των υλικών και μη υλικών αναγκών, η
μόνιμη καλλιέργεια συμβάλλει σε καινοτομίες στους
τομείς της διαχείρισης της γης και της φύσης, της
ιδιοκτησίας της γης και της κοινοτικής
διακυβέρνησης, της χρηματοδότησης και της
οικονομίας, της υγείας και της πνευματικής
ευημερίας, του πολιτισμού και της εκπαίδευσης, των
εργαλείων και της τεχνολογίας.
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https://permacultureprinciples.com/


Μόνιμη Καλλιέργεια

Τα θεμέλιά της βρίσκονται στους
παραδοσιακούς και αυτόχθονες τρόπους
αντίληψης των τοπίων και των λαών ως
αλληλένδετων, που αλληλεπιδρούν με τη
γη με τρόπο που αντανακλά μια
συστημική κατανόηση της φύσης. 

Έτσι, η μόνιμη καλλιέργεια, ή κάτι πολύ
κοντινό σε αυτήν, εφαρμόζεται εδώ και
χιλιάδες χρόνια σε διάφορα μέρη του
κόσμου, και εξακολουθεί να εφαρμόζεται
από ανθρώπους που δεν την έχουν
ακούσει ποτέ.
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Αρχές της μόνιμης καλλιέργειας
Η Μόνιμη Καλλιέργεια έχει τις ρίζες της σε 3 ηθικές αρχές:

- Φροντίδα της Γης: προστασία της εγγενούς αξίας της
ζωής και κάλυψη των αναγκών μας χωρίς να
καταστρέφουμε τον πλανήτη

- Φροντίδα των ανθρώπων: εξασφάλιση της ευημερίας
των ατόμων και των κοινοτήτων, της πρόσβασης στους
πόρους που είναι απαραίτητοι για την ύπαρξή μας και
της αίσθησης της κοινότητας.

- Δίκαιη κατανομή: να αποδεχτούμε ότι οι πόροι της
Γης είναι περιορισμένοι, οπότε είναι απαραίτητη η
δίκαιη κατανομή τους στο χρόνο και στο χώρο, εκτός
από την πρόσβαση στον οικογενειακό
προγραμματισμό, τη στήριξη των βασικών αναγκών, τη
βασική υγειονομική περίθαλψη, την εκπαίδευση και τα
ίσα δικαιώματα. Στη Δύση αυτό σημαίνει
ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης.
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Αρχές της Μόνιμης Καλλιέργειας
Υπάρχουν διάφορες αρχές οι οποίες εξελίσσονται με την πάροδο
του χρόνου, αλλά κυρίως επικεντρώνονται στα παρακάτω:

Πηγή: permacultureprinciples.com - Άδεια Creative Commons CC BY-NC-ND 2.5 AU 
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1. συνεργασία με τη φύση και όχι εναντίον της
2. πραγματοποίηση των λιγότερων αλλαγών για το

μεγαλύτερο δυνατό αποτέλεσμα
3. το πρόβλημα είναι η λύση
4. απόδοση
5. τα πάντα επηρεάζουν το περιβάλλον τους
6. κάθε σημαντική λειτουργία υποστηρίζεται από πολλά

στοιχεία
7. κάθε στοιχείο παρέχει πολλές λειτουργίες
8. Βελτιστοποίηση των περιθωρίων
9. αποδοτικός ενεργειακός σχεδιασμός και ενεργειακή

ανακύκλωση
10. δεν παράγουν απόβλητα
11. Χρήση και εκτίμηση των βιολογικών πόρων και της

ποικιλομορφίας
12. σχετική τοποθεσία
13. χρησιμοποιήστε σύντομες και αργές λύσεις

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/au/


Συστηματική σκέψη

Η Συστηματική Σκέψη, σε αντίθεση
με τη στρατηγική που υιοθετείται
στην κουλτούρα μας να εστιάζουμε
στην πολυπλοκότητα των
λεπτομερειών, θέτει ως στόχο την
ολιστική θεώρηση των
συστημάτων και μας ενθαρρύνει
να διερευνήσουμε τις
αλληλεπιδράσεις (πλαίσιο και
συνδέσεις), τις προοπτικές (κάθε
φορέας έχει τη δική του μοναδική
αντίληψη της κατάστασης) και τα
όρια (να συμφωνήσουμε για το
πεδίο εφαρμογής, την κλίμακα και
το τι θα μπορούσε να αποτελέσει
βελτίωση).
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https://learningforsustainability.net/systems-thinking/


Συστηματική σκέψη
Αυτό μας βοηθά να δούμε τη συνολική
εικόνα, να εντοπίσουμε τα πλεονεκτήματα
που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για
να υποστηρίξουμε την εποικοδομητική
αλλαγή και να δούμε τη συνδεσιμότητα
μεταξύ των στοιχείων της κατάστασης, για
να υποστηρίξουμε την κοινή δράση.

Τα πάντα μπορούν να γίνουν κατανοητά
ως σύστημα: μια εκκίνηση, ένα προϊόν, μια
υπηρεσία. Ακόμη και μια ποδοσφαιρική
ομάδα είναι κάτι περισσότερο από μια
ομάδα αθλητών και έναν τύπο με
ακουστικά. Όλα τα στοιχεία αυτού του
συστήματος είναι δυναμικά και
αλληλεπιδρούν μεταξύ τους.
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Αρχές συστηματικής σκέψης

Οι έξι θεμελιώδεις αρχές που καθοδηγούν τις μεθόδους
συστημικής σκέψης είναι:
1. Σύνολο και αλληλεπίδραση: το σύνολο είναι μεγαλύτερο
από το άθροισμα των μερών του

2. Ειλικρίνια: τα ζωντανά συστήματα μπορούν να γίνουν
κατανοητά μόνο στο πλαίσιο του περιβάλλοντός τους

3. Μοτίβα: για τον εντοπισμό ομοιομορφίας ή ομοιότητας που
υπάρχει σε πολλαπλές οντότητες ή σε πολλαπλές χρονικές
στιγμές

4. Σκοπιμότητα: ό,τι γνωρίζετε για το πώς και τι κάνουν
οδηγεί στην κατανόηση του γιατί κάνουν αυτό που κάνουν

5. Πολυδιάσταση: να βλέπουμε συμπληρωματικές σχέσεις σε
αντίθετες τάσεις και να δημιουργούμε εφικτές ολότητες με
μη εφικτά μέρη

6. Αντίφαση: ενέργειες που αποσκοπούν στην παραγωγή ενός
επιθυμητού αποτελέσματος μπορεί να δημιουργήσουν
αντίθετα αποτελέσματα
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Συλλογικό Όνειρο
Εμπνευσμένο από τον κοινωνικό και
περιβαλλοντικό ακτιβισμό, τη νέα
φυσική, τις επιστήμες της Γαίας και
της Γης και τη σοφία του πολιτισμού
των Αβορίγινων, του αρχαιότερου
πολιτισμού στη Γη, το Συλλογικό
Όνειρο χρησιμοποιεί ολιστικά εργαλεία
για οραματικές διαδικασίες μύησης,
σχεδιασμού, υλοποίησης, αξιολόγησης
και εορτασμού.

Όπως φαίνεται στην εικόνα, οι φάσεις
αυτές όχι μόνο επηρεάζουν η μία την
άλλη σε μια αμοιβαία διαδικασία, αλλά
εξαρτώνται επίσης από το άτομο και
το περιβάλλον του, καθώς και από την
πρακτική και τη θεωρία.
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Πηγή: https://dragondreaming.org/dreaming/ 

https://dragondreaming.org/dreaming/


Αρχές Συλλογικού Ονείρου

Το Συλλογικό Όνειρο είναι μια ζωντανή
συστημική προσέγγιση, που δημιουργήθηκε
γύρω στο 1990 από τον Αυστραλό John
Croft και τη σύζυγό του Vivienne Elanta,
για την οικοδόμηση επιτυχημένων
οργανισμών και έργων λαμβάνοντας υπόψη
τις αλλαγές που βιώνουμε. Βασίζεται στις
αρχές

− προσωπική ανάπτυξη: δέσμευση για τη
θεραπεία και την ενδυνάμωση όλων των
συμμετεχόντων,

− οικοδόμηση κοινοτήτων: ενίσχυση και
ανθεκτικότητα των κοινοτήτων στις
οποίες ανήκουμε,

− Υπηρετώντας την Γη: εργασία για την
αναγέννηση, την ευημερία και την άνθηση
της ίδιας της ζωής.
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Πηγή: https://dragondreaming.org/dreaming/ 

http://zispb.lt/docs/DRAGON_DREAMING_IN_ACTION%20%281%29.pdf
https://dragondreaming.org/dreaming/


Αρχές Συλλογικού Ονείρου

Στον συμβατικό μας κόσμο των
ανταγωνιστικών επιχειρήσεων που
κερδίζουν και χάνουν, από κάθε 1000
όνειρα, μόνο τα 100 γίνονται σχέδια,
μόνο 10 σχέδια λειτουργούν
πραγματικά και μόνο 1 επιβιώνει
περισσότερο από τρία χρόνια. Καθώς
οι άνθρωποι το γνωρίζουν αυτό,
εγκαταλείπουν εύκολα τα όνειρά τους.
Όμως, για τους Αβορίγινες
Αυστραλούς, η απώλεια των ονείρων
τους είναι μια μορφή "απώλειας
ψυχής" με αποτέλεσμα την απάθεια,
την αδυναμία, την ενοχοποίηση, την
επιθετικότητα και την κατάθλιψη.
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Αρχές Συλλογικού Ονείρου

Κάθε έργο ξεκινά με το όνειρο ενός
ατόμου. Αλλά κανείς δεν μπορεί να
πραγματοποιήσει ένα όνειρο μόνος του.
Το Συλλογικό όνειρο (Dragon
Dreaming) αποσκοπεί στη δημιουργία
συνεργατικών σχέσεων «Win-Win-
Win» που απελευθερώνουν τη
συλλογική νοημοσύνη, τη
δημιουργικότητα και την κρυμμένη
δύναμη μέσα μας η οποία ενυπάρχει
στις κοινότητές μας, στην προσπάθεια
να αντικατασταθεί η σημερινή
ανθρωποκεντρική κοσμοθεωρία με μια
κοσμοθεωρία στην οποία τα ανθρώπινα
όντα είναι μέρος ενός διασυνδεδεμένου
ζωντανού συστήματος του πλανήτη Γη.
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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.


