
3.1 Ίδρυση συνεταιρισμών σε πραγματικό
περιβάλλον - μεθοδολογίες για την ανάπτυξη ιδεών

σε καινοτόμα σχέδια

3.1.1 Γιατί να συνεργαστούμε

Ενότητα 3 (Κοινωνική) επ ιχειρηματικότητα - δημιουργία
νέων συνεταιριστικών επ ιχειρήσεων

Οκτώβριος/20213.1.1 Γιατί ένας συνεταιρισμός; 



Αυτή η διάλεξη αφορά τα ακόλουθα θέματα:

• Κοινωνική επιχειρηματικότητα

• Η κοινωνική επιχείρηση

• Παραδείγματα κοινωνικών επιχειρήσεων

• Οι συνεταιρισμοί

• Λόγοι για τους οποίους επιλέγετε έναν συνεταιρισμό για τη δημιουργία
μιας επιχείρησης

• Αρχές και αξίες του συνεταιρισμού

• Οφέλη των συνεταιρισμών

3.1.1 Γιατί να συνεργαστούμε;



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 



Τι είναι η κοινωνική
επιχειρηματικότητα;
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Δείτε αυτό το βίντεο (2' 02''): https://www.youtube.com/watch?v=1ecKK3S8DOE  

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


03 Πώς να βγάζετε χρήματα και ταυτόχρονα να
βοηθάτε και άλλους

Παρακολουθήστε το ακόλουθο βίντεο (4'43')



Η κοινωνική επιχείρηση
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Οι κοινωνικές επιχειρήσεις είναι
οργανισμοί που πωλούν προϊόντα ή
υπηρεσίες με σκοπό το κέρδος. 

Με αυτό το κέρδος μπορούν να
έχουν κάποιο κοινωνικό ή
περιβαλλοντικό αντίκτυπο.

Για παράδειγμα: ένας οργανισμός
πουλάει καφέ με κέρδος και με το
κέρδος αυτό βοηθά τους άστεγους.

Η κοινωνική επιχειρηματικότητα αποδεικνύεται μέρος της λύσης



Η κοινωνική επιχείρηση
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Ορισμένες κοινωνικές επιχειρήσεις
εκπαιδεύουν και απασχολούν άτομα που
είναι κοινωνικά αποκλεισμένα ή
περιθωριοποιημένα ή που ίσως να μην
είχαν εργασία διαφορετικά.

Μπορείτε να σκεφτείτε άλλα
παραδείγματα;

Η κοινωνική επιχειρηματικότητα αποδεικνύεται μέρος της λύσης



Η κοινωνική επιχείρηση

Πουλώντας αγαθά και υπηρεσίες στην
ελεύθερη αγορά, οι κοινωνικές
επιχειρήσεις δημιουργούν θέσεις
εργασίας και επανεπενδύουν τα κέρδη
τους στην επιχείρησή τους ή στην
τοπική κοινότητα.

Αυτό τους επιτρέπει να αντιμετωπίζουν
τα κοινωνικά προβλήματα, να
βελτιώνουν τις ευκαιρίες ζωής των
ανθρώπων, να παρέχουν ευκαιρίες
κατάρτισης και απασχόλησης σε όσους
βρίσκονται πιο μακριά από την αγορά,
να στηρίζουν τις κοινότητες και να
βοηθούν το περιβάλλον. Είναι
επιχειρήσεις για καλό σκοπό και όταν
κερδίζουν, κερδίζει και η κοινωνία.
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Διασκεδάστε με αυτό το βίντεο (1'32''):

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=T2vxSHkrcns&feature=youtu.be


Ευκαιρίες για κοινωνικές
επιχειρήσεις

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 κοινωνικές
επιχειρήσεις
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Τόνωση των κοινοτικών οικονομιών:

Σε ορισμένες κοινότητες, οι κοινωνικές
επιχειρήσεις μπορούν να απασχολήσουν
ανθρώπους που διαφορετικά θα έπρεπε
να μεταναστεύσουν ή να υπομείνουν
μεγάλες μετακινήσεις.

Οι κοινότητες που αγκαλιάζουν τις
κοινωνικές επιχειρήσεις υποστηρίζουν
θέσεις εργασίας και συμβάλλουν στην
οικοδόμηση βιώσιμων τοπικών
οικονομιών.

Η κοινωνική επιχειρηματικότητα αποδεικνύεται μέρος της λύσης

Πηγή: https://www.greenopportunities.org/social-enterprise/ 

https://www.greenopportunities.org/social-enterprise/


Ευκαιρίες για κοινωνικές
επιχειρήσεις
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Περιβάλλον και βιοποικιλότητα:

Η ανακύκλωση, η παραγωγή
τροφίμων, η κομποστοποίηση, ο
οικολογικός τουρισμός, τα καταφύγια
άγριας φύσης και διατήρησης μπορούν
να δημιουργηθούν για την
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής
και των κοινωνικών επιπτώσεων.

Η κοινωνική επιχειρηματικότητα αποδεικνύεται μέρος της λύσης

Πηγή: https://www.huffpost.com/ 

https://www.huffpost.com/


Ευκαιρίες για κοινωνικές
επιχειρήσεις
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Ενσωμάτωση:

Σε πολλές κοινότητες, οι κοινωνικές
επιχειρήσεις μπορούν να συμβάλουν
στη γεφύρωση των διαφορών μεταξύ
νέων και ηλικιωμένων, ή μεταξύ
εγκατεστημένων και περιπλανώμενων
κοινοτήτων, ή νέων μεταναστών σε
μικρότερες πόλεις και χωριά.

Η κοινωνική επιχειρηματικότητα αποδεικνύεται μέρος της λύσης

Πηγή: https://saice.org.za/  

https://saice.org.za/


Ευκαιρίες για κοινωνικές
επιχειρήσεις
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Υπέρβαση του κοινωνικού αποκλεισμού: 

Οι κοινωνικές επιχειρήσεις μπορούν να
συνεργαστούν με τους πιο ευάλωτους ή
αυτούς που δεν λαμβάνονται σοβαρά
υπόψη από την κοινωνία, παρέχοντας
θέσεις μαθητείας, κατάρτιση, δεξιότητες, 
πόρους και συναφείς ευκαιρίες για ένα
μισθό διαβίωσης, προσφέροντας
οικονομικά προσιτή στέγαση και
παρέχοντας τη στήριξη που απαιτείται
για να βοηθηθούν όσοι αντιμετωπίζουν
δυσκολίες.

Η κοινωνική επιχειρηματικότητα αποδεικνύεται μέρος της λύσης

Πηγή: https://pin.it/6M2AqOF 

https://pin.it/6M2AqOF


Ευκαιρίες για κοινωνικές
επιχειρήσεις

11

Κοινότητα και επιχειρήσεις: 

Οι κοινωνικές επιχειρήσεις μπορούν
συχνά να διαδραματίσουν ζωτικό ρόλο
στη γεφύρωση των επιχειρήσεων με τις
κοινότητες και να προσφέρουν στις
εταιρείες την ευκαιρία να επενδύσουν ή
να πραγματοποιήσουν μια αγορά με έναν
πιο κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο.

Η κοινωνική επιχειρηματικότητα αποδεικνύεται μέρος της λύσης

Πηγή: https://www.dreamstime.com/ 

https://www.dreamstime.com/
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Περιβαλλοντικά θέματα:

Παραδείγματα κοινωνικών επιχειρήσεων

Δείτε το ακόλουθο βίντεο (2'17')



13 Παραδείγματα κοινωνικών επιχειρήσεων
Δείτε το ακόλουθο βίντεο (2'18')



Ο Συνεταιρισμός
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 αυτοευθύνης, της
ισότητας, της δικαιοσύνης, 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>



Ο Συνεταιρισμός
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



Ο Συνεταιρισμός
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Δείτε αυτό το βίντεο (3'46''): 
https://www.youtube.com/watch?v=N50Mysg3Iuw 

https://www.youtube.com/watch?v=N50Mysg3Iuw


Οι συνεταιρισμοί υπάρχουν παντού στον κόσμο
Παρακολουθήστε το ακόλουθο βίντεο (1'40')
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https://www.youtube.com/watch?v=8RCZPrUIU0o


Αρχές και αξίες των συνεταιρισμών

Ο συνεταιρισμός είναι μια κοινωνία αποτελούμενη από
ανθρώπους που ενώνονται ελεύθερα για να ασκήσουν μια
επιχειρηματική δραστηριότητα που τους επιτρέπει να
ικανοποιήσουν τις οικονομικές και κοινωνικές τους
ανάγκες και προσδοκίες.

Πρόκειται για ένα επιχειρηματικό μοντέλο στο οποίο οι
οικονομικοί και επιχειρηματικοί στόχοι ενσωματώνονται
με άλλους στόχους κοινωνικού χαρακτήρα,
επιτυγχάνοντας οικονομική ανάπτυξη βασισμένη στη
σταθερή απασχόληση, την ισότητα και την κοινωνική
ισότητα, και προσφέρει μεγάλες δυνατότητες στους
επιχειρηματίες να σταδιοδρομήσουν επαγγελματικά.

Υπάρχουν συνεταιρισμοί σε όλους τους παραγωγικούς
τομείς και κλάδους δραστηριότητας, γεγονός που δείχνει
ότι κάθε είδους επιχειρηματικό σχέδιο μπορεί να
υλοποιηθεί με έναν συνεταιρισμό.
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19 Αρχές και αξίες του
συνεταιρισμοί

Δείτε αυτό το βίντεο (4'05''): 
https://www.youtube.com/watch?v=KJTf4PuTy64 

Εργασία: γράψτε και κάντε μια περίληψη των 7 αρχών και
στείλτε την στον προϊστάμενό σας.

https://www.youtube.com/watch?v=KJTf4PuTy64


Σήμερα, η ανάληψη μιας επιχείρησης είναι ένα
επικίνδυνο και δύσκολο εγχείρημα.
Ένα άτομο που θέλει να ξεκινήσει μια επιχείρηση
πρέπει να εργαστεί και να ενισχύσει μια σειρά
από ικανότητες, όπως η πρωτοβουλία, η ηγεσία,
η ικανότητα για ρίσκο, η εργασία και η αφοσίωση,
η υπομονή, η δημιουργικότητα, η
αυτοπεποίθηση και η ικανότητα παρατήρησης
και μάθησης από τους άλλους.
Στα σχέδια συλλογικής επιχειρηματικότητας,
αυτές οι ατομικές ιδιότητες συνδέονται με τις
συλλογικές.
Αυτό είναι ένα από τα πολλά πλεονεκτήματα
που μπορεί να προσφέρει η συλλογική
αυτοαπασχόληση: η αμοιβαία υποστήριξη και η
συμπληρωματικότητα των γνώσεων, των
δεξιοτήτων και των ικανοτήτων.

20 Λόγοι για τους οποίους επιλέξατε αυτό το μοντέλο



Ο συνεταιρισμός είναι ένα δημοκρατικό και
συμμετοχικό εταιρικό μοντέλο, βασισμένο
στους ανθρώπους και όχι στο κεφάλαιο, το
οποίο επιτρέπει τη μεγαλύτερη ανάπτυξη των
ανθρώπων και των ομάδων.

Μεταφέρει στον επιχειρηματικό κόσμο έναν
τρόπο να βλέπει κανείς τη ζωή και τις ανθρώπινες,
επιχειρηματικές και επαγγελματικές σχέσεις ως το
ίδιο κερδοφόρες με οποιαδήποτε άλλη νομική
μορφή.

21 Λόγοι για τους οποίους επιλέξατε
αυτό το μοντέλο



Επιπλέον, σε συνθήκες κρίσης, οι συνεταιρισμοί
καταφέρνουν, χάρη στην εσωτερική ευελιξία και
την ικανότητα να επανεφεύρουν τον εαυτό τους,
να διατηρούν τις θέσεις εργασίας που
δημιουργούνται και να συνεχίζουν να
αναπτύσσονται. Ο κίνδυνος μοιράζεται μεταξύ
των εταίρων.

Πολλοί από τους επιχειρηματίες που έχουν
επιλέξει τον συνεταιρισμό ως νομική μορφή είναι
νέοι άνθρωποι που είδαν εκεί τη λύση για να
δημιουργήσουν τη δική τους δουλειά και να μην
αντιμετωπίσουν την πρόκληση της ίδρυσης μιας
επιχείρησης μόνοι τους.

22 Λόγοι για τους οποίους επιλέξατε
αυτό το μοντέλο

Αψηφώντας την κρίση - Η ισπανική
συλλογικότητα Mondragón

Μαζί. Πώς οι συνεταιρισμοί δείχνουν

ανθεκτικότητα στην κρίση.



23 Λόγοι για τους οποίους επιλέξατε
αυτό το μοντέλο

Αψηφώντας την κρίση - Η ισπανική
κολεκτίβα Defying the Crisis - The Spanish 

Collective Mondragón | Made in Germany –

YouTube (5'04'')

Μαζί. Πώς οι συνεταιρισμοί δείχνουν
ανθεκτικότητα στην κρίση (2'55'') 
https://www.youtube.com/watch?app=d
esktop&v=2Gx4IRYQXxM

https://www.youtube.com/watch?v=zaJ1hfVPUe8
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=2Gx4IRYQXxM


Οφέλη του συνεταιρισμού
Τα κέρδη και τα έσοδα που παράγει ο συνεταιρισμός διανέμονται μεταξύ των μελών,
γνωστόν και ως χρηστών-ιδιοκτητών.
Οι συνεταιρισμοί έχουν μια σειρά πλεονεκτημάτων έναντι άλλων τύπων εταιρειών:
❑ Λιγότερη φορολόγηση: τα μέλη ενός συνεταιρισμού φορολογούνται μόνο μία φορά

για το εισόδημά τους από τον συνεταιρισμό και όχι τόσο σε ατομικό όσο και σε
συνεταιριστικό επίπεδο.

❑ Δυνατότητες χρηματοδότησης: ανάλογα με τον τύπο του συνεταιρισμού,
υπάρχουν κάποιες επιδοτήσεις ή επιχορηγήσεις που είναι διαθέσιμες για τους
συνεταιρισμούς.

❑Μείωση του κόστους και βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών:
εκμεταλλευόμενοι το μέγεθός τους, όταν είναι μεγαλύτεροι, οι συνεταιρισμοί
μπορούν ευκολότερα να επιτύχουν εκπτώσεις σε προμήθειες και υπηρεσίες.

❑ Διαρκής ύπαρξη: η συνεταιριστική δομή προσφέρει μεγαλύτερη συνέχεια στην
επιχείρηση. Τα μέλη μπορούν να αποχωρήσουν από την επιχείρηση χωρίς να
προκληθεί διάλυση.

❑ Περιορισμένη ευθύνη των μελών
❑ Αμοιβαία βοήθεια και συνεργασία χωρίς κερδοσκοπία.
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Δραστηριότητα. Η κοινωνική επιχείρηση: συζήτηση
(εκτιμώμενος χρόνος 30 λεπτά)
Η τάξη θα χωριστεί σε μικρές ομάδες των 4-5 μαθητών.
Οι μαθητές θα συζητήσουν στις ομάδες τους τις
ακόλουθες ερωτήσεις επί 15 λεπτά. Στη συνέχεια, οι
ομάδες θα διατυπώσουν από κοινού τις προτάσεις
τους. Ο επόπτης θα οργανώσει ένα πάνελ όπου ο
εκπρόσωπος κάθε ομάδας θα γράψει τα
συμπεράσματά του. Ο επόπτης θα οργανώσει τις ιδέες
και θα προκύψουν κάποια συμπεράσματα.
• Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ μιας επιχείρησης και

μιας κοινωνικής επιχείρησης;
• Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ μιας κοινωνικής

επιχείρησης και ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού;
• Ποια είναι τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα μιας

κοινωνικής επιχείρησης;
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Σχέδιο 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.


