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Το Πλαίσιο Ικανοτήτων και το Εκπαιδευτικό Πακέτο του έργου στοχεύουν στον εντοπισμό των 
βασικών εννοιών τις οποίες πρέπει να γνωρίζει κάθε μαθητής ώστε να είναι σε θέση να 
δημιουργήσει μια Κοινωνική Επιχείρηση. Το υλικό του έργου στοχεύει στην παροχή 
κατευθύνσεων σχετικά με τον τομέα της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας και στην προσφορά 
βοήθειας στους μαθητές ώστε να αναπτύξουν τις κοινωνικές επιχειρηματικές τους δεξιότητες. 

Το Εκπαιδευτικό Πακέτο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας περιλαμβάνει τρεις ενότητες, που 
καλύπτουν τα ακόλουθα θέματα: 

 
Κοινωνική επιχειρηματικότητα 

Μια επισκόπηση του τομέα της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας που συμπεριλαμβάνει 
παραδείγματα, αναλύει τα σχετικά οφέλη και τους κινδύνους. Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει 
επίσης οδηγίες σχετικά με τον τρόπο ανάπτυξης ενός Κοινωνικού Επιχειρηματικού Μοντέλου 
Canvas για τον προσδιορισμό των δράσεων και των πόρων που απαιτούνται. 

 

Κοινωνικός Επιχειρηματίας 

Με βάση το πλαίσιο EntreComp, αυτή η ενότητα καλύπτει τις βασικές δεξιότητες και έννοιες 
που απαιτούνται ώστε ένα άτομο για να γίνει Κοινωνικός Επιχειρηματίας. Η ενότητα εστιάζει: 

 

1. στην ηθική και βιώσιμη σκέψη, 

2. στον χρηματοοικονομικό και οικονομικό γραμματισμό και 

3. στον σχετικό σχεδιασμό και τη διοίκηση. 

 

Mελέτες Περίπτωσης (Case-studies) 

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει πρακτικά παραδείγματα έμπνευσης κοινωνικών επιχειρήσεων 
στις χώρες εταίρους. 

 

 

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΉ 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ; 

Διάρκεια: 15 λεπτά 

Σύντομη περιγραφή Εισαγωγή στον τομέα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Η ενότητα 
αυτή αφορά στις βασικές έννοιες της κοινωνικής επιχειρηματικότη-
τας, συμπεριλαμβάνει διάσημα παραδείγματα και αναλύει τα σχετικά 
οφέλη και τους κινδύνους. 

Μαθησιακά 
αποτελέσματα 

Γνώσεις: Ορισμός της κοινωνικής επιχειρηματικότητας 

Δεξιότητες: Προσδιορισμός των διαφορετικών εννοιών που 
σχετίζονται με την κοινωνική επιχειρηματικότητα. Προσδιορισμός 
των ωφελειών και των κινδύνων της κοινωνικής επιχειρηματικότητας 

Στάσεις: Προσδιορισμός και αναγνώριση των κοινωνικών 
επιχειρήσεων 

Δραστηριότητες – Πριν από την έναρξη του κεφαλαίου 

Δραστηριότητα 1 Πόσα γνωρίζετε σχετικά με την κοινωνική επιχειρηματικότητα; 

Στόχος της 
Δραστηριότητας 

Αναγνώριση του επίπεδου γνώσεων πριν από την έναρξη του 
κεφαλαίου 

Διάρκεια 3 λεπτά 

Είδος 
Δραστηριότητας 

Ερωτήσεις κλειστού τύπου Σωστό-Λάθος 

 

Δραστηριότητα 2 Τι είναι η κοινωνική επιχειρηματικότητα; 

Στόχος της 
Δραστηριότητας 

Αναγνώριση του επίπεδου γνώσεων μετά την ολοκήρωση του 
κεφαλαίου 

Διάρκεια 3 λεπτά 

Είδος 
Δραστηριότητας 

Βίντεο: https://www.youtube.com/watch?v=aTo0qtdVMpM    

Δραστηριότητες – Μετά την ολοκλήρωση του κεφαλαίου 

Δραστηριότητα 3 Η Κοινότητα “Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας” 

Στόχος της 
δραστηριότητας 

Προσθήκη των νέων εννοιών που διδάσκονται σε ένα ανοιχτό Mind 
Map  

Διάρκεια 2 λεπτά 

https://www.youtube.com/watch?v=aTo0qtdVMpM


 

     

7 
 

 

 

  

Είδος 
Δραστηριότητας 

Διαδικτυακό Mind Map 

Πηγές – Βίντεο, Παρουσιάσεις, Διαδικτυακά Άρθρα, Θεωρία, Infographics 

Πηγή 1  https://www.youtube.com/watch?v=aTo0qtdVMpM 

Πηγή 2  MSG Management Study Guide 

https://www.youtube.com/watch?v=aTo0qtdVMpM
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Πριν ξεκινήσουμε… 

Ολοκληρώστε τις παρακάτω δραστηριότητες. Πόσα γνωρίζετε σχετικά με την κοινωνική 

επιχειρηματικότητα; 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 

Προσδιορίστε ποιες τις παρακάτω προτάσεις είναι αληθείς και ποιες ψευδείς: 

α) Η κοινωνική επιχειρηματικότητα είναι όπως κάθε άλλη μορφή επιχειρηματικότητας, όπου 

κάποιο προϊόν διατίθεται στην αγορά και δημιουργείται κέρδος. 

β) Το κέρδος χρησιμοποιείται αποκλειστικά προς οικονομικό όφελος των ιδιοκτητών των  

επιχειρήσεων. 

γ) Το κέρδος επενδύεται εκ νέου με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της ευημερίας 

ολόκληρης της κοινότητας. 

δ) Η επιχειρηματική επιτυχία μετριέται με όρους θετικού κοινωνικού και οικολογικού 

αντίκτυπου και μεγάλου κέρδους. 

ε) Οι κοινωνικοί επιχειρηματίες εντοπίζουν κοινωνικά προβλήματα και μπορούν να 

επιτύχουν θετικές αλλαγές χωρίς να χρησιμοποιούν επιχειρηματικές δεξιότητες. 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2 

 Εισαγωγή στον κόσμο της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. 

Το παρακάτω βίντεο θα σας μυήσει στην έννοια της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Πόσες 

προτάσεις από την προηγούμενη δραστηριότητα ήταν ψευδείς; 

https://www.youtube.com/watch?v=aTo0qtdVMpM 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aTo0qtdVMpM
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Κεφάλαιο 1: Τι είναι η Κοινωνική Επιχειρηματικότητα; 

Η αναγνώριση των κοινωνικών θεμάτων και η επιβολή κοινωνικών αλλαγών μέσω της χρήσης 

επιχειρηματικών ιδεών, διαδικασιών και λειτουργιών είναι το νόημα της κοινωνικής 

επιχειρηματικότητας. Η έννοια είναι σαφής, ωστόσο είναι πολύ δύσκολο να βρεθεί ένας κοινός 

ορισμός για την ανάπτυξη της έννοιας της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. 

Ενώ η γενικότερη και κοινή μορφή εμπορικής επιχειρηματικότητας αναλαμβάνει την 

πρωτοβουλία να ιδρύσει μια νέα επιχείρηση ή να διαφοροποιήσει μια ήδη υπάρχουσα, η 

κοινωνική επιχειρηματικότητα εστιάζει περισσότερο στην ανάπτυξη κοινωνικού κεφαλαίου 

παρά στο κέρδος ή στην απόδοση της επένδυσης. Οι επιχειρηματίες σε αυτό τον τομέα 

ασχολούνται κυρίως με μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς. Ωστόσο, αυτό δεν αναιρεί την ανάγκη 

για κέρδος. 

Εξάλλου, οι επιχειρηματίες χρειάζονται χρηματοδότηση προκειμένου να συνεχίσουν τη 

διαδικασία και να έχουν ευεργετικό αντίκτυπο στην κοινωνία. 

Για τον ορισμό μιας κοινωνικής επιχείρησης απαιτείται ένα βασικό χαρακτηριστικό και αυτό 

είναι η δημιουργία κοινωνικής αξίας. Υπάρχουν επίσης 6 βασικές αρχές για να οριστεί το 

πλαίσιο της έννοιας: 

Ερώτηση: Πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε αυτές τις αρχές σε ένα επιχειρηματικό έργο; 

Εικόνα 1: Αρχές Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας 
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Παρά το γεγονός ότι η έννοια της κοινωνικής επιχείρησης μπορεί να εφαρμοστεί σε 

οποιονδήποτε τομέα, τομείς όπως η υγειονομική περίθαλψη, η στέγαση, η διατροφή, η 

εκπαίδευση και οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες σχετικά με άπορους και τους κοινωνικά 

ευάλωτους συνεχίζουν να έχουν προτεραιότητα. Σε αντίθεση με τις κερδοσκοπικές επιχειρήσεις, 

η επιτυχία στον τομέα της κοινωνικής επιχείρησης μετριέται από το μέγεθος του 

αποτελέσματος ή της θετικής αλλαγής που μπορεί να επιφέρει στο υπάρχον σύστημα. 

Το κέρδος, όπως ήδη αναφέρθηκε, έρχεται δεύτερο σε προτεραιότητα, ωστόσο η δημιουργία 

κέρδους δεν απαγορεύεται εξ’ ολοκλήρου στις κοινωνικές επιχειρήσεις. Εξάλλου, τόσο η 

βιωσιμότητα του οργανισμού όσο και του ίδιου του επενδυτή είναι ζωτικής σημασίας και  αυτή 

επιτυγχάνεται μέσω του κέρδους. Ωστόσο, υπάρχει ένα ανώτατο όριο στο ποσό των κερδών που 

μπορεί να πραγματοποιήσει η επιχείρηση και τα έσοδα πρέπει να επενδυθούν εκ νέου σε αυτήν. 

Γενικά, οι κοινωνικές επιχειρήσεις δεν μπορούν να αποκομίσουν κέρδη πέραν της αρχικής τους 

επένδυσης. 

Στην πραγματικότητα, στις Κοινωνικές Επιχειρήσεις, το όριο μεταξύ του κέρδους και του 

κοινωνικού αντίκτυπου είναι εξαιρετικά δύσκολο να διατηρηθεί και είναι σύνηθες φαινόμενο 

οι κοινωνικές επιχειρήσεις να γίνονται κερδοφόρες μετά από λίγα μόνο χρόνια λειτουργίας. Ως 

αποτέλεσμα, είναι απαραίτητο να εγκαταλείψουμε τις εταιρικές συνήθειες σκέψης, καθώς αυτό 

που μπορεί να ξεκινήσει ως κάτι μικρό μπορεί να επεκταθεί πολύ σε 5-6 χρόνια. 
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Πόσα έχω μάθει; 

 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 

 
 Η Κοινότητα Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας. 

Ας κάνουμε καταιγισμό ιδεών μαζί! Συνεισφέρετε στο ακόλουθο παγκόσμιο Mind Map με τις 
δικές σας και τις νέες έννοιες που έχετε μάθει για την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα: 

https://app.mindmup.com/map/_free/2022/02/d44aa29088d711ec90334d3a9cb3ea73   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://app.mindmup.com/map/_free/2022/02/d44aa29088d711ec90334d3a9cb3ea73
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΓΙΑΤΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ; ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ 
ΑΞΙΑ ΤΗΣ; 

Διάρκεια 15 λεπτά 

Σύντομη περιγραφή Προσδιορισμός της διαφοράς μεταξύ της εμπορικής επιχειρηματικό-
τητας και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. 

Μαθησιακά 
αποτελέσματα 

Γνώσεις: Κατανόηση της προστιθέμενης αξίας της δημιουργίας μιας 
κοινωνικής επιχείρησης 

Δεξιότητες: Προσδιορισμός των διαφορών μεταξύ της εμπορικής 
επιχειρηματικότητας και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας 

Στάσεις: Προσδιορισμός των βασικών πτυχών μιας κοινωνικής 
επιχείρησης 

Δραστηριότητες – Πριν από την έναρξη του κεφαλαίου 

Δραστηριότητα 1 Εμπορική Επιχειρηματικότητα VS Κοινωνική Επιχειρηματικότητα 

Στόχος της 
Δραστηριότητας 

Διδαχθείτε τη διαφορά μεταξύ Εμπορικής Επιχειρηματικότητας και 
Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας 

Διάρκεια 8 λεπτά 

Είδος 
Δραστηριότητας 

Διαδικτυακό βίντεο 

Activities – Μετά την ολοκλήρωση του κεφαλαίου 

Δραστηριότητα 2 Δοκιμάστε τη δημιουργικότητά σας 

Στόχος της 
Δραστηριότητας 

Ο μαθητής να είναι ικανός να εντοπίσει τα μειονεκτήματα με βάση τις 
γνώσεις που έχουν αποκτηθεί. 

Διάρκεια 2 λεπτά 

Είδος 
Δραστηριότητας 

Δραστηριότητα συγγραφής 

Πηγές – Βίντεο, Παρουσιάσεις, Διαδικτυακά Άρθρα, Θεωρία, Infographics 

Πηγή 1  https://www.youtube.com/watch?v=Mh1rXR40hyk  

Πηγή 2  MSG Management Study Guide 

https://www.youtube.com/watch?v=Mh1rXR40hyk
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Πριν ξεκινήσουμε… 

Ολοκληρώστε την παρακάτω δραστηριότητα. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ εμπορικών 

επιχειρήσεων και κοινωνικών επιχειρήσεων; 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 

 Εμπορική Επιχειρηματικότητα VS Κοινωνική Επιχειρηματικότητα. 

Αναφέρετε δύο διαφορές που μπορείτε να σκεφτείτε μεταξύ της Εμπορικής 

Επιχειρηματικότητας και της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας: 

 

 

 

Δείτε τώρα το παρακάτω βίντεο. Ήσασταν σωστοί; 

https://www.youtube.com/watch?v=Mh1rXR40hyk  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Mh1rXR40hyk
https://www.youtube.com/watch?v=Mh1rXR40hyk
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Κεφάλαιο 2: Γιατί Κοινωνική Επιχειρηματικότητα; Ποια είναι η Προστιθέμενη 
Αξία της; 

Οι όροι «social business» και «social enterprise» εναλλάσσονται συχνά. Από πολλές απόψεις οι 

έννοιες είναι παρόμοιες, αλλά σε κάποια σημεία διαφέρουν. Στην πραγματικότητα, η έννοια  

social business μπορεί να θεωρηθεί υποσύνολο της social enterprise ή ένας από τους τρόπους 

με τους οποίους η τελευταία εκδηλώνεται. Επιπλέον, μια social enterprise μπορεί να λάβει 

χρηματοδότηση από ιδιώτες, επιχορηγήσεις ή την κυβέρνηση, ενώ μια social business δεν 

μπορεί. 

Ο Muhammad Yunus εισήγαγε την έννοια της κοινωνικής επιχείρησης, την οποία ουσιαστικά 

πρότεινε ως εναλλακτική στον καπιταλισμό. Η εναλλακτική αυτή στόχευε στην αντιμετώπιση 

των αρνητικών σημείων και των αποτυχιών του καπιταλισμού, ο οποίος επικεντρώνεται 

αποκλειστικά στο κέρδος, με αποτέλεσμα να παραβλέπονται ή να μην αντιμετωπίζονται με 

επιτυχία άλλες πτυχές μιας επιχείρησης. Επινόησε ένα νέο πλαίσιο στο οποίο συνυπάρχουν 

κερδοσκοπικές και κοινωνικές επιχειρήσεις. Η απόκτηση κέρδους δεν απαγορεύεται για τις 

κοινωνικές επιχειρήσεις. Ωστόσο, δεν τους επιτρέπεται να πληρώνουν μερίσματα αλλά 

προτείνεται να επανεπενδύουν τα κέρδη στην επιχείρηση προκειμένου να επεκτείνουν τις 

δραστηριότητες της και να ωφεληθούν όσο το δυνατόν περισσότερα άτομα. 

Οι κοινωνικές επιχειρήσεις είναι επιχειρήσεις που στοχεύουν να προσθέσουν αξία στην 

κοινωνία, ενώ ταυτόχρονα αποκομίζουν κέρδη (αν όχι πλούτο). Κατά γενικό κανόνα, οι λύσεις 

που προτείνουν θα πρέπει να είναι καινοτόμες, μοναδικές και φιλικές προς το κοινωνικό 

σύνολο και το περιβάλλον. Η σχέση κόστους/αποτελεσματικότητας αποτελεί επίσης σημαντικό 

στοιχείο. Όλα αυτά αποτελούν εμπόδια στη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των κοινωνικών 

εταιρειών, αλλά όσες είναι σε θέση να επεκταθούν θα μπορέσουν να κάνουν σημαντική 

διαφορά! Οι κοινωνικές επιχειρήσεις είναι επιχειρήσεις που με κάποιο τρόπο ωφελούν την 

κοινωνία, τους ανθρώπους και το περιβάλλον. 

Υπάρχουν ειδικά οφέλη για τους επιχειρηματίες των κοινωνικών επιχειρήσεων, όπως: 

 Η συγκέντρωση χρηματοδότησης είναι ευκολότερη για τις κοινωνικές επιχειρήσεις. Η 

κυβέρνηση προσφέρει πολλά κίνητρα και προγράμματα προς αυτή την κατεύθυνση.  
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 Επειδή η επενδυτική δραστηριότητα σε αυτή τη χώρα είναι ηθική, η άντληση μετρητών 

σε επιτόκια χαμηλότερα της αγοράς είναι εύκολη. 

 H προώθηση και προβολή είναι αρκετά απλή γι’ αυτου του είδους επιχειρήσεις. Η προ-

σοχή και προσέλκυση του κοινού και των μέσων ενημέρωσης κερδίζεται ευκολότερα ό-

ταν δίνεται λύση σ’ ένα κοινωνικό πρόβλημα. Ο βαθμός δημοσιότητας συχνά καθορίζε-

ται από τη μοναδικότητα της λύσης. 

 Η κοινωνική πτυχή της επιχείρησης καθιστά απλούστερη την υποστήριξη από ομοϊδε-

άτες. Σε σύγκριση με άλλους κλάδους, είναι επίσης ευκολότερο να προσληφθούν άτομα 

με χαμηλότερους μισθούς. 

 Οι υπηρεσίες, ανεξάρτητα από το τμήμα στο οποίο παρέχονται, είναι καλύτερα εξατο-

μικευμένες για να ανταποκρίνονται στις ανάγκες του ατόμου ή της κατάστασης.  Επί-

σης, έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να λειτουργούν παράλληλα με όλα τα άλλα συστήματα, 

όπως το περιβάλλον, η κοινωνία και οι άνθρωποι. 

 Ένα άλλο όφελος μιας κοινωνικής επιχείρησης είναι η αποδοτικότητά της ως προς το 

κόστος. Σε σύγκριση με την ίδια υπηρεσία που παρέχεται από έναν κερδοσκοπικό οργα-

νισμό, οι λύσεις που προσφέρονται από τις κοινωνικές επιχειρήσεις είτε με τη μορφή 

προϊόντων είτε υπηρεσιών είναι πιο λογικές. 

 

Πόσα έχω μάθει; 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 

 Δοκιμάστε τη δημιουργικότητά σας. 

Τώρα που γνωρίζετε τα οφέλη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, μπορείτε να σκεφτείτε 

τυχόν μειονεκτήματα του να γίνετε κοινωνικός επιχειρηματίας; 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ  CANVAS 

Διάρκεια 30 λεπτά 

Σύντομη περιγραφή Ανάπτυξη ενός κοινωνικού επιχειρηματικού μοντέλου Canvas για τον 
εντοπισμό όλων των δραστηριοτήτων/πόρων που απαιτούνται. 

Μαθησιακά 
Αποτελέσματα 

Γνώσεις: Κατανόηση της λειτουργίας του Κοινωνικού Επιχειρηματικού 
Μοντέλου Canvas 

Δεξιότητες: Προσδιορισμός των δραστηριοτήτων και των πόρων που 
απαιτούνται 

Στάσεις: Δημιουργία ενός κοινωνικού επιχειρηματικού μοντέλου 
Canvas. 

Δραστηριότητες – Μετά την ολοκλήρωση του κεφαλαίου 

Δραστηριότητα 1 Δημιουργήστε τον δικό σας κοινωνικό επιχειρηματικό μοντέλο Canvas 

Στόχος της 
Δραστηριότητας 

H ανάλυση μιας μελέτης περίπτωσης και η δημιουργία ενός 
κοινωνικού επιχειρηματικού μοντέλου Canvas με βάση αυτήν 

Διάρκεια 25 λεπτά 

Είδος 
Δραστηριότητας 

Διαδραστικό διάγραμμα 

Πηγές – Βίντεο, Παρουσιάσεις, Διαδικτυακά Άρθρα, Θεωρία, Infographics 

Πηγή 1  https://app.creately.com/diagram/PAQUSgIJLqR/edit 

Πηγή 2  https://canvanizer.com/ 

Πηγή 3  https://www.strategyzer.com/canvas/business-model-canvas 

https://app.creately.com/diagram/PAQUSgIJLqR/edit
https://canvanizer.com/
https://www.strategyzer.com/canvas/business-model-canvas
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Κεφάλαιο 3: Επιχειρηματικό Μοντέλο Canvas: Πώς να Αναπτύξετε ένα 
Κοινωνικό Επιχειρηματικό Μοντέλο Canvas για να Προσδιορίσετε όλες τις 
Ενέργειες και τους Πόρους που Απαιτούνται  

Το Επιχειρηματικό Μοντέλο Canvas (Business Model Canvas - BMC) είναι ένα εργαλείο 

στρατηγικής διαχείρισης για τον καθορισμό και την επικοινωνία μιας επιχειρηματικής ιδέας 

γρήγορα και αποτελεσματικά. Πρόκειται για ένα μονοσέλιδο έγγραφο το οποίο εξετάζει τις 

θεμελιώδεις αρχές μιας επιχείρησης ή ενός προϊόντος, παρουσιάζοντας μια ιδέα με λογικό 

τρόπο. Η δεξιά πλευρά του BMC είναι αφιερωμένη στον πελάτη (εξωτερική), ενώ η αριστερή 

πλευρά είναι αφιερωμένη στην επιχείρηση (εσωτερική). Η πρόταση αξίας, η οποία 

αντιπροσωπεύει την ανταλλαγή αξίας μεταξύ της επιχείρησης και των πελατών της, συνδυάζει 

τόσο εξωτερικά όσο και εσωτερικά στοιχεία. Γενικά, η αξία ανταλλάσσεται με τα χρήματα ενός 

πελάτη όταν η επιχείρηση λύνει ένα πρόβλημα του ή τον απαλλάσσει από κάποια δύσκολη 

κατάσταση. Ωστόσο, έχει ήδη αναφερθεί στα πλαίσια της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, η 

αξία δημιουργείται με σκοπό την αντιμετώπιση ενός κοινωνικού, πολιτιστικού ή/και 

περιβαλλοντικού ζητήματος. Αυτός είναι και ο κύριος στόχος του Κοινωνικού Επιχειρηματικού 

Μοντέλου Canvas. Παρακάτω παρουσιάζεται ένα κοινό πρότυπο για την απεικόνιση της 

επιχειρηματικής σας ιδέας. 
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Tα κύρια χαρακτηριστικά του Επιχειρηματικού Μοντέλου Canvas: 

 Βασικοί εταίροι: Ποιοι είναι οι βασικοί μας εταίροι; Ποιοι είναι οι βασικοί μας προμη-
θευτές; Ποιους Βασικούς Πόρους αποκτούμε από τους εταίρους; Ποιες Βασικές Δραστη-
ριότητες εκτελούν οι εταίροι; 
 

 Βασικές δραστηριότητες: Ποιες Βασικές Δραστηριότητες απαιτούν οι Προτάσεις Αξίας 
μας; Τα κανάλια διανομής μας; Οι σχέσεις με τους πελάτες; Οι ροές εσόδων; 
 

 Βασικοί πόροι: Ποιους Βασικούς Πόρους απαιτούν οι Προτάσεις Αξίας μας; Τα κανάλια 
διανομής μας; Οι Ροές εσόδων; Οι σχέσεις με τους πελάτες; 
 

 Προτάσεις αξίας: Τι αξία προσφέρουμε στους πελάτες; Ποιο/ποια από τα προβλήματα 
των πελατών μας βοηθάμε να επιλύσουμε; Ποιους συνδυασμούς προϊόντων και υπηρε-
σιών προσφέρουμε σε κάθε Τμήμα Πελατών; Ποιες ανάγκες των πελατών ικανοποιούμε; 
 

Εικόνα 2: Το Επιχειρηματικό Μοντέλο Canvas 
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 Πελατειακές Σχέσεις: Τι είδους σχέσεις αναμένει κάθε Τμήμα Πελατών να δημιουργήσει 
και να διατηρήσει μαζί τους; Ποιες από αυτές έχουμε δημιουργήσει; Πώς ενσωματώνο-
νται στο υπόλοιπο επιχειρηματικό μας μοντέλο; Πόσο κοστίζουν; 
 

 Κανάλια: Μέσω ποιών καναλιών θέλουν να προσεγγιστούν τα Τμήματα Πελατών μας; 
Πώς ερχόμαστε σε επαφή με τους πελάτες μας επί του παρόντος; Πώς δημιουργούνται 
τα κανάλια μας; Ποια λειτουργούν αποτελεσματικότερα; Ποια είναι τα πιο οικονομικά; 
Πώς τα ενσωματώνουμε στις ρουτίνες των πελατών; 

 

 Τμήμα πελατών: Για ποιους δημιουργούμε αξία; Ποιοι είναι οι πιο σημαντικοί πελάτες 
μας; Είναι η πελατειακή μας βάση μια μαζική αγορά, εξειδικευμένη αγορά, τμηματοποι-
ημένη, διαφοροποιημένη, πολυμερής πλατφόρμα; 
 

 Δομή κόστους: Ποια είναι τα πιο σημαντικά κόστη που υπάρχουν στο επιχειρηματικό 
μας μοντέλο; Ποιοι Βασικοί Πόροι είναι πιο ακριβοί; Ποιες Βασικές Δραστηριότητες είναι 
πιο ακριβές; 

 

 Ροές εσόδων: Για ποια αξία είναι πραγματικά διατεθειμένοι να πληρώσουν οι πελάτες 
μας; Για ποια αξία πληρώνουν αυτή τη στιγμή; Πώς πληρώνουν αυτή τη στιγμή; Πώς θα 
προτιμούσαν να πληρώσουν; Πόσο συνεισφέρει κάθε ροή εσόδων στα συνολικά έσοδα; 

 
Υπάρχουν πολλές διαδικτυακές πηγές που μπορούν να βοηθήσουν στην ανάπτυξη ενός επιχει-
ρηματικού μοντέλου Canvas. Ενδεικτικά αναφέρουμε: 

https://canvanizer.com/   

https://www.strategyzer.com/canvas/business-model-canvas  

 

 

  

https://canvanizer.com/
https://www.strategyzer.com/canvas/business-model-canvas
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Πόσα έχω μάθει; 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 

 

 Δημιουργήστε το δικό σας κοινωνικό επιχειρηματικό μοντέλο Canvas. 

Σε αυτό το σημείο, ίσως να είστε σε θέση να περιγράψετε τι είναι η κοινωνική 

επιχειρηματικότητα και ποια είναι η διαφορά μεταξύ: Εμπορικής Επιχειρηματικότητας και 

Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας. Έχετε επίσης γνωρίσει το Επιχειρηματικό Μοντέλο Canvas και 

τα κύρια χαρακτηριστικά του. Κατά τη διάρκεια αυτής της δραστηριότητας, καλείστε να: 

1) επιλέξετε την προτιμότερη για εσάς μελέτη περίπτωσης που σας παρέχεται ως επι-

πλέον υλικό. 

2) αναλύσετε τη μελέτη περίπτωσης (μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο χαρτο-

γράφησης 3D2ACT για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την πρωτοβουλία). 

3) Με βάση την επιλεγμένη κοινωνική επιχείρηση/πρωτοβουλία, είστε σε θέση να ανα-

πτύξετε ένα Επιχειρηματικό Μοντέλο Canvas, με βάση το ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ζήτημα; 

4) Ακολουθήστε αυτόν τον σύνδεσμο: 

(https://app.creately.com/diagram/PAQUSgIJLqR/edit) και δημιουργήστε το κοινω-

νικό επιχειρηματικό μοντέλο στο Διαδίκτυο. 

 

ΝΑ ΘΥΜΑΣΤΕ ΟΤΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΜΕ ΑΞΙΑ!  

https://app.creately.com/diagram/PAQUSgIJLqR/edit
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ΕΝΟΤΗΤΑ 2. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΓΙΑ ΝΑ 
ΓΙΝΕΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ENTRECOMP 

Διάρκεια 30 λεπτά 

Σύντομη περιγραφή Συνολική επισκόπηση του πλαισίου EntreComp και των ικανοτήτων 

που   περιλαμβάνονται 

Μαθησιακά 
αποτελέσματα 

Γνώσεις: Εξοικείωση με το πλαίσιο EntreComp 

Δεξιότητες: Προσδιορισμός των βασικών ικανοτήτων ώστε να γίνετε 
κοινωνικός επιχειρηματίας 

Στάσεις: Ενσωμάτωση του κοινωνικού αντίκτυπου στις ικανότητες 

Δραστηριότητες – Πριν από την έναρξη του κεφαλαίου 

Δραστηριότητα 1 Εισαγωγή στο πλαίσιο EntreComp 

Στόχος της 
Δραστηριότητας 

Αναγνώριση του επίπεδου γνώσεων πριν από την έναρξη του 
κεφαλαίου συμπληρώνοντας τα κενά στην εικόνα 1 μέσω καταιγισμού 
ιδεών σχετικά με τις ικανότητες που θα έπρεπε να έχει ένας κοινωνικός 
επιχειρηματίας. 

Διάρκεια 5 λεπτά 

Είδος 
Δραστηριότητας 

Συμπλήρωση κενών 

Δραστηριότητες – Μετά την ολοκλήρωση του κεφαλαίου 

Δραστηριότητα 2 Κουίζ σχετικά με το πλαίσιο EntreComp 

Στόχος της 
Δραστηριότητας 

Αναγνώριση του επιπέδου γνώσεων μετά την ολοκλήρωση του 
κεφαλαίου 

Διάρκεια 3 λεπτά 

Είδος 
Δραστηριότητας 

5 ερωτήσεις 

Δραστηριότητες – Κατά τη διάρκεια της Εκπαίδευσης 

Δραστηριότητα 3 Το πλαίσιο EntreComp 

Στόχος της 
Δραστηριότητας 

Κατανόηση με πρακτικό τρόπο (μέσω βίντεο – πηγή 1) του πλαισίου  
EntreComp και ανάγνωση του περιεχομένου της “1.1. Η πλήρης εικόνα 
του EntreComp”. 

Διάρκεια 10 λεπτά 
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Είδος 
Δραστηριότητας 

Βίντεο και κείμενο 

 

Δραστηριότητα 4 Οι 15 ικανότητες 

Στόχος της 
Δραστηριότητας 

Προσδιορισμός των 15 ικανοτήτων που πρέπει να αναπτυχθούν για 
την απόκτηση επιχειρηματικής νοοτροπίας μέσω της ανάγνωσης του 
περιεχομένου της ενότητας 1.2. “Οι 15 ικανότητες”. 

Διάρκεια 10 λεπτά 

Είδος 
δραστηριότητας 

Κείμενο (αναστοχασμός) 

 

Δραστηριότητα 5 Ο κοινωνικός αντίκτυπος 

Στόχος της 
Δραστηριότητας 

Κατανόηση του τρόπου ενσωμάτωσης του κοινωνικού αντικτύπου στις 
ικανότητες μέσω της ανάγνωσης του περιεχομένου της ενότητας “1.3. 
Ο κοινωνικός αντίκτυπος”. 

Διάρκεια 2 λεπτά 

Είδος 
Δραστηριότητας 

Κείμενο (αναστοχασμός) 

Πηγές – Βίντεο, Παρουσιάσεις, Διαδικτυακά Άρθρα, Θεωρία, Infographics 

Πηγή 1  EntreComp βίντεο  

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1317&langId=en#:%7E:text=EntreComp%20is%20a%20free%2C%20flexible,practice%20to%20develop%20entrepreneurial%20skills
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Πριν ξεκινήσουμε.. 

 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 

 
 Η εικόνα της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας 

Ποιες δεξιότητες πρέπει να έχει ένας κοινωνικός επιχειρηματίας; Σκεφτείτε και γεμίστε κάθε 
πέταλο με μια από αυτές. 

 

 

  

  



 

     

25 
 

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή στο Πλαίσιο EntreComp 

Σε έναν κόσμο που αλλάζει ταχέως, ο καθένας πρέπει να έχει τις απαραίτητες ικανότητες, ιδέες 

και γνώσεις για το πώς να εξελιχθεί προσωπικά και επαγγελματικά. Για να γίνει αυτό, οι είναι 

απαραίτητο να αναπτυχθεί επιχειρηματική νοοτροπία, σε όλες σχεδόν τις πτυχές της ζωής τους. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναπτύξει το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Ικανοτήτων Επιχειρηματικότητας 

(EntreComp) για να περιγράψει τις γνώσεις, τις ικανότητες και τις στάσεις των ανθρώπων για 

την ανάπτυξη αυτής της επιχειρηματικής νοοτροπίας. 

Πιο συγκεκριμένα: 

 Το EntreComp χαρτογραφεί 3 βασικούς τομείς (ιδέες και ευκαιρίες, πόροι, σε εφαρ-

μογή). 

 Κάθε τομέας περιέχει 5 ικανότητες (σύνολο 15 ικανότητες) ίσης σημασίας. 

 Κάθε ικανότητα επαναπροσδιορίζεται μέσω των μαθησιακών αποτελεσμάτων (γνώσεις, 

δεξιότητες και στάσεις) σε 8 επίπεδα προόδου για να δείξει και να υποστηρίξει την ανά-

πτυξη και την πρόοδο αυτής της επιχειρηματικής νοοτροπίας. 

 

  

Εικόνα 3: Πλήρης Εικόνα EntreComp  
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1.1 Οι 15 Ικανότητες 

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, κάθε βασικός τομέας χωρίζεται σε πέντε ικανότητες, 

καθεμία με τη δική της σημασία. Στο EntreComp, όλες οι ικανότητες αριθμούνται μόνο για να 

λόγους ευκολίας στην αναφορά τους χωρίς να υπονοείται κάποια ακολουθία ή η ιεραρχία. Έτσι, 

υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία και προσαρμοστικότητα σε αυτό το πλαίσιο ανάλογα με το πού 

και πώς χρησιμοποιείται. Ως εκ τούτου, ο τροχός EntreComp θεωρείται ως επί το πλείστον  

σημείο εκκίνησης για την κατανόηση του τι περιλαμβάνει αυτή η επιχειρηματική νοοτροπία. 

Παρακάτω, δίνεται μια πιο λεπτομερής επεξήγηση αυτών των 15 ικανοτήτων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Εικόνα 4: Ο τροχός EntreComp 
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Εντοπισμός Ευκαιριών 
Εντοπίστε και αξιοποιήστε ευκαιρίες που μπορεί να 
προσφέρουν αξία καθώς και προκλήσεις που πρέπει να 
αντιμετωπιστούν. 

Δημιουργικότητα Πειραματιστείτε με καινοτόμες προσεγγίσεις και 
αναπτύξτε διάφορες ιδέες για καλύτερη αξία και λύσεις. 

Οραμα 
Οραματιστείτε το μέλλον με βάση τις παρούσες 
ενέργειες, τις προσπάθειες που πραγματοποιούνται και 
τις πιθανές συνέπειες τους. 

Αποτίμηση ιδεών 
Κρίνετε και αναγνωρίστε το αποτέλεσμα ή το δυναμικό 
μιας ιδέας και εντοπίστε τους κατάλληλους τρόπους για 
να την υλοποίηση της. 

Ηθική & Βιώσιμη Σκέψη 
Αξιολογήστε τις συνέπειες των ιδεών στην κοινότητα, την 
ομάδα-στόχο, την κοινωνία και το περιβάλλον και 
προβληματιστείτε σχετικά τη βιωσιμότητά τους. 

Αυτογνωσία & 

Αυτοαποτελεσματικότητα 
Αναλογιστείτε τις ανάγκες σας και εντοπίστε τις δυνάμεις 
και τις αδυναμίες σας. 

Κίνητρα και επιμονή Να έχετε κίνητρα να μετατρέψετε τις ιδέες σε πράξεις και 
να συνεχίσετε να προσπαθείτε ακόμα κι αν χρειάζεται 
περισσότερος χρόνος από τον προγραμματισμένο. 

Κινητοποίηση πόρων Διαχειριστείτε κάθε είδους πόρους που απαιτούνται 
ώστε να θέσετε τις ιδέες σε εφαρμογή και αξιοποιήσετε 
τους στο έπακρο. 

Χρηματοοικονομικός και Οικονομικός 

Γραμματισμός  

Εκτιμήστε το κόστος για να κάνετε την ιδέα σας 
πραγματικότητα και διαχειριστείτε τη χρηματοδότηση 
προκειμένου να υποστηρίξετε την ιδέα σας. 

Κινητοποίηση των άλλων Εμπνεύστε τους σχετικούς ενδιαφερόμενους και δείξτε 
τις ικανότητές σας προκειμένου να τους δημιουργήσετε 
εμπιστοσύνη και σιγουριά. 

Ιδέες & Ευκαιρίες 

Πηγές  
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1.2 Ο Κοινωνικός Αντίκτυπος 

Η κύρια διαφορά μεταξύ μιας «παραδοσιακής» μορφής επιχείρησης και μιας κοινωνικής 

επιχείρησης είναι ο αντίκτυπος που έχει η δεύτερη στην κοινωνία και το περιβάλλον, ενώ η  

πρώτη γενικά στοχεύει στο κέρδος και την οικονομική ανάπτυξη. Επομένως, προκειμένου να 

ενσωματωθεί η έννοια του κοινωνικού αντικτύπου στο πλαίσιο EntreComp, είναι σημαντικό να 

αναπτυχθεί η κριτική σκέψη και να εντοπιστεί ο δυνητικός κοινωνικός αντίκτυπος πίσω από 

καθεμία από τις προαναφερθείσες ικανότητες. Έχοντας κατά νου ένα παράδειγμα κοινωνικής 

επιχείρησης είναι δυνατόν αυτή η θεωρία να τεθεί σε εφαρμογή. 

  

Αναλαμβάνοντας την 

Πρωτοβουλία 
Εκκινήστε διαδικασίες, ενεργήστε ανεξάρτητα και 
αντιμετωπίστε τις προκλήσεις. 

Σχεδιασμός & Διαχείριση 
Θέστε μακροπρόθεσμους, μεσοπρόθεσμους και 
βραχυπρόθεσμους στόχους και καθορίστε 
προτεραιότητες. 

Αντιμετώπιση της αβεβαιότητας, 
της ασάφειας και του κινδύνου 

Λάβετε αποφάσεις ακόμα και όταν υπάρχει αβεβαιότητα 
και ασάφεια και χειριστείτε καταστάσεις που 
εξελίσσονται γρήγορα. 

Συνεργασία με Άλλους 
Συνεργαστείτε με άλλους και δημιουργήστε ισχυρές 
σχέσεις δικτύωσης. 

Εμπειρική μάθηση Να αναστοχάζεστε και να μαθαίνετε από τις πράξεις σας 
και από τους άλλους. 

Σε Εφαρμογή 
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Πόσα έχω μάθει; 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 

 Κουίζ 

 

1. Το πλαίσιο EntreComp αναπτύχθηκε για να περιγράψει τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις 
στάσεις που πρέπει να αναπτυχθούν αποκλειστικά στα πλαίσια της νοοτροπίας των 
κοινωνικών επιχειρήσεων. 

Α) Σωστό 

β) Λάθος 

 

2. Το πλαίσιο EntreComp χωρίζεται στους τομείς: 

α) Ιδέες, πόροι και ευκαιρίες, Σε εφαρμογή 

β) Ευκαιρίες, Πόροι και ενδιαφερόμενα μέρη, Σε εφαρμογή 

γ) Ιδέες και ευκαιρίες, Πόροι, Σε εφαρμογή 

 

3. Πόσα επίπεδα προόδου υπάρχουν; 

α) Έξι 

β) Επτά 

γ) Οκτώ 

 

4. Οι 15 ικανότητες παρουσιάζονται με ιεραρχικό τρόπο. 

Α) Σωστό 

β) Λάθος 

 

5. Ο κοινωνικός αντίκτυπος είναι: 

α) Ο αντίκτυπος στην κοινωνία 

β) Οι επιπτώσεις στο περιβάλλον 

γ) Και τα δύο 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ; 

Διάρκεια 30 λεπτά 

Σύντομη περιγραφή Βασικές πτυχές ενός κοινωνικού επιχειρηματία 

Μαθησιακά 
Αποτελέσματα 

Γνώσεις: Γνωριμία με παραδείγματα κοινωνικών επιχειρηματιών 

Δεξιότητες: Προσδιορισμός των κύριων δεξιοτήτων που σχετίζονται 
με τους κοινωνικούς επιχειρηματίες 

Στάσεις: Απόκτηση κινήτρων με σκοπό την έναρξη κοινωνικής 
επιχείρησης με βάση τα παραδείγματα που παρέχονται 

Δραστηριότητες – Πριν από την έναρξη του κεφαλαίου 

Δραστηριότητα 1 Αναζητήστε διάσημους κοινωνικούς επιχειρηματίες 

Στόχος της 
Δραστηριότητας 

Γνωριμία με το επίπεδο γνώσεων πριν από την έναρξη του κεφαλαίου 
αναζητώντας στο Διαδίκτυο διάσημους κοινωνικούς επιχειρηματίες 
(περισσότερες πληροφορίες στο Φυλλάδιο 1) 

Διάρκεια 10 λεπτά 

Είδος 
Δραστηριότητας 

Online έρευνα +  ερωτήσεις αναστοχασμού 

Δραστηριότητες – Μετά την ολοκλήρωση του κεφαλαίου 

Δραστηριότητα 2 Κουίζ σχετικά με διάσημους κοινωνικούς επιχειρηματίες 

Στόχος της 
Δραστηριότητας 

Γνωριμία με το επίπεδο γνώσεων μετά την ολοκλήρωση του 
κεφαλαίου 

Διάρκεια 5 λεπτά 

Είδος 
Δραστηριότητας 

5 ερωτήσεις 

Δραστηριότητες – Κατά τη διάρκεια της Εκπαίδευσης 

Δραστηριότητα 3 Τρεις διάσημοι κοινωνικοί επιχειρηματίες και η διαδρομή τους 

Στόχος της 
Δραστηριότητας 

Ανακαλύψτε επιτυχημένους κοινωνικούς επιχειρηματίες και διαβάστε 
την ιστορία τους στις ενότητες 2.1-2.3. 

Διάρκεια 15 λεπτά 

Είδος 
Δραστηριότητας 

Βίντεο και κείμενο 

Πηγές – Βίντεο, Παρουσιάσεις, Διαδικτυακά Άρθρα, Θεωρία, Infographics 
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Πηγή 1  Tom Szaky 

Πηγή 2  Somya Munjal 

Πηγή 3  Greg Overholt 

https://www.youtube.com/watch?v=7283qRcMOy0
https://www.youtube.com/watch?v=qzjbUov4PEk
https://www.youtube.com/watch?v=7178mTndI6A
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Κεφάλαιο 2: Ο Κοινωνικός Επιχειρηματίας: Τι Χρειάζεται για να Γίνετε 
Κοινωνικός Επιχειρηματίας; 

Όπως ήδη αναφέρθηκε, το πλαίσιο EntreComp δεν ιεραρχεί ούτε κλιμακώνει τις 15 ικανότητες 

που περιλαμβάνονται σε αυτό. Εξ’ άλλου, ένας κοινωνικός επιχειρηματίας πρέπει να  αναπτύξει 

ποικίλες ικανότητες προκειμένου να είναι επιτυχημένος και για να διατηρήσει την κοινωνική 

του επιχείρηση. Ωστόσο, η κοινοπραξία 3D2ACT έχει προσδιορίσει τρεις ικανότητες (για χάρη 

του έργου) οι οποίες θεωρούνται οι πιο σημαντικές για το συγκεκριμένο έργο.  

Πιο συγκεκριμένα, μια ικανότητα επιλέγεται από κάθε τομέα: 

 

- Ηθική και βιώσιμη σκέψη (από τον τομέα «Ιδέες και ευκαιρίες») 

- Χρηματοοικονομικός και Οικονομικός Αλφαβητισμός  (από τον τομέα «Πόροι») 

- Σχεδιασμός και Διαχείριση (από τον τομέα «Σε εφαρμογή») 

Κάθε ικανότητα θα αναπτυχθεί περαιτέρω στα επόμενα κεφάλαια, αλλά ας ρίξουμε μια σύ-
ντομη ματιά σε αυτές μέσα από παραδείγματα διάσημων κοινωνικών επιχειρηματιών. 

2.1 Ηθική και βιώσιμη σκέψη 

TOM SZAKY 

Ο Tom Szaky έχει αναλάβει την αποστολή να ανακυκλώνει τα πάντα μέσω της κοινωνικής του 

επιχείρησης TerraCycle. Αυτή η κοινωνική επιχείρηση ξεκίνησε το 2001, όταν η εξάλειψη των 

απορριμμάτων δεν αποτελούσε προτεραιότητα, ωστόσο δύο δεκαετίες αργότερα, ο 

περιβαλλοντισμός είναι πλέον παρών στην καθημερινότητά μας. Ως αποτέλεσμα, η TerraCycle 

έχει αναπτυχθεί με ταχύτατο ρυθμό παγκοσμίως χάρη σε σημαντικές συνεργασίες με μεγάλες 

επωνυμίες όπως η Nestle, η Carrefour (Γαλλία), η Tesco (Ηνωμένο Βασίλειο), η Unilever, η 

Gillette και η P&G, οι οποίες πληρώνουν την εταιρεία για τη συλλογή και την ανακύκλωση των 

παλαιών προϊόντων των πελατών τους. 

https://www.terracycle.com/en-US/
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Ο Tom Szaky ξεκίνησε την κοινωνική του επιχείρηση όταν ήταν 19 ετών. Εκείνη τη στιγμή, η 

TerraCycle ήταν περισσότερο μια παράπλευρη δραστηριότητα με την οποία τα απορρίματα 

τροφίμων μετατρέπονταν σε υψηλής ποιότητας λίπασμα με τη βοήθεια σκουληκιών. Στη 

συνέχεια, συνειδητοποίησε ότι τα τρόφιμα ήταν μόνο η κορυφή του παγόβουνου, καθώς το 

πλαστικό αποτελούσε πιο σοβαρό ζήτημα, αλλά τα προϊόντα που κατασκευάζονται από 

πολλαπλά υλικά, τα οποία είναι πιο περίπλοκα και χρονοβόρα, δεν ανακυκλώνονται. Σύντομα, 

ο Tom ανακάλυψε ότι όλα αυτά τα αντικείμενα μπορούν να ανακυκλωθούν, ακόμα κι αν οι 

εταιρείες ανακύκλωσης επεξεργάζονταν μόνο ό,τι μπορούσαν να ανακυκλώσουν με κέρδος. Και 

με τη θέλησή του να ανακυκλώσει τα πάντα, το TerraCycle γεννήθηκε. 

«Ουσιαστικά χρησιμοποιούμε όλους αυτούς τους πόρους “με 

πίστωση”, περιμένοντας τα παιδιά μας, τα ζώα και τον πλανήτης μας 

να πληρώσουν για αυτούς στο μέλλον». 

Η ιδέα του και πλέον η κοινωνική επιχείρηση του Tom Szaky αναπτύχθηκαν πριν από είκοσι 

χρόνια και αναπτύσσονται συνεχώς. Αυτό δείχνει πώς η ηθική και βιώσιμη σκέψη 

χρησιμοποιήθηκε από την αρχή, και επεκτάθηκε σε θετικές συνέπειες στην κοινωνία, 

προωθώντας έναν πιο πράσινο τρόπο ζωής και σεβασμό προς το περιβάλλον, μειώνοντας τα 

απόβλητα που αναπτύσσονται από τους ανθρώπους. 

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.terracycle.com/en-US/  

2.2 Χρηματοοικονομικός και Οικονομικός Γραμματισμός 

SOMYA MUNJAL 

https://www.terracycle.com/en-US/
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Η Somya Munjal είναι ορκωτή λογίστρια (CPA) με μεγάλη εμπειρία στα οικονομικά και 

συγγραφέας του βιβλίου «Audacious Endeavors» το οποίο διερευνά πώς ο καθένας μπορεί να 

δημιουργήσει κοινωνικό αγαθό μέσω της δύναμης των δημιουργιών που εμπνέουν την ψυχή. 

Επιπλέον, είναι η ιδρύτρια μιας κοινωνικής επιχείρησης με την ονομασία Youthful Savings,  

Διευθύνουσα σύμβουλος της CPA for the People και Διευθύντρια του δημιουργικού τμήματος 

της Audacious Endeavors. Μέσω αυτών των τριών κοινωνικών επιχειρήσεων, έχει ως στόχο να 

εκπαιδεύσει τους ανθρώπους σχετικά με τα οικονομικά τους και να αντιμετωπίσει τη διακοπή 

του χάσματος του πλούτου (wealth gap disruption). Επιπλέον, η εργασία της ως CPA την έκανε 

να συνειδητοποιήσει πόσο απαραίτητη είναι η κατανόηση του τομέα της οικονομίας 

προκειμένου  να βοηθήσει τους ανθρώπους, επομένως, oi χρηματοοικονομικές γνώσεις και η 

σωστή διαχείρισή τους, σύμφωνα με την ίδια, μπορούν να κάνουν πολλά περισσότερα για την 

επίλυση των προβλημάτων του κόσμου. 

«Το χρήμα είναι απλώς ενέργεια που διανέμεται και κάνει 
τον κόσμο ένα καλύτερο μέρος». 

 

Η Somya Munjal υπογραμμίζει την αξία των χρηματοοικονομικών γνώσεων και το πόσο τυχερή 

ήταν, που λόγω του επαγγελματικού της υπόβαθρου, ήταν ειδική σε αυτό το κομμάτι όταν 

ίδρυσε τις κοινωνικές της επιχειρήσεις. Πιστεύει ότι η εύρεση κεφαλαίων για την κοινωνική σας 

επιχείρηση είναι θεμελιώδης και λίγο πολύ αναπόφευκτη, ωστόσο, είναι σημαντικό να κάνετε 

πρώτα μια βαθιά αξιολόγηση του οράματός για την κοινωνική σας επιχείρηση και εάν αυτό το 

όραμα ταιριάζει με το ποιος σας χρηματοδοτεί. Συμβουλεύει να αφιερώνετε πολύ χρόνο στους 

επενδυτές της επιχείρησής προκειμένου να καταλάβετε εάν αυτή η συνεργασία μπορεί να 

λειτουργήσει, και υπογραμμίζει τη σημασία του να ζητάτε βοήθεια από άλλα άτομα που μπορεί 

να διαθέτουν περισσότερη εμπειρία στον χρηματοοικονομικό τομέα, όπως λογιστές ή πιο 

αντικειμενικά άτομα. 

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.youtube.com/watch?v=qzjbUov4PEk  

2.3 Σχεδιασμός και Διαχείριση 

GREG OVERHOLT 

https://www.youthfulsavings.com/
https://www.cpaforthepeople.com/
https://www.audaciousendeavors.com/
https://www.youtube.com/watch?v=qzjbUov4PEk
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Ο Greg Overholt είναι ο ιδρυτής της κοινωνικής επιχείρησης Students Offering Support. Αυτή η 

κοινωνική επιχείρηση εδρεύει σε 30 πανεπιστήμια σε όλο τον Καναδά, όπου εθελοντές 

διδάσκουν πρωτοετείς φοιτητές λίγο πριν από τις εξετάσεις τους σε οποιονδήποτε τομέα. Τα 

χρήματα που συγκεντρώνονται χορηγούνται σε αναπτυξιακά έργα στον τομέα της εκπαίδευσης 

στην αγροτική Λατινική Αμερική. Στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους, οι φοιτητές που 

συμμετέχουν πηγαίνουν στη Λατινική Αμερική για δύο εβδομάδες και απασχολούνται σε αυτά 

τα έργα προκειμένου να δουν τη δύναμη και τον αντίκτυπο που είχαν οι πράξεις τους στις ζωές 

άλλων ανθρώπων. 

Κατά τη διάρκεια μιας ομιλίας TED, μίλησε για τη δική του εμπειρία όταν ξεκινούσε τη δική του 

κοινωνική επιχείρηση και έδωσε έμφαση στα 6 θεμελιώδη βήματα για την έναρξη μιας 

κοινωνικής επιχείρησης. Εξ’ άλλου, ο σχεδιασμός και η διαχείριση είναι σημαντικά σε όλες  τις 

πτυχές της ζωής σε κάθε σημείο. 

«Με το σωστό σχεδιασμό, κάθε δάσκαλος, λογιστής, γιατρός και επαγγελματίας 

παίκτης του χόκεϋ μπορεί να αναπτύξει δημιουργικές και καινοτόμες λύσεις για 

τη διαμόρφωση επιχειρήσεων». 

 

Σύμφωνα με τον Greg Overholt τα έξι βήματα είναι: 

1. Προσδιορίστε το πρόβλημα και το όραμα σας πίσω από αυτό 

2. Βρείτε ανθρώπους  που μπορούν να σας βοηθήσουν και να είναι ενθουσιώδεις ως προς 

την ιδέα σας και την πιθανή επιχείρησή σας 

3. Προσδιορίστε το μοντέλο σας, τον αντίκτυπο και την καταλληλότητά του 

4. Διασκεδάστε αποτυγχάνοντας και μαθαίνοντας 

5. Φέρτε ανθρώπους στον οργανισμό σας και γίνετε δεκτικοί στην βοήθεια 

6. Αναλογιστείτε εάν χρειάζεται να "εγκαταλέιψετε" ή να "αναπτυχθείτε" 

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.youtube.com/watch?v=7178mTndI6A  

 

https://studentsofferingsupport.org/
https://www.youtube.com/watch?v=7178mTndI6A
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ – ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΣΚΕΨΗ 

Διάρκεια 1 ώρα  

Σύντομη 
περιγραφή 

Μάθετε για τη βιωσιμότητα και την ηθική στις επιχειρήσεις και για 

συναφή θέματα όπως η κυκλική οικονομία και ο αντίκτυπος των 

δράσεων 

Μαθησιακά 
Αποτελέσματα 

Στο τέλος αυτού του κεφαλαίου, οι μαθητές πρέπει να είναι σε θέση: 

• Να κατανοούν τις βασικές έννοιες ηθικής που πλαισιώνουν την ηθική 
φιλοσοφία των επιχειρήσεων 

• Να επιδεικνύουν κατανόηση των πρακτικών βιωσιμότητας 

• Να εντοπίζουν ηθικά ζητήματα 

• Να προσδιορίζουν τα κύρια χαρακτηριστικά της Εταιρικής Κοινωνικής 
Ευθύνης 

• Να κατανοούν τα κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά 
ζητήματα σε επιχειρηματικό πλαίσιο 

• Να κατανοούν τις συνέπειες των ενεργειών σε σχέση με την 
βιωσιμότητα 

• Να μάθουν πώς να αναπτύσσουν ένα υπεύθυνο προϊόν σύμφωνα με 
τις αρχές της κυκλικής οικονομίας 

• Πώς να ενεργούν ηθικά και βιώσιμα σε ένα επιχειρηματικό πλαίσιο 

• Εφαρμογή της κοινωνικής ευθύνης στις επιχειρήσεις 

• Ανάπτυξη επιχειρηματικών μοντέλων με βάση την κυκλική οικονομία 
και τις βιώσιμες πρακτικές 

• Φαντασία 

• Δημιουργικότητα 

• Ηθική σκέψη 

• Βιώσιμη σκέψη 

• Ευρηματικότητα 

• Δεξιότητες συνεργασίας 

• Επικοινωνία 
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• Οργανωτικές δεξιότητες 

• Επίλυση προβλημάτων 

• Λήψη αποφάσεων 

• Κριτική σκέψη 

• Ευελιξία/Προσαρμοστικότητα 

• Πειραματισμός 

• Επίγνωση της κατάστασης 

• Θέσπιση στόχων 

Δραστηριότητες – Πριν από την έναρξη του κεφαλαίου 

Δραστηριότητα 1 Κουίζ ηθικής και βιώσιμης σκέψης 

Στόχος της 
Δραστηριότητας 

Αυτο-αξιολόγηση του επιπέδου γνώσεων πριν από την έναρξη του 
κεφαλαίου 

Διάρκεια 5 λεπτά 

Είδος 
Δραστηριότητας 

Κουίζ: 5 ερωτήσεις 

Δραστηριότητες – Μετά την ολοκλήρωση του κεφαλαίου 

Δραστηριότητα 2 Κουίζ ηθικής και βιώσιμης σκέψης 

Στόχος της 
Δραστηριότητας 

Αξιολόγηση του επιπέδου γνώσεων μετά την ολοκλήρωση του 
κεφαλαίου 

Διάρκεια 5 λεπτά 

Είδος 
Δραστηριότητας 

Κουίζ: 5 ερωτήσεις 

Δραστηριότητες – Κατά τη διάρκεια της Εκπαίδευσης 

Δραστηριότητα 3 Κοινωνική επιχειρηματικότητα 

Στόχος της 
Δραστηριότητας 

Μάθετε περισσότερα για την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα σε αυτόν 
τον σύνδεσμο. Δείτε Παραδείγματα Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας 
καθώς και ιδέες και συμβουλές πουν έχουν να προσφέρουν ορισμένοι 
επιτυχημένοι κοινωνικοί επιχειρηματίες! Τι ιδέες έχετε να προσφέρετε 
οι ίδιοι; Συζήτηση. 

Διάρκεια 20 λεπτά 

Είδος Περαιτέρω Ανάγνωση / Αναστοχασμός / Βίντεο / Συζήτηση 

https://blog.hubspot.com/sales/social-entrepreneurship
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Δραστηριότητας 

Δραστηριότητες – Κατά τη διάρκεια της Εκπαίδευσης 

Δραστηριότητα 4 17 Στόχοι Κοινωνικής Ανάπτυξης (SGDs) 

Στόχος της 
Δραστηριότητας 

Αναλογιστείτε τους 17 Στόχους Κοινωνικής Ανάπτυξης (SGD) 
ανατρέχοντας στον αντίστοιχο ιστότοπο του ΟΗΕ όπου μπορείτε να 
βρείτε αναλυτικές πληροφορίες για καθέναν από αυτούς. 
Παρακολουθήστε σχετικό  βίντεο. Ποιοι από αυτούς σας φαίνονται 
λογικοί και ποιους δεν είχατε σκεφτεί ποτέ; Συζήτηση 

Διάρκεια 30  λεπτά 

Είδος 
Δραστηριότητας 

Περαιτέρω Ανάγνωση / Αναστοχασμός / Βίντεο / Συζήτηση 

Δραστηριότητες – Κατά τη διάρκεια της Εκπαίδευσης 

Δραστηριότητα 5 Κυκλική Οικονομία 

Στόχος της 
Δραστηριότητας 

Παρακολουθήστε βίντεο, το οποίο εξηγεί την έννοια της κυκλικής 
οικονομίας. Παρακολουθήστε αυτό το βίντεο για να μάθετε τι 
πραγματικά συμβαίνει με το πλαστικό που πετάτε και αυτό το βίντεο 
για να μάθετε για τον κύκλο ζωής ενός t-shirt. Αναλογιστείτε τα 
παραπάνω και συμμετάσχετε στη συζήτηση σχετικά με τον Ηθικό 
Καταναλωτισμό και το τι μπορείτε να κάνετε εσείς ως άτομο για να 
βοηθήσετε το περιβάλλον. 

Διάρκεια 15 + 25  λεπτά 

Είδος 
Δραστηριότητας 

Βίντεο - Συζήτηση 

Δραστηριότητες – Κατά τη διάρκεια της Εκπαίδευσης 

Δραστηριότητα 6 Ξανασκεφτείτε ένα επιχειρηματικό μοντέλο 

Στόχος της 
Δραστηριότητας 

Παρακολουθήστε το παρακάτω βίντεο μιας διάσημης βασκικής 
επωνυμίας ρούχων που εφάρμοσε την κυκλική οικονομία στην 
επιχείρησή της. Σκεφτείτε μια πιθανή δική σας επιχειρηματική ιδέα και 
πώς θα εφαρμόζατε την έννοια της κυκλικής οικονομίας στο 
επιχειρηματικό σας μοντέλο. 

Διάρκεια 5 + 25  λεπτά 

Είδος 
Δραστηριότητας 

Βίντεο / Αναστοχασμός / Χαρτογράφηση Επιχειρηματικού Σχεδίου 

https://www.undp.org/sustainable-development-goals
https://www.youtube.com/watch?v=0XTBYMfZyrM&t=78s
https://www.youtube.com/watch?v=7b9R82vrA40
https://www.youtube.com/watch?v=_6xlNyWPpB8
https://www.youtube.com/watch?v=BiSYoeqb_VY
https://www.youtube.com/watch?v=cmkgfpgggII
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Πηγές – Βίντεο, Παρουσιάσεις, Διαδικτυακά Άρθρα, Θεωρία, Infographics 

Ιστοσελίδα για την 
Κοινωνική 

Επιχειρηματικότητα 

https://blog.hubspot.com/sales/social-entrepreneurship  

 

Ιστοσελίδα του 
ΟΗΕ με 17 SDG 

https://www.undp.org/sustainable-development-goals  

Βίντεο για 17 SDG  https://www.youtube.com/watch?v=0XTBYMfZyrM&t=78s  

Βίντεο που εξηγεί 
την κυκλική 

οικονομία 

https://www.youtube.com/watch?v=7b9R82vrA40  

 

Βίντεο με θέμα ‘Τι 
συμβαίνει με το 

πλαστικό που 
πετάτε’ 

https://www.youtube.com/watch?v=_6xlNyWPpB8  

 

Βίντεο για τον 
κύκλο ζωής ενός t-

shirt 

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

Βίντεο από μια 
διάσημη βασκική 

επωνυμία ρούχων 
που έχει 

εφαρμόσει την 
κυκλική οικονομία 

στην επιχείρησή 
της 

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

https://blog.hubspot.com/sales/social-entrepreneurship
https://www.undp.org/sustainable-development-goals
https://www.youtube.com/watch?v=0XTBYMfZyrM&t=78s
https://www.youtube.com/watch?v=7b9R82vrA40
https://www.youtube.com/watch?v=_6xlNyWPpB8
https://www.youtube.com/watch?v=BiSYoeqb_VY
https://www.youtube.com/watch?v=cmkgfpgggII
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Πριν ξεκινήσουμε.. 

 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 

 Κουίζ 
 
1. Η ακόλουθη πρόταση είναι σωστή; Η ηθική και βιώσιμη σκέψη αφορά την συμπερι-
φορά με ηθικό τρόπο, τη αειφόρο σκέψη, την αξιολόγηση του αντίκτυπου και την υπευ-
θυνότητα. 
α) Ναι 
β) Όχι 
 
2. Ποιοι είναι οι 3 Πυλώνες της Βιωσιμότητας; 
 
α) Περιβάλλον, Κοινωνία, Οικονομία 
β) Ενέργεια, Έρευνα & Ανάπτυξη, Εκπαίδευση 
γ) Πολιτισμός, Πολιτική, Ίσες Ευκαιρίες 
 
3. Τι σημαίνει ο όρος SDG; 
 
α) Βιώσιμα Ψηφιακά Αγαθά 
β) Επιχορηγήσεις για την Κοινωνική Ανάπτυξη 
γ) Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης 
 
4. Στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της, μια επιχείρηση θα πρέπει να α-
ποφεύγει να εμπλέκεται σε: 
 
α) Greenwashing 
β) Εθελοντισμό 
γ) Ηθικές εργασιακές πρακτικές 
 
5. Ποιο είναι το σύνθημα της κυκλικής οικονομίας; 
 
α) Take-make-waste 
β) Take-make-reuse 
γ) Take-make-reuse/repair 
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Κεφάλαιο 3. Ιδέες και Ευκαιρίες - Ηθική και Βιώσιμη Σκέψη 

3.1 Εισαγωγή 

Το Κεφάλαιο 3 αφορά στην «Ηθική και βιώσιμη σκέψη», η οποία είναι μία εκ των 15 ικανοτήτων 

που πρέπει να αναπτυχθούν ώστε να γίνετε επιχειρηματίας, σύμφωνα με το Πλαίσιο 

Επιχειρηματικών Ικανοτήτων ΕC, γνωστό ως EntreComp. Η «Ηθική και βιώσιμη σκέψη» ανήκει 

στoν τομέα ικανοτήτων «Ιδέες και ευκαιρίες» του EntreComp. 

3.2 Τι είναι η ηθική και η βιώσιμη σκέψη; Γιατί είναι σημαντική για την Κοινωνική 
Επιχειρηματικότητα; 

Η ηθική και βιώσιμη σκέψη έχει να κάνει με την ικανότητα αξιολόγησης των συνεπειών και του 

αντίκτυπου των ιδεών, των ευκαιριών που παρουσιάζονται και των ενεργειών που 

πραγματοποιούνται. Αφορά τις στάσεις, τις συμπεριφορές, τις αξίες και τη νοοτροπία που 

πρέπει να έχει ένας επιχειρηματίας ή οποιοδήποτε πρόσωπο, οργανισμός κ.λπ. για να λαμβάνει 

ηθικές αποφάσεις, να σκέφτεται και να ενεργεί με βιώσιμο τρόπο. 

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Πλαίσιο Επιχειρηματικών Ικανοτήτων EC, οι Κοινωνικοί 
Επιχειρηματίες θα πρέπει: 

 
1. Να αξιολογούν τις συνέπειες των ιδεών που δημιουργούν αξία και τις επιπτώσεις της 

επιχειρηματικής δράσης τους στην κοινότητα-στόχο, την αγορά, την κοινωνία και το 
περιβάλλον 

2. Να αναστοχάζονται σχετικά με το πόσο βιώσιμοι είναι οι μακροπρόθεσμοι κοινωνικοί, 
πολιτιστικοί και οικονομικοί στόχοι και σχετικά με την επιλεγμένη πορεία δράσης 

3. Να ενεργούν υπεύθυνα 

Με άλλα λόγια, η ηθική και η βιώσιμη σκέψη μπορεί να αναλυθεί σε ηθική συμπεριφορά, 

βιώσιμη σκέψη, αξιολόγηση του αντίκτυπου και υπευθυνότητα. Συνήθως, ένας ηθικά 

σκεπτόμενος επιχειρηματίας δεν έχει στο μυαλό του αποκλειστικά το κέρδος αλλά και τους 

ανθρώπους και τον πλανήτη. Η παραδοσιακή μορφή επιχειρηματικότητας όπου ο μοναδικός 

στόχος είναι το κέρδος θεωρείται παρωχημένη. Στον σημερινό κόσμο, τα κίνητρα για την ίδρυση 

μιας επιχείρησης έχουν αλλάξει σημαντικά, όπως και τα κίνητρα των καταναλωτών όταν 

πρόκειται να αγοράσουν κάτι. 
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Η Κοινωνική Επιχειρηματικότητα έχει να κάνει με την ανάπτυξη μιας επιχείρησης που εκτός από 

το κέρδος που έχει στο μυαλό της, λαμβάνει επίσης υπόψη της την κοινωνική ευθύνη και αξία, 

καθώς και το περιβάλλον. Είναι επομένως προφανές ότι η ηθική συμπεριφορά και η βιώσιμη 

σκέψη πρέπει να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή κάθε επίδοξου κοινωνικού επιχειρηματία. 

Ο κοινωνικός επιχειρηματίας είναι ένα άτομο που ξεκινά ένα επιχειρηματικό εγχείρημα με 

σκοπό να αντιμετωπίσει κοινωνικά ζητήματα και να συμβάλει στο κοινωνικό καλό. Οι 

επιχειρήσεις αυτές μπορούν να έχουν κερδοσκοπικό, μη κερδοσκοπικό ή υβριδικό μοντέλο, 

αλλά τα κεφάλαια χρησιμοποιούνται συνήθως για την στήριξη των λειτουργικών δαπανών και 

την ανάπτυξη προγραμμάτων για την υποστήριξη των αγορών-στόχων. 

Οι αποφάσεις κοινωνικής επιχειρηματικότητας θα πρέπει πάντα να λαμβάνονται με γνώμονα 

την ηθική και βιώσιμη σκέψη και το βασικό ερώτημα θα πρέπει να είναι: 

Τι είναι πιο σημαντικό; Το κέρδος, οι άνθρωποι ή ο πλανήτης; 

Οι τρεις αυτοί παράγοντες (Κέρδος, Άνθρωποι, Πλανήτης) είναι ευρέως γνωστοί ως οι βασικές 

πρωτοβουλίες των επιχειρήσεων και η βιωσιμότητα είναι ο συνδετικός κρίκος τους. 

 

Εικόνα 5: Τι είναι πιο σημαντικό; Το κέρδος, οι άνθρωποι ή ο πλανήτης; 

Στην εποχή του αυξημένου ανταγωνισμού, η κοινωνική υπευθυνότητα αποτελεί παράγοντα 

διαφοροποίησης που επιτρέπει σε πολλές επιχειρήσεις να απευθύνονται σε συγκεκριμένες  

δημογραφικά ομάδες αγοραστών. Οι καταναλωτές, τώρα περισσότερο από ποτέ, εμπιστεύονται 

τις επιχειρήσεις που οι ίδιοι πιστεύουν ότι δεσμεύονται να αναλάβουν δράση. 
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3.3 Τι είναι η βιωσιμότητα και η ηθική στις επιχειρήσεις; Κοινωνική, Οικονομική και 
Περιβαλλοντική Βιωσιμότητα 

Η Παγκόσμια Σύνοδος Κορυφής για την Κοινωνική Ανάπτυξη το 2005 όρισε τη βιωσιμότητα ως 

την ενοποίηση κοινωνικών, περιβαλλοντικών και οικονομικών παραγόντων. 

Μια πραγματικά βιώσιμη, ηθική επιχείρηση θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τους 3 

προαναφερθέντες παράγοντες, οι οποίοι είναι επίσης γνωστοί ως οι τρεις (3) πυλώνες της 

Βιωσιμότητας: 

1. Κοινωνικός Παράγοντας (Υπευθυνότητα/Ισότητα) - Άνθρωποι 

2. Περιβαλλοντικός Παράγοντας (Προστασία) - Πλανήτης 

3. Οικονομικός Παράγοντας (Βιωσιμότητα) – Κέρδος 

Οι παράγοντες αυτοί αντιπροσωπεύουν τους βασικούς τομείς στους οποίους απαιτούνται 
αλλαγές προκειμένου να διασφαλιστεί η μακροζωία και η υγεία του πλανήτη και της 
ανθρωπότητας. Η βιωσιμότητα μπορεί να επιτευχθεί μόνο εάν και οι 3 παραπάνω πυλώνες είναι 
ισορροπημένοι. Η αποτυχία αντιμετώπισης του ενός επηρεάζει τους άλλους δύο, επομένως 
είναι σημαντικό να αντιμετωπιστούν και οι 3 εξίσου. 

Η βιωσιμότητα και η ηθική έχουν καταστεί βασικές προτεραιότητες για πολλές επιχειρήσεις, 
επιφέροντας μια μορφή πίεσης στις τελευταίες προκειμένου να δείξουν πώς σκοπεύουν να 
δεσμευτούν και να προσφέρουν τα αγαθά και τις υπηρεσίες τους με βιώσιμο τρόπο. Επιδιώκουν 
όχι μόνο το οικονομικό κέρδος αλλά και το κοινωνικό καλό και την προστασία του 
περιβάλλοντος. Επομένως, είναι ζωτικής σημασίας να επικεντρωθούν στην ανάπτυξη σχεδίων 
που συνδυάζουν τη μακροπρόθεσμη κερδοφορία με τη μέγιστη δυνατή κοινωνική ευθύνη και 
την προστασία του περιβάλλοντος. 

 
Εικόνα 6: Οι 3 Πυλώνες της Αειφορίας 
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ 

Η κοινωνική βιωσιμότητα αφορά την κοινωνική ευθύνη και την αμοιβαία κατανόηση ότι όλες οι 
ενέργειες πρέπει να γίνονται προς όφελος της ευρύτερης κοινότητας για να επιτευχθεί 
κοινωνικοοικονομική ισότητα. 

Μια βιώσιμη επιχείρηση θα πρέπει να έχει την υποστήριξη και την έγκριση των εργαζομένων 
της, των ενδιαφερομένων μερών και της κοινότητας στην οποία δραστηριοποιείται. Αυτό 
έγκειται στη δίκαιη μεταχείριση των εργαζομένων και στο να είναι καλός “γείτονας” και μέλος 
της κοινότητας. Πολλές επιχειρήσεις υιοθετούν «επιχειρηματικές αξίες», όπως η 
διαφορετικότητα, η ένταξη, η εμπιστοσύνη, οι δίκαιοι μισθοί κ.λπ. στην επιχειρηματική τους 
στρατηγική, σε μια προσπάθεια να ενσωματώσουν την υπευθυνότητα, την ανθρωπιά και τον 
σεβασμό στον επιχειρηματικό τομέα. 

Μερικά παραδείγματα περιλαμβάνουν: 
 

 προμήθεια προϊόντων από εργοστάσια με καλό και ασφαλές περιβάλλον εργασίας 
 χρήση ανακυκλωμένων υλικών 
 διασφάλιση ότι οι στόλοι οχημάτων είναι ηλεκτρικοί ή υβριδικοί 
 δωρεές για τις ανάγκες των πελατών 
 συγκέντρωση κεφαλαίων, χορηγίες, υποτροφίες και επενδύσεις σε τοπικά δημόσια έργα 
 συμμετοχή των εργαζομένων στις αποφάσεις σχετικά με τις φιλανθρωπικές δράσεις 
 προγράμματα κατάρτισης δεξιοτήτων σχετικά με την αγορά 
 βιώσιμη γεωργία και δωρεές τροφίμων 
 πρωτοβουλίες για την ασφάλεια των εργαζομένων 
 πρωτοβουλίες ενδυνάμωσης των γυναικών 
 παροχή ανταποδοτικών παροχών (καλύτερες παροχές μητρότητας και πατρότητας, ευέ-

λικτο χρονοδιάγραμμα και ευκαιρίες μάθησης και ανάπτυξης) 
 ένταξη της καθολικής προσβασιμότητας στο σχεδιασμό ψηφιακών προϊόντων 
 αύξηση της διαφάνειας της εφοδιαστικής αλυσίδας 
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ 

Αφορά επιχειρήσεις που καταβάλλουν πραγματική προσπάθεια για να καταστήσουν τις 
λειτουργίες και τους χώρους εργασίας τους περισσότερο περιβαλλοντικά βιώσιμους, 
προκειμένου να προστατευτεί το φυσικό περιβάλλον και να ελαχιστοποιηθεί η εξάντληση  
φυσικών πόρων, καθώς και να ευθυγραμμιστούν με μια αυξανόμενη ανάγκη για δράση σχετικά 
με το κλίμα. Πολλές επιχειρήσεις έχουν συνειδητοποιήσει ότι η φροντίδα του περιβάλλοντος 
μπορεί να έχει θετικό οικονομικό αντίκτυπο. 

Σε μια ομιλία του για την κλιματική αλλαγή, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες 
υποστηρίζει ότι, «Η συμφιλίωση με τη φύση είναι το καθοριστικό καθήκον του 21ου αιώνα. 
Πρέπει να αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για όλους, παντού». Υποστήριξε ότι πρέπει να 
επανεξετάσουμε τη σχέση μας με τον πλανήτη και να ενθαρρύνουμε πρακτικές που οδηγούν σε 
ένα πιο βιώσιμο μέλλον. 

Η επανεκτίμηση των περιβαλλοντικών τους επιπτώσεων είναι η νέα τάση για τις επιχειρήσεις 
στις μέρες μας όπου η κλιματική αλλαγή είναι ένα τόσο κρίσιμο ζήτημα. Οι επιχειρήσεις 
εφαρμόζουν εκ νέου τις στρατηγικές τους για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής με 
δράσεις που κυμαίνονται από τη μετάβαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μέχρι τις νέες 
πολιτικές συσκευασίας και ανακύκλωσης. 

Ο στόχος είναι να εμπλακούν σε φιλικές προς το περιβάλλον δράσεις όπως η μείωση του 
αποτυπώματος άνθρακα, η μείωση ή η εξάλειψη των αποβλήτων, η χρήση λιγότερου νερού, η 
προώθηση της ανακύκλωσης και των αγορών με οικολογική συνείδηση, η χρηματοδότηση 
σχετικών έργων, η ελαχιστοποίηση των εκπομπών διοξειδίου άνθρακα και η συσκευασία 
προϊόντων με ανακυκλωμένο υλικό (πράσινη συσκευασία). 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ 

Αφορά την αλλαγή προοπτικής και τη μεταβολή ενός επιχειρηματικού στόχου έτσι ώστε από  

αποκλειστικά βραχυπρόθεσμος στόχος για οικονομικό κέρδος να εξισορροπείται 

μακροπρόθεσμα με την ασφάλεια και την επιτυχία, καθώς και με την προστασία του 

περιβάλλοντος και το κοινωνικό καλό.  Παρόλο που το οικονομικό κέρδος αποτελεί 

επιχειρηματική προτεραιότητα, οι βιώσιμες επιχειρήσεις διασφαλίζουν ότι οι δραστηριότητές 

τους δεν δημιουργούν κοινωνικά ή περιβαλλοντικά ζητήματα τα οποία θα έβλαπταν τη 

μακροπρόθεσμη επιτυχία της επιχείρησης και επίσης επικεντρώνονται στη σταδιακή ανάπτυξη 

με μικρότερο κίνδυνο και υψηλότερη απόδοση και οφέλη μακροπρόθεσμα. 

Χωρίς σταθερή κερδοφορία, οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να καινοτομήσουν και να 

λειτουργήσουν, με αρνητικές οικονομικές συνέπειες. Ωστόσο, το κέρδος με οποιοδήποτε κόστος 

είναι εκτός συζήτησης. Το ηθικό και βιώσιμο κέρδος αποτελεί τον μηχανισμό που επιτρέπει στις 

επιχειρήσεις να παρέχουν στην κοινωνία τα απαραίτητα προϊόντα και υπηρεσίες χωρίς να 

βλάπτουν το περιβάλλον ή τις κοινότητές τους. 

Η ορθή επιχειρηματική διακυβέρνηση, η αποτελεσματική αξιοποίηση των 

κοινωνικοοικονομικών πόρων, η εκτίμηση κινδύνων, τα σχέδια έκτακτης ανάγκης, οι 

ανθρωποκεντρικές πρακτικές, η υπεύθυνη διαχείριση των οικονομικών πόρων και των 

περιουσιακών στοιχείων αποτελούν βασικά μέτρα οικονομικής βιωσιμότητας που πρέπει να 

εφαρμόζονται και να τηρούνται από τους κοινωνικούς επιχειρηματίες.  

Η έμφαση πρέπει δίνεται στους ανθρώπους και στο πώς μπορούν να διατηρήσουν την 

οικονομική σταθερότητα, όπου αυτό είναι δυνατόν. Οι βιώσιμες επιχειρήσεις επιδιώκουν 

ηθικές αποφάσεις όσον αφορά στους προμηθευτές, τους υπαλλήλους και τους πελάτες, μέσω 

της παροχής ενός καλού εργασιακού περιβάλλοντος, της έγκαιρης καταβολής ενός δίκαιου 

μισθού για ένα λογικό αριθμό ωρών, της καταβολής μιας δίκαιης τιμής για αγαθά/υπηρεσίες, 

της παροχής επιδομάτων ασθενείας και γονικών αδειών, της παροχής ενός ασφαλούς μέλλοντος 

και της εξάλειψης της απληστίας (λογικές τιμές, ειλικρινές μάρκετινγκ και ασφαλή 

προϊόντα/υπηρεσίες). 
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3.4 Οι 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) 

Οι 3 πυλώνες που ήδη αναφέρθηκαν συγκεκριμενοποιούνται περαιτέρω από τους 17 Στόχους 

Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών. Αυτοί “αποτελούν επείγουσα έκκληση για δράση 

προς όλες τις χώρες σε μια παγκόσμια εταιρική σχέση”. Αναγνωρίζουν ότι η εξάλειψη της 

φτώχειας και άλλων στερήσεων πρέπει να συμβαδίζει με στρατηγικές που βελτιώνουν την υγεία 

και την εκπαίδευση, μειώνουν τις ανισότητες και τονώνουν την οικονομική ανάπτυξη, ενώ 

παράλληλα αντιμετωπίζουν την κλιματική αλλαγή και εργάζονται για τη διατήρηση των 

ωκεανών και των δασών μας. 

 

Εικόνα 7: Οι 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ 

Οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (SGDs) αποτελούν δράσεις που αναπτύχθηκαν από τα Ηνωμένα 

Έθνη (ΟΗΕ) σε διάφορους τομείς και θεσπίστηκαν με σκοπό την επίτευξη στροφής προς μια πιο 

ηθική και βιώσιμη κοινωνία και έναν πιο βιώσιμο κόσμο. Οι 17 στόχοι είναι όλοι αλληλένδετοι 

και αλληλοσχετιζόμενοι. Αναγνωρίζουν ότι η δράση σε έναν τομέα θα επηρεάσει τα 

αποτελέσματα και σε άλλους και ότι η ανάπτυξη πρέπει να εξισορροπεί την κοινωνική, 

οικονομική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα. 
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3.5 Κύρια Χαρακτηριστικά της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (CSR) είναι ένα μέσο που περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο οι 

επιχειρήσεις μετρούν και ελέγχουν τον αντίκτυπό τους στην κοινωνία. Αυτό περιλαμβάνει τόσο 

θετικές όσο και αρνητικές συνεισφορές στην οικονομία, το περιβάλλον και την κοινωνία. Η 

βασική ιδέα πίσω από την ΕΚΕ είναι οι επιχειρήσεις να επιδιώκουν κοινωνικούς στόχους, εκτός 

από τη μεγιστοποίηση των κερδών τους. 

Το παραπάνω είναι πιο εύκολο για τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις που διαθέτουν περισσότερους 

πόρους, αλλά είναι σημαντικό να εφαρμόζουν την ΕΚΕ και οι μικρότερες επιχειρήσεις, καθώς 

αυτό δε θα ωφελήσει αποκλειστικά την επιχείρηση αλλά μπορεί επίσης να έχει σημαντικό 

αντίκτυπο ιδίως στις τοπικές και μικρότερες κοινότητες. 

Οι επιχειρηματικές πρωτοβουλίες ΕΚΕ επιδιώκουν να συμβάλουν θετικά στα κοινά, την 

οικονομία και το περιβάλλον. Στο σημερινό κοινωνικά ευαισθητοποιημένο αναπτυσσόμενο 

περιβάλλον, οι εργαζόμενοι και οι πελάτες, ιδίως οι νεότερες γενιές, αποδίδουν μεγάλη 

σημασία και αξία στο να εργάζονται και να ξοδεύουν τα χρήματά τους σε επιχειρήσεις που 

δίνουν προτεραιότητα στην ΕΚΕ. 

Η ΕΚΕ μπορεί να αποδειχθεί επωφελής για μια επιχείρηση, μέσω της βελτίωσης της εικόνας της 

επωνυμίας της στο ευρύ κοινό και μέσω της βελτίωσης του ηθικού των εργαζομένων, της 

δέσμευσης τους προς την επιχείρηση καθώς και της ικανοποίησης από την εργασία τους και άρα 

της απόδοσης τους. Μελέτες έχουν δείξει ότι τόσο το ευρύ κοινό όσο και οι εργαζόμενοι 

ανταποκρίνονται θετικά όταν βλέπουν σαφή στοιχεία ΕΚΕ σε μια επιχείρηση και την θεωρούν 

υπόλογη σε διαφορετική περίπτωση. 

Προκειμένου να αναδειχθεί το πόσο σημαντική έχει γίνει η ΕΚΕ, μια έρευνα της Cone 

Communications έδειξε ότι πάνω από το 60% των Αμερικανών ευελπιστεί ότι οι επιχειρήσεις θα 

επιφέρουν κοινωνικές και περιβαλλοντικές αλλαγές ελλείψει κυβερνητικών ρυθμίσεων. Σχεδόν 

το 90% των καταναλωτών που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσαν ότι θα αγόραζαν ένα προϊόν 

επειδή μια επιχείρηση θα υποστήριζε ένα ζήτημα για το οποίο ενδιαφέρονται. Το πιο σημαντικό 

είναι ότι σχεδόν το 75% δήλωσε ότι θα αρνούνταν να αγοράσουν από μια επιχείρηση εάν 

μάθαιναν ότι η επιχείρηση αυτή υποστήριζε ένα ζήτημα αντίθετο με τις πεποιθήσεις τους. 
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Υπάρχουν διάφοροι τύποι/διάφορες κατηγορίες ΕΚΕ, η επιτυχία των οποίων αποτυπώνεται 

μέσω μετρήσιμων βασικών δεικτών απόδοσης. Οι σημαντικότερες κατηγορίες είναι οι εξής: 

 Φιλανθρωπικές δράσεις: Δωρεές οποιαδήποτε μορφής (χρήματα, προϊόντα, υπηρεσίες) 
σε κοινωνικούς σκοπούς. 

 Ηθικές εργασιακές πρακτικές: Ευέλικτα και λογικά ωράρια, γονικές άδειες, δίκαιες και 
ίσες αμοιβές τόσο για άνδρες όσο και για γυναίκες, ποικιλομορφία, συμπεριληπτικότητα 
κ.λπ. 

 Περιβαλλοντικές προσπάθειες: Μέτρα για τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα και 
επενδύσεις σε πράσινες τεχνολογίες. 

 Εθελοντισμός: Εκδηλώσεις που σχετίζονται με την κοινότητα χωρίς να αναμένεται α-
ντάλλαγμα. 

 Διαφάνεια: των επιχειρηματικών μεθόδων και των θεμάτων ημερήσιας διάταξης 

Είναι σημαντικό οι πρωτοβουλίες ΕΚΕ να εμπλέκουν τους εργαζόμενους όχι μόνο στην 

πραγματική δραστηριότητα αλλά και στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Το να αισθάνονται 

μέρος της διαδικασίας και να συμβάλλουν σε έναν σκοπό στον οποίο πιστεύουν, θα έχει ως 

αποτέλεσμα τη δέσμευσή τους. Επίσης, θα εξαλείψει τον προβληματισμό σχετικά με το εύρος 

των πρωτοβουλιών ΕΚΕ ή/και το εάν είναι αμφίβολες ή όχι. 

Υπάρχουν ορισμένα σημεία που οφείλει να αποφεύγει μια επιχείρηση ενώ ταυτόχρονα θα 

πρέπει να φροντίζει να συμμετέχει στην ΕΚΕ για τους σωστούς λόγους. Για παράδειγμα, η 

συμμετοχή σε φιλανθρωπικές προσπάθειες που δεν σχετίζονται με την κύρια επιχειρηματική 

της εστίαση, η χρήση ευκαιριών ΕΚΕ αποκλειστικά για σκοπούς μάρκετινγκ ή/και η χρήση της 

ΕΚΕ για να δοθεί μια ψευδής εντύπωση εντιμότητας, γνωστή και ως greenwashing, αποτελούν 

παράγοντες που θα μπορούσαν να βλάψουν τη φήμη μιας επιχείρησης τόσο εσωτερικά 

(εργαζόμενοι) όσο και εξωτερικά (καταναλωτές, ευρύ κοινό). Αντ’ αυτού, οι επιχειρήσεις θα 

πρέπει να προσπαθήσουν να εντοπίσουν έναν σκοπό στον οποίο πιστεύουν, να τον υιοθετούν 

μακροπρόθεσμο αντί μεμονωμένα και να επιχειρήσουν αυτό το επιπλέον βήμα προς τα εμπρός 

με σκοπό να ανοίξουν το δρόμο για να ακολουθήσουν και άλλοι. 
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3.6 Η κυκλική οικονομία και τα χαρακτηριστικά της 

Η κυκλική οικονομία είναι ένα εναλλακτικό οικονομικό μοντέλο, που έρχεται να αντικαταστήσει 

το τρέχον γραμμικό μοντέλο «take-make-waste». Το νέο αυτό μοντέλο  περιλαμβάνει την 

αποτελεσματική χρήση πόρων και την προτεραιότητα στις ανανεώσιμες πηγές, τη 

μεγιστοποίηση της χρήσης και της διάρκειας ζωής ενός προϊόντος προκειμένου να αποκομιστεί 

η μέγιστη δυνατή αξία του και την ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση υποπροϊόντων και 

απορριμμάτων για την κατασκευή νέων υλικών ή προϊόντων. Με άλλα λόγια, προκειμένου να 

επιτευχθεί κυκλική οικονομία προς όφελος του κοινωνικού συνόλου και του περιβάλλοντος, 

κάθε στοιχείο του μοντέλου «take-make-waste» θα πρέπει να μετασχηματιστεί λαμβάνοντας 

υπόψη: 

 τις μεθόδους διαχείρισης των πόρων 

 τις μεθόδους δημιουργίας και χρήσης των προϊόντων 

 τις μεθόδους διαχείρισης αυτών των προϊόντων και των υλικών τους μετά την χρήση 

τους 

Σε σύγκριση με το μοντέλο γραμμικής οικονομίας, το μοντέλο κυκλικής οικονομίας λειτουργεί 

με πολύ πιο ομαλό και πιο βιώσιμο τρόπο. Η κύρια έμφαση δίνεται στη διατήρηση της 

προστιθέμενης αξίας των υλικών με ταυτόχρονη εξάλειψη των αποβλήτων σε όσο το δυνατόν 

μεγαλύτερο βαθμό. Η κυκλική οικονομία επικεντρώνεται στη χρήση των προϊόντων ως πόρων. 

Φυσικά, τα απορρίματα δεν αποφεύγονται αλλά μειώνονται σημαντικά. Το μοντέλο βασίζεται 

σε 3 αρχές: 

 Εξάλειψη των αποβλήτων και της ρύπανσης 

 Επαναχρησιμοποίηση προϊόντων και υλικών (διατήρηση τους σε χρήση) 

 Αναγέννηση των φυσικών συστημάτων 
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Εικόνα 8: Γραμμική οικονομία έναντι κυκλικής οικονομίας 

Η κυκλική οικονομία στηρίζεται στη μετάβαση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και υλικά.  

Αποσυνδέει την οικονομική δραστηριότητα από την κατανάλωση πεπερασμένων πόρων. Είναι 

ένα ανθεκτικό σύστημα αποδοτικό για τις επιχειρήσεις, τους ανθρώπους και το περιβάλλον. Σε 

μια κυκλική οικονομία, οι κατασκευαστές σχεδιάζουν τα προϊόντα ώστε να είναι 

επαναχρησιμοποιήσιμα, για παράδειγμα οι ηλεκτρικές συσκευές σχεδιάζονται με τέτοιο τρόπο 

ώστε να επισκευάζονται ευκολότερα. 

Τα προϊόντα και οι πρώτες ύλες επαναχρησιμοποιούνται επίσης όσο το δυνατόν περισσότερο.  

Ένα παράδειγμα αποτελεί η ανακύκλωση πλαστικού για την κατασκευή νέων πλαστικών 

προϊόντων. Η κυκλική οικονομία παρέχει τα εργαλεία για την αντιμετώπιση της κλιματικής 

αλλαγής και της απώλειας της βιοποικιλότητας αντιμετωπίζοντας έτσι σημαντικές κοινωνικές 

ανάγκες. Παρέχει επίσης στους ανθρώπους την δυνατότητα να αυξήσουν την ευημερία, τις 

θέσεις εργασίας και την ανθεκτικότητα, μειώνοντας παράλληλα τις εκπομπές αερίων του 

θερμοκηπίου, τα απόβλητα και τη ρύπανση. 
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Εικόνα 9: Κυκλική Οικονομία 

3.7  Ένα Επιχειρηματικό Μοντέλο Σύμφωνα με το Πρότυπο της Κυκλικής Οικονομίας 

Στις μέρες μας οι επιχειρήσεις επιδιώκουν την αναδιάρθρωση των επιχειρηματικών μοντέλων 

τους προκειμένου να παραμείνουν επίκαιρες και να επιδείξουν ανθεκτικότητα. Από τους 

ποικίλους λόγους πίσω από αυτό, ένας ξεχωρίζει: η πραγματική αξία που παρέχεται στον τελικό 

καταναλωτή. Παρόλο που μπορεί να είναι ένας από τους πιο συνήθεις όρους που 

χρησιμοποιούνται στο εταιρικό λεξικό, η συχνότητα και η ασάφεια με την οποία 

χρησιμοποιείται ο όρος «επιχειρηματικό μοντέλο» υποδηλώνουν ότι απαιτείται 

επαναπροσδιορισμός. 

Υπάρχουν ποικίλοι ορισμοί των επιχειρηματικών μοντέλων. Απεικονίζουν «το περιεχόμενο, τη 

δομή και τη διαχείριση των συναλλαγών που έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να δημιουργούν αξία 

μέσω της εκμετάλλευσης επιχειρηματικών ευκαιριών» ή αντιπροσωπεύουν «τη λογική του 

οργανισμού, τον τρόπο λειτουργίας του και τον τρόπο με το οποίο δημιουργεί και αποκτά αξία 

για τα ενδιαφερόμενα μέρη του». Τα επιχειρηματικά μοντέλα αποτελούν επίσης αναφορές που 

εξηγούν τον τρόπο λειτουργίας των οργανισμών, συμπεριλαμβανομένου του του τρόπου με τον 

οποίο παρέχουν αξία στους πελάτες με κατάλληλο κόστος. 

Είναι «ένα σύνολο καθοριστικών αποφάσεων οι οποίες ρυθμίζουν συνολικά τον τρόπο με τον 

οποίο μια επιχείρηση κερδίζει τα έσοδά της, επωμίζεται τα έξοδα της και διαχειρίζεται τους 

κινδύνους» και περιλαμβάνουν «τίποτα λιγότερο από την οργανωτική και χρηματοοικονομική 

“αρχιτεκτονική” μιας επιχείρησης». 
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Ένα πρόσφατο άρθρο, προβάλλει τα 5 επιχειρηματικά μοντέλα που αναδιαμορφώνουν τον 

τρόπο με τον οποίο εργαζόμαστε, ζούμε και δημιουργούμε αξία. Το άρθρο τονίζει τη σημασία 

της αξιοποίησης των υφιστάμενων μοντέλων από τις επιχειρήσεις προκειμένου να είναι 

επιτυχημένες κατά το έτος 2020: 

1. Οικονομία του πλήθους 

2. Οικονομία δεδομένων/Ελεύθερη οικονομία 

3. Έξυπνη οικονομία 

4. Κυκλική οικονομία 

5. Αποκεντρωμένες αυτόνομες οργανώσεις (DAO's) 

Η ανθρώπινη δραστηριότητα έχει συνδεθεί με μια παγκόσμια «έκτη μαζική εξαφάνιση» ζωικών 

ειδών καθώς και με την «μαζική ανθρωπογενή αλλοίωση της βιοποικιλότητας και του  

οικοσυστήματος που είναι απαραίτητα για τον πολιτισμό». Ουσιαστικά, οι πόροι μας 

παγκοσμίως είναι πεπερασμένοι και υπερβαίνουμε την εκμετάλλευση τους. Σε αναζήτηση 

εναλλακτικών λύσεων, ο τομέας της βιομηχανικής οικολογίας (IE) παρείχε τα θεμέλια για την 

ιδέα της κυκλικής οικονομίας (CE). Με βάση την αρχική ιδέα της βιομηχανικής οικολογίας (IE), 

η κυκλική οικονομία (CE) έχει πρόσφατα γίνει δημοφιλής τόσο ως δημόσια πολιτική όσο και ως 

επιχειρηματική αντίληψη. 

 Παράδειγμα: Ανακατασκευασμένος ιατρικός εξοπλισμός 

Ας προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε το οικονομικό μοντέλο της κυκλικής οικονομίας μέσω 

του παραδείγματος μιας επιχείρησης που παράγει προϊόντα ιατρικής απεικόνισης για 

επαγγελματίες υγείας, νοσοκομεία, κλινικές κ.λπ. Τα προϊόντα κατασκευάζονται από πρώτες 

ύλες και η επιχείρηση αποφασίζει να επεκτείνει τις δραστηριότητές της ενσωματώνοντας στη 

παραγωγική διαδικασία προϊόντα που δημιουργούνται με χρήση ανακυκλωμένων υλικών, σε 

ελκυστική τιμή. Με αυτόν τον τρόπο, όλο και περισσότεροι τελικοί καταναλωτές θα έχουν την 

δυνατότητα αγοράς τέτοιων τεχνολογικών προϊόντων, ενώ παράλληλα θα ενισχυθεί ο θετικός 

αντίκτυπος της επιχειρηματικής ηθικής και της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (η φροντίδα για 

το περιβάλλον) όσο και τα κέρδη. 
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Το παραπάνω παράδειγμα επιχειρηματικού μοντέλου βασίζεται στους άξονες της κυκλικής 
οικονομίας. Πιο συγκεκριμένα: 

• σχεδιάζονται τα προϊόντα, αναλύοντας τα υλικά που απαιτούνται για την κατασκευή 
τους 

• συλλέγονται τα ανακυκλώσιμα υλικά από ειδικά σημεία συλλογής 
• ταξινομούνται και επεξεργάζονται τα ανακυκλώσιμα υλικά (π.χ. αποσύνθεση) 
• χρησιμοποιούνται επιλεγμένα ανακυκλώσιμα υλικά για την παραγωγή 
• διανέμονται τα προϊόντα στους καταναλωτές 
• επισκευάζονται τυχόν ελαττωματικά προϊόντα που πρόκειται να επαναχρησιμοποιη-

θούν 

 

Εικόνα 10: Επιχειρηματικό μοντέλο βασισμένο στην κυκλική οικονομία 

3.8 Συνέπειες και Αντίκτυπος των Δράσεων 

Οι παραπάνω προσαρμογές, έχουν θετικές επιπτώσεις τόσο στο περιβάλλον όσο και από την 

πλευρά της ΕΚΕ της επιχείρησης, η οποία καταφέρνει, μεταξύ άλλων, να αυξήσει τα κέρδη της. 

Συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα των ενεργειών είναι: 
• η σχετική μείωση ή εξάλειψη των αποβλήτων που παράγονται από την παραδοσιακή 

γραμμή παραγωγής 
• η μείωση της ρύπανσης και της αρνητικής επιβάρυνσης του περιβάλλοντος 
• η επαναχρησιμοποίηση των προϊόντων και υλικών 
• η αναδημιουργία των αρχικά σχεδιασμένων προϊόντων 
• η ενίσχυση της οικολογικής συνείδησης του καταναλωτή 
• η μείωση του κόστους παραγωγής 
• η μείωση των τιμών των τελικών προϊόντων που τα καθιστά πιο προσιτά σε περισσό-

τερους καταναλωτές 
• η αύξηση των κερδών της επιχείρησης 
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Εικόνα 11: Συνέπειες και αντίκτυπος των δράσεων 
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Πόσα έχω μάθει; 

Αφού διδαχθήκαμε περισσότερα για την ηθική και τη βιώσιμη σκέψη, τώρα τι γνωρίζουμε; 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 

 Κουίζ 

1. Η παρακάτω πρόταση είναι σωστή; Η ηθική και βιώσιμη σκέψη αφορά την συμπεριφορά 
με ηθικό τρόπο, τη βιώσιμη σκέψη, την αξιολόγηση του αντίκτυπου και την υπευθυνότητα. 

α) Ναι 

β) Όχι 

 

2. Ποιοι είναι οι 3 Πυλώνες της Βιωσιμότητας; 

α) Περιβάλλον, Κοινωνία, Οικονομία 

β) Ενέργεια, Έρευνα & Ανάπτυξη, Εκπαίδευση 

γ) Πολιτισμός, Πολιτική, Ίσες Ευκαιρίες 

 

3. Τι σημαίνει ο όρος SDG; 

α) Βιώσιμα Ψηφιακά Αγαθά 

β) Επιχορηγήσεις Κοινωνικής Ανάπτυξης 

γ) Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης 

 

4. Στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, μια επιχείρηση θα πρέπει να αποφεύγει 
να εμπλέκεται σε: 

α) Greenwashing 

β) Εθελοντισμό 

γ) Ηθικές πρακτικές εργασίας 

 

5. Ποιο είναι το σύνθημα της κυκλικής οικονομίας; 

α) Take-make-waste 
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β) Take-make-reuse 

γ) Take-make-reuse/repair  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΠΟΡΟΙ – ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ  ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

Διάρκεια 30 λεπτά 

Σύντομη περιγραφή Βασικές πτυχές των οικονομικών και χρηματοοικονομικών τομέων για 
την έναρξη μιας κοινωνικής επιχείρησης. 

Μαθησιακά 
Αποτελέσματα 

Γνώσεις: Βασικές έννοιες για την έναρξη μιας κοινωνικής επιχείρησης 

Δεξιότητες: Προσδιορισμός των κύριων δαπανών για την ίδρυση μιας 
κοινωνικής επιχείρησης. 

Στάσεις: Σχεδιασμός μιας κοινωνικής επιχείρησης λαμβάνοντας 
υπόψη το κόστος εκκίνησης, τις ταμειακές ροές και το νεκρό σημείο. 

Δραστηριότητες – Πριν από την έναρξη του κεφαλαίου 

Δραστηριότητα 1 Χωρίστε τους μαθητές σε ομάδες και αναθέστε τους να εντοπίσουν τις 
οικονομικές πτυχές στον τομέα των κοινωνικών επιχειρήσεων. 

Στόχος της 
Δραστηριότητας 

Συλλογή και ταξινόμηση πληροφοριών με σκοπό την απόκτηση 
γνώσεων σχετικά με τις οικονομικές και χρηματοοικονομικές πτυχές 
μιας κοινωνικής επιχείρησης. 

Διάρκεια 10 λεπτά 

Είδος 
Δραστηριότητας 

Διαδικτυακή έρευνα + ερωτήσεις αναστοχασμού 

Δραστηριότητες – Μετά την ολοκλήρωση του κεφαλαίου 

Δραστηριότητα 2 Κουίζ σχετικά με τις βασικά χρηματοοικονομικές πτυχές μιας 
κοινωνικής επιχείρησης. 

Στόχος της 
Δραστηριότητας 

Αξιολόγηση του επιπέδου γνώσεων μετά την ολοκλήρωση του 
κεφαλαίου 

Διάρκεια 5 λεπτά 

Είδος 
Δραστηριότητας 

4 ερωτήσεις 

Δραστηριότητες – Κατά τη διάρκεια της Εκπαίδευσης 

Δραστηριότητα 3 Οικονομικές και χρηματοοικονομικές πτυχές 

Στόχος της 
Δραστηριότητας 

Προσδιορισμός του κόστους εκκίνησης, των ταμειακών ροών και του 
νεκρού σημείου. Εφαρμογή των γνώσεων που αποκτήθηκαν  
καταρτίζοντας ένα μέρος του επιχειρηματικού σχεδίου μιας 
κοινωνικής επιχείρησης σε ένα θέμα ενδιαφέροντος των 
συμμετεχόντων. (Φυλλάδιο 1) 
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Διάρκεια 15 λεπτά 

Είδος 
Δραστηριότητας 

Κείμενο 

Πηγές – Βίντεο, Παρουσιάσεις, Διαδικτυακά Άρθρα, Θεωρία, Infographics 

Πηγή 1  https://www.the-sse.org  

Πηγή 2  https://www.inspire2enterprise.org  

https://www.youtube.com/watch?v=qzjbUov4PEk 

Πηγή 3  Φυλλάδιο 1  

https://www.the-sse.org/
https://www.inspire2enterprise.org/
https://www.youtube.com/watch?v=qzjbUov4PEk
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Πριν ξεκινήσουμε.. 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1  

 
 Φυλλάδιο 1 

 

Φυλλάδιο 1 

 
Ο δήμαρχος της πόλης σας έχει προκηρύξει διαγωνισμό για τη 
ανάδειξη του καλύτερου επιχειρηματικού σχεδίου για κοινωνική 
επιχείρηση. 

Το ίδρυμα που σπουδάζετε σκοπεύει να υποβάλει διάφορες 
αιτήσεις για αυτόν τον διαγωνισμό. Οι θεματικές περιοχές των  
αιτήσεων περιλαμβάνουν την ανακύκλωση, την πώληση ενός 
τοπικού παραδοσιακού προϊόντος και τις υπηρεσίες. 

Διαφορετικές ομάδες μαθητών θα συνεργαστούν προκειμένου να 
υλοποιήσουν τις υποψήφιες προτάσεις. Σας ανατίθεται να 
προετοιμάσετε το μέρος που αφορά τις οικονομικές και 
χρηματοοικονομικές πτυχές μιας πρότασης. 

Επιλέξτε τη θεματική περιοχή που σας ενδιαφέρει και καταρτίστε 
ένα σύντομο πλάνο που να περιλαμβάνει το κόστος εκκίνησης 
(σταθερό κόστος και μεταβλητό κόστος), τις ταμειακές ροές και το 
νεκρό σημείο. Εξηγήστε κάθε δεδομένο κόστος με επιχειρήματα. 
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Κεφάλαιο 4. Πόροι – Χρηματοοικονομικός και Οικονομικός Γραμματισμός 

4.1 Κατανόηση οικονομικών και χρηματοοικονομικών πτυχών 

Προκειμένου να ιδρύσετε μια κοινωνική επιχείρηση ή οποιαδήποτε επιχείρηση, είναι σημαντικό 

να κατανοήσετε τις οικονομικές και χρηματοοικονομικές πτυχές του να είσαι επιχειρηματίας. 

Αυτή η ενότητα παρουσιάζει τις βασικές πληροφορίες σχετικά με τις οικονομικές και 

χρηματοοικονομικές πτυχές που απαιτούνται για τη σύσταση της δικής σας κοινωνικής 

επιχείρησης. Τα θέματα που αναλύονται σε αυτή την ενότητα είναι το κόστος εκκίνησης, οι 

ταμειακές ροές και το νεκρό σημείο. 

Κόστος εκκίνησης 

Εκτός από τα εμπορικά και λειτουργικά κόστη (ενοίκιο γραφείων, ασφάλειες κ.λπ.), ένας 

κοινωνικός επιχειρηματίας πρέπει να έχει υπόψη του ότι θα υπάρξουν και έξοδα αντικτύπου. 

Πρόκειται για δαπάνες που συνδέονται με τον κοινωνικό πυρήνα της επιχείρησης και οι οποίες 

στην πραγματικότητα αποτελούν την βάση μιας κοινωνικής επιχείρησης. Ας υποθέσουμε πως ο 

κοινωνικός πυρήνας της επιχείρησής σας είναι να προσλάβετε NEETS (neither in employment 

nor in education and training- ούτε εργαζόμενους ούτε φοιτητές στην εκπαίδευση και 

κατάρτιση), προκειμένου να προωθήσετε την ένταξη και να μειώσετε το ποσοστό ανεργίας στην 

περιοχή σας. Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να λάβετε υπόψη το κόστος για την εκπαίδευσή 

των προσλαμβανομένων και το γεγονός ότι η ομάδα-στόχος πρόκειται αρχικά να είναι λιγότερο 

παραγωγική. Επίσης, υπάρχουν τα τυπικά κόστη που έχει να διαχειριστεί σχεδόν κάθε 

επιχείρηση όπως αποθέματα, ενοίκιο χώρων της επιχείρησης, κόστη επικοινωνίας, μισθοί, 

μηχανήματα/εργαλεία που απαιτούνται (για ένα κοινωνικό σκοπό). 

Μπορείτε να χωρίσετε το κόστος εκκίνησης σε: 

1. Σταθερά κόστη: αυτές είναι οι δαπάνες που δεν αλλάζουν ανάλογα με την ανάπτυξη 

της επιχείρησής σας και οι οποίες πρέπει να πληρώνονται συνήθως ανά μήνα (ενοίκιο 

χώρου, ψηφιακός εξοπλισμός όπως υπολογιστές, ασφάλειες). 

2. Μεταβλητά κόστη: οι δαπάνες αυτές μεταβάλλονται με βάση τα ήδη υπάρχοντα έξοδα 

ανάλογα με την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. 

 



 

     

62 
 

Ταμειακές ροές 

Οι ταμειακές ροές είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο για την παρακολούθηση του προϋπολογισμού 

σας, όχι αποκλειστικά κατά τη φάση εκκίνησης, όπου μπορεί να οδηγήσουν μόνο σε εκτιμήσεις, 

αλλά και όταν η επιχείρησή σας υπάρχει ήδη για κάποιο χρονικό διάστημα. Πρόκειται 

ουσιαστικά για την απόδοση μιας γενικής εικόνας της κοινωνικής σας επιχείρησης αριθμητικά. 

Γιατί είναι σημαντικές οι ταμειακές ροές για μια κοινωνική επιχείρηση; Οι ταμειακές ροές 

δείχνουν πότε λαμβάνετε χρήματα, καθώς και πότε πρέπει να γίνουν οι πληρωμές και αν σας 

περισσεύουν χρήματα, αν υπάρχουν κέρδη για παράδειγμα. Οι ταμειακές ροές προκύπτουν με 

βάση τα εκτιμώμενα εισερχόμενα χρήματά σας και τα έξοδά σας. Για να καθορίσετε τις 

ταμειακές ροές σας για το πρώτο έτος λειτουργίας της κοινωνικής σας επιχείρησης, πρέπει να 

υπάρχει μια ρεαλιστική πρόβλεψη για κάθε ροή χρημάτων, είτε είναι εισερχόμενη είτε 

εξερχόμενη. 

Νεκρό σημείο  

Κατά την επεξεργασία του μοντέλου ταμειακών ροών, θα υπάρξει μια στιγμή που θα 

συνειδητοποιήσετε ότι τα έξοδα σας είναι το ίδια με τα έσοδά σας (το εισόδημά από τα 

προϊόντα/υπηρεσίες που προσφέρετε). Αυτό το σημείο ονομάζεται νεκρό σημείο. Από εκείνη τη 

στιγμή και έπειτα αρχίζετε να βγάζετε κέρδη. Το να γνωρίζετε ποιο είναι το νεκρό σημείο είναι 

επίσης σημαντικό, γιατί θα σας παρέχει σημαντικές πληροφορίες για τον προϋπολογισμό που 

θα χρειαστείτε αρχικά ώστε να είναι βιώσιμη η κοινωνική σας επιχείρηση. 

4.2 Προϋπολογισμός 

Φυσικά, όταν ξεκινάτε τη δική σας κοινωνική επιχείρηση, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη τον 

προϋπολογισμό για την δημιουργία της, αλλά και τον προϋπολογισμό που θα χρειαστείτε για 

να «επιβιώσετε» προσωπικά, δηλαδή τον προσωπικό σας προϋπολογισμό επιβίωσης. Όταν 

ξεκινάτε τη δική σας κοινωνική επιχείρηση, πιθανότατα δεν θα έχετε τον μισθό που είχατε 

παλαιότερα ή μπορεί να μην έχετε καν συγκεκριμένο μηνιαίο εισόδημα. Υπάρχουν μεγάλες 

πιθανότητες να επενδύσετε ένα μέρος του προϋπολογισμού επιβίωσης ώστε η επιχείρηση σας  

να αναπτυχθεί περισσότερο. 
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Για να υπολογίσετε τον προϋπολογισμό, που πραγματικά χρειάζεστε για τις δικές σας ανάγκες, 

θα πρέπει να αθροίσετε όλες τις προσωπικές σας δαπάνες. Οι δαπάνες αυτές 

συμπεριλαμβάνουν όλα τα έξοδα που πρέπει να πληρώνετε κάθε μήνα, όπως λογαριασμούς 

νερού, το ενοίκιο/η υποθήκη του σπιτιού σας. Επίσης, πρέπει να είστε σε μεγάλο βαθμό 

σίγουροι ότι η επιχείρησή σας θα είναι αρκετά κερδοφόρα για να επιβιώσετε. Ενδέχεται να 

χρειαστεί να ζητήσετε δάνειο (για παράδειγμα από την οικογένεια σας), να χρησιμοποιήσετε 

δικές σας αποταμιεύσεις ή να εργαστείτε με μερική απασχόληση για να επιβιώσετε κατά την 

πρώτη φάση δημιουργίας της κοινωνικής σας επιχείρησης. Εάν αρχίσετε να κερδίζετε αρκετά 

χρήματα μέσω της κοινωνικής σας επιχείρησης προκειμένου να έχετε έναν μισθό, τότε δεν θα 

χρειάζεστε πλέον τον προϋπολογισμό επιβίωσης ή τουλάχιστον θα χρειάζεστε λιγότερο από 

αυτόν. 

Γενικότερα, οι κοινωνικές επιχειρήσεις συχνά συναλλάσσονται με τον ίδιο τρόπο που 

συναλλάσσονται και οι κοινές επιχειρήσεις. Η διαχείριση του προϋπολογισμού (ή των 

προϋπολογισμών) είναι επίσης ως επί το πλείστον η ίδια. Η μεγάλη διαφορά των κοινωνικών 

επιχειρήσεων είναι ότι παρέχουν και κοινωνική αξία. Δεν πρέπει να ξεχνιέται ότι το κόστος του 

κοινωνικού αντίκτυπου που επιτυγχάνεται μέσω μιας κοινωνικής επιχείρησης είναι μετρήσιμο 

και αποτυπώνεται επίσης οικονομικά. Ο κοινωνικός αντίκτυπος μπορεί επιφέρει επιπλέον 

κόστη, καθώς μπορεί να γίνει είτε μέσω της διάθεσης κερδών ή ξοδεύοντας χρόνο και χρήμα σε 

κάποια ενέργεια όπως σε μια συγκεκριμένη κατάρτιση για παράδειγμα. Ο κοινωνικός 

αντίκτυπος μπορεί να αποδειχθεί με την καταγραφή αυτών των δαπανών σχετικών με τους 

παράγοντες που κάνουν την επιχείρηση κοινωνική. Αυτό ισχύει ακόμη και στην περίπτωση που 

μιλάμε μόνο για κόστος σε χρόνο, καθώς και αυτό είναι κόστος εργασίας. Η αξία του χρόνου 

που δαπανάται θα πρέπει να ορίζεται σύμφωνα με ένα κατάλληλο ποσοστό. 

4.3 Καταρτίστε ένα σχέδιο για την οικονομική βιωσιμότητα μιας δραστηριότητας που 
δημιουργεί αξία 

Το σχέδιο για την οικονομική βιωσιμότητα μιας κοινωνικής επιχείρησης μπορεί να 

προσδιοριστεί από τα ακόλουθα βήματα: 
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1. Αυξήστε επιθετικά τα έσοδά σας 

Δεν έχει σημασία αν τα έσοδά σας προέρχονται από πωλήσεις προϊόντων (συνολική τιμή 

πωληθέντων μονάδων) ή επιχορηγήσεις και δωρεές, η αύξηση των εσόδων κατά 10% και άνω 

είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη αλλά και τη διατήρηση ενός οργανισμού υψηλού 

αντίκτυπου. 

  

2. Βελτιώστε τα περιθώρια μικτού και λειτουργικού κέρδους  

Προκειμένου η επιχείρηση σας να είναι αποτελεσματική και παραγωγική, πρέπει να γίνεται 

σωστή διαχείριση του κόστους για την παραγωγή του προϊόντος ή την παροχή της υπηρεσίας. 

Επίσης, θα πρέπει να γίνεται προσεκτική διαχείριση του κόστους για την λειτουργία και την 

διαχείριση του οργανισμού. Ο τρόπος επίτευξης του αντίκτυπου; 

 

α) Το μικτό κέρδος (έσοδα μείον το κόστος παραγωγής προϊόντος/παροχής υπηρεσίας) 

β) Το λειτουργικό κέρδος (μικτό κέρδος μείον τα έξοδα της επιχείρησης) 

 

3. Διαχειριστείτε προσεκτικά το κεφάλαιο κίνησης 

Η σωστή διαχείριση ενός λογαριασμού κεφαλαίου κίνησης (τρέχον ενεργητικό μείον τις 

τρέχουσες υποχρεώσεις), μπορεί να αποτελέσει ρυθμιστικό παράγοντα όταν εμφανίζονται 

βραχυπρόθεσμες μειώσεις εσόδων. 

 

4. Επενδύστε κεφάλαια σε έργα που απαιτούνται για την ανάπτυξη με αποτελεσματικό 

τρόπο 

Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες οδηγούν σε σημαντική χρήση των μετρητών και θα πρέπει πάντα 

να αποφασίζονται κατόπιν χρήσης εργαλείων για την ανάλυση απόδοσης (όπως η ανάλυση του 

νεκρού σημείου). Οι επενδύσεις στην κοινωνική επιχείρηση ή στο όραμά της, θα πρέπει να 

γίνονται λαμβάνοντας υπόψη τη δημιουργία αξίας για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. 

 

5. Αυξήστε συνεχώς τις ελεύθερες ταμειακές ροές 
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Οι ελεύθερες ταμειακές ροές θα πρέπει να συντηρούνται και να αυξάνονται σταθερά ώστε να 

διασφαλίζεται ότι η κοινωνική σας επιχείρηση διαθέτει τους πόρους που χρειάζεται για να 

επιτύχει τους στρατηγικούς στόχους που έχει θέσει με βάση τον κοινωνικό αντίκτυπο. 

 

6. Δημιουργήστε σταθερά τη βάση των περιουσιακών σας στοιχείων 

Είναι πολύ σημαντικό να έχετε ένα «μαξιλάρι» για τις περιπτώσεις όπου η κοινωνική σας 

επιχείρηση πρέπει να αντιμετωπίσει πτώσεις. Για τις μη κερδοσκοπικές κοινωνικές επιχειρήσεις, 

αυτό είναι το κλειδί για να συνεχίσουν να έχουν αντίκτυπο ακόμα και όταν οι τρέχουσες δωρεές 

είναι μειωμένες. 

 

7. Δυνατότητα χαμηλού κόστους δανείου σε διαχειρίσιμα ποσά 

Να είστε πολύ προσεκτικοί και επιφυλακτικοί όταν χρειάζεστε δάνειο για να χρηματοδοτήσετε 

τις δραστηριότητες της κοινωνικής σας  επιχείρησης. Ελέγξτε σωστά εάν η διάρκεια, οι τόκοι και 

το χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής ταιριάζουν στην περίπτωσή σας. Το δάνειο χαμηλού κόστους 

μπορεί να είναι αποτελεσματικό όταν συντελεί στη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων που 

σχετίζονται με τις ενέργειες που παράγουν εισόδημα. 

 

8. Συνεργαστείτε με τη νέα «κοινότητα επένδυσης σε αντίκτυπο» 

Ο αριθμός των επενδυτών, που προτιμούν να επενδύσουν παρά να δωρίσουν σε μια κοινωνική 

επιχείρηση, αυξάνεται. Μπορούν να επενδύσουν με δάνειο, αλλά και με κεφάλαια και έχοντας 

μειωμένες προσδοκίες για αποδόσεις. 

 

9. Διατυπώστε με αυτοπεποίθηση την περίπτωση σας σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη 

σας 

Η οικονομική βιωσιμότητα είναι αυτό που καθιστά την αποστολή και την δημιουργία 

αντικτύπου μιας κοινωνικής επιχείρησης ουσιαστική και διαρκή για όλα τα ενδιαφερόμενα 

μέρη. Βεβαιωθείτε ότι τα ενδιαφερόμενα μέρη σας γνωρίζουν τα παραπάνω και ενεργούν 

σύμφωνα με αυτά. 
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4.4 Εύρεση Ευκαιριών Χρηματοδότησης 

Η εξεύρεση ευκαιριών χρηματοδότησης μπορεί να αποδειχθεί δύσκολη. Για αυτόν τον λόγο   

παραθέτουμε επιλογές που μπορούν να φανούν χρήσιμες για την εύρεση χρηματοδότησης. 

Παρακάτω παρατίθεται ένας κατάλογος επιλογών χρηματοδότησης σε ορισμένες ευρωπαϊκές 

χώρες. 

 

ΚΥΠΡΟΣ 

Η έννοια της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στην Κύπρο είναι σχετικά νέα αφού το 2020 

ψηφίστηκε ο «Νόμος για τη δημιουργία και τήρηση Μητρώου Κοινωνικών Επιχειρήσεων». 

Σύμφωνα με το Σχέδιο Δράσης για την Ανάπτυξη των Κοινωνικών Επιχειρήσεων στην Κύπρο 

(που καταρτίστηκε το 2019), ο τρίτος άξονας προτεραιότητας θα ήταν η ενίσχυση της 

πρόσβασης σε ευκαιρίες χρηματοδότησης. Οι ευκαιρίες χρηματοδότησης που εντοπίστηκαν  δεν 

αφορούν (ακόμη) αποκλειστικά για κοινωνικές επιχειρήσεις. Πιο συγκεκριμένα: 

CYPEF 

Το CYPEF είναι ένα ταμείο της κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας για τη στήριξη και την 

ενίσχυση της επιχειρηματικότητας σε όλη τη χώρα, διευκολύνοντας τη χρηματοδότηση των 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ). 

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.eif.org/what_we_do/resources/cypef/index.htm  

  

 Πρόγραμμα Υποστήριξης Νεανικής Επιχειρηματικότητας 

Το Πρόγραμμα Υποστήριξης Νεανικής Επιχειρηματικότητας το διαχειρίζεται το Υπουργείο 

Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας με την υποστήριξη του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου. Το 

πρόγραμμα στοχεύει στην ανάπτυξη, υποστήριξη και προώθηση της επιχειρηματικότητας, ιδίως 

για τους νέους, μέσω οικονομικών ενισχύσεων και σεμιναρίων κατάρτισης για βιώσιμες 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 

Οι κοινωνικές επιχειρήσεις έχουν και κάποια επιπλέον οφέλη όπως: απαλλαγή από το ετήσιο 

εταιρικό τέλος αξίας 350 ευρώ, φορολογικά κίνητρα για άτομα που επενδύουν σε κοινωνικές 

επιχειρήσεις, επιδότησεις σχετικές με αυτού του είδους τις επιχειρήσεις και επιδότηση όταν οι 

https://www.eif.org/what_we_do/resources/cypef/index.htm
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κοινωνικές επιχειρήσεις προσλαμβάνουν άτομα με αναπηρία ή άτομα από άλλες ευάλωτες ο-

μάδες. 

Περισσότερες πληροφορίες: https://onek.org.cy/en/programmata-ypiresies/efkairies-

chrimatodotisis/neaniki-epicheirimatikotita/  

 

ΟΛΛΑΝΔΙΑ 

Υπάρχουν ορισμένες δυνατότητες χρηματοδότησης στην Ολλανδία και παρατίθενται παρακάτω: 

• SI2Fund 

Η συγκεκριμένη ενίσχυση επικεντρώνεται στη χρηματοδότηση των κοινωνικών επιχειρήσεων σε 

αρχικό αλλά και μεταγενέστερο στάδιο, με έμφαση στη δημιουργία κοινωνικού αντίκτυπου. 

• Rubio Impact Ventures 

Η Rubio Impact Ventures επενδύει σε κοινωνικές επιχειρήσεις από τρεις θεματικούς τομείς: 

λύσεις κυκλικλης οικονομίας, υγιεινός τρόπος διαβίωσης και ενδυνάμωση των ανθρώπων. 

• Start Foundation 

Το συγκεκριμένο ίδρυμα χρηματοδοτεί οργανισμούς και έργα που στοχεύουν στην αμειβόμενη 

απασχόληση ατόμων που βρίσκονται σε ευάλωτη θέση στην αγορά εργασίας και στην ενίσχυση 

της θέσης τους σε αυτήν. 

 

ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΒΑΣΚΩΝ, ΙΣΠΑΝΙΑ 

Στην Ισπανία, η χρηματοδότηση διαφέρει ανάλογα με την περιοχή όπου ο επιχειρηματίας είναι 

επιθυμεί να υποβάλει αίτηση. Στην περίπτωση της ισπανικής Χώρας των Βάσκων, η 

χρηματοδότηση παρέχεται κυρίως από τις τοπικές αρχές για αντιπροσωπευτικές οργανώσεις, 

κυρίως από την Bizkaia. Το πρόγραμμα ονομάζεται “Entrepreneurship and Social Innovation 

(Επιχειρηματικότητα και Κοινωνική Καινοτομία)”.  

Τι επιδοτείται; 

https://onek.org.cy/en/programmata-ypiresies/efkairies-chrimatodotisis/neaniki-epicheirimatikotita/
https://onek.org.cy/en/programmata-ypiresies/efkairies-chrimatodotisis/neaniki-epicheirimatikotita/
https://shapingimpact.group/fondsen/si2-fund
https://www.rubio.vc/
https://www.startfoundation.nl/
https://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=9760&Idioma=CA
https://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=9760&Idioma=CA
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Η διαδικασία δημιουργίας και ανάπτυξης επιχειρηματικών προτάσεων για δυνητικά καινοτόμα 

κοινωνικά επιχειρηματικά έργα, καθώς και ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη ενός ελάχιστου 

βιώσιμου προϊόντος μιας επιχειρηματικής πρότασης ενός καινοτόμου κοινωνικού 

επιχειρηματικού έργου και η επικύρωσή του από την αγορά. 

 
Επιλέξιμες δαπάνες 

Η ανάθεση υπεργολαβίας σε εξειδικευμένους φορείς κατά την διαδικασία δημιουργίας και 

ανάπτυξης επιχειρηματικών προτάσεων για δυνητικά καινοτόμα κοινωνικά επιχειρηματικά 

έργα καθώς και οι δαπάνες που προκύπτουν από την ενοικίαση χώρων απαραίτητων για την 

ανάπτυξη του έργου. Άλλες δαπάνες μπορούν επίσης να είναι επιλέξιμες όταν θεωρούνται 

απαραίτητες για την ανάπτυξη του έργου. 

 

ΙΤΑΛΙΑ 

Το άρθρο 6 του Κώδικα Τρίτου Τομέα προβλέπει ότι τα έσοδα πρέπει να προέρχονται κατά κύριο 

λόγο και σε ποσοστό άνω του 70% από οικονομικές δραστηριότητες που διεξάγονται σε 

κοινωνικά ωφέλιμους τομείς. 

Ένα από τα κύρια προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ιταλικές κοινωνικές επιχειρήσεις είναι η 

πρόσβαση σε πιστώσεις. 

Οι οργανισμοί έχουν διάφορους τρόπους για να αποκτήσουν τα κεφάλαια που χρειάζονται για 

να λειτουργήσουν και να διεξάγουν τις δραστηριότητές τους. Ο συνηθέστερος από αυτούς  είναι 

να ζητούν συνδρομή μέλους, η οποία δίνει στο συνδρομητή την ιδιότητα του μέλους και    το 

δικαίωμα ψήφου στις συνελεύσεις, συν αμοιβές για τη συμμετοχή των μελών στις διάφορες 

δραστηριότητες του συλλόγου. Τα κεφάλαια αυτά θα συμπληρωθούν από: έκτακτες εισφορές, 

δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες, εισφορές από ιδρύματα, εράνους για την συγκέντρωση 

κεφαλαίων και εμπορικές δραστηριότητες. 
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Εκτός από αυτές τις πηγές, είναι επίσης δυνατή η πρόσβαση σε χρηματοδότηση μέσω 

επενδύσεων αντικτύπου (Impact Investments) και Κοινωνικών Ομολόγων (Social Bonds),  crowd 

funding και μικροπιστώσεων. Οι ιταλικές νομικές πτυχές που ρυθμίζουν ειδικά τις δωρεές 

επιτρέπουν τη χρήση αυτού του εργαλείου χωρίς κανέναν περιορισμό. 

Τέλος, οι δημόσιοι οργανισμοί διαθέτουν επίσης διάφορες μεθόδους. Για παράδειγμα, το μέτρο 

“Επιχειρήσεις Κοινωνικής Οικονομίας” είναι το μέτρο που διατίθεται από το Υπουργείο 

Οικονομικής Ανάπτυξης. 

 

ΕΛΛΑΔΑ 

Στην Ελλάδα η χρηματοδότηση της κοινωνικής οικονομίας βρίσκεται σε στάδιο αλλαγής. 

Υπάρχει μια στροφή από τη λογική των επιδοτήσεων στη λογική των επενδύσεων. Οι κύριες 

πηγές χρηματοδότησης των κοινωνικών επιχειρήσεων είναι: 

 

A) ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

Εθνικοί μηχανισμοί χρηματοδότησης και στήριξης 

• Πρωτοβουλία για τις Κοινωνικές Επιχειρήσεις 

Η Πρωτοβουλία σχετικά με την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα επιδιώκει τη δημιουργία ενός 

οικοσυστήματος για την ενίσχυση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. 

• Υποστήριξη Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) 

Οι Κοινωνικές Επιχειρήσεις που ανήκουν στην κατηγορία των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων 

έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά μέσα που παρέχονται 

από την ΕΕ και την Ελλάδα. 

• Προγράμματα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικό Δυναμικού (ΟΑΕΔ) 

Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο, οι συνεταιριστικές κοινωνικές επιχειρήσεις μπορούν να 

ενταχθούν σε προγράμματα στήριξης της επιχειρηματικότητας, στα προγράμματα του 

Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) για την  υποστήριξη της εργασίας. 

• Προγράμματα του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ). 
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Οι συνεταιριστικές κοινωνικές επιχειρήσεις αποτελούν κατάλληλη μορφή επιχείρησης για τα 

διάφορα προγράμματα του ΕΣΠΑ, τόσο σε αυτά που αφορούν την ίδρυση νέας επιχείρησης όσο 

και σε αυτά που αφορούν τις υπάρχουσες επιχειρήσεις. 

Ευρωπαϊκοί Μηχανισμοί Χρηματοδότησης και Ενίσχυσης 

Οι Ευρωπαϊκοί Μηχανισμοί Χρηματοδότησης και Ενίσχυσης, δηλαδή οι άμεσες επιχορηγήσεις 

από την ΕΕ, δίνονται ανά θέμα για: 

1. Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων 

2. Επιταχυντής Κοινωνικού Αντικτύπου (Social Impact Accelerator) 

3. Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Μικροχρηματοδοτήσεων (European Progress 

Microfinance Facility) 

4. Κοινή ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πόρων για πολύ μικρές έως μεσαίες επιχειρήσεις 

(JERE MIE) 

5. Κοινή Δράση για την στήριξη Ιδρυμάτων Μικροχρηματοδότησης(JASMINE). 

6. Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης 

Υπάρχουν επίσης διάφοροι τρόποι ιδιωτικής χρηματοδότησης μιας κοινωνικής επιχείρησης: 

Συνεταιριστικές τράπεζες, Venture Philanthropy και crowd funding. 
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Πόσα έχω μάθει; 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 

 
 Κουίζ 

 

Το Νεκρό Σημείο 

1. Το Νεκρό Σημείο είναι ένας παράγοντας που πρέπει να λάβετε υπόψη όταν σχεδιάζετε το 
χρηματοοικονομικό κόστος 

α) Σωστό 

β) Λάθος 

 

2. Σταθερά κόστη: αυτά είναι τα κόστη που δεν αλλάζουν με βάση την ανάπτυξη της επιχεί-
ρησής σας 

α) Σωστό 

β) Λάθος 

 

3. Ενώ επεξεργάζεστε το μοντέλο ταμειακών ροών, θα υπάρξει μια στιγμή που θα συνειδη-
τοποιήσετε ότι οι δαπάνες σας είναι ίσες με τα έσοδά σας (τα έσοδα από τα προϊόντα/υπη-
ρεσίες που παράγετε/προσφέρετε). Αυτό ονομάζεται νεκρό σημείο. 

 

4. Μπορείτε να διακρίνετε τα κόστη μιας start-up επιχείρησης σε: 

α) Σταθερά κόστη: πρόκειται για δαπάνες οι οποίες δεν αλλάζουν με βάση την ανάπτυξη της 
επιχείρησής σας και ως επί το πλείστον πρέπει να καταβάλλονται ανά μήνα (ενοίκιο χώρου, 
ψηφιακός εξοπλισμός όπως υπολογιστές, ασφάλειες).  

β) Μεταβλητά κόστη: οι δαπάνες αυτές μεταβάλλονται με τα ήδη υπάρχοντα κόστη, ιδίως 
την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. 

 

5. Ποιο είναι το τελευταίο βήμα του σχεδίου για την οικονομική βιωσιμότητα μιας κοινωνι-
κής επιχείρησης; 

α) Προσεκτική διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης 
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β) Διατύπωση με αυτοπεποίθηση της περίπτωσης σας σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη σας 

γ) Αποτελεσματική επένδυση των κεφαλαίων σε έργα που απαιτούνται για την ανάπτυξη σας  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

Διάρκεια 1 ώρα 

 

Σύντομη περιγραφή Απόκτηση γνώσεων σχετικά με τον σχεδιασμό, τη διαχείριση, τις  

πρακτικές πληροφορίες, τα οφέλη. 

Μαθησιακά 
Αποτελέσματα 

Στο τέλος αυτού του κεφαλαίου, οι μαθητές πρέπει να είναι σε θέση: 
o να δημιουργούν σχέδια δράσης 
o να καθορίζουν προτεραιότητες 
o να χρησιμοποιούν εργαλεία διαχείρισης 
o να δημιουργούν πίνακα κινδύνων 
o να προσδιορίζουν και να αξιολογούν πιθανόυς κινδύ-

νους 

Γνώσεις και δεξιότητες που αποκτήθηκαν: 
• καθορισμός προτεραιοτήτων για τον προσδιορισμό 

σχεδίων δράσης 
• χρήση διαφορετικών τύπων εργαλείων διαχείρισης έρ-

γου 
• δημιουργία σχεδίων αξιολόγησης κινδύνων 
• προσδιορισμός κινδύνων 
• αντιμετώπιση κινδύνων 

Δεξιότητες (soft skills) που αποκτήθηκαν: 
• Φαντασία 
• Δημιουργικότητα 
• Ευρηματικότητα 
• Συντονισμός 
• Οργανωτικές δεξιότητες 
• Επίλυση προβλημάτων 
• Λήψη αποφάσεων 
• Κριτική σκέψη 
• Ευελιξία/Προσαρμοστικότητα 
• Πειραματισμός 
• Επίγνωση της κατάστασης 
• Εστιάση σε μια συγκεκριμένη εργασία 
• Διαχείριση χρόνου 
• Καθορισμός του στόχου 
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Δραστηριότητες – Πριν από την έναρξη του κεφαλαίου 

Δραστηριότητα 1 Κουίζ προγραμματισμού και διαχείρισης 

Στόχος της 
Δραστηριότητας 

Αυτοαξιολόγηση του επίπεδου γνώσεων πριν από την έναρξη του 
κεφαλαίου 

Διάρκεια 5 λεπτά 

Είδος 
Δραστηριότητας 

Κουίζ: 5 ερωτήσεις 

Δραστηριότητες – Μετά την ολοκλήρωση του κεφαλαίου 

Δραστηριότητα 2 50 ιστορίες κοινωνικών επιχειρηματιών 

Στόχος της 
Δραστηριότητας 

Αναστοχασμός σχετικά με τις 50 ιστορίες κοινωνικών επιχειρηματιών 

Διάρκεια 30 λεπτά 

Είδος 
Δραστηριότητας 

Περαιτέρω Ανάγνωση/Αναστοχασμός/Βίντεο/Συζήτηση 

Δραστηριότητες – Κατά τη διάρκεια της Εκπαίδευσης 

Δραστηριότητα 3 Βάλτε τα βήματα στη σωστή σειρά 

Στόχος της 
Δραστηριότητας 

Αξιολόγηση του επιπέδου γνώσεων μετά την ολοκλήρωση του 
Κεφαλαίου 5.2 

Διάρκεια 5 λεπτά 

Είδος 
Δραστηριότητας 

Τοποθέτηση φράσεων στη σωστή σειρά 

Δραστηριότητες – Κατά τη διάρκεια της Εκπαίδευσης 

Δραστηριότητα 4 Σύρετε και αποθέστε τις λέξεις στο σωστό κενό διάστημα 

Στόχος της 
Δραστηριότητας 

Αξιολόγηση του επιπέδου γνώσεων μετά την ολοκλήρωση του 
Κεφαλαίου 5.3 

Διάρκεια 5 λεπτά 

Είδος 
Δραστηριότητας 

Συμπλήρωση κενών μιας παραγράφου 

Δραστηριότητες – Κατά τη διάρκεια της Εκπαίδευσης 

Δραστηριότητα 5 Βάλτε τα βήματα στη σωστή σειρά 

Στόχος της Αξιολόγηση του επιπέδου γνώσεων μετά την ολοκλήρωση του 
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Δραστηριότητας Κεφαλαίου 5.4 

Διάρκεια 5 λεπτά 

Είδος 
Δραστηριότητας 

Τοποθέτηση φράσεων στη σωστή σειρά 

Δραστηριότητες – Κατά τη διάρκεια της Εκπαίδευσης 

Δραστηριότητα 6 Επιλέξτε τη σωστή απάντηση σχετικά με το τι αντιπροσωπεύει μια 
εικόνα 

Στόχος της 
Δραστηριότητας 

Αξιολόγηση του επίπεδου γνώσεων μετά την ολοκλήρωση του 
Κεφαλαίου 5.6 

Διάρκεια 1 λεπτό 

Είδος 
Δραστηριότητας 

Επιλογή της σωστής απάντησης 

Πηγές – Βίντεο, Παρουσιάσεις, Διαδικτυακά Άρθρα, Θεωρία, Infographics 

Τι είναι η Κοινωνική 
Επιχειρηματικότητα; 

https://www.shopify.com/encyclopedia/social-entrepreneurship  

 

Επιχειρηματική 
στρατηγική: πώς να 

σχεδιάσετε μια 
επιτυχημένη 

επιχείρηση 

shorturl.at/gpzO4 

Σχέδιο δράσης https://www.humanwareonline.com/project-
management/center/action-plan/  

Ο εύκολος οδηγός 
για την ανάπτυξη 

ενός 
αποτελεσματικού 

σχεδίου δράσης 

https://creately.com/blog/diagrams/how-to-write-an-action-plan/  

 

Έργο WBS: 
Δημιουργία της 

Δομής Ανάλυσης 
Εργασιών 

https://www.humanwareonline.com/project-
management/center/wbs-work-breakdown-structure/  

 

RAM: πίνακας 
ανάθεσης 

αρμοδιοτήτων 

https://www.humanwareonline.com/project-
management/center/ram-matrice-assegnazione-responsabilita/  

https://www.shopify.com/encyclopedia/social-entrepreneurship
https://www.humanwareonline.com/project-management/center/action-plan/
https://www.humanwareonline.com/project-management/center/action-plan/
https://creately.com/blog/diagrams/how-to-write-an-action-plan/
https://www.humanwareonline.com/project-management/center/wbs-work-breakdown-structure/
https://www.humanwareonline.com/project-management/center/wbs-work-breakdown-structure/
https://www.humanwareonline.com/project-management/center/ram-matrice-assegnazione-responsabilita/
https://www.humanwareonline.com/project-management/center/ram-matrice-assegnazione-responsabilita/
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Διαχείριση 
απαιτήσεων και 

πίνακας 
ιχνηλασιμότητας  

https://www.humanwareonline.com/project-
management/center/gestione-requisiti-matrice-di-tracciabilita/  

Λογικό δίκτυο και 
πόροι έργου: 

τεχνικές 
βελτιστοποίησης 

https://www.humanwareonline.com/project-
management/center/reticolo-progetto-risorsetecniche-
ottimizzazione/  

Project Gantt: 
δημιουργία 

διαγράμματος και 
τρόπος χρήσης 

https://www.humanwareonline.com/project-
management/center/gantt-di-progetto/  

Μητρώο κινδύνων https://www.humanwareonline.com/project-
management/center/registro-dei-rischi/  

Διαχείριση ροής 
εργασιών και λήψη 

αποφάσεων 

https://www.humanwareonline.com/project-
management/center/workflow-management-processo-decisionale/  

Λογισμικό ανοικτού 
κώδικα 

https://www.humanwareonline.com/project-
management/center/software-open-source/  

Καθορισμός 
επιχειρηματικών 
προτεραιοτήτων 

https://www.indeed.com/career-advice/career-
development/business-priorities  

Διαχείριση 
Προτεραιοτήτων 

https://www.workfront.com/project-management/knowledge-
areas/time-management/priorities-management  

Πώς να δώσετε 
προτεραιότητα στα 

καθήκοντα όταν όλα 
είναι σημαντικά 

https://www.wework.com/ideas/professional-
development/creativity-culture/how-to-prioritize-work  

Ο Πίνακας 
Eisenhower:  

Απλοποίηση της 
διαχείρισης χρόνου 

και των καθηκόντων 

https://luxafor.com/the-eisenhower-matrix/  

Αντιμετώπιση της 
ασάφειας, της 

https://gamechanger-project.eu/en/into-action/coping-with-
ambiguity-uncertainty-risk/  

https://www.humanwareonline.com/project-management/center/gestione-requisiti-matrice-di-tracciabilita/
https://www.humanwareonline.com/project-management/center/gestione-requisiti-matrice-di-tracciabilita/
https://www.humanwareonline.com/project-management/center/reticolo-progetto-risorsetecniche-ottimizzazione/
https://www.humanwareonline.com/project-management/center/reticolo-progetto-risorsetecniche-ottimizzazione/
https://www.humanwareonline.com/project-management/center/reticolo-progetto-risorsetecniche-ottimizzazione/
https://www.humanwareonline.com/project-management/center/gantt-di-progetto/
https://www.humanwareonline.com/project-management/center/gantt-di-progetto/
https://www.humanwareonline.com/project-management/center/registro-dei-rischi/
https://www.humanwareonline.com/project-management/center/registro-dei-rischi/
https://www.humanwareonline.com/project-management/center/workflow-management-processo-decisionale/
https://www.humanwareonline.com/project-management/center/workflow-management-processo-decisionale/
https://www.humanwareonline.com/project-management/center/software-open-source/
https://www.humanwareonline.com/project-management/center/software-open-source/
https://www.indeed.com/career-advice/career-development/business-priorities
https://www.indeed.com/career-advice/career-development/business-priorities
https://www.workfront.com/project-management/knowledge-areas/time-management/priorities-management
https://www.workfront.com/project-management/knowledge-areas/time-management/priorities-management
https://www.wework.com/ideas/professional-development/creativity-culture/how-to-prioritize-work
https://www.wework.com/ideas/professional-development/creativity-culture/how-to-prioritize-work
https://luxafor.com/the-eisenhower-matrix/
https://gamechanger-project.eu/en/into-action/coping-with-ambiguity-uncertainty-risk/
https://gamechanger-project.eu/en/into-action/coping-with-ambiguity-uncertainty-risk/
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αβεβαιότητας και 
των κινδύνων 

50 κοινωνικοί 
επιχειρηματίες που 

αλλάζουν τον κόσμο 

https://growensemble.com/social-entrepreneurs/  

https://growensemble.com/social-entrepreneurs/
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Πριν ξεκινήσουμε… 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 

 Κουίζ αξιολόγησης 

1- Ποιο/α από τα παρακάτω είναι χαρακτηριστικό της κοινωνικής επιχείρησης; 

Α) Επίτευξη κοινωνικής αλλαγής μεγάλης κλίμακας 

Β) Μη χρήση ανατροφοδοτήσεων για προσαρμογή και επαναπροσδιορισμό 

Γ) Καινοτομία αναζητώντας λύση σε ένα κοινωνικό πρόβλημα 

2- Η ανάλυση του εσωτερικού περιβάλλοντος αποτελεί βήμα του σχεδιασμού μιας 

επιχειρηματικής στρατηγικής; 

Α) Σωστό 

Β) Λάθος 

3- «Το Σχέδιο Δράσης δεν προσδιορίζει ένα σύνολο δραστηριοτήτων που πρέπει να 

πραγματοποιηθεί ως επακόλουθο των προβλημάτων και των διορθωτικών ενεργειών που 

προκύπτουν κατά τη διάρκεια ενός έργου». 

Α) Σωστό 

Β) Λάθος 

4- Ποιο είναι το δεύτερο βήμα για τον προσδιορισμό μιας επιχειρηματικής προτεραιότητας; 

Α) προσδιορισμός στόχων 

Β) ενίσχυση του οράματος της επιχείρησης 

Γ) προσδιορισμός του δυνατού και αδύνατου σημείου 

5- «Ο κίνδυνος είναι ο συνδυασμός της πιθανότητας ενός γεγονότος και των συνεπειών του» 

Α) Σωστό 

Β) Λάθος 
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Κεφάλαιο 5: Σε Εφαρμογή! Σχεδιασμός και Διαχείριση 

5.1 Εισαγωγή 

Κοινωνική επιχειρηματικότητα είναι η άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας για έναν 

κοινωνικό σκοπό. Μπορεί επίσης, χρησιμοποιώντας μια απλούστερη έκφραση, να 

χαρακτηριστεί ως αλτρουιστική επιχειρηματικότητα. 

Οι άνθρωποι συχνά έλκονται από επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν κάποιο μοντέλο κοινωνικής 

επιχειρηματικότητας καθώς νιώθουν ότι συντελούν στην επίλυση ενός κοινωνικού 

προβλήματος όταν ξοδεύουν χρήματα σε κάτι που χρειάζονται ή θέλουν.1. 

 

 

 

 

 

 

                     

(Εικόνα2) 

Σύμφωνα με το Schwab Foundation for Social Entrepreneurship, οι κοινωνικοί επιχειρηματίες 
συγκεντρώνουν διάφορα χαρακτηριστικά. Οι κοινωνικοί επιχειρηματίες: 

• επιτυγχάνουν κοινωνική αλλαγή μεγάλης κλίμακας 
• εστιάζουν στην κοινωνική ή οικολογική αλλαγή που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν, 

ενώ παράλληλα κερδίζουν χρήματα για να υποστηρίξουν αυτή την αλλαγή 
• καινοτομούν όταν αναζητούν λύση σε ένα κοινωνικό πρόβλημα 
• χρησιμοποιούν την ανατροφοδότηση για να προσαρμόζονται και να βελτιώνονται 

                                                      
1 https://www.shopify.com/encyclopedia/social-entrepreneurship 

2 www.pixabay.com  

https://www.shopify.com/encyclopedia/social-entrepreneurship
http://www.pixabay.com/
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5.2 Η σημασία του σχεδιασμού 

 

Μέσω του σχεδιασμού, μπορούν 

να καθοριστούν οι 

μακροπρόθεσμοι στόχοι της 

επιχείρησης και να 

προσδιοριστούν οι λειτουργίες 

και οι συμπεριφορές που είναι 

χρήσιμες για την επίτευξή τους  

από πλευράς πόρων. Έτσι, 

μπορούμε κάλλιστα να πούμε ότι 

ο σχεδιασμός μιας επιχειρηματικής στρατηγικής διεκπεραιώνεται μέσα από: 

(Εικόνα 13) 

• την ανάλυση του εσωτερικού περιβάλλοντος 

• τον καθορισμό των στόχων 

• τον προσδιορισμό των δυνάμεων και των αδυναμιών 

• τη σύνταξη σχεδίων δράσης 

• την υλοποίηση των σχεδίων 

Προκειμένου να καθοριστούν σωστά οι εταιρικοί στόχοι, πρέπει επίσης να αναλυθεί το 

εξωτερικό περιβάλλον. Έτσι, για τους σκοπούς της διαμόρφωσης στρατηγικής, είναι πάντα 

απαραίτητο να πραγματοποιείται μια ανάλυση του περιβάλλοντος, ιδίως κατά την εναρκτήρια  

φάση όπου θα εξετάζονται και θα προσδιορίζονται: 

 ο πολιτικός παράγοντας 

 ο κοινωνικός παράγοντας 

 ο κλάδος/τομέας στον οποίο η επιχείρηση σκοπεύει να δραστηριοποιηθεί 

 ο ανταγωνισμός 

                                                      
3 https://pixabay.com/it/vectors/incontro-attivit%c3%a0-commerciale-1453895/  

https://pixabay.com/it/vectors/incontro-attivit%C3%A0-commerciale-1453895/
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 η ζήτηση 

 οι παράγοντες που συνεπάγονται ενδιαφέρον 

Έπειτα από αυτή την πρώτη φάση μελέτης της αγοράς, του εσωτερικού και του εξωτερικού 

περιβάλλοντος, είναι δυνατόν να προχωρήσει ο καθορισμός των στόχων. Οι στόχοι μπορούν να 

χωριστούν σε: 

o αποστολή 

o βραχυπρόθεσμους στόχους 

o μεσοπρόθεσμους έως μακροπρόθεσμους στόχους 

Η αποστολή είναι μια ευρεία έκφραση των στόχων, της κουλτούρας, της φιλοσοφίας, των 

βασικών αξιών και του στρατηγικού προσανατολισμού της εταιρείας. Οι μακροπρόθεσμοι 

στόχοι είναι τα αποτελέσματα που επιδιώκει να επιτύχει η εταιρεία μακροπρόθεσμα, πέραν της 

διάρκειας του ενός έτους. Οι βραχυπρόθεσμοι στόχοι, από την άλλη πλευρά, είναι μικρά βήματα 

που πρέπει να εκτελεστούν. Μάλιστα, συχνά ανατίθενται σε επιμέρους τομείς και πρέπει να 

επιτευχθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα4.  

Η ύπαρξη γνώσης σχετικά με τον σχεδιασμό, τον έλεγχο 

και, εάν απαιτείται, την διόρθωση αποτελεί μια από τις 

πτυχές που καθιστούν μια επιχείρηση υγιή. 

 
(Εικόνα 2 5) 

 

 

5.3 Αναπτύξτε και επικαιροποιήστε ένα σχέδιο δράσης 

Ο όρος Σχέδιο Δράσης προσδιορίζει ένα σύνολο δραστηριοτήτων που πρέπει να 

πραγματοποιηθούν ως αποτέλεσμα των προβλημάτων και των διορθωτικών ενεργειών που 

                                                      
4https://www.infoiva.com/2021/05/strategia-dimpresa-come-pianificarne-una-
vincente.html#:~:text=%20Quindi%20possiamo%20ben%20dire%20che%20la%20pianificazione,d%E2%80%99azione%3B%206%20la%20realizzaz
ione%20dei%20piani.%20More%20  
5 https://pixabay.com/it/photos/scacchi-gioco-da-tavolo-scacchiera-4794265/  

https://www.infoiva.com/2021/05/strategia-dimpresa-come-pianificarne-una-vincente.html
https://www.infoiva.com/2021/05/strategia-dimpresa-come-pianificarne-una-vincente.html
https://www.infoiva.com/2021/05/strategia-dimpresa-come-pianificarne-una-vincente.html
https://pixabay.com/it/photos/scacchi-gioco-da-tavolo-scacchiera-4794265/
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προκύπτουν κατά τη διάρκεια ενός έργου. Υπό αυτή την έννοια, διαφέρει από το Σχέδιο 

Διαχείρισης Έργου όπου αναπτύσσονται οι λεπτομέρειες των δραστηριοτήτων παράδοσης. 

Συνήθως, το σχέδιο δράσης καταρτίζεται κατά τη διάρκεια συνεδριάσεων σχετικών με την 

ανασκόπηση της προόδου του έργου, των προβλημάτων που ανακύπτουν και τυχόν αλλαγών 

που απαιτούνται. 

Η προετοιμασία του σχεδίου δράσης και ο καθορισμός των αρμοδιοτήτων που σχετίζονται με 

καθεμία από τις ενέργειες που πρέπει να πραγματοποιηθούν σχετικά με τα ζητήματα που 

προκύπτουν αποτελούν μέρος της συνήθους δραστηριότητας διαχείρισης του έργου ώστε να 

διασφαλίζεται ότι εφαρμόζονται όσα έχουν αποφασιστεί.6. 

Τα στοιχεία ενός σχεδίου δράσης περιλαμβάνουν: 

Μια σαφώς καθορισμένη περιγραφή του στόχου που πρέπει να επιτευχθεί 

Τις Εργασίες/τα βήματα που πρέπει να εκτελεστούν για την επίτευξη του στόχου 

Τα άτομα που θα είναι υπεύθυνα για την εκτέλεση κάθε δραστηριότητας 

Το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης αυτών των δραστηριοτήτων (προθεσμίες και ορόσημα) 

Τους πόρους που απαιτούνται για την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων 

Τα μέτρα για την αξιολόγηση της προόδου 

Ο παρακάτω σύντομος οδηγός θα σας βοηθήσει να καθορίσετε και να συντάξετε 

αποτελεσματικά το Σχέδιο Δράσης σας. Ακολουθήστε τα επόμενα βήματα και μάθετε πώς να 

αναλάβετε δράση! 

Βήμα 1: Ορίστε τους στόχους σας 

Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε πριν ξεκινήσετε μια επιχείρηση είναι να έχετε  να έχετε 

όσο το δυνατόν πιο ξεκάθαρες ιδέες. Μέσα από μια προσεκτική ανάλυση της κατάστασης και 

                                                      
6 https://www.humanwareonline.com/project-management/center/action-plan/  

https://www.humanwareonline.com/project-management/center/action-plan/
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των πιθανών κινδύνων και λύσεων θα είστε έτοιμοι να ορίσετε το πρώτο βήμα της στρατηγικής 

σας. 

Βήμα 2: Καταγράψτε τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε 

Φτιάξτε ένα πρόχειρο μοντέλο που να περιλαμβάνει όλες τις εργασίες που πρέπει να 

ολοκληρωθούν, τις προθεσμίες και τους υπεύθυνους. 

Βεβαιωθείτε ότι κάθε εργασία είναι σαφώς προσδιορισμένη και δυνατή. Εάν έρεθετε 

αντιμέτωποι με μεγαλύτερα και πιο πολύπλοκα καθήκοντα, χωρίστε τα σε μικρότερες εργασίες 

που είναι ευκολότερες στην εκτέλεση και τη διαχείριση. 

 

Φωτογραφία από: https://creately.com/blog/diagrams/how-to-write-an-action-plan/ 
 

Βήμα 3: Δώστε σημασία στα καθήκοντα και ορίστε προθεσμίες 

Προσδιορίστε τις προθεσμίες και βεβαιωθείτε απολύτως ότι αυτές είναι ρεαλιστικές. 

Συνεννοηθείτε με τον υπεύθυνο ώστε να κατανοήσετε τις δυνατότητες που υπάρχουν πριν 

από την λήψη κάποιας απόφασης σχετικά με τις προθεσμίες. 

Ίσως χρειαστεί να αναδιατάξετε την λίστα προτεραιότητας εργασιών. Μπορεί να πρέπει να 

δοθεί προτεραιότητα σε ορισμένα στάδια, καθώς ενδέχεται να παρεμποδίζουν άλλα επιμέρους 

βήματα. 

https://creately.com/blog/diagrams/how-to-write-an-action-plan/
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Βήμα 4: Καθορισμός ορόσημων 

Ξεκινήστε με τον τελικό στόχο και εργαστείτε  

αντίστροφα καθώς ορίζετε τα ορόσημα. Τα 

ορόσημα μπορούν να θεωρηθούν ως μίνι-στόχοι 

οι οποίοι οδηγούν στον κύριο στόχο στο τέλος. 

Το πλεονέκτημα του καθορισμού ορόσημων 

είναι ότι προσφέρει στους συμμετέχοντες της 

ομάδας τη δυνατότητα να κοιτάξουν μπροστά 

και τους δημιουργεί κίνητρα ακόμα κι αν η ημερομηνία λήξης είναι μακριά. 

Βήμα 5: Καθορίστε τους απαιτούμενους πόρους 

Πριν από την έναρξη του έργου, είναι σημαντικό να 

βεβαιωθείτε απολύτως ότι θα έχετε όλους τους 

απαιτούμενους πόρους για την ολοκλήρωση των 

εργασιών. Εάν δεν υπάρχουν επί του παρόντος, θα 

πρέπει πρώτα να κάνετε ένα σχέδιο για να τους 

αποκτήσετε. 

Στο σχέδιο δράσης θα πρέπει επίσης να συμπεριληφθεί ο προϋπολογισμός σας. Μπορείτε να 

διαθέσετε μια στήλη ώστε να επισημάνετε τα κόστη των εργασιών, εάν υπάρχουν. 

Βήμα 6: Περιγράψτε το σχέδιο δράσης σας 

 

Ο σκοπός αυτού του βήματος είναι να δημιουργήσετε κάτι που ο καθένας μπορεί να καταλάβει 

με μια ματιά και το οποίο μπορεί να κοινοποιηθεί σε όλους. Ένα τέτοιο έγγραφο θα πρέπει να 

είναι σαφώς κατανοητό από όλους και θα πρέπει να είναι δυνατή η επεξεργασία του. 
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Βήμα 7: Παρακολούθηση, αξιολόγηση και επικαιροποίηση 

Αφιερώστε λίγο χρόνο για να αξιολογήσετε την πρόοδο που έχετε 

σημειώσει με την ομάδα σας. 

Μπορείτε να επισημάνετε τις εργασίες που έχουν ολοκληρωθεί ως 

εκτελεσμένες σε αυτό το τελικό βήμα του σχεδίου δράσης, 

εστιάζοντας στον τρόπο με τον οποίο έχετε προχωρήσει προς τον 

στόχο. 

Το παραπάνω αναδεικνύει επίσης τυχόν εργασίες που εκκρεμούν ή καθυστερούν. Σε αυτήν την 

περίπτωση πρέπει να καταλάβετε το γιατί και να βρείτε τις κατάλληλες λύσεις. Στη συνέχεια 

μπορείτε να επικαιροποιήσετε το σχέδιο δράσης ανάλογα7. 

5.4 Καθορισμός προτεραιοτήτων - Εργασιών και Πόρων για την επίτευξη των στόχων που 
έχουν τεθεί 

Καθορισμός επιχειρηματικών προτεραιοτήτων 

Οι επιχειρηματικές προτεραιότητες είναι ενέργειες ή στόχοι που βοηθούν τους εργαζόμενους 

στην ολοκλήρωση των καθημερινών καθηκόντων τους καθώς και των πρόσθετων αρμοδιοτήτων 

τους. Αυτό μπορεί να συνεπάγει τη λήψη αποφάσεων ή την κατάρτιση εργασιών που βοηθούν 

την εταιρεία να λειτουργεί πιο αποτελεσματικά. Η διαχείριση των προτεραιοτήτων είναι μια 

διαρκής διαδικασία που χρειάζεται συνεχή εγρήγορση. Παρακάτω μπορείτε να βρείτε ορισμένες 

πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο καθορισμού των επαγγελματικών προτεραιοτήτων καθώς 

και ορισμένες πρακτικές συμβουλές. 

Πώς να ορίσετε επιχειρηματικές προτεραιότητες 

1. Αξιολογήστε το όραμα της επιχείρησης σας 

                                                      
7 All photos are taken from www.pixabay.com  

http://www.pixabay.com/
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Η κατανόηση και η αξιολόγηση του οράματος της επιχείρησης σας είναι το πρώτο βήμα για τον 

καθορισμό των προτεραιοτήτων. Καθορίστε την αποστολή της εταιρείας σας και τον τρόπο με 

τον οποίο εσείς και οι υφιστάμενοι σας θα την υλοποιήσετε. 

2. Προσδιορίστε τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία 

Η γνώση των δικών σας δυνατοτήτων και των περιορισμών θα σας βοηθήσει να επιλέξετε 

ποιες πτυχές της επιχείρησής σας μπορείτε να αναθέσετε σε εξωτερικούς συνεργάτες και ποιες 

μπορείτε να κρατήσετε υπό τον έλεγχό σας. 

3. Προσδιορίστε στόχους 

Εξετάστε το ενδεχόμενο να θέσετε σαφείς, εφικτούς και μετρήσιμους στόχους. Όσο πιο 

συγκεκριμένοι και πρακτικοί είναι οι στόχοι σας, τόσο πιο πιθανό είναι εσείς και η ομάδα σας 

να τους πετύχετε. Οι μετρήσιμοι στόχοι είναι απαραίτητοι για να δείτε απτά και ορατά 

αποτελέσματα. 

4. Συνεργαστείτε με μέλη της ομάδας 

Η επικοινωνία με τους υπαλλήλους σας βοηθά τόσο στην μετάδοση των δικών τους στόχων όσο 

και των στόχων της επιχείρησης. Οι συζητήσεις με το προσωπικό και η λήψη ανατροφοδότησης 

μπορούν να σας βοηθήσουν να εντοπίσετε τομείς στους οποίους απαιτείται αλλαγή και οι 

οποίοι πρέπει να τεθούν σε προτεραιότητα. 

5. Ταξινόμηση των εργασιών σας 

α. Ταξινόμηση με βάση την σημαντικότητα 

Ορισμένα στοιχεία στη λίστα σας μπορεί να είναι πιο επείγοντα από άλλα, οπότε 

ξεκινήστε με τα πιο κρίσιμα. 

β. Ταξινόμηση με βάση την κατηγορία 

Η οργάνωση των αγαθών σας ανά κατηγορία διευκολύνει εσάς και το προσωπικό σας να 

διατηρήσετε ενημερωμένη την λίστα τους. 
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γ. Ταξινόμηση με βάση σημαντικότητα και την επιτακτικότητα 

Συντάξτε ένα κατάλογο με τις εργασίες που πρέπει να ολοκληρωθούν και, στη συνέχεια, 

οργανώστε τις σε έναν χάρτη ο οποίος χωρίζεται σε τέσσερα μέρη όπως ο παρακάτω με 

βάση τη σημαντικότητα και την επιτακτικότητα τους. Αυτός ο πίνακας είναι γνωστός ως 

Πίνακας Αποφάσεων του Αϊζενχάουερ. 

 

Εικόνα 12: Πίνακας αποφάσεων του Eisenhower 
 
6. Παρακολουθήστε την πρόοδο των αποτελεσμάτων 

Είναι σημαντικό να παρακολουθείτε τα αποτελέσματά σας προκειμένου να λάβετε απτές 

αποδείξεις της απόδοσης της εταιρείας σας. Η παρακολούθηση των αποτελεσμάτων σας μπορεί 

να καταδείξει τον τρόπο με τον οποίο η θέσπιση προτεραιοτήτων ωφελεί την επιχείρησή σας, 

κάτι που μπορεί να παρακινήσει εσάς και το προσωπικό σας να δημιουργήσετε στόχους όπως 

απαιτείται στο μέλλον. 

 
7. Πραγματοποιήστε διορθώσεις πορείας/να είστε ευέλικτοι 

Αντιμετωπίστε τις προτεραιότητες όπως έρχονται και αξιολογήστε εάν είναι επείγουσες ή όχι. 
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5.5 Χρησιμοποιήστε ένα Εργαλείο Διαχείρισης Έργου – Ως Έγγραφο και Διαδικτυακά 

Τα εργαλεία διαχείρισης έργου είναι, αφενός, ένα σύνολο εννοιολογικών μοντέλων και τεχνικών 

για τον εξορθολογισμό και τη διαχείριση ενός έργου και, αφετέρου, ένα σύνολο λύσεων 

λογισμικού που μπορούν να αυτοματοποιήσουν ορισμένες εργασίες και να ελαχιστοποιήσουν 

τον κίνδυνο σφαλμάτων. Τα εργαλεία που μπορούν να βοηθήσουν τον διαχειριστή έργου 

μπορεί να είναι εργαλεία με περισσότερο “παραδοσιακές” μορφές ή διαδικτυακά εργαλεία. 

5.5.1 ΈΝΤΥΠΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

Τα κυριότερα εργαλεία διαχείρισης έργου που βασίζονται σε τεχνικές και μοντέλα παρατίθενται 
παρακάτω: 

1. Η Δομή Ανάλυσης Εργασιών 

Το έργο WBS είναι μια ιεραρχική αναπαράσταση με μορφή «δέντρου» που αναπαριστά γραφικά 

την κατανομή των εργασιών που πρέπει να πραγματοποιηθούν προκειμένου να υλοποιηθούν  

τα παραδοτέα του έργου. Αυτό έχει τουλάχιστον τρία πλεονεκτήματα: 

 

 Καθιστά δυνατή την επαλήθευση με εσωτερικούς/εξωτερικούς παράγοντες των στόχων 

και των προϊόντων του έργου. 

 Ευνοεί την εμφάνιση αιτημάτων ολοκλήρωσης και τροποποίησης σε μια χρονική στιγμή 

που είναι ευκολότερο να αναφερθούν και ο αντίκτυπος της τροποποίησης τους παραμέ-

νει ακόμα περιορισμένος, δεδομένου ότι το WBS παράγεται στη φάση του σχεδιασμού. 

 Μια δομή ανάλυσης εργασιών προσανατολισμένη στα παραδοτέα η οποία αυξάνει τη 

δυνατότητα ελέγχου. 

Εικόνα 13: Δομή κατανομής εργασίας (WBS) 
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2. Ο πίνακας ανάθεσης αρμοδιοτήτων 

Ο πίνακας ανάθεσης αρμοδιοτήτων (RAM-Responsibility Assignment Matrix) είναι ένα 

σημαντικό εργαλείο για την υποστήριξη του σχεδιασμού έργου. Ενσωματώνει πληροφορίες από 

το WBS (Work Breakdown Structure) και το OBS (Organisation Breakdown Structure - ή 

οργανόγραμμα έργου), καθορίζοντας ουσιαστικά το «ποιος κάνει τι». 

 
3. Το διάγραμμα Gantt και Pert 

Το διάγραμμα Gantt (ή έργο Gantt) είναι ένα πολύ ευέλικτο εργαλείο για την αναπαράσταση, 

την οπτικοποίηση και την παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος και της προόδου ενός 

έργου. Υπό αυτή την έννοια, προσφέρεται για την αναπαράσταση οποιουδήποτε τύπου έργου 

ανεξάρτητα από το μέγεθος, τον αντίκτυπο ή την επιχειρηματική του σημασία. 

 

 
Εικόνα 14: Διάγραμμα Gantt8 

 
4. Το Μητρώο Ενδιαφερομένων Μερών 
 

Το μητρώο ενδιαφερομένων είναι ένα έγγραφο διαχείρισης έργου που περιέχει πληροφορίες 

σχετικά με όλους τους ενδιαφερόμενους που εμπλέκονται στο έργο. 

Σε αυτό το μητρώο μπορείτε να βρείτε όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με τα ενδιαφερόμενα 

μέρη, συμπεριλαμβανομένων των ονομάτων, των τίτλων, του ρόλου, των ενδιαφερόντων, των 

αρμοδιοτήτων, των αναγκών, των προσδοκιών και της επιρροής τους στο έργο. 

                                                      
8 https://www.humanwareonline.com/project-management/center/gantt-di-progetto/  

https://www.humanwareonline.com/project-management/center/gantt-di-progetto/
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Είναι πολύ σημαντικό να δημιουργήσετε το μητρώο ενδιαφερομένων μερών εάν θέλετε να 

μεγιστοποιήσετε τις πιθανότητες επιτυχίας ενός έργου και να ελαχιστοποιήσετε τις 

παρεκκκλίσεις που προκαλούνται από την έλλειψη απόδοσης προσοχής σε βασικούς ρόλους 

στο έργο. 

 
Εικόνα 15: Μητρώο Ενδιαφερομένων Μερών9 

 
Ειδικότερα, το μητρώο ενδιαφερομένων μερών θα περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες: 

• το όνομα κάθε ενδιαφερόμενου 
• το ρόλο κάθε ενδιαφερόμενου στο έργο ή/και στον οργανισμό που συμμετέχει 

στο έργο 
• τα στοιχεία επικοινωνίας (π.χ. τηλέφωνο, email κ.λπ.) 
• τις απαιτήσεις της διοίκησης για κάθε ενδιαφερόμενο 
• τις ανάγκες επικοινωνίας 
• τη συχνότητα επικοινωνίας 
• τις προσδοκίες κάθε ενδιαφερόμενου μέρους από το έργο, τον διαχειριστή του 

έργου και την ομάδα του έργου 
• την περιγραφή των αρμοδιοτήτων και της δυνατότητας επηρεασμού του έργου 

από την πλευρά κάθε ενδιαφερόμενου 
• την ταξινόμηση όσον αφορά τη στάση απέναντι στο έργο (π.χ. θετική, 

υποστηρικτική, ανθεκτική, αμέτοχη ή ουδέτερη). 
 
 

5.5.2 ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

Μεταξύ των εργαλείων διαχείρισης έργου, το λογισμικό διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην 

απλοποίηση και την επιτάχυνση της χρήσης των μοντέλων και των τεχνικών που 

                                                      
9 https://www.humanwareonline.com/project-management/wp-content/uploads/2014/04/registro-degli-stakeholder.jpg 

https://www.humanwareonline.com/project-management/wp-content/uploads/2014/04/registro-degli-stakeholder.jpg
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παρουσιάζονται παραπάνω. Επιπλέον, τα εργαλεία αυτά περιλαμβάνουν περιβάλλοντα 

συνεργασίας που μπορούν να διατεθούν στις ομάδες έργου για την διευκόλυνση των εργασιών 

και των δραστηριοτήτων αναφοράς. 

Υπάρχουν διάφοροι τύποι λογισμικού που διαφέρουν ανάλογα με τους ποικίλους τρόπους με 

τους οποίους μπορούν να χρησιμοποιηθούν, συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών ανοιχτού 

κώδικα των οποίων η χρήση είναι δωρεάν και μπορούν να παρέχουν όλες τις βασικές 

λειτουργίες. 

Υπάρχουν επίσης διαδικτυακές πλατφόρμες που ενσωματώνουν βασικές λειτουργίες σε 

περιβάλλοντα απομακρυσμένης συνεργασίας χωρίς την ανάγκη ύπαρξης υποδομής. 

Επιπλέον, υπάρχουν συστήματα διαχείρισης χαρτοφυλακίου έργων που επιτρέπουν τη 

στρατηγική διαχείριση έργων. 

Τέλος, μπορούν να χρησιμοποιηθούν συγκεκριμένα εργαλεία χαρτογράφησης ιδεών για τη 

διευκόλυνση του σχεδιασμού του έργου και των φάσεων συγκέντρωσης των απαιτήσεων. 

 
Ορισμένα παραδείγματα λογισμικού ανοιχτού κώδικα παρατίθενται παρακάτω. 

Καθώς πρόκειται για έναν ταχέως εξελισσόμενο τομέα, τα παραδείγματα αυτά δεν είναι τα μόνα 

διαθέσιμα και η λειτουργικότητα που είναι διαθέσιμη αυτή τη στιγμή θα αυξάνεται και θα 

βελτιώνεται με την πάροδο του χρόνου.10 

 Gantter 

Πρόκειται για μια διαδικτυακή λύση που σας επιτρέπει να δημιουργήσετε το 

χρονοδιάγραμμα, να εισάγετε και να εξάγετε έγγραφα σε μορφή MS Project και να 

εκτυπώνετε αναφορές με τις διάφορες προβολές. 

http://gantter.com/  

 ProjectLibre 

Πρόκειται για εξ’ ολοκλήρου δωρεάν λύση εφαρμογής desktop η οποία σας επιτρέπει να 

διαχειρίζεστε διαγράμματα Gantt, διαγράμματα δικτύου, γραφήματα WBS και RBS, αλλά 

εστιάζει κυρίως στη λειτουργικότητα του χρονοπρογραμματισμού. 

http://www.projectlibre.org/  

 Redmine 

                                                      
10 https://www.humanwareonline.com/project-management/center/software-open-source/  

http://gantter.com/
http://www.projectlibre.org/
https://www.humanwareonline.com/project-management/center/software-open-source/
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Πρόκειται για μια πολύ ευέλικτη λύση πολλλαπλών πλατφορμών και βάσεων 

δεδομένων. Επιτρέπει την υποστήριξη πολλαπλών έργων, την διαχείριση και 

παρακολούθηση χρονοδιαγραμμάτων, τη διαχείριση διαφορετικών ρόλων έργου, την 

διαχείριση προβλημάτων. Ενσωματώνει επίσης δυνατότητες υποστήριξης σχετικά με την 

διαχείριση εγγράφων, wikis και forums έργων. 

http://www.redmine.org/  

5.6 Αντιμετώπιση της αβεβαιότητας, της ασάφειας και των κινδύνων 

Πριν από την έναρξη μιας νέας επιχείρησης, ένας νέος επιχειρηματίας πρέπει να εξετάσει διά-

φορες αβεβαιότητες και κινδύνους. Πολλές φορές, ένας νέος επιχειρηματίας μπορεί να αναγκα-

στεί να πάρει μια απόφαση για την οποία δεν είναι σίγουρος. 

Δεν πρέπει να φοβάστε αυτούς τους πιθανούς κινδύνους ως νέος επιχειρηματίας. Μπορείτε να 

καταγράψετε και να χαρτογραφήσετε μεθοδικά κάθε πηγή αβεβαιότητας, και προτού ανησυχή-

σετε υπερβολικά, θα έχετε μια ολοκληρωμένη εικόνα όλων των κινδύνων και απειλών σχετικά 

με την επιχείρηση σας. Όλοι οι κίνδυνοι μπορεί να αντιμετωπιστούν με αυτοπεποίθηση και α-

ποφασιστικότητα , καθώς και με δέσμευση και σκληρή προσπάθεια σχετικά με την επίτευξη 

τους. 

ΑΣΑΦΕΙΑ 

Οι αλλαγές είναι αναπόφευκτες. Πρέπει να είστε σε θέση να προσαρμόζεστε στις αλλαγές και 

να αντιμετωπίσετε την αβεβαιότητα ώστε να είστε επιτυχημένοι. Οι διφορούμενες περιστάσεις 

συνοδεύονται συχνά από μια πληθώρα αναπάντητων ερωτημάτων και αχαρτογράφητων 

περιοχών. Σύμφωνα με τον ορισμό κάποιος που μπορεί να διαχειριστεί την ασάφεια, μπορεί να 

αντιμετωπίσει με επιτυχία την αλλαγή, να εναλλάσει ρυθμούς με άνεση, να αποφασίζει και να 

ενεργεί χωρίς να γνωρίζει ολόκληρη την εικόνα και να χειρίζεται τον κίνδυνο και την 

αβεβαιότητα. 

 

 

http://www.redmine.org/
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ΚΙΝΔΥΝΟΣ 

Ο κίνδυνος ορίζεται ως ο συνδυασμός της πιθανότητας ενός γεγονότος και των συνεπειών του. 

Υπάρχει η πιθανότητα περιστατικών και εξελίξεων που δημιουργούν ευκαιρίες για κέρδος 

(upside) ή κινδύνους για την επίτευξη σε κάθε είδους δραστηριότητες (downside). Η διαχείριση 

κινδύνου θεωρείται όλο και περισσότερο ότι αφορά τόσο για τα θετικά όσο και για τα αρνητικά 

στοιχεία του κινδύνου. Όσον αφορά στην ασφάλεια, είναι ευρέως αποδεκτό ότι οι συνέπειες 

είναι αποκλειστικά αρνητικές και ως εκ τούτου η διαχείριση του κινδύνου σε αυτήν την 

περίπτωση επικεντρώνεται στην πρόληψη και μείωση της βλάβης. 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

Η διαχείριση κινδύνου είναι η μεθοδική διαδικασία με την οποία οι οργανισμοί χειρίζονται τους 

κινδύνους που συνδέονται με τις δραστηριότητές τους με σκοπό τη δημιουργία 

μακροπρόθεσμου κέρδους σε κάθε δραστηριότητα και σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων 

συνολικά. Ο εντοπισμός και ο χειρισμός αυτών των κινδύνων αποτελεί το επίκεντρο της άριστης 

διαχείριση κινδύνων. 

Υπάρχει σημαντική σχέση μεταξύ κινδύνου και ανταμοιβής. Είναι δύσκολο να βγάλεις κέρδος 

στις επιχειρήσεις χωρίς να πάρεις κάποιο ρίσκο. Ο στόχος της διαχείρισης κινδύνου δεν είναι η 

εξάλειψη του κινδύνου, αλλά η μεγιστοποίηση της αναλογίας κινδύνου-ανταμοιβής εντός των 

παραμέτρων της ανοχής του ιδιοκτήτη της επιχείρησης στον κίνδυνο. Όταν είναι εφικτό, η 

αποφυγή του κινδύνου είναι πάντα μια έξυπνη ιδέα. Ωστόσο, ορισμένο ρίσκο είναι απαραίτητο 

ώστε να διασφαλιστεί η ύπαρξη και η ανάπτυξη μιας εταιρείας. 

Η ανάλυση SWOT (Δυνατά σημεία, Αδυναμίες, Ευκαιρίες και Απειλές) είναι μια στρατηγική που 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί από μια ομάδα ή ένα άτομο για την αυτοαξιολόγηση μια ιδέας, μιας 

επιχείρησης ή ενός έργου. Αυτή η χαρτογράφηση θα σας βοηθήσει να προετοιμαστείτε ώστε να 
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διορθώσετε τα τρωτά σημεία και να αντιμετωπίσετε τις απειλές, προκειμένου να μειώσετε τον 

συνολικό κίνδυνο. 

 

Εικόνα 16: Ανάλυση SWOT 

Επίσης, ο πίνακας αξιολόγησης κινδύνου είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται για τη 

μέτρηση του κινδύνου. Προσδιορίζει τον βαθμό κινδύνου σταθμίζοντας το ενδεχόμενο ή την 

πιθανότητα ενός συμβάντος έναντι της σοβαρότητας των συνεπειών για την επιχείρηση σε 

περίπτωση που αυτό συμβεί. Ο πίνακας αξιολόγησης κινδύνων είναι μια οπτική απεικόνιση των 

κινδύνων που μπορεί να βοηθήσει μια επιχείρηση στην λήψη αποφάσεων και στον μετριασμό 

των κινδύνων. 

Μπορείτε να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα προκειμένου να δημιουργήσετε τον δικό σας 

πίνακα αξιολόγησης κινδύνων : 

1. Προετοιμάστε ένα κατάλογο πιθανών κινδύνων 

Η δημιουργία μιας λίστας όλων των επιχειρησιακών, οικονομικών και κυβερνητικών 

επιχειρηματικών κινδύνων είναι το πρώτο βήμα για τη δημιουργία ενός πίνακα αξιολόγησης 

κινδύνου. 
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2. Αποδώστε την πιθανότητα σε κάθε έναν από τους κινδύνους που καταγράψατε 

Το επόμενο βήμα είναι να πάρετε τον κατάλογο των κινδύνων που δημιουργήσατε στην 

προηγούμενη φάση και να αποδώσετε μια πιθανότητα σε κάθε έναν. Η πιθανότητα κινδύνου 

ταξινομείται σε τρεις κατηγορίες: 

a) Πολύ Πιθανό – Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να συμβεί 

b) Πιθανό – Υπάρχει μέτρια πιθανότητα να συμβεί  

c) Απίθανο - Υπάρχει μικρή πιθανότητα να συμβεί 

3.  Εκτίμηση των πιθανών επιπτώσεων των κινδύνων 

Στη συνέχεια, εξετάστε κάθε κίνδυνο και εκτιμήστε τις πιθανές επιπτώσεις του στην επιχείρηση. 

Ο αντίκτυπος του κινδύνου μπορεί να ταξινομηθεί σε τέσσερις κατηγορίες: 

a) 0 – Αποδεκτός– έχει ελάχιστες έως καθόλου επιπτώσεις στην επιχείρηση 

b) 1 – Ανεκτός – οι επιπτώσεις γίνονται αισθητές αλλά δεν έχουν σημαντικό αντίκτυπο 

στην επιχείρηση. 

c) 2 – Μη αποδεκτός – προκαλεί σημαντική διακοπή των εργασιών της επιχείρησης 

d) 3 – Μη αποδεκτός – η εταιρεία ενδέχεται να μην ανακάμψει 

4. Δημιουργήστε τον πίνακα αξιολόγησης κινδύνου 

Ανάλογα με τη συχνότητα και τη σοβαρότητα κάθε κινδύνου, συμπληρώστε έναν πίνακα 
αξιολόγησης για αυτόν. 

 

Εικόνα 17: Πίνακας αξιολόγησης κινδύνου 
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Όσον αφορά την αξιολόγηση κινδύνου, τα οφέλη από την υιοθέτηση ενός πίνακα κινδύνου είναι 

ότι επιτρέπει στον οργανισμό να: 

• ιεραρχεί τους κινδύνους με βάση τη σημασία τους για την επιχείρηση 
• μειώνει την πιθανότητα αρνητικών επιπτώσεων βοηθώντας στη εστίαση στις προσπά-

θειες μετριασμού 
• αναλύει τους πιθανούς κινδύνους με την ελάχιστη προσπάθεια 
• απεικονίζει γραφικά τους πιθανούς κινδύνους. 

Παρά τις αδυναμίες του όσον αφορά τη συνολική ακρίβεια, είναι ένα θαυμάσιο εργαλείο το 

οποίο παρέχει ένα σημείο εκκίνησης για τις επιχειρήσεις όσον αφορά τη διαχείριση κινδύνων 

και τη καθιέρωση μιας στρατηγικής μετριασμού.  
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Πόσα έχω μάθει; 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 

 Διαβάστε το ακόλουθο άρθρο το οποίο παρουσιάζει 50 κοινωνικούς επιχειρηματίες 

και αναλογιστείτε τις ιστορίες τους και τους λόγους για τους οποίους αποφάσισαν να 

γίνουν αυτό που είναι σήμερα: 

https://growensemble.com/social-entrepreneurs/  

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2 

 Βάλτε τα παρακάτω βήματα με τη σωστή σειρά, όπως μάθατε στην Ενότητα 5.1. 
 
 Καθορισμός των στόχων 

 Προσδιορισμός των δυνατών και αδύνατων σημείων 

 Υλοποίηση των σχεδίων 

 Ανάλυση του εσωτερικού περιβάλλοντος 

 Κατάρτιση σχεδίων δράσης 

 

Απαντήσεις 

1- Ανάλυση του εσωτερικού περιβάλλοντος. 
2- Καθορισμός των στόχων. 

3-  Εντοπισμός δυνατών και αδύνατων σημείων. 
4- Κατάρτιση σχεδίων δράσης. 

5- Υλοποίηση των σχεδίων. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

https://growensemble.com/social-entrepreneurs/
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3 

 Σύρετε και αποθέστε τις λέξεις στο σωστό κενό διάστημα. 

αλλαγές / συναντήσεις / δραστηριότητες / προβλήματα 

 

Ο όρος Σχέδιο Δράσης προσδιορίζει ένα σύνολο ____________ που πρέπει να 
πραγματοποιηθούν ως αποτέλεσμα των ____________ και διορθωτικών ενεργειών που 
προκύπτουν κατά τη διάρκεια ενός έργου. Υπό αυτή την έννοια, διαφέρει από το Σχέδιο 
Διαχείρισης Έργου το οποίο περιλαμβάνει τις λεπτομέρειες των δραστηριοτήτων παράδοσης. 
Συνήθως, το σχέδιο δράσης συντάσσεται κατά τη διάρκεια  ____________  του έργου για την 
επισκόπηση της προόδου, των ζητημάτων που προκύπτουν και των ____________ που 
απαιτούνται. 

 

Απάντηση 

Ο όρος Σχέδιο Δράσης προσδιορίζει ένα σύνολο δραστηριοτήτων που πρέπει να 
πραγματοποιηθούν ως αποτέλεσμα των προβλημάτων και διορθωτικών ενεργειών που 
προκύπτουν κατά τη διάρκεια ενός έργου. Υπό αυτή την έννοια, διαφέρει από το Σχέδιο 
Διαχείρισης Έργου το οποίο περιλαμβάνει τις λεπτομέρειες των δραστηριοτήτων παράδοσης. 
Συνήθως, το σχέδιο δράσης συντάσσεται κατά τη διάρκεια συναντήσεων του έργου για την 
ανασκόπηση της προόδου, των ζητημάτων που προκύπτουν και των αλλαγών που απαιτούνται. 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4 

 
 Βάλτε στην σωστή σειρά τα παρακάτω βήματα που αφορούν το τρόπο θέσπισης επι-

χειρηματικών προτεραιοτήτων 
 

 Ταξινόμηση των εργασιών 
 Παρακολούθηση της προόδου των αποτελεσμάτων 
 Πραγματοποίηση διορθώσεων πορείας/ευελιξία 
 Προσδιορισμός των στόχων 
 Αξιολόγηση του οράματος της επιχείρησης 
 Συνεργασία με τα μέλη της ομάδας 
 Προσδιορισμός των δυνατών και αδύναμων σημείων 

 

Απαντήσεις 

1- Αξιολόγηση του οράματος της επιχείρησης σας 
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2- Προσδιορισμός των δυνατών και αδύναμων σημείων 

3- Προσδιορισμός των στόχων 

4- Συνεργασία με τα μέλη της ομάδας 

5- Ταξινόμηση των εργασιών 

6- Παρακολούθηση της προόδου των αποτελεσμάτων 

7- Πραγματοποίηση διορθώσεων πορείας/ευελιξία 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 5 

• Επιλέξτε τη σωστή απάντηση: τι παρουσιάζει η παρακάτω εικόνα; 

 
α. Ανάλυση SWOT 

β. Πίνακας αξιολόγησης κινδύνων 

γ. Πίνακας απόφασης του Αϊζενχάουερ 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 3. ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ  
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ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 1 – ΚΥΠΡΟΣ 

ΧΩΡΑ Κύπρος 

ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ 
ΜΕΚΕΤΗΣ 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 

Ανάκυκλος   

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ 

ΜΕΛΕΤΗΣ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 

Αυτή η μελέτη περίπτωσης δείχνει πώς συνδυάστηκαν η ηθική και 
βιώσιμη σκέψη, καθώς και άλλες ικανότητες όπως ο εντοπισμός 
ευκαιριών, η αξιοποίηση πόρων και η ανάληψη πρωτοβουλίας και 
δημιουργήθηκε αυτή η κοινωνική επιχείρηση. 

ΔΟΜΗ Ο Ανάκυκλος είναι μια κοινωνική επιχείρηση που ιδρύθηκε το 2010 
στην Κύπρο και είναι η πρώτη επιχείρηση που ανέλαβε την ανακύ-
κλωση ρούχων στο νησί. Πιο συγκεκριμένα, στοχεύει στη μείωση των 
απορριμμάτων μέσω της επαναχρησιμοποίησης, της μεταπώλησης, 
της εκ νέου αξιοποίησης ρούχων και στην υλοποίηση εκστρατειών 
ευαισθητοποίησης του κοινού. Η ιδέα ξεκίνησε από τη συλλογή ρού-
χων για παιδιά μεταναστών στην Κύπρο καθώς και για άτομα που ε-
πλήγησαν από το τσουνάμι στη Σρι-Λάνκα το 2006. Τα τελευταία χρό-
νια, η εταιρεία έχει εγκαταστήσει περισσότερους από 415 κάδους σε 
όλη τη χώρα σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές, με τις οποίες έχουν 
ανοίξει φιλανθρωπικά καταστήματα ενώ έχουν πραγματοποιήσει εκ-
στρατείες στα σχολεία με σκοπό να εκπαιδεύσουν τα παιδιά σχετικά 
με τη σημασία της ανακύκλωσης. 

Αυτή τη στιγμή ο Ανάκυκλος απασχολεί 35 άτομα παρά τις σημερινές 
προκλήσεις της οικονομικής κρίσης. Τα ρούχα που συλλέγονται, προ-
σφέρονται στα φιλανθρωπικά καταστήματα του Ανακύκλου ή εξάγο-
νται διεθνώς. Επιπλέον, λόγω της οικονομικής κρίσης που έχει επηρε-
άει πολλούς πολίτες στην Κύπρο, παρέχονται δωρεάν ρούχα και σε ά-
τομα με οικονομικές δυσκολίες. 

Ο Ανάκυκλος αποτελεί ζωντανό παράδειγμα πρωτοβουλίας ηθικής και 
βιώσιμης σκέψης, λόγω του ότι οι δράσεις του συμβάλλουν στην 
ευημερία της κοινωνίας, προσφέροντας ρούχα και προάγοντας την 
ανακύκλωση, βοηθώντας στην προστασία του περιβάλλοντος και την 
μείωση των απορριμμάτων 
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Πηγές – Βίντεο, Παρουσιάσεις PPT, διαδικτυακά άρθρα κ.λπ. 

Μάθετε 
περισσότερα για τον 

Ανάκυκλο 

https://www.youtube.com/watch?v=yc3Asctwf9k 
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ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 2 – ΚΥΠΡΟΣ 

  

ΧΩΡΑ Κύπρος  

ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ 

ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 

Μάσκες προσώπου κατασκευασμένες από… 3D εκτυπωτές 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ 

ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 

Αυτή η μελέτη περίπτωσης δείχνει πώς συνδυάστηκαν η ηθική και 

βιώσιμη σκέψη, καθώς και άλλες ικανότητες όπως ο εντοπισμός 

ευκαιριών, η κινητοποίηση των ανθρώπων, η αξιοποίηση πόρων, η 

δημιουργικότητα, η ύπαρξη όραματος, η συνεργασία με άλλους και η 

ανάληψη πρωτοβουλιών με σκοπό να συμβάλλουν στη δημιουργία 

αυτής της πρωτοβουλίας κοινωνικής επιχείρησης. 

ΔΟΜΗ Λόγω της πανδημίας του COVID-19, τα νοσοκομεία 

υπέστησαν μεγάλη έλλειψη νοσοκομειακών προμη-

θειών και γενικότερα ιατρικού εξοπλισμού. Δύο Ιτα-

λοί, λοιπόν, είχαν την σπουδαία ιδέα να εκτυπώσουν 

στον τρισδιάστατο εκτυπωτή τους πλαστικές μάσκες 

προστασίας με πολύ μικρότερο κόστος και να τις 

προσφέρουν δωρεάν σε πολλά νοσοκομεία. 

Μια γυναίκα συνειδητοποίησε ότι το ίδιο φαινόμενο παρουσιάστηκε 

και στην Κύπρο και χρησιμοποιώντας τον τρισδιάστατο εκτυπωτή του 

συζύγου της, εκτύπωσε προστατευτικά προσώπου. Κοινοποιώντας την 

πρωτοβουλία της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πολλοί άνθρωποι 

που διέθεταν τρισδιάστατους εκτυπωτές θέλησαν να βοηθήσουν και η 

ιδέα έγινε σύντομα viral! Υπολογίζεται ότι έχουν προσφερθεί στα νο-

σοκομεία περισσότερα από 250 προστατευτικά προσώπου (το 2020) 
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και αυτή η γυναίκα επιθυμεί να παραμείνει μέχρι σήμερα ανώνυμη. 

Πηγές – Βίντεο, Παρουσιάσεις PPT, Διαδικτυακά Άρθρα κ.λπ. 

Άρθρο Άρθρο στα ελληνικά 

https://politis.com.cy/politis-news/kypros/kinima-symparastasis-kyprion-ethelonton-paragoyn-maskes-me-3d-printers/
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ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 3 – ΙΣΠΑΝΙΑ 

ΧΩΡΑ ΙΣΠΑΝΙΑ 

ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ 

ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 

BIRZIPLASTIC 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ 

ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 

Η Birziplastic είναι αφιερωμένη στην συλλογή και αξιοποίηση 

πλαστικών στο τέλος του κύκλου ζωής τους, μέσω της σωστής 

διαχείρισης αυτών και έχοντας σχεδιάσει ήδη πιστοποιημένες 

διαδικασίες οι οποίες δεν δημιουργούν πρόσθετα απόβλητα. 

ΔΟΜΗ Η Birziplastic κατανοεί την ανάγκη για τον εγχυτήρα (injector), γι' αυτό 

χειρίζεται το πλαστικό όπως το χρειάζονται οι βιομηχανίες, 

δουλεύοντας με οικογένειες πολυμερών, χρώμα, φορτία ινών και με 

διαδικασίες που δεν επηρεάζουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του. Χάρη 

σε αυτό καταφέρνει να ανακτήσει το 95% των υλικών που φτάνουν 

στις εγκαταστάσεις της. Στόχος της είναι η «μηδενική σπατάλη». 

Βοηθά στην επίτευξη δύο πράσινων στόχων της ΕΚ: την κυκλική 

οικονομία και τη μείωση της χρήσης υλικών από πρωτογενείς πηγές. 

Εκτός από την ηθική και βιώσιμη σκέψη, οι επιχειρηματίες της 

Birziplastic έχουν επιδείξει μεγάλη αυτογνωσία, δημιουργικότητα και 

δεξιότητες παρακίνησης. 

Η Birziplastic έχει σχεδιάσει ήδη πιστοποιημένες διεργασίες που δεν 

δημιουργούν πρόσθετα απόβλητα κατά τη υλοποίηση τους. Λόγω της 

γνώσης των πολυμερών, η επεξεργασία των πλαστικών απορριμμάτων 

γίνεται με μηχανικά συστήματα, αποφεύγοντας τη δημιουργία 

πρόσθετων ρύπων. 

Πηγές – Βίντεο, Παρουσιάσεις PPT, Διαδικτυακά Άρθρα κ.λπ. 
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Πηγή 1  Booklet  

Πηγή 2  https://birziplastic.com/  

https://3d2act.eu/wp-content/uploads/2021/07/3D2ACT_IO1_Infographics_Booklet.pdf
https://birziplastic.com/
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ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 4 – ΙΣΠΑΝΙΑ 

ΧΩΡΑ ΙΣΠΑΝΙΑ 

ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ 

ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 

KOIKI 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ 

ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 

Η Koiki γεννήθηκε για να αλλάξει τους κανόνες παράδοσης κατ’ οίκον. 

Οι αγορές που επιτυγχάνονται μέσω υπολογιστών ή smartphone 

αυξάνονται εδώ και μια δεκαετία. 

ΔΟΜΗ Είναι αλήθεια ότι η “αγορά με ένα κλικ” έχει κάνει τη ζωή μας πιο 

εύκολη. Είναι επίσης αλήθεια ότι αυτές οι αγορές έχουν αυξήσει την 

κυκλοφορία και τη ρύπανση. Ο κύριος στόχος της Koiki είναι να 

ελαχιστοποιήσει τις επιπτώσεις του ηλεκτρονικού εμπορίου μέσω μιας 

συνειδητής, χωρίς εκπομπές άνθρακα και υπεύθυνης διανομής για την 

πόλη και την κοινωνία. 

Η Koiki πραγματοποιεί το τελευταίο μίλι της διαδρομής με τα πόδια, 

με ποδήλατο ή με ηλεκτρικό όχημα. Το γεγονός αυτό δίνει την 

δυνατότητα εξοικονόμησης 0,29 κιλών CO2 ανά διανυόμενο 

χιλιόμετρο, απαλλάσσοντας την πόλη από τη ρύπανση, την 

κυκλοφορία και τον θόρυβο. 

Η Koiki επιδιώκει την προσφορά αξιοπρεπούς απασχόλησης και ίσων 

ευκαιριών για όλους τους ανθρώπους. Για το λόγο αυτό, οι διανομείς 

της ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, 

Χάρη στο σύστημά της, μπορείτε να έχετε σε πραγματικό χρόνο 

πληροφορίες σχετικά με τα επίπεδα CO2 που εξοικονομούνται ανά 
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αποστολή. Μπορείτε να γνωρίζετε τη συνεισφορά σας στον πλανήτη 

για κάθε δέμα που λαμβάνουν οι παραλήπτες σας. 

Πηγές – Βίντεο, Παρουσιάσεις PPT, Διαδικτυακά Άρθρα κ.λπ. 

Πηγή 1 https://en.koiki.es/proposito/  

https://en.koiki.es/proposito/
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ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 5 – ΟΛΛΑΝΔΙΑ 

ΧΩΡΑ Ολλανδία 

ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ 
ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 

CRE 8 – Urban 
Fabrication 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 

Η Cre8 κατασκευάζει όλα τα είδη προϊόντων συχνά κατά παραγγελία. Η 
επιχείρηση έχει ως αντικείμενο την ψηφιακή κατασκευή: δημιουργία 
σχεδίων στον υπολογιστή και εκτύπωση τους. Ασχολείται με το laser cutting, 
την τρισδιάστατη εκτύπωση, την τρισδιάστατη σάρωση ή γραφή. Η Cre8 
σχεδιάζει επίσης προϊόντα, όπως φωτιστικά, μενταγιόν για κολιέ και 
παιχνίδια. 

Στόχος τους είναι η στροφή στην τοπική παραγωγή, μέσω της κατασκευής 
όλων των προϊόντων στο τοπικό εργαστήριο (Άμστερνταμ) και έτσι 
δείχνοντας ότι χάρη στην τρισδιάστατη εκτύπωση, τα προϊόντα μπορούν 
απλώς να κατασκευαστούν τοπικά και δεν χρειάζεται να εισάγονται από την 
Κίνα. Ως εκ τούτου, χρησιμοποιούν πιστοποιημένη ξυλεία, 100% πράσινη 
ενέργεια, στοχεύουν σε μηδενικά απόβλητα μέσω της 
επαναχρησιμοποίησης των υπολειμματικών απορριμμάτων. 

Η Cre8 αντιπροσωπεύει ένα νέο είδος τέχνης και οι εργαζόμενοι της είναι 
νέοι τεχνίτες οι οποίοi υποστηρίζουν τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται. 
Αυτοί οι νέοι είναι μέρος της δύναμης της CRE8 και διδάσκονται νέες τεχνικές 
όπως η τρισδιάστατη εκτύπωση και νέες δεξιότητες παράλληλα. 

Με την εμφάνιση της τέχνης της τρισδιάστατης εκτύπωσης, η Cre8 βρήκε 
νέες ευκαιρίες για την εκπαίδευση των τεχνιτών. Πολλοί ταλαντούχοι νέοι 
άνθρωποι δεν μπορούν να εργαστούν και να ζήσουν μόνοι τους και συχνά 
λαμβάνουν επιδόματα, βρίσκονται στο σπίτι για μεγάλο χρονικό διάστημα ή 
έχουν ορισμένους περιορισμούς που τους εμποδίζουν να εργαστούν πλήρως 
(ακόμα). Μαζί με τη «Streetcornerwork» ανακαλύπτουν πώς αυτοί οι νέοι 
μπορούν να ξεκινήσουν στη Cre8 και τι τους ταιριάζει καλύτερα. Στόχος τους 
είναι να βοηθήσουν τους νέους που δεν βρίσκονται ακόμη στην αγορά 
εργασίας και να αναπτύξουν τα ταλέντα τους. 

Η διδασκαλία των δεξιοτήτων και της σχετικής γνώσης και η εξάσκηση της 
δημιουργικότητας είναι μέρος του οράματός τους. Μαθαίνουν μέσα από την 
εμπειρία και η αίσθηση της αυτογνωσίας τους μεγαλώνει! 
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ΔΟΜΗ Η Cre8 συνδυάζει τη δημιουργικότητα με τη βιωσιμότητα. Πραγματοποιεί το 
όραμά της να βοηθήσει τους νέους, προσφέροντάς τους μια καλή ευκαιρία 
να αναπτυχθούν, να μάθουν και να χτίσουν το δικό τους μέλλον σε μια νέα 
εποχή. 

Καινοτόμος προσέγγιση - Μαζί με τη «Streetcornerwork» (Wellfare), η οποία 
είναι πάντα παρούσα για να βοηθει τους νέους εργαζόμενους με προσωπικά 
προβλήματα, η Cre8 παρέχει υποστήριξη και σχετικά με προσωπικές 
περιπτώσεις. 

Η Cre8 στο μέλλον στοχεύει να επεκτείνει το πιστοποιητικό που λαμβάνουν 
τώρα οι νέοι όταν ολοκληρώνουν τα μαθήματα σε επίσημο δίπλωμα. Μαζί 
με μια σχολή, η Cre8 επειδιώκει να δημιουργήσει κάποιο είδος κατάρτισης 
και να συνεχίσει να βοηθά τους νέους που είναι δύσκολο να προσεγγιστούν. 
Στόχος είναι η συνέχιση των δραστηριοτήτων με προσωπική προσέγγιση και 
πολλή πρακτική εμπειρία! 

Πηγές – Βίντεο, Παρουσιάσεις PPT, Διαδικτυακά Άρθρα κ.λπ. 

Πηγή 1  https://www.social-enterprise.nl/nieuws-en-
evenementen/actueel/blog/achter-de-schermen-bij-cre8-789  

Πηγή 2  https://c-r-e-8.nl/  

 
    

  

https://www.social-enterprise.nl/nieuws-en-evenementen/actueel/blog/achter-de-schermen-bij-cre8-789
https://www.social-enterprise.nl/nieuws-en-evenementen/actueel/blog/achter-de-schermen-bij-cre8-789
https://c-r-e-8.nl/
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ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 5 – ΟΛΛΑΝΔΙΑ 

ΧΩΡΑ Ολλανδία 

ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ 
ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 

3D Design Academy -Amsterdam 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 

Η 3D Design Academy διοργανώνει εργαστήρια τρισδιάστατης εκτύπωσης 
στα οποία οι μαθητές μαθαίνουν να σχεδιάζουν και να εκτυπώνουν σε 
υπολογιστή 3D. Τα τρισδιάστατα σχέδια που κάνουν στη συνέχεια 
πωλούνται στο Διαδίκτυο ώστε να δημιουργήσουν εισόδημα. Η ιδέα πίσω 
από την ακαδημία είναι να η απαλλαγή των ανθρώπων από τη φτώχεια μέσω 
της απόκτησης δεξιοτήτων με νέες τεχνολογίες. 

ΔΟΜΗ Για την παραγωγή τρισδιάστατα εκτυπωμένων εξαρτημάτων, η 3D Design 
Academy χρησιμοποιεί πλαστικά. Εργάζονται όσο το δυνατόν πιο βιώσιμα 
τόσο από υλικής άποψης στη παραγωγή αλλά και από κοινωνικής άποψης 
προσφέροντας στους ανθρώπους διέξοδο από τη φτώχεια. 

Συλλέγουν πλαστικά μπουκάλια σε κάδους 
με σχήμα μεγάλου γκρίζου μπουκαλιού, έτσι 
ώστε να κρατούν τα απόβλητα μακριά από το 
περιβάλλον. 

 

 

 

  



 

     

112 
 

 

Πηγές – Βίντεο, PPT, Διαδικτυακά Άρθρα κ.λπ. 

Πηγή 1  https://www.facebook.com/3d-design-academy-701247286592623    

Πηγή 2  https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/beheer/sociaal-en-
ondernemend-2014/16/    

Πηγή 3  3 D tool to play with 

https://www.facebook.com/3d-design-academy-701247286592623
https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/beheer/sociaal-en-ondernemend-2014/16/
https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/beheer/sociaal-en-ondernemend-2014/16/
https://www.pixsweet.com/?fbclid=IwAR1etQj6zKli4Y5WMRJ00dSBXNl4i_bV5rzih2ChLKJ19VG7DGK9hXRyidw
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ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 7 – ΙΤΑΛΙΑ 

ΧΩΡΑ ΙΤΑΛΙΑ (ΜΠΟΛΟΝΙΑ) 

ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ 
ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 

ETA BETA 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ 

ΜΕΛΕΤΗΣ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 

Η Eta Beta γεννήθηκε στη Μπολόνια το 1992 ως Σύλλογος και από το 2016 είναι 
μια Κοινωνική Επιχείρηση που στοχεύει στην τοποθέτηση σε θέσεις εργασίας και 
σε υπηρεσίες κοινωνικο-εκπαιδευτικής πρόνοιας. Επί του παρόντος συνεργάζεται 
με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς σε έργα που προωθούν επαρκείς ευκαιρίες 
για κοινωνική ένταξη. 

ΔΟΜΗ Το όραμα της Eta Beta επικεντρώνεται σε άτομα που διαθέτουν πλούτο 
πολιτιστικών, συναισθηματικών και οικονομικών αξιών. Η εργασία αναγνωρίζεται 
ως βασικό εργαλείο για την αξιοπρέπεια του ατόμου. Ως εκ τούτου, έχει 
αναπτυχθεί ένα εντελώς καινοτόμο όραμα κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Οι 
τομείς ενδιαφέροντος είναι η εκπαίδευση, η υγεία και η περιβαλλοντική 
βιωσιμότητα. Η ομάδα-στόχος για τις δραστηριότητες της Eta Beta είναι άτομα 
που βρίσκονται σε καταστάσεις κοινωνικής ευπάθειας και περιθωριοποίησης, οι 
πελάτες είναι κυρίως ιδιώτες. Στόχος είναι η δημιουργία νέων ευκαιριών εργασίας 
για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. 

Μεταξύ των δραστηριοτήτων της κοινωνικής επιχείρησης συγκαταλέγονται η 
καλλιέργεια φυτών και λαχανικών, η δημιουργία φυσικών υφασμάτων, αλλά και 
παιχνιδιών και ξύλινων κατασκευών, τα φυτώρια, η βιοτεχνία και οι 
δραστηριότητες δημιουργίας επίπλων. Σημαντική δραστηριότητα στον τομέα της 
εκπαίδευσης και της αειφορίας είναι το έργο «Lavanda», το οποίο παρέχει 
υπηρεσία παράδοσης και πλυσίματος υφασμάτινων πάνων πολλαπλών χρήσεων 
σε νηπιαγωγεία. 

Πηγές – Βίντεο, Παρουσιάσεις PPT, Διαδικτυακά Άρθρα κ.λπ. 

Πηγή 1  https://www.etabeta.coop/  

Πηγή 2  https://sociale.regione.emilia-
romagna.it/documentazione/pubblicazioni/prodotti-
editoriali/2018/l2019ecosistema-delle-imprese-sociali-in-emilia-romagna  

https://www.etabeta.coop/
https://sociale.regione.emilia-romagna.it/documentazione/pubblicazioni/prodotti-editoriali/2018/l2019ecosistema-delle-imprese-sociali-in-emilia-romagna
https://sociale.regione.emilia-romagna.it/documentazione/pubblicazioni/prodotti-editoriali/2018/l2019ecosistema-delle-imprese-sociali-in-emilia-romagna
https://sociale.regione.emilia-romagna.it/documentazione/pubblicazioni/prodotti-editoriali/2018/l2019ecosistema-delle-imprese-sociali-in-emilia-romagna


 

     

114 
 

 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 8 – ΙΤΑΛΙΑ 

ΧΩΡΑ ΙΤΑΛΙΑ (ΜΟΝΤΕΝΑ) 

ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ 
ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 

ALIANTE 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ 

ΜΕΛΕΤΗΣ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 

 

Η Aliante ιδρύθηκε το 1993 στη Μόντενα με στόχο τη δημιουργία μιας νέας 
κοινωνικής και επιχειρηματικής πραγματικότητας για την καταπολέμηση του 
αποκλεισμού των πιο ευάλωτων πολιτών μέσω της εφαρμογής του δικαιώματος 
στην εργασία και της συμμετοχής στις κοινωνικές σχέσεις. 

ΔΟΜΗ Η Aliante δραστηριοποιείται στον τομέα των προσωπικών υπηρεσιών και 
διαχειρίζεται βρεφονηπιακούς σταθμούς και νηπιαγωγεία, προστατευόμενα 
διαμερίσματα για άτομα με ψυχολογικές διαταραχές, οικιστικά και 
εδαφοκοινωνικά προγράμματα για ανηλίκους, υπηρεσίες προσέγγισης για νέους. 
Οι δραστηριότητες στις οποίες απασχολούνται άτομα με αναπηρία και ευάλωτες 
κοινωνικές ομάδες είναι σχετικές με τον καθαρισμό και την υγιεινή, τη 
περιβαλλοντική υγιεινή, τη συντήρηση χώρων πρασίνου και τη φύλαξη. 

Η Aliante πιστεύει ότι είναι απαραίτητη η αναβάθμιση του επικουρικού τομέα και 
του τομέα ψυχικής υγείας. 

Σε περιφερειακό επίπεδο, η κοινωνική επιχείρηση θεωρεί σκόπιμη την ανάπτυξη 
της σχέσης μεταξύ τοπικών αρχών και κοινωνικών συνεταιρισμών. Πράγματι, 
παρέχει υπηρεσίες σε δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις. 

Όσον αφορά την επιχειρηματικότητα, η Aliante έχει αναπτύξει την ικανότητα για 
χρηματοοικονομικές προβλέψεις, η οποία έχει αποδειχθεί κρίσιμη για τον 
επενδυτικό σχεδιασμό. 

Πηγές – Βίντεο, Παρουσιάσεις PPT, Διαδικτυακά Άρθρα κ.λπ. 

Πηγή 1  https://www.aliantecoopsociale.it/  

Πηγή 2  https://sociale.regione.emilia-
romagna.it/documentazione/pubblicazioni/prodotti-
editoriali/2018/l2019ecosistema-delle-imprese-sociali-in-emilia-romagna  

https://www.aliantecoopsociale.it/
https://sociale.regione.emilia-romagna.it/documentazione/pubblicazioni/prodotti-editoriali/2018/l2019ecosistema-delle-imprese-sociali-in-emilia-romagna
https://sociale.regione.emilia-romagna.it/documentazione/pubblicazioni/prodotti-editoriali/2018/l2019ecosistema-delle-imprese-sociali-in-emilia-romagna
https://sociale.regione.emilia-romagna.it/documentazione/pubblicazioni/prodotti-editoriali/2018/l2019ecosistema-delle-imprese-sociali-in-emilia-romagna
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ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 9 – ΕΛΛΑΔΑ 

ΧΩΡΑ Ελλάδα 

ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ 
ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 

Shedia – Periodiko Dromou (Street Paper) 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ  

Η εφημερίδα «Σχεδία» στοχεύει στην κοινωνική ένταξη των αστέγων, των 
ανέργων και άλλων κοινωνικά αποκλεισμένων ομάδων (άτομα που 
αποδεδειγμένα ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας) οι οποίοi είναι οι 
πωλητές της εφημερίδας. 

Κάθε πωλητής λαμβάνει δωρεάν 10 αντίτυπα της εφημερίδας, τα οποία 
μπορεί να πουλήσει στην τιμή των 4 € το καθένα. Χρησιμοποιώντας αυτό το 
κεφάλαιο οι πωλητές μπορούν να αγοράσουν περισσότερα αντίτυπα στη 
μισή τιμή (2€) και να τα πουλήσουν εκ νέου για 4€. 

Από τα 4 €, τα 2,5 € (δηλαδή το 62,5% της τιμής πώλησης) αφορούν άμεσα 
στον πωλητή (άτομο με το κόκκινο γιλέκο). Το 1,52 € αποτελεί καθαρό 
εισόδημα. Το 1,26 € χρησιμοποιείται για την κάλυψη  λειτουργικών αναγκών 
του οργανισμού (κόστος εκτύπωσης), την υποστήριξη υπάρχοντων (όπως το 
«Goal in Poverty») και την ανάπτυξη νέων κοινωνικών προγραμμάτων και 
λύσεων, όπως φυσικά η «Σχεδία Art». Το υπόλοιπο ποσό αφορά φόρους κ.λπ. 

Η εφημερίδα προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία για αυτούς τους ανθρώπους 
να εξασφαλίσουν ένα ελάχιστο, αξιοπρεπές εισόδημα. Αποτελεί ένα μέσο 
απελευθέρωσης από τον φαύλο κύκλο της κοινωνικής απομόνωσης και του 
αποκλεισμού και ένα επιπλέον κίνητρο για να ξαναχτίσουν τη ζωή τους. 

Παρέχει επίσης υπηρεσίες, οι οποίες κυμαίνονται από την προετοιμασία, την 
ενδυνάμωση, την κοινωνικοποίηση και την απασχόληση των αστέγων μέχρι 
τη έκδοση και την πώληση της εφημερίδας, η οποία προσφέρει μια ελκυστική 
ποικιλία υλικού με σαφή κοινωνικό προσανατολισμό. Η αγορά της 
εφημερίδας αποτελεί πράξη αλληλεγγύης. 

ΔΟΜΗ Η εφημερίδα δρόμου "Σχεδία" εκδίδεται από το 2013 από τη ΜΚΟ Διογένης 
και είναι μέλος του Διεθνούς Δικτύου Εφημερίδων Δρόμου 
(https://insp.ngo/). Η ΜΚΟ "Διογένης" ιδρύθηκε το 2010 για να υποστηρίξει 
τις προσπάθειες των αστέγων και των κοινωνικά αποκλεισμένων ανθρώπων 
να ενταχθούν ή να επανενταχθούν στον κοινωνικό ιστό. Βασικός στόχος είναι 

https://www.shedia.gr/
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η ενεργοποίηση, η ενδυνάμωση, η εκπαίδευση και, τέλος, η δημιουργία 
προοπτικών απασχόλησης για συνανθρώπους μας που βιώνουν τη φτώχεια 
και τον κοινωνικό αποκλεισμό σε πολύ ακραίες μορφές. Παράλληλα, στόχος 
είναι, μέσα από μια σειρά δράσεων, να ευαισθητοποιηθεί, να ενεργοποιηθεί 
και να κινητοποιηθεί ο πληθυσμός της Ελλάδας γύρω από τα ζητήματα των 
αστέγων, της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού, με τρόπο που θα 
προτείνει και θα αναδεικνύει λύσεις και θα στέκεται ενεργά και αισιόδοξα 
δίπλα στα κοινωνικά ζητήματα. Βοηθά τους ανθρώπους να στηρίξουν τον 
εαυτό τους, με επίκεντρο πάντα το ίδιο το άτομο εξασφαλίζοντας τη 
μακροπρόθεσμη επιτυχία και βιωσιμότητά του. Στην κατεύθυνση αυτή, η 
"ΜΚΟ Διογένης", διαχρονικά, οργανώνει μια σειρά από δράσεις και 
κοινωνικά προγράμματα για την ευαισθητοποίηση και την κινητοποίηση των 
πολιτών στον κοινό αγώνα κατά της φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού. Η οργάνωση αναπτύσσει πολυάριθμες δράσεις, όπως το 
περιοδικό δρόμου "Σχέδια", το οποίο πωλείται στους δρόμους της Αθήνας 
και της Θεσσαλονίκης από διαπιστευμένους πωλητές, που  επωφελούνται 
οικονομικά από τις πωλήσεις. 

Τα στοιχεία του πλαισίου EntreComp που χρησιμοποιούνται στη 
συγκεκριμένη περίπτωση είναι: 

Ιδέες και Ευκαιρίες: Δημιουργικότητα, Όραμα, Αξιολόγηση Ιδεών, Ηθική και 
Βιώσιμη Σκέψη  

Πόροι: Παρακίνηση και επιμονή, Χρηματοοικονομικός και Οικονομικός 
Γραμματισμός, Κινητοποίηση των άλλων, Κινητοποίηση πόρων 

Σε εφαρμογή: Συνεργασία με άλλους, Ανάληψη Πρωτοβουλιών 

Άλλες ενέργειες περιλαμβάνουν: 

• Το πρόγραμμα «Βοήθεια Αλληλεγγύης» της εφημερίδας «Σχεδία» για τη 
στήριξη των ηλικιωμένων. 

• Το πρόγραμμα κοινωνικών ξεναγήσεων «Αόρατες Διαδρομές» στο κέντρο 
της Αθήνας, με ξεναγούς (νυν και πρώην) αστέγους πολίτες. 

• Η δράση «Ένας καφές σε περιμένει». 

• Το κοινωνικό και περιβαλλοντικό πρόγραμμα «Σχεδία Art» (παλιά τεύχη της 
«Σχεδίας» επαναχρησιμοποιούνται, επανασχεδιάζονται και μετατρέπονται 
σε αντικείμενα υψηλής ποιότητας). 

• Το κέντρο αλληλεγγύης και εφαρμοσμένης κοινωνικής καινοτομίας «Σχεδία 
Home» όπου φιλοξενούνται το καφέ/μπαρ/εστιατόριο της «Σχεδίας», το 
κατάστημα-εκθετήριο «Σχεδία Art» και εκθέσεις. 

Τέλος, η «ΜΚΟ Διογένης» είναι και μέλος του Ελληνικού Δικτύου για το 
Δικαίωμα στη Στέγαση για Όλους. 

Πηγές – Βίντεο, Παρουσιάσεις PPT, Διαδικτυακά Άρθρα κ.λπ. 

Πηγή 1  Βίντεο για την “Σχεδία” (Ελληνικά) 

https://www.youtube.com/watch?v=xLTyL-mD4GM
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Πηγή 2  A video sketch about Shedia (Ελληνικά) 

Πηγή 3  Διαβάστε περισσότερα για τον κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο του 
Shedia Street Paper εδώ. (Ελληνικά & Αγγλικά) 

https://www.youtube.com/watch?v=JiMgxQen66E&t=63s
https://www.shedia.gr/custom_pdf/?file=deloitte_final_june2019.pdf
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ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 10 – ΕΛΛΑΔΑ 

ΧΩΡΑ Ελλάδα 

ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ 
ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 

Fair Trade Hellas 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 

 

Η Fair Trade Hellas στοχεύει στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των 
περιθωριοποιημένων παραγωγών και εργαζομένων αλλάζοντας τις 
παράνομες δομές του διεθνούς εμπορίου και συμμετέχοντας σε ένα κίνημα 
χιλιάδων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο που αγωνίζονται για την ανθρώπινη 
αξιοπρέπεια και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα. 

ΔΟΜΗ Η Fair Trade Hellas είναι μια ελληνική ΜΚΟ, που ιδρύθηκε το 2004 ως αστική 
μη κερδοσκοπική εταιρεία. Είναι ο πρώτος οργανισμός στην Ελλάδα που 
δραστηριοποιήθηκε στην προώθηση του Δίκαιου Εμπορίου, ενός κινήματος 
που καταπολεμά τη φτώχεια σε παγκόσμιο και τοπικό επίπεδο, μέσω μιας 
βιώσιμης, δίκαιης, ηθικής και υπεύθυνης προσέγγισης στην παραγωγή, 
αγορά και κατανάλωση προϊόντων. 

Τα στοιχεία του πλαισίου EntreComp που χρησιμοποιούνται σε αυτήν την 
περίπτωση είναι: 

Ιδέες και Ευκαιρίες: Εντοπισμός Ευκαιριών, Όραμα, Αξιολόγηση Ιδεών, 
Ηθική και Βιώσιμη Σκέψη 

Πόροι: Παρακίνηση και επιμονή, Αυτογνωσία και Αυτοαποτελεσματικότητα, 
Χρηματοοικονομικός και Οικονομικός Γραμματισμός, Κινητοποίηση των 
άλλων, Κινητοποίηση πόρων 

Σε εφαρμογή: Μάθηση μέσω της εμπειρίας, Συνεργασία με άλλους, 
Ανάληψη Πρωτοβουλίας 

Οι άνθρωποι της Fair Trade Hellas (εργαζόμενοι και εθελοντές), 
υποστηρίζουν αυτές τις αξίες σε καθημερινή βάση μέσα από δράσεις όπως: 

• προώθηση προϊόντων δίκαιου εμπορίου και υποστήριξη μικρών 
παραγωγών στις αναπτυσσόμενες χώρες. 

https://www.fairtrade.gr/
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• σχεδιασμός προγραμμάτων κατάρτισης και να οργάνωση σεμινα-
ρίων και ενημερωτικών συναντήσεων σχετικά με το δίκαιο εμπό-
ριο, την υπεύθυνη κατανάλωση, τη βιώσιμη ανάπτυξη, τον εθελο-
ντισμό και τα ανθρώπινα δικαιώματα. 

• συμμετοχή σε εκστρατείες, σε συνεργασία με κινήματα όπως το 
GCAP (Παγκόσμιο Κάλεσμα για Δράση κατά της Φτώχειας), η Εκ-
στρατεία Καθαρών Ρούχων, η καμπάνια TTIP κ.λπ. 

• προώθηση του εθελοντισμού και της ενεργού συμμετοχής των πο-
λιτών για τη δημιουργία ενός δικαιότερου και πιο βιώσιμου κό-
σμου. 

Το 2006 άνοιξε στην Αθήνα το πρώτο μη κερδοσκοπικό κατάστημα 
αποκλειστικά με προϊόντα Fair Trade και το 2016 το κατάστημα 
μετατράπηκε σε e-shop. 

Η Fair Trade Hellas οραματίζεται έναν κόσμο όπου ο υπεύθυνος 
καταναλωτισμός διέπει τις εμπορικές πρακτικές και δομές. Ένας κόσμος 
δικαιοσύνης και ισότητας, απαλλαγμένο από τη φτώχεια, όπου τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και το περιβάλλον γίνονται σεβαστά. 

Η Fair Trade Hellas υπηρετεί τους ανθρώπους, την ενδυνάμωση των τοπικών 
κοινωνιών και τη βιώσιμη ανάπτυξη, καλλιεργώντας ένα πιο δίκαιο μοντέλο 
παγκόσμιου εμπορίου που ωφελεί όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς και 
τον πλανήτη. 

Επιτελεί την αποστολή της προωθώντας προϊόντα Δίκαιου Εμπορίου, 
παρέχοντας εκπαίδευση σχετικά με την υπεύθυνη κατανάλωση και 
ασκώντας θεσμική πίεση για καλύτερες εμπορικές, περιβαλλοντικές και 
αναπτυξιακές πολιτικές. 

Πηγές – Βίντεο, Παρουσιάσεις PPT, Διαδικτυακά Άρθρα κ.λπ. 

Πηγή 1  Fair Trade Hellas Educational Programmes 

Πηγή 2  Ξέρετε πώς να διαβάζετε τις ετικέτες των προϊόντων στο σούπερ μάρκετ; 
Διαβάστε τον οδηγό εδώ. 

https://www.fairtrade.gr/programmata/
https://www.fairtrade.gr/wp-content/uploads/2017/10/label_guide_greek_web_version.pdf
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ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 11 – ΕΛΛΑΔΑ 

ΧΩΡΑ Ελλάδα (Αθήνα) 

ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ 
ΜΕΛΕΤΗΣ 
ΥΠΟΘΕΣΗ 

«Συν.Άλλοις» / "Syn.Allois" (Plus.Others) 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ 

ΜΕΛΕΤΗΣ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 

 

Ο Συνεταιρισμός Αλληλεγγύης Οικονομίας «Συν. Αλλόις» ξεκίνησε τη λειτουργία 
του στην Αθήνα το 2011 εφαρμόζοντας στην πράξη εναλλακτικές οικονομικές 
πρακτικές με στόχο την ποιοτική κάλυψη των ανθρώπινων αναγκών, τη 
συνεργασία αλληλεγγύης και τις ισότιμες σχέσεις. Κύρια δραστηριότητα είναι το 
εναλλακτικό και αλληλέγγυο εμπόριο, κυρίως στον τομέα των τροφίμων. 

Τα μέλη δεν είναι ιδιοκτήτες μιας «εναλλακτικής επιχείρησης», αλλά μια ομάδα 
ανθρώπων που αυτοδιαχειρίζονται την εργασία τους. Στόχος είναι, αφού 
εξασφαλιστεί μια αξιοπρεπής αμοιβή για την εργασία, να διατεθεί στην κοινωνία 
το όποιο πλεόνασμα, είτε εισάγοντας νέα μέλη στον συνεταιρισμό, είτε 
μειώνοντας τις τιμές πώλησης των προϊόντων, είτε ενισχύοντας άλλα εγχειρήματα 
αλληλέγγυας οικονομίας. 

ΔΟΜΗ Η εσωτερική δομή είναι αυτή του συνεταιρισμού των εργαζομένων, με στόχο τη 
μέγιστη ισοτιμία μεταξύ των μελών. Ο φόρτος εργασίας κατανέμεται εξίσου, 
ανάλογα με τις προτιμήσεις και τις δεξιότητες του καθενός και αντίστοιχα ο 
καθένας λαμβάνει την αντίστοιχη αμοιβή. 

Στις εβδομαδιαίες συναντήσεις λαμβάνονται αποφάσεις για όλα τα θέματα που 
σχετίζονται με τη συνεργασία συλλογικά, και επιχειρείται η σύνθεση 
διαφορετικών προοπτικών μέσω συναίνεσης και η υπέρβαση των διαφωνιών με 
την ανάπτυξη αμοιβαίου σεβασμού και αμοιβαίας κατανόησης. 
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Για τη διανομή των προϊόντων η επιχείρηση βασίζεται σε ένα εναλλακτικό δίκτυο 
σε όλη την Ελλάδα, το οποίο αποτελείται από πρωτοβουλίες αλληλέγγυας 
οικονομίας (αλληλέγγυες εμπορικές συλλογικότητες, καταναλωτικοί 
συνεταιρισμοί, συνεταιριστικές καφετέριες, ομάδες καταναλωτών κ.λπ.), αλλά και 
μικρά καταστήματα και καφετέριες. Στο χώρο της επιχείρησης στο Θησείο, που 
λειτουργεί ως κατάστημα, κέντρο διανομής και χώρος 
εκδηλώσεων/συναντήσεων, φιλοξενούνται επίσης προϊόντα εγχώριων 
συλλογικών επιχειρήσεων, μικρών παραγωγών και μεταποιητών, με τους οποίους 
χτίζονται άμεσες και σταθερές συνεργασίες. Με αυτόν τον τρόπο επιδικώκεται η 
επέκταση της πρακτικής του αλληλέγγυου εμπορίου και σε τοπικό επίπεδο. 

Πηγές – Βίντεο, Παρουσιάσεις PPT, Διαδικτυακά Άρθρα κ.λπ. 

Πηγή 1  https://synallois.org/  

Πηγή 2  Video 

Πηγή 3  Social Economy 
 

  

https://synallois.org/
https://youtu.be/xRWxd5OUbDQ
http://okeanis.lib.puas.gr/xmlui/bitstream/handle/123456789/2525/log2014_00011.pdf?sequence=1&isAllowed=yttps://yhttp://okeanis.lib.puas.gr/xmlui/bitstream/handle/123456789/2525/log2014_00011.pdf?sequence=1&isAllowed=youtu.be/xRWxd5OUbDQ
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ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 12 – ΕΛΛΑΔΑ 

ΧΩΡΑ Ελλάδα (Αιγίνιο, Πιερία) 

ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ 
ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 

« Σπείρα Γης» / "Spira Ghis " ("Earth Spiral ") 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ 

ΜΕΛΕΤΗΣ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 

 

Ιδρύθηκε το 2013 από μια ομάδα ενεργών πολιτών και δραστήριων ανθρώπων 
που επεξεργάστηκαν και καλλιέργησαν την ιδέα της επιστροφής σε ένα φυσικό - 
ισορροπημένο περιβάλλον και εξελίχθηκε σε Κοινωνική Συνεταιριστική 
Επιχείρηση. Το όραμα και οι στόχοι της ομάδας Earth Spiral είναι: 

Η δημιουργία ενός ανοιχτού εκπαιδευτικού αγροκτήματος που απεικονίζει τις 
έρευνες και τις παρατηρήσεις του Earth Spiral, όπου πραγματοποιούνται 
καλλιέργιες με όλους τους φυσικούς, οικολογικούς, φιλικούς προς τον άνθρωπο 
και το περιβάλλον τρόπους, με αειφορία, διερευνώντας την επίδραση των 
Ενεργών Μικροοργανισμών (ΕM) σε κάθε είδος καλλιέργειας και επιδιώκοντας τη 
διάδοση της επίδρασης και της θετικής δράσης των ΕΜ και του Ατταπουλγίτη όχι 
μόνο σε επίπεδο νοικοκυριών αλλά και ευρύτερα σε επίπεδο κτηνοτροφίας και 
καλλιεργειών, με απώτερο στόχο την ευαισθητοποίηση του κόσμου για τη μη 
χρήση χημικών και τις επιπτώσεις στο περιβάλλον. 

Στην έδρα λειτουργεί εργαστήριο και εμπορικό κατάστημα. 

ΔΟΜΗ Η ομάδα Earth Spiral επέλεξε ως νομική της μορφή αυτή της Κοινωνικής 
Συνεταιριστικής Επιχείρησης. Η μορφή του Κοινωνικού Συνεταιρισμού ή της 
Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης (ΚΣΕ) είναι μια νέα νομική δυνατότητα 
στην Ελλάδα που εισήχθη με τον νόμο 4019/11. Η ΚΣΕ είναι ο κύριος φορέας της 
Κοινωνικής Οικονομίας, δηλαδή ο χώρος μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού 
τομέα, αυτό που συνήθως ονομάζεται τρίτος τομέας της οικονομίας. 

Δραστηριότητες: 
• επιμελής αναζήτηση και αναβίωση παραδοσιακών τεχνών και τε-

χνικών 
• σε τοπικό επίπεδο, τόνωση των βιώσιμων γεωργικών πρακτικών, 
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που αποτελούν νέα προοπτική για τη γεωργία και την ουσιαστική 
σημασία της στη ζωή, καθώς και πολιτιστικές δράσεις για την ανα-
ζωογόνηση και την ενίσχυση του αγροτικού κόσμου 

• εκπαιδεύσεις και σεμινάρια 
• πώληση βιολογικών προϊόντων και υποστήριξη της γεωργίας, της 

κτηνοτροφίας και της οικιακής χρήσης 
• Προϊόντα ΑΜ® και Attapulgite ή Palygorskite, ένα μοναδικό ορυκτό 

αργίλου με μεγάλη ποικιλία βιομηχανικών χρήσεων και ευρέως 
χρησιμοποιούμενα στην ιατρική. 

Κοινωνικές δράσεις, δράσεις δικτύωσης και προώθησης: 
• ενεργή υποστήριξη της δημιουργίας πρωτοβουλιών Κοινωνικής Αλ-

ληλέγγυας Οικονομίας 
• υποστήριξη των γεωργών και των κτηνοτρόφων με σκοπό να απε-

μπλακούν από τη χρήση χημικών 
• ενημέρωση των μαθητών όλων των βαθμίδων για την οικολογική 

γεωργία και τον οικολογικό τρόπο ζωής 
• υποστήριξη ομάδων και έργων σχετικά με τη χρήση του ΑΜ® 

Πιστεύοντας στη δικτύωση και τη συνεργασία η Earth Spiral συμμετέχει σε 
οργανισμούς και άτυπα δίκτυα με τα οποία μοιράζεται αρχές και αξίες: 

• Παρατηρητήριο της Κοινωνίας των Πολιτών Κεντρικής Μακεδονίας 
(Ελλάδα) 

• Άτυπο Δίκτυο Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων Κεντρικής 
Μακεδονίας (Ελλάδα) 

Πηγές – Βίντεο, Παρουσιάσεις PPT, Διαδικτυακά Άρθρα κλπ. 

Πηγή 1  https://www.speiragis.gr/  

Πηγή 2  Video 
 

https://www.speiragis.gr/
https://www.youtube.com/channel/UC6mgaobGz1MxqOFyACi3rhw
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