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ΕΝΟΤΗΤΑ1 Τι είναι Κοινωνική Επιχείρηση - Εισαγωγή στην έννοια των 
Κοινωνικών Επιχειρήσεων



Εφαρμογή: Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και 
Κοινωνική Επιχείρηση
Στόχος Να κατανοήσουν οι συμμετέχοντες την έννοια της Κοινωνικής Οικονομίας και της Κοινωνικής 

Επιχειρηματικότητας.

Μεθοδολογία Συζήτηση και Ανταλλαγή Ιδεών

Διάρκεια 1 ώρα 30 λεπτά

Υλικά & Εργαλεία Μελέτη περίπτωσης, χαρτί, περιπτώσεις αγορών, ''προτζέκτορας'' και χαρτοταινία, εφημερίδα, 
το προφίλ ενός κοινωνικού επιχειρηματία

Αποτέλεσμα 
Εκπαίδευσης

Οι συμμετέχοντες θα κατανοήσουν τι σημαίνει Κοινωνική Οικονομία και τα χαρακτηριστικά της 
επιχειρηματικότητας.



Η Διαδικασία
ΒΗΜΑΤΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

1. Ορισμός της Κοινωνικής
Οικονομίας

• Τι είναι Κοινωνική Οικονομία;

• Ποιες είναι οι αρχές μίας Κοινωνικής Οικονομίας;

2. Εισαγωγή στην έννοια 
της επιχειρηματικότητας

• Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να σας εξηγήσουν τι καταλαβαίνουν από 

την επιχειρηματικότητα

• Ζητήστε τους να σας επισημάνουν τα χαρακτηριστικά της επιχειρηματικότητας

• Ζητήστε τους να σας δώσουν παραδείγματα από ιδιώτες και επιχειρήσεις που γνωρίζουν

3. Εισαγωγή στην ένννοια 
της Κοινωνικής 
Επιχειρηματικότητας

• Σε ομάδες των 5-7,

• Ζητήστε από τους συμμτέχοντες να σας εξηγήσουν τι έχουν καταλάβει από αυτή την 

ενότητα

• Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να μοιραστούν μαζί σας ιδιώτες ή οργανισμούς, που

αποτελούν κοινωνικές επιχειρήσεις

• Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να σας περιγράψουν τι ακριβώς κάνουν αυτοί οι 

άνθρωποι και επωφελούν την κοινωνία.



ΒΗΜΑΤΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

4. Η ιδέα της Κοινωνικής 
Επιχείρησης

Ζητήστε από τις ομάδες:

• Να σας απαντήσουν στο τι τους κάνει να νιώθουν θυμωμένοι/ευαίσθητοι στην κοινωνία ή στο 
περιβάλλον.

• Να σας απαντήσουν στο τι είδους κοινωνικά προβλήματα υπάρχουν στην κοινωνία ή στο 
περιβάλλον.

• Να απαριθμίσουν τα ζητήματα αυτά σε χαρτί και να τα κατηγοροποιήσουν με βάση αυτά που είναι 
πιο οικία σε αυτούς.

• Ενθαρρύνεται τους να σας απαριθμίσουν όσο το δυνατόν περισσότερα ζητήματα.

• Ως ομάδα να τα βαθμολογήσουν κατά σειρά σπουδαιότητας σε μία κλίμακα ''A-3 Point Likert''

• Ξαναχωρίστε τις ομάδες, εάν αυτό είναι σημαντικό

5. Αντανάκλαση • Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να σας εξηγήσουν τι έχουν καταλάβει από αυτή την ενότητα

• Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να μοιραστούν μαζί σας ιδιώτες ή οργανισμούς, που αποτελούν
κοινωνικές επιχειρήσεις

• Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να σας περιγράψουν τι ακριβώς κάνουν αυτοί οι άνθρωποι και 
επωφελούν την κοινωνία.

6. Λήψη Δράσης • Σκεφτείτε τις επιχειρήσεις γύρω σας και αναγνωρίστε μία Κοινωνική Επιχείρηση, μία Ιδιωτική
Επιχείρηση και μία Δημόσια Επιχείρηση.

Η Διαδικασία



Σημειώσεις Διοργανωτή:

Ως διοργανωτής, στο τέλος αυτής της 
δραστηρίοτητας, βεβαιωθείτε ότι τα ακόλουθα 

έχουν καλυφθεί και ότι έχουν κατανοηθεί από τους 
συμμετέχοντες.



1-Τι είναι Κοινωνική Επιχειρηματικότητα;

▪ Η Κοινωνική Επιχειρηματικότητα (ΚΕ) είναι η τέχνη, η γενική
διαδικασία ή η συνολική κουλτούρα της διαμόρφωσης καινοτόμων 
λύσεων για τις πιο επίμονες ανάγκες της κοινωνίας.

▪ Η ΚΕ είναι η εργασία των κοινωνικών επιχειρηματιών (Ιδιώτες) και 
των οργανισμών (ΜΚΟ).

▪ Η ΚΕ αποτελεί ένα καινούριο τρόπο δημιουργίας λύσεων και 
ανάπτυξης ευκαιριών μέσα από τον Τρίτο Τομέα, χρησιμοποιώντας 
μία ανθρώπινη, παγκόσμια ή επικερδής προσέγγιση.

▪ Η ΚΕ δημιουργεί και χτίζει κοινωνικές αξίες, καινοτόμες υπηρεσίες ή 
προϊόντα χρησιμοποιώντας επιχειρηματικές δεξιότητες.



2-Πώς/Γιατί χρειαζόμαστε την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα; 

▪ Η αναπλήρωση του προβληματικού κενού μεταξύ των 
αναγκών (αγαθά και υπηρεσίες) δεν αντιμετωπίζεται από την 
κυβέρνηση, τον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα

▪ Περιθωριοποίηση από την αγορά και την κοινωνία – ανάπηροι, 
φτωχοί, χοίρες, παιδιά, νέοι

▪ Παροχή απλών και καινοτόμων λύσεων – νέοι τρόποι αντιμετώπισης 
των αναγκών της κοινωνίας

▪ Στήριξη της μείωσης της φτώχειας, της ανεργίας, της 
περιθωριοποίησης και της ευπάθειας

▪ Διασφάλιση βιωσιμότητας και ανάπτυξης



3-Τι είναι οι Κοινωνικοί Επιχειρηματίες;

▪ Ιδιώτες με καινοτόμες λύσεις στα επίμονα κοινωνικά προβλήματα

▪ Είναι οραματιστές, οι οποίοι δημιουργούν κοινωνικές αλλαγές μέσα 

από τη μεταρρύθμιση των συστημάτων και τη δημιουργία βιώσιμων

βελτιώσεων

▪ Συνοπτικά: είναι κοινωνικοί καταλύτες, κοινωνικά

συνειδητοποιημένοι και πολυμήχανοι επιχειρηματίες



4-Τι είναι μία Κοινωνική Επιχείρηση;

▪ Πρόκειται για έναν οργανισμό που λειτουργεί σαν μία επιχείρηση, αλλά 
διαθέτει κοινωνικό σκοπό.

▪ Μία ΚΕ μπορεί να δημιουργηθεί από ανθρώπους με υπέροχες ιδέες, των
οποίων το όραμα είναι να υποστηρίξουν τις κοινωνίες (ανθρώπους), να 
προστατεύσουν το περιβάλλον (πλανήτης) και να αποκτήσουν χρήματα 
(κέρδος), έτσι ώστε να διατηρήσουν την επιχείρηση βιώσιμη.

▪ Μία ΚΕ μπορεί να ιδρυθεί με επιχορηγήσεις, δωρεές, αποταμιεύσεις, 
επιδοτήσεις ή έσοδα επενδύσεων.

▪ Μία ΚΕ δεν πληρώνει μερίσματα στους μετόχους, αλλά επανεπενδύει τα 
κέρδη ή τα πλεονάσματα προς όφελος της κοινωνίας.



5-Γιατί χρειαζόμαστε τις κοινωνικές Επιχειρήσεις;

▪ Οι νέες κοινωνικές προκλήσεις χρειάζονται καινοτόμες, απλές και 
αποτελεσματικές λύσεις.

▪ Οι κυβερνήσεις διαθέτουν μια από πάνω προς τα 
κάτω προσέγγιση και δεν μπορούν να ικανοποιήσουν όλες τις 
ανάγκες της κοινωνίας. (υπηρεσίες προσφοράς)

▪ Ο Ιδιωτικός Τομέας στοχεύει στη μεγιστοποίηση κέρδους και όχι στην 
εξυπηρέτηση των πραγματικών αναγκών των κοινωνιών.

▪ Μία ΚΕ στοχεύει σε κοινωνικά ζητήματα και κοινωνικές λύσεις μέσω 
μίας διαδραστική διαδικασία – (προϊόντα και υπηρεσίες ζήτησης)

▪ Μία ΚΕ δημιουργεί νέες ευκαιρίες (ένταξη) και εργασία.



6-Ποια είναι τα πλεονεκτήματα μίας Κοινωνικής 
Επιχείρησης;

▪ Πραγματοποιεί έναν κοινωνικό σκοπό και δημιουργεί θετικές 
αλλαγές στις κοινωνίες π.χ. Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, 
εκπαίδευση, γη και στέγαση, συζήτηση.

▪ Παρέχει νέες μορφές εισοδήματος για τους ιδιώτες και τους 
οργανισμούς (Διαφοροποίηση της παραγωγής και καταμερισμός της 
αγοράς).

▪ Δίνει ευκαιρίες στις κοινωνίες, με σκοπό την αύξηση του
εισοδήματος, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και απασχόλησης.

▪ Θέτει όλους τους πόρους (γη, εργασία, κεφάλαιο, χρόνος) προς 
παραγωγική χρήση (με την προσθήκη αξίας).

▪ Επιτρέπει τους ιδιώτες να χρησιμοποιούν το πάθος, τα ταλέντα, τις 
γνώσεις και τις δεξιότητές τους σε κοινωνικές επιχειρήσεις.



7-Ποια είναι τα χαρακτηριστικά των Κοινωνικών 
Επιχειρήσεων;

▪ Μία ΚΕ αναφέρεται σε ένα κοινωνικό σκοπό

▪ Μία ΚΕ αποκτά χρήματα μέσω επενδύσεων – παρέχοντας αγαθά και 
υπηρεσίες

▪ Όλα τα κέρδη επανεπενδύονται σε κοινωνικά προβλήματα

▪ Όλα τα μέλη έχουν ίδια δικαιώματα και συμμετοχή στις αποφάσεις 
και στις δραστηριότητες

▪ Η δημοκρατία, η ηθική, η λογοδοσία και η δικαιοσύνη αποτελούν 
σημαντικές αξίες των Κοινωνικων Επιχειρήσεων



8-Ποιοι είναι οι τρόποι αναγνώρισης των Κοινωνικών 
Προβλημάτων;

▪ Χρησιμοποιώντας προσωπικές εμπειρίες – τι σας κάνει να νιώθετε
θυμωμένοι ή χαρούμενοι στην κοινωνία σας

▪ Επισκεπτώντας τις τοπικές κοινωνίες – παρατηρήστε και ρωτήστε

▪ Έρευνα – διεξάγετε μία ανάλυση της κατάστασης στην κοινωνία

▪ Ανταλλαγή ιδεών με άλλα μέλη της κοινωνίας

▪ Παραπομπή σε υπάρχοντες αναφορές ή δεδομένα

▪ Χρησιμοποιήστε την Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνιών –
παρακολουθήστε ραδιόφωνο, τηλεόραση, διαδίκτυο κ.λπ. έτσι ώστε
να συλλέξετε πληροφορίες


