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Η κοινωνική επιχείρηση είναι η 

λύση: η κρίση προκαλεί αλλαγή 

«Θα πρέπει να επιβληθούν παγκόσμιοι έλεγχοι και να 
δημιουργηθεί ένας παγκόσμιος κυβερνητικός φορέας για την 
επιβολή τους. Οι κρίσεις επισπεύδουν την αλλαγή.» - Deltron 
3030 

Aυτές τις μέρες δύσκολα διαβάζουμε καλά νέα. Οι 

άνθρωποι απομακρύνονται ο ένας από τον άλλον και οι 
πιο ευάλωτες ομάδες της κοινωνίας μας είναι τώρα πιο 
εκτεθειμένες και υποφέρουν περισσότερο από ποτέ. 
Υπάρχει όμως ελπίδα, με τη μορφή κοινωνικών 
επιχειρήσεων που προσαρμόζονται γρήγορα στη νέα 
πραγματικότητα στην οποία ζούμε. 
 
Σε όλο τον κόσμο βλέπουμε πώς οι άνθρωποι βρίσκουν 
νέους τρόπους για να βοηθήσουν και να 
προσαρμοστούν. Για παράδειγμα, στη Γερμανία ένα 
ξενοδοχείο επιτρέπει στους άστεγους να κοιμούνται στα 
κρεβάτια τους. Στην Πορτογαλία, έχουν δημιουργηθεί 
συνεργεία τροφίμων μαζί με καταφύγια για τους 
άστεγους και έχει παραταθεί η ισχύς των μηνιαίων 
εισιτηρίων δημόσιας συγκοινωνίας. Σε όλο τον κόσμο 
βλέπουμε πώς η κοινωνική επιχειρηματικότητα είναι 
μέρος της λύσης στην πανδημία του κορονοϊού. 

να από τα καλύτερα παραδείγματα προέρχεται 
από το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου μια κοινωνική 
επιχείρηση που ονομάζεται LocoSoco 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
αναπτύσσεται εκθετικά. Αυτή η κοινωνική επιχείρηση 

επικεντρώνεται στην παροχή καθημερινών 

αντικειμένων με τέτοιο τρόπο ώστε οι αλυσίδες 

εφοδιασμού και οι αλυσίδες αξίας να είναι πιο δίκαιες. 

Ένα από τα είδη που παράγουν είναι απολυμαντικά 

χεριών και σαπούνι. Ωστόσο, δεν διαθέτουν τα προϊόντα 

τους απευθείας στον καταναλωτή. Το πωλούν σε μικρά 

καταστήματα που με τη σειρά τους τα μεταπωλούν 

στους καταναλωτές. 

Όλα αυτά γίνονται με τέτοιο τρόπο ώστε να διατηρείται 

το κόστος στο ελάχιστο, η ιδιοκτησία ανήκει στα μικρά 

καταστήματα και όχι στη μεγάλη εταιρεία που παράγει 

τα προϊόντα. Έ 

Ενημερωτικό Δελτίο N° 1 - 2020 

Αγαπητοί, 

Θα θέλαμε να σας παρουσιάσουμε το πρώτο τεύχος του ενημερωτικού δελτίου ESEN, το οποίο 

περιλαμβάνει παρουσίαση του προγράμματός μας, των ομάδων-στόχος, τις κύριες δραστηριότητες, 

τα αποτελέσματα και τους στόχους. 

Σ ’αυτό το ενημερωτικό δελτίο: 
 Η κοινωνική επιχείρηση σώζει την 

κατάσταση: οι κρίσεις 

επισπεύδουν την αλλαγή 

 Πρώτη συνάντηση κοινοπραξίας 

έργου 

 Εργασίες για τους επόμενους 6 

μήνες 

 Παρουσίαση του έργου ESEN: 

στόχοι, στόχοι και αποτελέσματα 

 Εταίροι και συνεργάτες του ESEN 

 Ιστοσελίδα και μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης ESEN 

Ενημερωτικό Δελτίο N° 1 - 2020 

https://www.dw.com/en/berlin-opens-first-hostel-for-the-homeless-amid-coronavirus-pandemic/a-52972263
https://www.spiegel.de/international/europe/portugal-how-lisbon-has-managed-the-corona-crisis-a-b6e3c7ba-a172-4c11-a043-79849ff69def
http://locoso.co/
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σο απλή κι αν είναι αυτή η ιδέα, είναι πολύ 

ισχυρή σε κοινότητες με χαμηλό εισόδημα, όπου 

η πρόσβαση σε αυτά τα προϊόντα είναι δύσκολη 

επειδή τείνουν να είναι ακριβά. Δεδομένων των 

δυνάμεων της αγοράς, οι τιμές τους αυξάνονται και οι 

άνθρωποι με την μεγαλύτερη ανάγκη δεν είναι σε θέση 

να τα προμηθευτούν. Η μοναδική και ισότιμη 

προσέγγισή τους είναι η δίκαιη απάντηση στις 

προκλήσεις που παρουσιάζουν οι αθέμιτες δυνάμεις της 

αγοράς και στις κοινωνικές ανάγκες σ ’αυτή τη δύσκολη 

εποχή. 

εν βοηθούν απλά τον κόσμο με την απολύμανση, 

αλλά μοιράζονται επίσης μέρος των κερδών και 

των μεριδίων τους. Τα κέρδη των προϊόντων 

κατανέμονται ισότιμα μεταξύ όλων των 

ενδιαφερομένων στις αλυσίδες εφοδιασμού και 

πωλήσεών τους. Αυτό δίνει στα μικρά καταστήματα τη 

δυνατότητα να βγάλουν περισσότερο κέρδος από ένα 

προϊόν που θα πωλήσουν, ενώ παράλληλα αυτό κοστίζει 

λιγότερο από παρόμοια προϊόντα. Επιπρόσθετα, δίνεται 

η επιλογή ξαναγεμίσματος, κάτι που αρέσει πολύ στον 

κόσμο. Αυτό μας δίνει το πολύ επιθυμητό τριπλό 

αποτέλεσμα για το οποία προσπαθεί κάθε κοινωνική 

επιχείρηση: Άνθρωποι, Κέρδος και Πλανήτης. Αυτό είναι 

όλο και πιο σχετικό σε αυτές τις δύσκολες στιγμές όπου 

ένα πρόβλημα μετατρέπεται σε ευκαιρία. Επισκεφθείτε 

την σελίδα τους στο Facebook για να τους στηρίξετε. 

μείς στο ESEN, εμπνευστήκαμε από αυτές τις 
περιπτώσεις, και θα τις χρησιμοποιήσουμε ως 
βέλτιστες πρακτικές για να αναπτύξουμε ένα 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα που θα επιτρέπει σε 
υφιστάμενες και μελλοντικές κοινωνικές επιχειρήσεις να 
επωφεληθούν παρόμοιων περιστάσεων. Καθώς 
καθίσταται σαφές ότι η κοινωνική επιχείρηση θα 
διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην παροχή αγαθών και 
υπηρεσιών σε άτομα που είναι πιο ευάλωτα και 
επηρεάζονται από τον ταχέως μεταβαλλόμενο κόσμο 
γύρω μας, το ESEN αναγνωρίζει αυτήν την προοπτική και 
προσπαθεί να τονίσει αυτές τις αλλαγές για να 
διασφαλίσει ότι το έργο των κοινωνικών επιχειρήσεων 
αναγνωρίζεται και ότι αποτελεί πηγή έμπνευσης για 
ολοένα και περισσότερους ανθρώπους. 

 

Πρώτη συνάντηση της 

κοινοπραξίας του προγράμματος 

την Βαρσοβία, στις 5-6 Δεκεμβρίου 2019, η IOŚ-PIB 

διοργάνωσε τη 1η συνάντηση των εταίρων του 

ESEN: «Το Δίκτυο Ευρωπαϊκής Κοινωνικής 

Οικονομίας». Ο στόχος της συνάντησης ήταν να 

συζητηθεί η επιτυχής υλοποίηση του έργου και ο 

συντονισμός της εκτέλεσης της πρώτης φάσης 

δραστηριοτήτων, η οποία συνιστά τη δημιουργία μίας 

Διακρατικής Έκθεσης για Επιτυχημένες Περιπτώσεις και 

Συστάσεις για την ενίσχυση της Κοινωνικής 

Επιχειρηματικότητας. 
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Εργασίες για τους επόμενους 6 μήνες 

Η κοινοπραξία θα επικεντρωθεί κυρίως στην πρώτη φάση 

του έργου: 

IO1 - Διακρατική έρευνα και ανάλυση επιτυχημένων 
ιστοριών και συστάσεων για ενίσχυση της κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας. Η πρώτη φάση του έργου είναι η 
διεξαγωγή έρευνας για τα υπάρχοντα δεδομένα, με σκοπό 
να προσδιορίσει τις βέλτιστες πρακτικές που 
εφαρμόζονται στον τομέα των κοινωνικών επιχειρήσεων 
και να προτείνει βασικά σημεία για βελτίωση και 
ενίσχυση. 

Ως αποτέλεσμα του IO1 θα δημιουργηθεί μια διακρατική 
έκθεση που θα εστιάζει στις απαιτήσεις των κοινωνικών 
επιχειρήσεων και στις εκπαιδευτικές τους ανάγκες. 

Η έκθεση θα γραφτεί στα Αγγλικά και οι συνοπτικές 

περιλήψεις θα μεταφραστούν σε γλώσσες εταίρων (PL, EL, 

IT) για διάδοση στο σε εθνικό επίπεδο. 

https://www.facebook.com/LocoSocoUK/
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     Στόχοι του έργου 

 Να βοηθήσουμε στην σύσταση και υποστήριξη 
υφιστάμενων δικτύων κοινωνικών 
επιχειρήσεων και στην αύξηση της 
αλληλεπίδρασης μεταξύ τους. 

 Να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με τις 
κοινωνικές επιχειρήσεις ως τρόπος 
δημιουργίας απασχόλησης, μείωσης της 
φτώχειας και συμβολής σε έναν καλύτερο 
κόσμο. 

 Να προωθηθεί το έργο των υφιστάμενων 
κοινωνικών επιχειρήσεων 

 Να προστεθεί στο πεδίο των γνώσεων γύρω 
από την κοινωνική επιχειρηματικότητα, 
συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας ενός 
ηλεκτρονικού κέντρου γνώσεων ESEN, που θα 
παρέχει εκπαίδευση και κατάρτιση και θα 
συμβάλλει στη διάδοση ορθών πρακτικών. 

 

 

 

Αποτελέσματα του έργου 

  Διακρατική έρευνα και ανάλυση επιτυχημένων 
ιστοριών και συστάσεων για ενίσχυση της 
κοινωνικής επιχειρηματικότητας σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο. 

  Πρόγραμμα σπουδών του ESEN για εκπαίδευση, 
υποστήριξη και καθοδήγηση ενεργών και 
δυνητικών κοινωνικών επιχειρηματιών στην 
ανάπτυξη της επιχειρηματικής τους ιδέας. 

 Δημιουργία και λειτουργία της πλατφόρμας 
ηλεκτρονικής μάθησης ESEN, η οποία θα 
υποστηρίζει κυρίως την αλληλεπίδραση, την 
ανταλλαγή και την συμφωνία μεταξύ όλων των 
ενδιαφερομένων του έργου. 
 

  Ίδρυση του Δικτύου Γνώσης ESEN, το οποίο θα 
λειτουργεί ως σώμα δικτύωσης κοινωνικών 
επιχειρηματιών, οργανώσεων κοινωνικής 
οικονομίας, μεσολαβητών, μεντόρων, 
εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων. 

 

Στόχοι έργου και 

αποτελέσματα 

Το έργο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Κοινωνικής 

Οικονομίας (ESEN) στοχεύει στη στήριξη 

κοινωνικών επιχειρήσεων στην Ευρώπη 

μέσω της ανταλλαγής γνώσεων και της  

παροχής κατάρτισης υψηλής ποιότητας. 

Το έργο χρηματοδοτείται μέσω του Erasmus+ 

στο πλαίσιο της Συνεργασίας για την 

Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών 

Πρακτικών, Βασική Δράση 2.  

Διάρκεια έργου: 01.11.2019 - 30.04.2022 

 

Εταίροι του έργου ESEN  

Η κοινοπραξία του έργου αποτελεί μια 
καινοτόμα ένωση οργανώσεων που 
εξειδικεύονται και δραστηριοποιούνται σε 
σχετικούς τομείς από πέντε διαφορετικές 
χώρες, με ποικίλες προσεγγίσεις για την 
κοινωνική επιχειρηματικότητα και 
διαφορετικά επίπεδα ανάπτυξης της 
κοινωνικής οικονομίας. 

Η συνεργασία δημιουργήθηκε με βάση 3 
πυλώνες: τεχνογνωσία, εμπειρία στην 
κοινωνική επιχειρηματικότητα, την έρευνα 
για την απασχόληση και την κοινωνική 
καινοτομία και ευκαιρίες δικτύωσης. Το έργο 
υλοποιείται από μία ομάδα με 6 συνεργάτες 
από την Πολωνία, την Ελλάδα, την Κύπρο, 
την Ιταλία και το Ηνωμένο Βασίλειο. 
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Instytut Ochrony Środowiska  
- Państwowy Instytut Badawczy 
(Poland)     
www.ios.edu.pl 

 

Institute for Private Enterprise  
and Democracy  
(Poland)    
www.iped.pl 

 

Tiber Umbria Comett  
Education Programme  
(Italy)     
www.tucep.org 

 

  

 

Social Enterprise  
International LTD  
(UK)     
www.sei.coop 

 

Emphasys Centre  
(Cyprus)    
www.emphasyscentre.com 

 

DIMITRA Education  
& Consulting SA  
(Greece) 

 www.dimitra.gr 
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ESEN contact information 
Project website in 4 languages:  

https://esen.ios.edu.pl 

  
European Social Economy Network ESEN 

esensocialeconomy 

social_esen 

 

http://www.ios.edu.pl/
http://www.iped.pl/
http://www.sei.coop/
http://www.dimitra.gr/
mailto:esen@ios.edu.pl
https://www.facebook.com/European-Social-Economy-Network-ESEN-108801204027808/?ref=br_rs

