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ΣΤΟΧΟΣ
• Προβολή των μορφών επιχειρηματικότητας που έχουν αντιληφθεί τα
όρια αντοχής του περιβάλλοντος –φυσικού και κοινωνικού - στο οποίο
δραστηριοποιούνται και μεριμνούν για τη βιωσιμότητα των δράσεών
τους
• Πως οι τήρηση των κανόνων περιβαλλοντικού και κοινωνικού δικαίου
αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη μακροπρόθεσμη παράταση
μιας δραστηριότητας στο μέλλον
• Πως η θέσπιση νέων προτύπων με γνώμονα τη διαφύλαξη του
φυσικού περιβάλλοντος και την εξάλειψη των κοινωνικών ανισοτήτων
εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ ΑΠΟΚΤΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
• Εισαγωγή της έννοιας της αειφορίας και της βιώσιμης ανάπτυξης & των
βασικών αρχών τους
• Τι είναι η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) & ποια είναι τα ενδιαφερόμενα
μέρη
• Τα επίπεδα ενσωμάτωσης της ΕΚΕ στη στρατηγική μία επιχείρησης
• Η πράσινη επιχειρηματικότητα ως ανταγωνιστικό επιχειρηματικό
πλεονέκτημα
• Κοινωνική επιχειρηματικότητα ως αναπτυσσόμενος τρίτος τομέας
οικονομίας, μετά τον δημόσιο και τον ιδιωτικό

Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ
Ανάλυση τρόπων περιορισμού και αντιστάθμισης των περιβαλλοντικών
επιπτώσεων που έχει η λειτουργία μιας επιχείρησης.
• Εξοικονόμηση ενέργειας
• Διαχείριση αποβλήτων
• Εξοικονόμηση νερού
• Πράσινες μεταφορές
• Ανθρακικό αποτύπωμα
• Πρότυπα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης
• Οικολογική πιστοποίηση
• Πράσινες προμήθειες

ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Παρουσίαση καινοτόμων προϊόντων και ξεχωριστών πρωτοβουλιών ελληνικών
επιχειρήσεων με αυξημένη περιβαλλοντική ευαισθησία.
• Ecoelastica: Εναλλακτικής διαχείρισης μεταχειρισμένων ελαστικών
• ΤΙΤΑΝ: Separation Technologies LLC
• Pilux & Danpex: Πρωτέας
• Provipax & Pro Actina: Fleriana
• Korres Φυσικά Προϊόντα - Apivita
• Lotus Business Consulting: xorafaki.gr
• Gaea: myclimate & Re-isnpire Greece
• Αγροτουριστικοί συνεταιρισμοί γυναικών
• Vitex: Kλιματικά ουδέτερο οικολογικό χρώμα
• Coco-Mat: "sleep on nature" – οικολογικά προϊόντα ύπνου

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
• «Κοινωνική Οικονομία είναι το σύνολο των οικονομικών, επιχειρηματικών,
παραγωγικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων, οι οποίες αναλαμβάνονται από
νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων, των οποίων ο καταστατικός σκοπός
είναι η επιδίωξη του συλλογικού οφέλους και η εξυπηρέτηση γενικότερων
κοινωνικών συμφερόντων» (Άρθρο 1, παρ.1 του Ν. 4019/11)
Στους φορείς κοινωνικής οικονομίας εντάσσονται όσοι πληρούν σωρευτικά τα
ακόλουθα κριτήρια:
α) έχουν ως αποκλειστικό καταστατικό σκοπό την κοινωνική ωφέλεια,
β) αποδίδουν προτεραιότητα στα άτομα και την εργασία, έναντι του
κεφαλαίου,
γ) εφαρμόζουν δημοκρατικό σύστημα λήψης αποφάσεων,

δ) έχουν αυτονομία στη διοίκηση και διαχείριση των δραστηριοτήτων τους,
ε) προβλέπουν τη χρησιμοποίηση των κερδών τους για τους καταστατικούς
σκοπούς τους και δευτερευόντως τη δυνατότητα περιορισμένης έκτασης
διανομής των κερδών αυτών,
στ) λειτουργούν με βάση την αρχή της αειφόρου ανάπτυξης,
ζ) οι δραστηριότητές τους εντάσσονται αποκλειστικά σε μία από τις κατηγορίες
της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του Ν. 4019/11, και
η) αναπτύσσουν τις δραστηριότητές τους τουλάχιστον επί μια τριετία πριν από
την υποβολή της αίτησης εγγραφής τους στο Μητρώο του Ν. 4019/11.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
• Κοι.Σ.Π.Ε. Το.Ψ.Υ. Δωδεκανήσου
• Κοιν.Σ.Επ. ΜΥΓΔΟΝΙΑ
• Κοιν.Σ.Επ. Αμφιτρίτη
• Κοιν.Σ.Επ. Myrtillo
• ΜΚΟ Οργάνωση ή Γη
• Κοινωνικά υπεύθυνες επιχειρήσεις

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
• Το φυσικό περιβάλλον δεν είναι ανεξάντλητη πηγή πρώτων υλών
• Η βιώσιμη ανάπτυξη συνιστά ένα νέο πρότυπο οικονομικής ανάπτυξης
• Ο βασικός στόχος της βιωσιμότητας είναι η επιβίωση του ανθρώπου
• Η υιοθέτηση φιλοπεριβαλλοντικών πρακτικών, επομένως, εξασφαλίζει
μακροπρόθεσμα την επιχειρηματική δραστηριότητα, ενώ ταυτόχρονα
ανταποκρίνεται στην έντονα εκφραζόμενη ανθρώπινη ανάγκη για καλύτερη
ποιότητα ζωής.
• Οι διορατικές και προνοητικές επιχειρήσεις ηγούνται του αποτελεσματικού
συνδυασμού της προστασίας του περιβάλλοντος με την οικονομική ανάπτυξη
& μετουσιώσουν την πείρα τους σε νέες ευκαιρίες στην αναδυόμενη πράσινη
αγορά

• Η κοινωνική επιχειρηματικότητα είναι η πλέον εξελιγμένη μορφή
επιχειρηματικότητας
• Οι κοινωνικές επιχειρήσεις προάγουν τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη,
καθώς τα κέρδη τους χρησιμοποιούνται για το συλλογικό σκοπό που
επιδιώκουν
• Στο ταχύτατα αναπτυσσόμενο πεδίο της ΕΚΕ, οι κοινωνικές και
περιβαλλοντικές προκλήσεις δε θεωρούνται εμπόδια, αλλά ευκαιρίες για
καινοτομία και ανάπτυξη
• Η κοινωνική επιχειρηματικότητα πρεσβεύει την καλλιέργεια μιας νέας
επιχειρηματικής πρακτικής με επίκεντρο τον άνθρωπο και τη Γη

• Η εστίαση στην περιβαλλοντική και κοινωνική βιωσιμότητα, καθώς
και στη μεγιστοποίηση των οφελών για την ευρύτερη κοινότητα από
την επιχειρηματική δραστηριότητα δεν μπορούν να αποτελούν
χαρακτηριστικά μιας μειονότητας εταιρειών, αλλά χρειάζεται να τις
ασπαστεί το σύνολο της ενιαίας αγοράς
Είναι, άραγε, ουτοπική η ελπίδα ότι όσο οι κερδοσκοπικές επιχειρήσεις
συνειδητοποιούν ότι η ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων από
την επιχειρηματική τους λειτουργία και η προώθηση της δίκαιης
κοινωνικής ανάπτυξης είναι προς το συμφέρον τους, οι διαφορές
ανάμεσα σε αυτές και τους οργανισμούς κοινωνικής οικονομίας θα
αμβλύνονται;

Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας!

