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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Η ανάπτυξη των φορέων Κοινωνικής Οικονοµίας, όπως αποδεικνύεται, συντελεί θετικά σε 

µεγάλο µάλιστα βαθµό στη βιώσιµη και αειφόρο ανάπτυξη του συνόλου της κοινωνίας και 

της οικονοµικής - επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Στο πλαίσιο της Κοινωνικής, 

Αλληλέγγυας, Συµµετοχικής και Συνεργατικής-Συνεταιριστικής Οικονοµίας δεν ευηµερούν 

οι στατιστικοί πίνακες και οι αριθµοί, αλλά οι άνθρωποι. Όσον αφορά την Κοινωνική 

Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ) είναι µια νέα, δυναµική νοµική µορφή οικονοµικής 

οργάνωσης, πρόσφατα θεσµοθετηµένη, η οποία όπως θα αποδειχθεί, δεν υστερεί σε τίποτα 

από τις ανταγωνιστικές επιχειρήσεις. Είναι ένας φορέας κοινωνικής επιχειρηµατικότητας µε 

τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα του οποίου, σε συνδυασµό τον ουσιαστικό κοινωνικό 

αντίκτυπο και τον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα, δύναται να γεφυρώσει το χάσµα που 

δηµιουργεί αφενός η αδυναµία των διερευνητικών και εκτελεστικών δοµών της πολιτείας και 

αφετέρου, οι παθογένειες της σύγχρονης Αγοράς, µέσω της κοινωνικής καινοτοµίας και 

κοινωνικής συνοχής. 

Εφόσον υπάρχει πληθώρα ακαδηµαϊκών συγγραµµάτων αναφορικά µε την Κοινωνική 

Οικονοµία, το νόηµα, το περιεχόµενο και την λογική των επιχειρηµάτων της, θα αποφύγουµε 

τη στείρα αναπαραγωγή όλων όσων έχουν διατυπωθεί, χωρίς καµία προστιθέµενη αξία 

κάνοντας µια συγκεντρωτική προσπάθεια, µέσα από εκτενή έρευνα και προσωπική εµπειρία, 

να εντοπίσουµε οικονοµικούς, νοµικούς, διοικητικούς, και γραφειοκρατικούς παράγοντες, οι 

οποίοι όσο παραµένουν άγνωστοι, δρουν ανασταλτικά στην δηµιουργία νέων κοινωνικών 

επιχειρήσεων.   

 

Λέξεις κλειδιά: βιώσιµη και αειφόρος ανάπτυξη, Κοινωνική, Αλληλέγγυα, Συµµετοχική και 

Συνεργατική -Συνεταιριστική Οικονοµίας, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, κοινωνική 

καινοτοµία, κοινωνική συνοχή. 
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Abstract 

We as the responsible citizens are defined by the caliber of challenges we choose to 

undertake in order to move society forward and the emerging social enterprises have a 

profound impact on this continuous endeavor for sustainable development. 

There is irrefutable proof and mounting evidence suggesting that Social Economy enchases 

resilience in the face of adversity, created by the contemporary crisis, for the social and 

economic fabric alike. The recently constituted legal form of social cooperative enterprises 

can be proved the necessary remedy that society needs to cure the extremities and toxicity of 

the Market while redefine the operational capacity of the State, through social innovation and 

social cohesion. 

Undoubtedly, the plethora of academic research on the meaning and the content of Social 

Economy which justify the logic of its system and the necessity of its values leave no room 

for added value in this paper. Thus, this is an inclusive work that aims to identify all 

economic, political, legal, social, administrational and bureaucratic aspects in regard of 

creating a new social cooperative, without abstract contradictory statements and perplexing 

controversy. 

 

Keywords: social enterprises, social cooperative enterprises, sustainable development, social 

innovation, social cohesion. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Παρακολουθούµε την Ελληνική κοινωνία να πασχίζει να συνέλθει, ενώ οι συνέπειες της 

παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης είναι αισθητές στην καθηµερινή ζωή και δραστηριότητα των 

ανθρώπων. Από την παγκόσµια οικονοµική καταστροφή δεν θα µπορούσε να βγει αλώβητος 

ούτε ∆ηµόσιος, αλλά ούτε και ο Ιδιωτικός Τοµέας.  

Εκ’ των υστέρων και εκ’ του αποτελέσµατος, συνειδητοποιούµε αυτό που όλοι 

αντιλαµβανόµαστε, αλλά κανείς µας δεν ήθελε να αποδεχτεί, ότι η Ελληνική κοινωνία και 

οικονοµία στηριζόταν σε πλασµατικά αναπτυξιακά µοντέλα και µια αίσθηση καθησυχασµού 

ότι η εποχή της ευµάρειας θα κρατήσει επ’ αόριστον.  

Ο Nickolas Taleb, στο βιβλίο του Ο ’Μαύρος Κύκνος’, περιγράφει την εκτεταµένη αντίληψη 

των κυβερνήσεων και των Αγορών πως ένα οικονοµικό φαινόµενο σαν αυτό της µεγάλης 

Κρίσης του 1932 και του 2008 δεν επρόκειτο να επαναληφθεί και ότι η παγκόσµια οικονοµία 

θα συνεχίζει την σταθερή αναπτυξιακή της πορεία επ’ αόριστο (Taleb 2007). Έτσι, µέχρι την 

στιγµή της κατάρρευσης, οι µακροοικονοµικές καµπύλες άκµαζαν παρουσιάζοντας µια 

οικονοµική µεγέθυνση άνευ προηγουµένου.  

Όπως επισήµανε ορθά ο George Soros, «Προεξέχον χαρακτηριστικό της παρούσας 

οικονοµικής κρίσης είναι ότι δεν προήλθε από κάποια αιφνίδια εξωτερική αλλαγή, όπως 

κατά την πετρελαϊκή κρίση, αλλά από το ίδιο το σύστηµα». Ακριβώς για αυτό το λόγο 

πρόκειται για µια παγκόσµια κρίση, ειδικότερα για µια κρίση της παγκοσµιοποίησης. 

(Skidelsky 2009-2010) 

Το γεγονός ότι ο ∆ηµόσιος Τοµέας στην χώρα µας βρίσκεται σε κατάσταση 

µετατραυµατικού σοκ, οφείλεται στην επί δεκαετίες παρακµή του, στην εκτεταµένη 

διαφθορά, και την αποδιοργάνωση των δοµών του, που είχε ως αποτέλεσµα την ανικανότητα 

του κράτους πρόνοιας, να ανταποκριθεί στις ανάγκες και τις απαιτήσεις του σύγχρονου 

πολίτη.  

Φυσικά, ο Ιδιωτικός Τοµέας φέρει ανάλογες ευθύνες για την σηµερινή του κατάσταση. 

Παρατηρούµε την ανεργία να αυξάνεται µε γεωµετρικούς ρυθµούς. Την στιγµή κατά την 

οποία γράφεται τον παρόν εισαγωγικό κείµενο ο δείκτης της ΕΛΣΤΑΤ για την ανεργία στην 
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Ελλάδα αγγίζει το 21%
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 µε βασικούς πρωταγωνιστές τους νέους. Οι τράπεζες έχοντας στην 

κατοχή τους µεγάλο όγκο µη εξυπηρετούµενων δανείων και µια περιουσία η οποία 

αποτελείται από επισφαλή χρεόγραφα, αδυνατούν να επιτελέσουν το ρόλο τους, δηλαδή να 

χρηµατοδοτούν την Αγορά µε σκοπό την διενέργεια επενδύσεων, µε αναπτυξιακό 

χαρακτήρα. Προκειµένου δε να µην λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις το τραπεζικό πρόβληµα, 

οι φορολογούµενοι έχουν αναλάβει να πληρώσουν τα σπασµένα των παράτολµων 

τραπεζιτών και των άστοχων επενδύσεων τους, καθώς το ‘κακό’ κοµµάτι της περιουσίας 

τους περνά στην κατοχή του ∆ηµοσίου για την διάσωση τους.    

Επιπλέον, επιχειρηµατικοί όµιλοι παγκόσµιου βεληνεκούς συγχωνεύονται και εξαγοράζονται 

προκειµένου να διατηρήσουν την βιωσιµότητα τους, ενώ οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις 

βρίσκονται αποκλεισµένες από την τραπεζική δανειοδότηση και εκτεθειµένες στις αντίξοες 

οικονοµικές συνθήκες του περιβάλλοντος της Αγοράς, µε αποτέλεσµα να κλείνουν αφού 

πρώτα δηµιουργήσουν µεγάλα χρέη και οφειλές στο ∆ηµόσιο και σε ιδιώτες.  

Καταγράφοντας τα παραπάνω δεδοµένα προκύπτουν εύλογα ερωτήµατα όπως, γιατί η 

Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση µπορεί να ανταπεξέλθει εκεί όπου άλλες επιχειρήσεις 

απέτυχαν; Μια γενική απάντηση που θα µπορούσε να δοθεί, είναι η κοινή διαπίστωση όλων 

µας ότι τόσο η κοινωνική όσο και η οικονοµική οργάνωση χρειάζονται ριζικές αλλαγές. Μια 

πιο στοχευµένη απάντηση είναι, ότι είναι αυτή τη στιγµή οι συνθήκες απαιτούν περισσότερο 

από ποτέ την δηµιουργία επιχειρήσεων µε ισχυρό κοινωνικό συντελεστή. Μια νέα γενιά 

επιχειρηµατικότητας η οποία στηρίζεται στις αρχές της Κοινωνικής Οικονοµίας. 

Πράγµατι, είναι καταφανής η ανάγκη να εφαρµόσει η κοινωνία τα διδάγµατα της 

οικονοµικής κρίσης και να ανασυγκροτηθεί σε νέα σταθερή βάση. Όλοι εµείς πρέπει να 

αναθεωρήσουµε την πεποίθηση µας ως πολίτες, ότι όλα τα προβλήµατα που µας αφορούν θα 

επιλυθούν από τον κρατικό µηχανισµό, απαλλάσσοντας µας από την ατοµική και συλλογική 

ευθύνη και να αµφισβητήσουµε την ισχύουσα αντίληψη, ότι το ιδιωτικό κέρδος αποτελεί την 

µοναδική διέξοδο προς την προσωπική επιτυχία. Να γίνουµε εν τέλει ενεργοί πολίτες και να 

επιχειρήσουµε επιδιώκοντας όχι το στενόµυαλο ιδιωτικό, αλλά το συλλογικό συµφέρον.  

                                                 

1
 Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία Δελτίο Τύπου, 5 Οκτωβρίου 2017 ΕΡΕΤΝΑ ΕΡΓΑΣΙΚΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ: Ιούλιος 

2017 
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1  Η χαρτογράφηση της ∆ηµόσιας Οικονοµικής σφαίρας 

Οι φιλοσοφικές αφετηρίες της κλασικής πολιτικής οικονοµίας αναγνωρίζουν την ύπαρξη δύο 

θεµελιωδών Τοµέων, οι οποίοι συνθέτουν τη ∆ηµόσια Οικονοµική σφαίρα. Τον ∆ηµόσιο που 

ασκείται από την κρατική εξουσία και προσφέρει δηµόσια αγαθά και τον Ιδιωτικό που 

εµπεδώνεται από την ελεύθερη οικονοµική οργάνωση των ατόµων και παράγει 

καταναλωτικά αγαθά. 

Παρόλα αυτά, στην κλασική πολιτική οικονοµία δεν υπάρχει ο όρος «Κοινωνική και 

Αλληλέγγυα, Συνεργατική Οικονοµία», ο οποίος αναφέρεται ‘στο σύνολο των υπερατοµικών 

και υπέρ-οικογενειακών οργανώσεων οι οποίες δεν εµφορούνται κατ’ αρχήν από την 

επιδίωξη ατοµικού ή ιδιωτικού χρηµατοοικονοµικού συµφέροντος και δραστηριοποιούνται 

προς το «κοινό καλό»’ (Τ. Νικολόπουλος – ∆. Καπογιάννης 2012). Έτσι αναγνωρίζουµε την 

ύπαρξη ενός χάσµατος ανάµεσα στην κερδοσκοπία και την φιλανθρωπία, όπου θα 

µπορούσαµε να επενδύσουµε και να δηµιουργήσουµε προστιθέµενη αξία για τις τοπικές 

κοινωνίες και τις κοινωνικές οµάδες. 

∆ιαχρονικά, πολλές θεωρίες έχουν υποστηρίξει την επιβολή των συµφερόντων του ενός 

Τοµέα επί του άλλου, είτε προσπαθούν να περιχαρακώσουν την σφαίρα επιρροής τους, 

τεκµηριώνουν την λογική τους, ερµηνεύουν τις σχέσεις µεταξύ τους και φυσικά 

δικαιολογούν ή κατακρίνουν τα µέσα µε τα οποία επιδιώκουν τα αντικρουόµενα συµφέροντα 

τους. Υπογραµµίζεται, όµως, πως ‘τα σύνορα στις παραπάνω τρις οικονοµίες, που στην 

παρούσα εργασία θα εξετάσουµε, δεν είναι στεγανά καθώς η µια βρίσκεται σε ώσµωση µε 

την άλλη. Το γεγονός αυτό δηµιουργεί προβλήµατα, εκτός των άλλων, και στην 

επιστηµολογική συγκρότηση της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας η οποία παρόλα 

αυτά, σε πολιτικό επίπεδο διεκδικεί την αυτονοµία της’ (Τ. Νικολόπουλος – ∆. Καπογιάννης 

2012). 
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1.1 Ο ∆ηµόσιος – Κυβερνητικός – Κρατικός Τοµέας 

Στην Ελλάδα αναγνωρίζεται η καπιταλιστική οικονοµία της ελεύθερης αγοράς όπου όµως, το 

κράτος αναλαµβάνει το καθήκον του νοµοθέτη και τον ρόλο του ρυθµιστή. Αφενός το 

κράτος θέτει τους κανόνες οι οποίοι, διέπουν την οικονοµική και επιχειρηµατική 

δραστηριότητα και αφετέρου, επιφορτίζεται µε την αποστολή να προστατεύει και να προάγει 

το δηµόσιο συµφέρον. 

Η προστασία του δηµοσίου συµφέροντος εµπεδώνεται από τον νόµο, ο οποίος ασκείται από 

τον κρατικό µηχανισµό και τους αρµόδιους εξουσιοδοτηµένους φορείς. Αφενός το Κράτος 

νοµοθετεί, παραδείγµατος χάριν, για την προστασία του καταναλωτή και του εργαζόµενου 

και αφετέρου διώκει τις παρεκβατικές συµπεριφορές όπως, η φοροδιαφυγή, η απάτη, η 

παραπλάνηση, η καταπάτηση ευαίσθητων προσωπικών δεδοµένων και η κλοπή πνευµατικών 

δικαιωµάτων, µε σκοπό να θέτει όρια στον τρόπο µε τον οποίο η Αγορά και η ιδιωτική 

οικονοµική και επιχειρηµατική δραστηριότητα διαχειρίζεται την ελευθερία της. 

Ο ∆ηµόσιος Κρατικός Τοµέας, στην Ελλάδα, παρουσιάζει και επιχειρηµατική 

δραστηριότητα στην οικονοµική του οργάνωση. Έτσι η Ελληνική είναι µια µικτή οικονοµία 

της ελεύθερης αγοράς. η επιχειρηµατική δραστηριότητα στο πλαίσιο του Κρατικού Τοµέα 

δεν χαρακτηρίζεται µε καθαρά κερδοσκοπικούς όρους, όπως αντίστοιχα στον Ιδιωτικό. 

Θεµελιώδη και καταστατικά κίνητρα των δηµοσίων επιχειρήσεων δεν αποτελούν η 

µεγιστοποίηση του κέρδους και η κεφαλαιακή συγκέντρωση. Αποτελούν τα µέσα για την 

παροχή κοινωνικών και συλλογικών, κοινών αγαθών που εξασφαλίζουν το βιοτικό επίπεδο 

των πολιτών. 

Ένας επιπρόσθετος λόγος για την σύσταση των εν λόγω επιχειρήσεων αποτελεί εν µέρει και 

η έλλειψη ενδιαφέροντος από τον Ιδιωτικό Τοµέα και τις κερδοσκοπικές επιχειρήσεις να 

ασκήσουν εµπορική δραστηριότητα σε ορισµένους τοµείς, αλλά και η δηµιουργία µιας 

δικλείδας ασφαλείας, ώστε να µην στερηθούν οι πολίτες βασικά για την διαβίωση τους 

αγαθά, ιδίως σε αποµακρυσµένες περιοχές όπου το ενδιαφέρον για διενέργεια επενδύσεων 

είναι χαµηλό. 

Εν γένει οι επιχειρηµατικοί οργανισµοί υπό Κρατική ιδιοκτησία (∆ΕΚΟ) είναι Νοµικά 

Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου (ΝΠ∆∆) των οποίων η επιχειρησιακή διάρθρωση και 

διοικητική λειτουργία δεν διαφέρει από τις ιδιωτικές επιχειρήσεις.  
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Σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, ιδρύονται µε πρωτοβουλία των ∆ήµων επιχειρηµατικοί 

οργανισµοί (ΟΤΑ) που σκοπό έχουν την εξυπηρέτηση συλλογικών αναγκών τοπικού όµως 

χαρακτήρα, όπως η υδροδότηση και αποχέτευση, η αποκοµιδή των απορριµµάτων η 

καθαριότητα κλπ.   

Προκειµένου να εκπληρώσει τον απώτερο σκοπό του το Κράτος, δηλαδή την προστασία του 

δηµοσίου συµφέροντος, εκχωρεί εξουσία στους θεσµούς και στις αρχές οι οποίες υπάγονται 

σε αυτούς. Ως νοµοθέτης δηµιουργεί το καταστατικό περιβάλλον εντός του οποίου ασκείται 

η κερδοσκοπική δραστηριότητα, εποπτεύοντας παράλληλα και καταδικάζοντας τυχόν 

παράνοµες και αποκλίνουσες συµπεριφορές.  

Οι σχέσεις που διαµορφώνονται ανάµεσα στο Κράτος και τους ιδιώτες είναι σχέσεις 

εξουσίας. Για παράδειγµα, το Υπουργείο Οικονοµικών, µε αρµόδια αρχή την εφορία 

προβαίνει σε είσπραξη φορολογίας από την περιουσία και τα έσοδα των φυσικών και 

νοµικών προσώπων (άτοµα και επιχειρήσεις) προκειµένου να ασκεί την προκαθορισµένη 

κοινωνική πολιτική (αναδιανεµητική λειτουργία). Επιπλέον, το Σώµα ∆ίωξης Οικονοµικού 

Εγκλήµατος (Σ∆ΟΕ) αποτελεί εξουσιοδοτηµένη αρχή η οποία καταπολεµά οικονοµικές 

παραβάσεις. 

Έτσι διαφαίνεται µια πρόσµιξη χαρακτηριστικών Κρατικής και Ιδιωτικής οικονοµικής 

διάρθρωσης η οποία όµως περιπλέκεται ακόµα περισσότερο όταν αγγίζει και την σφαίρα της 

Κοινωνικής Οικονοµίας, προσλαµβάνοντας τα κίνητρα και τις θεµελιώδεις αρχές της. Η 

κοινωνική µέριµνα ασκείται από τον Κρατικό Τοµέα, µέσω υπηρεσιών, δοµών και 

οργανισµών που έχουν σκοπό την µέριµνα και δραστηριοποιούνται σε τοµείς όπως, η σίτιση 

και η στέγαση, η υποστήριξη εξαρτηµένων ατόµων και ατόµων µε σπάνιες ή χρόνιες 

παθήσεις, των θυµάτων βίας κλπ. 

Οι δοµές του Κρατικού Κυβερνητικού και γενικότερα ∆ηµοσίου Τοµέα είναι δαιδαλώδεις. Η 

δηµόσια διοίκηση αντιµετωπίζει οργανωτικά, λειτουργικά, οικονοµικά και γραφειοκρατικά 

προβλήµατα µε αποτέλεσµα να γίνεται λόγος για ανάγκη απλοποίησης και εξ ορθολογισµού 

του κρατικού µηχανισµού. Παράλληλα η ιδιωτικοποίηση δηµοσίων επιχειρήσεων εγείρει 

πολλές αντιδράσεις και προβληµατισµούς, έτσι το συµπέρασµα της παρούσας ενότητας, είναι 

ότι δηµιουργείται ένα χάσµα στο δηµόσιο χώρο, στα συγκεχυµένα σύνορα, ανάµεσα στους 

δύο Τοµείς της κλασικής πολιτικής οικονοµίας.  
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1.2 Ο Ιδιωτικός – Κερδοσκοπικός Τοµέας της Αγοράς 

Ο Ιδιωτικός Τοµέας αποτελεί περιβάλλον της ελεύθερης οικονοµίας της αγοράς και ζωτικός 

χώρος της ιδιωτικής οικονοµικής οργάνωσης και κερδοσκοπικής επιχειρηµατικότητας. Η 

ιδιωτική επιχειρηµατική πρωτοβουλία είναι η ελεύθερη βούληση των ατόµων να 

δραστηριοποιούνται ατοµικά και από κοινού µε σκοπό την οικονοµική απολαβή. Έτσι 

παράγονται καταναλωτικά αγαθά και υπηρεσίες, που ικανοποιούν τις ανάγκες αλλά και 

βελτιώνουν το βιοτικό επίπεδο του σύγχρονου ανθρώπου.  

∆ιαχρονικά η ανάγκη για καταναλωτικά αγαθά εντείνεται, αλλά και διευρύνεται καθώς 

δηµιουργούνται καινοτόµα προϊόντα και υπηρεσίες, ενώ πολλαπλασιάζεται όσο το εισόδηµα 

αυξάνεται και τα καταναλωτικά πρότυπα διεθνοποιούνται. Από την αρχαιότητα έως σήµερα 

η τάση των ανθρώπων να εµπορεύονται, έδωσε στην οικονοµική δραστηριότητα παγκόσµια 

µορφή. Έτσι οι επιχειρήσεις µπορούν ελεύθερα να επεκτείνονται σε χώρες πέραν της έδρας 

τους.  

Πλέον ο Ιδιωτικός Τοµέας αποτελεί πηγή πλούτου και εργασίας, ενώ η ύπαρξη επιχειρήσεων 

είναι συνυφασµένη µε την ανάπτυξη και την ευηµερία των ανεπτυγµένων Κρατών. Φορείς 

ιδιωτικής πρωτοβουλίας είναι οι επιχειρηµατικοί οργανισµοί. Οι οργανισµοί αυτοί έχουν 

κατά βάση θεµελιώδη καταστατικό σκοπό την δηµιουργία οικονοµικού κέρδους για την 

εκπλήρωση των επιχειρησιακών τους σκοπών καθώς και των ευρύτερων και ειδικών 

αναγκών τους. Οι επιχειρήσεις – Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ∆ικαίου (ΝΠΙ∆) περιβάλλονται 

διαφόρων νοµικών µορφών. 

Ανάλογα µε το ιδιοκτησιακό τους καθεστώς, διακρίνονται σε προσωπικές (ΟΕ,ΕΕ) και 

κεφαλαιουχικές επιχειρήσεις (ΕΠΕ,ΑΕ). Οι εταιρικές επιχειρήσεις δηµιουργούνται από την 

αµοιβαία σύµβαση δύο ή περισσοτέρων φυσικών ή/και νοµικών προσώπων και έχουν δική 

τους περιουσία, επωνυµία, δικαιοπρακτική βούληση και ικανότητα, είναι δηλαδή πρόσωπα 

ανεξάρτητα από τους ιδρυτές τους.  

Βασικό κίνητρο για την σύσταση επιχειρήσεων αποτελεί το οικονοµικό κέρδος που 

προκύπτει από την πώληση προϊόντων και την προσφορά υπηρεσιών, που ικανοποιούν τις 

ανάγκες κάποιου κοινού ατόµων ή/και άλλων επιχειρήσεων. Η έννοια του κέρδους λοιπόν 

στον επιχειρηµατικό κλάδο είναι καταλυτική και αναπόσπαστη καθώς, µε αυτόν τον τρόπο 

εξασφαλίζεται η βιωσιµότητα και η ανάπτυξη των οικονοµικών µονάδων αλλά και 

βελτιώνεται η οικονοµική ισχύς των ατόµων που τις δηµιουργούν και εργάζονται σε αυτές. 
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Υπό φυσιολογικές συνθήκες, η υγιής νοοτροπία του επιχειρηµατία αντιλαµβάνεται το κέρδος 

ως το θεµιτό αντίτιµο για τα αγαθά και τις υπηρεσίες που προσφέρει, αλλά και για την 

προστιθέµενη αξία που αυτά λαµβάνουν. Η κερδοφορία είναι ανάλογη της ικανοποίησης που 

αντιλαµβάνονται οι πελάτες από την επαφή τους µε τα προϊόντα, το επίπεδο των υπηρεσιών 

και εν γένει το απότοκο της συνολικής εµπειρίας του πελάτη µε µια επιχείρηση. Το κυνήγι 

του χρήµατος, όπως ο Κέυνς το ονόµαζε, είναι δικαιολογηµένο µόνο µέχρι το σηµείο που 

εξασφαλίζει το ‘ευ ζην’ και αυτό δεν είναι ότι κάνει τους ανθρώπους πλούσιους, αλλά ό,τι 

κάνει τους ανθρώπους ευτυχισµένους (R. Skidelsky 2009-2010). 

Οι εργαζόµενοι πρέπει να ικανοποιούνται ως άνθρωποι και ως επαγγελµατίες, να 

αισθάνονται ασφαλείς στο εργασιακό περιβάλλον, να αµείβονται για την εργασία τους και να 

επιβραβεύονται µε διάφορους τρόπους για την αφοσίωση και την προσφορά τους, στο 

πλαίσιο της αντίληψης, πως όταν η επιχείρηση κερδίζει όλοι κερδίζουν.  

Παρόλα αυτά, σε µια ελεύθερη οικονοµία, όπως και στη χώρα µας, οι επιχειρήσεις δεν 

δρούνε ανεξέλεγκτα και η οικονοµική δραστηριότητα υπόκειται σε κανόνες. Οι επιχειρήσεις 

δεν µπορούν να αυξήσουν ανεξέλεγκτα τις τιµές των προϊόντων και των υπηρεσιών τους, 

λόγω του ανταγωνισµού, αλλά και της νοµοτέλειας ζήτησης και προσφοράς που εξισορροπεί 

τις εξωτερικότητες της αγοράς και φυσικά της νοµοθεσίας, προκειµένου να αποφευχθούν 

φαινόµενα εκµετάλλευσης, αισχροκέρδειας και αθέµιτου ανταγωνισµού.  

Και ο Ιδιωτικός Τοµέας, όµως, κατέχει εποπτικό ρόλο έναντι του Κυβερνητικού. Σε µια 

ελεύθερη κοινωνική και οικονοµική οργάνωση ο Ιδιωτικός Τοµέας αποτελεί εγγυητής της 

ελεύθερης βούλησης και δραστηριότητας. Στην ανάλυση του σύγχρονου καπιταλιστικού 

µοντέλου της ελεύθερης οικονοµίας της αγοράς, ο νοµπελίστας οικονοµολόγος Milton 

Friedman αναφέρει, πως βασιζόµενοι πρωτίστως στην οικειοθελή εργασία και την ιδιωτική 

επιχειρηµατικότητα, τόσο στις οικονοµικές, όσο και στις άλλες δραστηριότητες, µπορούµε 

να πούµε ότι ο Ιδιωτικός Τοµέας θα ελέγχει τις εξουσίες του Κυβερνητικού και θα λειτουργεί 

ως ασφαλιστική δικλίδα προστασίας του ελεύθερου λόγου (M. Friedman 1962-1987-2002). 

Στον Ιδιωτικό Τοµέα όµως υπάγονται και οργανώσεις οι οποίες δεν επιδιώκουν κέρδη. Οι 

Μη κερδοσκοπικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) συστήνονται µε ιδιωτική πρωτοβουλία φυσικών και 

νοµικών προσώπων και ενώ δεν διαφέρουν λειτουργικά και διοικητικά από τις υπόλοιπους 

οργανισµούς, επιδιώκουν την επίτευξη φιλανθρωπικών, θρησκευτικών, επιστηµονικών, 

εκπαιδευτικών, και άλλων σκοπών. 
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Τέλος, όλο και περισσότερες κερδοσκοπικές επιχειρήσεις γίνονται κοινωνικά υπεύθυνες. 

Αυτό σηµαίνει ουσιαστικά, ότι πέραν του κέρδους και της αύξησης του κεφαλαίου, οι 

οργανισµοί θέτουν παράλληλους κοινωνικούς στόχους και υλοποιούν στρατηγικές που 

αποσκοπούν στην ανάπτυξη της κοινότητας, τη προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, την 

φιλανθρωπία και την στήριξη ατόµων από ευαίσθητες κοινωνικές οµάδες, µε την διενέργεια 

επενδύσεων (ανέγερση σχολικών και αθλητικών εγκαταστάσεων, εξοπλισµό και ανακίνηση 

νοσοκοµειακών µονάδων κλπ.) αλλά και µέσω παροχής οικονοµικής και υλικής βοήθειας, 

πάντα µε δική τους πρωτοβουλία, χωρίς την παρέµβαση της πολιτείας. 

Κίνητρο για την εκδήλωση αυτής της συµπεριφοράς εκ µέρους των κερδοσκοπικών 

επιχειρήσεων, αποτελεί εν µέρει η οικοδόµηση της δηµόσιας εικόνας τους και η διαχείριση 

των δηµοσίων σχέσεων τους, αλλά και η διαπίστωση ότι, οι ιδιωτικές επιχειρήσεις πρέπει να 

συµµετέχουν ενεργά στην βελτίωση του κοινωνικού περιβάλλοντος στο οποίο ανήκουν, 

προσεγγίζοντας, µε αυτό τον τρόπο, ορισµένα σηµεία της ιδέας της Κοινωνικής 

επιχειρηµατικότητας. 

1.3 Η Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονοµία 

Ο Τρίτος Τοµέας της δηµόσιας οικονοµικής σφαίρας είναι ο Τοµέας της Κοινωνικής 

Οικονοµίας, ο οποίος ολοκληρώνει το κενό στο δηµόσιο χώρο, ανάµεσα στην Ιδιωτική και 

∆ηµόσια οικονοµική οργάνωση. Χαρακτηριστικό της Κοινωνικής Οικονοµίας, ως µορφή 

οικονοµικής οργάνωσης είναι ότι συνδυάζει τα καλύτερα και υγιή στοιχεία των δύο 

προαναφερθέντων Τοµέων της κλασικής πολιτικής οικονοµίας, δηµιουργώντας ένα 

ολοκληρωµένο, βιώσιµο και προοδευτικό µοντέλο επιχειρηµατικότητας. 

Η Κοινωνική Οικονοµία παρόλο που έχει βασικό σηµείο αναφοράς την κοινωνική ωφέλεια 

την οποία, σε πολλές περιπτώσεις, επιτυγχάνει µέσω αναδιανεµητικής δραστηριότητας και 

την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών κοινωνικού και συλλογικού συµφέροντος, µε απόλυτη 

προτεραιότητα στα άτοµα που έχουν µεγαλύτερη ανάγκη, σε καµία περίπτωση δεν αποτελεί 

κοµµάτι της κρατικής λειτουργίας, ούτε και περιβάλλον στενόµυαλης κερδοσκοπικής 

νοοτροπίας. Η λογική της Κοινωνικής Οικονοµίας είναι η υπεροχή του ευρύτερου 

συλλογικού, έναντι του στενού ιδιωτικού συµφέροντος και η συλλογικότητα στην οικονοµία. 

Κοινωνικές υπηρεσίες γενικού συµφέροντος, λογίζονται κατά τον Νόµο 4430/2016, οι 

υπηρεσίες που είναι προσβάσιµες σε όλους και παρέχουν κοινωνική προστασία, χωρίς 

ωστόσο να υποκαθιστούν τις γενικές υποχρεώσεις του Κράτους στην άσκηση κοινωνικής 
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πολιτικής. Ως ‘κοινωνική ωφέλεια’ ορίζεται η εξυπηρέτηση αναγκών τοπικού ή ευρύτερου 

χαρακτήρα µε την αξιοποίηση της κοινωνικής καινοτοµίας, µέσα από δραστηριότητες 

βιώσιµης ανάπτυξης ή παροχής κοινωνικών υπηρεσιών γενικού συµφέροντος ή κοινωνικής 

ένταξής
2
. Ενώ, η συλλογική ωφέλεια αποτελεί η από κοινού εξυπηρέτηση των αναγκών των 

µελών του φορέα, µέσα από την από την διαµόρφωση ισότιµων σχέσεων παραγωγής, τη 

δηµιουργία σταθερής και αξιοπρεπούς εργασίας, τη συµφιλίωση προσωπικής, οικογενειακής 

και επαγγελµατικής ζωής
3
. 

Ο Τρίτος Τοµέας, είναι ο χώρος που περιλαµβάνει οικονοµικές και επιχειρηµατικές 

πρακτικές που υλοποιούνται µέσω συγκεκριµένων, νοµικά κατοχυρωµένων φορέων. Βασικό 

απότοκο της Κοινωνικής Οικονοµίας είναι λοιπόν οι κοινωνικές επιχειρήσεις. Το 2016 ο νέος 

νόµος Ν.4430/2016 δηµιούργησε το καταστατικό περιβάλλον για την σύσταση και 

λειτουργία των φορέων Κοινωνικής Οικονοµίας, αποτελώντας σηµείο αναφοράς της 

παρούσας εργασίας, αλλά και κάθε προσπάθειας κατανόησης των κοινωνικών επιχειρήσεων. 

Πρόκειται λοιπόν για ενώσεις προσώπων (όχι κεφαλαίων) που οι ανάγκες τους δεν 

ικανοποιούνται, ή ικανοποιούνται µερικώς ή πληµµελώς στη βάση τριών (τυπικά) 

τουλάχιστον βασικών αξιών: εκούσια/ελεύθερη συµµετοχή/δέσµευση, ισότητα-ισοτιµία 

των µελών-εταίρων-συνεταίρων και κατά συνέπεια άµεση δηµοκρατική διακυβέρνηση 

και τέλος αλληλεγγύη (Τ. Νικολόπουλος – ∆. Καπογιάννης 2012). 

Στο περιβάλλον αυτό δηµιουργούνται ελεύθερα κοινωνικές επιχειρήσεις και αναπτύσσονται, 

ισορροπώντας ανάµεσα στην συλλογική και κοινωνική ωφέλεια και την επιχειρηµατική 

δράση. Ένα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Κοινωνικής Οικονοµίας είναι λοιπόν, η 

παραγωγή νέων θεσµικών µορφών και νοµικών µορφών επιχειρήσεων, τις οποίες µάλιστα, το 

Κράτος αργεί να αναγνωρίσει. Είναι ένας εξαιρετικά δυναµικός χώρος, εντός του οποίου 

συµβαίνουν αλλεπάλληλες αλλαγές και εξελίξεις, καθώς όλη η δραστηριότητα αποτελεί 

προϊόν κοινωνικής καινοτοµίας, η οποία πηγάζει απευθείας από τις ανάγκες των ενεργών 

πολιτών και είναι η ικανότητα της ίδιας της κοινωνίας να βρίσκει, από µόνη της, λύσεις στα 

προβλήµατα της, χωρίς να περιµένει την κρατική µέριµνα, αλλά και να προασπίζει τα 

συµφέροντα της απέναντι στη παντοκρατορία του Κερδοσκοπικού Τοµέα. 

                                                 

2
 Ν.4430/2016 Αρ.2 Παρ.3 

3
 Ν.4430/2016 Αρ.2 Παρ.2 
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Ο Brooks διαπιστώνει πέντε βασικές θεωρίες κοινωνικής επιχειρηµατικότητας. Κάθε µια εξ’ 

αυτών, αναπτύσσεται γύρω από µια κεντρική έννοια και αν τις µελετήσουµε διαδοχικά θα 

καταλήξουµε στο συµπέρασµα πως αλληλοσυµπληρώνονται. Οι θεωρίες αυτές είναι οι 

ακόλουθες:  

1. Περιβάλλον. Η επιχειρηµατικότητα είναι µια λανθάνουσα κατάσταση στον 

πληθυσµό, η οποία υποκινείται όταν το περιβάλλον την βοηθάει να αναπτυχθεί. Αυτό 

το περιβάλλον µπορεί να υπάρχει µέσα σε µια επιχείρηση, στο κοινωνικό περίγυρο 

ενός ατόµου ή ακόµα και στις δηµόσιες πολιτικές και την πολιτική. 

2. Πόροι. Η θεωρία αυτή εστιάζει στη διαθεσιµότητα των πόρων για νέα εγχειρήµατα. 

Η διαθεσιµότητα του χρηµατοοικονοµικού κεφαλαίου, των ανθρώπινων πόρων και 

του ανθρώπινου κεφαλαίου αποτελούν το κλειδί για να κατανοήσουµε γιατί οι 

επιχειρηµατίες αποφασίζουν να εκµεταλλευτούν µια ευκαιρία. 

3. ∆ιάταξη. Στη θεωρία αυτή υποστηρίζεται ότι η επιχειρηµατικότητα εκδηλώνεται 

όταν τα άτοµα εκτοπίζονται από τις συνήθεις επιχειρηµατικές ασχολίες τους εξαιτίας 

πολιτικών, πολιτισµικών ή οικονοµικών παραγόντων. 

4. Προσωπικά χαρακτηριστικά. Η επιχειρηµατικότητα εκδηλώνεται επειδή τα άτοµα 

που διαθέτουν ένα σύνολο χαρακτηριστικών είναι σε θέση να υλοποιήσουν τις 

κλίσεις τους. 

5. Προετοιµασία. Η επιχειρηµατικότητα µπορεί να διδαχτεί και ως εκ τούτου εξαρτάται 

από παράγοντες όπως η εκπαίδευση και η εργασιακή εµπειρία.  

Η κοινωνική επιχειρηµατικότητα του 21ου αιώνα, αποτελεί για πολλούς σχολιαστές, 

δηµιουργική έκφραση του πάθους των πολιτών για ‘κοινωνική αποστολή και προσφορά’, 

µέσω της ανάληψης πρωτοβουλιών επιχειρηµατικών εγχειρηµάτων που αποσκοπούν στην 

καινοτοµία και διαθέτουν υψηλό επίπεδο αποφασιστικότητας, που συχνά παροµοιάζεται 

µόνον µε εκείνο των πρωτοπόρων επιχειρηµατιών υψηλής τεχνολογίας της Silicon Valley (Ι. 

Χασσίδ – Ε. Φαφαλιού 2010). Κοινωνική επιχειρηµατικότητα εκφράζεται, µέσα από την 

σύσταση και δράση Σωµατείων, Ιδρυµάτων, Συνεταιρισµών, Μη Κερδοσκοπικών 

Οργανώσεων (ΜΚΟ), Κοινών Ταµείων και Κοινωνικών Επιχειρήσεων που ξεκινούν την 

δραστηριότητα τους µε κοινό καταστατικό σκοπό την κοινωνική ολοκλήρωση και ευηµερία, 

έναντι της ωφέλειας ενός ή µιας µικρής οµάδας ατόµων εις βάρος του περιβάλλοντος, εις 



 9

βάρος του παραγωγού ή του εργαζόµενου, αποδίδοντας κατ’ αυτό τον τρόπο προστιθέµενη 

αξία στην εργασία, την συνεργασία και το δίκαιο εµπόριο.  

Πρακτικά, η κοινωνική επιχειρηµατικότητα δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα ιδιωτικό 

εγχείρηµα που, συνήθως µέσω καινοτόµων πρωτοβουλιών, ασχολείται µε άµεσα κοινωνικά 

προβλήµατα και, κατά κανόνα, λειτουργεί µαζί µε τις δυνάµεις της Αγοράς. Οι κοινωνικοί 

επιχειρηµατίες συνδυάζουν τις καινοτοµίες, την επιχειρηµατικότητα και τον κοινωνικό 

σκοπό ενώ, παράλληλα, επιδιώκουν να είναι οικονοµικά βιώσιµοι µέσω της δηµιουργίας 

κέρδους από τις εµπορικές τους συναλλαγές. Ταυτόχρονα, εστιάζουν ολοένα και πιο έντονα 

στα σήµατα της Αγοράς, χωρίς όµως να παρεκκλίνουν από την βασική τους αποστολή. 

Κύρια επιδίωξη τους είναι εξισορροπούν – κατά κάποιο τρόπο – τα σύγχρονα ηθικά 

ζητήµατα µε τα κίνητρα για κέρδος (Ι. Χασσίδ – Ε. Φαφαλιού 2010).  

Η κοινωνική καινοτοµία ηχεί εντυπωσιακή και µεγαλόσχηµη, όµως σε αντίθεση µε την 

χρήση του όρου σε διάφορες εκφάνσεις της κοινωνικής, οικονοµικής και επιχειρηµατικής 

πραγµατικότητας, εν προκειµένω δεν αποτελεί έννοια κενή περιεχοµένου η οποία 

χρησιµοποιείται για την πρόκληση εντυπώσεων. Ορίζεται µε σαφήνεια από τις διατάξεις του 

Νόµου ως η παραγωγή προϊόντων και η παροχή υπηρεσιών, οι οποίες αποσκοπούν στην 

ικανοποίηση κοινωνικών αναγκών, τη συµφιλίωση παραγωγής και κατανάλωσης, την 

εναρµόνιση ζήτησης και προσφοράς και την διαµόρφωση νέου τύπου κοινωνικών σχέσεων 

βασισµένων στη συλλογικότητα και όχι στον ανταγωνισµό
4
. 

Φυσικά, η επιδίωξη οικονοµικού κέρδους δεν αποτελεί πηγή διαφθοράς και σε καµία 

περίπτωση δεν πρέπει να αντιµετωπίζεται, στο πλαίσιο της Κοινωνικής Οικονοµίας, ως 

αναγκαίο κακό πόσο µάλλον ως ειδεχθή συµπεριφορά η οποία αλλοιώνει τον κοινωνικό 

χαρακτήρα των φορέων και υποδαυλίζει τις ανώτερες καταστατικές αρχές και αξίες τους. Το 

κέρδος αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι της επιχειρηµατικής οργάνωσης και δραστηριότητας. 

Προκειµένου ένας οργανισµός να είναι βιώσιµος, να δηµιουργεί θέσεις εργασίας και να 

παράγει αξία για την κοινωνία. Γενικά, οποιοσδήποτε οργανισµός, για να είναι ικανός να 

επιτύχει τον σκοπό, του πρέπει να αποκοµίσει έσοδα, και να διαχειρίζεται κεφάλαια.  

                                                 

4
 Ν.4430/2016 Αρ.2 Παρ.4 
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Στο κενό ανάµεσα στην κερδοσκοπία και την φιλανθρωπία, η κοινωνική επιχειρηµατικότητα 

προσφέρει ένα ευρύ φάσµα επιλογών και ένα ανοικτό πεδίο δράσης, όπου άτοµα µε 

κοινωνική ευαισθησία και συλλογική συνείδηση µπορούν να βρουν τον κατάλληλο ζωτικό 

χώρο για να συνδυάσουν την προσωπική τους εργασία, τις γνώσεις την εµπειρία, τις 

καινοτόµες ιδέες και φυσικά τους απαραίτητους συντελεστές παραγωγής, µε σκοπό να από 

κοινού να δηµιουργήσουν φορείς υγιούς και ανθρωποκεντρικής επιχειρηµατικότητας και 

επενδύσεις µε κοινωνικό συντελεστή. 

Εν τέλει, δεν είναι µόνο ο κοινωνικός και ο καθολικός αναπτυξιακός χαρακτήρας των 

κοινωνικών επιχειρήσεων που τις ξεχωρίζει από τις κλασικές µορφές οικονοµικής και 

επιχειρηµατικής οργάνωσης. Ειδοποιός διαφορά των φορέων Κοινωνικής οικονοµίας, 

αποτελεί το γεγονός ότι ο άνθρωπος και η προσωπικότητα υπερισχύει και προέχει του 

κεφαλαίου, τόσο στις διαδικασίες λήψεις αποφάσεων, όσο και την δηµιουργία κοινωνικού 

και συλλογικού οφέλους. Η πορεία ενός φορέα χαράσσεται βάσει των πραγµατικών και 

ουσιαστικών αναγκών των µελών του και αυτές των κοινωνικών οµάδων τις οποίες 

εξυπηρετεί. Η ουσία είναι η απτή και η κοινωνική ωφέλεια µετρήσιµη. Προκύπτει από την 

συµµετοχή πολλών διαφορετικών ατόµων και ενεργών πολιτών στην παραγωγική 

διαδικασία, την ισότητα στο δικαίωµα της απολαβής και την διαφάνεια στην οικονοµική 

διαχείριση.  

Πράγµατι, µε όσα έχουν ήδη αναφερθεί, έγινε φανερό ότι δεν εκλαµβάνουµε το 

επιστηµονικό πεδίο της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας ως κάτι στατικό. ∆εν 

θεωρούµε ότι οι όποιες αλλαγές µπορούν να έχουν οριστικό και µόνιµο χαρακτήρα. Η 

ρευστότητα εποµένως που χαρακτηρίζει ένα πεδίο, το οποίο υπόκειται µάλιστα σε 

περιορισµούς άµεσα συναρτηµένους µε τους µεταβλητούς συσχετισµούς δύναµης στο 

κοινωνικό – ταξικό πεδίο, δεν µπορεί παρά να αποτυπώνεται και στις απόπειρες 

αποσαφήνισης της σχετικής ορολογίας (Τ. Νικολόπουλος ∆. Καπογιάννης 2012). 
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2 Νοµοθετικοί, θεσµικοί και διοικητικοί παράγοντες σχετικά µε 

την Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση στην Ελλάδα 

Για την βαθύτερη και ουσιαστική κατανόηση των θεµάτων που αφορούν την Κοινωνική 

οικονοµία και επιχειρηµατικότητα, καθώς και των παραµέτρων που συντελούν στην 

σύσταση και λειτουργία των φορέων που υπάγονται στον κλάδο αυτό, απαραίτητη είναι η 

ανάλυση των νοµικών, θεσµικών και διοικητικών παραγόντων σε εθνικό επίπεδο. 

Στο παρόν κεφάλαιο θα αναλυθεί το νοµικό περιβάλλον και θα παρουσιαστούν οι θεσµικές 

αρχές από όπου πηγάζει η διοικητική και εποπτική εξουσία του Κρατικού Τοµέα έναντι των 

Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και των λοιπών φορέων. Πρόκειται για θεσµούς, 

οι οποίοι είναι καθ’ ύλην αρµόδιοι για θέµατα ίδρυσης, λύσης και λειτουργίας ενώ 

παράλληλα είναι επιφορτισµένοι µε την εκτελεστική εξουσία, προκειµένου να τηρούνται οι 

διατάξεις του νόµου, αλλά και να διατηρείται η νοµιµότητα και η διαφάνεια. 

Κάθε ενδιαφερόµενος, που επιχειρεί ή πρόκειται να επιχειρήσει στον Τοµέα της Κοινωνικής 

Οικονοµίας, πρέπει να γνωρίζει και να ενηµερώνεται σχετικά µε τις αλλαγές και τις εξελίξεις 

του νοµικού καθεστώτος, αλλά και να έχει πλήρη εικόνα του συνόλου των θεσµικών αρχών, 

ώστε να ρυθµίζει έγκαιρα και οργανωµένα τα ζητήµατα που αφορούν τον φορέα που διοικεί, 

να αναζητά και να αξιοποιεί ευκαιρίες που παρέχονται από την πολιτεία.  

2.1 Ο Νόµος 4430/2016  

Ο Νόµος 4430/2016 προσφέρει το καταστατικό περιβάλλον για την ανάπτυξη φορέων 

Κοινωνικής Οικονοµίας.  Το νέο θεσµικό πλαίσιο για την Κοινωνική  και Αλληλέγγυα 

Οικονοµία. (Ν.4430/2016, ΦΕΚ 205/Α/31-10-2016) και η εφαρµοστική Υπουργική 

Απόφαση 61621/∆5.2643/30-12-2016 (ΦΕΚ), ρυθµίζουν το πεδίο της κοινωνικής οικονοµίας 

και την παρέµβαση-εποπτεία του Κράτους σε αυτό. 

Έτσι, ο Νόµος 4430/2016 αποτελεί το βασικό νοµοθετικό εργαλείο αποκωδικοποίησης της 

διαδικασίας σύστασης λειτουργίας. Προσδιορίζει το εννοιολογικό περιεχόµενο του 

θεωρητικού και πρακτικού υπόβαθρου των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων, 

αλλά και άλλων συναφών µορφών όπως, ο Συνεταιρισµός Εργαζοµένων και οι Κοινωνικοί 

Συνεταιρισµοί Περιορισµένης Ευθύνης.  
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Σκοπός του νέου θεσµικού πλαισίου είναι η ανάπτυξη του τοµέα της Κοινωνικής και 

Αλληλέγγυας Οικονοµίας, µέσω της δηµιουργίας ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος, που θα 

διευκολύνει τη συµµετοχή όλων των πολιτών σε όλες τις δυνατές παραγωγικές 

δραστηριότητες, µε τη διάχυση πρακτικών δηµοκρατίας, ισότητας, αλληλεγγύης, 

συνεργασίας, καθώς και του σεβασµού στον άνθρωπο και το περιβάλλον. 

Κύριοι στόχοι του νέου θεσµικού πλαισίου αποτελούν: 

Α) ∆ιάχυση του παραδείγµατος της κοινωνικής οικονοµίας σε όλους τους δυνατούς τοµείς 

οικονοµικής δραστηριότητας. 

Β) ∆ηµιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος που θα στηρίζει και θα ενισχύει τα παραγωγικά 

εγχειρήµατα αυτοδιαχείρισης, ώστε µέσω της κάλυψης κοινωνικών αναγκών να µπορούν να 

συµβάλλουν στην  κοινωνική πρόοδο και στη δίκαιη οικονοµική ανάπτυξη. 

Γ) Καθορισµός και ανάδειξη της συλλογικής και της κοινωνικής ωφέλειας ως συστατικά 

στοιχεία της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας. 

∆) Ουσιαστική ανάπτυξη της διαβούλευσης, της συµµετοχής και της συναπόφασης µε τους 

κοινωνικούς εταίρους και τους ίδιους του Φορείς της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας 

Οικονοµίας, σχετικά µε τα θέµατα που ρυθµίζουν πολιτικά, νοµικά, διοικητικά το πεδίο. 

Ενώ βασικά χαρακτηριστικά του Ν.4430/2016 αποτελούν τα εξής: 

� ∆ιευρύνεται το πεδίο των Φορέων της Κοινωνικής Οικονοµίας, µε την δυνατότητα 

που παρέχεται σε φορείς εκτός των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων να 

ενταχθούν στις ρυθµίσεις του θεσµικού πλαισίου της Κοινωνικής Οικονοµίας. 

� Αποσαφηνίζονται τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις ένταξης στις επιµέρους 

κατηγορίες Φορέων Κοινωνικής Οικονοµίας. 

� ∆ιευκολύνεται και απλοποιείται η διαδικασία εγγραφής και τροποποίησης  στοιχείων 

Καταστατικού. 

� Παρέχεται επαρκής νοµική βάση για την θεσµοθέτηση χρηµατοδοτικών και άλλων 

κινήτρων. Θεσµοθετείται το Ταµείο Κοινωνικής Οικονοµίας ως ΝΠΙ∆, µε σκοπό την 

χρηµατοδότηση προγραµµάτων και δράσεων για την ενίσχυση των Φορέων 

Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας. 

� Καθορίζονται µε σαφήνεια οι όροι συµµετοχής, εθελοντικής εργασίας και γενικότερα 

σχέσεων των µελών και των εργαζοµένων µε τους Φορείς Κοινωνικής Οικονοµίας. 
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� Προβλέπονται ρήτρες δηµιουργίας απασχόλησης από τους Φορείς Κοινωνικής και 

Αλληλέγγυας Οικονοµίας, οι οποίοι εµφανίζουν σηµαντική οικονοµική 

δραστηριότητα. 

� Θεσπίζεται ο Συνεταιρισµός Εργαζοµένων, µια ευέλικτη νοµική µορφή, που θα 

αποτελέσει βασικό µοχλό κινητοποίησης της κοινωνικής επιχειρηµατικότητας και της 

κοινωνικής καινοτοµίας στην χώρα µας. Με την συγκεκριµένη νοµική µορφή 

επιδιώκεται µεταξύ άλλων να αξιοποιηθούν από τους εργαζόµενους 

εγκαταλελειµµένες/χρεωκοπηµένες  επιχειρήσεις.  

� Προβλέπεται η δηµιουργία και ενεργοποίηση εργαλείου µέτρησης κοινωνικού 

αντίκτυπου των Φορέων, ώστε να είναι δυνατή η αξιολόγηση της 

αποτελεσµατικότητας τους, η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η αξιοποίηση των 

καλών πρακτικών 

� ∆ίνεται η δυνατότητα δηµιουργίας ενώσεων Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας 

Οικονοµίας. 

� Θεσπίζεται Εθνική Επιτροπή για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονοµία,  καθώς 

και Συντονιστική Επιτροπή για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονοµία. 

Ενισχύεται µε αυτόν τον τρόπο ο στρατηγικός σχεδιασµός και ο κοινωνικός διάλογος 

για τα θέµατα Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας. 

� ∆ιασφαλίζεται η συνέχεια και η οµαλή µετάβαση των υφιστάµενων κοινωνικών 

επιχειρήσεων στο νέο πλαίσιο, χωρίς «βαριές» διοικητικές διαδικασίες. 

� Συστήνεται Ειδική Γραµµατεία για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονοµία στο 

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης µε κύριο 

έργο την χάραξη, εκτέλεση και εφαρµογή της κυβερνητικής πολιτικής για την 

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονοµία. 

2.1.1 Η µετάπτωση στον νέο Νόµο 4430/2016 

Στα τέσσερα χρόνια εφαρµογής του Νόµου 4019/2011 αναδείχθηκαν ζητήµατα που 

απαιτούσαν περαιτέρω νοµοθετική ρύθµιση, ώστε να δοθεί νέα ώθηση σε φορείς µε υγιείς 

και στέρεες βάσεις για την ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονοµίας στην χώρα µας. Ο Νέος 

Νόµος 4430/2016 έρχεται για να καλύψει τα θεσµικά κενά, καθώς και να προσαρµοστεί στις 

απαιτήσεις, που δηµιουργούνται από τις συνεχείς εξελίξεις και καινοτοµίες στον κλάδο της 

κοινωνικής οικονοµίας, εµπεδώνοντας την ευρωπαϊκή και παγκόσµια εµπειρία.  
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Η µετάπτωση από τον Ν. 4019/2011 στον Ν.4430/2016 αποτελεί µια διαδικασία που 

επηρεάζει τόσο τους φορείς Κοινωνικής Οικονοµίας που είναι ενεργοί, όσο και τους 

νεοσύστατους. Για τον λόγο αυτό οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να λάβουν υπόψη τους τις 

µεταβατικές διατάξεις και να συγχρονιστούν, διεκπεραιώνοντας τις απαραίτητες αλλαγές, 

µέσω της γραφειοκρατικής διαδικασίας που δηµοσιοποίησε του Υπουργείο Εργασίας. 

Το ΦΕΚ (107/Α/31-7-2017) o N.4483/2017, συµπεριλαµβάνει τη διάταξη σχετικά µε την 

παράταση της διαδικασίας µετάπτωσης στο νέο θεσµικό πλαίσιο του Ν.4430/2016 των 

Φορέων που ήταν εγγεγραµµένοι στο Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηµατικότητας 

(Κοιν.Σ.Επ του Ν.4019/2011). 

 Η διάταξη αφορά περίπου 300 Κοιν.Σ.Επ, που ήταν εγγεγραµµένες στο Μητρώο Κοινωνικής 

Επιχειρηµατικότητας του Ν.4019/2011 και δεν υπέβαλαν εµπρόθεσµα (αρχική προθεσµία 

30/6/2017) την αίτηση µετάπτωσης. 

Το Υπουργείο Εργασίας, σε αυτή την µεταβατική περίοδο για την Κοινωνική και 

Αλληλέγγυα Οικονοµία στην χώρα µας, και µε σκοπό την αποφυγή περιπτώσεων διαγραφής 

από το Μητρώο επιχειρήσεων που ενδεχοµένως δεν είχαν ενηµερωθεί έγκαιρα σχετικά µε τα 

ισχύοντα στο νέο Νόµο για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονοµία (Ν.4430/2016-ΦΕΚ 

205/Α/2016), επέλεξε την λύση της παράτασης της συγκεκριµένης διαδικασίας έως 

31/10/2017, οπότε και οι κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις που δεν θα υποβάλλουν 

την σχετική αίτηση θα διαγραφούν αυτοδίκαια από το Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής 

και Αλληλέγγυας Οικονοµίας. 

«
5
Υπενθυµίζεται ότι σύµφωνα µε το ισχύον θεσµικό πλαίσιο (µεταβατικές διατάξεις του 

Ν.4430/2016), οι εγγεγραµµένοι Φορείς στο Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηµατικότητας του 

Ν.4019/2011 (Κοιν.Σ.Επ Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού, Κοινωνικής Φροντίδας, 

Ένταξης) θα πρέπει έως 30/6/2017 να υποβάλλουν στην Υπηρεσία µας, αίτηση µετάπτωσης, 

ώστε να επανεγγραφούν στο νέο Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας 

Οικονοµίας και να λάβουν Α.Γε.Μ.Κ.Ο (σε αντικατάσταση του Α.Μ.Κ.Ε)». 

                                                 

5
 http://www.yeka.gr 
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ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΩΣΗΣ (αρ.35 Ν.4430/2016)  

 

Πίνακας 1 Παράδειγµα αίτησης µετάπτωσης 

2.2 Το Υπουργείο Εργασίας (ΥΠΕΚΑΑ) ως φορέας διαχείρισης και 

εποπτείας  

Αρµόδιο για την άσκηση ελέγχου στους Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας 

είναι το Τµήµα Παρακολούθησης και Ελέγχων Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας 

Οικονοµίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης, καθώς και οι υπηρεσίες των Περιφερειών που είναι αρµόδιες για τα θέµατα 

Απασχόλησης-Εµπορίου-Τουρισµού. Τα ανωτέρω ελεγκτικά όργανα µπορεί:  

� να καλούν τους εκπροσώπους των Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας 

να παρέχουν έγγραφα και πληροφορίες,  
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� να έχουν πρόσβαση, κατά τον έλεγχο, σε έγγραφα και άλλα στοιχεία που τηρούνται 

σε οποιαδήποτε µορφή (έγγραφη, ηλεκτρονική, µαγνητική ή άλλη), στην 

εγκατάσταση των φορέων, εκτός αν αυτά εµπίπτουν κατά προφανή τρόπο σε 

επαγγελµατικό ή άλλο απόρρητο ή συνιστούν ευαίσθητα προσωπικά δεδοµένα και να 

προβαίνουν σε κατασχέσεις εγγράφων, συµπεριλαµβανοµένων και των ηλεκτρονικών 

µέσων αποθήκευσης, εφόσον τούτο επιβάλλεται για τον έλεγχο των παραβάσεων,  

� να ενεργούν έρευνες στους χώρους των φορέων
6
. 

Αν κατά τη διενέργεια ελέγχου από το Τµήµα Παρακολούθησης και Ελέγχων Φορέων 

Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης διαπιστωθεί ότι ένας Φορέας παραβαίνει τις 

ρυθµίσεις του παρόντος νόµου, τότε επιβάλλεται σε αυτόν πρόστιµο
7
. 

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι νοµικά ή φυσικά πρόσωπα µε την ιδιότητα του µέλους 

Φορέα Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας χρησιµοποιούν τις ρυθµίσεις του παρόντος 

νόµου µε σκοπό να αποκοµίσουν για λογαριασµό των ιδίων ή για λογαριασµό άλλων 

παράνοµο περιουσιακό όφελος, πέραν της επιβολής προστίµου σε βάρος τους, ο Φορέας 

Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας στον οποίο αυτά µετέχουν διαγράφεται από το 

Μητρώο µε απόφαση του Τµήµατος Παρακολούθησης και Ελέγχων Φορέων Κοινωνικής και 

Αλληλέγγυας Οικονοµίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Η απόφαση περί διαγραφής του Φορέα Κοινωνικής και 

Αλληλέγγυας Οικονοµίας από το Μητρώο κοινοποιείται στην αρµόδια ∆ηµόσια Οικονοµική 

Υπηρεσία και στα ασφαλιστικά ταµεία. Τα παραπάνω µέλη για διάστηµα τριών ετών δεν 

έχουν δικαίωµα να είναι µέλη οποιουδήποτε Φορέα Κοινωνικής και Αλληλέγγυας 

Οικονοµίας ή εφόσον πρόκειται για νοµικά πρόσωπα, να είναι τα ίδια Φορείς Κοινωνικής και 

Αλληλέγγυας Οικονοµίας
8
.Τα ποσά των προστίµων που επιβάλλονται αποδίδονται στο 

Ταµείο Κοινωνικής Οικονοµίας. Η επιβολή των διοικητικών κυρώσεων είναι ανεξάρτητη 

από κάθε άλλη αστική, ποινική ή πειθαρχική κύρωση που προβλέπεται σε βάρος των 

διοικούντων µελών Φορέα Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας από την κείµενη 

                                                 

6
 Ν.4430/2016 Αρ.11 Παρ.1 

7
 Ν.4430/2016 Αρ.11 Παρ.3 

8
 Ν.4430/2016 Αρ.11 Παρ.4 
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νοµοθεσία. Ενώ τέλος, οι αδρανείς Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας 

διαγράφονται από το Μητρώο.  

Ως αδράνεια νοείται η έλλειψη οικονοµικής δραστηριότητας του Φορέα για χρονικό 

διάστηµα µεγαλύτερο των δύο ετών
9
. 

2.2.1 Το τµήµα µητρώου φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας του 

ΥΠΕΚΑΑ 

Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας είναι η βάση δεδοµένων 

που τηρείται σε ηλεκτρονική µορφή από το Τµήµα Μητρώου της ∆/νσης Κοινωνικής και 

Αλληλέγγυας Οικονοµίας, στην οποία εγγράφονται οι Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας 

Οικονοµίας. Το Τµήµα Μητρώου της ∆ιεύθυνσης Κοινωνικής και Αλληλέγγυας οικονοµίας  

της Ειδικής Γραµµατείας για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονοµίας του Υπουργείου 

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης είναι αρµόδιο για την 

τήρηση και λειτουργία του Γενικού Μητρώου Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας 

Οικονοµίας. 

Η Υπουργική Απόφαση 61621/∆5.2643/30-12-2016 ορίζει το πλαίσιο σχετικά µε την τήρηση 

και λειτουργία του Γενικού Μητρώου Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας
10

. 

Με την απόφαση ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν: 

1. την σύσταση Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων, Συνεταιρισµών 

Εργαζοµένων,  

2. την εγγραφή στο Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας καθώς 

και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την ένταξη σε αυτό.  

3. Επίσης, περιγράφεται η διαδικασία µετάπτωσης των υφιστάµενων Φορέων 

κοινωνικής Οικονοµίας στο νέο Μητρώο. 

Στην ιστοσελίδα του Μητρώου (www.ypakp.gr, ετικέτα: Μητρώο Κοινωνικής Οικονοµίας) 

οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να βρουν όλες τις απαραίτητες αιτήσεις, πρότυπα καταστατικά, 

υπεύθυνες δηλώσεις και χρήσιµο πληροφοριακό υλικό. 

                                                 

9
 Ν.4430/2016 Αρ.11 Παρ.6,7,8 

10
 ΦΕΚ 56/Β/18-1-2017 
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Από 6/10/2014, ξεκίνησε η λειτουργία της ηλεκτρονικής βάσης του Μητρώου Κοινωνικής 

Οικονοµίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας µόνο για νέες 

εγγραφές στο Μητρώο Κοινωνικής Οικονοµίας. Ως εκ τούτου, από 7/10/2014, για να τηρηθεί 

η σωστή διαδικασία έκδοσης των αντίστοιχων βεβαιώσεων, οι ενδιαφερόµενοι πρέπει: 

• Να εγγραφούν στη βάση για να αποκτήσουν κωδικό πρόσβασης και να 

συµπληρώνουν τα σχετικά ηλεκτρονικά πεδία. 

• Να υποβάλουν τις αιτήσεις και τα στοιχεία που απαιτούνται σε κάθε περίπτωση, 

σύµφωνα µε την σχετική Υ.Α 2.2250/οικ.4.105 (ΦΕΚ 221/9-2-2012) όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει στην ηλεκτρονική βάση του Μητρώου. 

• Να στείλουν σε φυσική µορφή τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στο τµήµα Μητρώου 

Κοινωνικής Οικονοµίας
11

. 

2.2.2 Το Ταµείο Κοινωνικής Οικονοµίας  

Το Ταµείο Κοινωνικής Οικονοµίας, ιδρύθηκε µε την µορφή Ν.Π.Ι.∆. υπό την εποπτεία του 

Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και εδρεύει 

στην Αθήνα. Σκοπός του Ταµείου είναι η χρηµατοδότηση προγραµµάτων και δράσεων για 

την ενίσχυση των Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας, όπως αυτοί ορίζονται 

στο παρόντα νόµο. 

Οι πόροι του Ταµείου προέρχονται από τον προϋπολογισµό ∆ηµοσίων Επενδύσεων (εθνικό 

ή/και συγχρηµατοδοτούµενο σκέλος), καθώς και από άλλες πηγές χρηµατοδότησης. Με 

κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης, Οικονοµικών και Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού καθορίζονται οι 

λεπτοµέρειες για την κατάρτιση Οργανισµού και Κανονισµού Λειτουργίας του Ταµείου
12

. 

2.2.3 Η Εθνική Επιτροπή για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονοµία 

Στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης συνιστάται 

Εθνική Επιτροπή για την Κοινωνική Οικονοµία. Η Επιτροπή συγκροτείται µε απόφαση του 

Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αρµόδιου για 

την κοινωνική οικονοµία και αποτελείται από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής 

                                                 

11
 Σταδίου 29, Αθήνα, Τ.Κ 10110 

12
 Ν.4430/2016 Αρ.10 
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Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ως Πρόεδρο, τον πρόεδρο Ελληνικής Στατιστικής 

Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), τον ∆ιοικητή του ΟΑΕ∆, από έναν εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης 

∆ήµων Ελλάδος (Κ.Ε.∆Ε) και της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος (Εν.Π.Ε.), έναν 

εκπρόσωπο της Εθνικής Συνοµοσπονδίας Ατόµων µε Αναπηρία (Ε.Σ.Α.µε.Α.), έναν 

εκπρόσωπο της Γενικής Συνοµοσπονδίας Εργατών Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Ε.), τον Πρόεδρο της 

Συνόδου Πρυτάνεων, ένα µέλος της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Κοινωνικών Συνεταιρισµών 

Περιορισµένης Ευθύνης (Π.Ο.ΚΟΙ.Σ.Π.Ε.), έναν εκπρόσωπο του Εθνικού Κέντρου 

Κοινωνικών Ερευνών (Ε.Κ.Ε.), τον Πρόεδρο της Συνόδου Πρυτάνεων Ανωτάτων 

Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Α.Τ.Ε.Ι.) και από έναν εκπρόσωπο κάθε Ένωσης 

Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας. Στην Εθνική Επιτροπή µπορεί να 

συµµετέχουν, αναλόγως του θέµατος και εφόσον κρίνεται αναγκαίο από την Επιτροπή, και 

εκπρόσωποι άλλων κατά περίπτωση Υπουργείων ή εκπρόσωποι άλλων φορέων του δηµόσιου 

ή ιδιωτικού τοµέα ή επιστηµονικών ιδρυµάτων και οργανισµών, εκπρόσωποι συνδέσµων ή 

ενώσεων ή επιµελητηρίων που ορίζονται µε απόφαση του οικείου Συνδέσµου ή 

Επιµελητηρίου, καθώς και εκπρόσωποι οργανώσεων συλλόγων καταναλωτών. 

Αρµοδιότητα της Επιτροπής είναι η προώθηση του κοινωνικού διαλόγου για τη διαµόρφωση 

πολιτικών ανάπτυξης των δραστηριοτήτων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας και η 

γνωµοδότηση για την αναθεώρηση, την εξειδίκευση και την εφαρµογή της Εθνικού Σχεδίου 

∆ράσης για την Κοινωνική Οικονοµία
13

. 

2.2.4 Η Συντονιστική Επιτροπή για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονοµία 

Επιπλέον, για την εξυπηρέτηση θεσµικών αναγκών σχετικά µε θέµατα Κοινωνικής 

Οικονοµίας και Επιχειρηµατικότητας, συνιστάται Συντονιστική Επιτροπή για την Κοινωνική 

και Αλληλέγγυα Οικονοµία
14

, η οποία αποτελείται από:  

• Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης. 

• Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού. 

• Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης. 

                                                 

13
 Ν.4430/2016 Αρ.12 Παρ.1,3 

14
 Ν.4430/2016 Αρ.12 Παρ.1,2,3 
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• Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονοµικών, µε τον αναπληρωτή του. 

• Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. 

• Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων. 

• Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

• Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας. 

• Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων 

∆ικαιωµάτων. 

Πρόεδρος της Κυβερνητικής Επιτροπής ορίζεται ο Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, µε απόφαση του οποίου συγκροτείται η Επιτροπή. 

Στη Συντονιστική Επιτροπή µπορεί να συµµετέχουν, αναλόγως του θέµατος και εφόσον 

κρίνεται από την Επιτροπή αναγκαίο, και εκπρόσωποι άλλων κατά περίπτωση Υπουργείων ή 

εκπρόσωποι άλλων φορέων. 

Η Συντονιστική Επιτροπή έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες:  

• Τη γνωµοδότηση για θέµατα που αφορούν στην Εθνική Στρατηγική για την 

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονοµία, η οποία εκπονείται και εφαρµόζεται από το 

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.  

• Την αξιολόγηση, παρακολούθηση της εφαρµογής και επικαιροποίηση της Εθνικής 

Στρατηγικής για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονοµία.  

• Την εισήγηση προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης και τους συναρµόδιους Υπουργούς, για την εκπόνηση µελετών και 

προγραµµάτων σχετικά µε την προώθηση της εφαρµογής της Εθνικής Στρατηγικής 

για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονοµία. 

2.3 Το Ινστιτούτο Κοινωνικής Οικονοµίας 

Το Ινστιτούτο Κοινωνικής Οικονοµίας είναι ο πρώτος επιστηµονικός οίκος στην Ελλάδα που 

ειδικεύεται στην Κοινωνική Οικονοµία, την κοινωνική επιχειρηµατικότητα και τις 

κοινωνικές επενδύσεις. Με τεχνογνωσία κορυφής στα προγράµµατα επιδοτήσεων και στις 

χρηµατοδοτήσεις απευθείας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σχεδίασε και υλοποιεί έργα 
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αναπτυξιακής αιχµής, αξιοποιώντας ένα ευρύ δίκτυο συνεργασιών µε τους 

εµβληµατικότερους διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανισµούς. 

Το Ινστιτούτο Κοινωνικής Οικονοµίας είναι ηγέτης στα καινοτόµα προγράµµατα τοπικής 

ανάπτυξης, υποστηρίζοντας δυναµικούς ∆ήµους της χώρας µας στην οργάνωση και 

εφαρµογή ολοκληρωµένων πρωτοβουλιών πολιτικής, δηµοσίων επενδύσεων, συµπράξεων 

του δηµοσίου µε τον ιδιωτικό τοµέα, δράσεων επιχειρηµατικής ενδυνάµωσης, κοινωνικής 

καινοτοµίας και περιβαλλοντικής βιωσιµότητας προς όφελος των πολιτών. 

Το Ινστιτούτο συνέβαλε στην δηµιουργία του πρώτου οικοσυστήµατος κοινωνικών 

επιχειρήσεων στην Ελλάδα και πρωταγωνιστεί µε πρωτοποριακή τεχνογνωσία στην 

ανάπτυξη του τοµέα της κοινωνικής οικονοµίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αναπτύσσοντας 

ολοκληρωµένες κοινωνιολογικές εφαρµογές, κάνει την κοινωνική καινοτοµία πράξη
15

. 

                                                 

15
 www.social-economy.com 
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3 Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση  

Οι οικονοµικές συνθήκες που επικρατούν τα τελευταία χρόνια στη χώρα µας συνθέτουν ένα 

περιβάλλον ύφεσης, από-ανάπτυξης, ανεργίας, υπέρ-φορολόγησης, πολιτικής, αλλά και 

δηµοσιονοµικής αστάθειας. Σε συνδυασµό, µε την ολοένα και πτωτική αγοραστική δύναµη 

των Ελλήνων καταναλωτών, η επιβίωση των υφιστάµενων επιχειρήσεων είναι εξαιρετικά 

δύσκολη, ενώ η δηµιουργία νέων θεωρείται σχεδόν αδύνατη. Ενδεικτικά είναι τα στοιχεία 

από τις καταγραφές του ΓΕΜΗ για την περίοδο 1/1/2017 ως 30/11/2017 όπου για τις 

επιχειρήσεις τύπου ΑΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ καθώς και τις ατοµικές καταγράφηκαν 21.586 

ιδρύσεις
16

 και 21.076 λύσεις – εκκαθαρίσεις
17

.   

Τύπος επιχείρησης  Πλήθος  

ΑΕ 541 

ΟΕ 2.617 

ΕΕ 1.684 

ΕΠΕ 266 

Ατοµικές 16.478 

Σύνολο 21.586 

 

πίνακας 2: Ιδρύσεις επιχειρήσεων 1/1/2017 – 30/11/2017 - ΓΕΜΗ 

                                                 

16
 www.businessportal.gr/publicity/openings  

17
 www.businessportal.gr/publicity/closings  
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Τύπος επιχείρησης Πλήθος 

ΑΕ 585 

ΟΕ 2.767 

ΕΕ 1.054 

ΕΠΕ 740 

Ατοµικές 15.930 

Σύνολο 21.076 

 

πίνακας 3: Λύσεις, διαγραφές, εκκαθαρίσεις επιχειρήσεων 1/1/2017 – 30/11/2017 – ΓΕΜΗ 

Ειδικά, όσο αφορά την σύσταση νέων επιχειρήσεων, τα εµπόδια που ορθώνονται µπροστά σε 

ένα νέο εγχείρηµα είναι πάρα πολλά, αλλά και πολύ σηµαντικά. Μάλιστα περισσότερα εξ’ 

αυτών εγείρονται πριν καν ολοκληρωθεί η διαδικασία έναρξης της επιχείρησης. Πρόκειται 

για παράγοντες όπως, η συγκέντρωση του απαραίτητου κεφαλαίου εκκίνησης, η εξασφάλιση 

τραπεζικού δανεισµού, η φορολογία και η καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, η αµοιβή του 

προσωπικού, η εξασφάλιση επαγγελµατικής στέγης, εξοπλισµού, υλικών και υπηρεσιών. 

Όλα αυτά, σε συνδυασµό, λειτουργούν ανασταλτικά στην ίδρυση νέων επιχειρήσεων 

ασχέτως από τον υψηλό βαθµό καινοτοµίας του εγχειρήµατος. Η κατάσταση αυτή, έχει ως 

αποτέλεσµα οι νέοι άνθρωποι, οι οποίοι διαθέτουν νέες καινοτόµες ιδέες, ενέργεια, γνώσεις 

και ικανότητες µένουν εκτός επιχειρηµατικής δραστηριότητας.   

Πώς όµως είναι δυνατό να δηµιουργηθούν νέες και βιώσιµες επιχειρήσεις, σήµερα, 

παρακάµπτοντας όλα τα προαναφερθέντα εµπόδια; Πως οι νέες µορφές κοινωνικής 

επιχειρηµατικότητας θα αποτελέσουν πολλαπλασιαστές κοινωνικής αξίας; Στο παρόν 

κεφάλαιο θα παρουσιαστούν και θα αναλυθούν τα πολλαπλά πλεονεκτήµατα που προσφέρει 

η πρόσφατα θεσµοθετηµένη νοµική µορφή της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης, ως 

µέσο ένταξης ατόµων στον τοµέα της επιχειρηµατικότητας, αλλά και ως µοχλός ανάπτυξής 

του επιχειρηµατικού κλάδου σε όλες τις µορφές και τις εκφάνσεις του, ενώ θα δοθεί ειδική 

βαρύτητα στην κατανόηση της φιλοσοφίας και του τρόπου λειτουργίας της. 
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3.1 Είδη Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων 

Οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, είναι οι αστικοί συνεταιρισµοί του 

Ν.1667/1986, που έχουν ως καταστατικό σκοπό τη συλλογική και τη κοινωνική ωφέλεια, 

όπως ορίζονται από τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 2 του Ν.4430/2016 και διαθέτουν 

εκ του Νόµου εµπορική ιδιότητα
18

. 

Ανάλογα µε τον ειδικό καταστατικό τους σκοπό, οι Κοιν.Σ.Επ διακρίνονται σε τρις βασικές 

κατηγορίες. Ο Νόµος προσδιορίζει τα κριτήρια τα οποία πρέπει να πληροί µια Κοιν.Σ.Επ 

προκειµένου να ενταχτεί σε µια από τις ακόλουθες κατηγορίες: 

1. Κοιν.Σ.Επ ένταξης  

• ευάλωτων οµάδων  

• ειδικών οµάδων 

2. Κοινωνικοί Συνεταιρισµοί Περιορισµένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) 

3. Κοιν.Σ.Επ συλλογικής και κοινωνικής ωφέλειας   

Η ένταξη σε κάθε µια από τις παραπάνω κατηγορίες συνεπάγεται συγκεκριµένα καταστατικά 

χαρακτηριστικά, επιφέρει νοµικές υποχρεώσεις, αλλά και σηµαντικά πλεονεκτήµατα όσο για 

τα νοµικά, όσο και φυσικά πρόσωπα που τα δηµιουργούν.  

Για να γίνει κατανοητό το µέγεθος και η δυναµική της κοινωνικής επιχειρηµατικότητας στη 

χώρα µας,  θα παρουσιαστεί το αποτύπωµα της, µε την χρήση αριθµών και επίσηµων 

στοιχείων, που αφορούν την καταγραφή των εν λόγω φορέων στην ψηφιακή βάση 

δεδοµένων, που τηρεί το Μητρώο Κοινωνικής Οικονοµίας το οποίο υπάγεται στο Υπουργείο 

Εργασίας. Οι εγγραφές φορέων Κοινωνικής Οικονοµίας έως 30/1/2017 έχουν ως εξής: 

ΤΥΠΟΣ ΦΟΡΕΑ ΠΛΗΘΟΣ 

ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ ΈΝΤΑΞΗΣ  33 

ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ 

110 

ΚΟΙΣΠΕ 17 

                                                 

18
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ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ 

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ 

795 

ΑΦΚΟ 14 

ΣΥΝΟΛΟ 969 

Πίνακας 4: Εγγραφές φορέων Κοινωνικής Οικονοµίας στο Μητρώο Κοινωνικής Οικονοµίας έως 

30/1/2017 

Από το 2016, έτος εφαρµογής της νέας νοµοθεσίας έως τα τέλη του 2017 δηµιουργήθηκαν 

σχεδόν χίλιες Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις. 

3.1.1 Κοιν.Σ.Επ ένταξης  

Οι Κοιν.Σ.Επ ένταξης δηµιουργούνται µε βασικό και απώτερο σκοπό την ένταξη ατόµων, 

που ανήκουν σε περιθωριοποιηµένες κοινωνικές οµάδες. Ο Ν.4430/2016 ορίζει τον όρο 

‘κοινωνική ένταξη’ ως την δηµιουργία προϋποθέσεων για την ισότιµη συµµετοχή στην 

κοινωνική και οικονοµική ζωή ατόµων που ανήκουν σε ευάλωτες και ειδικές οµάδες
19

. 

Χαρακτηριστικό στοιχείο των Κοιν.Σ.Επ ένταξης ειδικών οµάδων είναι η εκ’ του νόµου 

υποχρέωση τους να απασχολούν στο ανθρώπινο δυναµικό τους κατά ποσοστό 50% φυσικά 

πρόσωπα που ανήκουν στις ειδικές αυτές οµάδες. 

Ενώ αντίστοιχα οι Κοιν.Σ.Επ ένταξης ευάλωτων οµάδων υποχρεούνται να συντίθενται κατά 

το ποσοστό 30% από φυσικά πρόσωπα που ανήκουν σε ευάλωτες οµάδες του πληθυσµού µε 

την ιδιότητα του εργαζόµενου ή και του µέλους.  

Ως ειδικές ορίζονται οι οµάδες εκείνες του πληθυσµού οι οποίες βρίσκονται σε µειονεκτική 

θέση ως προς την οµαλή ένταξη τους στην αγορά εργασίας από οικονοµικά, κοινωνικά και 

πολιτισµικά αίτια. Σε αυτές ανήκουν: 

• Τα θύµατα ενδοοικογενειακής βίας 

• Τα θύµατα παράνοµης διακίνησης και εµπορίας ανθρώπων 

• Οι άστεγοι 

• Τα άτοµα που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας 

                                                 

19
 Ν.4430/2016 Αρ.2 Παρ.7 
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• Οι οικονοµικοί µετανάστες 

• Οι πρόσφυγες και οι αιτούντες άσυλο 

• Οι αρχηγοί µονογονεϊκών οικογενειών 

• Τα άτοµα µε πολιτισµικές ιδιαιτερότητες  

• Οι µακροχρόνια άνεργοι έως 25 και άνω των 50 ετών 

Σκοπός της παραµέτρου αυτής, είναι να εξασφαλιστεί ο κοινωνικός αντίκτυπος και η επιτυχή 

εκπλήρωση του καταστατικού σκοπού της Κοιν.Σ.Επ, µε την δηµιουργία ουσιαστικής και 

µετρήσιµης προστιθέµενης για την κοινωνία αξίας, καθώς και η συνύπαρξη του συλλογικού 

µε το κοινωνικό συµφέρον.   

Όπως έχει αναφερθεί από το πρώτο κεφάλαιο, όλοι ο φορείς Κοινωνικής Οικονοµίας 

ιδρύονται µε πρωταρχικό σκοπό την εξυπηρέτηση συλλογικών και κοινωνικών αναγκών, 

έχοντας µάλιστα, ως απόλυτη προτεραιότητα την ικανοποίηση βασικών αναγκών, ατόµων 

που βρίσκονται σε µειονεκτική θέση. Προς αυτή την κατεύθυνση κινούνται καταστατικά οι 

Κοιν.Σ.Επ, οι οποίες είναι καθ’ ύλην αρµόδιες για την παραγωγή και παροχή προϊόντων 

προνοιακού χαρακτήρα και υπηρεσιών γενικού συµφέροντος, όπως για παράδειγµα η 

κοινωνική σίτιση και η στέγαση.  

Οι Κοιν.Σ.Επ απευθύνονται σε άτοµα µε ιδιαίτερες και εξεζητηµένες ανάγκες, τα οποία 

έχουν ως κοινό παρονοµαστή την παραµέληση τους από το κράτος πρόνοιας και τις διάφορες 

διερευνητικές και εκτελεστικές δοµές της πολιτείας, που στις περισσότερες περιπτώσεις 

αδυνατεί να εξασφαλίσει ένα αξιοπρεπές βοιωτικό επίπεδο. Πρόκειται για παιδιά, νήπια και 

βρέφη, τα Α.µε.α, οι χρόνια πάσχοντες από σπάνιες νόσους, κλπ. 

3.1.2 Κοινωνικοί Συνεταιρισµοί Περιορισµένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) 

Οι Κοινωνικοί Συνεταιρισµοί Περιορισµένης Ευθύνης (Κοιν.Σ.Επ)
20

 θωρούνται αυτοδικαίως 

Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις ένταξης. Ιδρύονται µε απώτερο σκοπό να 

διερευνούν τα ζωτικά κοινωνικά προβλήµατα της καθηµερινότητας των ατόµων που 

βρίσκονται σε δεινή κοινωνική και οικονοµική κατάσταση και δίνουν λύσεις που βελτιώνουν 

το βιοτικό τους επίπεδο. Ειδικά κατά την διάρκεια της βαθιάς οικονοµικής κρίσης, 

                                                 

20
 Ν.2716/1999 Αρ.12 
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συνδυάζουν την εθελοντική απασχόληση και τις επιστηµονικές υπηρεσίες (ψυχιατρικές, 

ιατρικές, νοσηλευτικές κλπ.) 

3.1.3 Κοιν.Σ.Επ συλλογικής και κοινωνική ωφέλειας  

Τέλος, οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις συλλογικής και κοινωνική ωφέλειας 

παρουσιάζουν έντονο επιχειρηµατικό στοιχείο καθώς συνδυάζουν πολλαπλούς στόχους, µε 

αυξηµένο κοινωνικό συντελεστή, προσφέροντας παράλληλα και τα επιχειρησιακά µέσα για 

την επίτευξη τους. Οι Κοιν.Σ.Επ συλλογικής και κοινωνική ωφέλειας παράγουν προϊόντα και 

προσφέρουν υπηρεσίες, µε προστιθέµενη αξία για την κοινότητα εντός της οποίας 

δραστηριοποιούνται, στο πλαίσιο ενός ευρύτατου φάσµατος επιχειρηµατικών σχεδίων τα 

οποία ανήκουν σε διάφορα πεδία και τοµείς δραστηριότητας, όπως για παράδειγµα, η 

εκπαίδευση/κατάρτιση, ο πολιτισµός, ο αθλητισµός και το περιβάλλον, δηµιουργώντας 

κέρδη, αποσκοπώντας στην βιωσιµότητα και την ανάπτυξη τους, την βελτίωση των παροχών 

τους, και φυσικά την δηµιουργία νέων θέσεων αξιοπρεπούς εργασίας.  

Αντιλαµβανόµαστε λοιπόν, ότι η Κοιν.Σ.Επ ως νοµική µορφή επιχείρησης, δεν υστερεί και 

δεν µειονεκτεί σε κανένα επίπεδο, από οποιαδήποτε άλλη µορφή ιδιωτικής κερδοσκοπικής 

οργάνωσης. Επιπλέον οι Κοιν.Σ.Επ δραστηριοποιούνται σε όλα τα πεδία επιχειρηµατικής 

δραστηριότητας, στην παραγωγή προϊόντων και την προσφορά υπηρεσιών. Η δραστηριότητα 

των Κοιν.Σ.Επ αφορά, λοιπόν, τοµείς της οικονοµίας όπως η αγροτική και κτηνοτροφική 

παραγωγή καθώς και η αλιεία, το χονδρεµπόριο και το λιανεµπόριο, η µεταποίηση, οι 

µεταφορές, η έρευνα και ανάπτυξη, η εκπαίδευση, η αξιοποίηση ανανεώσιµων πηγών 

ενέργειας, ο πολιτισµός και ο αθλητισµός, το περιβάλλον και οι εναλλακτικές µορφές 

διαχείρισης απορριµµάτων και αποβλήτων.  

3.2 Χαρακτηριστικά και ιδιοµορφίες της νοµικής µορφής των Κοιν.Σ.Επ 

Πολλές φορές επικρατεί η λανθασµένη πεποίθηση, πως η κοινωνική επιχειρηµατικότητα 

αφορά µονάχα µη κερδοσκοπικούς οργανισµούς και πως από την όλη επιχειρηµατική 

διαδικασία απουσιάζει το στοιχείο της δηµιουργίας κέρδους. Φυσικά κάτι τέτοιο δεν 

ευσταθεί. Ειδοποιός διαφορά των φορέων Κοινωνικής Οικονοµίας δεν είναι η δηµιουργία 

του κέρδους, αλλά η διαχείριση του και ο τρόπος µε τον οποίο αυτό διανέµεται τόσο στα 

µέλη του φορέα, όσο και στην κοινωνία. 



 28

Εξάλλου οι κοινωνικοί επιχειρηµατίες δεν δρουν εκτός, αλλά εντός του πεδίου της αγοράς 

και µάλιστα, πρωταρχικός στόχος του φορέα Κοινωνικής Οικονοµίας αποτελεί η βελτίωση 

της οικονοµικής και κοινωνικής θέσης των ατόµων που την συντελούν, µέσω της εργασίας 

και της επιχειρηµατικής οργάνωσής. Με απλά λόγια, µπορούµε να πούµε πως η σύσταση 

µιας Κοιν.Σ.Επ ή ενός συνεταιρισµού δεν υποκινείται από την ύπαρξη ενός ευγενούς ή 

φιλάνθρωπου αισθήµατος κάποιων ατόµων, αλλά αποτελεί µια επιχειρηµατική - εµπορική 

πράξη η οποία, όµως, συνεπάγεται το ήθος που πρεσβεύει η Κοινωνική Οικονοµία. Σε καµία 

περίπτωση οι εµπορικοί επιχειρηµατίες δεν θεωρούνται αντικοινωνικοί καιροσκόποι, κάθε 

επιχείρηση άλλωστε χρειάζεται να είναι κερδοφόρα προκειµένου να επιβιώσει. Αυτή είναι 

και η ιδιαίτερη αξία της Κοιν.Σ.Επ. Είναι µια επιχειρηµατική µονάδα η οποία ναι µεν είναι 

κερδοφόρα, ανταγωνιστική και βιώσιµη, αλλά αποτελεί παράλληλα ο πολλαπλασιαστής για 

το ευρύτερο κοινωνικό και συλλογικό όφελος. 

Είναι καταφανές το γεγονός ότι πολλά βασικά επιχειρησιακά και δοµικά χαρακτηριστικά των 

Κοιν.Σ.Επ προσοµοιάζουν µε αυτά των συµβατικών κερδοσκοπικών επιχειρήσεων. Όπως 

αναφέρθηκε και στην προηγούµενη ενότητα, µια Κοιν.Σ.Επ ενδέχεται να επιδιώκει τους 

ίδιους στόχους µε τις κερδοσκοπικές επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τοµέα, διοικείται µέσω 

εκτελεστικών οργάνων, όπως η ∆ιοικούσα Επιτροπή και η Γενική Συνέλευση, διαθέτει 

κεφάλαιο, µισθώνει εργασία, προσφέρει προϊόντα και υπηρεσίες, µάλιστα διανέµει και κέρδη 

στα άτοµα που εργάζονται σε αυτήν. Όµως σε αντίθεση µε τις συµβατικές επιχειρήσεις οι 

Κοιν.Σ.Επ λειτουργούν µε τρόπο µοναδικό και διαχωρίζονται άρδην από τις πρακτικές των 

υπολοίπων µορφών επιχειρηµατικής οργάνωσης.  

3.2.1 Οι εταίροι µιας Κοιν.Σ.Επ  

Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση είναι µια δυναµική εταιρική µορφή η οποία παρέχει 

σε όλους την δυνατότητα να συµµετέχουν στην επιχειρηµατική δραστηριότητα, ανεξάρτητα 

από τη κοινωνική και οικονοµική κατάσταση ή την επαγγελµατική ιδιότητα. Έτσι λοιπόν, 

ένα από τα σηµαντικότερα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της έναντι των συµβατικών 

επιχειρηµατικών σχηµάτων αποτελεί το γεγονός, ότι εν δυνάµει εταίροι ενδέχεται να είναι 

άνεργοι, επαγγελµατίες και επιστήµονες, ενεργοί επιχειρηµατίες, φοιτητές, νοµικά πρόσωπα, 

συνταξιούχοι, ακόµα και εν ενεργεία δηµόσιοι υπάλληλοι. 

Αξιοσηµείωτο είναι επίσης το γεγονός ότι τα φυσικά πρόσωπα που µετέχουν σε µια 

Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, µε την ιδιότητα του εταίρου, δεν χάνουν τα 

προνοιακά τους δικαιώµατα, τα επιδόµατα, την σύνταξη κλπ.  
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Επιπλέον, ο Νόµος παρέχει επιπρόσθετα κίνητρα για την δηµιουργία φορέων Κοινωνικής 

Οικονοµίας, καθώς και την ευρύτερη συµµετοχή περισσότερων ατόµων σε αυτούς. 

Συγκεκριµένα, η συµµετοχή σε µια Κοιν.Σ.Επ δεν επιφέρει φορολογικές και ασφαλιστικές 

υποχρεώσεις στα φυσικά πρόσωπα, ενώ δεν απαιτείται η εγγραφή στον ΟΑΕ. Ισχύει όµως ο 

περιορισµός, όπου ένα µέλος µιας Κοιν.Σ.Επ δεν µπορεί να µετέχει σε άλλη, µε τον ίδιο 

καταστατικό σκοπό, µε έδρα εντός της ίδιας περιφερειακής ενότητας.  

Βάσει τις διατάξεις του Ν.4430/2016 οι Κοιν.Σ.Επ δύναται να ιδρυθούν αµφότερα από 

νοµικά και φυσικά πρόσωπα,. Τα νοµικά πρόσωπα ωστόσο, συµµετέχουν µε δικαίωµα µιας 

ψήφου στα διοικητικά όργανα του φορέα, µε τον ίδιο τρόπο όπως τα φυσικά, έτσι ώστε να 

τηρείται η αρχή της δηµοκρατικής διακυβέρνησής. Παρόλα αυτά, από την συµµετοχή στην 

Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση αποκλείονται τα Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου 

(ΝΠ∆∆) καθώς και οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) µε µοναδική εξαίρεση τις  

Κοιν.Σ.Επ ένταξης και µόνο υπό την προϋπόθεση ύπαρξης απόφασης έγκρισης του φορέα 

εποπτείας των ενδιαφεροµένων οργανισµών.  

Μια από τις βασικότερες παραµέτρους για την δηµιουργία µιας Κοινωνικής Συνεταιριστικής 

Επιχείρησης είναι η ύπαρξη τουλάχιστον πέντε προσώπων – ιδρυτικών µελών (φυσικών 

ή/και νοµικών) για τις Κοιν.Σ.Επ. Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας και τουλάχιστον 

επτά προσώπων – ιδρυτικών µελών (φυσικών ή/και νοµικών) για τις Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης, τα 

οποία θα υπογράψουν το καταστατικό
21

. 

3.3 Η διοίκηση της Κοιν.Σ.Επ 

Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση διοικείται από δύο όργανα: 

• Τη Γενική Συνέλευση και 

• τη ∆ιοικούσα Επιτροπή. 

Τα διοικητικά αυτά όργανα αναλαµβάνουν το ρόλο της διοίκησης, εκπροσώπησης και 

διαχείρισης των υποθέσεων του φορέα και οι αποφάσεις τους δεσµεύουν το νοµικό πρόσωπο 

έναντι τρίτων. Ο Ν.4430/2016 και συγκεκριµένα τα άρθρα 29 και 30 ορίζουν µε σαφήνεια τις 

αρµοδιότητες, τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις των διοικητικών οργάνων, καθώς επίσης και 

τον τρόπο σύστασης και λειτουργίας τους. 

                                                 

21
 Ν.4430/2016 Αρ.15 Παρ.2 
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3.3.1 Η Γενική Συνέλευση 

Η τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά τουλάχιστον µία φορά το χρόνο και 

σε κάθε περίπτωση πριν την υποβολή της ετήσιας φορολογικής δήλωσης, µε σχετική 

απόφαση της ∆ιοικούσας Επιτροπής ή του διαχειριστή που απευθύνεται προς τα µέλη, 

τουλάχιστον τρεις ηµέρες νωρίτερα
22

. Η Γενική Συνέλευση των µελών ενδέχεται να 

συνέρχεται εκτάκτως µετά από πρόσκληση που απευθύνεται προς τα µέλη, τουλάχιστον προ 

δύο ηµερών: 

� είτε µε απόφαση της ∆ιοικούσας Επιτροπής,  

� είτε µε πρωτοβουλία του διαχειριστή,  

� είτε εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτηµα µε συγκεκριµένο θέµα προς τη ∆ιοικούσα 

Επιτροπή από το 1/3 των µελών της Γενικής Συνέλευσης.  

Αν η ∆ιοικούσα Επιτροπή αρνείται τη σύγκληση αυτή, τα µέλη αυτά δικαιούνται να τη 

συγκαλέσουν αυτοβούλως
23

. 

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκεται το 1/2 των µελών της. Επί 

µη απαρτίας, συγκαλείται νέα Γενική Συνέλευση µέσα σε δύο µέχρι επτά ηµέρες, κατά την 

οποία απαιτείται η ίδια ως άνω απαρτία. Οι αποφάσεις της λαµβάνονται µε την απόλυτη 

πλειοψηφία των παρόντων µελών της. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι παράγραφοι 1, 3, 4, 5, 

6 και 7 του άρθρου 5 και το άρθρο 6 του ν. 1667/1986. 

Ο φορέας υποχρεούται να εξάγει λογιστικό αποτέλεσµα της οικονοµικής του δραστηριότητας 

συντάσσει οικονοµική κατάσταση αποτελεσµάτων (ή ισολογισµό) η οποία λαµβάνει έγκριση 

από τη Γενική Συνέλευση. Οι αποφάσεις οι οποίες λαµβάνονται από την Γενική Συνέλευση 

προσβάλλονται από το 1/3 των µελών, εντός προθεσµίας τριάντα ηµερών από την 

καταχώρισή τους στο Μητρώο, ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου της περιφέρειας που 

εδρεύει ο φορέας.
24

 

                                                 

22
 Ν.4430/2016 Αρ.29 Παρ.1 

23
 Ν.4430/2016 Αρ.29 Παρ.2 

24
 Ν.4430/2016 Αρ.29 Παρ.4 
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3.3.2 Η ∆ιοικούσα Επιτροπή 

Εκτελεστικό όργανο του φορέα αποτελεί η ∆ιοικούσα Επιτροπή. Η ∆.Ε. εκλέγεται από τη 

Γενική Συνέλευση των µελών και απαρτίζεται από τουλάχιστον τρία µέλη (τον πρόεδρο, τον 

γραµµατέα και τον ταµία) σε περίπτωση ύπαρξης τριµελούς επιτροπής οι αποφάσεις 

λαµβάνονται µε πλειοψηφία δύο µελών. Η ιδιότητα του µέλους ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

είναι άµισθη και διάρκεια της θητείας των µελών ορίζεται από το καταστατικό. Αν ο 

Συνεταιρισµός Εργαζοµένων έχει µόνο τρία µέλη, αντί ∆ιοικητικού Συµβουλίου, τα µέλη 

µπορεί να εκλέξουν διαχειριστή, ο οποίος αναλαµβάνει όλες τις αρµοδιότητες του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου
25

. 

 Η ∆.Ε. βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκεται το 1/2 των µελών της και οι αποφάσεις 

λαµβάνονται πάντα µε την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών. Σε περίπτωση 

ισοψηφίας των παρόντων µελών, υπερτερεί η ψήφος του Προέδρου
26

.  Η ∆.Ε. συνεδριάζει 

τακτικά µία τουλάχιστον φορά κάθε τρεις µήνες ή συχνότερα αν το ζητήσει το 1/3 των 

µελών, αλλά όχι λιγότερα από δύο άτοµα. Η σύγκλησή του γίνεται από τον Πρόεδρό κατά τα 

οριζόµενα στο καταστατικό. Αν ο Πρόεδρος αδρανεί παρά την υποβολή σχετικού αιτήµατος, 

η σύγκληση διενεργείται από οποιοδήποτε µέλος
27

. 

Οι αποφάσεις της ∆.Ε. προσβάλλονται από το 1/3 των µελών του φορέα, εντός προθεσµίας 

τριάντα ηµερών από την καταχώρισή τους στο Μητρώο, ενώπιον του Μονοµελούς 

Πρωτοδικείου της περιφέρειας που εδρεύει ο φορέας, κατά την τακτική διαδικασία
28

. Οι 

αποφάσεις της ∆.Ε. που αντίκεινται στο Νόµο, το καταστατικό, καθώς και τις αποφάσεις της 

Γ.Σ. είναι ακυρώσιµες και παράγουν έννοµα αποτελέσµατα έως τελεσιδικίας δικαστικής 

απόφασης. Οι αποφάσεις προσβάλλονται εντός αποκλειστικής προθεσµίας 60 ηµερών από τη 

δηµοσίευση τους, ενώπιον του κατά τόπου αρµοδίου δικαστηρίου.     

                                                 

25
 Ν4430/2016 Αρ.30 Παρ.1 

26
 Ν4430/2016 Αρ.30 Παρ.2 

27
 Ν4430/2016 Αρ.30 Παρ.4 

28
 Ν4430/2016 Αρ.30 Παρ.5 
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3.3.3 Το κεφάλαιο της Κοιν.Σ.Επ 

Στην Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, όπως και στον Συνεταιρισµό πρωταρχικό ρόλο 

κατέχει το άτοµο έναντι του κεφαλαίου. Σε αντίθεση µε τις κεφαλαιουχικές επιχειρήσεις, οι 

κοινωνικές, συντελούνται από (συν) εταίρους οι οποίοι κατέχουν ισόποσα µερίδια τα οποία 

αποκαλούνται συνεταιριστικές µερίδες.  

Η συνεταιριστική µερίδα εξασφαλίζει το δικαίωµα συµµετοχής του ατόµου στην Κοινωνική 

Συνεταιριστική Επιχείρηση και σε αντίθεση µε τις µετοχές παρέχει στον κάτοχο της ισότιµο 

δικαίωµα στην διοίκηση του φορέα. Έτσι λοιπόν, το κεφάλαιο διαιρείται σε συνεταιριστικές 

µερίδες µε ίση ονοµαστική αξία, η οποία ορίζεται από το καταστατικό, το πλήθος των 

οποίων αντιστοιχεί στους εταίρους.  

Τα µέλη διαθέτουν το ελάχιστο µια υποχρεωτική µερίδα ως ελάχιστη συµµετοχή τους στο 

εταιρικό κεφάλαιο. Η απόκτηση της συνεταιριστικής µερίδας πραγµατοποιείται µε την 

καταβολή µετρητών, προκειµένου να σχηµατιστεί ένα επαρκές οικονοµικό κεφάλαιο το 

οποίο θα διασφαλίσει την οικονοµική βιωσιµότητα του επιχειρηµατικού εγχειρήµατος, ιδίως 

κατά τα πρωταρχικά του στάδια.  

Φυσικά, αν το επιθυµούν, οι εταίροι µπορούν να αποκτήσουν και επιπλέον συνεταιριστικές 

µερίδες, τις αποκαλούµενες και ως προαιρετικές. Σκοπός των προαιρετικών µερίδων είναι η 

κεφαλαιακή επάρκεια και η κάλυψη διαφόρων λειτουργικών αναγκών του φορέα. Παρόλα 

αυτά, η απόκτηση επιπλέον συνεταιριστικής µερίδας δεν συνεπάγεται την απόκτηση 

περισσοτέρων από µιας ψήφου του µέλους ή κάποιου άλλου δικαιώµατος στην διοίκηση του. 

Είναι σηµαντικό, να γίνει κατανοητό πως το κεφάλαιο της Κοινωνικής Συνεταιριστικής 

Επιχείρησης δεν διανέµεται στα µέλη, αλλά µένει στον φορέα και εξυπηρετεί λειτουργικούς, 

στρατηγικούς και αναπτυξιακούς στόχους, όπως η πρόληψη προσωπικού, η λειτουργική και 

επιχειρησιακή αναβάθµιση, η διαφήµιση και η ανάπτυξη των εργασιών. 

Κατά τον Ν.4430/2016 προβλέπεται η µεταβίβαση της υποχρεωτικής συνεταιριστικής 

µερίδας ενός µέλους, µόνο σε ένα νέο µέλος, εφόσον αυτό εγκρίνεται από το συλλογικό 

όργανο που προβλέπει το καταστατικό (και εν αµφιβολία από τη ∆ιοικούσα Επιτροπή). Η 

µεταβίβαση των προαιρετικών συνεταιριστικών µερίδων σε υφιστάµενα µέλη επιτρέπεται 

µόνο εφόσον αυτό προβλέπεται ρητά στο καταστατικό
29

.  
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Σε περίπτωση θανάτου ενός εκ των εταίρων της Κοιν.Σ.Επ, η αξία της συνεταιριστικής του 

µερίδας παρέχεται αυτοδικαίως στον καθολικό του διάδοχο ωστόσο, η ιδιότητα του µέλους 

είναι απολύτως προσωποπαγής και δεν κληροδοτείται. Σε περίπτωση κατά την οποία ο 

αιφνίδιος θάνατος ενός εκ’ των εταίρων της επιχείρησης επιφέρει µείωση του συνολικού 

αριθµού των µελών, κάτω από το ελάχιστο από το Νόµο προκαθορισµένο όριο, απαιτείται η 

άµεση αντικατάσταση του, διαφορετικά η επιχείρηση λύεται
30

.  Στην αντίστοιχη περίπτωση 

λύσης – πτώχευσης ή κήρυξης σε εκκαθάριση ενός νοµικού προσώπου – εταίρου, η αξία της 

συνεταιριστικής του µερίδας καταβάλλεται σε αυτό. Η αποβολή µέλους γίνεται µε απόφαση 

των 3/5 του συνόλου των µελών της Γενικής Συνέλευσης, εφόσον συντρέχει ένας από τους 

λόγους αποβολής που ορίζονται ρητώς στο καταστατικό
31

. 

Τα µέλη φυσικά και έχουν το δικαίωµα αποχώρησης από την επιχείρηση. Η αποχώρηση του 

εταίρου πραγµατοποιείται κατόπιν υποβολής έγγραφης δήλωσης του, το ελάχιστο τρείς 

µήνες πριν τη λήξη του λογιστικού έτους και η οποία ισχύει από την αρχή του επόµενου
32

. 

Με την επιστροφή της αξίας της συνεταιριστικής µερίδας, εκκαθαρίζεται η σχέση της 

Κοιν.Σ.Επ. µε το µέλος, χωρίς αυτό να έχει αξίωση επί της περιουσίας που έχει σχηµατιστεί. 

Τα µέλη της Κοιν.Σ.Επ. µπορεί να είναι και εργαζόµενοί της µε σχέση εξαρτηµένης 

εργασίας. Αµείβονται για την παρεχόµενη εργασία και έχουν όλα τα δικαιώµατα και τις 

υποχρεώσεις που απορρέουν από την εργατική και ασφαλιστική νοµοθεσία. Υπόχρεη προς 

απόδοση των ασφαλιστικών εισφορών προς τους οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης είναι η 

Κοιν.Σ.Επ
33

. 

3.3.4 Τα έσοδα της Κοιν.Σ.Επ  

Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση ενδέχεται όπως κάθε άλλη επιχείρηση, η οποία 

δηµιουργείται µε σκοπό τον βιοπορισµό, να δηµιουργεί κέρδη και να έχει οικονοµική 

δραστηριότητα, έσοδα, έξοδα, καθώς και να λαµβάνει Ευρωπαϊκές χρηµατοδοτήσεις και 

κρατικές επιχορηγήσεις, αλλά και να δανειοδοτείται µέσω του τραπεζικού συστήµατος. 
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Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις ο Νόµος δηµιουργεί το καταστατικό περιβάλλον, εντός 

του οποίου η επιχείρηση ασκεί την οικονοµική και εµπορική της δραστηριότητα. Είναι 

σηµαντικό να κατανοήσουµε ότι η Κοιν.Σ.Επ παρά τις ιδιαιτερότητες της ως επιχειρηµατικός 

φορέας, όσο αφορά την εµπορική της δραστηριότητα, την οποία αποκτά εκ’ του νόµου, δεν 

διαφέρει από τις συµβατικές επιχειρήσεις και σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να θεωρηθεί 

µειονεκτική ή µη βιώσιµη λόγω του κοινωνικού και αλληλέγγυου χαρακτήρα της. 

 Κατά την πρώτη παράγραφο του 34
ου

 άρθρου του Ν.4430/2016
34

 ως πόροι των Κοιν.Σ.Επ. 

και των Συνεταιρισµών Εργαζοµένων νοούνται το κεφάλαιο της επιχείρησης, κάθε έσοδο 

από την επιχειρηµατική τους δραστηριότητα και από την αξιοποίηση της περιουσίας τους, 

δωρεές τρίτων, επιχορηγήσεις από το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων, την Ευρωπαϊκή 

Ένωση, διεθνείς ή εθνικούς οργανισµούς ή Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Β' βαθµού, 

έσοδα από άλλα προγράµµατα, κεφάλαια από κληροδοτήµατα, δωρεές και παραχωρήσεις της 

χρήσης περιουσιακών στοιχείων. 

3.3.5 Η διανοµή των κερδών στο πλαίσιο της Κοιν.Σ.Επ 

Όπως τονίζεται καθ’ όλη την έκταση της παρούσας εργασίας και ιδίως κατά τις δύο 

προηγούµενες ενότητες του τρίτου κεφαλαίου, στην Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση 

τυγχάνουν ιδιαίτερης µεταχείρισης, όπως προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν.4430/2016. 

Οι Κοιν.Σ.Επ χρησιµοποιούν τα κέρδη τους ως µοχλό ανάπτυξης και βελτιστοποίησης του 

κοινωνικού αντίκτυπου της δράσης τους. Μέσω του κέρδους που προκύπτει από την 

δραστηριότητα τους, µπορούν να µεγιστοποιήσουν το κοινωνικό όφελος που επέρχεται από 

την δράση τους, να δηµιουργούν θέσεις εργασίας προσλαµβάνοντας εξειδικευµένο και 

επιστηµονικά καταρτισµένο προσωπικό, να βελτιώνουν συνεχώς τα προϊόντα και τις 

υπηρεσίες που παράγουν και εν τέλει να επενδύουν στην καινοτοµία, την έρευνα και την 

ανάπτυξη.  

Σε αντίθεση µε τις ΜΚΟ δεν στηρίζονται στην φιλανθρωπία και την κοινωνική ευαισθησία 

ατόµων που επι8θµούν να προσφέρουν ένα χρηµατικό ποσό για την ενίσχυση κάποιας 

κοινωφελούς δράσης. Αντιθέτως παράγουν και προσφέρουν προστιθέµενη αξία στους 

πελάτες και τους συνεργάτες τους, είτε πρόκειται για άτοµα είτε άλλες επιχειρήσεις.  
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Τα έσοδα όµως από τις υπηρεσίες και τα προϊόντα δεν διανέµονται ανάµεσα στα µέλη, όπως 

στις συµβατικές επιχειρήσεις, όπου ανάλογα µε το πλήθος των µετοχών, την συµµετοχή στο 

κεφάλαιο, καθώς και άλλες παραµέτρους οι εταίροι – µέτοχοι αποκοµίζουν ποσοστά, ακόµα 

κι αν τα άτοµα αυτά δεν εργάζονται ή δεν συµµετέχουν ενεργά στην λειτουργία της 

επιχείρησης.  

Κατά το άρθρο 21 του Ν. 4430/2016
35

 τα κέρδη της Κοιν.Σ.Επ διατίθενται ως εξής:  

1. Κατά ποσοστό 5% για το σχηµατισµό τακτικού αποθεµατικού. 

2. Κατά ποσοστό 35% διανέµονται στους εργαζοµένους της επιχείρησης, εκτός αν τα 

2/3 των µελών της Γενικής Συνέλευσης του Φορέα αποφασίσουν αιτιολογηµένα τη 

διάθεση µέρους ή όλου του ποσοστού αυτού σε δραστηριότητες του στοιχείου γ'. 

3. Το υπόλοιπο διατίθεται για τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας και τη γενικότερη 

διεύρυνση της παραγωγικής του δραστηριότητας. 

Έτσι λοιπόν, αποκλείεται σε κάθε περίπτωση διανοµή κερδών στα µέλη σε ποσοστό ή επί το 

σύνολό τους, παρά µόνο εάν τα µέλη εργάζονται ως µισθωτοί εργαζόµενοι στον φορέα. 

Τέλος εφαρµόζεται το σύστηµα «σύγκλιση στην αµοιβή εργασίας» κατά το οποίο, ο 

κατώτατος καθαρός µισθός δεν µπορεί να υπερβαίνει περισσότερες από τρις φορές τον 

κατώτατο. Παρόλα αυτά, µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (κατά πλειοψηφία 2/3) µπορεί 

να αποφασιστεί διαφορετικά, όµως η συγκεκριµένη διάταξη ισχύει υποχρεωτικά σε κάθε 

µορφή σύµπραξης δύο ή περισσοτέρων φορέων. 

3.3.6 Η φορολόγηση των Κοιν.Σ.Επ 

Κατά το άρθρο 21 του Ν.4127/2013
36

 για την φορολογία των εισοδηµάτων, προερχόµενα 

από επιχειρηµατική δραστηριότητα, ως κέρδος από επιχειρηµατική δραστηριότητα θεωρείται 

το σύνολο των εσόδων από τις επιχειρηµατικές συναλλαγές µετά την αφαίρεση των 

επιχειρηµατικών δαπανών, των αποσβέσεων και των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις. 

Στα έσοδα από τις επιχειρηµατικές συναλλαγές περιλαµβάνονται και τα έσοδα από την 

πώληση των στοιχείων του ενεργητικού της επιχείρησης, καθώς και το προϊόν της 

εκκαθάρισής της, όπως αυτά προκύπτουν στη διάρκεια του φορολογικού έτους. Ειδικά, για 
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τον προσδιορισµό του εισοδήµατος από αγροτική επιχειρηµατική δραστηριότητα στα έσοδα 

από επιχειρηµατικές συναλλαγές περιλαµβάνονται τα έσοδα από την παραγωγή γεωργικών, 

πτηνοτροφικών, κτηνοτροφικών, δασοκοµικών, υλοτοµικών και αλιευτικών προϊόντων. 

Ειδικά, για τους ασκούντες ατοµική αγροτική επιχειρηµατική δραστηριότητα, στον 

προσδιορισµό του κέρδους από επιχειρηµατική δραστηριότητα περιλαµβάνονται εκ των 

άµεσων ενισχύσεων του Πυλώνα I της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, όπως αυτές ορίζονται, 

µόνο η βασική ενίσχυση καθώς και, κατά το ποσό που υπερβαίνουν τις δώδεκα χιλιάδες 

(12.000) ευρώ, οι πράσινες και συνδεδεµένες ενισχύσεις. Οι αγροτικές αποζηµιώσεις στο 

σύνολο τους δεν περιλαµβάνονται στον προσδιορισµό του κέρδους από επιχειρηµατική 

δραστηριότητα. 

Ειδικά, για τους φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας, στον προσδιορισµό 

του κέρδους από επιχειρηµατική δραστηριότητα δεν περιλαµβάνεται ποσοστό έως 35% 

των κερδών προ φόρων, εφόσον αυτό καταβάλλεται στους εργαζοµένούς τους. 

Γενικότερα, τόσο σε Ευρωπαϊκό, όσο και εθνικό επίπεδο οι σχετικές διατάξεις και η 

νοµοθεσία ενισχύουν τις Κοινωνικές Επιχειρήσεις και τους φορείς Κοινωνικής Οικονοµίας 

προσφέροντας θεσµικά πλεονεκτήµατα, όπως η παροχή κινήτρων έναρξης Κοινωνικών 

Επιχειρήσεων, µέσα από την διαµόρφωση ενός ιδιαίτερου φορολογικού περιβάλλοντός, αλλά 

και την χρηµατοδοτική ενίσχυση και την σύσταση συστηµικών επενδυτικών εργαλείων και 

ταµείων. 

Βασική αιτία για την δηµιουργία αυτού του ειδικού φορολογικού καθεστώτος αποτελεί η 

κατανόηση του γεγονότος, ότι η Κοινωνική Επιχείρηση αφενός αποτελεί φορέας Κοινωνικής 

και Αλληλέγγυας Οικονοµίας, µε βασική επιδίωξη την επίλυση κοινωνικών προβληµάτων 

και την υποστήριξη αδύναµων κοινωνικών οµάδων, αλλά και την ιδιαίτερη σχέση των 

φορέων µε την κερδοσκοπία, την διανοµή των κερδών και την δηµιουργία θέσεων εργασίας.  

Φυσικά, η παροχή αυτών των χρηµατοδοτικών ενισχύσεων, σε συνδυασµό µε την 

προστατευτική φορολογική πολιτική, που εφαρµόζεται στην χώρα µας και στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση, αποτελεί κίνητρο και για την χρήση των φορών ως µέσο φοροδιαφυγής και 

συγκάλυψης οικονοµικών εγκληµάτων που αµαυρώνουν τη σπουδαιότητα της Κοινωνικής 

Επιχείρησης και έχουν ως αποτέλεσµα, την δηµιουργία κλίµατος προκατάληψης και 

επιφυλακτικότητας µιας µεγάλης µερίδας ανθρώπων έναντι του θεσµού.   
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3.4 Η διαδικασία ίδρυσης των Κοιν.Σ.Επ 

Στη χώρα µας, η Κοινωνική Οικονοµία αναπτύχθηκε κυρίως µετά το 2000 και 

θεσµοθετήθηκε µε το Ν.4019/2011. Σύµφωνα µε στοιχεία της αρµόδιας Υπηρεσίας (Τµήµα 

Μητρώου Κοινωνικής Οικονοµίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης) έως και τις 27/10/2016, πραγµατοποιήθηκαν 1221 εγγραφές 

Κοινωνικών Επιχειρήσεων, εκ των οποίων παραµένουν ενεργές 908. Πολλές από αυτές 

έχουν να επιδείξουν σηµαντικό έργο και έχουν δηµιουργήσει πολλαπλασιαστικά οφέλη στην 

τοπική κοινωνία µέσω της παραγωγής προϊόντων, της παροχής υπηρεσιών και της 

δηµιουργίας θέσεων απασχόλησης. 

Η δηµιουργία µιας Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης ή ενός Συνεταιρισµού 

Εργαζοµένων απαιτεί τυπικές διαδικασίες ίδρυσης και ουσιαστικές ενέργειες σχεδιασµού 

έναρξης και ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της. Οι τυπικές - υποχρεωτικές διαδικασίες 

ίδρυσης αφορούν την εγγραφή στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας 

Οικονοµίας.   

Η διαδικασία ίδρυσης αποτελείται από δύο διαδοχικά βήµατα ενώ περιγράφεται αναλυτικά, 

στην Υ.Α 61621/δ5/2643/30-12-2016 (ΦΕΚ 56/Β/2017) και περιλαµβάνει τα εξής: 

1) Υποβολή αίτησης µε συνηµµένο το Καταστατικό και επιπλέον δικαιολογητικά 

(περιγράφονται στην Υ.Α και διαφέρουν ανάλογα µε την κατηγορία του Φορέα).  

2) Έναρξη εργασιών στην αρµόδια ∆.Ο.Υ 

Στις ουσιαστικές ενέργειες σχεδιασµού ανήκουν τόσο η προπαρασκευή διαφόρων 

επιχειρηµατικών εργαλείων, όπως είναι η έρευνα αγοράς και το επιχειρηµατικό σχέδιο, όσο 

και η κινητοποίηση και ενηµέρωση των πιθανών εταίρων της µε στόχο τη δηµιουργία του 

αρχικού πυρήνα της επιχείρησης και την προσέλκυση και άλλων ατόµων ή φορέων που 

πιθανόν ενδιαφέρονται να συµµετάσχουν 
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3.5 Το καταστατικό των Κοιν.Σ.Επ 

Για την σύσταση µιας Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης απαραίτητη προϋπόθεση 

είναι η σύνταξη καταστατικού εγγράφου. Το καταστατικό δεν αποτελεί συµβολαιογραφικό, 

αλλά ιδιωτικό έγγραφο εποµένως, δεν απαιτείται συµβολαιογραφική πράξη. Στην ιστοδελίδα 

του Υπουργείου Εργασίας http://www.ypakp.gr οι ενδιαφερόµενοι εκτός από συµβουλές, νέα 

και ενηµερωτικό υλικό σχετικά µε τις Κοινωνικές Επιχειρήσεις, µπορούν επίσης να βρουν 

πρότυπα καταστατικά, πρότυπες αιτήσεις και όλα τα απαραίτητα έγραφα για την διαδικασία 

σύστασης. 

Συγκεκριµένα ανοίγοντας τον σύνδεσµο του Μητρώου Κοινωνικής Οικονοµίας από το µενού 

επιλογών, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν εύκολα να αποθηκεύσουν σε ψηφιακή µορφή και να 

εκτυπώσουν αιτήσεις, φόρµες και έγγραφα τα οποία θα χρειαστούν κατά τα διάφορα στάδια 

σύστασης της επιχείρησης. Η παροχή πληροφοριών, η απάντηση ερωτηµάτων και η παροχή 

προτύπων εγγράφων, επιταχύνει την όλη διαδικασία, µειώνει την γραφειοκρατία και 

υποστηρίζει άτοµα χωρίς επιχειρηµατική εµπειρία, να ολοκληρώσουν σύντοµα και εύκολα 

την διαδικασία ίδρυσης. 

Το καταστατικό λαµβάνει έγκριση από το Μητρώο Κοινωνικής Οικονοµίας προκειµένου η 

επιχείρηση να αποκτήσει νοµική προσωπικότητα και εµπορική ιδιότητα. Κατά τον νόµο το 

καταστατικό πρέπει υποχρεωτικά να περιλαµβάνει τα ακόλουθα στοιχεία προκειµένου να 

είναι έγκυρο
37

:  

� Την επωνυµία, την έδρα και το σκοπό της Κοιν.Σ.Επ. 

Ως έδρα ορίζεται ο δήµος, στην περιφέρεια του οποίου έχει την έδρα του ο φορέας. Η 

επωνυµία της Κοιν.Σ.Επ. ορίζεται από το σκοπό της και το είδος της Κοιν.Σ.Επ.. Ονόµατα 

µελών ή τρίτων δεν περιλαµβάνονται στην επωνυµία της Κοιν.Σ.Επ. 

� Για τα φυσικά πρόσωπα: τα ονοµατεπώνυµα, τις διευθύνσεις κατοικίας, τους Α.Φ.Μ. 

των ιδρυτικών µελών και αντίστοιχα για τα νοµικά πρόσωπα: την επωνυµία, την 

έδρα, τον Α.Φ.Μ. και τον αριθµό Γ.Ε.Μ.Η. 

� Τους όρους εξόδου και εισόδου των µελών και τους λόγους αποβολής ενός µέλους. 
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� Την έκταση της ευθύνης των µελών. 

� Το ύψος της συνεταιριστικής µερίδας. 

� Τον ορισµό της προσωρινής ∆ιοικούσας Επιτροπής που θα µεριµνήσει για την 

έγκρισή του και τη σύγκληση της πρώτης γενικής συνέλευσης για ανάδειξη των 

οργάνων διοίκησης της Κοιν.Σ.Επ. 

Σε περίπτωση όπου τα παραπάνω στοιχεία δεν συµπεριλαµβάνονται στο καταστατικό της 

επιχείρησης, τότε αυτό θεωρείται άκυρο και απορρίπτεται από το Μητρώο.  
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4 Ευρωπαϊκοί θεσµοί και οργανισµοί για την Κοινωνική 

Οικονοµία 

Ένα µεγάλο µερίδιο της οικονοµίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελείται από φορείς 

Κοινωνικής Οικονοµίας. Πρόκειται για οργανισµούς και επιχειρήσεις, οι οποίοι αποσκοπούν 

στην κοινωνική ολοκλήρωση και την υποστήριξη ατόµων που ανήκουν σε ευαίσθητες 

κοινωνικές οµάδες.  Η δραστηριότητα των οργανώσεων και των επιχειρήσεων αυτών, έχει ως 

αποτέλεσµα την οικοδόµηση ενός ευρύτατου δικτύου παροχής υπηρεσιών και διανοµής 

προϊόντων σε ολόκληρο το φάσµα της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Αγοράς. 

Σύµφωνα µε στοιχεία της Γενικής ∆ιεύθυνσης για την Ανάπτυξη
38

 (Directorate General 

Growth – Internal Market and SMEs) ο τοµέας της Κοινωνικής Οικονοµίας στην Ευρώπη 

συντίθεται από δύο εκατοµµύρια κοινωνικές επιχειρήσεις, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 

10% της επιχειρηµατικής οργάνωσης στην Ένωση. Επιπλέον οι επιχειρήσεις αυτές 

απασχολούν 11 εκατοµµύρια εργαζοµένους, ποσοστό 6% της Ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας.  

Τα ποσοστά είναι εντυπωσιακά και καταστούν την Κοινωνική Οικονοµία µια µορφή 

οικονοµικής οργάνωσης η οποία δεν µπορεί πλέον να παραβλέπεται και να λειτουργεί στο 

περιθώριο.  

Όµως, πρέπει να σηµειωθεί το γεγονός ότι σε Ευρωπαϊκό επίπεδο υπάρχουν τρία βασικά 

ζητήµατα σχετικά µε την ανάπτυξη των κοινωνικών επιχειρήσεων: 

• Η αδυναµία τους να βρουν πρόσβαση σε χρηµατοδότηση, εξαιτίας του µικρού 

κύκλου εργασιών της πλειονότητας τους. 

• Ο χαµηλός βαθµός αναγνώρισης και κατανόησης της λειτουργίας τους από το κοινό. 

• Τις διαφοροποιήσεις στην εκάστοτε εθνική νοµοθεσία των κρατών – µελών που 

πολλές φορές εµποδίζει την διακρατική συνεργασία, την ανάπτυξη δικτύων και την 

δραστηριότητα των επιχειρήσεων σε περισσότερες από µια χώρες της Ένωσης.  

Για την αντιµετώπιση των παραπάνω προβληµάτων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οργανώνει και 

υλοποιεί διάφορες στοχευµένες στρατηγικές δράσεις, όπως: 
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• Την σύσταση εξειδικευµένων χρηµατοδοτικών ταµείων, ειδικά για τους φορείς 

Κοινωνικής Οικονοµίας, όπως το European Social Fund. 

• Παρέχει το δικαίωµα στις Κοινωνικές Επιχειρήσεις να συµµετέχουν στους δηµόσιους 

διαγωνισµούς και τα προγράµµατα. 

• Υποστηρίζει καινοτόµες προσπάθειες, διεξάγοντας τον διαγωνισµό κοινωνικής 

καινοτοµίας και προβάλλοντας τα θετικά αποτελέσµατα των δράσεων των φορέων. 

• Παρέχοντας άµεσες επιχορηγήσεις, µέσω του European Structural and Investment 

Fund, καθώς και του European Regional Development Fund.  

• ∆ηµιουργώντας ψηφιακές πλατφόρµες, όπου οι κοινωνικοί επιχειρηµατίες µπορούν 

να µοιράζονται ιδέες και να αναπτύσσουν συνεργασίες. 

Ένα από τα βασικότερα και σηµαντικότερα συµπέρασµα της παρούσας πτυχιακής εργασίας 

και συγκεκριµένα του τέταρτου κεφαλαίου είναι η εξέχουσα σηµασία του ρόλου της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και των θεσµικών οργάνων της, στην ανάπτυξη του κλάδου της 

Κοινωνικής Οικονοµίας και των φορέων της. 

Αυτό που πρέπει να γίνει, όµως, κατανοητό είναι το γεγονός, ότι διαχρονικά εξελίσσεται ένα 

ευρύ καινοτόµο αναπτυξιακό πανευρωπαϊκό σχέδιο, το οποίο συνδυάζει εκτός άλλων ένα 

πλέγµα από περιβαλλοντικούς, αναπτυξιακούς και κοινωνικούς στόχους για τα κράτη µέλη 

και συνοπτικά παρουσιάζεται ως ‘Ευρωπαϊκή στρατηγική ορίζοντας 2020’. Αυτό 

σηµατοδοτεί την ενσωµάτωση της Κοινωνικής Οικονοµίας στα αναπτυξιακά σχέδια και την 

νοµοθετική δραστηριότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε προφανή αποτελέσµατα στην 

πολιτική βούληση της, όπως αυτή εκφράζεται µέσω των θεσµών και των οργάνων της, την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή (European Commission) το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (European 

Parliament) και τις αρµόδιες Γενικές ∆ιευθύνσεις (Directorates General). 

Σε καµία περίπτωση δεν πρέπει να σχηµατίζεται η εντύπωση, πως η Ένωση αποτελεί απλά 

ένα χρηµατοδοτικό εργαλείο ή ακόµα χειρότερα το µέσω πρόσβασης σε χρηµατοδοτικά 

εργαλεία, τα οποία προσφέρουν άφθονα χρήµατα για κατασπατάληση, τόσο από δηµοσίους 

φορείς, όσο και από ιδιώτες. 
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση επενδύει συστηµατικά και οργανωµένα µέσω των χρηµατοδοτικών της 

οργανισµών και ταµείων στην Κοινωνική Οικονοµία και υπολογίζει στην δηµιουργία 

κοινωνικού ανταποδοτικού οφέλους, το οποίο συµβάλλει σηµαντικά στην επίτευξη των 

στόχων του Ορίζοντα 2020.  

Βασικό κίνητρο για την ενίσχυση των φορέων Κοινωνικής Οικονοµίας αποτελεί η από την 

βάση προς τα επάνω κοινωνική ολοκλήρωση (bottom-up integration) και η αντιµετώπιση των 

επιπτώσεων της οικονοµικής κρίσης, όπως η ανεργία ειδικά στους νέους, η φτώχεια, ο 

κοινωνικός αποκλεισµός, η µετανάστευση και η από-ανάπτυξη. 

4.1 Θεσµοί 

Οι θεσµοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέχουν κεντρικό ρόλο στην έρευνα, κατανόηση και 

ερµηνεία των τάσεων της οικονοµικής και επιχειρηµατικής οργάνωσης, που έχει ως 

αποτέλεσµα αφενός την αναβάθµιση της υπάρχουσας νοµοθεσίας και αφετέρου την 

παραγωγή νέας νοµοθεσίας η οποία, δεν θα παραβλέπει τις ανάγκες των ιδιωτών και των 

επιχειρήσεων, δεν θα παρεµποδίζει τον ανταγωνισµό, δεν θα δηµιουργεί αγκυλώσεις και 

νοµοθετικά χάσµατα, ενώ θα προάγει την ισότητα, την δικαιοσύνη και την ευηµερία. Στην 

ενότητα αυτή θα παρουσιαστούν συνοπτικά οι βασικοί θεσµικοί παράγοντες που χαράσσουν 

την πολική της Ένωσης σχετικά µε την Κοινωνική Οικονοµία και τους φορείς της. 

Τα θεσµικά όργανα της Ευρωπαϊκής ένωσης, αναγνωρίζοντας την σπουδαιότατα του κλάδου 

της Κοινωνικής Οικονοµίας, έχουν εκδώσει ένα πλήθος πρωτοβουλιών και επίσηµων 

εγγράφων (περισσότερα από 170 από το 2000) σχετικά µε την στρατηγική και την πολιτική 

προσέγγιση για την ανάπτυξη φορέων και επιχειρήσεων.  

Προφανώς υπάρχει πολύ υλικό προς ανάλυση και επεξήγηση στο κεφάλαιο αυτό, όµως θα 

ήταν αδύνατο να συµπεριληφθούν όλες οι πτυχές της πολικής της ένωσης, ή έστω να 

παρουσιαστούν όλες οι δράσεις και πρωτοβουλίες. Θα γίνει µια προσπάθεια να αναφερθούν 

οι βασικότερες πτυχές και οι κύριοι παίκτες, καθώς επίσης και η κουλτούρα της Ένωσης 

σχετικά µε τα θέµατα που αφορούν τις κοινωνικές επιχειρήσεις. 

4.1.1 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει βασική αποστολή, να προάγει το γενικό συµφέρον της Ένωσης 

προτείνοντας και επιβάλλοντας νοµοθεσία, καθώς και εφαρµόζοντας πολιτικές και τον 

προϋπολογισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι το πολιτικά 
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ανεξάρτητο εκτελεστικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Είναι το µόνο αρµόδιο όργανο 

για την κατάρτιση προτάσεων για νέα ευρωπαϊκή νοµοθεσία, και εφαρµόζει τις αποφάσεις 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της Ε.Ε. 

Η Επιτροπή είναι το µόνο όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο υποβάλλει νοµοθετικές 

προτάσεις για έγκριση από το Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο, και το οποίο: 

• Προστατεύει τα συµφέροντα της Ένωσης και των πολιτών της σε ζητήµατα που δεν 

µπορούν να αντιµετωπιστούν αποτελεσµατικά σε εθνικό επίπεδο. 

• Αποσαφηνίζει τεχνικές λεπτοµέρειες, αφού συµβουλευτεί εµπειρογνώµονες και το 

κοινό. 

• ∆ιαχειρίζεται τις πολιτικές της ένωσης και κατανέµει τους χρηµατοδοτικούς πόρους 

της. 

• Καθορίζει τις προτεραιότητες δαπανών της Ένωσης, από κοινού µε το Συµβούλιο και 

το Κοινοβούλιο. 

• Καταρτίζει τους ετήσιους προϋπολογισµούς και τους υποβάλλει προς έγκριση στο 

Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο. 

• Εποπτεύει το πώς δαπανώνται τα χρήµατα της Ένωσης, µέσω εξονυχιστικού ελέγχου 

που πραγµατοποιεί το Ελεγκτικό Συνέδριο. 

• Επιβάλλει την εφαρµογή του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

• Μαζί µε το ∆ικαστήριο, διασφαλίζει ότι το δίκαιο της Ένωσης εφαρµόζεται ορθά σε 

όλα τα κράτη µέλη. 

• Εκπροσωπεί την ΕΕ στη διεθνή σκηνή. 

• Οµιλεί εξ ονόµατος όλων των χωρών της Ένωσης σε διεθνείς οργανισµούς, 

ειδικότερα στους τοµείς της εµπορικής πολιτικής και της ανθρωπιστικής βοήθειας. 

• ∆ιαπραγµατεύεται διεθνείς συµφωνίες εξ ονόµατος της Ένωσης. 

Η Γενική ∆ιεύθυνση Για την Ανάπτυξη (DG Growth) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κατέχει 

κεντρικής σηµασίας ρόλο στα ζητήµατα Κοινωνικής Οικονοµίας και επιχειρηµατικότητας. Η 

ολοµέλεια της Επιτροπής ενσωµάτωσε τους φορείς Κοινωνικής Οικονοµίας στο έργο της 
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σχετικά µε το επιχειρηµατικό περιβάλλον
39

 και τα επενδυτικά ταµεία, συγκεκριµένα στα 

εξειδικευµένα επενδυτικά ταµεία για την Κοινωνική Οικονοµία (Social Investment Funds). 

Επιπροσθέτως, άλλες πρωτοβουλίες, όπως η αναθεώρηση του κανονισµού περί δηµοσίων 

συµβάσεων (Public Procurement Initiative) είχαν ως αποτέλεσµα την προσαρµογή των 

δηµοσίων διαγωνισµών, έτσι ώστε να συµµετέχουν και κοινωνικές επιχειρήσεις, γεγονός 

εξαιρετικά σηµαντικό για την διεύρυνση του κύκλου εργασιών των µικροµεσαίων 

επιχειρήσεων του κλάδου της Κοινωνικής Οικονοµίας. 

Η Ευρωπαϊκή επιτροπή πλέον αναπτύσσει και υλοποιεί µια ολιστική προσέγγιση για την 

ανάπτυξη των φορέων Κοινωνικής Οικονοµίας, παρέχοντας την δυνατότητα να συµµετέχουν 

σε ερευνητικά, αναπτυξιακά και άλλα προγράµµατα τα οποία εποπτεύει η Γενική ∆ιεύθυνση 

για την ανάπτυξη, όπως το πρόγραµµα COSME για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις και την 

καινοτοµία, το πρόγραµµα Horizon για την έρευνα και ανάπτυξη, τα προγράµµατα Interreg 

και Erasmus Plus για την εκπαίδευση και κατάρτιση των κοινωνικών επιχειρηµατιών και των 

στελεχών των φορέων, καθώς και τα περιφερειακά αναπτυξιακά προγράµµατα των κρατών 

µελλών όπως για παράδειγµα το ΕΣΠΑ.  

Οι παραπάνω ενέργειες είναι αποτέλεσµα δηµόσιας διαβούλευσης, έρευνας και µελέτης 

επιτροπών και αρµοδίων οργάνων. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να µελετήσουν τα εγχειρίδια 

των προαναφερθέντων προγραµµάτων, για να κατανοήσουν τις παραµέτρους συµµετοχής 

των επιχειρήσεων τους και να χρησιµοποιήσουν τις πλατφόρµες των προγραµµάτων για να 

βρουν συνεργάτες και να καταθέσουν τις προτάσεις τους προκειµένου να χρηµατοδοτηθούν. 

Το 2011 (έτος που συµπίπτει µε την εφαρµογή του Ν.4019/2011
40

 για την «Κοινωνική 

Οικονοµία και Κοινωνική Επιχειρηµατικότητα και λοιπές διατάξεις» στην χώρα  µας) 

εφαρµόζεται η Πρωτοβουλία για τις Κοινωνικές Επιχειρήσεις (Social Business Initiative – 

SBI) η οποία αποσκοπεί στην ενίσχυση και υποστήριξη των βασικών παικτών στον κλάδο 

της Κοινωνικής Οικονοµίας. Βασικά σηµεία της εν λόγω πρωτοβουλίας αποτελούν: 

• Η υποστήριξη των κοινωνικών επιχειρήσεων να βρουν πηγές χρηµατοδότησης. 

• Την ανάπτυξη των φορέων και την ενίσχυση της βιωσιµότητας τους. 
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• Την ανάπτυξη ενός φιλικού νοµικού περιβάλλοντος. 

• Την ενθάρρυνση των µικρο-επενδύσεων µε σαφές νοµικό πλαίσιο στα κράτη µέλη 

(microcredit). 

• Την δηµιουργία του προγράµµατος EaSI (Entrepreneurship and Social Innovation 

Program) για την εργασία και την κοινωνική καινοτοµία. 

• Την επενδυτική προτεραιότητα των κοινωνικών επιχειρήσεων στο ERDF (European 

Regional Development Fund). 

• Την υποστήριξη των εθνικών κυβερνήσεων να κατανοήσουν και να αφοµοιώσουν την 

νέα νοµοθεσία. 

• Την απλοποίηση της νοµοθεσίας και των κανονιστικών πλαισίων για την 

χρηµατοδότηση των κοινωνικών επιχειρήσεων. 

Ενώ έχει τα ακόλουθα αποτελέσµατα: 

• Τον σχηµατισµό του κανονιστικού πλαισίου για τα ταµεία κοινωνικών επενδύσεων. 

• Την σύσταση του EUSEF  - European Social Entrepreneurship Fund. 

• Την δηµιουργία του Ν.346/2013 για την λειτουργία του EUSEF. 

• Την  συλλογή καλών πρακτικών. 

• Την δηµιουργία βάσης δεδοµένων για την χαρτογράφηση των κοινωνικών 

επιχειρήσεων στην Ένωση. 

• Την δηµιουργία διαδικτυακής πλατφόρµας δικτύωσης και ανταλλαγής πληροφοριών, 

για επιχειρήσεις και κοιτίδες νεοφυούς επιχειρηµατικότητας. 

• Την συµµετοχή των κοινωνικών επιχειρηµατιών σε προγράµµατα εκπαίδευσης και 

ανάπτυξης ικανοτήτων.  

• Την συµµετοχή των κοινωνικών επιχειρήσεων στα προγράµµατα και τους δηµόσιους 

διαγωνισµούς. 
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Το 2012 ιδρύθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οµάδα εµπειρογνωµόνων για θέµατα 

κοινωνικής επιχειρηµατικότητας, µε την ονοµασία GECES
41

. Αν και ο ρόλος της ήταν 

καθαρά συµβουλευτικός προς την Επιτροπή, αποτέλεσε καταλυτικός παράγοντας 

προκειµένου να υλοποιηθούν µε επιτυχία οι παραπάνω ενέργειες, καθώς και να 

αξιολογηθούν τα αποτελέσµατα των µέτρων που εφαρµόστηκαν από την έναρξη της Social 

Business Act ένα χρόνο νωρίτερα. 

Παράλληλα, η Γενική ∆ιεύθυνση για την Εργασία (DG Employment, Social Affairs and 

Inclusion) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε συνεργασία µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο 

πλαίσιο της στρατηγικής Ορίζοντας 2020 και συγκεκριµένα για την χρηµατοδοτική περίοδο 

2014-2020 κατήρτισε και ενέκρινε προϋπολογισµό ύψους 815 εκατοµµυρίων ευρώ για το 

Πρόγραµµα Εργασίας και Κοινωνικής Καινοτοµίας (Program for Employment and Social 

Innovation-EaSI).  

Το πρόγραµµα έχει ως βασικό σκοπό την υποστήριξη των προσπαθειών που καταβάλλουν τα 

κράτη µέλη να αφοµοιώνουν τις πολιτικές µεταρρυθµίσεις της Ένωσης σχετικά µε την 

Κοινωνική Οικονοµίας και Επιχειρηµατικότητα, να συντονίσει τους αρµόδιους πολιτικούς 

φορείς και θεσµούς να αναγνωρίσει και να αναλύσει καλές πρακτικές που εφαρµόζονται µε 

επιτυχία από κοινωνικές επιχειρήσεις και φυσικά να τις µοιραστεί µε νέους κοινωνικούς 

επιχειρηµατίες. 

Το πρόγραµµα EaSi έρχεται να ολοκληρώσει και να επεκτείνει την δραστηριότητα τριών 

προγραµµάτων: 

• Progress Program for Employment and Social Solidarity. 

• EURES: European Employment Services. 

• European Progress Microfinance Facility. 

Σε συνδυασµό µε το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (European Social Fund) το Ευρωπαϊκό 

Ταµείο για την Ενίσχυση των Αδυνάτων (The Fund for European Aid to the Most Deprived) 

και του Ευρωπαϊκού Ταµείου για την Προσαρµογή στην Παγκοσµιοποίηση (European 

Globalization Adjustment Fund) θα σχηµατιστούν τέσσερεις βασικοί άξονες για την επιτυχή 

                                                 

41
 Στην βιβλιογραφία υπάρχει η δημοσιευμένη έκδοση της έκθεσης με την πλήρη αναφορά των ευρημάτων 

των ειδικών της GECES. 
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υλοποίηση της Πρωτοβουλίας για την Εργασία και την Κοινωνική Ολοκλήρωση (EU 

Initiative for Social Inclusion). 

Στην επόµενη ενότητα θα παρουσιαστούν τα βασικότερα χρηµατοδοτικά ταµεία της Ένωσης, 

τα οποία αφορούν την Κοινωνική Οικονοµία και επιχειρηµατικότητα, δηλαδή αποτελούν 

τους αρµόδιους χρηµατοδοτικούς οργανισµούς, οι οποίοι διαθέτουν εξειδικευµένα 

προγράµµατα χρηµατοδότησης προσαρµοσµένα στις ανάγκες µικρού και µεσαίου µεγέθους 

επιχειρήσεων και καταστατικός τους σκοπός αποτελεί η ενίσχυση των φορέων Κοινωνικής 

Οικονοµίας. 

Φυσικά υπάρχουν πολλά περισσότερα ταµεία και προγράµµατα, τα οποία όµως δεν αφορούν 

αποκλειστικά την Κοινωνική Οικονοµία, είτε δεν έχουν ειδικό συντελεστή βαρύτητας για τις 

κοινωνικές επιχειρήσεις και εποµένως δεν θα µας απασχολήσουν περαιτέρω στην παρούσα 

πτυχιακή εργασία.  

4.2 Χρηµατοδοτικά ταµεία και προγράµµατα χρηµατοδότησης  

Κατά τα τελευταία χρόνια, ιδίως από το 2011, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δηµιουργήσει 

τόσο το νοµοθετικό περιβάλλον, όσο και το στρατηγικό αναπτυξιακό πλαίσιο για την 

ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονοµίας και επιχειρηµατικότητας. Το η στρατηγική αυτή 

περιλαµβάνει και την δηµιουργία χρηµατοδοτικών ταµείων, µε εξειδικευµένα προγράµµατα, 

που καλύπτουν τις ανάγκες των κοινωνικών επιχειρήσεων, αλλά και την προσαρµογή 

υπαρχόντων προγραµµάτων, προκειµένου να µπορούν οι φορείς να συµµετέχουν. 

4.2.1 ESF - European Social Fund 

Σηµαντικό Χρηµατοδοτικό Ταµείο της Ένωσης για την Κοινωνική Οικονοµία και την 

ανάπτυξη των φορέων της είναι το ESF (European Social Fund). Αν και µετράει ήδη 60 

χρόνια λειτουργίας, το ESF εναρµονίζεται µε τους στόχους και την δράση των κοινωνικών 

επιχειρήσεων, αφού θεµελιώδης και καταστατικός του σκοπός αποτελεί η δηµιουργία 

ευκαιριών ποιοτικής και σταθερής εργασίας για τους Ευρωπαίους πολίτες, ιδιαιτέρα για 

όσους αδυνατούν να εργαστούν διότι ανήκουν σε ευαίσθητες οµάδες όπως, τα άτοµα µε 

αναπηρία, οι πρόσφυγες και µετανάστες κλπ. Για να πετύχει τον στόχο αυτό το ESF διαθέτει 

ετήσιο προϋπολογισµό ύψους δέκα δισεκατοµµυρίων ευρώ.  
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Η Ένωση κατανέµει τους πόρους του ESF στα κράτη µέλη, προκειµένου να 

χρηµατοδοτήσουν τα εθνικά επιχειρησιακά προγράµµατα. Βασικό χαρακτηριστικό της 

χρηµατοδότησης του ESF αποτελεί το γεγονός, ότι χρηµατοδοτεί έργα (projects on the 

ground) στα οποία συµµετέχουν τα άτοµα, οι φορείς οι κοινωνικές επιχειρήσεις και οι Μη 

Κερδοσκοπικές Οργανώσεις λαµβάνοντας πόρους. 

Το ESF σχεδιάστηκε και υλοποιείται µέσω της συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 

των εθνικών κυβερνήσεων των κρατών µελών, αυτό σηµαίνει ότι τα έργα είναι 

συγχρηµατοδοτούµενα από το ESF σε ποσοστό 50% - 85% ή 95% σε εξαιρετικές 

προπτώσεις και την συµµετοχή των εθνικών ή περιφερειακών αρχών.  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, µε  την ενεργοποίηση της Social Business Initiative και την νέα 

σχετική νοµοθεσία για την Κοινωνική Οικονοµία, στοχεύει στην διενέργεια ‘κοινωνικών 

επενδύσεων’ µέσω του ESF.  

Συγκεκριµένα η Γενική ∆ιεύθυνση για την Εργασία, ορίζει την κοινωνική επένδυση ως «το 

να επενδύεις στους ανθρώπους αναπτύσσοντας τις ικανότητες του και να αναπτύσσεις 

πολιτικές, οι οποίες υποστηρίζουν τα άτοµα αυτά να συµµετέχουν στην αγορά εργασίας, 

προκειµένου να επιτυγχάνεται κοινωνική ολοκλήρωση». Η µείωση της ανεργίας ειδικά 

για τους νέους αποτελεί βασικός αναπτυξιακός στόχος του στρατηγικού πλαισίου Ορίζοντας 

2020 και επικρατεί η πεποίθηση ότι η Κοινωνική Οικονοµία είναι το µέσο για την επίτευξη 

των κοινωνικών και οικονοµικών – αναπτυξιακών στόχων του Ορίζοντα. 

4.2.2 EaSI Program for Employment and Social Innovation  

Το 2014 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντιλαµβανόµενη την ανάγκη συντονισµού των διαφόρων 

χρηµατοδοτικών ταµείων, µε σκοπό την αποδοτικότερη λειτουργία τους, αποφάσισε τον 

σχηµατισµό του EaSI. Το πρόγραµµα ενσωµατώνει τρία διαφορετικά προγράµµατα τα οποία 

λειτουργούσαν ξεχωριστά την χρηµατοδοτική περίοδο 2007-2013: 

• Το πρόγραµµα Progress. 

• Το πρόγραµµα EURES. 

• Και το πρόγραµµα PROGRESS microfinance. 
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Σχηµατίζοντας έτσι του τρείς νέους άξονες του προγράµµατος EaSI: 

• Η αναβάθµιση της εργασίας και της κοινωνικής πολιτικής µέσω του 

άξονα PROGRESS (61% του συνολικού προϋπολογισµού). 

• Η εργασιακή ευελιξία και κινητικότητα µε τον άξονα EURES (18% του συνολικού 

προϋπολογισµού). 

• Η πρόσβαση στην µικρο-χρηµατοδότηση για τις κοινωνικές επιχειρήσεις µέσω του 

άξονα µικρο-χρηµατοδότηση και κοινωνική επιχειρηµατικότητα (21% του συνολικού 

προϋπολογισµού). 

Ο συνολικός προϋπολογισµός του ταµείου για την χρηµατοδοτική περίοδο 2014-2020 

ανέρχεται στα 919,469,000 ευρώ, τα οποία θα χρηµατοδοτήσουν τους παρακάτω στόχους: 

• Ενίσχυση της συνεργασίας µεταξύ των θεσµών της Ένωσης και των εθνικών 

κυβερνήσεων, για την επίτευξη των κοινών στόχων. 

• ∆ηµιουργία πολιτικών προστασίας του εργαζοµένου και επιτυχή υλοποίηση τους. 

• Ευρύτερη πρόσβαση κοινωνικών επιχειρήσεων σε προγράµµατα χρηµατοδότησης. 

4.2.3 The European Globalization Adjustment Fund 

Το Ευρωπαϊκό Ταµείο για την προσαρµογή στην παγκοσµιοποίηση έχει ως καταστατική 

επιδίωξη να βοηθήσει τα άτοµα που µένουν εκτός αγοράς εργασίας λόγω της 

παγκοσµιοποίησης και της οικονοµικής κρίσης, να ενταχθούν στην κοινωνική και 

οικονοµική ή και επιχειρηµατική ζωή. 

Για την περίοδο 2014-2020 ο συνολικός προϋπολογισµός ανέρχεται στα 150 εκατοµµύρια 

ευρώ, τα οποία θα ενισχύουν άτοµα που προέρχονται από ειδικές ή ευάλωτες οµάδες να: 

• Αναπτύξουν ικανότητες µε υψηλή ζήτηση στην αγορά εργασίας. 

• Να βρουν αξιοπρεπείς θέσεις µόνιµης και σταθερής εργασίας. 

• Να δηµιουργήσουν τις δικές τους επιχειρήσεις (κοινωνικές επιχειρήσεις, 

συνεταιρισµούς κλπ). 
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4.2.4 Europe’s program for small and medium-sized enterprises COSME 

Το πρόγραµµα COSME για τις µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις λειτουργεί υπό την Γενική 

∆ιεύθυνση για την Ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στόχος του προγράµµατος 

αποτελεί η διευκόλυνση µικρών και µεσαίων επιχειρηµατικών οργανισµών να συµµετέχουν 

σε αναπτυξιακά έργα και να αποκτούν πρόσβαση σε χρηµατοδότηση καθώς και τραπεζικό 

δανεισµό, µέσω της χορήγησης πιστοληπτικών εγγυήσεων από επίσηµα θεσµικά Ευρωπαϊκά 

όργανα. 

Επιπλέον το πρόγραµµα υποστηρίζει τις επιχειρήσεις να εισέρχονται σε νέες προϊοντικές και 

γεωγραφικές αγορές προκειµένου, να είναι βιώσιµες και κερδοφόρες. Παρέχει πλατφόρµες 

δικτύωσης των επιχειρήσεων, έτσι ώστε να έρχονται σε επαφή µε υποψήφιους επενδυτές και 

συµβούλους – εξειδικευµένους συνεργάτες και φυσικά υπηρεσίες για την ενηµέρωση των 

επιχειρηµατιών σχετικά µε την Ευρωπαϊκή νοµοθεσία και τις επιχειρηµατικές ευκαιρίες που 

δηµιουργεί. 

Όσο αφορά τα άτοµα, το πρόγραµµα υποστηρίζει τους επιχειρηµατίες, ειδικά τους νέους, τις 

γυναίκες, τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες, τους πρόσφυγες κλπ, να αναπτύξουν και να 

εφαρµόσουν τις επιχειρηµατικές τους ικανότητες. Βελτιώνοντας την διοικητική λειτουργία 

και την νοµοθεσία της Ένωσης, το πρόγραµµα στοχεύει στην βελτιστοποίηση των 

επιχειρηµατικών συνθηκών και την ανάπτυξη καινοτόµων επιχειρηµατικών ιδεών και 

πρακτικών.  

Οι Ελληνικές κοινωνικές επιχειρήσεις και οργανισµοί του ∆ηµοσίου Τοµέα, έχουν την 

δυνατότητα να λαµβάνουν επιχορηγήσεις από τα ταµεία της Ένωσης, καθώς και να 

συµµετέχουν σε έργα, τα οποία χρηµατοδοτεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έτσι δίνεται η 

ευκαιρία να συνεργαστούν µε φορείς, οργανισµούς και επιχειρήσεις από τα κράτη µέλη, να 

δηµιουργήσουν δίκτυα συνεργασίας, να ανταλλάξουν καλές πρακτικές, γνώσεις και 

επιχειρηµατικές ιδέες. 

Η συµµετοχή των Ελληνικών επιχειρήσεων σε ανάλογα προγράµµατα είναι εξαιρετικά 

σηµαντική, καθώς πέρα από τις χρηµατοδοτήσεις, τα προγράµµατα δίνουν την ευκαιρία 

στους Έλληνες να αποκτήσουν µια Ευρωπαϊκή νοοτροπία στα θέµατα Κοινωνικής 

Οικονοµίας, να αναπτύξουν συνεργασίες και να διδαχτούν από τα παραδείγµατα κρατών 

µελών, όπου η κοινωνική επιχειρηµατικότητα έχει ωριµάσει και θεωρείται σηµαντικό µέρος 

της εθνικής οικονοµίας. 
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5 Μελέτη περίπτωσης Κοιν.Σ.Επ Interneco Social Investors 

Center  

Επωνυµία  Interneco Social Investors Center 

Έτος Ίδρυσης  2016 

Νοµική 

Μορφή 

Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Συλλογικής και Κοινωνικής 

Ωφέλειας  

Έδρα ∆ήµος Λουτρακίου, Κορινθία  

Μέλη 6 

Αξίας Συν. 

Μερίδας 

100 €  

Τοµέας 

Εργασίας 

Αξιοποίηση Ευρωπαϊκών Χρηµατοδοτικών Εργαλείων    

Πίνακας 5 Εταιρικό προφίλ Interneco 

Όταν αποφασίσαµε να ξεκινήσουµε την επιχειρηµατική µας προσπάθεια, φίλοι και συγγενείς 

µας απέτρεψαν. Μας προειδοποίησαν ότι επιλέξαµε ‘λάθος εποχή’ για να ιδρύσουµε την δική 

µας επιχείρηση. Φυσικά, είχαν δίκιο, ήταν πολύ δύσκολο, οικονοµικά ριψοκίνδυνο και 

υπήρχε το ενδεχόµενο της αποτυχίας στο πρόγραµµα της επόµενης ηµέρας. 

Παρόλα αυτά δεν επιλέγουµε εµείς την εποχή ή τις συνθήκες υπό τις οποίες ζούµε και 

εργαζόµαστε. Μπορούµε όµως να επιλέξουµε πως θα διαχειριστούµε τις καταστάσεις και να 

κάνουµε ό,τι είναι δυνατό για εµάς τις οικογένειες µας, καθώς και την κοινότητα στην οποία 

ζούµε. 

Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Interneco ιδρύθηκε υπό τις διατάξεις του Νόµου 

4019/2011, µε έδρα το Λουτράκι Κορινθίας, έχοντας ως βασικό σκοπό την ικανοποίηση 

βασικών αναγκών της κοινωνίας µέσω της αξιοποίησης αναπτυξιακών Ευρωπαϊκών 

χρηµατοδοτικών εργαλείων. Πρόκειται για ανάγκες οι οποίες είτε µένουν εντελώς 

ανικανοποίητες, είτε παραµελούνται από την Πολιτεία, τις δοµές του Κράτους πρόνοιας και 

τον Ιδιωτικό Τοµέα.  
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Ως φορέας κοινωνικής οικονοµίας η Interneco Social Investors Center επιδιώκει την 

δηµιουργία προϋποθέσεων για την συµµετοχή των πολιτών στις δράσεις που αναπτύσσονται 

στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και την υλοποίηση δράσεων µε στόχο την 

συνεργασία φορέων του ∆ηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα, για την βελτιστοποίηση των 

υπηρεσιών που προσφέρονται στον πολίτη. 

∆ήλωση αποστολής  

‘Αποστολή µας είναι η προώθηση των Αξιών της κοινωνικής οικονοµίας και η ικανοποίηση 

συλλογικών αναγκών.’ 

Για την επίτευξη των στόχων µας, θέτουµε τα παρακάτω σηµεία, ως βασικούς άξονες 

σχεδιασµού δράσης:   

• Καταπολέµηση της ανεργίας 

• Ανάπτυξη και καινοτοµία για µικροµεσαίες επιχειρήσεις 

• Αειφόρος εκπαίδευση και κατάρτιση των εργαζοµένων 

• ∆ιάδοση των βέλτιστων πρακτικών 

• Ανάµιξη όλων των κοινωνικών φορέων 

• Βιώσιµη και αειφόρος ανάπτυξη µέσα από την ορθή κατανοµή των φυσικών πόρων  

Κοινωνική συνοχή  

• Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση 

• Ενδυνάµωση της τοπικής αυτοδιοίκησης και των επιχειρηµατικών ενώσεων   

• ∆ιεθνής συνεργασία και εξωστρέφεια 

Από την πρώτη κιόλας ηµέρα, κληθήκαµε να λάβουµε µια σειρά ζωτικής σηµασίας 

αποφάσεων οι οποίες θα καθόριζαν την βιωσιµότητα της επιχείρησης µας. Στην πορεία 

κάναµε λάθη, καταβάλαµε προσπάθεια χωρίς να βλέπουµε εντυπωσιακά αποτελέσµατα ή να 

εισπράττουµε αναγνώριση για την σκληρή δουλεία µας. Η επιµονή και αφοσίωση µας, όµως, 

µας επέβαλε να συνεχίσουµε. Για εµάς η µεγαλύτερη ανταµοιβή είναι η εµπειρία που 

αποκτούµε µέρα µε την ηµέρα. Ανεξάρτητα από το αποτέλεσµα, την επιτυχία και την 

απολαβή, η σκληρή δουλεία και συνεχής προσπάθεια ήταν ο δρόµος που επιλέξαµε να 

ακολουθήσουµε.  
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5.1 Εντοπισµός προβληµάτων και επίλυση 

Στην παρούσα ενότητα της µελέτης περίπτωσης θα παρουσιαστούν τα προβλήµατα που 

αντιµετωπίσαµε ως νεοσύστατη Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, καθώς και οι λύσεις 

που επιλέξαµε προκειµένου να ξεπεράσουµε διαχειριστικά, οικονοµικά, λειτουργικά, νοµικά 

και άλλα εµπόδια. Κοιτάζοντας πίσω, µπορούµε να τονίσουµε τα λάθη ώστε να µην τα 

επαναλάβουµε, να αναδείξουµε τις επιτυχίες, να στοχεύσουµε στις ευκαιρίες που 

παρουσιάζονται και να αποφύγουµε τις αδυναµίες µας και τις απειλές στο επιχειρησιακό µας 

περιβάλλον, κατανοώντας καλύτερα το προφίλ της επιχείρησης µας και την αγορά στην 

οποία δραστηριοποιούµαστε. 

5.1.1 Επιλογή έδρας και ανταγωνισµός 

Η επιλογή έδρας και αγοράς στόχου πρέπει να ληφθεί πριν ακόµα συσταθεί και αποκτήσει 

νοµική προσωπικότητα η επιχείρηση. Το γεγονός αυτό κάνει εξαιρετικά δύσκολη την 

οριστική απόφαση καθώς θα πρέπει να ληφθούν υπόψη σύνθετοι παράγοντες και τα πιθανά 

ενδεχόµενα που απορρέουν από την εκάστοτε επιλογή. 

Η ορθή επιλογή επιχειρησιακού περιβάλλοντος, όπου η επιχείρηση θα προσφέρει τις 

υπηρεσίες της, θα αναπτύσσει δίκτυα συνεργασίας και θα ανταγωνίζεται, δεν δύναται να 

βασιστεί φυσικά σε εικασίες. Αντιλαµβανόµαστε το γεγονός, ότι για µια νεοσύστατη 

Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, η οποία στοχεύει να εισέλθει στο κλάδο των 

Ευρωπαϊκών έργων, η επιλογή έδρας ταυτίζεται µε την επιλογή γεωγραφικής αγοράς αφού, 

ως επί το πλείστον, οι Ευρωπαϊκές χρηµατοδοτήσεις από Κοινοτικά Προγράµµατα και 

Ταµεία υψηλού ενδιαφέροντος κατανέµονται σε επίπεδο περιφέρειας και µάκρο-

περιφέρειας
42

.  

Καταλήξαµε από κοινού, στο συµπέρασµα ότι ο τόπος µας, η Κορινθία και κατ’ επέκταση η 

Περιφέρεια Πελοποννήσου, ήταν η πλέον βιώσιµη και ευνοϊκή επιλογή. Η πεποίθηση αυτή 

ενισχύεται αναλογιζόµενοι τις ποικίλες ευκαιρίες που παρουσιάζει η περιοχή, για την 

συγγραφή προτάσεων προς χρηµατοδότηση µε υψηλές προδιαγραφές και καινοτόµο 

                                                 

42
 Για παράδειγμα η μάκρο-περιφέρεια Αδριατικής – Ιονίου η οποία από την ελληνική πλευρά 

συμπεριλαμβάνει την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας – Ηπείρου και Ιονίων Νήσων. 
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χαρακτήρα, σε καίριους τοµείς ανάπτυξης, τόσο σε επίπεδο πρωτοβάθµιας, όσο και 

δευτεροβάθµιας τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως: 

• Η διεύρυνση της τουριστικής περιόδου και η επένδυση σε εναλλακτικές µορφές 

τουρισµού. 

• Η αναβάθµιση του τουριστικού προϊόντος. 

• Η ολοκληρωµένη διαχείριση αστικών και αγροτικών απορριµµάτων. 

• Η ένταξη και υποστήριξη προσφύγων και µεταναστών. 

• Η αντιµετώπιση της ανεργίας ειδικά στους νέους. 

• Η χρηµατοδότηση µικροµεσαίων επιχειρήσεων και κοινωνικών επιχειρήσεων. 

Συνεπώς, υπάρχει προοπτική για την εταιρείας µας σε έργα µε προστιθέµενη αξία για την 

τοπική κοινωνία µέσω της συµµετοχής µας σε διαγωνισµούς Προγραµµάτων και ιδιαίτερα σε 

στρατηγικούς θεµατικούς άξονες ανοίγοντας το δρόµο για ροές χρηµατοδότησης 

εξειδικευµένων δράσεων. Όλα αυτά σε συνδυασµό µε την απουσία µεγάλων ιδιωτικών, 

ανταγωνιστικών επιχειρήσεων και αρκετούς φορείς προκειµένου να δηµιουργηθούν δίκτυα 

συνεργασίας. 

Εξετάζοντας τα οφέλη και τις συνέπιες της επιλογής έδρας και αγοράς της εταιρείας µας, 

καταλήξαµε στο συµπέρασµα, ότι η στρατηγική «σκέψου παγκόσµια – δράσε τοπικά» 

εξυπηρετεί τις ανάγκες µας και προωθεί την εισαγωγή της επιχείρησης στον κλάδο των 

ευρωπαϊκών έργων, προσαρµόζοντας τις δυνατότητες µιας µικρής νεοφυούς Κοιν.Σ.Επ στα 

δεδοµένα µιας τοπικής και περιφερειακής γεωγραφικής αφοράς, όπου απουσιάζει το στοιχείο 

του έντονου ανταγωνισµού ενώ υλοποιώντας έργα Κοινοτικών Προγραµµάτων η εταιρεία 

δεν χρειάζεται ίδια κεφάλαια για την υλοποίηση των δράσεων.  

Η εταιρεία µας πλέον έπρεπε να αναζητήσει ικανούς συνεργάτες στην περιοχή και να 

δηµιουργήσει προϋποθέσεις συµπόρευσης τόσο µε Ιδιωτικούς, όσο και ∆ηµόσιους 

οργανισµούς. Σε σύντοµο χρονικό διάστηµα ξεκινήσαµε τις επαφές µας µε τους φορείς 

τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης, τις Κοινωνικές και µη κερδοσκοπικές 

επιχειρήσεις, τα ακαδηµαϊκά ιδρύµατα, τα σωµατεία και τις τοπικές ενώσεις προκειµένου να 

διεκδικήσουµε το µερίδιο µας στην αγορά και φυσικά να οικοδοµήσουµε σχέσεις µε την 

τοπική κοινωνία, γνωστοποιώντας τις προθέσεις µας, την αποστολή και το όραµα µας. 
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5.1.2 Έλλειψη ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας σε θέµατα 

Κοινωνικής Οικονοµίας  

Ακλουθώντας τον δρόµο της τοπικής δράσης και περιφερειακής ανάπτυξης συναντήσαµε 

σειρά προκλήσεων και προβληµάτων. Βασικότερο εξ’ αυτών, η έλλειψη ενηµέρωσης και 

ευαισθητοποίησης της κοινότητας σχετικά µε την Κοινωνική Οικονοµία. Η τοπική κοινωνία, 

πολίτες, οργανώσεις, φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης επίσης δεν είχαν σαφή εικόνα σχετικά µε 

τα οφέλη και τις επενδυτικές ευκαιρίες που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση, µέσω των 

Προγραµµάτων χρηµατοδότησης. 

Εφόσον έπρεπε να στραφούµε στην τοπική κοινωνία, αναζητώντας υποστηρικτές και 

συνεργάτες, προκειµένου να καταθέσουµε προτάσεις χρηµατοδότησης, σκεφτήκαµε ότι ήταν 

απαραίτητη προϋπόθεση η διαφάνεια σχετικά µε την δραστηριότητα µας καθώς και µια 

ολοκληρωµένη, σαφή και ορθή εικόνα σχετικά µε την πολιτική Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων 

και χρηµατοδοτήσεων. 

Οι κύριοι παράγοντες που προδιέθεταν αρνητικά τους φορείς και τους πολίτες συνοψίζονται 

στη συλλογική άποψη ότι «η Κοινωνική Οικονοµία αφορά την δράση ύποπτων ΜΚΟ, οι 

οποίες εµπλέκονται σε οικονοµικά και πολιτικά σκάνδαλα» καθώς και ότι «Η Ευρωπαϊκή 

Ένωση τιµωρεί την χώρα µας και τα Ευρωπαϊκά έργα αποτελούν αφορµή για να υπεξαιρούν 

χρήµατα οι πολιτικοί και οι ΜΚΟ και δεν προσφέρουν καµία βελτίωση στην καθηµερινή ζωή 

του πολίτη».  

Η προκατάληψη και η επιφυλακτική στάση απέναντι στην εταιρεία µας, ήταν έως τότε το 

µεγαλύτερο πρόβληµα το οποίο έπρεπε να αντιµετωπίσουµε προκειµένου να ασκήσουµε 

δραστηριότητα στην περιοχή. Για να αντιστρέψουµε την όλη κατάσταση, εντοπίσαµε την 

πηγή του προβλήµατος δηλαδή την έλλειψη ορθής ενηµέρωσης.  

Αντιληφθήκαµε σύντοµα, πως µε ορθή ενηµέρωση του κοινού από έγκυρες πηγές και 

πρόσωπα αναφοράς θα κερδίζαµε την εµπιστοσύνη και τελικά την στήριξη των πολιτών και 

των φορέων. Έτσι, για να αποδείξουµε έµπρακτα ποιοι είµαστε και ποιες αξίες πρεσβεύουµε, 

µε τρόπο διαφανές ζητήσαµε επίσηµα από την ∆ηµοτική αρχή και τον σύλλογο φροντιστών 

της περιοχής µας, να κατασκευάσουµε και να προσφέρουµε στο κοινωνικό φροντιστήριο µια 

πλατφόρµα e-learning, στοχεύοντας στην υποστήριξη των µαθητών που κατοικούν σε χωρία 

και συνοικισµούς και δεν έχουν καθηµερινή πρόσβαση στο κοινωνικό φροντιστήριο ώστε να 

έχουν ίσες ευκαιρίες εισαγωγής στην τριτοβάθµια εκπαίδευση.   
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Καθοριστική ήταν και η συµµετοχής της εταιρείας µας στο πρόγραµµα Loutraki Plus, µια 

πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Κοινωνικής Οικονοµίας, την οποία πλαισιώσαµε από κοινού 

µε το Επιµελητήριο Κορινθίας. Στο πλαίσιο του έργου οργανώθηκαν και διεξήχθησαν 

ανοικτές συναντήσεις και συζητήσεις (public consultation meetings) µε τους πολίτες, τους 

επιχειρηµατίες και φορείς, ηµερίδες µε θέµα την Κοινωνική Οικονοµία και τον αναπτυξιακό 

ρόλο των Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων, συµβουλευτικές δράσεις για την καθοδήγηση 

ατόµων που εκδήλωσαν ενδιαφέρον να επιχειρήσουν στο τοµέα της Κοινωνικής Οικονοµίας 

και φυσικά ο διαγωνισµός κοινωνικής καινοτοµίας, όπου βιώσιµες κοινωνικές επιχειρήσεις 

είχαν την ευκαιρία να κερδίσουν δωρεάν στέγη σε δηµοτικά κτήρια και τον απαραίτητο 

εξοπλισµό γραφείου.  

Για να επιτύχει αυτούς τους στόχους, η πρωτοβουλία "Loutraki PLUS" κινητοποιεί τις 

δηµοτικές υπηρεσίες, τα στελέχη της διοίκησης και ειδικούς, αναπτύσσοντας ταυτόχρονα µια 

φιλόδοξη απευθείας θεσµική συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους θεσµούς της. 

Το φάσµα των δράσεών της είναι πλούσιο και στοχεύει τόσο στην ενδυνάµωση των πολιτών, 

όσο και των επιχειρήσεων και των µη κερδοσκοπικών οργανισµών. Ιδιαίτερη έµφαση δίδεται 

σε δράσεις κοινωνικής και κυκλικής οικονοµίας, ώστε να δηµιουργηθούν νέες θέσεις 

εργασίας σε κοινωνικές επιχειρήσεις, να αξιοποιηθεί η δηµοτική περιουσία σε συνεργασία µε 

τους πολίτες και τους φορείς του τόπου µας και να αναβαθµιστεί το επίπεδο των υποδοµών, 

των δικτύων, των υπηρεσιών και του αισθητικού περιβάλλοντος στο οποίο ζούµε. 

Βασικοί συνεργάτες µας στην πρωτοβουλία Loutraki Plus είναι Ο ∆ήµος Λουτρακίου υπό το 

∆ήµαρχο κύριο Γιώργο Γκιώνη και το Ινστιτούτο Κοινωνικής Οικονοµίας υπό τον πρόεδρο 

κύριο Ιωάννη Νασιούλα. Τόσο ο κύριος Γκιώνης, όσο και ο κύριος Νασιούλας αποτελούν 

εξαίρετοι συνεργάτες µας και σε άλλες προσπάθειες και πρωτοβουλίες που περιλαµβάνουν 

την ευαισθητοποίηση των δηµοτών για την Κοινωνική Οικονοµία, την υποστήριξη στην 

δηµιουργία κοινωνικών επιχειρήσεων στην περιοχή και την συµµετοχή τους σε προγράµµατα 

της Ευρωπαϊκής ένωσης. 

5.1.3 Έλλειψη συντονισµού και συνεργασίας ∆ηµοσίων και Ιδιωτικών φορέων 

Το σχέδιο δράσης της εταιρείας µας, για την κατάθεση πρότασης χρηµατοδότησης, 

αφορούσε την δηµιουργία διεθνούς κοινοπραξίας για την υλοποίηση έργου µε πιλοτικό 

χαρακτήρα στον πρώτο θεµατικό άξονα (για την καινοτοµία) του Προγράµµατος Interreg 

Europe.  
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Πριν αναζητήσουµε εταίρους από τρις ή περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες, προκειµένου να 

σχηµατιστεί η προβλεπόµενη εταιρική σύνθεση, έπρεπε να δηµιουργήσουµε µια τοπική – 

περιφερειακή σύµπραξη ∆ηµοσίων και Ιδιωτικών φορέων, οι οποίοι θα σχηµατίσουν το 

βασικό δίκτυο συνεργατών µας. Μαζί τους, µπορούµε να διεκδικούµε µε τρόπο οργανωµένο 

και συστηµατικό, κονδύλια και χρηµατοδοτήσεις και φυσικά, την συµµετοχή µας σε διεθνείς 

δράσεις και κοινοπραξίες. 

Πολλοί µας εξέφρασαν την προθυµία και την επιθυµία τους να συνεργαστούµε προς την 

κατεύθυνση αυτή όµως, ελάχιστοι διέθεταν την απαραίτητη εµπειρία. Βασικό πρόβληµα που 

έπρεπε να αντιµετωπίσουµε ήταν η έλλειψη συντονισµού µεταξύ των φορέων της περιοχής 

και η απουσία στρατηγικού σχεδίου δράσης, το οποίο θα καθοδηγεί, θα εµπεδώνει τον ρόλο 

του εκάστοτε φορέα και θα αναγνωρίζει την σύµπνοια των συνεργαζόµενων εταίρων, προς 

µια κοινή κατεύθυνση. 

Ξεκινώντας από µηδενική βάση συναντηθήκαµε µε εκπροσώπους φορέων, ξεχωριστά, ώστε 

να διακρίνουµε την επιχειρησιακή τους ικανότητα, την εµπειρία τους στον κλάδο των 

Προγραµµάτων και το όραµα τους. Οι συναντήσεις αυτές διεξήχθησαν µεταξύ της εταιρείας 

µας και: 

• Την ∆ηµοτική αρχή και τους επικεφαλής των αναπτυξιακών εταιρειών του ∆ήµου 

Λουτρακίου. 

• Την ∆ηµοτική αρχή και τους επικεφαλής των αναπτυξιακών εταιρειών του ∆ήµου 

Κορινθίων. 

• Το ∆.Σ. και τον διευθυντή της αναπτυξιακής και κέντρου δια βίου εκπαίδευσης του 

Επιµελητηρίου Κορινθίας. 

• Το Ινστιτούτο Κοινωνικής Οικονοµίας. 

• Το Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου. 

Στις συναντήσεις µας αυτές, εξηγήσαµε τους σκοπούς µας και παρουσιάσαµε το σχέδιο µας 

για την δηµιουργία ενός τοπικού - περιφερειακού δικτύου συνεργασίας για την διεκδίκηση 

Ευρωπαϊκών χρηµατοδοτήσεων. Εξηγήσαµε στους εκπροσώπους των φορέων τοπικής 

αυτοδιοίκησης ότι είναι απαραίτητο να αναπτύξουν προγραµµατικούς σχεδιασµούς, οι οποίοι 

θα λάβουν έγκριση από τα εκάστοτε δηµοτικά συµβούλια καθώς και να προσαρµοστούν στο 

στρατηγικό σχέδιο της Περιφέρειας Πελοποννήσου. 
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Στην πορεία, ο κύκλος συναντήσεων διευρύνθηκε και έγιναν εκ’ νέου επαφές µε: 

• Την Περιφέρεια Πελοποννήσου. 

• Το Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου. 

• Την Εταιρεία ∆ιαχείρισης ∆ιώρυγας Ισθµού. 

• Την εφορία αρχαιοτήτων.  

• Την Μητρόπολη. 

• Τα Υπουργεία Πολιτισµού και Τουρισµού. 

Οι συναντήσεις αυτές καθόρισαν, την κοινή απόφαση όλων των συµβαλλοµένων εταίρων να 

δηµιουργήσουµε µια διεθνή κοινοπραξία επιδιώκοντας αρχικά, την υλοποίηση έργου µε 

κεντρικό θέµα την ανάπτυξη του αστικού – πολιτισµικού περιβάλλοντος µέσω της 

αξιοποίησης µη χρησιµοποιούµενων κτηρίων µε πολιτισµική και ιστορική αξία, για 

τουριστικούς και επιχειρηµατικούς σκοπούς, προκειµένου να µην καταρρεύσουν από την 

εκτεταµένη εγκατάλειψη.  

Η διαδικασία ολοκληρώθηκε µε την επίσηµη έκφραση βούλησης και κοινής συνεννόησης, 

την υπογραφή του µνηµονίου συνεργασίας. Η εταιρεία µας συνέταξε και υπέβαλε προς τους 

εταίρους, να υπογράψουν ένα κοινό συµφωνητικό, βάσει το οποίο δεσµεύονται να στηρίξουν 

τις κοινές προσπάθειες των µελών της κοινοπραξίας, µε κάθε µέσο που βρίσκεται στην 

διάθεση τους, καθώς επίσης και να συνεργαστούν καλόπιστα και µε κίνητρο την συλλογική 

ωφέλεια και την ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας. Την ευθύνη για τη συγγραφή της 

πρότασης, ανέλαβε εξ’ ολοκλήρου η εταιρεία µας καθώς επίσης και το σχηµατισµό πρότασης 

αρχικού προϋπολογισµού και τεκµηρίωσης. 

5.2 Οργάνωση και σχηµατισµός διεθνούς κοινοπραξίας 

Έχοντας πλέον στο πλευρό µας, τους κατάλληλους συνεργάτες στην Ελλάδα έπρεπε, βάσει 

του κανονισµού του Προγράµµατος, να σχηµατίσουµε διεθνή κοινοπραξία, η οποία να 

αποτελείται από τουλάχιστον δύο οργανισµούς από τρις χώρες της Ευρωπαϊκής ένωσης. 

Φυσικά αυτό ήταν ιδιαίτερα εύκολο, εφόσον οι συνέταιροι µας είχαν συνεργαστεί µε 

πολλούς φορείς και νοµικά πρόσωπα από διάφορες χώρες της Ένωσης. Για παράδειγµα ο 

∆ήµος Λουτρακίου ανήκει στο Πανευρωπαϊκό ∆ίκτυο Λουτροπόλεων και την περίοδο αυτή 

συµµετείχε σε συνέλευση του φορέα στην Πορτογαλία, µια ιδανική συγκυρία πράγµατι.  
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Επίσης ο επικεφαλής εταίρος, το Επιµελητήριο Κορινθίας, ως κύριος εκπρόσωπος του 

επιχειρηµατικού κόσµου της περιοχής µας, είχε αναπτύξει δίκτυα συνεργασίας µε 

αντίστοιχες επιχειρηµατικές ενώσεις και ιδρύµατα.  

Στόχος µας ήταν να συγκεντρώσουµε εκπροσώπους του επιχειρηµατικού, ακαδηµαϊκού και 

πολιτιστικού χώρου, από τον Ιδιωτικό και ∆ηµόσιο τοµέα, προκειµένου να υλοποιήσουµε τις 

εργασίες µας µε επαγγελµατισµό, ευθύνη, διαφάνεια και φυσικά επιτυχία. Εν τέλει, η 

κοινοπραξία ολοκληρώθηκε µε εταίρους από την Ελλάδα, την Κύπρο, την Ιταλία και την 

Ισπανία. Η πρόταση ονοµάστηκε ‘Design Policies for Local Landmarks’  

5.3 Καινοτοµία, ‘Κενοτοµια’ και Κοινωνική καινοτοµία     

Σε αυτό το σηµείο θα έπρεπε να τεκµηριώσουµε το καινοτόµο χαρακτήρα της επιχείρησης 

τους. Φυσικά ο αναγνώστης θα απογοητευτεί όταν αντιληφθεί πως δεν σχεδιάζουµε κάποια 

νέα εφαρµογή για την οποία δεν έχει ξανακούσει και θα ήθελε να κατεβάσει στην αγαπηµένη 

του συσκευή, ή ακόµα καλύτερα µια ρηξικέλευθη συσκευή που ενώ δεν καταλαβαίνει πως 

ακριβώς λειτουργεί, είναι πεπεισµένος πως θα βοηθήσει την ανθρωπότητα. Είµαστε µια 

Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση έξι µελών, µε αρχικό κεφάλαιο 600 ευρώ και 

λιγότερο από δύο χρόνια ζωής, οπότε θα σας απογοητεύσουµε. 

Εδώ λοιπόν, είναι το κατάλληλο σηµείο να ανοίξουµε µια σύντοµη συζήτηση για το τι είναι 

καινοτοµία και γιατί δεν πρέπει να απέχουµε από την επιχειρηµατική δραστηριότητα επειδή 

δεν έχουµε συλλάβει ακόµα ένα προϊόν ή µια υπηρεσία που δεν υπάρχει. Αν προσπαθείτε να 

ανακαλύψετε τον τροχό για να γίνεται επιχειρηµατίες, τότε µάλλον δεν θα γίνεται ποτέ. Αν 

πιστεύεται πως µια Κοιν.Σ.Επ µπορεί να συναγωνιστεί την Microsoft ή την Spacex κάνετε 

λάθος. Αν πάλι πιστεύεται πως η Κοινωνική Οικονοµία αφορά την κατάκτηση του 

διαστήµατος, τότε µάλλον η παρούσα πτυχιακή εργασία απέτυχε τον σκοπό της. 

Η Κοινωνική Οικονοµία στον πυρήνα της ιδεολογικής της υπόστασης έχει τον άνθρωπο και 

τις ανάγκες του. Κατ’ επέκταση την κοινωνία, µε την βελτίωση της ποιότητας ζωής και 

εργασίας, την προστασία του περιβάλλοντος, τον πολιτισµό, την παιδεία, τον αθλητισµό, την 

επιστήµη και την έρευνα. Κοινωνική Οικονοµία σηµαίνει καινοτοµία, η κοινωνική 

επιχειρηµατικότητα πρέπει να διέπεται από καινοτόµες ιδέες, εξάλλου η επίλυση των 

καθηµερινών προβληµάτων όσο µικρά και αν είναι, αποτελούν καινοτοµία. 
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Στόχος λοιπόν του νέου κοινωνικού επιχειρηµατία πρέπει να είναι η κοινωνική καινοτοµία, η 

καινοτοµία στην επίλυση ζωτικών και κοινωνικών προβληµάτων. Για εµάς, το γεγονός ότι 

δεν θα µένουν πλέον άνθρωποι στους δρόµους των πόλεων µας είναι µια µορφή κοινωνικής 

καινοτοµίας, όπως επίσης το να µπορούν όλοι οι µαθητές να έχουν πρόσβαση σε ποιοτική 

εκπαίδευση, να µπορεί µια άνεργη µητέρα να ασκεί επιχειρηµατικότητα από το σπίτι για να 

στηρίξει την οικογένεια της, να µπορέσουν νέοι επιστήµονες να εργαστούν, να ενταχτούν 

άτοµα στην κοινωνία και την εργασία που σήµερα ζουν στο περιθώριο και την παρανοµία, να 

έχει την δυνατότητα κάθε άτοµο µε ειδικές ανάγκες να µετακινείται, να εργάζεται και να ζει 

φυσιολογικά απολαµβάνοντας ίσα δικαιώµατα. 

Η καινοτοµία βρίσκεται παντού. Σε κάθε κοινωνικό πρόβληµα που βρίσκει λύση, σε κάθε 

κερδοφόρα κοινωνική επιχείρηση που διαψεύδει όλους όσους πιστεύουν ότι η Κοινωνική 

Οικονοµία είναι η νέα µορφή διαφθοράς µε ιδεολογικό και ουµανιστικό περιτύλιγµα. Αντί 

λοιπόν, να σκεφτόµαστε ποιο προϊόν ή ποια υπηρεσία θα ήταν δυνατό να δηµιουργήσουµε, 

πρέπει αντίστροφα να αφουγκραστούµε το πρόβληµα που αντιµετωπίζει η κοινότητα στην 

οποία ζούµε και να βρούµε ένα τρόπο να το λύσουµε. 

Η οικοδόµηση ισχυρών δικτύων συνεργασίας αποτελεί βασικός παράγοντας επιτυχίας για 

κάθε επιχείρηση, ανεξάρτητα από το µέγεθος της, σε οποιονδήποτε επιχειρηµατικό κλάδο 

δραστηριοποιείται. Η καλή σχέση και συνεχής επαφή µε την τοπική κοινωνία και τις αρχές 

τοπικής αυτοδιοίκησης µπορεί να αποτελέσει καθοριστικός παράγοντας επιτυχίας. Προτού 

στραφούµε στα µεγάλα αστικά κέντρα, ας εξετάσουµε το ενδεχόµενο να αξιοποιήσουµε τις 

ευκαιρίες που προσφέρει ο τόπος µας. 

Η καινοτοµία της επιχείρησης µας λοιπόν ήταν να παρακινήσουµε τους φορείς του ∆ηµόσιου 

και Ιδιωτικού τοµέα να συνεργαστούν, να αποκαταστήσουµε την Κοινωνική Οικονοµία στην 

συνείδηση των συµπολιτών µας, να αναδείξουµε µερικά από τα προβλήµατα της περιοχής 

µας και να εντοπίσουµε ευκαιρίες που µέχρι τώρα έµεναν αναξιοποίητες. Καταφέραµε να 

κάνουµε κάτι που δεν είχε ξαναγίνει στον τόπο µας, να στραφούµε στα Προγράµµατα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανάπτυξη, προσφέραµε την τεχνογνωσία µας στους αρµόδιους 

φορείς και αναλάβαµε πρωτοβουλίες που κανείς άλλος δεν είχε αναλάβει έως τώρα. 

Μεγαλύτερη µας επιτυχία είναι το γεγονός πως πολλοί συντοπίτες µας σκέφτονται πλέον να 

επιχειρήσουν δηµιουργώντας κοινωνικές επιχειρήσεις, µε µεγαλύτερη ίσως επιτυχία από την 

δική µας. Η ουσία της καινοτοµίας είναι τελικά να κάνεις το αυτονόητο όταν δεν το κάνουν 

οι άλλοι.  
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Είναι γεγονός, αντιµετωπίσαµε πολλά εµπόδια έως τώρα. Ενοχλήσαµε επανειληµµένα 

υπεύθυνους δηµοσίων φορέων, µέχρι να δεχτούν να µας ακούσουν και να καθίσουν στο ίδιο 

τραπέζι, να συνεργαστούν και κινητοποιηθούν. Έπρεπε εξάλλου κάνουν πράγµατα τα οποία 

δεν έχουν ξανακάνει και δεν ήταν υποχρεωµένοι να κάνουν. Σε όλη αυτή την έως τώρα 

πορεία δεν έλλειψε η απογοήτευση. Κάθε φορά που πέφταµε σε αδιέξοδο ή αντιµετωπίζαµε 

την γνωστή διαφθορά του ∆ηµοσίου και την στενόµυαλη κερδοσκοπική λογική του 

Ιδιωτικού τοµέα σκεφτόµασταν, πως δυστυχώς µάλλον έχουν δίκιο όσοι λένε ότι «δεν 

γίνονται αυτά στην Ελλάδα» και πως «θα µπλέξουµε» αλλά κάθε φορά προσπαθούσαµε να 

βρούµε το θετικό στοιχείο και να το αναδείξουµε αφήνοντας κατά µέρους τις παθογένειες. 

∆ιδαχτήκαµε, πως δεν πρέπει να υποτιµούµε τον τόπο µας και να αγνοούµε τις ευκαιρίες που 

µπορεί να προσφέρει. Αντιλαµβανόµαστε, ότι Κοινωνικές επιχειρήσεις είναι ικανές να 

λειτουργήσουν ανάµεσα στον Ιδιωτικό και ∆ηµόσιο τοµέα και να επιτελέσουν την αποστολή 

της Κοινωνικής Οικονοµίας, δηλαδή, να γεφυρώσει το χάσµα και να παρακινήσουν τις 

αναπτυξιακές δυνάµεις κάθε περιοχής, ώστε κράτος και ιδιώτες να συνεργαστούν για το 

κάλο της κοινότητας. 

Πιστεύουµε πως οι µικρές Κοινωνικές Επιχειρήσεις, αν δικτυωθούν µεταξύ τους και µε 

άλλους φορείς είναι ικανές να πετύχουν, να αποδείξουν ότι σήµερα αυτή η Ελλάδα και αυτή 

η Ευρώπη δεν έχουν αποτύχει και πως µε σκληρή δουλεία, υποµονή και επιµονή µπορούµε 

να βελτιώσουµε την προσωπική µας ζωή και το περιβάλλον στο ζούµε. 
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6 Συµπεράσµατα – Αποτελέσµατα – Επίλογος  

Κατά τον Brooks οι κοινωνικοί επιχειρηµατίες είναι άτοµα µε νέες ιδέες […] που 

αναγνωρίζουν ευκαιρίες για να δηµιουργήσουν αξία για το κοινωνικό σύνολο (Arthur C. 

Brooks 2009). Προσωπικά πιστεύω πως κάθε άτοµο που βιώνει τις παρούσες αντιξοότητες 

µπορεί να κινητοποιηθεί και να αντιδράσει µε τρόπο δηµιουργικό και παραγωγικό, 

βοηθώντας έτσι και άλλους συνανθρώπους του που βρίσκονται σε δεινή θέση.  

Η κοινωνική επιχειρηµατικότητα είναι η υγιής αντίδραση στα δεινά του τραπεζικού 

καπιταλισµού και της βαθιάς οικονοµικής κρίσης. Είναι µια συµπεριφορά αποστροφής προς 

την απελπισία και την παραίτηση των ατόµων από την ενεργό δράση στα κοινωνικά 

ζητήµατα. Η κοινωνική επιχειρηµατικότητα είναι τελικά µια βιώσιµη, αξιόπιστη και 

εφαρµοσµένη λύση στα προβλήµατα της σύγχρονης ζωής του ανθρώπου.   

Η Κοινωνική Οικονοµία αποτελεί επίσης η µόνη επιλέξιµη διέξοδος για πολλά άτοµα, 

προσφέροντας τους την ευκαιρία να βγουν από το οικονοµικό και κοινωνικό περιθώριο και 

να ενταχτούν στην αγορά εργασίας µε όρους σεβασµού, ισότητας και αξιοπρέπειας και παρά 

την προκατάληψη εναντίων των Κοιν.Σ.Επ, καθώς και των υπολοίπων φορέων Κοινωνικής 

και Αλληλέγγυας Οικονοµίας, η δράση τους συντελεί στην οικονοµική ενδυνάµωση των 

ατόµων, τη δηµιουργία θέσεων αξιοπρεπούς και σταθερής εργασίας, την ισχυροποίηση της 

κοινωνικής συνοχής, τη διενέργεια κοινωνικών και οικολογικών επενδύσεων, τη κοινωνική 

καινοτοµία, τη κοινωνικοποίηση της οικονοµικής οργάνωσης και της επιχειρηµατικής 

δραστηριότητας, το δίκαιο εµπόριο, τη συµφιλίωση ζήτησης και προσφοράς και φυσικά τη 

παροχή προϊόντων και υπηρεσιών σε αποκλεισµένες κοινωνικές οµάδες και αποµακρυσµένες 

ή υποβαθµισµένες περιοχές, όπου το Κράτος πρόνοιας είναι απόν και το κερδοσκοπικό 

κίνητρο, για τον Ιδιωτικό Τοµέα είναι ασθενές. 

Είχα την ευκαιρία να σπουδάσω στο Τµήµα ∆ιοίκησης Κοινωνικών Συνεταιριστικών 

Επιχειρήσεων και Οργανώσεων του ΑΤΕΙ ∆υτικής Ελλάδας, όπου διδάχτηκα τις αρχές της 

Κοινωνικής Οικονοµίας και τις αξίες της κοινωνικής επιχειρηµατικότητας. ∆υστυχώς, τώρα 

που ο κλάδος αναπτύσσεται, εξελίσσεται και αποκτά δυναµική, το Τµήµα χάνει την 

ακαδηµαϊκή του ταυτότητα, µε αποτέλεσµα να υποβαθµίζεται η εκπαίδευση του κοινωνικού 

επιχειρηµατία και αυτό θεωρώ πως είναι ένα βαρύ πλήγµα για το µέλλον του κλάδου. 
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Οι αξιότιµοι καθηγητές µου, οι κύριοι Καπογιάννης και Νικολόπουλος, τιτλοφορούν το 

εξαιρετικής ακαδηµαϊκής αξίας σύγγραµµά τους, στο οποίο αναφέροµαι αρκετές φορές κατά 

την διάρκεια της εργασίας µου, ως το «Μετέωρο βήµα µιας δυνατότητας». Όντως, ο τίτλος 

αυτός µπορεί να περιγράψει την κατάσταση της Κοινωνικής Οικονοµίας στην Ελληνική 

πραγµατικότητα σήµερα µε απόλυτη ακρίβεια. Η Κοινωνική Οικονοµία κάνει το µετέωρο 

βήµα, βρίσκεται σε κίνηση, διαµορφώνεται και εξελίσσεται. Παρόλα αυτά δεν πατάει ακόµα 

σταθερά τα πόδια της σε δοµηµένες βάσεις. Υπάρχουν νοµοθετικά κενά, προβλήµατα στην 

δηµόσια διοίκηση και φυσικά η αγνεία που επικρατεί σχετικά µε τον κλάδο. Προσωπικός 

µου στόχος είναι να καταστεί η κοινωνική επιχειρηµατικότητα ως η εφικτή διέξοδος στην 

συνείδηση του αναγνώστη, ο οποίος ίσως δεν έχει πληροφόρηση σχετικά µε το αντικείµενο, 

ή θεωρεί πως η Κοινωνική Οικονοµία αποτελεί η ανέφικτη φιλοσοφία κάποιων ροµαντικών 

ακαδηµαϊκών µε καλές προθέσεις.  

Η προσωπική µου εµπειρία ως κοινωνικός επιχειρηµατίας και ιδιοκτήτης µιας Κοινωνικής 

Συνεταιριστικής Επιχείρησης διαµορφώθηκε µέσα από δυσκολίες, εµπόδια και πολλά 

προβλήµατα, τα οποία όµως δεν µπορούν να σταµατήσουν µια προσπάθεια η οποία ξεκίνησε 

µε τον ενθουσιασµό και την αφοσίωση των συνεργατών µου. Πλέον πιστεύω ακράδαντα ότι 

αξίζει να προσπαθήσει κανείς να αλλάξει την ζωή του και την κοινότητα των ανθρώπων στην 

οποία ζει, ακολουθώντας τον εναλλακτικό δρόµο, ιδρύοντας µια Κοινωνική Επιχείρηση. 

Ακόµα και αν η µακροχρόνια ανεργία καταβάλει ψυχολογικά έναν άνθρωπό πλέον υπάρχει 

επιλογή και είναι βιώσιµη, µε πολύ δουλειά και ήθος ο κοινωνικός επιχειρηµατίας µπορεί να 

πετύχει και µέσα από την επιτυχία του να βοηθήσει την κοινωνία. 
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