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Περίληψη 

Τα τελευταία χρόνια, στην Ελλάδα, παρατηρείται µια ραγδαία αύξηση της 

Κοινωνικής Οικονοµίας και των Κοινωνικών επιχειρήσεων. Ιδιαίτερα, µε την 

εµφάνιση της οικονοµικής κρίσης, η παρουσία των κοινωνικών επιχειρήσεων και οι 

δραστηριότητες του Τρίτου Τοµέα κρίνεται αναγκαία. Ο ρόλος της κοινωνικής 

οικονοµίας είναι να παροτρύνει εκείνες τις οµάδες, που βρίσκονται αντιµέτωπες µε το 

φαινόµενο του αποκλεισµού και της ανεργίας, να δηµιουργούν κοινωνικές 

επιχειρήσεις. Αυτές οι επιχειρήσεις θα πρέπει να υπακούουν στις οριζόµενες 

προϋποθέσεις, µε σκοπό την επικράτηση της βιωσιµότητά τους και της 

ανταγωνιστικότητάς τους.  

Η ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηµατικότητας είναι πια διαδεδοµένη και 

αναπτυσσόµενη, ενώ εµφανίζεται έντονο ενδιαφέρον για την επικράτησή των 

κοινωνικών επιχειρήσεων από µεγάλο αριθµό ατόµων, ευπαθών και µη αντίστοιχα 

οµάδων. Βασικός στόχος της παρούσας εργασίας αποτελεί η δυνατότητα κατανόησης 

των εννοιών «κοινωνική οικονοµία, «οικονοµική επιχειρηµατικότητα» και 

«κοινωνική ευθύνη». Τα προσδοκώµενα αποτελέσµατα από την ολοκλήρωση της 

εργασίας και της µελέτη της είναι η κατανόηση της παρουσίας της κοινωνικής 

οικονοµίας και των κοινωνικών επιχειρήσεων, καθώς η εισχώρησή τους έχει 

πραγµατοποιηθεί τόσο στην διεθνή οικονοµία, όσο στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. 

Εποµένως, η ανάπτυξη της κοινωνικής οικονοµίας, µε την επικράτηση ευνοϊκών και 

κατάλληλων πλαισίων εφαρµογής, στην Ελλάδα κρίνεται αναγκαία για την 

καταπολέµηση της φτώχειας, των διακρίσεων αλλά και του κοινωνικού αποκλεισµού, 

καθώς θα αποτελέσει µια σηµαντική στρατηγική για την απασχόληση. Οι κοινωνικές 

επιχειρήσεις θα πρέπει να προσεγγίζουν τα πλαίσια των δραστηριοτήτων της 

εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, του κοινωνικού απολογισµού αλλά και του 

κοινωνικού ελέγχου. 
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Εισαγωγή 

Τις τελευταίες δεκαετίας, ένας Τρίτος Τοµέας συνεχώς αναπτύσσεται 

ανάµεσα στην αγορά και το παραδοσιακό κράτος. Αυτός ο τρίτος τοµέας είναι ο 

τοµέας της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονοµίας, η οποία κάνει αισθητή τη 

παρουσία και τη σηµασία της κοινωνικής επιχειρηµατικότητας. Από τον 19ο αιώνα 

παρατηρείται η εµφάνιση των οργανώσεων κοινωνικής οικονοµίας στις αναπτυγµένες 

χώρες σε οικονοµικό επίπεδο. Παρουσιάζονται µε τις µορφές της συνεταιριστικής 

επιχείρησης, του αλληλοβοηθητικού φορέα, της µη κερδοσκοπικής ένωσης και της 

συλλογικής επιχείρησης νοµικού καθεστώτος αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας ή 

συνεταιρισµού. Η παρουσία της κοινωνικής οικονοµίας και της κοινωνικής 

επιχείρησης είναι αποτέλεσµα της πετρελαϊκής κρίσης της δεκαετίας του ’70 αλλά 

και της αποµάκρυνσης του κεϋνσιανού οικονοµικού µοντέλου, αν και είχε καταφέρει 

µε επιτυχηµένο τρόπο την συνύπαρξη της προνοιακής πολιτικής και της 

αναπτυξιακής πολιτικής. 

 Στην Ευρώπη παρουσιάστηκε συνεχή αύξηση του ποσοστού της ανεργίας και 

του ποσοστού της φτώχειας. Επιπλέον, ο κοινωνικός αποκλεισµός διευρύνθηκε σε 

σηµαντικό ποσοστό, γεγονός που η ζήτηση των υπηρεσιών και των παροχών του 

κοινωνικού κράτους να επηρεαστούν οµοίως σε σηµαντικό επίπεδο. Η επιρροή της 

οικονοµικής αδυναµίας του κράτους και της απροθυµίας της αγοράς στην προσφορά 

των κοινωνικών αγαθών είναι, επίσης, σηµαντική, καθώς συνετέλεσαν στη µη 

ανταπόκρισή τους στις νέες ανάγκες. Η παρουσία των ανωτέρων συνθηκών είχε σαν 

αποτέλεσµα την αναγκαία παρουσία και ανάπτυξη της κοινωνικής οικονοµίας. Στον 

τοµέα της κοινωνικής οικονοµίας εµφανίζεται πια η ανταλλαγή των αγαθών και των 

υπηρεσιών, η οποία δεν πραγµατοποιείται µέσα στα πλαίσια του ιδιωτικού και του 

κρατικού τοµέα. Εποµένως, ο τοµέας της κοινωνικής οικονοµίας αποτελεί τον 

λεγόµενο Τρίτο Τοµέα. Η κοινωνική οικονοµία αποτελεί το σύνολο των 

δραστηριοτήτων που αφορούν το οικονοµικό, επιχειρηµατικό, παραγωγικό και 

κοινωνικό επίπεδο. Η ανάληψη των εν λόγω δραστηριοτήτων πραγµατοποιείται από 

τα νοµικά πρόσωπα ή τις ενώσεις προσώπων, µε βασικό σκοπό το συλλογικό όφελος 

και την εξυπηρέτηση των γενικότερων κοινωνικών συµφερόντων. 

Επιπλέον, ο συλλογικός σκοπός στηρίζεται στην επιτυχή παρουσία της 

προστασίας των συλλογικών αγαθών και της προώθησης των συλλογικών δράσεων. 



Στηρίζονται σηµαντικά στις αναπτυξιακές, στις κοινωνικές και στις οικονοµικές 

πρωτοβουλίες του τοπικού, του περιφερειακού ή ευρύτερου επιπέδου. Για 

παράδειγµα, ως κοινωνικές δράσεις αποτελούν οι οικολογικές, περιβαλλοντικές και 

πολιτιστικές δραστηριότητες. Συγκεκριµένα, αφορά τις υπηρεσίες της αναδόµησης 

των προβληµατικών συνοικιών, τις υπηρεσίες της περιβαλλοντικής διαχείρισης των 

αποβλήτων, τις υπηρεσίες βοήθειας προς τους ηλικιωµένους κλ.π.  

Τέλος, σηµαντική είναι και η άσκηση των δραστηριοτήτων που 

πραγµατοποιείται από τις ευπαθείς οµάδες του πληθυσµού στον τρίτο τοµέα µέσα στα 

όρια της ιδιωτικής οικονοµίας.  

Η παρούσα διπλωµατική εργασία χωρίζεται σε τρεις ενότητες. Στο πρώτο 

κεφάλαιο της παρούσας εργασίας µας δίδεται η δυνατότητα να κατανοήσουµε τους 

όρους και τις σχετικές έννοιες της «επιχειρηµατικότητας», της «επιχείρησης» και του 

«επιχειρηµατία». Στο δεύτερο κεφάλαιο δίδεται ο ορισµός για την «κοινωνική 

οικονοµία», ενώ παρουσιάζονται επιπρόσθετα οι οµάδες, οι στόχοι, τα 

χαρακτηριστικά και οι αρχές της κοινωνικής οικονοµίας. Επιπλέον, γίνεται η 

ανάλυση του ορισµού της «κοινωνικής επιχειρηµατικότητας», ενώ παρουσιάζονται 

και σε αυτή την περίπτωση τα χαρακτηριστικά, οι αρχές και τα πεδία δραστηριότητας 

της κοινωνικής επιχειρηµατικότητας. Επιπλέον, σε αυτό το κεφάλαιο δίδονται 

παραδείγµατα για την παρουσία της κοινωνικής κοινωνίας και των κοινωνικών 

επιχειρήσεων στην Ελλάδα αλλά και σε άλλα κράτη µέλη της Ευρώπης. Στο τρίτο 

κεφάλαιο θα εξεταστεί η περίπτωση της ανάπτυξης µια εταιρείας ΚΟΙΝΣΕΠ στην 

περιοχή της Αµφιλοχίας. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Κεφάλαιο 1ο:Χρήσιμες Έννοιες 
 

1.1 Η έννοια της κοινωνικής οικονομίας 

Η παγκοσµιοποίηση της οικονοµίας, η κρίση και ο µετασχηµατισµός των 

συστηµάτων κοινωνικής προστασίας προκαλούν οδυνηρές επιπτώσεις στην 

καθηµερινή ζωή των πολιτών , οι οποίοι αυτόοργανώνονται αναπτύσσοντας 

συλλογικές πρωτοβουλίες στη βάση της αλληλεγγύης και της συνεργασίας έχοντας 

ως κύριο στόχο την αντιµετώπιση των προβληµάτων και την κάλυψη αναγκών που 

δεν είναι σε θέση να καλύψουν ο δηµόσιος και ο ιδιωτικός τοµέας της οικονοµίας. Η 

σύγχρονη δοµή της οικονοµίας περιλαµβάνει
1
:  

1 Τον δηµόσιο τοµέα , οποίος υποστηρίζει θεσµικά µε υποδοµές και επενδύσεις την 

οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη,  

2 Την ιδιωτική οικονοµία, τον ιδιωτικό τοµέα που λειτουργεί στα πλαίσια της 

αγοράς,  

3 Την κοινωνική οικονοµία 

Η κοινωνική οικονοµία λειτουργεί µέσα από την δυνατότητα που υπάρχει για 

συλλογικά συστήµατα για εθελοντικές δράσεις , για κοινωνικές επιχειρήσεις και για 

δράσεις που δεν λειτουργούν κερδοσκοπικά , αλλά αποδίδουν οικονοµικά 

διαρθρωτικά , αποδίδουν σε πεδίο κοινωνικό αλλά και οικονοµικό.  

Με τον όρο κοινωνική ή αλληλέγγυα οικονοµία ορίζουµε εκείνες τις 

οικονοµικές δραστηριότητες που προτάσσουν την ικανοποίηση των µελών τους και 

το κοινωνικό όφελος σε σχέση µε το κεφαλαιουχικό κέρδος των ιδιοκτητών ή των 

µετόχων τους. Στην ουσία τους είναι συλλογικές δράσεις πολιτών που κατανοούν και 

αντιλαµβάνονται τις αρχές του συνεργατισµού όπως η εθελοντική και ανοιχτή σε 

όλους συµµετοχή, η αυτόνοµη αλλά ταυτόχρονα δηµοκρατική διοίκηση, η 

αλληλεγγύη µεταξύ των µελών, η κοινωνική πολιτιστική και οικολογική ευαισθησία 

και η κοινωνική αποτελεσµατικότητα. 

Στην πράξη υλοποιείται µε µια ποικιλία θεσµικών µορφών όπως οι 

συνεταιρισµοί, οι σύλλογοι, τα κοινωφελή ιδρύµατα και οι κοινωνικές επιχειρήσεις. 

Σε θεωρητικό επίπεδο η κοινωνική οικονοµία βρίσκεται στο κέντρο του “τριγώνου” 

                                                 
1
 Borzaga, C. and Defourny, J. (2001), The Emergence of Social Enterprise, Routledge, Λονδίνο. 



που σχηµατίζουν οι τρεις κλασσικοί φορείς οικονοµικής δράσης δηλαδή η αγορά, το 

κράτος και η κοινότητα. Αξιοποιώντας χαρακτηριστικά όλων αυτών των δράσεων µε 

ευελιξία και ανθρωποκεντρική προσέγγιση, θεωρείται ένα σύγχρονος εναλλακτικός 

τρόπος οικονοµικής βιωσιµότητας και ανάπτυξης ειδικά σε περιόδους πολιτικής και 

οικονοµικής κρίσης όπως αυτή που βιώνει η χώρα µας, αλλά και πολλές άλλες 

οικονοµίες στον παγκόσµιο χάρτη
2
. 

 

Πηγή: Αδάµ Σοφία (2014). Οδηγός ∆ηµιουργίας Κοινωνικών Επιχειρήσεων. Ίδρυµα 

Χάινριχ Μπελ Ελλάδας, Θεσσαλονίκη 

Ο Defourny οριοθετεί την έννοια της Κοινωνικής Οικονοµίας δίνοντας τον 

ακόλουθο ορισµό, ο οποίος χρησιµοποιείται στις περισσότερες χώρες και έχει ως 

εξής: 

«Η κοινωνική οικονοµία περιλαµβάνει οικονοµικές δραστηριότητες που 

αναλαµβάνονται από επιχειρήσεις και οργανισµούς, κοινωνίες αλληλοβοήθειας και 

                                                 
2
Χρυσάκης, Μ., Ζιώµας, ∆., Χατζαντώνης, ∆. και Καραµητροπούλου, Ντ. (2002), Προοπτικές 

Απασχόλησης στον τοµέα της Κοινωνικής οικονοµίας. Σάκκουλα, Αθήνα, σελ. 33-38. 



σωµατεία (ενώσεις), η ίδρυση και λειτουργία των οποίων διέπετε από τις ακόλουθες 

αρχές
3
: 

• Σκοπό έχουν κυρίως την παροχή υπηρεσιών προς τα µέλη τους ή την κοινωνία, 

παρά την επιδίωξη κέρδους,  

• Έχουν ανεξάρτητη διοίκηση ,  

• Εφαρµόζουν δηµοκρατική διαδικασία λήψεως αποφάσεων,  

• Αποδίδουν προτεραιότητα στα άτοµα και την εργασία έναντι του κεφαλαίου 

κατά την διανοµή του εισοδήµατος.»  

Ένας άλλος ορισµός που χρησιµοποιείται πολύ συχνά για την κοινωνική 

οικονοµία είναι: «Η κοινωνική οικονοµία αποτελεί το χώρο της οικονοµίας που 

βρίσκεται ανάµεσα στον Ιδιωτικό και ∆ηµόσιο τοµέα της οικονοµίας και στον οποίο 

διεξάγονται οικονοµικές δραστηριότητες µε οικονοµικούς και κοινωνικούς σκοπούς 

και στόχους». Επίσης σύµφωνα µε την Ε.Ε η κοινωνική οικονοµία αναφέρεται και 

περιλαµβάνει συνεταιρισµούς,εταιρείες αλληλοβοήθειας και ενώσεις αλλά και 

τοπικές πρωτοβουλίες απασχόλησης δραστηριότητες των οποίων ανταποκρίνονται σε 

κοινωνικές ανάγκες
4
. 

1.2 Η έννοια της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας 

Οι επιχειρήσεις της κοινωνικής οικονοµίας ή όπως αλλιώς ονοµάζονται 

επιχειρήσεις της αλληλεγγύης, µε βάση της επικράτησης της καινοτοµίας, άρχισαν να 

επεκτείνονται σε νέα επίπεδα, όπως για παράδειγµα σε υπηρεσίες γειτνίασης, σε 

υπηρεσίες αναδόµησης προβληµατικών συνοικιών, σε υπηρεσίες εξυπηρέτησης και 

βοήθειας ηλικιωµένων ατόµων και ατόµων µε ειδικές ανάγκες, σε υπηρεσίες 

ενσωµάτωσης ανθρώπων µε χαµηλό µορφωτικό επίπεδο, σε υπηρεσίες εµπορίου, σε 

υπηρεσίες περιβαλλοντικής διαχείρισης των αποβλήτων κ.λπ.  

Η παρουσία της κοινωνικής οικονοµίας αποσκοπούσε την επίτευξη των 

στόχων της αναφορικά στα πλαίσια της κοινωνικής πολιτικής και της πολιτικής της 

απασχόλησης. Σε αρκετές χώρες της Ευρώπης, η δραστηριότητα των εν λόγω 

επιχειρήσεων οδήγησε στις προσδοκίες εκείνες που παρουσιάζουν ανώτερες 

                                                 
3
Χρυσάκης, Μ., Ζιώµας, ∆., Χατζαντώνης, ∆. και Καραµητροπούλου, Ντ. (2002), Προοπτικές 

Απασχόλησης στον τοµέα της Κοινωνικής οικονοµίας. Σάκκουλα, Αθήνα, σελ. 33-38. 
4
Χρυσάκης, Μ., Ζιώµας, ∆., Χατζαντώνης, ∆. και Καραµητροπούλου, Ντ. (2002), Προοπτικές 

Απασχόλησης στον τοµέα της Κοινωνικής οικονοµίας. Σάκκουλα, Αθήνα, σελ. 33-38. 



δυνατότητες από εκείνες που εµφανίζει το κράτος, αναφορικά µε την παροχή 

υπηρεσιών γενικού οφέλους. Με τον όρο «κοινωνική επιχείρηση» αναφερόµαστε 

στην παρουσία εκείνων των επιχειρήσεων συλλογικού και µη κερδοσκοπικού 

ενδιαφέροντος, οι οποίες έχουν κοινωνικούς και οικονοµικούς στόχους, επιδιώκουν 

την καταπολέµηση του κοινωνικού αποκλεισµού, την καταπολέµηση της ανεργίας µε 

τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας, την εξυπηρέτηση ατόµων που ανήκουν στις 

ευπαθείς και ευάλωτες οµάδες του πληθυσµού και την κάλυψη αναγκών της ίδιας της 

κοινωνίας σε θέµατα που αφορούν, όπως για παράδειγµα το περιβάλλον, την πρόνοια 

κ.λπ. Η λειτουργία των κοινωνικών επιχειρήσεων βασίζεται στη µορφή του 

Συνεταιρισµού, της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας, της Οµόρρυθµης 

Εταιρείας, της Ετερόρρυθµης Εταιρείας, της Εταιρείας Περιορισµένης Ευθύνης ή της 

Ανώνυµης Εταιρείας. Στην Ελλάδα, η επικρατέστερη µορφή είναι της Αστικής Μη 

Κερδοσκοπικής Εταιρείας
5
 . 

1.3 Κοινωνικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα 

Με βάση τον νόµο 4019 του 2011, ο ορισµός που έχει δοθεί για την κοινωνική 

οικονοµία στην Ελλάδα κάνει αναφορά για το σύνολο εκείνων των κοινωνικών, 

οικονοµικών, επιχειρηµατικών και παραγωγικών δραστηριοτήτων, το οποίο σύνολο 

αναλαµβάνεται από πρόσωπα νοµικά ή ενώσεις προσώπων και έχουν ως σκοπό την 

εξυπηρέτηση των κοινωνικών συµφερόντων σε γενικό επίπεδο αλλά και την επιδίωξη 

των οφελών σε συλλογικό επίπεδο. Η κοινωνική οικονοµία παρουσιάζει ως βασικό 

φορέα της την κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση. Τα βασικά χαρακτηριστικά της 

είναι ότι αποτελεί έναν αστικό συνεταιρισµό που έχει κοινωνικούς σκοπούς και εκ 

του νόµου έχει στην διάθεσή της την ιδιότητα του εµπορίου
6
.  

Επικρατούν τρία είδη κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων, οι οποίες 

είναι οι εξής
7
:  

� Οι κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις ένταξης Αυτές οι επιχειρήσεις 

αφορούν τις προσπάθειες που πραγµατοποιούνται για την ένταξη των 

ανθρώπων που ανήκουν στις ευάλωτες πληθυσµιακές οµάδες στην κοινωνική 

και οικονοµική δραστηριότητα της ζωής. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι 
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υποχρεωτικά το σαράντα τοις εκατό των εργαζοµένων των κοινωνικών 

συνεταιριστικών επιχειρήσεων θα πρέπει να υπάγονται στις ευάλωτες 

πληθυσµιακές οµάδες. Στις διατάξεις του νόµου του 4019 του 2011 

εντάσσονται οι κοινωνικοί συνεταιρισµοί περιορισµένης ευθύνης, οι οποίοι 

παρουσιάζονται ως κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις ένταξης. Με τον 

όρο «ένταξη» αναφερόµαστε στην διαδικασία της ενσωµάτωσης των 

ανθρώπων που ανήκουν στις ευπαθείς πληθυσµιακές οµάδες στην κοινωνία µε 

την εµφάνιση της προωθητικών δραστηριοτήτων στην απασχόληση.  

Με τον όρο «ευπαθείς πληθυσµιακές οµάδες» εννοούµε εκείνες τις οµάδες του 

πληθυσµού που εξαιτίας των οικονοµικών και κοινωνικών προβληµάτων, της 

σωµατικής αναπηρίας, της ψυχικής αναπηρίας, της αισθητηριακής αναπηρίας ή της 

νοητικής αναπηρίας δεν µπορούν να ενταχθούν στην οικονοµική και κοινωνική ζωή. 

Επιπλέον, σε όλη αυτή την διαδικασία επιδρά σηµαντικά και τα προβλήµατα που 

δηµιουργούνται από κάποιες απρόβλεπτες καταστάσεις, οι οποίες ασκούν διαταραχές 

στην λειτουργία της οικονοµίας, σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.  

Εµφανίζονται δύο κατηγορίες ευπαθών πληθυσµιακών οµάδων:  

• Οι ευάλωτες πληθυσµιακές οµάδες  

Είναι εκείνες οι οµάδες του πληθυσµού, που δεν µπορούν να ενταχθούν στην 

οικονοµική και κοινωνική ζωή λόγω των σωµατικών προβληµάτων ή των ψυχικών 

προβληµάτων ή της παραβατικής συµπεριφοράς. Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν οι 

άνθρωποι που παρουσιάζουν αναπηρίες, όπως για παράδειγµα σωµατική αναπηρία, 

νοητική αναπηρία ή αισθητηριακή αναπηρία, οι άνθρωποι που είναι εξαρτηµένοι ή 

απεξαρτηµένοι από ουσίες, από ανθρώπους που είναι στην φυλακή ή έχουν 

αποφυλακιστοί κ.λπ. 

• Οι ειδικές πληθυσµιακές οµάδες  

Είναι εκείνες οι οµάδες του πληθυσµού, που λόγω των οικονοµικών, κοινωνικών και 

πολιτισµικών προβληµάτων, παρουσιάζουν µειονεκτικότητα ως προς την ένταξή τους 

στην αγορά µε οµαλό τρόπο. Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν οι µακροχρόνιοι 

άνεργοι, οι άνεργοι νεαρής ηλικίας, οι άνεργοι άνω των πενήντα ετών, οι άνεργες 

γυναίκες, τα µέλη των πολύτεκνων οικογενειών, οι αναλφάβητοι, οι αρχηγοί των 

µονογονεϊκών οικογενειών, οι γυναίκες που έπεσαν θύµατα κακοποίησης, οι 



άνθρωποι που κατοικούν σε αποµακρυσµένες νησιωτικές και ορεινές περιοχές, οι 

µετανάστες, οι πρόσφυγες και οι άνθρωποι που εµφανίζουν πολιτισµικές 

ιδιαιτερότητες.  

� Οι κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις κοινωνικής φροντίδας  

Οι κοινωνικές συνεταιριστικές αυτές επιχειρήσεις προσδιορίζονται µέσα στα 

πλαίσια της παραγωγής και της παροχής των προϊόντων και των υπηρεσιών που 

έχουν προνοιακό και κοινωνικό χαρακτήρα. Αναφέρονται σε συγκεκριµένες 

πληθυσµιακές οµάδες, όπως είναι για παράδειγµα τα ηλικιωµένα άτοµα, τα άτοµα 

βρεφικής ηλικίας, τα άτοµα παιδικής ηλικίας, τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες και τα 

άτοµα που παρουσιάζουν χρόνιες παθήσεις.  

� Οι κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις συλλογικού και παραγωγικού 

σκοπού  

Αποτελούν εκείνες τις κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις που 

αποσκοπούν την παραγωγή των προϊόντων και την παροχή εκείνων των υπηρεσιών 

για να ικανοποιήσουν τις συλλογικές ανάγκες, όπως είναι για παράδειγµα οι ανάγκες 

που αφορούν τον πολιτισµό, την εκπαίδευση, το περιβάλλον, την οικολογία, τη 

διατήρηση των παραδοσιακών δραστηριοτήτων και των παραδοσιακών 

επαγγελµάτων, την αξιοποίηση των τοπικών προϊόντων, τις παροχές κοινής ωφέλειας 

κ.λπ. Επίσης, αυτές οι επιχειρήσεις έχουν στόχο να ενισχύσουν το τοπικό και 

συλλογικό συµφέρον, να προωθήσουν την απασχόληση, να ενδυναµώσουν την 

κοινωνική συνοχή και να συµβάλλουν στην τοπική και στην περιφερειακή ανάπτυξη. 

Η εγγραφή των ανωτέρω επιχειρήσεων πραγµατοποιείται στο Γενικό Μητρώο 

Κοινωνικής Οικονοµίας, το οποίο η τήρησή του πραγµατοποιείται στο τµήµα 

Μητρώου Κοινωνικής Οικονοµίας της ∆ιεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας του 

Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Οποιοσδήποτε µπορεί να έχει 

πρόσβαση στο µητρώο ατελώς, καθώς είναι ένα βιβλίο που διατίθεται σε ηλεκτρονική 

µορφή. ∆ιακρίνουµε τις εξής δύο κατηγορίες µητρώων, σύµφωνα µε τα δεδοµένα της 

Ειδικής Υπηρεσίας για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονοµία (Ε.Υ. 

Κ.Ε.Κ.Ο.):  

• Το µητρώο κοινωνικής επιχειρηµατικότητας  



Στο µητρώο αυτό γίνονται οι εγγραφές των κοινωνικών συνεταιριστικών 

επιχειρήσεων, των οποίων η σύσταση πραγµατοποιείται µε βάση το νόµο 4019 του 

2011. Η σύσταση των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων ένταξης 

πραγµατοποιείται µε βάση το νόµο 2716 του 1999.  

• Το ειδικό µητρώο άλλων φορέων κοινωνικής οικονοµίας  

Στο µητρώο αυτό γίνονται οι εγγραφές εκείνων των υφιστάµενων νοµικών 

µορφών, οι οποίες µορφές καλύπτουν τα κατωτέρω κριτήρια
8
:  

� Βασικός σκοπός αποτελεί η επίτευξη της κοινωνικής ωφέλειας µε την 

παραγωγή εκείνων των προϊόντων και την παροχή εκείνων των υπηρεσιών 

που εµφανίζουν κοινωνικό και συλλογικό χαρακτήρα  

� Προτεραιότητα αποτελεί η ενίσχυση όχι του κεφαλαίου αλλά της εργασίας  

�  Ενίσχυση της εφαρµογής του δηµοκρατικού συστήµατος για την λήψη των 

σχετικών αποφάσεων  

�  Ενίσχυση της αυτονοµίας στις διοικητικές και διαχειριστικές δραστηριότητες  

�  Βάση της λειτουργίας τους αποτελεί η αρχή της αειφόρου ανάπτυξης  

� ∆ιανοµή των κερδών πρωτίστως µε βάση τους σκοπούς που εµφανίζει το 

καταστατικό  

� Ένταξη των δραστηριοτήτων σε µία από τις προαναφερόµενες κατηγορίες των 

κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων, είτε στις κοινωνικές 

συνεταιριστικές επιχειρήσεις ένταξης, είτε στις κοινωνικές συνεταιριστικές 

επιχειρήσεις κοινωνικής φροντίδας, είτε στις κοινωνικές συνεταιριστικές 

επιχειρήσεις παραγωγικού και συλλογικού σκοπού  

� Η ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους πραγµατοποιείται τρία χρόνια πριν από 

την υποβολή των αιτήσεών τους για να εγγραφτούν στο µητρώο. 

Θα προχωρήσουµε σε µια ιστορική αναδροµή για την παρουσία των κοινωνικών 

επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Τον 20ο αιώνα έκαναν την εµφάνισή τους οι πρώτοι 

συνεταιρισµοί. Το 1900 πραγµατοποιήθηκε η ίδρυση του Μετοχικού Γεωργικού 

Συνεταιρισµού. Ο νόµος 602 του 1915, ο οποίος ίσχυσε µέχρι το 1979, αφορούσε την 

οργάνωση των συνεταιρισµών, ο οποίος ώθησε σε σηµαντικό επίπεδο την ανάπτυξη 

των αγροτικών συνεταιρισµών και αυτό είχε σαν αποτέλεσµα να τους καταστήσει ως 
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βασικό στοιχείο για την αγροτική παραγωγή. Όµως η παρουσία του κράτους οδήγησε 

σε υπονόµευση της εξέλιξής των εν λόγω συνεταιρισµών, καθώς χρησιµοποιήθηκαν 

ως µέσα άσκησης κοινωνικής πολιτικής του κράτους. Επιπλέον, συγκεντρώθηκε ένας 

µεγάλος αριθµός στελεχών σε αυτές τις συνεταιριστικές επιχειρήσεις, χωρίς να 

απαιτείται ιδιαίτερα, µε αποτέλεσµα να δηµιουργείται πρόβληµα στο κόστος 

λειτουργίας τους. Θα πρέπει να αναφερθεί, επίσης, ότι η παρουσία του µεγάλου 

ποσοστού εµφάνισης των σχετικών συνεταιρισµών αποτελούσε στην ουσία ως ένα 

βασικό εργαλείο για να διανέµονται οι αγροτικές επιχορηγήσεις. Όλα τα ανωτέρω 

είχε σαν αποτέλεσµα να αποπροσανατολιστεί ο σκοπός και ο στόχος των αγροτικών 

συνεταιρισµών, ο οποίος ήταν να βοηθηθεί και να αναπτυχθεί η αγροτική παραγωγή
9
. 

1.4 Κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση 

Η κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση (ΚOINΣΕΠ) 2 είναι ένας νέος 

φορέας της κοινωνικής οικονοµίας (Ν.4019/2011) όπως εµφανίστηκε. Στην ουσία 

είναι ένας αστικός συνεταιρισµός κοινωνικού σκοπού µε περιορισµένη ευθύνη των 

µελών του και διαθέτει εκ του νόµου την εµπορική ιδιότητα. Επίσης ο νέος νόµος 

(Ν.4430/2016) έρχεται να καλύψει κάποια σηµαντικά κενά που είχαν δηµιουργηθεί 

από την εφαρµογή του (Ν.4019/2011) βάζοντας κανόνες σε θέµατα εργασιακά και 

ασφαλιστικά ζητήµατα που είχαν προκύψει, να δώσει φορολογικά και οικονοµικά 

κίνητρα, να κάνει πιο ευέλικτο το ∆ιοικητικό σχήµα αλλά για πρώτη φορά να 

καθορίσει κυρώσεις και πρόστιµα για τις περιπτώσεις εκείνες που 

καταστρατηγούνται οι ρυθµίσεις του παρόντος Νόµου.  

Η κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση διοικείται ισότιµα από τα µέλη της 

και η λειτουργία της βασίζεται στην επιδίωξη συλλογικού οφέλους, ενώ το κέρδος 

της προκύπτει από δράσεις που εξυπηρετούν αποκλειστικά το κοινωνικό και µόνο 

συµφέρον. Επίσης οι επιχειρήσεις κοινωνικής οικονοµίας ή επιχειρήσεις της 

αλληλεγγύης, έχοντας ως χαρακτηριστικό την καινοτοµία, επεκτάθηκαν σε νέα πεδία 

όπως σε υπηρεσίες αναδόµησης προβληµατικών συνοικιών, βοήθειας ηλικιωµένων 

ατόµων και ατόµων µε ειδικές ανάγκες, επαγγελµατικής ενσωµάτωσης ατόµων 

χαµηλού µορφωτικού επιπέδου καθώς και στο εµπόριο ,την ηθική και αλληλέγγυα 

χρηµατοδότηση, την περιβαλλοντολογική διαχείριση αποβλήτων κα. 
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 Ο Defourny σχηµατοποιεί τα όρια της κοινωνικής επιχείρησης, τοποθετώντας 

τα στη διασταύρωση των συνεταιρισµών και των µη κερδοσκοπικών ενώσεων. Οι 

κοινωνικές επιχειρήσεις είναι συλλογικές επιχειρήσεις, οι οποίες συνήθως 

λειτουργούν µε τη νοµική µορφή των συνεταιρισµών, των αστικών µη 

κερδοσκοπικών εταιρειών.  

Οι κοινωνικές επιχειρήσεις συνήθως έχουν ένα πολύπλοκο µίγµα στόχων. Οι 

στόχοι τους µπορούν να χωριστούν σε τρεις κατηγορίες: τους κοινωνικούς στόχους, 

οι οποίοι συνδέονται µε την αποστολή των κοινωνικών επιχειρήσεων να ωφελήσουν 

την κοινωνία, τους οικονοµικούς στόχους, οι οποίοι συνδέονται µε την 

επιχειρηµατική φύση τους και τους κοινωνικοπολιτικούς στόχους, που αναφέρονται 

στο γεγονός ότι οι κοινωνικές επιχειρήσεις άπτονται ενός τοµέα που παραδοσιακά 

εµπεριέχει κοινωνικοπολιτική δράση. Αυτός ο τελευταίος στόχος µπορεί να αναλυθεί 

περαιτέρω υπό το πρίσµα της «παραγωγής κοινωνικού κεφαλαίου». Το κοινωνικό 

κεφάλαιο ορίζεται ως ένα σύνολο χαρακτηριστικών των κοινωνικών οργανισµών 

όπως τα δίκτυα, οι κανόνες που τους διέπουν, η εµπιστοσύνη που διευκολύνει το 

συντονισµό τους και η συνεργασία τους για το κοινωνικό όφελος. Για την ακρίβεια 

µέσα σε αυτούς τους οργανισµούς η παραγωγή και η κινητοποίηση του κοινωνικού 

κεφαλαίου µπορούν να αποτελέσουν από µόνες τους στόχους και όχι απλά εργαλεία 

για την επίτευξη άλλων στόχων
10

.  

Είναι κοινώς αποδεκτό πως οι κοινωνικές επιχειρήσεις επιδιώκουν την 

επίτευξη κοινωνικών στόχων απασχολούµενες σε οικονοµικές και εµπορικές 

δραστηριότητες. Κατά συνέπεια, οι περισσότεροι ερευνητές επικεντρώνονται στις 

δύο πρώτες κατηγορίες στόχων.  

Στους κοινωνικούς στόχους της κοινωνικής επιχείρησης περιλαµβάνονται:  

� Η δηµιουργία σταθερών θέσεων εργασίας 

� Η πρόσβαση στην απασχόληση από άτοµα που αντιµετωπίζουν τον 

κοινωνικό αποκλεισµό  

� Η παροχή υπηρεσιών βασισµένων στην τοπικότητα  

� Η δηµιουργία ευκαιριών κατάρτισης και ανάπτυξης προσωπικών 

δεξιοτήτων  
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� Η µέγιστη δυνατή νοµιµοποίησή τους τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά  

� Η δραστηριοποίησή τους µε προσανατολισµό υπέρ της κοινωνίας 

Στους οικονοµικούς στόχους της κοινωνικής επιχείρησης περιλαµβάνονται:  

• Η δηµιουργία απασχόλησης  

• Η παροχή αγαθών και υπηρεσιών που η αγορά και ο δηµόσιος τοµέας είναι 

απρόθυµοι ή 

• αδύναµοι να παρέχουν  

Η ιδέα της κοινωνικής οικονοµίας, της οποίας µέρος αποτελεί ο θεσµός της 

κοινωνικής επιχείρησης, περιλαµβάνει ένα κριτήριο- κλειδί: τον στόχο να υπηρετεί τα 

µέλη της κοινωνίας και όχι να δηµιουργεί κέρδος
11

.  

Οι κοινωνικές επιχειρήσεις τείνουν να προωθούν συλλογικά οφέλη καθώς 

διοικούνται από άτοµα που δεν είναι µόνο επενδυτές, οι οποίοι στοχεύουν στην 

επίτευξη της δηµιουργίας κεφαλαίου, αλλά ευαισθητοποιηµένα κοινωνικά άτοµα που 

προωθούν άλλα είδη στόχων όπως την επίτευξη ενός ολοκληρωµένου έργου, την 

καλύτερη ποιότητα των προϊόντων που παράγουν ή την προσβασιµότητα στις 

υπηρεσίες που παρέχουν. Επίσης, προωθούν τη συνεργασία κοινοτήτων 

(γεωγραφικών, συµφερόντων, επιχειρηµατικών) αποβλέποντας σε έναν κοινό σκοπό 

και συχνά υπό συνθήκες υψηλών απαιτήσεων. Ο υπέρτατος στόχος των κοινωνικών 

επιχειρήσεων είναι η µακροπρόθεσµη βιωσιµότητά τους. Η δραστηριότητά τους 

καθοδηγείται από την αποστολή τους που είναι η αντιµετώπιση οικονοµικών και 

κοινωνικών προβληµάτων, όπως π.χ. το κλείσιµο ενός εργοστασίου, ο κοινωνικός 

αποκλεισµός, η απουσία µιας σηµαντικής υπηρεσίας και η έλλειψη ευκαιριών 

απασχόλησης. Γι’ αυτό το λόγο βασική επιδίωξή τους αποτελεί η ενσωµάτωση των 

κοινωνικών στόχων τους στη δραστηριότητά τους, η οριοθέτηση και κατανόηση των 

οποίων αποτελεί απαραίτητη συνθήκη
12

. 

 

 

                                                 
11
Χρυσάκης, Μ., Ζιώµας, ∆., Χατζαντώνης, ∆. και Καραµητροπούλου, Ντ. (2002), Προοπτικές 

Απασχόλησης στον τοµέα της Κοινωνικής οικονοµίας. Σάκκουλα, Αθήνα, σελ. 33-38. 
12
Χρυσάκης, Μ., Ζιώµας, ∆., Χατζαντώνης, ∆. και Καραµητροπούλου, Ντ. (2002), Προοπτικές 

Απασχόλησης στον τοµέα της Κοινωνικής οικονοµίας. Σάκκουλα, Αθήνα, σελ. 33-38. 



Κεφάλαιο 2ο : Ίδρυση Κοινωνικής Επιχείρησης 
 

2.1 Σύσταση Ιδρυτικής Ομάδας 

Τα µέλη της επιχείρησης θα έχουν άµεση ή έµµεση σχέση µε άτοµα µε ειδικές 

ανάγκες. Για παράδειγµα το ένα µέλος µπορεί να είναι νοσηλευτής σε άτοµα µε 

ειδικές ανάγκες (ψυχιατρικά προβλήµατα). Θέλουµε λοιπόν να δηµιουργήσουµε µια 

επιχείρηση στην οποία τα άτοµα αυτά θα έχουν την δυνατότητα να εργασθούν, αφού 

περάσουν µια διαδικασία εκπαίδευσης από ειδικούς. Σαν εργαζόµενοι σε χώρους 

όπου υπάρχουν µόνο άτοµα µε ειδικές ανάγκες διαπίστωσαν ότι τα άτοµα αυτά (ή τα 

περισσότερα από αυτά), έχουν την δυνατότητα µε την κατάλληλη εκπαίδευση να 

γίνουν ισότιµα µέλη στην κοινωνία, µέσω της εργασίας τους. Το επίδοµα που 

παίρνουν τα Α.Μ.Ε.Α. από το κράτος, λειτουργεί σαν παγίδα. «Έχοντας χρήµατα, δεν 

είναι ανάγκη να εργασθούν». Κύριος στόχος τους ήταν το άνοιγµα θέσεων για 

Α.Μ.Ε.Α. 

 

2.2 Επιλέγοντας οικονομική δραστηριότητα 

 

Για την ίδρυση των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων έχει συσταθεί 

το µητρώο Κοινωνικής Οικονοµίας. Το Τµήµα Μητρώου Φορέων Κοινωνικής και 

Αλληλέγγυας Οικονοµίας, βρίσκεται στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Είναι η αρµόδια διοικητική αρχή για τον 

έλεγχο της νοµιµότητας κατά τη σύσταση των Κοινωνικών Συνεταιριστικών 

Επιχειρήσεων και των Συνεταιρισµών Εργαζοµένων, ελέγχει και εποπτεύει την 

νοµιµότητα αυτών των επιχειρήσεων και των πράξεών που έχουν καταχωρήσει στο 

µητρώο υποχρεωτικά κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τους. Επίσης το Τµήµα 

Μητρώου Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας είναι υπεύθυνο για την 

απόδοση της ιδιότητας του Φορέα Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας στα 

νοµικά πρόσωπα του στοιχείου δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3.  

Το Γενικό Μητρώο αποτελεί ένα ∆ηµόσιο Βιβλίο που τηρείται σε 

ηλεκτρονική µορφή και η πρόσβαση στους ενδιαφεροµένους γίνεται ατελώς και εκεί 

εγγράφονται οι Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας. Η διαδικασία 

ίδρυσης των Κοινωνικών Επιχειρήσεων γίνεται µέσα από το Βιβλίο του µητρώου µε 



ηλεκτρονικό τρόπο. Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση που βρίσκεται σε 

διαδικασία ίδρυσης είναι υποχρεωµένη να υποβάλλει στο µητρώο µια σειρά από 

δικαιολογητικά σε δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο µετά την υποβολή δικαιολογητικών 

γίνεται ο πρώτος έλεγχος από το Τµήµα Μητρώου, στη συνέχεια σε δεύτερο στάδιο 

υποβάλλονται τα πρόσθετα στοιχεία από την Κοινωνική Επιχείρηση, γίνεται ο 

τελικός έλεγχος, εγκρίνεται ή όχι το αίτηµα και σε περίπτωση έγκρισης δίνεται και η 

βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Κοινωνικής Οικονοµίας. Το Τµήµα Μητρώου 

ελέγχει και εποπτεύει την Κοινωνική Επιχείρηση σε όλη τη διάρκεια της λειτουργίας 

της. Οι ενέργειες που πρέπει να κάνει η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση κατά 

τη διάρκεια του πρώτου σταδίου της διαδικασίας υποβολής της αίτησης – ένταξης 

στο Μητρώο είναι:  

1.Συµπλήρωση και αποστολή της αίτησης εγγραφής της στο Μητρώο,  

2.∆ηµιουργία καταστατικού, το οποίο θα είναι υπογεγραµµένο από όλα τα 

ιδρυτικά µέλη,  

3.Υπεύθυνη ∆ήλωση από τα ιδρυτικά µέλη, για την µη συµµετοχή τους σε 

άλλη Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση  

4.Υπεύθυνη ∆ήλωση για την απασχόληση ατόµων από ευάλωτες οµάδες 

πληθυσµού, τουλάχιστον το 40% του συνόλου των απασχολούµενων.  

Αυτή η δήλωση υποβάλλεται µόνο από τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές 

Επιχειρήσεις Ένταξης. Στη συνέχεια το Τµήµα Μητρώου αφού λάβει την αίτηση µε 

τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα ελέγχει και εφόσον είναι εντάξει, πραγµατοποιεί 

την εγγραφή της. 

 

 

 

 

 

 

 



Κεφάλαιο 3ο: Διαδικασίες Υλοποίησης της Κοινωνικής 

Επιχείρησης 

 

3.1 Επιλογή της νομικής μορφής 

 

Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (ΚΟΙΝΣΕΠ) είναι µία καινοτόµος 

νοµική µορφή ιδιωτικής επιχείρησης που θεσµοθετήθηκε πρόσφατα στην Ελλάδα. 

Είναι µια µορφή αστικού συνεταιρισµού, όπου 5 ή περισσότεροι άνθρωποι ενώνουν 

τις δυνάµεις τους για να κάνουν µια κοινά διοικούµενη εταιρεία. Ο καθένας έχει µια 

ψήφο και έτσι ο κάθε συνεταίρος έχει λόγο στη διοίκηση της ΚΟΙΝΣΕΠ. Συνεταίρος 

σε µια ΚΟΙΝΣΕΠ µπορεί να είναι οποιοσδήποτε: άνεργος, επιχειρηµατίας, φοιτητής, 

συνταξιούχος, εργαζόµενος, δηµόσιος υπάλληλος κοκ.  

Η σύσταση της Κοιν.Σ.Επ., η σχέση µεταξύ µελών της, η διοίκηση, η λειτουργία 

της, καθώς και η λύση της διέπονται από το ν. 1667/1986 (Α' 196), εκτός αν ορίζεται 

διαφορετικά στο νόµο 4019/2011. Σύµφωνα µε την Ελληνική νοµοθεσία 4019/2011 

είναι "νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και αποτελεί συνεταιρισµό κοινωνικής 

ωφέλειας µε αντικείµενο την παραγωγή, προµήθεια ή παροχή αγαθών και υπηρεσιών 

γενικού συµφέροντος η οποία διαθέτει την εµπορική ιδιότητα". Για τη σύσταση της 

Κοιν.Σ.Επ. τηρείται η διαδικασία ίδρυσης ενός αστικού συνεταιρισµού. Η Ελληνική 

πολιτεία επιτρέπει στους κοινωνικούς επιχειρηµατίες να διανείµουν ένα ποσοστό των 

κερδών µε χαµηλή φορολογική κλίµακα και στους ιδίους αλλά και στους 

εργαζοµένους τους. Το υπόλοιπο ποσό επανεπενδύεται αφορολόγητο. Από τα κέρδη 

το 5% διατίθεται για το σχηµατισµόαποθεµατικού, έως35% διανέµεται στους/ις 

εργαζόµενους/ες της επιχείρησης ως κίνητρο παραγωγικότητας σύµφωνα µε το 

καταστατικό και το 60% τουλάχιστον, διατίθεται για δραστηριότητες της επιχείρησης 

και νέες θέσεις εργασίας.  

Υπάρχουν τρεις τύποι κοινωνικών επιχειρήσεων:  

� Ένταξης, που αφορούν στην ένταξη στην οικονοµική και κοινωνική ζωή των 

ατόµων που ανήκουν στις ευάλωτες οµάδεςπληθυσµού.  

� Κοινωνικής φροντίδας, που αφορούν στην παραγωγή και παροχή προϊόντων 

και υπηρεσιών σε συγκεκριµένες οµάδεςπληθυσµού.  



� Συλλογικού σκοπού, που αφορούν σε διάφορες δράσεις που προάγουν το 

τοπικό και συλλογικό συµφέρον.  

Η Κοινωνική Επιχείρηση ώστε να αποκτήσει νοµική µορφή και να αρχίσει να 

λειτουργεί κανονικά απαιτεί ορισµέναβήµατα βάσει της νοµοθεσίας. Παρακάτω , θα 

τα δούµε αναλυτικά. Αρχικά, πρέπει να κάνουµε εγγραφή στο Γενικό Μητρώο 

Κοινωνικής Οικονοµίας. Το Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονοµίας είναι δηµόσιο 

βιβλίο που τηρείται σε ηλεκτρονική µορφή. Στο Μητρώο εγγράφονται υποχρεωτικά 

οι Κοιν.Σ.Επ. Το Μητρώο τηρείται στο Τµήµα Μητρώου Κοινωνικής Οικονοµίας της 

∆ιεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Πρόνοιας. Η πρόσβαση σε αυτό γίνεται ατελώς από οποιονδήποτε 

ενδιαφερόµενο. 

Πριν, όµως, καταλήξουµε στο Τµήµα Κοινωνικού Μητρώου πρέπει να 

συντάξουµε καταστατικό και να υποβάλλουµεαίτηµα εγγραφής στο Γενικό Μητρώο 

Κοινωνικής Οικονοµίας. Εδώ , µε τη βοήθεια το ειδικού δικηγόρου µας 

συµπληρώσαµε την αίτηση εγγραφής, υπογράψαµε ξεχωριστά το κάθε ιδρυτικό 

µέλος υπεύθυνη δήλωση περί συµµετοχής ή µη σε άλλη Κοιν.Σ.Επ. και άλλη µία 

υπεύθυνη δήλωση περί τήρησης του κριτηρίου απασχόλησης ατόµων από ευάλωτες 

οµάδεςπληθυσµού σε ποσοστό τουλάχιστον 40%. Εφόσον υποβάλλουµε αυτά τα 

ζητούµενα έγγραφα , το Τµήµα Μητρώου τα ελέγχει και στην εγγραφή της Κοιν.Σ.Επ 

στο Μητρώο , εκδίδει Βεβαίωση Εγγραφής , η οποία ισχύει µόνο για έναρξη 

δραστηριότητας στο ∆.Ο.Υ. και προβαίνει σε σήµανση του καταστατικού και 

αποστολή του στην Κοιν.Σ.Επ. 

Μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω, υποβάλλουµε στο Τµήµα 

Μητρώου,αίτηση καταχώρισης προσθέτων στοιχείων όπου καταχωρήσαµε την 

ακριβή διεύθυνση του Κέντρου Ψυχολογικής Υποστήριξης, τη ∆.Ο.Υ. στην οποία 

υπάγεται, των Αµπελοκήπων στην προκειµένη περίπτωση, Α.Φ.Μ. και Κ.Α.∆. , το 

ετήσιο πρόγραµµα δραστηριοτήτων και τη σύνθεση της ∆ιοικούσας Επιτροπής. 

Επίσης υποβάλλουµε στη ∆.Ο.Υ. Αµπελοκήπων τη βεβαίωση Έναρξης 

∆ραστηριότητας και πρακτικό συγκρότησης σε σώµα της ∆ιοικούσας Επιτροπής. Το 

Τµήµα Μητρώου µε τη σειρά του , ελέγχει τα υποβληθέντα στοιχεία και προβαίνει σε 

έγκριση του αιτήµατος και έκδοση Βεβαίωσης Εγγραφής , η οποία έχει ισχύ έως την 

υποβολή του πρώτου Ετήσιου Προγράµµατος∆ραστηριοτήτων και Απολογισµού, 



οπότε αντικαθίσταται από το Πιστοποιητικό Μέλος του Μητρώου. Εν κατακλείδι , η 

σύσταση της Κοινωνικής Επιχείρησης, ολοκληρώνεται µετά την υποβολή , το έλεγχο 

και την αποδοχή των σχετικών εγγράφων από τους αρµόδιους φορείς. Μετά την 

διεκπεραίωση των παραπάνω το µόνο που υπολείπεται είναι η ρύθµιση των 

φορολογικών και ασφαλιστικών θεµάτων, των οποίων τη διαδικασία, θα δούµε σε 

επόµενη υποενότητα. 

3.2 Διαμόρφωση του Κοινωνικού Επιχειρηματικού Σχεδίου 

Στην Αµφιλοχία σήµερα δεν λειτουργεί κάποιο ειδικό κέντρο για τις 

ευαίσθητες κοινωνικά οµάδες. Προτείνω να εξετάσουµε τη λύση της δηµιουργίας 

µιας  κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης- ΚΟΙΝΣΕΠ µε ειδικό σκοπό για τον 

οποίο θα δηµιουργηθεί είναι η ένταξη ευάλωτων οµάδων στην αγορά εργασίας και 

θα λειτουργεί σαν καφετέρια και κέντρο τεχνών. Η Κοινωνική Συνεταιριστική 

Επιχείρηση «Μύρτιλλο» θα είναι µια καινοτόµα αυτοδύναµη επιχειρηµατική και 

εκπαιδευτική οντότητα, στην οποία όλοι οι υπάλληλοι είναι από κοινού υπεύθυνοι 

για την βιωσιµότητά της. Στόχος είναι η πλειοψηφία των εργαζοµένων στο 

«Μύρτιλλο» να ανήκουν στις ευαίσθητα κοινωνικές οµάδες και πιθανότητα άτοµα µε 

ειδικές ανάγκες. 

Κοινωνική Οικονοµία, ορίζεται το σύνολο των οικονοµικών, 

επιχειρηµατικών, παραγωγικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων, οι οποίες 

αναλαµβάνονται από νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων, των οποίων ο 

καταστατικός σκοπός είναι η επιδίωξη του συλλογικού οφέλους και η εξυπηρέτηση 

γενικότερων κοινωνικών συµφερόντων. 

 



Οι Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης, αφορούν στην οικονοµική και κοινωνική ένταξη των 

ατόµων που ανήκουν σε ευάλωτες οµάδες πληθυσµού. 

Σε αυτές τις επιχειρήσεις, ποσοστό 40% τουλάχιστον, των εργαζοµένων 

ανήκουν υποχρεωτικά στις ευάλωτες οµάδες πληθυσµού. Τα θετικά στοιχεία αυτών 

των επιχειρήσεων είναι: 

• ∆ίνουν προτεραιότητα στον ανθρώπινο παράγοντα και την κοινωνική 

αποστολή σε σχέση µε τον οικονοµικό σκοπό.  

• Η εθελοντική και ανοικτή συµµετοχή των µελών.  

• Ο δηµοκρατικός έλεγχος και η συµµετοχή των µελών.  

• Ο συνδυασµός των ενδιαφερόντων των µελών, των χρηστών και του γενικού 

καλού.  

• Η αυτόνοµη διοίκηση και η ανεξαρτησία από τις δηµόσιες αρχές. 

Τα µέλη στην Κοιν.Σ.Επ. ένταξης, συµµετέχουν ως εξής:  

• ∆ιαθέτουν τουλάχιστον από µια υποχρεωτική συνεταιριστική µερίδα, σαν 

ελάχιστη χρηµατική συµµετοχή στο κεφάλαιο της επιχείρησης, το ύψος της 

οποίας ορίζεται ελεύθερα από το καταστατικό και είναι ίσο για όλα τα µέλη.  

• Συµµετέχουν ισότιµα µε µία ψήφο στις Γενικές Συνελεύσεις (ανεξάρτητα από 

τον αριθµό των συνεταιριστικών µερίδων).  

• Εργάζονται µε κανονική έµµισθη εργασία, διατηρώντας τυχόν λαµβανόµενο 

επίδοµα.  

Επέλεξαν να δηµιουργήσουµε Κοιν.Σ.Επ. και όχι άλλη µορφή επιχείρησης διότι:  

• ∆ίνει προτεραιότητα στον ανθρώπινο παράγοντα και την κοινωνική 

αποστολή, παρά στον οικονοµικό σκοπό.  

• Τουλάχιστον το 40% των εργαζοµένων είναι Α.Μ.Ε.Α.  

• ∆ιότι η Κοιν.Σ.Επ. έχει αυτόνοµη διοίκηση και ανεξαρτησία από τις δηµόσιες 

αρχές 

• Οι εργαζόµενοι στην Κοιν.Σ.Επ. δικαιούνται να συνεχίζουν να λαµβάνουν το 

επίδοµα αναπηρίας που δικαιούνται, ενώ παράλληλα καλύπτονται από την 

Κοιν.Σ.Επ. η αµοιβή τους και οι ασφαλιστικές εισφορές. 



 

 

3.3 Φορολογικά και Ασφαλιστικά Θέματα 

 

Οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις φορολογούνται µε Φόρο 

Προστιθέµενης Αξίας µε βάση το Ν.2859/2000. Μπορεί να εξαιρεθούν από αυτό το 

φόρο µόνο στην περίπτωση που εξαιρείται η παρεχόµενη υπηρεσία από αυτό το 

φόρο. Για παράδειγµα εξαιρούνται από το φόρο οι υπηρεσίες που παρέχονται από το 

επάγγελµα του εκπαιδευτικού ή του ιατρού. Ο φόρος εισοδήµατος που επιβάλλεται 

είναι µε συντελεστή 29% στα καθαρά κέρδη. Επίσης οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές 

Επιχειρήσεις είναι υποχρεωµένες να καταβάλλουν τέλος επιτηδεύµατος, µετά τα 

πέντε πρώτα χρόνια της λειτουργίας τους ,το οποίο ανέρχεται σε 500 ευρώ, σύµφωνα 

µε το άρθρο 73, του Ν.4430/2016. Στο ίδιο σηµείο αναφέρεται ότι για τα 

υποκαταστήµατα το τέλος επιτηδεύµατος ανέρχεται σε 250 ευρώ. 

Μόνο η συµµετοχή ενός φυσικού προσώπου στην Κοινωνική Συνεταιριστική 

Επιχείρηση, δεν του προσδίδει την εµπορική ιδιότητα και δεν δηµιουργεί 

ασφαλιστικές και φορολογικές υποχρεώσεις (Ν.4430/2016). Τα µέλη της Κοινωνικής 

Συνεταιριστικής Επιχείρησης µπορεί να προσφέρουν εθελοντικά την εργασία τους ή 

να είναι κανονικοί εργαζόµενοι σε αυτή. Όταν είναι εργαζόµενοι αµείβονται 

κανονικά για την εργασία τους και έχουν τα ίδια δικαιώµατα και υποχρεώσεις µε τους 

άλλους εργαζόµενους ενώ είναι υποχρεωτική η ασφάλισή τους στο Ι.Κ.Α. Όταν 

προσφέρουν την εργασία τους εθελοντικά, δεν υπάρχουν ασφαλιστικές υποχρεώσεις 

ούτε για την επιχείρηση ούτε για τους εργαζοµένους. Η Κοινωνική Συνεταιριστική 

Επιχείρηση σαν Φορέας Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας οφείλει να τηρεί 

Μητρώο Εθελοντών στο οποίο καταγράφονται όσοι δεν είναι µέλη και προσφέρουν 

εθελοντικά την εργασίας τους και υποστηρίζουν τις δράσεις της. Ο τρόπος µε τον 

οποίο θα τηρείται το Μητρώο Εθελοντών καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού 

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Εγκύκλιος του 

ΟΑΕΕ, µε αριθµό 49/16- 10-2012). 

 Για την έναρξη δραστηριότηταςτης τρέχουσας κοινωνικής επιχείρησης 

καταθέσαµε στην εφορία:  



• Επικυρωµένο αντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας όλων των µελών.  

• Φυσική παρουσία προέδρου ΚΟΙΝΣΕΠ.  

• Καταστατικό µε κατάλληλη σήµανση από το Μητρώο. 

• Υπεύθυνη δήλωση του παραχωρητή του χώρου κατατεθειµένη στη ∆ΟΥ του. 

• Εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας σύµφωνα µε την οποία αναστέλλεται η 

υποχρέωση ασφάλισης των µελών της ΚΟΙΝΣΕΠ.  

• Αριθµό Μητρώου Κοινωνικής Επιχειρηµατικότητας.  

• Χαρτί αυτοψίας (έλεγχος από ∆ΟΥ όπου απαιτείται).  

• ∆ήλωση έναρξης εργασιών µη φυσικού προσώπου και δήλωση σχέσεων 

φορολογούµενου. 

Όσον αφορά την τήρηση βιβλίων και στοιχείων, το Κέντρο Ψυχολογικής 

Υποστήριξης «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» έχοντας νοµική µορφή ΚΟΙΝΣΕΠ, εντάσσεται σε 

κατηγορία βιβλίων ανάλογα µε το ύψος των ακαθάριστων εσόδων, δηλαδή τηρούν 

βιβλία Β’ κατηγορίας (µέχρι ποσού 1.500.000 ευρώ) ή Γ’ κατηγορίας (άνω των 

1.500.000 ευρώ). Συνεπώς, στη δική µας περίπτωση, τηρούνται βιβλία Β’ 

κατηγορίας. Για την πρώτη θεώρηση των βιβλίων απαιτούνται:  

• Έντυπο Β1/TAXIS.  

• ∆ελτίοαστυνοµικής ταυτότητας του Προέδρου ΚΟΙΝΣΕΠ.  

• Βεβαίωση περί ύπαρξης ή µη χρεών από φόρους, τέλη ή εισφορές, εφόσον 

αυτά προέρχονται από την άσκηση ατοµικής επιχείρησης του µέλους και όχι 

από συµµετοχή του σε άλλο νοµικό πρόσωπο 

• Βεβαίωση από τα αρµόδιατµήµατα ΦΠΑ και Εισοδήµατος ότι έχουν 

υποβληθεί κανονικά οι δηλώσεις απόδοσης οποιασδήποτε επιχείρησης.  

• Βεβαίωση από ΙΚΑ ότι δεν έχουν απογραφεί και δεν απασχολούν προσωπικό.  

• Εγκύκλιος απαλλαγής από τον Οργανισµό Απασχόλησης Ελευθέρων 

Επαγγελµατιών (ΟΑΕΕ). 

 

 

 

 

 



Κεφάλαιο 4ο: Χρηματοδότηση 
 

4.1 Δημόσιες πήγες χρηματοδότησης 

Το Στρατηγικό Σχέδιο ∆ράσης για την Ανάπτυξη του Τοµέα της Κοινωνικής 

Επιχειρηµατικότητας προβλέπει:  

� Πρακτική άσκηση µέχρι δύο µελών ΚΟΙΝΣΕΠ σε κοινωνική επιχείρηση του 

εξωτερικού µε κάλυψη οδοιπορικών και εξόδων διαµονής από το Πρόγραµµα 

ERASMUS-entrepreneurs και επιπλέον καταβολή υποτροφίας 3.000€ για 

πρακτική άσκηση 3 µηνών ανά µέλος-επιχειρηµατία. 

 

� Ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας των νεοσύστατων ή των υπό ίδρυση 

ΚΟΙΝΣΕΠ µέσω της χρηµατοδότησης για αγορά εταιρικών µεριδίων από τα 

ενδιαφερόµενα µέλη.  

5.000€ για δικαιούχο ΑΜΕΑ.  

4.000€ για δικαιούχο από ευάλωτες οµάδες.  

3.000€ για δικαιούχο από ειδικές οµάδεςπληθυσµού.  

 

�  Επιχορήγηση νεοπροσλαµβανόµενων σε ΚΟΙΝΣΕΠ οι οποίες έχουν εγγραφεί 

στο Μητρώο Κοινωνικής Οικονοµίας και έχουν κλείσει την πρώτη του 

διαχειριστική χρήση ή έχουν ήδη υποβάλλει το πρώτο Ετήσιο 

Πρόγραµµα∆ραστηριοτήτων και Απολογισµού. Το ύψος της επιχορήγησης 

είναι ίδιο µε το παραπάνω. 5.000€ για δικαιούχο ΑΜΕΑ, 4.000€ για 

δικαιούχο από ευάλωτες οµάδες και 3.000€ για δικαιούχο από ειδικές 

οµάδεςπληθυσµού.  

 

�  Το Στρατηγικό Σχέδιο όσο και ο Ν.4019/2011 αναφέρονται στο Ταµείο 

Κοινωνικής Οικονοµίας, το οποίο αναµένεται να συσταθεί µε κοινή απόφαση 

των υπουργών Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, και 

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας µε στόχο τη χρηµατοδότηση 

των ΚΟΙΝΣΕΠ. 

 



Εκτός από την απευθείας χρηµατοδότηση από το δηµόσιο τοµέα, µπορούν να 

υπογραφούν και δηµόσιεςσυµβάσεις κοινωνικής αναφοράς. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

έχουν ήδη εκδοθεί οδηγίες για την συµπερίληψη κοινωνικών κριτηρίων στην 

ανάθεση δηµοσίωνσυµβάσεων. Στην Ελλάδα συγκεκριµένα, το άρθρο 12 του Ν. 

4019/2011 αναφέρει «οι ΚΟΙΝΣΕΠ ως συµβαλλόµενοι µπορούν να συνάπτουν 

προγραµµατικέςσυµβάσεις µε αντισυµβαλλόµενους το ∆ηµόσιο ή τον ευρύτερο 

δηµόσιο τοµέα και τους ΟΤΑ πρώτου και δευτέρου βαθµού, για την υλοποίηση 

δράσεων που αναφέρονται στους καταστατικούς σκοπούς των αντισυµβαλλοµένων». 

Εντούτοις, µέχρι και σήµερα δεν έχει καταρτιστεί ένα ολοκληρωµένο σχέδιο για τις 

∆ηµόσιεςΣυµβάσεις Κοινωνικής Αναφοράς αλλά έχουν αναπτυχθεί κοινωνικές 

επιχειρήσεις µε τη στήριξη της τοπικής αυτοδιοίκησης.Όπως συνέβη και στη δική 

µας περίπτωση. 

4.2 Ευρωπαϊκά Προγράμματα 

Οι Ευρωπαϊκές είναι σαφώς περισσότερες και πιο ολοκληρωµένες, µιας και ο 

θεσµός των κοινωνικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα θεσµοθετήθηκε τα τελευταία 

χρόνια. Παρακάτω, θα δούµεορισµένες από αυτές και ποια πηγή χρηµατοδότησης 

ήταν η καλύτερη επιλογή για την κοινωνική µας επιχείρηση. 

Στην συγκεκριµένη περίπτωση επιλέχθηκε το πρόγραµµα JESSICA (Joint 

EuropeanSupportforSustainableInvestmentinCityAreas – Κοινή Ευρωπαϊκή Στήριξη 

για τις Βιώσιµες Επενδύσεις στις Πόλεις), το οποίο αποτελεί µια νέα δράση πολιτικής 

και στόχο έχει να αναπτύξει ένα πλαίσιο για την διευρυµένη συνεργασία µεταξύ του 

δηµόσιου , ιδιωτικού και του τραπεζικού τοµέα στην ΕΕ στις επενδύσεις και τους 

µηχανισµούς χρηµατοδότησης για την βιώσιµη αστική ανάπτυξη. Πρέπει να 

σηµειωθεί ότι στοχεύει αποκλειστικά σε έργα που είναι προσοδοφόρα. Το πρόγραµµα 

JESSICA αποτελεί ουσιαστικά µια πλατφόρµα που επιτρέπει στις δηµόσιες αρχές στα 

κράτη µέλη, (σε εθνικό, περιφερειακό ή επίπεδο πόλης) από την µια πλευρά, και στην 

ΕΕ σε συνεργασία µε την ΕΤΕπ και στο Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας από 

την άλλη πλευρά να συνεργαστούν στενά µε τον ιδιωτικό τοµέα και το διεθνές και 

ευρωπαϊκό τραπεζικό και χρηµατοπιστωτικό τοµέα κάτω από οποιοδήποτε πιθανό 

σχήµα και µορφή συνεργασίας ιδιωτικού και δηµοσίου για την αστική επένδυση και 

ανάπτυξη.  



Κεντρικός στόχος της πρωτοβουλίας JESSICA είναι η κινητοποίηση 

κεφαλαίων για τη χρηµατοδότηση ολοκληρωµένων δράσεων αστικής ανάπτυξης. 

Ειδικότερα, στόχο αποτελεί η ανάπτυξη του αστικού χώρου και η δηµιουργία θέσεων 

εργασίας µέσω της υλοποίησης και λειτουργίας έργων αστικής ανάπτυξης. Πρέπει να 

σηµειωθεί εδώ ότι το πρόγραµµα JESSICA προσφέρει νέες δυνατότητες και ευελιξία 

στα κράτη µέλη και στις ∆ιαχειριστικές Αρχές των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων αλλά 

παραµένει µέσα στο νοµοθετικό πλαίσιο της Ευρώπης (για παράδειγµα σε ότι αφορά 

στον ανταγωνισµό, στην κρατική βοήθεια και την δηµόσια προµήθεια). Το 

πρόγραµµα JESSICA αναπτύχθηκε από την ΕΕ και την ΕΤΕπ σε συνεργασία µε το 

Συµβούλιο της Τράπεζας Ευρωπαϊκής Ανάπτυξης (CEB) µε σκοπό να προάγει τις 

βιώσιµες επενδύσεις στην ανάπτυξη και στην εργασία στις αστικές περιοχές. Στόχο 

έχει να απαντήσει στις απαιτήσεις των κρατών µελών και στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο για την αστική αναγέννηση και αστικών επενδύσεων (Πηγή:Jessica 4 

Cities, σ. 28). 

 Τα κράτη µέλη κάτω από αυτές τις νέες διαδικασίες έχουν την δυνατότητα να 

κάνουν χρήση των ευρωπαϊκών χρηµατοδοτήσεων από τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία, ώστε 

να δηµιουργηθούν επιστρεπτέες επενδύσεις σε έργα τα οποία αποτελούν τµήµατα 

σχετικώνσχεδιασµού που ορίζονται από τους δήµους , σε συµφωνία µε τον 

Κανονισµό Ν. 1080 /2006 και τους ειδικότερους διοικητικούς και θεσµικούς κανόνες 

στο εθνικό, περιφερειακό τοπικό πλαίσιο (ΟΣΑΑ). Οι επενδύσεις κεφαλαίων 

πραγµατοποιούνται µε την µορφή, δανείων µετοχών και εγγυήσεων και διανέµονται 

στα έργα µέσω των Ταµείων Αστικής Ανάπτυξης και όπου απαιτείται µέσω των 

Ταµείων Χαρτοφυλακίου. Η πρωτοβουλία JESSICA δεν αποτελεί νέα πηγή 

χρηµατοδότησης για τα κράτη µέλη, αλλά αποτελεί ένα νέο µέσο αξιοποίησης των 

υφιστάµενων επιχορηγήσεων των διαρθρωτικών ταµείων για τη στήριξη σχεδίων 

αστικής ανάπτυξης. 

Το λειτουργικό πλαίσιο του JESSICA καθορίζεται από το νοµοθετικό πλαίσιο 

που διέπει τα διαρθρωτικά ταµεία της ΕΕ για την περίοδο 2007 – 2013. Το πλαίσιο 

αυτό περιλαµβάνει τα άρθρα 36, 44 και 78 του Κανονισµού 1083/2006 του 

Συµβουλίου, τα άρθρα 7 και 8 του Κανονισµού 1080/2006 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και τα άρθρα 43, 44, 45 και 46 του Κανονισµού 

1828/2006 της Επιτροπής. Στο εθνικό επίπεδο ωστόσο, κατά την εφαρµογή του 



JESSICA πρέπει να λαµβάνεται υπόψη το υφιστάµενο πολεοδοµικό, κοινωνικό, 

οικονοµικό και διοικητικό πλαίσιο σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. 

 

Συμπεράσματα 
 

Η ανάλυση SWOT, όπως έχει ήδη αναφερθεί, είναι ένα ισχυρό εργαλείο που 

βοηθά στη λήψη επιχειρηµατικών αποφάσεων, αξιολογώντας το εσωτερικό και το 

εξωτερικό περιβάλλον ενός οργανισµού (Hill&Westbrook, 1997, Παναγιώτου, 2003, 

Coman&Ronen, 2009, Helms&Nixon, 2010, Abdiey al. 2011). Η ανάλυση SWOT 

χρησιµοποιείται για την αξιολόγηση της κατάστασης µια επιχείρησης ή ενός 

οργανισµού και αποτελεί ένα ιδιαίτερα χρηστικό εργαλείο, όταν υπάρχει ανάγκη 

στρατηγικού σχεδιασµού ή λήψης αποφάσεων (Helms&Nixon, 2010, Abdi et al. 

2011). Με την ανάλυση SWOT εξετάζονται τα δυνατά (Strength) και τα αδύνατα 

(Weaknesses) στοιχεία µιας επιχείρησης, καθώς και οι ευκαιρίες (Opportunitites) και 

οι απειλές (Threats) στο περιβάλλον που δραστηριοποιείται η επιχείρηση ή ο 

οργανισµός (Hill&Westbrook, 1997, Coman&Ronen, 2009, Helms&Nixon, 2010, 

Abdiey al. 2011). Τα δυνατά και τα αδύνατα στοιχεία του οργανισµού αφορούν το 

εσωτερικό του περιβάλλον, ενώ οι ευκαιρίες και οι απειλές αντανακλούν το 

εξωτερικό περιβάλλον του οργανισµού, τις µεταβλητές, δηλαδή, που µπορούν να 

επηρεάσουν άµεσα την πορεία του (Hill&Westbrook, 1997, Coman&Ronen, 2009). 

Με άλλα λόγια, η ανάλυση SWOT στοχεύει στη δηµιουργία και επέκταση 

µελλοντικών ευκαιριών, µέσω της εκµετάλλευσης των δυνατοτήτων και τον 

περιορισµό των αδυναµιών και των απειλών, µε τη µετατροπή των αδυναµιών σε 

ευκαιρίες (Παναγιώτου, 2003).  

Μελετώντας το «Μύρτιλλο», προκύπτει ότι τα δυνατά στοιχεία του 

οργανισµού είναι:  

• Νέες παιδαγωγικές µέθοδοι 

• Εφαρµόζονται νέες παιδαγωγικές µέθοδοι, που δεν συναντώνται στην 

επίσηµη εκπαίδευση και είναι ιδιαίτερα ελκυστικές στα παιδιά. Με τον τρόπο 

αυτό, επιτυγχάνεται η συµµετοχή τόσο των µικρών µαθητών όσο και των 



γονιών τους, µια και οι δραστηριότητες του «Μύρτιλλου» αφορούν όλα τα 

µέλη της κοινότητας.  

• Γνώση του αντικειµένου Οι υπεύθυνοι του «Μύρτιλλου»  διαθέτουν την 

κατάλληλη κατάρτιση, έχοντας κάνει σπουδές τόσο στην Ελλάδα όσο και στο 

εξωτερικό. Αυτό τους καθιστά γνώστες του παιδαγωγικού αντικειµένου και 

παράλληλα φορείς νέων τάσεων τόσο στην εκπαίδευση όσο και τις 

πολιτιστικές δραστηριότητες.  

• Η επαφή µε την κοινότητα Στα δυνατά στοιχεία του οργανισµού είναι η επαφή 

και η συνεργασία µε την τοπική κοινότητα. Θα µπορούσαµε να πούµε ότι το 

«Μύρτιλλο»  και η τοπική κοινότητα αποτελούν συγκοινωνούντα δοχεία, µε 

το ένα να στηρίζει και να τροφοδοτεί δηµιουργικά το άλλο.  

Στις αδυναµίες του οργανισµού συγκαταλέγονται:  

• Έλλειψη σαφούς οργάνωσης Σύµφωνα µε τις πληροφορίες που 

συνελέγησαν, το «Μύρτιλλο»  ακολουθεί τη δοµή µιας εκπαιδευτικής και 

πολιτιστικής κολεκτίβας, Κυρίαρχο όργανο στη λήψη αποφάσεων και την 

οργάνωση των δραστηριοτήτων είναι η συνέλευση, στην οποία παίρνουν 

µέρος όλα τα µέλη του. Αυτός ο τρόπος λήψης αποφάσεων αντικατοπτρίζει 

στο έπακρο το δηµοκρατικό πνεύµα που διακατέχει τον οργανισµό και 

υπογραµµίζει στην πράξη την ισότητα όλων των µελών, µια και οι αποφάσεις 

λαµβάνονται συλλογικά και δεν ακολουθούν τις προσταγές µια αυθεντίας ή 

ενός επικεφαλούς. Σύµφωνα µε τις δηλώσεις των υπεύθυνων του οργανισµού, 

τυπικά υπάρχει κατανοµή των αρµοδιοτήτων στα µέλη του, ωστόσο, αρκετές 

φορές µπορεί κάποια µέλη να επιφορτιστούν µε περισσότερες αρµοδιότητες 

από κάποια άλλα, µε συνέπεια τις προστριβές και εντάσεις.  

• Μη επαρκείς οικονοµικοί πόροι/ έλλειψη κεφαλαίου Οι ελλιπείς 

οικονοµικοί πόροι καθώς και η έλλειψη κεφαλαίου αποτελεί µια σοβαρή 

αδυναµία, αλλά και γενικότερα για όποιον οργανισµό δραστηριοποιείται στον 

ευρύτερο χώρο του πολιτισµού. Αν και µέχρι τώρα µε τα πενιχρά οικονοµικά 

µέσα του «Μύρτιλλου»  έγινε εφικτή η λειτουργία του, ωστόσο, η έλλειψη 

οικονοµικών πόρων δεν ευνοεί την επέκταση και τον εµπλουτισµό των 

δραστηριοτήτων του οργανισµού. Παράλληλα, η οικονοµική δυσπραγία είναι 



ένας σοβαρός παράγοντας που µπορεί να προκαλέσει γενικότερη αστάθεια και 

µαρασµό στον οργανισµό και να απειλήσει τη βιωσιµότητά του.  

• Ύπαρξη µη σαφούς στρατηγικής. Ίσως η µεγαλύτερη αδυναµία του 

«Μύρτιλλου» είναι η αδρή στρατηγική, τόσο σε επίπεδο εξασφάλισης 

οικονοµικών µέσων όσο και σε επίπεδο επικοινωνιακής προώθησης του 

οργανισµού. Από τα ευρήµατα της έρευνας προκύπτει ότι υπάρχει ένας πολύ 

γενικός µελλοντικός σχεδιασµός, ένα περισσότερο όραµα θα το 

χαρακτηρίζαµε, για τη µορφή και τη λειτουργία του. 

Ως ευκαιρίες για την ανάπτυξη και εξασφάλιση της βιωσιµότητας του «Κήπου 

των Παιδιών» µπορούν να χαρακτηριστούν:  

• Επιδοτήσεις από αναπτυξιακά και ευρωπαϊκά προγράµµατα. Τα 

αναπτυξιακά προγράµµατα από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι µια σηµαντική 

βοήθεια στους νέους οργανισµούς και µάλιστα τα τελευταία χρόνια η χρήση 

τους είναι πολύ διαδεδοµένη. Με την κατάθεση µιας σωστά δοµηµένης και 

επαρκούς πρότασης, το «Μύρτιλλο» αυξάνει τις πιθανότητες να λάβει µια 

τέτοια βοήθεια. Βέβαια, η υποβολή µιας τέτοιας πρότασης προϋποθέτει 

σωστή µελέτη, ακριβή και σαφή στρατηγικό σχεδιασµό, καθώς και την 

έρευνα προκειµένου να βρεθεί το κατάλληλο πρόγραµµα που θα 

ανταποκρίνεται στις ανάγκες του οργανισµού.  

• Νέες τάσεις στην εκπαίδευση (εναλλακτική εκπαίδευση) Όπως έχει ήδη 

αναφερθεί και στο θεωρητικό µέρος, στις µέρες µας γίνεται πολύς λόγος για 

την εναλλακτική εκπαίδευση. Στην Ελλάδα, βέβαια, τα εναλλακτικά σχολεία 

δεν υπάγονται σε νοµικό πλαίσιο και λειτουργούν σε εθελοντική βάση. 

Εντούτοις, τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει και στη χώρα µας κινήσεις για την 

αναγνώριση των εναλλακτικών σχολείων και των εναλλακτικών 

εκπαιδευτικών πρακτικών ως ισότιµα µε τα σχολεία της τυπικής εκπαίδευσης. 

• ∆ιαδίκτυο Το ∆ιαδίκτυο (Internet) θεωρείται σήµερα το πρωταρχικό και πιο 

βασικό εργαλείο για τη διάδοση ιδεών και την αναζήτηση γνώσης
13

.  

Ως απειλές για τη βιωσιµότητα του «Μύρτιλλου»  µπορούµε να χαρακτηρίσουµε:  
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• Γενικότερη οικονοµική αστάθεια. Η εποχή που διάγουµε δεν έχει 

χαρακτηριστεί άδικα εποχή της πολιτιστικής και οικονοµικής κρίσης. Η 

γενικότερη οικονοµική δυσπραγία περιορίζει τις κινήσεις των πολιτιστικών 

οργανισµών από τη µια, αλλά από την άλλη δηµιουργεί τις συνθήκες για την 

εξεύρεση έξυπνων λύσεων και εναλλακτικών, ώστε να επιτευχθεί η επιβίωση 

και εδραίωσή τους 

• Η µη κάλυψη οικονοµικών υποχρεώσεων Η αδυναµία κάλυψης των 

οικονοµικών υποχρεώσεων του «Μύρτιλλου»  είναι µια σοβαρή απειλή για 

την περαιτέρω βιωσιµότητα και εξέλιξή του. Μέχρι τώρα οι υπεύθυνοι του 

«Μύρτιλλου» έχουν κατορθώσει να καλύπτουν τα έξοδα του οργανισµού, 

αλλά κανείς δεν µπορεί να εγγυηθεί ότι κάτι τέτοιο θα συµβαίνει σε 

περίπτωση που ο οργανισµός επεκταθεί και διευρύνει τις δραστηριότητές 

του, γεγονός που σηµαίνει περισσότερα έξοδα. 
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