
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ – ΤΕΙ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ - ∆ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ -  

«ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» 

ΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ: «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» 

 

 

∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ  

Της Κοκκαλιάρη Βασιλικής 

 

«Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επιβλέπων Καθηγητής: Καραφόλας Συ

 

 

ΚΟΖΑΝΗ – ΣΕ

 
 

 

 

 

ΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α»
µεών 

 

 

ΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2006 



 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ                                             Κοκκαλιάρη Βασιλική 
  Σελίδα 2 από 89 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο Η Έννοια της Κοινωνικής Οικονοµίας 

1.1. Ορισµός της Κοινωνικής Οικονοµίας  

1.2. Τα χαρακτηριστικά της κοινωνικής οικονοµίας  

1.3. Κοινωνική Οικονοµία και τοµείς παρέµβασης

Βιβλιογραφία Κεφαλαίου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο Φορείς Κοινωνικής Οικονοµίας και Κοινωνική Επιχείρηση  

2.1. Οι φορείς της Κοινωνικής Οικονοµίας και τα χαρακτηριστικά τους 

2.2. Το πεδίο δράσης των φορέων της Κοινωνικής Οικονοµίας 

2.3. Κοινωνική Οικονοµία και επιχείρηση 

2.4. Ορισµός Κοινωνικής Επιχείρησης 

2.5. Χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων κοινωνικής οικονοµίας 

2.6. Χαρακτηριστικά και δραστηριότητες των κοινωνικών επιχειρήσεων 

Βιβλιογραφία Κεφαλαίου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο Κοινωνική Οικονοµία και Ευρώπη 

3.1. Κοινωνική οικονοµία και Ευρώπη 

3.2. Παραδείγµατα πρωτοβουλιών κοινωνικής οικονοµίας στην Ευρώπη 

3.3. Μέτρα Πολιτικής σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης 

3.4. Η απασχόληση σε φορείς της Κοινωνικής Οικονοµίας στην Ευρώπη και τη Βόρεια 

Αµερική 

Βιβλιογραφία Κεφαλαίου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο Κοινωνική Οικονοµία και Ελλάδα 

4.1. Γενικά 

4.2. Βασικά προβλήµατα των κοινωνικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα 

4.3. Εθελοντισµός και Ελλάδα 

4.4. Ιστορική διαδροµή της Κοινωνικής Οικονοµίας στην Ελλάδα 

4.5. Εφαρµογές του θεσµού της κοινωνικής οικονοµίας στην Ελλάδα 

4.5.1. Αγροτουριστικοί συνεταιρισµοί και συνεταιρισµοί για άτοµα µε ψυχοκοινωνικά 

προβλήµατα 

4.5.2. Πανελλήνια Ένωση Οργανώσεων Κοινωνικής Οικονοµίας (PANCO) 

4.5.3. Τοπικά Σύµφωνα Απασχόλησης (ΤΣΑ) 



 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ                                             Κοκκαλιάρη Βασιλική 
  Σελίδα 3 από 89 

4.5.4. Προστατευόµενα παραγωγικά εργαστήρια 

4.5.5. Βοήθεια στο σπίτι (ΚΑΠΗ) 

4.5.6. Κοινοτικό πρόγραµµα «τρίτο σύστηµα και απασχόληση» 

4.6.Νοµικές µορφές και νοµικό πλαίσιο της κοινωνικής επιχειρηµατικότητας  

4.6.1. Συνεταιρισµοί 

4.6.2. Κερδοσκοπικού ή µη χαρακτήρα Ν.Π.Ι.∆ 

4.7.Γενικά για το Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις 

4.7.1. Οι ελληνικές Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις 

4.7.2. Λίστα Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων 

4.7.3. ∆οµές και ∆ράσεις Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

4.7.4. Περιβαλλοντικές Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις 

4.7.5. Ανθρωπιστικές Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις 

4.8. Προβλήµατα χρηµατοδότησης και φορολόγησης των κοινωνικών επιχειρήσεων 

4.9.Το παράδειγµα των «ηθικών τραπεζών» για την κοινωνική οικονοµία 

4.10. Η σηµασία της κοινωνικής οικονοµίας για την Ελλάδα  

4.11. Ελληνικό Σχέδιο ∆ράσης και θεσµικές µορφές 

Βιβλιογραφία Κεφαλαίου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5Ο Το Νοµικό Πλαίσιο της Κοινωνικής Οικονοµίας 

5.1. Γενικά 

5.2. Κοινοτική Πρωτοβουλία «Απασχόληση και Κοινωνική Οικονοµία» 

5.3. Κοινοτική Πρωτοβουλία EQUAL 

5.4. DIONI II «Γυναικεία Επιχειρηµατικότητα στην Κοινωνική Οικονοµία και 

∆ιαπεριφερειακό Σύστηµα Υποστήριξης  Πρωτοβουλιών τρίτου τοµέα» 

5.5. Κοινοτικό Πρόγραµµα ΕΕ Pilot Action – Third System and Employment 

5.6. Κοινοτικά προγράµµατα σε άλλες χώρες της ΕΕ 

Βιβλιογραφία Κεφαλαίου: 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6Ο Συµπεράσµατα 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 



 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ                                             Κοκκαλιάρη Βασιλική 
  Σελίδα 4 από 89 

 
  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η παρούσα διπλωµατική εργασία αποτελεί µία προσπάθεια για µια όσο το δυνατόν πιο 

ολοκληρωµένη έρευνα των θεµάτων που αφορούν την κοινωνική οικονοµία και τις 

κοινωνικές επιχειρήσεις καθώς και µια παρουσίαση των σηµαντικότερων µορφών και 

φορέων κοινωνικής οικονοµίας στην Ελλάδα. 

Αρχικά γίνεται µια εισαγωγή στην έννοια της κοινωνικής οικονοµίας µε την προσπάθεια 

απόδοσης ενός ορισµού και τους τοµείς παρέµβασης αυτής.  

Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στους φορείς της κοινωνικής οικονοµίας δίνοντας τα 

κυριότερα χαρακτηριστικά των κοινωνικών επιχειρήσεων, για τις µορφές οργάνωσης των 

κοινωνικών επιχειρήσεων και γενικά για τα φορολογικά και χρηµατοδοτικά κίνητρα που 

ισχύουν στην Ελλάδα. 

Κατόπιν ακολουθεί αναφορά στην κοινωνική οικονοµία έτσι όπως παρουσιάζεται σε κάποιες 

χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε παραδείγµατα και εφαρµογές ευρωπαϊκών κοινωνικών 

επιχειρήσεων. 

Ανάλογη είναι και η παρουσίαση σε επόµενο κεφάλαιο της δράσης της κοινωνικής 

οικονοµίας στην Ελλάδα. Συγκεκριµένα η ανάπτυξη αυτού του κεφαλαίου γίνεται ως εξής: 

 µε την ιστορική αναδροµή του θεσµού της κοινωνικής οικονοµίας στην Ελλάδα, 

 µε την υφιστάµενη κατάσταση  

 µε την καταγραφή των σπουδαιότερων και γνωστότερων µη κυβερνητικών 

οργανισµών που δραστηριοποιούνται στον ελλαδικό χώρο 

 µε προσπάθεια αποτύπωσης του θεσµικού πλαισίου ανάπτυξης της κοινωνικής 

οικονοµίας και των κοινωνικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα 

Στο επόµενο κεφάλαιο καταγράφονται προγράµµατα (ευρωπαϊκά και εθνικά) για την 

ενίσχυση της κοινωνικής οικονοµίας. 
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

 

1.1. Ορισµός της Κοινωνικής Οικονοµίας  

Η έννοια του «Τρίτου Τοµέα» της Οικονοµίας που αναφέρεται συχνά ως «Μη 

Κερδοσκοπικός Τοµέας» ή «Κοινωνική Οικονοµία» και απαρτίζεται από επιχειρήσεις και 

οργανισµούς οι οποίοι δεν ανήκουν ούτε στον παραδοσιακό ιδιωτικό τοµέα άλλά ούτε στο 

δηµόσιο τοµέα, αναδείχθηκε διεθνώς στα µέσα της δεκαετίας του 1970.  

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριάντα χρόνων σε όλες σχεδόν τις ανεπτυγµένες χώρες 

έχει σηµειωθεί µια σηµαντική ανάπτυξη του «Τρίτου Τοµέα» της Οικονοµίας. Ο τοµέας 

αυτός απαρτίζεται από κοινωνικο-οικονοµικές πρωτοβουλίες που δεν εντάσσονται ούτε στη 

σφαίρα του δηµόσιου τοµέα αλλά ούτε και στον παραδοσιακό ιδιωτικό (κερδοσκοπικό) τοµέα 

της οικονοµίας, µε βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσµατα τον µη κερδοσκοπικό χαρακτήρα 

τους και τον κοινωνικό σκοπό που εξυπηρετούν. Κινητήρια δύναµη των πρωτοβουλιών 

αυτών είναι οι εθελοντικοί και µη κερδοσκοπικοί οργανισµοί, οι οποίοι όµως 

δραστηριοποιούνται και λειτουργούν στις διάφορες χώρες υπό ένα ευρύ φάσµα νοµικών και 

οργανωτικών µορφών που συνεχώς διευρύνεται τα τελευταία χρόνια και αποτελεί 

αντικείµενο µελέτης και προβληµατισµού τόσο σε ακαδηµαϊκό-ερευνητικό όσο και σε 

πολιτικό επίπεδο.  

Η κοινωνική οικονοµία αποτελεί µια συµµετοχική οικονοµία ενταγµένη στην κοινωνία, η 

οποία εξυπηρετεί τις πραγµατικές ανάγκες της, και έχει ως κύριο χαρακτηριστικό την 

εξυπηρέτηση του συλλογικού συµφέροντος και τη µη επιδίωξη κέρδους. Η κοινωνική 

οικονοµία προσπαθεί να καλύψει τους τοµείς που αφορούν αγαθά και υπηρεσίες κοινωνικού 

χαρακτήρα, των οποίων η παραγωγή και η διάθεση από τους µηχανισµούς της ελεύθερης 

αγοράς κρίνεται ασύµφορη, ενώ η παροχή τους από το κράτος είναι πολλές φορές ανέφικτη. 

Η κοινωνική οικονοµία διαλαµβάνει τις ανάγκες εκείνες που δεν ικανοποιούνται πλήρως από 

την ιδιωτική και δηµόσια αγορά, µέσω διαφόρων οργανωτικών µορφών, οι οποίες 

προσαρµόζονται πάντοτε στις τρέχουσες κοινωνικές ανάγκες.Ο όρος περιλαµβάνει στην 

πράξη τις διάφορες µορφές συνεταιρισµών, οργανισµούς αλληλοβοήθειας µελών, εταιρείες 

κοινωφελούς χαρακτήρα και κοινωφελή ιδρύµατα. Ένας στενός ορισµός της κοινωνικής 

οικονοµίας αναγκαστικά καθίσταται πολύ περιοριστικός να συµπεριλαµβάνει το δυναµικό 
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χαρακτήρα της σε µια συνεχώς εξελισσόµενη κοινωνία και οικονοµία και η απόδοσης ενός 

ακριβή ορισµού θα περιόριζε το δυναµικό χαρακτήρα της. 

Για να προσεγγισθεί η έννοια της κοινωνικής οικονοµίας θα πρέπει να εξετασθεί η 

«παραδοσιακή» αντίληψη των οικονοµικών φαινοµένων. Αυτή η «παραδοσιακή» αντίληψη 

αναφέρεται σε δράσεις των ιδιωτικών κερδοσκοπικών επιχειρήσεων από τη µια και του 

κράτους από την άλλη. Οι δυο αυτοί τοµείς διαφοροποιούνται ως προς: 

 τους στόχους που επιδιώκουν (κέρδος των επενδυτών / συλλογικό συµφέρον)  

 τη φύση των αγαθών και υπηρεσιών που παράγουν / παρέχουν (ατοµικά / συλλογικά 

αγαθά και υπηρεσίες)  

 τη χρηµατοδότηση των δραστηριοτήτων τους (δηµόσια / ιδιωτική χρηµατοδότηση)  

Στην πραγµατικότητα όµως υπάρχουν καθηµερινές δραστηριότητες οι οποίες δεν µπορούν να 

συµπεριληφθούν σε καµία από τις παραπάνω περιπτώσεις. Εκτός από τον κρατικό και τον 

ιδιωτικό τοµέα, στις σύγχρονες οικονοµίες παρατηρείται ένας «τρίτος τοµέας» που – αν και 

δεν ξεχωρίζει πλήρως και ξεκάθαρα από τους άλλους δυο τοµείς – διαθέτει τις δικές του 

αρχές, αξίες και φιλοδοξίες. 

 

1.2.Τα χαρακτηριστικά της κοινωνικής οικονοµίας  

Όπως κατέληξαν στην 7η Ευρωπαϊκή ∆ιάσκεψη κοινωνικής οικονοµίας που έλαβε χώρα τον 

Ιούνιο 2001 στο Gavle της Σουηδίας τα χαρακτηριστικά της κοινωνικής οικονοµίας είναι τα 

ακόλουθα:  

1. Η κοινωνική οικονοµία αποτελείται από ανθρωποκεντρικούς φορείς, βασισµένους στις 

αξίες της δηµοκρατίας και της κοινωνικής αλληλεγγύης και το σεβασµό προς τους 

ανθρώπους, φυσικούς και πολιτιστικούς πόρους 

2. Οι στόχοι των φορέων της κοινωνικής οικονοµίας είναι να υπηρετούν τα µέλη τους και 

τους χρήστες ή καταναλωτές των προϊόντων και υπηρεσιών τους, να ενεργούν 

υπηρετώντας το δηµόσιο συµφέρον και στηρίζοντας την ενεργό συµµετοχή των πολιτών 

3. Αυτές οι κοινωνικές αξίες της κοινωνικής οικονοµίας υπερβαίνουν τη λογική των 

κερδοσκοπικών επιχειρήσεων 

4. Η κοινωνική οικονοµία είναι ανεξάρτητη από το κράτος 

 

1.3. Κοινωνική Οικονοµία και τοµείς παρέµβασης

Με τον όρο «κοινωνική οικονοµία» καλύπτεται κάθε είδους οικονοµική δραστηριότητα, η 

οποία στηρίζεται στις αρχές της αλληλεγγύης, της συνεργασίας, της συλλογικής προσπάθειας 
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και έχει ως στόχο, µέσω της ανάδειξης της κοινωνικής αλληλεγγύης, την ενίσχυση της 

κοινωνικής συνοχής. 

Οι τοµείς παρεµβάσεων και ενεργοποίησης των Οργανισµών του Τρίτου Τοµέα της 

Οικονοµίας στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εµπειρίας µπορούν να διακριθούν στις ακόλουθες 

κατηγορίες: 

• Υπηρεσίες για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής – κοινωνικές 

υπηρεσίες σε τοπικό επίπεδο  

• Περιβάλλον 

• Πολιτισµός, Αθλητισµός και ΜΜΕ.  

Σε όλους τους παραπάνω τοµείς, ιδιαίτερα σηµαντικός είναι ο ρόλος των Οργανισµών του 

Τρίτου Τοµέα στην κοινωνική και οικονοµική ένταξη µειονεκτούντων τµηµάτων του 

πληθυσµού.  

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται στην Ευρώπη µία αύξηση των αναγκών του πληθυσµού σε 

υπηρεσίες βελτίωσης της ποιότητας ζωής σε καθηµερινή βάση. Αυτή η αύξηση των αναγκών 

οφείλεται κατά κύριο λόγο στη γήρανση του πληθυσµού, στην αύξηση της συµµετοχής των 

γυναικών στην αγορά εργασίας, καθώς και στο µικρό µέγεθος των νοικοκυριών σήµερα. Η 

αυξηµένη ζήτηση «νέων» υπηρεσιών εστιάζεται κυρίως σε υπηρεσίες φροντίδας και 

υπηρεσίες βοήθειας της οικογένειας. Οι υπηρεσίες βελτίωσης της ποιότητας ζωής µπορούν να 

κατηγοριοποιηθούν σε 3 οµάδες: 

• Υπηρεσίες βασικές που ανταποκρίνονται στα αναγνωρισµένα από τον Νόµο δικαιώµατα 

του πολίτη, όπως υπηρεσίες, υγείας, εκπαίδευσης, απασχόλησης, καθώς και υπηρεσίες για 

µειονεκτούντα άτοµα.  

• «Συλλογικές υπηρεσίες» (ατοµικής κατανάλωσης αλλά µε συλλογικά οφέλη), όπως 

παιδικοί σταθµοί, υπηρεσίες βοήθειας στο σπίτι για ηλικιωµένους και τα µειονεκτούντα 

άτοµα, υπηρεσίες υποστήριξης ανέργων ή ατόµων αποκλεισµένων από την αγορά 

εργασίας για την ένταξή τους σ’ αυτή.  

• Προσωπικές ή οικογενειακές υπηρεσίες (µε περιορισµένα συλλογικά οφέλη), όπως 

υπηρεσίες επαγγελµατικού προσανατολισµού, υπηρεσίες βοήθειας στο σπίτι, υπηρεσίες 

τουρισµού.  

Με την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών διευκολύνονται σε µεγάλο βαθµό η ένταξη ή 

επανένταξη στην αγορά εργασίας µειονεκτούντων ατόµων ή ανέργων, είτε µε τη δηµιουργία 

νέων θέσεων εργασίας είτε µε την απασχολησιµότητα των ειδικών αυτών οµάδων του 

πληθυσµού (κύρια στις δύο πρώτες κατηγορίες).  
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Η δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας επιτυγχάνεται µε: 

• τη διεύρυνση της ζήτησης των υπηρεσιών ή την εισαγωγή νέων υπηρεσιών σε ήδη 

υπάρχοντες οργανισµούς  

• την προώθηση νέων οργανωτικών σχηµάτων / δοµών προσφοράς υπηρεσιών σε 

διάφορους τοµείς και περιοχές.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
 

 

2.1. Οι φορείς της Κοινωνικής Οικονοµίας και τα χαρακτηριστικά τους 

Σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή οι φορείς που δραστηριοποιούνται συνήθως στην 

κοινωνική οικονοµία (στο «τρίτο σύστηµα») είναι οι οργανισµοί εκτός δηµοσίου και 

ιδιωτικού τοµέα, περιλαµβάνοντας συνεταιρικούς οργανισµούς µη µετοχικούς οργανισµούς, 

ενώσεις, ιδρύµατα, σωµατεία, φιλανθρωπικούς οργανισµούς, εθελοντικούς, µη 

κυβερνητικούς και µη κερδοσκοπικούς οργανισµούς, 

Η κοινωνική οικονοµία αποτελείται από πρoσωπoκεντρικούς οργανισµούς και επιχειρήσεις 

που βασίζονται στη δηµοκρατία και στην αλληλεγγύη και τον καθορισµό των κοινωνικών, 

πολιτιστικών και περιβαλλοντικών πόρων. Συνήθως, όλοι αυτοί οι οργανισµοί ή οι ενώσεις 

οργανώνονται µε επιχειρηµατικό πνεύµα και έχουν ανεξάρτητη διοίκηση, επιδιώκουν 

οικονοµικούς, αλλά και κοινωνικούς στόχους, δίνοντας προτεραιότητα στην παροχή 

υπηρεσιών τους στα µέλη τους ή την κοινωνία, καθώς και σχεδιάζουν και εφαρµόζουν 

καινοτόµες λύσεις στα προβλήµατα της ανεργίας και του αποκλεισµού, στηριζόµενοι 

περισσότερο στα άτοµα και την εργασία τους, παρά στο επενδυτικό τους κεφάλαιο. 

Σύµφωνα µε τον ορισµό του Πανεπιστηµίου Hopkins οι Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισµοί ή 

Οργανισµοί του Τρίτου Τοµέα έχουν 5 κοινά χαρακτηριστικά τα οποία τους προσδιορίζουν 

ως φορείς, τα οποία είναι: 

• Τυπικοί: Έχουν ιδρυθεί για αυτό το σκοπό µέχρι ενός σηµείου.  

• Ιδιωτικοί: Έχουν ιδρυθεί ως µη κρατικοί, έτσι ώστε ούτε να αποτελούν µέρος της 

κρατικής υποδοµής, ούτε να ελέγχονται από δηµόσιες αρχές.  

• Μη κερδοσκοπικοί: ∆εν έχουν κερδοσκοπικό σκοπό, δεν επιστρέφουν τα κέρδη τους, 

υπηρετούν κάποιο κοινωνικό στόχο ή στόχους.  

• Αυτοδιαχειριζόµενοι: Ελέγχουν µόνοι τους τις δραστηριότητες και δεν ελέγχονται από 

εξωτερικούς παράγοντες.  

• Εθελοντικοί: ∆ιαθέτουν µέχρι κάποιο βαθµό εθελοντική συµµετοχή.  

Έτσι, µε τον ορισµό του Πανεπιστηµίου Hopkins αποκλείονται από τον Τρίτο Τοµέα οι 

ακόλουθες κατηγορίες φορέων: 

• Κοινοπραξίες (mutual societies) µε κερδοσκοπικό σκοπό (διανοµή κερδών), π.χ. 

Εµπορικοί Συνεταιρισµοί, Κοινοπραξίες ασφαλιστικών εταιρειών.  

• Συνεταιρισµοί τραπεζών, ταµιευτήρια.  
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• Οργανισµοί που έχουν σκοπό την προώθηση της θρησκευτικής λατρείας, καθώς και 

προώθηση υποψηφίων σε εκλογικές δραστηριότητες.  

 

2.2. Το πεδίο δράσης των φορέων της Κοινωνικής Οικονοµίας 

Οι τοµείς δραστηριότητας των φορέων της κοινωνικής οικονοµίας σχηµατίζουν τη βάση µιας 

οικονοµίας που ανταποκρίνεται στις ανάγκες και προσδοκίες των ατόµων. Υπάρχει πάντα η 

σύµπραξη και η συνεργασία µε το δηµόσιο τοµέα, τις τοπικές αρχές, τα εργατικά σωµατεία 

και τις ιδιωτικές εταιρείες. Οι συµπράξεις και οι ανταλλαγές πληροφοριών µέσω δικτύου, σε 

τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο δηµιούργησαν ευνοϊκές συνθήκες για 

την οικονοµική ανάπτυξη του τοµέα. Αυτή η ανάπτυξη οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι 

όλοι αυτοί οι οργανισµοί του τρίτου τοµέα έχουν επεκτείνει επιτυχώς το πεδίο των 

δραστηριοτήτων τους σε νευραλγικούς τοµείς για την ευηµερία και ασφάλεια των 

εργαζοµένων, όπως είναι η Υγεία, η Εκπαίδευση, ο Πολιτισµός, το Περιβάλλον, η Ισότητα 

των φύλων, η Ψυχαγωγία, ο Τουρισµός. 

Επίσης, οι φορείς Κοινωνικής Οικονοµίας έχουν σύγχρονες οργανωτικές µορφές και συνεχώς 

εξελίσσουν τις υπάρχουσες, ώστε να ανταποκρίνονται αποδοτικότερα, τόσο στις νέες 

απαιτήσεις όσο και στην αυξανόµενη ζήτηση των υπηρεσιών και αγαθών που παρέχουν. 

Επιπλέον, προσελκύουν ένα µεγάλο αριθµό ατόµων που διαθέτουν το χρόνο τους και 

προσφέρουν δωρεάν τις υπηρεσίες τους σε διάφορες δραστηριότητες εθελοντικού 

.χαρακτήρα, διαδραµατίζοντας έτσι ένα κρίσιµο διαµεσολαβητικό ρόλο µεταξύ της επίσηµης 

οικονοµίας της αγοράς και του δηµόσιου τοµέα. 

Ο προσδιορισµός των φορέων της Κοινωνικής Οικονοµίας σε µία συγκεκριµένη χώρα 

εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως είναι το νοµικό πλαίσιο (ειδικά για την ίδρυση 

και λειτουργία των µη κερδοσκοπικών οργανώσεων), τη σχέση που υφίσταται µεταξύ 

∆ηµόσιου και Ιδιωτικού τοµέα, το ρόλο των ∆ηµόσιων Οργανισµών, κ.λπ. Πέρα όµως από 

κάθε επιµέρους ιδιοµορφία υπάρχει ένας κοινός παρανοµαστής που χαρακτηρίζει όλες τις 

µορφές φορέων και θεωρείται η ελεύθερη συµµετοχή των µελών τους σε µια συλλογική 

προσπάθεια που βασίζεται στις αρχές της αλληλεγγύης και του δηµοκρατικού ελέγχου.  

Από την άλλη πλευρά, τα τελευταία χρόνια, τόσο η ανάγκη ενίσχυσης του παραγωγικού 

ρόλου των Οργανισµών του Τρίτου Τοµέα όσο και η αναγκαιότητα περαιτέρω συµβολής του 

στη δηµιουργία απασχόλησης, οδήγησαν στην εµφάνιση νέων τύπων Οργανισµών – οι 

κοινωνικές επιχειρήσεις προκειµένου να δοθεί έµφαση στον παραγωγικό τους ρόλο, στον 

καινοτοµικό τρόπο οργάνωσής τους, στη δυνατότητά τους να δηµιουργούν θέσεις 
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απασχόλησης και στη δυναµική που αναπτύσσουν στην ανάπτυξη των τοπικών οικονοµιών 

και της επιχειρηµατικότητας σε νέες σφαίρες της οικονοµικής και κοινωνικής ζωής.  

Στην Ελλάδα διαπιστώνεται ότι οι φορείς του Τρίτου Τοµέα προσλαµβάνουν κυρίως τη 

νοµική µορφή του Σωµατείου, κυρίως λόγω του ισχύοντος νοµικού πλαισίου, που είναι 

ιδιαίτερα δύσκαµπτο στις άλλες νοµικές µορφές, µε αυξανόµενη µάλιστα προτίµηση λόγω 

των περιοριστικών φορολογικών ρυθµίσεων που πλήττουν τις Αστικές Μη Κερδοσκοπικές 

Εταιρείες που αποτελούν επίσης διαδεδοµένη µορφή σε αυτόν τον τοµέα. Καταγράφεται 

επίσης ένας µικρότερος αριθµός φορέων του τοµέα που λειτουργούν ως ειδικώς 

αναγνωρισµένα Φιλανθρωπικά Σωµατεία, ενώ συναντώνται επίσης, σε ακόµη µικρότερο 

αριθµό, ως νοµικές µορφές τα Κοινωφελή Ιδρύµατα, τα Ιδρύµατα, οι Αστικοί Συνεταιρισµοί, 

οι Πιστωτικοί Συνεταιρισµοί, οι Αγροτουριστικοί Συνεταιρισµοί και οι Οµάδες 

Πρωτοβουλίας ή οι Άτυπες Ενώσεις Προσώπων. Τέλος, στον Τρίτο Τοµέα εντάσσονται και 

µια σειρά φορείς που δραστηριοποιούνται στον πολιτιστικό ή στον περιβαλλοντικό τοµέα και 

οι οποίοι προσλαµβάνουν συνήθως τη νοµική µορφή του Πολιτιστικού και Μορφωτικού 

Συλλόγου ή αντίστοιχα της Μη Κυβερνητικής Περιβαλλοντικής και Οικολογικής 

Οργάνωσης.  

Πιο συγκεκριµένα στην Ελλάδα εµφανίζονται εθελοντικές µη κυβερνητικές οργανώσεις 

(Πηγή: Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας, 2002, Προοπτικές απασχόλησης στον τοµέα της 

κοινωνικής οικονοµίας) µε τις ακόλουθες µορφές: 

 Αθλητικοί σύλλογοι ΑΜΕΑ & Λοιπών Ευπαθών Οµάδων - 16 

 Αναπηρικοί φορείς (σύλλογοι, σωµατεία, ενώσεις εταιρείες – 47 

 Φορείς γονεών ΑΜΕΑ (ενώσεις, σύλλογοι, σωµατεία) – 161 

 Φορείς Γυναικών – 55 

 Φορείς ∆ωρητών Αίµατος – Σώµατος – 106 

 Εθελοντικοί φορείς παροχής υπηρεσιών αρωγής – 24 

 Θρησκευτικοί φορείς – 73 

 Ιδρύµατα – Ινστιτούτα – 44 

 Φορείς καρκινοπαθών – 3 

 Φορείς κωφών ΑΜΕΑ – 30 

 Φορείς πάσχοντων από µεσογειακή αναιµία – 19 

 Φορείς παλινοστούντων οµογενών – 132 

 Φορείς µεταναστών, προσφύγων – 19 

 Φορείς αθίγγανων – 5 
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 Φορείς νεφροπαθών – 6 

 Φορείς παραπληγικών, σπαστικών – 16 

 Οικολογικές – περιβαλλοντικές οργανώσεις – 113 

 Φορείς πολυτέκνων – 116 

 Φορείς αρωγής τοξικοµανών – 12 

 Φορείς τυφλών – 27 

 Φορείς συµπαράστασης – υποστήριξης ευπαθών οµάδων του πληθυσµού – 156 

 Φίλοι – 53 

 Φιλανθρωπικά (σωµατεία – οργανώσεις) – 37 

 ∆ιάφοροι – 271 

 

2.3. Κοινωνική Οικονοµία και Επιχείρηση

Στις εξελίξεις που διαδραµατίζονται τα τελευταία χρόνια σε ότι αφορά τον όρο της 

«κοινωνικής οικονοµίας» έρχεται να λάβει δραστικό ρόλο και θέση ο όρος «κοινωνική 

επιχείρηση» που προσδίδεται σε µία νέα οργανωτική µορφή των φορέων της κοινωνικής 

οικονοµίας – του τρίτου τοµέα και η οποία χαρακτηρίζεται από αυξανόµενο παραγωγικό 

ρόλο και µια διαφορετική επιχειρηµατική συµπεριφορά. Τα στοιχεία αυτά είναι που την 

διακρίνουν από τους παραδοσιακούς Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισµούς.  

Η θεσµοθέτηση και η προώθηση της νέας µορφής επιχείρησης τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και 

στο στενό ελλαδικό χώρο θα δυναµώσει τον παραγωγικό ρόλο των φορέων της κοινωνικής 

οικονοµίας, θα αυξήσει τις δυνατότητες δηµιουργίας θέσεων απασχόλησης και θα 

ενδυναµώσει την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και των τοπικών οικονοµιών σε νέες 

σφαίρες της οικονοµικής και κοινωνικής ζωής. 

Η Κοινωνική Οικονοµία ή αλλιώς ο Τρίτος Τοµέας της Οικονοµίας έχει υποστεί σηµαντικές 

αλλαγές κατά τη διάρκεια των τελευταίων χρόνων στο διεθνή χώρο, οι οποίες εντοπίζονται 

κυρίως στη διεύρυνση των πεδίων δραστηριότητάς του και στη σηµαντική αύξηση των 

πρωτοβουλιών εκείνων οι οποίες συγκεντρώνουν πολλά από τα χαρακτηριστικά των 

«κοινωνικών επιχειρήσεων», δηµιουργώντας ταυτόχρονα σηµαντικές ευκαιρίες 

απασχόλησης. 

 

2.4. Ορισµός Κοινωνικής Επιχείρησης 

∆εν υπάρχει ένας κοινά αποδεκτός ορισµός της κοινωνικής επιχείρησης. Ο όρος «κοινωνική 

επιχείρηση» είναι σχετικά καινούργιος και εµφανίσθηκε για πρώτη φορά στο Βέλγιο (Πηγή: 
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Γ. Ι Σκλαβούνος, 2004, «Κοινωνική οικονοµία: ∆ιαχρονικότητα – Επικαιρότητα» Οικονοµικά 

Χρονικά Τεύχος 125). Η εµφάνιση του όρου εκφράζει την ενίσχυση του παραγωγικού ρόλου 

των φορέων της κοινωνικής οικονοµίας µε αντικείµενο την ικανοποίηση αναγκών που δεν 

καλύπτονται από τις δηµόσιες αρχές ή τις αγορές. Ο όρος καλύπτει οντότητες µε διαφορετικά 

ονόµατα σε διαφορετικές χώρες, αλλά µε τα κοινά χαρακτηριστικά της επιχειρηµατικής 

στρατηγικής και του κοινωνικού στόχου.  

Οι κοινωνικές επιχειρήσεις ορίζονται ως οργανώσεις που συνδυάζουν την παραγωγή 

ατοµικών ή συλλογικών αγαθών µε βάση τις διοικητικές πρακτικές και το νοµικό καθεστώς 

των ιδιωτικών επιχειρήσεων και µε οργανωτικές πρακτικές που εξυπηρετούν µια 

προκαθορισµένη κοινωνική αποστολή. Πιο συγκεκριµένα, οι κοινωνικές επιχειρήσεις 

ορίσθηκαν ως αναζητούσες να βρουν ένα συγκεκριµένο βαθµό αυτοχρηµατοδότησης µέσω 

της παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών ως συµπλήρωµα στα κρατικά επιδόµατα, µε 

πρωταρχικό στόχο να βοηθήσουν τα θέµατα του κοινωνικού αποκλεισµού, παρά τη 

δηµιουργία κέρδους για τους µετόχους αφού κάθε κέρδος που δηµιουργείται επανεπενδύεται 

γι’ αυτό το σκοπό.  

Τα σηµεία εκείνα στα οποία οι κοινωνικές επιχειρήσεις διαφέρουν από τις παραδοσιακές µη 

κερδοσκοπικές οργανώσεις είναι τα παρακάτω: 

1. η επιχειρηµατική εικόνα 

2. η παραγωγική / ανταγωνιστική ταυτότητα - πωλούν τις υπηρεσίες τους ή τα 

προϊόντα τους σε κανονικές συνθήκες αγοράς 

3. η αυτονοµία από τις δηµόσιες αρχές (κράτος) 

4. η παροχή καινοτοµικών υπηρεσιών και προϊόντων 

Συνοπτικά λοιπόν για να χαρακτηρισθεί µια οργάνωση της κοινωνικής οικονοµίας ως 

«κοινωνική επιχείρηση» οφείλει να είναι παραγωγική / ανταγωνιστική, να χαρακτηρίζεται 

από ένα υψηλό βαθµό αυτονοµίας και να συνεισφέρει νέες απαντήσεις ή λύσεις σε ανάγκες 

που δεν ικανοποιούνται από την αγορά. 

Οι κοινωνικές επιχειρήσεις έχουν στόχο να είναι οικονοµικά βιώσιµες, δηλαδή να 

ισολογίζουν τους προϋπολογισµούς τους µε επιτυχή συνδυασµό των παραγωγικών πόρων της 

αγοράς, των εκτός αγοράς παραγωγικών πόρων, των µη χρηµατικών παραγωγικών πόρων 

(εθελοντική εργασία) και ιδιωτικές επιχορηγήσεις. Επειδή αυτές παίζουν σηµαντικό ρόλο 

στην κοινωνία και υπηρετούν το δηµόσιο συµφέρον, οι κοινωνικές επιχειρήσεις είναι 

συνήθως υποψήφιες για οικονοµική υποστήριξη από την πολιτεία και τις τοπικές αρχές.  
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Οι κοινωνικές επιχειρήσεις αντιπροσωπεύουν την ανάπτυξη µιας νέας «επιχειρηµατικότητας» 

οι οποίες είναι προσανατολισµένες σε κοινωνικούς σκοπούς. Η νέα αυτή επιχειρηµατικότητα 

περιλαµβάνει την εισαγωγή αλλαγών στους εξής τοµείς: 

• Νέα προϊόντα ή νέα ποιότητα προϊόντων που να ανταποκρίνεται στις σηµερινές 

κοινωνικές ανάγκες.  

• Νέες µεθόδους οργάνωσης µε τη συµµετοχή διαφόρων εταίρων στις κοινωνικές 

επιχειρήσεις και όχι µόνο εταίρων από οµογενείς κοινωνικές οµάδες (όπως στους 

παραδοσιακούς κοινωνικούς οργανισµούς).  

• Ευέλικτες µορφές απασχόλησης, όπως είναι η µερική απασχόληση, η ηµι-εθελοντική 

απασχόληση, κ.λπ.  

 

Για το EMES (Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο για την εµφάνιση των Κοινωνικών Επιχειρήσεων στην 

Ευρώπη) τα ελάχιστα κριτήρια για την οριοθέτηση των κοινωνικών επιχειρήσεων είναι τόσο 

οικονοµικά (υψηλός βαθµός αυτονοµίας, ανάληψη επιχειρηµατικού κινδύνου, ελάχιστο 

επίπεδο αµειβόµενης εργασίας) όσο και κοινωνικά (συµµετοχικός χαρακτήρας, σύστηµα 

αποφάσεων µε βάση το συνεταιριστικό τρόπο λειτουργίας, περιορισµένης έκτασης διανοµή 

κερδών, εµφανής κοινωνικός σκοπός).  

 

2.5. Χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων κοινωνικής οικονοµίας 

Τα χαρακτηριστικά αυτά µπορούν να χαρακτηρίζουν ολοκληρωτικά ή εν µέρει µία 

επιχείρηση: 

1. Ως προς το ιδιοκτησιακό καθεστώς.  

• Συλλογική συµµετοχική ιδιοκτησία 

2. Ως προς τους Σκοπούς. 

• Επιδίωξη του κέρδους µέσω της µεγιστοποίησης της κοινωνικής χρησιµότητας 

της επιχείρησης, της κοινωνικής χρησιµότητας του παραγόµενου προϊόντος, ή των 

προσφεροµένων υπηρεσιών. 

• Αντιµετώπιση κοινωνικού αποκλεισµού, στήριξη κοινωνικής συνοχής, 

ανάπτυξη ανθρώπινου και κοινωνικού κεφαλαίου. 

• Υπεράσπιση και αξιοποίηση των αρχών και των στόχων βιώσιµη ς ανάπτυξης. 

3. Χρησιµοποιούµενα µέσα. 

• Αξιοποίηση της ανθρώπινης εργασίας ως απελευθερωτικής διαδικασίας. 

• Χρησιµοποίηση και ανάπτυξη εταιρικής κουλτούρας και management 
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συµµετοχικού δηµοκρατικού που αναπτύσσει το ανθρώπινο κεφάλαιο της εταιρείας 

και το κοινωνικό κεφάλαιο του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. 

4. Ως προς το τελικό αποτέλεσµα της λειτουργίας της επιχείρησης. 

• Τη λειτουργία της επιχείρησης ως καταλύτη για την εδραίωση και την 

ανάπτυξη της κοινωνικής οικονοµίας σε συνεργασία και όχι σε ανταγωνισµό µε τις 

οµοειδείς επιχειρήσεις. 

Στα κοινά χαρακτηριστικά των κοινωνικών επιχειρήσεων περιλαµβάνονται επίσης η 

οργάνωσή τους µε επιχειρηµατικό πνεύµα, η ταυτόχρονη επιδίωξη οικονοµικών και 

κοινωνικών στόχων και τέλος, η ικανότητά τους να βρίσκουν καινοτόµες και δυναµικές 

λύσεις στα προβλήµατα της ανεργίας και του κοινωνικού αποκλεισµού.  

Άλλα, ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, των κοινωνικών επιχειρήσεων είναι: 

• Η ποικιλοµορφία της εταιρικής σύνθεσης (µισθωτοί, εθελοντές, τοπικοί παράγοντες, 

µη κερδοσκοπικοί οργανισµοί, συνεταιρισµοί κτλ). 

• Η συνεχής δράση παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών (η παροχή υπηρεσιών σε συνεχή 

βάση αποτελεί το λόγο ύπαρξης των κοινωνικών επιχειρήσεων). 

• Ο υψηλός βαθµός αυτονοµίας (οι κοινωνικές επιχειρήσεις, παρόλο που µπορεί να 

χρηµατοδοτούνται από διάφορες πηγές, δηµόσιες ή ιδιωτικές έχουν την αυτονοµία και 

το δικαίωµα της αυτο-διεύθυνσης). 

• Το οικονοµικό ρίσκο. Η βιωσιµότητά τους εξαρτάται από τις προσπάθειες των µελών 

και των εργαζοµένων να διασφαλίσουν επαρκείς πόρους και κέρδη και, φυσικά, από 

τη στρατηγική των επιχειρήσεων. 

• Η συλλογικότητα στη λήψη αποφάσεων. Το δικαίωµα λήψης αποφάσεων αφορά 

όλους τους µετόχους / εταίρους. 

• Η περιορισµένη κατανοµή κερδών. Τα κέρδη των κοινωνικών επιχειρήσεων συνήθως 

επανεπενδύονται στην επιχείρηση. 

• Ο σκοπός τους είναι οικονοµικός και κοινωνικός. 

 

 

2.6 Χαρακτηριστικά και δραστηριότητες των κοινωνικών επιχειρήσεων  

Τα κύρια χαρακτηριστικά της δράσης των κοινωνικών επιχειρήσεων αναφέρονται 

παρακάτω: 

• η νοµική υπόσταση των κοινωνικών επιχειρήσεων διαφέρει από κράτος σε 

κράτος (ποικιλοµορφία)  
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• οι δράσεις τους έχουν επιχειρηµατικό χαρακτήρα και υπακούουν σε κριτήρια 

βιωσιµότητας / αποτελεσµατικότητας, χωρίς ωστόσο να υποβαθµίζονται οι 

κοινωνικοί στόχοι της επιχείρησης  

• η δηµοκρατική οργάνωση και λειτουργία της επιχείρησης  

• η συνύπαρξη οικονοµικών και κοινωνικών στόχων  

• η κοινωνική και οικονοµική καινοτοµία  

• η δραστηριοποίηση στο πλαίσιο των κανόνων και υποχρεώσεων της αγοράς  

• η οικονοµική βιωσιµότητα  

• τα υψηλά επίπεδα αυτό – χρηµατοδότησης των δραστηριοτήτων τους  

• η ενσωµάτωση στην αγορά εργασίας ατόµων από ευπαθείς κοινωνικές οµάδες  

• η κατάρτιση και αποκατάσταση των εργασιακών δεξιοτήτων των απασχολούµενων  

• η ανάπτυξη δεσµών συνεργασίας, εµπιστοσύνης και αλληλοστήριξης µεταξύ της 

διοίκησης και των εργαζοµένων και µεταξύ της επιχείρησης και της τοπικής 

κοινωνίας  

• η προώθηση της ισότητας και της εργασιακής ποικιλοµορφίας / καταπολέµηση κάθε 

µορφής διάκρισης  

• η ανάπτυξη των δηµιουργικών και παραγωγικών ικανοτήτων των ατόµων  

• η κάλυψη συλλογικών αναγκών που δεν καλύπτονται από το δηµόσιο / ιδιωτικό τοµέα 

µέσω της παραγωγής / παροχής παραδοσιακών ή καινοτόµων αγαθών και υπηρεσιών  

• η εισχώρηση των φορέων κοινωνικής δράσης στην αγορά µέσω δραστηριοτήτων 

έντασης εργασίας (και σε µικρότερο βαθµό έντασης κεφαλαίου)  

• η άµεση συµµετοχή των εργαζοµένων στις υποθέσεις της επιχείρησης  

• η προώθηση της επιχειρηµατικότητας µε στόχο την πρόληψη και την αντιµετώπιση 

των φαινοµένων αποκλεισµού  

• η δηµιουργία ενός νέου πεδίου συνεργασίας µεταξύ των ατόµων από ευπαθείς 

κοινωνικές οµάδες, των δηµόσιων φορέων σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό 

επίπεδο, του ιδιωτικού τοµέα και των µη κυβερνητικών οργανώσεων 

Υπάρχουν πολλές µορφές κοινωνικών επιχειρήσεων οι οποίες εξαρτώνται από τον τύπο της 

δραστηριότητας που αναλαµβάνουν, την ισχύουσα νοµοθεσία και τον πλέον κοινό τύπο 

οργάνωσης σε κάθε χώρα. Οι οργανωτικές αυτές µορφές καλύπτουν όλο το φάσµα των 

νοµικών µορφών µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που επιτρέπει το εκάστοτε ισχύον νοµικό 

πλαίσιο.  
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Η νοµική υπόσταση των κοινωνικών επιχειρήσεων διαφέρει από κράτος σε κράτος, οι 

δράσεις τους έχουν επιχειρηµατικό χαρακτήρα και υπακούουν σε κριτήρια βιωσιµότητας / 

αποτελεσµατικότητας, χωρίς ωστόσο να υποβαθµίζονται οι κοινωνικοί στόχοι της 

επιχείρησης. 

Έτσι ανάλογα µε το ισχύον σε κάθε χώρα νοµικό πλαίσιο, καθώς και τον τύπο των 

δραστηριοτήτων που αναπτύσσουν οι εν λόγω επιχειρήσεις διακρίνονται στις ακόλουθες 

µορφές οι οποίες φαίνονται στον παρακάτω πίνακα: 
 

Πίνακας 1: Μορφές Εµφάνισης των Κοινωνικών Επιχειρήσεων (Κ.Ε.) στις Χώρες της Ε.Ε. 

1. Νοµική Μορφή 
Κ.Ε.: 

Κοινωφελής Επιχείρηση 

 Μη Κερδοσκοπικός Οργανισµός 
 Επιχειρήσεις Επαγγελµατικής Κατάρτισης µέσω της Εργασίας 
 Κοινωνικές Επιχειρήσεις ένταξης στην Απασχόληση 
 Εθελοντική Οργάνωση 
 Συνεταιρισµός, Κοινωνικός Συνεταιρισµός 
 Ενώσεις – Σωµατεία 
 Ιδρύµατα 
 Ιδιωτικοί Φορείς Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
 Τοπικές Αναπτυξιακές Ενώσεις 
 Εµπορικές Εταιρείες Περιορισµένης Ευθύνης 
 Κοινοπραξία 
 Κοινοτική Επιχείρηση, Κοινοτικός Συνεταιρισµός 
 Λαϊκό κίνηµα 
 Ενδιάµεσος Φορέας Απασχόλησης – Εταιρική Σχέση – Τυπικό Σύµφωνο 

Απασχόλησης 
  
  
2. Τυπολογία Κ.Ε.: Επιχειρήσεις Επαγγελµατικής Κατάρτισης µέσω της Εργασίας 
 Κοινωνικές Επιχειρήσεις Ένταξης στην Απασχόληση 
 Εναλλακτικές Επιχειρήσεις 
 Επιχειρήσεις της Τοπικής Κοινότητας 
 Κοινωνικός Συνεταιρισµός 
 Μη Κερδοσκοπικές Κοινωφελείς Οργανώσεις 
 Κοινωνική Επιχείρηση για παροχή Κοινωνικών Υπηρεσιών και Τοπική Ανάπτυξη 
 Τοπικές Αναπτυξιακές Επιχειρήσεις 
 Επιχειρήσεις Κοινωνικής Πρωτοβουλίας 
 Συνεταιριστικοί Φορείς Τοπικής Ανάπτυξης 
  

Πηγή: ΕΙΕ (Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών), Προώθηση της Απασχόλησης στον Τοµέα της Κοινωνικής 

Οικονοµίας.  
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Ειδικότερα, όσον αφορά την τυπολογία των Κοινωνικών Επιχειρήσεων διαπιστώνεται ότι 

αυτές θα µπορούσαν να διακριθούν σε δύο επιµέρους κύριες κατηγορίες: 

Α. Κοινωνικές Επιχειρήσεις για την παροχή υπηρεσιών κοινού συµφέροντος 

Β. Κοινωνικές Επιχειρήσεις για την ένταξη-επανένταξη στην απασχόληση 

ατόµων αποκλεισµένων από την αγορά εργασίας.  

Είναι προφανές ότι οι δύο προαναφερθείσες κατηγορίες Κοινωνικών Επιχειρήσεων µπορούν 

να ταυτίζονται σε περίπτωση που για την παροχή υπηρεσιών κοινού συµφέροντος 

χρησιµοποιούνται κυρίως ή κατά προτεραιότητα άτοµα που αποτελούν οµάδα - στόχο της 

δεύτερης κατηγορίας.  

Σηµειώνεται ότι στην πρώτη κατηγορία κοινωνικών Επιχειρήσεων µπορούν να ενταχθούν οι 

παραδοσιακοί Μη Κερδοσκοπικοί Φορείς που ήδη δραστηριοποιούνται σε αυτό τον τοµέα 

παρέχοντας υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας, υπηρεσίες προστασίας του Περιβάλλοντος, 

Πολιτισµικές υπηρεσίες, κ.ά. Η υποστήριξη των εν λόγω φορέων για να αναπτύξουν 

επαγγελµατισµό και επιχειρηµατικό πνεύµα θα συµβάλλει στη βελτιστοποίηση των 

υπηρεσιών που προσφέρουν, εξασφαλίζοντας παράλληλα τη βιωσιµότητα και την οικονοµική 

αυτοτέλειά τους. Επιπλέον, δεδοµένου ότι οι δραστηριότητες των Κοινωνικών Επιχειρήσεων 

σε αυτό τον τοµέα είναι κυρίως εντάσεως εργασίας η ανάπτυξή του οδηγεί έµµεσα σε 

πολλαπλάσια αύξηση της απασχόλησης. Από την άλλη πλευρά η ανάπτυξη ευέλικτων και 

βιώσιµων Κοινωνικών Επιχειρήσεων της δεύτερης κατηγορίας για την ένταξη - επανένταξη 

των αποκλεισµένων από την αγορά εργασίας µπορεί να συνδυαστεί µε περαιτέρω µείωση της 

επιβάρυνσης των συστηµάτων κοινωνικής προστασίας.  

 

Βιβλιογραφία Κεφαλαίου: 

Άρθρα: 

 Γ. Ι Σκλαβούνος, 2004, «Κοινωνική οικονοµία: ∆ιαχρονικότητα – Επικαιρότητα» 

Οικονοµικά Χρονικά Τεύχος 125 

Μελέτη: 

 Μπιτσάνη Ε, Μαυρέας Κ, Τσούντας Κ, (2003) ΤΕΙ Καλαµάτας, Αναπτυξιακή 

Σύµπραξη «Σύµφωνο Προώθησης της Κοινωνικής Επιχειρηµατικότητας στην 

Αιτωλοακαρνανία» - Μελέτη Θεσµικού Πλαισίου Κοινωνικών Επιχειρήσεων 

Ιστοσελίδες: 

 www.socialeconomy.gr/Equal_Social_Economy.htm 

 http://www.socialeconomy.gr/Equal_Businesses.htm
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ 

 

3.1. Κοινωνική Οικονοµία και Ευρώπη 

Η κοινή παραδοχή από όλους τους φορείς της κοινωνικής οικονοµίας δεν πρέπει να θεωρείται 

δεδοµένη. Το περιεχόµενο και η έννοια της κοινωνικής οικονοµίας ποικίλλουν από χώρα σε 

χώρα, ανάλογα µε τις παραδόσεις τους στη σφαίρα του δικαίου, της πολιτικής της 

οικονοµίας. 

Η κοινωνική οικονοµία (τρίτος τοµέας) έχει σηµειώσει σηµαντική άνοδο σε πολλές χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (Γαλλία, Ιταλία, Αγγλία, Πορτογαλία κ.ά.). Στους οργανισµούς του 3ου 

τοµέα στην Ευρώπη εντάσσονται κοινωνικές επιχειρήσεις, κοινωνικοί συνεταιρισµοί (social 

cooperatives), µη κερδοσκοπικοί οργανισµοί (non profit making organizations), σύνδεσµοι 

(associations).  

Το ποσοστό απασχόλησης που καλύπτει ο τρίτος τοµέας στην Ευρώπη (συνεταιρισµοί, µη 

κερδοσκοπικοί οργανισµοί κτλ) εκτιµάται στο 4,5% - 5,3% και το ποσοστό των επιχειρήσεων 

του τρίτου τοµέα ανέρχεται στο 6%-6,5% του συνόλου των επιχειρήσεων. Ο τοµέας αυτός 

στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης διέπεται από ειδικό νοµοθετικό πλαίσιο και 

υποστηρίζεται από ειδικά χρηµατοδοτικά εργαλεία, τα οποία προωθούν είτε κρατικοί φορείς 

είτε τράπεζες εναλλακτικής πίστης είτε ειδικά εξειδικευµένες δοµές µε εξειδικευµένο 

προσωπικό. 

Ο τρίτος τοµέας στην Ευρωπαϊκή Ένωση καλύπτει ανάγκες όπου ο παραδοσιακός ιδιωτικός 

τοµέας ή το κράτος αδυνατούν να καλύψουν, στους τοµείς της πρόνοιας (για ηλικιωµένους, 

πρόσφυγες, µετανάστες κτλ), του περιβάλλοντος, της κοινότητας, της εργασιακής 

ενσωµάτωσης. 

Στη Γερµανία και την Αυστρία η κοινωνική οικονοµία συνδέεται κυρίως µε την κοινωνική 

αλληλεγγύη µε µεγάλους ιδιωτικού δικαίου οργανισµούς που προσφέρουν υπηρεσίες 

κοινωνικής φροντίδας και υγείας. Στη Γερµανία υπάρχει Τράπεζα αφιερωµένη στη στήριξη 

της κοινωνικής οικονοµίας η γνωστή «Bank fur Sozialwirtschaft». 

Στον αγγλοσαξονικό κόσµο, υπάρχει η τάση να µιλάνε για τον τρίτο τοµέα της οικονοµίας 

τον οποίο θεωρούν ως κοινωνική οικονοµία όπου όµως δε συµπεριλαµβάνουν τους 

συνεταιρισµούς. Παράλληλα στην Πορτογαλία, χρησιµοποιείται επίσης ο όρος του τρίτου 

τοµέα αλλά µε πολύ ευρύτερο περιεχόµενο από ότι στο γερµανικό κόσµο. 

 



 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ                                             Κοκκαλιάρη Βασιλική 
  Σελίδα 23 από 89 

Στην πλέον σύγχρονη ορολογία, για παράδειγµα στη Γαλλία χρησιµοποιείται ο όρος νέα 

κοινωνική οικονοµία για να συµπεριλάβει νέες µορφές οικονοµικής δραστηριότητας που 

στοχεύουν γενικά στην κοινωνική αλληλεγγύη. Χαρακτηριστικό φαινόµενο των νέων τάσεων 

στην Γαλλία είναι ο διορισµός υπουργού το 2000 µε ευθύνη την «οικονοµία της 

αλληλεγγύης» Επιχειρήσεις και φορείς κοινωνικής οικονοµίας λειτουργούν ήδη στη Γαλλία, 

στην Ισπανία, στο Βέλγιο, στη Μεγάλη Βρετανία, στην lρλανδία, στη Σουηδία και στην 

Ελλάδα. 

Η κυβερνητική λοιπόν στήριξη της κοινωνικής οικονοµίας συνδυάζεται και µε την επίσηµη 

στήριξή της από πολιτικά κόµµατα. Η εκ µέρους των κυβερνήσεων αναγνώριση της 

σηµασίας της κοινωνικής οικονοµίας οδήγησε όπως ήδη αναφέραµε το παράδειγµα της 

Γαλλίας, στη δηµιουργία ειδικών υπουργείων, τα οποία µε τη σειρά τους λειτουργούν 

ενισχυτικά στην περαιτέρω ανάπτυξη της κοινωνικής οικονοµίας. Τέτοια υπουργεία 

λειτουργούν εκτός από τη Γαλλία στο Βέλγιο, στη Σουηδία, στην Πορτογαλία, στην Ισπανία. 

Το γερµανικό υπουργείο, αρµόδιο για την Οικογένεια και την Νεολαία, έχει και ευθύνη 

στήριξης της κοινωνικής οικονοµίας.  

Παρά τα όσα προβλήµατα ορισµού και κοινής ταυτότητας µεταξύ των κρατών – µελών της 

Ε.Ε, ο όρος και οι δράσεις της κοινωνικής οικονοµίας κατακτούν καθηµερινά ευρύτερο χώρο 

σε όλη την Ευρώπη. Η τάση αυτή εξηγείται τουλάχιστον για δύο λόγους: 

1.  Φορείς οικονοµικής δραστηριότητας αποδέχονται τον όρο για τον εαυτό τους, 

αυτοπροσδιορίζονται ως φορείς κοινωνικής οικονοµίας, όταν νιώθουν ότι η ταυτότητα των 

υπηρεσιών τους, τους εντάσσει σ' αυτό το ρεύµα. Οι συνεχιζόµενες σε τακτά διαστήµατα 

πανευρωπαϊκές συναντήσεις, για τη στήριξη της κοινωνικής οικονοµίας, βοηθούν σηµαντικά 

τόσο στον καθορισµό του περιεχοµένου του όρου, όσο και στην αποδοχή και τη χρήση του. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει καταστεί κύριος πρωταγωνιστής προώθησης της ιδέας της 

κοινωνικής οικονοµίας. Έχει συσταθεί ειδική υπηρεσία για την κοινωνική οικονοµία, κατά τη 

διάρκεια της Γαλλικής Προεδρίας, πρωθυπουργίας του Michel Rocar. Ο Rocar έπαιζε 

καθοριστικό ρόλο στην προώθηση της κοινωνικής οικονοµίας, εκτός των άλλων, µε τη 

διοργάνωση της πρώτης Πανευρωπαϊκής ∆ιάσκεψης για την κοινωνική οικονοµία στο Παρίσι 

το 1989. 

Η «κοινωνική ατζέντα», που υιοθετήθηκε στη Νίκαια το 2000, έκανε ειδική µνεία στην 

κοινωνική οικονοµία και τη σηµασία της. 

Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή της Ε.Ε παραµένει συνεπής στη στήριξη της 

κοινωνικής οικονοµίας. Στο πλαίσιο αυτής, εξέδωσε ειδική έκθεση το 2000 µε τίτλο «Social 
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economy and single market», όπως η επιτροπή των περιφερειών εξέδωσε παρόµοια έκθεση το 

ίδιο έτος µε τίτλο «Κοινωνική Οικονοµία». 

2. Σηµαντικοί φορείς της οργανωµένης κοινωνίας των πολιτών, όπως Εργατικά 

Συνδικάτα και του Τµήµατος Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Πανευρωπαϊκές 

Συνοµοσπονδίες, στηρίζουν την ιδέα και την προώθηση της κοινωνικής οικονοµίας σε 

διάφορα επίπεδα, όπως στο επίπεδο των καλών πρακτικών και της κοινωνικής ευθύνης των 

επιχειρήσεων. Οι συνοµοσπονδίες εργατών της Γαλλίας, της Σουηδίας, της Ισπανίας, της 

Μεγάλης Βρετανίας, της Ιταλίας έχουν εντάξει τη στήριξη της ιδέας στα προγράµµατά τους. 

Τέλος, ως προς τις ελπίδες που η ευρωπαϊκή κοινωνία εναποθέτει στην κοινωνική οικονοµία, 

η 7η Πανευρωπαϊκή ∆ιάσκεψη για την κοινωνική οικονοµία είχε ως τίτλο και κεντρικό άξονα 

το θέµα «Κοινωνική Οικονοµία ως το Κοινωνικό Κεφάλαιο του Μέλλοντος». 

Ο χώρος δράσης της «κοινωνικής οικονοµίας» είναι όλος ο κόσµος, δεν περιορίζεται στην 

Ευρώπη. Είναι χαρακτηριστικό ότι ένα µεγάλο µέρος της «Αναπτυξιακής Βοήθειας» από τις 

αναπτυγµένες χώρες προς τον «τρίτο κόσµο» περνάει µέσα από µη κυβερνητικές οργανώσεις. 

Σύµφωνα µε την «Έκθεση του ΟΗΕ για την Ανθρώπινη Ανάπτυξη» (2002), µέσα από 

αµερικανικές ΜΚΟ (Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις) διοχετεύθηκε το 1997 βοήθεια ύψους 

7,2 δισεκατοµµυρίων δολαρίων, ενώ η αντίστοιχη βοήθεια το 1970 ήταν µόλις 1 

δισεκατοµµύριο. Πάνω από1.550 ΜΚΟ είναι συνδεδεµένες και συνεργάζονται µε το 

Πρόγραµµα Ανάπτυξης των Ηνωµένων Εθνών. 

Πρώτος ο ΟΗΕ, από την ίδρυσή του το 1945, αναγνώρισε επίσηµα το ρόλο των ΜΚΟ, αφού 

στο άρθρο71 του Καταστατικού Χάρτη προβλέπει σχέσεις διαβούλευσης του Οικονοµικού 

και Κοινωνικού Συµβουλίου (ECOSOC) µε αυτές. Σήµερα δεν υπάρχει οργάνωση του 

συστήµατος των Ηνωµένων Εθνών, που να µη συνδέεται µε ένα δίκτυο διεθνών και εθνικών 

ΜΚΟ. Και είναι πλέον πάγια πρακτική, παράλληλα µε τις παγκόσµιες διασκέψεις του ΟΗΕ 

για διάφορα θέµατα (κοινωνική ανάπτυξη, περιβάλλον, γυναίκες, ρατσισµός, αφοπλισµός, 

φτώχεια, ναρκωτικά κλπ.) να συγκαλούνται παγκόσµια φόρουµ των ΜΚΟ (NGO Forums). 

Σε γενικές γραµµές, στην Ευρώπη ξεχωρίζουν δυο τύποι κοινωνικών επιχειρήσεων: 

• επιχειρήσεις των οποίων βασικός στόχος αποτελεί η ενσωµάτωση των µη 

προνοµιούχων και που κατά συνέπεια απασχολούν µη προνοµιούχους και 

«κανονικούς εργαζόµενους» για την παραγωγή µη κοινωνικών αγαθών και προϊόντων  

• επιχειρήσεις των οποίων βασικός στόχος αποτελεί η παραγωγή και η προσφορά 

κοινωνικών και γενικότερα συλλογικών υπηρεσιών  
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3.2. Παραδείγµατα πρωτοβουλιών «κοινωνικής οικονοµίας» στην Ευρώπη 

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση η κοινωνική οικονοµία έχει θεσµοθετηθεί και υπάρχει µάλιστα και 

σχετική ανάλογη διεύθυνση, η Γενική ∆ιεύθυνση 23 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Η κοινωνική οικονοµία έχει αναπτυχθεί σε τέτοιο βαθµό διεθνώς, ώστε να υπάρχει ακόµη και 

∆ιεθνής Συνεταιριστική Ένωση µε ιστορία µεγαλύτερη των 100 ετών. Από το 1995 ο ΟΗΕ 

έχει καθιερώσει και Παγκόσµια Ηµέρα για τους Συνεταιρισµούς. 

Ορισµένα παραδείγµατα πρωτοβουλιών για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και την παροχή 

κοινωνικών υπηρεσιών αποτελούν: 

Στο Βέλγιο, µια σειρά υπηρεσιών βελτίωσης της ποιότητας ζωής σε τοπικό επίπεδο από τη µη 

κερδοσκοπική εταιρεία Sens που παρέχει τις εξής υπηρεσίες: σιδέρωµα, µεταποίηση ρούχων, 

κηπουρική.  

Στη Γαλλία, ο Συνεταιρισµός Corssens που παρέχει υπηρεσίες σε νοικοκυριά µε την πώληση 

ετοίµων γευµάτων.  

Στην Αυστρία, πρωτοβουλίες για τη φροντίδα παιδιών στο σπίτι µε τη δηµιουργία Παιδικών 

Οµάδων από υπεύθυνους που είναι κυρίως γυναίκες  

Στη Γαλλία και το Βέλγιο, υπηρεσίες για τη βοήθεια στο σπίτι (µεταφορές, shopping, µικρές 

επιδιορθωτικές εργασίες, υπηρεσίες υγείας, κ.λπ.). Στη Γαλλία συγκεκριµένα λειτουργεί το 

σύστηµα των voucher (δελτίο, κουπόνι) στην αγορά κοινωνικών υπηρεσιών. Εισαγωγή του 

“Cheque domicile” για την αγορά υπηρεσιών φροντίδας παιδιών στο σπίτι, φροντίδας 

ηλικιωµένων ή ατόµων µε προβλήµατα.  

Στη ∆ανία, ένας συνεταιρισµός ελέγχει την παραγωγή και την εµπορία γάλακτος και κρέατος. 

Στην Ολλανδία δύο-τρεις συνεταιρισµοί, όχι µόνον έχουν στα χέρια τους τη 

γαλακτοπαραγωγή, αλλά αναπτύσσονται στα πρότυπα πολυεθνικών εταιρειών και επενδύουν 

στις τέσσερις άκρες της Γης. 

Η παρουσία των συνεταιρισµών διεθνώς είναι εντυπωσιακή. Συνεταιριστικά µαιευτήρια στην 

Ιαπωνία, οικοδοµικοί συνεταιρισµοί στη Σουηδία, σχολεία που ανήκουν σε αγροτικούς 

συνεταιρισµούς στην Κολοµβία. Συνεταιριστικά γραφεία κηδειών στον Καναδά, 

συνεταιρισµοί παραγωγής ηλεκτρικού ρεύµατος στις ΗΠΑ.  

Άλλα ευρωπαϊκά παραδείγµατα κοινωνικής οικονοµίας δίνονται παρακάτω  

• Ηνωµένο Βασίλειο: Υπάρχουν κοινωνικές επιχειρήσεις στον τοµέα παραγωγής 

βιολογικών προϊόντων, προστασίας του περιβάλλοντος, παροχής προσωπικών 

υπηρεσιών, µε στόχο την καταπολέµηση της ανεργίας και του κοινωνικού 

αποκλεισµού. 
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• Κάτω Χώρες: Στο ίδιο µοντέλο οργάνωσης συστήνονται συνοικιακές αναπτυξιακές 

επιχειρήσεις ή συµπράξεις, µε αντικείµενο προσανατολιζόµενο στην προστασία του 

περιβάλλοντος και στην ποιότητα της ζωής των πολιτών. 

• Σουηδία: Υπάρχουν κοινωνικοί συνεταιρισµοί στους τοµείς της εκπαίδευσης 

ενηλίκων, της ψυχαγωγίας, του πολιτισµού, της παροχής προσωπικών υπηρεσιών 

κυρίως σε άτοµα µε ειδικές ανάγκες. 

• Φινλανδία: Συστήνονται εργατικοί συνεταιρισµοί µε σκοπό την παροχή υπηρεσιών 

κατάρτισης και κοινωνικών υπηρεσιών. Ενισχύουν το αίσθηµα του εθελοντισµού και 

δηµιουργούν προϋποθέσεις ενσωµάτωσης κοινωνικά αποκλεισµένων οµάδων για 

ένταξή τους στην αγορά εργασίας. 

• Αυστρία: ∆ηµιουργούνται οµάδες για τη φροντίδα παιδιών. Το 80% των µελών αυτών 

των οµάδων είναι κυρίως άτοµα µε ειδικές ανάγκες.  

• Ιρλανδία: ∆ηµιουργούνται αγροτουριστικοί συνεταιρισµοί και συνεταιρισµοί για 

άτοµα µε ψυχοκοινωνικές δυσκολίες. Σε αυτούς συµµετέχουν ποικίλοι εταίροι, όπως 

ΜΚΟ, κοινωνικές επιχειρήσεις, πιστωτικές ενώσεις, τοπικοί αναπτυξιακοί 

οργανισµοί. 

• Λουξεµβούργο: Έχουν συσταθεί οργανισµοί ενσωµάτωσης µέσω οικονοµικών 

δραστηριοτήτων µε στόχο την ένταξη γυναικών και µακροχρόνια ανέργων στην 

αγορά εργασίας. ∆ραστηριοποιούνται κυρίως στους τοµείς του πολιτισµού, της 

εργασιακής ενσωµάτωσης, της γεωργίας, του περιβάλλοντος. 

• Γερµανία: Έχουν αναπτυχθεί πρωτοβουλίες εργασιακής ενσωµάτωσης και 

δηµιουργίας θέσεων εργασίας. Στόχος τους είναι η ενεργοποίηση του κοινωνικού 

κεφαλαίου και η καταπολέµηση της ανεργίας. 

• Γαλλία: Αναπτύσσονται πρωτοβουλίες εργασιακής ενσωµάτωσης ευάλωτων 

οικονοµικά και κοινωνικά οµάδων και παροχής προσωπικών υπηρεσιών (σε παιδιά, 

ηλικιωµένους) µε ιδιαίτερη δραστηριοποίηση εθελοντών (γονέων, εκπαιδευτικών). 

Στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης, στις οποίες αναπτύσσονται κοινωνικές επιχειρήσεις 

στον τοµέα της πρόνοιας, προβλέπονται για τα άτοµα που δραστηριοποιούνται στον τοµέα 

αυτό ειδική κατάρτιση, πιστοποίηση δεξιοτήτων από τον ίδιο συνήθως οργανισµό και στη 

συνέχεια απασχόληση σε ανάλογες δραστηριότητες. Έτσι εξασφαλίζονται η ποιότητα των 

υπηρεσιών, η καταπολέµηση της ανεργίας και η προώθηση του εθελοντισµού. 
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3.3. Μέτρα Πολιτικής σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Τα σοβαρά προβλήµατα ανεργίας και οι δυσκολίες αύξησης της απασχόλησης στα κράτη-

µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης οδήγησαν στην εκπόνηση µιας Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για 

την απασχόληση της οποίας βασικά εργαλεία είναι τα Εθνικά Σχέδια ∆ράσης για την 

Απασχόληση και οι παρεµβάσεις των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων. Στο πλαίσιο της εν λόγω 

στρατηγικής «καλούνται όλα τα κράτη-µέλη να συµπεριλάβουν στα Εθνικά Σχέδια ∆ράσης 

για την Απασχόληση, την Προώθηση µέτρων για την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων 

που προσφέρονται για τη δηµιουργία απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο στην Κοινωνική 

Οικονοµία, στους τοµείς των περιβαλλοντικών τεχνολογιών και στις νέες δραστηριότητες 

που συνδέονται µε την ικανοποίηση αναγκών που δεν καλύπτονται από την αγορά, καθώς και 

την εξέταση και εξάλειψη οποιωνδήποτε εµποδίων αντιτίθενται στα εν λόγω µέτρα». 

Το 1997 η Ευρωπαϊκή Ένωση δηµιούργησε ένα πιλοτικό σχήµα µε το όνοµα «Τρίτο Σύστηµα 

και Απασχόληση». Το σχήµα αυτό είχε ως στόχους να ανακαλύψει και να αξιοποιήσει τις 

εργασιακές δυνατότητες του Τρίτου Συστήµατος: επικεντρώθηκε στη δηµιουργία νέων 

θέσεων εργασίας που προκύπτουν από τη διαπίστωση των ανικανοποίητων αναγκών σε 

κοινωνικές υπηρεσίες, ποιότητα ζωής – περιβάλλον, δραστηριότητες τέχνης και ψυχαγωγίας.  

Ο όρος «Τρίτο Σύστηµα» αναφέρεται στα πεδία δραστηριότητας των συνεταιρισµών, 

αµοιβαίων ενώσεων, ιδρυµάτων, οργανισµών εθελοντικής εργασίας και κάθε πρωτοβουλία 

δηµιουργίας θέσεων εργασίας σε τοπικό επίπεδο, οι οποίες στοχεύουν να καλύψουν ανάγκες 

που δεν ικανοποιούνται από τις δηµόσιες αρχές ή τον ιδιωτικό τοµέα.  

Η ανάπτυξη του τοµέα της Κοινωνικής Οικονοµίας συνδέεται και µπορεί να συµβάλλει στην 

επιχειρησιακή αξιοποίηση µιας σειράς Κατευθυντήριων Γραµµών όπως είναι: 

Oι Κ.Γ.4 & 2: Αντιµετώπιση της ανεργίας των νέων και πρόληψη της µακροχρόνιας ανεργίας. 

Oι Κ.Γ.3 & 4: Ανάπτυξη ενεργών Μέτρων για την αγορά εργασίας για τη βελτίωση της 

απασχολησιµότητας / παροχή κινήτρων για την απόκτηση εργασιακής εµπειρίας και 

βελτίωση των ευκαιριών απασχόλησης.  

Oι Κ.Γ.5: Συµφωνίες των κοινωνικών εταίρων για αύξηση των δυνατοτήτων κατάρτισης, 

απόκτηση εργασιακής εµπειρίας και άλλα µέτρα προώθησης της απασχολησιµότητας.  

Oι Κ.Γ.9: Ένταξη οµάδων που αντιµετωπίζουν δυσκολίες πρόσβασης στην αγορά εργασίας.  

Oι Κ.Γ.13: Ανάπτυξη του δυναµικού απασχόλησης του τοµέα των υπηρεσιών.  

Oι Κ.Γ.22: Επανένταξη στην αγορά εργασίας µετά από µια περίοδο εκτός εργατικού 

δυναµικού.  
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Ο συνδυασµός µέτρων πολιτικής που απορρέουν από την Κ.Γ.12 µε εκείνα που απορρέουν 

από τις υπόλοιπες προαναφερθείσες Κατευθυντήριες Γραµµές, καθώς και η ένταξη των εν 

λόγω συνδυασµένων µέτρων πολιτικής σε καθένα από τα πέντε πεδία πολιτικής που 

προσδιορίζονται από τους κανονισµούς του Ε.Κ.Τ. αναδεικνύουν το ρόλο που καλείται να 

διαδραµατίσει ο τοµέας της Κοινωνικής Οικονοµίας.  

Σύµφωνα µε µελέτη του Ciriec (International Center of Research and Information on the 

Public and Cooperative Economy), “The enterprises and organizations of the third system 

– a strategic challenge for employment», η συµµετοχή των οργανώσεων της 

κοινωνικής οικονοµίας στη συνολική απασχόληση ποικίλλει ανάλογα µε τη χώρα. Οι 

οργανώσεις αυτές απασχολούν το 1-2,5% της απασχόλησης στον πολιτικό τοµέα στην 

Ελλάδα και στην Πορτογαλία, το 4-8% περίπου στην Ιταλία, στη Σουηδία, στη Γερµανία, 

στο Βέλγιο, στη Γαλλία, στην Αυστρία, στη Φινλανδία, στην Ισπανία και στο 

Ηνωµένο Βασίλειο και µµεταξύ 12,5 και 14,3% στη ∆ανία, στην Ιρλανδία και στις Κάτω 

Χώρες. Οι ενώσεις παρέχουν το 71% των θέσεων απασχόλησης του τρίτου τοµέα στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση, οι συνεταιρισµοί το 25,7% και τα ταµεία αλληλασφάλισης 3,1%. Το 

ποσοστό που αντιστοιχεί σε κάθε δοµή διαφέρει από τη µία χώρα στην άλλη. Οι 

συνεταιρισµοί, παραδείγµατος χάριν, έχουν σηµαντική παρουσία στην Ιταλία, στην 

Ισπανία, στην Πορτογαλία και στη Σουηδία και αντιστοιχούν στο 45-55% του 

συνόλου της απασχόλησης στον τοµέα της κοινωνικής οικονοµίας. Το ποσοστό αυτό 

ποικίλλει. Είναι µεταξύ 20 και 30% στην Ιρλανδία, στη Γερµανία, στη ∆ανία, στο 

Λουξεµβούργο και στην Αυστρία και µεταξύ 10 και 20% στο Ηνωµένο Βασίλειο, τις Κάτω 

Χώρες, το Βέλγιο, την Ελλάδα και τη Γαλλία. Στην Ιταλία, στην Ισπανία, στην 

Πορτογαλία, στη Φινλανδία και στη Σουηδία, η ζωτικότητα της απασχόλησης 

προέρχεται από την ανάπτυξη των συνεταιρισµών εργασίας (και των εργατικών 

εταιρειών στην Ισπανία) και των κοινωνικών συνεταιρισµών. Στις άλλες χώρες, η 

απασχόληση αναπτύσσεται κυρίως µέσω των ενώσεων, των οµάδων αλληλοβοήθειας και 

των εθελοντικών οργανώσεων. Σε γενικές γραµµές παρατηρείται µια διπλή εξέλιξη: 

αφενός οι ενώσεις παίρνουν το προβάδισµα έναντι των συνεταιρισµών και των 

ταµείων αλληλασφάλισης λόγω της ταύτισης των µελών µε µία περιοχή ή ένα αντικείµενο 

µάλλον παρά µε ένα επάγγελµα· αφετέρου οι συνεταιρισµοί πολλαπλασιάζονται λόγω της 

τάσης για ενίσχυση της αυτόνοµης οικονοµικής δραστηριότητας. 

Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαθέτουν το 45,5% του συνόλου των 

συνεταιρισµών µε σηµαντικότερους τους γεωργικούς, τους στεγαστικούς και τους 
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εργατικούς συνεταιρισµούς. Από την άποψη των µελών που συσπειρώνουν οι 

συνεταιρισµοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σηµαντικότεροι τοµείς είναι εκείνοι των 

τραπεζών, της γεωργίας και της κατανάλωσης, ενώ από την άποψη των απασχολούµενων 

µισθωτών σηµαντικότεροι είναι οι τραπεζικοί συνεταιρισµοί, οι γεωργικοί και οι 

εργατικοί. Οι γεωργικοί συνεταιρισµοί αποτελούν σηµαντικό κλάδο της κοινωνικής 

οικονοµίας ιδιαίτερα στις χώρες εκείνες, οι οποίες έχουν ιδιαίτερα ανεπτυγµένο τον 

αγροτικό τοµέα. Οι συνεταιριστικές τράπεζες κατέχουν επίσης σηµαντική θέση στην 

ευρωπαϊκή οικονοµία, παρότι ακολουθούν µια παράτολµη πολιτική και αρνούνται τους 

δανεισµούς µικρών ποσών. Σηµαντικός είναι ακόµη ο ρόλος των οµάδων 

αυτοβοήθειας, που δραστηριοποιούνται γύρω από την υγεία και την κοινωνική πρόνοια, 

παρότι αυτές περιορίζονται κατά κανόνα στην κατ' οίκον βοήθεια σε ηλικιωµένους και 

την εξυπηρέτηση ατόµων µε ειδικές ανάγκες. Τέλος, οι εργατικοί συνεταιρισµοί 

γνωρίζουν ανάπτυξη σε ορισµένες χώρες, όπως η Σουηδία και η Ισπανία, είναι όµως κατά 

βάση µηχανισµοί κοινωνικής ενσωµάτωσης ατόµων που πλήττονται από τον κοινωνικό 

αποκλεισµό. 

 

3.4. Η απασχόληση σε φορείς κοινωνικής οικονοµίας στην Ευρώπη και τη Βόρεια 

Αµερική 

Η ανάπτυξη των συνεταιριστικών επιχειρήσεων κάθε κατηγορίας είναι σήµερα διεθνώς 

ιδιαίτερα υψηλή. Στις επιχειρήσεις αυτές συµµετέχει το 80% του ενήλικου πληθυσµού στην 

Αυστρία, στον Καναδά, στην Κύπρο, στην Φινλανδία, στο Ισραήλ και στην Ουρουγουάη, 

το 60% στη Γαλλία, στο Βέλγιο και στη Νορβηγία, το 50% στην Ινδία, την Ιαπωνία, στη 

Μαλαισία, στη ∆ανία, στην Πορτογαλία, στις ΗΠΑ και στη Σρι Λάνκα. Στις χώρες 

αυτές η συµµετοχή των συνεταιριστικών επιχειρήσεων αγγίζει το 10%-20% του ΑΕΠ. Το 

17% των τραπεζικών καταθέσεων στην Ε.Ε. έχει αποταµιευθεί σε συνεταιριστικές 

τράπεζες, ενώ οι συνεταιριστικές ασφάλειες καλύπτουν στην Ευρώπη το 20% της αγοράς. 

Η έρευνα του πανεπιστηµίου Johns Hopkins, η οποία συµπεριέλαβε 35 χώρες, κατέδειξε ότι 

το δυναµικό που απασχολείται σε φορείς της κοινωνικής οικονοµίας παρέχοντας 

αµειβόµενη ή εθελοντική εργασία, αντιπροσωπεύει κατά µέσο όρο το 4,4% του 

οικονοµικά ενεργού πληθυσµού. Από το ποσοστό αυτό το 2,8% παρέχει αµειβόµενη και το 

1,6% εθελοντική εργασία. Αρκετά υψηλά ποσοστά απασχολούµενων (µισθωτών ή 

εθελοντών) εµφανίζει η Ολλανδία (14,4%), το Βέλγιο (10,9%), η Ιρλανδία (10,4%) και 

ακολουθούν οι ΗΠΑ (9,8%) και η Μεγάλη Βρετανία (8,5%). Αντίθετα, χαµηλά είναι τα 
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ποσοστά του Πακιστάν (1%), της Σλοβακίας (0,8%), της Πολωνίας (0,8%), της Ρουµανίας 

(0,8%) και του Μεξικού (0,4%). Βάσει της κατανοµής των φορέων της κοινωνικής 

οικονοµίας, οι αµειβόµενοι και οι εθελοντές εργαζόµενοι παρουσιάζουν σε ορισµένες 

χώρες ποσοστά που ξεπερνούν το 20%.  

Σε νοµοθετικό επίπεδο µεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχουν 

σηµαντικές διαφορές. Για παράδειγµα, χώρες µε µικρή συνεταιριστική παράδοση 

έχουν µια «ανοικτή» νοµοθεσία, η οποία συµπεριλαµβάνει τις συνεταιριστικές αρχές στη 

γενική εµπορική νοµοθεσία (εµπορικό δίκαιο), ενώ, αντίθετα, χώρες µε µεγάλη 

συνεταιριστική παράδοση διαθέτουν ξεχωριστή συνεταιριστική οργάνωση και ιδιαίτερη 

συνεταιριστική νοµοθεσία. Οι διαφορές δεν περιορίζονται όµως µόνο στο ζήτηµα αυτό. 

Σχετίζονται µε τις ιδιαίτερες ιστορικές, πολιτικές και οικονοµικές παραδόσεις κάθε χώρας, 

οι οποίες συνέβαλλαν στο να οργανωθούν και να αναγνωρισθούν µε ξεχωριστό τρόπο σε 

κάθε χώρα οι συνεταιριστικές επιχειρήσεις. Ο ρόλος της οικογένειας, της Εκκλησίας, του 

κράτους, ιδεολογικές αντιλήψεις και νοµικές παραδόσεις έπαιξαν σηµαντικό ρόλο. 

Οι διαφορές των φορέων της κοινωνικής οικονοµίας εντοπίζονται σε τρία επίπεδα: α) σε 

επίπεδο νοµικών παραδόσεων της κάθε χώρας, καθώς σε χώρες µε παράδοση εθιµικού 

δικαίου οι συνεταιριστικές επιχειρήσεις επιλέγουν ελεύθερα τη νοµοθεσία τους, το 

καθεστώς και τους όρους λειτουργίας τους, τον κερδοσκοπικό ή όχι χαρακτήρα τους αλλά 

και τη µεταβίβαση των πόρων και των δραστηριοτήτων τους στην περίπτωση διάλυσής 

τους. Αντίθετα, σε άλλες χώρες οι συνεταιριστικές επιχειρήσεις διέπονται από ειδική 

νοµοθεσία την οποία υποχρεούνται να ακολουθήσουν και η οποία τους στερεί την όποια 

δυνατότητα µετασχηµατισµού, β) σε επίπεδο πολιτικών παραδόσεων, καθώς σε χώρες µε 

συγκεντρωτική παράδοση, όπως η Γαλλία, αναπτύχθηκαν εθνικές οργανώσεις µε στόχο 

την ανάπτυξη στενών δεσµών µε τον κρατικό µηχανισµό, ενώ σε χώρες µε παράδοση 

αποκέντρωσης, όπως η Μεγάλη Βρετανία, καταβλήθηκε προσπάθεια οι δεσµοί αυτοί να 

αποκατασταθούν µε την τοπική αυτοδιοίκηση και τέλος, γ) σε επίπεδο ιδεολογικών 

παραδόσεων, οι οποίες σχετίζονται εν πολλοίς µε τις διακρίσεις συλλογικό-γενικό 

συµφέρον και εµπορική-µη εµπορική δραστηριότητα. Στη Γερµανία οι συνεταιρισµοί και 

οι αδελφότητες (µορφές της συνεταιριστικής οικονοµίας µε οικονοµικούς στόχους) 

επιδιώκουν αποκλειστικά την εξυπηρέτηση των µελών τους, ενώ οι εταιρείες και οι 

επιχειρήσεις που ιδρύουν και διαχειρίζονται τα συνδικάτα συµµετέχουν στο γενικό 

συµφέρον. Αντίθετα, στη Μεγάλη Βρετανία ο εθελοντικός τοµέας, ο οποίος περιλαµβάνει 

τις οµάδες αυτοβοήθειας, δεν συµπεριλαµβάνεται µεταξύ των οργανώσεων µε εµπορικούς 
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στόχους και κατ' αναλογία, σε συνεταιρισµούς και αδελφότητες δεν αποδίδεται η 

εθελοντική ιδιότητα. 

Κεντρικοί φορείς οργάνωσης των συνεταιριστικών επιχειρήσεων υπάρχουν σήµερα 

σχεδόν στο σύνολο των χωρών της Ε.Ε., όπως η Γερµανία, η Ολλανδία, η ∆ανία, η Ισπανία, 

η Ιταλία, η Μ. Βρετανία κ.λπ. Οι χώρες της Νότιας Ευρώπης συγκρότησαν τελευταία το 

«Ευρω-µεσογειακό ∆ίκτυο για την Κοινωνική Οικονοµία» µε στόχο την ενίσχυσή της στη 

µεσογειακή αλλά και την υπόλοιπη Ευρώπη. Από την πλευρά της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

θεσµοθέτησε πρόσφατα τη λειτουργία Συµβουλευτικής Επιτροπής Κοινωνικής Οικονοµίας 

επιδιώκοντας να αποδώσει ιδιαίτερη σηµασία στην ανάπτυξη του τοµέα αυτού. 

 

Παραδείγµατα απασχόλησης  σε µεγάλες Ευρωπαϊκές χώρες: 

 Αυστρία 

Στην Αυστρία οι συνεταιριστικές οργανώσεις φθάνουν συνολικά τις 2.038. Οι 729 από αυτές 

δραστηριοποιούνται στον τραπεζικό και τον ασφαλιστικό τοµέα, οι 1.077 στη γεωργία και οι 

107 στη στέγαση. Στους παραπάνω τοµείς τα µέλη είναι 2.360.948, 560.669 και 392.787 

αντίστοιχα. 

 Βέλγιο 

Στο Βέλγιο οι συνεταιριστικές οργανώσεις φθάνουν τις 1.553. Από αυτές οι 249 

δραστηριοποιούνται στον τραπεζικό και τον ασφαλιστικό τοµέα, ενώ οι 1.264 στη γεωργία. 

Τα µέλη τους είναι συνολικά 3.598.600 εκ των οποίων τα 1,2 εκατ. ανήκουν στον τραπεζικό 

και τον ασφαλιστικό τοµέα, οι 398.000 στη γεωργία και τα 2 εκατ. στον τοµέα της υγείας και 

των φαρµάκων. Στους συνεταιρισµούς απασχολούνται συνολικά 19.607 άτοµα εκ των 

οποίων οι 12.577 στον τραπεζικό και τον ασφαλιστικό τοµέα. Ο τοµέας αυτός κατέχει 

µάλιστα το 6% της αντίστοιχης αγοράς. Η ευθύνη για τις κοινωνικές υπηρεσίες προς την 

τρίτη ηλικία ανήκει στους δήµους και τις περιφέρειες. Οι περιφέρειες συµµετέχουν 

χρηµατοδοτικά στην δηµιουργία υποδοµών και στον καθορισµό των προδιαγραφών. Με 

βάση συγκεκριµένη διάταξη, θεσµοθετήθηκε η συνεργασία µεταξύ δήµων, άλλων δηµόσιων 

φορέων και εθελοντικών οργανώσεων για τη διοίκηση των νοσοκοµείων και των κέντρων 

κοινωνικής παρέµβασης. Επίσης δηµιουργούνται συµφωνίες µεταξύ δηµοσίων και ιδιωτικών 

φορέων µε στόχο την προαγωγή της φροντίδας, της διαµονής, της διατροφής, της ιατρικής 

και κοινωνικής βοήθειας και της ψυχολογικής υποστήριξης σε άτοµα που έχουν σοβαρή 

ανάγκη. Την ευθύνη για την κοινωνική κατοικία έχουν κυρίως οι περιφέρειες µε την υψηλή 

εποπτεία του κεντρικού κράτους. Οι παρεµβάσεις της Τ.Α. είναι έµµεσες. Περιορίζονται σε 
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κανονιστικές διατάξεις και σε επιβολή σε ειδικές περιπτώσεις πρόσθετης φορολόγησης. Η 

αρµοδιότητα για την απασχόληση και τα κέντρα εκπαίδευσης ανήκουν κατ’ αρχήν στις 

περιφέρειες. Παρ’ όλα αυτά όµως, ένας µεγάλος αριθµός Ο.Τ.Α. παίζει ένα πολύ ενεργό ρόλο 

στην εύρεση εργασίας σε τοπικό επίπεδο. Κάθε δήµος είναι υποχρεωµένος να έχει τοπικό 

γραφείο απασχόλησης, ενώ µέσα από τα δηµοτικά κέντρα για την κοινωνική ευηµερία 

παρέχονται διευκολύνσεις προς τους ανέργους. 

 Γαλλία 

Οι απασχολούµενοι στον τοµέα της κοινωνικής οικονοµίας στη Γαλλία ανήλθαν από 

1.242.200 µισθωτούς το 1984 σε 2.027.052 το 1998, γεγονός που συνέβαλε στην ενίσχυση 

της κοινωνικής συνοχής και στη µείωση του χρόνου εργασίας. Οι γαλλικές συνεταιριστικές 

οργανώσεις απασχολούν άµεσα ή έµµεσα 700.000 περίπου µισθωτούς, εάν συµπεριληφθούν 

εκείνοι που απασχολούνται σε θυγατρικές συνεταιριστικές εµπορικές επιχειρήσεις και εκείνοι 

που απασχολούνται σε συνεταιριστικές οργανώσεις που ειδικεύονται στην διανοµή 

εµπορικών προϊόντων ή στον τοµέα της χειροτεχνίας. Στη χρηµατοδότηση του 

συνεταιριστικού τοµέα η δηµόσια συµµετοχή είναι σηµαντική αγγίζοντας το 1995 το 57,8% 

του συνόλου. Μεγαλύτερη συµµετοχή από τους δηµόσιους φορείς έχει η κοινωνική 

ασφάλιση µε 25,1% και ακολουθούν το κράτος µε 18,7% και η τοπική αυτοδιοίκηση µε 

14%.36 Οι συνεταιριστικές οργανώσεις στη Γαλλία αποτελούνται από δύο µεγάλες 

υποκατηγορίες: α) Εκείνες που δεν έχουν οικονοµικούς (: κερδοσκοπικούς) σκοπούς, όπως οι 

συνεταιρισµοί χρηστών (π.χ. καταναλωτικοί συνεταιρισµοί από το 1917, συνεταιρισµοί 

κατοικίας/στέγασης από το 1971), οι επιχειρηµατικοί συνεταιρισµοί (π.χ. αγροτικοί 

συνεταιρισµοί από το 1972, συνεταιρισµοί χειροτεχνίας από το 1983, συνεταιρισµοί 

µεταφορών από το 1949, ναυτικοί και γενικά ναυτικών συµφερόντων συνεταιρισµοί από το 

1983, εµπορικοί συνεταιρισµοί από το 1972 ή άλλες συνεταιριστικές επιχειρήσεις από το 

1983) και οι παραγωγικοί συνεταιρισµοί, όπως οι εργατικοί παραγωγικοί συνεταιρισµοί από 

το 1978 και β) Οι πιστωτικοί συνεταιρισµοί, όπως οι Λαϊκές Τράπεζες, οι Οργανισµοί 

Συνεταιριστικής Πίστης, τα ταµιευτήρια κ.λπ. Οι συνεταιρισµοί παρουσιάζουν το 0,64% της 

εθνικής οικονοµίας το 1998 από την άποψη του αριθµού των επιχειρήσεων. Οι συνεταιρισµοί 

είναι πιο ισχυροί στους τοµείς της στέγασης και των λοιπών επιχειρηµατικών 

δραστηριοτήτων (1,49%) και της «γεωργίας, αλιείας και δασικής εκµετάλλευσης» (1,36%).38 

Από την άποψη του προσωπικού που απασχολούν, οι συνεταιρισµοί συµµετείχαν το 1998 

κατά 1% στη συνολική οικονοµία της χώρας. Στη Γαλλία, µεταξύ των άλλων θεσµών της 

κοινωνικής οικονοµίας,είναι αναπτυγµένος ο θεσµός των «Τοπικών Συνδέσµων», που 
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παρέχουν υπηρεσίες αστικής διαχείρισης και συνάπτουν συµβόλαια µε τοπικούς 

περιφερειακούς φορείς. Οι σύνδεσµοι αυτοί στοχεύουν στην ενσωµάτωση µέσω της εργασίας 

µειονεκτούντων ατόµων µε την απασχόλησή τους σε τοπικές δραστηριότητες και υπηρεσίες. 

Παρέχουν µισθωτή εργασία σε νέους, γυναίκες και ηλικιωµένους, τους οποίους 

προετοιµάζουν κατάλληλα µέσω της κατάρτισης. Ο στόχος αυτός όµως, εγγράφεται στην 

προοπτική της συνοικίας και συνδέεται µε την κοινωνική και κοινοτική της ανάπτυξη µέσω 

της συµµετοχής των κατοίκων και µε τη δηµοκρατική διαχείριση των αστικών υποθέσεων. 

Με τον τρόπο αυτό η κοινωνικο-επαγγελµατική ενσωµάτωση συνδέεται µε το χώρο, την 

κατοικία των ατόµων, την καθηµερινή τους ζωή και τη συµµετοχή τους στα κοινά. 

Σηµαντική οικονοµική βοήθεια έχουν από οργανισµούς κοινωνικής κατοικίας και την Τοπική 

Αυτοδιοίκηση, ενώ σηµαντική είναι και η βοήθεια από εθελοντές. Σύµφωνα µε τις διατάξεις 

του κώδικα Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Code General des Collectivités 

Territoriales), είναι δυνατή η σύσταση νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου από τους 

Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή η συµµετοχή των Οργανισµών αυτών σε νοµικά 

πρόσωπα διεπόµενα από τις διατάξεις του δηµοσίου δικαίου, µε σκοπό την άσκηση 

υπηρεσιών δηµοσίου χαρακτήρα ή την εκτέλεση έργων και εργασιών την παραγωγή αγαθών. 

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση και οι ενώσεις Τοπικής Αυτοδιοίκησης δύναται να αναθέτουν την 

άσκηση ορισµένης αρµοδιότητας στο δηµόσιο ή σε νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Το 

περιεχόµενο της αρµοδιότητας µπορεί να αφορά την εκτέλεση ορισµένου έργου ή την 

παροχή αγαθών και υπηρεσιών. Η ανάθεση γίνεται µε σύµβαση, η οποία έχει ορισµένη 

διάρκεια και µε την οποία καθορίζεται ο τρόπος διοίκησης της συγκεκριµένης αρµοδιότητας. 

Για την ανάθεση απαιτείται προκήρυξη η οποία δηµοσιεύεται και στην οποία 

ανταποκρίνονται φυσικά πρόσωπα µε ειδικά προσόντα τα οποία θεωρούνται απαραίτητα για 

την άσκηση της αρµοδιότητας ή σε νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου τα οποία έχουν 

συσταθεί ή τα οποία πρόκειται να συσταθούν έπ' ευκαιρία του συγκεκριµένου διαγωνισµού. 

Ιδιαίτερες ρυθµίσεις προβλέπει το γαλλικό δίκαιο για την παροχή υπηρεσίας από τη Τοπική 

Αυτοδιοίκηση συλλογής απορριµµάτων και παροχής ύδρευσης. Οι ανωτέρω υπηρεσίες 

παρέχονται µε συµβάσεις µεταξύ της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ιδιωτικών νοµικών 

προσώπων, τα οποία επιλέγονται από τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης µε 

διαγωνισµό.  

 Γερµανία 

Οι πρώτοι συνεταιρισµοί εµφανίστηκαν στη Γερµανία στο τέλος του 1850. Σηµαντικότεροι 

σήµερα είναι εκείνοι που δραστηριοποιούνται στους τοµείς της πίστης, της διακίνησης 
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προϊόντων, των υπηρεσιών και της παραγωγής στους τοµείς του εµπορίου, της χειροτεχνίας 

και της γεωργίας. Σύµφωνα µε την έρευνα της ∆ιεθνούς Συνεταιριστικής Ενώσεως, στο τέλος 

του 1996 υπήρχαν συνολικά 8.990 συνεταιριστικές οργανώσεις (εκ των οποίων οι 2.421 

δραστηριοποιούνταν στους τοµείς της πίστης και των ασφαλειών, οι 4.434 στην γεωργία, οι 

1.940 στη στέγαση και οι 1.477 αποτελούσαν εργατικές ενώσεις) µε 22.271.000 µέλη (εκ των 

οποίων τα 14.200.000 σε πιστωτικούς και ασφαλιστικούς συνεταιρισµούς) και 492.711 

µισθωτούς ((εκ των οποίων οι 173.000 απασχολούνταν σε πιστωτικούς και ασφαλιστικούς 

συνεταιρισµούς και οι 155.000 σε γεωργικούς). Στο κοινωνικό πεδίο τρεις οµοσπονδιακές 

συνεταιριστικές ενώσεις κατέχουν σηµαντική θέση: α) Η Οµοσπονδιακή Συνεταιριστική 

Ένωση Στέγασης µε µέλη 12 τοπικές συνεταιριστικές ενώσεις, οι οποίες συσπειρώνουν 

2.0167 συνεταιρισµούς µε 3,14 εκατ. µέλη και 21.500 µισθωτούς, β) Οι συνεταιριστικές 

ενώσεις ανέργων που ανέρχονται συνολικά σε 6.700 µε 16 εκατ. µέλη και γ) Η 

Οµοσπονδιακή Ένωση Καταναλωτικών Συνεταιρισµών µε µέλη 93 συνεταιρισµούς. Από τη 

νοµοθεσία οι συνεταιρισµοί θεωρούνται εµπορικές επιχειρήσεις. Τα µέλη τους πρέπει να 

υπερβαίνουν τα επτά και µπορεί να είναι φυσικά ή νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού 

δικαίου.  

 ∆ανία 

Στη ∆ανία υπάρχουν 1.445 συνεταιρισµοί πρώτου βαθµού, εκ των οποίων οι 695 

δραστηριοποιούνται στη στέγαση και οι 526 στο εµπόριο και την κατανάλωση. Τα µέλη των 

συνεταιρισµών είναι συνολικά 1.392.244 εκ των οποίων το 1.226.867 συµµετέχει σε 

εµπορικούς και καταναλωτικούς συνεταιρισµούς. Στους συνεταιρισµούς πρώτου βαθµού 

απασχολούνται συνολικά 68.092 άτοµα εκ των οποίων τα 27.826 στη γεωργία και τα 20.558 

στο εµπόριο και την κατανάλωση.43 Οι συνεταιρισµοί δραστηριοποιούνται σε πολλούς 

τοµείς: υπηρεσίες, µεταφορές, εµπόριο αγροτικών, βιοµηχανικών και βιοτεχνικών 

προϊόντων, τηλεπικοινωνίες, ηλεκτρισµός, αέριο κλπ. Οι αγροτικοί συνεταιρισµοί 

καταλαµβάνουν το 90% της παραγωγής του γάλακτος και των παραγώγων του. Οι 

παραγωγικοί συνεταιρισµοί ειδικεύονται κυρίως στον τοµέα της στέγασης. Οι καταναλωτικοί 

συνεταιρισµοί αντιπροσωπεύουν το 50% των υπεραγορών (: σουπερµάρκετς) και το 25% των 

λιανικών πωλήσεων. Αξιόλογη είναι, επίσης, η συµµετοχή των πιστωτικών και ασφαλιστικών 

συνεταιρισµών στην οικονοµία της χώρας. Από την άποψη του αριθµού των συνεταιριστικών 

επιχειρήσεων στη συνολική οικονοµία της χώρας το 1998 πιο σηµαντικοί είναι οι τοµείς του 

«ηλεκτρισµού, αερίου και ύδρευσης» (36,85%) και των πιστωτικών εργασιών  (5,89%). Ως 

προς το απασχολούµενο προσωπικό σηµαντικότεροι τοµείς είναι του «ηλεκτρισµού, αερίου 
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και ύδρευσης» (µη ανακοινώσιµα στοιχεία), της «χονδρικής και λιανικής πωλήσεως» 

(8,35%) και της βιοτεχνίας (6,32%). Σύµφωνα µε την έρευνα της υπηρεσίας EUROSTAT 

(2001) στις οκτώ ευρωπαϊκές χώρες που προαναφέρθηκαν, η ∆ανία παρουσιάζει συγκριτικά 

τη µεγαλύτερη συµµετοχή των συνεταιρισµών στην εθνική οικονοµία το 1998 (9,27%). Η 

∆ανία είναι από τις λίγες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν διαθέτει σχετική 

συνεταιριστική νοµοθεσία. Οι συνεταιριστικές αρχές συµπεριλαµβάνονται στο εµπορικό 

δίκαιο. Εντούτοις, το σύνταγµα προστατεύει την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και την 

ελεύθερη δηµιουργία µε µη κερδοσκοπικούς σκοπούς.  

 

 Ελβετία 

Στη χώρα αυτή οι συνεταιρισµοί παρουσίαζαν το 0,88% της εθνικής οικονοµίας το 1998 από 

την άποψη του αριθµού των επιχειρήσεων. Περισσότερο αναπτυγµένοι ήταν οι τοµείς των 

πιστωτικών εργασιών (18,28%) και του «ηλεκτρισµού, αερίου και ύδρευσης» (10,05%). 

 Μεγάλη Βρετανία 

Στη Μεγάλη Βρετανία οι συνεταιρισµοί ήταν, στο τέλος του 1996, 2.191 εκ των οποίων οι 

περισσότεροι ειδικεύονταν στην κοινωνική εργασία (1.200) και τη γεωργία (553). Τα µέλη 

τους ξεπερνούσαν τα 9,5 εκατ. µε τη συντριπτική πλειοψηφία εξ αυτών να ανήκουν σε 

καταναλωτικούς και εµπορικούς συνεταιρισµούς. Οι απασχολούµενοι µε µισθωτή σχέση 

εργασίας έφθαναν τις 100 χιλ. περίπου εκ των οποίων οι 70 χιλ. περίπου εργάζονταν σε 

εµπορικούς και καταναλωτικούς συνεταιρισµούς. Οι τελευταίοι κατείχαν το 3,6% της 

αντίστοιχης αγοράς. Η απουσία συνεταιριστικής νοµοθεσίας έχει ως αποτέλεσµα τον 

δύσκολο προσδιορισµό του συνεταιριστικού τοµέα και την ένταξή του στην κοινωνική 

οικονοµία ή την οικονοµία της αλληλεγγύης. Αυτό σηµαίνει ότι στο πλαίσιο των 

συνεταιρισµών εντάσσονται πολλές και διαφορετικές µεταξύ τους οργανώσεις: α) ενώσεις 

ατόµων που έχουν κοινές ιατρικές/νοσηλευτικές ή ψυχολογικές ανάγκες και οι οποίες 

χρηµατοδοτούνται από τα ίδια τα µέλη τους ή από την Τοπική Αυτοδιοίκηση ή άλλες ενώσεις 

αλληλεγγύης, β) συνεταιρισµοί που στοχεύουν στην κοινοτική βοήθεια σε συγκεκριµένες 

κατηγορίες του πληθυσµού (:Community benefit), γ) φιλανθρωπικές οργανώσεις Κοινό 

χαρακτηριστικό όλων αυτών των οργανώσεων είναι ότι έχουν ως βασικό στόχο την κάλυψη 

των αναγκών των µελών τους. Στην Αγγλία δεν υπάρχει σύστηµα τοπικής αυτοδιοίκησης 

ανάλογο µε αυτό των ευρωπαϊκών χωρών, όπου οι περιφερειακοί κυβερνητικοί εκπρόσωποι 

νοµαρχιακού επιπέδου και οι κεντρικοί οργανισµοί εποπτεύουν τις δραστηριότητες των 

τοπικών οργανισµών. Τα νοµικά κείµενα, που αναφέρονται στην περιφερειακή διοικητική 
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οργάνωση του Ηνωµένου Βασιλείου, δεν στηρίζονται σε συνταγµατικές διατάξεις, αφού η 

χώρα δεν διαθέτει Σύνταγµα. Υπάρχει όµως µια πληθώρα νόµων που διέπουν την οργάνωση 

και λειτουργία των τοπικών και περιφερειακών αρχών. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στην 

Βρετανία είναι δοµηµένη µε δύο διαφορετικούς τρόπους. Στην Σκωτία, την Ουαλία και σε 

µέρη της Αγγλίας λειτουργεί ένα Ενιαίο Συµβούλιο υπεύθυνο για όλους τους τύπους τοπικών 

αυτοδιοικήσεων (Ενιαίους, Μητροπολιτικούς ή της περιοχής του Λονδίνου). Στην υπόλοιπη 

Βρετανία επικρατεί το σύστηµα των «δύο ταχυτήτων», όπου δύο ξεχωριστά Συµβούλια 

διαφοροποιούν τις αρµοδιότητες µεταξύ Περιφερειακών Συµβουλίων και Συµβουλίων 

Κοµητειών.  

 Ισπανία 

Στην Ισπανία υπάρχουν 27.262 συνεταιρισµοί πρώτου βαθµού, εκ των οποίων οι 10.779 

δραστηριοποιούνται στη στέγαση, οι 8.568 είναι «κοινωνικές συνεταιριστικές ενώσεις 

εργαζοµένων», ενώ οι 3.930 δραστηριοποιούνται στη γεωργία. Έχουν συνολικά 4,5 εκατ. 

µέλη περίπου µε περισσότερους από χιλ. µισθωτούς. Οι συνεταιρισµοί παρουσίαζαν το 

0,86% της εθνικής οικονοµίας το 1998 από την άποψη του αριθµού των επιχειρήσεων και το 

2,33% από την άποψη του απασχολούµενου προσωπικού. Πιο σηµαντικοί είναι οι τοµείς του 

«ηλεκτρισµού, αερίου και ύδρευσης» (3,66%), της «εκπαίδευσης» (2,74%) και της βιοτεχνίας 

(2,59%), ενώ από την πλευρά του απασχολούµενου προσωπικού πιο ισχυροί είναι οι τοµείς 

της εκπαίδευσης, της «υγείας και κοινωνικής εργασίας» καθώς και της «χονδρικής και 

λιανικής πωλήσεως». Η Ισπανία συγκαταλέγεται µεταξύ των χωρών που διαθέτουν άκρως 

εξειδικευµένη νοµοθεσία για τους συνεταιρισµούς, η οποία δίνει µάλιστα την προτεραιότητα 

σε ειδικούς ή τοπικούς νόµους. Εκτός δηλαδή της εθνικής νοµοθεσίας υπάρχει σηµαντική 

νοµοθεσία και σε τοπικό επίπεδο.  

 Ιταλία 

Οι συνεταιρισµοί στην Ιταλία φθάνουν συνολικά τις 39.415 έχοντας 7.935.792 µέλη και 

610.773 µισθωτούς. Περισσότεροι αριθµητικά είναι εργατικοί (10.892), οι αγροτικοί (7.172) 

και της στέγασης (9.511). Από την πλευρά των εγγεγραµµένων µελών µαζικότεροι είναι οι 

εµπορικοί και καταναλωτικοί συνεταιρισµοί (4.274.219 µέλη), οι αγροτικοί (1.023.298 µέλη) 

και οι στεγαστικοί (824.213 µέλη). Από την άποψη του προσωπικού που απασχολούν µε 

µισθωτή σχέση εργασίας σηµαντικότεροι είναι οι εργατικοί συνεταιρισµοί (281.726 

µισθωτοί), οι κοινωνικοί συνεταιρισµοί (117.121 µισθωτοί) και οι γεωργικοί (91.951 

µισθωτοί). Τέλος, από την άποψη της συµµετοχής τους στο εθνικό προϊόν, σηµαντικότεροι 

είναι οι αγροτικοί, οι εµπορικοί και καταναλωτικοί και οι εργατικοί συνεταιρισµοί. Η έρευνα 
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της υπηρεσίας EUROSTAT κατέγραψε το 1999 8.631 συνεταιριστικές επιχειρήσεις µε 

121.894 εργαζόµενους. Στην Ιταλία οι κοινωνικοί συνεταιρισµοί αγγίζουν τις 3.500 

οργανώσεις, όµως ο «τρίτος τοµέας» είναι πολύ πιο ευρύς συµπεριλαµβάνοντας 15.000 

εθελοντικές οργανώσεις, 150.000 συνεταιριστικές οργανώσεις, 2.000 ιδρύµατα (µε διαρκώς 

αυξανόµενο ρυθµό) και 20.000 λοιπές οργανώσεις µε µη κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Ο 

σχετικά πρόσφατος νόµος 381/1991 κάνει διάκριση σε δύο τύπους κοινωνικών 

συνεταιρισµών: α) τους κοινωνικούς συνεταιρισµούς «τύπου Α» που παρέχουν υπηρεσίες 

κοινωνικού, υγειονοµικού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα και β) τους κοινωνικούς 

συνεταιρισµούς «τύπου Β» που παρέχουν υπηρεσίες ενσωµάτωσης µέσω της εργασίας σε 

άτοµα µε ειδικές ανάγκες. Εκ των υστέρων η σχετική νοµοθεσία ορίζει ότι τέτοια άτοµα είναι 

εκείνα που έχουν σωµατικές και διανοητικές ανικανότητες, οι χρήστες ναρκωτικών, οι 

αλκοολικοί, οι ανήλικοι µε οικογενειακά προβλήµατα και οι πρώην έγκλειστοι σε 

σωφρονιστικά ιδρύµατα.58 Οι κοινωνικοί συνεταιρισµοί «τύπου Β» γνώρισαν ιδιαίτερη 

ανάπτυξη µετά το 1993 φθάνοντας το 2000 στο συνολικό αριθµό των 1915 και µε συνολική 

απασχόληση 32.939 ατόµων εκ των όποίων τα 13.569 είναι άτοµα µε ειδικές ανάγκες. 

 Λουξεµβούργο 

Στο τέλος του 1999 υπήρχαν στο Λουξεµβούργο 79 συνεταιριστικές οργανώσεις, οι οποίες 

απασχολούσαν 1.180 µισθωτούς και συµµετείχαν στο ΑΕΠ µε 3% περίπου. Οι περισσότερες 

απ’ αυτές δραστηριοποιούνταν στον πρωτογενή τοµέα.60 Σχετική νοµοθεσία δεν υπάρχει και 

όλοι οι συνεταιρισµοί διέπονται από το εµπορικό δίκαιο. 

 Ολλανδία  

Στην Ολλανδία οι συνεταιρισµοί ξεπερνούν τους 700 µε τη συντριπτική πλειοψηφία εξ αυτών 

(510) να δραστηριοποιείται στον πιστωτικό και τον ασφαλιστικό τοµέα. Τα µέλη τους 

ξεπερνούν τις 800 χιλ., ενώ οι µισθωτοί που απασχολούνται εκεί είναι 100 χιλ. περίπου και η 

συντριπτική τους πλειοψηφία εργάζεται σε πιστωτικούς/ασφαλιστικούς και γεωργικούς 

συνεταιρισµούς. Οι δύο αυτοί τοµείς κατέχουν το 25% και το 83% της αγοράς αντίστοιχα. 

 Πορτογαλία 

Η Πορτογαλία είναι η µοναδική χώρα, όπου, καθ’ υπαγόρευσιν του Συντάγµατος του 1976, ο 

συνεταιριστικός τοµέας αναγνωρίζεται ως «τρίτος τοµέας» και ανεξάρτητος από τον δηµόσιο 

και τον ιδιωτικό. Το άρθρο 2 του συνεταιριστικού κώδικα ορίζει τους συνεταιρισµούς ως 

αυτόνοµες κοινότητες µε κυµαινόµενο κεφάλαιο και σύνθεση, οι οποίοι, µέσω της 

συσπείρωσης των µελών τους στις συνεταιριστικές αρχές, στοχεύουν στην κάλυψη των 

οικονοµικών, κοινωνικών και πολιτιστικών προτεραιοτήτων τους χωρίς κερδοσκοπικά µέσα 
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Στην Πορτογαλία οι συνεταιρισµοί πρώτου βαθµού φθάνουν τους 2.866 µε τους 

περισσότερους εξ αυτών να δραστηριοποιούνται στη γεωργία (912), στη στέγαση (516) και 

στο εµπόριο και την κατανάλωση (265). Οι µισθωτοί που απασχολούνται εκεί φθάνουν τις 

14.000 µε τους περισσότερους να απασχολούνται σε συνεταιρισµούς που ειδικεύονται στη 

γεωργία (3.781), τον πιστωτικό και ασφαλιστικό τοµέα (3.600) και το εµπόριο και την 

κατανάλωση (2.787). Ο πιστωτικός και ασφαλιστικός τοµέας φαίνεται να καταλαµβάνει το 

3% της αντίστοιχης εγχώριας αγοράς. Ο αριθµός των συνεταιριστικών επιχειρήσεων 

αντιπροσώπευε το 1998 το 0,20% της πορτογαλικής οικονοµίας. Πιο ισχυροί ήταν οι τοµείς 

του «ηλεκτρισµού, αερίου και ύδρευσης» (4,02%) και της «εκπαίδευσης» (2,01%). Από την 

άποψη του απασχολούµενου προσωπικού οι επιχειρήσεις αυτές αντιπροσώπευαν το 1998 το 

0,94% της συνολικής οικονοµίας. 

 Σουηδία  

Στη Σουηδία, χώρα µε µεγάλη συνεταιριστική παράδοση, oι συνεταιριστικές οργανώσεις 

πρώτου βαθµού ανέρχονται σε 15.106, εκ των οποίων οι 11.942 ειδικεύονται στη στέγαση. 

Αριθµούν συνολικά 4.818.474 µέλη (εκ των οποίων τα 3.845.000 στους εµπορικούς και 

καταναλωτικούς συνεταιρισµούς) και απασχολούν 107.415 µισθωτούς, εκ των οποίων οι 34 

χιλ. απασχολούνται στους αγροτικούς συνεταιρισµούς και οι 35 χιλ. στους εµπορικούς και 

καταναλωτικούς συνεταιρισµούς. Οι αγροτικοί συνεταιρισµοί κατέχουν το 75% της 

συνολικής εγχώριας παραγωγής, οι στεγαστικοί το 20% και οι εµπορικοί και καταναλωτικοί 

το 16,38%. Στη Σουηδία οι επιχειρήσεις αυτές αντιπροσωπεύουν το 2,69% του συνόλου. 

Ιδιαίτερα ανεπτυγµένοι είναι οι τοµείς του «ηλεκτρισµού, αερίου και ύδρευσης» (16,04%), 

της «στέγασης και των λοιπών επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων» (11,15%) και της «Υγείας 

και της Κοινωνικής Εργασίας» (6,34%). Το προσωπικό που απασχολούν αντιπροσωπεύει το 

1,75% της συνολικής απασχόλησης. Το συνεταιριστικό κίνηµα είναι οργανωµένο γύρω από 

τον τοµέα της παραγωγής και της διακίνησης των αγροτικών προϊόντων. Η στέγαση, οι 

πιστωτικές εργασίες, η εκπαίδευση έχουν επίσης υιοθετήσει τα συνεταιριστικά πρότυπα. Η 

σχετική νοµοθεσία αντιµετωπίζει τους συνεταιρισµούς ως εµπορικές επιχειρήσεις, ως 

«οικονοµικές εταιρείες». Ακόµη, οι δήµοι αναπτύσσουν υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας που 

περιλαµβάνουν φροντίδα παιδιών, υπερηλίκων, A.M.Ε.Α., αλλά και πληθώρα κοινωνικών - 

συµβουλευτικών υπηρεσιών για άτοµα και οικογένειες. Επίσης, οι δήµοι έχουν την 

αρµοδιότητα για τη λειτουργία παιδικών σταθµών, υπηρεσιών φύλαξης παιδιών (για παιδιά 

έως 6 ετών) και κέντρων ψυχαγωγίας για παιδιά 7-12 ετών, που οι γονείς τους εργάζονται ή 

σπουδάζουν. Ακόµη, έχουν την αρµοδιότητα για τη λειτουργία των σχολείων πρωτοβάθµιας 
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και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (6-16 ετών), την ευθύνη του τοµέα των ειδικών σχολείων, 

της εκπαίδευσης ενηλίκων, καθώς και των προγραµµάτων εκµάθησης της σουηδικής 

γλώσσας σε µετανάστες. Τέλος, έχουν την αρµοδιότητα για τον Αναπτυξιακό Σχεδιασµό της 

περιοχής τους και την ευθύνη για την περιβαλλοντική ανάπτυξη και προστασία. Ο θεσµός 

που φαίνεται να κυριαρχεί σήµερα στον χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι η δηµιουργία 

επιχειρήσεων µε την µορφή οργανισµών - ιδρυµάτων. Οι δήµοι έχουν την πλήρη δικαιοδοσία 

για σχεδόν το σύνολο των 1600 οργανισµών αυτών ενώ περίπου 100 από αυτές ανήκουν σε 

κοινοπραξίες δήµων. Οι κύριες υπηρεσίες που παρέχουν οι εταιρείες αυτές είναι: καθαρισµοί 

δρόµων, συλλογή σκουπιδιών, κατανοµή ενέργειας και µέσα µαζικής µεταφοράς. Μοναδική 

προϋπόθεση για δηµιουργία εταιρειών από δήµους είναι ότι δεν επιτρέπεται να 

περιλαµβάνουν τοµείς που δεν εµπίπτουν ή έρχονται σε αντίθεση µε τη φύση της λειτουργίας 

των δήµων. Εκτός όµως από τη δηµιουργία εταιρειών, οι .ήµοι παρέχουν υπηρεσίες και µέσω 

ανάθεσης έργου σε τρίτους. Ένα µεγάλο µέρος των παρεχόµενων κοινωνικών υπηρεσιών έχει 

ανατεθεί σε ιδιωτικές εταιρείες (π.χ. η βοήθεια στο σπίτι). Οι δήµοι επίσης αναθέτουν µέρος 

της υλοποίησης των προγραµµάτων τους σε µη κερδοσκοπικούς οργανισµούς. Τα 

προγράµµατα που συνήθως αναλαµβάνουν οι µη κερδοσκοπικές εταιρείες αφορούν τον 

ψυχαγωγικό τοµέα (λειτουργία σταδίων, χιονοδροµικών κέντρων, κ.τ.λ.), ενώ έχει αυξηθεί η 

συµµετοχή τους στη παροχή κοινωνικών υπηρεσιών.  

 Φιλανδία 

Στη Φιλανδία οι συνεταιριστικές ενώσεις πρώτου βαθµού είναι 1.664. Τα µέλη τους 

ξεπερνούν τα 2 εκατ. άτοµα, εκ των οποίων το 1.018.000 ανήκει στον τραπεζικό και τον 

ασφαλιστικό τοµέα και το 1.066.774 στον τοµέα του εµπορίου και της κατανάλωσης. Με 

βάση τα διαθέσιµα στοιχεία, οι µισθωτοί σε ενώσεις που δραστηριοποιούνται στον 

πρωτογενή τοµέα ξεπερνούν τις 30 χιλ., στις εµπορικές και καταναλωτικές ενώσεις 

ξεπερνούν τις 20 χιλ., ενώ στους πιστωτικούς και ασφαλιστικούς συνεταιρισµούς ξεπερνούν 

τις 10 χιλ.68 Ιδιαίτερα σηµαντική είναι όµως η συµµετοχή ορισµένων συνεταιριστικών 

ενώσεων στη συνολική λειτουργία της εθνικής οικονοµίας, όπως οι τράπεζες (35%), οι 

ασφάλειες (7%), η γεωργία (79%) και η εκµετάλλευση δασών (31%). Οι συνεταιρισµοί του 

τριτογενούς τοµέα δραστηριοποιούνται παραδοσιακά στην ύπαιθρο αν και τα τελευταία 

χρόνια αναπτύσσουν δραστηριότητες και στα αστικά κέντρα. Αρκετοί συνεταιρισµοί 

επεκτείνονται στην τυποποίηση και τη διακίνηση των προϊόντων τους µέσω θυγατρικών 

εταιρειών (π.χ. εταιρείες γάλακτος, κρέατος ή δασικής εκµετάλλευσης). Τα τελευταία χρόνια 

ιδρύθηκαν περισσότεροι από 1.000 νέοι συνεταιρισµοί αρκετοί από τους οποίους 
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δραστηριοποιούνται σε µη παραδοσιακούς τοµείς, όπως οι κοινωνικές υπηρεσίες, ο 

τουρισµός και τα γραφεία ευρέσεως προσωρινής εργασίας. Οι συνεταιρισµοί είναι πιο 

ισχυροί στους τοµείς του «ηλεκτρισµού, αερίου και ύδρευσης» (23,67%) και των πιστωτικών 

εργασιών (10,08%). Από την άποψη του προσωπικού που απασχολούν, οι συνεταιρισµοί 

συµµετείχαν το 1998 κατά 1,77% στη συνολική απασχόληση της χώρας µε ισχυρότερους 

τοµείς τις πιστωτικές εργασίες (16,92%), τη «γεωργία, αλιεία και δασική εκµετάλλευση» 

(8,7%) και το «χονδρικό και λιανικό εµπόριο» (4,19%). Είναι όµως αξιοσηµείωτο, ότι 

συνεταιρισµοί µε περισσότερους των 250 εργαζοµένων παρουσίαζαν περισσότερο από το 

57% του συνόλου το 1998. 
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4.1. Γενικά 

Όπως προαναφέρθηκε οι φορείς της κοινωνικής οικονοµίας κατανέµονται σε τρεις µεγάλες 

κατηγορίες:  

α) τους συνεταιρισµούς, οι οποίοι στηρίζονται στην αυτοβοήθεια των µελών τους και, παρ’ 

ότι δεν αποκλείουν το κέρδος, έχουν κατά βάση κοινωνικές επιδιώξεις (π.χ. εργατικοί, 

αγροτικοί, καταναλωτικοί, ασφαλιστικοί συνεταιρισµοί κ.λπ.),  

β) τις αδελφότητες, οι οποίες στηρίζονται στην αυτοβοήθεια των µελών τους και αποκλείουν 

την επιδίωξη κέρδους (π.χ. στεγαστικοί, πιστωτικοί, εµπορικοί/επαγγελµατικοί συνεταιρισµοί 

κ.λπ.) και  

γ) τις ενώσεις διαφόρων τύπων, οι οποίες διακατέχονται από ανθρωπιστικές αξίες και αρχές 

κοινωνικής δικαιοσύνης ταυτιζόµενες κατά βάση µε τον εθελοντικό τοµέα (π.χ. 

φιλανθρωπικά ιδρύµατα, κοινοτικές επιχειρήσεις, οµάδες αυτοβοήθειας, µη κυβερνητικές 

οργανώσεις, σωµατεία, εθελοντικές οργανώσεις, κ.λπ.). Η Κοινωνική Οικονοµία έχει 

περιορισµένη παρουσία στη βιοµηχανία, τις επικοινωνίες και τα συστήµατα πληροφορικής 

καθώς και στις νέες τεχνολογίες. 

Στις επιχειρηµατικές αυτές πρωτοβουλίες παρατηρούνται προβλήµατα, τα οποία έχουν σχέση 

µε την υποστήριξή τους, την προβολή των προϊόντων τους, τη χρηµατοδότησή τους, την 

πιστοποίησή τους ως κοινωνικές και την αναγνώριση των κοινωνικών και εθελοντικών τους 

πρωτοβουλιών. 

4.2. Βασικά Προβλήµατα των Κοινωνικών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα το βασικό πρόβληµα σχετικά µε την ίδρυση και λειτουργία της κοινωνικής 

επιχείρησης έγκειται στην ανυπαρξία νοµοθετικού και θεσµικού πλαισίου. Και ενώ σε 

αρκετές χώρες της Ε.Ε. έχουν γίνει σηµαντικά βήµατα προόδου και ενίσχυσης της κοινωνικής 

οικονοµίας, στην Ελλάδα, παρά το γεγονός ότι έχουν σχεδιαστεί ανάλογες δράσεις που 

στηρίζονται από το Γ’ ΚΠΣ, οι πρωτοβουλίες και οι αποφάσεις που απαιτούνται για την 

ανάδειξη του τρίτου τοµέα σε βασικό παράγοντα της οικονοµίας και της κοινωνίας αλλά και 

της επιχειρηµατικότητας βρίσκεται ακόµη σε «εµβρυακό» στάδιο.  

Οι κοινωνικές επιχειρήσεις είναι συλλογικές επιχειρήσεις, οι οποίες συνήθως λειτουργούν µε 

νοµική µορφή του συνεταιρισµού, της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας (ΑΜΚΕ), της 
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Ο.Ε., της Ε.Ε., της ΕΠΕ ή της Α.Ε. Η επικρατέστερη µορφή στην Ελλάδα είναι αυτή των 

συνεταιρισµών και των ΑΜΚΕ. 

Άλλα σηµαντικά προβλήµατα στον τοµέα των Κοινωνικών Επιχειρήσεων αναφέρονται 

παρακάτω: 

• Η απουσία κατάλληλων στατιστικών στοιχείων.  

• Η καθυστέρηση της επιστηµονικής έρευνας και η έλλειψη ικανού αριθµού µελετών.  

• Η έλλειψη ενός καλά σχεδιασµένου πλαισίου υποστηρικτικών µηχανισµών.  

• Ο µεγάλος αριθµός εταίρων και η δυσκολία συντονισµού τους για την επίτευξη των 

στόχων της επιχείρησης.  

• Οι δυσκολίες χρηµατοδότησης από το πιστωτικό σύστηµα.  

• Οι δυσκολίες εξασφάλισης εµπράγµατων εγγυήσεων και η συνακόλουθη µειωµένη 

πιστοληπτική τους ικανότητα.  

• Οι δυσκολίες αξιολόγησης-αποτίµησης της οικονοµικής και κοινωνικής αποδοτικότητας 

των κοινωνικών επιχειρήσεων.  

• Οι δυσκολίες αξιολόγησης-αποτίµησης της επίπτωσης των µέτρων επιχορήγησης των 

φορέων ή της επιδότησης της απασχόλησης στον τοµέα.  

• Η απουσία κατάλληλων δεικτών για την ποιοτική αξιολόγηση της επίπτωσης των 

δραστηριοτήτων των κοινωνικών επιχειρήσεων. 

Αποτέλεσµα των ανωτέρω προβληµάτων είναι η δυσκολία στην εξασφάλιση της 

βιωσιµότητας των κοινωνικών επιχειρήσεων, η επιβράδυνση της απασχόλησης ατόµων που 

αντιµετωπίζουν αποκλεισµό, η απογοήτευση των ενασχολούµενων στον τοµέα 

(επιχειρηµατιών, απασχολούµενων, εθελοντών) και η µείωση της κοινωνικά προστιθέµενης 

αξίας που οι επιχειρήσεις, οι οργανισµοί και οι εθελοντικές δραστηριότητες του τρίτου τοµέα 

µπορούν να παράγουν. 

 

4.3. Εθελοντισµός και Ελλάδα 

Στην Ελλάδα ο θεσµός του εθελοντισµού δεν συναντάται συχνά. Ο εθελοντισµός ως 

αντίληψη και ειδικότερα η εθελοντική εργασία είναι περιορισµένη σε σχέση µε εκείνη άλλων 

χωρών της Ευρώπης. Η ανάπτυξη του Κράτους Πρόνοιας στην Ελλάδα δεν έφτασε ποτέ στα 

επίπεδα εκείνα των άλλων κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολλές από τις ανάγκες 

που σε άλλες χώρες αντιµετωπίστηκαν στο πλαίσιο του Κράτους Πρόνοιας, στην Ελλάδα είτε 

δεν καλύφθηκαν µε κανένα τρόπο είτε καλύφθηκαν από τα άτυπα δίκτυα της οικογένειας και 

εν µέρει από ορισµένους εθελοντικούς και Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισµούς 
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(συµπεριλαµβανοµένης της Εκκλησίας) που δραστηριοποιούνται παραδοσιακά στην παροχή 

ορισµένων προνοιακών και κοινωνικών υπηρεσιών.  

 

4.4. Ιστορική διαδροµή της Κοινωνικής Οικονοµίας στην Ελλάδα 

Στην Ελλάδα τα αλληλοβοηθητικά ταµεία των εργαζοµένων, εµφανίστηκαν στις αρχές του 

20ού αιώνα, για να καλύψουν τις ανάγκες της υγείας και συνταξιοδότησης. Στη δεκαετία του 

1930, πριν από τη δηµιουργία του ΙΚΑ το 1934, τα ταµεία υγείας, όπως το ΤΥΠΕΤ (Ταµείο 

Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας) το οποίο ιδρύθηκε στην αρχή της δεκαετίας, 

προσέφεραν σηµαντικά στην καλύτερη οργάνωση των υπηρεσιών ασφάλισης υγείας. 

Στο µεσοπόλεµο σηµαντική ήταν επίσης η συνεισφορά των συνεταιρισµών, ιδίως των 

αγροτικών, στην ανάπτυξη της οικονοµίας. Το ελληνικό συνεταιριστικό κίνηµα συνέβαλε 

αποφασιστικά τις δεκαετίες του '20 και του '30 στην εγκατάσταση δύο εκατοµµυρίων 

προσφύγων από τη Μικρή Ασία στη Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία. 

Το 1935 ιδρύθηκε η ΠΑΣΕΓΕΣ, η κορυφαία αγροτική συνεταιριστική οργάνωση στην 

Ελλάδα, ένα ΝΠΙ∆ µη κερδοσκοπικός οργανισµός. Η ΠΑΣΕΓΕΣ αποτελεί τον ανώτατο 

ιδεολογικό, επαγγελµατικό και συντονιστικό φορέα των ελληνικών συνεταιρισµών η οποία 

εκπροσωπεί 1.000.000 αγρότες σε όλη την Ελλάδα, 6,350 αγροτικούς συνεταιρισµούς, 118 

ενώσεις αγροτικών συνεταιρισµών (ΕΑΣ). Επίσης συνεργάζεται µε 25 αγροτικές 

συνεταιριστικές οργανώσεις που λειτουργούν σε µορφή ΚΕΣΕ (Κεντρικών Συνεταιριστικών 

Οργανώσεων), ΚΑΣΟ (Κοινοπραξιών Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων) και 

Συνεταιριστικών Εταιριών. Η ανάγκη ύπαρξης ενός ενιαίου πανελλήνιου οργάνου για τους 

συνεταιρισµούς εµφανίσθηκε πολύ νωρίς στην Ελλάδα και µετά την ψήφιση του νόµου 602 / 

1925 «περί συνεταιρισµών». Με πρωτοβουλίες της ΠΑΣΕΓΕΣ ιδρύθηκαν το 1967 Κεντρικές 

Ενώσεις, Κοινοπραξίες ή Συνεταιριστικές Εταιρείες για τον καπνό, το ελαιόλαδο, τις ελιές, το 

κρασί, τις σταφίδες, για την κτηνοτροφία κλπ. Το καταστατικό της ΠΑΣΕΓΕΣ σήµερα είναι 

καταρτισµένο σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.2810 / 2000 (ΦΕΚ 61Α) όπου ορίζεται ότι 

µέλη της ΠΑΣΕΓΕΣ µπορεί να γίνουν οι ΚΑΣΟ, ΚΕΣΕ και Συνεταιριστικές Εταιρείες του 

άρθρου 32 του Ν. 2819 / 2000. 
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Συγκεντρωτικά ανά γεωγραφικό διαµέρισµα το ∆ίκτυο της ΠΑΣΕΓΕΣ, µε προσωρινά 

στατιστικά στοιχεία έχει ως ακολούθως: 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ 
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΕΑΣ 

ΚΥΚΛΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

(€) 

ΘΕΣΕΙΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 

ΑΓΡΟΤΕΣ 
- ΜΕΛΗ 

Στερεά Ελλάδα 
& Εύβοια 17 83.875.000 938 866 135.635 

Πελοπόννησος 19 139.079.000 1.242 1.066 106.060 
Νησιά Ιονίου 4 7.810.000 163 197 21.620 
Ήπειρος 6 57.081.000 499 463 53.683 
Θεσσαλία 10 144.867.000 1.186 705 85.427 
Μακεδονία 28 208.893.000 3.367 1.713 174.774 
Θράκη 5 91.882.500 597 328 30.690 

Νησιά Αιγαίου 11 57.584.000 622 302 46.145 
Κρήτη 18 152.003.000 1.170 710 92.778 
Σύνολο 118 943.074.500 9.782 6.350 746.812 

Πηγή: Ιστοσελίδα ΠΑΣΕΓΕΣ 

 

Το 1998 ιδρύθηκε η Πανελλήνια Ένωση Οργανώσεων Κοινωνικής Οικονοµίας (PANCO), 

στην οποία µετέχουν η Ελληνική ∆ιατροφή-CΟΟΡ Α.Ε., η ΠΑΣΕΓΕΣ (Πανελλήνια 

Συνοµοσπονδία Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισµών), η ΠΟΣΗΕ (Πανελλήνια Οµοσπονδία 

Συνεταιρισµών Ηλεκτρολόγων Εγκαταστάσεων), η ΠΟΒΙΣΥΞ (Πανελλήνια Οµοσπονδία 

Βιοτεχνικών Συνεταιρισµών Ξύλου), η ΟΣΦΕ (Οµοσπονδία Συνεταιρισµών Φαρµακοποιών 

Ελλάδος), η ΣΕΚΕ (Συνεταιριστική Ενωση Καπνοπαραγωγών), η ΕΣΤΕ (Ενωση 

Συνεταιρισµών Τραπεζών Ελλάδος), η Συνεταιριστική Ασφαλιστική και το ΤΥΠΕΤ (Ταµείο 

Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας). 

 

4.5. Εφαρµογές του θεσµού της Κοινωνικής Οικονοµίας στην Ελλάδα 

Παρακάτω αναφέρονται κατηγοριοποιηµένες δραστηριότητες στα πλαίσια του θεσµού της 

κοινωνικής οικονοµίας που εφαρµόζονται στον ελλαδικό χώρο: 

4.5.1. Αγροτουριστικοί συνεταιρισµοί και συνεταιρισµοί  

Έχουν αναπτυχθεί δύο διακριτοί τοµείς της Κοινωνικής Οικονοµίας στην Ελλάδα µε σκοπό 

την καταπολέµηση του κοινωνικού αποκλεισµού κυρίως µέσω δράσεων για ένταξη στην 

απασχόληση που υλοποιούνται στο πλαίσιο του εν λόγω τοµέα. 

Πρόκειται για τους Αγροτουριστικούς Συνεταιρισµούς που ιδρύθηκαν κυρίως από γυναίκες 

σε αγροτικές περιοχές µε τουριστικό προσανατολισµό και για τους Αστικούς και Αγροτικούς 



 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ                                             Κοκκαλιάρη Βασιλική 
  Σελίδα 46 από 89 

Συνεταιρισµούς που ιδρύθηκαν από µία συγκεκριµένη κοινωνική οµάδα κοινωνικά 

αποκλεισµένη που στις περισσότερες περιπτώσεις αποτελούν άτοµα µε ψυχική διαταραχή. 

Και οι δύο περιπτώσεις έχουν φανερά ένα κοινωνικό σκοπό αλλά χαρακτηρίζονται και από 

επιχειρηµατικό πνεύµα που αποσκοπεί στην παραγωγή και στην πώληση αγαθών και 

υπηρεσιών προκειµένου να διατηρήσουν την βιωσιµότητά τους. 

Η κύρια δραστηριότητα των αγροτουριστικών συνεταιρισµών εστιάζεται στην παροχή 

υπηρεσιών διαµονής, υπηρεσιών εστίασης µε διάφορα είδη τροφίµων και γευµάτων που 

παράγονται σύµφωνα µε τις τοπικές παραδόσεις, καθώς και στην παραγωγή και πώληση 

τοπικών αγροτικών προϊόντων και χειροτεχνηµάτων. 

Οι αγροτικοί συνεταιρισµοί στοχεύουν στην επανάκτηση ανθρώπινων και πολιτιστικών 

πόρων ώστε να ενισχύσουν µία εναλλακτική ανάπτυξη η οποία θα µπορεί να επιφέρει κέρδη 

και να προκαλεί κοινωνική ενσωµάτωση για άτοµα των ευπαθών οµάδων του πληθυσµού. Οι 

αγροτικοί συνεταιρισµοί έχουν επιπλέον µία δυναµική τοπική διάσταση και υποστηρίζουν 

τοπικές αναπτυξιακές στρατηγικές. 

 

4.5.2. Πανελλήνια Ένωση Οργανώσεων Κοινωνικής Οικονοµίας (PANCO) 

Αποτελεί κεντρικό φορέα κοινωνικής οικονοµίας στην Ελλάδα και δηµιουργήθηκε µε 

πρωτοβουλία ορισµένων οργανώσεων, οµοσπονδιών, συνεταιρισµών και αστικών εταιρειών. 

4.5.3. Τοπικά Σύµφωνα Απασχόλησης 

Τα Τοπικά Σύµφωνα Απασχόλησης αποτελούν ένα άτυπο σχήµα συνεργασίας στο οποίο 

συµπράττουν τοπικές αρχές και τοπικοί κοινωνικοί και παραγωγικοί φορείς. Στόχος τους 

είναι η προώθηση της απασχόλησης σε βιώσιµες και παραγωγικές δραστηριότητες όπως 

επίσης και η διαµόρφωση εκείνων των συνθηκών που θα προσελκύσουν επιχειρηµατικές 

δράσεις από τις οποίες εκτιµάται ότι θα δηµιουργηθεί απασχόληση. Σε ένα τέτοιο σχήµα 

µπορεί να εµπλέκονται τοπικές αρχές, κοινωνικοί εταίροι, µεγάλες επιχειρήσεις (ιδιωτικού 

και δηµοσίου τοµέα), Τοπικές Αναπτυξιακές Εταιρείες, συνεταιρισµοί και ενώσεις, 

κοινωνικοοικονοµικές και επαγγελµατικές οργανώσεις, οργανισµοί εκπαίδευσης και 

κατάρτισης, χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα καθώς και ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύµατα. 

Στην Ελλάδα στην πρώτη πιλοτική φάση εφαρµογής των «Τοπικών Συµφώνων 

Απασχόλησης» έχουν επιλεγεί 7 περιοχές:1) Ζώνη Κοζάνης – Φλώρινας, 2) ∆υτικές Περιοχές 

Αθήνα – Πειραιά, 3) Ν. Αχαίας, 4) Ν. Μαγνησίας, 5) Ν. ∆ράµας, 6) Ν. Ηµαθίας, 7) Ν. 

Βοιωτίας. 

Οι περιοχές αυτές χαρακτηρίζονται από υψηλά ποσοστά ανεργίας και κοινωνικού 
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αποκλεισµού, από την αυξηµένη αντιπροσωπευτικότητά τους όσον αφορά την πληθυσµιακή 

πυκνότητα των πόλεων και από την ύπαρξη των αναγκαίων δοµών ανάπτυξης των τοπικών 

πρωτοβουλιών απασχόλησης. 

Η χρηµατοδότηση των ΤΣΑ προέρχεται από κοινοτικούς πόρους, εθνικούς και δηµόσιους 

φορείς. Σηµαντικός παράγοντας βιωσιµότητας είναι επίσης η ενεργοποίηση των τοπικών 

πόρων που θα αναλάβουν σταδιακά τη χρηµατοδότηση.  

Τα αποτελέσµατα από την υλοποίηση των ΤΣΑ εστιάζονται στην αντιµετώπιση της ανεργίας 

και στη διασφάλιση και αύξηση της απασχόλησης στην περιοχή.  

4.5.4. Προστατευόµενα παραγωγικά εργαστήρια 

Το 1998 (ΦΕΚ 286 / 20-10-1998) τα ΝΠ∆∆ που εποπτεύονται από το Υπ. Υγείας Πρόνοιας 

καθώς και οι ειδικά πιστοποιηµένοι φορείς που αναπτύσσουν δραστηριότητες για άτοµα µε 

νοητική υστέρηση, βαριές σωµατικές και πολλαπλές αναπηρίες µπορούν να λειτουργήσουν 

προστατευόµενα παραγωγικά εργαστήρια. 

Σκοπός των εν λόγω παραγωγικών εργαστηρίων είναι: 

• Η εξασφάλιση της δυνατότητας για ισότιµη συµµετοχή στην κοινωνική ζωή 

• Η συµµετοχή στην παραγωγική διαδικασία η επαγγελµατική απασχόληση είτε στην 

ελεύθερη αγορά εργασίας είτε σε εναλλακτικές µορφές απασχόλησης 

• Η δηµιουργία προϋποθέσεων για αυτόνοµη ή ηµιαυτόνοµη διαβίωση 

4.5.5. Βοήθεια στο σπίτι (Κ.Α.Π.Η) 

Ο θεσµός των Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωµένων για την πρόληψη και κοινωνική 

φροντίδα των ηλικιωµένων της χώρας λειτουργεί από το 1997 (ΦΕΚ 917 / 17-10-1997) όταν 

ψηφίστηκε το πρόγραµµα «Βοήθεια στο σπίτι». Το πρόγραµµα αυτό υλοποιήθηκε πιλοτικά 

στο ∆ήµο Περιστερίου και στη συνέχεια επεκτάθηκε σε όλη την Ελλάδα. 

Οι στόχοι του προγράµµατος είναι: 

• Η αξιοποίηση των δυνατοτήτων του ∆ήµου, των πολιτών και των οργανωµένων 

τοπικών φορέων για την κάλυψη των αναγκών των ηλικιωµένων δηµοτών 

• Η συστηµατική αξιοποίηση των εθελοντικών πρωτοβουλιών, η ανάπτυξη της 

κοινωνικής αλληλεγγύης, η διαρκής ευαισθητοποίηση και ενηµέρωση της ευρύτερης 

κοινότητας για τις ανάγκες, τις ιδιαιτερότητες και τις δυνατότητες των ηλικιωµένων 

µε έµφαση στην αλληλεγγύη των γενεών 

• Η παροχή οργανωµένης και συστηµατικής φροντίδας στους ηλικιωµένους και τις 

οικογένειές τους από ειδικούς επιστήµονες, καταρτισµένα στελέχη και εθελοντές για 

να καλύψουν τις άµεσες ανάγκες αξιοπρεπούς επιβίωσης 
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4.5.6. Κοινοτικό πρόγραµµα «τρίτο σύστηµα και απασχόληση» 

Στο πλαίσιο της εφαρµογής του ΚΠ «Τρίτο σύστηµα και απασχόληση» για την Ελλάδα 

εγκρίθηκε ένα έργο µε ελληνικό φορέα ως υπεύθυνο και συγκεκριµένα το «Ήπειρος» (στον 

τοµέα του περιβάλλοντος) και 10 έργα στα οποία συµµετέχουν ελληνικοί φορείς ως εταίροι. 

Τα έργα στα οποία συµµετέχουν ελληνικοί φορείς ως εταίροι ή ως υπεύθυνοι αφορούν τους 

παρακάτω τοµείς: 

• Κοινωνικές υπηρεσίες 

• Περιβάλλον 

• Πολιτισµός 

• Συνδυασµός τοµέων 

 

4.6. Νοµικές µορφές και νοµικό πλαίσιο της κοινωνικής επιχειρηµατικότητας  

Η επιχειρηµατικότητα εκδηλώνεται µε την ατοµική ή µε τη συλλογική µορφή, χωρίς αυτό να 

συνεπάγεται ένδειξη µεγέθους. Μπορεί να υπάρχουν µεγάλες ατοµικές επιχειρήσεις όπως και 

µικρές συλλογικές επιχειρήσεις. Ούτε ο βαθµός επιχειρηµατικής επιτυχίας είναι συνάρτηση 

της µορφής της επιχείρησης. Οι βασικές νοµικές µορφές των οικονοµικών επιχειρήσεων είναι 

ο συνεταιρισµός, κερδοσκοπικά ή µη ΝΠΙ∆ όπως τα σωµατεία και τα ιδρύµατα. 

4.6.1. Συνεταιρισµοί 

Σύµφωνα µε τον Αστικό Κώδικα, συνεταιρισµός είναι µία αυτόνοµη ένωση προσώπων που 

συγκροτείται εθελοντικά για την αντιµετώπιση των κοινών οικονοµικών, κοινωνικών και 

πολιτιστικών αναγκών και επιδιώξεών τους, διαµέσου µιας συνιδιόκτητης και δηµοκρατικά 

διοικούµενης επιχείρησης. Βασικό χαρακτηριστικό γνώρισµα των συνεταιρισµών είναι οι 

κανόνες που εφαρµόζουν και οι οποίοι είναι κοινοί σε όλον τον κόσµο, αποτελώντας το 

χαρακτηριστικό γνώρισµα των αυθεντικών συνεταιρισµών. Οι κανόνες αυτοί έχει 

επικρατήσει να ονοµάζονται Αρχές των Συνεταιρισµών. Στη συνοπτική τους µορφή οι αρχές 

είναι οι εξής:  

1η Αρχή: Εθελοντική και ελεύθερη συµµετοχή. Οι συνεταιρισµοί είναι εθελοντικές 

οργανώσεις, ανοικτές σε όλα τα πρόσωπα που µπορούν να χρησιµοποιήσουν τις υπηρεσίες 

τους και επιθυµούν να αποδεχθούν τις ευθύνες του µέλους, χωρίς διακρίσεις φύλου, 

κοινωνικού επιπέδου, φυλής, πολιτικών πεποιθήσεων ή θρησκείας, 2η Αρχή: ∆ηµοκρατική 

διοίκηση εκ µέρους των µελών. Οι συνεταιρισµοί είναι δηµοκρατικές οργανώσεις 

διοικούµενες από τα µέλη τους, τα οποία συµµετέχουν ενεργά στη διαµόρφωση της 

πολιτικής τους και στη λήψη των αποφάσεων. Άνδρες και γυναίκες που προσφέρουν 
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υπηρεσίες ως αιρετοί εκπρόσωποι είναι υπόλογοι στα µέλη. Στους πρωτοβάθµιους 

συνεταιρισµούς τα µέλη έχουν ίσα δικαιώµατα ψήφου (κάθε µέλος µία ψήφο) και στους 

συνεταιρισµούς ανωτέρου βαθµού οργανώνονται επίσης µε δηµοκρατικό τρόπο, 3η Αρχή: 

Οικονοµική συµµετοχή των µελών. Τα µέλη συµµετέχουν ισότιµα και διαχειρίζονται 

δηµοκρατικά το κεφάλαιο του συνεταιρισµού. Ένα µέρος τουλάχιστον από το κεφάλαιο αυτό 

αποτελεί συνήθως την κοινή περιουσία του συνεταιρισµού. Τα µέλη συνήθως απολαµβάνουν 

περιορισµένη αποζηµίωση ή καθόλου για το κεφάλαιο που καταθέτουν για να γίνουν µέλη. 

Τα µέλη διαθέτουν τα πλεονάσµατα για οποιονδήποτε ή για όλους από τους ακόλουθους 

σκοπούς: α) Ανάπτυξη του συνεταιρισµού, ενδεχοµένως µε τη δηµιουργία αποθεµατικών, 

από τα οποία µέρος τουλάχιστον θα είναι αδιανέµητα, β) Απόδοση στα µέλη ανάλογα µε τις 

συναλλαγές τους µε τον συνεταιρισµό και γ) Υποστήριξη άλλων δραστηριοτήτων που 

εγκρίνονται από τα µέλη, 4η Αρχή: Αυτονοµία και ανεξαρτησία. Οι συνεταιρισµοί είναι 

αυτόνοµες οργανώσεις αυτοβοήθειας, διοικούµενες από τα µέλη τους. Εάν συνάπτουν 

συµφωνίες µε άλλους φορείς, συµπεριλαµβανοµένων των κυβερνήσεων, ή αντλούν κεφάλαια 

από εξωτερικές πηγές, είναι σ’ αυτό ελεύθεροι, ακολουθώντας κανόνες που διασφαλίζουν τη 

δηµοκρατική διοίκηση από τα µέλη και διατηρούν τη συνεταιριστική αυτονοµία, 5η Αρχή: 

Εκπαίδευση, πρακτική εξάσκηση και πληροφόρηση. Οι συνεταιρισµοί παρέχουν 

εκπαίδευση και πρακτική εξάσκηση στα µέλη τους, στα αιρετά µέλη της διοίκησης, στα 

διευθυντικά στελέχη και στους υπαλλήλους, ώστε να µπορούν να συµβάλλουν 

αποτελεσµατικά στην ανάπτυξη των συνεταιρισµών τους. Παρέχουν πληροφόρηση στο κοινό 

- ιδιαίτερα στους νέους και στους διαµορφωτές της κοινής γνώµης - σχετικά µε τη φύση και 

τα οφέλη της συνεργασίας, 6η Αρχή: Συνεργασία µεταξύ συνεταιρισµών. Οι συνεταιρισµοί 

υπηρετούν µε τη µέγιστη αποτελεσµατικότητα τα µέλη τους και ισχυροποιούν τη 

συνεταιριστική κίνηση όταν συνεργάζονται µεταξύ τους δια µέσου οργανώσεων τοπικού, 

εθνικού, περιφερειακού και διεθνούς επιπέδου, 7η Αρχή: Ενδιαφέρον για την κοινότητα. Οι 

συνεταιρισµοί εργάζονται για τη βιώσιµη ανάπτυξη των κοινοτήτων τους, µε πολιτικές που 

εγκρίνονται από τα µέλη τους. Η νοµοθεσία για τους συνεταιρισµούς δεν είναι ενιαία στην 

Ε.Ε.. Όµως, από το 2003 έχει θεσπισθεί κανονισµός για την Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική 

Εταιρεία, µε σκοπό τη συνεργασία µεταξύ συνεταιρισµών σε διευρωπαϊκό επίπεδο (Καν. 

1435/2003, 207/18.8.2003). Η νοµοθεσία στην Ελλάδα δεν είναι ενιαία. Υπάρχουν 

διαφορετικές ρυθµίσεις για αγροτικούς συνεταιρισµούς, αστικούς συνεταιρισµούς, 

οικοδοµικούς συνεταιρισµούς και κοινωνικούς συνεταιρισµούς.  
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Η ίδρυση συνεταιριστικών οργανώσεων και επιχειρήσεων ορίζεται από την ελληνική 

νοµοθεσία µε τους νόµους 1667/1986, 2169/1993, αλλά και µε τον πιο πρόσφατο 

2810/2000.  

Με την εξαίρεση των στεγαστικών συνεταιρισµών, όλοι οι υπόλοιποι από την ίδρυση έως την 

διάλυσή τους αποκτούν υποχρεωτικά εµπορικό χαρακτήρα και µάλιστα, ανεξάρτητα από τη 

διενέργεια ή όχι εµπορικών πράξεων. Με το Ν. 2716/1999 δηµιουργήθηκαν οι Κοινωνικοί 

Συνεταιρισµοί Περιορισµένης Ευθύνης ως νέα συνεταιριστική µορφή µε στόχο την 

αντιµετώπιση του κοινωνικού αποκλεισµού των ατόµων µε ψυχοκοινωνικά προβλήµατα.  

Το ελληνικό κράτος µε το νόµο 2716/99 επέλεξε ως µια σφαιρική δηµόσια πολιτική την 

ανάπτυξη κοινωνικών συνεταιρισµών περιορισµένης ευθύνης για την κοινωνικοοικονοµική 

ενσωµάτωση και επαγγελµατική ένταξη κατ' αρχήν των ατόµων µε ψυχοκοινωνικά 

προβλήµατα. Η νέα νοµοθεσία αποτελεί πρωτοβουλία του υπουργείου Υγείας Πρόνοιας, 

ωστόσο µπορεί να τακτοποιήσει και να οργανώσει τις κατακερµατισµένες και χωρίς σαφές 

θεσµικό πλαίσιο πρωτοβουλίες επαγγελµατικής ένταξης που αναπτύσσονταν από άτυπες 

θεραπευτικές µονάδες του χώρου της ψυχικής υγείας, αλλά και ευρύτερα. 

• Οι κοινωνικοί συνεταιρισµοί του Ν. 2716/99 (ΚΟΙΣΠΕ) συστήνονται και 

λειτουργούν στη βάση µιας πρωτοποριακής εταιρικής σχέσης µεταξύ ατόµων µε 

ψυχική νόσο και προβλήµατα κοινωνικής ενσωµάτωσης, εργαζοµένων στα 

ψυχιατρικά νοσοκοµεία και φορέων από την κοινότητα. Η συµµετοχή των ασθενών 

στους νέους συνεταιρισµούς πρέπει να είναι τουλάχιστον σε ποσοστό 35% των 

συνεταίρων, γεγονός που καθιστά τη συµµετοχή των ασθενών στη διαδικασία λήψης 

των αποφάσεων των συνεταιρισµών βαρύνουσα και υποχρεωτική. 

Με το νέο θεσµικό πλαίσιο, η ελληνική πολιτεία δίνει ιδιαίτερη σηµασία στη 

διευκόλυνση της κοινωνικής ένταξης των ψυχικά ασθενών µέσα από τη λειτουργία 

και εδραίωση βιώσιµων συνεταιριστικών µονάδων. Με τη θεσµοθέτηση του νέου και 

καινοτόµου θεσµού των ΚοιΣΠΕ επιχειρείται όχι µόνο η διοικητική και νοµική 

τακτοποίηση όλων των µέχρι σήµερα πρωτοβουλιών που αποσκοπούν στην 

κοινωνικοεπαγγελµατική ένταξη των ψυχικά πασχόντων αλλά και κυρίως η 

επιχειρησιακή βιωσιµότητα των επαγγελµατικών δοµών που προωθούν τα άτοµα 

αυτής της οµάδας στόχου στην αγορά εργασίας.. 
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• Αγροτικοί συνεταιρισµοί 

Οι αγροτικοί συνεταιρισµοί διέρχονται µια περίοδο κρίσης και προσαρµογής στις νέες 

συνθήκες. Αξιόλογη δραστηριότητα παρουσιάζουν οι Ενώσεις που έχουν 

δηµιουργήθει σε επίπεδο νοµού ή επαρχίας. Υπάρχουν περίπου 118 Ενώσεις στη 

χώρα, οι περισσότερες από τις οποίες είναι πολλαπλού σκοπού, ασχολούµενες κυρίως 

µε προµήθεια γεωργικών εφοδίων, αποθήκευση, επεξεργασία και εµπορία γεωργικών 

προϊόντων. Σε επίπεδο χώρας υπάρχουν µερικές Κεντρικές Ενώσεις ή συνεταιριστικές 

εταιρείες. Συντονιστικό όργανο και όργανο εκπροσώπησης των αγροτικών 

συνεταιρισµών είναι η ΠΑΣΕΓΕΣ (Πανελλήνια Συνοµοσπονδία Ενώσεων Αγροτικών 

Συνεταιρισµών). Ο νόµος ο οποίος διέπει τις Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις 

είναι ο Ν. 2169 / 1993 (ΦΕΚ 149Α)  

• Αστικοί Συνεταιρισµοί 

Για µερικές µόνο από τις πολλές κατηγορίες των αστικών συνεταιρισµών είναι 

γνωστή, η σηµερινή εικόνα δραστηριοτήτων. Αυτή η εικόνα παρουσιάζεται στη 

συνέχεια: 

 Καταναλωτικοί συνεταιρισµοί 

Οι καταναλωτικοί συνεταιρισµοί, από τους πρώτους που εµφανίσθηκαν στην 

Ελλάδα, είχαν περιπετειώδη πορεία. Αποτέλεσµα είναι η ολοκληρωτική 

ουσιαστικά εξαφάνισή τους. Το 2002 υπήρχε µόνο ένας ανοικτός 

καταναλωτικός συνεταιρισµός και ένας αριθµός σούπερ-µάρκετς των 

ενώσεων αγροτικών συνεταιρισµών. Υπάρχει επίσης σηµαντικός αριθµός 

κλειστών (οµοιοεπαγγελµατικών) καταναλωτικών συνεταιρισµών, όπως 

προκύπτει από στοιχεία του Υπουργείου Οικονοµικών, χωρίς οποιοδήποτε 

στοιχείο για το επίπεδο των οικονοµικών δραστηριοτήτων τους. 

 Συνεταιρισµοί Φαρµακοποιών 

Σύµφωνα µε τη σχετική αναφορά του Προέδρου της Οµοσπονδίας 

Συνεταιρισµών Φαρµακοποιών Ελλάδος (ΟΣΦΕ), οι συνεταιρισµοί των 

φαρµακοποιών συνιστούν ένα πολύ δραστήριο και αναπτυσσόµενο τµήµα 

συνεταιρισµών. Στην Οµοσπονδία µετέχουν συνεταιρισµοί εκ των οποίων 5 

είναι όµιλοι, που διαθέτουν ανώνυµες εταιρείες ως κέντρα διανοµής. Στους 

συνεταιρισµούς αυτούς µετέχουν 4480 φαρµακεία, τα οποία ελέγχουν το 51% 

της αγοράς φαρµάκων της χώρας Τα πέντε µεγαλύτερα κέντρα διανοµής 

φαρµάκων διαθέτουν πιστοποίηση ISO και εγκαταστάσεις πρότυπες σε 
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ευρωπαϊκό επίπεδο, µε µηχανισµούς ροµποτικής, µε αποτέλεσµα µειωµένο 

κόστος διαχείρισης. Οι συνεταιρισµοί των φαρµακοποιών ίδρυσαν ανώνυµη 

εταιρεία (Πανελλήνια Συνεταιριστική Φαρµακοποιών), η οποία 

διαπραγµατεύεται τα είδη ελευθέρου εµπορίου που διαθέτουν τα φαρµακεία. 

Επίσης έχουν αναλάβει την παραγωγή ορισµένων προϊόντων και άλλων µε 

σχέση «φασόν». Έχουν επίσης συνάψει στρατηγικές συµφωνίες σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο µε την ίδρυση Ευρωπαϊκής Οργάνωσης Συνεταιριστικών 

Φαρµακείων, στην οποία µετέχουν αντίστοιχοι φορείς της Ισπανίας, της 

Πορτογαλίας, της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Ελλάδας και της Τουρκίας και µε 

προοπτική συµµετοχής και οργανώσεων από άλλες χώρες. Στόχος της 

συσπείρωσης αυτής είναι η δηµιουργία ενός Μεσογειακού τόξου ως 

αντίβαρου σε κεφαλαιουχικές εταιρείες της βόρειας Ευρώπης. 

 Πιστωτικοί συνεταιρισµοί και Συνεταιριστικές Τράπεζες 

Τα τελευταία 30 χρόνια σηµειώθηκαν ριζικές αλλαγές παγκοσµίως στον τοµέα 

του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος µε την απελευθέρωση και τον 

εκσυγχρονισµό του. Στην Ελλάδα το τραπεζικό σύστηµα έχει περάσει από 

διάφορα στάδια. Μέσα από την µεταστροφή του Ελληνικού τραπεζικού 

συστήµατος εισάγεται το 1993 και στην Ελλάδα ο θεσµός των 

συνεταιριστικών τραπεζών µε το Ν.2076/92. Ο θεσµός αυτός προϋπήρχε στην 

Ευρώπη πριν από το β΄ παγκόσµιο πόλεµο αλλά µετέπειτα αναπτύχθηκε 

σηµαντικά. Στις περισσότερες περιπτώσεις, την πρωτοβουλία ίδρυσης 

πιστωτικών συνεταιρισµών είχαν τα τοπικά Εµπορικά και Βιοµηχανικά 

Επιµελητήρια.  

Στην Ελλάδα υπάρχουν 16 συνεταιριστικές τράπεζες (θα αναφερθούµε 

παρακάτω σε αυτές), οι οποίες, µαζί µε τους υφιστάµενους 16 πιστωτικούς 

συνεταιρισµούς, συγκροτούν (το 2001) την Ένωση Συνεταιριστικών 

Τραπεζών Ελλάδος (Ε.Σ.Τ.Ε.) ως όργανο συλλογικής εκπροσώπησης ενώ από 

τις συνεταιριστικές τράπεζες έχει ιδρυθεί η Πανελλήνια Τράπεζα ως κεντρικό 

τραπεζικό ίδρυµα των συνεταιριστικών τραπεζών, η οποία υποστηρίζει 

εξειδικευµένες τραπεζικές εργασίες (π.χ. Factoring, Leasing, αµοιβαία, 

ασφάλειες, επενδυτικά προϊόντα κ.α.) Λειτουργούν µε 133 καταστήµατα, 762 

άτοµα προσωπικό και 144.643 µέλη – συνεταίροι. H Πανελλήνια Τράπεζα 

υπέγραψε συµφωνία στρατηγικής συνεργασίας µε την κεντρική 
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συνεταιριστική τράπεζα της Γερµανίας DZ Bank, που είναι η πέµπτη 

µεγαλύτερη τράπεζα της χώρας. Συγκεκριµένα η DZ Bank εισέρχεται στο 

µετοχικό κεφάλαιο της Πανελλήνιας Τράπεζας µε ποσοστό 10%. 

Οι στόχοι των συνεταιριστικών τραπεζών προκύπτουν αρχικά από την βασική 

αρχή της ιδέας του συνεταιρισµού ότι µέσα από µια συλλογική προσπάθεια να 

υπερασπίζεται τα συµφέροντα των µελών τους. Έτσι λοιπόν ένας από τους 

στόχους είναι η µεγιστοποίηση της ωφέλειας των συνεταίρων. Με βάση την 

ανάλυση αυτή, βασικό κριτήριο µε το οποίο θα αξιολογηθεί µια 

συνεταιριστική τράπεζα δεν είναι η µεγιστοποίηση του κέρδους, αλλά η 

επίτευξη ενός αποδεκτού δείκτη εξυπηρέτησης των συµφερόντων των µελών 

της. Ανάλογα µε το κριτήριο αυτό διαµορφώνεται η τιµολογιακή, επενδυτική 

και εργασιακή πολιτική των συνεταιριστικών τραπεζών. 

Ο δεύτερος στόχος που µπορεί να επιδιώκει µια συνεταιριστική τράπεζα είναι 

η επίτευξη ενός υψηλού ποσοστού κέρδους µε στόχο να το κεφαλαιοποιήσει 

στο µέλλον για όφελος των συνεταίρων – µελών της.  

Το βασικό πλεονέκτηµα των συνεταιριστικών τραπεζών είναι ότι εστιάζεται 

στη στήριξη και ανάπτυξη της τοπικής οικονοµίας. Οι καταθέσεις 

ανακυκλώνονται στη τοπική αγορά. Υπάρχει ευκολότερη πρόσβαση του 

µικροµεσαίου επιχειρηµατία. Ενώ, τέλος οι συνεταιριστικές τράπεζες 

γνωρίζουν καλύτερα την τοπική οικονοµία και στηρίζουν νέες επιχειρηµατικές 

προσπάθειες µέσω ενός ολοκληρωµένου προγράµµατος συµβούλου - 

συνεργάτη του κάθε µέλους.  
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Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα 16 καταστήµατα συνεταιριστικών τραπεζών: 

Α/Α ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙ
ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1 Αχαϊκή 
Συνεταιριστική 

Από τις µεγαλύτερες, διαθέτει 10.103 µέλη και δίκτυο έξι καταστηµάτων στον Νοµό 
Αχαΐας. Εµφανίζει υψηλότερες χορηγήσεις από καταθέσεις (80,2 εκατ. ευρώ έναντι 
63,1 εκατ. ευρώ) και κέρδη 2,5 εκατ. ευρώ µε σύνολο ιδίων κεφαλαίων 28,5 εκατ. 
ευρώ. Πρωτοστάτησε στην ίδρυση της Πανελλήνιας Τράπεζας στην οποία συµµετέχει 
µε 8%. Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι ο κ. E. Φλωράτος. Εχει δύο 
θυγατρικές, µία ασφαλιστική και µία ΕΛ∆Ε.  

2 Συνεταιριστική 
∆ράµας 

Ιδρύθηκε πριν από 11 χρόνια µε πρωτοβουλία του Επιµελητηρίου ∆ράµας και τη 
συνεργασία των επαγγελµατικών οργανώσεων του νοµού. Είναι από τις µικρότερες 
καθώς διαθέτει δύο καταστήµατα και συνολικό ενεργητικό µόλις 28 εκατ. ευρώ. Είναι 
σταθερά κερδοφόρος και το 2004 τα προ φόρων κέρδη ήταν ύψους 0,5 εκατ. ευρώ. 
Επικεφαλής της τράπεζας και των 2.842 µελών είναι ο κ. X. Αλεξανδρίδης. 

3 Συνεταιριστική 
∆ωδεκανήσου 

H δεύτερη µεγαλύτερη από απόψεως µελών (15.147) τράπεζα µε έδρα τη Ρόδο και 
παρουσία σε Κω, Κάλυµνο, Κάρπαθο, Νίσυρο, Τήλο, Κάσο και Λέρο. Συνολικά 
διαθέτει δίκτυο 15 καταστηµάτων. Από τους βασικούς µετόχους της Πανελλήνιας 
Τράπεζας µε µερίδιο 8%, εµφανίζει καταθέσεις 128,2 εκατ. ευρώ και χορηγήσεις 117,5 
εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη της το 2004 ήταν 1,6 εκατ. ευρώ. Πρόεδρος είναι ο κ. B. 
Μηναΐδης. 

4 Συνεταιριστική 
Έβρου 

∆ιαθέτει κεντρικό κατάστηµα στην Αλεξανδρούπολη και άλλα δύο στην Ορεστιάδα και 
στο ∆ιδυµότειχο. Έχει 3.563 µέλη και ίδια κεφάλαια ύψους 7 εκατ. ευρώ, ενώ τα προ 
φόρων κέρδη της το 2004 ήταν ύψους 1 εκατ. ευρώ έναντι 0,5 εκατ. ευρώ το 2003. 
Πρόεδρος της τράπεζας είναι ο κ. N. ∆αστερίδης 

5 Συνεταιριστική 
Ευβοίας 

Έχει να επιδείξει σταθερή, υψηλή κερδοφορία µε τα προ φόρων κέρδη το 2004 να 
ανέρχονται σε 1,3 εκατ. ευρώ και να διαµορφώνουν την απόδοση των ιδίων 
κεφαλαίων, ύψους 7,7 εκατ. ευρώ, σε 13%. ∆ιαθέτει κεντρικό κατάστηµα στη Χαλκίδα 
και υποκαταστήµατα σε Αλιβέρι, Κάρυστο και Ιστιαία καθώς και θυρίδα στο Μαρµάρι. 
Έχει πάνω από 4.300 µέλη και πρόεδρος είναι ο κ. E. Σταύρου. 

6 Συνεταιριστική 
Ιωαννίνων 

Από τις παλαιότερες και τις µικρότερες µε σύνολο ενεργητικού 34,4 εκατ. ευρώ, έχει 
χορηγήσει δάνεια ύψους 27,2 εκατ. ευρώ, ενώ οι καταθέσεις της ανέρχονται σε 26,6 
εκατ. ευρώ. ∆ιαθέτει 5.657 µέλη και έχει δίκτυο τριών καταστηµάτων, δύο εκ των 
οποίων είναι ιδιόκτητα. Πρόεδρός της είναι ο κ. K. Ζωνίδης 

7 Συνεταιριστική 
Καρδίτσας 

Ιδιαίτερα αποτελεσµατική καθώς µε ένα κατάστηµα στην Καρδίτσα έχει συγκεντρώσει 
καταθέσεις ύψους 23 εκατ. ευρώ και έχει χορηγήσει δάνεια ύψους 20 εκατ. ευρώ. Τα 
προ φόρων κέρδη της το 2004 πλησίασαν το 1 εκατ. ευρώ και τα ίδια κεφάλαια ήταν 
ύψους 8 εκατ. ευρώ. Τα µέλη της ξεπερνούν τα 3.370 άτοµα και πρόεδρος είναι ο κ. A. 
Παλάσκας 

8 Συνεταιριστική 
Κοζάνης 

Το 2004 επέστρεψε στην κερδοφορία εµφανίζοντας οριακά κέρδη. ∆ιαθέτει κεντρικό 
κατάστηµα και τρεις κινητές µονάδες. Απασχολεί 17 υπαλλήλους και έχει χορηγήσει 
δάνεια ύψους 13,5 εκατ. ευρώ τη στιγµή που οι καταθέσεις της ανέρχονται σε 11,2 
εκατ. ευρώ. Τα µέλη της είναι 2.559 άτοµα και πρόεδρος της τράπεζας είναι ο κ. Π. 
Αποστολίδης 

9 Συνεταριστική 
Κορινθίας 

Με ίδια κεφάλαια ύψους 6,2 εκατ. ευρώ, που είναι τα χαµηλότερα, διαθέτει ένα 
κατάστηµα στην Κόρινθο και δύο κινητές µονάδες. Αν και οριακά, είναι σταθερά 
κερδοφόρος, µε τα προ φόρων κέρδη το 2004 να πλησιάζουν τα 0,5 εκατ. ευρώ. Με 
καταθέσεις ύψους 11,2 εκατ. ευρώ έχει χορηγήσει δάνεια ύψους 17,6 εκατ. ευρώ. 
∆ιαθέτει 1.875 µέλη. Πρόεδρος είναι ο κ. ∆. ∆αλακλείδης 

10 Συνεταιριστική 
Λαµίας 

Είναι από τις µεγαλύτερες και η µοναδική που παρουσιάζει µείωση µελών. Από 15.200 
το 2000 ο αριθµός των µελών µειώθηκε σε 13.390, εξέλιξη που σχετίζεται µε τα 
προβλήµατα που είχε στο πρόσφατο παρελθόν. Οι χορηγήσεις της, ύψους 67 εκατ. 
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ευρώ, ξεπερνούν κατά πολύ τις καταθέσεις, που ανέρχονται σε 53,2 εκατ. ευρώ. 
Πρόεδρος είναι ο κ. N. ∆ασκαλόπουλος. 

11 Συνεταιριστική 
Λέσβου - Λήµνου 

Την τελευταία διετία τα καταστήµατά της από ένα έγιναν έξι, διπλασιάζοντας 
ταυτόχρονα τις χορηγήσεις της, που ανέρχονται σε 37 εκατ. ευρώ. Με ίδια κεφάλαια 
ύψους 7,2 εκατ. ευρώ εµφανίζει κέρδη µόλις 0,3 εκατ. ευρώ. Ο αριθµός των µελών της 
ανέρχεται σε 3.250 άτοµα και πρόεδρος της τράπεζας είναι ο κ. Θ. Καλογρίδης 

12 Παγκρήτια 
Συνεταιριστική  

Είναι η µεγαλύτερη συνεταιριστική µε δίκτυο 42 καταστηµάτων και παρουσία εκτός 
από την Κρήτη σε Αθήνα, Πειραιά και Μήλο. Στην Κρήτη είναι η τρίτη τράπεζα. Με 
55.622 µέλη, διαθέτει ίδια κεφάλαια ύψους 89,1 εκατ. ευρώ µε απόδοση που το 2004 
ξεπέρασε το 17% καθώς είχε κέρδη 15,3 εκατ. ευρώ. Οι καταθέσεις της ανέρχονται σε 
610,2 εκατ. ευρώ και τα δάνεια σε 596,2 εκατ. ευρώ. Κατέχει το 49% της Πανελλήνιας 
Τράπεζας και πρόεδρός της είναι ο κ. I. Λεµπιδάκης. 

13 Συνεταιριστική 
Πιερίας 

Από τις µικρότερες, διαθέτει ένα κατάστηµα στην Κατερίνη και απασχολεί εννέα 
άτοµα. Το σύνολο του ενεργητικού της ανέρχεται σε 23 εκατ. ευρώ, τα ίδια κεφάλαια 
σε 6,1 εκατ. ευρώ και τα προ φόρων κέρδη της το 2004 ήταν ύψους 0,5 εκατ. ευρώ. 
Έχει 2.510 µέλη και πρόεδρός της είναι ο κ. N. Μηλιώτης. 

14 Συνεταιριστική 
Σερρών  

H µοναδική ζηµιογόνος το 2004, µε ζηµιές ύψους 0,6 εκατ. ευρώ καθώς είναι από τις 
νεότερες. Ιδρύθηκε το 2003 και αριθµεί 1.524 µέλη. Εχει ίδια κεφάλαια ύψους 7,5 
εκατ. ευρώ, καταθέσεις 10,3 εκατ. ευρώ και χορηγήσεις 15,3 εκατ. ευρώ. ∆ιαθέτει ένα 
κατάστηµα στις Σέρρες και πρόεδρός της είναι ο κ. I. Χατζηλιάδης. 

15 Συνεταιριστική 
Τρικάλων  

Εµφανίζει εντυπωσιακή αύξηση κερδοφορίας τα τελευταία χρόνια µε τα κέρδη προ 
φόρων το 2004 να ανέρχονται σε 1,8 εκατ. ευρώ σε σύνολο ιδίων κεφαλαίων 9,2 εκατ. 
ευρώ, που την καθιστούν από τις αποδοτικότερες. Τα µέλη της ανέρχονται σε 4.559. 
Εχει καταθέσεις ύψους 41,5 εκατ. ευρώ και χορηγήσεις 41,1 εκατ. ευρώ. ∆ιαθέτει τρία 
καταστήµατα και πρόεδρός της είναι ο κ. A. Λάππας. 

16 Συνεταιριστική 
Χανίων  

H δεύτερη µεγάλη συνεταιριστική τράπεζα της Κρήτης µε 14.372 µέλη και ίδια 
κεφάλαια ύψους 30,4 εκατ. ευρώ. ∆ιαθέτει δίκτυο 17 καταστηµάτων µε παρουσία σε 
Κρήτη, Αττική και Κύθηρα. Κατέχει το 14,2% της Πανελλήνιας Τράπεζας. Εχει 
θυγατρική την εταιρεία ανάπτυξης ακινήτων Κρητικά Ακίνητα µε κεφάλαιο 9 εκατ. 
ευρώ, που σχεδιάζει, προωθεί και υλοποιεί πέντε έργα στην Κρήτη. Πρόεδρος της 
τράπεζας είναι ο κ. M. Μαρακάκης. 

Πηγή:  
 ICAP:Συνεργασία ICAP µε το Πολυτεχνείο Κρήτης (Εργαστήριο Συστηµάτων Χρηµατοοικονοµικής 

∆ιοίκησης): 6ος 2005, «Εκτίµηση της Πορείας των Συνεταιριστικών Τραπεζών για το έτος 2004»  

 Στοιχεία από αρχείο των συνεταιριστικών τραπεζών 

 

 Συνεταιρισµοί ηλεκτρολόγων 

Οι συνεταιρισµοί ηλεκτρολόγων συσπειρώνουν σηµαντικό αριθµό των 

επαγγελµατιών του κλάδου. Σε επίπεδο χώρας υπάρχουν 30 συνεταιρισµοί, µε 

70 καταστήµατα υλικών και ειδών φωτισµού και 5.000 µέλη. Επίσης 

λειτουργούν και προµηθευτικό συνεταιρισµό εργολάβων εγκαταστατών 

ηλεκτρολόγων ο οποίος σύµφωνα µε το καταστατικό τους είναι περιορισµένης 

ευθύνης και διέπεται από τον Ν. 1667 / 86. 

 Συνεταιρισµοί υδραυλικών 
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Σηµαντικός είναι επίσης ο ρόλος των συνεταιρισµών υδραυλικών, περίπου 31 

και καλύπτουν το 65% της χώρας. 

 Αγροτουριστικοί - Αγροβιοτεχνικοί συνεταιρισµοί γυναικών 

Οι συνεταιρισµοί γυναικών αποτελούν εξέλιξη της τελευταίας 20ετίας. Οι 

δραστηριότητες που συνήθως αναπτύσσουν είναι αγροτουριστικές και 

αγροβιοτεχνικές, δηλ. διαθέτουν ενοικιαζόµενα δωµάτια, παρασκευάζουν φαγητά, 

γλυκά ή ζυµαρικά ή κατασκευάζουν υφαντά, κεντήµατα κλπ.. Οι γυναικείοι 

συνεταιρισµοί έχουν ιδρύσει Ένωση Γυναικείων Αγροτουριστικών - 

Αγροβιοτεχνικών Συνεταιρισµών και, σύµφωνα µε πρόσφατες πληροφορίες, 

ανέρχονται σε περίπου 120. Η ύπαρξη ποικιλίας νοµικών µορφών επιχειρηµατικής 

δραστηριότητας ανταποκρίνεται στην ποικιλία προϋποθέσεων και απαιτήσεων των 

ενδιαφεροµένων να στηριχθούν στις δικές τους δυνάµεις για την εξασφάλιση 

εισοδήµατος, χωρίς εξάρτηση από τρίτους ή από το κοινωνικό σύνολο. Η 

συνηθέστερη νοµική µορφή των Γυναικείων συνεταιρισµών είναι ο συνεταιρισµός 

διότι προσφέρεται για όσους αποβλέπουν στα οφέλη που προκύπτουν από τη 

συνεργασία πολλών, οι οποίοι έχουν ίσα δικαιώµατα και υποχρεώσεις. Ο 

συνεταιρισµός στην ορθή του χρησιµοποίηση παρουσιάζει και κοινωνική ευαισθησία. 

Η επιλογή ανήκει πάντοτε στους ενδιαφερόµενους. 

4.6.2. Κερδοσκοπικού ή µη χαρακτήρα ΝΠΙ∆ 

Σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, οι νοµικές µορφές ν.π.ι.δ., που µπορούν να 

συσταθούν στην Ελλάδα είναι οι εξής: 

Νοµικά πρόσωπα του Αστικού Κώδικα 

α) Σωµατείο είναι ένωση προσώπων που επιδιώκει σκοπό µη κερδοσκοπικό, έχει 

νοµική προσωπικότητα και λειτουργεί σύµφωνα µε καταστατικό (άρ. 78 ΑΚ). O σκοπός 

του σωµατείου δεν πρέπει να είναι ούτε κερδοσκοπικός, ούτε παράνοµος ή ανήθικος. 

Η σύσταση του σωµατείου ρυθµίζεται από τα άρθρα 79 - 83 ΑΚ. Τα µέλη του σωµατείου 

µπορούν να είναι είτε φυσικά πρόσωπα µε πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα κατά 

κανόνα είτε νοµικά πρόσωπα. Τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των µελών του 

σωµατείου καθορίζονται από το καταστατικό (άρ. 80. 2 ΑΚ).  

β) Ίδρυµα είναι σύνολο περιουσίας αφιερωµένης στην εξυπηρέτηση ορισµένου διαρκούς 

σκοπού, που έχει αποκτήσει νοµική προσωπικότητα. Το ίδρυµα δεν αποτελεί ένωση 

προσώπων, ούτε έχει µέλη. Ως µέλη του ιδρύµατος δεν µπορούν να θεωρηθούν ούτε τα 
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πρόσωπα που οφελούνται από την ύπαρξη και τη λειτουργία του ιδρύµατος. Το ίδρυµα 

ρυθµίζεται από τα άρθρα 108 - 121 ΑΚ. Στην ιδρυτική πράξη πρέπει να περιέχονται 

οπωσδήποτε ο σκοπός και η αφιερούµενη περιουσία και προαιρετικά ο οργανισµός του 

ιδρύµατος, ο οποίος µπορεί να οριστεί ή να συµπληρωθεί ή να τροποποιηθεί µε το 

διάταγµα που εγκρίνει το ίδρυµα, µε τον όρο ότι η θέληση του ιδρυτή θα παραµείνει 

σεβαστή (άρ. 110 παρ. 1 ΑΚ). 

γ) Επιτροπή εράνων είναι ένωση τουλάχιστον πέντε προσώπων, η οποία αποσκοπεί 

στη συλλογή χρηµάτων ή άλλων αντικειµένων µε εράνους, γιορτές ή άλλα παρόµοια 

µέσα, για την εξυπηρέτηση ορισµένου δηµόσιου ή κοινωφελούς σκοπού και έχει 

αποκτήσει νοµική προσωπικότητα µε σχετικό προεδρικό διάταγµα (άρ. 122 ΑΚ). 

δ) Αστική εταιρεία, δηλαδή σύµβαση, µε την οποία δύο ή περισσότεροι έχουν 

αµοιβαίως υποχρέωση να επιδιώκουν µε κοινές εισφορές κοινό σκοπό και, ιδίως, 

οικονοµικό. Τα θέµατα, που αφορούν στον εταιρικό αυτό τύπο ρυθµίζει ο ΑΚ µε τις 

διατάξεις των άρθρων 741-784. Η µορφή αυτής της εταιρείας χρησιµοποιείται κυρίως για 

δραστηριότητες κοινωνικού χαρακτήρα (π.χ. φιλανθρωπικές). 

 

Να αναφέρουµε επίσης ότι στην Ελλάδα εφαρµόζονται και άλλες νοµικές µορφές 

επιχειρήσεων όπου µπορούν να εφαρµοσθούν και στις κοινωνικές επιχειρήσεις, όπως οι : 

 προσωπικές εταιρίες όπου υπάγονται η Αστική Εταιρία (άρθρα 741 επ.Α.Κ.), 

Κερδοσκοπική ή Μη Κερδοσκοπική, η Οµόρρυθµη Εταιρία (άρθρ.18 επ. Εµπ. Ν.), 

η Απλή Ετερόρρυθµη Εταιρία (άρθρα 18 επ. Εµπ. Ν.) και η Αφανής ή 

Συµµετοχική Εταιρία (άρθρα 47-50 Εµπ. Ν.), αν και αυτή δεν εµφανίζεται προς 

τους τρίτους (εσωτερική εταιρία). 

 κεφαλαιουχικές εταιρίες όπου υπάγονται η Ανώνυµη Εταιρία (άρθρα 29-37, 40, 

45 Εµπ. Ν., Ν. 2190/1920 κ.λπ.) και η Ναυτική Εταιρία (Ν.959/1979). 

 ενδιάµεσες ή µικτές εταιρίες στις οποίες υπάγεται η Εταιρία Περιορισµένης 

Ευθύνης (Ν. 3190/1955) και η Ετερόρρυθµη κατά Μετοχές (άρθρο 38 Εµπ. Ν.) 

 

4.7. Γενικά για τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις 

Οι Μη κυβερνητικές οργανώσεις, είναι γνωστές και µε τα ακρωνύµια N.G.O. ή Μ.Κ.Ο. Οι 

λόγοι δηµιουργίας µιας µη κυβερνητικής οργάνωσης µπορεί να αφορούν περιβαλλοντικά ή 

κοινωνικά προβλήµατα όπως η φτώχια ο ρατσισµός κ.λ.π. 
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Ορισµός: Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.), όπως ορίζεται στο Ν.2731/5-7-99, είναι 

µη κερδοσκοπικά νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που έχουν ως αντικείµενο, κυρίως, την 

παροχή επείγουσας ανθρωπιστικής, επισιτιστικής και αναπτυξιακής βοήθειας προς τους 

πληθυσµούς αναπτυσσόµενων χωρών, προκειµένου να συντελέσουν στην οικονοµική και 

κοινωνική ανάπτυξη αυτών των χωρών. 

4.7.1. Οι Ελληνικές Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις  

Η ανάπτυξη του χώρου των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων στην Ελλάδα κατά τα τελευταία 

χρόνια, τόσο ως προς τον αριθµό τους, όσο και ο βαθµός υποστήριξης και δηµοσιότητας που 

απολαµβάνουν δε µπορούν να συγκριθούν µε τα µεγέθη περασµένων δεκαετιών.  

Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό για τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις να αξιολογούν ολοένα τη 

θέση τους απέναντι στις εξελίξεις, ώστε να µπορούν µε βεβαιότητα να ισχυρίζονται ότι 

εξυπηρετούν συγκεκριµένες κοινωνικές και πολιτικές ανάγκες και δεν έχουν µετατραπεί σε 

αυτοτροφοδοτούµενους και ανακυκλούµενους µηχανισµούς, για τους οποίους η λειτουργία 

έχει γίνει σχεδόν αποκλειστικός αυτοσκοπός.  

Οι Ελληνικές Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις παρουσιάζουν πολλά προβλήµατα σχετικά µε 

την ανοµοιογένειά τους. Για παράδειγµα η εκκλησία είναι για αρκετούς συµβατή µε το 

ορισµό µιας Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, ενώ για άλλους απέχει πολύ από το να πληροί τα 

κριτήρια µιας τέτοιας οργάνωσης (στόχοι, οργανωτική δοµή, µέσα, οικονοµικά). Πολλές 

είναι επίσης οι οργανώσεις που δηµιουργήθηκαν στο παρελθόν και δεν έχουν παρουσιάσει 

δράση τόση και τέτοια, ώστε να δικαιολογούν την καταγραφή τους ανάµεσα στις Μη 

Κυβερνητικές Οργανώσεις.. Υπάρχουν επίσης οργανώσεις όπου δεν υπάρχουν µέλη που να 

ελέγχουν τη λειτουργία της, αλλά η λειτουργία τους βασίζεται αποκλειστικά σε µηχανισµούς 

και δοµές επαγγελµατικών ή ηµιεπαγγελµατικών στελεχών. 

Ένα πρόβληµα που αντιµετωπίζουν οι Ελληνικές ΜΚΟ είναι ότι πρέπει να εξισορροπήσουν 

µεταξύ του διεθνούς τους χαρακτήρα και της καθηµερινής τους λειτουργίας σε εθνικό 

επίπεδο.  

Αξιόλογα είναι τα αποτελέσµατα σχετικά µε το τι πιστεύουν οι πολίτες της Ελλάδας σχετικά 

µε τις ΜΚΟ, από έρευνα που πραγµατοποιήθηκε από την Tradelink Reputation Research & 

Consultancy σε αντιπροσωπευτικό δείγµα του πληθυσµού, σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, 

Ιωάννινα και Ηράκλειο, µε στόχο την διερεύνηση της άποψης του κοινού για τον ποιόν είναι 

πιθανό να εµπιστευθούν περισσότερο όταν πρόκειται για πληροφόρηση που αφορά 

παγκόσµια θέµατα κοινωνικής υπευθυνότητας, περιβαλλοντικά, ανθρωπίνων δικαιωµάτων 

κλπ. Έτσι σε σχετική ερώτηση η έρευνα έδειξε ότι µόλις το 4% εµπιστεύεται την 
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πληροφόρηση που προέρχεται από τις εταιρείες, ενώ το 44% εµπιστεύεται την πληροφόρηση 

από τις ΜΚΟ. Από την άλλη το 48% απάντησε ότι εξαρτάται από την εκάστοτε ΜΚΟ. Σε 

επίπεδο αναγνωρισιµότητας η έρευνα κατέδειξε τις πρώτες ΜΚΟ:  

• UNICEF (83%),  

• Γιατροί Xωρίς Σύνορα (83%),  

• Το Χαµόγελο του Παιδιού (82%),  

• Greenpeace (73%),  

• Γιατροί του Kόσµου (70%),  

• Ερυθρός Σταυρός (69%),  

• Ηνωµένα Eθνη (66%),  

• ΙΝΚΑ (66%),  

• Ελπίδα (60%) και  

• ∆ιεθνής Αµνηστία (59%) 

Οι ΜΚΟ που παρουσιάζουν τον υψηλότερο βαθµό εµπιστοσύνης είναι: 

• Γιατροί Xωρίς Σύνορα (95%),  

• Το χαµόγελο του Παιδιού (93%),  

• Γιατροί του Kόσµου (92%),  

• Ερυθρός Σταυρός (88%),  

• Ελπίδα (87%)  

• World Wildlife Fund (87%),  

• Αρκτούρος (87%),  

• ΜοΜ (87%),  

• UNICEF (86%) και  

• Greenpeace (86%). 

Το εξίσου σηµαντικό στοιχείο που προέκυψε από την έρευνα είναι ότι οι ΜΚΟ και οι 

εταιρείες αντιµετωπίζονται ως δύο διαφορετικές οντότητες µε διαφορετικούς ρόλους. 

Επίσης ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι ο βαθµός γνώσης επηρεάζεται άµεσα από τον 

παράγοντα του φύλου (άνδρας - γυναίκα) και τον παράγοντα του αντικειµένου µε το οποίο 

ασχολείται η εκάστοτε ΜΚΟ. Ενδεικτικά, τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν ότι οι 

γυναίκες σε σύγκριση µε τους άνδρες γνωρίζουν πολύ/αρκετά καλά ΜΚΟ που ασχολούνται 

µε τα ανθρώπινα δικαιώµατα του παιδιού και την υγεία, ενώ οι άνδρες σε σύγκριση µε τις 

γυναίκες γνωρίζουν πολύ / αρκετά καλά ΜΚΟ που ασχολούνται µε Φιλοζωϊκά / 

Περιβαλλοντικά, Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα και θέµατα καταναλωτή. 
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4.7.2. Λίστα Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων  

Παρακάτω αναφέρονται και τα ονόµατα µερικών ακόµα γνωστών ΜΚΟ στην Ελλάδα: 

• Actionaid Ελλάς  

• Special Olympics  

• Ελληνικό Συµβούλιο για τους Πρόσφυγες  

• Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός  

• Ελληνικό Κέντρο Προώθησης του Εθελοντισµού  

• Πανελλαδικός Σύνδεσµος Παραπληγικών και Κινητικά Αναπήρων  

• Πανελλήνιος Σύλλογος Παραπληγικών  

• Πανελλήνιος Σύνδεσµος Τυφλών  

• Social Platform  

• European Disability Forum  

• World Institute on Disability  

• Disability Rights Commission, UK  

• Αναπηρία Τώρα  

• Disabled People's International Europe  

• Έυξεινη Πόλη - Κέντρο Πληροφόρησης και Υποστήριξης Κοινωνικά Αποκλεισµένων 

Οµάδων  

• Save the children 

• UNESCO 

• WWF Ελλάς 

• Αναπηρία τώρα 

• ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ 

• Ελληνική οµάδα για τα δικαιώµατα των µειονοτήτων 

• Ένωση καταναλωτών και Ποιότητα ζωής 

• Ίδρυµα για το παιδί και την οικογένεια 

• ΙΝ.ΚΑ 

• Προστασία της θαλάσσιας χελώνας 

 

4.7.3. ∆οµές και ∆ράσεις Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

• Από την Πρόνοια στην Κοινωνική Αλληλεγγύη  

• Γλωσσάριο Κοινωνικής Αλληλεγγύης  
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• Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας-Ν.Π.∆.∆.  

• Άτοµα µε Αναπηρίες ( ΑΜΕΑ)  

• Οικογένεια - Παιδί  

• Παιδοπόλεις  

• Ευπαθείς Κοινωνικές Οµάδες  

• Εθελοντισµός  

• Ινστιτούτο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης  

• Κάρτα Λειτουργικότητας - Το Νέο Σύστηµα Ταξινόµησης και Αξιολόγησης των 

Ατόµων µε Αναπηρία  

• Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας ανά ∆ΥΠΕ  

• Ν.Π.Ι.∆. και Ν.Π.∆.∆. που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας ανά νοµό  

• Εθνικό και Νοµαρχιακό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας  

 

4.7.4. Περιβαλλοντικές Μη Κυβενρητικές Οργανώσεις 

Οι ανθρώπινες δραστηριότητες έχουν καταστροφικές και ορισµένες φορές µη αναστρέψιµες 

συνέπειες για το περιβάλλον. Υπάρχει πλέον η ανάγκη για µια ορθολογική διαχείριση του 

περιβάλλοντος έτσι ώστε να το κληροδοτήσουµε στους απογόνους µας χωρίς να 

αισθανόµαστε ντροπή για τις πράξεις µας. Την ύπαρξη προβλήµατος την συνειδητοποίησαν 

αρχικά οι κάτοικοι των πόλεων, διότι ήταν αυτοί που ήρθαν πρώτοι αντιµέτωποι µε την 

πραγµατικότητα. Τα πρώτα οικολογικά κινήµατα εµφανίσθηκαν στις αρχές του 20ου αιώνα. 

Οι οργανώσεις αυτές λειτούργησαν µε βάση την εθελοντική εργασία ατόµων µε ιδιαίτερες 

ευαισθησίες προς το περιβάλλον, επιστήµονες και κυρίως µε τη συµµετοχή της νεολαίας. 

Λόγω του µεγάλου ενδιαφέροντος των µεµονωµένων ατόµων που εθελοντικά υποστήριζαν 

τις οµάδες αυτές, οι κυβερνήσεις των διαφόρων κρατών αναγνώρισαν την αξία ορισµένων 

και συνέβαλαν οικονοµικά στις προσπάθειες τους. Πέρα από την εθελοντική προσπάθεια των 

ατόµων και τη βοήθεια των κυβερνήσεων η εξάπλωση των οργανώσεων και η απόκτηση 

περισσοτέρων δυνατοτήτων προήλθε από τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου µε 

επιχορηγήσεις προγραµµάτων. Έτσι οι διάφορες Μ.Κ.Ο. που δηµιουργήθηκαν κατάφεραν να 

αποκτήσουν µια ανεξαρτησία κινήσεων και δράσεων. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα ορισµένες 

φορές, τη δηµιουργία δικτύων περιβαλλοντικών οργανώσεων µε κοινούς σκοπούς, ορισµένα 

εκ των οποίων χρηµατοδοτούνται από µεγάλα επιχορηγητικά προγράµµατα. Ας µη ξεχνάµε 

ότι το περιβάλλον δεν έχει φυσικά σύνορα και οι επιπτώσεις είναι κοινές για όλο τον κόσµο, 
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όπως κοινές είναι και οι αποφάσεις για την εξεύρεση λύσεων και αντιµετώπιση των 

προβληµάτων. 

Μερικές από τις πιο γνωστές Περιβαλλοντικές ΜΚΟ σε διεθνές επίπεδο είναι οι ακόλουθες: 

• Greenpeace  

• WWF  

• ∆ιεθνές συµβούλιο µνηµείων και τοποθεσιών - ICOMOS  

• ∆ιεθνής οργάνωση βιοπολιτικής -ΒΙΟ  

Σε επίπεδο Ελλάδας: 

• Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία  

• Αρκτούρος  

• Mom - Εταιρία για τη µελέτη της Μεσογειακής Φώκιας  

• Σύλλογος για την προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας  

• Μεσόγειος S.O.S.  

• Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης  

• Εταιρεία Προστασίας της Φύσης και Οικοανάπτυξης - Ε.Π.Ο.  

• Ε.Κ.Π.Α.Ζ - Ελληνικό Κέντρο Περίθαλψης Άγριων Ζώων και Πουλιών  

• Αλκυώνη - Σύλλογος περίθαλψης και προστασίας άγριων ζώων  

• ∆ελφίς  

• Ελληνική Εταιρία για την προστασία του περιβάλλοντος και της Πολιτιστικής 

Κληρονοµιάς  

• Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ - Ένωση Καταναλωτών για την Ποιότητα Ζωής  

• MEDASSET - Μεσογειακός σύνδεσµος για τη σωτηρία των θαλάσσιων χελωνών  

• Οικολογική Κίνηση  

• YUASEC  

Σηµαντικές Μ.Κ.Ο άλλων χωρών 

• Cyprus Conservation Foundation  

• Low Bank Ground  

• Cooperativa Bilova  

• Legambiente Piemonte  

• Espace Naturel Regional  

• Birdlife International  
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4.7.5. Ανθρωπιστικές Μ.Κ.Ο. 

• ∆ιεθνής Αµνηστία  

• Γιατροί Χωρίς Σύνορα  

• Γιατροί του Κόσµου  

 

Όσο αναφορά το νοµικό πλαίσιο που διέπει τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις όπως 

προαναφέρθηκε, υπάρχει ο Ν.2731/5-7-99 (ΦΕΚ 138 Α'): «Ρύθµιση θεµάτων ∆ιµερούς 

Κρατικής Αναπτυξιακής Συνεργασίας και Βοήθειας, ρύθµιση θεµάτων Μη Κυβερνητικών 

Οργανώσεων και άλλες διατάξεις», όπου αναφέρει ότι το Υπουργείο Εξωτερικών είναι 

αρµόδιο για το συντονισµό των δράσεων που εκτελούνται από Μη Κυβερνητικές 

Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.) και που αποβλέπουν σε αναπτυξιακούς σκοπούς ή στην παροχή 

επείγουσας ανθρωπιστικής ή επισιτιστικής βοήθειας σε περίπτωση φυσικών καταστροφών ή 

άλλων έκτακτων καταστάσεων. 

Σύµφωνα µε τον παρόν νόµο για τις ΜΚΟ ορίζονται τα ακόλουθα: 

• Η Υπηρεσία ∆ιεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών 

(Υ.∆.Α.Σ.) τηρεί το Ειδικό Μητρώο Μ.Κ.Ο 

• Μη Κυβερνητική Οργάνωση εγγράφεται στο Ειδικό Μητρώο ύστερα από αίτησή της 

και εφόσον πληρούνται οι πρέπουσες προϋποθέσεις 

• Προβλέπεται από το Καταστατικό της Οργάνωσης ο µη κερδοσκοπικός χαρακτήρας 

της και το αντικείµενό της  

• Η δράση της Οργάνωσης δεν εξαρτάται από κανένα δηµόσιο ή ιδιωτικό οργανισµό 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 

• Για Μ.Κ.Ο. που χρηµατοδοτούνται από άλλα Υπουργεία εκτός από το Υπουργείο 

Εξωτερικών ή από φορείς µε κονδύλια προερχόµενα από τον Κρατικό 

Προϋπολογισµό για δράσεις Αναπτυξιακής συνεργασίας και Βοήθειας προς τρίτες 

χώρες απαιτείται πριν από τη χρηµατοδότησή τους να είναι εγγεγραµµένες στο 

Ειδικό Μητρώο Μ.Κ.Ο. που τηρεί η Υ.∆.Α.Σ., καθώς και σύµφωνη γνώµη της 

Υπηρεσίας αυτής. 

• ∆ηµόσιοι φορείς εκτέλεσης προγραµµάτων Αναπτυξιακής συνεργασίας, στους 

οποίους διατίθενται από τον Κρατικό Προϋπολογισµό πιστώσεις για την εκτέλεση 

των προγραµµάτων αυτών, επιτρέπεται να χρηµατοδοτούν προγράµµατα Μ.Κ.Ο. για 

την παροχή βοήθειας. 
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4.8. Προβλήµατα χρηµατοδότησης και φορολόγησης των Κοινωνικών Επιχειρήσεων

Η προώθηση της ανάπτυξης των κοινωνικών επιχειρήσεων και µέσα από αυτές την 

προώθηση της απασχόλησης στον τρίτο τοµέα, απαιτεί την εστίαση στα χρηµατοοικονοµικά 

εργαλεία και τις δοµές στήριξης.  

Η δηµιουργία ενός δυναµικού δικτύου κοινωνικών επιχειρήσεων (οργανισµών και 

επιχειρήσεων του Τρίτου Τοµέα) θέτει το ζήτηµα της δηµιουργίας µίας θεσµικής και 

χρηµατοδοτικής υποδοµής ικανής να δηµιουργήσει θετικό περιβάλλον και προϋποθέσεις 

βιωσιµότητας σε επιχειρηµατικές πρωτοβουλίες που προέρχονται από άτοµα και οµάδες όχι 

µόνο µε χαρακτηριστικά κοινωνικού αποκλεισµού, αλλά µε πλήρη αδυναµία πρόσβασης στο 

κλασικό τραπεζικό σύστηµα ή στις άλλες υπηρεσίες του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος.  

Συνήθως οι δραστηριότητές των κοινωνικών επιχειρήσεων, χρηµατοδοτούνται µε ένα 

συνδυασµό διαφορετικών τύπων παραγωγικών πόρων της αγοράς: 

• έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών 

• παραγωγικοί πόροι εκτός αγοράς π.χ κυβερνητικές επιδοτήσεις και δωρεές του 

ιδιωτικού τοµέα  

• µη – χρηµατικοί παραγωγικοί πόροι µέσω της εθελοντικής εργασίας 

Προκειµένου οι κοινωνικές επιχειρήσεις να παραµείνουν βιώσιµες και να ανταποκριθούν 

στον υψηλό ανταγωνισµό που δέχονται από τις παραδοσιακές επιχειρήσεις, έχουν ανάγκη να 

είναι σε θέση να στηρίζονται σε βασική και συγκεκριµένη υποστήριξη.  

Ο τρίτος τοµέας, είναι πιθανόν να αποδειχθεί πιο αποτελεσµατικός από τον ιδιωτικό και τον 

δηµόσιο τοµέα εξαιτίας της ικανότητάς του να δηµιουργεί δωρεές και εθελοντική εργασία, 

γεγονός που επιτρέπει να χρεώνει χαµηλότερες τιµές.  

Στις περισσότερες χώρες, οι κοινωνικές επιχειρήσεις έχουν δυσκολία να αποκτήσουν 

πρόσβαση σε δανεισµό. Οι χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί αρνούνται να τις δανείσουν, 

προβάλλοντας διάφορους λόγους, όπως για παράδειγµα ότι οι µάνατζερς των κοινωνικών 

επιχειρήσεων δεν ικανοποιούν τα κριτήρια που έχουν βάλει, η λογική των κοινωνικών 

επιχειρήσεων δεν αντανακλά τις απαιτήσεις της οικονοµικής βιωσιµότητας, και η οικονοµική 

και κοινωνική δοµή πίσω από κάθε έργο δεν προσφέρει επαρκείς εγγυήσεις.  

Αυτή η κατάσταση συχνά τοποθετεί τις κοινωνικές επιχειρήσεις σε δύσκολη θέση. Αυτό τις 

ωθεί στο να βρουν νέους χρηµατοδοτικούς συνεταίρους ή να µειώσουν τις φιλοδοξίες τους 

για ανάπτυξη.  
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Η χρηµατοοικονοµική πρακτική που αναπτύχθηκε τελευταία για τις ανάγκες του κοινωνικού 

τοµέα της οικονοµίας περιλαµβάνει συνδυασµούς θεσµών και εργαλείων. Συνήθως κάποια 

κεντρική δοµή που δηµιουργείται µε πρωτοβουλία εθνικών ή περιφερειακών αρχών 

αναλαµβάνει τη συγκέντρωση οικονοµικών πόρων που διοχετεύονται στον κοινωνικό τοµέα 

της οικονοµίας µε τη χρήση των κατάλληλων χρηµατοοικονοµικών εργαλείων. Αυτά τα 

εργαλεία παρά τις όποιες διαφορές και ιδιαιτερότητες στη χρήση είναι δυνατόν να 

οµαδοποιηθούν σε τρίτες διακριτές κατηγορίες: 

α) Εργαλεία και ∆ράσεις µε στόχο την προσφορά εγγυοδοσίας σε επιχειρήσεις 

του τοµέα που έχουν ανάγκη προσφυγής σε τραπεζικό κεφάλαιο προκειµένου 

να εφαρµόσουν ένα επενδυτικό σχέδιο ή για χρηµατοδότηση κεφαλαίου 

κινήσεως. Συνήθως, οι δοµές για τις οποίες γίνεται λόγος, αναλαµβάνουν την 

εγγύηση ενός σηµαντικού µέρους των δανείων, τη δε διαφορά αναλαµβάνουν 

χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί µε τους οποίους συνάπτονται συλλογικά 

συµβόλαια (π.χ. συνεταιριστικές τράπεζες).  

β) ∆οµές που αναλαµβάνουν την προσφορά και διαχείριση επιδοτούµενων 

δανείων ή εξοφλητέων προκαταβολών στις επιχειρήσεις του  

γ) Το Αλληλέγγυο Επιχειρηµατικό Κεφάλαιο (Social Venture Capital), 

πρωτοβουλίες και τοπικά ταµεία που µόλις τελευταία αρχίζουν να κάνουν την 

εµφάνισή τους µε την ανάληψη µεριδίων σε επιλεγµένες επιχειρήσεις του 

Τοµέα για ορισµένο χρονικό διάστηµα. Οι επιχειρήσεις που επιλέγονται από 

τις δοµές αυτές (π.χ. Όµιλος Επενδυτών «Cigales» στη Γαλλία) 

παρακολουθούνται και υποστηρίζονται από έµπειρα στελέχη τους για όλο το 

διάστηµα της συµµετοχής (θεσµός αναδοχής).  

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενθαρρύνει αποφασιστικά τις πρωτοβουλίες των κρατών-µελών για τη 

δηµιουργία, στήριξη και ανάπτυξη χρηµατοπιστωτικών δοµών της κοινωνικής οικονοµίας. 

Στις κατευθυντήριες γραµµές για τα προγράµµατα της περιόδου 2000-2006 σχετικά µε τα 

διαρθρωτικά ταµεία, η κοινωνική οικονοµία και οι οργανώσεις της αναφέρονται ως διακριτοί 

δικαιούχοι χρηµατοδοτικής βοήθειας. Τόσο η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων όσο και το 

Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων (BEI και FEI) προσφέρουν σε ενδιάµεσους 

χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς δάνεια, εγγυήσεις και επενδυτικά κεφάλαια για 

ενεργοποίηση των κατάλληλων δοµών στα κράτη-µέλη.  

Άµεση σχέση µε την χρηµατοδότηση των φορέων της κοινωνικής οικονοµίας έχει η διοίκηση 

των φορέων και η σύσταση των µελών της.  
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1. Στις περιπτώσεις των συνεταιρισµών, αυτοί βασίζονται στα ακόλουθα είδη 

συνεργατισµού: 

Α) το συλλογικό µοντέλο, που στηρίζεται συνήθως σε περιουσιακά στοιχεία 

συλλογικής ιδιοκτησίας και 

Β) το ιδιοκτησιακό µοντέλο, που στηρίζεται στον επιµερισµό στα µέλη κάθε 

αυξηµένης αξίας των περιουσιακών στοιχείων του συνεταιρισµού.  

Στις περισσότερες χώρες σήµερα οι συνεταιρισµοί στηρίζονται στα µέλη τους για να 

χρηµατοδοτήσουν τις δραστηριότητές τους, κάτι που αποτελεί άλλωστε ιδεώδη κατάσταση 

σχετικά µε τους πόρους τους. Πέραν αυτών, άλλες πηγές είναι ο δανεισµός από µη µέλη (που 

επενδύουν στο συνεταιρισµό), η χρηµατοδότηση µέσω της παρακράτησης των κερδών, η 

κρατική αρωγή (µέσω φορολογικών ελαφρύνσεων ή άµεσων επιχορηγήσεων), τα κέρδη των 

καταθέσεων στις τράπεζες και ο τραπεζικός δανεισµός. 

2. Στην περίπτωση της δηµιουργίας κοινωνικών συνεταιρισµών του Ν. 2716/99 

διευκολύνεται και ενθαρρύνεται µε µέτρα που προβλέπονται ήδη στο νόµο και τα οποία είναι:  

• Οικονοµικά (διατήρηση των κοινωνικών παροχών για τα µέλη του συνεταιρισµού που 

εισπράττουν επιδόµατα και συντάξεις παράλληλα και ανεξάρτητα από την αµοιβή 

τους από το συνεταιρισµό).  

• Φορολογικά (απαλλαγή των συνεταιρισµών από το φόρο εισοδήµατος και κρατήσεις 

υπέρ τρίτων) και επιχειρnσιακά (απασχόληση στους συνεταιρισµούς επαγγελµατιών 

ψυχικής υγείας χωρίς επιβάρυνσή τους, παραχώρηση για χρήση κινητών και µη 

περιουσιακών στοιχείων και εγκαταστάσεων του ∆ηµοσίου). 

3. Για τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις υπάρχει η αντίστοιχη οδηγία µε αριθ. 19253/02 

(ΦΕΚ Β 248/28-2-02) όπου αναφέρεται στην χρηµατοδότηση Εθελοντικών µη Κυβερνητικών 

Οργανώσεων. Ως Εθελοντικές Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.), νοούνται για την 

εφαρµογή της παρούσας, πρωτοβάθµιες, δευτεροβάθµιες και τριτοβάθµιες οργανώσεις, που 

αποτελούν είτε νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, είτε 

σωµατεία ή συλλόγους, που δραστηριοποιούνται στον τοµέα της Υγείας ή της Κοινωνικής 

Φροντίδας, µε αντικείµενο κυρίως την εθελοντική παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας προς 

άτοµα ή οµάδες πληθυσµού και που έχουν εγγραφεί στο ειδικό µητρώο.  

Πηγές Χρηµατοδότησης 

α) Εισφορές µελών 

β) Χορηγίες 

γ) Εισπράξεις από εκδηλώσεις 
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δ) Εισφορές από την Κεντρική ∆ιοίκηση 

ε) Εισφορές από την ΕΕ 

Χρηµατοδοτούµενα προγράµµατα 

Προγράµµατα που µπορούν να χρηµατοδοτηθούν από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας 

είναι όσα αφορούν εθελοντική παροχή υπηρεσιών σε ευπαθείς πληθυσµιακές οµάδες και 

οµάδες που βρίσκονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Επιλέξιµες και χρηµατοδοτούµενες 

δαπάνες είναι όσες αφορούν δραστηριότητες επιστηµονικής, διοικητικής και τεχνικής 

υποστήριξης άµεσα σχετικές µε εγκεκριµένα από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας 

προγράµµατα της παραγράφου. 

Φορολογικές απαλλαγές 

Εκτός από τα διοικητικά µέτρα και παρεµβάσεις, οι κυβερνήσεις βρίσκονται όλο και 

περισσότερο µπροστά στην ανάγκη λήψης φορολογικών µέτρων και ελαφρύνσεων για την 

ενθάρρυνση της κοινωνικής επιχειρηµατικότητας. Στις χώρες της Ε.Ε. και τις ΗΠΑ 

διαµορφώνεται ένα σαφές πλαίσιο φορολογικών κινήτρων για τις επενδύσεις στον κοινωνικό 

τοµέα της οικονοµίας (New Markets Tax Credit στις ΗΠΑ, πλήρης φορολογική απαλλαγή 

µερίσµατος από συµµετοχή σε περιβαλλοντικά Funds σε Ολλανδία και ∆ανία, σχέδιο νόµου 

για Community Finance Tax Credit στο Ηνωµένο Βασίλειο, έκπτωση από το φορολογητέο 

εισόδηµα για συµµετοχή σε ταµεία της κοινωνικής οικονοµίας όπως «First Step» στην 

Ιρλανδία.  

Επίσης: 

1. ∆ωρεές, εισφορές σε είδος ή χρήµατα προς τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις. 

απαλλάσσονται του φόρου του άρθρου 43 του ν.δ. 118/1973. 

2. Yλικά που εισάγονται στην Ελλάδα προκειµένου να επανεξαχθούν στο πλαίσιο 

προγράµµατος Μ.Κ.Ο. για την παροχή βοήθειας, απαλλάσσονται από φόρους και δασµούς. 

Με απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονοµικών καθορίζεται η διαδικασία που 

τηρείται για την εφαρµογή της διατάξεως αυτής. 

3. Yλικά παντός είδους που εξάγονται από την Ελλάδα στο πλαίσιο προγράµµατος Μ.Κ.Ο. 

για την παροχή βοήθειας, απαλλάσσονται από φόρους και δασµούς. 

4. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εξωτερικών, Ανάπτυξης και Υγείας και Πρόνοιας 

καθορίζονται οι όροι αγοράς φαρµάκων, χειρουργικού και άλλου νοσηλευτικού υλικού από 

τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις.. 

5. Με κοινή απόφαση του αρµόδιου Υπουργού και του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζεται, 

κατά παρέκκλιση των κειµένων διατάξεων περί δηµοσίου λογιστικού, η διαδικασία 
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χρηµατοδότησης Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. από κονδύλια των Υπουργείων 

προκειµένου να καλυφθεί η ανάγκη κατεπείγουσας ανθρωπιστικής βοήθειας σε 

αναπτυσσόµενες χώρες, καθώς και για λόγους έκτακτης ανάγκης για την αντιµετώπιση 

περιβαλλοντικών καταστροφών ή σοβαρών περιβαλλοντικών κινδύνων. 

Άλλα κίνητρα: 

1. Υπάλληλοι του ∆ηµοσίου ή νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου και ιδιωτικού 

δικαίου του δηµόσιου τοµέα κατά την έννοια τον ν. 1256/1982, όπως έχει έκτοτε 

τροποποιηθεί µε οποιαδήποτε υπηρεσιακή σχέση, καθώς και µόνιµα στελέχη των 

Ενόπλων ∆υνάµεων και των Σωµάτων Ασφαλείας που µετέχουν εθελοντικά σε 

αποστολές Μ.Κ.Ο. για την παροχή βοήθειας, επιτρέπεται να λάβουν άδειο µετ' 

αποδοχών διάρκειας µέχρι δύο (2) ετών που µπορεί να ανανεωθεί. Η άδεια 

χορηγείται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 

Αποκέντρωσης, Εξωτερικών και του αρµόδιου Υπουργού, ύστερα από εισήγηση της 

οικείας Μ.Κ.Ο. και σύµφωνη γνώµη της Υ.∆.Α.Σ.. Για τα µόνιµα στελέχη των 

Ενόπλων ∆υνάµεων η άδεια αυτή χορηγείται µε απόφαση των Υπουργών Εθνικής 

Άµυνας και Εξωτερικών.  

2. Υπάλληλοι νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου που δεν ανήκουν στο δηµόσιο 

τοµέα οι οποίοι µετέχουν σε αποστολές Μ.Κ.Ο. για την παροχή βοήθειας, που 

διαθέτουν σχετική άδεια των προϊσταµένων τους διατηρούν πλήρη τα ασφαλιστικά 

και συνταξιοδοτικά τους δικαιώµατα, ως και το δικαίωµα επανόδου στη θέση 

εργασίας τους µετά τη λήξη της αποστολής.  

3. Σε ιατρούς, νοσηλευτές-νοσηλεύτριες και λοιπούς νοσοκόµους του ∆ηµοσίου ή των 

Ν.Π.∆.∆. η άδεια συµµετοχής σε αποστολές στο εξωτερικό χορηγείται µε κοινή 

απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, 

Εξωτερικών και Υγείας και Πρόνοιας, ενώ για το αντίστοιχο προσωπικό των 

Ενόπλων ∆υνάµεων, µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άµυνας και 

Εξωτερικών. 

4. Ο χρόνος συµµετοχής ιατρών σε ανθρωπιστικές αποστολές Μ.Κ.Ο. θεωρείται ως 

χρόνος υποχρεωτικής υπηρεσίας υπαίθρου  

5. Οι δαπάνες κοινωνικής ή ιδιωτικής ασφάλισης µελών Μ.Κ.Ο. που είναι 

εγγεγραµµένες στο Ειδικό Μητρώο και συµµετέχουν σε αποστολές 

χρηµατοδοτούµενες από τον Κρατικό Προϋπολογισµό και εγκεκριµένες από την 

Υ.∆.Α.Σ. θεωρούνται ως επιλέξιµες. 
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6. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, που εκδίδεται και 

ύστερα από γνώµη των ιδρυµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, ρυθµίζονται θέµατα 

διεξαγωγής εξετάσεων των φοιτητών ή σπουδαστών τριτοβάθµιας εκπαίδευσης που 

είναι µέλη Μ.Κ.Ο. εγγεγραµµένων στο Ειδικό Μητρώο και συµµετέχουν 

εθελοντικώς σε αποστολές επείγουσας ανθρωπιστικής βοήθειας που συµπίπτουν µε 

περίοδο εξετάσεων. Με όµοια απόφαση καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις 

για το συνυπολογισµό του χρόνου συµµετοχής στην αποστολή στο χρόνο της 

πρακτικής άσκησης όπου προβλέπεται αυτή, εφόσον συνδέεται µε το περιεχόµενο 

και το αντικείµενο της ειδικότητάς τους. 

7. Απονέµονται τιµητικές διακρίσεις σε άτοµα µέλη Μ.Κ.Ο., σε Μ.Κ.Ο., σε χορηγούς 

Μ.Κ.Ο. ως αναγνώριση επιτυχηµένων προσπαθειών, αλλά και ως ενίσχυση της 

κοινωνικής ευαισθησίας και του πνεύµατος εθελοντικής προσφοράς. 

Συνοπτικά: 

Πηγές 
Χρηµατοδότησης: 

Αγοραίοι Πόροι (πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών) 

 Μη-Αγοραίοι Πόροι (κρατικές επιχορηγήσεις) 
  
Φορολογικά 
Κίνητρα-Απαλλαγές: 

Απαλλαγές φόρου µισθωτών υπηρεσιών 

 Ειδικό Φορολογικό καθεστώς των µη-κερδοσκοπικών κοινωφελών 
οργανώσεων 

 

4.9. Το παράδειγµα των «ηθικών τραπεζών» για την κοινωνική οικονοµία 

Πολλές κοινωνικές επιχειρήσεις λόγω της δυσκολίας πρόσβασης στη χρηµατοδότηση 

οµαδοποιούνται ώστε να προσεγγίσουν συλλογικά τα τραπεζικά ιδρύµατα ή στρέφονται σε 

νέα ιδρύµατα κοινωνικής χρηµατοδότησης, τα οποία συγκεντρώνουν πόρους από άτοµα και 

φορείς για να παρέχουν δάνεια σε κοινωνικές επιχειρήσεις µε ευνοϊκούς όρους. 

Στην Ευρώπη τα περισσότερα από αυτά τα ιδρύµατα ανήκουν στη ∆ιεθνή Ένωση Επενδυτών 

Κοινωνικής Οικονοµίας (INAISE) η οποία περιλαµβάνει περισσότερους από 50 οργανισµούς 

– µέλη σε 19 χώρες. Οι τριάντα από αυτούς βρίσκονται στην Ευρώπη.  

Τελευταία αναπτύσσεται ένα είδος τραπεζών οι «Ηθικές Τράπεζες» ή «Εναλλακτικές 

Τράπεζες» ή «Τράπεζες της κοινωνικής οικονοµίας». Τέτοια παραδείγµατα αποτελούν : 

 Η Triodοs Bank, η οποία είναι διεθνής τράπεζα, ιδρύθηκε στην Ολλανδία το 

1980. Ακολούθησε το Βέλγιο το 1993, το Ηνωµένο Βασίλειο το 1995 και η 

Ισπανία το 2004.  
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 Η South Shore Bank of Chicago στις ΗΠΑ η οποία προωθεί την αξιοποίηση 

κεντρικών διαµερισµάτων της πόλης του Chicago συγκεντρώνοντας τις 

δραστηριότητές στην οικιστική ανακαίνιση και την ανάπτυξη µικρών 

επιχειρήσεων που προσφέρουν υπηρεσίες στην τοπική αγορά. 

 Στη Γαλλία ιδρύθηκε το 1997 στην περιφέρεια Nord Pas de Calais, η Caisse 

Solidaire. Στόχος του πιστωτικού ιδρύµατος είναι η καταπολέµηση του 

κοινωνικού αποκλεισµού µε τη χρηµατοδότηση προγραµµάτων τα οποία 

αγνοούνται από τα συµβατικά χρηµατοοικονοµικά συστήµατα. Απευθύνεται σε 

τρεις οµάδες : νέους αγρότες, µικρές επιχειρήσεις και µη κερδοσκοπικές 

οργανώσεις. 

 Στην Ιταλία (Πάδοβα) έγινε το 1999 η πρώτη καθολική ηθική τράπεζα. 

Χρηµατοδοτούνται προγράµµατα πολιτισµικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικής 

αλληλεγγύης.  

 

4.10. Η σηµασία της Κοινωνικής Οικονοµίας για την Ελλάδα 

Η Ελλάδα καλείται να ακολουθήσει τις παγκόσµιες εξελίξεις στον αναδυόµενο χώρο της 

κοινωνικής οικονοµίας και προκειµένου να ανταποκριθεί θετικά σε αυτό το κάλεσµα, 

απαιτούνται γνώσεις, πρότυπα, πρωτοπόροι και ιδέες που θα προσεγγίσουν το θέµα σε όλες 

του τις διαστάσεις και θα διαµορφώσουν το κατάλληλο κοινωνικό περιβάλλον τόσο στο 

εσωτερικό περιβάλλον των επιχειρήσεων όσο και στο εξωτερικό περιβάλλον. Για την 

επίτευξη αυτών των σκοπών πρέπει να αναπτυχθούν δράσεις όπως: 

α) η ενεργή συµµετοχή των τοπικών αρχών και των τοπικών φορέων. Ιδιαίτερη σηµασία 

πρέπει να δοθεί στη συµµετοχή των δηµοτικών αρχών, οι οποίες: εκπροσωπούν το σύνολο 

των τοπικών κοινωνιών, σχεδιάζουν και υλοποιούν πολιτικές σε τοπικό επίπεδο, συµµετέχουν 

στις αναπτυξιακές διαδικασίες κάθε περιοχής και διαθέτουν το ειδικό πολιτικό βάρος για την 

προώθηση του µετασχηµατισµού της τοπικής κοινωνίας σε κοινωνία αλληλεγγύης 

β) η σύσταση τοπικού φόρουµ προκειµένου να προωθηθεί η κοινωνική οικονοµία, µέσα από 

την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, τον εξειδικευµένο κοινωνικό έλεγχο και κυρίως µέσα από το 

σχεδιασµό και την υλοποίηση πολιτικών και έργων, που θα προέρχονται από τη βάση και θα 

συνεργούν για τη διευκόλυνση των κοινωνικών επιχειρήσεων και των εργαζοµένων σε αυτές 

γ) η ανταλλαγή καλών πρακτικών, η οποία στη παρούσα φάση µπορεί να εξασφαλιστεί από 

τη διακρατική συνεργασία µε χώρες που έχουν αναπτύξει την κοινωνική οικονοµία (Ιταλία, 
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Σουηδία, Φιλανδία κλπ) και έχουν διαµορφώσει ανάλογα την κοινωνική τους πολιτική και το 

θεσµικό τους πλαίσιο 

δ) η δηµιουργία υποστηρικτικών µηχανισµών που θα επεξεργαστούν τις εξειδικευµένες 

πληροφορίες, τις ανάγκες της βάσης, το θεσµικό πλαίσιο, τα κοινωνικά και οικονοµικά 

στοιχεία της κάθε περιοχής, τις αναπτυξιακές προτεραιότητες και τις δυνατότητες 

µετασχηµατισµού της κοινωνίας σε κοινωνία αλληλεγγύης. Αυτοί οι υποστηρικτικοί 

µηχανισµοί µπορούν να αποτελέσουν το καλύτερο σύµβουλο των κοινωνικών επιχειρήσεων, 

των πολιτών, των τοπικών φορέων και των τοπικών αρχών προκειµένου να προωθηθεί 

τεκµηριωµένα και µε συνεχή επικαιροποίηση µια τοπική στρατηγική ανάπτυξης της 

κοινωνικής οικονοµίας. 

Οι φορείς της Κοινωνικής Οικονοµίας υποστηρίζεται ότι πλεονεκτούν έναντι του 

δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα, αφού δεν παρουσιάζουν τα στοιχεία της 

«γραφειοκρατίας» και του «απρόσωπου» που χαρακτηρίζει τον κρατικό τοµέα ή της 

επιδίωξης κέρδους και του «ιδίου συµφέροντος» που χαρακτηρίζει τον ιδιωτικό 

κερδοσκοπικό τοµέα. 

Από την ύπαρξη και τη λειτουργία συνεταιρισµών και επιχειρήσεων κοινωνικής 

οικονοµίας προκύπτουν πολλά οφέλη όπως: 

• µείωση των διαφοροποιήσεων που προκύπτουν από την ανισοκατανοµή του 

πλούτου και των εισοδηµάτων 

• συµβολή στην βελτίωση της εθνικής οικονοµίας (π.χ στον γεωργικό τοµέα) και 

βοήθεια στην ανάπτυξη του εµπορίου 

• δηµιουργία θέσεων εργασίας σε τοπικό επίπεδο και µείωση της ανεργίας 

• ενίσχυση των τοπικών προϊόντων 

• δηµιουργία κοινωνικής αλληλεγγύης και κοινωνικών δεσµών µε κοινό στόχο την 

κοινωνική πρόοδο 

Το νέο επιχειρηµατικό πνεύµα που δηµιουργείται µέσα από την λειτουργία επιχειρήσεων 

κοινωνικής οικονοµίας πρέπει να συνδυάζει α) νέα προϊόντα, νέες υπηρεσίες και ποιοτικές 

προδιαγραφές, β) νέες µεθόδους οργάνωσης ή / και παραγωγής, γ) νέους συντελεστές 

παραγωγής και δ) νέες µορφές επιχειρηµατικότητας. 
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4.11. Ελληνικό Σχέδιο ∆ράσης και θεσµικές µορφές 

Ένα σχέδιο δράσης για τη συντονισµένη ανάπτυξη και προώθηση της απασχόλησης στον 

τοµέα της κοινωνικής οικονοµίας είναι αναγκαίο να περιλαµβάνει ένα συνδυασµό 

ενεργειών και παρεµβάσεων από την προσπάθεια πληρέστερης οριοθέτησης και 

κατανόησης της κοινωνικής οικονοµίας στην Ελλάδα. Τα τελευταία χρόνια οι κοινωνικές 

δαπάνες έχουν αυξηθεί, παραµένουν όµως οι µικρότερες στην Ε.Ε λόγω και των 

χαµηλότερων επιπέδων παραγωγικής ικανότητας. Τα σηµαντικότερα προβλήµατα που 

απαιτούν λύσεις σήµερα είναι:  

• η αντιµετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού και η διατήρηση της 

κοινωνικής συνοχής,  

• η βελτίωση και επέκταση των υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας,  

• η αύξηση της απασχόλησης και η µείωση της ανεργίας,  

• η καταπολέµηση των γεωγραφικών ανισοτήτων,  

• η βελτίωση του µορφωτικού επιπέδου του πληθυσµού,  

• η βελτίωση των συνθηκών στέγασης ιδιαίτερα για τα νοικοκυριά µε χαµηλό 

εισόδηµα,  

• η αντιµετώπιση της κοινωνικής ασφάλισης µέσα στο νέο πλαίσιο που δηµιουργείται 

εξ αιτίας της γήρανσης του πληθυσµού και,  

• η οµαλή κοινωνική ένταξη των µεταναστών. 

Το µεγάλο εύρος της παρέµβασης της ΕΕ είναι προς την κατεύθυνση Ποιότητα ζωής – 

Περιβάλλον – Πολιτισµός.. Στην υλοποίηση αυτής της κατεύθυνσης και στην 

αποτελεσµατική πολιτική προώθηση της απασχόλησης στον τοµέα της κοινωνικής 

οικονοµίας προτάθηκε και το Ελληνικό Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης (ΕΣ∆/Εν) για την ανάπτυξη 

του τοµέα της κοινωνικής οικονοµίας και περιλαµβάνει δέκα ενότητες ενεργειών – τοµείς 

παρέµβασης, µεγάλο αριθµό µέτρων πολιτικής, τα οποία κατανέµονται σε τέσσερις κοινούς 

στόχους που είναι: α) η διευκόλυνση της συµµετοχής στην απασχόληση, β) η 

διευκόλυνση της πρόσβασης όλων στους πόρους, τα δικαιώµατα, τα αγαθά και τις 

υπηρεσίες, γ) η πρόληψη του κινδύνου του κοινωνικού αποκλεισµού και δ) η βοήθεια στα 

πλέον ευάλωτα τµήµατα του πληθυσµού. Οι τοµείς παρέµβασης (ενέργειες) που 

συγκροτούν το ΕΣ∆ για την ανάπτυξη του τοµέα της κοινωνικής οικονοµίας στην 

Ελλάδα είναι συνοπτικά οι ακόλουθοι: 

• Νοµοθετικές ρυθµίσεις και προσαρµογές 
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• Φορολογικά και διοικητικά κίνητρα 

• Κοινωνικά επιδόµατα και κοινωνική επιχειρηµατικότητα 

• Χρηµατοπιστωτικές δοµές για τον κοινωνικό τοµέα της οικονοµίας 

• Αποτελεσµατική αξιοποίηση του Γ  ∆ ΚΠΣ και των κοινοτικών 

πρωτοβουλιών 

• Ενθάρρυνση και ώθηση στην κατανάλωση υπηρεσιών του τοµέα 

• Παρατηρητήριο της κοινωνικής οικονοµίας 

• Επαγγελµατική κατάρτιση και κινητοποίηση στελεχών 

• Προώθηση της συνεργασίας των ιδιωτικών επιχειρήσεων µε τους φορείς της 

κοινωνικής οικονοµίας 

• Σύσταση φορέα διοικητικής και χρηµατοδοτικής στήριξης των οργανισµών 

και επιχειρήσεων του τοµέα της κοινωνικής οικονοµίας 
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 Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου, «Νοµικές µορφές και χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων 

και ειδικότερη αναφορά στις συνεταιριστικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα»  

 Καλλίρης Π, 2004, «Η έννοια της κοινωνικής οικονοµίας» - Οικονοµικά Χρονικά 

Τεύχος 125 

 Γιαννουλάτου Π, Χατζηαντώνη ∆, 2004, «Οι Κοινωνικοί Συνεταιρισµοί του Ν. 

2716/99 (ΚΟΙΣΠΕ) - Οικονοµικά Χρονικά Τεύχος 125 

 Karafolas S, 2005, «Development and prospects of the Greek Cooperative Credit 

System», Journal of rural cooperation 

 Karafolas S, 1996, «The co – operative credit in Greece», International co – operative 

research conference, Tartu, Estonia, 

 CIRIEC, «The enterprises and organizations of the third system: a strategic challenge 

for employment» 
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Κείµενα Ε.Ε (http://europa.eu.int/) 

 Ανακοίνωση της Επιτροπής στο συµβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην 

οικονοµική και κοινωνική επιτροπή και στην επιτροπή των περιφερειών - Τοπική 

δράση για την απασχόληση - Η τοπική διάσταση της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την  

απασχόληση 

 Συµπεράσµατα της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου στις 22 και 23 Μαρτίου 

2005, Βρυξέλλες, doc 7619/05 CONCL 1. 

 Ανακοίνωση από την Επιτροπή προς το Συµβούλιο «Κοινή Έκθεση για την κοινωνική 

ένταξη» η οποία συνοψίζει τα αποτελέσµατα της εξέτασης των εθνικών δράσεων για 

την κοινωνική ένταξη (2003 – 2005), Βρυξέλλες 12 ∆εκεµβρίου 2003 COM (2003) 

773 FINAL SEC (2003) 1425. 

 Έγγραφο εργασίας της Επιτροπής: «Η επιτροπή και οι Μη Κυβερνητικοί Οργανισµοί: 

Οικοδόµηση ισχυρότερης εταιρικής σχέσης», υποβλήθηκε από τον πρόεδρο Prodi και 

τον αντιπρόεδρο Kinnock 

Ιστοσελίδες 

 www.mod.mil.gr/, www.mohaw.gr/gr/socialwelfare/links/ngo/ - Υπουργείο Εθνικής 

Άµυνας 

 www.infosoc.gr/infosoc/el-GR/services/elibrary/reports_list/mko/ 

 Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Κοινωνία της 

Πληροφορίας» 

 http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economyepix_702054_24/06/2005_1480

76 

 http://www.mod.mil.gr/Pages/MainAnalysisPage5.asp?HyperLinkID=5&MainLinkID

=153&SubLinkID=157 

 http://www.mohaw.gr/gr/socialwelfare/links/ngo/ 

 http://www.anthropos.gr/search.asp?Mode=advanced&Categ=18 

 http://www.inegsee.gr/enimerwsi-126-doc2.htm, «Κοινωνική Οικονοµία και 

Οικονοµία της Αλληλεγγύης» Βανέσα Κριατσιώτη 

 http://www.paseges.gr 

 http://www.icap.gr - 2005, Ζοπουνίδης K.,Γαγάνης Χ., «Εκτίµηση της πορείας των 

συνεταιριστικών τραπεζών» 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ 

 

5.1. Γενικά 

Για τις ανάγκες του σχεδιασµού ενός πλαισίου παρεµβάσεων για την προώθηση της 

απασχόλησης και της επιχειρηµατικότητας στον τοµέα της Κοινωνικής Οικονοµίας στην 

Ελλάδα παρουσιάζουν ενδιαφέρον µια σειρά από φορείς και εταιρικά σχήµατα που 

αποτελούν εν δυνάµει φορείς της Κοινωνικής Οικονοµίας. Πρόκειται για τους εξής τύπους 

(κατηγορίες) φορέων: 

 

1. Φορείς που ικανοποιούν τα κλασσικά - παραδοσιακά κριτήρια του τρίτου 

τοµέα χωρίς υποχρεωτικά να έχουν άµεσο οικονοµικό αντικείµενο (παραγωγή 

υπηρεσιών ή προϊόντων). 

2. Φορείς και εταιρικά σχήµατα που αναπτύσσουν πρωτοβουλίες για ένταξη 

στην απασχόληση ατόµων αποκλεισµένων από την αγορά εργασίας, υλοποιώντας 

δραστηριότητες µε οικονοµικό περιεχόµενο (προγράµµατα καταπολέµησης 

αποκλεισµού, Κ.Π. EQUAL κ.α ). 

3. Φορείς και εταιρικά σχήµατα µε σαφή προορισµό την ανάπτυξη της 

επιχειρηµατικότητας από µειονεκτικές οµάδες πληθυσµού ή σε µειονεκτικές 

γεωγραφικές περιοχές (Κ.Π. LEADER, Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα (Ε.Π.ΑΝ.) κ.ά.). 

4. Οργανώσεις και δοµές που δραστηριοποιούνται στην προστασία του 

περιβάλλοντος και του καταναλωτή, φορείς που αναπτύσσουν πρωτοβουλίες για τη 

βελτίωση της ποιότητας ζωής και την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών. 

Εταιρικά σχήµατα που εντάχθηκαν στα ευρωπαϊκά προγράµµατα όπως το Ε.Π. 

Καταπολέµησης Αποκλεισµού από την Αγορά Εργασίας, Horizon, Now, Youthstart, Integra, 

συνθέτουν κατ’ εξοχήν φορείς της κοινωνικής οικονοµίας στην Ελλάδα. Επίσης, τα εταιρικά 

σχήµατα των Τ.Σ.Α. καθώς και εκείνα τα οποία συγκροτήθηκαν στην ελληνική αγροτική 

ύπαιθρο για να υλοποιήσουν καινοτόµα προγράµµατα αγροτικής ανάπτυξης στα πλαίσια της 

Κ.Π. Leader, κινούνται στα όρια της κοινωνικής οικονοµίας, αφού ενθαρρύνουν παρεµβάσεις 

κρίσιµης σηµασίας για την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας από άτοµα απειλούµενα από 

αποκλεισµό και περιθωριοποίηση σε περιοχές σε κρίση στις οποίες έχει σταµατήσει 

οποιαδήποτε επιχειρηµατική πρωτοβουλία ή οικονοµική δραστηριοποίηση.  

 



 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ                                             Κοκκαλιάρη Βασιλική 
  Σελίδα 77 από 89 

5.2. Κοινοτική Πρωτοβουλία «Απασχόληση και Κοινωνική Οικονοµία» 

Τα κύρια χαρακτηριστικά της πρωτοβουλίας «Απασχόληση» της ΕΕ είναι: 

• Πρόκειται για πρωτοβουλία του ΕΚΤ (Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης)  

• Στόχος της είναι η προώθηση της καινοτοµίας στις πρακτικές της αγοράς εργασίας 

µέσω: ενίσχυσης πολιτικών και πρακτικών, της υποστήριξης καινοτόµων δράσεων 

προτύπων σχεδίων, της διάδοσης – διάχυσης των αποτελεσµάτων σε µεγάλη κλίµακα  

• Η λειτουργικότητά της βασίζεται σε ένα διακρατικό δίκτυο φορέων που θεωρητικά 

τουλάχιστον καλείται να βελτιώνει αυτήν την καινοτόµο δυναµική 

• Αναφέρεται ιδιαίτερα στην ανάπτυξη του τρίτου τοµέα µε την αναγκαιότητα µιας 

«µεγαλύτερης» ενσωµάτωσης ορισµένων συλλογικών στόχων. 

Η εν λόγω Κοινοτική Πρωτοβουλία περιλαµβάνει 4 επιµέρους προγράµµατα που συνδέονται 

µε την ένταξη στην αγορά εργασίας: 

• Now 

• Youthstart 

• Integra 

• Horizon 

Στα πλαίσια της πρωτοβουλίας «Integra» αξιοσηµείωτη είναι η δηµιουργία της χάρτας 

«Επιχειρείν» για ένα αλληλέγγυο κόσµο. Πρόκειται για ένα καινοτόµο προϊόν που συνθέτει 

συγχρόνως ένα εργαλείο αυτοεκτίµησης και ευαισθητοποίησης απέναντι στην κοινωνική 

οικονοµία το οποίο απευθύνεται στους οικονοµικούς παράγοντες αλλά επίσης και σε κέντρα 

πολιτικών αποφάσεων και στο κοινό. 

 

5.3. Κοινοτική Πρωτοβουλία EQUAL 

Η equal αποτελεί εργαλείο της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Απασχόληση, 

χρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και στοχεύει στην πειραµατική 

εφαρµογή και διάδοση νέων τρόπων καταπολέµησης των διακρίσεων και της ανισότητας 

στον τοµέα της απασχόλησης. Η equal ολοκληρώνει τις εµπειρίες που αποκτήθηκαν στα 

πλαίσια των προηγούµενων Πρωτοβουλιών EMPLOYMENT & ADAPT και συµπληρώνει 

τις υπάρχουσες πολιτικές για την ισότητα ευκαιριών στην αγορά εργασίας. 

Η Αιτωλοακαρνανία συµµετείχε στις πρωτοπόρες διαδικασίες που συντελούνται στην 

Ελλάδα στον τοµέα της κοινωνικής οικονοµίας, µέσω της Κ.Π. EQUAL και της 

Αναπτυξιακής Σύµπραξης «Σύµφωνο Προώθησης της Κοινωνικής Επιχειρηµατικότητας στην 
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Αιτωλοακαρνανία», µε στόχο την προώθηση της κοινωνικής οικονοµίας την καταπολέµηση 

της ανεργίας και της περιθωριοποίησης των ευπαθών κοινωνικών οµάδων. 

Το πρόγραµµα έχει σχεδιαστεί για να στηρίξει µια οριζόντια προσέγγιση στις πολιτικές και 

τις υπηρεσίες προς τις οποίες θα έχουν πρόσβαση πολλαπλές κατηγορίες αποκλεισµένων ή 

απειλούµενων από αποκλεισµό από την αγορά εργασίας οµάδων και να αντιµετωπίσει την 

αποσπασµατικότητα και την έλλειψη συντονισµού των εφαρµοζόµενων πολιτικών.  

Οι γενικοί στόχοι του προγράµµατος είναι :  

1. Η βελτίωση της απασχολησιµότητας µέσα από: τη διευκόλυνση της 

πρόσβασης και επιστροφής στην αγορά εργασίας των οµάδων που υφίστανται 

διακρίσεις (Μέτρο 1.1) την καταπολέµηση του ρατσισµού και της ξενοφοβίας 

σε σχέση µε την αγορά της εργασίας (Μέτρο 1.2)  

2. Η ανάπτυξη του επιχειρηµατικού πνεύµατος µέσα από: τη βελτίωση της 

πρόσβασης στη διαδικασία δηµιουργίας µιας επιχείρησης(Μέτρο 2.1) την 

ενίσχυση της κοινωνικής οικονοµίας (Μέτρο 2.2)  

3. Η ενθάρρυνση της προσαρµοστικότητας των επιχειρήσεων και των 

απασχολουµένων µέσα από: την προώθηση της δια βίου µάθησης και των 

εργασιακών πρακτικών ενσωµάτωσης(Μέτρο 3.1) την υποστήριξη της 

προσαρµοστικότητας των εταιρειών και των εργαζοµένων (Μέτρο 3.2)  

4. Η ενίσχυση των πολιτικών ίσων ευκαιριών για άνδρες και γυναίκες µέσα από: 

τον συνδυασµό οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής (Μέτρο 4.1) την 

ενθάρρυνση της κατάργησης του επαγγελµατικού διαχωρισµού (Μέτρο 4.2)  

5. Η υποστήριξη της κοινωνικής & επαγγελµατικής ένταξης των αιτούντων 

άσυλο(Μέτρο 5.1) 

Οι άµεσα επωφελούµενοι από το πρόγραµµα είναι οι οµάδες που βιώνουν τη διάκριση, την 

ανισότητα ή / και τον αποκλεισµό από την αγορά εργασίας. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι άµεσα 

επωφελούµενες οµάδες µπορούν να αποτελούν οι νέοι, οι γυναίκες, τα άτοµα µε ειδικές 

ανάγκες, οι απασχολούµενοι µε ελλιπή εκπαίδευση, οι παλιννοστούντες, οι µετανάστες, οι 

πρόσφυγες, οι φυλακισµένοι, οι αποφυλακισµένοι, οι ανήλικοι παραβάτες, οι τσιγγάνοι, οι 

Ποµάκοι, τα απεξαρτηµένα άτοµα. 

 

Βασικές αρχές υλοποίησης του προγράµµατος αποτελούν:  

• Οι Αναπτυξιακές Συµπράξεις, ως ισχυρές και δεσµευτικές συµφωνίες φορέων 
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• Η διακρατικότητα µέσω της ανταλλαγής εµπειριών & τεχνογνωσίας και της 

ανάπτυξης κοινών δράσεων στα θεµατικά αντικείµενα της EQUAL 

• Η ενδυνάµωση ως ενεργός συµµετοχή των οµάδων στόχου στην επιλογή και 

υλοποίηση των προτεινόµενων παρεµβάσεων 

• Η οριζόντια προσέγγιση στην προώθηση της ισότητας ανδρών και γυναικών  

• Η ενσωµάτωση (mainstreaming) των καινοτόµων προσεγγίσεων στον κεντρικό 

κορµό των εθνικών πολιτικών για την απασχόληση  

 

5.4. DIONI II «Γυναικεία Επιχειρηµατικότητα στην Κοινωνική Οικονοµία και 

∆ιαπεριφερειακό Σύστηµα Υποστήριξης  Πρωτοβουλιών τρίτου τοµέα» 

Οι περιοχές ανάπτυξης του έργου είναι η Ήπειρος, η Θράκη, τα Επτάνησα, η Θεσσαλία, η 

Αττική Το έργο αφορά σε µια ολοκληρωµένη προσέγγιση προώθησης της γυναικείας 

επιχειρηµατικότητας στην κοινωνική οικονοµία και της καταπολέµησης των ανισοτήτων των 

γυναικών. Αυτό προσδοκάται να επιτευχθεί: 

α) µε την ανάπτυξη επιχειρηµατικών και κοινωνικοοικονοµικών πρωτοβουλιών, 

β) µε την ανάπτυξη καινοτόµων µηχανισµών για την ενίσχυση του παραγωγικού και 

επιχειρηµατικού περιβάλλοντος των γυναικείων επιχειρήσεων σε 5 περιοχές της Ελλάδας 

(Ήπειρος, Θράκη, Επτάνησα, Θεσσαλία, Αττική). 

Η καταπολέµηση των ανισοτήτων των γυναικών στην αγορά εργασίας και του αποκλεισµού 

που αντιµετωπίζουν οι γυναίκες κάτοικοι ορεινών αποµακρυσµένων αγροτικών και 

νησιωτικών περιοχών, καθώς και κάτοικοι αστικών περιοχών, µπορεί να αντιµετωπιστεί 

µερικώς και µε την ανάπτυξη του τρίτου τοµέα και την επιχειρηµατική εµπλοκή των 

γυναικών σ’ αυτόν.  

Αυτό µπορεί να επιτευχθεί µέσα από: 

• Ένα ολοκληρωµένο σύστηµα µηχανισµών και δοµών προώθησης της 

επιχειρηµατικότητας των γυναικών στην κοινωνική οικονοµία 

• Ένα ολοκληρωµένο θεσµικό και οικονοµικοκοινωνικό πλαίσιο, το οποίο θα καθορίζει 

τα κριτήρια των κοινωνικών επιχειρήσεων και θα διέπει πρωτοβουλίες στον τρίτο 

τοµέα 

• Ένα µοντέλο ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας των γυναικών σε δυναµικά 

επαγγέλµατα του τρίτου τοµέα (π.χ. βιολογικά προϊόντα), µε καινοτόµους 

µηχανισµούς, µεθοδολογίες, µοντέλα και δείκτες  ποιότητας. 
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Τα προαναφερόµενα ζητήµατα επιχειρεί να αντιµετωπίσει το πρόγραµµα DIONI II, το οποίο 

τόσο σε εθνικό όσο και σε διακρατικό επίπεδο δηµιουργεί µηανισµούς – συστήµατα 

υποστήριξης παραγωγικών και επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών, καθώς και µοντέλα και 

µεθοδολογίες προώθησης της επιχειρηµατικότητας στον τρίτο τοµέα. 

Οι µηχανισµοί και τα καινοτόµα αυτά µοντέλα θα διευκολύνουν τόσο την 

επιχειρηµατικότητα των γυναικών, όσο και την κινητοποίηση των τοπικών κοινωνιών στον 

τοµέα αυτό. 

Οι µηχανισµοί αυτοί που προβλέπονται στο DIONI II αφορούν στα εξής : 

• ∆οµές προώθησης της απασχόλησης και επιχειρηµατικότητας γυναικών στην 

κοινωνική οικονοµία στις 5 περιοχές ανάπτυξης του προγράµµατος, 

• Πολυδύναµα κέντρα προώθησης, πιστοποίησης και προβολής γυναικείων 

επιχειρήσεων και κοινωνικών πρωτοβουλιών στον τρίτο τοµέα (2 πολυδύναµα κέντρα 

στα Ιωάννινα και την Αλεξανδρούπολη και ένα παράρτηµα στην Αθήνα). 

• Ανάπτυξη µικροπίστωσης για γυναίκες από τη Συνεταιριστική Τράπεζα Ιωαννίνων  

• ∆ίκτυα γυναικείων επιχειρήσεων τρίτου τοµέα. 

• ∆ίκτυα εθελοντών επιχειρήσεων. 

• ∆ίκτυα αγοραστών επιχειρήσεων και αποταµιευτών για µικροπίστωση, 

• Τοπικά Σύµφωνα Απασχόλησης και Αλληλεγγύης. 

• Ευρύ πλαίσιο εφαρµογής νέων τεχνολογιών στον τρίτο τοµέα (Τηλεµατικό δίκτυο, 

Τράπεζα Πληροφοριών, Ηλεκτρονικό Εµπόριο Παρατηρητήριο), τις οποίες θα 

χρησιµοποιούν και οι επωφελούµενες γυναίκες και ο τοπικός  πληθυσµός σε κάθε 

περιφέρεια. 

Οι προβλεπόµενοι Μηχανισµοί και Μοντέλα συνιστούν ένα καινοτόµο ∆ιαπεριφερειακό 

Υποστηρικτικό Πλαίσιο στον τρίτο τοµέα, το οποίο εκτός των γυναικών, θα υποστηρίζει και 

κοινωνικές και επιχειρηµατικές πρωτοβουλίες στις περιοχές ανάπτυξής του προγράµµατος. 

Το Έργο, µε άξονα την Κοινωνική Οικονοµία και την Γυναικεία Επιχειρηµατικότητα, 

σχεδιάστηκε µε την συµµετοχή 25 Φορέων (ΜΚΟ και Φορέων ∆ηµοσίου και Ιδιωτικού 

Τοµέα – Συνεταιρισµών κ.λ.π.), προκειµένου να δηµιουργήσει ένα µακρόπνοο και 

αποτελεσµατικό µηχανισµό στον τρίτο τοµέα προς όφελος τόσο των γυναικών, όσο και των 

τοπικών πληθυσµών, αξιοποιώντας εµπειρία και τεχνογνωσία από συνεργαζόµενους 

ευρωπαϊκούς φορείς στον τοµέα αυτόν (∆ανίας, Ισπανίας, Σουηδίας) και από διακρατικούς 

εταίρους (Ιταλία, Πορτογαλία, Γαλλία). 
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5.5.Κοινοτικό Πρόγραµµα ΕΕ Pilot Action – Third System and Employment 

Στόχος του προγράµµατος είναι η ανάπτυξη και προώθηση της απασχόλησης στον τρίτο 

τοµέα µε τη χρηµατοδότηση καινοτόµων έργων στους τοµείς των κοινωνικών και 

προσωπικών υπηρεσιών, των υπηρεσιών της ποιότητας ζωής και του πολιτισµού. 

Στο πλαίσιο του προγράµµατος Pilot Action – Third System and Employment της ΕΕ 

εγκρίθηκαν 81 έργα στους παρακάτω τοµείς: 

• Κοινωνικές υπηρεσίες 

• Περιβάλλον 

• Πολιτισµός 

• Συνδυασµός πολλών τοµέων 

• Μελέτες και αναλύσεις 

• Ενηµέρωση – επικοινωνία – διάδοση 

• Μικτές δράσεις 

Σύµφωνα µε το κοινοτικό αυτό πρόγραµµα οι οργανισµοί του τρίτου συστήµατος: 

αποσκοπούν στην ανάπτυξη της αλληλεγγύης, συµβάλλουν στην προστασία του 

περιβάλλοντος και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, αναλαµβάνουν ενέργειες ενσωµάτωσης 

µειονεκτούντων ατόµων, συµβάλλουν στη δηµιουργία νέων τύπων οργάνωσης και 

προώθησης της απασχόλησης. 

Υπάρχουν κάποιοι όροι που είναι αναγκαίοι για τη διευκόλυνση των στόχων των οργανισµών 

του τρίτου τοµέα που είναι: η ενθάρρυνση τους σε νέες στρατηγικές και νέους τοµείς 

ανάπτυξης, η εισαγωγή ποιοτικών προτύπων και προτύπων management στους οργανισµούς 

αυτούς, η βελτίωση των συνεργασιών τους µε Τραπεζικούς Οργανισµούς, η συνεργασία µε 

τους χρήστες των παραγόµενων υπηρεσιών και προϊόντων, η διατήρηση των 

δηµιουργούµενων θέσεων εργασίας µέσα από βιώσιµους οργανισµούς. 

 

5.6.Κοινοτικά προγράµµατα σε άλλες χώρες της ΕΕ 

Τα τελευταία χρόνια, οι χώρες της Ε.Ε. υλοποιούν µια σειρά από επιχειρησιακά προγράµµατα 

και πρωτοβουλίες ειδικά σχεδιασµένα για τον τρίτο τοµέα. Αναφέρονται ενδεικτικά τα 

επιχειρησιακά προγράµµατα: 

• Action 8000 (Αυστρία) µε δύο υποπρογράµµατα: 

1) Απασχόληση στις µη κερδοσκοπικές οργανώσεις 

2) Σχέδια απασχόλησης στον Τρίτο Τοµέα.  

• Welfare to Work Policies (Μ. Βρετανία) 
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• Welfare to Work (Η.Π.Α.) µε τρία υποπρογράµµατα: 

1) Ένταξη ανέργων και επιδοτουµένων από την Κοινωνική 

Πρόνοια στην αγορά εργασίας 

2) Τοπική ανάπτυξη σε υποβαθµισµένες αστικές και αγροτικές 

περιοχές 

3) Φροντίδα για τους ηλικιωµένους και ανάπτυξη νέων 

υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας για τους «νεόπτωχους» 

• Πιλοτικό Πρόγραµµα Τρίτο Σύστηµα και Απασχόληση (Ε.Ε.) µε στόχο 

τη δηµιουργία νέων θέσεων απασχόλησης προσδιορίζοντας τις ανάγκες 

που υπάρχουν για παροχή υπηρεσιών στους τοµείς: 

α) Κοινωνική φροντίδα / Προσωπικές υπηρεσίες 

β) Ποιότητα Ζωής / Περιβάλλον 

γ) Πολιτισµός / Ελεύθερος χρόνος / Αθλητισµός 

• Κοινοτική Πρωτοβουλία Απασχόληση, κ.ά.  

Επιπλέον, σηµειώνονται και µια σειρά άλλα οριζόντια µέτρα που ελήφθησαν σε ορισµένες 

χώρες της Ε.Ε. για την ενίσχυση της απασχόλησης στον Τρίτο Τοµέα. Συγκεκριµένα, 

αναφέρονται ενδεικτικά η θέσπιση της «Ρήτρας Απασχόλησης» ή «Ενταξιακής Ρήτρας» για 

την προτίµηση ανάθεσης έργων του ∆ηµοσίου σε όσους φορείς δεσµεύονται να 

απασχολήσουν έναν αριθµό ανέργων που αντιµετωπίζουν προβλήµατα αποκλεισµού από την 

αγορά εργασίας (Γαλλία), τα ∆ελτία Παροχής Κοινωνικών Υπηρεσιών γνωστά ως services 

vouchers (Βέλγιο), τα Συµβόλαια Παροχής Υπηρεσιών µε φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης 

(Φινλανδία), κ.ά. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6Ο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Η συµβολή της κοινωνικής οικονοµίας σε θέµατα κοινωνικής αλληλεγγύης και σε θέµατα 

κοινωνικής συνοχής είναι τεράστια. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η κοινωνική οικονοµία αποτελεί 

σήµερα ένα σηµαντικό µέρος της δηµιουργίας θέσεων απασχόλησης, όπως επίσης χρησιµεύει 

για την επανένταξη ατόµων για τα οποία είναι δύσκολη η πρόσβαση στην αγορά εργασίας, 

δηλαδή ευνοείται και διευκολύνεται η συµµετοχή στην αγορά εργασίας των ευπαθών 

κοινωνικών οµάδων (ΑµΕΑ, Τσιγγάνοι, γυναίκες, νέοι άνεργοι, µακροχρόνια άνεργοι, 

µετανάστες, κλπ.). 

Σε γενικές γραµµές ο «τρίτος τοµέας» αποτελεί ένα άκρως ελπιδοφόρο πεδίο για την 

αντιµετώπιση προβληµάτων που απορρέουν από την πρόσφατη εξέλιξη των κοινωνικών και 

οικονοµικών συστηµάτων. Μια τέτοια θέση επιβεβαιώνεται από το αυξανόµενο ενδιαφέρον 

των πολιτικών υπευθύνων και των ερευνητών για το συγκεκριµένο ζήτηµα σε διεθνές 

επίπεδο. 

Συνοπτικά, η κοινωνική οικονοµία αποτελεί ένα ιδιαίτερα σηµαντικό παράγοντα αύξησης της 

απασχόλησης, καταπολέµησης του κοινωνικού αποκλεισµού, ενίσχυσης της κοινωνικής 

συνοχής και του τοπικού κοινωνικού κεφαλαίου και ανταπόκρισης σε ανάγκες που δεν 

καλύπτονται από την αγορά ή το κράτος. Η κοινωνική οικονοµία συνδέεται ή 

δραστηριοποιείται στα παρακάτω πεδία: 

 

• κοινωνική ενσωµάτωση  

• τοπική ανάπτυξη  

• βιώσιµη ανάπτυξη  

• πρόληψη κοινωνικών ανισοτήτων  

• ενίσχυση του κοινωνικού ιστού και ενδυνάµωση του κοινωνικού κεφαλαίου  

• ανάπτυξη δηµοκρατικών και συµµετοχικών δοµών  

Η αναζήτηση ενός νέου αποφασιστικού ρόλου και λόγου της κοινωνίας, στην αντιµετώπιση 

της ανεξέλεγκτης επιχειρηµατικής δραστηριότητας, στην υπεράσπιση της βιώσιµης 

ανάπτυξης, αλλά κυρίως η ενεργός δραστηριοποίηση της κοινωνικής οικονοµίας στη νέα 

οικονοµικοκοινωνική πραγµατικότητα προσδιορίζουν τους νέους ορίζοντες και το νέο 

περιεχόµενό της. 

Με βάση τα παραπάνω η κοινωνική οικονοµία αποτελεί µια ενεργητική παρέµβαση που 

εξελίσσεται στο πλαίσιο των αγορών και της κοινωνίας γενικότερα και που ανεξάρτητα από 
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τη νοµική υπόσταση των φορέων της σχετίζεται µε την αρχή της δηµοκρατικής οργάνωσης, 

στηρίζεται σε µια ευρεία κοινωνική βάση, υιοθετεί συλλογικά κριτήρια κατανοµής των 

κερδών, αναπτύσσει µια ιδιαίτερη σχέση αλληλεγγύης µε το περιβάλλον της και προωθεί την 

κοινωνική συνοχή. Οι οργανισµοί της κοινωνικής οικονοµίας δηµιουργούν θέσεις 

απασχόλησης σύµφωνα µε τις αρχές της κοινωνικής αλληλεγγύης. 

Οι προσπάθειες πολλών µη κυβερνητικών οργανισµών θα επιτύχουν όταν διαµορφωθεί µια 

συνολική πολιτική και ένα πλήρες πρόγραµµα για την κοινωνική επιχειρηµατικότητα στη 

χώρα. Είναι προφανές ότι απαιτείται ένα εθνικό πρόγραµµα χρηµατοδοτικής και τεχνικής 

στήριξης των κοινωνικών συνεταιρισµών ως ανάγκη αλλά συγχρόνως και ως διασφάλιση της 

αποτελεσµατικής αξιοποίησης των χρηµατοδοτικών πόρων που προορίζονται για τον 

κοινωνικό τοµέα της οικονοµίας. Κυρίως, όµως, πρέπει το πρόγραµµα αυτό να αποβλέπει 

στην ενεργοποίηση για τη διαµόρφωση ευνοϊκού πλαισίου δραστηριοποίησης των 

κοινωνικών επιχειρήσεων, µέσω της συνεχούς επεξεργασίας του κατάλληλου νοµικού και 

θεσµικού πλαισίου και της κατάρτισης εξειδικευµένων συµφωνιών και προγραµµάτων µε το 

δηµόσιο, την ΕΕ και τον ιδιωτικό τοµέα της οικονοµίας, συµφωνίες που κρίνονται 

απαραίτητες για τη στήριξη αποτελεσµατικών επιχειρηµατικών σχεδίων. 

Η ύπαρξη ενός τέτοιου προγράµµατος πρέπει να κατευθύνεται προς έναν σκοπό: να 

εξασφαλίζει τη δραστηριοποίηση υποδοµών συστηµατικής και διαρκούς στήριξης κατά τη 

δηµιουργία και τα πρώτα στάδια συγκρότησης των κοινωνικών επιχειρήσεων. 

Η τελική επιδίωξη δεν είναι µόνο ο µεγάλος αριθµός κοινωνικής και επαγγελµατικής 

αποκατάσταση των µελών κοινωνικών επιχειρήσεων και η προσφορά σε αυτούς ίσων 

ευκαιριών συµµετοχής στην ανάληψη οικονοµικών και παραγωγικών πρωτοβουλιών, αλλά η 

έναρξη µιας εποχής στην Ελλάδα όπου οι κοινωνικές επιχειρήσεις, θα είναι ικανές να 

ενσωµατώσουν και να πλαισιώσουν άτοµα και οµάδες που απειλούνται µε κοινωνικό 

αποκλεισµό. 
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