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Οι νέες τεχνολογίες  

στην παραγωγή, διανομή και κατανάλωση  

ευνοούν την μικροοικονομική ανάπτυξη και τον  

σχηματισμό τοπικών συστημάτων παραγωγής   

με μικρές επιχειρήσεις 



•δημογραφικές εξελίξεις  
(π.χ. γήρανση πληθυσμού, μονογονεϊκές 
οικογένειες),  
•καταναλωτικές συνήθειες,  
•αστικοποίηση, δημιουργούν ζήτηση υπηρεσιών, 
για δαπάνες υγείας, παιδείας, προσωπικές 
υπηρεσίες, περιβαλλοντική προστασία, 
ασφάλεια, αναψυχή, πολιτισμός, επικοινωνία, 
μεταφορές 



 
Η νέα κοινωνία της γνώσης και της 
πληροφορίας απαιτεί το σεβασμό των 
μειονοτήτων, των αποκλεισμένων και την 
ενσωμάτωση και την συμμετοχή όλων σε μια 
συμμετοχική δημοκρατία. 



Η έντονη διείσδυση των νέων τεχνολογιών , 
γεννούν νέα υβρίδια ( π.χ. βιοτεχνολογία, 
νανοτεχνολογία κλπ.) ,παράγουν την 
τεχνολογική καινοτομία, δημιουργούν 
επανάσταση στις παραγωγικές διαδικασίες και 
αυξάνουν συνεχώς την βαρύτητα των 
συνοδευτικών υπηρεσιών. 



Η κοινωνία της γνώσης με την συμφιλίωση μεταξύ 
οικονομίας και κοινωνίας δημιουργεί τις συνθήκες 
για την ανάδειξη του κοινωνικού κεφαλαίου και της 
κοινωνικής οικονομίας της οποίας η κοινωνική 
επιχειρηματικότητα δημιουργεί προϋποθέσεις 
βιώσιμης ανάπτυξης για όλες τις ηλικίες και τις 
κοινωνικές κατηγορίες. 

 



Η οικονομική παγκοσμιοποίηση είναι μία 

«ολοκληρωτική αγορά» ενάντια στο κράτος , 

που επεκτείνεται εις βάρος κάθε έννοιας 

δημοσίου συμφέροντος σε 

 υγεία , παιδεία, μεταφορές, βιοτεχνία κλπ. 

 



Αποθεώνεται ο ατομισμός και ο εγωισμός,  

 στρέφεται κατά της αλληλεγγύης, 

τα κέρδη είναι αυστηρώς ιδιωτικά,  

 

Ενώ κοινωνικοποιεί τις ζημιές 

 (π.χ. κρίση του τραπεζικού συστήματος). 

 



Πέμπτος χρόνος ύφεσης 
 Ανεργία 25-26% 
 Μείωση των αποδοχών, από 24% έως 26% 
 Δημοσιονομικά ελλείμματα 
Το δημόσιο παραμένει γραφειοκρατικό, αντιαναπτυξιακό 

Το δημόσιο δεν αποτελεί πλέον το 
«όνειρο ζωής» για τους νέους  



 
 
 
Πώς θα δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας; 
Πώς θα επανεκκινήσουμε την οικονομία; 



Η ανάπτυξη και η ανταγωνιστικότητα θα βασισθεί : 
 
•Στην αξιοποίηση της «οικονομίας της γνώσης»,  

•στην δυνατότητά μας να καινοτομούμε  

• στην παραγωγή υψηλής ποιότητας και 

προστιθέμενης αξίας προϊόντων και υπηρεσιών 

• στην επένδυση στο «τρίγωνο της γνώσης» 

εκπαίδευση, έρευνα και καινοτομία 
 

 



Εθνικό σχέδιο, με ολοκληρωμένη προσέγγιση που θα 
καταλαμβάνει κάθε πτυχή της κρίσης. 
Η υγιής  επιχειρηματικότητα, η καινοτόμος 
επιχειρηματικότητα , η κοινωνική επιχειρηματικότητα  
πρέπει να αποτελούν το  κεντρικό μοχλό λειτουργίας 
και ανάπτυξης της οικονομίας, με το κράτος σε 
επιτελικό ρόλο και  τις τράπεζες σε επικουρικό - 
υποστηρικτικό  ρόλο.  
 
 
 
 



Ενθάρρυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας σε 

όλα τα επίπεδα  

Δημιουργία και τόνωση μιας νέας επιχειρηματικής 

κουλτούρας με βάση αξίες όπως : 

η αυτοπεποίθηση,  

η ανάληψη κινδύνων και  

η προσωπική στράτευση για την κοινωνική ανάπτυξη.  

 

 

 

 



Iσχυρή επιχειρηματική παιδεία για τη μελλοντική 
ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και την επίτευξη 
ανάπτυξης.  
Σχεδιασμός μέτρων για την ενθάρρυνση των 
ενδιαφερομένων να αναλάβουν επιχειρηματική 
δραστηριότητα. 
 Ενθάρρυνση του επιχειρηματικού πνεύματος με τη 
δημιουργία ενός επιχειρηματικού περιβάλλοντος ευνοϊκού 
για τις εκκινήσεις, την ανάπτυξη και τις επιτυχείς 
μεταβιβάσεις των επιχειρήσεων. 



Η νέα στρατηγική παραγωγικής ανασυγκρότησης και ανάπτυξης  πρέπει να δίνει 
έμφαση σε  μέτρα όπως : 
-ενσωμάτωση στα εκπαιδευτικά προγράμματα του εθνικού συστήματος 
εκπαίδευσης και κατάρτισης της γνώσης σχετικά με το νέο επιχειρηματικό πνεύμα  
-ενθάρρυνση των ερευνητικών ιδρυμάτων και των πανεπιστημίων να 
αξιοποιήσουν τα αποτελέσματα της Ε&ΤΑ και της καινοτομίας μέσω της ανάληψης 
νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 
-ενθάρρυνση των ερευνητών να δημιουργήσουν και να αναπτύξουν καινοτόμες 
επιχειρήσεις με βάση τις τεχνολογικές ικανότητες και την πείρα τους 
-εντοπισμό ειδικών ομάδων όπως οι γυναίκες, οι μακροχρόνια άνεργοι και οι 
μειονεκτούσες ομάδες προκειμένου να ενημερωθούν και να υποστηριχθούν για 
την έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας 

 
 
 



-συνεργασία με τους  κοινωνικούς  εταίρους 
-ενθάρρυνση της αυτοαπασχόλησης ως επιλογής εναλλακτικής της 
δημιουργίας σταδιοδρομίας και για την κατάρτιση των ανέργων 
-βελτίωση της πρόσβασης των επιχειρηματιών στην εκπαίδευση και 
την κατάρτιση και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε τοπικό 
επίπεδο  
-παροχή συμβουλών στις επιχειρήσεις στο αρχικό στάδιο  
-ενθάρρυνση των μεγάλων επιχειρήσεων να εξωτερικεύσουν 
ορισμένες εσωτερικές τους λειτουργίες 
-συμμετοχή των μέσων μαζικής επικοινωνίας  
Τόνωση του επιχειρηματικού πνεύματος στην  κοινωνική οικονομία 
και       δημιουργία κοινωνικών επιχειρήσεων 

 



ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΕ 

Απασχολεί πάνω από 11 εκ. εργαζόμενους  

 

 6% του συνόλου 

Γαλλία: 10% ΑΕΠ και 12% απασχόλησης 



ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

 Υψηλά επίπεδα ανεργίας 

 Ειδικά σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού 

Κοινωνική Οικονομία 

 

 • δημιουργία θέσεων εργασίας 

• προώθηση της κοινωνικής συνοχής 

• Προώθησης επιχειρηματικότητας σε ευάλωτες 

ομάδες του πληθυσμού 



ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση 

δημιουργία «κοινωνικά προσανατολισμένης 

επιχειρηματικότητας» 

Τμήμα Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας  

Λειτουργία του Γενικού Μητρώου Κοινωνικής           

Οικονομίας 



 

 Αστικός συνεταιρισμός κοινωνικού σκοπού με περιορισμένη 

ευθύνη  των μελών του και διαθέτει εκ του νόμου την 

εμπορική ιδιότητα.  

 Επιχείρηση η οποία διοικείται ισότιμα από τα μέλη της και η 

λειτουργία της βασίζεται στην επιδίωξη συλλογικού οφέλους 

ενώ το κέρδος της προκύπτει από δράσεις που εξυπηρετούν 

αποκλειστικά το κοινωνικό συμφέρον. 

 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.); 



 
 έχει ως αποκλειστικό καταστατικό σκοπό την κοινωνική 

ωφέλεια, μέσω της παραγωγής αγαθών ή της παροχής 
υπηρεσιών συλλογικού και κοινωνικού χαρακτήρα.  

 δίνεται προτεραιότητα στην αύξηση της απασχόλησης, με 
έμφαση στις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού και όχι στη 
συσσώρευση κεφαλαίου.  

 κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, εφαρμόζεται η αρχή 
ένα πρόσωπο - μια ψήφος, ανεξάρτητα από τον αριθμό των 
μερίδων που κατέχει το κάθε μέλος. 

 το κέρδος της προκύπτει από δράσεις που εξυπηρετούν 
κυρίως το κοινωνικό συμφέρον και η διανομή του γίνεται για 
την εξυπηρέτηση των καταστατικών σκοπών και τη 
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας 

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΈΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.) 

 



• Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με 

εμπορική ιδιότητα 

• Μέλη: είτε πρόσωπα φυσικά, είτε φυσικά και 

νομικά πρόσωπα (max 1/3 μελών) 

• Δεν μπορούν να συμμετέχουν ως μέλη 

Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης  

• Δεν μπορούν να συμμετέχουν ως μέλη Ν.Π.Δ.Δ 

που υπάγονται σε Ο.Τ.Α.  

• Μόνο στις Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης μπορούν να 

συμμετέχουν ΝΠΔΔ, μετά από έγκριση του 

εποπτεύοντα φορέα 

 

 

Γενικά χαρακτηριστικά της 

Κοιν.Σ.Επ. 

 



• ένα μέλος - μια ψήφος ανεξάρτητα από τον αριθμό 

συνεταιριστικών μερίδων  

• κάθε μέλος της Διοικούσας Επιτροπής είναι 

υποχρεωτικά και μέλος της επιχείρησης.  

• Διανομή κερδών, ετήσια, ως εξής: 

 αποθεματικό (5%)  

 εργαζόμενοι (έως 35%) 

 επανεπένδυση – δημιουργία νέων θέσεις εργασίας - 

δραστηριότητες    επιχείρησης (τουλάχιστον 60%) 

 

 

 

Γενικά χαρακτηριστικά της 

Κοιν.Σ.Επ 



ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ  

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.) 

 Ένταξης 

 

 Κοινωνικής Φροντίδας 

 

 Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού 



ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. ΕΝΤΑΞΗΣ 

 Αποσκοπούν στην ένταξη στην οικονομική και κοινωνική ζωή των 
ατόμων που ανήκουν στις Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού:  

 
 άτομα με αναπηρίες 

 εξαρτημένα ή απεξαρτημένα από ουσίες άτομα 

 οροθετικοί 

 φυλακισμένοι/αποφυλακισμένοι  

 ανήλικοι παραβάτες 

 

 Σε μια Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης, 40% κατ΄ελάχιστο των εργαζομένων 
θα πρέπει να ανήκει στις Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού, σε 
μόνιμη βάση. 

 

 Για τη σύσταση απαιτούνται 7 πρόσωπα τουλάχιστον. 

 



ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 

 Αποσκοπούν στην παραγωγή και παροχή 

προϊόντων και υπηρεσιών κοινωνικού – 

προνοιακού χαρακτήρα σε συγκεκριμένες 

ομάδες του πληθυσμού όπως:  
 οι ηλικιωμένοι,  

 τα βρέφη,  

 τα παιδιά,  

 τα άτομα με αναπηρίες και  

 τα άτομα με χρόνιες παθήσεις 

 Για τη σύσταση απαιτούνται 5 πρόσωπα 
τουλάχιστον. 

 



ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ 

ΣΚΟΠΟΥ 

 Αποσκοπούν στην προαγωγή του τοπικού και συλλογικού 
συμφέροντος, στην απασχόληση, στην ενδυνάμωση της  
κοινωνικής συνοχής και της τοπικής ή περιφερειακής 
ανάπτυξης. 

 Αφορούν στην παραγωγή προϊόντων και παροχή 
υπηρεσιών σε τομείς όπως : 
 πολιτισμός 

 περιβάλλον 

 οικολογία 

 εκπαίδευση 

 παροχές κοινής ωφέλειας 

 τοπικά προϊόντα  

 διατήρηση παραδοσιακών δραστηριοτήτων και επαγγελμάτων 

 Για τη σύσταση απαιτούνται 5 πρόσωπα τουλάχιστον. 

 

 



ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. 

2 
16 

69 

Ένταξης Κοινωνικής Φροντίδας Συλλογικού και Παραγωγικού σκοπού 



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ  ΟΡΑΜΑ 
«Κοινωνική Οικονομία»  

το  κρυφό έλλειμμα της Χώρας  και η 

επείγουσα ανάγκη για τεθεί στην πολιτική 

ατζέντα..  

Η Κοινωνική Επιχειρηματικότητα  

θα συνεισφέρει στην διατηρήσιμη οικονομική 

ανάπτυξη  

σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο  

ενδυναμώνοντας ταυτόχρονα την  

κοινωνική συνοχή.  



ΑΞΟΝΕΣ ΔΡΑΣΗΣ 

1ος : υποστήριξη του τομέα της κοινωνικής οικονομίας 

με την δημιουργία Κεντρικού και Περιφερειακών 

Μηχανισμών υποστήριξης 

2ος: οικονομική υποστήριξη με επιχορηγήσεις για την 

έναρξη δραστηριότητας των Κοιν.Σ.Επ.  

3ος: Χρηματοδοτικά εργαλεία για την ενίσχυση και 

επέκταση των Κοιν.Σ.Επ. 

Πόροι 

 Άξονας 1  1,5 εκ. € 

 Άξονας 2  60 εκ. € 

 

 



Η προώθηση της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας 
μέσω του ΕΠ ΑΝΑΔ   
Άξονες 4.1,4.2, 4.3 «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε 
μια κοινωνία ίσων ευκαιριών» την Υπ αριθμόν 3  «Ανάπτυξη της κοινωνικής 
οικονομίας για την απασχόληση ευάλωτων ομάδων» 

 

 

Στόχος 2: 

Αξιοποίηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας 

για την ένταξη των ΕΚΟ 

στην αγορά εργασίας-

Ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας

για την απασχόληση ευάλωτων ομάδων

Ενίσχυση σχεδίων δράσης 

στον τομέα

της κοινωνικής οικονομίας

για τη δημιουργία 

νέων θέσεων απασχόλησης 

Αξιοποίηση βέλτιστων πρακτικών από την Κ.Π. Equal

και τη λειτουργία 

των Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης (ΚοιΣΠΕ) 

με επωφελούμενα άτομα 

με προβλήματα ψυχικής υγείας, βάσει του Ν 2716/1999 

Σχεδιασμός και υλοποίηση εξειδικευμένων 

προγραμμάτων κατάρτισης και συμβουλευτικής

σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης κοινωνικής οικονομίας

Υποστήριξη

της δημιουργίας 

κοινωνικών επιχειρήσεων 



Συστημική Παρέμβαση 9 ''Εκπόνηση θεσμικού, κανονιστικού, διοικητικού και 

δημοσιονομικού πλαισίου με στόχο την προώθηση της κοινωνικής οικονομίας και τη 

διευκόλυνση της ίδρυσης και λειτουργίας κοινωνικών επιχειρήσεων‘’ 

 
Δημιουργία κοινωνικών επιχειρήσεων  βάση του Ν 4019 μέσω 
της δέσμευσης προγραμματικής δημόσιας δαπάνης ( συνολικού 
ύψους 140 εκ ευρώ)  για : 
-την υλοποίηση των Πράξεων που αφορούν τα  Τοπικά Σχέδια για την 
Απασχόληση (ΤΟΠΣΑ) υποστήριξη των ωφελουμένων αλλά και των 
επιχειρήσεων μιας τοπικής αγοράς εργασίας, επιδιώκοντας τη σύζευξη των 
αναγκών και της προσφοράς εργασίας και   
-την Κοινωνική ένταξη ευάλωτων ομάδων (ΤΟΠΕΚΟ) ενεργοποίηση και 
κινητοποίηση των τοπικών φορέων με στόχο την εξασφάλιση της 
δημιουργίας θέσεων απασχόλησης για ανέργους ευάλωτων κοινωνικά 
ομάδων 



Δράσεις start up κοινωνικών επιχειρήσεων 

Στο πλαίσιο του ΘΑΠ 4 του ΕΠ ΑΝΑΔ έχει προβλεφθεί 
προϋπολογισμός ύψους   30.000.000,00 € και αναμένεται να 
εκδοθεί  εντός του 2013 πρόσκληση για την 
δημιουργία  κοινωνικών επιχειρήσεων.  

Η δημιουργία των κοινωνικών επιχειρήσεων θα επικεντρώνεται 
σε ένα ή περισσότερα θέματα-προβλήματα µιας επιλεγμένης 
περιοχής παρέμβασης με σκοπό την αξιοποίηση της δυναμικής 
των τοπικών πόρων. 



Παραδείγματα Κοινωνικών Επιχειρήσεων 

Στο τομέα υγείας  

 Εταιρείες παροχής υπηρεσιών για προσπελάσιμα 
συστήματα μεταφορών (εταιρίες ταξί και λεωφορείων)  

 Τεχνικές εταιρίες με εξειδίκευση στην κατασκευή χώρων 
προσπελάσιμων  

 Εταιρίες πληροφορικής παροχής εξειδικευμένων 
υπηρεσιών (αναπήρους, ηλικιωμένους, κτλ) 

 



Στο τομέα της παιδείας και της επιμόρφωσης 
 -Μη κερδοσκοπικές εταιρείες μελετών ερευνών 

και σπουδών για την ιστορία του τύπου …… 

 -Εκδοτικές δραστηριότητες, τοπικές εφημερίδες, 
περιοδικά και βιβλία. 

 -Δια βίου μάθηση 

 -Επαγγελματική κατάρτιση και αποκατάσταση 

 



Στο τομέα κοινωνικής αλληλεγγύης 
 
-Κοινωνικά παντοπωλεία 

-Συστήματα μη χρηματικών ανταλλαγών με την χρήση του διαδικτύου. 

-Στο τομέα του πολιτισμού 

-Διάφορα μουσεία, βιβλιοθήκες, πολιτιστικά κέντρα, φεστιβάλ 

-Συμβουλευτικές εταιρείες διατήρησης πολιτιστικής κληρονομίας και 
για την τοπική πολιτιστική ανάπτυξη. 

 



Στο τομέα του περιβάλλοντος και της πράσινης 
ανάπτυξης 
 
-Εταιρείες δασοπροστασίας και ανάπτυξης του πράσινου 

-Διαχείρισης οικοτόπων και οικοσυστημάτων 

 -Οικοτουρισμού και υπαίθριων δραστηριοτήτων 

-Τουριστικά καταλύματα που διαχειρίζονται συλλογικές οργανώσεις 

 -Εταιρείες παραγωγής ήπιων μορφών ενέργειες 

 -Αγρoτικοί – οικοτεχνικοί – αγροτουριστικοί συνεταιρισμοί 

 



 -Λειτουργία εργαστηρίων: κεραμικής, δερματοτεχνίας, κατασκευής και 
παλαίωσης ξύλινων εικόνων, κατασκευής εκκλησιαστικού και 
καλλιτεχνικού κεριού, κατασκευής ευχετήριων καρτών, ανθοσύνθεσης- 
ανθοδετικής, θερμοκηπίου, πηλού, υφαντών, κεντημάτων, κούκλων, 
παραδοσιακών στολών κα 
 -Εταιρείες διαχείρισης αποβλήτων και υδάτων 
- Εταιρείες βιολογικών καλλιεργειών, οικολογικών προϊόντων (μεταποίηση 
φαρμακευτικών, αρωματικών φυτών, κ.α) 
 -Εταιρείες μελισσοκομίας και δενδροκομίας 
 -Αλιευτικές εταιρείες (μεταποίηση, τυποποίηση, παραγωγή και 
εκμετάλλευση αλιευτικών προϊόντων) 
- Εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες και προϊόντα εστίασης και catering  
- Εταιρείες που λειτουργούν κέντρα δημιουργικής απασχόλησης, 
φιλοξενίας  και ψυχαγωγίας παιδιών, ηλικιωμένων ή ΑΜΕΑ 
 



Στο τομέα της συγκέντρωσης και διαχείρισης 
κεφαλαίου 

 -Συνεταιριστικές ή «ηθικές» τράπεζες  

 -Οικοδομικοί συνεταιρισμοί 

 -Εταιρείες λαϊκής βάσης τοπικής ανάπτυξης 

 -Συμβουλευτική επιχειρήσεων και υλοποίησης 
ευρωπαϊκών και εθνικών προγραμμάτων 

 



Σας ευχαριστώ 

Σ.  Κοσκοβόλης  

Μονάδα προγραμματισμού, σχεδιασμού και 

υλοποίησης  προγραμμάτων ΕΕΑ 

www.eea.gr 

skoskovolis@eea.gr 

Tel.210 3380236 
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