


Παραδοσιακή αντίληψη
Διχοτόμηση των οικονομικών δραστηριοτήτων – δύο

τομείς

Δημόσιος τομέας:

Στόχος: συλλογικό 

συμφέρον

Φύση αγαθών/ 

υπηρεσιών: δημόσια / 

συλλογικά

Χρημ/ση: δημόσια

Φορείς: Δημ επιχ

Ιδιωτικός τομέας:

Στόχος: κέρδος 

επενδυτών

Φύση αγαθών / 

υπηρεσιών: ατομικά

Χρημ/ση: ιδιωτική

Φορείς: Ιδιωτ επιχ



Η ανάδειξη του τρίτου τομέα της 
οικονομίας

Ο τρίτος ή κοινωνικός τομέας ή τομέας αλληλεγγύης αναδεικνύεται με στόχο να 
προσφέρει λύσεις στις κοινωνικές και άλλες ανάγκες σε τοπική /

εθνική/παγκόσμια κλίμακα που δεν καλύπτονται από το κράτος ή την αγορά

Κοινωνικός τομέας

Στόχος: παραγωγή κοινωνικής αξίας / 

ανάπτυξη ατόμων - κοινότητας

Φύση αγαθών: συλλογικά/ατομικά

Χρημ/ση: δημόσια (επιδοτήσεις) ή/και 

ιδιωτική (εθελοντισμός/δωρεές/επενδυτές)

Φορείς: ΜΚΟ, Φιλανθρωπικές οργαν, 

Συνεταιρισμοί, Κοινωνικές επιχ (διαφ από 

χώρα σε χώρα)



Ορισμός της κοινωνικής οικονομίας

Η Κοινωνική Οικονομία ορίζεται ως ο «χώρος» της 
οικονομίας που βρίσκεται ανάμεσα στον ιδιωτικό και
το δημόσιο τομέα και στον οποίο διεξάγονται 
οικονομικές δραστηριότητες με κοινωνικούς σκοπούς
και στόχους.



Επιδιώξεις/αξίες κοινωνικής οικονομίας

 Τοπική/Ενδογενή ‐ Βιώσιμη ανάπτυξη

 Αλληλεγγύη – Ποιότητα ζωής

 Κοινωνική ενσωμάτωση: Δημιουργία θέσεων εργασίας και προώθηση της 
επιχειρηματικότητας σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού

 Πρόληψη κοινωνικών ανισοτήτων

 Ενίσχυση του κοινωνικού ιστού/ συνοχή/αλληλεγγύη και ενδυνάμωση του 
κοινωνικού κεφαλαίου

 Ανάπτυξη δημοκρατικών και συμμετοχικών δομών

 Προτεραιότητα στα άτομα και την εργασία έναντι του κεφαλαίου/κέρδους

 Κοινωνική καινοτομία



Πεδία δραστηριοποίησης της κοινωνικής 
οικονομίας

Σε γενικές γραμμές, η κοινωνική οικονομία συνδέεται ή 
δραστηριοποιείται σε πεδία όπως:

• Κοινωνικές υπηρεσίες (παιδιά, ηλικιωμένοι, ΑΜΕΑ) – Ποιότητα ζωής, 
πρόνοια, υγεία

• Ανάπτυξη/ένταξη συγκεκριμένων ομάδων/Κοινωνική ενσωμάτωση

• Εκπαίδευση, έρευνα

• Πολιτισμός

• Περιβάλλον/διατροφή

• Τοπική ανάπτυξη/κατοικία

• Υποστήριξη δικαιωμάτων

• Ανακούφιση από καταστροφές





Η κοινωνική οικονομία στην Ελλάδα

• 8.400 συνεταιρισμοί παραδοσιακού τύπου

• 71 γυναικείοι συνεταιρισμοί, με αντικείμενο την παραγωγή παραδοσιακών προϊόντων και τροφίμων ή 
και λειτουργία τουριστικών καταλυμάτων

• 17 Κοι.Σ.Π.Ε. με αντικείμενο την ένταξη ψυχικά ασθενών στην αγορά εργασίας, αλλά και την 
παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών

• 1.500‐2.000 οργανώσεις εθελοντισμού, από τις οποίες 200‐300 έχουν ενεργό δράση

• Άγνωστος αριθμός από μικτές οργανώσεις, εθελοντικές οργανώσεις, σωματεία ειδικώς

αναγνωρισμένων ως φιλανθρωπικών, αστικών μη κερδοσκοπικών εταιρειών, ιδρυμάτων κλπ.

ενώσεων προσώπων, οργανώσεις ή και εταιρικά

• 1000+ ΚοινΣΕπ: κυρίως συλλογικού παραγωγικού σκοπού ικανοποίηση αναγκών συλλογικότητας 
(πολιτισμός, περιβάλλον, οικολογία, εκπαίδευση, παροχές κοινής ωφέλειας, αξιοποίηση τοπικών 
προϊόντων, διατήρηση παραδοσιακών δραστηριοτήτων και επαγγελμάτων).

Η απασχόληση στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας αντιπροσωπεύει

το 1,8% της συνολικής απασχόλησης

το 2,9% της έμμισθης απασχόλησης





Επιχειρηματικότητα

Είναι η ικανότητα και η διάθεση:

• για την ανάπτυξη, οργάνωση και διοίκηση (διαδικασία) ενός 
επιχειρηματικού εγχειρήματος

• η συνεχής αναζήτηση νέων ευκαιριών

• η αποδοχή του ρίσκου και της αβεβαιότητας

• δημιουργικότητα και καινοτομία

• προκειμένου να δημιουργηθεί κέρδος (αξία)



Ορίζοντας την κοινωνική επιχειρηματικότητα

Κοινωνική επιχειρηματικότητα:

Εναλλακτική ‐ νέα μορφή ‐ εξέλιξη στον κοινωνικό τομέα

Η εφαρμογή επιχειρηματικών αρχών (κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα) για την επίλυση «αδάμαστων» κοινωνικών 
προβλημάτων

Σημαντικά στοιχεία:

• η καταλυτική αλλαγή όχι απλά η αντιμετώπιση

• η παραγωγή κοινωνικής αξίας /χρησιμότητας

• η καινοτομία: στη χρήση των πόρων, στη διαδικασία παραγωγής κ.α.

• η βιωσιμότητα του εγχειρήματος

Οι Κοινωνικές (συνεταιριστικές) επιχειρήσεις
είναι υβριδικής μορφής επιχειρήσεις που επιδιώκουν

• κυρίως κοινωνικούς (σκοπός – κοινωνική αξία /όφελος) στόχους

• οικονομικούς (μέσο – ανάληψη ρίσκου)



ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

• Συνεχής οικονομική 
δραστηριότητα

• Υψηλός βαθμός αυτονομίας

• Ανάληψη ρίσκου

• Minimum αμειβόμενης 
εργασίας

• Επανεπένδυση κερδών

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

• Στόχος το όφελος/αξία στην 
κοινότητα/ομάδα

• Συλλογική διάσταση (ατομική)

• Η συμμετοχή στις αποφάσεις 
δεν καθορίζεται από τη 
συνεισφορά κεφαλαίου

• Πολύ‐εταιρικότητα (ακόμα και 
χρήστες/πελάτες)

• Περιορισμένη διανομή 
κερδών



Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ΚΕ
Την οδηγεί η αποστολή της

κι όχι το κέρδος
Την οδηγεί η αποστολή της 

κι όχι το κέρδος

Είναι «υπόλογος» στις

ομάδες ενδιαφέροντος όχι 

στους μετόχους μόνο

Είναι «υπόλογος» στις 

ομάδες ενδιαφέροντος όχι 

στους μετόχους μόνο

Υιοθετεί καινοτόμες λύσεις

σε θέματα κοινωνικά και 

περιβαλλοντικά

Υιοθετεί καινοτόμες λύσεις 

σε θέματα κοινωνικά και 

περιβαλλοντικά

Ενισχύει την ανάπτυξη

φέρνοντας ισότητα και 

σταθερότητα στην κοινωνία

Ενισχύει την ανάπτυξη 

φέρνοντας ισότητα και 

σταθερότητα στην κοινωνία

«Ο επιχειρηματίας

έχει πάθος και 

προσωπικό 

ενδιαφέρον»

«Ο επιχειρηματίας

έχει πάθος και 

προσωπικό 

ενδιαφέρον»

Δεν είναι γραφειοκρατικήΔεν είναι γραφειοκρατική

Φέρνει ριζική αλλαγήΦέρνει ριζική αλλαγή

Χτίζει, διατηρεί και

χρησιμοποιεί το 

κοινωνικό κεφάλαιο

Χτίζει, διατηρεί και 

χρησιμοποιεί το 

κοινωνικό κεφάλαιο

Τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά της 

Κοινωνικής 

Επιχείρησης





Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση

• Αστικός 
ευθύνη 
ιδιότητα.

συνεταιρισμός κοινωνικού σκοπού με περιορισμένη  
των μελών του και διαθέτει εκ του νόμου την εμπορική

• 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.

Κοιν.Σ.Επ



Κοινωνικός Σκοπός

• Κέρδος είναι μέσο για την επίτευξη του 
Κοινωνικού Σκοπού και όχι σκοπός της 
Κοιν.Σ.Επ.

• Ικανοποιείται:
– Πώληση προϊόντων ή υπηρεσιών που επιτελούν 

κοινωνικό όφελος και παράλληλα επιφέρουν 
κέρδη

– Διάθεση των κερδών για παροχή προϊόντων ή 
υπηρεσιών που επιτελούν κοινωνικό όφελος 
χωρίς έσοδα



Βασικές αρχές λειτουργίας της Κοινωνικής 
Συνεταιριστικής Επιχείρησης (Κοιν.Σ.Επ.) ‐ 1

 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



Γενικά χαρακτηριστικά ΚοινΣΕπ (1)

• Απαιτείται η σύνταξη καταστατικού, στο οποίο
αναγράφονται υποχρεωτικά: επωνυμία, έδρα, όρους
διαδικασία εισόδου μελών σε αυτών κ.ά.

• Το κεφάλαιο της επιχείρησης διαιρείται σε ίσης αξίας
συνεταιριστικές μερίδες (αριθμός και ονομαστική
αξία ‐ καταστατικό της επιχείρησης).

• Μέλη μπορεί να είναι είτε φυσικά πρόσωπα είτε
φυσικά και νομικά πρόσωπα (έως 1/3)

• Τα μέλη της ΚοινΣΕπ διαθέτουν τουλάχιστον από μία
υποχρεωτική μερίδα, ως ελάχιστη χρηματική
συμμετοχή στο κεφάλαιο της επιχείρησης.



Γενικά χαρακτηριστικά ΚοινΣΕπ (2)
• Εκτελεστικό διοικητικό όργανο της ΚοινΣΕπ είναι η 

Διοικούσα Επιτροπή. Κάθε μέλος της Διοικούσας 
Επιτροπής είναι υποχρεωτικά και μέλος της 
επιχείρησης.

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

• Εγγραφή στο μητρώο

• Υποχρέωση απολογισμού (αντίκτυπος) ‐ τροπολογία



• Διανομή κερδών, ετήσια, ως εξής:

 αποθεματικό (φερεγγυότητα έναντι 3ων) 5%

 εργαζόμενοι (κίνητρο παραγωγικότητας)  έως 35% (τροπ.

εκτός αν τα 2/3 της ΓΣ αποφασίσουν να επαναπενδυθούν)

 επανεπένδυση – δημιουργία νέων θέσεις εργασίας –

δραστηριότητες επιχείρησης  τουλάχιστον 60% (τροπ. 10 %‐

30% μπορεί να διατεθούν για δράσεις κοινωνικής ωφέλειας)

Γενικά χαρακτηριστικά ΚοινΣΕπ (3)



Πηγές ιδεών κοινωνικής επιχειρηματικότητας
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Παράδειγμα : από ιδέα = ευκαιρία
Ο Jamie Oliver ίδρυσε το 2002 το “Fifteen” (το 

όνομα εστιατορίου και του κοινωφελούς 
οργανισμού)

Η αποστολή είναι να εμπνέει κάθε χρόνο 15 
νέους ανθρώπους ‐ από ευπαθείς ομάδες 
(άνεργους, ναρκομανής κοκ) ή με ποινικό 
μητρώο ‐ να πιστέψουν στον εαυτό τους και 
να εκπαιδευτούν ως σεφ προσλαμβάνοντας 
μάλιστα κάποιους από αυτούς

Στόχος: να γίνει διεθνές brand. 
Υπάρχουν ήδη: 1 στο Λονδίνο, 2 στο

Άμστερνταμ, 1 στην Cornwall και 2 στην
Αυστραλία, 1 στο Ηuston, 1 στο St Louis



Δημιουργίας ενός Business Plan

Βιωσιμότητα/ μέγεθος

Κοινωνική –
περιβαλλοντική  

επίδραση

Επιχειρηματικό  
Σχέδιο

Κοινωνική --
περιβαλλοντική  

καινοτομία



Βήματα δημιουργίας ενός Business Plan (1)
1. Ποιο είναι το κοινωνικό πρόβλημα στη λύση του 

οποίου θέλει να συμβάλει η επιχείρησή σας;

2. Ποιο είναι το όραμα και η αποστολή σας;

3. Ποια είναι η θεωρία σας για την αλλαγή που θα 
επιφέρετε στην κοινωνία (social impact theory);

4. Ποιο είναι το επιχειρηματικό σας μοντέλο;



5. Ποιοι είναι οι ανταγωνιστές σας;

6. Ποιοι θα εργαστούν μαζί σας;

7. Πως σκέφτεστε να αναπτυχθείτε;

8. Πως θα αξιολογήσετε και θα μετρήσετε την κοινωνική 
σας επίδραση/απόδοση;

9. Πως θα χρηματοδοτήσετε την επιχείρηση 
(προϋπολογισμός);

Βήματα δημιουργίας ενός Business Plan (2)



Ελληνικά websites

• www.growingsocial.eu

• ΜΟΚΕ ΑΠΘ: https://dasta.auth.gr/cmsitem.aspx?id=165&sid=4

• Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας: http://www.ypakp.gr/

• Δίκτυο ΚοινΣΕπ: http://koinsep.org

• Δίκτυο ΚοινΣΕπ Κεντικής Μακεδονίας: http://diktyokoinsepkm.blogspot.gr/

• Ινστιτούτο Κοινωνικής Οικονομίας: http://www.startupgreece.gov.gr/el/content

http://www.growingsocial.eu/
https://dasta.auth.gr/cmsitem.aspx?id=165&sid=4
http://www.ypakp.gr/
http://koinsep.org/
http://diktyokoinsepkm.blogspot.gr/
http://www.startupgreece.gov.gr/el/content

