


Η ΑΠΟΨΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ 
ΟΙΚΟΝΟΜΊΑ 

 Η Ελλάδα του 2013,  μετά από 3 χρόνια μνημονίου, δυστυχώς μετράει 
πάνω από 1,5 εκατομμύριο ανέργους, έναν διαρκώς αυξανόμενο αριθμό, 
πάνω από 3 εκατομμύρια νεόπτωχους, αρκετές χιλιάδες αστέγων, ζει μια 
πρωτοφανή μετανάστευση νέων κυρίως πτυχιούχων παιδιών και συνεχίζει 
να βουλιάζει στην  ύφεση, 4-5%  που επίσης συνεπάγεται πάνω από 
120.000 λουκέτα στους ΕΒΕ αφού οι περικοπές μισθών, συντάξεων, 
εφάπαξ, στράγγιξαν σχεδόν το 50% των εισοδημάτων το οποίο βεβαίως 
αφαιρέθηκε από την κατανάλωση και άρα και από τα έσοδα του 
κράτους. 

          Η συνταγή αντιμετώπισης του χρέους αποδεικνύεται 
αναποτελεσματική και η στροφή στην ανάπτυξη και την προστασία των 
πολιτών από ένα κοινωνικό κράτος ισχυρό, φαντάζει μονόδρομος και 
επείγων προσανατολισμός για την ελληνική κυβέρνηση. 



  Σε αυτό το ζοφερό τοπίο αναδείχθηκε η ανάγκη της αλληλεγγύης, της 
συλλογικής δράσης, της συνεταιριστικής δραστηριοποίησης. Η ψήφιση του 
Ν.4019/11 με αναφορά στην κοινωνική οικονομία, με μορφή συνεταιριστική, 
αποτέλεσε και αποτελεί ένα εργαλείο στη διάθεση ευαίσθητων κοινωνικών 
ομάδων. Μέσα από κοινωνικές συνεταιριστικές δομές που συστατικό τους 
είναι η συνεργασία, η αλληλεγγύη και η συνεργατικότητα, ένα μεγάλο κομμάτι 
ανενεργού πληθυσμού της χώρας, επιχειρεί να πατήσει στα πόδια του, να 
βιοποριστεί και να συμβάλλει στην ανάπτυξη, δίνοντας φαντασία, 
ευρηματικότητα και προοπτική, σε ένα παγερό εργασιακό αδιέξοδο. 
 



  Αν πάρουμε υπ’ όψιν ότι στην Ε.Ε η Κοινωνική Οικονομία απασχολεί 11 
εκατομμύρια μισθωτούς, το 6% του ενεργού πληθυσμού και σε πολλές χώρες 
φτάνει το 10% του ΑΕΠ μπορούμε να στηρίξουμε ένα σχέδιο ανάπτυξης της 
κοινωνικής οικονομίας έτσι ώστε αυτή να παίζει ένα σημαντικό ρόλο στην 
ανάπτυξη, ισότιμο με άλλους τομείς της οικονομίας και όχι περιθωριακό όπως 
κινδυνεύει να γίνει τώρα. 
 

         Διότι ενώ έχουμε ήδη στα 2 χρόνια περίπου της εφαρμογής του Ν. 
4019/11 πάνω από 320 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις  (με αριθμό 
………..) , δεν έχουμε υποστηρικτικά εργαλεία για να έχουμε το αποτέλεσμα 
που επιθυμούμε με κίνδυνο να απειλείται η βιωσιμότητά τους και ο ρόλος 
τους.  
 

         Η έλλειψη κεφαλαίων, η έλλειψη εμπειρίας και τεχνογνωσίας, η 
γραφειοκρατία, οι περιορισμοί σε βάρος των ΚΟΙΝΣΕΠ (φορολογία, ΟΑΕΔ), η 
απουσία κουλτούρας συνεργασίας (σε μια κοινωνία παραδομένη στον 
ατομικισμό, τον ωφελισμό, την ιδιότευση κλπ), απειλούν την προοπτική και το 
προσδοκώμενο αποτέλεσμα της κοινωνικής συνεταιριστικής οικονομίας. 



  Έχουμε τη γνώμη ότι ο προσανατολισμός πρέπει κυρίως να είναι σε ΚΟΙΝΣΕΠ 
παραγωγικού σκοπού για να εξυπηρετήσει την ανάγκη νέων θέσεων εργασίας και όχι 
τόσο φροντίδας (ένας τομέας ευθύνης των κοινωνικών υπηρεσιών των Δήμων και του 
Κράτους ως οφείλουν) για να μην αλλάξει διεύθυνση η ανεργία και για να κτίσουμε 
συνειδήσεις ευθύνης αποτελέσματος και όχι βολέματος. 
 

         Τρανταχτά παραδείγματα του πρόσφατου παρελθόντος επαληθεύουν το ότι η 
κοινωνική οικονομία είναι το μόνο ανάχωμα στην κρίση της οικονομίας της αγοράς. 
Πρώτο παράδειγμα.  Η Φιλανδία μετά την πτώση του καθεστώτος της Σοβιετικής 
Ένωσης παρουσίασε ανεργία μεγαλύτερη του 20%  λόγω της ισχυρής διασύνδεσης της 
οικονομίας της με την οικονομία της Σοβ. Ένωσης, την αντιμετώπισε όμως επιτυχώς με 
τη δημιουργία, μέσα σε ένα χρόνο, περίπου 1200 εργασιακών συνεταιρισμών. 
Δεύτερο παράδειγμα. Η Ομοσπονδιακή Γερμανία αντιμετώπισε τη συνένωση Δυτικής 
και Ανατολικής Γερμανίας με μία δέσμη 400 περίπου εργασιακών συνεταιρισμών στην 
Ανατολική Γερμανία, όπου μέσα σε ένα χρόνο ανέλαβαν να συνεχίσουν να λειτουργούν 
μεγάλα εργοστάσια των οποίων η αξία «πώλησης» είχε ευτελισθεί. 
 

        Με βάση τις παραπάνω σκέψεις εκτιμούμε και προτείνουμε ότι χρειάζεται 
περισσότερο πολιτικό ενδιαφέρον και στοχοπροσήλωση στην κοινωνική οικονομία με 
υποστηρικτικές πολιτικές και βοήθεια σε πόρους και τεχνογνωσία.  



ΜΟΥΣΕΣ ΠΙΕΡΙΩΝ 

 Οι ενέργειες για την ίδρυση της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης 
«Μούσες Πιερίων» ξεκίνησαν τον Μάιο του 2011. 30 γυναίκες , 20 άνεργες 
και 10 εθελόντριες αποφασίσαμε να πολεμήσουμε την κρίση με όπλο την 
αλληλεγγύη. Έτσι λοιπόν Ιδρύσαμε την «Μούσες Πιερίων» στην Κατερίνη ο 
οποία εντάσσεται στον νόμο 4019/2011 «περί κοινωνικών Συνεταιριστικών 
Επιχειρήσεων» έχοντας αριθμό μητρώου Δ/00001.  
 

http://www.pierialife.gr/media/k2/items/cache/f8b47abb20d040148d203711524f8de9_XL.jpg�


ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ : 
 

● Η δημιουργία θέσεων εργασίας 
για άνεργες γυναίκες με την 

παραγωγή σπιτικών και 
παραδοσιακών προϊόντων  

● Η ανάδειξη τοπικών γεωργικών 
καλλιεργειών (ακτινίδιο, φράουλα, 

κεράσι κ.λ.π.) 

● Η ποιοτική υποστήριξη του 
τουριστικού πακέτου του Νομού 

μας 

● Η ενίσχυση της τοπικής 
οικονομίας. 



ΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ 
 

 Το εργαστήριο μας βρίσκεται στην 
οδό Λ. Ιασωνίδη 127 στην Κατερίνη.  
 

 Είναι ένας χώρος 400 τ.μ.  άρτιος και 
στοιχειωδώς εξοπλισμένος με βάση 
τις προδιαγραφές υγιεινής και 
ασφάλειας για την παραγωγή 
παραδοσιακών προϊόντων 
(ζυμαρικών και γλυκών).  
 

 Επίσης έχουμε ξεκινήσει τις 
διαδικασίες ανάπτυξης, 
εγκαθίδρυσης και εφαρμογής 
συστήματος διαχείρισης της 
ασφάλειας των τροφίμων, σύμφωνα 
με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ 
ΕΝ ISO22000:2005 για τις 
διεργασίες του εργαστηρίου μας και 
οι οποίες αναμένεται να 
ολοκληρωθούν σε 3 μήνες περίπου. 
 



Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΑΣ ΣΤΗΡΙΚΤΗΚΕ  

 
 

Το κεφάλαιο που απαιτήθηκε έως σήμερα αγγίζει τις 70.000 € 
 

Ο 1ος χρόνος παραγωγικής διαδικασίας απέφερε έσοδα 40.000 € τα οποία 
δαπανήθηκαν για την ολοκλήρωση του εγχειρήματος . Άμεσος στόχος μας 
είναι η αύξηση του κύκλου εργασιών που θα επιτρέψει την πρόσληψη των 
απασχολούμενων, ως εθελοντών μέχρι στιγμής, και ένα κεφάλαιο κίνησης 
ικανό να διευκολύνει την καθημερινή ροή της παραγωγής σε πρώτες ύλες και 
υλικά συσκευασίας.  

 

Στη 
συνεταιριστική 

μερίδα των 50 € 
ανά μέλος 

Στη διακίνηση 
εμπορομεριδίων 
ανταλλάξιμων με 

προϊόντα ίσης 
αξίας 

Ιδιωτικός 
δανεισμός  

Εθελοντική 
εργασία  



ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΑΣ 

 Στο εργαστήριό μας παρασκευάζουμε 
χειροποίητα, παραδοσιακά προϊόντα, υψηλής 
ποιότητας από αγνά υλικά της περιοχής, χωρίς 
τη χρήση συντηρητικών και χρωμάτων, 
βασισμένα σε παλιές παραδοσιακές συνταγές. 

  
 



 Στους 12 μήνες ζωής του συνεταιρισμού έχουμε μια σημαντική 
παρουσία στην αγορά της Πιερίας και της Θεσσαλονίκης με 
περίπου 40 σημεία πώλησης  



ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 
 Γιορτή του Αγρότη (Καρίτσα Πιερίας) 2012 

 
 
 

 Γιορτή Τσίπουρου (Κορινός Πιερίας) 2012 
 
 

 ΧΟΡΗΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΟ 2ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΟΥ ΤΕΙ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 
 

 ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΗΣΑΥΡΩΝ ΟΛΥΜΠΟΥ 
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ "ΝΤΑΒΑΝΤΟΥΡΙ" ΑΘΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 



 
 

 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ FORUM ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 
2012 
 
 

 ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΠΑΖΑΡΙ 2012 ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ 
ΕΥΚΑΡΠΙΔΗ ΚΑΤΕΡΙΝΗ 
 
 

 Γιορτή της Άνοιξης (Αγαθούπολη Πιερίας ) Ιούνιος 2013 
 
 



 22η Εκθεση DETROP θεσσαλονίκη  Μάρτιος 
2013 
 
 
 
 
 

 4th AGRO FESTIVAL (Αγροτικά Ποιοτικά 
Προϊόντα) Γκάζι, Αθήνα  Μάϊος 2013 
 
 
 
 
 

 Και άλλες συμμετοχές σε πολιτιστικές και 
φεστιβαλικές εκδηλώσεις 
 



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

 Η εμπειρία μας δείχνει ότι η Κοινωνική 
Οικονομία μπορεί να αποτελέσει εργαλείο 
ανάπτυξης, να δώσει σημαντικές θέσεις 

εργασίας και να συμβάλλει στο ΑΕΠ της χώρας, 
αρκεί η πολιτεία να δείξει το απαραίτητο 
ενδιαφέρον και οι εμπλεκόμενοι να έχουν 
καθαρό σχέδιο επαγγελματική ευθύνη και 

πίστη στο στόχο τους. 



ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΥΠΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΣΕΠ (ΠΑΔΚ) 

 Για τον καλύτερο συντονισμό και τη συμβολή των ΚΟΙΝΣΕΠ του Ν. 4019/11 
στη βελτίωση των όρων βιωσιμότητας και  προοπτικής τους, ξεκίνησε από τις 
25/08/2013 η Πανελλαδική Δικτύωση τους και η εκλογή πενταμελούς 
συντονιστικού οργάνου το οποίο εξουσιοδοτήθηκε πάνω σε μια ατζέντα που 
ανέδειξε η συνέλευση των εκπροσώπων ΚΟΙΝΣΕΠ να προωθήσει ζητήματα και 
να διαχειριστεί την εκπροσώπηση των ΚΟΙΝΣΕΠ όπου αυτό είναι απαιτητό. 
 

 http://koinsepnet.wordpress.com/ 
 koinsepnet@gmail.com 

http://koinsepnet.wordpress.com/�


 Λ. ΙΑΣΩΝΙΔΗ 127 ΚΑΤΕΡΙΝΗ 
Τηλ. 23510 20039 

Email : muses.pierion@hotmail.gr 
 

www.musespierion.gr 
www.facebook.com/MusesPierion 

http://www.musespierion.gr/�
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