
Κοινωνική επιχειρηματικότητα 
 
 

H απάντηση  
στην  

οικονομική κρίση; 



Περιεχόμενα 
 

–    Κοινωνική οικονομία  
 Ορισμός , Επιδιώξεις/Αξίες, ΕΕ και Ελλάδα 

  
–   Κοινωνική επιχειρηματικότητα   

 Ορισμός 
 Το Νομικό (Θεσμικό) πλαίσιο στην Ελλάδα 
 ΚοινΣΕπ: Στόχοι,Γενικά Χαρακτηριστικά, Κατηγορίες 
ΚοινΣΕπ– Παραδείγματα, Πόροι – Χρηματοδότηση – 
Κίνητρα, Βήματα Εγγραφής στο Μητρώο, 
Φορολογικά/Ασφαλιστικά 
  Διαφορές ΕΕ – ΗΠΑ 
Κοινωνικοί επιχειρηματίες 
Κοινωνική ευκαιρία, καινοτομία 
Business Plan 

– Από που να αρχίσω;  Χρήσιμα site 



Παραδοσιακή αντίληψη 
Διχοτόμηση των οικονομικών δραστηριοτήτων – 

δύο τομείς  
 

 Δημόσιος τομέας: 

Στόχος: Συλλογικό 
συμφέρον 

Φύση αγαθών/ 
υπηρεσιών: Δημόσια / 
συλλογικά 

Χρημ/ση: Δημόσια 

Φορείς: Δημόσιες επιχ 

Ιδιωτικός τομέας: 

Στόχος: Κέρδος 
επενδυτών 

Φύση αγαθών / 
υπηρεσιών: Ατομικά 

Χρημ/ση: Ιδιωτική 

Φορείς: Ιδιωτικές επιχ 



Ο ιδιωτικός και ο δημόσιος τομέας και η 
επίλυση κοινωνικών προβλημάτων 

 Ο οικονομικός φιλελευθερισμός (όχι παρέμβαση του 
κράτους – αυτορρύθμιση των αγορών) συνδέεται με 
οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα 

Ελλιπής αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων  σε 
συνδυασμό με την έλλειψη πόρων, πολιτικής θέλησης, 
διαφθοράς και συγκρουόμενων ιδεολογιών 

Περιορισμός κράτους πρόνοιας 

Αυξημένη πόλωση και διάσπαση κοινωνικού ιστού μέσω 
κοινωνικών ανισοτήτων (αποκλεισμού) και οικονομικής 
διαστρωμάτωσης 

 

 



Από την άλλη  
 Βελτίωση της οικονομικής κατάστασης 
(δεκαετίες 80 - 90) 
 Αυξανόμενο ενδιαφέρον για αντιμετώπιση 
κοινωνικών και περιβαλλοντικών προβλημάτων 
στις κοινωνίες 
 Ανάπτυξη της τεχνολογίας = ενημέρωση για 
κοινωνικά και περιβαλλοντικά προβλήματα και 
για τις επιπτώσεις τους 
 Αύξηση του επιπέδου εκπαίδευσης  
 Συμμετοχή των γυναικών και ευπαθών ομάδων 
σε κοινωνικά θέματα 



Η ανάδειξη του κοινωνικού/τρίτου τομέα 
της οικονομίας  

Ο κοινωνικός ή τρίτος 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 Επιχειρήσεις  
          (διαφ από χώρα σε χώρα) 

 



 
Ορισμός της κοινωνικής οικονομίας 

 
 

O «χώρος» της οικονομίας που βρίσκεται ανάμεσα στον ιδιωτικό 
και το δημόσιο τομέα και στον οποίο διεξάγονται οικονομικές 
δραστηριότητες με κοινωνικούς σκοπούς/στόχους 

 
Ή  
  Το σύνολο των οικονομικών, επιχειρηματικών, παραγωγικών και 

κοινωνικών δραστηριοτήτων, οι οποίες αναλαμβάνονται από 
νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων, των οποίων ο 
καταστατικός σκοπός είναι η επιδίωξη του συλλογικού οφέλους 
και η εξυπηρέτηση γενικότερων κοινωνικών συμφερόντων 

                                                                                          (Ν. 4019/2011) 



 Επιδιώξεις/Αξίες και κοινωνική οικονομία (1) 
 

Τοπική και Βιώσιμη ανάπτυξη 
 
Κοινωνική καινοτομία 
 
Αλληλεγγύη 

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

 



 Επιδιώξεις/Αξίες και κοινωνική οικονομία (2) 
 

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 

 



Πεδία δραστηριοποίησης της 
κοινωνικής οικονομίας 

Σε γενικές γραμμές, 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 
 



ΕΕ και κοινωνική οικονομία 

Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ προωθούν την κοινωνική 
οικονομία για την: 

 
Κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη  

 

Ενδογενή  ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών  
 

Επίλυση δύο βασικών προβλημάτων των 
ευρωπαϊκών χωρών: 
–  την ανεργία και  
–  τον κοινωνικό αποκλεισμό 
 
 



 
 

Η κοινωνική οικονομία στην ΕE 

Απασχολούνται 14 εκ εργαζόμενοι  
– 5,9% συνολικής απασχόλησης 
– 6,7% της έμμισθης απασχόλησης  

 
Χαρακτηριστικά παραδείγματα: Ισπανία, Ιταλία 

(αύξηση στην απασχόληση σε μία δεκαετία κατά 
58% & 400% αντίστοιχα), Βρετανία  



Η κοινωνική οικονομία στην Ελλάδα (1) 

Η απασχόληση στον τομέα της κοινωνικής 
οικονομίας αντιπροσωπεύει το 1,8% της 

συνολικής απασχόλησης και το 2,9% της 
έμμισθης απασχόλησης .  

 
   



Η κοινωνική οικονομία στην Ελλάδα (2) 
Υπολογίζεται ότι δραστηριοποιούνται:  
 

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  
 
415 εγγεγραμμένες ΚοινΣΕπ στο Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας 
(Μάρτιος 2014) 



Η κοινωνική οικονομία στην Ελλάδα (3) 

Μέχρι το 2011, στο ελληνικό θεσμικό πλαίσιο δεν 
υπήρχε αναγνώριση του τομέα της κοινωνικής 
οικονομίας και κοινωνικής επιχειρηματικότητας  
 
Εμπόδια:  

 
– Έλλειψη θεσμικού πλαισίου  
– Γραφειοκρατία 
– Έλλειψη επιχειρηματικής τεχνογνωσίας και 

ανάλογης εκπαίδευσης  
– Δυσκολίες δικτύωσης και προώθησης των 

προϊόντων και υπηρεσιών κ.α.  
 



 Κοινωνική επιχείρηση – επιχειρηματικότητα (1) 

Τα τελευταία χρόνια έμφαση στην κοινωνική επιχείρηση (ΚΕ) και 
την κοινωνική επιχειρηματικότητα:  

 
εναλλακτική - νέα μορφή - εξέλιξη στον κοινωνικό τομέα  

διαφοροποιείται από τους ΜΚΟ διότι: 
 

επιδιώκει κυρίως κοινωνικούς (σκοπός) στόχους αλλά και 
οικονομικούς (μέσο) 

 
εφαρμόζει καινοτόμες – δυναμικές λύσεις  

 
δραστηριοποιείται σε τομείς που σχετίζονται με: 
–  την αντιμετώπιση της ανεργίας   
–  του κοινωνικού αποκλεισμού 
–  την τοπική ανάπτυξη και  
–  την κοινωνική συνοχή 
–  το περιβάλλον κ.α. 
 



 Kοινωνική επιχείρηση – επιχειρηματικότητα (2) 

 
Επιδιώκει οικονομική βιωσιμότητα (αγορά) 

 
Η απόδοση τους αξιολογείται με βάσει το triple 
bottom line («τριπλό αποτέλεσμα») 

 
Επιδιώκει «αυτονομία» από το κράτος μέσω: 

 
–  πώλησης αγαθών / υπηρεσιών 
–  προσέλκυσης πόρων εκτός αγοράς (κράτος, ιδιώτες, 

δωρεές) 
–  απασχολεί εργαζόμενους 
–  στηρίζεται και στον εθελοντισμό 
 
 
 



Λόγοι εξέλιξης 
Οι ΚΕ αντανακλούν την ανάγκη για: 
 

ενίσχυση του παραγωγικού ρόλου των 
οργανισμών του τρίτου συστήματος και  
 
για εξασφάλιση βιωσιμότητας των οργανισμών 
αυτών και συνεπώς, την ‘ανεξαρτητοποίησή’ 
τους από τις κρατικές επιχορήγησης,  

 
που όλο και περιορίζονται στο πλαίσιο της κρίσης 

του ευρωπαϊκού κοινωνικού κράτους  



Ορισμός κοινωνικής επιχείρηση 
από το 

Δεν υπάρχει ένας καθολικός ορισμός  
 
Οι κοινωνικές επιχειρήσεις είναι οργανισμοί που παρέχουν 

αγαθά ή υπηρεσίες σε άμεση συνάρτηση με τον σαφή 
σκοπό τους να λειτουργήσουν προς όφελος της κοινότητας  

 
Στηρίζονται σε μια συλλογική δυναμική (ιδρύονται από μία 

ομάδα πολιτών) εμπλέκοντας διαφορετικούς φορείς στα 
διοικητικά τους όργανα,  

 
Αποδίδουν μεγάλη σημασία στην αυτονομία τους και 

αναλαμβάνουν οικονομικούς κινδύνους που συνδέονται με 
την κοινωνικό-οικονομική τους δραστηριότητα τους 



Επομένως… 
Η κοινωνική επιχείρηση χαρακτηρίζεται από:  
 

επιχειρηματικό πνεύμα: αναλαμβάνει οικονομικό ρίσκο 
εφόσον είναι αυτόνομη (δεν είναι δημόσιος οργανισμός) 
και δραστηριοποιείται συνεχώς στην ελεύθερη αγορά για 
την παραγωγή αγαθών ή και παροχής υπηρεσιών  

 
κοινωνικό σκοπό προς όφελος των μελών της ή της 
κοινωνίας παρά επιδίωξη κέρδους  
 
περιορισμένη διανομή κέρδους: τα πλεονάσματα 
διατηρούνται στον οργανισμό ή την κοινότητα και 
επανεπενδύονται για την επίτευξη του κοινωνικού 
σκοπού και για την εξυπηρέτηση του συμφέροντος των 
μελών ή ενός ευρύτερου συνόλου 



Οικονομική φύση των ΚΕ 
 Συνεχής δραστηριοποίηση για την παραγωγή αγαθών / 

υπηρεσιών ή αντίστοιχα για την πώληση τους 
 

Υψηλός βαθμός αυτονομίας ή με άλλα λόγια η μη εξάρτηση τους 
από τη χρηματοδότηση των δημόσιων αρχών ή άλλων μεγάλης 
κλίμακας οργανώσεων, όπως συμβαίνει με τις εθελοντικές 
οργανώσεις 

 
Ανάληψη οικονομικού κινδύνου και επιχειρηματικού ρίσκου 

 
Οι κοινωνικές επιχειρήσεις συνήθως ξεχωρίζουν από την 
καινοτομική φύση των υπηρεσιών τους και την ικανότητά τους να 
ικανοποιούν ανάγκες στις οποίες δεν ανταποκρίνονται τα συστήματα 
κοινωνικής πρόνοιας 

 
Αμειβόμενη εργασία τουλάχιστον κατ’ ελάχιστων 



Κοινωνική διάσταση των ΚΕ 

 Η σύναψη εταιρικών σχέσεων μεταξύ διαφορετικών 
κοινωνικοοικονομικών φορέων  

 
Η δημοκρατική διαδικασία λήψης αποφάσεων 

 
Οι συμμετοχικές διαδικασίες που προϋποθέτουν την 
ενσωμάτωση των ομάδων που επηρεάζονται από την 
δραστηριότητα της επιχείρησης 

 
Η περιορισμένη διανομή κέρδους, γεγονός που δεν 
αναιρεί την έννοια της επίτευξης κέρδους από τις 
συγκεκριμένες επιχειρήσεις 

 
Η ύπαρξη ενός ξεκάθαρου στόχου για να ωφεληθεί η 
τοπική κοινότητα 



Το παράδειγμα  
της «Ηθικής Τράπεζας»  

στην Πάντοβα της Ιταλίας  

                                                                                                                           



“Banca Etica” 
Μη αμιγώς κερδοσκοπική τράπεζα που ιδρύθηκε το 1999 
 
Στηρίζει με τις απαραίτητες μικροπιστώσεις όσους αποκλείονται 
από την αγορά 
 
 Εκτός από ορισμένα κρατικά ομόλογα, δε σχετίζεται περαιτέρω 
με τη χρημ/κή οικονομία (γλίτωσε από το χρηματ/κό κραχ) 
 
Οι στόχοι της και τα κριτήρια δανειοδότησης αύξησαν τη 
λεγόμενη τραπεζική πίστη προς το εν λόγω ίδρυμα  
 
Χαρακτηριστικά, το 2009: 

      -  καταθέσεις αποταμιεύσεων 569.351.000 ευρώ,  
      -  πιστώσεις 447.803.0000 ευρώ 



Ποιοι είναι οι ιδρυτές της 
Η ίδρυση της Ηθικής Τράπεζας πραγματοποιήθηκε από: 
 

22 ενώσεις, δίκτυα και συνομοσπονδίες με χρόνια παρουσία και  
Σήμερα 27.000 μετόχους (3.000 είναι οργανώσεις) τα οποία 
προέρχονταν από όλους τους τομείς: 
–  της εναλλακτικής παραγωγής 
–  των κοινωνικών υπηρεσιών 
–  του πολιτισμού και  
–  της περιβαλλοντικής προστασίας 

 
Πρόκειται για Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις κοινωφελούς σκοπού οι 

οποίες προσπάθησαν επί 4 χρόνια ώστε να συνενωθούν, να 
συγκεντρώσουν το πρωταρχικό κεφάλαιο και να προχωρήσουν στην 
ίδρυση του πρώτου υποκαταστήματος. 

 
 Δεν προέκυψε ως πυροτέχνημα, αλλά γεννήθηκε από προϋπάρχουσες 

δομές  



Αξίες – τρόπος λειτουργίας 
Αξίες : 

η διαφάνεια ως προς τη διαχείριση,  
η αναγνώριση του δικαιώματος κάθε ανθρώπου, 
ανεξαρτήτως φύλου, καταγωγής ή οικονομικής 
κατάστασης στην πίστωση  
η δημοκρατικότητα στη λήψη αποφάσεων 
έμφαση στις  συνεργασίες και την άμιλλα  
ενάντια στη συσσώρευση κεφαλαίου  
ο πλουτισμός θεωρείται αθέμιτος 
 

Κέρδος:  
η αποτελεσματικότητα των δραστηριοτήτων προς όφελος 
της κοινωνίας 
 η προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών 
πόρων και  
η διεθνής αλληλεγγύη  

 



Στόχοι – τομείς δανειοδότησης 
Διαφοροποιείται με βάση κάποιες καταστατικές αρχές που 

αφορούν την προσήλωση στην κοινωνική οικονομία , 
δηλαδή, την οικονομία προς όφελος του ανθρώπου και 
του φυσικού περιβάλλοντος  

 
Προωθεί τη φιλική προς το περιβάλλον παραγωγή ή σε 

δραστηριότητες ανάδειξής του, σε επιχειρήσεις 
κοινωφελούς εργασίας και σκοπού, όπως: 

 
    συνεταιρισμούς βιολογικών προϊόντων  
    projects ενεργειακής οικονομίας  
    δίκτυα αλληλέγγυου εμπορίου  
    κοινότητες επανένταξης  
    εκπαιδευτικά προγράμματα κ.ά.  



Τομείς – κατανομή πιστώσεων 
       Τομέας χρηματοδότησης                      Εγκεκριμένες πιστώσεις (€) 
Χρονολογίες 2007 2006 2005 
Κοινωνικές Υπηρεσίες (κοινωνικές, 

εκπαιδευτικές, υγείας), για κοινωνική 
ένταξη και ένταξη στην αγορά εργασίας 

106.705 95.403 86.618 

Προστασία περιβάλλοντος και 
πολιτισμικών αγαθών 10.129 10.718 13.062 

Συνεισφορά στην ανάπτυξη, διεθνής 
εθελοντισμός, εμπόριο αλληλεγγύης 36.455 33.224 28.860 

Ποιότητα ζωής, αθλητισμός για όλους, 
πολιτιστικές πρωτοβουλίες 132.985 122.833 101.821 

Φυσικά πρόσωπα- δάνεια τιμής (χωρίς Υ) 39.171 30.444 20.012 
Άλλο 47.671 29.838 17.668 
Σύνολο 373.116 322.459 268.041 



Κριτήρια δανειοδότησης –  
λήψη αποφάσεων:  

Η επιλογή ατόμων που δανειοδοτούνται:  
– διέπεται από τις αρχές της 
– κοινωνική χρησιμότητα του παραγομένου προϊόντος ή 

υπηρεσίας  
– σεβασμός των εργασιακών δικαιωμάτων 
– υποστήριξη των ευπαθών ομάδων και η διάσωση του 

περιβάλλοντος 
 
Συμμετοχή στις αποφάσεις όλων των μετόχων με μια ψήφο 

κατ’ άτομο ή νομικό πρόσωπο καθώς και 
δικαίωμα συμμετοχής των καταθετών σε σημαντικές 

αποφάσεις 
 
Τέλος, κανείς από τους μετόχους δε επιτρέπεται να κατέχει 

πάνω από το 0,5% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου 



Ποιοι είναι οι πελάτες 

«Είναι σχεδιαστές, πανεπιστήμια, 
μειονεκτούσες ομάδες (άνεργοι, 
ΑμεΑ, αποφυλακισμένοι), αλλά 
και εταιρείες μη κερδοσκοπικές, 
ακόμη και δήμοι που έχουν 
πολλές ευκαιρίες να 
πραγματοποιήσουν μαζί μας 
κοινωνικά προγράμματα»  

Fabio Salviato 

Ηγετικό 
στέλεχος και 
πρώην 
πρόεδρος της 
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Κοινωνική Επιχειρηματικότητα : 
Το Νομικό (Θεσμικό) Πλαίσιο στην Ελλάδα (1) 

 
Ο Νόμος 4019/2011 , ΦΕΚ Α 216/30.9.2011 :  

Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική 
Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις  

 
 Εισάγει την Κοινωνική Συνεταιριστική 

Επιχείρηση (ΚοινΣΕπ) ως φορέα της 
κοινωνικής οικονομίας  

 
Η ΚοινΣΕπ είναι «αστικός συνεταιρισμός με 

κοινωνικό σκοπό και διαθέτει εκ του νόμου την 
εμπορική ιδιότητα» 

 
 



 
Κοινωνική Επιχειρηματικότητα : 
Το Νομικό (Θεσμικό) Πλαίσιο στην Ελλάδα (2) 
Και το 2012-2013  προτείνεται το Στρατηγικό Σχέδιο για την 

Ανάπτυξη του Τομέα της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας 
                 3 Άξονες  και 11 δράσεις 
 
Τώρα 2014-2020 
 
Σχέδιο Πρόσκλησης προς διαβούλευση για τη δράση 

«Λειτουργία Περιφερειακών Μηχανισμών Υποστήριξης της 
ανάπτυξης και προώθησης των ΚοινΣ.Επ και ευρύτερα 
των πρωτοβουλιών της Κοινωνικής Οικονομίας» 

 
• Υποστήριξη της δημιουργίας, λειτουργίας και ανάπτυξης 

Κοινωνικών Επιχειρήσεων σε τοπικό επίπεδο,  
• Η διάχυση της ιδέας της Κοινωνικής Οικονομίας και  
• Η  εδραίωσή της μέσω μόνιμων δικτύων συνεργασίας και 

τοπικών συμφωνιών. 
 



 
Κοινωνική Επιχειρηματικότητα : 
Το Νομικό (Θεσμικό) Πλαίσιο στην Ελλάδα (3) 

Συνολικά αναμένεται να ωφεληθούν 12.489 ωφελούμενοι/ες 
που ανήκουν μεταξύ άλλων σε ευάλωτες και ειδικές ομάδες 
του πληθυσμού (Νόμο 4019/2011), εκ των οποίων: 
6.489 θα είναι υποψήφιοι/δυνητικοί κοινωνικοί 
επιχειρηματίες 
6.000 θα είναι υφιστάμενοι κοινωνικοί επιχειρηματίες 

 
    
Η δράση υλοποιείται από την Ειδική Υπηρεσία για την 

Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία 
(ΕΥΚΕΚΟ) και χρηματοδοτείται μέσα από το 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 
2014-2020». 



 Οι ΚοινΣΕπ/ Kοινωνική Επιχειρηματικότητα (1) 
 

Εναλλακτική - νέα μορφή - εξέλιξη στον κοινωνικό 
τομέα 

 
 Επιχειρηματικό πνεύμα/οικονομικούς σκοπούς (μέσο): 
  

– Αναλαμβάνει οικονομικό ρίσκο  
– Επιδιώκει οικονομική αυτονομία και καινοτομία  
– Δραστηριοποιείται στην ελεύθερη αγορά 

(ανταγωνιστική) για την παραγωγή αγαθών ή και 
παροχής υπηρεσιών  

– Αμειβόμενη εργασία (κατ’ ελάχιστων) 
– Προσέλκυσης πόρων και εκτός αγοράς (κράτος, 

ιδιώτες, δωρεές) 
– Εθελοντική εργασία 
 

 
 



 Οι ΚοινΣΕπ / Kοινωνική Επιχειρηματικότητα (2) 
 
 

Κοινωνικό σκοπό (επιδίωξη): 
– Όφελος των μελών της ή της κοινωνίας 

(κοινωνικός αποκλεισμός, ανεργία, τοπική ανάπτυξη) 
παρά η επιδίωξη κέρδους 

– Τα κέρδη επανεπενδύονται για την επίτευξη του 
κοινωνικού σκοπού (περιορισμένη έκταση 
διανομής κερδών) 

 
Διανομή κερδών, ετήσια, ως εξής: 

– Αποθεματικό  5%  
– Εργαζόμενοι  έως 35%  
– Επανεπένδυση – δημιουργία νέων θέσεις εργασίας - 

δραστηριότητες    επιχείρησης  τουλάχιστον 60%  
 

WHATIS~1.MP4 
 



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. 
 

 
 



Κατηγορίες ΚοινΣΕπ 
 

Ένταξης 
 
Κοινωνικής Φροντίδας 
 
Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού 



Ένταξης (1) 
Αποσκοπούν στην ένταξη στην οικονομική και 

κοινωνική ζωή των ατόμων που ανήκουν στις 
Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού:  
 άτομα με αναπηρίες (σωματικές, ψυχικές, νοητικές, αισθητηριακές) 
 εξαρτημένα ή απεξαρτημένα από ουσίες άτομα 
 οροθετικοί 
 φυλακισμένοι/αποφυλακισμένοι  
 ανήλικοι παραβάτες 

 
 40% κατ΄ ελάχιστο των εργαζομένων πρέπει να 

ανήκει στις Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού 
 

 Για τη σύσταση απαιτούνται 7 πρόσωπα 
τουλάχιστον. 

 





Σκοπός – Στόχος:  Μέσα από μια ουσιαστική, αδιάκοπη και επίπονη 
προσπάθεια,  η σύνθεση όλων των ιδιαιτεροτήτων και η αξιοποίηση όλων των 
κοινωνικών μονάδων στην επίτευξη της συλλογικής προόδου μακριά από την 
περιθωριοποίηση και τους  αποκλεισμούς.  
 
Στοιχεία που  αποτελούν τον κεντρικό, ηθικό άξονα των στρατηγικών επιλογών του 
Συνεταιρισμού για την πλήρη κοινωνικό οικονομική επανένταξη των χρηστών 
υπηρεσιών ψυχικής υγείας. 
 
Συνολικό ανθρώπινο δυναμικό Ιούλιος 2012 : 
85 εργαζόμενοι λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας  
55 εργαζόμενοι   
 
 
Νέο Επιχειρησιακό Σχέδιο (Business Plan)  2011 - 2013 
– Άξονες του νέου επιχειρησιακού σχεδιασμού του Συνεταιρισμού είναι η 

οικονομική βιωσιμότητα, ισότιμη συμμετοχή, η ποιότητα και η διαρκής ανάπτυξη 
με απώτερο σκοπό τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας για χρήστες υπηρεσιών 
ψυχικής υγείας. 

– Δημιουργία και Ανάπτυξη νέων Δράσεων:3 Δράσεις (σύνολο 12) 
– Διατήρηση και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας:100 εργαζόμενοι 
– Χρήστες υπηρεσιών ψυχικής υγείας:70 εργαζόμενοι (70%) 



Κοινωνικής Φροντίδας (2) 

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. 
 





Αποστολή μας 

 
 
Η «ΜΕΡΙΜΝΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.» 
ορίζει ως αποστολή την υψηλή ποιότητα 
παρεχόμενων υπηρεσιών κοινωνικού - 
προνοιακού χαρακτήρα με βασικό σκοπό 
την υποκειμενική αίσθηση πληρότητας και 
ασφάλειας από μέρους των ατόμων καθώς 
και την ικανοποίηση των προσδοκιών τους  
 
 

 



Πεδία δράσης 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 

 
Φροντίδα ηλικιωμένων 
Φροντίδα ατόμων με χρόνιες παθήσεις 
Υπηρεσίες πρόληψης και προαγωγής υγείας 
στον παιδικό πληθυσμό 
Υπηρεσίες παροχής υγείας 

 





Εγχείρημα αυτοδιαχείρισης στον τομέα της προσχολικής αγωγής στην 
Ελλάδα 

 
 Δημιουργήθηκε από την ανάγκη παροχής φροντίδας σε παιδιά 

σχολικής και προσχολικής ηλικίας καθώς και στις οικογένειες 
τους.  

 
Ο νόμος 4019/2011 έδωσε την δυνατότητα συγκρότησής του  ως 

νομικό πρόσωπο με την επωνυμία  «Συνεταιρισμός Γονέων 
Χαλανδρίου» 

 
Η κύρια δραστηριότητα:  
                 Συνεταιριστική Δομή Φύλαξης Μικρών Παιδιών 
  
 Συνολικά 19 οικογένειες και 23 παιδιά συμμετέχουν αυτή την 

στιγμή. Γονείς που διοικούν και παιδαγωγοί με ανθρώπινους 
μισθούς, σε σπίτια που μετατρέπονται σε μικρά  σχολεία. 

 
Τον Σεπτέμβριο του 2013, ο Συνεταιρισμός ίδρυσε το 1ο 

Συνεταιριστικό Φροντιστήριο Μέσης εκπαίδευσης στην Ελλάδα, 
που υπάρχει και αυτό δρώντας αλληλέγγυα τόσο προς τους μαθητές 
του όσο και προς τους δασκάλους του. 



Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού (3) 

 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. 

 
 



ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΑΕΙΦΟΡΟΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΥΖΗΝ. 
<<ΑΕΙ-ΖΗΝ>> 



Δραστηριότητες:  
 
1) Εφαρμογές  ενεργειακής  ανακαίνισης και αποκατάστασης  

κτιρίων, εξοικονόμηση ενέργειας. Με  την εφαρμογή σύνθετων 
συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης.  
 

2) Οικοδομικές εργασίες,  κατασκευές νεόδμητων, ανακαινίσεις 
παλαιών κτιρίων, και κτηματομεσιτικές υπηρεσίες. 
 

3) Ανάληψη έργων καθαριότητας – συντήρησης  - κηποτεχνικής σε 
όλους τους δημόσιους –δημοτικούς  & ιδιωτικούς χώρους, 
παρεμβάσεις αναδασώσεων σε συνεργασία με τις αρμόδιες 
δημοτικές αρχές, όπως και την προστασία του περιβάλλοντος, 
φύλαξη για  την ανεξέλεγκτη ρίψη απορριμμάτων. 

 
4) Παραγωγική βιοτεχνική μονάδα κατασκευής ενεργειακών 

τζακιών, συστημάτων εναλλακτικών εστίας καύσης, και  
εναλλακτικών καμινάδας  ενεργειακού τζακιού. 

 





Συνεταιρισμός μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, αλληλέγγυας οικονομίας  
 
Στόχοι και  αρχές λειτουργίας: 
 
1. Η προαγωγή της κοινωνικής ωφέλειας μέσω της παραγωγής 

αγαθών ή της παροχής υπηρεσιών συλλογικού και κοινωνικού 
χαρακτήρα 

2. Η αξιοποίηση των κερδών του για την ανάπτυξη της απασχόλησης 
και τη διεύρυνση των εργασιών του 

3. Η αρχή της αλληλέγγυας οικονομίας 
4. Η αρχή της συλλογικής δράσης, της συμμετοχικής εργασίας και της 

συνεταιριστικής οργάνωσης 
 

 Προϊόντα 
 Γλυκά: κεράσι, σταφύλι,  καρπούζι, Μαρμελάδες: κεράσι, 

βερίκοκο,  τζιρνίκι  (κορόμηλο), δαμάσκηνο, μήλο. 
Ζυμαρικά: τραχανάς  ξινός  τραχανάς γλυκός, τραχανάς 
χορταρικών  χυλοπίτες. 
Μετά από  παραγγελία: Πίττες ,πιροσκί, οτία  



Art Core 
Τέχνες & Ψυχαγωγία 

https://el-gr.facebook.com/search/108771489154906/places-in/133436743388217/places/intersect/


«Επιχειρηματική» Δραστηριότητα 

 
Οι τρόποι με τους οποίους συντηρείται ή θα συντηρηθεί μελλοντικά η 

ΚοινΣΕπ: 
 
- Λειτουργία ως Καφέ – Μπαρ – Πολυχώρος  
- Δωρεές 
- Κέρδη περιφερειακών δραστηριοτήτων (ανακύκλωση, composte 

κ.α.) 
- Επιδότηση (ΕΣΠΑ, Κοινωνικής Οικονομίας κτλ) 

 
 



Ο χώρος μας 

 
 



Πως «επενδύουμε» το 60% 

 
 



 
 



Κατανομή 678 εγγεγραμμένων ΚοινΣΕπ 
(ποσοστό %) 

3 
20 

77 

Ένταξης 

Κοινωνικής Φροντίδας 

Συλλογικού και 
Παραγωγικού σκοπού 



Πόροι – Χρηματοδότηση-Κίνητρα ΚοινΣΕπ 

Κεφάλαιο της επιχείρησης 
 
Δωρεές τρίτων  
 
Έσοδα από την αξιοποίηση της περιουσίας της  
 
Έσοδα από την επιχειρηματική της δραστηριότητα 
 
Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και 
από άλλους θεσμικούς εθνικούς και κοινοτικούς πόρους 
 
Έχουν πρόσβαση στη χρηματοδότηση από το Ταμείο Κοινωνικής 
Οικονομίας, από το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και 
Ανάπτυξης και μπορούν να εντάσσονται στον Επενδυτικό Νόμο 
3908/2011 
 
Μπορούν να εντάσσονται σε προγράμματα στήριξης της 
επιχειρηματικότητας, καθώς και σε προγράμματα του ΟΑΕΔ για 
τη στήριξη της εργασίας 
 
 



Πόροι – Χρηματοδότηση-Κίνητρα ΚοινΣΕπ 

 
Εργαζόμενοι στις ΚοινΣΕπ, που ανήκουν στις ευάλωτες 
ομάδες του πληθυσμού και λαμβάνουν επιδόματα 
(πρόνοιας, επανένταξης κ.α.) συνεχίζουν να 
εισπράττουν αυτές τις παροχές, παράλληλα με την 
αμοιβή τους από την ΚοινΣΕπ 

 
Λήψη κοινωνικών πτυχών ως κριτήριο για την 
επιλογή αναδόχου σε δημόσιες συμβάσεις 
 
 



Βήματα εγγραφής 
ΒΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Βήμα 1ο  Ύπαρξη τουλάχιστον εφτά (7) ενδιαφερόμενων 
φυσικών προσώπων για την σύσταση μίας 
ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. «ένταξης» και πέντε (5) για την σύσταση 
Κοιν.Σ.Επ. Κοινωνικής Φροντίδας ή Συλλογικού 
Σκοπού 

 
 
 
 
Εδάφιο α’ της παρ. 2 του 
άρθρου 3 του Ν. 4019/11, 
όπως τροποποιήθηκε απο 
την παρ. ΙΓ2’ του άρθρου 
138 του Ν. 4052/12 
 

Βήμα 2ο  Σύνταξη καταστατικού  

Βήμα 3ο  Εγγραφή στο μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας 
του Τμήματος «Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας» της 
Διεύθυνσης «Κοινωνικής Προστασίας» του 
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης 
(Προσωρινή Βεβαίωση) 
 
Από την εγγραφή η Κοιν.Σ.Επ. αποκτά νομική 
προσωπικότητα και εμπορική ιδιότητα 

Βήμα 4ο  
 

Έναρξη στην Δ.Ο.Υ.  (μέσα σε 30 ημέρες απο την 
ημερομηνία οριστικής εγγραφής στο μητρώο) 

Βήμα 5ο  
 

•Υποβολή δικαιολογητικών στο Μητρώο 

Βήμα 6ο  
 

•Οριστική βεβαίωση 
 



ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ  
(ΣΥΣΤΑΣΗ) ΤΗΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΕΓΓΡΑΦΗΣ  ΣΤΟ  ΜΗΤΡΩΟ : 
 
 Καταστατικό υπογγεγραμμένο απο όλα τα μέλη  

 
 Αίτηση προς το μητρώο 

 
 Ξεχωριστές υπεύθυνες δήλωση του Ν. 1599/1986 

υπογγεγραμμένες απο το ενδιαφερομένο μέλος που να αναφέρει 
οτι δεν συμμετέχει σε άλλη Κοιν.Σ.Επ. ή διαφορετικά 
τα στοιχεία της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. στην οποία τυχόν συμμετέχει 

 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου και εφόσον 
πληρούνται οι προϋποθέσεις εγγραφής χορηγείται  έγγραφη 
Βεβαίωση Εγγραφής στο Μητρώο στην οποία αναφέρεται και 
ο αριθμός Μητρώου της Επιχείρησης  



ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚοινΣΕπ 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ : 
 

 Η προσκόμιση γραμματείου κόστους σύστασης εταιρείας   
 (70 € + 5 €/μέλος για περισσότερα απο 3)  
 Η κατάρτιση του καταστατικού απο συμβολαιογράφο  
 (500 € + 6 €/φύλλο +5 €/φύλλο για κάθε αντίγραφο) 
 Η παρουσία δικηγόρου στην υπογραφή του καταστατικού  
 Η καταχώριση στο Γ.Ε.Μ.Η. (10 €) 
 Η εγγραφή στον ΟΑΕΕ (περίπου 111 €/μέλος) 
 Η εγγραφή στο επιμελητήριο (ανάλογα με το επιμελητήριο) 
 Η καταβολή του Γραμμάτιου Κόστους Σύστασης 
 Η καταβολή φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου  
 (1% επί του κεφαλαίου που αναγράφεται στο καταστατικό) 
 Η καταβολή τέλους υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού  
 (1 ‰ επί του κεφαλαίου που αναγράφεται στο καταστατικό)  

Η εγγραφή στο μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας του 
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης γίνεται   

Α Τ Ε Λ Ω Σ 



ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ο.Υ. 
Δικαιολογητικά για την έναρξη στην Δ.Ο.Υ. : 
 

Βεβαίωση Εγγραφής στο Μητρώο 
Εγγεκριμένο Καταστατικό  
Αντίγραφο ταυτότητας όλων των μελών  
Συμπληρωμένη Δήλωση Έναρξης Εργασιών (έντυπο Μ2) 
Φυσική παρουσία Προέδρου 
Σφραγίδα με τα στοιχεία της επιχείρησης 

 

Οι Κοιν.Σ.Επ. τηρούν Β’ κατηγορίας βιβλία (απλογραφικά).  
Σε ενδεχόμενο που μέσα σε μία χρήση (έτος) πραγματοποίησουν έσοδα 
μεγαλύτερα του 1.500.000 € τότε απο την αμέσως επόμενη εντάσσονται 
υποχρεωτικά στα βιβλία της Γ’ κατηγορίας (διπλογραφικά). 
                                                         Άρθρο 4 του Ν. 4111/2013 



ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

Τα μέλη της Κοιν.Σ.Επ. μπορεί να είναι και εργαζόμενοι της, οι οποίοι 
αμείβονται για την παρεχόμενη εργασία και έχουν τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις που απορρέουν από την εργατική νομοθεσία.  
                                                                Παρ. 6, άρθρου 12 του Ν. 4019/11 

Μόνη η συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου με την ιδιότητα του μέλους - 
εταίρου, σε Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, δεν του προσδίδει 
εμπορική ιδιότητα και δεν δημιουργεί ασφαλιστικές ή φορολογικές 
υποχρεώσεις                                           Παρ. 4, άρθρου 3 του Ν. 4019/11 

Τα μέλη-εταίροι της Κοιν.Σ.Επ. με μόνη την ιδιότητα του μέλους, 
απαλλάσσονται από κάθε ασφαλιστική υποχρέωση ενώ για τα μέλη-
εταίρους που είναι και εργαζόμενοι προβλέπεται ασφαλιστικό καθεστώς 
εξαρτημένης εργασίας (ΙΚΑ) 
                                         Υπ’ αριθμ. 49/16-10-12 Εγκύκλιος του Ο.Α.Ε.Ε.  

Η παροχή υπηρεσιών προς εξυπηρέτηση του σκοπού της Κοιν.Σ.Επ. από 
μέλη της, τα οποία δεν βρίσκονται σε εργασιακή σχέση με αυτήν, γίνεται 
κατ' εφαρμογή των άρθρων 713 επ.ΑΚ με την επιφύλαξη του άρθρου 12 
του Ν. 2716/99                                      Παρ. 7, άρθρου 12 του Ν. 4019/11 



ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (2) 

ΜΕΛΗ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ 
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΟΥΣ (Π.Χ. ΙΚΑ) 

ΜΕΛΗ  ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΜΕΛΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ 
ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΑΜΟΙΒΗ (ΑΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ) 



Διαφορές ΕΕ - ΗΠΑ 
Χαρ/κά ΕΕ ΗΠΑ 

Ποιος ξεκινά 
την ΚΕ 

Συνήθως 
αποτέλεσμα 
συλλογικής δράσης  

Επιχειρηματίας 

Στόχοι  Πρωτίστως 
κοινωνικοί 

Κοινωνικοί και 
οικονομικοί 

Μορφή  Κυρίως μη-
κερδοσκοπική με 
παραγωγικές δραστ/τες 

Ποικίλη (συνήθως 
κερδοσκοπικές) 

Λήψη 
αποφάσεων 

Δημοκρατική 
«ένα άτομο – μια 
ψήφος» 

Συμμετοχή ομάδων 
   ενδιαφέροντος 

Επιχειρηματίας 
Διαφάνεια  
 
 



H διάκριση των επιχειρήσεων (Dees 2001) 
Καθαρά 
Φιλα/κή 

Υβριδική Καθαρά 
Εμπορική 

Κίνητρα Καλή θέληση Σύνθετα Προσωπικό 
συμφέρον 

Δράση Οδηγείται από 
την αποστολή 

Ισορροπία 
αποστολής-
αγοράς 

Οδηγείται από 
την αγορά 

Στόχοι Δημιουργία 
κοινωνικής 
αξίας 

Δημιουργία 
κοινωνικής και 
οικονομικής 
αξίας 

Δημιουργία 
οικονομικής 
αξίας 

Προορισμός 
εισοδήματο
ς/κερδών 

Προς την 
επίτευξη του 
σκοπού 

Επενδύονται 
στην επιχ – 
ανάπτυξη 
(ίσως 
αναδιανομή) 

Διανέμονται 
συχνά στους 
μετόχους 



H διάκριση των επιχειρήσεων  
(Alter 2007) 

ΜΚΟ ΜΚΟ με 
παραγωγικές 
δραστ/τες 
(έσοδα) 

Κοινωνική 
επιχείρηση 

Κοινωνικά 
Υπεύθυνη 
επιχείρηση 

Επιχείρηση 
με  
πρακτικές 
ΕΚΕ 

Κερδοσκο-
πική 
επιχείρηση 

Υβριδικές 
επιχειρήσεις  



Κοινωνικός επιχειρηματίας 
 
Οι κοινωνικοί επιχειρηματίες είναι άτομα που επιδιώκουν 

να εισάγουν καινοτόμες λύσεις στα πιο απαιτητικά 
κοινωνικά θέματα, όπως: 
–   η ανεργία  
–   η φτώχια  
–   ο κοινωνικός αποκλεισμός ομάδων 
–   η απειλή της κοινωνικής συνοχής  
–   η προστασία του περιβάλλοντος 
–   η υγεία και η εκπαίδευση  

  
 
Είναι φιλόδοξοι και επίμονοι, εντοπίζουν κάποιο μείζον 

κοινωνικό πρόβλημα και προσφέρουν νέες ιδέες που 
φέρουν ουσιαστική αλλαγή 

 



Ιστορικά παραδείγματα κοινωνικών 
επιχειρηματιών (1) 

Susan B. Anthony (ΗΠΑ):  
 
  Υπέρμαχος των γυναικείων 

δικαιωμάτων στις ΗΠΑ, όπως 
του δικαιώματος «διαχείρισης 
περιουσίας»  

 
 



Ιστορικά παραδείγματα κοινωνικών 
επιχειρηματιών (2) 

Vinoba Bhave (Iνδία):  
   
   Ιδρυτής και ηγέτης του 

κινήματος «Land Gift 
Movement» - προχώρησε σε 
αναδιανομή 7,000,000 εκτ. 
γης - που δόθηκαν ως δωρεά 
από πλούσιους καθώς και 
1000 χωριών - σε φτωχούς 



Ιστορικά παραδείγματα κοινωνικών 
επιχειρηματιών (3) 

 
Florence Nightingal (Η.Β):  
 
   Ιδρύτρια της σύγχρονης 

νοσηλευτικής  
   
  Ίδρυσε την πρώτη σχολή για 

νοσοκόμες και υπήρξε 
υπέρμαχος της βελτίωσης των 
συνθηκών στα νοσοκομεία 



Ιστορικά παραδείγματα κοινωνικών 
επιχειρηματιών (4) 

Jean Monnet (Γαλλία):  
 
   «Υπεύθυνος» για την αναδιάρθρωση της 

Γαλλικής οικονομίας μετά των 2ο 
Παγκόσμιο Πόλεμο  

  
   και την ίδρυση των:   

–  European Coal and Steel Community (ECSC)  
–  European Common Market  

  
       «γονείς» της ΕΕ  



Σύγχρονοι κοινωνικοί επιχειρηματίες (1) 

 Blake Myconskie (ΗΠΑ) 
 
   Το 2006 είχε την καινοτόμα ιδέα 

να ιδρύσει μια εταιρεία 
παπουτσιών στο Τέξας την 
TOMS όπου για κάθε ζευγάρι 
που πωλούνταν θα έκανε δωρεά 
ένα ζευγάρι σε κάποιον που το 
είχε ανάγκη.  

    
  Το concept και ο Blake έχουν γίνει 

σήμερα διάσημοι και η εταιρεία 
έχει αναπτυχθεί και σε άλλους 
κλάδους.  

 



Σύγχρονοι κοινωνικοί επιχειρηματίες (2) 

William Foote (ΗΠΑ) 
Ιδέα μετά από ένα ταξίδι στο Μεξικό: 
 
    Ίδρυση ενός οργανισμού που θα 

παρέχει δάνεια σε αγρότες σε φτωχές 
χώρες 

 
    Ξεκίνησε την προσπάθεια του στην 

EcoLogic Development Fund, μία μη 
κερδοσκοπική εταιρεία στο 
Cambridge, Mass. που εστιάζει σε 
επιχειρήσεις με περιβαλλοντική 
συνείδηση. Από το 2007 έχει τη δική 
του επιχείρηση. Έχει δώσει δάνεια 
ύψους $260  



Σύγχρονοι κοινωνικοί επιχειρηματίες (3) 
Sue Riddlestone and Pooran Desai (ΗΒ) 
 
Η  BioRegional – επενδύει στη βιωσιμότητα επιχειρήσεων 

και κοινωνιών 
      
Μεταξύ άλλων έχουν δημιουργήσει το  βραβευμένο BedZED 

eco-village στο Λονδίνο όπου έχουν και τη βάση τους  
 
Σε αυτό ζουν 100 οικογένειες και λειτουργούν επιχειρήσεις 
 
Έρευνες έδειξαν ότι οι κάτοικοι του χωριού: 

Έχουν καλύτερη ποιότητα ζωή και αίσθημα 
συλλογικότητας 
Μείωσαν τη χρήση της ενέργειας για θέρμανση (77%) και 
ηλεκτροδότηση (45%) 
Μείωση της χρήσης νερού (58% κάτω από το μέσο της 
τοπικής κοινωνίας) 
Μείωση των αυτοκινήτων 
Υψηλά ποσοστά ανακύκλωσης κλπ 

Βραβείο 
κοινωνικής 
επιχειρηματικότητ
ας 2011 από την 
Schwab 
Foundation  



Οι κοινωνικοί επιχειρηματίες ως 
«πράκτορες» της αλλαγής (Change Agents) (1) 

– Υιοθετούν μία αποστολή για τη δημιουργία και 
την διατήρηση κοινωνικής – και όχι μόνο – 
οικονομικής αξίας  

 
– Αναγνωρίζουν μία νέα ευκαιρία και δείχνουν 

επίμονη για την επιδίωξη της αποστολής τους  
 
– Εμπλέκονται σε μία διαδικασία συνεχούς 

μάθησης, αλλαγής και καινοτομίας 



 
– Δεν περιορίζονται από τους πόρους που 

κατέχουν 
 
– Επιδεικνύουν υψηλό αίσθημα απολογισμού 

(accountability) προς τις κοινότητες/άτομα 
που απευθύνονται και τα αποτελέσματα που 
παράγουν 

Οι κοινωνικοί επιχειρηματίες ως 
«πράκτορες» της αλλαγής (Change Agents) (2) 



Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ΚΕ 

Την οδηγεί η αποστολή της 
κι όχι το κέρδος 

Είναι «υπόλογος» στις 
ομάδες ενδιαφέροντος όχι 

στους μετόχους μόνο 

Υιοθετεί καινοτόμες λύσεις 
σε θέματα κοινωνικά και 

περιβαλλοντικά 

Ενισχύει την ανάπτυξη 
φέρνοντας ισότητα και 

σταθερότητα στην κοινωνία 

«Έχει πάθος και 
προσωπικό 
ενδιαφέρον» 

Δεν είναι γραφειοκρατική  

Φέρνει ριζική αλλαγή  

Χτίζει, διατηρεί και 
χρησιμοποιεί το 

κοινωνικό κεφάλαιο 

Τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά της 

Κοινωνικής 
Επιχείρησης 



Κίνητρα ανάληψης κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας 

Συναισθηματική 
εμπάθεια 
Νοητική κρίση 
(λάθος) 

 
Αυτό-παρακίνηση 
Αυτεπάρκεια* 

 Κατεύθυνση 
Στήριξη άλλων 

Αντιλαμβανόμενη 
επιθυμία 

Αντίληψη 
εφικτότητας  

Πρόθεση 
δράσης 

Συμπεριφορά 
ως κοινωνικός 
επιχειρηματίας 

Κοινωνική 
επιχείρηση 

Υποστηρικτές 

Χαρακτηριστικά 

*Self-efficacy: Η 
αντίληψη ότι 
μπορώ να πετύχω 
στόχους/σκοπούς 



ΤΟ μοντέλο κοινωνικής επιχειρηματικότητας POCD 
(People, Opportunity, Context, Deal)  

Άνθρωποι 
(P) 

Ευκαιρία (Ο) 

Συναλλαγή 
(D) 

Πλαίσιο (C) 

Συνταίριασμα  

P: Σωστοί άνθρωποι; 
O: Ελκυστική ευκαιρία για 

παροχή κοινωνικής αξίας; 
C: Ελκυστικό πλαίσιο 

(περιβάλλον – φίλτρο- 
αλληλεπίδραση); 

D: Προσέλκυση πόρων;  



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 



Πηγές ιδεών κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας 

Personal 
experiences 

Serendipity  
or accidental 

discovery 

Systematic  
or intentional 

search 

Awareness generated by 
media, personal and 

professional networks 

Hobbies or 
avocations 

Προσωπική 
εμπειρία 

Χόμπι 
Ασχολίες 

Συστηματική 
έρευνα 

 

Τυχαία 
ανακάλυψη 

 

Γνώση από ΜΜΕ, 
δίκτυα, επάγγελμα 

 



1 

Χρήση νέων πηγών εργασίας ή άλλων πόρων 

Μία νέα διαδικασία παραγωγής υπαρχόντων 
προϊόντων, υπηρεσιών, προγραμμάτων  

Καινοτομία στην κοινωνική επιχειρηματικότητα 

Η δημιουργία νέων προϊόντων ή υπηρεσιών 

Παροχή ενός υπάρχοντος προϊόντος, υπηρεσίας 
προγράμματος σε μία νέα ή υπο-εξυπηρετούμενη αγορά 

2 

3 

4 

Χρήση νέας δομής επιχείρησης  5 

Νέοι τρόποι προσέγγισης των επωφελούμενων 6 

Χρήση νέου μοντέλου χρηματ/σης της επιχείρησης 7 



Αναγνώριση ευκαιρίας 
Προσθήκη αξίας 

μέσω της λύσης ενός 
προβλήματος ή την 
ικανοποίηση μίας 

ανάγκης   

Ικανότητα 
προσθήκης 
αξίας στον 

πελάτη 

Ικανότητα 
δημιουργίας 
αγοράς   και 

κέρδους 

Ικανότητα 
επιχειρηματία     

να την 
επιδιώξει 

Χαρακτηριστικά 
μίας κοινωνικής 

ευκαιρίας 



Κριτήρια μέτρησης της κοινωνικής 
αξίας μίας κοινωνικής ευκαιρίας 

Social  
need 

Achievable 
impact 

Social return  
on investment 

Community  
support 

Mission 
alignment 

Κοινωνική 
ανάγκη 

 

Κοινωνική 
απόδοση 

επένδυσης 

Υποστήριξη 
κοινότητας 

 

Προσδοκώμενη 
επίπτωση 

 

Συνταίριασμα 
με αποστολή 

 

*Stakeholders 



Κριτήρια μέτρησης της βιωσιμότητας 
μίας κοινωνικής ευκαιρίας 

Customer 
need/want 

Market share 

Investor  
interest Market size 

Window of 
opportunity 

Ανάγκες 
πελατών 

Μερίδιο 
αγοράς 

 

Μέγεθος 
αγοράς 

 

Ενδιαφέρον 
επενδυτών 

 

Παράθυρο 
ευκαιρίας 



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; Ποιος είναι ο πελάτης 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) 



Η  Grameen Bank 
 (τράπεζα του χωριού) 

             Ξεκίνησε στο Μπαγκλαντές το 1977 ως ερευνητικό 
πρόγραμμα από τον καθηγητή Muhammad Yunus - 
ιδρύθηκε το 1983  

 
ο Muhammad Yunus το 2006 πήρε το Νόμπελ Ειρήνης  
 
Εισήγαγε το σύστημα της «μικροπίστωσης» (microcredit) 

όπου κατά το δανεισμό δε ζητούνται εγγυήσεις 
φερεγγυότητας από τους δανειζόμενους   

 
Μόνος όρος είναι η υποχρέωση δανεισμού ανά ομάδες των 

πέντε και η αλληλοβοήθεια. 



Στόχοι προγράμματος - τράπεζας 
 
1.   Να ξεριζώσει την τοκογλυφία και την εκμετάλλευση σε 

βάρος των πάμπτωχων αγροτών/τισσών στα χωριά του 
Μπαγκλαντές 

  
2. Να μπορέσει να δώσει κίνητρα για ανεξαρτησία και 

αυτοδιαχείριση της γης από τους ίδιους τους χωρικούς 
οι οποίοι μαστίζονταν από την ανεργία.  
 

Η τράπεζα, αρχικά, έλαβε επιχορηγήσεις από το 
κράτος, αλλά σταδιακά έγινε αυτάρκης και πλέον 
βασίζεται κυρίως στις πλάτες των δανειζόμενων και των 
αγροτών καταθετών  



Βασική αρχή 
Η  ενίσχυση μονάχα των φτωχών στρωμάτων με 

προτεραιότητα στη δανειοδότηση -μάλιστα χωρίς γραπτά 
συμβόλαια- των φτωχότερων από αυτούς 

 
Ο Yunus, μάλιστα, θέλησε να ενισχύσει πολύ περισσότερο 

τις αγρότισσες οι οποίες ως γυναίκες ήταν χρόνια 
παραγκωνισμένες, μολονότι θεωρούνται στο 
Μπαγκλαντές μακράν πιο αποτελεσματικές στην 
οικονομική αλλά και οικιακή διαχείριση. 

 
 
  



Οι αριθμοί επιβεβαιώνουν  
Μετοχική σύνδεση:  
– 94% δανειολήπτες και  
– 6% Κυβέρνηση του Μπανγκλαντές. 

 
Έχει 2.000 σε 69.000 χωριά  

 
Προσωπικό: 17.000 άτομα 
 
Αρ. δανειοληπτών: 6,5 εκατ(το 97% είναι γυναίκες)  
 
Συνολικές χορηγήσεις : 4 δις € 
 
Κακοπληρωτές: 1%,  
 
Το 64% των δανειοδοτηθέντων ξεπέρασε το όριο της 
φτώχειας 



????? 
Η κυβέρνηση πιέζει – αρχικά με την επιβολή 

υποχρεωτικής συνταξιοδότησης 
του Yunus- να θέσει τη Grameen υπό τον 
έλεγχό της 

 
 Για πρώτη φορά, το μοναδικό ίδρυμα που 

έφερε ανάπτυξη μετά από χρόνια στα 
χωριά του Μπαγκλαντές βρίσκεται 
σε κίνδυνο  
 



Από πού να ξεκινήσω; 

Ashoka: www.ashoka.org, www.changemakers.net, 
www.ashokau.org 
Aspen Institute: www.aspeninstitute.org 
Echoing Green: www.echoinggreen.org 
Net Impact: www.netimpact.org 
Skoll Foundation: www.skollfoundation.org/socialedge 
Social Enterprise Alliance: www.se-alliance.org 

http://koinsep.org/
http://koinsep.org/
http://koinsep.org/
http://koinsep.org/
http://koinsep.org/
http://koinsep.org/
http://koinsep.org/


Websites για τις εξελίξεις στην ΚΕ 
1. E-180: www.e-180.com 
2. CSR Wire: www.csrwire.com 
3. Change.org – Social entrepreneurship: 

http://socialentrepreneurship.change.org 
4. Stanford Social Innovation Review: 

www.ssireview.org 
5. Fast Company – Social Responsibility: 

www.fastcompany.com/topics/ethonomics 
6. Social edge: www.socialedge.org 
7. Next Billion: www.nextbillion.net 
8. Alltop: Social entrepreneurship: http://social-

entrepreneurship.alltop.com 
9. Alltop Good: http://good.alltop.com 

http://koinsep.org/
http://koinsep.org/
http://koinsep.org/
http://koinsep.org/
http://koinsep.org/
http://koinsep.org/
http://koinsep.org/
http://koinsep.org/
http://koinsep.org/
http://koinsep.org/


Ελληνικά websites 
Δίκτυο ΚοινΣΕπ http://koinsep.org/  
http://www.social-economy.com/  
Ινστιτούτο Κοινωνικής Οικονομίας 
http://www.startupgreece.gov.gr/el/cont
ent 
Κοινωνία πολιτών 
http://www.oikosocial.gr/ 
 
 

 

http://koinsep.org/
http://www.social-economy.com/
http://www.startupgreece.gov.gr/el/content
http://www.startupgreece.gov.gr/el/content
http://www.oikosocial.gr/


 
nglaveli@auth.gr 
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