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ΤΡΙΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
 

Σημαντικοί Όροι: Τρίτος Τομέας, μη κερδοσκοπικός τομέας, κοινωνία των πολιτών, 

απασχόληση, ανάπτυξη   

 

Περίληψη 

Ως ένα  από τα πιο σύνθετα σύγχρονα αντικείμενα στις κοινωνικές επιστήμες ο 

Τρίτος Τομέας περιγράφεται και προσδιορίζεται από έννοιες που έχουν εισέλθει 

δυναμικά στο δημόσιο διάλογο κατά τα τέλη του 20ου αιώνα: Μη κερδοσκοπικός - 

μη κυβερνητικός τομέας, τρίτο σύστημα, κοινωνική οικονομία, κοινωνία των 

πολιτών, εθελοντισμός, κοινωνικές επιχειρήσεις και άλλοι συγγενείς όροι και έννοιες 

που χρησιμοποιούνται συνήθως ως αυτονόητοι, παρότι σε μεγάλο βαθμό είναι 

αμφίσημοι και ασαφείς.  

Τις τελευταίες δεκαετίες ο Τρίτος Τομέας προτείνεται ως νέα διέξοδος για την 

αντιμετώπιση της διαρκώς αυξανόμενης ανεργίας και στις δυο πλευρές του 

Ατλαντικού και για την προώθηση της κοινωνικής συνοχής με προσπάθειες 

καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού. Η εξασφάλιση εργασίας αποτελεί το 

κλειδί για την ανάπτυξη και ο Τρίτος Τομέας θεωρείται ότι αποτελεί δυνητική πηγή 

απασχόλησης ιδιαίτερα για τα άτομα που βρίσκονται ή κινδυνεύουν από κοινωνικό 

και εργασιακό αποκλεισμό. 

Η εργασία αυτή στοχεύει να ανιχνεύσει, να καταγράψει και να αιτιολογήσει τους 

τρόπους με τους οποίους ο Τρίτος Τομέας συμβάλει στη δημιουργία ευκαιριών 

απασχόλησης. Η ανάπτυξη και επέκταση του Tρίτου Tομέα μπορεί να αποτελέσει 

διέξοδο από τη μάστιγα της ανεργίας και να λειτουργήσει αποτελεσματικά  για την 

ενδυνάμωση της δημοκρατικής συμμετοχής των πολιτών.  

 

Η επιτυχής έκβαση του εγχειρήματος για έναν αποτελεσματικό Τρίτο Τομέα και στη 

δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης απαιτεί ανθρώπους με διάθεση προσφοράς, 

γνώση και θέληση να ακούσουν. Όπως έλεγε ο Ντοστογέφσκι, «ο καθένας από μας 

είναι υπεύθυνος για το κάθε τι ενώπιον όλων». 
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THIRD SECTOR AND EMPLOYMENT PROSPECTS 

Keywords: Third Sector, voluntary and non-profit sector, civil society, employment, 

growth and development. 

Abstract 

One of the most contemporary, modern and at the same time complex and under research 

themes of the Social Sciences is the Third Sector', which can be defined and described by 

concepts and words, which also have been introduced dynamically into the public 

dialogue at the end of the 20th century, such as: 'non-profit' – 'non-governmental sector', 

'third system', 'social economy', 'society of citizens', 'volunteering', 'social economy' and 

'social enterprises', and other relative terms and concepts, that are being used often as 

self-implicit, even though to a large extent they are vague, dubious, questionable, and 

debatable. Over the past decades, it can be pointed out that the Third Sector can be 

suggested as the new way-out, the alternative solution that can deal efficiently and 

effectively – therefore successfully - with unemployment, which constantly increases in 

both sides of the Atlantic, as well as the advancement and the promotion of social 

cohesion, by performing continuous attempts of eliminating social exclusion.  

The finding of a job position and the securement of employment is the key of 

development and growth, whilst the Third Sector can be considered as the potential 

source of employment, particularly for people who currently are or will be in danger of 

suffering in the future from social and work exclusion. Such employment aims to detect, 

write down and justify all the ways that the Third Sector employs and practices to 

contribute in the creation and development of work opportunities. The development and 

the extension of the Third Sector can constitute simultaneously the tool, the cure and the 

exit from the “plague” of unemployment, and eventually operate effectively for 

strengthening further the social engagement, the democratic participation of all citizens 

and their (social) empowerment. The successful outcome of such attempt for having an 

effective Third Sector and for creating numerous work opportunities and job placements 

depends on specific prerequisites and conditions: it is essential to have people, who have 

the desire and the will to offer and contribute to the society and its members, and to have 

people who have the knowledge and will to listen. Dostoyevsky once said: “everybody 

and each one of us is responsible for everything that there is in front of everyone”.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ & ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

Δεν αποτελεί έκπληξη ότι η έννοια της Κοινωνίας Πολιτών παραμένει διφορούμενη 

και αμφίσημη. Η χρήση της καλύπτει ένα ευρύτατο φάσμα φορέων, συλλογικοτήτων 

και θεσμών, καθώς επίσης και ιδεών που σχετίζονται με την νοηματοδότηση της 

δημοκρατίας, τη δημόσια σφαίρα, το πλουραλισμό, την ατομική ελευθερία και την 

κοινωνική αλληλεγγύη. Ο λεγόμενος Τρίτος Τομέας, η εθελοντική δραστηριότητα, 

αντιπροσωπεύουν ένα πολύ ενδιαφέρον, σχεδόν μοναδικό, πεδίο διερεύνησης 

θεμάτων που αφορούν την οικονομία, τη πολιτική, την κουλτούρα και τις 

πολιτισμικές πρακτικές (Αφουξενίδη και Γαρδίκη, 2014, σελ. 2).  

 

Ως ένα  από τα πιο σύνθετα σύγχρονα αντικείμενα στις κοινωνικές επιστήμες ο 

Τρίτος Τομέας περιγράφεται και προσδιορίζεται από έννοιες που έχουν εισέλθει 

δυναμικά στο δημόσιο διάλογο κατά τα τέλη του 20ου αιώνια: Μη κερδοσκοπικός - 

μη κυβερνητικός τομέας, τρίτο σύστημα, κοινωνική οικονομία, κοινωνία των 

πολιτών, εθελοντισμός, κοινωνικές επιχειρήσεις και άλλοι συγγενείς όροι και έννοιες 

που χρησιμοποιούνται συνήθως ως αυτονόητοι, παρότι σε μεγάλο βαθμό είναι 

αμφίσημοι και ασαφείς. Ο Τρίτος Τομέας αποτελεί ένα κρίσιμο και πολυσήμαντο 

πεδίο σχεδιασμού πολιτικών, όπως και δραστηριοποίησης πολλών εκατομμυρίων 

ανθρώπων σε παγκόσμιο επίπεδο (Ζάννης, 2013). 

Η σύγχρονη έννοια του μη κερδοσκοπικού τομέα έχει προσδιοριστεί με μεγαλύτερη 

ακρίβεια και έχει ευρέως διαδοθεί σε ολόκληρο τον κόσμο μέσω ενός φιλόδοξου 

διεθνούς ερευνητικού προγράμματος που δρομολογήθηκε στις αρχές της δεκαετίας 

του 1990, με πρωτοβουλία του πανεπιστημίου Johns Hopkins (Βαλτιμόρη, ΗΠΑ) για 

τον εντοπισμό και τον υπολογισμό του μεγέθους και της δομής του, την ανάλυση των 

προοπτικών ανάπτυξης και την εκτίμηση των επιπτώσεών του στην κοινωνία. Τα 

διάφορα στάδια του προγράμματος καλύπτουν τον μη κερδοσκοπικό τομέα σε 36 

χώρες των πέντε ηπείρων. Το πρόγραμμα αυτό διερεύνησε οργανώσεις που 

πληρούσαν τα πέντε βασικά κριτήρια του «δομικολειτουργικού ορισμού» των μη 

κερδοσκοπικών οργανώσεων. Κατά συνέπεια, οι οργανώσεις αυτές είναι: 
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α) Οργανισμοί, δηλαδή σχήματα με θεσμική δομή και παρουσία. Πρόκειται συνήθως 

για νομικά πρόσωπα. 

 

β) Ιδιωτικές οργανώσεις, δηλαδή θεσμικά διαχωρισμένες από την κυβέρνηση, παρότι 

ενδέχεται να χρηματοδοτούνται από το δημόσιο και να έχουν δημόσιους υπαλλήλους 

στα διοικητικά τους συμβούλια. 

 

γ) Αυτοδιοικούμενες οργανώσεις, δηλαδή οργανώσεις που μπορούν να ελέγχουν τις 

δραστηριότητές τους και να επιλέγουν και να παύουν κατά βούληση τα διοικητικά 

τους συμβούλια. 

 

δ) Μη κερδοσκοπικές διανεμητικές, δηλαδή μη κερδοσκοπικές οργανώσεις που 

μπορούν να αποκομίζουν κέρδη τα οποία όμως πρέπει να χρησιμοποιούνται για την 

προαγωγή της βασικής αποστολής τους και όχι να διανέμονται στους ιδιοκτήτες, τα 

μέλη, τα ιδρυτικά μέλη ή τους διοικητικούς φορείς των οργανώσεων αυτών. 

 

ε) Εθελοντικές οργανώσεις, πράγμα που σημαίνει δύο τινά: πρώτον, η ιδιότητα 

μέλους ούτε είναι υποχρεωτική ούτε επιβάλλεται από τον νόμο και, δεύτερον, πρέπει 

να έχουν εθελοντές που συμμετέχουν στις δραστηριότητες ή τη διαχείρισή τους 

(CIRIEC, 2012, σελ. 22).  

 

Ο Τρίτος Τομέας καταλαμβάνει έναν διακριτó χώρο στις σύγχρονες κοινωνίες. Έναν 

χώρο που προκύπτει από τις ανεπάρκειες ικανοποίησης μίας σειράς κοινωνικών 

αναγκών των σύγχρονων κοινωνιών. Αλλά οι μη κερδοσκοπικές-μη κυβερνητικές 

οργανώσεις δεν αποτελούν απλά μία «λύση ανάγκης». Εξαιτίας των κύριων 

οργανωσιακών τους χαρακτηριστικών, έχουν μία σειρά απó συγκριτικά 

πλεονεκτήματα σε σχέση με τις κρατικές οργανώσεις και τις οργανώσεις της αγοράς 

ιδιαίτερα στο πεδίο της κοινωνικής φροντίδας. Τα «οργανωσιακά πλεονεκτήματά» 

τους εντοπίζονται στις εξής διαστάσεις: Στη σχέση κόστους - αποτελεσματικότητας, 

στις δυνατότητες ευελιξίας στη λήψη αποφάσεων και στο σχεδιασμό παρεμβάσεων, 

στη μεγαλύτερη εμπιστοσύνη του κοινού προς αυτές, στη δυνατότητα πρόσβασης σε 

κοινωνικά αποκλεισμένες ομάδες, στην επικέντρωση σε ιδιαίτερης φύσης ομάδες- 

στόχους, στην προσαρμοστικότητα των υπηρεσιών στις ιδιαίτερες ανάγκες τους και 

στη δυνατότητα ενσωμάτωσης των αποδεκτών τη κοινωνικής φροντίδας στην 
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κοινωνία (Ζάννης, 2006, σελ. 21). Συνεπώς ο Τρίτος Τομέας είναι τομέας της 

οικονομικής ζωής, στον οποίο αναπτύσσουν δραστηριότητα άτομα με σκοπό όχι το 

κέρδος αλλά την κοινωνική ωφέλεια έναντι μιας μορφής αποζημίωσης, που δεν 

υπερβαίνει κάποια όρια (Βουτσάκης, 2004, σελ. 37), δηλαδή χρησιμοποιείται ως 

έννοια για να περιγράψει τις οργανώσεις που δεν είναι ούτε δημόσιες ούτε ιδιωτικές.  

Η απασχόληση συνιστά αναγνωρισμένο ανθρώπινο δικαίωμα. Η Οικουμενική 

Διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου περιλαμβάνει το 

δικαίωμα στην εργασία, αναγνωρίζοντας έτσι ότι πολλές από τις διακηρύξεις για τα 

ανθρώπινα δικαιώματα δεν μπορούν να εξασφαλιστούν χωρίς την εξασφάλιση 

αμειβόμενων θέσεων εργασίας.  Η απασχόληση, και η ποιότητα αυτής, είναι ζωτικής 

σημασίας για τη μείωση της φτώχειας. Η παγκόσμια ατζέντα για την απασχόληση 

επιδιώκει να τη θέσει στο επίκεντρο των οικονομικών και κοινωνικών πολιτικών, έτσι 

ώστε να εξελίσσεται τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά επί τα βελτίω. (ΙLO/Christoph, 

& Berg, 2009, p. 41 – 42).  

Η θέση και η σημασία της εργασίας στη σύγχρονη κοινωνία είναι προφανής. 

Αποτελεί θεμελιώδη κοινωνικοποιητικό παράγοντα και επηρεάζει σημαντικά τη 

συγκρότηση της δομής του υποκειμένου, με την  εργασία να γίνεται μέρος της 

ταυτότητας του υποκειμένου, αν όχι ο κύριος προσδιορισμός του (ΙΝΕ/Ρόμπολης, 

2003, σελ. 9). Στην αντίπερα όχθη, η ανεργία, από οικονομική σκοπιά, ορίζεται ως η 

ύπαρξη πλεονάζοντος εργατικού δυναμικού σε σχέση με τις ανάγκες στην αγορά 

εργασίας (Παπαρρηγοπούλου, 2007, σελ. 6).  

Η ανεργία παράγει και παράγεται από την κοινωνική ανισότητα. Είναι ο πρώτος και ο 

πλέον άμεσος θεματικά χώρος που συνδέεται με το φαινόμενο της φτώχιας. Η 

ανεργία πλήττει περισσότερο συγκεκριμένες πληθυσμιακές ομάδες και επαγγέλματα, 

τόσο κοινωνικά όσο και γεωγραφικά, και ταυτοχρόνως, οι ομάδες που πλήττονται 

από την ανεργία γίνονται ευκολότερα αντικείμενο εκμετάλλευσης και άσκησης 

άνισων κοινωνικών πρακτικών σε σχέση με τις ομάδες που προστατεύονται από το 

εργασιακό, υγειονομικό και ασφαλιστικό σύστημα. Επίσης, φαίνεται ότι η κατάσταση 

και το βίωμα της ανεργίας έχει άμεσα συνέπειες στις κοινωνικές και οικογενειακές 

σχέσεις του άνεργου, αλλά και στην κοινωνική του συμμετοχή συνολικά 

(ΙΝΕ/Παλιός, 2003, σελ. 18).  

Η απασχολησιμότητα συνήθως ορίζεται ως ο συνδυασμός παραγόντων και 

διαδικασιών που επιτρέπουν στους ανθρώπους να εξελίσσονται προς την 

απασχόληση, ή να παραμένουν σε μια θέση εργασίας, ή και να ανέρχονται στο χώρο 



4 
 

εργασίας. Καθώς τα άτομα ενισχύουν τις δεξιότητές τους, αναπτύσσουν εμπειρία, και 

γίνονται πιο ανταγωνιστικοί υποψήφιοι για εργασία, η απασχολησιμότητα τους 

βελτιώνεται. Ακόμη και αν η θέση τους στην αγορά εργασίας δεν αλλάζει ποτέ, η 

απασχολησιμότητα τους μπορεί να έχει βελτιωθεί. Η έννοια της απασχολησιμότητας 

δίνει έμφαση στις δεξιότητες του ατόμου και στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων. Η 

σημασία της έννοιας αυτής έχει αυξηθεί καθώς οι επιχειρήσεις παγκοσμίως έχουν 

απομακρυνθεί από ένα εργατικό δυναμικό με μακροχρόνια θητεία υπέρ των πιο 

βραχυπρόθεσμων, μεταβατικών ρυθμίσεων. Οι εργαζόμενοι σήμερα απασχολούνται, 

κατά μέσο όρο, μόνο ορισμένα χρόνια σε μια δουλειά σε αντίθεση με τις 

προηγούμενες γενιές που μπορεί να είχαν περάσει ολόκληρη την καριέρα τους σε μία 

εταιρεία (Garrido & Sullivan &  Gordon, 2010, p. 19).  

Τις τελευταίες δεκαετίες ο Τρίτος Τομέας προτείνεται ως η νέα διέξοδος για την 

αντιμετώπιση της διαρκώς αυξανόμενης ανεργίας και στις δυο πλευρές του 

Ατλαντικού και της προώθησης της κοινωνικής συνοχής με προσπάθειες 

καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού. Φυσική συνέπεια αυτών των 

εξελίξεων, η θεσμική – οργανωσιακή έκφραση της κοινωνίας των πολιτών, ο Τρίτος 

Τομέας, να υποστηρίζεται και να αναπτύσσεται ραγδαία σε ολόκληρο τον δυτικό 

κόσμο (και όχι μόνο) κατά το τελευταίο τέταρτο του 20
ου

 αιώνα (Ζάννης, 2013, σελ. 

105). 

Η παρούσα εργασία στοχεύει να διερευνήσει τη συμβολή του Τρίτου Τομέα στη 

δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης, τους τρόπους αντιμετώπισης του κοινωνικού 

αποκλεισμού μέσω της ενίσχυσης της απασχολησιμότητας άνεργων ατόμων, 

ιδιαίτερα εκείνων που ανήκουν σε μειονεκτούσες ομάδες και μέσω της συνακόλουθης 

δημιουργίας κοινωνικού κεφαλαίου. Η ανάπτυξη και επέκταση του Tρίτου Tομέα ως 

μέσο ενίσχυσης/προώθησης της απασχόλησης μέσω των πολυεστιακών  

δραστηριοτήτων που υλοποιεί, μπορεί να αποτελέσει διέξοδο από τη μάστιγα της 

ανεργίας και να λειτουργήσει αποτελεσματικά  για την ενδυνάμωση της 

δημοκρατικής συμμετοχής των πολιτών. Άλλωστε οι προοπτικές απασχόλησης 

αποτελούν έναν από τους κυριότερους στόχους που καλείται να εκπληρώσει ο Τρίτος 

Τομέας για τους «πολίτες εκτός των τειχών».  

Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε στη συγγραφή της εργασίας είναι η 

βιβλιογραφική επισκόπηση σε δευτερογενείς πηγές πληροφόρησης, η διαδικτυακή 

έρευνα για συλλογή επιστημονικών άρθρων, καθώς και η χρήση πρωτογενών πηγών 
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όπως εκθέσεις διεθνών οργανισμών, έγγραφα/κείμενα πολιτικής μη κερδοσκοπικών 

οργανισμών & φορέων. 

Τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί το ενδιαφέρον για τον Τρίτο Τομέα καθώς αρκετές 

μελέτες και θεωρητικές προσεγγίσεις, έχουν βοηθήσει στην αποσαφήνιση ορισμένων 

του πλευρών ιδιαίτερα σε ότι αφορά την συσχέτιση  με το κράτος και τη δημόσια 

σφαίρα και με την συνεισφορά που μπορεί να έχει στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, 

σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο. Παρόλα αυτά η πολυσημία και ο κατακερματισμός 

που τον χαρακτηρίζουν ως επιστημονικό πεδίο δυσκολεύουν την επιστημονική 

θεώρηση και τεκμηρίωση. Με δεδομένο ότι ως επιστημονικός κλάδος είναι σχετικά 

καινούριος, με τις συνακόλουθες  πρακτικές του εφαρμογές μόλις τα τελευταία 

χρόνια να αναπτύσσονται, η βιβλιογραφία δεν είναι τόσο εκτενής και απαιτείται 

διεξοδική διερεύνηση τόσο σε επίπεδο βιβλιογραφικής επισκόπησης όσο και 

αξιοποίηση πρωτογενών πηγών. 

Στη βάση αυτή καταβλήθηκε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να παρουσιαστούν τα 

βασικά του χαρακτηριστικά γνωρίσματα και κυρίως αυτά που συσχετίζονται με  τις 

προοπτικές απασχόλησης. 

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η παρούσα εργασία επιδιώκει να καλύψει ένα κενό, κυρίως 

στην ελληνική βιβλιογραφία, καθώς επιχειρεί να ανιχνεύσει, να καταγράψει  και να 

αιτιολογήσει τους τρόπους με τους οποίους ο Τρίτος Τομέας συνεισφέρει στη 

δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης. 

Μετά το εισαγωγικό μέρος, στο δεύτερο κεφάλαιο, ο Τρίτος Τομέας βρίσκεται στο 

επίκεντρο της ανάλυσης, υπό το πρίσμα της συσχέτισης του ως συντελεστής 

κοινωνικού κεφαλαίου και ως ενεργών δρών στη  διόρθωση σημαντικών 

ανισορροπιών στην αγορά εργασίας. Παρουσιάζονται οι τρόποι με τους οποίους 

συμβάλει στην απασχόληση και στη τοπική ανάπτυξη. Στη συνέχεια γίνεται ιδιαίτερη 

αναφορά στο  ρόλο που διαδραματίζει ο Τρίτος Τομέας στη βιώσιμη απασχόληση, 

στην αναπτυξιακή διαδικασία καθώς αποτελεί το σταυροδρόμι στο οποίο 

συναντώνται οι αναπτυξιακές πολιτικές & οι πολιτικές για την απασχόληση. 

Παραθέτονται τα πλεονεκτήματα του, συγκριτικά με το δημόσιο τομέα και τις 

κερδοσκοπικές επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και οι θετικές επενέργειες στην 

απασχόληση, ανάπτυξη και κοινωνική συνοχή. Οι οργανισμοί του Τρίτου Τομέα, 

αντικατοπτρίζοντας τις εργασιακές συνήθειες μιας μεταβαλλόμενης οικονομίας, 

βασίζονται στην ευελιξία, την τεχνογνωσία, την καινοτομία, τη προσαρμοστικότητα 

και την ικανότητα για την εξισορρόπηση των απαιτήσεων πολλών ενδιαφερόμενων 
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μερών (ΝΕSTA, 2008, p. 4). Το κεφάλαιο ολοκληρώνεται με την κριτική προσέγγιση 

του Τρίτου Τομέα σχετικά με προβλήματα, εμπόδια, που εμφανίζονται στο 

οργανωτικό, λειτουργικό του πλαίσιο, το οποίο επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο 

εμπλέκεται στα προγράμματα απασχόλησης. 

Το τρίτο κεφάλαιο αναφέρεται στις ΗΠΑ και στη Μ. Βρετανία, οι οποίες αποτελούν 

τις χώρες με τη μεγαλύτερη παράδοση, ανάπτυξη και διάχυση του Τρίτου Τομέα. Το 

2010, στις ΗΠΑ δραστηριοποιούνταν 2,3 εκατομμύρια μη κυβερνητικοί οργανισμοί  

με συνεισφορά 804 δισεκατομμυρίων δολαρίων (αυξημένοι κατά 10% σε σχέση με το 

2000) στην αμερικανική οικονομία, αποτελώντας το 5,5% του Ακαθάριστου 

Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) (Βlackwood, S. Amy and Roeger, L. Katie and Pettijohn 

L. Sarah , 2012, p. 1).  

 

H απασχόληση στα μη κερδοσκοπικά ιδρύματα στις ΗΠΑ αντιπροσωπεύει το 10,1% 

της συνολικής ιδιωτικής απασχόλησης και καθιστά το μη κερδοσκοπικό εργατικό 

δυναμικό των ΗΠΑ το τρίτο μεγαλύτερο μεταξύ των βιομηχανιών των ΗΠΑ, πίσω 

μόνο από τον τομέα του λιανικού εμπορίου και της μεταποίησης (Salamon, 

Sokolowski, Geller, 2012, 2 - 4). 

 

Σύμφωνα με τη βρετανική εμπειρία ο Τρίτος Τομέας αποτελεί μια πραγματική 

οικονομική δύναμη με 865.000 οργανώσεις και ένα εργατικό δυναμικό που φτάνει τα 

1,35 εκατομύρια εργαζόμενους, 6,4% της συνολικής απασχόλησης, και συνολικό 

ετήσιο εισόδημα £108.9 δις. Ο Τρίτος Τομέας είναι πολύ πιο ευέλικτος και 

αποτελεσματικός κατά τη διάρκεια υφέσεων ειδικά σε ό,τι αφορά την υποστήριξη της 

κοινότητας και τη βοήθεια των πολιτών να τα βγάλουν πέρα. Απασχολεί  περίπου το 

2,6% του εργατικού δυναμικού του Ηνωμένου Βασιλείου, ένα ποσοστό που έχει 

αυξηθεί  από το 2% το 2001 (Π.Π.Ο.Κ.Π., 2013).  

Γι’ αυτό η βρετανική κυβέρνηση αναγνωρίζει τον Τρίτο Τομέα ως τη φωνή της 

κοινωνίας, ένα  ζωτικής σημασίας συστατικό μιας δίκαιης κοινωνίας, η οποία 

ενθαρρύνει την  επιχειρηματικότητα δίνοντας τη δυνατότητα στα άτομα και τις 

κοινότητες να λειτουργούν ως φορείς δικαιωμάτων, ευρισκόμενα στη πρωτοπορία 

των κοινωνικών και περιβαλλοντικών αλλαγών (Treasury and Cabinet Office, 2007, 

p.4).   

Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται αντιπροσωπευτικές εφαρμογές δημιουργίας 

ευκαιριών απασχόλησης στον Τρίτο Τομέα. Παράλληλα κρίθηκε σκόπιμο να  γίνει 
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αναφορά στην έννοια της μικροπίστωσης (micro-credit) και πώς αυτή συνδέεται με 

τον μη κερδοσκοπικό τομέα.  

Το πέμπτο κεφάλαιο περιλαμβάνει τα συμπεράσματα της εργασίας και μια συνολική 

αποτίμηση των όσων εξετάστηκαν στα προηγούμενα κεφάλαια. Τέλος εμπεριέχει μια 

καινοτόμο πρόταση για την περαιτέρω ενδυνάμωση και ανάπτυξη του Τρίτου Τομέα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΤΡΙΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

 

2.1 Εισαγωγή 

Καθώς εισερχόμαστε στη δεύτερη δεκαετία του 21ου αιώνα, η παγκοσμιοποίηση της 

οικονομίας, τα διαρκώς μειούμενα ποσοστά οικονομικής ανάπτυξης, ο σύνθετος 

χαρακτήρας των εκφάνσεων στο κοινωνικό γίγνεσθαι και οι αυξανόμενες απαιτήσεις 

για νέες υπηρεσίες θέτουν σε αμφισβήτηση το υφιστάμενο πρότυπο ανάπτυξης. Ο  

«κóσμος» μας αλλάζει, αλλάζουν τα δεδομένα σ’ ολóκληρο το φάσμα κοινωνικής και 

οικονομικής ζωής των σύγχρονων κοινωνιών. Μέσα απ’ αυτές τις εξελίξεις που 

συντελούνται σε παγκóσμιο επίπεδο, μεταβάλλεται και ο τρóπος που θεωρούμε τα 

κοινωνικά προβλήματα, αλλά και οι προσανατολισμοί που χαράσσονται για την 

αντιμετώπισή τους (Ζάννης, 2006, σελ. 21). Η παγκοσμιοποίηση, η τεχνολογία, οι 

δημογραφικές αλλαγές, η αύξηση των ηθικών και περιβαλλοντικών ζητημάτων και 

των αλλαγών στη φύση της εργασίας δημιουργούν νέα πρότυπα ανάπτυξης πλούτου, 

όπου οι επιτυχημένες οικονομίες του μέλλοντος θα διαφέρουν ριζικά από αυτές του 

παρελθόντος. Η τάση προς την οικονομία της γνώσης θα απαιτήσει από εμάς να 

επικεντρωθούμε στο μέλλον αναλογιζόμενοι μια συνεχόμενη ευημερία. Αυτό απαιτεί 

μια κινητοποίηση πέρα από την απλή αντιμετώπιση των σημερινών προκλήσεων και 

την άμεση ανάληψη δράσης για την επίτευξη μελλοντικής ευημερίας για όλους. 

Γνωρίζουμε ήδη ότι οι δεξιότητες που απαιτούνται για την εργασία αλλάζουν, ότι η 

φύση της εργασίας αλλάζει, ότι η σύνθεση του εργατικού δυναμικού αλλάζει και ότι 

& οι καριέρες αλλάζουν (Graham & Paulsen, 2002, p. 13).  

 

Oι διαρθρωτικές αλλαγές που συνόδευσαν τον τεχνολογικό ανεμοστρόβιλο και 

δημιούργησαν την οικονομική ευημερία, έτειναν να υπονομεύσουν τη σταθερότητα 

της κοινωνικής μας τάξης με επακόλουθο την ανάπτυξη μιας νέας συλλογιστικής, 

ενός «τρίτου δρόμου». Ένα πεδίο ανάμεσα στο κράτος και τον ιδιωτικό τομέα που 

αποτελείται από κοινωνικές, μη κερδοσκοπικές εθελοντικές οργανώσεις, επιχειρήσεις 

και συνεταιρισμούς που στηρίζονται στην αυτοδραστηροποίηση, στον εθελοντισμό 

και σε αξίες όπως η συνεργασία, η αλληλεγγύη, οι οποίες υπερβαίνουν τις 
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οργανωτικές δυνατότητες του κράτους ή είναι εντελώς αδιάφορες για τον ιδιωτικό 

τομέα.  «Ο επονομαζόμενος Τρίτος Τομέας της οικονομίας ο οποίος αναφέρεται 

συχνά ως μη κερδοσκοπικός τομέας ή κοινωνική οικονομία ή τρίτο σύστημα» 

(Eνεργοί Πολίτες, 2004, σελ. 6). Ο Τρίτος Τομέας συνιστά ένα δυναμικό και 

αμφιλεγόμενο κομμάτι της κοινωνίας των πολιτών εδραιωμένο στον δημόσιο χώρο 

και ανοικτό σε ιστορικά προσδιοριζόμενες αλληλοπεριχωρήσεις μεταξύ των 

δημόσιων και ιδιωτικών, ατομικών και συλλογικών εκφάνσεων της σφαίρας του 

κοινωνικού. Εμπεριέχει συγκεκριμένες έμφυλες, εθνοτικές, κοσμικές και 

μετακοσμικές λογικές, σε ένα ευρύ φάσμα στόχων παροχής υπηρεσιών, προάσπισης 

δικαιωμάτων και κοινωνικού ακτιβισμού (Στασινοπούλου, 2007). 

H ανάπτυξη του Τρίτου Τομέα δεν είναι ένα προσωρινό φαινόμενο στη «στροφή της 

ιστορίας», γιατί διαπιστώνεται ότι υπό τις κατάλληλες προϋποθέσεις, μπορεί να 

ανταποκριθεί καλύτερα σε μία σειρά σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες, αποτελώντας 

μία «διέξοδο» στις ανεπάρκειες του κράτους και στον μονοδιάστατο 

«κερδοσκοπισμó» της καπιταλιστικής κοινωνίας, ενεργοποιώντας τους ίδιους τους 

πολίτες για την αντιμετώπιση των «δικών τους» προβλημάτων, αλλά και των 

προβλημάτων συνανθρώπων τους (Ζάννης, 2006 σελ. 21). Το νέο αυτό μοντέλο 

οικονομικής και κοινωνικής οργάνωσης χαρακτηρίζεται από την αυτοθέσμιση, την 

εξυπηρέτηση της τοπικής κοινωνίας, το αφούγκρασμα των αναγκών αποκλειομένων 

και άνεργων ομάδων, τη μη εκμετάλλευση, την ποιότητα. Στόχος είναι η 

απασχόληση, η κοινωνική αλληλεγγύη, η ανάπλαση της γειτονιάς, η τοπική 

ανάπτυξη, οι υπηρεσίες πρόνοιας (για παιδιά, ηλικιωμένους), η προστασία του 

περιβάλλοντος, με τη συμμετοχή ενδιαφερομένων, ενεργών και όχι θεατών – 

«αγοραίων πολιτών» (Κιουρτσής, 2011, σελ. 2-3).   

 

Η υποστήριξη του Τρίτου Τομέα θεμελιώνεται στις εξής παραδοχές: α) Το κράτος 

πρόνοιας κοστίζει και η παγκοσμιοποίηση δεν επιτρέπει πλέον τέτοιες σπατάλες, β) 

Το κράτος πρόνοιας έχει αποτύχει στην καταπολέμηση της φτώχειας και του 

κοινωνικού αποκλεισμού, γ) Ο καθαρός νεοφιλελευθερισμός έχει γεννήσει με τη 

σειρά του απειλές για την κοινωνική συνοχή οι οποίες πρέπει να αντιμετωπιστούν 

μέσα από την εμπλοκή οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, του εθελοντικού και 

μη κερδοσκοπικού τομέα και μέσω της ανάπτυξης της κοινωνικής 

επιχειρηματικότητας.  
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Ο Tρίτος Tομέας προωθείται ως βασικός μοχλός για την αναμόρφωση του 

συστήματος παροχής κοινωνικών υπηρεσιών, την ένταξη των αποκλεισμένων στην 

αγορά εργασίας και την αναζωογόνηση των υποβαθμισμένων περιοχών 

αποφεύγοντας ταυτόχρονα την ενεργό εμπλοκή του κράτους (Αδάμ, 2011 σελ. 14).  

Στις αρχές του 1980 η μετάβαση από τις παθητικές στις ενεργητικές πολιτικές 

απασχόλησης που υιοθετήθηκε από πολλές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις περιλάμβανε 

περιορισμό της επιδοματικής στήριξης των ανέργων με τρία είδη κρατικών 

παρεμβάσεων: α) Επιδότηση επιχειρήσεων για τη διατήρηση υπαρχουσών ή/και τη 

δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης, β) Κατάρτιση ανέργων ή ευάλωτων 

τμημάτων του εργατικού δυναμικού, γ) Ενέργειες σύζευξης προσφοράς και ζήτησης 

θέσεων εργασίας. Στο πλαίσιο αυτής της μετάβασης οι φορείς του Τρίτου Τομέα 

αναλαμβάνουν όλο και μεγαλύτερο μέρος των τριών δεσμών ενεργειών με το ακριβές 

μείγμα να διαφέρει από χώρα σε χώρα ανάλογα με την ιστορικότητα και το εύρος του 

Τρίτου Τομέα (Αδάμ και Παπαθεοδώρου, 2010, σελ. 23 – 24). 

 

Ο Τρίτος Τομέας, με βάση  τις ακολουθούμενες ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης 

συμβάλλει στην απασχόληση με δύο τρόπους: 

 

1. Απασχολώντας επαγγελματικό προσωπικό στις οργανώσεις και 

2. Υλοποιώντας προγράμματα δημιουργίας θέσεων εργασίας. 

 

Είναι γεγονός ότι σε παγκόσμιο επίπεδο, η ανάπτυξη του Τρίτου Τομέα αποτελεί μία 

πραγματικότητα με εκπληκτικές διαστάσεις. Τα πεδία δραστηριότητας που 

αναπτύσσονται οι οργανώσεις του Τρίτου Τομέα είναι κυρίως στον πολιτισμό, στην 

εκπαίδευση και στην έρευνα, στην υγεία, στην κοινωνική φροντίδα, στο περιβάλλον, 

στην υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στη φιλανθρωπία, στη διεθνή 

ανθρωπιστική και αναπτυξιακή βοήθεια. Ιδιαίτερα, η εκπαίδευση, η υγεία και η 

κοινωνική φροντίδα, αποτελούν τα κύρια πεδία δραστηριοποίησης των μη 

κερδοσκοπικών οργανώσεων σε παγκόσμιο επίπεδο (Κουτσογιάννη, 2011). Τα θετικά 

αποτελέσματα και οι επιπτώσεις του τρίτου συστήματος στην απασχόληση, ανάπτυξη 

και κοινωνική συνοχή είναι σημαντικά. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία και την 

Ευρωπαϊκή εμπειρία εντοπίζονται τρεις πρωταρχικοί στόχοι και κατ’ επέκταση 

αποτελέσματα, για τις πρωτοβουλίες του Τρίτου Τομέα: 

  Ένταξη στην αγορά εργασίας ατόμων που αντιμετωπίζουν δυσκολίες. 
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 Διάθεση στην αγορά νέων αγαθών ή υπηρεσιών. 

 Προώθηση της τοπικής ανάπτυξης και Κοινωνικών Υποθέσεων (Πιτόρσκα, 2013, 

σελ. 6).  

 

2.2 Τρίτος Τομέας και Κοινωνικό Κεφάλαιο 

Όπως κάθε είδους κοινωνική σχέση, έτσι και η σχέση του «ιδιωτικού» με τον 

«δημόσιο» χώρο χαρακτηρίζεται από ένα τύπο δυναμικής που όχι μόνο μεταβάλλει τα 

«όρια» αλλά θέτει σημαντικές προκλήσεις ως προς το περιεχόμενο του κάθε χώρου, 

επιβεβαιώνοντας συνεχώς τις πολυσχιδείς διαστάσεις του καταμερισμού της εργασίας 

στις σύγχρονες κοινωνίες και ταυτόχρονα τη διττή διάσταση των κοινωνικών 

φαινομένων, τόσο ως «προβλήματα» όσο και ως «ευκαιρίες». Στην πορεία εξέλιξης 

των αγορών και της προσαρμογής σε συνεχώς μεταβαλλόμενα δεδομένα, ο Τρίτος 

Τομέας προσπαθεί να καλύψει «κενούς χώρους» που αφήνουν μεγάλα τμήματα της 

ζήτησης αγαθών και υπηρεσιών, συνήθως κοινωνικού χαρακτήρα, των οποίων η 

παραγωγή και η διάθεση από τους μηχανισμούς της ελεύθερης αγοράς κρίνεται 

ασύμφορη, η δε παροχή τους από το κράτος πολλές φορές ανέφικτη (Εθνικό 

Ινστιτούτο Εργασίας, 2002, σελ. 5). 

Η σταδιακή επίγνωση ότι ούτε το κράτος ούτε η αγορά μπορούν να λύσουν, κατ' 

αποκλειστικότητα, τα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα, έχει φέρει στο 

προσκήνιο την έννοια του κοινωνικού κεφαλαίου, που γεφυρώνει τη δημόσια με την 

ιδιωτική σφαίρα. Σύμφωνα με τον Torsvik το κοινωνικό κεφάλαιο  ορίζεται ως «οι 

φαινομενικά μη οικονομικές μεταβλητές, οι οποίες περιλαμβάνουν πολλαπλές πτυχές 

της κοινωνικής δομής σε μια κοινωνία», συνιστά προϊόν της συλλογικής σκέψης και 

πράξης και οι δραστηριότητες που αντιπροσωπεύει είναι κάτι περισσότερο από το 

άθροισμα των επιμέρους δράσεων και γνώσεων (Νάκου & Σταμπούλης, 2011, σελ. 

4). 

 

Κατά τον Ρόμπερτ Πάτναμ το κοινωνικό κεφάλαιο αναφέρεται στο απόθεμα 

εμπιστοσύνης, στους κανόνες αμοιβαιότητας και στα κοινωνικά δίκτυα που υπάρχουν 

ανάμεσα στους ανθρώπους έτσι ώστε να καθίσταται δυνατή μια συντονισμένη και 

αποτελεσματική συλλογική δράση. Η τελευταία έχει ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της 

ποιότητας της δημόσιας ζωής, την αποδοτικότητα κοινωνικών και 

αντιπροσωπευτικών θεσμών καθώς και την οικονομική ανάπτυξη. Στις σύγχρονες 
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δημοκρατικές κοινωνίες οι άνθρωποι είναι τυπικά ελεύθεροι και ανεξάρτητοι αλλά 

είναι ταυτόχρονα αδύναμοι, οπότε τα ευεργήματα της κεντρικής εξουσίας, με τη 

φυσική τάση της να επεκτείνεται δεν συναντούν ισχυρά προσκόμματα. Μόνον αν οι 

ίδιοι οι πολίτες παύσουν να ασχολούνται αποκλειστικά με τα δικά τους ιδιαίτερα 

μικροσυμφέροντα και στηριζόμενοι στις καθημερινές τους εμπειρίες τους, πάρουν, 

συνδεόμενοι με τους ομοίους τους, τις υποθέσεις που τους αφορούν στα χέρια τους, 

θα καταστεί δυνατή η επανασύσταση του κοινωνικού δεσμού. Μόνο αν οι ίδιοι οι 

πολίτες θητεύσουν στην «τέχνη του συνεταιρίζεσθαι», όπως την αποκαλεί, μπορεί να 

αποτραπεί η γιγάντωση της δεσποτικής εξουσίας που απειλεί τις σύγχρονες 

δημοκρατικές κοινωνίες (Κωνσταντακόπουλος, 2010, σελ. 29 -31).  

Υπάρχουν τρεις βασικές παράμετροι οι οποίες μεγιστοποιούν το κοινωνικό κεφαλαίο: 

Η εμπιστοσύνη, η οποία οικοδομείται μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα και διασφαλίζει 

ότι οι υποχρεώσεις και τα καθήκοντα των μελών θα διεκπεραιωθούν ομαλά. 

Η πληροφορία, η οποία διοχετεύεται μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα και τις 

κανονιστικές ρυθμίσεις και κυρώσεις που επιβάλλονται στα μέλη των δικτύων. 

Η συνεργασία, την οποία εξασφαλίζουν οι ανθρώπινες κοινότητες με συνοχή. 

Με λίγα λόγια το κοινωνικό κεφάλαιο αυξάνει, όταν οι άνθρωποι συνεργάζονται σε 

εθελοντικές οργανώσεις και όταν επικοινωνούν μεταξύ τους (Prespa – Korca, 2015). 

Το κοινωνικό κεφάλαιο συνιστά μια διακριτή μορφή «δημοσίου αγαθού», 

εμπεδωμένη στη πολιτικοκοινωνική συμμετοχή, που έχει παρεπόμενα αποτελέσματα 

στην οικονομική ευημερία. Τονίζει τη σημασία των εθελοντικών οργανισμών στο να 

δημιουργούν και να διατηρούν το κοινωνικό κεφάλαιο γεφύρωσης, που επιτρέπει 

στους ανθρώπους να προοδεύουν. Το κοινωνικό κεφάλαιο γεφύρωσης αναφέρεται σε 

συνεργατικές μορφές ενώσεων μεταξύ ανθρώπων από διαφορετικά υπόβαθρα  και 

είναι πιο πολύτιμο σε σχέση με το κοινωνικό κεφάλαιο σύνδεσης που περικλείει 

αποκλειστικούς δεσμούς μεταξύ ανθρώπων ίδιου κοινωνικού υποβάθρου, 

οικογενειών και περιορίζεται σε διαδικαστικά ζητήματα διεκπεραίωσης της 

καθημερινότητας (Τσομπάνογλου, 2008, σελ. 21). Άλλωστε μία από τις αρετές του 

εθελοντισμού βρίσκεται στο γεγονός ότι θεωρείται σημαντική πηγή  κοινωνικού 

κεφαλαίου και  κοινωνικών πόρων καθώς οι άνθρωποι μπορούν να επενδύσουν και 

να καρπωθούν τα μελλοντικά οφέλη τα οποία προκύπτουν λόγω της συνεργασίας, της 

υποστήριξης που παρέχεται σ’ αυτά εξαιτίας της συμμετοχής τους στην ομάδα 

(McCulloch, Mohan, Smith, 2013, p.1).  
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Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους το μέγεθος του κοινωνικού κεφαλαίου που 

διαθέτει μια χώρα είναι σημαντικό. Σε άρθρο του στη βρετανική επιθεώρηση 

«Prospect» ο Halpern παρουσιάζει ορισμένους απ' αυτούς. 

Κατ' αρχάς μελέτες που έχουν γίνει από την Παγκόσμια Τράπεζα και άλλους 

οργανισμούς δείχνουν ότι το κοινωνικό κεφάλαιο -και ιδιαίτερα η εμπιστοσύνη- έχει 

σημαντικές επιπτώσεις στην οικονομική ανάπτυξη. Πολλοί μάλιστα υποστηρίζουν ότι 

έχει μεγαλύτερες επιπτώσεις στους ρυθμούς ανάπτυξης από ό,τι η παιδεία.  

Ακόμα και η υγεία επηρεάζεται από το κοινωνικό κεφάλαιο. Η μακροβιωσιμότητα 

και η ψυχική υγεία επηρεάζονται από το μέγεθος και την ποιότητα των κοινωνικών 

δικτύων. Ανάλογες είναι και οι επιπτώσεις στην εγκληματικότητα και την παιδεία. 

Γειτονιές όπου επικρατεί μεγάλος βαθμός κοινωνικής συνεκτικότητας και 

εμπιστοσύνης παρουσιάζουν χαμηλότερους δείκτες εγκληματικότητας. Και έρευνες 

από τις ΗΠΑ και τη Βρετανία δείχνουν ότι σε περιοχές όπου υπάρχει μεγάλη 

ενασχόληση με τα κοινά από τους κατοίκους, τα παιδιά έχουν καλύτερες επιδόσεις 

στα σχολεία. 

Όμως το κοινωνικό κεφάλαιο το οποίο διαθέτει μια κοινωνία δεν παραμένει 

αμετάβλητο. Με την πάροδο του χρόνου μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί. Ο 

μεγαλύτερος παράγοντας μείωσης του κοινωνικού κεφαλαίου φαίνεται να είναι η 

οικονομική ευμάρεια. Ένας άλλος πολύ σημαντικός παράγοντας μείωσης του 

κοινωνικού κεφαλαίου είναι οι οικονομικές ανισότητες. Οι ανισότητες διαρρηγνύουν 

τον κοινωνικό ιστό με αποτέλεσμα να μειώνεται η εμπιστοσύνη μεταξύ των πολιτών. 

Ανάλογες είναι και οι επιπτώσεις της μετανάστευσης. Η ύπαρξη εθνοτικής και 

πολιτισμικής ανομοιογένειας σε μια κοινωνία αποδυναμώνει τους δεσμούς 

εμπιστοσύνης που υπάρχει μεταξύ των μελών της. Αυτό οδηγεί στην υπονόμευση του 

κράτους πρόνοιας, της λαϊκής υποστήριξης για κοινωνικές παροχές, με αποτέλεσμα 

τη διεύρυνση των οικονομικών ανισοτήτων (Μίχας, χ.χ.).  

Ο εθελοντισμός στην εποχή μας, είναι ο βασικός συντελεστής δημιουργίας 

κοινωνικού κεφαλαίου. Αποτελεί κλειδί της εναλλακτικής ανάπτυξης του Τρίτου 

Τομέα και της απασχόλησης, δημιουργώντας προστιθέμενη αξία στην οικονομία. Ο 

εθελοντισμός σήμερα δεν είναι μόνον το συναίσθημα αλληλεγγύης, αλλά λογική 

διαδικασία με ανταποδοτικότητα, δημιουργίας πρόσθετων πόρων. Δεν αναγνωρίζεται 

πλέον μόνο ως πράξη φιλανθρωπίας και αλληλεγγύης σε εκδηλώσεις εκτάκτου 

ανάγκης, όπως κυρίως συνέβαινε σε κοινωνίες του παρελθόντος, αλλά και ως 

θεσμική δραστηριότητα που παράγει και διαδίδει διαρκή αγαθά στον πολιτισμό, στο 
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περιβάλλον και στην κοινωνική μέριμνα, ως ιδιότητα που αναπτύσσει τους 

ανθρώπινους πόρους. Πρόκειται επομένως για μια διαδικασία που συνθέτει και 

εμπλουτίζει το κοινωνικό κεφάλαιο. (Τακτικός, 2014).  

Σύμφωνα με τον Bourdieu το κοινωνικό κεφάλαιο νοείται «ως το σύνολο των 

πραγματικών ή των δυνητικών πόρων, οι οποίοι συνδέονται με πολλαπλά δίκτυα από 

περισσότερο ή λιγότερο θεσμοθετημένες σχέσεις αμοιβαίας αποδοχής και 

αναγνώρισης». Το άτομο δρα ενισχύοντας την κοινωνική εμπιστοσύνη επειδή θεωρεί 

ότι μέσα από την ιδιότητά του ως μέλος ενός δικτύου μπορεί να επιτύχει τους 

στόχους του και να αποκομίσει σημαντικά προνόμια. Επομένως, το κοινωνικό 

κεφάλαιο συνδέεται με τα οφέλη που έχουν τα άτομα όταν συμμετέχουν σε 

οργανωμένα κοινωνικά δίκτυα και ακολουθούν κάποιους βασικούς κανόνες 

συμπεριφοράς μέσα σε αυτά. Αφού τα δίκτυα λειτουργούν αποτελεσματικά, είναι 

λογικό κατά τον Bourdieu να υπάρχουν σταδιακά θετικές επιπτώσεις και σε 

ολόκληρη την κοινωνία» (Φωτόπουλος, χ.χ., σελ. 17). Τα κοινωνικά δίκτυα 

συνιστούν πολυδιάστατα συστήματα επικοινωνίας και διαμόρφωσης της ανθρώπινης 

πρακτικής και της κοινωνικής ταυτότητας καθώς μεταφέρουν σημαντικές 

πληροφορίες τόσο στους εργαζόμενους όσο και στις επιχειρήσεις, αυξάνοντας την 

παραγωγικότητα. Σημαντική, λοιπόν, επίδραση στην εξεύρεση εργασίας σε μια 

περιοχή επιτελεί το κοινωνικό κεφάλαιο, εφόσον αλληλεπιδρά με τα κοινωνικά 

δίκτυα. Η ενίσχυση του κοινωνικού κεφαλαίου συσχετίζεται άμεσα με τη συμμετοχή 

στα κοινά και τα κοινωνικά δίκτυα που είναι οι νέες μορφές οργάνωσης, που 

εξασφαλίζουν ουσιαστική συμμετοχή των πολιτών στα κοινά, αλλά και στις 

παραγωγικές και οικονομικές λειτουργίες της κοινωνίας. 

Τα δίκτυα με κοινωνική αποστολή έχουν τις ακόλουθες ιδιότητες: 

 Μειώνουν το κόστος συναλλαγών.  

 Λειτουργούν ως ταμιευτήρες κοινωνικού κεφαλαίου. 

 Λειτουργούν ως προπομπός της κοινωνικής και πράσινης 

επιχειρηματικότητας.  

 Τα οριζόντια δίκτυα λειτουργούν υπέρ της κοινωνικοποίησης της γνώσης και 

της τεχνογνωσίας. 

 Συμβάλλουν στον εκδημοκρατισμό της πληροφορίας και της ενέργειας. 

 Κατευθύνουν τις επενδύσεις προς την περιφέρεια και τους κοινωνικά 

αναγκαίους σκοπούς. 
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 Συγκροτούν Κοινωνικό Κεφάλαιο σε τοπικό και εθνικό επίπεδο (Τακτικός, 

2014).  

 

Εν τέλει οι δραστηριότητες του Τρίτου Τομέα επηρεάζουν τις αξίες και τη γνώση,  

και παρεμβαίνουν στις ανθρώπινες σχέσεις. Εξαιτίας αυτού του γεγονότος, τόσο 

άμεσα όσο και έμμεσα, οι οργανώσεις του Τρίτου Τομέα μετατρέπονται σε βασικό 

τμήμα όχι μόνο του κοινωνικού κεφαλαίου αλλά και της ανθρώπινης ανάπτυξης μιας 

χώρας (Ramos & Mourão, 2013, p. 23). 

 

2.3 Τρίτος Τομέας και Απασχόληση 

Από τα τέλη του 20
ου

 αιώνα η συστημική ανεργία αποτελούσε σημαντικό πρόβλημα 

στον δυτικό κόσμο και παρά τους σχετικά υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης οι κρατικές 

κοινωνικές παροχές (σε χρήμα και υπηρεσίες) επιβάρυναν «ενοχλητικά» τους 

προϋπολογισμούς. Αναφορικά με το σκέλος της απασχόλησης, οι ευέλικτες μορφές 

εργασίας και οι επίσημοι ορισμοί του απασχολούμενου και του ανέργου συγκάλυπταν 

το ποσοτικό πρόβλημα στους σχετικούς δείκτες, παρότι οι οικονομικές ανισότητες 

αυξάνονταν σταθερά και όλο & περισσότεροι εντάσσονταν πλέον στις κατηγορίες 

των κοινωνικά αποκλεισμένων (Ζάννης, 2014, σελ. 5). Η αύξηση των ποσοστών της 

ανεργίας και της φτώχειας και η διεύρυνση του κοινωνικού αποκλεισμού επηρέασαν 

σημαντικά την ζήτηση των υπηρεσιών-παροχών του κοινωνικού κράτους. Από την 

άλλη, η πλευρά της προσφοράς των κοινωνικών αγαθών επηρεάστηκε σημαντικά από 

την οικονομική αδυναμία του κράτους αφενός, και την απροθυμία της αγοράς 

αφετέρου, να ανταποκριθούν στις νέες ανάγκες. Τα προαναφερόμενα αποτέλεσαν την 

αφετηρία ανάπτυξης του τομέα της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας. Στον 

τομέα αυτό περιλαμβάνονται όλες οι ανταλλαγές αγαθών και υπηρεσιών που 

διενεργούνται εκτός των πλαισίων του κρατικού και του ιδιωτικού τομέα. Για τον 

λόγο αυτό, ο τομέας της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας ονομάζεται και 

Τρίτος Τομέας. (ΟΚΕ, σελ. 2, 2013). 

H ανεργία είναι αναμφίβολο ότι αποτελεί δείγμα οικονομικού ανορθολογισμού και 

πηγή κοινωνικών δεινών. Ο οικονομικός ανορθολογισμός απορρέει από το γεγονός, 

ότι η μη αξιοποίηση των εργασιακών δυνατοτήτων των ανέργων συνεπάγεται 

τεράστια απώλεια πλούτου για την κοινωνία, ενώ η έλλειψη μέσων επιβίωσης και 
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αξιοπρεπούς διαβίωσης οδηγεί τους ανέργους και τις οικογένειές τους στη φτώχεια 

και το περιθώριο (Kαραμεσίνη, 2011, σελ. 4). 

Τα τελευταία χρόνια η ανεργία των νέων (ηλικία από 15 ετών μέχρι 24 ετών) και 

κυρίως μετά την περίοδο της οικονομικής κρίσης έχει αναδειχθεί σε σημαντικό 

πρόβλημα για πολλές τοπικές οικονομίες. Σε πολλές χώρες, οι περιφερειακές 

ανισότητες που σχετίζονται με την ανεργία των νέων έχουν αυξηθεί εκτινάσσοντας 

την νεανική ανεργία σε μεγάλα ύψη. Την ώρα που οι  νέοι χωρίς δεξιότητες και 

εμπειρία δυσκολεύονται να εισέλθουν στην αγορά εργασίας, άλλοι πληθυσμοί και 

κοινότητες αντιμετωπίζουν μεγάλα εμπόδια στην απασχόληση που απορρέουν για 

παράδειγμα από την έλλειψη προσιτής παιδικής μέριμνας, ανεπαρκών 

συγκοινωνιακών υποδομών και ύπαρξης πολύπλοκων ρυθμίσεων πρόνοιας που 

περιορίζουν τα εργασιακά οφέλη. Σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, περιοχές 

αποκλεισμένες από την αγορά εργασίας, αντιμετωπίζουν προβλήματα με το επίπεδο 

υγείας των κατοίκων τους, (έλλειψη φαρμάκων), φαινόμενα εγκληματικότητας, 

καθιστώντας, εν προκειμένω, δυσχερέστερη την οικονομική μεγέθυνση. (OECD, 

2014, p.5). 

Διάγραμμα 2.1  

Περιφερειακή διακύμανση του ποσοστού ανεργίας για χώρες του ΟΟΣΑ, το 2013 

 

Πηγή: Organisation for Economic Co-operation and Development, ΟECD, (2014) 

Effective local strategies to boost quality job creation,employment, and participation, 
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[Report prepared for the G20 Labour and Employment Ministerial Meeting 

Melbourne], Australia, 10 - 11 September, p.5. 

 

Διάγραμμα 2.2 

ΟΑΣΑ. Ποσοστό εργοδοτικών αναφορών σχετικά με δυσκολίες πρόσληψης και 

ποσοστά ανεργίας σε επιλεγμένες χώρες. 

 

Πηγή: Organisation for Economic Co-operation and Development, ΟECD, (2012), 

Better Skills Better Jobs Better Live: A strategic approach to skills policies, p.23. 

 

Ωστόσο η αύξηση των ποσοστών της ανεργίας και της φτώχειας υποδηλώνει την 

αδυναμία της υπάρχουσας οικονομίας (δημόσιος και ιδιωτικός τομέας) να προσφέρει 

εργασία σε όλο το εργατικό δυναμικό και υψηλό επίπεδο διαβίωσης με κάλυψη όλων 

των πραγματικών και πλασματικών αναγκών των ανθρώπων. Ιδιαίτερες δυσκολίες 

κοινωνικής ένταξης αντιμετωπίζουν οι κοινωνικά ευπαθείς ομάδες, οι οποίες βιώνουν 

ή απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό. Η διαπίστωση αυτή οδηγεί ολοένα και 

περισσότερο στην αναζήτηση νέων τρόπων καταπολέμησής αυτών των εξελίξεων.  

Σε περιόδους με τάσεις συρρίκνωσης της αγοράς εργασίας εμφανίζεται ακόμα πιο 

μεγάλη η ανάγκη ανάπτυξης πολιτικών και παρεμβάσεων υπέρ των κοινωνικά 

ευπαθών ομάδων, οι οποίες πλήττονται ολοένα και περισσότερο από την ανεργία. Σε 

συνθήκες κρίσης καταγράφεται διεθνώς μια τάση αύξησης του ρυθμού δημιουργίας 

νέων θέσεων εργασίας στο πεδίο της κοινωνικής οικονομίας. Το φαινόμενο έχει δύο 

όψεις: Η μία έχει να κάνει με την κινητοποίηση σε τοπικό, κυρίως, επίπεδο, της 
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δημιουργικής πρωτοβουλίας της κοινωνικής οικονομίας που διαθέτει εν αφθονία τον 

τρίτο συντελεστή παραγωγής, τον εργασιακό, δηλαδή τον ανθρώπινο παράγοντα. 

Τούτο επιτυγχάνεται με την αξιοποίηση ενός αλληλέγγυου συστήματος παραγωγής 

και διάθεσης αγαθών και υπηρεσιών που συνιστά την κοινωνική οικονομία της 

αλληλεγγύης. Η άλλη όψη - που είναι συμβατή με τις προωθούμενες στο πλαίσιο της 

κοινωνικής οικονομίας της αγοράς δράσεις - συνδέεται αφενός με τη δημιουργία 

θέσεων απασχόλησης για κοινωνικά αποκλεισμένες και ευπαθείς ομάδες και την 

τεχνητή άμβλυνση των κοινωνικών συνεπειών της ανεργίας και αφετέρου με την 

εναρμόνιση προς στόχους (όπως π.χ. αυτοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης) που έχουν τεθεί 

σχετικά με την ανταγωνιστικότητα, την ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων, 

τον περιορισμό του κοινωνικού φορτίου του κράτους (Νικολόπουλος, 2011).  

Η στρατηγική της απασχόλησης βασίζεται σε τέσσερις πυλώνες, αυτούς της 

απασχολησιμότητας, της προσαρμοστικότητας, της ισότητας και της 

επιχειρηματικότητας, για την στήριξη εκείνων που δημιουργούν ζήτηση για αγαθά, 

υπηρεσίες, εργατικό δυναμικό και δεξιότητες. Το τρίτο σύστημα συμβάλει μοναδικά 

στην επίτευξη αυτής της στρατηγικής. Η δημόσια πολιτική μπορεί να δημιουργήσει 

τις συνθήκες για να βοηθήσει τους τοπικούς παράγοντες να δημιουργήσουν θέσεις 

εργασίας και να βοηθήσει αυτούς που επηρεάζονται περισσότερο από την 

διαρθρωτική αλλαγή να επωφεληθούν από αυτές τις νέες δουλειές. Αυτό προσδίδει 

στον Τρίτο Τομέα ένα νέο στόχο, την παροχή βοήθειας για την μετάβαση από τις 

παθητικές σε ενεργητικές πολιτικές. Αυτή η εργασία, προσφέρει ενδιάμεσα βήματα 

στην επίσημη αγορά εργασίας, στην υποστήριξη ανθρώπων που βρίσκονται στο 

περιθώριο της αγοράς εργασίας, με νέους τρόπους. Ο εκσυγχρονισμός της κοινωνικής 

προστασίας είναι εξέχουσας σημασίας (Flynn, 1998, σελ. 7).  

Η σημασία του Τρίτου Τομέα, συνδέεται ευρέως με τους σημαντικούς οικονομικούς 

ρόλους των δημόσιων αρχών. Πρώτα με την κατανομή των πόρων, μέσω της 

παραγωγής οιονεί δημόσιων αγαθών και υπηρεσιών. Με την αναδιανεμητική 

λειτουργία μέσω της δωρεάν ή σχεδόν δωρεάν παροχής ενός ευρέως φάσματος 

υπηρεσιών προς τους απόρους από εθελοντικές συνεισφορές (σε χρήματα ή μέσω 

εθελοντικής εργασίας) που μπορεί να ενεργοποιηθεί από πολλές ενώσεις και τέλος, 

με τη ρύθμιση της οικονομικής ζωής όταν για παράδειγμα, οι ενώσεις ή κοινωνικοί 

συνεταιρισμοί γίνονται οι συνήθεις εταίροι των δημόσιων αρχών στο έργο της 

παροχής βοήθειας σε ανέργους με λίγα προσόντα οι οποίοι βρίσκονται σε κίνδυνο 
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μόνιμου αποκλεισμού από την αγορά εργασίας ώστε να επιστρέψουν στον χώρο της 

εργασίας. (Defourny, 2001, p. 1). 

 

Οι υπηρεσίες απασχόλησης που προσφέρονται από τον Τρίτο Τομέα (Third Sector 

Employment Services - ΤSES)  γενικά εντάσσονται στις ακόλουθες τρεις κατηγορίες: 

 

 Υπηρεσίες πληροφόρησης, συμβουλευτικής και επαγγελματικού 

προσανατολισμού. Οι υπηρεσίες απασχόλησης του Τρίτου Τομέα  

προσφέρουν πληροφορίες και καθοδήγηση σχετικά με ζητήματα όπως η 

εθνική νομοθεσία, οι διοικητικές διαδικασίες και οι διαθέσιμες ευκαιρίες για 

εκπαίδευση και εργασιακή εμπειρία. Συχνά παρέχουν κατάρτιση σε βασικές 

δεξιότητες, όπως η γλώσσα, και οι κοινωνικές δεξιότητες/δεξιότητες 

παρουσίασης.  

 Πρακτική εκπαίδευση ή δομημένη επαγγελματική κατάρτιση. Οι 

υπηρεσίες απασχόλησης του Τρίτου Τομέα γνωστοποιούν τις ευκαιρίες 

κατάρτισης και εξασφαλίζουν πρόσβαση σε μαθήματα που παρέχονται είτε 

από τους ίδιους φορείς του τρίτου τομέα είτε από εξωτερικούς φορείς 

(δημόσιοι οργανισμοί ή ιδιωτικά ιδρύματα κατάρτισης, επιχειρήσεις). Η 

πρακτική εκπαίδευση είναι ένας τρόπος ώστε γρήγορα να βοηθηθεί ο 

εργαζόμενος να αποκτήσει τις δεξιότητες που είναι απαραίτητες για μια 

συγκεκριμένη εργασία, ενώ ήδη θα εργάζεται σε μια εταιρία. Η δομημένη 

εκπαίδευση, αντίθετα, στοχεύει ρητά στην βελτίωση του επιπέδου των 

προσόντων και των γενικών δεξιοτήτων (τεχνολογία πληροφοριών και 

επικοινωνίας, γλώσσες, χειρωνακτικές δεξιότητες) των ατόμων που 

αναζητούν εργασία, με στόχο την αύξηση της απασχολησιμότητας τους στην 

αγορά. Αυτό το είδος της εκπαίδευσης συνήθως διαρκεί περισσότερο (ακόμη 

και αρκετούς μήνες) και περιλαμβάνει εξειδικευμένους εκπαιδευτές. 

 Αντιστοίχιση θέσεων εργασίας και εργασιακής εμπειρίας. Οι υπηρεσίες 

απασχόλησης του Τρίτου Τομέα αναζητούν ευκαιρίες εργασίας συνήθως μαζί 

με άλλους φορείς του Τρίτου Τομέα, δημόσιες αρχές ή ιδιωτικές επιχειρήσεις. 

Τα είδη των συμβάσεων απασχόλησης καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα 

δυνατοτήτων, από πρακτική άσκηση, μερική απασχόληση, προσωρινή και 

επιδοτούμενη εργασία, ως πλήρη απασχόληση, αορίστου χρόνου και μη 
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επιδοτούμενες θέσεις εργασίας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, προσφέρονται 

υποστήριξη και κίνητρα για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και των 

νεοσύστατων επιχειρήσεων. 

 

Η συνεργασία και η ένταξη επιπλέον δημόσιων και ιδιωτικών φορέων έχει καταστεί 

ένα βασικό χαρακτηριστικό του έργου των υπηρεσιών απασχόλησης του Τρίτου 

Τομέα. Η εξατομίκευση των υπηρεσιών απασχόλησης και οι αυξανόμενες 

διασυνδέσεις μεταξύ των διαφόρων τύπων υπηρεσιών (απασχόληση, υγεία, φροντίδα, 

κοινωνική πρόνοια, κ.λ.π.) απαιτούν την ενσωμάτωση και τον συντονισμό πολλών 

διαφορετικών παραγόντων, ιδιαίτερα σε τοπικό επίπεδο. Η συνεργασία και η 

ενσωμάτωση, εναρμόνιση των στόχων και των δράσεων έχει γίνει όλο και πιο 

απαραίτητη, ως αποτέλεσμα της τρέχουσας κρίσης, δεδομένου ότι οι δημόσιες 

υπηρεσίες απασχόλησης αντιμετωπίζουν τεράστια πίεση συνέπεια και της ολοένα 

αυξανόμενης ζήτησης πολιτών που αναζητούν διέξοδο για εύρεση απασχόλησης από 

τις παρεχόμενες υπηρεσίες σε συνδυασμό με τους περιορισμούς του προϋπολογισμού 

(European job mobility Partnership, 2010, p. 6). 

Σύμφωνα με την έκθεση, που εκπονήθηκε για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής 

Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής το 2012, ο Τρίτος Τομέας βοηθά στη 

διόρθωση τριών μεγάλων ανισορροπιών στην αγορά εργασίας: Ανεργία, εργασιακή 

ανασφάλεια και αδυναμία απασχόλησης καθώς και αποκλεισμός των ανέργων από 

την κοινωνία και την αγορά εργασίας. Έχει επισημανθεί ότι η απασχόληση στο 

πλαίσιο του Τρίτου Τομέα είναι πολύ λιγότερο ευάλωτη στις διακυμάνσεις της 

απόδοσης και της ζήτησης σε παγκόσμιο και τομεακό επίπεδο (αυτό που οι 

οικονομολόγοι αποκαλούν εισοδηματική ελαστικότητα της απασχόλησης) απ’ ό,τι ο 

κερδοσκοπικός τομέας κατά τη διάρκεια των περιόδων κάμψης του οικονομικού 

κύκλου και των σταδίων ωριμότητας των προϊόντων. Είναι χαρακτηριστικό η 

δημιουργία σημαντικών υψηλότερων ποσοστών  άμεσης απασχόλησης κατά τη 

διάρκεια περιόδων οικονομικής ανάκαμψης, όπως κατά το δεύτερο ήμισυ της 

δεκαετίας του 1990.  

Οι εθελοντικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στους επονομαζόμενους νέους 

τομείς απασχόλησης, π.χ. οι υπηρεσίες υγείας, οι κοινωνικές, εκπαιδευτικές, 

πολιτιστικές και ερευνητικές υπηρεσίες, διαδραματίζουν πολύ δυναμικό ρόλο ως 

φορείς δημιουργίας θέσεων εργασίας. Οι οργανώσεις αυτές επιδεικνύουν σημαντικές 

δημιουργικές ικανότητες στην αγορά εργασίας, παρέχοντας οδούς μετάβασης από την 
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εθελοντική εργασία στην έμμισθη απασχόληση, οργανώνοντας τα ωράρια εργασίας, 

εξερευνώντας νέες υπηρεσίες και μεριμνώντας για τη ρύθμιση αυτών από άποψη 

απασχόλησης (π.χ. με την αναγνώριση νέων επαγγελμάτων, την ανάληψη 

πρωτοβουλίας για την κατάρτιση συλλογικών συμβάσεων βάσει διαπραγμάτευσης, 

κτλ), δημιουργώντας νέες θέσεις άμεσης απασχόλησης.  

Εξίσου σημαντικός είναι ο ρόλος που επιτελείται στην ένταξη ομάδων που 

αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες δυσκολίες όσον αφορά την απασχόληση, όπως σωματικές 

ή πνευματικές ή «κοινωνικές» αναπηρίες, που αποκλείονται από την αγορά εργασίας 

για μακρές περιόδους και βρίσκονται παγιδευμένες σε έναν φαύλο κύκλο από άποψη 

κοινωνικής ένταξης και εισόδου στο χώρο εργασίας τους, καταλήγοντας συχνά στο 

περιθώριο και τη φτώχεια. Τέλος, η συμβολή στην ανάδυση ενός ισχυρού τομέα 

υπηρεσιών και στη καθιέρωση της ισότητας των φύλων στην ευρωπαϊκή αγορά 

εργασίας αποτελεί σημαντική συνεισφορά του εν λόγω τομέα (CIRIEC, 2012, σελ. 

50).  

Οι υπηρεσίες απασχόλησης του Τρίτου Τομέα κινητοποιούν διάφορους τύπους πόρων 

για τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων τους. Οι κύριοι (χρηματικοί και μη) 

πόροι που αξιοποιούνται αναφέρονται παρακάτω: 

 Πόροι της αγοράς που προέρχονται από την πώληση αγαθών και υπηρεσιών 

στην ανοιχτή αγορά ή βάσει συμβατικών ρυθμίσεων με τις δημόσιες αρχές. 

 Πόροι που δεν σχετίζονται με την αγορά, με τη μορφή επιδοτήσεων ή 

έμμεσης υποστήριξης, που προέρχονται από τις δημόσιες πολιτικές οι οποίες 

έχουν υιοθετηθεί σε ευρωπαϊκό, εθνικό ή τοπικό επίπεδο. Η αξία αυτών των 

πόρων και τα κριτήρια για τη χορήγηση κρατικών επιδοτήσεων ποικίλλουν 

σημαντικά από χώρα σε χώρα. 

 Δωρεές από μέλη, άλλους πολίτες ή νομικές οντότητες, όπως ιδρύματα. 

 Εθελοντική εργασία, η οποία μπορεί να συναντάται σε διάφορα επίπεδα: 

Μεταξύ των μελών του διοικητικού συμβουλίου (σχεδόν πάντα), μεταξύ των 

εκπαιδευτών ή του προσωπικού καθοδήγησης (λιγότερο συχνά) ή μέσω 

ειδικών εισφορών επαγγελματικών δεξιοτήτων διαφόρων ειδών (όπως νομική 

&ψυχολογική υποστήριξη, για παράδειγμα). 

 Κοινωνικό κεφάλαιο, με τη μορφή τοπικών δικτύων και εταιρικών σχέσεων, 

καλλιέργεια σχέσεων εμπιστοσύνης με άλλους φορείς, συμπάθειας από το 

ευρύ κοινό, κλπ. Αυτοί οι πιο «ήπιοι» πόροι είναι δύσκολο να μετρηθούν, αν 



22 
 

και μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά στη μείωση του κόστους της 

διεξαγωγής των δραστηριοτήτων (TSES, 2010, p 7). 

 

Ο Τρίτος Τομέας  μπορεί να συμβάλει στην απασχόληση και στην τοπική ανάπτυξη 

με πολλούς τρόπους: 

Πρώτον, όσον αφορά στην άμεση δημιουργία θέσεων εργασίας, η άμεση παραγωγή 

προϊόντων ή υπηρεσιών ευνοεί την δημιουργία οργανισμών που απασχολούν άμεσα 

ανθρώπινο δυναμικό με τον ίδιο τρόπο όπως οι ιδιωτικές ή δημόσιες επιχειρήσεις. Για 

παράδειγμα, η Tomillo Sur στη Μαδρίτη περιλαμβάνει τη δημιουργία μιας νέας 

εταιρείας στον τομέα της τεχνολογίας που θα απασχολεί 8 νέους ανθρώπους. Η Iris 

Conseils στη Βόρεια Ρηνανία - Βεστφαλία επιδιώκει να απασχολήσει έως 65 νέους 

ανθρώπους σε δραστηριότητες που αφορούν νεαρές ηλικίες. Η Vovis στη Σεβίλλη 

απασχολεί 300 ενήλικες στον τομέα των υπηρεσιών ασφάλειας – το πρόγραμμα 

Foderwerk’s concierge στην Βρέμη απασχολεί 60 ενήλικες - η εταιρεία Roscommon 

Home Service (υπηρεσίες κατ’ οίκον) στη Δυτική Ιρλανδία απασχολεί 60 γυναίκες. Η 

Volkshilfe παρέχει υπηρεσίες κατ’ οίκον έχει απασχολήσει περίπου 150 άτομα στην 

Άνω Στυρία. Το Ecocentre homeservice στη Δανία έχει ως στόχο να απασχολεί 20 

άτομα. 

Επιπλέον, ορισμένα από τα προγράμματα έχουν διαμορφώσει εκτιμήσεις, που 

βασίστηκαν σε έρευνα αγοράς, σχετικά με τη δυνατότητα άμεσης δημιουργίας 

θέσεων εργασίας για ομοειδείς δραστηριότητες. Για παράδειγμα, το πρόγραμμα 

accompanied senior citizen tourism του Leg Standort εκτιμά ότι η ζήτηση για 

υπηρεσίες αυτού του είδους είναι σε θέση να δημιουργήσει περισσότερες από 5.000 

θέσεις εργασίας σε ένα Γερμανικό ομόσπονδο κρατίδιο και μόνο. Το πρόγραμμα 

ecocentre homeservice εκτιμά ότι μια εταιρεία υπηρεσιών κατ’ οίκον που απασχολεί 

20 άτομα θα μπορούσε ενδεχομένως να δημιουργηθεί σε κάθε γεωγραφική περιοχή 

με πληθυσμό 20.000 ατόμων. Το οικολογικό πρόγραμμα bag arbeit θεωρεί ότι ένα 

εθνικό δίκτυο οργανισμών τρίτου συστήματος που συλλέγει, επισκευάζει και 

μεταπωλεί μεταχειρισμένα αγαθά θα μπορούσε να δημιουργήσει 20.000 θέσεις 

εργασίας στη Γερμανία. 

Tα στοιχεία αυτά αντανακλούν όχι μόνο τις θέσεις εργασίας εντάσεως εργασίας που 

δημιουργήθηκαν από το τρίτο σύστημα λόγω της φύσης των υπηρεσιών και αγαθών 

που παρέχονται, αλλά και λόγω των εκτεταμένων μη καλυπτόμενων αναγκών, με τη 
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μορφή της υφιστάμενης ή πιθανής ζήτησης, που υπάρχει για τα εν λόγω προϊόντα και 

υπηρεσίες. 

Ένας δεύτερος τρόπος με τον οποίο το τρίτο σύστημα συμβάλλει στη δημιουργία 

θέσεων εργασίας είναι μέσω της έμμεσης δημιουργίας θέσεων εργασίας. Οι 

πολλαπλασιαστές εμπορίου και κατανάλωσης ενισχύουν περαιτέρω την απασχόληση 

και την ανάπτυξη, πιθανότατα περισσότερο τοπικά, δεδομένης της φύσης των 

αγαθών, των υπηρεσιών, «των αλυσίδων εφοδιασμού» και των χαρακτηριστικών 

απασχόλησης. Οι περισσότερες παρεχόμενες υπηρεσίες σε τοπικό επίπεδο για να 

καλύψουν τις ανάγκες είναι εντάσεως εργασίας και μ’ αυτό τον τρόπο μπορούν να 

αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της χαμηλής έντασης που αφορά την ανάπτυξη της 

απασχόλησης η οποία υπάρχει σε πολλές κοινότητες, όταν η τοπική ανάπτυξη παίρνει 

τη μορφή έργων εντάσεως κεφαλαίου, τεχνολογικά εξελιγμένων μονάδων παραγωγής 

ή κέντρων διανομής, τα οποία απασχολούν λιγότερους ανθρώπους. 

Οι τοπικές υπηρεσίες για την κάλυψη των τοπικών αναγκών προσφέρουν μια μορφή 

ανάπτυξης που τείνει να μειώσει τις «διαρροές» από την τοπική οικονομία και έτσι 

την «εσωτερικεύει» μειώνοντας συνεπώς την εξάρτηση της από μη τοπικά γεγονότα 

και μεγιστοποιώντας τις τοπικές επιπτώσεις της επέκτασης του τρίτου συστήματος. 

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι θέσεις εργασίας τείνουν να είναι προσβάσιμες από 

τους ντόπιους που ξοδεύουν το μισθό τους σε μεγάλο βαθμό σε τοπικές επιχειρήσεις 

και σε προϊόντα/υπηρεσίες τα οποία συνακόλουθα αγοράζονται σε τοπικό επίπεδο.  

Επιπλέον, επειδή οι ανάγκες που ικανοποιούνται και οι θέσεις εργασίας που 

δημιουργούνται συναντώνται γενικά σε μειονεκτούσες κοινότητες, οι εξελίξεις του 

τρίτου συστήματος είναι πιθανό να λειτουργήσουν έτσι ώστε να περιορίσουν τις 

τοπικές διαφοροποιήσεις στην παροχή υπηρεσιών, στη πρόσβαση σε 

αγαθά/υπηρεσίες και στις ευκαιρίες απασχόλησης, και έτσι θα αναπτυχθεί η συνοχή 

εντός των γεωγραφικών περιοχών που σήμερα παρουσιάζουν υψηλούς βαθμούς εσω-

κοινοτικής ανισότητας, όπως για παράδειγμα, στις περισσότερες μεγάλες πόλεις και 

σε πολλές αγροτικές περιοχές. Ως αποτέλεσμα η συνολική επίπτωση στην 

απασχόληση είναι πιθανό να είναι σχετικά μεγάλη, σε σχέση με τον όγκο της 

παραγωγής, συγκριτικά με άλλες μορφές ανάπτυξης. 

Τρίτον, οι πραγματικές υπηρεσίες που παρέχουν ορισμένοι οργανισμοί του τρίτου 

συστήματος, ενισχύουν την πρόσβαση στην απασχόληση. Η παροχή παιδικής 

φροντίδας θα βελτιώσει τις ευκαιρίες στην αγορά εργασίας για τους γονείς, ιδιαίτερα  

για τις μονογονεϊκές οικογένειες, των οποίων οι ώρες εργασίας είναι επί του παρόντος 
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περιορισμένες και η βελτίωση των τοπικών μέσων μαζικής  μεταφοράς θα διευρύνει 

το γεωγραφικό πλαίσιο για όσους αναζητούν θέσεις εργασίας σε περιοχές με 

καλύτερες ευκαιρίες απασχόλησης. Για παράδειγμα, οι κατ’ οίκον υπηρεσίες των 

Volkshilfe και Roscommon παρέχουν υποστήριξη σε οικογένειες όπου και οι δύο 

γονείς εργάζονται ή σε μονογονεϊκές οικογένειες ή σε άτομα που φροντίζουν 

άρρωστους ή ηλικιωμένους συγγενείς, «απελευθερώνοντας» τους με αυτό τον τρόπο 

ώστε να αποκτήσουν πρόσβαση σε θέσεις εργασίας που διαφορετικά δεν θα ήταν σε 

θέση να έχουν, ή να εργάζονται περισσότερες ώρες σε αυτές τις θέσεις εργασίας.  

Τέταρτον, η δημιουργία και η ανάπτυξη δικτύων - η παροχή τεχνικής βοήθειας, 

κατάρτισης και παροχής συμβουλών - και η ύπαρξη ευρύτερων «συστημάτων 

υποστήριξης», όλα αυτά θα βοηθήσουν τους οργανισμούς του Τρίτου Τομέα να είναι 

πιο αποτελεσματικοί και έτσι να παρέχουν καλύτερες υπηρεσίες, να επεκτείνουν τις 

υπηρεσίες τους και την απασχόληση. Για παράδειγμα, στην Tomillo Sur λειτουργούν 

εργαστήρια διαχείρισης επιχειρήσεων και προσφέρουν πληροφορίες και συμβουλές 

σχετικά με τις δυνατότητες που προσφέρει ο τομέας. 

Η Iris επιδιώκει να συμβουλεύσει τοπικά δίκτυα σε σχέση με τις επιλογές 

δημιουργίας θέσεων εργασίας για τους νέους μέσω της έρευνας αγοράς και της 

ανάπτυξης δικτύων. Το οικολογικό πρόγραμμα του bag arbeit επιδιώκει να αναπτύξει 

ένα εθνικό δίκτυο οργανισμών και να ληφθούν μέτρα για να γίνουν πιο 

επαγγελματικές οι δραστηριότητές τους, να τονωθεί η επιχειρηματικότητα, με την 

διεξαγωγή  έρευνας αγοράς. Το πρόγραμμα κατ’ οίκον υπηρεσιών της Roscommon 

επιδιώκει να δημιουργήσει ένα «μοντέλο» υπηρεσιών κατ’ οίκον που να μπορεί να 

αναπαραχθεί και αλλού επιτυχώς και αλλού. Επιπλέον, μελέτες σκοπιμότητας και 

έρευνα αγοράς, όπως αυτές που αναλαμβάνονται από πολλά προγράμματα, όπως για 

παράδειγμα των Iris, Tots Units and Leg Standort, μπορούν επίσης να συμβάλλουν 

σημαντικά, μέσω της αναγνώρισης των δυνατοτήτων της αγοράς και, επομένως, της 

μελλοντικής ανάπτυξης των υπηρεσιών, προϊόντων και της απασχόλησης. 

Ένας πέμπτος τρόπος με τον οποίο ο τομέας συμβάλλει στη δημιουργία θέσεων 

εργασίας, είναι μέσω της επικέντρωσης στην απασχόληση συγκεκριμένων ομάδων 

στόχων, κυρίως εκείνων που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση επί του παρόντος στην 

αγορά εργασίας. Πράγματι, ίσως το πιο κοινό χαρακτηριστικό όλων αυτών των 

προγραμμάτων είναι ότι, σχεδόν πάντα, προσπαθούν να καλύψουν μη 

εξυπηρετούμενες ανάγκες και προσπαθούν να «ενσωματώσουν» αυτούς που σήμερα 

εξαιρούνται από τις ευκαιρίες στην αγορά εργασίας. Έτσι οι δεξιότητες 
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«απασχολησιμότητας» ενισχύονται και οι μελλοντικές προοπτικές αναφορικά με την 

αγορά εργασίας βελτιώνονται, συμβάλλοντας έτσι στην κοινωνική ένταξη και 

συνοχή. Πολλοί από τους οργανισμούς είναι, ή έχουν συστήσει, «οργανισμούς 

ενσωμάτωσης» των οποίων πρωταρχικός στόχος είναι η ενίσχυση της 

απασχολησιμότητας, συνήθως μιας συγκεκριμένης ομάδας στόχου, κυρίως μέσω της 

επαγγελματικής εμπειρίας, αλλά συχνά σε συσχετισμό με άλλα μέσα ώστε να 

βελτιωθούν οι προοπτικές τους στην αγορά εργασίας, συμπεριλαμβανομένων και της 

κατάρτισης και παροχής συμβουλών. Για παράδειγμα, οι Foderwerk, Ecocentre home 

service και Vovis επικεντρώνονται στην απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ενήλικων 

ηλικίας άνω των 40 ετών.  Η Iris επικεντρώνεται στους νέους σε ηλικία ανέργους ενώ 

η Tomillo Sur δουλεύει με νέους ανθρώπους σε «προληπτικό» επίπεδο, συχνά πριν 

την έξοδό τους από το σχολείο. Η Tots Units επικεντρώνεται σε άτομα με ειδικές 

δυσκολίες, όπως πρώην κρατούμενοι και άστεγοι- ενώ η Roscommon επικεντρώνεται 

σε γυναίκες της υπαίθρου οι οποίες είναι «εγκλωβισμένες» στο σπίτι τους και η 

Volkshilfe εστιάζεται στις ανάγκες των γυναικών που αναζητούν μερική απασχόληση.  

Η πιο σημαντική πτυχή των δραστηριοτήτων τους είναι ότι σχεδόν πάντα 

λειτουργούν ως «κανονικές» επιχειρήσεις. Οι εργαζόμενοι πληρώνονται κανονικά τον 

μισθό τους- υπάρχουν συμβάσεις εργασίας- μπορούν να είναι μέλη συνδικάτων (π.χ. 

στην Ecocentre homeservice) - παράγουν προϊόντα/υπηρεσίες που πωλούνται στην 

αγορά - και οι κανόνες εργασίας είναι όπως σε μια ιδιωτική ή δημόσια επιχείρηση. 

Ωστόσο, συχνά η απασχόληση αφορά μια «προσωρινή» περίοδο, μέχρι ένα έτος. Έτσι 

μια σειρά από δράσεις, εκτός από την πραγματική εργασιακή εμπειρία, χρησιμεύουν 

προκειμένου να ενισχυθεί περαιτέρω η απασχολησιμότητα και να μεγιστοποιηθούν οι 

πιθανότητές τους για την μετέπειτα απασχόληση τους έξω από αυτή την «ενδιάμεση» 

αγορά εργασίας, π.χ. κατάρτιση (με ή χωρίς προσόντα), παροχή συμβουλών, 

ανάπτυξη εμπιστοσύνης.  

Ωστόσο, δεν λειτουργούν όλες οι επιχειρήσεις του τρίτου συστήματος με αυτόν τον 

τρόπο. Οι Vovis και Roscommon, για παράδειγμα, βασικά λειτουργούν σε ένα 

«συνεργατικό επίπεδο» όπου τα άτομα εργάζονται για τον εαυτό τους, αλλά κοινές 

υπηρεσίες και υποστήριξη παρέχονται μέσω του οργανισμού (Campbell, 2000, σελ 6 

-8). 

Οι μηχανισμοί της δημιουργίας θέσεων εργασίας, που δημιουργούνται από τις 

δραστηριότητες του τομέα είναι πιθανό να έχουν 2 χαρακτηριστικά. Κατ’ αρχάς, οι 

περισσότερες τοπικά παρεχόμενες υπηρεσίες για να καλύψουν τις ανάγκες είναι 
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εντάσεως εργασίας και μπορούν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της χαμηλής 

έντασης ανάπτυξης της απασχόλησης που υπάρχει σε πολλές κοινότητες, όταν η 

τοπική ανάπτυξη παίρνει τη μορφή έργων εντάσεως κεφαλαίου, τεχνολογικά 

εξελιγμένων μονάδων παραγωγής ή κέντρων διανομής, τα οποία απασχολούν σχετικά 

λίγους ανθρώπους. Δεύτερον, οι τοπικές υπηρεσίες για την κάλυψη των τοπικών 

αναγκών προσφέρουν μια μορφή ανάπτυξης που τείνει να μειώσει τις «διαρροές» από 

την τοπική οικονομία και έτσι την «εσωτερικεύει» μειώνοντας συνεπώς την εξάρτηση 

της από μη τοπικά γεγονότα και μεγιστοποιώντας τις τοπικές επιπτώσεις της 

επέκτασης του τρίτου συστήματος. 

Η πρόσβαση στην απασχόληση για τα άτομα και τις ομάδες μπορεί επίσης να 

ενισχυθεί ως ένα άμεσο αποτέλεσμα των πολλών δραστηριοτήτων του εθελοντικού 

τομέα. Για παράδειγμα, η παροχή φροντίδας σε παιδιά θα βελτιώσει τις ευκαιρίες 

στην αγορά εργασίας για πολλούς, συμπεριλαμβανομένων των μονογονεϊκών 

οικογενειών και εκείνων των οποίων οι ώρες εργασίας τους σήμερα είναι 

περιορισμένες. Επίσης, η βελτίωση των τοπικών μέσων μεταφοράς θα διευκολύνει 

τους ανθρώπους σε υποβαθμισμένες κοινότητες να έχουν πρόσβαση σε ευκαιρίες 

απασχόλησης σε περιοχές όπου υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις εργασίας. 

Ο αποκλεισμός από την αγορά εργασίας επίσης θα μειωθεί, με δεδομένο ότι ένα 

ποσοστό των ατόμων θα βρει απασχόληση στους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς 

προερχόμενο από τις κοινότητες και τις κοινωνικές ομάδες που πλήττονται από την 

ανεργία. Αυτό το στοιχείο «ένταξης» συμπληρώνεται από την ανάπτυξη δεξιοτήτων 

«απασχολησιμότητας» και τις βελτιωμένες προοπτικές για τους ανθρώπους που 

εργάζονται εκεί, διευκολύνοντας την ευκολότερη πρόσβαση στην αγορά εργασίας 

(Galliano, 2003, σελ. 15 - 16). 

 

2.4 Τρίτος Τομέας: O Δρόμος της Βιώσιμης Απασχόλησης  

Ο Tρίτος Tομέας, καλύπτει ένα ευρύτατο φάσμα ανθρώπινων και κοινωνικών 

αναγκών που βρίσκονται εκτός της «συμβατικής» αγοράς αγαθών και υπηρεσιών, και 

συμπεριλαμβάνει τομείς από τις κοινωνικές υπηρεσίες μέχρι τη φροντίδα για την 

υγεία, το περιβάλλον, την παιδεία και την έρευνα, από τις καλές τέχνες και τη 

θρησκεία μέχρι την παροχή νομικής υποστήριξης. Επί της ουσίας, αποτελεί ένα τομέα 

της οικονομικής δραστηριότητας ο οποίος βρίσκεται ανάμεσα στον δημόσιο και τον 

ιδιωτικό τομέα. Η κοινοτική οργάνωση της βοήθειας σε φτωχούς, ηλικιωμένους και 
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ανήμπορους, η ανακαίνιση κατοικιών για την παροχή στέγης σε όσους έχουν ανάγκη, 

η οργάνωση κέντρων επαγγελματικής εκπαίδευσης, η διαχείριση πάρκων, παιδικών 

σταθμών, τα προγράμματα προστασίας του περιβάλλοντος, η οργάνωση ξενώνων, η 

παροχή νομικών συμβουλών είναι ορισμένες μόνο από τις αναγκαίες για την 

κοινότητα εργασίες, οι οποίες, μεταξύ των άλλων, μπορούν να προσφέρουν 

απασχόληση σε μεγάλο αριθμό εργαζομένων (Ενεργοί Πολίτες & Τεχνική 

Εκπαιδευτική ΚΕΚ, σελ 49).  

Υπάρχουν πολλοί τομείς της οικονομίας – ιδιαίτερα εκείνοι που περιλαμβάνουν 

περιβαλλοντολογικές ανησυχίες (πχ. ανακύκλωση αχρήστων υλικών), πολιτιστικά 

ενδιαφέροντα (πχ. αναβίωση της έννοιας της γειτονιάς στις πόλεις με θεατρικές και 

μουσικές εκδηλώσεις) και κοινωνικές δραστηριότητες κάθε είδους (πχ. παροχή 

δυνατότητας τουρισμού σε ηλικιωμένους πολίτες με προβλήματα υγείας) – στους 

οποίους η δυνητική ζήτηση για υπηρεσίες ποιότητας με τη συνακόλουθη δημιουργία 

απασχόλησης, είναι σημαντική και υπερβαίνει κατά πολύ αυτό που μπορεί να 

προσφέρει ένα σύστημα καθαρά βασισμένο στην αγορά. Πολλές οργανώσεις του 

τρίτου συστήματος δείχνουν ακριβώς πού και πώς μπορούμε να εκμεταλλευτούμε με 

τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτό το δυναμικό. Στα μοντέλα του τρίτου συστήματος, 

η παραδοσιακή ιεραρχία μεταξύ του εργοδότη και του μισθωτού δεν είναι αυστηρή.  

Συνάμα δεν αρκεί η αξιολόγηση της οικονομικής επιτυχίας μόνο από την άποψη του 

ιδιωτικού κέρδους. Οι οργανώσεις που ανήκουν σ’ αυτό τον τομέα δείχνουν ακριβώς 

πώς σημαντικές «εξωτερικότητες» (η εξασφάλιση του σχήματος της γειτονιάς στις 

πόλεις και η παροχή απασχόλησης μέσα στη γειτονιά ωφελούν ολόκληρη την 

κοινωνία) εξελίσσονται στον όλο και περισσότερο πολύπλοκο και πυκνοκατοικημένο 

κόσμο μας. Οι δραστηριότητες του είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένες με την τοπική 

οικονομική ανάπτυξη (Διαμαντοπούλου, 2000, σελ. 3).  

Ο ρόλος που έχει διαδραματίσει ο Τρίτος Τομέας στην αναπτυξιακή διαδικασία 

καθίσταται σημαντικός καθώς αποτελεί το σταυροδρόμι στο οποίο συναντώνται οι 

αναπτυξιακές πολιτικές & οι πολιτικές για την απασχόληση. Κατ’ αυτόν τον τρόπο  

προσφέρει θέσεις απασχόλησης σε εκείνες τις κοινωνικές ομάδες οι οποίες  

αποκλείονται από την αγορά, όπως είναι τα άτομα με ειδικές ανάγκες, οι άνεργοι 

νεαρής ηλικίας και οι μετανάστες. Με δεδομένη, τις τελευταίες δεκαετίες, τη μείωση 

της συμμετοχής του κράτους πρόνοιας και την αύξηση των κοινωνικών 

προβλημάτων, ο εν λόγω τομέας θεωρείται μια βασική συνεισφορά για την επίτευξη 

της κοινωνικής συνοχής και την απάλειψη των κοινωνικών αποκλεισμών. (Ενεργοί 
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Πολίτες & ΚΕΚΑΝΑΜ, 2004, σελ.7). Πρόκειται, λοιπόν, και για ένα εργαλείο που 

θα στηρίξει σημαντικά την απασχόληση και που θα συμβάλλει στην οικοδόμηση 

νέων σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ των κοινωνικών εταίρων, προκειμένου να 

αναλάβουν νέες επενδυτικές πρωτοβουλίες (Μιχαλόπουλος, 2012).  

 

O μη κερδοσκοπικός τομέας παρουσιάζει ορισμένα σημαντικά πλεονεκτήματα 

συγκριτικά με το δημόσιο τομέα και τις κερδοσκοπικές επιχειρήσεις του ιδιωτικού 

τομέα δημιουργώντας τις ακόλουθες θετικές επενέργειες: 

 

1. Ο Τρίτος Τομέας παρέχει θέσεις εργασίας σε ευάλωτες ομάδες και μειονεκτούκτα 

άτομα, τα οποία αντιμετωπίζουν μεγάλη δυσκολία πρόσβασης στην απασχόληση. 

Απασχολεί συνήθως άτομα, τα οποία δεν είχαν άλλες ευκαιρίες απασχόλησης και θα 

εξακολουθούσαν να εξαρτώνται από τα κοινωνικά επιδόματα. Πράγματι έχει 

διαπιστωθεί ότι το τρίτο σύστημα συμβάλει στην κοινωνική ένταξη, στην 

καταπολέμηση της παθητικής εξάρτησης από προνοϊακά επιδόματα, ενδυναμώνει τις 

πρωτοβουλίες υπέρ του συλλογικού συμφέροντος – στοιχεία ουσιαστικά για τη 

διατήρηση των δημοκρατικών αξιών που χαρακτηρίζουν το δυτικό κοινωνικό 

μοντέλο. 

 

2. Συμβάλλει στην τοπική ανάπτυξη, στην ενίσχυση των τοπικών θεσμών, στην 

κοινωνική ενσωμάτωση και την κοινωνική συνοχή, στην αξιοποίηση διαφόρων 

πόρων, στην εξεύρεση καινοτομικών εργαλείων και πρακτικών για την επίτευξη των 

στόχων του.   

3. Ο Τρίτος Τομέας συνήθως καλύπτει τοπικές ανάγκες, οι οποίες δεν καλύπτονται 

από το δημόσιο ούτε από το κερδοσκοπικό ιδιωτικό τομέα, παρέχοντας υπηρεσίες 

που συχνά θεωρούνται ως μη κερδοσκοπικές και δεν προσελκύουν το ενδιαφέρον του 

ιδιωτικού τομέα. Η εμπειρία δείχνει ότι οι οργανισμοί του Τρίτου Τομέα 

απευθύνονται σε διάφορες κατηγορίες αγορών: 

 

α) Κατ’ αρχάς, απευθύνονται σε αγορές, στις οποίες η προσφορά δημόσιων 

κοινωνικών υπηρεσιών είναι ανεπαρκής ή δεν υπάρχει. 

 

β) Απευθύνεται επιπροσθέτως σε τμήματα της αγοράς που δε ελκύουν το ενδιαφέρον  

του ιδιωτικού κερδοσκοπικού τομέα. 
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γ) Τέλος, υπάρχουν και οι παραδοσιακές αγορές, όπου οι οργανισμοί του τρίτου 

συστήματος  μπορούν να ανταγωνιστούν λόγω της ευέλικτης και εξατομικευμένης 

παροχής αγαθών και υπηρεσιών, καθώς και μέσω της τόνωσης της ζήτησης που 

μπορούν να προκαλέσουν οι οργανισμοί αυτοί. 

 

4. Οι οργανισμοί του Τρίτου Τομέα προσπαθούν να κινητοποιήσουν και να 

αξιοποιήσουν την εθελοντική εργασία και το γεγονός αυτό μειώνει το κόστος των 

δραστηριοτήτων για το κοινωνικό σύνολο σε σχέση, με το κόστος που θα είχαν οι 

δραστηριότητες αυτές, εάν προέκυπταν από τη δημιουργία θέσεων εργασίας από το 

δημόσιο τομέα. Κινητοποιούν τους πολίτες, αξιοποιούν την εθελοντική εργασία και 

συμβάλλουν στην ανάπτυξη κλίματος εμπιστοσύνης & αλληλεγγύης. Η δυναμική 

είναι αμφίδρομη – οι κοινωνικοί οργανισμοί ευνοούν την τοπική αλληλεγγύη, ενώ η 

επιτυχία και η βιωσιμότητα τους πολλές φορές οφείλεται στην βοήθεια, 

δραστηριοποίηση και δέσμευση του κοινωνικού συνόλου.  

 

5. Οι οργανισμοί του Τρίτου Τομέα έχουν την ικανότητα να παρέχουν 

εξατομικευμένη προσφορά αγαθών και υπηρεσιών, βρίσκονται κοντά στους χρήστες,  

δεν διέπονται από γραφειοκρατικές και κανονιστικές διαδικασίες και δεν 

υποχρεούνται να μεγιστοποιήσουν τα κέρδη. Αφιερώνουν όλο το χρόνο και την 

ενέργειά τους στην παροχή αγαθών – υπηρεσιών και αναπτύσσουν σχέσεις 

εμπιστοσύνης με τον τοπικό πληθυσμό. 

 

6. Οι οργανισμοί του Τρίτου Τομέα συμβάλλουν σημαντικά στη βελτίωση της 

ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού και ειδικότερα των λιγότερα ευνοούμενων 

τμημάτων του, τα οποία χωρίς τη συμβολή του τρίτου συστήματος, δεν θα είχαν 

πρόσβαση ίσως σε νέες υπηρεσίες και αγαθά. 

 

7. Επιπλέον, συμβάλλει στην προώθηση της καινοτομίας, μέσω της εξεύρεσης 

καινοτομικών εργαλείων και πρακτικών για τη επίτευξη των στόχων του. Αρχικά, τα 

νέα προϊόντα και υπηρεσίες που ανταποκρίνονται σε τοπικές ανικανοποίητες ανάγκες 

αποτελούν μια καινοτομία (Πιτόσκα, 2013, σελ. 7). 
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Ο Tρίτος Tομέας έχει προοπτικές, «μόνο εφόσον αντιμετωπιστεί με ένα 

ολοκληρωμένο πολιτικό σχέδιο και εφόσον οι δραστηριότητες του αναπτύξουν μια 

αυτοδιαχειριζόμενη δυναμική σε ένα εργαστήριο μεταστροφής νοοτροπιών στη βάση 

ενός κοινωνικού μετασχηματισμού, σε μια κοινωνία κινημάτων, με ανάπτυξη των 

δημιουργικών ικανοτήτων των ατόμων, της κοινωνίας, με τη δημιουργικότητα σε 

πρώτο πλάνο και με συστατικά στοιχεία την ποιότητα ζωής, την προστασία του 

περιβάλλοντος, μια ποιοτικά αναβαθμισμένη δημοκρατία, με διευρυμένη κοινωνική 

συμμετοχή και δράση. Αυτό μπορεί να οδηγήσει στην ανάδυση νέων συλλογικοτήτων 

και σχημάτων συλλογικής δράσης, με νέου τύπου παραγωγικές συλλογικές 

δραστηριότητες, ανάπτυξη συνεταιριστικών/αλληλέγγυων σχημάτων, οι οποίες θα 

στηρίζονται στην αυτοδιαχείριση και την αλληλοτροφοδότηση» (Βουγιούκα & 

Λιάπη, 2013, σελ. 18 – 19).  

 

Ο J. Rifkin στο βιβλίο του Το τέλος της εργασίας και το μέλλον της (1995) προτάσσει 

ως λύση στο πρόβλημα της απασχόλησης την προετοιμασία όλου του πολιτισμού μας 

για την μετά την αγορά εποχή, όπως την ονομάζει, που θα ακολουθήσει την Τρίτη 

Βιομηχανική Επανάσταση, την Επανάσταση που ως κύριο χαρακτηριστικό της είχε 

την υποκατάσταση της εργασίας από μηχανές. Η αναμόρφωση του Τρίτου Τομέα σε 

ισχυρή ανεξάρτητη επικράτεια, ικανή να απορροφήσει την πλημμύρα των 

εξοστρακισμένων εργατών από την αγορά και να εξεύρει τρόπους μεταφοράς 

τμημάτων των κερδών της παραγωγικότητας από την Τρίτη Βιομηχανική 

Επανάσταση στον Τρίτο Τομέα, ο οποίος και θα χρειαστεί σημαντική εισροή 

εθελοντικής εργασίας και κεφαλαίου κίνησης. Ως παράδειγμα αναφέρει την παροχή 

σκιωδών αμοιβών για εθελοντικές υπηρεσίες, την επιβολή φόρου προστιθέμενης 

αξίας στα προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής τεχνολογίας, που θα χρησιμοποιείται 

αποκλειστικά ως εγγύηση κοινωνικής αμοιβής των φτωχών, ως αντάλλαγμα για την 

εκτέλεση κοινοτικών καθηκόντων και την αύξηση των φορολογικών απαλλαγών για 

τις κοινωνικές συνεισφορές των επιχειρήσεων που θα αποτελούν συνάρτηση των 

κερδών από την παραγωγικότητα. Άρα ο Τρίτος Τομέας θα αποτελέσει «άσυλο» για 

τα θύματα της Τρίτης Βιομηχανικής Επανάστασης (ΕΚΚΕ,1998, σελ 196) καθώς «η 

πρόσληψη, η εκπαίδευση και απασχόληση εκατομμυρίων ανέργων και φτωχών από μη 

κερδοσκοπικούς οργανισμούς μέσα στις δικές τους γειτονιές και κοινότητες θα φέρουν 

κατά πάσα πιθανότητα πολύ καλύτερα αποτελέσματα..» (Ρίφκιν 1996, σελ. 458) 
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καθιστώντας τους συμμετέχοντες κοινωνικά ενεργούς, αποτελώντας ένα γρανάζι στη 

«μηχανή» της κοινωνίας» (Ρίφκιν 1996, σελ. 427 & 432). 

Σύμφωνα με τον οργανισμό CΙRIEC, το 2012, στην Ευρώπη των 27, το 6,53% του 

οικονομικά ενεργού πληθυσμού απασχολείται άμεσα σε οργανώσεις που εντάσσονται 

στην κοινωνική οικονομία (στοιχεία περιόδου 2009-2010). Στα ποσοστά αυτά οι μη 

κυβερνητικοί οργανισμοί συνθέτουν πάνω από το 65,2% της απασχόλησης και οι 

συνεταιρισμοί περίπου το 32,1%,. Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να εκληφθούν κυρίως 

ως εκτιμήσεις, καθώς έχουν συλλεχθεί από δευτερογενείς πηγές και στις 

περισσότερες χώρες δεν τηρούνται επίσημα στοιχεία. Κατά μέσο όρο, την περίοδο 

1990-1995 σε οκτώ αναπτυγμένες χώρες που υπήρχαν διαθέσιμα στοιχεία η 

απασχόληση στον Τρίτο Τομέα αυξήθηκε 24,1%, ενώ η συνολική αυξήθηκε κατά 

9,4%. Σήμερα η συμβολή των μη κυβερνητικών οργανισμών επί της συνολικής 

απασχόλησης είναι ενδεικτικά: 12.5% στην Ολλανδία, 11,5%, στο Βέλγιο, 11,2% στο 

Ισραήλ, 8,8% στην Ιαπωνία, 7,7%, στις Η.Π.Α., 5,8% στη Γαλλία, και με αυξητικές 

τάσεις γενικότερα σε όλες τις χώρες (Ζάννης, 2014, σελ. 4 - 5).  

 Στην Ευρώπη οι φορείς του Τρίτου Τομέα, που δραστηριοποιούνται κυρίως στον 

τομέα των κοινωνικών και υγειονομικών υπηρεσιών, απασχολούν σημαντικό αριθμό 

ατόμων που ανήκουν σε υπό-εκπροσωπούμενες ομάδες στην αγορά εργασίας 

(νεότεροι εργαζόμενοι, εργαζόμενοι μεγαλύτερης ηλικίας, γυναίκες, μετανάστες). Η 

απασχόληση στον τομέα αυτό αυξάνεται διαρκώς τα τελευταία χρόνια, έτσι ώστε να 

αντιπροσωπεύει σήμερα περίπου το 10% του ευρωπαϊκού εργατικού δυναμικού. 

Περίπου 3,3 εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας δημιουργήθηκαν στις κοινωνικές 

υπηρεσίες και υπηρεσίες υγείας μόνο μεταξύ του 2000 και του 2007. Αυτό φανερώνει 

ευνοϊκές προοπτικές για την περαιτέρω αύξηση της απασχόλησης του Τρίτου Τομέα 

στο μέλλον (European job mobility Partnership, 2010, p. 6).  

Μια πρόσφατη μελέτη, που διεξάχθηκε από το Συγκριτικό Πρόγραμμα του μη 

κερδοσκοπικού τομέα, του Πανεπιστημίου Τζονς Χόπκινς, στις ΗΠΑ, σε είκοσι δύο 

χώρες, εκτιμά ότι ο τομέας της κοινωνίας των πολιτών αντιπροσωπεύει αξία 1,1 

τρισεκατομμυρίου δολαρίων, και απασχολεί πάνω από 19 εκατομμύρια εργαζόμενους 

πλήρους απασχόλησης, επί πληρωμή. Οι μη κερδοσκοπικές δαπάνες σ’ αυτές τις 

χώρες αντιστοιχούν, κατά μέσο όρο, στο 4,6% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος 

και η μη κερδοσκοπική απασχόληση αντιστοιχεί στο 5% όλης της μη αγροτικής 

εργασίας, στο 10% όλης της εργασίας στον τομέα των υπηρεσιών και στο 27% όλης 

της απασχόλησης στο δημόσιο. Αρκετά ευρωπαϊκά κράτη υπερηφανεύονται ότι 
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σήμερα το δικό τους επίπεδο απασχόλησης στον μη κερδοσκοπικό τομέα υπερβαίνει 

εκείνο των ΗΠΑ. Στην Ολλανδία, το 12,6% της συνολικής επί πληρωμή 

απασχόλησης αντιστοιχεί στον μη κερδοσκοπικό τομέα. Στην Ιρλανδία το 11,5% 

όλων των εργαζομένων απασχολείται στον μη κερδοσκοπικό τομέα επίσης, και στο 

Βέλγιο αυτό το ποσοστό είναι 10,5%. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, το 6,2% του εργατικού 

δυναμικού απασχολείται στον μη κερδοσκοπικό τομέα και στη Γαλλία και τη 

Γερμανία  το ποσοστό αυτό είναι της τάξης του 4,9%. Η Ιταλία έχει περισσότερες 

από 220.000 μη κερδοσκοπικές οργανώσεις και ο μη κερδοσκοπικός τομέας μετρά 

πάνω από 630.000 πλήρως απασχολούμενους εργαζόμενους. Κατά τη δεκαετία του 

1990, η αύξηση της απασχόλησης στον μη κερδοσκοπικό τομέα ήταν μεγαλύτερη 

στην Ευρώπη συγκριτικά με οποιαδήποτε άλλη περιοχή του κόσμου, αφού η αύξησή 

της ήταν της τάξης του 24%, κατά μέσο όρο, στη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ολλανδία 

και το Ηνωμένo Βασίλειο. Η επέκταση της απασχόλησης στο μη κερδοσκοπικό τομέα 

σ’ αυτές τις χώρες μόνο αντιστοιχούσε στο 40% της συνολικής αύξησης της 

απασχόλησης ή σε 3,8 εκατομμύρια θέσεις εργασίας. Είναι ενδιαφέρον να 

σημειώσουμε ότι, σε δέκα ευρωπαϊκές χώρες που υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία 

εσόδων, οι αμοιβές για παροχή υπηρεσιών και προϊόντα ισοδυναμούσαν με το 33-

50% του εισοδήματος στο μη κερδοσκοπικό τομέα, ανάμεσα στο 1990 και στο 1995. 

Σε παγκόσμιο επίπεδο, στις είκοσι δύο χώρες για τις οποίες υπάρχουν στοιχεία, το 

49% των εσόδων του μη κερδοσκοπικού τομέα προέρχεται από αμοιβές για 

υπηρεσίες και προϊόντα. Στις ΗΠΑ, το 57% όλων των εσόδων του μη κερδοσκοπικού 

τομέα προέρχεται επίσης από αμοιβές για υπηρεσίες και προϊόντα. Το μερίδιο των 

κονδυλίων από τη φιλανθρωπία και από το δημόσιο τομέα, έχει μειωθεί σε πολλές 

χώρες, διαλύοντας έτσι τον επί μακρόν καλλιεργούμενο μύθο ότι ο μη κερδοσκοπικός 

τομέας εξαρτάται από την κυβέρνηση ή από την ελεημοσύνη των ιδιωτών 

(Ευρύμανθος, 2012).  

Ήδη από το 1996, στο πλαίσιο μιας συγκριτικής μελέτης του Πανεπιστημίου Τζονς 

Χόπκινς, στις ΗΠΑ σε οκτώ χώρες, αποδεικνύεται, ότι η μη κερδοσκοπική 

απασχόληση ξεκινά να αποκτά ουσιαστικό ρόλο ως ποσοστό της συνολικής 

απασχόλησης αφού κυμαίνεται από το υψηλό ποσοστό 6,8% στις Ηνωμένες 

Πολιτείες σε ένα χαμηλό επίπεδο του 0,8% στην Ουγγαρία. Συνάμα ο βαθμός 

απόκλισης μεταξύ των μεγάλων ανεπτυγμένων χωρών είναι σημαντικά λιγότερος από 

ό,τι θα μπορούσε να αναμένεται. Εκτός από την Ιταλία και την Ιαπωνία, που είναι στο 

χαμηλό άκρο του φάσματος (1,8% και 2,5% αντίστοιχα), οι υπόλοιπες χώρες 
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βρίσκονται όλες στην περιοχή του 4% της απασχόλησης (Salamon and  Anheier, 

1996, p. 6).  

Διάγραμμα 2.3 

Ποσοστά απασχόλησης στον μη κερδοσκοπικό τομέα ανά εξεταζόμενη χώρα. 

 

Πηγή: Salamon, Μ. Lester M. and Helmut, K. Anheier, (1996), The Nonprofit Sector:  

A   New Global Force. Working Papers of the Johns Hopkins Comparative Nonprofit 

Sector Project,  Νo. 21, Baltimore, The Johns Hopkins Institute for Policy Studies, 

p.6.     

Οι οργανισμοί του τρίτου συστήματος συνήθως διαθέτουν μια σειρά από σαφείς 

πολλαπλούς στόχους. Σε αντίθεση με τους ιδιωτικούς οργανισμούς που βασικό στόχο 

έχουν το κέρδος και  τα ενδιαφερόμενα μέρη είναι οι μέτοχοι ή οι ιδιοκτήτες, οι 

οργανισμοί του τρίτου συστήματος μπορεί να περιλαμβάνουν την κερδοφορία ως 

στόχο αλλά ενδιαφέρονται πρωτίστως για την διανομή του κέρδους σε όλους τους 

εργαζομένους της επιχείρησης.  

Πολλοί οργανισμοί του τρίτου συστήματος προσφέρουν νέες, εναλλακτικές μορφές 

εργασίας που περιλαμβάνουν υψηλότερα επίπεδα συμμετοχής στον οργανισμό σε 

σχέση με μια τυπική και πραγματική ισότητα αναφορικά με τη λήψη αποφάσεων, 

τους μισθούς και τις συνθήκες. Προσφέρει ευκαιρίες εργασίας σε κοινωνικές ομάδες 

που εξαιρούνται από τις δραστηριότητες της αγοράς, όπως είναι τα άτομα με ειδικές 

ανάγκες, άνεργοι νέοι και μετανάστες. Με τον μειούμενο ρόλο του κράτους πρόνοιας 

και την ανάπτυξη νέων κοινωνικών προβλημάτων, οι δραστηριότητες του τρίτου 

συστήματος, συμβάλλουν ουσιαστικά στη κοινωνική συνοχή. Αποτελεί τόπο όπου 

εγκαθιδρύονται σχέσεις μη-αγοράς, που βασίζονται στην έννοια της αλληλεγγύης, της 

μέριμνας για τον Άλλον και σε μια νέα ιδέα, στο επίκεντρο της οποίας βρίσκεται ο 

ενεργός πολίτης. Όλα αυτά είναι απαραίτητα για την καταπολέμηση του κοινωνικού 

αποκλεισμού (Galliano, 2005, σελ. 9).  
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Συγχρόνως διαδραματίζει έναν κρίσιμο ρόλο στη προσπάθεια ενσωμάτωσης όσων 

βρίσκονται σε μειονεκτική θέση στην αγορά εργασίας, ειδικότερα των μακροχρόνια 

ανέργων, εκείνων που προέρχονται από προβληματικές κοινότητες, των ατόμων που 

αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας, αναπηρίες και ούτω καθεξής. Πολλοί οργανισμοί 

απασχολούν εκείνους που σε διαφορετική περίπτωση θα ήταν αποκλεισμένοι ή θα 

κινδύνευαν με αποκλεισμό, από την αγορά εργασίας. Μέσω αυτής της απασχόλησης 

η μελλοντική τους «απασχολησιμότητα» και οι μελλοντικές προοπτικές τους για 

επανένταξη στην αγορά εργασίας ενισχύονται. Οι οργανισμοί του τρίτου συστήματος 

παράγουν μια «προστιθέμενη αξία» δηλαδή προσφέρουν υπηρεσίες που καλύπτουν 

ανάγκες αλλά επίσης δημιουργούν τις προϋποθέσεις ώστε οι άνθρωποι να αποκτούν  

κατάλληλες δεξιότητες οι οποίες διευκολύνουν την απασχόληση, αποκτώντας 

εργασιακή εμπειρία που τους παρέχει ο οργανισμός.  

Αυτοί με την σειρά τους, παράγουν οφέλη τα οποία θα πρέπει να προσδιοριστούν και 

να μετρηθούν όχι μόνο σε ατομικό επίπεδο σε σχέση με τη βελτίωση των 

πιθανοτήτων τους για εύρεση εργασίας αλλά και αναφορικά με την κοινωνία, όπου 

μειώνεται το πραγματικό οικονομικό κόστος που συνδέεται με την ανεργία - οι 

δημόσιες δαπάνες για υπηρεσίες προς τους ανέργους, για την αντιστάθμιση της 

ανεργίας, για την υγειονομική περίθαλψη, την εγκληματικότητα, τις κοινωνικές 

υπηρεσίες και ούτω καθεξής - δαπάνες που μειώνονται ως αποτέλεσμα της βελτίωσης 

της απασχολησιμότητας. Επιπλέον, η βελτιωμένη απασχολησιμότητα μειώνει το 

κόστος των μελλοντικών ατομικών εργοδοτών σε σχέση με τη «στρατολόγηση» και 

κατάρτιση του εργατικού δυναμικού τους. Με τον τρόπο αυτό «εσωτερικεύουν» 

πολλά από τα κοινωνικά κόστη της ανεργίας και του κοινωνικού αποκλεισμού.  

Ωστόσο η ενσωμάτωση εκτείνεται και ακόμα πιο πέρα από τα οργανικά οφέλη που 

παρέχονται μέσω της εργασίας στο τρίτο σύστημα. Η ίδια η συμμετοχή τους στο 

τρίτο σύστημα, τα οικονομικά οφέλη που τους παρέχει, οι κοινωνικές επαφές, η 

προσωπική ανάπτυξη, η ενίσχυση της αυτοεκτίμησης τους και η αίσθηση ότι αξίζουν 

αποτελούν επίσης πολύτιμους παράγοντες.  

Ορισμένοι οργανισμοί του τρίτου συστήματος λειτουργούν αποκλειστικά βάσει της 

"προσωρινής" απασχόλησης για εκείνους που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση στην 

αγορά εργασίας και μπορούν να θεωρηθούν ως επιχειρήσεις «ένταξης» των οποίων η 

δουλειά είναι ουσιαστικά να «δημιουργήσουν» απασχολησιμότητα, ενώ άλλες 

συντηρούν ένα ποσοστό μακροχρόνιων σταθερών θέσεων εργασίας στους 
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οργανισμούς τους, για όσους μειονεκτούν στην αγορά εργασίας, αλλά ο κύριος 

στόχος τους είναι η «αγορά» στην οποία δραστηριοποιούνται. 

Είναι επίσης σημαντικό να επισημάνουμε ότι οι εξελίξεις των Τεχνολογιών της 

Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) μπορούν να συνεισφέρουν  

αποτελεσματικά στην ενίσχυση της απασχολησιμότητας. Οι απαιτήσεις σε δεξιότητες 

σε αυτόν τον χώρο μεταβάλλονται γρήγορα και πολλοί οργανισμοί διαθέτουν ένα 

ισχυρό συστατικό των εν λόγω τεχνολογιών στο εσωτερικό τους. Η σημασία τους 

έγκειται, εν μέρει, στην αυξανόμενη ευελιξία που μπορεί να προσφερθεί σε όρους 

απασχόλησης, για παράδειγμα σε σχέση με την εργασία από απόσταση, τηλεργασία 

και την εργασία μερικής απασχόλησης, καθώς και στο τεράστιο εύρος και 

δυνατότητες αναφορικά με την ενίσχυση της εκπαίδευσης σε σχέση με τις ΤΠΕ – 

αυξάνοντας την εξοικείωση και χρήση τους χρησιμοποιώντας τες στο επίκεντρο για 

καινοτόμες μεθόδους μάθησης, καθώς και την ανάπτυξη τους ώστε να γίνεται πιο 

αποτελεσματική η πρόσβαση & η χρήση πληροφοριών. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις 

υπάρχει η δυνατότητα της επανένταξης των αποκλεισμένων.  

Συνολικά, o τομέας μπορεί να προσφέρει νέες δεξιότητες κατάρτισης, επαγγελματική 

εμπειρία και κοινωνική δέσμευση για εκείνους που την χρειάζονται περισσότερο σε 

ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που μπορεί να ενισχύσει τις μελλοντικές προοπτικές 

απασχόλησης, ενώ την ίδια στιγμή τονώνει την εμπιστοσύνη τους, την εργασιακή 

τους συμπεριφορά και την αυτοεκτίμηση τους  (Galliano, 2003, σελ. 19 - 20). 

Γίνεται κατανοητό λοιπόν ότι οι οργανισμοί του Τρίτου Τομέα, αντικατοπτρίζοντας 

τις εργασιακές συνήθειες μιας μεταβαλλόμενης οικονομίας, βασίζονται στην 

ευελιξία, την τεχνογνωσία και την ικανότητα για την εξισορρόπηση των απαιτήσεων 

πολλών ενδιαφερόμενων μερών. Μέσα από την συμμετοχή τους στις οργανώσεις του 

Τρίτου Τομέα, δίνεται η ευκαιρία σε  νέους σε ηλικία ανθρώπους να μάθουν πώς να 

λειτουργούν, εν μέσω ανταγωνιστικών πιέσεων, για να αποκτήσουν χρήματα, 

πραγματοποιώντας μια αποστολή και  να εξοικειωθούν με τις συνθήκες. Μπορούν να 

μάθουν πώς είναι δυνατόν να κάνουν το σωστό ακολουθώντας τις κοινωνικές αξίες, 

τις «επιταγές» που πρεσβεύει το «κοινό καλό» εξακολουθώντας να κερδίζουν τα προς 

το ζην. Μπορούν επίσης να διαπιστώσουν ότι η επιθυμία για να τα καταφέρουν και 

να φτάσουν στην επιτυχία υπάρχει και σε μη-κερδοσκοπικούς οργανισμούς όπως 

υπάρχει και σε οποιεσδήποτε άλλες εταιρείες στον κερδοσκοπικό τομέα της 

οικονομίας. (ΝΕSTA, 2008, p. 4). 
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Τέλος οι οργανώσεις του μη κερδοσκοπικού τομέα είναι σε θέση να παρέχουν 

καλύτερες υπηρεσίες στο ίδιο ή/και σε χαμηλότερο κόστος συγκριτικά με τον αμιγή 

δημόσιο τομέα για τους παρακάτω λόγους: 

- Tα στελέχη και οι εργαζόμενοι στον εθελοντικό τομέα προσφέρουν καλύτερες 

υπηρεσίες και καταβάλλουν μεγαλύτερη προσπάθεια γιατί πιστεύουν στους 

στόχους της οργάνωσης σε σχέση με τους/τις υπαλλήλους σε μια κρατική 

εταιρεία. Εδώ εντάσσεται και η εθελοντική εργασία που αξιοποιεί το τοπικό 

δυναμικό μιας κοινότητας. 

- Η κοινωνική οικονομία μπορεί να αντλήσει πόρους από τον ιδιωτικό 

κερδοσκοπικό τομέα και να δημιουργήσει νέες υπηρεσίες ή να παρέχει 

μεγαλύτερα επίπεδα από τις υπάρχουσες, χωρίς να επιβαρύνει τον κρατικό 

προϋπολογισμό. 

- Η παροχή κοινωνικών υπηρεσιών από τον Τρίτο Τομέα συχνά παίρνει τη 

μορφή συμβολαίων παροχής έργου με χρηματοδότηση από το κράτος, το 

οποίο επιβλέπει την υλοποίηση τους με βάση μετρήσιμους δείκτες με 

συνέπεια να υπάρχει μεγαλύτερη συμμόρφωση στην επίτευξη συγκεκριμένων 

αποτελεσμάτων σε σχέση με μια δημόσια υπηρεσία. (Αδάμ και 

Παπαθεοδώρου, 2010, σελ. 21 – 22).  

 

2.5  Κριτική προσέγγιση του Τρίτου Τομέα  

Αν και αναγνωρίζεται ο σημαντικός ρόλος που επιτελεί ο Τρίτος Τομέας στη 

δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης, εν τούτοις, υποστηρίζεται και η άποψη κατά την 

οποία,  στην πραγματικότητα, ο Τρίτος Τομέας αποτελεί μια «τεχνητή κατασκευή και 

όχι μια θεσμική πραγματικότητα», καθώς υφίσταται σ’ αυτόν τόσο οι ανιδιοτελείς 

φιλανθρωπικές λογικές, όσο και ποικίλα κοινωνικά κινήματα, έμμεσες 

κερδοσκοπικές δραστηριότητες και ανοιχτές ή έμμεσες εφαρμογές κρατικών 

πολιτικών. Άρα είναι ένας τομέας στον οποίο συνυπάρχουν συμφέροντα και 

επιδιώξεις που χαρακτηρίζουν τους άλλους τομείς: «Αποτελεί ένα ενδιάμεσο χώρο 

όπου διαφορετικές λογικές συνυπάρχουν και διασταυρώνονται» ή αποτελεί τη 

συμβολή των άλλων τομέων που τον συνθέτουν και την «προβολή» των αναγκών 

επέκτασης τους σε έναν νέο και ελκυστικό θεσμικό χώρο. Σε αυτή ακριβώς τη 

διάσταση εντοπίζεται και η διαφορά του «τι θα θέλαμε ή τι πιστεύουμε ότι είναι» και 

του «τι πραγματικά είναι» ο Τρίτος Τομέας, παρέχοντας αναληθείς και 
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παραπλανητικές εντυπώσεις ως προς την ταυτότητα του και δημιουργώντας 

στερεότυπα και προκαταλήψεις για τη δυνατότητα συμβολής του στις σύγχρονες 

κοινωνίες (Ζάννης, 2005, σελ. 4).  

Αυτή η επιχειρηματολογία παραθέτει απόψεις σύμφωνες με τις οποίες ο Τρίτος 

Τομέας δεν μπορεί να δημιουργήσει αποτελεσματικές ευκαιρίες & προοπτικές 

απασχόλησης εξαιτίας της ύπαρξης μειονεκτημάτων που σχετίζονται με το 

οργανωτικό, λειτουργικό του πλαίσιο, το οποίο επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο  

εμπλέκεται στα σχετικά προγράμματα.  

 

Σύμφωνα με τους Αφουξενίδη και Γαρδίκη:  

 

- Ο Τρίτος Τομέας αποτελείται από πολλές και διαφορετικές οργανώσεις και 

φορείς που συχνά δεν επικοινωνούν αναμεταξύ τους με αποτέλεσμα οι 

προσπάθειες και οι δράσεις τους να έχουν μειωμένο αντίκτυπο στο ευρύτερο 

κοινωνικό σύνολο. 

 

- Οι βασικές συνιστώσες που καθορίζουν το χώρο δεν είναι αρκετά σαφής. 

Ζητήματα όπως μέγεθος, δομή, συγκρότηση και οικονομική υποστήριξη, 

παραμένουν σχετικά αδιερεύνητα τόσο σε εθνικό επίπεδο (εκτός ελάχιστων 

εξαιρέσεων) αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. 

 

- Δεν υπάρχουν συστηματοποιημένες πληροφορίες για το χώρο, έτσι ώστε να 

μπορούμε να εξαγάγουμε συγκριτικά συμπεράσματα σε σχέση με θέματα που 

αφορούν την εμβέλεια των φορέων και τις επιπτώσεις των δράσεων τους. 

 

- Δεν υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες που να σχετίζονται με συγκεκριμένα 

προβλήματα της κοινωνίας πολιτών όπως, για παράδειγμα, πιθανά εμπόδια 

που αντιμετωπίζουν στη καθημερινή δράση τους και στην επίτευξη των 

στόχων τους. Συνεπώς είναι πολύ δύσκολο έως σχεδόν αδύνατο να μιλήσουμε  

            για πιθανές ενέργειες και πολιτικές που θα οδηγούσαν στην εξάλειψη τέτοιων  

            προβλημάτων (Αφουξενίδη και Γαρδίκη, 2014, σελ. 2).  

 

Για παράδειγμα η εμπλοκή του Τρίτου Τομέα στη παροχή υπηρεσιών βοήθειας στο 

σπίτι για ηλικιωμένα άτομα και άτομα με αναπηρία στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν έχει 
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καταφέρει να δημιουργήσει σταθερές και ποιοτικές θέσεις εργασίας για τα άτομα που 

τις προσφέρουν, ενώ η εμπλοκή του στις ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης μπορεί 

να έχει επιτύχει θετικά αποτελέσματα σε μεμονωμένες περιπτώσεις αλλά έχει 

οδηγήσει και σε πλήθος αρνητικών. Συγκεκριμένα, αυτά αναφέρονται σε:  

α) Υποκατάσταση μεγαλύτερων και πιο υψηλόμισθων εργαζόμενων από 

φθηνότερους νεοεισερχόμενους, 

β)  Δημιουργία πλασματικών νέων θέσεων εργασίας για την είσπραξη των κρατικών 

επιδοτήσεων,  

γ) Επιλογή ανέργων με σχετικά υψηλότερα προσόντα για ένταξη στα διάφορα 

προγράμματα (creaming),  

δ) Εγκλωβισμό των ανέργων σε μια εναλλαγή κατάρτισης – ανεργίας - κατάρτισης,  

ε) Δημιουργία μιας δεύτερης αγοράς εργασίας στην οποία οι εργαζόμενοι βρίσκονται 

σε διαρκές καθεστώς επισφάλειας με ελλιπή εργασιακά δικαιώματα  (Αδάμ, 2011, 

σελ. 14) 

Άλλα μειονεκτήματα είναι η διάχυση των συμβάσεων ορισμένου χρόνου, το ασταθές 

ωράριο εργασίας και οι σχετικά χαμηλές ωριαίες αποδοχές. (European job mobility 

Partnership, 2010, p. 6) όπως και η δημιουργία χάσματος που πολλές φορές 

παρατηρείται «από πάνω προς τα κάτω» στην ενδυνάμωση δομών και ανάπτυξη 

ικανοτήτων των οργανισμών του Τρίτου Τομέα, αφού η «προς τα κάτω» προσέγγιση 

δεν λαμβάνει πάντοτε υπόψη στο σχεδιασμό & στην εφαρμογή των προγραμμάτων, 

τη σε βάθος γνώση, κατανόηση και εμπειρία που έχει αποκτηθεί στο πεδίο, με 

συνέπεια τη μη εκπλήρωση των στόχων που έχουν τεθεί και την συνακόλουθη 

αποτυχία των προγραμμάτων (Clarke, 2013, p. 2). 

 

2.6 Ανακεφαλαίωση 

Στο κεφάλαιο αυτό εξετάσαμε τον ρόλο του Τρίτου Τομέα στη δημιουργία ευκαιριών 

απασχόλησης τους τρόπους & τους τομείς όπου υπάρχουν προοπτικές 

επαγγελματικής αποκατάστασης οι οποίοι προσφέρονται από τις οργανώσεις του μη 

κερδοσκοπικού τομέα. 

Η αύξηση των ποσοστών της ανεργίας και της φτώχειας υποδηλώνει την αδυναμία 

της υπάρχουσας οικονομίας (δημόσιος και ιδιωτικός τομέας) να προσφέρει εργασία 

σε όλο το εργατικό δυναμικό και υψηλό επίπεδο διαβίωσης με κάλυψη όλων των 

πραγματικών και πλασματικών αναγκών των ανθρώπων. Ιδιαίτερες δυσκολίες 
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κοινωνικής ένταξης αντιμετωπίζουν οι κοινωνικά ευπαθείς ομάδες, οι οποίες βιώνουν 

ή απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό. Η διαπίστωση αυτή οδηγεί ολοένα και 

περισσότερο στην αναζήτηση νέων τρόπων καταπολέμησής αυτών των εξελίξεων. 

Υπάρχουν πολλοί τομείς της οικονομίας – ιδιαίτερα εκείνοι που περιλαμβάνουν 

περιβαλλοντολογικές ανησυχίες (π.χ. ανακύκλωση άχρηστων υλικών), πολιτιστικά 

ενδιαφέροντα (π.χ. αναβίωση της έννοιας της γειτονιάς στις πόλεις με θεατρικές και 

μουσικές εκδηλώσεις), κοινωνικές δραστηριότητες κάθε είδους (π.χ. παροχή 

δυνατότητας τουρισμού σε ηλικιωμένους πολίτες με προβλήματα υγείας), στους 

οποίους η δυνητική ζήτηση για υπηρεσίες ποιότητας με τη συνακόλουθη δημιουργία 

απασχόλησης, είναι σημαντική και υπερβαίνει κατά πολύ αυτό που μπορεί να 

προσφέρει ένα σύστημα καθαρά βασισμένο στην αγορά. 

Οι οργανισμοί του Τρίτου Τομέα αντικατοπτρίζοντας τις εργασιακές συνήθειες μιας 

μεταβαλλόμενης οικονομίας, βασίζονται στην ευελιξία, την τεχνογνωσία, την 

καινοτομία, τη προσαρμοστικότητα και την ικανότητα για την εξισορρόπηση των 

απαιτήσεων πολλών ενδιαφερομένων μερών.  

Με δεδομένο ότι η παραδοσιακή ιεραρχία μεταξύ του εργοδότη και του μισθωτού δεν 

είναι αυστηρή, ότι δεν αρκεί η αξιολόγηση της οικονομικής επιτυχίας μόνο από την 

άποψη του ιδιωτικού κέρδους, οι πρωτοβουλίες του Τρίτου Τομέα αποσκοπούν στην 

ένταξη στην αγορά εργασίας ατόμων που αντιμετωπίζουν δυσκολίες, διάθεση στην 

αγορά νέων αγαθών ή υπηρεσιών,  προώθηση της τοπικής ανάπτυξης και εξασφάλιση 

της κοινωνικής συνοχής. 

Η σταδιακή επίγνωση ότι ούτε το κράτος ούτε η αγορά μπορούν να λύσουν, κατ' 

αποκλειστικότητα, τα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα, έχει φέρει στο 

προσκήνιο την έννοια του κοινωνικού κεφαλαίου, που γεφυρώνει τη δημόσια με την 

ιδιωτική σφαίρα. Οι  δραστηριότητες του Τρίτου Τομέα επηρεάζουν τις αξίες και τη 

γνώση και παρεμβαίνουν στις ανθρώπινες σχέσεις. Εξαιτίας αυτού του γεγονότος, 

τόσο άμεσα όσο και έμμεσα, οι οργανώσεις του Τρίτου Τομέα μετατρέπονται σε 

βασικό τμήμα όχι μόνο του κοινωνικού κεφαλαίου αλλά και της ανθρώπινης 

ανάπτυξης μιας χώρας.  

Δείξαμε ότι ο Τρίτος Τομέας αποτελεί χώρο όπου εγκαθιδρύονται σχέσεις μη-αγοράς, 

που βασίζονται στην έννοια της αλληλεγγύης, της μέριμνας για τον Άλλον και σε μια 

νέα ιδέα, στο επίκεντρο της οποίας βρίσκεται ο ενεργός πολίτης. Όλα αυτά είναι 

απαραίτητα για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού. 



40 
 

Ο Τρίτος Τομέας  μπορεί να συμβάλει στην απασχόληση και στη τοπική ανάπτυξη με 

πολλούς τρόπους όπως η άμεση – έμμεση δημιουργία θέσεων εργασίας, η ενίσχυση 

της πρόσβασης στην απασχόληση, η δημιουργία και η ανάπτυξη δικτύων 

αξιοποιώντας τις δυνατότητες των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των 

Επικοινωνιών (ΤΠΕ), η επικέντρωση στην απασχόληση συγκεκριμένων ομάδων 

στόχων που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση στην αγορά εργασίας. 

Παρέχει θέσεις εργασίας σε ευάλωτες ομάδες και μειονεκτούντα άτομα, συμβάλλει 

στην τοπική ανάπτυξη, στην ενίσχυση των τοπικών θεσμών, στην κοινωνική 

ενσωμάτωση και την κοινωνική συνοχή, καλύπτει τοπικές ανάγκες, οι οποίες δεν 

καλύπτονται από το δημόσιο ούτε από το κερδοσκοπικό ιδιωτικό τομέα, κινητοποιεί 

& αξιοποιεί την εθελοντική εργασία, παρέχει εξατομικευμένη προσφορά αγαθών και 

υπηρεσιών, βρίσκονται κοντά στους χρήστες, δε διέπεται από γραφειοκρατικές και 

κανονιστικές διαδικασίες και δεν υπάρχει υποχρέωση μεγιστοποίησης των κερδών, 

συμβάλλει σημαντικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού, 

συμβάλλει στην προώθηση της καινοτομίας, μέσω της εξεύρεσης καινοτομικών 

εργαλείων και πρακτικών για τη επίτευξη των στόχων) αποτελεί χώρο όπου 

εγκαθιδρύονται σχέσεις μη-αγοράς, που βασίζονται στην έννοια της αλληλεγγύης, της 

μέριμνας για τον Άλλον και σε μια νέα ιδέα, στο επίκεντρο της οποίας βρίσκεται ο 

ενεργός πολίτης. Όλα αυτά είναι απαραίτητα για την καταπολέμηση του κοινωνικού 

αποκλεισμού. 

Ο ρόλος που διαδραματίζει ο Τρίτος Τομέας στην αναπτυξιακή διαδικασία 

καθίσταται σημαντικός καθώς αποτελεί το σταυροδρόμι στο οποίο συναντώνται οι 

αναπτυξιακές πολιτικές & οι πολιτικές για την απασχόληση. Κατ’ αυτόν τον τρόπο  

προσφέρει θέσεις απασχόλησης σε εκείνες τις κοινωνικές ομάδες οι οποίες  

αποκλείονται από την αγορά, όπως είναι τα άτομα με ειδικές ανάγκες, οι άνεργοι 

νεαρής ηλικίας και οι μετανάστες. 

Ωστόσο δε λείπει η κριτική προσέγγιση για τον Τρίτο Τομέα, η οποία  εστιάζει στο 

γεγονός ότι δεν μπορεί να δημιουργήσει αποτελεσματικές ευκαιρίες & προοπτικές 

απασχόλησης εξαιτίας της ύπαρξης μειονεκτημάτων που σχετίζονται με το 

οργανωτικό, λειτουργικό του πλαίσιο, το οποίο επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο  

εμπλέκεται στα σχετικά προγράμματα. Για παράδειγμα ο κατακερματισμός, η 

έλλειψη επικοινωνίας, η έλλειψη αναλυτικής πληροφόρησης, ο μη σαφής 

προσδιορισμός στόχων, μέσων, τρόπων υλοποίησης προγραμμάτων συνιστούν 
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ανασταλτικούς παράγοντες που δεν επιτρέπουν την ουσιαστική του συμβολή στη 

δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

 Ο ΤΡΙΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ 

ΚΑΙ ΣΤΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ 

3.1 Εισαγωγή 

Ο Τρίτος Τομέας δεν αναφέρεται σε θεσμούς, οργανώσεις, ατομικές και συλλογικές 

συμπεριφορές που είναι πρωτόγνωρες στις ανθρώπινες κοινωνίες. Συνιστά ένα 

ιδιαίτερο και καινοτόμο τρόπο θεώρησης που η επιστημονική έρευνα αλλά και η 

σύγχρονη εμπειρική πραγματικότητα έχουν εντάξει σε ένα διακριτό πλαίσιο μελέτης 

(Ζάννης, 2013, σελ. 25). 

Η ανάδυση της έννοιας του Τρίτου Τομέα, ή του μη κερδοσκοπικού τομέα, που 

αποτελεί τη θεσμική – οργανωσιακή έκφραση της Κοινωνίας των Πολιτών, όπως και 

κάθε άλλης ιδέας που γίνεται θεσμός στο πέρασμα της ιστορίας, δεν είναι δυνατό να 

διευρυνθεί και να εξηγηθεί ξεχωριστά από το πλαίσιο στο οποίο γεννιέται και 

αναπτύσσεται. Με βάση το γεγονός αυτό προκειμένου να κατανοήσουμε καλύτερα 

και να εντρυφήσουμε στο περιεχόμενο του Τρίτου Τομέα παρουσιάζουμε τον 

πολύπλευρο του ρόλο και την συνακόλουθη του επίδραση αναφορικά με τη 

δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης, στις ΗΠΑ και στη Βρετανία, δύο χώρες, στις 

οποίες γνωρίζει μεγάλη ανάπτυξη και αξιοσημείωτη δυναμική κυρίως τα τελευταία 

χρόνια. 

Η κρίση του μεταπολεμικού μοντέλου ανάπτυξης κάνει εμφανή την αδυναμία 

συνέχισης της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας μέσω της οικονομικής μεγέθυνσης 

κάτι που αποτελεί ζητούμενο μετά την ύφεση που παρατηρείται στις δυτικές 

οικονομίες τα τελευταία χρόνια και τη μετάθεση του οικονομικού κέντρου βάρους 

στην Ανατολή (Ντάσιος, 2013, σελ. 184).   

Ο Τρίτος Τομέας μπορεί να αποτελέσει προνομιακό πεδίο εφαρμογής πολιτικών που 

θα στηρίζουν την δημιουργία θέσεων εργασίας και την τοπική ανάπτυξη όπως 

διαφαίνεται από το παράδειγμα των δύο αυτών κρατών, που αναλύεται παρακάτω. 
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3.2  O Τρίτος Τομέας στις Ηνωμένες Πολιτείες  

Ο Τρίτος Τομέας γεννήθηκε ουσιαστικά ως ξεχωριστό επιστημονικό πεδίο το 1954 

στις ΗΠΑ με τη δημιουργία του άρθρου 501 (c3 και c4) του φορολογικού κώδικα που 

διαχώριζε τις μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις της αγοράς από τις ποικίλες άλλες, τις 

φορολογικές τους ιδιαιτερότητες, με συνέπεια τη δημιουργία των νεολογισμών «μη 

κερδοσκοπική οργάνωση» & «μη κερδοσκοπικός τομέας» (Ζάννης, 2013, σελ. 25). 

Στις δεκαετίες που ακολούθησαν, έως σήμερα, ο τομέας επιδεικνύει σημαντικό ρόλο 

στην οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας. 

Έτσι, το 2010, στις ΗΠΑ δραστηριοποιούνταν 2,3 εκατομμύρια μη κυβερνητικοί 

οργανισμοί  με συνεισφορά 804 δισεκατομμυρίων δολαρίων (αυξημένοι κατά 10% σε 

σχέση με το 2000) στην αμερικανική οικονομία, αποτελώντας το 5,5% του ΑΕΠ 

(Βlackwood, S. Amy and Roeger, L. Katie and Pettijohn L. Sarah ,2012, p. 1). Οι 

απασχολούμενοι στον τομέα ανέρχονται κατ’ εκτίμηση σε 13.700.000 άτομα ενώ τα 

έσοδα από τις δραστηριότητες του τομέα υπολογίζονται σε 2.100.000.000 

δισεκατομμύρια δολάρια και οι δαπάνες σε 1.900.000.000 δισεκατομμύρια δολάρια 

(Boris, 2012, p.6). 

Ο τομέας των μη κερδοσκοπικών οργανισμών και των κοινωνικών επιχειρήσεων 

παράγει πρωτότυπες, καινοτόμες και βιώσιμες λύσεις σε φαινομενικά δυσεπίλυτα 

κοινωνικοοικονομικά προβλήματα που δεν κατάφερε να επιλύσει ο ιδιωτικός τομέας. 

Στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων τους βρίσκεται η δημιουργία κοινωνικής αξίας 

για την αντιμετώπιση προβλημάτων, όπως η φτώχεια, η πείνα, η έλλειψη στέγης, η 

υποβάθμιση του περιβάλλοντος, ο μαρασμός της κοινότητας, η ανεπαρκής φροντίδα, 

προσφέροντας ένα σημαντικό δίχτυ προστασίας στους πολίτες της χώρας (Tcherneva, 

2014, σελ.2, 4). Σύμφωνα με το διάγραμμα 4 ο αριθμός των επίσημα ανέργων 

ανέρχεται σε 10,4 εκατομμύρια και της κρυφής ανεργίας σε 13,9 εκατομμύρια 

πολιτών (άνθρωποι που είναι πρόθυμοι να εργαστούν, αλλά δεν υπολογίζονται ως 

άνεργοι ή εργάζονται με καθεστώς μερικής απασχόλησης επειδή δεν υπάρχουν 

διαθέσιμες θέσεις πλήρους απασχόλησης). 
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Διάγραμμα 3.1  

ΗΠΑ. Αριθμός ανέργων και μερικώς απασχολουμένων σε σχέση  με δημιουργία 

θέσεων απασχόλησης 

 

Πηγή: Tcherneva, R. Pavlina, (2014), Το υπόδειγμα της κοινωνικής επιχείρησης για 

εγγυημένη απασχόληση στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, Levy Economics 

Institute of Bard College, p. 2.   

Το πρόγραμμα American Jobs Act που υιοθετήθηκε και εφαρμόζεται από τον 

Πρόεδρο Ομπάμα (2011) αναγνωρίζει ότι οι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί αποτελούν 

το κλειδί για τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Περίπου ένας στους δώδεκα 

εργαζόμενους στις Ηνωμένες Πολιτείες απασχολείται σε ένα μη κερδοσκοπικό 

οργανισμό, και θεωρείται ότι στους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς θα πρέπει να 

δοθούν κίνητρα ώστε να προσλαμβάνουν προσωπικό και να αναπτυχθούν ακριβώς 

όπως και οι άλλες επιχειρήσεις. 

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η American Jobs Act περιλαμβάνει: 

•  Νέες περικοπές φόρων σε όλες τις επιχειρήσεις για την υποστήριξη προσλήψεων 

στους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς.  

• Μείωση του φόρου μισθωτών υπηρεσιών κατά το ήμισυ για τα πρώτα $5 

εκατομμύρια σε μισθούς. 
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• Προσωρινή εξάλειψη της φορολογικής επιβάρυνσης του εργοδότη για νέους 

εργαζόμενους ή για αυξήσεις στους παλιούς εργαζομένους. 

•  Φορολογικές ελαφρύνσεις για την πρόσληψη μακροχρόνια άνεργων. 

• Φορολογικές ελαφρύνσεις για την πρόσληψη Βετεράνων (Non - Profits and the 

American Jobs Act, 2011).  H απασχόληση στα μη κερδοσκοπικά ιδρύματα στις ΗΠΑ 

αντιπροσωπεύει το 10,1% της συνολικής ιδιωτικής απασχόλησης και καθιστά το μη 

κερδοσκοπικό εργατικό δυναμικό των ΗΠΑ το τρίτο μεγαλύτερο μεταξύ των 

βιομηχανιών των ΗΠΑ, πίσω μόνο από τον τομέα του λιανικού εμπορίου και της 

μεταποίησης. 

Διάγραμμα  3.2 

ΗΠΑ Απασχόληση στο μη κερδοσκοπικό τομέα σε επιλεγμένες βιομηχανίες, 2010 

Πηγή: Salamon, M. Leister, Sokolowski, Wojciech  and Stephanie Geller, L. 

Stephanie (2012) Ηolding the fort: Nonprofit employment during a decabe of turmoil, 

USA, Johns Hopkins University,Center for Civil Studies, Νon Profit Employment, 

Bulletin No 39, p. 1 
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Πιο συγκεκριμένα, ο μη κερδοσκοπικός τομέας των ΗΠΑ απασχολεί: 

→ σχεδόν 18 φορές περισσότερους εργαζόμενους από ότι η βιομηχανία κοινής 

ωφελείας του έθνους. 

→ δεκαπέντε φορές περισσότερους εργαζομένους από την εξορυκτική βιομηχανία 

της χώρας. 

→ Σχεδόν 10 φορές περισσότερους εργαζόμενους από τη γεωργική βιομηχανία της 

χώρας. 

→ περίπου 5,5 φορές περισσότερους εργαζόμενους από ότι η βιομηχανία ακινήτων 

της χώρας. 

→ σχεδόν τρεις φορές περισσότερους εργαζόμενους από ότι η βιομηχανία 

μεταφορών της χώρας. 

→ σχεδόν διπλάσιους εργαζομένους από το χονδρικό εμπόριο του έθνους, 

χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές εταιρείες, και την κατασκευαστική βιομηχανία. 
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Διάγραμμα 3.3  

Ποσοστό ιδιωτικής απασχόλησης στον μη κερδοσκοπικό τομέα  ανά κλάδο 

 

Πηγή: Salamon, M. Leister, Sokolowski, Wojciech  and Stephanie Geller, L. 

Stephanie (2012) Ηolding the fort: Nonprofit employment during a decabe of turmoil, 

USA, Johns Hopkins University,Center for Civil Studies, Νon Profit Employment, 

Bulletin No 39, p. 1 

Όπως φαίνεται από τα παραπάνω οι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί στις ΗΠΑ 

αντιπροσωπεύουν: 

→ Σχεδόν τα δύο τρίτα (64%) της απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα της χώρας στον 

χώρο της εκπαίδευσης. 

→ Περισσότερο από το μισό (54%) της ιδιωτικής απασχόλησης στην κοινωνική 

πρόνοια. 

→ 43% της ιδιωτικής απασχόλησης στον τομέα των υπηρεσιών υγείας, 

συμπεριλαμβανομένων των: 

• 84% των εργαζομένων σε ιδιωτικά νοσοκομεία. 
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• Πάνω από το ένα τρίτο του ιδιωτικού νοσηλευτικού προσωπικού στο σπίτι. 

•Τουλάχιστον το 16% του προσωπικού υγειονομικής περίθαλψης (Salamon, 

Sokolowski, Geller, 2012, 2 - 4). 

 

Σύμφωνα με  στοιχεία από την έκθεση του Πανεπιστημίου Τζονς Χόπκινς ο μη 

κερδοσκοπικός τομέας δεν είναι μόνο ένας σημαντικός εργοδότης, αλλά συνιστά έναν 

πολύ ευπροσάρμοστο εργοδότη στη διάρκεια οικονομικών κρίσεων. Ενώ ο ιδιωτικός 

τομέας στο σύνολό του χάνει θέσεις εργασίας, οι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί 

συνεχίζουν να δημιουργούν νέες θέσεις απασχόλησης καθώς δραστηριοποιούνται σε 

διάφορους τομείς υπηρεσιών που τείνουν να προστατεύονται από τις συνήθεις πιέσεις 

του κύκλου επιχειρηματικής δραστηριότητας. Η θωράκιση αυτή προκύπτει από δύο 

σημαντικούς παράγοντες: Πρώτον, από τη σημαντική παρουσία της κρατικής 

χρηματοδότησης για τις συγκεκριμένες υπηρεσίες και δεύτερον, από μια ποικιλία 

δημογραφικών τάσεων - όπως η γήρανση του πληθυσμού και η συμμετοχή των 

γυναικών στο εργατικό δυναμικό - που τονώνουν τη συνολική ζήτηση για τις 

υπηρεσίες αυτές. Αποδεικνύεται λοιπόν η σημαντική δυνατότητα δημιουργίας θέσεων 

απασχόλησης του μη κερδοσκοπικού τομέα, ειδικά σε περιόδους ύφεσης, και ως εκ 

τούτου τονίζεται η ανάγκη να διατηρηθούν οι δυνατότητες του τομέα ώστε οι εθνικές 

και περιφερειακές προσπάθειες για την ενίσχυση της ανάπτυξης των θέσεων εργασίας 

να τεθούν σε εφαρμογή (Salamon, Sokolowski, Geller, 2012, p. 13).  

 

3.3 O Τρίτος Τομέας στη  Βρετανία 

Όταν ο Τ. Βlair ανέλαβε την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος το 1997 θεώρησε ότι 

έπρεπε να προβεί στην ουσιαστική ανανέωση του πολιτικού οργανισμού του οποίου 

είχε την ευθύνη, ακολουθώντας τη πολιτική του τρίτου δρόμου που συμπεριλάμβανε 

αυξημένες αρμοδιότητες για τις οργανώσεις και τους φορείς του Τρίτου Τομέα στην 

κοινωνική πρόνοια και στην προώθηση της ισότητας των ευκαιριών.  

Πράγματι η ανάπτυξη που σημειώθηκε  στο Ηνωμένο Βασίλειο  στον τομέα του 

εθελοντικού τομέα από τις αρχές του 2000 αντικατοπτρίζει διάφορες εξελίξεις. 

Πρώτον, υπήρξε μια περίοδος σημαντικών επενδύσεων  στην διεύρυνση του τομέα 
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μέσω της δημόσιας χρηματοδότησης προγραμμάτων. Δεύτερον, ο τομέας όλο και 

περισσότερο θεωρείται αξιόπιστη λύση σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, 

συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης της κοινότητας και της  παροχής δημόσιων 

υπηρεσιών. Τέλος, ο τομέας  συνέχισε να αναπτύσσει τις δεξιότητες του εργατικού 

δυναμικού του, με ή χωρίς αμοιβή, έτσι ώστε να μπορεί να προσφέρει υπηρεσίες 

υψηλής ποιότητας. Η υποστήριξη για μαθησιακές ανάγκες και δεξιότητες πρέπει να 

θεωρηθεί  κεντρικής σημασίας για την παραγωγικότητα και  να αποτελέσει  

αναπόσπαστο μέρος ενός  υγιούς εργασιακού  περιβάλλοντος προκειμένου να 

διατηρηθεί   η υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών εν μέσω της αυξανόμενης ζήτησης 

(Clark, Mchugh, Mckay, 2011).  

Είναι γεγονός ότι ο τομέας αναπτύσσεται και αλλάζει. Το εργατικό δυναμικό στον 

εθελοντικό τομέα έχει αυξηθεί κατά 24% από το 1997 σε σύγκριση με το 9% στον 

ιδιωτικό τομέα και το 16% του δημόσιου τομέα. Τα έσοδα στον τομέα έχουν επίσης 

αυξηθεί. Το σύνολο των εσόδων της κοινωνίας των πολιτών στο Ηνωμένο Βασίλειο 

κυμαινόταν στα £ 116 δισεκατομμύρια. Αυτό περιλαμβάνει £ 33 δισεκατομμύρια 

έσοδα από τις φιλανθρωπικές οργανώσεις, £ 26 δισεκατομμύρια από συνεταιρισμούς 

και £ 27 δισεκατομμύρια από τις κοινωνικές επιχειρήσεις. Οι οργανώσεις του Τρίτου 

Τομέα, στη Βρετανία, δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα των παραδοσιακών 

κλάδων, ιδιαίτερα εκείνων  που συνδέονται με τη εκπαίδευση, την υγεία  τις 

κοινωνικές υπηρεσίες, τον πολιτισμό, τη ψυχαγωγία την ανάπτυξη και τη θρησκεία 

(Hopkins, 2010, p. 10).   
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Διάγραμμα 3.4 Hνωμένο Βασίλειο 

Δραστηριοποίηση των φιλανθρωπικών οργανώσεων ανά τομέα τη περίοδο 2006 

– 2007. 

 

Πηγή: Hopkins, Laurence (2010),  Mapping the third sector: A context for social 

leadership. A report prepared for Clore Social Leadership Programme, p. 20. 

 

Ο Τρίτος Τομέας αποτελεί μια πραγματική οικονομική δύναμη με 865,000 

οργανώσεις και ένα εργατικό δυναμικό που φτάνει τα 1,35 εκατομμύρια 

εργαζόμενους, αντιπροσωπεύοντας το 6,4% της συνολικής απασχόλησης, και με 

συνολικό ετήσιο εισόδημα £108.9 δις. Εξ' αυτών οι 55.000 είναι κοινωνικές 

επιχειρήσεις (Social Enterprises) διαφόρων νομικών μορφών, οι οποίες έχουν ετήσιο 

τζίρο 27 δις λίρες, αποτελούν το 5% των επιχειρήσεων με εργαζόμενους και 

συνεισφέρουν 8,4 δις λίρες ετησίως στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν. Ο Τρίτος 

Τομέας είναι πολύ πιο ευέλικτος και αποτελεσματικός κατά τη διάρκεια υφέσεων 

ειδικά σε ό,τι αφορά την υποστήριξη της κοινότητας και τη βοήθεια των πολιτών να 

ανταπεξέλθουν.  Ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του '90, οι κοινωνικές επιχειρήσεις 

είτε βοηθούσαν ανέργους και άπορους πολίτες να ορθοποδήσουν, είτε κάλυπταν τα 

κενά από τη μειωμένη ζήτηση γης ή κτιρίων από τον επιχειρηματικό κόσμο. Στις 12 

Φεβρουαρίου 2008, η Βρετανία η οποία σημειωτέον διαθέτει και Υπουργό 
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Κοινωνικής Οικονομίας (Minister of the Third Sector) ανακοίνωσε τη δημιουργία 

ειδικού ταμείου αντιμετώπισης της ύφεσης για τις οργανώσεις του Τρίτου Τομέα 

(Third Sector Recession Fund), ύψους 42,5 εκατομμύριων λιρών. Στόχος είναι η 

ταχεία ανακούφιση των πολιτών σε περιοχές που πλήττονται άμεσα από την ύφεση 

μέσα από τη δημιουργία ενός ισχυρού διχτυού κοινωνικής προστασίας σε άπορους, 

την παροχή συμβουλών, εκπαίδευσης και επανακατάρτισης σε ανέργους, τη στήριξη 

της απασχόλησης μέσω της κοινωνικής εργασίας, καθώς και την αναδιάρθρωση & 

συγχώνευση ενεργών οργανώσεων που αντιμετωπίζουν προβλήματα λόγω κρίσης 

(Π.Π.Ο.Κ.Π., 2013).  

Το 2011 υπολογίζεται ότι περίπου 732.000 άτομα απασχολούνταν στον τομέα του 

εθελοντισμού στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το ποσοστό αυτό αντιπροσωπεύει μείωση 

κατά 33.000 άτομα από το προηγούμενο έτος. Ωστόσο, ο αριθμός των ατόμων που 

απασχολούνται στον τομέα το 2011 είναι 34% μεγαλύτερος από ό, τι το 2001, 

παρουσιάζοντας αύξηση κατά 185.000 εργαζόμενους. Ο τομέας απασχολεί  περίπου 

2,6% του εργατικού δυναμικού του Ηνωμένου Βασιλείου, ένα ποσοστό που έχει 

αυξηθεί  από το 2% το 2001, αλλά μειώθηκε ελαφρά από το 2,7% που υπολογίζονταν 

για το έτος  2010. Το 2011, ο εθελοντικός τομέας απασχολούσε 583.000 (2,6% επί 

του συνόλου) άτομα πλήρους απασχόλησης έμμισθο προσωπικό, σημειώνοντας 

πτωτική τάση σε σχέση με το προηγούμενο έτος που απασχολούσε 617.000 άτομα. 

Κατά τη διάρκεια του 2011, ο δημόσιος τομέας απασχολούσε 6.900.000 άτομα, 

σημειώνοντας αύξηση 547.000 από το 2001. Κατά την ίδια χρονική περίοδο, το 

εργατικό δυναμικό του ιδιωτικού τομέα παρουσίασε μικρή μείωση της τάξης κατά 

53.000, η οποία ανέρχονταν σε 20.100.000 άτομα το 2011, λίγο περισσότερο από ό, τι 

το 2010 (UK Voluntary Sector Workforce Almanac, 2013).  
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Διάγραμμα 3.5 

Ηνωμένο Βασίλειο. Έμμισθη Απασχόληση στον εθελοντικό τομέα τη περίοδο 

2001 – 2011 

 

Πηγή:UK Voluntary Sector Workforce Almanac 2013. London: Skills – Third Sector.  

Available from: http://www.3rdsectorworkforce.org.uk/how-many-people-work-in-

the-voluntary-sector/ 

 

Ο  εθελοντικός τομέας μπορεί να αποτελέσει υπόδειγμα στην απασχόληση και στην 

ανάπτυξη πραγματικών και ποικίλων χαρισματικών στοιχείων, ταλέντων. Τα στοιχεία 

δείχνουν ότι ήδη ο τομέας απασχολεί περισσότερους ηλικιωμένους ανθρώπους, 

περισσότερα άτομα με αναπηρία και περισσότερες  γυναίκες από ό, τι ο ιδιωτικός και 

δημόσιος τομέας. Μπορεί να ειπωθεί ότι ο εν λόγω τομέας συμβάλλει στη δημιουργία 

περιβάλλοντος εργασίας χωρίς αποκλεισμούς με: 

 Λήψη θετικών μέτρων για την πρόσληψη και ανάπτυξη  διαφορετικών  

ομάδων, που προσθέτουν δυναμισμό στην οργάνωση. 

http://www.3rdsectorworkforce.org.uk/
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 Ενεργοποίηση ανθρώπων  που έχουν χάσει προηγούμενες ευκαιρίες να 

αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους και με αυτόν τον τρόπο ανάδειξη της 

κοινωνικής δέσμευσης του οργανισμού  και προσφορά  προτύπων στους 

χρήστες των  υπηρεσιών.  

 Δημιουργία & καλλιέργεια κουλτούρας όπου οι άνθρωποι αισθάνονται ότι 

μπορούν  να είναι τόσο ανοιχτοί σχετικά με  τις εμπειρίες τους όσο  

επιθυμούν. Για παράδειγμα η παραγωγικότητα αυξάνεται όταν το προσωπικό  

δεν αισθάνεται  ότι  πρέπει να κρύβει  τον σεξουαλικό του προσανατολισμό, ή 

την  κατάσταση της υγείας του. 

 Η παροχή ευελιξίας σε όλους, στο πλαίσιο των αναγκών της επιχείρησης, 

αντιμετώπισης απλών θεμάτων, επιμέρους αναγκών των ατόμων, προκειμένου 

να καταθέτουν τον  καλύτερο εαυτό τους: από ευέλικτες ώρες απασχόλησης 

ως  διαφορετικούς τρόπους εργασίας.  

Γίνεται αντιληπτό ότι τη περίοδο που η ανεργία των νέων εκτινάσσεται και 

παρατηρούνται υψηλά επίπεδα ανεργίας μεταξύ έγχρωμων και ατόμων που ανήκουν 

σε εθνοτικά μειονοτικές κοινότητες, ο εθελοντικός τομέας  καλείται να  αποδείξει ότι 

είναι μέρος της λύσης για αυτές τις κοινωνικές ομάδες που μειονεκτούν στην 

απασχόληση (Clark,  Mchugh, Mckay, 2011, p.8). 

Για τους παραπάνω λόγους η βρετανική κυβέρνηση αναγνωρίζει τον Τρίτο Τομέα ως 

τη φωνή της κοινωνίας, ένα  ζωτικής σημασίας συστατικό μιας δίκαιης κοινωνίας, η 

οποία ενθαρρύνει την  επιχειρηματικότητα δίνοντας τη δυνατότητα στα άτομα και τις 

κοινότητες να λειτουργούν ως φορείς δικαιωμάτων, στη πρωτοπορία των κοινωνικών 

και περιβαλλοντικών αλλαγών. Ταυτόχρονα αναγνωρίζεται η σημασία της 

ποικιλομορφίας των οργανισμών του τομέα, στη κατεύθυνση του σχεδιασμού & 

παροχής υπηρεσιών, που εξασφαλίζουν την αντιπροσωπευτική εκπροσώπηση 

ευπαθών κοινωνικών ομάδων, στην εκστρατεία για την κοινωνική αλλαγή, στη 

δημιουργία ισχυρών, ενεργών και διασυνδεδεμένων κοινοτήτων, στη προώθηση 

επιχειρηματικών λύσεων, στις κοινωνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις, στον 

μετασχηματισμό της παράδοσης και στον σχεδιασμό των δημόσιων υπηρεσιών 

(Treasury and Cabinet Office, 2007, p.4).   
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3.4 Ανακεφαλαίωση 

Αποτελεί κοινό τόπο ότι ο τομέας των μη κερδοσκοπικών οργανισμών παράγει 

πρωτότυπες, καινοτόμες και βιώσιμες λύσεις σε φαινομενικά δυσεπίλυτα 

κοινωνικοοικονομικά προβλήματα που δεν κατάφερε να επιλύσει ο ιδιωτικός τομέας. 

Στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων τους βρίσκεται η δημιουργία κοινωνικής αξίας 

για την αντιμετώπιση προβλημάτων, όπως η φτώχεια, η πείνα, η έλλειψη στέγης, η 

υποβάθμιση του περιβάλλοντος, ο μαρασμός της κοινότητας, η ανεπαρκής φροντίδα 

προσφέροντας ένα σημαντικό δίχτυ προστασίας στους πολίτες κάθε χώρας. 

Στο πλαίσιο αυτό, θελήσαμε, στο κεφάλαιο αυτό, να παρουσιάσουμε το παράδειγμα 

δύο χωρών, των ΗΠΑ και της Βρετανίας, οι οποίες θεωρούνται πρωτοπόρες στην 

ανάπτυξη πολιτικών και προγραμμάτων απασχόλησης για τον μη κερδοσκοπικό 

τομέα  (ΗΠΑ) και τον Τρίτο Τομέα (Βρετανία). 

H απασχόληση στα μη κερδοσκοπικά ιδρύματα στις ΗΠΑ αντιπροσωπεύει το 10,1% 

της συνολικής ιδιωτικής απασχόλησης και καθιστά το μη κερδοσκοπικό εργατικό 

δυναμικό των ΗΠΑ το τρίτο μεγαλύτερο μεταξύ των βιομηχανιών των ΗΠΑ, πίσω 

μόνο από τον τομέα του λιανικού εμπορίου και της μεταποίησης. 

Σύμφωνα με την έρευνα του Πανεπιστημίου Τζονς Χόπκινς οι μη κερδοσκοπικοί 

οργανισμοί συνεχίζουν να δημιουργούν νέες θέσεις απασχόλησης καθώς 

δραστηριοποιούνται σε διάφορους τομείς υπηρεσιών που τείνουν να προστατεύονται 

από τις συνήθεις πιέσεις του κύκλου επιχειρηματικής δραστηριότητας. 

Δείξαμε τη σημαντική δυνατότητα δημιουργίας θέσεων απασχόλησης του μη 

κερδοσκοπικού τομέα, ειδικά σε περιόδους ύφεσης, και ως εκ τούτου επισημάνθηκε η 

ανάγκη να διατηρηθούν οι δυνατότητες του τομέα ώστε οι εθνικές και περιφερειακές 

προσπάθειες για την ενίσχυση της ανάπτυξης των θέσεων εργασίας να τεθούν σε 

εφαρμογή. 

Οι οργανώσεις του Τρίτου Τομέα, στη Βρετανία, δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύ 

φάσμα των παραδοσιακών κλάδων, ιδιαίτερα εκείνων που συνδέονται με τη 

εκπαίδευση, την υγεία τις κοινωνικές υπηρεσίες, τον πολιτισμό, τη ψυχαγωγία την 

ανάπτυξη και τη θρησκεία. 
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Η ανάπτυξη του, τα τελευταία χρόνια, στηρίχθηκε στη δημόσια χρηματοδότηση 

προγραμμάτων, στη θεώρηση ότι αποτελεί αξιόπιστη  λύση  σε ένα ευρύ φάσμα 

θεμάτων, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης της κοινότητας και της παροχής 

δημόσιων υπηρεσιών καθώς και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού 

του, με ή χωρίς αμοιβή, προκειμένου να προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. 

Το 2011 υπολογίζεται ότι περίπου 732.000 άτομα απασχολούνταν στον τομέα του 

εθελοντισμού στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το ποσοστό αυτό αντιπροσωπεύει μείωση 

κατά 33.000 άτομα από το προηγούμενο έτος. Ωστόσο, ο αριθμός των ατόμων που 

απασχολούνται στον τομέα το 2011 είναι 34% μεγαλύτερος από ό,τι το 2001, 

παρουσιάζοντας αύξηση κατά 185.000 εργαζόμενους. Ο τομέας απασχολεί  περίπου 

2,6% του εργατικού δυναμικού του Ηνωμένου Βασιλείου, ένα ποσοστό που έχει 

αυξηθεί  από το 2% το 2001, αλλά μειώθηκε ελαφρά από το 2,7% που υπολογίζονταν 

για το έτος 2010. 

Η βρετανική κυβέρνηση αναγνωρίζει τον Τρίτο Τομέα ως τη φωνή της κοινωνίας, 

ένα  ζωτικής σημασίας συστατικό μιας δίκαιης κοινωνίας, που εξασφαλίζει την 

αντιπροσωπευτική εκπροσώπηση ευπαθών κοινωνικών ομάδων, βρίσκεται στη 

πρωτοπορία για την κοινωνική αλλαγή, την οικοδόμηση ισχυρών, ενεργών και 

διασυνδεδεμένων κοινοτήτων, στη προώθηση επιχειρηματικών λύσεων, στις 

κοινωνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις, στον μετασχηματισμό της παράδοσης 

και στον  σχεδιασμό των δημόσιων υπηρεσιών.    
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΤΡΙΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΕΣ 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

 

4.1 Εισαγωγή 

Οι σημαντικές εξελίξεις του ευρύτερου οικονομικού και κοινωνικού περιβάλλοντος, 

με κύριο χαρακτηριστικό τις ταχύτατες αλλαγές στο πεδίο της τεχνολογίας και την 

ανάδειξη των διαδικασιών μάθησης, ως καθοριστικών, σε μια πορεία μετάβασης των 

κοινωνιών προς κοινωνίες της γνώσης, ασκούν σημαντικές επιδράσεις στη 

παραγωγική διαδικασία, στην οργάνωση της εργασίας αλλά και στις παραγωγικές 

σχέσεις. Ένα σημαντικό τμήμα του ανθρώπινου δυναμικού φαίνεται να επηρεάζεται 

άμεσα από τις εξελίξεις αυτές. Ειδικότερα τα μεγέθη της απασχόλησης και της 

ανεργίας επηρεάζονται άμεσα από τις εξελίξεις αυτές (Ευστράτογλου, 2005, σελ. 9). 

Απ' όλους τους δείκτες της οικονομίας, ο δείκτης ανεργίας είναι αυτός που κατεξοχήν 

και πρωτίστως διαμορφώνει το κοινωνικό κλίμα και την πολιτική σταθερότητα. Η 

πλήρης απασχόληση ήταν η πρωταρχική μέριμνα για όλες τις κυβερνήσεις του 

μεταπολεμικού κόσμου, συντηρητικές, φιλελεύθερες, σοσιαλδημοκρατικές, 

κομμουνιστικές. Είναι χαρακτηριστικό ότι με την εφαρμογή πολιτικών που 

ενθάρρυναν τη πλήρη απασχόληση, καθιέρωναν το κράτος πρόνοιας και διατηρούσαν 

τη ζήτηση για αγαθά και υπηρεσίες σε υψηλά επίπεδα, επιτεύχθηκε η ανοικοδόμηση 

της κατεστραμμένης από τον πόλεμο Ευρώπης (Η Καθημερινή, 2013).  

Ο Τρίτος Τομέας, ως το σύνολο των μη κερδοσκοπικών οργανώσεων οι οποίες 

δραστηριοποιούνται σε ποικίλα πεδία και εμφανίζονται με ποικίλες μορφές σε óλα 

σχεδóν τα κράτη του κóσμου (Ζάννης, 2013, σελ. 3) αναπτύσσεται καλύπτοντας 

ανάγκες, που δεν εμφανίζουν ισχυρό κίνητρο κερδοφορίας για τον ιδιωτικό τομέα. 

Με την έννοια αυτή αποτελεί την έκφραση, δραστηριοποίηση και οργάνωση της 

κοινωνίας των πολιτών και των άμεσων παραγωγών στο οικονομικό πεδίο. 
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Εμπεριέχει, ταυτόχρονα, μια δυναμική μετασχηματισμού των σχέσεων παραγωγής - 

διανομής και αλλαγών στην ίδια την οικονομική βάση. Γεγονός που προσδίδει στον 

Τρίτο Τομέα διαστάσεις από μια βαθύτερη προοπτική κοινωνικής αλλαγής (Τζιόλας, 

2006).   

Σύμφωνα με τον Giddens, στο έργο του Τρίτος Δρόμος, oι σύγχρονες δυτικές 

κοινωνίες, όπως οι Η.Π.Α. και η Βρετανία, χαρακτηρίζονται από υψηλό βαθμό 

αυτοοργάνωσης καθώς το 40% των ατόμων ανήκουν σε ομάδες οι οποίες 

οργανώνουν τακτικές συναντήσεις στα πρότυπα των ομάδων αυτοβοήθειας. Οι νέες 

συλλογικές μορφές δράσης, ως εν δυνάμει φορείς ενδυνάμωσης της οικονομίας, θα 

μπορούσαν να προσανατολιστούν σε ευρύτερους κοινωνικούς σκοπούς ώστε να 

αποβούν επωφελείς τόσο για τις τοπικές κοινότητες όσο και για την κοινωνία στο 

σύνολό της. Με την κατάλληλη εξωτερική στήριξη, η τοπική πρωτοβουλία μπορεί να 

αντιστρέψει ακόμα και την πιο βαθιά εδραιωμένη διαδικασία ύφεσης (Σιούφα, 2007, 

σελ.8).  

Ο Τρίτος Τομέας αποτελείται από ένα σύνολο πρακτικών οργάνωσης της κοινωνικής 

και οικονομικής ζωής που δεν μπορούν αυστηρά να ενταχθούν ούτε στο δημόσιο 

ούτε στον ιδιωτικό τομέα, όπως οι συνεταιρισμοί, οι μη κερδοσκοπικές οργανώσεις 

και οι κοινωνίες αλληλοβοήθειας (Αδάμ και Παπαθεοδώρου, 2010, σελ. 9). Ο όρος 

Τρίτος Τομέας ή τρίτο σύστημα έχει ευρεία αποδοχή από υποστηρικτές των 

περισσότερων θεωρητικών προσεγγίσεων, εμφανίζεται εκτενώς σε κείμενα πολιτικής 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Πιλοτικό Πρόγραμμα Third System and Employment), ενώ 

παραπέμπει και στον Τρίτο Δρόμο του Giddens (Αδάμ, 2007 σελ. 3). 

Οι σχετικές μελέτες που έχουν γίνει για το τρίτο σύστημα, πιστοποιούν ότι η 

προσέγγιση του παρουσιάζει μία σειρά από πλεονεκτήματα συγκριτικά με το δημόσιο 

ή το ιδιωτικό κερδοσκοπικό τομέα και «παράγει» μία σειρά από θετικά αποτελέσματα 

τόσο σε σχέση με την απασχόληση, όσο και με άλλες σημαντικές πλευρές της 

κοινωνικής και οικονομικής ζωής σε τοπικό κυρίως επίπεδο, όπως την ανάπτυξη νέων 

οικονομικών τομέων, την τοπική ανάπτυξη, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των 

τοπικών πληθυσμών, την ενίσχυση των κοινωνικών δεσμών και της κοινωνικής 

συνοχής, την τόνωση της δημιουργικότητας και της καινοτομίας (Πιτόσκα, 2013, σελ. 

1).  
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Η απασχόληση σε έναν Τρίτο Τομέα που δεν θα λειτουργεί ούτε με βάση το κέρδος 

ούτε με βάση τη γραφειοκρατική, κρατικιστική λογική είναι τόσο χρήσιμη και 

αναγκαία όσο και η «αγοραία» απασχόληση. H πρώτη θα μπορούσε να καλύψει 

επείγουσες ανάγκες (στον χώρο της τρίτης ηλικίας, της κοινότητας, της οικολογίας 

κτλ.) που αυτή τη στιγμή αγνοούνται. Αν αυτό γίνει γενική συνείδηση, αν δηλαδή η 

κουλτούρα περί του τι είναι χρήσιμη απασχόληση αλλάξει, τότε αυτοί που δεν 

βρίσκουν δουλειά στην αγορά εργασίας, αν βέβαια η υγεία τους το επιτρέπει, θα 

έχουν να επιλέξουν μεταξύ επαγγελματικής μετεκπαίδευσης και απασχόλησης στον 

Τρίτο Τομέα. Έτσι, κάθε δυνάμενος να εργαστεί πολίτης δεν θα έχει μόνο την 

υποχρέωση αλλά και το δικαίωμα να μένει κοινωνικά ενεργοποιημένος ως το τέλος 

της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας (Moυζέλης, 2004).  

Με σκοπό την επίλυση προβλημάτων, ως µία πολύ καλή λύση αλλά ταυτόχρονα ως 

προνομιακό πεδίο εφαρμογής πολιτικών απασχόλησης & τοπικής ανάπτυξης 

θεωρήθηκε από τις κυβερνήσεις ότι αποτελεί ο Τρίτος Τοµέας. Με τον τρόπο αυτό 

επιχειρείται η ενδυνάμωση των οργανισμών που εντάσσονται στον Τρίτο Τοµέα.  

∆εν είναι καθόλου τυχαία αυτή η προσπάθεια ενδυνάμωσης των οργανισμών του 

Τρίτου Τοµέα και αυτό συνιστά μια απτή πραγματικότητα. Γενεσιουργός αιτία αυτής 

της εξελικτικής διάθεσης αποτελεί η ανεπαρκής κρατική άσκηση δημοσιονομικών 

πολιτικών & η εξασφάλιση ελαχίστων παροχών του κράτους προνοίας. Αυτό που ουσιαστικά 

διαπιστώνεται είναι µία µεταστροφή στις υπηρεσίες & τα αγαθά του Τρίτου Τομέα. Η 

πρακτική σημασία αυτών των παρεμβάσεων, η οποία επιβεβαιώνει τον καταλυτικό 

τους ρόλο για την επίτευξη και τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής, έχει να κάνει 

µε την αποτελεσματική διεισδυτικότητα του στις περιπτώσεις εκείνες όπου το κράτος 

διακρίνεται για την απροθυμία, την ανελαστικότητα, την ανεπάρκεια των αντίστοιχων 

δομών, χειρισµών και πρακτικών του. Παράλληλα µε όλα αυτά «πετυχαίνει» την 

πρόσβαση των ατόµων που χρειάζονται τα αγαθά και τις υπηρεσίες του, σε τοµείς της 

οικονομίας και της αγοράς εκμηδενίζοντας τα πιθανά ανεπιθύμητα αποτελέσματα  

(Κουφοπούλου, 2004, σελ. 5 - 6).  

Σε παγκόσμιο επίπεδο ο Τρίτος Τομέας καλύπτει ένα πλήθος δραστηριοτήτων που 

σχετίζονται γενικά με κοινωνικές υπηρεσίες, με τον πολιτισμό, την παιδεία κτλ. 

Παρουσιάζεται από πολλούς ως ο τομέας που θα δώσει δυναμική ώθηση στο σύνολο 

της οικονομίας. 
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Παρέχει τη δυνατότητα ανάδειξης μίας νέας μορφής επιχειρηματικότητας 

προσανατολισμένη σε δραστηριότητες της κοινωνικής οικονομίας. Οι επιπτώσεις 

στην απασχόληση και στο συνολικό εισόδημα είναι πολλές και σημαντικές (Εθνικό 

Ινστιτούτο Εργασίας, 2002 σελ.3). 

 

Ο Τρίτος Τομέας θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντικό αναπτυξιακό εργαλείο, 

δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για επενδύσεις, επιτάχυνση της αναπτυξιακής 

διαδικασίας, αύξηση των θέσεων απασχόλησης, αναπτύσσοντας επιπλέον μια σειρά 

εναλλακτικών πιστώσεων μέσω της δημιουργίας ανάλογων χρηματοπιστωτικών 

οργανισμών για την παροχή σε ιδιώτες, οργανισμούς, σχετικών προϊόντων 

(μικροπιστώσεις, αναπτυξιακά δάνεια, καταθετικά προϊόντα) με εξασφάλιση όλου 

του φάσματος υποστηρικτικών υπηρεσιών (ενθάρρυνση, εκπαίδευση, 

παρακολούθηση, επιβράβευση).  

Προς την κατεύθυνση αυτή θεωρήθηκε σκόπιμο να γίνει αναφορά στην έννοια της 

μικροπίστωσης (micro-credit) και πώς αυτή συνδέεται με τον μη κερδοσκοπικό 

τομέα. Ακολουθούν αντιπροσωπευτικά παραδείγματα εφαρμογών του Τρίτου Τομέα 

σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς (ΜΚΟ) και κοινωνικές/συνεταιριστικές 

επιχειρήσεις μέσω των οποίων δημιουργούνται ευκαιρίες απασχόλησης.  

 

4.2 Mικροπίστωση 

Ένας από τους τομείς που ο Τρίτος Τομέας θα μπορούσε να διαδραματίσει 

ισχυρότερο ρόλο στη δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης & ενθάρρυνση της 

επιχειρηματικότητας  αναφέρεται στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, αναπτύσσοντας τη 

μικροπίστωση (micro-credit) και λειτουργώντας ανταγωνιστικά ως προς τους 

κερδοσκοπικούς οργανισμούς στο κομμάτι της παροχής ρευστότητας (G700, 2009).  

Ο όρος μικροπίστωση παραπέμπει κατά κανόνα σε μικρά δάνεια που χορηγούνται σε 

άτομα που έχουν αποκλειστεί από το παραδοσιακό χρηματοπιστωτικό σύστημα ή τα 

οποία δεν έχουν πρόσβαση σε τράπεζες, με σκοπό να τους δοθεί η δυνατότητα να 

δημιουργήσουν ή να αναπτύξουν την επιχείρησή τους. Οι μικροπιστώσεις 

αναγνωρίζονται κατά κανόνα ως μέσο χρηματοδότησης που μπορεί να συμβάλει με 
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αποτελεσματικό τόπο στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και στην κοινωνική 

ένταξη, στον περιορισμό των αρνητικών επιπτώσεων των εκάστοτε εμφανιζόμενων 

χρηματοπιστωτικών κρίσεων και, παράλληλα, στην προώθηση της 

επιχειρηματικότητας και στην οικονομική μεγέθυνση (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2012 

σελ. 1 – 2). 

H μικροπίστωση ξεκίνησε το 1974 από τον Μ. Γιουνούς και την ίδρυση της Grameen 

Bank. Με το σύστημα της μικροπίστωσης, που εφαρμόζει η τράπεζα, εκατομμύρια 

κάτοικοι του Μπανγκλαντές αποκτούν ελάχιστα για τα δυτικά δεδομένα χρήματα· 

αρκετά όμως για να σπείρουν λίγο ρύζι ή για να στήσουν μια μικρή οικοτεχνία. Η 

Grameen Bank είναι σήμερα μια επιχείρηση με αξία 2,5 δισ. δολάρια και το 

παράδειγμά της το ακολουθούν δειλά δειλά άλλες 58 κυρίως αναπτυσσόμενες χώρες 

(Ένωση καταναλωτών & δανειοληπτών, χ.χ.).   

Ποια είναι αυτά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που καθιστούν ιδιαίτερο και 

πρωτοποριακό το μοντέλο αντιμετώπισης της φτώχειας και της εξαθλίωσης του 

Γιουνούς; 

Το πρώτο και κύριο χαρακτηριστικό είναι η αξιοποίηση του πιο ισχυρού ενστίκτου 

του ανθρώπου, αυτού της επιβίωσης. Ο Γιουνούς επέλεξε να απευθυνθεί στους 

ανθρώπους που δεν είχαν καμία δυνατότητα εξόδου από το καθεστώς ανέχειας που 

βρίσκονταν. Σε αυτούς που κανένας δεν παρείχε δανεισμό ή υποστήριξη, που δεν 

κατείχε κάποια περιουσία. Κατάφερε, παρέχοντας πολύ μικρά δάνεια σε ανθρώπους 

που είχαν τη μοναδική τους ευκαιρία για έξοδο από το καθεστώς ένδειας που ζούσαν, 

να δώσει κίνητρο σε εκατομμύρια συμπατριώτες του. Η αποπληρωμή των δανείων 

γίνεται με μικρές τακτές δόσεις, υποχρέωση στην οποία μπορούσαν να 

αντεπεξέλθουν άνθρωποι που δεν είχαν ξαναδιαχειριστεί χρήματα. 

Εξαιρετικά καινοτόμα απόφαση ήταν επίσης η δημιουργία ενός κοινοτιστικού 

μοντέλου δανειοδότησης. Ουσιαστικά τα μικροδάνεια δεν δίνονταν σε μεμονωμένα 

άτομα, αλλά κάθε υποψήφιος δανειολήπτης είχε την υποχρέωση να βρίσκει και 

άλλους δανειολήπτες, με τους οποίους συγκροτούσε μια ομάδα. Αυτή η ομάδα είχε 

την υποχρέωση συνευθύνης και αλληλεγγύης απέναντι στην τράπεζα καθώς με αυτόν 

τον τρόπο ενισχύεται ο αυτοέλεγχος στην διαχείριση και αποπληρωμή των δανείων. 

Το πραγματικά επαναστατικό στοιχείο όμως αυτού του μικροπιστωτικού συστήματος 

που εγκαθίδρυσε ο Γιουνούς ήταν η έμφαση στη δανειοδότηση γυναικών. Πιστεύει 

ότι η αντιμετώπιση της φτώχειας ήταν περισσότερο υπόθεση των γυναικών παρά των 
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αντρών, καθώς οι ίδιες και τα παιδιά πλήττονταν περισσότερο από την ανέχεια και 

την πείνα. Ακριβώς λόγω αυτής της προσήλωσης των γυναικών στην επιβίωση και 

πρόοδο των παιδιών, στη βελτίωση των συνθηκών ζωής της οικογένειας, αποτέλεσαν 

την προτεραιότητα στο οικονομικό και κοινωνικό πείραμα του Γιουνούς. 

Πράγματι, η πρωτόγνωρη επιτυχία του εγχειρήματος της Grameen, με ποσοστό 

αποπληρωμής των μικροπιστώσεων της τάξης του 99%, βασίστηκε στη 

χρηματοδότηση των γυναικών, οι οποίες αποτελώντας το 94% των δανειοληπτών, 

συνέβαλαν σημαντικά στη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων και την αντιμετώπιση 

της φτώχειας. Συνεπώς το μοντέλο των μικροπιστώσεων  έχει ουσιαστικά 

μετεξελιχθεί από κοινωνικό και οικονομικό πείραμα σε τεχνογνωσία προς εξαγωγή, 

ένα επίτευγμα εξαιρετικά σπάνιο για μια χώρα όπως το Μπαγκλαντές. (Aρβανιτάκης, 

2011). 

 

4.3. ΑDIE 

Η ADIE είναι ένας αναγνωρισμένος οργανισμός κοινής ωφέλειας, η οποία βοηθάει 

άτομα απομακρυσμένα από την αγορά εργασίας και μη έχοντα πρόσβαση στο 

παραδοσιακό τραπεζικό σύστημα, να δημιουργήσουν την επιχείρησή τους και 

συνεπώς να αποκτήσουν απασχόληση χάρη στη μικροπιστώσεις.     

Η ADIE δημιουργήθηκε το 1989 από τη M. Nowak, εφαρμόζοντας στη Γαλλία την 

αρχή των μικροπιστώσεων, χρηματοδοτικό μηχανισμό ο οποίος απέδειξε ευρύτατα 

την αξία του στις χώρες του Τρίτου Κόσμου, στην Ασία, στην Αφρική και στη 

Λατινική Αμερική.  Σήμερα, εκατομμύρια άτομα σε όλο τον κόσμο ζουν από το 

επάγγελμά τους χάρη σε αυτό το είδος της χρηματοδότησης.  Το 2000 ιδρύθηκε η 

ADIE International προκειμένου να εξαπλωθεί η εμπειρία και η τεχνογνωσία της στις 

χώρες της Ευρώπης και της λεκάνης της Μεσογείου.   

Οι στόχοι της ADIE είναι:  

• Η χρηματοδότηση μικροεπιχειρηματιών οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση σε τραπεζική 

πίστωση και ειδικότερα η χρηματοδότηση των άνεργων και των δικαιούχων 

επιδομάτων κοινωνικής πρόνοιας, μέσω των μικροπιστώσεων. 
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• Η καθοδήγηση μικροεπιχειρηματιών, πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη δημιουργία 

των επιχειρήσεών τους, προκειμένου να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα της 

επιχειρηματικής τους δραστηριότητας.  

• Η συμβολή στη βελτίωση του θεσμικού περιβάλλοντος των μικροπιστώσεων και 

της επιχειρηματικότητας.  

Οι δράσεις της οργάνωσης εκτείνονται σ’ ένα ευρύ πεδίο που περιλαμβάνει την 

παροχή βοήθειας στους νέους περιθωριοποιημένων περιοχών ώστε να εισαχθούν 

στην αγορά εργασίας (π.χ. μέσω επιχειρηματικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων), τις 

δράσεις στις ευαίσθητες αστικές ζώνες, στις αγροτικές περιοχές κλπ.  Ειδικότερα, η 

ADIE προτείνει ένα πλάνο χρηματοδότησης, το οποίο μπορεί να ανέλθει στο ποσό 

των 10.000 ευρώ, μέσω μίας μικροπίστωσης, η οποία συμπληρώνεται, ανάλογα με τις 

περιοχές, από ένα δάνειο (prêt d'honneur), κάποια χορηγία του κράτους ή της 

περιοχής, κλπ.  Αυτό το ποσό μπορεί να επενδυθεί τόσο για την έναρξη όσο και φάση 

ανάπτυξης της επιχείρησης.  Η επιστροφή του ποσού μπορεί να κατανεμηθεί σε 48 

μήνες, με τρόπο που να επιτρέπει τις μη αυστηρές προθεσμίες και τη σύντομη 

επιστροφή του κεφαλαίου.        

  

Η ADIE αποφασίζει τη χορήγηση δανείου με βάση τρία κύρια κριτήρια, τα οποία 

αφορούν σε ανθρωπιστικές και οικονομικές όψεις. 

•  Το κίνητρο, οι ικανότητες και η εμπειρία του ενδιαφερόμενου. 

• Το έργο: Οι δυνατότητες των ενδιαφερομένων, η βιωσιμότητα, ο 

προβλεπόμενος  κύκλος εργασιών, κλπ. 

• Η δυνατότητα αποπληρωμής: το ποσό που δύναται να αποπληρώνεται 

μηνιαίως ανάλογα με τον τρέχοντα προϋπολογισμό και τις προοπτικές εσόδων 

της επιχείρησής, χωρίς, ωστόσο, να τίθεται ο ενδιαφερόμενος σε επισφαλή 

οικονομική κατάσταση.       

Η ADIE αποδίδει κυρίαρχη θέση στο διάλογο και στα ανθρωπιστικά κριτήρια. Αυτή 

είναι μία εκ των κυριότερων διαφορών της ADIE σε σχέση με μία εμπορική τράπεζα, 

η οποία δίνει μεγαλύτερη έμφαση στις οικονομικές πτυχές.  Επιδιώκει να αλλάξει την 

οπτική των πολιτικών στο θέμα της δημιουργικής δραστηριότητας ώστε η τελευταία 
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να μην έρχεται πλέον σε αντίθεση με τη μισθωτή εργασία. Πράγματι, στο πλαίσιο 

μιας μαζικής ανεργίας όπου η μισθωτή εργασία μετά βίας αποτελεί τη μόνη διέξοδο, 

είναι επιτακτικό να ενσωματωθεί η επιχειρηματικότητα στις πολιτικές απασχόλησης 

καθώς και να αναγνωριστεί το δικαίωμα στην οικονομική πρωτοβουλία ως ισάξιο του 

δικαιώματος εργασίας.   

Είναι σημαντικό να διευκολυνθεί, κυρίως, η πρόσβαση στους αιτούντες απασχόληση 

οι οποίοι είναι απομακρυσμένοι από την αγορά εργασίας με την οικονομική ενίσχυση 

για την επιχειρηματικότητα, απλουστεύοντας παράλληλα τα συστήματα οικονομικής 

ενίσχυσης και χαλαρώνοντας τους κανονιστικούς φραγμούς της εργασίας.   

Η ADIE χρηματοδοτεί και στηρίζει άτομα τα οποία δικαιούνται επιδόματα  

κοινωνικής πρόνοιας, είναι αποκλεισμένα από το παραδοσιακό τραπεζικό σύστημα 

και επιθυμούν να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση. Τα ποσοστά της 

βιωσιμότητας των επιχειρήσεων που χρηματοδοτούνται από την Adie είναι 68% μετά 

από δύο χρόνια ύπαρξης, ένα ποσοστό ισοδύναμο με το γενικό μέσο όρο. Το ποσοστό 

των επιχειρήσεων οι οποίες δεν δέχονται οικονομική ενίσχυση είναι 8,13% λόγω του 

πλαισίου της κρίσης [http://www.adie.org/].  

Μοναδικό φωτεινό μονοπάτι, όπου εφαρμόζεται το μοντέλο των μικροπιστώσεων 

στην Ελλάδα, είναι η AFI – Action Finance Initiative, μια πρωτοβουλία της Action 

Aid Ελλάς και της ADIE. Η AFI είναι μια Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία, που 

εφαρμόζει με επιτυχία το πρόγραμμα των μικροπιστώσεων, παρέχοντας πρόσβαση σε 

χρηματοδότηση έως 10.000€ σε ανθρώπους που έχουν ή ήδη δουλεύουν σε μια 

επιχειρηματική ιδέα αλλά, που τους λείπουν τα αναγκαία κεφάλαια για να την 

προχωρήσουν. Παράλληλα, βοηθάει τις νεοσύστατες ή υφιστάμενες εταιρίες που 

υλοποιούν αυτές τις επιχειρηματικές ιδέες παρέχοντας δωρεάν εκπαίδευση και 

υποστήριξη τόσο πριν όσο και μετά τη χρηματοδότηση. Όραμα της είναι η 

αντιμετώπιση της ανεργίας και του κοινωνικού/οικονομικού αποκλεισμού κι η 

ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μέσω της αυτοαπασχόλησης [http://rejoin.gr & 

http://www.afi.org.gr/]. 

 

 



64 
 

4.4. Jyväskylän Katulähetys 

Από τη δεκαετία του 1990, οι δραστηριότητες των μη κερδοσκοπικών οργανισμών  

στη Φινλανδία έχουν αυξηθεί διαδραματίζοντας σημαντικό ρόλο στον τομέα της 

βελτίωσης της απασχόλησης μέσω της παροχής κοινωνικών υπηρεσιών και 

δραστηριοτήτων παραγωγής εισοδήματος στη χώρα, συνεργαζόμενοι με την 

κυβέρνηση, καθώς ο δημόσιος και ο ιδιωτικός τομέας δεν είναι σε θέση από μόνοι 

τους να βελτιώσουν τα επίπεδα απασχόλησης.  

Ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός Jyväskylän Katulähetys ιδρύθηκε το 1953 με 

επικέντρωση των επιτελουμένων δραστηριοτήτων του στη στέγαση και την 

απασχόληση ατόμων που έχουν πρόβλημα εξάρτησης από τα οινοπνευματώδη ποτά 

(Jyväskylän Katulähetys, 2015).  

Διαπιστώθηκε ότι είχε σημαντική συνεισφορά στην βελτίωση της απασχόλησης 

συγκεκριμένων ομάδων, ανέργων προερχόμενων από μειονεκτούσες ομάδες, όπως 

είναι οι χρήστες ουσιών, οι αλκοολικοί και οι πρώην κατάδικοι στην πόλη Jyväskylä.  

Ο ρόλος της Jyväskylän Katulähetys ως «γεφυρωτή του χάσματος», υποκινητή  και 

συνεργάτη έχει αναγνωριστεί από την κυβέρνηση της Φινλανδίας, διότι η κυβέρνηση 

συνεργάζεται με μη κυβερνητικούς οργανισμούς, για την παροχή ορισμένων 

κοινωνικών υπηρεσιών μέσω των οποίων οι ΜΚΟ είναι σε θέση να δημιουργούν 

θέσεις εργασίας για μακροχρόνια ανέργους στη χώρα. Η εν λόγω οργάνωση 

διαπιστώθηκε ότι εκπληρώνει ένα συμπληρωματικό παρά έναν ανταγωνιστικό ρόλο 

στη παροχή μιας σειράς κοινωνικών υπηρεσιών που παρέχονται από την κυβέρνηση.  

Οι παρακάτω κοινωνικές υπηρεσίες  παρέχονται από την Jyväskylän Katulähetys για 

τη δημιουργία θέσεων εργασίας για τους μακροχρόνια ανέργους και αφορούν: 

 Θεσμικές υπηρεσίες αποκατάστασης. 

 Υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. 

 Οικογενειακές υπηρεσίες πρόνοιας. 

 Υπηρεσίες πρόνοιας για νέους. 

 Υπηρεσίες διανομής τροφίμων. 
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 Ψυχαγωγικές υπηρεσίες. 

 Εκκλησιαστικές υπηρεσίες, συσσιτίου.  

Προκειμένου να παρέχει τις θεσμικές υπηρεσίες αποκατάστασης για τους 

ωφελούμενους της, οι οποίοι είναι ως επί το πλείστον αλκοολικοί, τοξικομανείς, 

ανήλικοι, εγκληματίες και πρώην κατάδικοι, η Jyväskylän Katulähetys έχει στην 

ιδιοκτησία της περίπου 200 διαμερίσματα για το σκοπό αυτό.  

Η διάρκεια της θεσμικής αποκατάστασης μπορεί να είναι βραχυχρόνια ή 

μακροχρόνια. Μακροχρόνια είναι όταν οι χρήστες απαιτείται να επανενταχτούν 

σταδιακά, βήμα προς βήμα, ώστε να βελτιωθεί η κατάσταση τους πριν επιστρέψουν 

σε μια φυσιολογική ζωή. Στο πλαίσιο αυτό, η οργάνωση βοηθά πρώην κατάδικους, 

για παράδειγμα, να ξεκινήσουν μια νέα ζωή. Οι χρήστες που υπάγονται στις  

βραχυπρόθεσμες υπηρεσίες ή έκτακτης ανάγκης είναι ως επί το πλείστον άνθρωποι 

που βρέθηκαν μεθυσμένοι στην πόλη της Jyväskylä και μεταφέρθηκαν στο τμήμα 

επειγόντων περιστατικών του οργανισμού από την αστυνομία. Τα άτομα αυτά 

λαμβάνουν τις πρώτες βοήθειες, την προσωρινή διαμονή ή/και την παροχή 

συμβουλών στην μονάδα έκτακτης ανάγκης. Η μονάδα είναι ανοικτή όλο το 

εικοσιτετράωρο και έχει δημιουργήσει θέσεις εργασίας στον οργανισμό. 

Παρομοίως, ο οργανισμός προσφέρει διαμονή και υπηρεσίες αποκατάστασης σε 

οικογένειες με προβλήματα αλκοολισμού και τοξικομανίας, προκειμένου να κρατήσει 

τις οικογένειες ενωμένες. Οι οικογενειακές υπηρεσίες έχουν στόχο επίσης την 

προστασία των παιδιών των οικογενειών αυτών από την κακή συμπεριφορά των 

γονέων τους. Η στέγαση που προσφέρεται στις οικογένειες μπορεί να είναι ένα ενιαίο 

ή με περισσότερους χώρους διαμέρισμα ανάλογα με το μέγεθος της οικογένειας. Η 

διάρκεια της διαμονής τους κυμαίνεται από 1-2 χρόνια. Ανάμεσα στο 1999 και στο 

2006, η μονάδα οικογενειακών υπηρεσιών υποστήριξε 23 οικογένειες με 28 παιδιά. 

Κατά την περίοδο της διαμονής οι εργαζόμενοι του οργανισμού παρέχουν 

συμβουλευτικές, ψυχιατρικές υπηρεσίες και υπηρεσίες αποκατάστασης σε όλες τις 

οικογένειες. Οι ηλικίες των οικογενειών ποικίλουν από 20-70 έτη, και κάποιοι 

αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας. Κάθε φορά που η υγεία τους 

επιδεινώνεται, οι εργαζόμενοι που βρίσκονται σε υπηρεσία καλούν έναν γιατρό. 

Ωστόσο, η στέγαση που παρέχεται στις οικογένειες δεν είναι εντελώς δωρεάν, επειδή 

κάθε μια από αυτές θα πρέπει να πληρώσει ένα μηνιαίο μίσθωμα 200€ προς τον 
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οργανισμό. Η φινλανδική κυβέρνηση πληρώνει 150€, ενώ οι οικογένειες πρέπει να 

συμπληρώσουν τα υπόλοιπα. Η μονάδα οικογενειακών υπηρεσιών έχει δημιουργήσει 

θέσεις εργασίας στον οργανισμό.  

Από την άλλη μεριά ο οργανισμός παρέχει υπηρεσίες προς νέους και ειδικά σε παιδιά 

όπως είναι μετασχολικές δραστηριότητες οι οποίες δημιούργησαν θέσεις εργασίας για 

μερικούς από τους υπαλλήλους. Σε αυτό προστίθεται και μια καφετέρια για την 

νεολαία που διοικείται από την οργάνωση και βρίσκεται στο κέντρο της πόλης 

Jyväskylä, όπου οι νέοι μπορούν να συγκεντρωθούν και να ασχοληθούν με ορισμένες 

δημιουργικές δραστηριότητες που θα τους βγάλουν από την απραξία. Εκτός αυτού, η 

οργάνωση λειτουργεί επίσης μια λέσχη εξοπλισμένη με ηλεκτρονικά παιχνίδια και 

μουσική στο κέντρο της πόλης της Jyväskylä, όπου οι άνεργοι μπορούν να περάσουν 

τον ελεύθερο χρόνο τους, αλλά χωρίς να καταναλώνουν αλκοόλ. Η λέσχη έχει 

δημιουργήσει θέσεις εργασίας για 2 υπαλλήλους του οργανισμού.  

Επιπρόσθετα, ο οργανισμός παρέχει και υπηρεσίες διανομής τροφίμων στο κέντρο 

της πόλης της Jyväskylä, όπου οι άνεργοι και κάποιες αναξιοπαθούντες ομάδες 

μπορούν να βρουν δωρεάν φαγητό μία φορά το δεκαπενθήμερο. Ορισμένα από τα 

τρόφιμα αποτελούν δωρεά καταστημάτων (π.χ. LiDL) και περισσότεροι από 2.400 

άνθρωποι μπορούν να εξυπηρετηθούν κάθε φορά. Οι υπηρεσίες διανομής τροφίμων 

έχουν δημιουργήσει θέσεις εργασίας για 10-15 υπαλλήλους του οργανισμού.  

Η μονάδα ψυχαγωγικών υπηρεσιών του οργανισμού είναι υπεύθυνη για την παροχή 

ψυχαγωγικών υπηρεσιών προς τους πελάτες του και προς άλλες ομάδες ανθρώπων 

που έχουν ανάγκη από υπηρεσίες ψυχαγωγίας. Η μονάδα διαθέτει ένα εξοχικό σπίτι 

και χώρους όπου ομάδες ανθρώπων μπορούν να περνούν τον ελεύθερο χρόνο τους, 

κατόπιν συνεννόησης. Η κωπηλασία και η ιππασία, αποτελούν επίσης μέρος των 

υπηρεσιών που παρέχονται από τη μονάδα ψυχαγωγικών υπηρεσιών. Η μονάδα έχει 

δημιουργήσει θέσεις εργασίας για ορισμένους εργαζόμενους στον οργανισμό.  

Οι εκκλησιαστικές υπηρεσίες παρέχονται από άτομα που απασχολούνται με τη 

παραγωγή αρτοποιημάτων. Οι μονάδες των ψυχαγωγικών και εκκλησιαστικών 

υπηρεσιών έχουν επίσης δημιουργήσει θέσεις εργασίας για έναν αριθμό εργαζομένων 

του οργανισμού.  
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Με βάση το γεγονός ότι οι υπηρεσίες της Jyväskylän Katulähetys αποτελούν 

υπηρεσίες που συνήθως παρέχονται από δημόσιους φορείς και θα λειτουργούσαν σε 

δημόσιες εγκαταστάσεις, ο συμπληρωματικός ρόλος του οργανισμού είναι θετικός, 

διότι ο οργανισμός φτάνει σε μη προνομιούχες ομάδες ανθρώπων, όπως αλκοολικοί 

και ναρκομανείς, που δεν διαθέτουν επαρκή πρόσβαση από τις δομές των  

συμβατικών συστημάτων. Μέσω των υπηρεσιών αυτών, ο οργανισμός είναι σε θέση 

να δημιουργεί θέσεις εργασίας για τους μακροχρόνια ανέργους της περιοχής. 

Η τήρηση κανονικού ωραρίου εργασίας (γύρω στις 7 ώρες, Δευτέρα – Παρασκευή,) 

τα υψηλά ποσοστά ικανοποίησης για την παρεχόμενη εργασία, ο ικανοποιητικός 

μισθός που λαμβάνουν (μεγαλύτερος από το επίδομα ανεργίας) συνηγορούν στο 

γεγονός ότι ο οργανισμός ενισχύει την ευημερία των μακροχρόνια ανέργων. 

Επιπλέον, μέσω της απασχόλησης, οι εργαζόμενοι έχουν ανακτήσει την 

αυτοεκτίμησή τους στην κοινωνία και, συνεπώς, ο κοινωνικός αποκλεισμός που 

υφίστανται οι μακροχρόνια άνεργοι δεν αποτελούσε πλέον πρόβλημα (Sama and 

Järvelä, 2008). 

 

4.5 Futur 

Η Futur είναι ένας μη κυβερνητικός οργανισμός που δραστηριοποιείται στη 

Βαρκελώνη από το 1996 για την παροχή θέσεων εργασίας σε ανθρώπους που 

δυσκολεύονται να βρουν εργασία, όπως για παράδειγμα νέοι, μετανάστες, 

κακοποιημένες σύζυγοι και πρώην κρατούμενοι. Η Futur παρέχει εκπαίδευση και 

νέες δεξιότητες στους ανθρώπους που είναι έτοιμοι να ενταχθούν στην κοινωνία, 

μέσα από μια αλυσίδα καφετεριών στη Βαρκελώνη. Το πρώτο καφέ, το Café Just, 

άνοιξε το 2001, και τώρα υπάρχουν δύο ακόμη. Οι καφετέριες δεν παρέχουν μόνο 

κατάρτιση και απασχόληση, αλλά επίσης χρηματοδοτούν την οργάνωση, 

δημιουργώντας ένα βιώσιμο παραγωγικό ιστό. Η βιώσιμη προσέγγιση τους 

αντικατοπτρίζεται στην αποστολή τους να παρέχουν απασχόληση σε αυτούς που τη 

χρειάζονται περισσότερο, αλλά επεκτείνεται μέχρι τη λειτουργία των καφέ που 

χρησιμοποιούν οργανικά και χορτοφαγικά προϊόντα στο πλαίσιο του δίκαιου 

εμπορίου (fair trade).  

http://www.fundaciofutur.org/cafejust.htm
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Η Futur υποστηρίζει ότι επιθυμία της ήταν η χρησιμοποίηση  μόνο τοπικών ή εθνικών 

προϊόντων, αλλά η έλλειψη ανάπτυξης σε αυτό τον τομέα στην Ισπανία αναγκάζει 

την εισαγωγή αυτών των προϊόντων από το εξωτερικό.  

Η Futur σχεδιάζει την παροχή μιας υπηρεσίας παράδοσης για τα οικολογικά προϊόντα 

της χρησιμοποιώντας ηλεκτρικά μοτοποδήλατα. Το όλο σχέδιο φαίνεται εξαιρετικά 

καλά μελετημένο, προσελκύοντας την προσοχή όχι μόνο για τις κοινωνικές της 

προσπάθειες, αλλά και για την υιοθέτηση μιας ολιστικής προσέγγισης για τους 

ανθρώπους και το περιβάλλον. Με την επίγνωση ότι η σχέση μεταξύ των ανθρώπων 

και του περιβάλλοντός τους είναι συμβιωτική η Futur έχει δημιουργήσει ένα βιώσιμο 

επιχειρηματικό μοντέλο που αντιμετωπίζει και τα δύο μέρη με τον ίδιο σεβασμό. 

(Scholtus, 2005). 

 

4.6 Womens Bean Project 

O μη κερδοσκοπικός οργανισμός «Womens Bean Projec» ιδρύθηκε το 1989 στο 

Ντένβερ του Κολοράντο (ΗΠΑ) με σκοπό να αλλάξει τη ζωή των γυναικών 

προκειμένου να ξεφύγουν από τη φτώχεια και την ανεργία. Η οργάνωση αγωνίζεται 

να σπάσει ο κύκλος της χρόνιας ανεργίας και φτώχειας βοηθώντας τις γυναίκες να 

μάθουν να εργάζονται ώστε να λειτουργούν ανεξάρτητα και αποτελεσματικά στο 

χώρο εργασίας και την κοινότητα. 

Μέσω της καθημερινής εξάσκησης σε παραγωγή προϊόντων γκουρμέ & της 

κατασκευής χειροποίητων κοσμημάτων οι άνεργες/φτωχές γυναίκες αποκτούν  

βασικές εργασιακές δεξιότητες, (αξιοπιστία, ακρίβεια, σημασία στη λεπτομέρεια, 

παρουσία) κάτι που τους επιτρέπει να εκπληρώνουν τις δεξιότητες που είναι 

απαραίτητες για τη ζωή τους όπως επικοινωνία, λογοδοσία, επίλυση προβλημάτων 

και καθορισμό στόχου. Με αυτά τα εφόδια οι γυναίκες μπορούν να διεκδικήσουν με 

καλύτερους όρους μια ικανοποιητική ζωή δημιουργώντας ένα καλύτερο μέλλον για 

τον εαυτό τους, τις οικογένειες τους, την κοινότητα και την οικονομία.  

Παράλληλα γίνονται εβδομαδιαία μαθήματα σε τομείς χρηματοοικονομικών 

γνώσεων, διατροφής, ενδυνάμωσης/προώθησης της αυτοπεποίθησης, αυτοεκτίμησης, 

ευθύνης, εικονικών συνεντεύξεων, πληροφορικής, τεχνικών αναζήτησης εργασίας, 
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προκειμένου να αποκτήσουν οι γυναίκες απαραίτητα εργαλεία τα οποία θα 

εξασφαλίσουν την απασχόληση τους. 

Στο πρόγραμμα έχουν συμμετάσχει επιτυχώς πάνω από 700 γυναίκες και έχουν 

αποκομίσει τα παραπάνω πλεονεκτήματα καθιστώντας τον εν λόγω μη κερδοσκοπικό 

οργανισμό μοντέλο κοινωνικής επιχείρησης με μεγάλο κοινωνικό όφελος για την 

αντιμετώπιση των μορφωτικών/εργασιακών αναγκών περιθωριοποιημένων γυναικών 

και ένταξή τους στην αγορά εργασίας [http://www.womensbeanproject.com & the 

bean blog]. 

 

4.7 Fifteen 

Η ίδρυση της αλυσίδας εστιατορίων «Fifteen», μιας διεθνούς βεληνεκούς κοινωνικής 

επιχείρησης, πραγματοποιήθηκε το 2002 από τον γνωστό σεφ Τζέιμι Όλιβερ. Η 

επιχείρηση υλοποιεί ένα πρωτοπόρο πρόγραμμα εκμάθησης μαγειρικής για νέους 18 

– 24 ετών και ταυτόχρονα λειτουργεί σε καθημερινή βάση ένα εστιατόριο. To 

«Fifteen» πήρε το όνομα του από τη πρώτη 15μελή ομάδα που συμμετείχε στο 

πρόγραμμα, απ’ όπου ξεκίνησε, το οποίο προβλήθηκε σε κανάλι της βρετανικής 

τηλεόρασης   με μεγάλη επιτυχία. 

Ο στόχος ήταν να προσφέρει μια δεύτερη ευκαιρία σε άνεργους νέους να αλλάξουν 

το μέλλον τους μέσα από τη μαγεία του φαγητού και να προσφέρει στους πελάτες  

εξαιρετικό φαγητό σε συνδυασμό με άριστη εξυπηρέτηση. Το εστιατόριο αποτελεί τη 

βασική οργανωτική δομή της φιλανθρωπικής εταιρίας «Jamie Oliver Foundation», με 

τα κέρδη να προορίζονται για την εκπλήρωση των σκοπών που υλοποιεί, ενώ 

λειτουργούν άλλα δύο «Fiftein» στο Άμστερνταμ της Ολλανδίας και στη 

Κορνουάλλη της Ουαλίας.  

Πολλοί απ’ τους νέους που εκπαιδεύονται σε αυτή την κοινωνική επιχείρηση είχαν 

άσχημο ξεκίνημα στη ζωή τους ή ανήκαν σε αποκλεισμένες κοινωνικά ομάδες όπως 

πρώην χρήστες ναρκωτικών ουσιών ή άτομα που ήρθαν αντιμέτωπα με τον 

αλκοολισμό και ήθελαν να αποτινάξουν το νοσηρό τους παρελθόν κάνοντας ένα νέο 

ξεκίνημα. Η εύρεση δουλειάς συνιστούσε εφαλτήριο στροφής σε ένα ελπιδοφόρο 

«αύριο». Το «Fiftein» δημιουργήθηκε για να τους προσφέρει αυτή την ευκαιρία. Με 
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εκπαίδευση ενός έτους αποκτούν υψηλού επιπέδου δεξιότητες και εμπειρία 

(Tακτικός, 2014, σελ. 84 – 85). 

 Σύμφωνα με τον Τ. Όλιβερ για να επιτύχει μια κοινωνική επιχείρηση, θα πρέπει να 

έχει ένα πραγματικό λόγο ύπαρξης - να σημαίνει κάτι για τους ανθρώπους - και στη 

συνέχεια να υποστηριχτεί  με εμπορικά κριτήρια και ολοκληρωμένο επιχειρηματικό 

σχέδιο. Θα πρέπει να υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων που πραγματικά γνωρίζουν τι 

κάνουν - και άλλη μια  η οποία να γνωρίζει πώς να βγάζει χρήματα. Χρειάζονται οι 

καλύτεροι από τον ιδιωτικό τομέα σε συνδυασμό με τους καλύτερους από τον 

φιλανθρωπικό τομέα. Με την αξιοποίηση του μάρκετινγκ, των δημοσίων σχέσεων, 

εξασφαλίζεται η επικερδής λειτουργία του εστιατορίου που χρηματοδοτεί το 

πρόγραμμα εκπαίδευσης του εστιατορίου.  

Όπως υποστηρίζει ο ιδρυτής του, το Fifteen, χωρίς κοινωνικό σκοπό, θα ήταν απλά 

ένα ακόμα φανταχτερό εστιατόριο και χωρίς την εμπορική πραγματικότητα ενός 

εστιατορίου θα ήμασταν απλά ένα διάσημο κέντρο νεότητας χωρίς καμία σύνδεση με 

την αγορά και τις πραγματικές ανάγκες μιας επιχείρησης εστιατορίου. 

 «Πρέπει να συνεχίσουμε να φτιάχνουμε εκπληκτικό φαγητό, να εξυπηρετούμε τους 

πελάτες μας, αλλά και να αναζητούμε νέους και συναρπαστικούς τρόπους για να 

βεβαιωθούμε ότι τα κεφάλαια δεν θα σταματήσουν να έρχονται ποτέ ....» (Μeneer, 

2011). 

 

4.8 Ανακεφαλαίωση 

Ο Τρίτος Τομέας αποτελείται από ένα σύνολο πρακτικών οργάνωσης της κοινωνικής 

και οικονομικής ζωής που δεν μπορούν αυστηρά να ενταχθούν ούτε στο δημόσιο 

ούτε στον ιδιωτικό τομέα, όπως οι μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, συνεταιρισμοί,  και 

οι κοινωνίες αλληλοβοήθειας. Σε παγκόσμιο επίπεδο ο Τρίτος Τομέας καλύπτει ένα 

πλήθος δραστηριοτήτων που σχετίζονται γενικά με κοινωνικές υπηρεσίες, με τον 

πολιτισμό, την παιδεία κ.τ.λ. Παρουσιάζεται από πολλούς ως ο τομέας που θα δώσει 

δυναμική ώθηση στο σύνολο της οικονομίας. 

Η ανάπτυξη και επέκταση του Τρίτου Τομέα ως μέσο ενίσχυσης/προώθησης της 

εργασίας μέσω των πολυεστιακών  δραστηριοτήτων που υλοποιεί, μπορεί να 
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αποτελέσει διέξοδο από τη μάστιγα της ανεργίας και να λειτουργήσει 

αποτελεσματικά  για την ενδυνάμωση της δημοκρατικής συμμετοχής των πολιτών. 

Άλλωστε οι προοπτικές απασχόλησης αποτελούν έναν από τους κυριότερους στόχους 

που καλείται να εκπληρώσει ο τρίτος τομέας για τους «πολίτες εκτός των τειχών». 

Προς την κατεύθυνση αυτή παραθέσαμε αντιπροσωπευτικά παραδείγματα μη 

κερδοσκοπικών οργανισμών από την Ευρώπη (Jyväskylän Katulähetys – Φιλανδία, 

Futur – Iσπανία, Fifteen – Βρετανία) και τις ΗΠΑ (Womens Bean Project -   Ντένβερ 

του Κολοράντο) προκειμένου να παρουσιαστεί η έμπρακτη συνεισφορά του Τρίτου 

Τομέα στις προοπτικές απασχόλησης. 

Αναφερθήκαμε στην έννοια της μικροπίστωσης ως σημαντικού εργαλείου 

προώθησης της επιχειρηματικότητας και για τις οργανώσεις του Τρίτου Τομέα, η 

οποία καθιστά τη χρηματοδότηση προσβάσιμη στα άτομα στα οποία οι τράπεζες 

αρνούνται τη χρηματοδότηση των σχεδίων τους λόγω της ανεπάρκειας των 

παρεχόμενων εγγυήσεων. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή  οι μικροπιστώσεις 

αναγνωρίζονται κατά κανόνα ως μέσο χρηματοδότησης που μπορεί να συμβάλει με 

αποτελεσματικό τρόπο στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και στην κοινωνική 

ένταξη, στον περιορισμό των αρνητικών επιπτώσεων των εκάστοτε εμφανιζόμενων 

χρηματοπιστωτικών κρίσεων και, παράλληλα, στην προώθηση της 

επιχειρηματικότητας και στην οικονομική μεγέθυνση. 

Παρουσιάσαμε την ADIE,  έναν αναγνωρισμένο οργανισμό κοινής ωφέλειας, η οποία 

βοηθάει άτομα απομακρυσμένα από την αγορά εργασίας και μη έχοντα πρόσβαση 

στο παραδοσιακό τραπεζικό σύστημα, να δημιουργήσουν την επιχείρησή τους και 

συνεπώς να αποκτήσουν απασχόληση χάρη στη μικροπιστώσεις. Αξίζει να 

επισημανθεί ότι στη χώρα μας μοναδικό φωτεινό μονοπάτι, όπου εφαρμόζεται το 

μοντέλο των μικροπιστώσεων είναι η AFI – Action Finance Initiative, που αποτελεί 

μια πρωτοβουλία της Action Aid Ελλάς και της ADIE. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Η ελεύθερη διακίνηση της πληροφορίας, η άνοδος του βιοτικού και μορφωτικού 

επιπέδου των λαών, η ουσιαστική αποδοχή των ανθρώπινων δικαιωμάτων, αλλά και 

οι ανεπάρκειες του κράτους, της αγοράς και της συρρικνωμένης οικογένειας να 

καλύψουν τις αυξανόμενες και πολυποίκιλες ανάγκες των πολιτών, όπως και πλήθος 

άλλων κοινωνικο-οικονομικών και πολιτισμικών παραγόντων διαμορφώνουν τις  

συνθήκες μετάβασης σε μια μετανεωτερική περίοδο που το κέντρο βάρους της 

εξέλιξης μετατοπίζεται όλο και περισσότερο από το κράτος και την αγορά στην 

κοινωνία (Ζάννης, 2011, σελ. 325).  

Η ευρεία διάδοση της ιδέας της κοινωνίας των πολιτών, της θεσμοποιημένης της 

έκφρασης που είναι ο Τρίτος Τομέας, συµπίπτει µε τις ταχύτατες αλλαγές και 

αναδιοργανώσεις σε µια σειρά διαφορετικών αλλά αλληλένδετων τοµέων όπως είναι 

η τεχνολογία, η εργασία, η οικονοµία, η πολιτική, η κοινωνική ζωή και τα 

πολιτισµικά πρότυπα (Aφουξενίδης, 2008, σελ. 1).  

Οι εκτεταμένες μεταβολές στην οικονομία, στην κοινωνία, στην οικογένεια, στην 

δημογραφική εξέλιξη, στο κοινωνικό κράτος αλλά και ο μετασχηματισμός της 

πολιτικής και κοινωνικής συμμετοχής αποτέλεσαν το έδαφος, στο οποίο 

αναπτύχθηκαν και εξελίχθηκαν τα συλλογικά υποκείμενα που διαμόρφωσαν τον 

Τρίτο Τομέα και τον εθελοντικό τομέα  (Βουρδουμπάς, 2015). 

Η σύγχρονη κοινωνία χαρακτηρίζεται από την πολυπλοκότητα των σχέσεων και τη 

διάχυση της εξουσίας σε πολλά κέντρα. Γι’ αυτό η λειτουργία της πρέπει να 

εδράζεται σε αρχές και κανόνες δικαίου που κατοχυρώνουν τόσο το σεβασμό των 

δικαιωμάτων και των ρόλων των θεσμών όσο και την αποτελεσματικότητα της 

δράσης των φορέων. Σήμερα η συνύπαρξη κράτους, ιδιωτικού τομέα και κοινωνίας 

των πολιτών δημιουργεί ένα νέο, πολυεπίπεδο αλλά και δυναμικό τοπίο που 

εμπεριέχει και επιβάλλει σαφείς αλληλεξαρτήσεις. Δημιουργούνται έτσι δυναμικοί 

πόλοι δράσης με συμπληρωματικούς και όχι κατ’ ανάγκη συγκρουσιακούς ρόλους 

που καλύπτουν το ιδεολογικό, πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό φάσμα. 
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Οι οργανώσεις του Τρίτου Τομέα (μη κυβερνητικοί/κερδοσκοπικοί οργανισμοί, 

εθελοντικές/φιλανθρωπικές οργανώσεις, κοινωνικές επιχειρήσεις, ασφαλιστικά 

ταμεία, συνεταιρισμοί) δεν πρόκειται βέβαια να υποκαταστήσουν τη νομιμότητα του 

κράτους ή τη δυναμική της αγοράς, αλλά η δράση τους εμπλουτίζει το κοινωνικό 

μοντέλο, ενισχύει τη συμμετοχική δημοκρατία και δημιουργεί πρόσθετους 

μηχανισμούς ελέγχου όλων των μορφών εξουσιών (κρατικής, οικονομικής, μέσων 

μαζικής ενημέρωσης, κομματικής, τοπικής, κοκ) (Μπιτσάνη και άλλοι, 2010, σελ. 

64). 

Εξαιτίας της μοναδικής οργανωτικής τους συγκρότησης που εμπεριέχει στοιχεία  

ιδιωτικής δομής και δημοσίου σκοπού, τη, σε γενικές γραμμές, μικρότερη διάρθρωση 

τους, τη διασύνδεση με τους πολίτες, την ευελιξία τους, καθώς και την ικανότητά 

τους να αξιοποιούν την ιδιωτική πρωτοβουλία για την υποστήριξη  δημόσιων 

σκοπών, είναι σε θέση να υλοποιήσουν  μια σειρά από σημαντικές λειτουργίες 

συμβάλλοντας στην επίτευξη κρίσιμων ανθρώπινων αναγκών στην υγεία, στην 

εκπαίδευση, στη παροχή συμβουλών και βοήθειας για την ενδυνάμωση ευπαθών 

κοινωνικών ομάδων, συχνά σε  συνεργασία με το κράτος και την αγορά. Φέρνοντας 

στο επίκεντρο της δημόσιας προσοχής όλο το φάσμα της κοινωνικής, οικονομικής, 

πολιτιστικής, θρησκευτικής, πραγματικότητας, κινητοποιούν τους πολίτες και 

συνεισφέρουν στην ενδυνάμωση της κοινότητας, στη προώθηση δεσμών 

εμπιστοσύνης και αμοιβαιότητας οι οποίες είναι απαραίτητες για την εδραίωση της 

πολιτικής σταθερότητας και της οικονομικής ευημερίας ώστε να επιτευχθεί το 

«συλλογικό καλό» (Salamon, 2010, p. 168 – 169). 

Η αυξανόμενη ένταση μεταξύ του «ορίζοντα του εφικτού», ή «ορίζοντα της 

αναγκαιότητας» και του «ορίζοντα των επιθυμητών» μπορεί να γεννήσει νέες 

προσεγγίσεις στην πραγματικότητα και νέους απροσδόκητους παράγοντες της 

πολιτικής αλλαγής (Miszlivetz &  Jensen, 2013, σελ. 10).  

Ο Τρίτος Τομέας αποτελεί ένα άκρως ελπιδοφόρο πεδίο για την αντιμετώπιση 

προβλημάτων που απορρέουν από την πρόσφατη εξέλιξη των κοινωνικών και 

οικονομικών συστημάτων καθώς παρέχει ευφυείς λύσεις στις κοινωνικές και άλλες 

ανάγκες σε τοπική ή εθνική κλίμακα, που δεν καλύπτονται από το κράτος ή την 

αγορά. Οι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί παρεμβαίνουν, προωθούν αλλαγές, 

διαμορφώνουν πολιτικές και κοινωνικές πραγματικότητες επενδύοντας το πλεόνασμά 
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τους κατά κύριο λόγο στην υλοποίηση κοινωνικών, πολιτιστικών ή περιβαλλοντικών 

κοινωνικών, πολιτιστικών ή περιβαλλοντικών στόχων (Γιαννής, 2013, σελ. 17). 

Ο μη κερδοσκοπικός τομέας θεωρείται ότι μπορεί να παράσχει αγαθά και υπηρεσίες, 

συμβάλλοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στην ικανοποίηση των, σε μεγάλο βαθμό, 

ακάλυπτων αναγκών των αποκλεισμένων ομάδων ή κοινοτήτων. Οι ανάγκες αυτές 

περιλαμβάνουν υπηρεσίες για ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, όπως η φροντίδα 

των παιδιών και των ηλικιωμένων, η εκπαίδευση των ανέργων, η εξασφάλιση ενός 

βιώσιμου φυσικού περιβάλλοντος, υπηρεσίες για άστεγους, μετανάστες, εξαρτημένα 

άτομα από ναρκωτικές ουσίες, ανύπαντρες μητέρες, άτομα με ειδικές ανάγκες κ.λπ. 

Ένας μεγάλος αριθμός παράγει οιονεί - δημόσια αγαθά τα οποία αν και δεν διέπονται 

από τις αρχές της αδιαιρετότητας και του μη αποκλεισμού, ωστόσο παρέχουν 

συλλογικό όφελος καθώς η λειτουργία τους έχει έμμεσα θετικά αποτελέσματα για το 

σύνολο της κοινότητας. Για παράδειγμα, οι υπηρεσίες παιδικής φροντίδας αποφέρουν 

ατομικό όφελος στους γονείς των παιδιών και ταυτόχρονα παράγουν θετικές 

επιπτώσεις στην κοινότητα διευκολύνοντας την πρόσβαση των γυναικών στην αγορά 

εργασίας. Αντίστοιχες είναι οι συνέπειες από τη δραστηριοποίηση των κοινωνικών 

επιχειρήσεων στη φροντίδα ηλικιωμένων, τη διανομή γευμάτων, τη μεταφορά 

ατόμων με κινητικά προβλήματα κ.λπ. (Θεοδώρου, χ.χ. σελ. 6, 11). 

Ένας καθοριστικός παράγοντας για την επιτυχή πραγμάτωση των σκοπών των 

οργανώσεων του Τρίτου Τομέα  αποτελεί το «Capacity Building». Το «Capacity 

Building» - που αποδίδεται στα ελληνικά ως «Ενδυνάμωση Δομών & Ανάπτυξη 

Ικανοτήτων» αναφέρεται στη διαδικασία βελτίωσης και ενδυνάμωσης ενός 

οργανισμού, προκειμένου να γίνει αποτελεσματικότερος και να επιτύχει μεγαλύτερο 

κοινωνικό όφελος, βιωσιμότητα, καθώς και τους στόχους του σε βάθος χρόνου 

(Ίδρυμα Μποδοσάκη, 2015).  

Στην εποχή μας ο ρόλος του Τρίτου Τομέα στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης 

(είτε μέσω απασχόλησης επαγγελματικού προσωπικού στις οργανώσεις, είτε 

υλοποίησης  προγραμμάτων δημιουργίας θέσεων εργασίας) καθίσταται σημαντικός. 

Η εξασφάλιση εργασίας αποτελεί το κλειδί για την ανάπτυξη και ο Τρίτος Τομέας 

θεωρείται ότι αποτελεί δυνητική πηγή απασχόλησης ιδιαίτερα για τα άτομα που 

βρίσκονται ή κινδυνεύουν από κοινωνικό και εργασιακό αποκλεισμό (Πιτόσκα, 2013, 

σελ.6). Το 2013, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Εργασίας (ILO), 200 
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εκατομμύρια άνθρωποι βρίσκονται χωρίς δουλειά και 600 εκατομμύρια επιπλέον 

θέσεις εργασίας θα χρειαστούν μέχρι το 2020 (Lindänge, 2014, p. 28). 

Σύμφωνα με την έκθεση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τις Παγκόσμιες 

Τάσεις στην Απασχόλησης το 2013, το 6% του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού 

ήταν χωρίς δουλειά το 2012. Οι νέοι έχουν πληγεί περισσότερο αφού το 13% των 

ατόμων κάτω των 24 ετών ήταν άνεργοι. Το 35% όλων των νέων ανέργων ήταν εκτός 

εργασίας για έξι μήνες ή περισσότερο στις ανεπτυγμένες οικονομίες, από 28,5% το 

2007 (Τhe Guardian, 2013).  

Το οργανωτικό & λειτουργικό πλαίσιο του Τρίτου Τομέα περιλαμβάνει 

χαρακτηριστικά  όπως την ανεξαρτησία, την ευελιξία, τη προσαρμοστικότητα, την 

έμφαση στη καινοτομία, τη δημιουργικότητα, την επινόηση & υλοποίηση 

πρωτοποριακών ιδεών και αντίστοιχων πρακτικών εφαρμογών, την ανάπτυξη 

δεξιοτήτων που επιτρέπουν την ένταξη στην αγορά εργασίας ατόμων τα οποία 

αντιμετωπίζουν δυσκολίες.  

Στο νέο και διαρκώς μεταβαλλόμενο οικονομικό, κοινωνικό κλίμα η σημασία των 

οργανώσεων του Τρίτου Τομέα στη δημιουργία θέσεων εργασίας δεν μπορεί να είναι 

η μόνη απάντηση σε όλες τις ποικίλες αλλαγές και ανάγκες που αντιμετωπίζουμε. 

Μπορεί όμως να είναι ή να γίνει στοιχείο της απάντησης με ευρύ δυνητικό αντίκτυπο 

σε όλους τους τομείς των μεταβαλλόμενων οικονομιών και κοινωνιών μας. Έτσι σε 

πολλούς τομείς αναπτύσσονται περιβαλλοντικές ανησυχίες (π.χ. προστασία φυσικού 

τοπίου, ανακύκλωση άχρηστων υλικών), πολιτιστικά ενδιαφέροντα (π.χ. αναβίωση 

της έννοιας της γειτονιάς με θεατρικές & μουσικές εκδηλώσεις), κοινωνικές 

δραστηριότητες κάθε είδους (π.χ. τουρισμός για ηλικιωμένους πολίτες με 

προβλήματα υγείας). Σε όλους αυτούς τους τομείς η δυνητική ζήτηση για υπηρεσίες 

ποιότητας με τη συνακόλουθη δημιουργίας απασχόλησης είναι σημαντική και 

υπερβαίνει κατά πολύ αυτό που μπορεί να προσφέρει ένα σύστημα βασισμένο στην 

αγορά (Διαμαντοπούλου, 2006, σελ. 196). 

Από την άλλη πλευρά επιχειρώντας κανείς μια κριτική προσέγγιση του Τρίτου Τομέα 

διαπιστώνει ότι υπάρχουν μειονεκτήματα που επηρεάζουν αρνητικά τις προοπτικές 

στον τομέα της απασχόλησης οι οποίες προέρχονται απ’ αυτόν.   
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Η οικονομική κρίση και οι περικοπές στις κρατικές δαπάνες έχουν εντείνει τον 

ανταγωνισμό μεταξύ των εθελοντικών και κερδοσκοπικών φορέων με σημαντικές 

συνέπειες στους όρους και τις συνθήκες απασχόλησης στον εθελοντικό τομέα. Το 

2010 στη Βρετανία 4 στους 10 εργαζόμενους στον εθελοντικό τομέα απασχολούνταν 

με καθεστώς μερικής απασχόλησης, ενώ σε εθελοντικές οργανώσεις που παρέχουν 

κοινωνικές υπηρεσίες στη Σκωτία, διαπιστώθηκε ότι μετά την εκδήλωση της 

οικονομικής κρίσης, η μισθολογική ανισότητα μεταξύ των εργαζομένων στις 

εθελοντικές οργανώσεις και των εργαζομένων στον δημόσιο τομέα διευρύνθηκε. 

Επίσης υπήρξε επιδείνωση των συνθηκών απασχόλησης των εργαζομένων (π.χ. 

μείωση των αδειών, εντατικοποίηση της εργασίας, μείωση της αποζημίωσης για 

νυχτερινή εργασία, κλπ.). Παράλληλα, ενισχύθηκε περαιτέρω η ήδη διευρυμένη 

 απασχόληση των γυναικών στον εθελοντικό τομέα (στη Βρετανία οι γυναίκες 

αντιπροσωπεύουν πάνω από τα 2/3 των εργαζομένων σ’ αυτόν) (Σημίτη, χ.χ. σελ. 7-

8). 

Στις πρωτοβουλίες του Τρίτου Τομέα, για την οικοδόμηση ενός πιο ανθρώπινου, 

συμμετοχικού  και δικαιότερου κοινωνικού μοντέλου για καλύτερη ποιότητα ζωής με 

κοινωνική συνοχή, η αναγκαιότητα για συνεργασίες, συνέργειες, συντονισμό, 

αξιολόγηση, διαφάνεια, λογοδοσία και «οικειοποίηση» αποτελεί προτεραιότητα για 

την επιτυχή πραγματοποίηση του πολύπλευρου έργου που επιτελούν οι οργανώσεις 

του εν λόγω τομέα. 

Mε δεδομένο ότι η βιβλιοθήκη συνιστά  θεσμό της νεωτερικότητας προτείνουμε τη 

συνεργασία ανάμεσα στις οργανώσεις του Τρίτου Τομέα μ’ αυτή καθώς αποτελεί ένα 

χώρο που ενώνει ανθρώπους και ιδέες στις τοπικές κοινωνίες. Είναι σημείο αναφοράς 

όπου οι άνθρωποι ανταλλάσσουν γνώση, σοφία, σκέψεις και πάνω από όλα 

ανθρώπινη αξιοπρέπεια και αλληλεγγύη (Watson, 2011). Η βιβλιοθήκη ως κέντρο 

πληροφόρησης, γνώσης, μάθησης, έρευνας, πολιτισμού, μπορεί να «συναντηθεί» με 

τον Τρίτο Τομέα. Άλλωστε η πληροφόρηση είναι απαραίτητο στοιχείο για τη 

συμμετοχή των πολιτών και συντελεί στην ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών. 

Όταν οι άνθρωποι είναι καλύτερα ενημερωμένοι διευκολύνεται και ενθαρρύνεται η 

συμμετοχή τους στη κοινωνικό γίγνεσθαι καθώς μπορούν να «κοινωνήσουν» 

ελεύθερα τις ιδέες και τους προβληματισμούς τους (Kranich, 2003, p.1-3).  
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Ο Τρίτος Tομέας πρωτοστατεί στην επινόηση νέων υπηρεσιών προκειμένου να 

ανταποκριθεί στις νέες κοινωνικές ανάγκες. Σήμερα, υπάρχει μια σαφής 

αναντιστοιχία μεταξύ των παραδοσιακών υπηρεσιών και νέων αναγκών, όπως για 

παράδειγμα στο χώρο της υγείας, απόρροια της γήρανσης του πληθυσμού. Μια σειρά 

από δραστηριότητες (π.χ. παραδοσιακές οικιακές εργασίες, κατ’ οίκον φροντίδα), των 

οποίων οι υπεύθυνοι ήταν κυρίως γυναίκες, έχουν μετακινηθεί από την άτυπη στις 

επίσημη οικονομία. Οι τρόποι με τους οποίους οι εν λόγω δραστηριότητες  

διεξάγονται αποκτούν δυνητικά κεντρική σημασία για ένα νέο κύμα κοινωνικής 

καινοτομίας. 

Έτσι ο Τρίτος Τομέας & ευρύτερα η κοινωνική οικονομία μπορούν  να συνδυάσουν 

αυτές τις νέες ανάγκες σε ένα νέο οικονομικά βιώσιμο μοντέλο με το να: 

•  Αξιοποιούν την επιχειρηματική επιτυχία για την αντιμετώπιση των κοινωνικών και 

περιβαλλοντικών προκλήσεων, στη κατεύθυνση της κοινωνικής αναζωογόνησης και 

ένταξης. 

•  Ανταποκρίνονται καλύτερα στις νέες ανάγκες της αγοράς, υιοθετώντας μια πιο 

ηθική στάση και υπευθυνότητα έναντι του καταναλωτισμού. 

•  Ανταποκρίνονται πιο άμεσα στην ανάγκη βελτίωσης των δημοσίων υπηρεσιών. 

• Δημιουργούν βιώσιμες ευκαιρίες απασχόλησης, ιδίως μεταξύ των πιο 

αποκλεισμένων πληθυσμιακών ομάδων από την αγορά εργασίας. 

• Στηρίζουν την αειφόρο ανάπτυξη και υποστηρίζουν θερμά την  κοινωνική 

καινοτομία (QeC-ERAN, p 3 - 4). 

Πρέπει να υπογραμμιστεί ότι η κοινωνική οικονομία, ο εθελοντισμός  η φιλανθρωπία, 

η κοινωνία των πολιτών  είναι συγγενείς έννοιες με τον Τρίτο Τομέα. Δεν ταυτίζονται 

με αυτόν, αλλά συμβάλλουν σε διαφορετικό βαθμό μέσω τομών και αποκλίσεων στην 

ερμηνεία, στην κατανόηση και στην εννοιολόγηση του (Ζάννης, 2013, σελ. 61). 

Ο Τρίτος Τομέας έχει καταστεί σύμβολο της επιστροφής της κοινωνίας των πολιτών 

στην οικονομική και πολιτική ζωή, μια σημαντική πηγή εργασίας, ευημερίας και 

συμμετοχικής δημοκρατίας. Οι δραστηριότητες του Τρίτου Τομέα επηρεάζουν τις 

αξίες και τη γνώση, τις ανθρώπινες σχέσεις. Εξαιτίας αυτού του γεγονότος, τόσο 

άμεσα όσο και έμμεσα, οι οργανώσεις του Τρίτου Τομέα μετατρέπονται σε βασικό 

τμήμα τόσο του κοινωνικού κεφαλαίου όσο και της ανθρώπινης ανάπτυξης (Ramos & 

Mourão, 2013, p. 23). 
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Ωστόσο παραμένει ζητούμενο η νηφάλια προσέγγιση, η ενδελεχής διερεύνηση και 

τεκμηρίωση των διαστάσεων, των χαρακτηριστικών, των προοπτικών του Τρίτου 

Τομέα καθώς ο κατακερματισμός του δεν διευκολύνει, τη σε βάθος, έρευνα και τον 

ακριβή προσδιορισμό των τάσεων και γνωρισμάτων οι οποίες τον συνθέτουν ως 

έννοια & επιστημονικό κλάδο. Άρα είμαστε αντιμέτωποι με τη πρόκληση της 

εξερεύνησης μιας «χαμένης ηπείρου», όπως επισημαίνει ο Salamon, για τον μη 

κερδοσκοπικό τομέα, την οποία καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε με επιτυχία και 

αποτελεσματικότητα.  

Σύμφωνα με τον U. Beck  ο σύγχρονος κόσμος είναι ιδιαίτερα δυσνόητος στην 

πολλαπλότητα των μορφών που λαμβάνει και στις σχέσεις που αναπτύσσονται εντός 

του. Χαρακτηριστικό αυτής της σύγχρονης αντιθετικότητας είναι η ταχεία μετατροπή 

μιας αξίας στο αντίθετό της. Αυτό λοιπόν που είναι «καλό» για την κοινωνία σήμερα, 

αλλάζει ταχύτατα μετατρεπόμενο σε απαξία ή διακινδύνευση (Μαγκλάρας, 2009).  

Στο πλαίσιο αυτό η σύγχρονη κοινωνία πολιτών καλείται να αντιμετωπίσει δυο 

σημαντικά εμπόδια: Το αδιάφορο ή απαθές μέρος της κοινωνίας και την «ιδιοτελή 

κοινωνία» που λειτουργεί εις βάρος του δημόσιο και συλλογικού οφέλους. Γι’ αυτό η 

δημιουργία μιας ιδανικής κοινωνίας των πολιτών είναι προς το παρόν «μια 

ρεαλιστική ουτοπία» αλλά είναι σαφές ότι οι ιδέες της μπορούν να αποτελέσουν 

«πρωταρχικά μια νέα θεωρία για δράση» με σκοπό τον έλεγχο της εξουσίας που 

ασκεί το κράτος από την κοινωνία, αλλά και απέναντι στις ασύδοτες δυνάμεις της 

αγοράς, καλλιεργώντας την κοινωνική συνείδηση και καθιστώντας σαφές ότι για το 

παρόν και το μέλλον της κοινωνίας ευθύνεται κάθε πολίτης με τις πράξεις ή την 

απραξία του. Μόνο τότε η κοινωνία των πολιτών μπορεί να αποτελέσει όχι μόνο 

ρεαλιστική ουτοπία αλλά μια ουσιαστική εναλλακτική λύση στις αναζητήσεις της 

ύστερης νεωτερικότητας (Ζάννης, 2011, σελ. 332). 

Για να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για έναν καλύτερο κόσμο, με άμβλυνση 

των ανισοτήτων (οικονομικών, κοινωνικών, πολιτισμικών), καταπολέμηση της 

φτώχειας και της εξαθλίωσης «η ατομική ευθύνη» είναι πρωτεύουσας σημασίας αντί 

της «εύκολης» λύσης σύμφωνα με την οποία τα παραπάνω αποτελούν υποχρέωση 

μιας απρόσωπης πολιτείας η οποία είναι υπεύθυνη για όλα τοποθετώντας στην άκρη 

την ευθύνη όλων μας. Δε πρέπει να ξεχνούμε ότι όπως έλεγε ο Ντοστογέφσκι, «ο 
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καθένας από μας είναι υπεύθυνος για το κάθε τι ενώπιον όλων». (Σκλιάς & 

Χουλιάρας, 2002, σελ. 19). 

Ελευθερία και αλληλεγγύη, συλλογικότητα και αυτονομία εμπλουτίζουν και 

συγκαθορίζουν με την ίδια ένταση και αξία το όραμα και το σχέδιο οργάνωσης της 

πολιτικής και κοινωνικής ζωής στην εποχή μας. Μια εποχή μεταβατική, το ακριβές 

περίγραμμα της οποίας μόλις αρχίζει να διακρίνεται στο λυκαυγές του 20
ου

 αιώνα. 

(Μακρυδημήτρης, 2006, σελ. 248). 

Η επιτυχής έκβαση του εγχειρήματος για μια επιθυμητή κοινωνία πολιτών και 

αποτελεσματικό Τρίτο Τομέα, προϋποθέτει τη συνειδητοποίηση, από εμάς, ως 

πολιτών, της δύναμης που διαθέτουμε, ώστε μέσα από την ενεργό συμμετοχή, τη 

βοήθεια, τη στήριξη μας, να ενισχύουμε, να ενδυναμώνουμε τις δραστηριότητες & τις 

πρωτοβουλίες που εκλαμβάνονται. Άλλωστε, κανείς και τίποτα, δε μπορεί να μας 

αποτρέψει από τον διαρκή αγώνα & την ελπίδα να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο 

μέλλον για την ανθρωπότητα. 

Εν τέλει, δεν αρκούν οι ωραίες ιδέες. Η προσπάθεια για έναν καλύτερο κόσμο όπου 

θα καταπολεμάται η φτώχεια, η άγνοια, σε όλες τις μορφές, είναι μια διαρκή 

διαδικασία μάθησης. Απαιτεί ανθρώπους με διάθεση προσφοράς, γνώση και θέληση 

να ακούσουν (Χουλιάρας & Λιαργκόβας, 2013, σελ. 39). 
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