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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

  Η Ελλάδα ως κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ως χώρα η οποία 

αντιµετωπίζει εδώ και χρόνια την κρίση, κοινωνική και οικονοµική, ακολουθεί τους 

στόχους της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για µια βιώσιµη, έξυπνη και χωρίς 

αποκλεισµούς ανάπτυξη. Στο πλαίσιο των στόχων οι οποίοι έχουν τεθεί, συναντάµε 

την κοινωνική δικαιοσύνη και την παροχή ίσων ευκαιριών σε άτοµα µη προνοµιούχα.  

  Η Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονοµία είναι ο χώρος της οικονοµίας που 

βρίσκεται ανάµεσα στον ιδιωτικό και τον δηµόσιο τοµέα, στον οποίο διεξάγονται 

οικονοµικές δραστηριότητες µε κοινωνικούς σκοπούς και στόχους. Οι δοµές της 

λειτουργούν συµπληρωµατικά - επικουρικά και δεν επιδιώκουν να αντικαταστήσουν 

το κοινωνικό κράτος. Αντίθετα, η Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονοµία προσφέρει 

λύσεις σε άτοµα που κινδυνεύουν από τον κοινωνικό και εργασιακό αποκλεισµό. 

  Με τον Νόµο 4019/2011 θεσµοθετείται η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση 

(ΚοινΣΕπ) ως φορέας της Κοινωνικής Οικονοµίας, η οποία στοχεύει στο δηµόσιο 

συµφέρον και διακρίνεται σε τρεις κατηγορίες: ΚοινΣΕπ Ένταξης, Κοινωνικής 

Φροντίδας, Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού. 

  Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας συνέταξε 

Στρατηγικό Σχέδιο για την άµεση ενεργοποίηση του οικοσυστήµατος της Κοινωνικής 

Επιχειρηµατικότητας, τη δηµιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των 

ΚοινΣΕπ και την άρση των εµποδίων τα οποία δυσχεραίνουν το έργο τους .  

  Η στήριξη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στους φορείς της Κοινωνικής Οικονοµίας 

καθίσταται αναγκαία και µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε ποικίλους τρόπους. Επίσης 

είναι ωφέλιµο να παραδειγµατιστούµε από τις καλές πρακτικές της Κοινωνικής 

Επιχειρηµατικότητας του εξωτερικού, να αντλήσουµε ιδέες, να µεταφέρουµε την 

τεχνογνωσία και να την εφαρµόσουµε, προσαρµόζοντάς την στην ελληνική 

πραγµατικότητα.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

« The role of Social Cooperatives in the local Development» 

 

Keywords: Social Economy, Social Entrepreneur, Social Cooperatives, Social 

Solidarity, Social Cohesion, Support Mechanisms (Central – Regional). 

ABSTRACT 

Greece, as a member state of the European Union and a country that has been dealing 

with the economic and social crisis for a long time now, follows the objectives of 

«Europe 2020» Strategy for smart, sustainable and inclusive growth. In the context of 

the objectives which have been set, we can find social justice and provision of equal 

opportunities for the non-privileged. 

Social and Solidarity Economy is the sphere of the economy, between the private and 

public sectors, where economic activities with social aims and objectives are 

conducted. Its structures operate in an auxiliary and complementary way and do not 

seek to replace the social state. Instead, Social and Solidarity Economy offers 

solutions for those at risk of social and work exclusion. 

Social Cooperative was established by law 4019/2011 as a carrier of the Social 

Economy that aims at public interest and can be classified into three categories: 

Integration, Social Care and Collective and Productive Social Cooperatives. 

The Ministry of Labor, Social Security and Welfare has prepared a Strategic Plan for 

direct promotion of the social entrepreneurship ecosystem, creation of a favorable 

environment for the development of Social Cooperatives and withdrawal of the 

obstacles which can make their work difficult. 

The support of local government to the Social Economy actors is crucial and can be 

effected in several ways. It would be also useful to look for examples of good 

practices of social entrepreneurship abroad, to draw ideas and to transfer and 

implement the expertise, adapting it to the Greek reality. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Περιεχόµενα 

Ευχαριστίες 

Περίληψη  

Abstract  

ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ∆ΟΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ 

ΤΗΣ ΣΤΗ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 

 

1.1 Το Στρατηγικό Σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ανάπτυξη χωρίς 

αποκλεισµούς, κοινωνική ένταξη και µείωση των ανισοτήτων…………………...1 

1.2. Η Κοινωνική Επιχειρηµατικότητα και ο ρόλος του Κοινωνικού Επιχειρηµατία...3 

1.3. Η Κοινωνική και η Συµβατική Επιχειρηµατικότητα–Οµοιότητες και ∆ιαφορές...4 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

(ΚΟΙΝΣΕΠ) 

 

2.1. Τα είδη των ΚοινΣΕπ και τα βασικά χαρακτηριστικά τους………………..……..6 

2.2. Τα πλεονεκτήµατα της  νοµικής µορφής των ΚοινΣΕπ, έναντι των άλλων 

νοµικών µορφών των Κοινωνικών Επιχειρήσεων…………………………….......…8 

2.3. ΚοινΣΕπ και Νοµοθεσία…………………………………………………..…..….8 

2.4. Το νέο σχέδιο νόµου προς διαβούλευση για τις ΚοινΣΕπ και την Κοινωνική και 

Αλληλέγγυα Οικονοµία………………………………………………………..……....9 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ 

ΚΟΙΝΣΕΠ  

3.1. Ο σκοπός του Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης και Υποστήριξης των 

ΚοινΣΕπ……………………………………………………………………………...11 

3.2. Οι Άξονες ∆ράσης του Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης των ΚοινΣΕπ…...…..11 

3.3. Ενέργειες του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας προς 

την υλοποίηση του Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης και Λειτουργίας των 

ΚοινΣΕπ……………………………………………………………………………...13 



 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4:  ΚΟΙΝΣΕΠ ΕΝΤΑΞΗΣ: Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΩΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΣΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 

(ΑΜΕΑ) 

4.1. Τα ΑΜΕΑ και η Ένταξή τους στην εργασία……………………………………16 

4.2. Καλές Πρακτικές ΚοινΣΕπ Ένταξης για τα ΑΜΕΑ στην Ελλάδα…………...…17 

4.3. Καλές Πρακτικές Κοινωνικής Επιχειρηµατικότητας για τα ΑΜΕΑ σε παγκόσµιο 

επίπεδο………………………………………………………………………….....….20 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 : Η ΕΡΕΥΝΑ 

5.1. Επίσκεψη σε ΚοινΣΕπ Ένταξης – Συνέντευξη µε την Εκπρόσωπο της ΚοινΣΕπ 

«Μα…ζει»………………………………………………………...………………….23 

5.2. Επίσκεψη στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας – 

Συνέντευξη µε την Προϊσταµένη Μονάδας Ε΄ , της Ειδικής Υπηρεσίας για την 

Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονοµία……………………………….….26 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 : ΚΟΙΝΣΕΠ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΟΠΙΚΗΣ 

ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 

6.1. Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονοµία και Τοπική Ανάπτυξη…………………..…28 

6.2. Συνεργασία µεταξύ ΚοινΣΕπ - ΟΤΑ και δράσεις υποστήριξης της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης…………………………………………………………………….…29 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ…………………………………………………………………………31 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ……………………………………………………………………33 

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΙ ΤΟΠΟΙ / ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆ΕΣ………………………..……………34 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α……………………………………………………………………35 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β……………………………………………………………………37



 

  ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ∆ΟΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

  Η παρούσα διπλωµατική εργασία πραγµατεύεται τη συµβολή των Κοινωνικών 

Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων στην τοπική ανάπτυξη, στην κοινωνική συνοχή και 

στη βελτίωση του επιπέδου ζωής των πολιτών. Το κεντρικό ερώτηµα της εργασίας 

είναι: κατά πόσο αυτή η µορφή της επιχειρηµατικότητας συνεπικουρεί στην κάλυψη 

των κοινωνικών αναγκών και στην επαγγελµατική, οικονοµική και κοινωνική ένταξη 

των ευάλωτων οµάδων του πληθυσµού; Τα κίνητρα στηρίζονται στην αλληλεγγύη 

και στην ανάγκη για προσφορά στους λιγότερο προνοµιούχους συνανθρώπους; 

Εξετάζονται επίσης οι λόγοι που οδήγησαν στην ανάγκη ύπαρξης των Κοινωνικών 

Επιχειρήσεων, ποιες είναι οι ελλείψεις στις παροχές του κράτους πρόνοιας, που 

ξεκινά και που τελειώνει η ιδιωτική πρωτοβουλία. Στη συνέχεια αναλύονται 

διεξοδικά οι δράσεις της πολιτικής ηγεσίας στην υποστήριξη έναρξης, λειτουργίας 

και ανάπτυξης των ΚοινΣΕπ και ποιος είναι ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η 

δοµή της εργασίας διαρθρώνεται σε έξι κεφάλαια.  

  Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 

ανάπτυξη χωρίς αποκλεισµούς, κοινωνική ένταξη και µείωση των ανισοτήτων. 

Αναλύεται το Στρατηγικό Σχέδιο και το πλαίσιο δράσης, το οποίο πρέπει να 

ακολουθήσουν όλα τα κράτη µέλη στην τρέχουσα Προγραµµατική Περίοδο 2014 -

2020. Στο θεωρητικό µέρος του κεφαλαίου αναλύονται ορισµοί όπως η Κοινωνική 

Επιχειρηµατικότητα, η Συµβατική Επιχειρηµατικότητα και ο Κοινωνικός 

Επιχειρηµατίας. 

  Στο δεύτερο κεφάλαιο εισάγεται η έννοια των ΚοινΣΕπ, τα είδη τους, τα 

πλεονεκτήµατά τους έναντι των άλλων Κοινωνικών Επιχειρήσεων και η Νοµοθεσία 

που τις πλαισιώνει. 

  Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται εκτενής αναφορά στο Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης και 

Υποστήριξης των ΚοινΣΕπ, όπως συντάχθηκε από το Υπουργείο Εργασίας, 

Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας το 2013 και ποιες ενέργειες έχουν υλοποιηθεί 

µέχρι σήµερα. 

  Στο τέταρτο κεφάλαιο εστιάζουµε στις ΚοινΣΕπ Ένταξης. Αναλύουµε ενδεικτικά 

τρεις καλές πρακτικές από την Ελλάδα και τρεις καλές πρακτικές από το εξωτερικό. 

Παράλληλα γίνεται κριτική ανάλυση της κάθε περίπτωσης: για ποιο λόγο 



 

επιλέχθηκαν στην παρούσα εργασία και πως µπορούµε να διδαχθούµε από τα 

παραδείγµατα των άλλων χωρών.Τέλος, γίνεται σύγκριση των καλών πρακτικών της 

Ελλάδας και του υπόλοιπου κόσµου και παρατίθενται τα συµπεράσµατα. 

  Το πέµπτο κεφάλαιο είναι προϊόν του ερευνητικού µέρους της εργασίας. 

Πραγµατοποιήθηκαν επισκέψεις στην ΚοινΣΕπ «Μα…ζει» και στην Ειδική 

Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονοµία (ΕΥΚΕΚΟ) του 

Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Με την µέθοδο της 

ηµι-δοµηµένης συνέντευξης αντλήθηκαν στοιχεία, τα οποία παρουσιάζονται στο 

παρόν κεφάλαιο. 

  Στο έκτο κεφάλαιο βλέπουµε τη σχέση των ΚοινΣΕπ µε την Τοπική Αυτοδιοίκηση, 

ποιες είναι οι σχέσεις συνεργασίας τους και πως οι Ο.Τ.Α µπορούν να σταθούν 

αρωγοί του έργου των ΚοινΣΕπ, µε τρόπο που να καλύπτονται νόµιµα αµφότεροι και 

να µεγιστοποιούνται τα κοινωνικά οφέλη. 

  Ακολουθούν το Παράρτηµα Α µε τα ερωτηµατολόγια της συνέντευξης στην 

ΚοινΣΕπ «Μα…ζει» και στην ΕΥΚΕΚΟ και το Παράρτηµα Β µε εικόνες από τις 

ΚοινΣΕπ που αναφέρονται στην παρούσα εργασία. Τέλος ακολουθεί η βιβλιογραφία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΤΗ 

∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 

 

1.1. Το Στρατηγικό Σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ανάπτυξη χωρίς 

αποκλεισµούς, κοινωνική ένταξη και µείωση των ανισοτήτων. 

 

  Η οικονοµική κρίση που ταλανίζει την χώρα µας και πολλές άλλες ευρωπαϊκές 

χώρες, καθιστά ολοένα και πιο επιτακτική την ανάγκη για βελτίωση τόσο του 

πλαισίου όσο και του περιβάλλοντος που αφορά στην ανταγωνιστικότητα των 

επιχειρήσεων και την αντιµετώπιση των κοινωνικών προβληµάτων. Η Ευρωπαϊκή 

Ένωση είναι σταθερά προσανατολισµένη στην οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη. 

Σύµφωνα µε τη στρατηγική «Ευρώπη 2020», η οποία υιοθετήθηκε το 2010 από τα 27 

κράτη µέλη της Ε.Ε, θέτονται οι εξής βασικές προτεραιότητες και αλληλένδετοι 

στόχοι: µια βιώσιµη ανάπτυξη, έξυπνη και χωρίς αποκλεισµούς (ΦΕΚ αρ. φύλλου 

1862, 27/08/2015, Εθνική Στρατηγική Έρευνας και Καινοτοµίας για την Έξυπνη 

Εξειδίκευση 2014-2020). 

  Ο στόχος της ανάπτυξης χωρίς αποκλεισµούς συνδέεται άµεσα µε την παροχή 

δυνατοτήτων απασχόλησης και αξιοπρεπούς διαβίωσης σε όλους τους πολίτες, την 

επένδυση σε δεξιότητες, την καταπολέµηση της φτώχειας, τον εκσυγχρονισµό των 

αγορών εργασίας, της κατάρτισης και των συστηµάτων κοινωνικής προστασίας. Με 

τους παραπάνω τρόπους θα επιτευχθεί η ίση αντιµετώπιση όλων των πολιτών, η 

κοινωνική δικαιοσύνη και η παροχή ίσων ευκαιριών σε άτοµα µη προνοµιούχα 

(ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020, Στρατηγική για έξυπνη, 

διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη, Βρυξέλλες, 3.3.2010,COM(2010) 

2020 τελικό). 

  Σύµφωνα µε το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο για την Κοινωνική Ένταξη (Υπουργείο 

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, 2014), η αρχιτεκτονική της Εθνικής 

Στρατηγικής περιλαµβάνει τρεις Επιχειρησιακούς Άξονες, οι οποίοι εξυπηρετούνται 

µε συγκεκριµένες Προτεραιότητες Πολιτικής και προωθούνται µε Θεµατικά Μέτρα. 

Ο Επιχειρησιακός Άξονας 3 επικεντρώνεται στην προώθηση της ένταξης των 

ευπαθών οµάδων του πληθυσµού και περιλαµβάνει το µέτρο «Πρόσβαση των 



2 

 

ευάλωτων οµάδων ανέργων σε δράσεις Κοινωνικής Επιχειρηµατικότητας» ( Εθνικό 

Στρατηγικό Πλαίσιο για την Κοινωνική Ένταξη, 2014, σ.73). Υπό το πρίσµα αυτό, το 

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας δεσµεύεται να 

επικεντρωθεί την περίοδο 2014-2020 στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωµένου 

συστήµατος προώθησης της Κοινωνικής Οικονοµίας και της Κοινωνικής 

Επιχειρηµατικότητας, το οποίο θα περιλαµβάνει την παροχή κινήτρων, 

πλεονεκτηµάτων και εργαλείων για την ίδρυση ή συµµετοχή ευπαθών οµάδων σε 

φορείς κοινωνικής επιχειρηµατικότητας, τη σύσταση Εθνικού Οργανισµού 

Μικροπιστώσεων, Παρατηρητηρίου, δικτύων µεταξύ χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων 

και φορέων κοινωνικής επιχειρηµατικότητας και την  ευαισθητοποίηση και 

ενηµέρωση της κοινής γνώµης για τα οφέλη που προκύπτουν από την κοινωνική 

επιχειρηµατικότητα. 

  Το Εταιρικό Σύµφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020 καθορίζει 11 

θεµατικούς στόχους, οι οποίοι ενδυναµώνουν τον στρατηγικό προγραµµατισµό και 

εξυπηρετούν την επίτευξη των στόχων της «Ε2020» και τα Εθνικά Προγράµµατα 

Μεταρρυθµίσεων (ΕΠΜ). Ο Θεµατικός Στόχος 9 αφορά στην «Προώθηση της 

κοινωνικής ένταξης και της καταπολέµησης της φτώχειας και κάθε διάκρισης». 

Σύµφωνα µε το εγκεκριµένο ΕΣΠΑ 2014-2020 «Στόχος κατά τη νέα προγραµµατική 

περίοδο είναι να ενισχυθεί η κοινωνική συνοχή και η κοινωνική ένταξη ευπαθών 

οµάδων του πληθυσµού µέσω της κοινωνικής οικονοµίας και επιχειρηµατικότητας και 

να διευρυνθεί το πεδίο εφαρµογής των προγραµµάτων κοινωνικής οικονοµίας µε την 

αξιοποίηση χρηµατοδοτικών και άλλων εργαλείων, ώστε να αυξηθεί η απασχόληση 

στον εν λόγω τοµέα. Προγραµµατίζεται η υλοποίηση δράσεων παροχής υπηρεσιών 

κοινωνικής φροντίδας σε τοπικό επίπεδο, οι οποίες δύνανται να προσφέρουν θέσεις 

εργασίας και να συµβάλλουν στην κοινωνική συνοχή. Έµφαση θα δοθεί επίσης στην 

ενίσχυση της δικτύωσης και της διαµόρφωσης βιώσιµων συνεργατικών κοινωνικών 

µηχανισµών (social clustering) µεταξύ των επιχειρήσεων, των κοινωνικών εταίρων, 

των δηµόσιων υπηρεσιών, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των τοπικών φορέων». 
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1.2. Η Κοινωνική Επιχειρηµατικότητα και ο ρόλος του Κοινωνικού 

Επιχειρηµατία. 

 

  Η Κοινωνική Επιχειρηµατικότητα αποτελεί µία διακριτή µορφή 

επιχειρηµατικότητας, η οποία έχει ως στόχο την επίτευξη κοινωνικού σκοπού µέσω 

της δηµιουργίας κοινωνικής αξίας. Η συγκεκριµένη µορφή επιχειρηµατικότητας 

µπορεί να λαµβάνει τόσο κερδοσκοπική όσο και µη κερδοσκοπική υπόσταση, χωρίς 

όµως να παρεκκλίνει από τον αρχικό της σκοπό και τον λόγο ύπαρξής της: τη 

δηµιουργία ριζοσπαστικών ωφελειών στην κοινωνία, την προστασία των ευάλωτων 

οµάδων και την άµβλυνση των κοινωνικών προβληµάτων. Όλα τα παραπάνω θα 

πρέπει να πραγµατοποιούνται όχι µε τρόπο προβλέψιµο και επιφανειακό, αλλά µέσα 

από το πρίσµα της καινοτοµίας, της δηµιουργικότητας, της αλληλεγγύης, µε 

µετρήσιµα αποτελέσµατα µε τη µορφή κοινωνικών αγαθών, υπηρεσιών, αλλαγών 

στην υφιστάµενη κατάσταση και κοινωνικής αξίας (Κυριακίδου Ο., Σαλαβού Ε., 

«Κοινωνική Επιχειρηµατικότητα», κεφ.1). 

  Αρκετοί είναι οι ορισµοί που κατά καιρούς έχουν ειπωθεί για την Κοινωνική 

Επιχειρηµατικότητα. Ορισµένοι ερευνητές ορίζουν την Κοινωνική 

Επιχειρηµατικότητα ως µη κερδοσκοπικές πρωτοβουλίες προς αναζήτηση 

εναλλακτικών στρατηγικών, πηγών χρηµατοδότησης ή διαχείρισης για τη δηµιουργία 

κοινωνικής αξίας (Austin, Stevenson, & Wei-Skiller,2003, Boschee 1998). Μία 

δεύτερη οµάδα µελετητών αντιλαµβάνεται την Κοινωνική Επιχειρηµατικότητα ως 

µία κοινωνικά υπεύθυνη πρακτική των εµπορικών επιχειρήσεων (Sagawa & Segal, 

2000, Waddok, 1998). Η τρίτη οµάδα ερευνητών ορίζει την Κοινωνική 

Επιχειρηµατικότητα ως µέσο για την επίλυση των κοινωνικών προβληµάτων και 

καταλύτη της αλλαγής και της κοινωνικής αναδιοργάνωσης (Alvord et.al, 2004, 

Ashoka Innonators,2000). 

  Παράλληλα µε τη µορφή της Κοινωνικής Επιχειρηµατικότητας αναδύεται και το 

είδος του επιχειρηµατία, ο οποίος ενεργεί ως φορέας αλλαγής µε στόχο τη δηµιουργία 

και τη διατήρηση κοινωνικής αξίας, αναγνωρίζει και αναζητεί ευκαιρίες για την 

εκτέλεση της κοινωνικής αποστολής, εκπαιδεύεται, καινοτοµεί, δηµιουργεί και 

εργάζεται χωρίς να περιορίζεται από την έλλειψη διαθέσιµων πόρων (Dees, 1998, 

Sharir and Lerner, 2006). Πρόκειται για τον Κοινωνικό Επιχειρηµατία, ο οποίος µέσα 
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σε ένα αβέβαιο περιβάλλον καλείται να αναπτύξει την επιχειρηµατική του 

δραστηριότητα και να συντονίσει διαφορετικές οµάδες ενδιαφεροµένων, οι οποίες 

έχουν πολλές φορές ιδιαίτερες ικανότητες και ανάγκες. Το πρωταρχικό του κίνητρο 

δεν είναι η επίτευξη κέρδους, ο πλουτισµός, το όλο και µεγαλύτερο οικονοµικό 

όφελος και η επικράτηση έναντι του ανταγωνισµού, αλλά η αλλαγή και η κάλυψη του 

κενού που αφήνουν το κράτους, η οικογένεια ή ο ιδιωτικός τοµέας στις παροχές  προς 

συγκεκριµένες κοινωνικές οµάδες (Κυριακίδου Ο., Σαλαβού Ε., 2014, «Κοινωνική 

Επιχειρηµατικότητα», κεφ.1). 

1.3. Η Κοινωνική και η Συµβατική Επιχειρηµατικότητα – Οµοιότητες και 

∆ιαφορές. 

  Η Κοινωνική Επιχειρηµατικότητα έχει κάποια κοινά χαρακτηριστικά µε την 

Συµβατική Επιχειρηµατικότητα όπως η ανάληψη ρίσκου, η συµµόρφωση σε 

κανονισµούς και τυπικές διαδικασίες συγκρότησης, η µελέτη του εξωτερικού 

περιβάλλοντος  για τον εντοπισµό της ανάγκης που επιθυµούν να καλύψουν, καθώς 

και των αδυναµιών του κρατικού µηχανισµού ή του ιδιωτικού τοµέα, η επιθυµία για 

εισαγωγή νέων προϊόντων και υπηρεσιών, η συνεχής προσπάθεια για βιωσιµότητα, η 

ύπαρξη τουλάχιστον ενός επιχειρηµατία - ηγέτη ο οποίος θα συντονίζει, θα παίρνει 

αποφάσεις, θα κρατάει ισορροπίες και θα χρησιµοποιεί κάθε νόµιµο µέσο για την 

επιτυχία του σκοπού της επιχείρησης (Ντούλια, Θ., 2015, Κοινωνική Οικονοµία και 

Κοινωνική Επιχειρηµατικότητα, κεφ.1). 

  Ωστόσο υπάρχουν αρκετές διαφορές της Κοινωνικής Επιχειρηµατικότητας µε τη 

Συµβατική οι οποίες είναι οι εξής: 

  Η βασική διαφορά µεταξύ Κοινωνικής και Συµβατικής Επιχειρηµατικότητας αφορά 

στο σκοπό ή αλλιώς στο τι επιδιώκει να µεγιστοποιήσει η κάθε επιχείρηση (Bornstein 

& Davis 2010). Στην Κοινωνική Επιχειρηµατικότητα επιδιώκεται η επίτευξη του 

κοινωνικού αντίκτυπου, της κοινωνικής αξίας ειδικά σε άτοµα των οποίων η 

ικανοποίηση των αναγκών, η πρόνοια και η περίθαλψη έχει παραµεληθεί ή είναι 

ελλιπής από τους υπάρχοντες φορείς. Αντιθέτως η Συµβατική Επιχείρηση έχει ως 

στόχο τη µεγιστοποίηση των κερδών ή της περιουσίας των µετόχων ή τη δηµιουργία 

οντότητας που δίνει αξία σε πελάτες και εργαζόµενους. Στην Κοινωνική Επιχείρηση 

τα κέρδη  σε ένα µεγάλο ποσοστό επανεπενδύνονται για τη βελτίωση και συνέχιση 

της επιχειρηµατικής δραστηριότητας. 
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  Μία ακόµα διαφορά είναι η αγορά στόχος. Οι Κοινωνικοί Επιχειρηµατίες στοχεύουν 

στη διαµόρφωση µιας πρότασης αξίας για ένα τµήµα του πληθυσµού που έχει 

παραµεληθεί και/ή δεν δύναται να πληρώσει για κάποια αγαθά ή υπηρεσίες. Οι 

Συµβατικοί Επιχειρηµατίες στοχεύουν στο καταναλωτικό κοινό που µπορεί να 

πληρώσει για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που του παρέχονται από τις πιο βασικές 

µέχρι τις πιο πολυτελείς.  

  Το εργατικό δυναµικό στην Κοινωνική Επιχείρηση αποτελείται από εθελοντές, 

ανέργους, ΑΜΕΑ, πλήρως απασχολούµενους υπαλλήλους, ιδρυτικά µέλη της 

επιχείρησης, ενώ στις καθαρά εµπορικές επιχειρήσεις το εργατικό δυναµικό 

αποτελείται από έµµισθους εργαζόµενους για τους οποίους πολλές φορές η επιλογή 

είναι αυστηρή, βασισµένη σε συγκεκριµένα κριτήρια. 

  Στην Κοινωνική Επιχείρηση η χρηµατοδότηση µπορεί να προέρχεται από δωρεές, 

χορηγίες, από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ), από χρηµατικά κεφάλαια 

µελών, από ευρωπαϊκά προγράµµατα χρηµατοδότησης των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων, 

από το Ταµείο Κοινωνικής Οικονοµίας, από το Εθνικό Ταµείο Επιχειρηµατικότητας 

και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ), από προγράµµατα στήριξης της επιχειρηµατικότητας, από 

προγράµµατα του ΟΑΕ∆ για τη στήριξη της εργασίας κ.α. Η χρηµατοδότηση για τη 

συµβατική επιχείρηση προέρχεται από τα κεφάλαια των µετόχων, των εταίρων  ή του 

επιχειρηµατία, από το Τραπεζικό σύστηµα µέσω δανεισµού, ή µέσω του Εταιρικού 

Συµφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) εάν η επιχείρηση πληροί τις 

προϋποθέσεις για ένταξη σε αυτό. 

  Η Συµβατική Επιχείρηση µπορεί να πάρει τις εξής νοµικές µορφές: Εταιρεία 

Περιορισµένης Ευθύνης (ΕΠΕ), Ανώνυµη Εταιρεία (ΑΕ), ατοµική επιχείρηση, 

Οµόρρυθµη Εταιρεία (ΟΕ), Ετερόρρυθµη Εταιρεία (ΕΕ), Ιδιωτική Κεφαλαιουχική 

Εταιρεία (ΙΚΕ). Μερικές από τις µορφές που µπορεί να πάρει η Κοινωνική 

Επιχείρηση είναι Συνεταιρισµός, ΕΠΕ, Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία (ΑΜΚΕ), 

Κοινωνική ∆ικαιόχρηση (Social Franchising), Θερµοκοιτίδα Επιχειρήσεων, 

Κοινωνικός Συνεταιρισµός Περιορισµένης Ευθύνης (ΚΟΙΣΠΕ). Με βάση την παρ.1 

του άρθρου 2 του νόµου 4019/2011, ως φορέας κοινωνικής οικονοµίας θεσµοθετείται 

η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (ΚοινΣΕπ). Η ΚοινΣΕπ αποτελεί αστικό 

συνεταιρισµό µε κοινωνικό σκοπό, έχει εµπορική ιδιότητα, είναι Νοµικό Πρόσωπο 

Ιδιωτικού ∆ικαίου µε περιορισµένη ευθύνη των µελών του. 
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  Σε συνέχεια των προαναφερθέντων, εντοπίζουµε επιπρόσθετες διαφορές: στην 

περίπτωση της Κοινωνικής Επιχείρησης ισχύει η κινητοποίηση των εθελοντών, η 

δηµοκρατικά εκλεγµένη διοίκηση, µία ψήφος για το κάθε µέλος, περιορισµένη 

διανοµή κερδών και επανεπένδυση στην επιχείρηση, επιµερισµός επιχειρηµατικού 

ρίσκου και επιµερισµός κεφαλαίου. Αντίθετα, στην συµβατική εµπορική επιχείρηση 

υπάρχει η έλλειψη του εθελοντισµού, διορισµένη ή µη δηµοκρατικά εκλεγµένη 

διοίκηση, συµµετοχή ανάλογα µε τα διαθέσιµα κεφάλαια, διανοµή κερδών, 

συγκέντρωση επιχειρηµατικού ρίσκου και απαιτούµενου κεφαλαίου (Ντούλια Θ., 

2015, Κοινωνική Οικονοµία και Κοινωνική Επιχειρηµατικότητα, σ.47-48). 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ 

ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

(ΚοινΣΕπ) 

2.1. Τα είδη των ΚοινΣΕπ και τα βασικά χαρακτηριστικά τους. 

  Η ΚοινΣΕπ διοικείται ισότιµα από τα µέλη της, στοχεύει στο συλλογικό όφελος και 

το κέρδος της προέρχεται από δράσεις κοινωνικού και δηµόσιου συµφέροντος. Οι 

ΚοινΣΕπ διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες ανάλογα µε τον ειδικότερο σκοπό τους: 

ΚοινΣΕπ Ένταξης, ΚοινΣΕπ Κοινωνικής Φροντίδας και ΚοινΣΕπ Συλλογικού και 

Παραγωγικού Σκοπού (παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 4019/2011). 

  Οι ΚοινΣΕπ Ένταξης προωθούν την ένταξη στην κοινωνική και επαγγελµατική ζωή 

των ατόµων που ανήκουν στις ευάλωτες οµάδες του πληθυσµού (το 40% των 

εργαζοµένων πρέπει να ανήκει σε αυτές), όπως άτοµα µε αναπηρίες (σωµατικές, 

ψυχικές, νοητικές, αισθητηριακές), άτοµα εξαρτηµένα ή σε απεξάρτηση από ουσίες, 

οροθετικοί, φυλακισµένοι, αποφυλακισµένοι, ανήλικοι παραβάτες (παρ.1, άρθρο 4, 

ν.4019/2011). 

  Οι ΚοινΣΕπ Κοινωνικής Φροντίδας έχουν ως σκοπό την παραγωγή προϊόντων και 

την παροχή υπηρεσιών κοινωνικού − προνοιακού χαρακτήρα, οι οποίες θα 

απευθύνονται σε συγκεκριµένες οµάδες πληθυσµού, όπως οι ηλικιωµένοι, τα βρέφη, 

τα παιδιά, τα άτοµα µε αναπηρία και τα άτοµα µε χρόνιες παθήσεις (παρ.1, άρθρο 5, 

ν.4019/2011). 
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  Οι ΚοινΣΕπ Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού προσανατολίζονται στην 

παραγωγή προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών για την ικανοποίηση των αναγκών 

της συλλογικότητας (πολιτισµός, περιβάλλον, οικολογία, εκπαίδευση, παροχές κοινής 

ωφέλειας, αξιοποίηση τοπικών προϊόντων, διατήρηση παραδοσιακών 

δραστηριοτήτων και επαγγελµάτων κ.α.), τα οποία προάγουν το τοπικό και 

συλλογικό συµφέρον, την απασχόληση, την ενδυνάµωση της κοινωνικής συνοχής και 

την ενδυνάµωση της τοπικής ή περιφερειακής ανάπτυξης (παρ.1, άρθρο 6, 

ν.4019/2011). Οι γυναικείοι συνεταιρισµοί αποτελούν ένα παράδειγµα ΚοινΣΕπ 

Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού. 

  Ειδικότερα, οι ΚοινΣΕπ πρέπει να διαθέτουν πέντε µέλη (µε εξαίρεση τις ΚοινΣΕπ 

Ένταξης , όπου τα µέλη είναι επτά), τα οποία µπορεί να είναι είτε φυσικά είτε νοµικά 

πρόσωπα (σε αυτή την περίπτωση το ποσοστό συµµετοχής τους δεν πρέπει να 

ξεπερνά το 1/3 των µελών) και να µην συµµετέχουν ως µέλη των ΚοινΣΕπ 

οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) ούτε ΝΠ∆∆ που υπάγονται σε ΟΤΑ (µε 

εξαίρεση τις ΚοινΣΕπ Ένταξης). Κάθε µέλος πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον µία 

υποχρεωτική και έως πέντε συνεταιριστικές µερίδες, και όλα τα µέλη έχουν δικαίωµα 

µιας ψήφου ανεξάρτητα από τον αριθµό των συνεταιριστικών µερίδων που κατέχουν. 

Το ποσό της συνεταιριστικής µερίδας ορίζεται ελεύθερα στο καταστατικό και είναι το 

ίδιο για όλα τα µέλη. Το µέλος της ΚοιΣΕπ δεν έχει καµιά άλλη ευθύνη έναντι των 

δανειστών της πέρα από το ύψος της συνεταιριστικής µερίδας (περιορισµένη ευθύνη). 

Όλα τα µέλη της ∆ιοικούσας Επιτροπής είναι και µέλη της επιχείρησης και 

απαγορεύεται η διανοµή των κερδών στα µέλη του, εκτός αν αυτά είναι και 

εργαζόµενοι σε αυτή. 

  Σε αντίθεση µε τις µη κερδοσκοπικές εταιρείες στις ΚοινΣΕπ από τα κέρδη του κάθε 

λογιστικού έτους, τα οποία προέρχονται από δράσεις που εξυπηρετούν το κοινωνικό 

συµφέρον , το 5% προορίζεται για τη δηµιουργία αποθεµατικού κεφαλαίου, ποσοστό 

έως το 35% διανέµεται στους εργαζόµενους ως κίνητρο παραγωγικότητας – 

αποδοτικότητας και το υπόλοιπο τουλάχιστον 60% διατίθεται για τις υπάρχουσες ή 

τις αναπτυσσόµενες νέες δραστηριότητες, την ανάπτυξη της επιχείρησης, τη 

δηµιουργία θέσεων εργασίας και κατ’ επέκταση για τη διασφάλιση της βιωσιµότητάς 

της (άρθρο 3, ν.4019/2011). Ένα θετικό στοιχείο για τους εργαζόµενους σε αυτές 

αποτελεί το γεγονός ότι αν λαµβάνουν κάποιο επίδοµα πρόνοιας ή κάποια άλλη 
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κοινωνική παροχή, συνεχίζουν να το εισπράττουν παράλληλα µε την αµοιβή της 

εργασίας τους. 

  Η ΚοινΣΕπ αποκτά νοµική προσωπικότητα µε την καταχώρηση του καταστατικού 

της στο Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηµατικότητας, στο οποίο είναι υποχρεωµένες 

για εγγραφή όλες οι ΚοινΣΕπ που θα συσταθούν µε βάση τις διατάξεις του Ν. 

4019/11 (άρθρο 3, Κριτήρια εγγραφής στο Μητρώο Κοινωνικής 

Επιχειρηµατικότητας). 

2.2. Τα πλεονεκτήµατα της  νοµικής µορφής των ΚοινΣΕπ έναντι των άλλων 

νοµικών µορφών των Κοινωνικών Επιχειρήσεων. 

  Στο ερώτηµα γιατί η νοµική µορφή της ΚοινΣΕπ είναι προτιµητέα για µια 

Κοινωνική Επιχείρηση, η απάντηση συνοψίζεται ως εξής: προβλέπει την ταυτόχρονη 

επιδίωξη κοινωνικού και οικονοµικού σκοπού, επιτρέπει τη δραστηριοποίηση σε 

πολλαπλές οικονοµικές δραστηριότητες, τονίζει τη συλλογική διάσταση χωρίς να 

προϋποθέτει ιδιαίτερα µεγάλο αριθµό ιδρυτικών µελών (όπως στην περίπτωση των 

αγροτικών και των αστικών συνεταιρισµών), επιτρέπει µε σχετική ευκολία την 

αλλαγή της σύνθεσης των µελών, διασφαλίζει ότι κάθε µέλος συµµετέχει µε µία 

ψήφο ανεξάρτητα από τις συνεταιριστικές µονάδες που διαθέτει, δεν απαιτεί 

συγκεκριµένο κεφάλαιο, όπως συµβαίνει στις ΕΠΕ και στις ΑΕ, επιτρέπει την 

περιορισµένη διανοµή κερδών µόνο στους/στις εργαζοµένους/ες, γεγονός που 

αποτελεί επιπλέον δικλείδα ασφαλείας για την προσήλωση στις αρχές της κοινωνικής 

οικονοµίας (Κοινωνική Οικονοµία Οδηγός Κοινωνικών Επιχειρήσεων, Αδάµ Σοφία, 

2014, σ.41).  

  Επιπροσθέτως, η συµµετοχή του ατόµου ως συνέταιρος στην ΚοινΣΕπ δεν 

συνεπάγεται και την εγγραφή του στον ΟΑΕΕ και δεν επιβαρύνεται φορολογικά. Ο 

συνταξιούχος δεν χάνει τη σύνταξή του, ούτε ο άνεργος την επιδότηση ή ο δικαιούχος 

επιδόµατος πρόνοιας το επίδοµά του (http://www.koinsep.gr/koinsep.html). 

2.3. ΚοινΣΕπ και Νοµοθεσία. 

  Σε πολλά κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε µακροχρόνια παράδοση στη 

λειτουργία µη κερδοσκοπικών οργανισµών και φορέων συνεταιριστικού χαρακτήρα, 

η Κοινωνική Οικονοµία έχει βρει εδώ και χρόνια γόνιµο έδαφος ανάπτυξης, ενώ έχει 
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ενισχυθεί µε κατάλληλα πολιτικά µέτρα. Η δοµηµένη τεχνογνωσία και οι καλές 

πρακτικές όχι µόνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και όλου του κόσµου µας το 

αποδεικνύουν. Στη χώρα µας, µόλις πριν πέντε χρόνια µε τον νόµο 4019/2011 (ΦΕΚ 

216/2011) οριοθετήθηκε ο χώρος της Κοινωνικής Οικονοµίας, η Κοινωνική 

Επιχειρηµατικότητα κατοχυρώθηκε θεσµικά και τέθηκαν οι βάσεις για την 

αξιοποίηση τοπικού και κοινωνικού κεφαλαίου. Έτσι το 2011 δηµιουργήθηκε το 

θεσµικό υπόβαθρο για την αναγνώριση των ΚοινΣΕπ ως φορέα της Κοινωνικής 

Οικονοµίας και ως µία µορφή επιχείρησης µε κοινωνικό σκοπό και εµπορική 

ιδιότητα. Με τον ίδιο νόµο και ειδικότερα µε το άρθρο 15 δηµιουργήθηκε η Ειδική 

Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Επιχειρηµατικότητα 

(ΕΥΚΕΚΟ) µε αρµοδιότητες σχεδιασµού, παρακολούθησης και αξιολόγησης όλων 

των αναγκαίων πολιτικών και ενεργειών ανάπτυξης της Κοινωνικής Οικονοµίας. Με 

το άρθρο 14 του ίδιου νόµου συστάθηκε το Τµήµα Μητρώου Κοινωνικής Οικονοµίας 

στη ∆ιεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας του Υπουργείου Εργασίας. 

  Με τον νόµο 4105/2012 (ΦΕΚ 221/2012) περιγράφονται οι διαδικασίες τήρησης και 

λειτουργίας του Γενικού Μητρώου Κοινωνικής Οικονοµίας (κριτήρια ένταξης 

ΚοινΣΕπ, εγγραφή, δικαιολογητικά, διαγραφή, τροποποιήσεις καταστατικού 

ΚοινΣΕπ). Ο παραπάνω νόµος τροποποιήθηκε µε το ΦΕΚ 1360/2012. Με το άρθρο 

10, παρ.2 του νόµου 4110/2013 καταργούνται τα οικονοµικά και φορολογικά κίνητρα 

του νόµου 4019/2011 (άρθρο 10, παρ.3).  

2.4. Το νέο Σχέδιο Νόµου προς ∆ιαβούλευση για τις ΚοινΣΕπ και την Κοινωνική 

και Αλληλέγγυα Οικονοµία.  

  Από τις 14 έως τις 25 Ιουλίου 2016 τέθηκε σε διαβούλευση από την Αναπληρώτρια 

Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ουρανία 

Αντωνοπούλου, το Σχέδιο Νόµου «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονοµία και 

ανάπτυξη των φορέων της» από το οποίο θα προκύψει ο επόµενος νόµος - πλαίσιο 

περί ΚοινΣΕπ και Κοινωνικής Οικονοµίας γενικότερα. Στο παραπάνω Σχέδιο Νόµου 

ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν στον τρόπο λειτουργίας και στις δραστηριότητες 

του τοµέα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας, τη σύσταση και λειτουργία 

των ΚοινΣΕπ, τον ορισµό των «κοινωνικών κριτηρίων» και λοιπών όρων καθώς και 

στις προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρούν υφιστάµενα νοµικά πρόσωπα για την 

απόδοση της ιδιότητας του «Φορέα Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας». 
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Επίσης θεσπίζεται µία νέα µορφή Κοινωνικής Επιχείρησης οι Συνεταιρισµοί 

Εργαζοµένων, στους οποίους συµµετέχουν αποκλειστικά και µόνο φυσικά πρόσωπα 

τα οποία επιθυµούν να βιοποριστούν µε συλλογικό και αυτόνοµο τρόπο, παράγοντας 

από κοινού αγαθά και υπηρεσίες για τρίτους. Το καταστατικό τους οφείλει να είναι 

σύµφωνο µε τις αρχές της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας. Σηµαντική 

αλλαγή που προωθείται µέσω του συγκεκριµένου Σχεδίου Νόµου είναι ότι οι 

ΚοινΣΕπ Ένταξης διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: ΚοινΣΕπ Ένταξης Ευάλωτων 

Οµάδων και ΚοινΣΕπ Ένταξης Ειδικών Οµάδων. Για την πρώτη κατηγορία το 30% 

κατ΄ ελάχιστο των εργαζοµένων πρέπει να ανήκουν στις Ευάλωτες Οµάδες (π.χ 

άτοµα µε αναπηρία, οροθετικοί, εξαρτηµένοι από ουσίες, ανήλικοι παραβάτες) και 

στη δεύτερη κατηγορία το 50% των εργαζοµένων πρέπει να ανήκουν στις Ειδικές 

Οµάδες (π.χ θύµατα ενδοοικογενειακής βίας, άστεγοι, µετανάστες, πρόσφυγες, 

µακροχρόνια άνεργοι άνω των 50 ετών). Οι ΚοιΣΠΕ (Κοινωνικοί Συνεταιρισµοί 

Περιορισµένης Ευθύνης) θεωρούνται αυτοδικαίως ΚοινΣΕπ Ένταξης και ουσιαστικά 

δεν υπάρχει πλέον η κατηγορία ΚοινΣΕπ Κοινωνικής Φροντίδας διότι ενοποιήθηκε 

µε τις ΚοινΣΕπ Ένταξης. 

  Με το υπό διαβούλευση Σχέδιο Νόµου συστήνεται το Ταµείο Κοινωνικής 

Οικονοµίας, το οποίο τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και έχει ως σκοπό τη χρηµατοδότηση 

προγραµµάτων και δράσεων για την ενίσχυση των  Φορέων της Κοινωνικής 

Οικονοµίας. Συµπληρωµατικά, συστήνεται η Εθνική Επιτροπή για την Κοινωνική 

Οικονοµία µε σκοπό την προώθηση του Κοινωνικού ∆ιαλόγου για τη διαµόρφωση 

πολιτικών ανάπτυξης δραστηριοτήτων, τη γνωµοδότηση για την αναθεώρηση, την 

εξειδίκευση και την εφαρµογή του Εθνικού Σχεδίου ∆ράσης για την Κοινωνική 

Οικονοµία. Τέλος, συνιστάται η σύσταση Κυβερνητικής Επιτροπής για την 

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονοµία µε αρµοδιότητες α) τη γνωµοδότηση στην 

Εθνική Στρατηγική για την Κοινωνική Οικονοµία, β) την αξιολόγηση, 

παρακολούθηση εφαρµογής και επικαιροποίηση της Στρατηγικής, γ) την εισήγηση 

προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και τους συναρµόδιους 

Υπουργούς της εκπόνησης µελετών και προγραµµάτων σχετικά µε την προώθηση της 

εφαρµογής της Εθνικής Στρατηγικής (http://www.opengov.gr/minlab/?p=3381).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 

ΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ 

ΚΟΙΝΣΕΠ  

3.1. Ο σκοπός του Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης και Υποστήριξης των 

ΚοινΣΕπ. 

  Ο σκοπός ενός ολοκληρωµένου στρατηγικού σχεδίου είναι η άµεση ενεργοποίηση 

του «οικοσυστήµατος» της Κοινωνικής Οικονοµίας και Επιχειρηµατικότητας, µε 

στόχο τη δηµιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των ΚοινΣΕπ. 

Καθίσταται αναγκαία η διαµόρφωση ενός πλαισίου υποστήριξης, καθοδήγησης και 

ανάπτυξης των ΚοινΣΕπ, το οποίο θα λειτουργεί συµβουλευτικά σε θέµατα 

διαδικασιών, δυνατοτήτων χρηµατοδότησης, νοµικών θεµάτων, παροχής απαραιτήτων 

κεφαλαίων εκκίνησης για την στήριξη των ΚοινΣΕπ στα πρώτα τους βήµατα, θα 

βοηθήσει στην άρση νοµικών, διοικητικών και οικονοµικών εµποδίων και θα 

αναλάβει την ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών για τα οφέλη 

που προκύπτουν από την κοινωνική επιχειρηµατικότητα καθώς και την ενηµέρωση 

του κοινού για την προσέλκυση αγοραστικού ενδιαφέροντος προς αυτές τις 

επιχειρήσεις. Σε αυτό το σηµείο τα Μέσα µαζικής Ενηµέρωσης έχουν τη δυνατότητα 

να συµβάλλουν και να προωθήσουν αυτή τη δράση.  

  Υψίστης σηµασίας σηµείο του στρατηγικού σχεδίου αποτελεί η ανάπτυξη 

συνεργιών µε ανάλογους φορείς που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό 

(διακρατικότητα) για την καλύτερη αξιοποίηση της εµπειρίας άλλων κρατών 

(«Γενική Παρουσίαση της πρόσκλησης των περιφερειακών Μηχανισµών 

Υποστήριξης και του Στρατηγικού πλαισίου αναφοράς της», Υπουργείο Εργασίας, 

Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Γενική Γραµµατεία ∆ιαχείρισης Κοινοτικών 

και Άλλων Πόρων). 

3.2. Οι Άξονες ∆ράσης του Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης των ΚοινΣΕπ. 

  Το στρατηγικό σχέδιο διαρθρώνεται σε τρεις Άξονες ∆ράσης. Ο πρώτος άξονας 

αφορά στην ύπαρξη ενός Κεντρικού Μηχανισµού Υποστήριξης, Παρατηρητηρίου 

Κοινωνικής Οικονοµίας, Περιφερειακών Μηχανισµών Υποστήριξης και ενός 

Συντονιστικού φορέα πολιτικών ανάπτυξης της Κοινωνικής Οικονοµίας. Ο Κεντρικός 
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Μηχανισµός Υποστήριξης έχει εκπαιδευτικό και κατευθυντήριο ρόλο καθώς και ρόλο 

ανάπτυξης των εργαλείων/µεθοδολογιών. Οι Περιφερειακοί Μηχανισµοί 

Υποστήριξης θα ενεργούν σε τοπικό επίπεδο ως µηχανισµοί α) συµβουλευτικής 

/mentoring/υποστήριξης της προετοιµασίας και έναρξης της επιχείρησης, β) 

θερµοκοιτίδας για προώθηση τοπικών συµφωνιών συνεργασίας, γ) υπηρεσιών 

δικτύωσης και δηµιουργίας συστάδων επιχειρήσεων (cluster), δ) δηµοσιότητας και 

ενηµέρωσης, ε) διοργάνωσης συνεδρίων και διακρατικότητας. Σκοπός της 

δηµιουργίας Περιφερειακών Υποστηρικτικών Μηχανισµών είναι η υποστήριξη της 

δηµιουργίας, λειτουργίας και ανάπτυξης των ΚοινΣΕπ σε τοπικό επίπεδο, η διάχυση 

της ιδέας της Κοινωνικής Οικονοµίας στο σύνολο της ελληνικής κοινωνίας και η 

εδραίωσή της µέσω µόνιµων δικτύων συνεργασίας και τοπικών συµφωνιών. Ο 

Συντονιστικός φορέας πολιτικών ανάπτυξης της Κοινωνικής Οικονοµίας θα είναι 

υπεύθυνος για τον συντονισµό και την υποστήριξη πολιτικών για την Κοινωνική 

Οικονοµία, για τη δηµοσιότητα και την διακρατική συνεργασία. 

  Ο δεύτερος Άξονας Στρατηγικού Σχεδίου αφορά στην οικονοµική υποστήριξη µε 

επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις, φοροαπαλλαγές και άλλες δράσεις για την έναρξη και 

ανάπτυξη των ΚοινΣΕπ. Συγκεκριµένα πραγµατεύεται τους τρόπους ενίσχυση της 

απασχόλησης ΑΜΕΑ σε ΚοινΣΕπ Ένταξης και τη δηµιουργία ΚοινΣΕπ Κοινωνικής 

Φροντίδας και Συλλογικού-Παραγωγικού σκοπού. 

  Τέλος, ο τρίτος Άξονας στοχεύει στην υποστήριξη των ΚοινΣΕπ µε χρηµατοδοτικά 

εργαλεία µέσω φορέων και θεσµών για την ενίσχυση, ανάπτυξη και επέκταση των 

λειτουργιών τους. Περιλαµβάνει την ίδρυση Ταµείου Κοινωνικής Οικονοµίας, τη 

Σύσταση φορέα Μικροπιστώσεων και την εφαρµογή ∆ηµοσίων Συµβάσεων 

Κοινωνικής Αναφοράς (Στρατηγικό Σχέδιο, Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Πρόνοιας, Γενική Γραµµατεία ∆ιαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων 

Πόρων, 2013). 

  Σκοπός του εν λόγω Στρατηγικού Σχεδίου είναι η άµεση και µακροχρόνια 

ενεργοποίηση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας των πολιτών, των κοινωνικών 

εταίρων, των επιχειρηµατιών, της τοπικής κοινωνίας και  της τοπικής αυτοδιοίκησης 

µε στόχο την δηµιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος µε πληθώρα κινήτρων και 

διευκολύνσεων για την ανάπτυξη των ΚοινΣΕπ και των Κοινωνικών επιχειρήσεων 
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γενικότερα (Κώστας Ε. Αντώνιος, 2014, «Κοινωνική Οικονοµία και Κοινωνική 

Επιχειρηµατικότητα στην Ελλάδα», ∆ιδακτορική ∆ιατριβή, κεφ. 2.σ.149). 

3.3. Ενέργειες του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας 

προς την υλοποίηση του Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης και Λειτουργίας των 

ΚοινΣΕπ.
1
 

  Η Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονοµία του 

Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σύµφωνα µε το άρθρο 

15 του ν.4019/2011 καθίσταται αρµόδια για το σχεδιασµό, το συντονισµό, την 

παρακολούθηση και την αξιολόγηση όλων των αναγκαίων πολιτικών και ενεργειών 

που αποσκοπούν στην ανάπτυξη και την ενίσχυση της κοινωνικής οικονοµίας.  Για 

την υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης των ΚοινΣΕπ, η Ειδική 

Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονοµία κατέθεσε στις 

18/04/2013 (Α∆Α ΒΕΑ5-∆7Γ) Ανοιχτή Πρόσκληση προς τα Νοµικά Πρόσωπα 

∆ηµοσίου και Ιδιωτικού ∆ικαίου µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ως δυνητικούς 

δικαιούχους, για την υλοποίηση της Πράξης µε τίτλο: «∆ηµιουργία και λειτουργία 

Κεντρικού Μηχανισµού Υποστήριξης της ανάπτυξης και προώθησης των 

Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.) και ευρύτερα των 

πρωτοβουλιών της Κοινωνικής Οικονοµίας» στο πλαίσιο της Συστηµικής 

Παρέµβασης 6: «Εκπόνηση θεσµικού, κανονιστικού, διοικητικού και 

δηµοσιονοµικού πλαισίου µε στόχο την προώθηση της κοινωνικής οικονοµίας και τη 

διευκόλυνση της ίδρυσης και λειτουργίας κοινωνικών επιχειρήσεων» του Θεµατικού 

Άξονα Προτεραιότητας 1: «Συστηµικές παρεµβάσεις» του Επιχειρησιακού 

Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού» 2007-2013. Η υλοποίηση της 

πράξης ήταν µε ίδια µέσα, από εταιρικό σχήµα, στο οποίο συµµετείχε ο (κύριος) 

∆ικαιούχος, που είχε τη συνολική ευθύνη εκτέλεσης της πράξης και 

∆ικαιούχοι/Εταίροι. Η διάρκεια υλοποίησης της πράξης καθοριζόταν έως τις 

30/12/2015. Η εν λόγω δράση υλοποιήθηκε µε κύριο ∆ικαιούχο την Ελληνική 

Εταιρεία ∆ιοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕ∆Ε) και λοιπούς ∆ικαιούχους το Εθνικό 

Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ), το ΑΤΕΙ Αθήνας, το Κέντρο Επιχείρησης και 

Καινοτοµίας Αττικής και η Περιφέρεια Αττικής.  

                                                 
1
 Οι πληροφορίες αντλήθηκαν από συνέντευξη µε το Στέλεχος της ΕΥΚΕΚΟ κ. Στάϊκου Βασιλική 
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  Ο Κεντρικός Μηχανισµός παρείχε Επιστηµονική και Συµβουλευτική υποστήριξη, 

εκπαίδευση ανθρώπινου δυναµικού, µεθοδολογία, επιστηµονικά εργαλεία, τρόπους 

δηµοσιότητας και διάχυσης της γνώσης. Συγκεκριµένα, τα παραδοτέα του Κεντρικού 

Μηχανισµού ήταν οδηγοί, εγχειρίδια, µελέτες και εργαλεία, που αφορούν: τη µέτρηση 

της Κοινωνικής Απόδοσης των ΚοινΣΕπ, τη σύνταξη εκθέσεων για τον Κοινωνικό 

Απολογισµό τους και τη συµµετοχή των ΚοινΣΕπ σε διαγωνισµούς δηµοσίων 

συµβάσεων µε κοινωνική ρήτρα.  Παράλληλα δόθηκαν κατευθυντήριες για την 

έκθεση Σχεδίου Ενσωµάτωσης Πολιτικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων Κοινωνικής 

Αναφοράς, για το επαγγελµατικό περίγραµµα του συµβούλου υποστήριξης της 

κοινωνικής επιχειρηµατικότητας και για την εκπόνηση εκπαιδευτικού υλικού 

συµβουλευτικής - mentoring για συµβούλους των υποψηφίων κοινωνικών 

επιχειρηµατιών. Τέλος, δόθηκε έµφαση στην εκπόνηση οδηγού χρηµατοδοτικών 

εργαλείων για την ανάπτυξη των ΚοινΣΕπ καθώς και την εκπόνηση οικονοµοτεχνικής 

µελέτης βιωσιµότητας µετά το πέρας της προγραµµατικής περιόδου. 

  Η Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονοµία 

(ΕΥΚΕΚΟ) στις 15/10/2014 (Α∆Α 7Ν91Λ-ΖΗΒ) κατέθεσε Ανοιχτή Πρόσκληση 

προς τις Αναπτυξιακές Συµπράξεις βάσει του άρθρου 18 του ν.4019/2011 (ΦΕΚ 

216/Α) ως ∆υνητικούς ∆ικαιούχους για τη «Λειτουργία Περιφερειακών Μηχανισµών 

Υποστήριξης της ανάπτυξης και προώθησης των Κοινωνικών Συνεταιριστικών 

Επιχειρήσεων (ΚοινΣΕπ) και ευρύτερα των πρωτοβουλιών της Κοινωνικής 

Οικονοµίας » της Κατηγορίας παρέµβασης 2 « Ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονοµίας 

για την απασχόληση ευάλωτων οµάδων» του Θεµατικού Άξονα προτεραιότητας 4 

«Πλήρης ενσωµάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναµικού σε µία κοινωνία ίσων 

ευκαιριών» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού 

2007-2013». Κατά τη νέα προγραµµατική περίοδο οι προτεινόµενες πράξεις 

πρόκειται να ενταχθούν στο νέο Ε.Π «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού, 

Εκπαίδευση και ∆ια βίου Μάθηση» 2014-2020. Η διάρκεια υλοποίησης του φυσικού 

αντικειµένου των πράξεων ορίζεται έως την 31
η
 ∆εκεµβρίου 2016 και του 

οικονοµικού αντικειµένου έως την 31
η
 Μαρτίου 2017. Η παραπάνω δράση δεν 

προχώρησε λόγω διοικητικών εµπλοκών και διαφορετικών προτεραιοτήτων της 

πολιτικής ηγεσίας. Ωστόσο εντάσσεται στον µακρόπνοο σχεδιασµό για την ενίσχυση 

της Κοινωνικής Οικονοµίας. 
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  Με την από 13/05/2016 «Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για επιχορήγηση 

δράσεων ανάπτυξης της χρηµατοπιστωτικής αγοράς για την ενίσχυση των 

κοινωνικών επενδύσεων» (Αρ. Πρωτ.: 6.6630/οικ.4.699) η Ειδική Υπηρεσία για την 

Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονοµία έχει ως σκοπό τη θεµελίωση µιας 

αγοράς κοινωνικών επενδύσεων, επιτρέποντας σε περισσότερες επιχειρήσεις της 

κοινωνικής οικονοµίας να χρηµατοδοτηθούν ανταποδοτικά για την εγκαθίδρυση 

καινοτόµων επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων. 

  Οι δυνητικοί δικαιούχοι των δράσεων δύναται να διερευνήσουν και να δοκιµάσουν 

αποτελεσµατικούς τρόπους για την εδραίωση και την σύνδεση των χρηµατοδοτικών 

µέσων για κοινωνικές επενδύσεις, να εκπονήσουν προγράµµατα απόκτησης 

δεξιοτήτων για τη χρήση των προαναφερόµενων χρηµατοδοτικών µέσων, να 

ενισχύσουν τις ικανότητες του ανθρώπινου δυναµικού που εργάζονται στους 

µηχανισµούς υποστήριξης των κοινωνικών επιχειρήσεων, να ανταλλάξουν απόψεις 

για το τι λειτουργεί αποτελεσµατικά και πώς, καθώς και για το τι δεν λειτουργεί και 

γιατί.  

  Οι τύποι δράσεων της πρόσκλησης είναι οι εξής πέντε: α) Σύσταση εταιρικού 

σχήµατος για παροχή κοινωνικών επενδύσεων, β) σύσταση χρηµατοπιστωτικών 

εργαλείων και µηχανισµών για την παροχή κοινωνικών επενδύσεων, γ) διευκόλυνση 

της υβριδικής χρηµατοδότησης του τοµέα της κοινωνικής οικονοµίας και 

επιχειρηµατικότητας, δ) υποστήριξη για την «επενδυτική ετοιµότητα» των 

κοινωνικών επιχειρήσεων και ε) δηµιουργία µιας πλατφόρµας πανευρωπαϊκής 

εµβέλειας για την ενίσχυση της ικανότητας των υποστηρικτικών φορέων του τοµέα 

της κοινωνικής οικονοµίας και επιχειρηµατικότητας. 

  Η ΕΥΚΕΚΟ στο πλαίσιο της εφαρµογής του Στρατηγικού Σχεδίου για την προβολή 

του θεσµού της Κοινωνικής Οικονοµίας και των ΚοινΣΕπ, έχει υλοποιήσει τις εξής 

δράσεις: 6 Ενηµερωτικά Forum σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη Ιωάννινα και Ηράκλειο 

Κρήτης , συµµετοχή στις εργασίες του Ευρωπαϊκού ∆ικτύου Κοινωνικής Οικονοµίας, 

διενέργεια ∆ιεθνούς Συνεδρίου σε συνεργασία µε το Τµήµα Μητρώου για την 

Κοινωνική Οικονοµία στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας στο Ηράκλειο της 

Κρήτης, δηµιουργία διαδραστικής Πλατφόρµας δικτύωσης και προβολής του έργου 

των ΚοινΣΕπ., καλλιτεχνικό διαγωνισµό µεταξύ φοιτητών των σχολών καλών τεχνών 

και νέων καλλιτεχνών για τη δηµιουργία του λογότυπου της κοινωνικής οικονοµίας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 

ΚΟΙΝΣΕΠ ΕΝΤΑΞΗΣ: Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΩΣ 

ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΣΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ 

ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (ΑΜΕΑ) 

4.1. Τα ΑΜΕΑ και η ένταξή τους στην Εργασία. 

  Βάσει του πιο πρόσφατου ορισµού του Συµβουλίου των Υπουργών της Ε.Ε. 

προκύπτει ότι: «Ο όρος ΑΜΕΑ περιλαµβάνει τα άτοµα µε σοβαρές ανεπάρκειες ή 

µειονεξίες που οφείλονται σε σωµατικές βλάβες, συµπεριλαµβανοµένων και των 

βλαβών των αισθήσεων ή σε διανοητικές ή ψυχικές βλάβες, οι οποίες περιορίζουν ή 

αποκλείουν την εκτέλεση δραστηριότητας ή λειτουργίας, η οποία θεωρείται κανονική 

για έναν άνθρωπο». Από τα παραπάνω συµπεραίνουµε ότι ΑΜΕΑ θεωρούνται εκείνα 

τα άτοµα που έχουν µόνιµες ή παροδικές βλάβες, εκ γενετής ή επίκτητες 

ανικανότητες, αδυναµίες, αναπηρίες ή συνδυασµό των παραπάνω, προερχόµενες από 

φυσική, ψυχική ή νοητική ανεπάρκεια. Τα άτοµα κατηγοριοποιούνται  στις 

ακόλουθες οµάδες: άτοµα µε δυσκολία στην κίνηση, στην όραση, στην ακοή, στην 

αντίληψη και επικοινωνία. Οι Ελληνικές Αρχές εκτιµούν ότι το σύνολο των ΑΜΕΑ 

αποτελεί το 8-10% του συνολικού πληθυσµού της χώρας. 

  Με τον νόµο 2643 (ΦΕΚ 220/28-09-1998) προστατεύεται η εργασία των ΑΜΕΑ και 

προβλέπονται όλες οι νόµιµες διαδικασίες πρόσληψης και διορισµού αυτών στον 

ιδιωτικό και δηµόσιο τοµέα.  

  Οι ΚοινΣΕπ Ένταξης έρχονται να καλύψουν το κενό που δηµιουργείται από τις 

περιορισµένες κρατικές παροχές και την µειωµένη ζήτηση εργαζοµένων που ανήκουν 

στην κατηγορία των ΑΜΕΑ από τις ιδιωτικές συµβατικές επιχειρήσεις. Οι ΚοινΣΕπ 

ένταξης στοχεύουν στην ένταξη και δραστηριοποίηση των ΑΜΕΑ, έτσι ώστε να 

αισθάνονται χρήσιµοι και ισάξιοι στο κοινωνικό σύνολο, να κοινωνικοποιούνται, να 

µαθαίνουν νέες δεξιότητες και να αξιοποιούν τις ιδέες και τη δηµιουργικότητά τους 

µε τρόπο εκπαιδευτικό και θεραπευτικό. 
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4.2. Καλές πρακτικές ΚΟΙΝΣΕΠ Ένταξης για τα ΑΜΕΑ στην Ελλάδα. 

  Κάποιες από τις καλές πρακτικές ΚΟΙΝΣΕΠ Ένταξης στην Ελλάδα αναφέρονται 

παρακάτω:  

  «ΚοινΣΕπ Μα…ζει» , η πρώτη ΚοινΣΕπ του Πειραιά και δεύτερη εγγεγραµένη στο 

Κοινωνικό Μητρώο (Α.Μ.Κ.Ε Α00077). Ιδρύθηκε το 2012 και πρόκειται για έναν 

Αστικό Συνεταιρισµό Κοινωνικού Σκοπού περιορισµένης ευθύνης (σύµφωνα µε τον 

Ν.4019/2011), νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου υπό την αιγίδα του Υπουργείου 

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Σκοπός του 

«Μα…ζει» είναι η προώθηση της ένταξης στην οικονοµική και κοινωνική ζωή και εν 

γένει η κοινωνική ενσωµάτωση των ατόµων που ανήκουν στις ευάλωτες οµάδες 

πληθυσµού, κυρίως ΑΜΕΑ. Ο παραπάνω στόχος επιτυγχάνεται µε την παροχή στους 

ανθρώπους αυτούς του δικαιώµατος παραγωγικής, εµπορικής, κοινωνικής και 

εκπαιδευτικής δραστηριότητας, µέσω της προώθησης τους στην απασχόληση. 

(http://www.mazei.gr/  και http://www.enallaktikos.gr/kg15el_mazei-

koinsep_a2017.html). Σύµφωνα µε την ιστοσελίδα της ΚοινΣΕπ «Μα…ζει» 

«Πρόκειται για µια παρέα νέων ανθρώπων που παραµερίζοντας τις δυσκολίες των 

καιρών µε πείσµα, εργατικότητα, ποιότητα υπηρεσιών, µε χαµηλές τιµές, διεκδικούν 

την επιχειρηµατικότητα και την ανάπτυξη µε ίσες ευκαιρίες». Η ΚοινΣΕπ «Μα…ζει» 

δραστηριοποιείται στις χειροποίητες κατασκευές µε πηλό, ξύλο, µέταλλο και ύφασµα, 

στο χειροποίητο κόσµηµα, τα είδη δώρου, τα ηµερολόγια και εποχιακά είδη 

(Παράρτηµα Β,Εικόνες 1,2). 

  Οι συµµετέχοντες στην ΚοινΣΕπ «Μα…ζει» είναι άτοµα τα οποία έχοντας 

τελειώσει τα προγράµµατα Ειδικής Αγωγής µέσω ΛΑΕΚ (Λογαριασµός για την 

Απασχόληση και την Επαγγελµατική Κατάρτιση), δεν επιλέγουν την αποµόνωση στο 

σπίτι και την απραγία αλλά την παραγωγή και την εργασία.  

  ΚοινΣΕπ «Μύρτιλλο».Το καφέ «Μύρτιλλο» ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2013 και 

είναι παράλληλα χώρος ψυχαγωγίας, παρασκευαστήριο και χώρος Λόγου και Τέχνης. 

Προσφέρει σε άτοµα µε ειδικές ικανότητες έναν αξιοπρεπή χώρο εργασίας και 

εκπαίδευσης, ή όπως προτιµά να λέει η νόµιµη εκπρόσωπος, εµπνεύστρια και 

δηµιουργός κ. Γεωργία Βαµβουνάκη, «Μια έξοδο προς τη ζωή». Στον χώρο αυτό, 

άνθρωποι που βρίσκονταν στο περιθώριο µπορούν να εργαστούν έµµισθα και να 
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διεκδικήσουν µια θέση στη ζωή, τον πολιτισµό, τη δηµιουργία, προσφέροντας την 

εργασία και τα ταλέντα τους. Οι ωφελούµενοι είναι άτοµα µε µαθησιακές δυσκολίες, 

προβλήµατα ακοής, οµιλίας, όρασης, σύνδροµο Ασπεργκερ, ψυχικές και νοητικές 

διαταραχές (Παράρτηµα Β, Εικόνες 3,4,5). 

  Στην έναρξη της λειτουργίας της ΚοινΣΕπ «Μύρτιλλο» κάποιοι ιδιώτες και το 

κοινωφελές ίδρυµα «ΤΙΜΑ» προσέφεραν σηµαντική ηθική και χρηµατική βοήθεια. 

Οι µέχρι τώρα υποστηρικτές του «Μύρτιλλου» είναι ο ∆ήµος Ηρακλείου, ο ∆ήµος 

Αθηναίων, το Σωµατείο ατόµων µε αναπηρία «Αλκυόνη», το ίδρυµα Μιµηκοπούλου 

– Ζωοδόχος Πηγή, το Ίδρυµα Μποδοσάκη και ιδιωτικές εµπορικές επιχειρήσεις. Την 

οµάδα αποτελούν άτοµα από ευπαθείς οµάδες µε όρεξη για δράση και αυτοβελτίωση, 

καθώς επίσης ψυχοπαιδαγωγοί, καθηγητές Ειδικής Αγωγής, κοινωνικοί λειτουργοί 

και επιστήµονες µε αγάπη και όραµα για ένα καλύτερο παρόν και µέλλον για τα 

άτοµα αυτά. 

  Στον συγκεκριµένο χώρο η εκπαίδευση, η επαγγελµατική αποκατάσταση και η 

κοινωνικοποίηση συνυπάρχουν αρµονικά. Τα άτοµα µε ειδικές ικανότητες αφενός 

µαθαίνουν την τέχνη της µαγειρικής, της ζαχαροπλαστικής, της εξυπηρέτησης 

πελατών και όποιας άλλης ειδικότητας απαιτείται για τη λειτουργία ενός χώρου 

εστίασης και ψυχαγωγίας, αφετέρου παρακολουθούν µαθήµατα µουσικοθεραπείας, 

δραµατοθεραπείας, αφήγησης, ευρυθµίας και ψυχοθεραπείας από ειδικούς 

παιδαγωγούς. Από τα παραπάνω συµπεραίνουµε το πολύπλευρο και αναµφισβήτητα 

αξιόλογο έργο της ΚοινΣΕπ «Μύρτιλλο» για τα άτοµα µε ειδικές ικανότητες που 

δραστηριοποιούνται µέσα σε αυτή και µαθαίνουν την αυτόνοµη διαβίωση, αποκτούν 

αυτοεκτίµηση, πίστη στις δυνάµεις τους, ανεξαρτησία από την υπερπροστασία της 

οικογένειας ή τα πλέγµατα του κοινωνικού αποκλεισµού. Μέρος της εκπαίδευσής 

τους είναι και το πρόγραµµα εξωτερικής δράσης, δηλαδή εθελοντική εργασία σε 

ΚΑΠΗ και παιδικά ιδρύµατα. Παρέχεται επίσης στα άτοµα πιστοποιητικό 

εκπαίδευσης και προϋπηρεσίας ως ένα εφόδιο για να εργαστούν στο µέλλον όπου 

επιθυµούν (http://popaganda.gr/mirtillo/ , http://www.myrtillocafe.gr/).  

  Η ΚοινΣΕπ «Μύρτιλλο» τιµήθηκε µε το βραβείο «Social Enterprise of the year 

2014» στον διαγωνισµό Κοινωνικής Επιχειρηµατικότητας, ο οποίος 

πραγµατοποιήθηκε υπό αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας 

(http://www.social-business-awards.gr/vraveia/social-enterprise-2014/). 
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  ΚοινΣΕπ «ARTεµείς». Η ΚοινΣΕπ «ARTεµείς» ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2014 

και συµµετέχουν σε αυτή απόφοιτοι των θεραπευτικών προγραµµάτων της Ελληνικής 

Εταιρείας Προστασίας και Αποκατάστασης Αναπήρων Προσώπων (ΕΛΕΠΑΠ). 

Λειτουργεί από τον Απρίλιο του 2014 µε ιδρυτικό µέλος την Ελληνική Εταιρεία 

Προστασίας και Αποκαταστάσεως Αναπήρων Προσώπων – ΕΛΕΠΑΠ, η οποία την 

υποστηρίζει υλικοτεχνικά, συµβουλευτικά και λειτουργικά, απασχολεί σήµερα 5 

άτοµα τα οποία είναι στο σύνολό τους ΑµεΑ και πλαισιώνεται από δεκάδες 

εθελοντές. Τα µέλη της ΚοινΣΕπ «Artεµείς» κατασκευάζουν είδη γάµου και 

βάπτισης, κοσµήµατα, διακοσµητικά και εποχικά είδη (Παράρτηµα Β, Εικόνα 6). 

  Σύµφωνα µε την επίσηµη ιστοσελίδα της «Artεµείς» «στο πλαίσιο του κοινωνικού 

προσανατολισµού που διέπει την επιχειρηµατική της δραστηριότητα ως µία Κοινωνική 

Συνεταιριστική Επιχείρηση, στοχεύει στην επαγγελµατική αποκατάσταση ατόµων µε 

αναπηρία ώστε να τους δοθεί η ευκαιρία ισότιµης µεταχείρισης και µη διαφοροποίησής 

τους από τον υπόλοιπο πληθυσµό δίνοντας λύση στο µεγάλο αδιέξοδο της 

επαγγελµατικής απασχόλησης τους».  

  Ο στόχος της ΚοινΣΕπ «Artεµείς» είναι η µόνιµη απασχόληση ατόµων που 

αντιµετωπίζουν προβλήµατα κινητικής και νοητικής αναπηρίας. 

Επιδιώκει µέσω της  χειρωνακτικής εργασίας τη σωµατική και ψυχική υγεία των 

ατόµων µε αναπηρία. Η χρήση των χεριών των ατόµων αυτών οδηγεί στη βελτίωση 

της λεπτής κινητικότητας, την άσκηση γνωστικών λειτουργιών και την 

αυτοεξυπηρέτηση τους. Παράλληλα η ένταξή τους σε µία οµάδα δράσης συµβάλλει 

στην κοινωνικοποίηση τους καθώς µοιράζονται ώρες της καθηµερινότητάς τους µε 

άλλα άτοµα. Επίσης συνεργάζεται µε άτοµα που αντιµετωπίζουν κάποιου είδους 

αναπηρία, είτε µέσω συµβάσεων απασχόλησης για περιορισµένο χρονικό διάστηµα, 

είτε διεκδικώντας από τους εταίρους της να συνεργάζονται µε άτοµα από ευάλωτες 

οµάδες. Τέλος, προσφέρει τη δυνατότητα σε άτοµα από ευάλωτες κοινωνικά οµάδες 

να ενηµερώνονται και να εκπαιδεύονται σε θέµατα σχετικά µε το αντικείµενο της 

ΚοινΣΕπ ή να κάνουν την πρακτική τους άσκηση στην ΚοινΣΕπ. 

  Σχετικά µε το ιστορικό της ίδρυσης της ΚοινΣΕπ «Artεµείς», η επιχείρηση είναι υπό 

την υποστήριξη της Αναπτυξιακής Σύµπραξης «Πρόσβασις», η οποία συστάθηκε στο 

πλαίσιο του Προγράµµατος "Τοπικές ∆ράσεις Κοινωνικής Ένταξης Για Ευάλωτες 

Οµάδες" (ΤΟΠ-ΕΚΟ), µε στόχο την προώθηση στην απασχόληση και την 
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επιχειρηµατικότητα ανέργων ΑΜΕΑ (πρωτίστως ατόµων µε κινητική αναπηρία και 

εγκεφαλικές βλάβες) που διαµένουν στην Περιφέρεια Αττικής. Οι ωφελούµενοι της 

παρέµβασης απέκτησαν τα αναγκαία εφόδια ώστε να οδηγηθούν στην απασχόληση 

µέσω κατάρτισης και εξατοµικευµένης συµβουλευτικής υποστήριξης. Η Α.Σ. 

«Πρόσβασις» προσέδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στην ενίσχυση της 

επιχειρηµατικότητας, µέσω της ίδρυσης Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων 

(ΚοινΣΕπ) ή άλλων εταιρικών σχηµάτων, που διασφαλίζουν πλεονεκτήµατα για τους 

ωφελούµενους και µακροχρόνια ένταξή τους στην αγορά εργασίας 

(http://www.artemeis.gr/). 

4.3. Καλές πρακτικές Κοινωνικής Επιχειρηµατικότητας για τα ΑΜΕΑ σε 

παγκόσµιο επίπεδο. 

  Maine Woodworks. Η κοινωνική Επιχείρηση Main Woodworks εδρεύει ανατολικά 

των Ηνωµένων Πολιτειών, ιδρύθηκε το 1988 και είναι µέλος του Μη Κερδοσκοπικού 

Οργανισµού Creative Work Systems. Ο Οργανισµός  Creative Work Systems 

ξεκίνησε το 1967 από µία οικογένεια µε ένα µέλος της άτοµο µε ειδικές ανάγκες και 

στηρίζει, εκπαιδεύει και τοποθετεί σε θέσεις εργασίας άτοµα µε σωµατικές, ψυχικές 

και διανοητικές αναπηρίες έχοντας ταυτόχρονα ως µέλη του κοινωνικές επιχειρήσεις 

οι οποίες απασχολούν ΑΜΕΑ (http://creativeworksystems.org/). Η Maine 

Woodworks είναι µία κατασκευαστική εταιρεία παραγωγής και χονδρικής πώλησης 

υψηλής ποιότητας ξύλινων επίπλων από συµπαγές ξύλο πεύκου και βελανιδιάς, σε 

µεγάλη ποικιλία χρωµάτων και σχεδίων (http://creativeworksystems.org/maine-wood-

works/ και http://www.mainewoodworks.com/our-mission/). Οι εργαζόµενοι σε αυτή 

είναι άτοµα µε αναπηρίες, οι οποίοι µέσω της εργασίας τους αισθάνονται χρήσιµοι 

και παραγωγικοί, περήφανοι για τον εαυτό τους και ισάξια µέλη της κοινωνίας. 

Επιπρόσθετα, ανταµείβονται για τις υπηρεσίες τους και µπορούν µε αυτό τον τρόπο 

να συντηρούνται αξιοπρεπώς.   (https://www.youtube.com/watch?v=IBQVJxLCioo).  

  Από την παραπάνω καλή πρακτική κοινωνικής επιχειρηµατικότητας για ΑΜΕΑ, 

καταλήγουµε αδιαµφισβήτητα στη διαπίστωση της άµεσης κινητοποίησης και της 

δηµιουργικής ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας για τους µη προνοµιούχους 

πολίτες, ήδη από τη δεκαετία του ΄60. Οι ενέργειες αυτές µε το πέρασµα του χρόνου 

έγιναν πιο οργανωµένες, εξελίχθηκαν, ενσωµατώθηκαν καινοτόµες ιδέες και η 

παραγωγική δραστηριότητα εξαπλώθηκε ταχύτατα από την τοπική αγορά σε όλες τις 
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Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής. Οι χιλιάδες πωλήσεις ανά έτος δηλώνουν - εκτός 

από την ποιότητα των προϊόντων - την εµπιστοσύνη του αγοραστικού κοινού και την 

έµπρακτη στήριξη στις κοινωνικές επιχειρήσεις, παρόλο τον ανταγωνισµό από τις 

συµβατικές επιχειρήσεις (Παράρτηµα Β, Εικόνα 7). 

  Cleanable Property Maintenance Services (Cleanable). Η Κοινωνική Επιχείρηση 

«Cleanable» ιδρύθηκε το 2005 από τον Μη Κερδοσκοπικό Οργανισµό Westgate 

Community Initiatives Group (WCIG Inc.) στην Μελβούρνη της Αυστραλίας. 

Απασχολεί 27 άτοµα εκ των οποίων τα 16 µε ψυχικές διαταραχές και παρέχει 

υπηρεσίες καθαριότητας σε γραφεία, καταστήµατα, ξενοδοχεία, κοινόχρηστους 

χώρους και σπίτια, υπηρεσίες συντήρησης και καθαριότητας κήπων, υπηρεσίες 

µικροεπισκευών και ανακαινίσεων καθώς και διάφορες άλλες τεχνικές εργασίες, 

χρησιµοποιώντας υλικά φιλικά προς το περιβάλλον. Η εταιρεία διαθέτει επόπτες, οι 

οποίοι ελέγχουν και διασφαλίζουν την ποιότητα και αποτελεσµατικότητα της 

εργασίας των υπαλλήλων έτσι ώστε ο πελάτης να είναι σίγουρος για την καλύτερη 

και ταχύτερη εξυπηρέτησή του. Βασικά χαρακτηριστικά της εταιρείας είναι ο 

επαγγελµατισµός των υπαλλήλων, οι προσιτές τιµές και οι έλεγχοι ποιότητας που 

πραγµατοποιούνται συστηµατικά. (http://www.cleanable.com.au/).  

  Η Κοινωνική Επιχείρηση «Cleanable» (Παράρτηµα Β, Εικόνα 8) αποτελεί ένα 

αξιόλογο παράδειγµα διότι συνδυάζει την κοινωνική αξία, απασχολώντας άτοµα µε 

ειδικές ανάγκες, µε την οικολογική συνείδηση και τον σεβασµό στο περιβάλλον, 

χρησιµοποιώντας οικολογικά υλικά καθαριότητας και παράλληλα προωθεί την 

αλληλοϋποστήριξη των κοινωνικών φορέων, παρέχοντας π.χ υπηρεσίες καθαριότητας 

στο σωµατείο προστασίας γυναικών θυµάτων εµπορίας και σεξουαλικής 

εκµετάλλευσης «Project Respect». Η Επιχείρηση «Cleanable» έχει την ενθάρρυνση 

των τοπικών Αρχών µε βραβεύσεις για το κοινωνικό της έργο, αλλά και έµπρακτη 

βοήθεια µε την σύναψη σχέσεων εργασίας. Η Επιχείρηση πρόσφατα αποφάσισε να 

επεκτείνει τις δραστηριότητές της δηµιουργώντας ένα κατάστηµα λιανικής πώλησης 

υλικών καθαριότητας φιλικά προς το περιβάλλον και ασφαλή για όλη την οικογένεια, 

καθώς επίσης και ένα ηλεκτρονικό κατάστηµα. Συνεπώς, παρατηρούµε ότι η 

κοινωνική επιχείρηση συµπορεύεται µε την εξέλιξη, την καινοτοµία και την 

τεχνολογία (ηλεκτρονικές πωλήσεις). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η οµαλή 

καθηµερινή συνύπαρξη και συνεργασία υπαλλήλων µε νοητικές/ψυχικές διαταραχές 
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και υπαλλήλων χωρίς. (http://www.socialtraders.com.au/about/dsp-

default.cfm?loadref=124) 

  COPE ltd. Στα νησιά Shetland, έξω από τις βορειοανατολικές ακτές της Σκωτίας, 

δραστηριοποιείται από το 1997 η κοινωνική επιχείρηση COPE ltd, της οποίας ο 

ρόλος είναι διττός:  Κατά πρώτον παρέχει εργασία σε άτοµα µε αναπηρίες, έχοντας 

ως όραµα την συνεισφορά όλων - ανεξαρτήτως µαθησιακών δυσκολιών ή ειδικών 

αναγκών - στην τοπική οικονοµία, την αυτοεκτίµηση και τον αλληλοσεβασµό. Κατά 

δεύτερον, προσφέρει τη δυνατότητα εκπαίδευσης στα άτοµα µε αναπηρίες µέσω των 

εκπαιδευτικών προγραµµάτων αυτοβελτίωσης, αυτογνωσίας, λήψης αποφάσεων, 

οργάνωσης, συλλογικής εργασίας, ανάπτυξης επικοινωνιακών δεξιοτήτων, εκµάθηση 

κανόνων εργασιακής συµπεριφοράς κ.α. Τα έσοδα της επιχείρησης επανεπενδύνονται 

για τη βιωσιµότητα, εξέλιξη και ανάπτυξη της. Έχει τιµηθεί µε το βραβείο  καλύτερης 

Κοινωνικής Επιχείρησης για το 2015 της Σκωτίας και ήταν υποψήφια στα βραβεία 

για την καλύτερη Κοινωνική Επιχείρηση για το 2015 του Ηνωµένου Βασιλείου 

(http://www.cope.ltd.uk/). 

  Η κοινωνική επιχείρηση COPE ltd αποτελείται από πέντε µονάδες:  

• Η Shetland Kitchen Co., ετοιµάζει καθηµερινά και πωλεί φαγητό, κάνει 

διανοµές, προµηθεύει φαγητό για κοινωνικές και επαγγελµατικές εκδηλώσεις και 

συνεργάζεται µε τα πλοία των τοπικών δροµολογίων (Παράρτηµα Β, Εικόνα 9). 

• Η Shetland Garden Co., εµπορεύεται λουλούδια, φυτά, εργαλεία και είδη για τον 

κήπο (Παράρτηµα Β, Εικόνα 10). 

• Η Shetland Home Co., έχει ως αντικείµενο την πώληση µεταχειρισµένων 

επίπλων, ειδών σπιτιού και ηλεκτρικών συσκευών, αναλαµβάνοντας την συλλογή 

αυτών, την καθαριότητα και τις επισκευές αν είναι απαραίτητες για την πώλησή 

τους. Συλλέγουν επίσης ανακυκλώσιµα υλικά, τα επεξεργάζονται και τα πωλούν 

σε όλο το Ηνωµένο Βασίλειο (Παράρτηµα Β, Εικόνα 11). 

• Η Shetland Soap Company και η Orkney Soap παράγουν µε παραδοσιακές 

µεθόδους και πωλούν σαπούνια και είδη προσωπικής υγιεινής από φυσικά, αγνά 

υλικά. ∆ιαθέτουν τα προϊόντα τους στο κατάστηµά τους, ηλεκτρονικά, αλλά και 

στα πλοία των τοπικών δροµολογίων (Παράρτηµα Β, Εικόνες 12,13). 

  Από την παραπάνω κοινωνική επιχείρηση εξάγουµε τα εξής συµπεράσµατα: Σε ένα 

φαινοµενικά αποµονωµένο µέρος της Βόρειας Ευρώπης και µικρό σε έκταση, µία 
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κοινωνική επιχείρηση µε αξίες και όραµα λειτουργεί εδώ και σχεδόν 20 χρόνια, 

απασχολώντας και εκπαιδεύοντας συνολικά 40 ενήλικες µε µαθησιακές δυσκολίες. 

Στην επιχείρηση συµµετέχουν και αρκετοί εθελοντές 

(http://www.senscot.net/view_prof.php?viewid=406). Η COPE LTD χρησιµοποιεί  

φυσικά υλικά για την παρασκευή των προϊόντων της, ακολουθεί πιστά τις αρχές της 

ανακύκλωσης και επαναχρησιµοποίησης πραγµάτων, του σεβασµού στο περιβάλλον 

και της µείωσης των απορριµµάτων, έχει την υποστήριξη της τοπικής κοινότητας και 

των αρχών και έχει εισάγει τα προϊόντα της στα πλοία Northlink.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ 

Η ΕΡΕΥΝΑ 

5.1. Επίσκεψη σε ΚοινΣΕπ Ένταξης – Συνέντευξη µε την Εκπρόσωπο της 

ΚοινΣΕπ «Μα…ζει». 

  Στο πλαίσιο της παρούσας διπλωµατικής εργασίας διεξήχθη ποιοτική έρευνα µε τη 

µέθοδο της ηµι-δοµηµένης συνέντευξης, η οποία βασίστηκε σε µία σειρά ερωτήσεων. 

Η ηµι-δοµηµένη συνέντευξη επιλέχθηκε ως ένα πιο ευέλικτο είδος συνέντευξης κατά 

την οποία υπάρχουν δοµηµένες ερωτήσεις, οι οποίες µπορούν να τροποποιηθούν 

ανάλογα µε την αλληλεπίδραση του συνεντευξητή και του συνεντευξιαζόµενου. 

Υπάρχει η δυνατότητα εισαγωγής νέων ερωτήσεων ή απαλοιφή των 

προγραµµατισµένων ερωτηµάτων, χωρίς βέβαια να αλλοιώνεται ο σκοπός της 

έρευνας. Ο καταλληλότερος τρόπος άντλησης πληροφοριών κρίθηκε η κατ’ ιδίαν 

συνάντηση και συζήτηση µε τα άτοµα τα οποία έχουν αναµειχθεί ενεργά µε τις 

ΚοινΣΕπ τόσο από την πλευρά του εµπνευστή και ιδρυτή όσο και από την πλευρά της 

∆ηµόσιας Αρχής της Κοινωνικής Οικονοµίας. 

  Η έρευνα ξεκίνησε µε τη συνάντηση µε την κ. Καραναστάση Μαρία, Πρόεδρο του 

Σωµατείου ΑΜΕΑ «Μα…ζει» και της ΚοινΣΕπ Ένταξης ΑΜΕΑ «Μα…ζει» και την 

κόρη της Καραναστάση Αικατερίνη, Παιδαγωγό Ειδικής Αγωγής, ενεργό µέλος και 

συντονίστρια της οµάδας της ΚοινΣΕπ «Μα..ζει». Μέσα από τη διαδικασία των 

ερωτηµάτων, των απαντήσεων και του γόνιµου διαλόγου αντλήθηκαν οι εξής 

ενδιαφέρουσες πληροφορίες: 
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  Η κ. Καραναστάση Μαρία, έχοντας η ίδια παιδί µε ειδικές ανάγκες και 

συγκεκριµένα µε αυτιστική διαταραχή,  αποφάσισε το 2009 να ιδρύσει το Σωµατείο 

Ατόµων µε Αναπηρία «Μα…ζει» µε τη συµµετοχή γονέων µε παιδιά µε ψυχικές και 

νοητικές διαταραχές. Η κινητήρια δύναµη και ο λόγος της ίδρυσης του Σωµατείου 

ήταν η συσπείρωση και ο αγώνας των γονέων παιδιών µε τέτοιου είδους δυσκολίες 

και ιδιαιτερότητες για ένα καλύτερο µέλλον για αυτά. Η κ. Καραναστάση και τα µέλη 

του Σωµατείου, βιώνοντας τις ελλείψεις της πολιτείας για την εκπαίδευση των 

ΑΜΕΑ, θέλησε να αγωνιστεί και να δώσει λύσεις για την µετέπειτα επαγγελµατική 

αποκατάσταση ή έστω δηµιουργική απασχόληση τους. Συγκεκριµένα, η δηµιουργική 

απασχόληση των ΑΜΕΑ κατά τη διάρκεια αλλά και µετά την δευτεροβάθµια ειδική 

εκπαίδευση τους ήταν σε επίπεδο ίδιο µε το εκπαιδευτικό επίπεδο παιδιών της 

δηµοτικής εκπαίδευσης. Το αποτέλεσµα ήταν οι άνθρωποι αυτοί να αντιµετωπίζονται 

ως άτοµα τα οποία δεν µεγαλώνουν ηλικιακά, δεν αναπτύσσονται και δεν αλλάζουν 

οι ανάγκες και τα ενδιαφέροντά τους. Με άλλα λόγια ήταν καταδικασµένα σε µία 

στασιµότητα νοητική, πνευµατική, αναπτυξιακή και µορφωτική.  

  Το 2012 ιδρύει την ΚοινΣΕπ «Μα…ζει», την πρώτη ΚοινΣΕπ του Πειραιά και από 

τις πρώτες πανελληνίως, η οποία εγκρίθηκε από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και τον Οκτώβριο του 2012 πήρε την 

πρώτη έγκριση του καταστατικού της. Το ∆.Σ της αποτελείται από 11 µέλη εκ των 

οποίων και ΑΜΕΑ, τα οποία συναποφασίζουν µε δηµοκρατικές διαδικασίες. 

Συνολικά απασχολούνται 50 άτοµα, ιδρυτικά µέλη, εθελοντές και ΑΜΕΑ ως 

εργαζόµενοι - τεχνίτες - δηµιουργοί των κατασκευών που πωλούνται. Τα άτοµα αυτά 

απασχολούνται σε εργαστήριο, το οποίο ήταν το πατρικό σπίτι της κ. Καραναστάση 

και νόµιµα µετατράπηκε σε χώρο εργασίας. Η απασχόληση λαµβάνει χώρα πρωινές 

και απογευµατινές ώρες µε 2 διαφορετικές οµάδες ατόµων. Παρέχεται σίτιση, 

κοινωνική ασφάλιση και οικονοµικό αντίτιµο για την εργασία τους. Παρατηρήθηκε 

ότι ενώ στην αρχή τα άτοµα αυτά ήταν αρκετά εσωστρεφή, µε έλλειψη συντονισµού, 

συγκέντρωσης, χαµηλή αυτοπεποίθηση και την αίσθηση ότι ευθύνονται τα ίδια για τις 

ιδιαιτερότητές τους, στην πορεία µέσα από  την παραγωγική διαδικασία, απέκτησαν 

εργασιακή συνείδηση, έµαθαν την πειθαρχία, τη συνεργασία, την ανιδιοτέλεια, 

κοινωνικοποιήθηκαν και µοιράστηκαν γνώσεις και δεξιότητες τις οποίες απέκτησαν 

από τη δηµόσια εκπαίδευση που προηγήθηκε, αλλά και µέσα από την καθηµερινή 

τους ενασχόληση µε τις κατασκευές. Τα έργα τους είναι από ανακυκλώσιµα υλικά, 
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(µέταλλο, ξύλο, γυαλί, πηλό, υφάσµατα) µε οδηγό τη φαντασία, τις ιδέες και την 

εργατικότητά τους φτιάχνουν είδη διακόσµησης, ενδυµασίας, δώρου, είδη γάµου και 

βάπτισης. 

  Ο ∆ήµος Πειραιά στέκεται αρωγός σε αυτή την προσπάθεια, παραχωρώντας χώρο 

που ανήκει στον ∆ήµο, προκειµένου να στεγαστεί το κατάστηµα όπου εκθέτονται και 

πωλούνται οι δηµιουργίες της ΚοινΣΕπ «Μα…ζει», καθώς επίσης καλύπτει και τα 

πάγια έξοδα του χώρου. Ωστόσο οι δυσκολίες που αντιµετωπίζουν αυτές οι αξιόλογες 

πρωτοβουλίες είναι αρκετές και τα προβλήµατα καθιστούν την καθηµερινότητα έναν 

συνεχόµενο αγώνα κάλυψης των οικονοµικών υποχρεώσεων. Οι ΚοινΣΕπ αποδίδουν 

ΦΠΑ όπως όλες οι εµπορικές επιχειρήσεις, φορολογούνται (26% επί των κερδών), 

καταβάλλουν το τέλος επιτηδευµατία και πληρώνουν τις εργοδοτικές τους εισφορές 

για όλους τους εργαζόµενους ΑΜΕΑ, χωρίς ουσιαστικές ελαφρύνσεις ή έστω χωρίς 

κάποια µείωση ή απαλλαγή από την απόδοση ΦΠΑ. Αποτέλεσµα των παραπάνω 

είναι τα έσοδα από τις πωλήσεις πολλές φορές να µην επαρκούν για την κάλυψη των 

οικονοµικών υποχρεώσεων, την αγορά των πρώτων υλών και την καταβολή των 

µισθών. 

  Οι δυσκολίες ξεκίνησαν από τις γραφειοκρατικές διαδικασίες της έναρξης, διότι ενώ 

ήταν σε ισχύ επί ένα έτος ο Νόµος 4019/2011 για τις Κοινωνικές Επιχειρήσεις, οι 

δηµόσιοι υπάλληλοι δεν τον γνώριζαν. Η άγνοια του νόµου και των διαδικασιών που 

συνεπάγονται αυτού από τους υπαλλήλους των δηµοσίων υπηρεσιών, ακόµα και των 

αρµόδιων φορέων δηµιούργησε καθυστερήσεις και η έλλειψη ετοιµότητάς τους 

δηµιούργησε προβλήµατα στη συνεργασία. Προβλήµατα αποτελούν και οι 

διαφορετικές προσεγγίσεις από τους φορείς, τα περιορισµένα χρηµατοδοτικά 

προγράµµατα ή τα προγράµµατα στα οποία η συµµετοχή της ΚοινΣΕπ προϋποθέτει 

αλλοίωση του χαρακτήρα της και της καθηµερινότητας των ΑΜΕΑ που την 

απαρτίζουν. 

  Σε συνέχεια των παραπάνω, η κ. Καραναστάση επεσήµανε την έλλειψη υποστήριξης 

από τα δηµόσια και τα ιδιωτικά Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης, µε εξαίρεση κάποιες 

προβολές στον τοπικό έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο. Τέλος, είναι σηµαντικό να 

αναφερθεί η ανάγκη ύπαρξης αυστηρών ελέγχων από τον κρατικό µηχανισµό στις 

υπό σύσταση κοινωνικές επιχειρήσεις ή στις ήδη υπάρχουσες, για να τηρούνται 
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απαρέγκλιτα όλες οι προϋποθέσεις για τον χαρακτηρισµό των επιχειρήσεων ως 

κοινωνικές. 

5.2. Επίσκεψη στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας – 

Συνέντευξη µε την Προϊσταµένη Μονάδας Ε , της Ειδικής Υπηρεσίας για την 

Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονοµία. 

  Η επόµενη συνέντευξη της έρευνας είχε ως σκοπό να αντληθούν πληροφορίες που 

αφορούν το παρόν και το µέλλον των ΚοινΣΕπ και των κοινωνικών επιχειρήσεων 

γενικότερα. Προς το σκοπό της συλλογής αυτών των στοιχείων, πραγµατοποιήθηκε 

µία ενδιαφέρουσα συζήτηση ερωτήσεων και απαντήσεων, ιστορικής αναδροµής αλλά 

και προτάσεων µε την κ. Στάϊκου Βασιλική, Προϊσταµένη Μονάδας Ε΄ «∆ικαιούχου 

Πράξεων Συστηµικής Παρέµβασης για την Κοινωνική Οικονοµία», της Ειδικής 

Υπηρεσίας για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονοµία του Υπουργείου 

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Σύµφωνα µε την κ. Σταϊκου 

Βασιλική η Κοινωνική Οικονοµία ξεκίνησε να δοµείται πιο ενεργά τα τελευταία δέκα 

χρόνια µέσω των Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων και των πολιτικών της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής, αρχικά πιλοτικά από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Το 1999 µε τον νόµο 2716/1999 θεσµοθετήθηκε ο 

Κοινωνικός Συνεταιρισµός Περιορισµένης Ευθύνης (ΚΟΙΣΠΕ), ο οποίος είναι 

Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ∆ικαίου ,παραγωγική και εµπορική µονάδα αλλά και 

Μονάδα Ψυχικής Υγείας µε σκοπό την κοινωνική και οικονοµική ενσωµάτωση 

καθώς και την επαγγελµατική ένταξη ατόµων µε ατόµων µε σοβαρά ψυχοκοινωνικά 

προβλήµατα (άρθρο 12).  

  Τα τελευταία πέντε χρόνια λειτουργούν οι ΚοινΣΕπ (νόµος 4019/2011), µία 

δύσκολη µορφή επιχειρηµατικότητας, χωρίς περιορισµό στην επιλογή του κλάδου 

απασχόλησης. Στο Μητρώο Κοινωνικής Οικονοµίας είναι εγγεγραµµένες 1.060 

ΚοινΣΕπ συνολικά, εκ των οποίων 291 έχουν διαγραφεί και είναι ενεργές οι 769. Από 

τις 1.060 ΚοινΣΕπ, οι 35 είναι Ένταξης, αλλά δεν λειτουργούν όλες καθότι 5 έχουν 

διαγραφεί και κάποιες δεν έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία οριστικής εγγραφής 

(διαδικασίες µε την εφορία, καταστατικό, ορισµός οργάνων διοίκησης, επιστροφή 

στο Υπουργείο Εργασίας για οριστική εγγραφή).  
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  Η κ. Στάϊκου επεσήµανε ότι η δύσκολη οικονοµική συγκυρία την οποία βιώνει η 

χώρα απαιτεί την ανάγκη στήριξης των Κοινωνικών Επιχειρήσεων από το κράτος µε 

διοικητικού τύπου ενέργειες. Για την τρέχουσα προγραµµατική περίοδο έχουν 

δεσµευτεί περίπου 57 εκ. ευρώ για την κοινωνική οικονοµία µέσω ΕΣΠΑ, ένα 

ποσοστό Εθνικών Πόρων, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού – Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου Μάθηση» καθώς και 

80 εκ. ευρώ για τις 13 Περιφέρειες ξεχωριστά µε στόχο τη χρηµατοδότηση 

υπαρχουσών ή προς σύσταση επιχειρήσεων ως οικονοµική βοήθεια της έναρξης και 

λειτουργίας. Το ποσό που δεσµεύεται για την κοινωνική οικονοµία προορίζεται 

ασφαλώς και για τους φορείς οι οποίοι θα αποτελέσουν τα περιφερειακά κέντρα 

στήριξης έτσι ώστε η κάθε Περιφέρεια να διαθέτει ένα ενιαίο σχήµα που θα παρέχει 

την τεχνογνωσία και την υποστήριξη σε κάθε ενδιαφερόµενο ή σε κάθε προσπάθεια 

κοινωνικής επιχειρηµατικότητας. Το ενιαίο αυτό σχήµα µπορεί να αποτελείται από 

Επιµελητήρια, δηµόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, εταιρείες συµβούλων, Τοπική 

Αυτοδιοίκηση µε την προϋπόθεση ότι είναι φορείς εξειδικευµένης γνώσης µε άρτια 

εκπαιδευµένο προσωπικό. 

  Μέσα στις µελλοντικές ενέργειες της πολιτικής ηγεσίας είναι η δηµιουργία του 

Ταµείου Κοινωνικής Οικονοµίας, το οποίο θα παρέχει εκτός από την προβλεπόµενη 

χρηµατοδότηση και δάνεια στις Κοινωνικές Επιχειρήσεις και παράλληλα θα καλύπτει 

τις εγγυητικές σε περίπτωση συµµετοχής της Κοινωνικής Επιχείρησης σε δηµόσιο 

διαγωνισµό για ανάθεση έργου.   

  Ένα µείζον ζήτηµα που πρέπει να εξεταστεί και να διασαφηνιστεί είναι οι ∆ηµόσιες 

Συµβάσεις που συνάπτουν οι ΚοινΣΕπ µε τους ∆ηµόσιους Φορείς, το κατά πόσο 

δηλαδή δύνανται να συµµετάσχουν και ποιες είναι οι προϋποθέσεις που πρέπει να 

καλύπτονται. Σε αυτό το σηµείο γίνεται αναφορά στο ότι σύµφωνα µε την Οδηγία 

2014/24/ΕΕ (παρ. 36) και 2014/25/ΕΕ (παρ. 51) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά µε τις δηµόσιες προµήθειες «τα 

εργαστήρια ή οι επιχειρήσεις αυτές (κοινωνικές) ενδέχεται να µην είναι σε θέση να 

λαµβάνουν συµβάσεις υπό κανονικές συνθήκες ανταγωνισµού. Είναι κατά συνέπεια 

σκόπιµο να προβλεφθεί ότι τα κράτη µέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 

παραχωρούν κατά αποκλειστικότητα στα εργαστήρια ή τις επιχειρήσεις αυτές το 

δικαίωµα συµµετοχής σε διαδικασίες ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων, ή να τους 
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αναθέτουν κατ’ αποκλειστικότητα την εκτέλεση συµβάσεων στο πλαίσιο προγραµµάτων 

προστατευόµενης απασχόλησης». Επίσης στις προαναναφερόµενες οδηγίες 

προβλέπεται ότι «Τα κράτη µέλη µπορούν να παραχωρούν κατ’ αποκλειστικότητα το 

δικαίωµα συµµετοχής σε διαδικασίες δηµόσιων προµηθειών σε προστατευόµενα 

εργαστήρια και οικονοµικούς φορείς που έχουν ως κύριο σκοπό την κοινωνική και 

επαγγελµατική ένταξη προσώπων µε αναπηρία ή µειονεκτούντων προσώπων ή να 

προβλέπουν την εκτέλεση των συµβάσεων αυτών στο πλαίσιο προγραµµάτων 

προστατευόµενης απασχόλησης, εφόσον περισσότεροι από τουλάχιστον 30 % των 

εργαζοµένων στα εργαστήρια, τους οικονοµικούς φορείς ή τα προγράµµατα αυτά είναι 

εργαζόµενοι µε αναπηρία ή µειονεκτούντες εργαζόµενοι» (Οδηγία 2014/25/ΕΕ, άρθρο 

20). Τον Μάρτιο του 2016 τέθηκε σε διαβούλευση το Σχέδιο Νόµου για τις ∆ηµόσιες 

Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών, στο οποίο παρέχεται η δυνατότητα 

στις αναθέτουσες αρχές να παραχωρούν κατ' αποκλειστικότητα, υπό ειδικότερους 

όρους, το δικαίωµα συµµετοχής σε διαδικασίες σύναψης συµβάσεων σε: (α) 

Προστατευµένα Παραγωγικά Εργαστήρια (β) Κοινωνικούς Συνεταιρισµούς 

Περιορισµένης Ευθύνης (γ) Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Ένταξης και δ) 

κάθε άλλο οικονοµικό φορέα που έχει ως κύριο σκοπό, δυνάµει του καταστατικού 

του, την επαγγελµατική και κοινωνική ένταξη ατόµων µε αναπηρία ή µειονεκτούντων 

προσώπων. Τον Ιούλιο του 2016, το Σχέδιο Νόµου κατατέθηκε στη Βουλή από το 

Υπουργείο Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού και είναι σύµφωνο µε τις 

κοινοτικές οδηγίες που δόθηκαν το 2014 από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ 

ΚΟΙΝΣΕΠ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 

6.1.Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονοµία και Τοπική Ανάπτυξη. 

  Η βιώσιµη τοπική ανάπτυξη και η εδαφική και κοινωνική συνοχή αποτελούν 

στόχους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, προκειµένου να εξασφαλιστεί ένα υψηλό 

επίπεδο ζωής των πολιτών στην καθηµερινή τους ζωή. Με τον όρο βιώσιµη ανάπτυξη 

δεν εννοούµε µόνο τη µεγέθυνση παραγωγικών συντελεστών σε βάθος χρόνου, αλλά 

κυρίως τη βελτίωση των όρων και της ποιότητας λειτουργίας των τοπικών κοινωνιών 

και την ενίσχυση της αειφορίας της παραγωγικής και οικονοµικής τους 

δραστηριότητας. 
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  Η Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονοµία προσπαθεί να καλύψει τα κενά που 

αφορούν µεγάλα τµήµατα της ζήτησης αγαθών και υπηρεσιών κοινωνικού 

χαρακτήρα, των οποίων η παραγωγή και η διάθεση από τους µηχανισµούς της 

ελεύθερης αγοράς κρίνεται ασύµφορη, η δε παροχή από το κράτος ανέφικτη. Για 

παράδειγµα τα κοινωνικά φροντιστήρια παρέχουν εκπαιδευτικές υπηρεσίες 

µαθηµάτων, ενισχυτικής διδασκαλίας και προετοιµασίας για τις Πανελλήνιες 

εξετάσεις σε µαθητές αδύναµων οικονοµικά οικογενειών έναντι πολύ χαµηλών 

σχεδόν συµβολικών διδάκτρων. Άλλα πεδία δράσης είναι το περιβάλλον, ο 

πολιτισµός, ο τουρισµός και οι νεοφυείς επιχειρήσεις. Σε αυτό το σηµείο είναι 

απαραίτητο να τονίσουµε ότι οι δοµές Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας 

λειτουργούν συµπληρωµατικά - επικουρικά και σε καµία περίπτωση δεν επιδιώκουν 

να αντικαταστήσουν το κοινωνικό κράτος. 

  Ένας ισχυρός τρίτος τοµέας µαζί µε τις αναγκαίες µεταρρυθµίσεις, διοικητικές, 

χρηµατοπιστωτικές και φορολογικές, µπορεί να συµβάλλει δυναµικά στην αύξηση 

της απασχόλησης, την αξιοποίηση τοπικών συγκριτικών πλεονεκτηµάτων, την 

ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη, την κοινωνική και εδαφική συνοχή, τον 

περιορισµό ή εξάλειψη των κοινωνικών αποκλίσεων, την ευηµερία και ικανοποίηση 

των πολιτών, την εναρµόνιση οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής, θέµατα που 

αποτελούν για την ελληνική αυτοδιοίκηση εθνικές προτεραιότητες. Όλα τα 

παραπάνω µπορούν να επιτευχθούν µέσω της κοινωνικής επιχειρηµατικότητας και 

χωρίς επιπρόσθετο κόστος για τους πολίτες. 

6.2. Συνεργασία µεταξύ ΚοινΣΕπ - ΟΤΑ και δράσεις υποστήριξης της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης
2
. 

  Η δυσµενής οικονοµική συγκυρία και τα προβλήµατα οικονοµικού τύπου για την 

τοπική Αυτοδιοίκηση περιορίζει δραµατικά το µέγεθος της θετικής παρέµβασης και 

καθιστά σχεδόν µονοµερή την εξάρτηση από τους Ευρωπαϊκούς Πόρους (2014-

2020). Για την αντιµετώπιση των δυσκολιών απαιτείται η στενή συνεργασία Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης και ∆ιαχειριστικών Αρχών.  

                                                 
2
 Οι πληροφορίες αντλήθηκαν από συνέντευξη µε το Στέλεχος της ΕΥΚΕΚΟ κ. Στάϊκου Βασιλική 
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  Ωστόσο η Τοπική Αυτοδιοίκηση µπορεί από την πλευρά της να συµβάλλει 

αποφασιστικά στην ανάπτυξη του τοµέα της Κοινωνικής Οικονοµίας και την 

έµπρακτη υποστήριξη των Κοινωνικών Επιχειρήσεων µε την παραχώρηση ακινήτων, 

σύµφωνα µε το άρθρο 185 του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων (Ν. 3643/2006), ο 

οποίος προβλέπει τη δωρεάν παραχώρηση ή χρήση ακινήτων σε νοµικά πρόσωπα, 

που ασκούν κοινωφελή δραστηριότητα και προάγουν την τοπική ανάπτυξη. 

Επιπρόσθετα οι Οργανισµοί και Φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης µπορούν να 

συνάψουν προγραµµατικές συµβάσεις µε κοινωφελή ιδρύµατα και κληροδοτήµατα 

που επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς, σύµφωνα µε το άρθρο 100 του ν. 3852/2010 

(Πρόγραµµα Καλλικράτης). Επίσης ο νόµος 4019/2011, άρθρο 12 προβλέπει ότι οι 

ΚοινΣΕπ ως συµβαλλόµενοι µπορούν να συνάπτουν προγραµµατικές συµβάσεις µε 

το ∆ηµόσιο, τον ευρύτερο ∆ηµόσιο Τοµέα και τους ΟΤΑ πρώτου και δευτέρου 

βαθµού, για την υλοποίηση δράσεων του καταστατικού τους σκοπού. Στο πλαίσιο 

αυτό το κράτος ως «αγοραστής» και «χρήστης» αγαθών και υπηρεσιών θα πρέπει να 

δηµιουργήσει ένα ανανεωµένο διασφαλισµένο νοµικό πλαίσιο, έτσι ώστε να 

καλύπτονται τα κενά κατανόησης και εφαρµογής των νόµων που δηµιουργούν 

προβλήµατα συνεργασίας µεταξύ ΚοινΣΕπ, Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ∆ηµοσίου 

και να θεσπίσει «κοινωνικά κριτήρια» για διαγωνισµούς και συµβάσεις. Είναι 

αναγκαίο να υποστηρίζονται οι ΚοινΣΕπ από τον ∆ηµόσιο Φορέα, µε την 

αποκλειστική συµµετοχή τους σε κάποιους δηµόσιους διαγωνισµούς, χωρίς να 

υπάρχει το ενδεχόµενο ανταγωνισµού, αντιδράσεων και ενστάσεων από τις 

συµβατικές επιχειρήσεις. 

  Στη βάση της κοινωνικής πολιτικής και της ευαισθησίας προς τις ευπαθείς οµάδες 

του πληθυσµού οι ΟΤΑ θα µπορούσαν να προβούν στην ευνοϊκότερη µεταχείριση 

των Κοινωνικών Επιχειρήσεων. Αυτό θα µπορούσε να επιτευχθεί π.χ µε τη συµβολή 

του ∆ήµου στη διαφήµιση, προβολή και δηµοσιότητά τους, µε τη συµµετοχή των 

ΚοινΣΕπ ως χορηγοί σε αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις τοπικής εµβέλειας, µε 

την προβολή τους στον έντυπο ή ηλεκτρονικό τύπο του ∆ήµου έναντι ελάχιστου 

χρηµατικού αντιτίµου ή ως δωρεάν παροχή ή παρέχοντάς τους βήµα σε δηµοτικούς 

ραδιοφωνικούς σταθµούς, έτσι ώστε να προβληθεί το έργο τους και να κινητοποιηθεί 

το αγοραστικό κοινό. 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

  Επανερχόµενοι στο αρχικό µας ερώτηµα για τη συµβολή των ΚοινΣΕπ στην τοπική 

βιώσιµη ανάπτυξη και µέσα από την θεωρητική ανάλυση αλλά και την ερευνητική 

προσέγγιση, µπορούµε να συµπεράνουµε ότι είναι σηµαντική η συµβολή τους στο 

κοινωνικό συλλογικό όφελος. Οι ΚοινΣΕπ Ένταξης είναι το είδος των ΚοινΣΕπ, το 

οποίο προωθεί την ένταξη στην οικονοµική και κοινωνική ζωή και εν γένει την 

ενσωµάτωση των ευάλωτων οµάδων, κυρίως ΑΜΕΑ, µέσω της δηµιουργικής 

απασχόλησης και της παραγωγικής διαδικασίας. Ο αριθµός των ατόµων µε αναπηρία 

(διανοητική ή σωµατική) είναι µεγάλος και ως εκ τούτου δεν µπορεί να απορροφηθεί 

εξ’ ολοκλήρου από τις υποδοµές και τα προγράµµατα του κράτους. Οι ΚοινΣΕπ 

Ένταξης δηµιουργούν θέσεις εργασίας σε αυτά τα άτοµα, µειώνοντας την ανεργία και 

τον κοινωνικό αποκλεισµό. Συµβάλλουν στην ολοκλήρωση της προσωπικότητάς 

τους, στη θετική ψυχολογία και στην εξέλιξή τους. Βελτιώνεται σηµαντικά η 

καθηµερινότητά τους και η οικογενειακή τους ζωή. Οι ΚοινΣΕπ αποτελούν 

αναµφισβήτητα το είδος της επιχειρηµατικότητας που προτάσσει το άτοµο και την 

εργασία έναντι του κεφαλαίου και του προσωπικού κέρδους.  

  Ωστόσο, εκτός από τους κανόνες υπάρχουν και οι εξαιρέσεις, για αυτό το λόγο 

πρέπει το κράτος να ασκεί αυστηρό έλεγχο κατά την έναρξη των ΚοινΣΕπ και συνεχή 

παρακολούθηση κατά τη λειτουργία τους, για να εξακριβώνονται τα πραγµατικά 

κίνητρα και η τήρηση των προϋποθέσεων και των κανονισµών που έχουν τεθεί.  

  Η στήριξη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι αναγκαία και µπορεί να επιτευχθεί µε 

παραχώρηση ακινήτων για την ανάπτυξη των επιχειρηµατικών ή παραγωγικών 

δραστηριοτήτων των ΚοινΣΕπ, µε σύναψη συµβάσεων για παροχή υπηρεσιών, µε 

χορηγίες, µε προώθηση του έργου τους µέσω των δηµοτικών Μέσων Μαζικής 

Ενηµέρωσης, κ.α. 

  Η πολιτική ηγεσία λαµβάνει µέτρα για την αντιµετώπιση των προβληµάτων όπως 

είναι τα θεσµικά και νοµοθετικά κενά π.χ οι µηχανισµοί στήριξης τόσο ο Κεντρικός 

όσο και οι Περιφερειακοί, η εγγυοδοσία, το νοµοθετικό πλαίσιο για εναλλακτικές 

πιστώσεις, η λειτουργία του Ταµείου Κοινωνικής Οικονοµίας, η θέσπιση 

«κοινωνικών κριτηρίων» για διαγωνισµούς και συµβάσεις, οι προϋποθέσεις και οι 

όροι συµµετοχής στους δηµόσιους διαγωνισµούς, η δηµιουργία εξειδικευµένων 
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στελεχών και η εκπαίδευση των υπαρχόντων για παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών 

και τεχνογνωσίας στις ΚοινΣΕπ, η αντιµετώπιση δυσκολιών στην δικτύωση και 

εκπροσώπηση του τοµέα, ο αυστηρός µηχανισµός ελέγχου, η προβολή και η 

ενηµέρωση των πολιτών  και τα επαγγελµατικά περιγράµµατα των ατόµων που 

επιλέγονται να εργαστούν για την παροχή υπηρεσιών προς τις ΚοινΣΕπ.  

  Τέλος, είναι χρήσιµο να αντλήσουµε πληροφορίες, ιδέες και λύσεις από τις καλές 

πρακτικές παγκοσµίως. Έχοντας ως πρότυπα τις επιτυχηµένες επιχειρηµατικές 

δραστηριότητες της κοινωνικής οικονοµίας στον υπόλοιπο κόσµο, µπορούµε να 

παραδειγµατιστούµε ως προς την καινοτοµία, τη λειτουργία, τη βιωσιµότητα, την 

αποδοχή από το κοινωνικό σύνολο και τη δηµιουργικότητα τους.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. 

1.  ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΣΕΠ 

 

Πως ξεκίνησε η ιδέα ίδρυσης της ΚΟΙΝΣΕΠ , ποιες ήταν οι ανάγκες και το κενό της 

πολιτείας που κάλυψε; 

 

Ποιες είναι οι κύριες δραστηριότητές της; 

 

Από πόσα άτοµα αποτελείται; (µέλη – εργαζόµενοι – εθελοντές) 

 

Ποια είναι η συνεργασία µε την Τοπική Αυτοδιοίκηση; Ποια είναι η θέση και η 

υποστήριξη του ∆ήµου και των τοπικών αρχών; 

 

Ποια είναι η υποστήριξη των Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης για πληροφόρηση και 

ευαισθητοποίηση του κοινού; 

 

Ποια είναι τα προβλήµατα σύστασης , έναρξης και λειτουργίας της ΚΟΙΝΣΕΠ; 

 

Ποια είναι τα οφέλη για τους εργαζόµενους; 

 

Ποιες είναι οι προοπτικές των ατόµων που εργάζονται; 

 

Ποια είναι τα µελλοντικά σχέδια της ΚΟΙΝΣΕΠ για εξέλιξη, επέκταση 

δραστηριοτήτων και ανάπτυξη; 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ: 

 

Ποια είναι η εµπειρία της εργασίας τους στην ΚΟΙΝΣΕΠ, τι τους προσφέρει, ποια 

βελτίωση παρατηρούν στην καθηµερινότητά τους; 

 

Ποια είναι η υποστήριξη της οικογένειας / του φιλικού περιβάλλοντός τους; 

 

 
2.  ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΠΡΟΣ ΕΥΚΕΚΟ 

 

Πως ξεκίνησε η Κοινωνική Οικονοµία στην Ελλάδα και ποιοι ήταν οι πρώτοι φορείς; 

 

Οι Κοινωνικές Επιχειρήσεις σε αριθµούς: Πόσες ΚοινΣΕπ υπάρχουν, πόσες είναι 

ενεργές αυτή τη στιγµή; 

 

Τι προβλέπει η τρέχουσα Προγραµµατική Περίοδος (2014-2020) για τις ΚοινΣΕπ; 

 

Ποιες είναι οι µελλοντικές ενέργειες της πολιτικής ηγεσίας; Βρίσκονται οι ΚοινΣΕπ 

εντός της Πολιτικής Ατζέντας; 

 

Τι ορίζει ο Νόµος για τις ∆ηµόσιες Συµβάσεις µεταξύ ∆ηµόσιων Φορέων και 

ΚοινΣΕπ; 
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Τι έχει υλοποιηθεί από το Στρατηγικό Σχέδιο, το οποίο καταρτίστηκε το 2013 από το 

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας; 

 

Τι είναι ο Κεντρικός Μηχανισµός Στήριξης και οι Περιφερειακοί Μηχανισµοί; Τι έχει 

πραγµατοποιηθεί µέχρι στιγµής σχετικά µε τη σύσταση, τη λειτουργία και το έργο 

τους; 

 

Πως µπορούν οι ΟΤΑ να συνεργαστούν και να σταθούν αρωγοί στο έργο των 

ΚοινΣΕπ; Υπάρχει το νοµικό πλαίσιο για αυτή τη συνεργασία; 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. 

Εικόνα 1. - ΚΟΙΝΣΕΠ «ΜΑ…ΖΕΙ», ΕΛΛΑ∆Α 

 

 

Εικόνα 2. – ΚΟΙΝΣΕΠ «ΜΑ…ΖΕΙ», ΕΛΛΑ∆Α 
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Εικόνα 3. – ΚΟΙΝΣΕΠ «ΜΥΡΤΙΛΛΟ CAFΕ» , ΕΛΛΑ∆Α 

 

Εικόνα 4. – ΚΟΙΝΣΕΠ «ΜΥΡΤΙΛΛΟ CAFΕ» , ΕΛΛΑ∆Α 

 

Εικόνα 5. – ΚΟΙΝΣΕΠ «ΜΥΡΤΙΛΛΟ CAFΕ» , ΕΛΛΑ∆Α 
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Εικόνα 6. – ΚΟΙΝΣΕΠ «ARTΕΜΕΙΣ», ΕΛΛΑ∆Α 

 

Εικόνα 7. - MAINE WOODWORKS, H.Π.Α 
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Εικόνα 8. - CLEANABLE PROPERTY MAINTENANCE SERVICES, ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 

 

Εικόνα 9. – COPE LTD, SHETLAND ΣΚΩΤΙΑ 

 

Εικόνα 10. – COPE LTD, SHETLAND ΣΚΩΤΙΑ 
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Εικόνα 11. – COPE LTD, SHETLAND ΣΚΩΤΙΑ 

 

Εικόνα 12. – COPE LTD, SHETLAND ΣΚΩΤΙΑ 

 

Εικόνα 13. – COPE LTD, SHETLAND ΣΚΩΤΙΑ 

 


