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ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ 

Δπραξηζηψ απφ θαξδηάο ηελ νηθνγέλεηά κνπ Κιεάλζε, Αζπαζία, Δπάγγειν νη νπνίνη 

απνηεινχλ κηα αζηείξεπηε πεγή αγάπεο θαη ελζάξξπλζεο ζε θάζε κνπ βήκα ζηε δσή. 

Καηαξράο επηζπκψ λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηελ Αλαπιεξψηξηα Καζεγήηξηα θα. Μαξία 

Σζηξψλε ε νπνία κε απνθαζηζηηθφηεηα θαη εκπηζηνζχλε κνπ αλέζεζε ηελ εθπφλεζε 

ηεο παξνχζαο εξγαζίαο θαη κε θαζνδήγεζε ζε φια ηα ζηάδηα δηελέξγεηάο ηεο. 

Δπίζεο ζεξκέο επραξηζηίεο νθείισ ζηνλ Δπίθνπξν Καζεγεηή θ. Παλαγηψηε 

Πξεδεξάθν γηα ηνλ ζρεδηαζκφ φισλ ησλ απαξαίηεησλ ελεξγεηψλ πνπ απαηηνχληαλ γηα 

ηελ νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο θαζψο επίζεο θαη ζηνλ Γηδάζθνληα Π.Γ. 407/80 θ. 

Αζαλάζην Νηθνιέληδν. 

Οθείισ λα επραξηζηήζσ ηδηαίηεξα ηνλ θίιν θαη ζπλεξγάηε θ. σηήξην Κνππίδε γηα 

ηελ αλεθηίκεηε θαη θαζνξηζηηθή ζπκβνιή ηνπ ζηελ εθπφλεζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. 

Δπηπξφζζεηα, επραξηζηψ ζεξκά ηε θνηηήηξηα ηνπ ηκήκαηνο Ξέλσλ Γισζζψλ 

Μεηάθξαζεο θαη Γηεξκελείαο ηνπ Ηνλίνπ Παλεπηζηεκίνπ θα. ηέιια αξηγθνπιέ γηα 

ηε κεηάθξαζε ηνπ εξγαιείνπ «Key Social & Co-Operatives Perfomance Indicators», 

ηεο πεξίιεςεο ζηα αγγιηθά θαζψο θαη ηεο κεηάθξαζεο επηιεγκέλσλ θεηκέλσλ ηεο 

δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο ηνπο.  

Δπίζεο επραξηζηψ ηελ θ. Γνκηλίθε Καηδνπξάθε θνηλσληθή ιεηηνπξγφ θαη ηελ θ. 

Μαξία Γεκνπνχινπ λνζειεχηξηα ςπρηθήο πγείαο γηα ηε ζπκβνιή ηνπο ζε επηκέξνπο 

ζηάδηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο.  

Πεξαηηέξσ ζα ήηαλ παξάιεηςε λα κελ επραξηζηήζσ ηα κέιε ηεο «Οκάδαο 

Δκπεηξνγλσκφλσλ» θαη εηδηθφηεξα ηνλ θ. Παπαβιαζφπνπιν Αζαλάζην νηθνλνκνιφγν 

θαη ηελ θ. Μελλή Αγγειηθή θνηλσληθή ιεηηνπξγφ θαη ηέινο ηνπο Πξνέδξνπο ησλ Γ.. 

ησλ Κνη..Π.Δ. Κέξθπξαο θ. Ξελνθψλ Καββαδία, Υαλίσλ θ. Γεψξγην Κνθθηλάθν θαη 

Υίνπ θ. Γέζπνηλα Φπρή γηα ηελ ζπλδξνκή ηνπο ζηελ έξεπλα θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ 

εξγαιείνπ Βαζηθνί Γείθηεο Κνηλσληθήο & πλεηαηξηζηηθήο Απφδνζεο. 
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Δηζαγσγή: Οη ςπρηθά πάζρνληεο απνηεινχλ εππαζή θνηλσληθή νκάδα πνπ θηλδπλεχεη 

κε θνηλσληθφ απνθιεηζκφ. ηηο πνιηηηθέο θνηλσληθήο ελζσκάησζεο ηνπ Τ.Τ.Κ.Α. 

πεξηιακβάλνληαη πξσηνβνπιίεο ίδξπζεο Κνηλσληθψλ Δπηρεηξήζεσλ κε ζθνπφ ηε 

δεκηνπξγία ζέζεσλ απαζρφιεζεο γηα άηνκα κε ςπρνθνηλσληθά πξνβιήκαηα. Σέηνηεο 

επηρεηξήζεηο είλαη νη Κνηλσληθνί πλεηαηξηζκνί Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο (Κνη..Π.Δ.). 

θνπφο: Ζ επηινγή θαηάιιεινπ εξγαιείνπ γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο θνηλσληθήο & 

ζπλεηαηξηζηηθήο απφδνζεο, ε κεηάθξαζε θαη πξνζαξκνγή ηνπ επηιεγκέλνπ εξγαιείνπ 

Βαζηθνί Γείθηεο Κνηλσληθήο & πλεηαηξηζηηθήο Απφδνζεο (Β.Γ.Κ..Α.) ζηελ 

ειιεληθή γιψζζα θαη ηέινο ε εθαξκνγή ηνπ εξγαιείνπ ζε επηιεγκέλνπο Κνη..Π.Δ. 

Τιηθφ θαη Μέζνδνο: Γηελεξγήζεθε ζπζηεκαηηθή αλαζθφπεζε ειιεληθήο θαη μέλεο 

βηβιηνγξαθίαο κεηά ην 1990, κέζσ ηνπ “Google Scholar”. Δπηιέρζεθε ην εξγαιείν 

“Key Social & Co-operative Performance Indicators” ηεο Co-operatives
UK

. Έγηλε 

κεηάθξαζε θαη πνιηηηζκηθή πξνζαξκνγή ηνπ εξγαιείνπ έπεηηα απφ ζρεηηθή άδεηα. Ο 

εξεπλεηηθφο πιεζπζκφο πεξηέιαβε κέιε ηξηψλ ππφ κειέηε Κνη..Π.Δ. ηεο Κέξθπξαο, 

Υίνπ θαη Υαλίσλ. Πξαγκαηνπνηήζεθε εθαξκνγή ηνπ εξγαιείνπ Β.Γ.Κ..Α. θαη 

ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε ησλ ζπλεηαηξηζκψλ κε ηνλ Κνη..Π.Δ. ηεο Κέξθπξαο λα 

απνηειεί πξφηππν αλαθνξάο. Σέινο, πξαγκαηνπνηήζεθαλ δνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο κε 

ηνπο πξφεδξνπο ησλ ζπλεηαηξηζκψλ. 

Απνηειέζκαηα: Απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνθχπηεη φηη ν Κνη..Π.Δ. 

Κέξθπξαο ηθαλνπνηεί ζε κεγάιν βαζκφ ηνπο βαζηθνχο Γείθηεο θνηλσληθήο θαη 

ζπλεηαηξηζηηθήο απφδνζεο. Αθνινχζεζαλ νη ζπλεηαηξηζκνί ηεο Υίνπ θαη ησλ Υαλίσλ 

ρσξίο λα πξνθχπηνπλ κεγάιεο δηαθνξέο ζηελ απφδνζή ηνπο. 

πκπεξάζκαηα: Οη Β.Γ.Κ..Α. απνηεινχλ αλακθίβνια κηα ζηέξεα βάζε επάλσ ζηελ 

νπνία νη ζπλεηαηξηζκνί κπνξνχλ λα κεηξνχλ, λα επηβιέπνπλ θαη λα εθζέηνπλ ηελ 

θνηλσληθή, ζπλεηαηξηζηηθή ηνπο απφδνζε. Με δεδνκέλν φηη νη ζηφρνη ηνπο είλαη 

επηρεηξεκαηηθνί αιιά παξάιιεια απνθαηαζηαζηαθνί θαη ζεξαπεπηηθνί, νη 

δηαπηζηψζεηο απφ ηελ εθαξκνγή ησλ Β.Γ.Κ..Α. απνηεινχλ ρξήζηκν εξγαιείν ζηα 

ρέξηα ηεο (Γ)δηνίθεζεο γηα ηε ζπλερή βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, θαη 

πξντφλησλ θαη ηελ πιήξε επαγγεικαηηθή θαη θνηλσληθή έληαμε ησλ αζζελψλ κε 

ςπρηθή λφζν. Δλ θαηαθιείδη, απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ εξγαιείνπ πξνθχπηεη φηη ε 

ιεηηνπξγία ησλ Κνη..Π.Δ. απνηειεί Πξνζηηζέκελε Κνηλσληθή Αμία. 

Λέμεηο θιεηδηά: Κνηλσληθή Οηθνλνκία, Κνηλσληθφο πλεηαηξηζκφο Πεξηνξηζκέλεο 

Δπζχλεο, Βαζηθνί Γείθηεο Κνηλσληθήο & πλεηαηξηζηηθήο Απφδνζεο, Απνδνηηθφηεηα, 

Κνηλσληθή πλεηαηξηζηηθή Δπηρείξεζε, Πξνζηηζέκελε Κνηλσληθή Αμία. 
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ABSTRACT 

Introduction: Mental health patients constitute a sensitive social group, challenged by 

social exclusion. Social integration policies by the Ministry of Health and Social 

Solidarity include initiatives for the establishment of Social Enterprises aiming at the 

creation of work positions for people with mental health problems. Limited Liability 

Social Co-operatives (Koi.S.P.E.) fall under this category. 

Aim: Choosing the most appropriate tool to assess social and co-operative 

performance, translating the tool of choice, i.e. Key Social and Co-operative 

Performance Indicators (KSCPIs), into Greek and performing necessary localisation 

and, finally, applying the tool to a number of Koi.S.P.E.  

Material and Method: A thorough review of Greek and international literature dating 

after 1990 was carried out using “Google Scholar”. The tool “Key Social & Co-

operative Performance Indicators” by Co-operatives
UK

 was chosen; after permission 

was granted, the document was translated into Greek and localisation techniques were 

applied where necessary. The research population included members from three 

different Koi.S.P.E., those of Corfu, Chios and Chania. The KSCPIs were applied and 

a comparative assessment was conducted, having the Koi.S.P.E. of Corfu as a 

benchmark. Finally, structured interviews were carried out with each of the presidents 

of the co-operatives. 

Results: Having processed outcome data, it was evidenced that the Koi.S.P.E. of Corfu 

fulfils the key co-operative performance indicators to a high degree, followed by those 

of Chios and Chania, though no significant variations in overall performance were 

observed. 

Conclusions: The KSCPIs undoubtedly constitute a solid foundation on which co-

operatives are able to measure, monitor and report on their social, co-operative as well 

as environmental performance. Assuming that their goal is financial activity as well as 

rehabilitation and therapy, results from the application of KSCPIs can prove very 

useful to administrative authorities so as to continuously improve their services and 

products and also be able to fully integrate mental health patients on a professional and 

social level. Overall, the application of the tool proves that the activity of Koi.S.P.E. 

Co-operatives offers great Social Added Value. 

Key-words: Social Economy, Limited Liability Social Co-operative, Key Social & Co-

operative Performance Indicators, Performance, Social Co-operative Enterprise, Social 

Added Value. 
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ΔΗΑΓΧΓΖ 

Ζ θνηλσληθή νηθνλνκία ή ηξίηνο ηνκέαο, απνηειεί ην ρψξν ηεο νηθνλνκίαο πνπ 

βξίζθεηαη αλάκεζα ζηνλ ηδησηηθφ θαη ζην δεκφζην ηνκέα θαη ζηνλ νπνίν δηεμάγνληαη 

νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο κε νηθνλνκηθνχο θαη θνηλσληθνχο ζθνπνχο θαη ζηφρνπο. 

Κνηλσληθέο επηρεηξήζεηο είλαη νη επηρεηξήζεηο ή νη νξγαληζκνί κε νηθνλνκηθφ θαη 

θνηλσληθφ παξάιιεια ζθνπφ, πνπ θαιχπηνπλ αλάγθεο ηηο νπνίεο ν παξαδνζηαθφο 

ηδησηηθφο ηνκέαο ή ην θξάηνο αδπλαηνχλ λα θαιχςνπλ. 

χκθσλα κε ηνλ νξηζκφ πνπ δηαηππψζεθε ζην θαηαζηαηηθφ ηνπ Παγθφζκηνπ 

Οξγαληζκνχ Τγείαο (1946) ε πγεία είλαη «ε θαηάζηαζε ηεο πιήξνπο ζσκαηηθήο, 

ςπρηθήο θαη θνηλσληθήο επεμίαο θαη φρη κφλν ε απνπζίαο αζζέλεηαο ή αλαπεξίαο». 

Έηζη ινηπφλ, ε έλλνηα ηεο πγείαο, δελ απνδίδεηαη κφλν απφ ηελ ηαηξηθή, αιιά θαη απφ 

άιινπο παξάγνληεο φπσο είλαη ην πεξηβάιινλ, ε νηθνλνκία, ε εξγαζία θ.α.. 

Μέζσ ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο αλαδεηθλχεηαη έλα επηρεηξεκαηηθφ πξφηππν πνπ δελ 

κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί νχηε απφ ην κέγεζνο νχηε απφ ηνπο ηνκείο δξαζηεξηφηεηάο 

ηνπ, αιιά απφ ην ζεβαζκφ θνηλψλ αμηψλ φπσο ε ππεξνρή ηεο δεκνθξαηίαο, ηεο 

ζπκκεηνρήο ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ, ηνπ αηφκνπ θαη ησλ θνηλσληθψλ ζηφρσλ έλαληη 

ηνπ θεθαιαίνπ· ε πξνάζπηζε θαη ε εθαξκνγή ησλ αξρψλ ηεο αιιειεγγχεο θαη ηεο 

ππεπζπλφηεηαο· ε ζχλδεζε ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ κειψλ ρξεζηψλ κε ην γεληθφ 

ζπκθέξνλ· ν δεκνθξαηηθφο έιεγρνο απφ ηα κέιε· ε εζεινληηθή θαη αλνηθηή 

πξνζρψξεζε· ε απηνλνκία ζηε δηαρείξηζε θαη ε αλεμαξηεζία ζε ζρέζε κε ηηο δεκφζηεο 

αξρέο· θαη ε αμηνπνίεζε ηνπ κεγαιχηεξνπ κέξνπο ηνπ πιενλάζκαηνο ησλ θεξδψλ γηα 

ηελ επηδίσμε ζηφρσλ ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζηα κέιε· 

ζχκθσλα κε ην γεληθφ ζπκθέξνλ. 

ε επίπεδν Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.Δ.) έρνπλ γίλεη αμηνζεκείσηεο πξνζπάζεηεο 

θνηλσληθήο ελζσκάησζεο εππαζψλ νκάδσλ θαη ηδίσο ρξεζηψλ ππεξεζηψλ ςπρηθήο 

πγείαο, κε ηε ρξεκαηνδφηεζε απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν. Υαξαθηεξηζηηθέο 

επηρεηξήζεηο ηνπ ηξίηνπ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο είλαη νη Κνηλσληθνί πλεηαηξηζκνί 

Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο (Κνη..Π.Δ.), πνπ απνηεινχλ κνλάδεο ςπρηθήο πγείαο πνπ 

αζθνχλ παξάιιεια επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα κε ζθνπφ ηελ ελζσκάησζε 

αζζελψλ κε ςπρηθέο δηαηαξαρέο, πνπ βξίζθνληαη ππφ ηελ απεηιή θνηλσληθνχ 

απνθιεηζκνχ ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Δπίζεο ε ζπλεηαηξηζηηθή δξαζηεξηφηεηα κεηαμχ 

αηφκσλ κε ζνβαξά ςπρνθνηλσληθά πξνβιήκαηα, επαγγεικαηηψλ ηεο ςπρηθήο πγείαο 

θαη εξγαδνκέλσλ ζπκβάιιεη ζηελ απνθαηάζηαζε, ζηελ απφθηεζε δεμηνηήησλ θαη ζηελ 

"απηνλφκεζε" ησλ πξψησλ.  

Απφ ηε κειέηε ησλ παξαπάλσ ελλνηψλ πξνέθπςε ην εξεπλεηηθφ δεηνχκελν, ην νπνίν 

ζπλνςίδεηαη ζηα εμήο εξσηήκαηα: Πνηα ε θνηλσληθή & ζπλεηαηξηζηηθή απφδνζε ησλ 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%9F%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%A5%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%9F%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%A5%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%83%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1
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Κνη..Π.Δ Με πνηνλ ηξφπν κπνξνχλ απηέο νη απνδφζεηο λα πξνζδηνξηζηνχλ 

παξάγνληαο κεηξήζηκα θαη ζπγθξίζηκα απνηειέζκαηα;  πκβάιινπλ νη Κνη..Π.Δ. 

κέζσ ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ηνπο δξάζεσλ αιιά θαη ησλ θνηλσληθψλ ζθνπψλ ηνπο ζηελ 

Γεκφζηα Τγεία σο πξνζηηζέκελε αμία θαζψο επηρεηξνχλ θαη πινπνηνχλ δεπηεξνβάζκηα 

θαη ηξηηνβάζκηα πξφιεςε γηα ηνλ εηδηθφ πιεζπζκφ ελδηαθέξνληνο (ρξήζηεο ππεξεζηψλ 

ςπρηθήο πγείαο); Απνδεηθλχεηαη φηη απηή ε λέα κνξθή θνηλσληθήο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο δεκηνπξγεί Πξνζηηζέκελε Κνηλσληθή Αμία; Όπνπ ε 

Πξνζηηζέκελε Κνηλσληθή Αμία αθνξά ζηελ ζπκβνιή ησλ θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ 

ζε ρξεκαηηθνχο θαη κε φξνπο, ζηε κείσζε ηεο θηψρεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ 

απνθιεηζκνχ.  

Δλ θαηαθιείδη ε θίλεζε πάλσ ζην ελλνηνινγηθφ δίπνιν θνηλσληθή νηθνλνκία θαη 

ςπρηθή πγεία κε δεδνκέλν φηη δελ ππάξρνπλ ζηε δηεζλή θαη ειιεληθή βηβιηνγξαθία 

ηζρπξά ηεθκήξηα γηα ηηο θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο έξρεηαη λα θαιχςεη απηφ ην θελφ. ηε 

λέα απηή κνξθή θνηλσληθήο επηρείξεζεο ζηελ Διιάδα, δελ έρεη «κεηξεζεί» αθφκα ε 

απφδνζε, νχηε ζε νηθνλνκηθνχο, είηε ζε κε νηθνλνκηθνχο φξνπο, δελ έρεη γίλεη θάπνηα 

ζπγθξηηηθή κειέηε πιενλεθηεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη ε απφπεηξα απηνχ ηνπ 

πξνζδηνξηζκνχ ζα απνηειέζεη ζεκαληηθή εηζξνή ζην ζχζηεκα αμηνιφγεζεο ησλ 

παξεκβάζεσλ, νη νπνίεο έρνπλ ρξεκαηνδνηεζεί αδξά απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε γηα 

ηε κείσζε ησλ θνηλσληθψλ αληζνηήησλ. 
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Κεθάιαην 1
ν
  

 Φπρηθή πγεία - Φπρηθή Νόζνο - Πνιηηηθή Φπρηθήο Τγείαο 

 

1.1 Γεκόζηα Τγεία θαη Φπρηθή Τγεία - Δλλνηνινγηθέο πξνζεγγίζεηο 

Ζ Τγεία ζχκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ηνπ Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο (Π.Ο.Τ.) δελ 

πεξηιακβάλεη απιά «ηελ απνπζία λφζνπ ή αζζελείαο», αιιά είλαη κία «θαηάζηαζε 

πιήξνπο ζσκαηηθήο, ςπρηθήο θαη θνηλσληθήο επεμίαο» (WHO, 1958). Απηφ ζεκαίλεη 

φηη ε ηζφξξνπε παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαη ηελ παξνρή 

ππεξεζηψλ ςπρηθήο πγείαο γεγνλφο πνπ ζε πνιιά θξάηε δελ ζπκβαίλεη. Γελ δίλεηαη 

ηδηαίηεξε έκθαζε πνιιέο θνξέο φηαλ αλαθεξφκαζηε ζηελ πγεία.  

Ζ ςπρηθή πγεία θαηέρεη έλα πνιχ ζεκαληηθφ ηκήκα ζηε Γεκφζηα Τγεία (Γ.Y.). Αξθεί 

θαλείο λα αλαινγηζηεί φηη νη ςπρηθέο θαη ζπκπεξηθνξηθέο δηαηαξαρέο αληηπξνζσπεχνπλ 

ην 12% ηεο παγθφζκηαο επηβάξπλζεο ηεο Γεκφζηαο Τγείαο απφ λνζήκαηα, φηη νη 

ςπρηθέο δηαηαξαρέο απνηεινχλ ηηο 4 απφ ηηο 10 επηθξαηέζηεξεο αηηίεο αληθαλφηεηαο, 

ελψ νη πξνυπνινγηζκνί ζηελ πιεηνςεθία ησλ ρσξψλ δηεζλψο απνηεινχλ ιηγφηεξν απφ 

ην 1% ησλ ζπλνιηθψλ δαπαλψλ γηα ηελ πγεία. Δπηπξφζζεηα νη ςπρηθέο θαη 

ζπκπεξηθνξηθέο δηαηαξαρέο επεξεάδνπλ πάλσ απφ ην 25% ησλ αλζξψπσλ θάπνηα 

ζηηγκή ηεο δσήο ηνπο, ζε κία ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή, ελψ ην 10% ηνπ ελήιηθνπ 

πιεζπζκνχ πάζρεη απφ απηέο. Σέινο πεξηζζφηεξν απφ ην 40% ησλ ρσξψλ δελ έρνπλ 

πνιηηηθή γηα ηελ Φπρηθή πγεία θαη πάλσ απφ 90% ησλ ρσξψλ δελ έρνπλ πνιηηηθέο πνπ 

λα ζπκπεξηιακβάλνπλ ηα παηδηά θαη ηνπο εθήβνπο (Π.Ο.Τ., 2002a). 

Πέξα απφ ηελ πξναλαθεξζείζα αξηζκεηηθή πξνζέγγηζε πνπ δείρλεη αδηακθηζβήηεηα ηε 

ζεκαζία ηεο ςπρηθήο λφζνπ, ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί θαη ε ζεκαληηθφηεηα ηεο 

αλαπεξίαο πνπ θαηαιείπεη απηή. χκθσλα κε δεδνκέλα ηνπ Π.Ο.Τ. (WHO, 2004a), ην 

2004 ε ζπλνιηθή επηβάξπλζε ζε ηαζκηζκέλα Έηε Αλαπεξίαο (DALY‟S) ησλ 

ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ αλέξρεηαη ζην 13.1%  παγθνζκίσο. Δλδεηθηηθά ηεο ζπρλφηεηαο 

ηνπο είλαη φηη: 

 Πεξίπνπ ην 12-48% ηνπ παγθνζκίνπ πιεζπζκνχ ζα αληηκεησπίζεη θάπνηα 

ςπρηθή αζζέλεηα ζηελ δσή ηνπ. 
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 Πεξηζζφηεξνη απφ 75 εθαηνκκχξηα άλζξσπνη είλαη εμαξηεκέλνη απφ ην 

αιθνφι. 

 Πεξηζζφηεξνη απφ 15 εθαηνκκχξηα άλζξσπνη είλαη εμαξηεκέλνη απφ θάπνηα 

νπζία. 

 Πεξίπνπ 121 εθαηνκκχξηα άλζξσπνη πάζρνπλ απφ θαηάζιηςε 

Ζ πξφβιεςε ηνπ Π.Ο.Τ. γηα ηελ ζπρλφηεηα ησλ ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ ην έηνο 2015, 

παξνπζηάδεηαη ζηνλ πίλαθα 1. 

Δπίζεο ε κείδσλ θαηάζιηςε, ε θαηαλάισζε αιθνφι, ε δηπνιηθή ζπλαηζζεκαηηθή 

δηαηαξαρή (καληνθαηάζιηςε), ε ζρηδνθξέλεηα θαη ε ηδενςπραλαγθαζηηθή δηαηαξαρή 

ζπγθαηαιεγφηαλ, ην 1990, αλάκεζα ζηηο δέθα πξσηαξρηθέο αηηίεο πνπ πξνθαινχλ 

αληθαλφηεηα ζε παγθφζκην επίπεδν (Π.Ο.Τ.,2002b) 

Πίλαθαο 1: Πξφβιεςε πρλφηεηαο Φπρηθψλ Γηαηαξαρψλ 

Αηηία Παγθόζκηνο Πιεζπζκόο 

 0000 % 

Καηάζιηςε 74 778 5,3 

Γηπνιηθή δηαηαξαρή 14 931 1,1 

ρηδνθξέλεηα 17 573 1,2 

Δπηιεςία 7 529 0,5 

Αιθννιηζκφο 24 675 1,7 

Αιηζράηκεξ- Άλνηεο 13 938 1,0 

Γηαηαξαρή ηνπ Πάξθηλζνλ 1 863 0,1 

θιήξπλζε θαηά πιάθαο 1 612 0,1 

Δμαξηήζεηο 8 943 0,6 

Γηαηαξαρή Μεηαηξαπκαηηθνχ ηξεο 3 860 0,3 

Ηδεν-ςπραλαγθαζηηθή δηαηαξαρή 5 661 0,4 

Γηαηαξαρέο Παληθνχ 7 439 0,5 

 Πεγή: Π.Ο.Τ. (2003) 

Ζ  νπζηαζηηθή πξφνδνο ηεο επηζηήκεο ηεο θαξκαθνινγίαο θαζψο θαη ηα άικαηα ζε 

ζέκαηα θαηαλφεζεο ηεο ιεηηνπξγίαο, απεηθφληζεο θαη θπζηνινγίαο ηνπ Κεληξηθνχ 

Νεπξηθνχ πζηήκαηνο, νδήγεζαλ ζηε δηαζχλδεζε βηνινγηθψλ, ςπρνινγηθψλ θαη 

θνηλσληθψλ παξαγφλησλ. Ζ εθάζηνηε δηαηαξαρή ηεο αξκνληθήο αιιειεπίδξαζεο ησλ 
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παξαπάλσ παξαγφλησλ κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ αλάπηπμε δηαθφξσλ ςπρηθψλ 

δηαηαξαρψλ. 

Έηζη βηνινγηθνί παξάγνληεο φπσο ε ειηθία θαη ην θχιν, ςπρνινγηθνί παξάγνληεο 

φπσο νη ζρέζεηο παηδηψλ θαη γνλέσλ, αιιά θαη θνηλσληθνί παξάγνληεο φπσο ε 

αζηηθνπνίεζε, ε θηψρεηα θαη νη ηερλνινγηθέο αιιαγέο ζπζρεηίδνληαη κε ηηο ςπρηθέο 

θαη ζπκπεξηθνξηθέο δηαηαξαρέο (αθειιαξφπνπινο Π., 2004). 

Δπηπξφζζεηα παξάιιεια κε ηελ ςπρηθή δηαηαξαρή εμειίζζεηαη εθ παξαιιήινπ θαη 

κία δεχηεξε λφζνο, ην ζηίγκα. Σν ζηίγκα ζπκβνιίδεη ηελ ληξνπή θαη ηελ απφξξηςε 

θαη νδεγεί ζηνλ απνθιεηζκφ ηνπο ςπρηαηξηθνχο αζζελείο απφ δηάθνξνπο ηνκείο ηεο 

θνηλσληθήο δσήο ζηεξεί ηξαγηθά ηνπο αλζξψπνπο απφ ηελ αμηνπξέπεηα ηνπο θαη 

ηειηθά εκπνδίδεη ηελ πιήξε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ θνηλσλία. Ο Π.Ο.Τ. ειπίδεη φηη ην 

ζηίγκα θαη ν απνθιεηζκφο ζα κεησζεί, ε ςπρηθή πγεία ζα αλαγλσξηζηεί σο πξσηεχνλ 

ζέκα ηεο δεκφζηαο πγείαο θαη φηη ζα ιεθζνχλ κέηξα απφ ηηο θπβεξλήζεηο φινπ ηνπ 

θφζκνπ ψζηε λα βειηησζεί ε ςπρηθή πγεία (Π.Ο.Τ., 2002a). 

Σα ηειεπηαία ρξφληα νη Δπξσπαίνη πνιηηηθνί θαη νη επηζηήκνλεο ηεο ςπρηθήο πγείαο 

έρνπλ αλαπηχμεη ζεκαληηθφ δηάινγν ζε ζέκαηα Φπρηθήο Τγείαο. Απηφ πηζηνπνηείηαη 

απφ ηελ δηαθπβεξλεηηθή δηάζθεςε γηα ηελ Φπρηθή Τγεία ζην Διζίλθη ηνλ Ηαλνπάξην 

ηνπ 2005, ππφ ηεο αηγίδα ηνπ πνπ, ηεο Δ.Δ., ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο θαη ηεο 

Κπβέξλεζεο ηεο Φηλιαλδίαο (McDaid, D. et. al, 2005), ηελ έθδνζε ηεο πξάζηλεο 

βίβινπ γηα ηελ ςπρηθή πγεία (Green Paper on Mental Health, 2005), φζν θαη απφ  ην 

Δπξσπατθφ χκθσλν γηα ηελ Φπρηθή Τγεία θαη Δπεκεξία (European Pact for Mental 

Health and Well-Being, 2008) ζχκθσλα κε ην νπνίν βαζηθέο πξνηεξαηφηεηεο 

απνηεινχλ: 

 Ζ πξφιεςε ηεο θαηάζιηςεο θαη ησλ απηνθηνληψλ. 

 Ζ πξναγσγή ηεο ςπρηθήο πγείαο ησλ λέσλ. 

 Ζ ςπρηθή πγεία ζην εξγαζηαθφ πιαίζην. 

 Ζ ςπρηθή πγεία ησλ ειηθησκέλσλ.  

 Ζ αληηκεηψπηζε ηνπ ζηίγκαηνο. 
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1.2 Δηζαγσγή ζηελ Πνιηηηθή Φπρηθήο Τγείαο 

ε θάζε ρψξα θαη γηα θάζε Τπνπξγείν Τγείαο, ε χπαξμε κίαο ζαθψο δηαηππσκέλεο 

πνιηηηθήο γηα ηελ ςπρηθή πγεία είλαη έλα πνιχηηκν εξγαιείν παξέκβαζεο. Ο Π.Ο.Τ. 

ππνζηεξίδεη απηή ηελ άπνςε επί 30 θαη πιένλ έηε.  

Σα ηειεπηαία ρξφληα έρεη ζπζζσξεπηεί αξθεηή πείξα απφ ηελ αλάπηπμε πνιηηηθψλ, 

ζρεδίσλ δξάζεο θαη πξνγξακκάησλ γηα ηελ ςπρηθή πγεία. Τπνπξγεία Τγείαο, ηα νπνία 

είραλ κηα εζληθή πνιηηηθή γηα ηελ ςπρηθή πγεία, θαζψο θαη ζρέδηα δξάζεο θαη 

πξνγξάκκαηα επεξέαζαλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ  ηελ ςπρηθή πγεία ησλ πιεζπζκψλ ζε 

κεξηθέο ρψξεο  (European Pact for Mental Health and Well Being, 2008). 

Οξηζκέλα απφ ηα απνηειέζκαηα είλαη ηα εμήο: βειηίσζε ζηε νξγάλσζε θαη ηελ 

πνηφηεηα ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ, πξνζβαζηκφηεηα, θνηλνηηθή θξνληίδα, 

ζπκκεηνρή ησλ ρξεζηψλ ππεξεζηψλ θαη φζσλ ηνπο θξνληίδνπλ, βειηίσζε αξθεηψλ 

δεηθηψλ ηεο ςπρηθήο πγείαο. Ζ απνπζία πνιηηηθήο γηα ηελ ςπρηθή πγεία θαη ηεο 

αξκφδηαο δηεχζπλζεο ςπρηθήο πγείαο ζε έλα Τπνπξγείν Τγείαο κπνξεί λα έρεη 

αξλεηηθέο επηπηψζεηο (Pearson V., 1992). 

Παξά ηελ επξεία αλαγλψξηζε ηνπ γεγνλφηνο φηη ε εζληθή πνιηηηθή γηα ηελ ςπρηθή 

πγεία έρεη ηδηαίηεξε βαξχηεηα, ην 40,5% ησλ ρσξψλ δελ έρεη αλάινγε πνιηηηθή, θαη ην 

30,3% δελ έρεη πξφγξακκα (WHO, 2001a). Δπηπξνζζέησο, ππάξρεη ηεξάζηηα 

αλνκνηνγέλεηα ζηε κνξθή θαη ζην πεξηερφκελν ησλ πνιηηηθψλ θαη ησλ ζρεδίσλ δξάζεο 

γηα ηελ ςπρηθή πγεία ζε δηάθνξεο ρψξεο  (Hellenic Republic, Ministry of Health and 

Welfare, 2003). 

Ζ έθζεζε ηνπ Π.Ο.Τ. ην 2001 απαίηεζε κηα ζπλερή κεηαηφπηζε απφ ηε πεξίζαιςε ζηα 

ςπρηαηξηθά λνζνθνκεία θαη ζηα καθξάο παξακνλήο ηδξχκαηα πξνο ηελ παξνρή 

ππεξεζηψλ ςπρηθήο πγείαο ζηελ θνηλφηεηα, ππνζηεξίδνληαο φηη έλα ηέηνην κνληέιν 

παξάγεη θαιχηεξα απνηειέζκαηα, φπσο ε αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο δσήο, ν ζεβαζκφο 

ησλ αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ θαη φηη είλαη νηθνλνκηθψο πην απνδνηηθφ απφ ηε 

λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε. Ζ έθζεζε αλαγλψξηζε φηη νη ππεξεζίεο ςπρηθήο πγείαο ζηελ 

θνηλφηεηα ζπλεηζθέξνπλ ζεκαληηθά ζηε δηαζχλδεζε θαη κε άιινπο ηνκείο φπσο ε 

θαηνηθία θαη ε απαζρφιεζε (WHO, 2001b).  
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Πίλαθαο 2: Γηαθνξέο κεηαμύ πνιηηηθώλ, ζρεδίσλ δξάζεο θαη πξνγξακκάησλ γηα 

ηελ ςπρηθή πγεία. 

 ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΥΔΓΗΑ ΓΡΑΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ 

ΔΣΗΑΖ 

 -  Όξακα 

 - Αμίεο 

 - Αξρέο 

- Δπξείο ζηφρνη 

      - ηξαηεγηθέο 

- Υξνλνδηαγξάκκαηα 

      - Υξεκαηνδφηεζε 

   - πγθεθξηκέλεο 

Παξεκβάζεηο 

  - Πφξνη (πιηθνί θαη 

αλζξψπηλνη) 

- Πξνυπνινγηζκφο 

ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΔ 

Φπρηθή πγεία έλαληη 

άιισλ πξνβιεκάησλ 

πγείαο ή κεηαμχ ησλ 

δηαθφξσλ 

πξνβιεκάησλ ηεο 

ςπρηθήο πγείαο 

Σνκείο δξάζεο θαη είδε 

ζηξαηεγηθψλ 

Δίδε παξεκβάζεσλ 

γηα ηελ ςπρηθή πγεία 

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ Γεληθφ 
Γεληθφ ε εηδηθφ (ζχκθσλα 

κε ηηο ζηξαηεγηθέο) 
Δηδηθφ 

ΓΗΑΡΚΔΗΑ 
Μαθξά 

(5 έσο 10 έηε) 

Μέζε 

(3 έσο 8 έηε) 

χληνκε 

(1 έσο 5 έηε) 

ΓΔΧΓΡΑΦΗΚΖ 

ΠΔΡΗΟΥΖ 

Υψξα ή κεγάιε 

πεξηθέξεηα 
Υψξα ή κηθξή πεξηθέξεηα 

Υψξα ή ηνπηθή 

εκβέιεηα 

Πεγή: Π.Ο.Τ. 2003 

Σα ηειεπηαία 30 ρξφληα ζπληειέζηεθαλ ζεκαληηθέο θηλήζεηο πξνο ηελ 

απντδξπκαηνπνίεζε, δειαδή, πξνο ηελ κείσζε ηεο ρξήζεο ησλ αζχισλ, ζε πνιιέο 

Δπξσπατθέο ρψξεο. Αλ θαη ε ςπρηαηξηθή κεηαξξχζκηζε ηείλεη λα ηαπηηζηεί κε ηελ 

έλλνηα ηεο απφ-τδξπκαηνπνίεζεο, απνηειεί κηα πην ζχλζεηε δηαδηθαζία, ηεο νπνίαο 

βαζηθή ηδέα είλαη φηη ε ζέζε ησλ αζζελψλ δελ είλαη έγθιεηζηνη ζηα λνζνθνκεία. 

Δλαιιαθηηθά πξνηείλεηαη ε ιεηηνπξγία ελφο δηθηχνπ παξνρήο θνηλνηηθψλ ππεξεζηψλ 

ςπρηθήο πγείαο εθηφο λνζνθνκείνπ, πνπ ζα θαιχπηεη ζπλνιηθά θαη νιηζηηθά ηηο 

αλάγθεο ησλ αζζελψλ φπσο απηέο παξνπζηάδνληαη απφ ηνλ Π.Ο.Τ. 

Ζ απνηπρία ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ αζχισλ θαηαδείρζεθε απφ επαλεηιεκκέλεο 

απνηπρεκέλεο ζεξαπείεο ησλ ςπρηθά αζζελψλ, ηελ θαηαπάηεζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ 

λνζειεπνκέλσλ, ηε γεσγξαθηθή απνκφλσζε, ηελ επαγγεικαηηθή απνκφλσζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ απφ ηηο εμειίμεηο ζην πεδίν ηεο ςπρηθήο πγείαο, ην θαθφ ζχζηεκα 

ελεκέξσζεο θαη πιεξνθφξεζεο, ηελ αλαπνηειεζκαηηθή δηνίθεζε θαη δηαρείξηζε, ηνπο 
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πεξηνξηζκέλνπο νηθνλνκηθνχο πφξνπο, ηελ παληειή έιιεηςε εθπαίδεπζεο ηνπ 

πξνζσπηθνχ θαη ηέινο απφ ηελ απνπζία κεραληζκψλ ειέγρσλ θαη εθαξκνγήο 

δηαδηθαζηψλ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο (McDaid, D et. al, 2005). 

Σν Αζπιηθφ κνληέιν φπσο απηφ εθθξάδεηαη απφ ηα Φπρηαηξηθά Ννζνθνκεία 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ηα «7 δελ», φπνπ ην ςπρηαηξείν:  

 Γελ πηνζεηεί ηελ έλλνηα ηεο «πιήξνπο ππεξεζίαο ςπρηαηξηθήο θξνληίδαο» ζηα 

πιαίζηα ηνπ ηνκέα. 

 Γελ εμαζθαιίδεη ηελ ζεξαπεπηηθή ζπλέρεηα νπνηνπδήπνηε αηηήκαηνο ςπρηθήο 

πγείαο. 

 Γελ επλνεί ηνλ θαηακεξηζκφ επζχλεο. 

 Γελ επηηξέπεη ηελ αμηνιφγεζε ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ ςπρηθήο πγείαο. 

 Γελ αληηκεησπίδεη ηελ ρξνληφηεηα. 

 Γελ δηαπλέεηαη απφ ην πλεχκα ηεο απντδξπκαηηθήο θαη απνθαηαζηαζηαθήο 

θνπιηνχξαο.  

 Γελ ζεσξεί ηελ απνθαηάζηαζε ζαλ εληαία δηαδηθαζία ηεο ςπρηαηξηθήο πξάμεο 

(Θενδσξάθεο Π. θαη ζπλ, 2005). 

Ζ θνηλνηηθή ςπρηαηξηθή απνηειεί κηα έλλνηα θαη πξαθηηθή κε πνιιαπιέο ζεκαζίεο ζε 

επίπεδν ζεξαπεπηηθφ, νξγάλσζεο θαη ζπλεξγαζίαο κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ ππεξεζηψλ 

θαη θνξέσλ, αληηκεηψπηζεο ησλ ςπρηθά αζζελψλ θαη ηέινο ζε επίπεδν πξφιεςεο ησλ 

ςπρηθψλ λφζσλ.   

ηελ πξάμε, ε παξνρή ππεξεζηψλ ςπρηθήο πγείαο ζηελ θνηλφηεηα ζεκαίλεη ηελ 

αλάπηπμε ελφο κεγάινπ εχξνπο ππεξεζηψλ ζε ηνπηθφ επίπεδν. Ζ θνηλνηηθή ςπρηαηξηθή 

πεξίζαιςε ζεκαίλεη: 

 Οη ππεξεζίεο πνπ είλαη θνληά ζην ζπίηη ηνπ θάζε αζζελνχο, αιιά θαη ηα Γεληθά 

Ννζνθνκεία είλαη ζε ζέζε λα αληηκεησπίζνπλ νμέα πεξηζηαηηθά. 

 Ύπαξμε δνκψλ βξαρείαο παξακνλήο. 
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 Ζ ζεξαπεία θαη πεξίζαιςε πνπ ζα παξέρεηαη λα αληαπνθξίλεηαη ζηε δηάγλσζε ηεο 

ςπρηθήο αζζέλεηαο θαη ησλ αλαγθψλ ηνπ θάζε αζζελνχο. 

 Μεγάιν εχξνο παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ησλ 

πιεζπζκψλ ζηφρσλ. 

 Γπλαηφηεηα παξνρήο Τπεξεζηψλ Φπρηθήο Τγείαο απφ θηλεηέο κνλάδεο. 

 Ννκνζεζία πνπ λα ππνζηεξίδεη ηα αλσηέξσ. 

Βάζεη ησλ αλσηέξσλ θαηεπζχλζεσλ αξθεηέο ρψξεο πηνζέηεζαλ κηα κεηάβαζε 

ζεκαληηθήο θιίκαθαο, απφ ζπζηήκαηα βαζηζκέλα ζε αζπιηθέο λνζνθνκεηαθέο 

κνλάδεο, ζε ζπζηήκαηα βαζηζκέλα ζηελ θνηλφηεηα θαη ηελ θνηλνηηθή ςπρηαηξηθή, 

γεγνλφο πνπ νδήγεζε ζε ζνβαξή κείσζε ησλ θιηλψλ ζηα ςπρηαηξεία θαη, ζε κεξηθέο 

πεξηπηψζεηο, ζην θιείζηκφ ηνπο.  

Ζ Φπρηαηξηθή Μεηαξξχζκηζε ηνπ 1978 ζηελ Ηηαιία είλαη έλα παξάδεηγκα ηεο 

παξαπάλσ ηάζεο. Έηζη, ζηελ Σεξγέζηε, έθιεηζαλ ηα ςπρηαηξεία θαη 

αληηθαηαζηάζεθαλ απφ έλα θάζκα ππεξεζηψλ ζην επίπεδν ηεο θνηλφηεηαο, νη νπνίεο, 

πξνζέθεξαλ ςπρηαηξηθή θξνληίδα, ςπρνθνηλσληθή απνθαηάζηαζε θαη αληηκεηψπηδαλ 

ζεξαπεπηηθά ηα νμέα επεηζφδηα. Ξεθίλεζαλ πξνγξάκκαηα πξνζηαηεπφκελεο ζηέγαζεο 

θαη εξγαζίαο, ψζηε ηα άηνκα κε ςπρηθέο δηαηαξαρέο λα έρνπλ πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο 

έληαμεο ζηελ θνηλφηεηα. 

Αληίζηνηρεο νξγαλσκέλεο θνηλνηηθέο ππεξεζίεο ςπρηθήο πγείαο, έρνπλ αλαπηπρζεί ζε 

φιν ηνλ θφζκν, κεηαμχ άιισλ : ζηε Μειβνχξλε ζηελ Απζηξαιία, ζην Santos θαη ζην 

Rio Grande do Sol ζηε Βξαδηιία, ζηε Λίιιε ζηε Γαιιία, ζηε Siauliai ζηε Ληζνπαλία, 

ζηελ Αζηνχξηαο θαη ζηε Μαδξίηε ζηελ Ηζπαλία, θαη ηέινο ζε πνιιέο πεξηνρέο ζην 

Ζλσκέλν Βαζίιεην. 

 

1.3 Ζ κεηαξξύζκηζε ησλ ππεξεζηώλ ςπρηθήο πγείαο ζηελ Διιάδα 

Δπηδεκηνινγηθέο κειέηεο έδεημαλ φηη 14-16% ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ ηεο Διιάδαο 

πάζρεη απφ θάπνηνπ είδνπο ςπρηαηξηθή δηαηαξαρή, έλα πνζνζηφ ζε απφιπηε 

αληηζηνηρία κε ηα απνηειέζκαηα αληίζηνηρσλ κειεηψλ ζε ρψξεο ηεο Γπηηθήο Δπξψπεο, 
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ζηνηρεία πνπ επηβεβαηψζεθαλ θαη ζε πξφζθαηε επηδεκηνινγηθή έξεπλα ηνπ Τ.Τ.Κ.Α. 

(Μαπξέαο θαη ζπλ., 2011)  (πίλαθεο 3,4). 

Παξφια απηά δελ ππάξρνπλ αθφκα θαη ζήκεξα ζηε ρψξα καο επαξθείο θαηαγξαθέο ηνπ 

επηπέδνπ λνζεξφηεηαο (πνζνζηά επίπησζεο θαη επηπνιαζκνχ), ελψ δελ είλαη ζε 

ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν ε θιηληθή έξεπλα, ε αηηηνινγηθή έξεπλα θαη ε εθηίκεζε ησλ 

αλαγθψλ ηνπ πιεζπζκνχ ζε φηη αθνξά ζηελ ςπρηαηξηθή πεξίζαιςε 

 

Πίλαθαο 3: Δπηπνιαζκφο (%) Δλφο Μελφο Φπρηθψλ Γηαηαξαρψλ  

DIS-R/ICD-10. Άλδξεο 

Γηαηαξαρή 
Μ. Βξεηαλία 2007 

(18-64) 

Διιάδα 2009 

(18-74) 

Μεηθηή αγρψδεο – θαηαζιηπηηθή 7.6 2.4 

Γηαηαξαρή γεληθεπκέλνπ άγρνπο 3.6 2.6 

Καηαζιηπηηθφ επεηζφδην 2.2 2.2 

Φνβίεο 1.0 2.1 

Μεηθηή αγρψδεο – θαηαζιηπηηθή 7.6 2.4 

Γηαηαξαρή γεληθεπκέλνπ άγρνπο 3.6 2.6 

Καηαζιηπηηθφ επεηζφδην 2.2 2.2 

Πεγή: Π.Ο.Τ. (2003) 

Πίλαθαο 4: Δπηπνιαζκφο (%) Δλφο Μελφο Φπρηθψλ Γηαηαξαρψλ  

DIS-R/ICD-   10. Γπλαίθεο 

Γηαηαξαρή 
Μ. Βξεηαλία 2007 

(18-64) 

Διιάδα 2009 

(18-74) 

Μεηθηή αγρψδεο – θαηαζιηπηηθή 11.8 3.0 

Γηαηαξαρή γεληθεπκέλνπ άγρνπο 5.8 5.8 

Καηαζιηπηηθφ επεηζφδην 3.0 3.9 

Φνβίεο 2.4 3.9 

Ηδεν-ςπραλαγθαζηηθή δηαηαξαρή 1.5 2.2 

Γηαηαξαρή παληθνχ 1.4 2.5 

Κάζε Φπρηθή Γηαηαξαρή 21.5 13.0 

Πεγή: Π.Ο.Τ. (2003) 
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ηελ ρψξα καο κέρξη ην 1984 νη ππεξεζίεο ςπρηθήο πγείαο ηαπηίδνληαλ απνθιεηζηηθά 

κε ηα άζπια, βαζίδνληαλ ζην βην-ηαηξηθφ κνληέιν θξνληίδαο θαη ραξαθηεξίδνληαλ σο 

αθαηάιιειεο ηφζν γηα ηνπο αζζελείο φζν θαη γηα ην πξνζσπηθφ πνπ ηηο ζηειέρσλε. 

„Έλα απφ ηα βαζηθά πξνβιήκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο αθνξνχζε ηελ άληζε θαηαλνκή ησλ 

ππεξεζηψλ, κε ηελ ζπγθέληξσζε ησλ 9 κεγάισλ ςπρηαηξηθψλ ηδξπκάησλ αιιά θαη ηνπ 

ηαηξηθνχ θαη λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα. Σα ςπρηαηξηθά 

λνζνθνκεία θάιππηαλ ηηο αλάγθεο φινπ ηνπ πιεζπζκνχ, κε απνηέιεζκα ηελ ππεξ-

πιεξφηεηα ηνπο θαη ηελ κείσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ αιιά θαη 

ηελ απνθνπή ησλ αζζελψλ απφ ηνλ θνηλσληθφ ηνπο πεξίγπξν. Σν πξνζσπηθφ πνπ 

ζηειέρσλε ηα ηδξχκαηα απηά ήηαλ ζε κεγάιν βαζκφ αλεηδίθεπην, κε ζπλέπεηα ηελ 

απνπζία ζεξαπεπηηθψλ ζηφρσλ, παξά κφλν ηνλ θπζηθφ πεξηνξηζκφ ησλ αζζελψλ. 

πλέπεηα απηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο ήηαλ ε ζηηγκαηνπνίεζε ηφζν ησλ ςπρηθά αζζελψλ 

φζν θαη ησλ ίδησλ ησλ ππεξεζηψλ. „Έηζη, ε πνιηηηθή πνπ αλαπηχρζεθε ζηε ρψξα ήηαλ 

απνηέιεζκα ηεο επηηαθηηθήο αλάγθεο γηα νιηθή αλαζπγθξφηεζε ηνπ ππάξρνληνο 

ζπζηήκαηνο. Σν πξφγξακκα Φπραξγψο έγηλε ην ζχκβνιν απηήο ηεο αλαδφκεζεο θαη 

ηεο επηζηξνθήο ησλ ςπρηθά παζρφλησλ ζηελ θνηλσλία. 

Ζ θαηάζηαζε ζηελ Φπρηθή Τγεία άιιαμε ξηδηθά απφ ην 1984 φηαλ ε Δπξσπατθή 

Έλσζε πξνψζεζε επηηαθηηθά έλα πεληαεηέο ζρέδην δξάζεο κε απψηεξν ζηφρν ηελ 

πεξηθεξεηνπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ ςπρηθήο πγείαο θαη ηελ εγθαζίδξπζε ηφζν 

πξνιεπηηθψλ ππεξεζηψλ κέζα ζηελ θνηλφηεηα φζν θαη ππεξεζηψλ κέζα ζηα γεληθά 

λνζνθνκεία. Σελ ηειεπηαία εηθνζηπεληαεηία ε Διιάδα βξέζεθε ζε ηξνρηά ςπρηαηξηθήο 

κεηαξξχζκηζεο, κε ηελ έλλνηα ηεο εθ βάζξσλ αιιαγήο ηνπ ηξφπνπ παξνρήο 

ςπρηαηξηθψλ ππεξεζηψλ ζηελ ρψξα καο (Πινπκπίδεο Γ., 2009). 

Οη παξάγνληεο πνπ ζπληέιεζαλ ζηελ αλάπηπμε ηεο πνιηηηθήο γηα ηελ νινθιεξσηηθή 

αιιαγή ηνπ ζπζηήκαηνο ήηαλ κεηαμχ άιισλ: 

 Ζ αλεπάξθεηα ησλ πθηζηάκελσλ ππεξεζηψλ 

 Οη ξηδηθέο αιιαγέο ζηελ ςπρηαηξηθή πεξίζαιςε πνπ είραλ ζπληειεζηεί ηε 

δεθαεηία ηνπ 1970 ζε άιιεο Δπξσπατθέο ρψξεο (Βξεηαλία ,Ηηαιία, Γαιιία 

θηι) θαη ε αλάγθε λα αθνινπζήζεη ε Διιάδα ην παξάδεηγκά ηνπο σο λέν 

κέινο ηεο Δπξσπατθήο „Έλσζεο. 
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 Ζ αληίδξαζε πνπ είρε πξνμελήζεη ε δεκνζηνπνίεζε ηεο πεξίπησζεο ηνπ 

ςπρηαηξείνπ ηεο Λέξνπ (Madianos, M., 2002) θαζψο θαη ην θίλεκα 

επαγγεικαηηψλ ςπρηθήο πγείαο θαη ηδίσο ςπρηάηξσλ ζηελ ηδενινγηθή 

θαηεχζπλζε ηεο απνηδξπκαηνπνίεζεο ρξφλησλ αζζελψλ. 

Ση ζεκαίλεη φκσο ςπρηαηξηθή κεηαξξχζκηζε. Καηαξράο κεηαξξχζκηζε ζεκαίλεη 

αιιαγή. Άξα κεηαξξχζκηζε είλαη ε κεηαηξνπή ηνπ ζπζηήκαηνο (Τ.Τ.Κ.Α., 1992). 

Αιιάδεη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν παξέρνληαη νη ππεξεζίεο, ν ηφπνο ζηνλ νπνίν 

παξέρνληαη νη ππεξεζίεο θαη ν ρξφλνο θαηά ηνλ νπνίν παξέρνληαη νη ππεξεζίεο 

(Μαπξαηδψηνπ Κ., Αζήλα 2003a). Σν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ 

ηθαλφηεηα ησλ λέσλ ππεξεζηψλ λα πξνιακβάλνπλ ή λα παξεκβαίλνπλ έγθαηξα, ψζηε 

λα κεηψζνπλ ηελ έληαζε θαη ηηο ζπλέπεηεο ηεο θξίζεο (Μαπξαηδψηνπ Κ., Αζήλα 

2003b). 

Με ηνλ φξν «Φπρηαηξηθή Μεηαξξχζκηζε» λνείηαη ζχκθσλα κε ην Τ.Τ.Κ.Α. ην ζχλνιν 

ησλ παξεκβάζεσλ πνπ επηηξέπνπλ ζηνλ ςπρηθά αζζελή λα παξακείλεη ελεξγφο σο 

πνιίηεο, κέζα ζην νηθνγελεηαθφ ηνπ πεξηβάιινλ, κε απηνλνκία, νηθνλνκηθή δξάζε θαη 

θνηλσληθή έληαμε. Να έρεη δειαδή κηα δσή εληειψο δηάθνξε απφ εθείλε πνπ έρεη ν 

καθξνρξφληα έγθιεηζηνο ζην Φπρηαηξείν (Τπνπξγείν Τγείαο θαη Πξφλνηαο, 2001).  

Κεληξηθφο άμνλαο είλαη ε αλάπηπμε ησλ ππεξεζηψλ ζηελ θνηλφηεηα, ψζηε ν αζζελήο 

λα εμππεξεηείηαη θνληά ζην νηθνγελεηαθφ ηνπ πεξηβάιινλ θαη λα ππνζηεξίδεηαη απφ 

απηφ, δηαηεξψληαο κε φια ηα κέζα ηελ  θνηλσληθή ηνπ δξαζηεξηφηεηα (Π.Ο.Τ., 2005). 

Ζ εθαξκνγή ηεο Φπρηαηξηθήο Μεηαξξχζκηζεο μεθίλεζε ζηε ρψξα καο κε ηελ ςήθηζε 

ηνπ λφκνπ Ν.1397/83 ζρεηηθά κε ηελ ίδξπζε ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο, 

δηεπξχλζεθε κε ην Ν.2071/92 ζρεηηθφ κε ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηελ νξγάλσζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο πγείαο θαη παγηψζεθε κε ην Ν.2716/99 ζρεηηθφ κε ηελ αλάπηπμε θαη ηνλ 

εθζπγρξνληζκφ ησλ ππεξεζηψλ Φπρηθήο Τγείαο. 

Με ηνλ θνηλνηηθφ θαλνληζκφ 815/84 κε ηνλ νπνίν νπζηαζηηθά μεθηλά ε Φπρηαηξηθή 

Μεηαξξχζκηζε ζηελ Διιάδα αλαπηχζζνληαη ςπρηαηξηθά πξνγξάκκαηα πνπ 

πεξηιακβάλνπλ λέεο δνκέο εληφο θαη εθηφο Φπρηαηξείνπ. Πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί 

ε ζπλέρηζε ησλ ζεκαληηθψλ απηψλ πξσηνβνπιηψλ κεηαξξχζκηζεο κεηά ην πέξαο ηεο 

εηδηθήο ρξεκαηνδνηηθήο ζηήξημεο απφ ηελ Δ.Δ. ζηα ηέιε ηνπ 1995, ην Τπνπξγείν 

Τγείαο θαη Πξφλνηαο αλέιαβε κηα πην καθξνπξφζεζκε δέζκεπζε γηα ηε ζπλέρηζε ηεο 
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κεηαξξχζκηζεο ησλ ςπρηαηξηθψλ ππεξεζηψλ ζε φιε ηελ Διιάδα. Έηζη, αλαπηχρζεθε 

έλα δηαξθέο-δεθαεηνχο αλάπηπμεο- πξφγξακκα δξάζεσλ, πνπ ζηνρεχεη λα θαιχςεη 

ζηαδηαθά φιεο ηηο αλάγθεο ζε εζληθφ επίπεδν γηα ηελ πεξίνδν 2000-2009, κε ηελ 

νλνκαζία «Φπραξγώο», ην νπνίν ζηφρεπε ζηε ζπλέρηζε ηνπ ξπζκνχ θαη ηεο δπλακηθήο 

ηεο κεηαξξχζκηζεο κε κεγαιχηεξε έκθαζε ζηε ζεκαζία ηεο θνηλσληθήο επαλέληαμεο 

θαη ηεο εηζφδνπ ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν γηα ηα άηνκα κε πξνβιήκαηα ςπρηθήο πγείαο. Ζ 

θσδηθή ηνπ νλνκαζία πξνέξρεηαη απφ ηε κπζνινγηθή «Αξγψ» θαη ηελ επηζηξνθή ηνπ 

ρξπζφκαιινπ δέξαηνο. Ο ζπκβνιηζκφο παξαπέκπεη ζηελ «επηζηξνθή» ζηελ θνηλφηεηα 

ησλ αζζελψλ πνπ επηθέξεη ε Φπρηαηξηθή Μεηαξξχζκηζε. 

Σν πξφγξακκα δηακνξθψζεθε ην 1997 γηα ηελ πεξίνδν 1997-2006 θαη ην 2001 έγηλε ε 

πξψηε ηνπ αλαζεψξεζε γηα ηελ πεξίνδν 2001-2010. Ζ πεξίνδνο 1997-2001 απνηειεί 

ηελ Α΄ θάζε πινπνίεζεο θαη ε πεξίνδνο 2002-2008 απνηέιεζε ηε Β΄ θάζε. ήκεξα 

πινπνηείηαη ε Γ‟ θάζε, ε νπνία έρεη δηάξθεηα έσο ην 2015. 

χκθσλα κε ην πξφγξακκα νη ζηφρνη θαη ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα 

θσδηθνπνηνχληαη σο εμήο: 

Α) Ζ αλάπηπμε δνκψλ θαη ππνδνκψλ κε βάζε ηηο αξρέο ηεο Σνκενπνίεζεο θαη ηεο 

Κνηλνηηθήο Φπρηαηξηθήο, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε ζπλέρεηα ηεο ςπρηαηξηθήο 

θξνληίδαο. 

Β) Ο απντδξπκαηηζκφο, ε ςπρνθνηλσληθή απνθαηάζηαζε θαη ε θνηλσληθή επαλέληαμε 

3500 αζζελψλ κε καθξά παξακνλή ζηα Φπρηαηξηθά Ννζνθνκεία ηεο ρψξαο. 

Γ) Ζ δηαζθάιηζε ηεο πιήξνπο επάξθεηαο φζνλ αθνξά ηελ πξσηνβάζκηα θξνληίδα, ηελ 

εμσλνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε, αιιά θαη ηε λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε ζην πιαίζην ηνπ 

Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ. 

Γ) Ζ αλάπηπμε ππεξεζηψλ Φπρηθήο Τγείαο, πνπ έρνπλ ζθνπφ ηελ πξφιεςε, ηε 

δηάγλσζε, ηε ζεξαπεία, ηελ πεξίζαιςε, θαζψο θαη ηελ ςπρνθνηλσληθή απνθαηάζηαζε 

θαη θνηλσληθή επαλέληαμε ησλ αηφκσλ κε ςπρηθέο δηαηαξαρέο απηηζηηθνχ ηχπνπ θαη κε 

καζεζηαθά πξνβιήκαηα. 

Δ) Ζ αλάπηπμε δξάζεσλ πξφιεςεο θαη άκεζεο παξέκβαζεο ζηελ θξίζε ησλ ρξεζηψλ 

εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ 
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Σα απνηειέζκαηα ησλ δξάζεσλ γηα ηελ πεξίνδν 1984-1996 ήηαλ ηα εμήο (Madianos, 

M.et. al, 1999): 

 Μείσζε αξηζκνύ θιηλώλ: ν ζπλνιηθφο αξηζκφο θιηλψλ κεηψζεθε ζην 

0.96/ 1000 θαηνίθνπο. Οη εμσηεξηθέο ππεξεζίεο απμήζεθαλ ζε φιεο ηηο 

πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο, ηδηαίηεξα ζε πεξηνρέο κε πςειή θνηλσληθν-

νηθνλνκηθή αλάπηπμε. 

 Αύμεζε πξνζσπηθνύ: ζην ζχλνιν ηεο ρψξαο, ην πνζνζηφ ηνπ 

πξνζσπηθνχ πνπ εξγαδφηαλ ζε ππεξεζίεο θνηλνηηθήο ςπρηαηξηθήο, αλά 

100000 θαηνίθνπο, απμήζεθε απφ 41.2 πνπ ήηαλ ην 1990 ζε 55.0 ην 1996. 

Αλαθνξηθά κε ηελ γεσγξαθηθή θαηαλνκή ηνπ πξνζσπηθνχ ππήξραλ 

αξθεηέο αληζφηεηεο. Έηζη ζε πεξηνρέο φπσο ε Αηηηθή, ε θεληξηθή 

Μαθεδνλία θαη ε Θεζζαιία ε αλαινγία πξνζσπηθνχ-πιεζπζκνχ έθηαζε 

ζηα πςειφηεξα επίπεδα (71.5 /100000), ελψ ζε πεξηνρέο φπσο ε 

Πεινπφλλεζνο θαη ηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ ε αλαιφγηα απηή παξέκεηλε 

ρακειή. 

 Δλζσκάησζε κε Τπεξεζίεο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο: ε 

ελζσκάησζε ησλ ςπρηάηξσλ ζε ππεξεζίεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο 

θαίλεηαη λα είλαη άληζε γηα ηελ πεξίνδν 1984-1996. Σν 1996 κφλν 40 

ςπρίαηξνη εξγάδνληαλ ζε 55 απφ ηα 178 αγξνηηθά θέληξα πγείαο.  

 Αύμεζε ηνπ πνζνζηνύ εμηηεξίσλ: ζε πεξηθέξεηεο φπνπ πξνυπήξραλ 

ςπρηαηξηθέο ππεξεζίεο (θπξίσο ςπρηαηξηθά λνζνθνκεία), ηα πνζνζηά 

εμηηεξίσλ ήηαλ κεγαιχηεξα θαηά ηελ αξρηθή πεξίνδν ηεο ςπρηαηξηθήο 

κεηαξξχζκηζεο (1984-1987) ζε ζρέζε κε ηελ πεξίνδν 1990-1993, φρη φκσο 

ζε ζεκαληηθφ βαζκφ.  

Δπηπιένλ θαηά ηελ πεξίνδν 1984-1994 (www.ygeia-pronoia.gr): 

 Μεηψζεθε ν αξηζκφο ησλ θιηλψλ ζηα ςπρηαηξηθά λνζνθνκεία ηνπ 

δεκφζηνπ ηνκέα θαηά 40%  

 Μεηψζεθε ν αξηζκφο ησλ θιηλψλ ζηα ςπρηαηξηθά λνζνθνκεία ηνπ 

ηδησηηθνχ ηνκέα θαηά 23%,  
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 Απμήζεθε ν αξηζκφο ησλ ςπρηάηξσλ θαηά 84% θαη  

 Απμήζεθε ν αξηζκφο ησλ επαγγεικαηηψλ ςπρηθήο πγείαο θαηά 36%  

 Μεηψζεθε ν κέζνο ρξφλνο παξακνλήο ζηα δεκφζηα ςπρηαηξηθά 

λνζνθνκεία απφ 207 εκέξεο ην 1983 ζε 117 ην 1994, ελψ αληίζεηα 

παξαηεξείηαη αχμεζε ζηηο ηδησηηθέο θιηληθέο, απφ 66,1 εκέξεο ην 1983 ζε 

97 εκέξεο ην 1994). 

ηνλ πίλαθα 5 παξαηίζεληαη ζπλνπηηθά ηα απνηειέζκαηα ηεο ςπρηαηξηθήο 

κεηαξξχζκηζεο 1980-2000 θαη ζηνλ πίλαθα 6 ε θαηαλνκή φισλ ησλ λέσλ θνηλνηηθψλ 

ππεξεζηψλ ςπρηθήο πγείαο αλά πγεηνλνκηθή πεξηθέξεηα. 

Πίλαθαο  5: Απνηειέζκαηα Φπρηαηξηθήο Μεηαξξχζκηζεο 1980-2000 

Παξνρέο Τπεξεζηώλ Φπρηθήο Τγείαο 1980 2000 

Υξφληνη Αζζελείο ζηα δεκφζηα ςπρηαηξηθά λνζνθνκεία 

(δηαζέζηκεο θιίλεο)  
5.677 2.922 

Φπρηαηξηθά Σκήκαηα ζε Γεληθά Ννζνθνκεία (θιίλεο)  16 361 

Κέληξα Φπρηθήο Τγείαο  6 28 

Ηαηξνπαηδαγσγηθά Κέληξα  8 36 

Κέληξα Ζκέξαο / Δξγαζηήξηα / πλεηαηξηζκνί / Ξελψλεο / 

Οηθνηξνθεία  
40 4.317 

Πεγή: Δθ ησλ πζηέξσλ αμηνιφγεζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ Δζληθνχ ρεδίνπ Γξάζεο «Φπραξγψο». 
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Πίλαθαο  6: Καηαλνκή φισλ θνηλνηηθψλ ππεξεζηψλ ςπρηθήο πγείαο ζηελ Διιάδα. 

 

Πεγή: Δθ ησλ πζηέξσλ (ex-post) αμηνιφγεζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ Δζληθνχ ρεδίνπ Γξάζεο 

«Φπραξγψο». 
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Κεθάιαην 2
ν
   

Κνηλσληθή Οηθνλνκία – Κνηλσληθή Δπηρεηξεκαηηθόηεηα 

 

2.1 Σν ελλνηνινγηθό πιαίζην ηεο Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο - Κνηλσληθνύ 

Κεθαιαίνπ -  Κνηλσληθήο Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο 

Με ηνλ  φξν Κνηλσληθφ Κεθάιαην ελλννχκε ηελ ηθαλφηεηα ησλ αλζξψπσλ λα 

ζπλελψλνπλ ηηο δπλάκεηο ηνπο, λα ζπλεξγάδνληαη καδί γηα θνηλνχο ζθνπνχο ζε νκάδεο 

θαη νξγαλψζεηο (Καδάθνο Π., 2005). Με άιια ιφγηα είλαη ε ηθαλφηεηα λα εμαζθαιίδεη 

θαλείο σθειήκαηα κέζα απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δίθηπα θαη άιιεο θνηλσληθέο δνκέο 

(Κνληφξδνο ., 2004). Ο Putnam «κεηξάεη» ην θνηλσληθφ θεθάιαην κε δείθηεο φπσο ν 

βαζκφο ζπκκεηνρήο ζε εζεινληηθέο νξγαλψζεηο, ε εθδήισζε εκπηζηνζχλεο απέλαληη 

ζηηο αξρέο, ε αλάγλσζε εθεκεξίδσλ, θαη κε άιινπο αλάινγνπο δείθηεο (Putnam R. D., 

2004). 

Ζ Κνηλσληθή Οηθνλνκία ή ηξίηνο ηνκέαο απνηειεί ην ρψξν ηεο νηθνλνκίαο πνπ 

βξίζθεηαη αλάκεζα ζηνλ ηδησηηθφ θαη ζην δεκφζην ηνκέα θαη ζηνλ νπνίν δηεμάγνληαη 

νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο κε νηθνλνκηθνχο θαη θνηλσληθνχο ζθνπνχο θαη ζηφρνπο. 

Κνηλσληθέο επηρεηξήζεηο είλαη νη επηρεηξήζεηο ή νη νξγαληζκνί κε νηθνλνκηθφ θαη 

θνηλσληθφ παξάιιεια ζθνπφ, πνπ θαιχπηνπλ αλάγθεο ηηο νπνίεο ν παξαδνζηαθφο 

ηδησηηθφο ηνκέαο ή ην θξάηνο αδπλαηνχλ λα θαιχςνπλ θαη δξαζηεξηνπνηνχληαη θπξίσο 

ζηνπο ηνκείο ηεο πξφλνηαο (παξνρή πξνζσπηθψλ ππεξεζηψλ πξνζαξκνζκέλσλ ζηηο 

αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο ειηθησκέλσλ, πξνζθχγσλ, κεηαλαζηψλ, θπιαθηζκέλσλ, 

θαθνπνηεκέλσλ γπλαηθψλ θηι), ηνπ πεξηβάιινληνο, ηνπ ηνπξηζκνχ, ηνπ πνιηηηζκνχ.  

Ζ Κ.Ο. δελ απνηειεί κηα λέα έλλνηα, θαζψο ήηαλ πάληνηε ζπλπθαζκέλε κε ηδηαίηεξεο 

ηδενινγηθέο αληηιήςεηο πνπ θπξηάξρεζαλ κε πεξηζζφηεξε έληαζε απφ ηνλ 18
ν
 αηψλα 

θαη έπεηηα (Ninacs W.et. al, 2002). Δπηπιένλ, απφ ηελ επηζθφπεζε ηεο ζρεηηθήο 

βηβιηνγξαθίαο δηαπηζηψλεηαη φηη δελ πθίζηαηαη έλαο θαζνιηθά απνδεθηφο νξηζκφο ηεο 

Κ.Ο. (Υξπζάθεο Μ. θαη ζπλ, 2002). Χζηφζν ζρεδφλ φιεο νη επηζηεκνληθέο εξγαζίεο 

θαη κειέηεο δηεζλψο πνπ αθνξνχλ ζηελ Κ.Ο. πεξηγξάθνπλ ηνλ ελ ιφγσ ηνκέα κε φξνπο 

πνπ αληηζηνηρνχλ ζε ηξεηο θχξηεο θαηεγνξίεο νξγαληζκψλ νη νπνίνη θαη απνηεινχλ 

επηκέξνπο ζπληζηψζεο ηνπ.  
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Δλαιιαθηηθά κε ηνλ φξν θνηλσληθή νηθνλνκία, ή νξζφηεξα κε ηνλ φξν αιιειέγγπα 

νηθνλνκία ή ράξηλ επθνιίαο, ηξίηνο ηνκέαο, ελλννχκε κε έλα επξχ νξηζκφ (θαη παξφιν 

πνπ νη πξνεγνχκελνη φξνη δελ είλαη ηειηθά ηαπηφζεκνη), κηα νηθνλνκία αλζξψπηλσλ 

θαη νηθνινγηθψλ κεγεζψλ, βαζηζκέλε απφ πνζνηηθή άπνςε ζην κηθξφ θαη ην ηνπηθφ 

θαη απφ πνηνηηθή άπνςε ζηνλ (πξνθνξηθφ) ιφγν, ζηελ άκεζε δεκνθξαηία θαη ηελ 

ηζνθαηαλνκή εμνπζίαο, κε θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηελ εμππεξέηεζε ηνπ ζπιινγηθνχ 

ζπκθέξνληνο  θαη ηελ κε επηδίσμε θέξδνπο (www.epohi.gr). 

χκθσλα κε ηελ αηηηνινγηθή έθζεζε ηνπ λφκνπ πνπ νξηνζεηεί ηελ Κ.Ο. ζηελ ρψξα καο 

σο βαζηθνχο ζηφρνπο (Αηηηνινγηθή Έθζεζε Ν.4019/2011, 2011): 

α) ηελ δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ε θνηλσληθή έληαμε επάισησλ νκάδσλ 

β) ηελ θάιπςε θνηλσληθψλ αλαγθψλ, εηδηθφηεξα κέζσ ηεο ελίζρπζεο ηεο θνηλσληθήο 

θαη αιιειέγγπαο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηεο θνηλσληθήο θαηλνηνκίαο θαη 

γ) ηελ ελίζρπζε ηεο ηνπηθήο αλάπηπμεο θαη ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο  

Ζ ελίζρπζε θαη ελδπλάκσζε ηνπ ηνκέα ηεο Κ.Ο., βαζίδεηαη, κεηαμχ άιισλ, ζηε 

δηαπίζησζε φηη ζε φιεο ζρεδφλ ηηο ρψξεο ηεο Δ.Δ. ν ηνκέαο απηφο έρεη ιεηηνπξγήζεη 

απνηειεζκαηηθά σο κέζν έληαμεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο φρη κφλν ησλ εππαζψλ 

θνηλσληθά νκάδσλ αιιά θαη ελφο απμαλφκελνπ ηκήκαηνο ηνπ πιεζπζκνχ πνπ 

πιήηηεηαη απφ ηελ αλεξγία κέζσ θαηλνηφκσλ θαη θνηλσληθά πξνζαλαηνιηζκέλσλ 

δξαζηεξηνηήησλ αιιά θαη σο απνηειεζκαηηθφ κέζν θάιπςεο ησλ νινέλα 

απμαλφκελσλ αλαγθψλ γηα θνηλσληθέο ππεξεζίεο.  

 

2.2 Ζ ζεζκηθή – λνκηθή πξνζέγγηζε ζηελ Κνηλσληθή Οηθνλνκία 

Μέρξη πξφζθαηα, ζην ειιεληθφ ζεζκηθφ πιαίζην ππήξρε απνζπαζκαηηθή αλαγλψξηζε 

ηκεκάησλ ηνπ ηνκέα ηεο Κ.Ο. θαη επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη θπξίσο κεξηθψλ κνξθψλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ ζπλδπάδνπλ ην «επηρεηξείλ» κε ηελ θνηλή σθέιεηα θαη ην θνηλσληθφ 

ζπκθέξνλ. Ζ δξαζηεξηνπνίεζε ζηνλ ηνκέα ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο θαη θνηλσληθήο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο κεηαθξαδφηαλ αλαγθαζηηθά ζηε ζχζηαζε ελφο κε 

θεξδνζθνπηθνχ νξγαληζκνχ ή ελφο ζσκαηείνπ κε αδπλακία ζπλδπαζκνχ ηεο 

θνηλσληθήο σθέιεηαο κε ηελ ππφ πξνυπνζέζεηο επηδίσμε ηνπ θέξδνπο. 
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Yπήξρε κέρξη πξφηηλνο κεγάινο πξνβιεκαηηζκφο γηα ην πνηα ζεσξείηαη θνηλσληθή 

επηρείξεζε, δηφηη δελ ππήξρε λνκνζεηηθφ θαη ζεζκηθφ πιαίζην πνπ ηηο θαζνξίδεη. 

Δληνχηνηο, ε ζχγρξνλε πξαθηηθή θαηεγνξηνπνηεί ηηο θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο αλάινγα 

κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θαη ηηο αξρέο ιεηηνπξγίαο ηνπο. 

Πξφζθαηα ε ρψξα καο απέθηεζε λνκηθφ – ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηελ Κ.Ο. Δίλαη ν 

Ν.4019/2011 κε ηίηιν «Κνηλσληθή Οηθνλνκία θαη Κνηλσληθή 

Δπηρεηξεκαηηθόηεηα»  

ην λφκν απηφ σο Κνηλσληθή Οηθνλνκία νξίδεηαη ην ζχλνιν ησλ νηθνλνκηθψλ, 

επηρεηξεκαηηθψλ, παξαγσγηθψλ θαη θνηλσληθψλ δξαζηεξηνηήησλ, νη νπνίεο 

αλαιακβάλνληαη απφ λνκηθά πξφζσπα ή ελψζεηο πξνζψπσλ, ησλ νπνίσλ ν 

θαηαζηαηηθφο ζθνπφο είλαη ε επηδίσμε ηνπ ζπιινγηθνχ νθέινπο θαη ε εμππεξέηεζε 

γεληθφηεξσλ θνηλσληθψλ ζπκθεξφλησλ. Δπίζεο πιινγηθόο θνπόο είλαη ε 

πξνψζεζε ησλ δξάζεσλ ζπιινγηθφηεηαο θαη ε πξνζηαζία ησλ ζπιινγηθψλ αγαζψλ 

κέζσ αλαπηπμηαθψλ, νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ πξσηνβνπιηψλ ηνπηθνχ, 

πεξηθεξεηαθνχ ή επξχηεξνπ ραξαθηήξα. Χο ηέηνηεο δξάζεηο λννχληαη ηδίσο νη 

πνιηηηζηηθέο, νη πεξηβαιινληηθέο, νη νηθνινγηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ε αμηνπνίεζε θαη 

αλάδεημε ηνπηθψλ πξντφλησλ, ε παξνρή θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ. 

Πεξαηηέξσ σο Έληαμε ν λφκνο νξίδεη ηε δηαδηθαζία θνηλσληθήο ελζσκάησζεο 

αηφκσλ πνπ αλήθνπλ ζηηο εππαζείο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ, θπξίσο κέζσ ηεο 

πξνψζεζήο ηνπο ζηελ απαζρφιεζε, ελψ ηέινο Δππαζείο Οκάδεο Πιεζπζκνύ, 

γεληθά, λννχληαη νη θνηλσληθέο νκάδεο πιεζπζκνχ, ησλ νπνίσλ ε ζπκκεηνρή ζηελ 

θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή δσή δπζρεξαίλεηαη, είηε εμαηηίαο θνηλσληθψλ θαη 

νηθνλνκηθψλ πξνβιεκάησλ, είηε εμαηηίαο ζσκαηηθήο ή ςπρηθήο ή λνεηηθήο ή 

αηζζεηεξηαθήο αλαπεξίαο, είηε εμαηηίαο απξφβιεπησλ γεγνλφησλ, ηα νπνία 

επεξεάδνπλ ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο ηνπηθήο ή επξχηεξα πεξηθεξεηαθήο 

νηθνλνκίαο. 

Χο θνξέαο Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο, φπσο πξναλαθέξζεθε νξίδεηαη ε Κνηλ..Δπ., ε 

νπνία δηαθξίλεηαη ζε ηξείο θαηεγνξίεο αλάινγα κε ηνλ εηδηθφηεξν ζθνπφ ηεο.  

α) Κνηλσληθέο πλεηαηξηζηηθέο Δπηρεηξήζεηο Έληαμεο, νη νπνίεο αθνξνχλ ζηελ 

έληαμε ζηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή δσή ησλ αηφκσλ πνπ αλήθνπλ ζηηο Δπάισηεο 

Οκάδεο Πιεζπζκνχ. Οη Κνηλσληθνί πλεηαηξηζκνί Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο 
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(Κνη..Π.Δ.) ζεσξνχληαη απηνδηθαίσο Κνηλσληθέο πλεηαηξηζηηθέο Δπηρεηξήζεηο 

Έληαμεο θαη ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ.  

β) Κνηλσληθέο πλεηαηξηζηηθέο Δπηρεηξήζεηο Κνηλσληθήο Φξνληίδαο, νη νπνίεο 

αθνξνχλ ζηελ παξαγσγή θα παξνρή πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ θνηλσληθνχ - 

πξνλνηαθνχ ραξαθηήξα ζε ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο πιεζπζκνχ, φπσο νη ειηθησκέλνη, ηα 

βξέθε, ηα παηδηά, ηα άηνκα κε αλαπεξία θαη ηα άηνκα κε ρξφληεο παζήζεηο. 

γ) Κνηλσληθέο πλεηαηξηζηηθέο Δπηρεηξήζεηο πιινγηθνύ θαη Παξαγσγηθνύ 

θνπνύ, νη νπνίεο αθνξνχλ ζηελ παξαγσγή πξντφλησλ θαη παξνρή ππεξεζηψλ γηα ηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηεο ζπιινγηθφηεηαο (πνιηηηζκφο, πεξηβάιινλ, νηθνινγία, 

εθπαίδεπζε, παξνρέο θνηλήο σθέιεηαο, αμηνπνίεζε ηνπηθψλ πξντφλησλ, δηαηήξεζε 

παξαδνζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη επαγγεικάησλ θ.α.) πνπ πξνάγνπλ ην ηνπηθφ θαη 

ζπιινγηθφ ζπκθέξνλ, ηελ πξνψζεζε ηεο απαζρφιεζεο, ηελ ελδπλάκσζε ηεο 

θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη ηελ ελδπλάκσζε ηεο ηνπηθήο ή πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο. 

Οη Κνη..Π.Δ. ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ελζσκαηψλνληαη ζην λνκνζεηηθφ πιαίζην ησλ 

Κνηλ..Δπ. Χζηφζν, εθαξκφδνληαη πξσηίζησο νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 12 Ν. 

2716/1999 φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, θαη επί ησλ ινηπψλ ζεκάησλ o λένο λφκνο. 

 

2.3 Μνξθέο Κνηλσληθώλ Δπηρεηξήζεσλ   

Σα ηειεπηαία ρξφληα ζηελ Διιάδα έρνπλ αλαπηπρζεί νξγαλψζεηο κε επηρεηξεκαηηθφ 

ελδηαθέξνλ, νη νπνίεο ζπλδπάδνπλ ηνπο θνηλσληθνχο κε ηνπο νηθνλνκηθνχο 

παξαγσγηθνχο ζηφρνπο θαη πξνζεγγίδνπλ ηελ έλλνηα ησλ θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ. 

Οη δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ππάξρνπλ είλαη:  

 Οη πλεηαηξηζηηθέο νξγαλψζεηο θαη επηρεηξήζεηο  

 Οη Κνηλσληθνί πλεηαηξηζκνί Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο (Κνη..Π.Δ.)  

 Οη Αζηηθέο Δηαηξείεο  

 Οη Δ.Π.Δ. θαη Ο.Δ. πνπ πιεξνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο  

 Οη Δπηρεηξήζεηο ηεο Απηνδηνίθεζεο (Δηαηξείεο Λατθήο Βάζεο, ε ακηγήο ή 

κηθηή επηρείξεζε ησλ Ο.Σ.Α., νη δηαδεκνηηθέο θαη δηθνηλνηηθέο επηρεηξήζεηο, νη 
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Γεκνζπλεηαηξηζηηθέο Αλψλπκεο Δηαηξείεο, νη Αλψλπκεο εηαηξείεο Λατθήο 

Βάζεο θαη Δ.Π.Δ.)  

 Κνηλσληθέο επηρεηξήζεηο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ απφ Αλαπηπμηαθέο πκπξάμεηο 

ζηα πιαίζηα ηνπ Α΄ Κχθινπ ηεο EQUAL [(κε ηε κνξθή ηεο Α.Μ.Κ.Δ., Δ.Π.Δ., 

ηεο θνηλσληθήο δηθαηφρξεζεο (social franchising) θαη ηεο ζεξκνθνηηίδαο 

επηρεηξήζεσλ (business incubator)]  

 Σα Ηδξχκαηα (πνπ δηαζέηνπλ ραξαθηεξηζηηθά θνηλσληθψλ νξγαληζκψλ)  

 Φνξείο θαη εηαηξηθά ζρήκαηα πνπ αλαπηχζζνπλ πξσηνβνπιίεο γηα έληαμε ζηελ 

απαζρφιεζε αηφκσλ απνθιεηζκέλσλ απφ ηελ αγνξά εξγαζίαο (πξνγξάκκαηα 

θαηαπνιέκεζεο απνθιεηζκνχ, Horizon, Now, Youthstart, Integra, Φπραξγψο)  

 Αλαπηπμηαθέο πκπξάμεηο ηεο θ.π. EQUAL α‟ θαη β‟ θχθινπ  

 Φνξείο θαη εηαηξηθά ζρήκαηα κε ζαθή πξννξηζκφ ηελ αλάπηπμε ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο απφ κεηνλεθηηθέο νκάδεο πιεζπζκνχ ή ζε κεηνλεθηηθέο 

γεσγξαθηθέο πεξηνρέο (Κ.Π. LEADER, EQUAL θ.ά.)  

 Οξγαλψζεηο θαη Γνκέο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη ηνπ θαηαλαισηή, ηεο πνηφηεηαο δσήο θαη ζηελ παξνρή 

θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ  

 ρήκαηα πνπ εληάζζνληαη ζηα Δπξσπατθά πξνγξάκκαηα θαη Πξσηνβνπιίεο 

θαη Σνπηθά χκθσλα Απαζρφιεζεο  

 Σα Αζηηθά σκαηεία (Με Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο) ή Αιιεινβνεζεηηθφ 

σκαηείν ή Σακείν  

 Γνκέο, Γίθηπα πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ζηα πιαίζηα ηεο θ.π. Equal ά θχθινπ απφ 

Αλαπηπμηαθέο πκπξάμεηο ζην κέηξν ηεο Κνηλσληθήο νηθνλνκίαο (Υξπζάθεο 

θ.ά. 2000).  

Ζ κία απφ ηηο ηξεηο κεγάιεο θαηεγνξίεο νξγαλψζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη εληφο ησλ 

νξίσλ ηεο Κ.Ο., είλαη νη ζπλεηαηξηζκνί. Παξφηη νη ζπλεηαηξηζκνί είλαη αλακθηζβήηεηα 

κέξνο ηεο νηθνλνκίαο ηεο αγνξάο, δηαθέξνπλ ξηδηθά απφ κηα παξαδνζηαθή επηρείξεζε. 

Ζ θεξδνζθνπηθή επηρείξεζε έρεη σο ζθνπφ ηεο λα κεγηζηνπνηεί ηα θέξδε ζην θεθάιαην 

πνπ έρεη επελδπζεί ζηελ επηρείξεζε, ή θαη λα δηαζθαιίζεη ζηνπο επελδπηέο έλα 

ζεκαληηθφ θέξδνο ζηελ επέλδπζε ηνπο (www.diktio-kapa.dos.gr). ε έλα 

ζπλεηαηξηζκφ, σζηφζν, πξσηαξρηθφο ζηφρνο πξέπεη λα είλαη ε παξνρή νθειψλ ζηελ 

πξσηεχνπζα νκάδα ελδηαθεξνκέλσλ απφ ηελ νπνία αληινχληαη θαη ηα κέιε. Με άιια 

ιφγηα νη ζπλεηαηξηζκνί είλαη «αλζξσπνθεληξηθνί», ζε αληίζεζε κε ηηο θεξδνζθνπηθέο 

http://www.diktio-kapa.dos.gr/
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επηρεηξήζεηο πνπ είλαη «θεθαιαηνπρηθέο». Δπηπιένλ ζηνλ ζπλεηαηξηζκφ ε νκάδα ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ πνπ έρεη ηνλ έιεγρν ηεο επηρείξεζεο δελ είλαη νη επελδπηέο αιιά ηα 

κέιε ηνπ.  

Έλαο πιεξέζηεξνο νξηζκφο ηεο έλλνηαο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ πεξηιακβάλεη: κηα 

επηρείξεζε (έλαο νηθνλνκηθφο νξγαληζκφο) πνπ βαζίδεηαη ζηελ αιιεινβνήζεηα θαη 

ηδξχεηαη νηθηνζειψο. Αλήθεη θαη ειέγρεηαη απφ κηα νκάδα πξνζψπσλ (θπζηθά θαη 

λνκηθά), θαη έρεη σο ζθνπφ ηελ παξνρή ακνηβαίσλ νθειψλ ζε ηζφηηκε βάζε, ηα νπνία 

απνθηψληαη απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο, θαη φρη θαηά θχξην ιφγν απφ ηηο 

επελδχζεηο ζε απηή. Πέξα απφ θάπνην θαζνξηζκέλν ηφθν ζηηο κεξίδεο, θαλέλα 

πιενλέθηεκα δελ δίλεηαη ζηα κέιε ηνπο κε βάζε ηηο επελδχζεηο ηνπο. Δπηπιένλ, ε 

ζπκκεηνρή ζηελ δηνίθεζε δελ εμαξηάηαη απφ ην κέγεζνο ηεο επέλδπζεο, ρσξίο απηφ λα 

ζεκαίλεη φηη δελ ζα δηαλέκεηαη έλα δίθαην κέξηζκα ζην επελδπκέλν θεθάιαην, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη απηνχ ησλ κειψλ.  

Απηή ε κνξθή επηρείξεζεο έρεη απνδεηρζεί πνιχ απνηειεζκαηηθή γηα ηελ έληαμε ζηελ 

αγνξά εξγαζίαο εππαζψλ – θνηλσληθά - νκάδσλ ζε πνιιά επξσπατθά θξάηε αιιά θαη 

σο έθθξαζε ζπιινγηθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζε ηνπηθφ επίπεδν κε ηζρπξφ θνηλσληθφ 

θεθάιαην. 

Δληφο ησλ νξίσλ απηήο ηεο γεληθήο έλλνηαο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ, ππάγεηαη θαη ε εηδηθή 

νκάδα ζπλεηαηξηζκψλ πνπ νλνκάδνληαη Κνηλσληθνί πλεηαηξηζκνί, θαη 

παξνπζηάδνπλ νξηζκέλα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά.  

Οη ζπλεζηζκέλνη ζπλεηαηξηζκνί δελ επηδηψθνπλ απαξαίηεηα έλα θνηλσληθφ ζθνπφ γηαηί 

ζπλήζσο επηδηψθνπλ έλαλ αιιεινβνεζεηηθφ ζθνπφ κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπο. Παξφια 

απηά νη κφλεο ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ κπνξνχλ λα έρνπλ έλα θνηλσληθφ ζθνπφ είλαη 

νη ζπλεηαηξηζκνί, κφλν πνπ πεξηνξίδνπλ ηα θνηλσληθά ηνπο νθέιε απνθιεηζηηθά ζηα 

κέιε ηνπο (Bozaga C. et. al, 2001). ε αληίζεζε κ‟ απηφ, νη Κνηλσληθνί πλεηαηξηζκνί 

ζπλδπάδνπλ επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο κε έλαλ θνηλσληθφ ζθνπφ, πξνζθέξνληαο 

ππεξεζίεο  ηφζν ζηα κέιε ηνπο φζν θαη ζην θνηλσληθφ ζχλνιν
 
(Bozaga C. et. al, 2001. 

Κχξηνη ζηφρνη ηνπο είλαη ε θαηαπνιέκεζε ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ θαη ε 

ελζσκάησζε εππαζψλ θνηλσληθψλ νκάδσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο, θαζψο θαη ε 

αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο, αιιά θαη ησλ θνηλσληθψλ θαη 
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εθπαηδεπηηθψλ ππεξεζηψλ. Μηα κνξθή ινηπφλ απηνχ ηνπ είδνπο ησλ ζπλεηαηξηζκψλ 

είλαη θαη νη Κνη..Π.Δ. 

Ζ δξάζε ησλ Κνηλσληθψλ πλεηαηξηζκψλ βξίζθεηαη ζε πιήξε ζπλάθεηα θαη κε ηελ 

Δπξσπατθή πνιηηηθή γηα ηελ Απαζρφιεζε, θαη εηδηθφηεξα κε ηνλ ππιψλα γηα ηελ 

απαζρνιεζηκφηεηα, φπνπ πξνηάζζεηαη ε ελεξγνπνίεζε θαη ν πξνζαλαηνιηζκφο ησλ 

πνιηηηθψλ πξνο ηελ ππνζηήξημε ηεο ελεξγνχ ζπκκεηνρήο ηνπ αλέξγνπ. Πξνηείλεηαη λα 

αληηθαηαζηαζνχλ ηα παζεηηθά απφ ελεξγά κέηξα, ψζηε θάζε θξάηνο-κέινο λα νξίζεη 

έλα ζηφρν γηα ηνλ αξηζκφ ησλ αηφκσλ πνπ ζα κεηαθεξζνχλ απφ ηελ παζεηηθή 

ππνζηήξημε εηζνδήκαηνο ζε ελεξγά κέηξα ζπλδεφκελα κε ηελ απαζρνιεζηκφηεηα.   

Δηδηθφηεξα, ε ιεηηνπξγία ησλ Κνη..Π.Δ. εληάζζεηαη ζηηο επξσπατθέο θαηεπζχλζεηο 

ηεο Πξάζηλεο Βίβινπ γηα ηελ βειηίσζε ηεο ςπρηθήο πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ, θαη πξνο 

κηα ζηξαηεγηθή ζρεηηθά κε ηελ ςπρηθή πγεία γηα ηελ Δ.Δ. (ΔΠ ΑΝΑΓ 2007-2013). 

Καζψο νη πθηζηάκελνη Κνη..Π.Δ., απνβιέπνπλ ζηελ θνηλσληθφ-νηθνλνκηθή 

ελζσκάησζε θαη επαγγεικαηηθή έληαμε ησλ αηφκσλ κε ζνβαξά ςπρνθνηλσληθά 

πξνβιήκαηα, ζεσξνχληαη απηνδηθαίσο Κνηλσληθέο πλεηαηξηζηηθέο Δπηρεηξήζεηο 

Έληαμεο. Δλ θαηαθιείδη νη θνηλσληθέο απηέο επηρεηξήζεηο δελ δαηκνλνπνηνχλ ην 

θέξδνο, θαζψο είλαη ην κέζνλ γηα ηελ πξαγκάησζε ησλ ζηφρσλ/ζθνπψλ ηνπ, εληνχηνηο 

φκσο δελ απνηειεί θαη απηνζθνπφ.
 

 

2.4  Κνηλσληθόο Απνθιεηζκόο -Πνιηηηθέο Κνηλσληθήο Δλζσκάησζεο ζηελ ΔΔ - Ζ 

αλαγθαηόηεηα δεκηνπξγίαο ησλ Κνηλσληθώλ πλεηαηξηζκώλ Πεξηνξηζκέλεο 

Δπζύλεο 

H  K.O. πξνζθέξεη πνιχ ζεκαληηθή δπλακηθή γηα θνηλσληθή θαηλνηνκία, δηεπθν-

ιχλνληαο φζνπο αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο λα βξίζθνπλ ιχζεηο ζηα θνηλσληθά ηνπο 

πξνβιήκαηα θαη είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ ελίζρπζε ηεο βηνκεραληθήο θαη ηεο 

νηθνλνκηθήο δεκνθξαηίαο. 

χκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ ε Κ.Ο. αληηπξνζσπεχεη ην 10% 

ηνπ ζπλφινπ ησλ επξσπατθψλ επηρεηξήζεσλ ήηνη 2 εθαηνκκχξηα επηρεηξήζεηο, ή 6% 

ηεο ζπλνιηθήο απαζρφιεζεο θαη έρεη απμεκέλεο δπλαηφηεηεο λα δεκηνπξγεί θαη λα 
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δηαηεξεί ζηαζεξή απαζρφιεζε, ηδίσο επεηδή δελ ππάξρεη πηζαλφηεηα λα 

κεηεγθαηαζηαζνχλ νη ελ ιφγσ δξαζηεξηφηεηεο, σο εθ ηεο θχζεψο ηνπο. 

Μέζσ ηεο Κ.Ο. αλαδεηθλχεηαη έλα επηρεηξεκαηηθφ πξφηππν πνπ δελ κπνξεί λα 

ραξαθηεξηζηεί νχηε απφ ην κέγεζνο νχηε απφ ηνπο ηνκείο δξαζηεξηφηεηάο ηνπ, αιιά 

απφ ην ζεβαζκφ θνηλψλ αμηψλ φπσο ε ππεξνρή ηεο δεκνθξαηίαο, ηεο ζπκκεηνρήο ησλ 

θνηλσληθψλ εηαίξσλ, ηνπ αηφκνπ θαη ησλ θνηλσληθψλ ζηφρσλ έλαληη ηνπ θεθαιαίνπ· ε 

πξνάζπηζε θαη ε εθαξκνγή ησλ αξρψλ ηεο αιιειεγγχεο θαη ηεο ππεπζπλφηεηαο· ε 

ζχλδεζε ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ κειψλ ρξεζηψλ κε ην γεληθφ ζπκθέξνλ· ν 

δεκνθξαηηθφο έιεγρνο απφ ηα κέιε· ε εζεινληηθή θαη αλνηθηή πξνζρψξεζε· ε 

απηνλνκία ζηε δηαρείξηζε θαη ε αλεμαξηεζία ζε ζρέζε κε ηηο δεκφζηεο αξρέο· θαη ε 

αμηνπνίεζε ηνπ κεγαιχηεξνπ κέξνπο ηνπ πιενλάζκαηνο ησλ θεξδψλ γηα ηελ επηδίσμε 

ζηφρσλ ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζηα κέιε· ζχκθσλα κε ην 

γεληθφ ζπκθέξνλ  (www.europarl.europa.eu.). 

Ο θνηλσληθφο απνθιεηζκφο αθνξά νιφθιεξε ηελ θνηλσλία θαη ηαπηίδεηαη κε ηελ 

απψιεηα ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο, ελψ σο έλλνηα «αλαπαξηζηά κηα πξννδεπηηθή 

δηαδηθαζία πεξηζσξηνπνίεζεο πνπ νδεγεί ζε νηθνλνκηθή εμαζιίσζε θαη ζε δηάθνξεο 

κνξθέο θνηλσληθήο θαη πνιηηηζκηθήο κεηνλεθηηθφηεηαο» (Σζηάθαινο Γ.,1998b). 

Υαξαθηεξίδεη ηφζν κία θαηάζηαζε, φζν θαη κία δηαδηθαζία φπσο είλαη ε παξεκπφδηζε 

ηεο απνξξφθεζεο θνηλσληθψλ θαη δεκφζησλ αγαζψλ, ε έιιεηςε ησλ νπνίσλ νδεγεί 

ζπλήζσο θαη ζηελ νηθνλνκηθή αλέρεηα  (Κνγθίδνπ Γ. θαη ζπλ, 1994). Τπάξρνπλ ινηπφλ 

εθείλνη πνπ κηινχλ γηα ηνλ απνθιεηζκφ ζαλ θαινόμενο, εθείλνη πνπ ηνλ εξκελεχνπλ 

ζαλ διαδικαζία, εθείλνη πνπ ηνλ παξάγνπλ ή ηνλ ζπληεξνχλ ζαλ πολιηική, εθείλνη πνπ 

εμεηάδνπλ ζπλνιηθά ηηο επηπηψζεηο ηνπ, κειεηνχλ ηηο κνξθέο, ηηο αθεηεξίεο θαη ηα 

αίηηά ηνπ θαη ηέινο απηνί πνπ απιά θαζεκεξηλά βαζαληζηηθά ηνλ βιώνοςν. 

Χο θνηλσληθή ελζσκάησζε δε λνείηαη κία άζθεζε επηιεθηηθήο δεκφζηαο 

πξνβαιιφκελεο θηιαλζξσπίαο, νχηε ε είζνδνο ζηηο ζεζκηθά ή πνιηηηζκηθά 

θαζηεξσκέλεο δνκέο ηεο θνηλσλίαο θαη νχηε απιψο ε πξνζαξκνγή ή αθνκνίσζε. Δίλαη 

νη ζπγθξνηεκέλεο θαη νινθιεξσκέλεο παξεκβάζεηο πνπ ζα εμαζθαιίζνπλ ηε 

ζπκκεηνρή θαη ηελ ηζφηηκε ζπλεξγαζία ζηηο δνκέο θαη ηηο κνξθέο δσήο κηαο θνηλσλίαο. 

ε επίπεδν Δπξσπατθήο Έλσζεο έρνπλ γίλεη αμηνζεκείσηεο πξνζπάζεηεο θνηλσληθήο 

ελζσκάησζεο εππαζψλ νκάδσλ θαη ηδίσο ρξεζηψλ ππεξεζηψλ ςπρηθήο πγείαο. Σν 
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Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην (Δ.Κ.), ζηελ πξάζηλε βίβιν γηα ηελ βειηίσζε ηεο ςπρηθήο 

πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ ηνλίδεη, ηελ αλάγθε ζηήξημεο ζπλεηαηξηζκψλ πνπ απνηεινχληαη 

απφ αζζελείο ςπρηαηξείσλ, ηνλ ζπληνληζκφ φισλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ γηα ηελ έληαμε 

ησλ ρξεζηψλ θαη ησλ πξψελ αζζελψλ θαη ηε δέζκεπζε πφξσλ γηα ηελ θαηάξηηζε 

πξνζσπηθνχ, πξνθεηκέλνπ λα ηνπο δνζεί ε δπλαηφηεηα λα ιάβνπλ ππφςε φιεο ηηο 

αλάγθεο ησλ ςπρηαηξηθψλ αζζελψλ (Δπηηξνπή ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, 2005).  

Δπηπξφζζεηα ζε πξφζθαην ςήθηζκά ηνπ ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην ζην νπνίν θαη 

ραηξεηίδεη ην Δπξσπατθφ χκθσλν γηα ηελ Φπρηθή Τγεία (Mental Health Pact EU 

High Level Conference, 2008)  δειψλεη φηη ν εξγαζηαθφο ρψξνο δηαδξακαηίδεη 

θεληξηθφ ξφιν ζηελ θνηλσληθή ελζσκάησζε ησλ αηφκσλ κε πξνβιήκαηα ςπρηθήο 

πγείαο θαη δεηεί ηελ ππνζηήξημε ηεο πξφζιεςεο, ηεο δηαηήξεζεο ζηελ εξγαζία, ηεο 

απνθαηάζηαζεο θαη ηεο επαλέληαμήο ηνπο κε έκθαζε ζηελ έληαμε ησλ πην επάισησλ 

νκάδσλ (Φήθηζκα ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ, 2009).  

Όιν θαη πεξηζζφηεξα εξεπλεηηθά ζηνηρεία επηζεκαίλνπλ φηη ε εξγαζηαθή 

δξαζηεξηφηεηα απνηειεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ χπαξμε θαη εμέιημε ησλ 

Υ.Τ.Φ.Τ., αθνχ βνεζά νιηζηηθά ζηελ ζεξαπεία θαη επαλέληαμή ηνπο. Γεκηνπξγνχλ 

θνηλσληθέο ζρέζεηο κε ηνλ πεξίγπξφ ηνπο θαη ιακβάλνπλ σο εθξνή απηήο ηεο 

δηαδηθαζίαο  ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηελ δσή ηνπο. 

Δπηπξφζζεηα, ε εξγαζηαθή δξαζηεξηφηεηα παξέρεη νηθνλνκηθή αλεμαξηεζία θαη 

θνηλσληθή ππνζηήξημε, ελψ ζπγρξφλσο επηηξέπεη ζηα άηνκα λα αηζζαλζνχλ ρξήζηκα 

κέιε ζηελ θνηλσλία, εληζρχνληαο έηζη ηελ απηνεθηίκεζή ηνπο. Μέζσ ηεο εξγαζίαο νη 

Υ.Τ.Φ.Τ. κπνξνχλ λα ληψζνπλ φηη έρνπλ ζθνπφ θαη λα ηθαλνπνηήζνπλ ηελ αλάγθε γηα 

πξνζσπηθή νινθιήξσζε θαη θνηλσληθή ζπκκεηνρή (ππξακίδα Maslow). Αμίδεη λα 

επηζεκαλζεί φηη ε επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε ησλ Υ.Τ.Φ.Τ., κπνξεί λα απνηειέζεη 

απνθαζηζηηθφ βήκα γηα ηελ θνηλσληθή ηνπο επαλέληαμε, αιιά θαη γηα ηελ αλαηξνπή 

ησλ αξλεηηθψλ ζηεξενηχπσλ-ζηίγκα θαη πξνθαηαιήςεσλ πνπ αθνινπζνχλ πνιιά 

ρξφληα ηελ ςπρηθή πγεία, πξνσζψληαο – πηνζεηψληαο κηα ζεηηθή ζηάζε ηεο θνηλσλίαο 

απέλαληί ηνπο.  

ηελ αηηηνινγηθή έθζεζε ηνπ Ν.2716/1999 ζρεηηθά γηα ηε ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγία ησλ 

Κνη..Π.Δ., αλαθέξεηαη φηη επηδηψθεηαη λα δνζεί ιχζε ζην πξφβιεκα ηεο θνηλσληθν-

νηθνλνκηθήο ελζσκάησζεο θαη επαγγεικαηηθήο έληαμεο ησλ αηφκσλ εθείλσλ πνπ, 
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ιφγσ ηεο ςπρηθήο ή δηαλνεηηθήο αζζέλεηάο ηνπο, αληηκεησπίδνπλ ζνβαξά 

ςπρνθνηλσληθά πξνβιήκαηα πνπ ηα θαζηζηνχλ ελ φισ ή ελ κέξεη αλίθαλα λα 

εμαζθαιίζνπλ θαη λα δηαηεξήζνπλ κία ζέζε απαζρφιεζεο ζηελ ειεχζεξε αγνξά 

εξγαζίαο.  

πγθεθξηκέλα αλαθεξφηαλ πξνθεηηθά ην 1999 φηη: «…ζε πεξίνδν νηθνλνκηθήο χθεζεο 

θαη πςειήο αλεξγίαο είλαη πξνθαλείο νη πξφζζεηεο δπζθνιίεο πνπ ζπλαληνχλ απηά ηα 

άηνκα γηα λα βξνπλ εξγαζία, έηζη ψζηε λα πθίζηαληαη δηπιφ απνθιεηζκφ… ήκεξα 

θαη κε δεδνκέλε ηε ζθνδξή νηθνλνκηθή θξίζε πνπ δηέξρεηαη ε Δπξψπε νη πξνβιέςεηο 

γηα ηε δεκηνπξγία ησλ Κνη..Π.Δ. είλαη επίθαηξεο φζν πνηέ». 
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Κεθάιαην 3
ν
  

Οη Κνηλσληθνί πλεηαηξηζκνί Πεξηνξηζκέλεο Δπζύλεο ζηελ 

Διιάδα θαη ζηελ Δπξώπε 

 

3.1 Σν ζπλεηαηξηζηηθό πξνθίι – Γηνηθεηηθή θαη νξγαλσηηθή δνκή ησλ Κνη..Π.Δ. 

Οη Κνη..Π.Δ. είλαη κνξθή επηρείξεζεο πνπ απνβιέπεη ζηε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ 

εξγαζίαο γηα άηνκα κε ζνβαξά ςπρoθνηλσληθά πξνβιήκαηα πνπ μεπήδεζε θπξίσο 

κέζα απφ ηελ ίδξπζε ζπλεηαηξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ιεηηνπξγνχζαλ εληφο θαη 

εθηφο ησλ ςπρηαηξηθψλ λνζνθνκείσλ.  

ηηο αξρέο ηνπ 1990 ιεηηνχξγεζαλ εληφο ησλ νξίσλ ησλ Κξαηηθψλ Φπρηαηξείσλ νη 

ιεγφκελεο άηππεο «ζεξαπεπηηθέο ζπλεηαηξηζηηθέο κνλάδεο». Δπξφθεηην γηα 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλαπηχρζεθαλ απφ ηνπο ςπρηθά αζζελείο θαη ην λνζειεπηηθφ ηνπο 

πξνζσπηθφ, κε ζθνπφ ηελ εξγαζηαθή απαζρφιεζε ησλ αζζελψλ ζην πιαίζην ηεο 

ζεξαπείαο ηνπο. Απηέο νη κνλάδεο πνπ απνηέιεζαλ ηνλ «πξφδξνκν» ησλ Κνη..Π.Δ., 

(κεηαβηβάδνληαο ζηνπο ηειεπηαίνπο πξνζσπηθφ θαη εγθαηαζηάζεηο) παξά ηελ επηηπρή 

δξάζε ηνπο αληηκεηψπηζαλ πξνβιήκαηα θπξίσο φζνλ αθνξά ζην λνκνζεηηθφ πιαίζην 

ιεηηνπξγίαο.  

Οη Κνη..Π.Δ. ινηπφλ ζχκθσλα κε ην λφκν απνβιέπνπλ ζηελ θνηλσληθν-νηθνλνκηθή 

ελζσκάησζε θαη επαγγεικαηηθή έληαμε αηφκσλ κε ζνβαξά ςπρνθνηλσληθά 

πξνβιήκαηα, θαη ζπκβάιινπλ ζηελ ζεξαπεία ηνπο θαη ζηελ θαηά ην δπλαηφλ 

νηθνλνκηθή ηνπο απηάξθεηα (Ziomas D. et. al, 2001). Δίλαη λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ 

δηθαίνπ Ν.Π.Η.Γ. κε πεξηνξηζκέλε επζχλε ησλ κειψλ ηνπο, έρνπλ εκπνξηθή ηδηφηεηα, 

θαη απνηεινχλ Μνλάδεο Φπρηθήο Τγείαο, νη νπνίεο εληάζζνληαη ζηνπο ηνκείο Φπρηθήο 

Τγείαο. Ζ κέξηκλα γηα ηελ αλάπηπμή ηνπο θαη ε επνπηεία ηνπο αλήθνπλ ζηνλ Τπνπξγφ 

Τγείαο θαη Πξφλνηαο θαη αζθνχληαη κέζσ ηεο Γηεχζπλζεο Φπρηθήο Τγείαο.  

Οη Κνη..Π.Δ. κπνξνχλ λα είλαη ηαπηφρξνλα παξαγσγηθέο, θαηαλαισηηθέο, εκπνξηθέο, 

πξνκεζεπηηθέο, κεηαθνξηθέο, ηνπξηζηηθέο, νηθνδνκηθέο, πηζησηηθέο, αλαπηπμηαθέο, 

θνηλσληθέο, εθπαηδεπηηθέο θαη πνιηηηζηηθέο κνλάδεο θαη λα αλαπηχζζνπλ νπνηαδήπνηε 

νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα. Μπνξνχλ λα ηδξχνπλ θαη λα δηαηεξνχλ θαηαζηήκαηα 
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πψιεζεο θαη ππνθαηαζηήκαηα νπνπδήπνηε, λα ζπκκεηέρνπλ ζε επηρεηξήζεηο θνηλήο 

σθέιεηαο, θαζψο θαη ζε  αλαπηπμηαθά πξνγξάκκαηα, ή λα ζπκκεηέρνπλ κε άιιεο 

επηρεηξήζεηο ή εηαηξίεο ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπο. Οη Κνη..Π.Δ. έρνπλ έδξα ηνπο ην 

δήκν ζηνλ νπνίν εδξεχεη ε δηνίθεζε ηνπο. ε θάζε Σνκέα Φπρηθήο Τγείαο (Σν.Φ.Τ.) 

ζπζηήλεηαη θαη ιεηηνπξγεί απνθιεηζηηθά έλαο ηέηνηνο πλεηαηξηζκφο. 

Μέιε ησλ Κνη..Π.Δ. κπνξνχλ λα γίλνπλ άηνκα απφ ηηο εμήο ηξεηο θαηεγνξίεο:  

α) Φπζηθά πξφζσπα, ελήιηθεο ή αλήιηθνη ηνπιάρηζηνλ δεθαπέληε  εηψλ νη νπνίνη ιφγσ 

ςπρηθήο δηαηαξαρήο έρνπλ αλάγθε απνθαηάζηαζεο, ρσξίο λα απαηηείηαη λα έρνπλ ηελ 

δπλαηφηεηα γηα δηθαηνπξαμία, θαηά παξέθθιηζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ αζηηθνχ θψδηθα 

θαη ησλ λφκσλ πεξί πλεηαηξηζκψλ. Σα κέιε απηήο ηεο θαηεγνξίαο απνηεινχλ 

ηνπιάρηζηνλ ην 35% ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ.  

β) ε δεχηεξε θαηεγνξία πεξηιακβάλεη ελήιηθεο πνπ εξγάδνληαη ζην ρψξν ηεο ςπρηθήο 

πγείαο, φπσο εξγνζεξαπεπηέο, εθπαηδεπηέο, ςπρίαηξνη, ςπρνιφγνη θ.ιπ. Σα κέιε απηήο 

ηεο θαηεγνξίαο δελ είλαη δπλαηφλ λα ππεξβαίλνπλ ην 45% ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ. 

γ) ζηελ ηξίηε θαηεγνξία ζπκπεξηιακβάλνληαη δήκνη, θνηλφηεηεο ή άιια θπζηθά ή 

λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ.Σα κέιε απηήο ηεο θαηεγνξίαο δελ 

είλαη δπλαηφλ λα ππεξβαίλνπλ ην 20% ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ
 
. 

Πίλαθαο 7. πλεηαηξηζηηθό πξνθίι Κνη..Π.Δ. θαη πνζνζηώζεηο. 

Καηεγνξία Μέιε Πνζόζησζε 

Α 
Φπζηθά πξφζσπα-Υξήζηεο 

ππεξεζηψλ ςπρηθήο πγείαο  
≥ 35% 

Β 
Δπαγγεικαηίεο ςπρηθήο 

πγείαο 
≤ 45% 

Γ 

Φπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα 

ηδησηηθνχ ή δεκνζίνπ 

δηθαίνπ 

≤ 20% 

Πεγή: Δπηρεηξεκαηηθφ ρέδην Κνη..Π.Δ. «Αζελά - Διπίο» (Αζήλα 2011). 

Ζ Γεληθή πλέιεπζε (Γ..) ησλ κειψλ είλαη ην αλψηαην φξγαλν ηνπ Κνη..Π.Δ., ην 

νπνίν απνθαζίδεη γηα θάζε ππφζεζε πνπ δελ ππάγεηαη ζηελ αξκνδηφηεηα άιινπ 

νξγάλνπ θαη έρεη ηελ επνπηεία θαη ηνλ έιεγρν ησλ νξγάλσλ ηεο Γηνίθεζεο.  
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Ζ Γ.. απαξηίδεηαη απφ φια ηα κέιε, πνπ ζπλέξρνληαη ζε ηαθηηθή ή έθηαθηε 

ζπλεδξίαζε φπσο νξίδεη ν παξψλ λφκνο. Όια ηα κέιε ησλ Κνη..Π.Δ. αλεμάξηεηά απφ 

θαηεγνξία κεηέρνπλ θαη ςεθίδνπλ απηνπξνζψπσο
 
θαη έρνπλ δηθαίσκα κηαο ςήθνπ 

αλεμαξηήησο ζπλεηαηξηζηηθψλ κεξίδσλ.  

Οη Κνη..Π.Δ. δηνηθνχληαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην (Γ..) πνπ απνηειείηαη απφ 

επηά ηαθηηθά κέιε θαη ηζάξηζκα αλαπιεξσκαηηθά πνπ εθιέγνληαη απφ ηελ Γεληθή 

πλέιεπζε. Ζ ζχλζεζε ηνπ Γ.. είλαη ε αθφινπζε: Πέληε κέιε ηεο δεχηεξεο θαη 

ηξίηεο θαηεγνξίαο, θαζψο θαη δχν κέιε ηεο πξψηεο θαηεγνξίαο, εθφζνλ δελ ηεινχλ ζε 

πιήξε ζηεξεηηθή δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε.  

Έλα αθφκε δηνηθεηηθφ φξγαλν ησλ Κνη..Π.Δ. είλαη ην Δπνπηηθφ πκβνχιην (Δ..) 

απνηειείηαη απφ ηξία κέιε πνπ εθιέγνληαη απφ ηελ Γεληθή πλέιεπζε (Γ..). 
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Δηθόλα 1: Οξγαλφγξακκα Κνη..Π.Δ. 

Πεγή: Δπηρεηξεκαηηθφ ρέδην Κνη..Π.Δ. «Αζελά - Διπίο» (Αζήλα 2011). 
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Οη πφξνη ησλ ζπλεηαηξηζκψλ πξνέξρνληαη απφ: α) επηρνξήγεζε απφ ηνλ Σαθηηθφ 

Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ ή ην πξφγξακκα ησλ Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ απνθιεηζηηθά 

γηα ζπγρξεκαηνδνηνχκελα πξνγξάκκαηα απφ ηελ Δ.Δ. ή Γηεζλείο Οξγαληζκνχο, β) 

ρξεκαηνδφηεζε απφ Δζληθνχο Οξγαληζκνχο, ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ, 

Αλαπηπμηαθά Πξνγξάκκαηα, γ) Κιεξνδνηήκαηα, δσξεέο θαη παξαρσξήζεηο ηεο 

ρξήζεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, δ) έζνδα απφ ηελ εθκεηάιιεπζε πεξηνπζηαθψλ ηνπο 

ζηνηρείσλ ε) έζνδα απφ ηελ άζθεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ Κνη..Π.Δ. Σν θεθάιαην 

ησλ Κνη..Π.Δ. απαξηίδεηαη απφ ηηο ζπλεηαηξηζηηθέο κεξίδεο, ην ηαθηηθφ απνζεκαηηθφ, 

ην έθηαθην απνζεκαηηθφ θαη ηα εηδηθά απνζεκαηηθά ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λφκνπ.  

 

3.2 Ζ Δμέιημε ηνπ ζεζκνύ ησλ Κνη..Π.Δ.  

Σν Ννέκβξην ηνπ 2002 ηδξχζεθε ζηε Λέξν ν πξψηνο Κνη..Π.Δ. κε πνιχ κεγάιε 

ζπκκεηνρή ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο θαη ησλ θνξέσλ ηνπ λεζηνχ. Αλέπηπμε ακέζσο 

κεηά ηελ ίδξπζή ηνπ παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα κεηαηξέπνληαο ηα πνην 

απνηειεζκαηηθά παξαγσγηθά εξγαζηήξηα ηνπ Κξαηηθνχ Θεξαπεπηεξίνπ Λέξνπ ζε 

παξαγσγηθέο δξάζεηο ηνπ Κνη..Π.Δ. 

Έσο ην ηέινο ηνπ 2005 ηδξχνληαη ζπλνιηθά δέθα Κνη..Π.Δ. Ηδηαίηεξα ζπλέβαιε ζηε 

δηεχξπλζε ηνπ ζεζκνχ ε ππνζηήξημε απφ ηελ Α.. «πλεξγία» ηεο Κνηλνηηθήο 

Πξσηνβνπιίαο EQUAL. Σν 2005 ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ γεγνλφο απνηειεί ε αμηνιφγεζε 

ησλ Κνη..Π.Δ. σο Παλεπξσπατθή «Καιή Πξαθηηθή» δεκφζηαο πνιηηηθήο γηα ηελ 

νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή επαλέληαμε ησλ ςπρηθά παζρφλησλ εμαηηίαο ησλ εμήο 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο:  

 Δλδπλακψλνπλ ηελ θηλεηνπνίεζε ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο. 

 Γηεπθνιχλνπλ θαη πξνάγνπλ ηελ «απφ θάησ πξνο ηα πάλσ» πξνζέγγηζε ζηε 

ιήςε απνθάζεσλ. 

 Γεκηνπξγνχλ θηινζνθία «νιηζηηθήο πξνζέγγηζεο, ζηηο δηαδηθαζίεο 

επαλέληαμεο. 

 Γηαζθαιίδνπλ ηε ζπκβαηφηεηα κεηαμχ νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ ζηφρσλ 

εληζρχνληαο ζρέζεηο ζπλεξγαζίαο θαη δηθηχσζεο γηα ηνπο πιένλ επάισηνπο. 

 Γηεπθνιχλνπλ ηε ζπκκεηνρή ζηελ απαζρφιεζε θαη ηε πξφζβαζε φισλ ζε 

πφξνπο, δηθαηψκαηα, αγαζά θαη ππεξεζίεο. 
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Δπίζεο ε Δ.Δ. παξαθνινπζψληαο ζηελά ηελ πινπνίεζε ηεο ςπρηαηξηθήο 

κεηαξξχζκηζεο, ππέγξαςε κλεκφλην ζπλεξγαζίαο κεηαμχ Τ.Τ.Κ.Α. ηεο Διιάδαο θαη 

ηνπ Δπξσπατθνχ Δπίηξνπνπ V.Spidla γηα ηελ εδξαίσζε θαη ηελ νινθιήξσζε ηεο 

Φπρηαηξηθήο Μεηαξξχζκηζεο ζηελ Διιάδα. ην άξζξν 9 αλαθέξεηαη όηη νη Διιεληθέο 

αξρέο επηβεβαηώλνπλ ηελ αλάγθε ζηήξημεο θαη εμαζθάιηζεο ηεο νκαιήο 

ιεηηνπξγίαο ησλ Κνη..Π.Δ. θαη δεζκεύνληαη γηα ηελ πξνώζεζε  αλαγθαίσλ 

πξάμεσλ. 

Σν 2009 σξηκάδεη ε αλάγθε γηα δεκηνπξγία Παλειιαδηθνχ νξγάλνπ εθπξνζψπεζεο 

ησλ Κνη..Π.Δ. θαη εθιέγεηαη Πξνζσξηλή πληνληζηηθή Δπηηξνπή. Σν 2010 

αλαιακβάλεηαη πξσηνβνπιία γηα ηελ πινπνίεζε έξγνπ κε ηίηιν: 

«Πξνπαξαζθεπαζηηθέο Γξάζεηο θαη Δλέξγεηεο Γεκνζηφηεηαο γηα ηε χζηαζε ηνπ 

Γεπηεξνβάζκηνπ Οξγάλνπ ησλ Κνη..Π.Δ.» απφ ηελ Πξνζσξηλή πληνληζηηθή 

Δπηηξνπή δεκηνπξγίαο Οκνζπνλδίαο ησλ Κνη..Π.Δ. 

ηηο  11/2/2011 ηδξχζεθε ε Παλειιήληα Οκνζπνλδία Κνη..Π.Δ. (Π.Ο.Κνη..Π.Δ.) ε 

νπνία απνηειεί ην πξψην Γεπηεξνβάζκην φξγαλν θνξέσλ Κ.Ο. ζηελ Διιάδα θαη ην 

πξψην επίζεκν ζπιινγηθφ φξγαλν ησλ Κνη..Π.Δ. 

ηηο 30/09/2011 ζηελ Αζήλα πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη Αξραηξεζίεο (εθινγή Γ.- Δ..). 

ε ζπλέρεηα ησλ εμειίμεσλ ην λέν δηνηθεηηθφ ζρήκα Γ  πξσηαξρηθφ  ζθνπφ έρεη ηελ 

δηθηχσζε θαη ππνζηήξημε ηνπ ζεζκνχ ησλ Κνη..Π.Δ. 

ήκεξα, ιεηηνπξγνχλ ζε Παλειιαδηθφ επίπεδν 17 ζπλεηαηξηζκνί ελψ παξάιιεια 

αλαπηχζζνληαη απφ θνξείο λέεο πξσηνβνπιίεο ζχζηαζεο Κνη..Π.Δ. ζε νιφθιεξε ηελ 

Διιάδα (Καβάια, Αζήλα, Θεζζαινλίθε, Πεηξαηά, Λάξηζα, Βφιν, Ρέζπκλν, Σξίπνιε 

Ζκαζία θ.α). χκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ Τ.Τ.Κ.Α. ν αξηζκφο ησλ απαζρνινχκελσλ 

Υ.Τ.Φ.Τ. ζην πιαίζην ησλ Κνη..Π.Δ. παλειιαδηθά, αλέξρεηαη κφιηο ζε 200 αζζελείο 

εθ ησλ νπνίσλ νη 45 απαζρνινχληαη θαη εξγάδνληαη ζηνλ Κνη..Π.Δ. ηεο Κέξθπξαο. 

Παξαθάησ αλαθέξνληαη νη Κνη..Π.Δ. πνπ ιεηηνπξγνχλ θαη δξαζηεξηνπνηνχληαη 

ζήκεξα ζηελ Διιάδα (Πίλαθαο 8). 
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Πίλαθαο 8:  Κνη..Π.Δ. πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Διιάδα 

Σν.Φ.Τ. ΔΠΧΝΤΜΗΑ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ/ΠΡΟΗΟΝΣΑ 

 

1
νπ

 Σν.Φ.Τ. Ν. Αηηηθήο 
«Γηάπινπο» 

 Καηάζηεκα πψιεζεο παξαδνζηαθψλ 

Πξντφλησλ 

 Οηθνινγηθέο θαιιηέξγεηεο 

 Τπεξεζίεο Κεπνηερλίαο 

 

3
νπ

  Σν.Φ.Τ. Ν. Αηηηθήο 
«Κιίκαμ Plus» 

1.Πνιπεξγαζηήξην:  

 Ίδξπζε κνλάδαο αλαθχθισζεο ραξηηνχ 

θαη  αλάπηπμε εξγαζηεξίνπ θαηαζθεπήο 

πξντφλησλ απφ αλαθπθισκέλν ραξηί 

 αλάπηπμε εξγαζηεξίνπ θαηαζθεπήο θαη  

               επηζθεπήο επίπισλ. 

2.Πνιπδξαζηεξηφηεηεο: 

 Δζηηαηφξην 

 Αίζνπζα επηζηήκεο, ηέρλεο θ πνιηηηζκνχ 

 Βηβιηνζήθε Φ.Τ. θ πνιηηηζκνχ 

 Τπνζηεξηθηηθή πλνδεία αηφκσλ 

Α.Μ.Α. 

 Catering 

 Καιιηηερληθή νκάδα ςπραγσγίαο 

Α.Μ.Α. 

5
νπ

  Σν.Φ.Τ. Ν. Αηηηθήο «Ζιηνηξφπην» πλεξγείν Καζαξηζκνχ 

6
νπ

  Σν.Φ.Τ. Ν. Αηηηθήο «Δηθφλα»  

8
νπ

  Σν.Φ.Τ. Ν. Αηηηθήο «Αζελά - Διπίο»  

9
νπ

  Σν.Φ.Τ. Ν. Αηηηθήο «Δπ Εήλ» 

 Delivery-catering 

 Δξγαζηήξην επίπινπ 

 Δξγαζηήξην ραιηψλ 

 Club-house θ θνηλσληθέο-πνιηηηζηηθέο-

Σνπξηζηηθέο ππεξεζίεο 

10
νπ

  Σν.Φ.Τ. Ν. 

Αηηηθήο 
«Γηαδξνκέο»  

Άξηαο – Πξέβεδαο 
Σν.Φ.Τ. Άξηαο - Πξέβεδαο 
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Αραΐαο «Φάξνο» 

 Καζαξηζκφο ηκαηηζκνχ Ννζνθνκείνπ. 

 Σειεγξακκαηεία 

 Κεξνπιαζηείν 

Γπηηθήο Μαθεδνλίαο 
Σν.Φ.Τ.  Γπηηθήο 

Μαθεδνλίαο 
 

Γσδεθαλήζνπ Σν.Φ.Τ.  Γσδεθαλήζνπ  

Κέξθπξαο – Λεπθάδαο «Νένη Οξίδνληεο» 

 πλεξγείν θαζαξηζκνχ 

 πλεξγείν απνθαηάζηαζεο θ δηαρείξηζεο 

Πεξηβάιινληνο 

 Κπιηθείν 

 Τπεξεζίεο  ζηάζκεπζεο 

 Καθέ-νπδεξί 

 Αξηνδαραξνπιαζηείν - Catering 

Κεθαινληάο – 

Εαθχλζνπ 
«Ρφηα»  

Ν. Πηεξίαο Σν.Φ.Τ.  Ν. Πηεξίαο 

 Καηαζθήλσζε-δαζηθφ ρσξηφ 

 Κπιηθείν – αλαςπθηήξην 

 Θεξκνθήπην 

 Αξηνδαραξνπιαζηείν 

 Δξγαζηήξην μπινπξγηθήο ηέρλεο 

 Κεξνπνηείν 

 Πξαηήξην πγξψλ θαπζίκσλ 

 Δζηηαηφξην 

Φσθίδαο «Γηάλλεο Βνιίθαο» 

 Βηνινγηθέο θαιιηέξγεηεο 

 Αγξνηηθέο εξγαζίεο 

 Δξγαζηήξην δψξσλ 

 Δλαιιαθηηθέο δηαθνπέο 

 Τπεξεζίεο δηαδηθηχνπ 

Υαλίσλ Σν.Φ.Τ.  Υαλίσλ 

 Πιπληήξην απηνθηλήησλ 

 Δκπνξηθφ θαηάζηεκα 

 Αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (5Υ5) 

 Αγξνηηθέο θαιιηέξγεηεο 

 Θεξαπεπηηθφο ηνπξηζκφο 

 Τπεξεζίεο θαζαξηφηεηαο 

 Art café 
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Πεγή: Π.Ο.Κνη..Π.Δ. 

 

3.3 Παξαδείγκαηα εθαξκνγώλ «Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο» θαη «Κνηλσληθώλ 

Δπηρεηξήζεσλ» ζηνλ  Δπξσπατθό ρώξν. 

Ζ αχμεζε ησλ πνζνζηψλ ηεο αλεξγίαο θαη ηεο θηψρεηαο ζηελ Δπξψπε είρε σο 

απνηέιεζκα κεηαμχ άιισλ θαη ηελ εκθάληζε λέσλ κνξθψλ θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ 

θαηαπνιέκεζεο ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ θαη θνξέσλ θαηλνηνκηψλ, σο 

αληηζηάζκηζκα θάιπςεο λέσλ αλαγθψλ, ελφςεη κάιηζηα ηεο αδπλακίαο ησλ θξαηψλ λα 

ζρεδηάζνπλ απνηειεζκαηηθέο πνιηηηθέο.  

Ζ παξαηεηακέλε θξίζε ηνπ Κξάηνπο Πξφλνηαο επέηξεςε ηελ άλνδν κηαο λέαο κνξθήο 

θνηλσληθήο νηθνλνκίαο επνλνκαδφκελε «νηθνλνκία ηεο αιιειεγγχεο». Αλαθεξφκαζηε 

ινηπφλ γηα κηα κνξθή Κ.Ο. πξνζαλαηνιηδφκελεο ζηηο πξσηνβνπιίεο εθείλεο πνπ 

αθνξνχλ ζηελ ηνπηθή αλάπηπμε, ζηελ επαλελζσκάησζε καθξνρξφληα αλέξγσλ θαη 

ζηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ απνθιεηζκνχ.  

ηελ Δπξψπε, νη πξψηεο επηρεηξήζεηο Κ.Ο. άξρηζαλ λα εκθαλίδνληαη ζηηο αξρέο ηνπ 

1970-1980. Οη θνηλσληθέο εηαηξείεο αλαπηχρζεθαλ γηα λα θαιχςνπλ θνηλσληθέο 

αλάγθεο, ηηο νπνίεο δελ κπνξνχζε λα ηηο θαιχςεη νχηε ν θξαηηθφο ηνκέαο, νχηε ν 

ηδησηηθφο ηνκέαο (ζηελ πξφλνηα, εθπαίδεπζε, πγεία, πνιηηηζκφ, ςπραγσγία).  

Πξάγκαηη, ζηελ Δπξψπε έρεη αλαπηπρζεί ηα ηειεπηαία είθνζη ρξφληα έλαο ηδηαίηεξα 

επξχο πξνβιεκαηηζκφο γηα ην ξφιν, ηε ζπνπδαηφηεηα θαη σθειηκφηεηα ηεο θνηλσληθήο 

νηθνλνκίαο. Δπίζεο πηνζεηήζεθε ζε φιε ηελ Δ.Δ., ζηα πιαίζηα ηεο θνηλνηηθήο 

πξσηνβνπιίαο Equal ά θαη β‟ θχθινπ (2001-2008), εηδηθφ κέηξν θαη δξάζεηο γηα ηελ 

θνηλσληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα, ελψ, ζηα πιαίζηα ηεο Equal α‟ θχθινπ, ην 2005 

Υίνπ «Χξίσλ» 

 Καληίλα-αλαςπθηήξην 

 πλεξγείν θαζαξηφηεηαο 

 Καηάζηεκα παηρληδηψλ θ παηδαγσγηθνχ 

Δμνπιηζκνχ 

 Καιιηέξγεηα θπζηθήο καζηίραο 

 Παξαγσγή βηνινγηθψλ πξντφλησλ  
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πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη Δπξσπατθά ζπλέδξηα γηα ηελ θνηλσληθή νηθνλνκία ηφζν ζηελ 

Αζήλα φζν θαη ζηελ Πξάγα.  

Μέζα απφ ηελ Equal αλαπηχρζεθαλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο πξσηνβνπιίεο, 

επηρεηξεκαηηθέο, αλαπηπμηαθέο, ρξεκαηνπηζησηηθέο, νη νπνίεο ζπζπεηξψλνπλ 

εμαηξεηηθφ αλζξψπηλν δπλακηθφ, δεκηνπξγνχλ απαζρφιεζε, πξνζθέξνπλ λέα 

θαηλνηφκα πξντφληα θαη ππεξεζίεο, ελψ δηέπνληαη απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

πξσηνβνπιηψλ θνηλσληθήο νηθνλνκίαο (αιιειεγγχε, εμππεξέηεζε ηεο θνηλφηεηαο, 

πεξηνξηζκέλν επαλεπελδπφκελν ζηελ επηρείξεζε θέξδνο, εζεινληηθή ζπκκεηνρή 

θ.η.ι.).  

Ζ Δπξσπατθή Έλσζε ζεσξεί ζήκεξα ηνλ ηνκέα ηεο Κ.Ο. σο πξνλνκηαθφ πεδίν 

εθαξκνγήο πνιηηηθψλ γηα ηελ απαζρφιεζε, ηελ ηνπηθή αλάπηπμε, ηελ θαηαπνιέκεζε 

ηεο θηψρεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ o νπνίνο αλνίγεη λέεο δηεμφδνπο 

επηρεηξεκαηηθήο δξάζεο ελψ δεκηνπξγεί πξνυπνζέζεηο επέλδπζεο ζην ιεγφκελν 

«θνηλσληθφ θεθάιαην» θαη ζηελ θνηλσληθή θαηλνηνκία. Δληφο ησλ νξίσλ ηεο 

ηξαηεγηθήο γηα ηελ «Δπξψπε 2020», ε θνηλσληθή θαηλνηνκία απνηειεί μερσξηζηή 

πξσηνβνπιία ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο κε ζηφρν ηε ζπγθέληξσζε φισλ ησλ θνξέσλ 

ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ θαη ηελ αμηνπνίεζή ηνπο πξνο κηα δπλακηθή, 

επηρεηξεκαηηθή θαη θαηλνηφκν Δπξψπε. Δηδηθφηεξα γηα ηηο επάισηεο-κεηνλεθηνχληεο 

νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ πνπ παξακέλνπλ απνθιεηζκέλνη απφ ηελ αγνξά εξγαζίαο, ε 

θνηλσληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη ζεκαληηθφ ξφιν γηα ηελ 

έληαμή ηνπο ζε απηήλ.  

ην Ζλσκέλν Βαζίιεην ππάξρνπλ θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο ζηνλ ηνκέα παξαγσγήο 

βηνινγηθψλ πξντφλησλ, πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, παξνρήο πξνζσπηθψλ 

ππεξεζηψλ κε ζθνπφ ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο αλεξγίαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ 

απνθιεηζκνχ. Δπίζεο αλαζεξκάλζεθε ην ελδηαθέξνλ γηα ηα θέληξα επηρεηξε-

καηηθφηεηαο ηεο θνηλφηεηαο (community business) ηα νπνία αλαιακβάλνπλ 

πξσηνβνπιίεο γηα ηελ πξνζθνξά θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ ζηελ θνηλφηεηα. 

ηελ  Οιιαλδία ζην ίδην κνληέιν νξγάλσζεο ζπζηήλνληαη ζπλνηθηαθέο αλαπηπμηαθέο 

επηρεηξήζεηο ή ζπκπξάμεηο, κε αληηθείκελν πξνζαλαηνιηζκέλν ζηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη ζηελ πνηφηεηα δσήο ησλ πνιηηψλ. 
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ηε νπεδία ππάξρνπλ θνηλσληθνί ζπλεηαηξηζκνί ζηνπο ηνκείο ηεο εθπαίδεπζεο 

ελειίθσλ, ηεο ςπραγσγίαο, ηνπ πνιηηηζκνχ, ηεο παξνρήο πξνζσπηθψλ ππεξεζηψλ 

θπξίσο ζε άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο. 

ηε Φηλιαλδία ζπζηήλεη εξγαηηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο κε ζθνπφ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ 

θαηάξηηζεο θαη θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ. Δληζρχνπλ ην αίζζεκα ηνπ εζεινληηζκνχ θαη 

δεκηνπξγνχλ πξνυπνζέζεηο ελζσκάησζεο θνηλσληθά απνθιεηζκέλσλ νκάδσλ γηα 

έληαμή ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο. 

ηελ Απζηξία ε θνηλσληθή νηθνλνκία εκθαλίδεηαη κε ηελ παξνρή θνηλσληθψλ 

ππεξεζηψλ θαη εηδηθφηεξα ζηε θξνληίδα ησλ παηδηψλ ζην ζπίηη απφ ππεπζχλνπο (child 

- minder). Σν 80% ησλ κειψλ απηψλ ησλ νκάδσλ είλαη θπξίσο άηνκα κε εηδηθέο 

αλάγθεο. 

ηελ Ηξιαλδία δεκηνπξγνχληαη αγξνηνπξηζηηθνί ζπλεηαηξηζκνί θαη ζπλεηαηξηζκνί κε 

γηα άηνκα κε ςπρνθνηλσληθέο δπζθνιίεο. ε απηνχο ζπκκεηέρνπλ πνηθίινη εηαίξνη, 

φπσο ΜΚΟ, θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο, πηζησηηθέο ελψζεηο, ηνπηθνί αλαπηπμηαθνί 

νξγαληζκνί. 

ην Λνπμεκβνύξγν έρνπλ ζπζηαζεί νξγαληζκνί ελζσκάησζεο κέζσ νηθνλνκηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ κε ζηφρν ηελ έληαμε γπλαηθψλ θαη καθξνρξφληα αλέξγσλ ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο. Γξαζηεξηνπνηνχληαη θπξίσο ζηνπο ηνκείο ηνπ πνιηηηζκνχ, ηεο εξγαζηαθήο 

ελζσκάησζεο, ηεο γεσξγίαο, ηνπ πεξηβάιινληνο. 

ηελ Γεξκαλία έρνπλ αλαπηπρζεί πξσηνβνπιίεο εξγαζηαθήο ελζσκάησζεο θαη 

δεκηνπξγίαο ζέζεσλ εξγαζίαο. Οη ηξείο θχξηεο θαηεγνξίεο νξγαληζκψλ πνπ μερψξηζαλ 

θαη ζπκκεηέρνπλ ζε πξνγξάκκαηα αγνξάο εξγαζίαο, νξηζκέλνπ ρξφλνπ θαη 

ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην θξάηνο είλαη νη αθφινπζεο: 

1. Οξγαληζκνί δεκηνπξγίαο  απαζρφιεζεο θάιπςεο θνηλσθειψλ δξαζηεξηνηήησλ 

2. Δλψζεηο γηα ηελ δεκηνπξγία απαζρφιεζεο θαη αλάπηπμεο 

3. Κνηλσληθέο επηρεηξήζεηο (ε ππνζηήξημε πνπ πξνζθέξεηαη απφ ην θξάηνο είλαη 

ρξνληθά πεξηνξηζκέλε, γηα 5 ρξφληα ην πνιχ θαη έπεηηα ν νξγαληζκφο πξέπεη λα 

απηνζπληεξεζεί ). 
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ηελ Γαιιία  αλαπηχζζνληαη πξσηνβνπιίεο εξγαζηαθήο ελζσκάησζεο επάισησλ 

θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά νκάδσλ κε ηε κνξθή: 

1. Σνπηθψλ ζπλδέζκσλ (rigies de quartier – Δπηρεηξήζεηο Κνηλσληθήο Δλζσ-

κάησζεο) 

2. πλεηαηξηζκνί (επηρεηξήζεηο κε θνηλσληθφ ζθνπφ θαη παξνρήο ζπιινγηθψλ 

ππεξεζηψλ).  

ην Βέιγην ν φξνο επηρείξεζε θνηλσληθήο νηθνλνκίαο έρεη γίλεη ζπλψλπκν ησλ 

θνηλσληθψλ πξσηνβνπιηψλ – νξγαληζκψλ πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ πξνψζεζε ηεο 

επαγγεικαηηθήο έληαμεο ησλ πεξηζσξηνπνηεκέλσλ, απφ ηελ εξγαζία, αηφκσλ. Σηο δχν 

ηειεπηαίεο δεθαεηίεο έλαο κεγάινο αξηζκφο θαηλνηνκηψλ έρεη εηζαρζεί ζε απηφ ην 

πεδίν νη νπνίεο αλαγλσξίδνληαη θαη ππνζηεξίδνληαη απφ ην δεκφζην ηνκέα. 

Ζ Ηζπαλία είλαη κηα απφ ηηο ρψξεο πνπ έρνπλ ζπγθεθξηκέλν λνκνζεηηθφ πιαίζην γηα ηηο 

νξγαλψζεηο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο. Απνηεινχληαη απφ θνηλσληθέο ζπλεηαηξηζηηθέο 

πξσηνβνπιίεο νη νπνίεο εζηηάδνπλ ζηα άηνκα πνπ αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα 

δπζρέξεηαο κέρξη θαη απνθιεηζκφ απφ ηελ αγνξά εξγαζίαο. 

ηελ Ηηαιία ππάξρνπλ δχν θαηεγνξίεο δξαζηεξηνπνίεζεο ησλ θνηλσληθψλ θνξέσλ: 

1. Γξαζηεξηνπνηνχληαη ζε ππεξεζίεο πγείαο, εθπαίδεπζεο, πξφλνηαο γηα εππαζείο 

θνηλσληθέο νκάδεο (Κνηλσληθνί πλεηαηξηζκνί Σχπνπ Α) 

2. ηνρεχνπλ ζηελ θνηλσληθή ελζσκάησζε εππαζψλ νκάδσλ πιεζπζκνχ 

(Κνηλσληθνί πλεηαηξηζκνί Σχπνπ Β). 

πκπεξαζκαηηθά ζε Γηεζλέο θαη Δπξσπατθφ επίπεδν αλαπηχζζεηαη θαη κία άιιε 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο Κ.Ο., νη ελαιιαθηηθέο πηζηψζεηο, ηηο νπνίεο 

αλαπηχζζνπλ ελαιιαθηηθνί ρξεκαηνπηζησηηθνί νξγαληζκνί. Δίλαη νξγαληζκνί πνπ 

πξνζθέξνπλ ζε ηδηψηεο θαη επηρεηξήζεηο ελαιιαθηηθά ρξεκαηνδνηηθά πξντφληα (δάλεηα 

κε επλντθέο ξπζκίζεηο, Μηθξνπηζηψζεηο, θαηαζεηηθά πξντφληα, Funds θ.ά.), κε 

παξάιιειε παξνρή θαη ππνζηεξηθηηθψλ ππεξεζηψλ (επηρεηξεκαηηθή ππνζηήξημε, 

εθπαίδεπζε, πξνβνιή, παξαθνινχζεζε θ.η.ι.). Οη νξγαληζκνί απηνί έρνπλ θπξίσο 

θνηλσληθνχο ζηφρνπο, ήηνη ππνζηεξίδνπλ επηρεηξήζεηο πνπ ζέβνληαη ή 
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δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην πεξηβάιινλ θαη ηε βηψζηκε αλάπηπμε, απαζρνινχλ άηνκα 

απνθιεηζκέλα, αλαπηχζζνπλ επελδχζεηο κε θνηλσληθή ππεπζπλφηεηα.  

ην ρψξν ηεο ελαιιαθηηθήο πίζησζεο, δξαζηεξηνπνηνχληαη πεξίπνπ 800 ελαιιαθηηθνί 

ρξεκαηνπηζησηηθνί νξγαληζκνί θαη σο επί ην πιείζηνλ ζπλεξγάδνληαη κε επηρεηξήζεηο 

πνπ έρνπλ θνηλσληθνχο ζθνπνχο.  
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Κεθάιαην 4
ν  

Βαζηθνί Γείθηεο Κνηλσληθήο θαη πλεηαηξηζηηθήο Απόδνζεο 

 

4.1 Οη Βαζηθνί Γείθηεο Κνηλσληθήο θαη πλεηαηξηζηηθήο Απόδνζεο 

Αξρηθά ζεσξείηαη ζθφπηκν λα νξηζηεί ην ζεσξεηηθφ πιαίζην ηνπ management θαη ησλ 

αξρψλ απνηειεζκαηηθφηεηαο, απνδνηηθφηεηαο θαη παξαγσγηθφηεηαο. Ζ Ακεξηθάληθε 

Έλσζε Management νξίδεη ην Management σο ηελ εξγαζία καδί κε άιινπο θαη κέζσ 

άιισλ, γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο επηρείξεζεο αιιά θαη ησλ κειψλ ηεο. 

Ο νξηζκφο απηφο: 

• Γίλεη έκθαζε ζηνλ άλζξσπν κέζα ζηελ επηρείξεζε. 

• Δζηηάδεη ηελ πξνζνρή ζηα απνηειέζκαηα ηεο επηρείξεζεο πνπ πξέπεη λα 

επηηεπρζνχλ. 

• Πεξηιακβάλεη ηελ αληίιεςε φηη ε επίηεπμε ησλ πξνζσπηθψλ ζηφρσλ ησλ 

κειψλ ζα πξέπεη λα ελζσκαηψλνληαη ζηνπο ζηφρνπο ηεο επηρείξεζεο. 

Σα ηξία βαζηθά ζηνηρεία ηνπ Management: 

1. Ζ παξαγσγηθφηεηα, πνπ αλαθέξεηαη ζηελ ζρέζε κεηαμχ ησλ εηζξνψλ θαη 

εθξνψλ ζε κηα επηρείξεζε ή έλα έξγν (έλαο απφ ηνπο ζηφρνπο ηνπ management 

είλαη ε ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θφζηνπο ησλ εηζξνψλ). 

2.  Ζ απνδνηηθφηεηα, πνπ αλαθέξεηαη ζηελ πξνζπάζεηα πνπ απαηηείηαη γηα λα 

γίλεη έλα έξγν – φζν κηθξφηεξε είλαη ε πξνζπάζεηα ηφζν κεγαιχηεξε είλαη ε 

απνδνηηθφηεηα. 

3. Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα, πνπ αλαθέξεηαη ζηε ζσζηή νινθιήξσζε ησλ έξγσλ 

πνπ έρνπλ αλαιεθζεί απφ ηελ επηρείξεζε. 
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Αλαιπηηθφηεξα: 

Απνδνηηθόηεηα (Efficiency): είλαη ν ιφγνο ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο αλά κνλάδα 

παξαγφκελνπ πξντφληνο ή παξερφκελεο ππεξεζίαο. Δθθξάδεηαη ζε ρξεκαηηθνχο φξνπο 

αλά είδνο πξντφληνο ή ππεξεζίαο.  

Απνηειεζκαηηθόηεηα (Effectiveness): είλαη ν βαζκφο ζηνλ νπνίν επηηπγράλνληαη νη 

ζηφρνη ζε ζρέζε κε θάπνην πξνθαζνξηζκέλν επηδησθφκελν απνηέιεζκα. Δθθξάδεηαη 

κε δείθηεο πγείαο ή ζε πνζνζηφ επηηπρίαο ζηε δηαηήξεζε ή βειηίσζε ηεο πγείαο πρ (%) 

δηαγλσζκέλσλ πεξηπηψζεσλ θαξθίλνπ ηνπ πξνζηάηε γηα ηε δνθηκαζία PSA 

(Ληαξφπνπινο, Λ. 2007).  

Κάζε επηρείξεζε ή θάζε πξφγξακκα πνπ εθαξκφδεη κία επηρείξεζε, ζέηεη αξρηθά ηνπο 

ζηόρνπο. Γηα λα επηηεπρζνχλ νη ηεζέληεο ζηφρνη, ε επηρείξεζε ρξεζηκνπνηεί κέζα, 

δειαδή θηλεηνπνηεί αλζξψπηλνπο, πιηθνχο θαη νηθνλνκηθνχο πφξνπο πνπ έρεη ζηε 

δηάζεζή ηεο, θαηαιήγνληαο ζε ζπγθεθξηκέλα επηζπκεηά απνηειέζκαηα (ζρήκα 3). 

Ζ ζπζρέηηζε κέζσλ θαη ζηφρσλ ειέγρεηαη κέζσ ηεο θαηαιιειφηεηαο θαη ηεο 

επάξθεηαο. Ζ ζπζρέηηζε απνηειεζκάησλ θαη ζηφρσλ εθθξάδεηαη κέζσ ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο (δειαδή ηνλ βαζκφ επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ). Ζ ζπζρέηηζε 

απνηειεζκάησλ θαη κέζσλ γίλεηαη κε ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο (ηη έρεη 

επηηεπρζεί κε ην κηθξφηεξν δπλαηφ θφζηνο) 

τόχοι

Αποτελεςματικότθτα

Μζςα* Αποτελζςματα

Επάρκεια Αποδοτικότθτα

*Ανκρϊπινοι/υλικοί/οικονομικοίπόροι

Αποτελεςματικότθτα: βακμόσ επίτευξθσ ςτόχων

Αποδοτικότθτα: τι ζχει επιτευχκεί με το μικρότερο δυνατό κόςτοσ

 

Δηθόλα 2: Απνηειεζκαηηθφηεηα – Απνδνηηθφηεηα 
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Ζ Co-operatives
UK

 είλαη έλαο εζληθφο νξγαληζκφο κε έδξα ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ν 

νπνίνο πξνσζεί ηε ζπλεξγαζία θαη απνζθνπεί ζηελ αλάπηπμε ησλ ζπλεηαηξηζηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ. Δξγάδεηαη γηα λα πξνσζήζεη ηε ζπλεηαηξηζηηθή ηδέα ζε έλα επξχ θάζκα 

νηθνλνκηθψλ πεδίσλ, απφ θαηαλαισηηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο έσο αζιεηηθνχο 

ζπιιφγνπο, απφ ηελ πεξίζαιςε έσο ηε γεσξγία, απφ πηζησηηθέο ελψζεηο έσο θνηλνηηθά 

θαηαζηήκαηα. Ζ ρξεκαηηθή αμία ηεο ζπλεηαηξηζηηθήο νηθνλνκίαο ζην Ζλσκέλν 

Βαζίιεην αλέξρεηαη ζήκεξα ζηα 38,5 δηο επξψ θαη δηαζέηεη 12,9 εθαηνκκχξηα κέιε. Ζ 

Co-operatives
UK

 είλαη ην κεγαιχηεξν θίλεκα κειψλ ζην H.B. (www.uk.coop) 

Καηφπηλ Δηδηθήο πγθιήηνπ (Special Congress) ην Ννέκβξην ηνπ 2001, ε Co-

operatives
UK

 ίδξπζε ηελ Οκάδα Δξγαζίαο Κνηλσληθήο & πλεηαηξηζηηθήο Απφδνζεο 

(Key Social & Co-operative Performance Working Group), ε νπνία θαη αλέιαβε λα 

πξνβεί ζε πξνηάζεηο κε ζηφρν ηε δεκηνπξγία ελφο ζπλφινπ δεηθηψλ πξνο κέηξεζε ηεο 

θνηλσληθήο θαη ζπλεηαηξηζηηθήο απφδνζεο απφ ηα ίδηα ηα κέιε ηεο Co-operatives
UK

, 

ελψ παξάιιεια έπξεπε λα δψζεη ηελ αλάινγε θαζνδήγεζε γηα ηελ εθαξκνγή ησλ 

δεηθηψλ απηψλ.  

Ζ Οκάδα Δξγαζίαο παξνπζίαζε αξρηθά 16 δείθηεο θαηάιιεινπο λα αμηνινγνχλ κε 

ζαθήλεηα θαη πιεξφηεηα ηελ θνηλσληθή θαη ζπλεηαηξηζηηθή απφδνζε. Οη 16 απηνί 

δείθηεο παξνπζηάζηεθαλ ζε ηειηθφ πξνζρέδην (exposure draft), καδί κε ηελ 

απαηηνχκελε θαζνδήγεζε γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο, ην νπνίν θαηαηέζεθε ζηε χγθιεην 

ηνπ 2003. 

Λακβάλνληαο ππφςε ηα ζρφιηα θαη ηηο γλψκεο ησλ κειψλ ηνπ Κηλήκαηνο, ε Co-

operatives
UK

 κείσζε ηνλ αξηζκφ ησλ δεηθηψλ ζε 10 θαη ζηε ζπλέρεηα δηεμήρζε 

πηινηηθή άζθεζε πνπ πεξηιάκβαλε 8 νξγαληζκνχο απφ πνηθίινπο ηνκείο. Ζ πηινηηθή 

απηή κειέηε απνδείρζεθε εμαηξεηηθά ζεηηθή θαη ρξήζηκε θαη είρε σο απνηέιεζκα ηελ 

πεξαηηέξσ βειηίσζε ησλ δεηθηψλ, πξηλ απηνί παξνπζηαζηνχλ επηζήκσο ζηε χγθιεην, 

ην Μάην ηνπ 2004. Οη 10 Βαζηθνί Γείθηεο απνηεινχλ αλακθίβνια κηα ζηέξεα βάζε 

επάλσ ζηελ νπνία νη ζπλεηαηξηζηηθνί νξγαληζκνί κπνξνχλ λα κεηξνχλ, λα επηβιέπνπλ 

θαη λα εθζέηνπλ ηελ θνηλσληθή, ζπλεηαηξηζηηθή θαη πεξηβαιινληηθή ηνπο απφδνζε.  
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4.2 Οη θνηλσληθέο θαη ζπλεηαηξηζηηθέο αξρέο ησλ θνηλσληθώλ επηρεηξήζεσλ 

Ζ Κνηλσληθή Οηθνλνκία γίλεηαη έληνλα αληηιεπηή, φηαλ πξαγκαηνπνηεζεί ε εκπέδσζε 

ησλ πλεηαηξηζηηθψλ Αξρψλ πνπ ηελ δηέπνπλ. πγθεθξηκέλα ζα πξέπεη λα δνζεί 

ηδηαίηεξε έκθαζε ζηηο πλεηαηξηζηηθέο Αξρέο πνπ είλαη θνηλέο ζηηο νξγαλψζεηο ηεο. 

Με άιια ιφγηα, νη πξνζπάζεηεο επηθεληξψλνληαη ζην λα αλαδείμνπλ κε φζν ην δπλαηφλ 

πεξηζζφηεξε αθξίβεηα ηνπο ιφγνπο πνπ ζπγθεθξηκέλεο επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνί 

δηαθνξνπνηνχληαη κεηαμχ ηνπο, αθφκα θαη ζην επίπεδν ησλ ίδησλ ησλ ζπλεηαηξηζηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ. Χζηφζν, είλαη ηαγκέλνη λα εμππεξεηήζνπλ ηνλ ίδην ζθνπφ, θαζψο θαη 

ηελ θνηλή κέζνδν πνπ δηαθξίλεη απηνχο ηνπο νξγαληζκνχο απφ ηνπο άιινπο πνπ 

αλήθνπλ ηφζν ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα φζν θαη ζην δεκφζην ηνκέα (Υξπζάθεο Μ, θαη ζπλ,  

2002b).  

ήκεξα ππάξρεη κηα επξεία ζπκθσλία φηη ηα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά απηψλ ησλ 

νξγαληζκψλ αθνξνχλ ζηνλ παξαγσγηθφ ηνπο ζθνπφ θαη ζηελ εζσηεξηθή ηνπο δνκή. 

Τπάξρνπλ βέβαηα δηάθνξνη ηξφπνη λα νξηζηεί ε Κ.Ο., σζηφζν, ν αλαθεξφκελνο εδψ, 

έρεη ην πιενλέθηεκα λα ζπλδπάδεη ηελ λνκηθή/ζεζκηθή πξνζέγγηζε κε κηα 

επηβεβαίσζε ησλ αμηψλ θαη ησλ αξρψλ (θαλφλεο) πνπ ζεκειηψλνπλ ηελ Κ.Ο. Ο 

νξηζκφο, ν νπνίνο έρεη απνθηήζεη έλζεξκνπο ππνζηεξηθηέο ζηνλ Δπξσπατθφ ρψξν, 

αλαθέξεη: Ζ Κ.Ο. πεξηιακβάλεη νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλαιακβάλνληαη απφ 

ζπλεηαηξηζκνχο θαη ζρεηηθνχο νξγαληζκνχο, θνηλσλίεο αιιεινβνήζεηαο θαη ζσκαηεία 

(ελψζεηο), ε εζηθή ζηάζε ησλ νπνίσλ δηέπεηαη απφ ηηο αθφινπζεο αξρέο (www.diktio-

kapa):  

1. Δζεινληηθή θαη αλνηθηή ζπκκεηνρή: Οη ζπλεηαηξηζηηθέο επηρεηξήζεηο είλαη 

εζεινληηθέο νξγαλψζεηο, αλνηθηέο ζε φια ηα πξφζσπα, ηα νπνία είλαη ηθαλά λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο θαη λα απνδερηνχλ  µε πξνζπκία ηηο επζχλεο ησλ 

µειψλ, ρσξίο εζληθέο, θνηλσληθέο, θπιεηηθέο, πνιηηηθέο ή ζξεζθεπηηθέο δηαθξίζεηο.  

2. Γεκνθξαηηθόο έιεγρνο ησλ  µειώλ: Οη ζπλεηαηξηζηηθέο επηρεηξήζεηο είλαη 

δεκνθξαηηθέο νξγαλψζεηο,  νη νπνίεο ειέγρνληαη απφ ηα  µέιε ηνπο,  ηα νπνία 

ζπκκεηέρνπλ ζηε δηακφξθσζε ηεο πνιηηηθήο θαη ζηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ ηνπο. Οη 

άλδξεο θαη νη γπλαίθεο πνπ πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο σο αηξεηνί αληηπξφζσπνη 

είλαη ππφινγνη ζηα  µέιε. Πξσηίζησο ηα  µέιε ησλ ζπλεηαηξηζηηθψλ εηαηξεηψλ έρνπλ 
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ίζα εθινγηθά δηθαηψκαηα  (έλα µέινο,  µία ςήθνο)  θαη παξάιιεια νη ζπλεηαηξηζηηθέο 

επηρεηξήζεηο είλαη νξγαλσκέλεο  µε δεκνθξαηηθφ ηξφπν.  

3. Οηθνλνκηθή ζπκκεηνρή ησλ  µειώλ: Σα  µέιε ζπκκεηέρνπλ δίθαηα ζην θεθάιαην 

ηεο ζπλεηαηξηζηηθήο ηνπο επηρείξεζεο  θαη ζηνλ έιεγρν ηνπ  µε δεκνθξαηηθέο 

κεζφδνπο. Μέξνο,  ηνπιάρηζηνλ, απηνχ ηνπ θεθαιαίνπ είλαη ζπλήζσο ε θνηλή 

πεξηνπζία ηεο ζπλεηαηξηζηηθήο επηρείξεζεο. Σα µέιε ζπλήζσο ιακβάλνπλ 

πεξηνξηζκέλε απνδεκίσζε γηα ην θεθάιαην ην νπνίν θαηαβάιινπλ σο πξνυπφζεζε ηεο 

ζπκκεηνρήο ηνπο. Σα µέιε δηαζέηνπλ ηα πιενλάζκαηα γηα φινπο ή γηα νπνηνλδήπνηε 

απφ ηνπο αθφινπζνπο ζθνπνχο: Γηα αλάπηπμε ηεο ζπλεηαηξηζηηθήο επηρείξεζεο ηνπο,  

πηζαλφλ  µε ηε δεκηνπξγία απνζεκαηηθψλ,  κέξνο ησλ νπνίσλ ηνπιάρηζηνλ ζα πξέπεη 

λα είλαη αδηαίξεην. Γηα ηελ παξαρψξεζε σθειεκάησλ ζηα  µέιε, αλάινγα  µε ηηο 

ζπλαιιαγέο πνπ είραλ  µε ηε ζπλεηαηξηζηηθή επηρείξεζε θαη γηα πξνψζεζε άιισλ 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ εγθξίλνληαη απφ ηα µέιε.  

4.  Απηνλνκία θαη αλεμαξηεζία:  Οη ζπλεηαηξηζηηθέο επηρεηξήζεηο είλαη απηφλνκεο, 

απηνβνεζνχµελεο νξγαλψζεηο, ειεγρφκελεο απφ ηα  µέιε ηνπο. Δάλ ζα ζπλάςνπλ 

ζπκθσλίεο µε άιινπο νξγαληζκνχο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ θπβεξλήζεσλ, ή 

εάλ ζα εμαζθαιίζνπλ θεθάιαηα απφ εμσηεξηθέο πεγέο ζα πξέπεη λα ην πξάηηνπλ  µε 

φξνπο νη νπνίνη δηαζθαιίδνπλ ην δεκνθξαηηθφ έιεγρν πνπ αζθείηαη απφ ηα µέιε θαη 

ζπλάδνπλ µε ηε ζπλεηαηξηζηηθή απηνλνκία ηνπο.  

5. Δθπαίδεπζε, θαηάξηηζε θαη πιεξνθόξεζε: Οη ζπλεηαηξηζηηθέο επηρεηξήζεηο 

εμαζθαιίδνπλ εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε γηα ηα µέιε, ηνπο αηξεηνχο αληηπξνζψπνπο, 

ηνπο δηεπζπληέο θαη ηνπο ππαιιήινπο ηνπο έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ 

ελεξγά ζηελ αλάπηπμε ησλ ζπλεηαηξηζηηθψλ εηαηξεηψλ ηνπο. Δλεκεξψλνπλ ην θνηλφ, 

εηδηθφηεξα ηε λέα γεληά θαη ηνπο εγέηεο ηεο θνηλήο γλψκεο, γηα ηε θχζε ηνπ 

ζπλεξγαηηζκνχ θαη ηα σθειήκαηα πνπ πξνζθέξεη.  

6. πλεξγαζία κεηαμύ ζπλεηαηξηζηηθώλ επηρεηξήζεσλ: Οη ζπλεηαηξηζηηθέο 

επηρεηξήζεηο εμππεξεηνχλ ηα  µέιε ηνπο πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθά θαη 

ελδπλακψλνπλ ην ζπλεηαηξηζηηθφ θίλεκα ζπλεξγαδφκελεο κεηαμχ ηνπο ζε ηνπηθφ,  

πεξηθεξεηαθφ,  εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν.  

7. Κνηλνηηθό ελδηαθέξνλ: Οη ζπλεηαηξηζηηθέο επηρεηξήζεηο εξγάδνληαη γηα ζηαζεξή 

αλάπηπμε ησλ θνηλνηήησλ ηνπο εθαξκφδνληαο ηελ πνιηηηθή πνπ απνθαζίδεηε απφ ηα  
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µέιε ηνπο. Οη βαζηθφηεξνη άμνλεο ηεο ζπλεηαηξηζηηθήο θνηλσληθήο πνιηηηθήο, µε ηελ 

επξχηεξε έλλνηα ηνπ φξνπ, είλαη ε αχμεζε ηνπ εζληθνχ πξντφληνο, ε αλαδηαλνκή ηνπ 

εηζνδήκαηνο θαη ηνπ πινχηνπ, ε πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε θαη ε πξνψζεζε 

πξνγξακκάησλ θνηλσληθνχ ραξαθηήξα.  

α. Αύμεζε ηνπ εζληθνύ πξντόληνο: Οη ζπλεηαηξηζηηθέο επηρεηξήζεηο,  µε ηελ 

νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ αλαπηχζζνπλ,  ζπκβάιινπλ ζηελ αχμεζε ηνπ εζληθνχ 

πξντφληνο θαη ζηε βειηίσζε ησλ άιισλ νηθνλνκηθψλ δεηθηψλ ηεο ρψξαο.  Γηα 

παξάδεηγκα,  ε ρξεκαηνδφηεζε ηεο γεσξγίαο ζπκβάιιεη ζηελ αχμεζε ηεο γεσξγηθήο 

παξαγσγήο, ε δηάζεζε ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ ζε αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ ζηε 

βειηίσζε ηνπ ηζνδπγίνπ εμσηεξηθψλ ζπλαιιαγψλ θαη ηνπ ηζνδπγίνπ πιεξσκψλ,  ε 

απαζρφιεζε εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ζηε κείσζε ηεο αλεξγίαο, ε ζπλεηαηξηζηηθή 

παξέκβαζε ζηνλ θαηαλαισηηθφ ηνµέα ζηε ζπγθξάηεζε ησλ ηηκψλ θαη ζπλεπψο ζηε 

κείσζε ηνπ ξπζκνχ αχμεζεο ηνπ πιεζσξηζκνχ θ.ιπ.  

β. Αλαδηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο θαη ηνπ πινύηνπ: Σα θέξδε ησλ ηδησηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ δηαλέκνληαη ζηνπο κεηφρνπο, αλάινγα  µε ην πνζφ πνπ επελδχνπλ ζηελ 

επηρείξεζε, νη νπνίνη ζπλήζσο, είλαη αξηζκεηηθά ειάρηζηνη. ηηο ζπλεηαηξηζηηθέο 

επηρεηξήζεηο ηα πιενλάζκαηα πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη επηζηξέθνληαη ζηα  µέιε, είηε  

µε ηε κνξθή ρξεκάησλ, είηε µε ηε κνξθή άιισλ σθειεκάησλ, αλάινγα µε ην κέγεζνο 

ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπο µε απηέο. Παξάιιεια, νη ζπλεηαηξηζηηθέο  επηρεηξήζεηο 

αλαθφπηνπλ ηηο κνλνπσιηαθέο  ηάζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη ζηελ αγνξά αθφκα θαη ζε 

ζπλζήθεο ειεχζεξνπ αληαγσληζκνχ. Δπίζεο, νη ζπλεηαηξηζηηθέο επηρεηξήζεηο 

δηαζέηνπλ ηα ρξεκαηηθά κέζα πνπ έρνπλ ζηε δηάζεζε ηνπο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 

αλαγθψλ ησλ µειψλ ηνπο ρσξίο θακηά δηάθξηζε. Σνχην έρεη σο απνηέιεζκα ηε 

βειηίσζε ησλ εηζνδεκάησλ ησλ  µειψλ θαη θπξίσο εθείλσλ  µε ηε ρακειφηεξε 

νηθνλνκηθή επηθάλεηα.  

γ. Πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε: Ζ ζπκβνιή ησλ ζπλεηαηξηζηηθψλ θηλεκάησλ ζηελ 

πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε είλαη κεγάιεο ζεκαζίαο.  Ζ ηδησηηθή επηρείξεζε επηιέγεη ηνλ 

ηφπν δξαζηεξηφηεηαο ηεο  µε µφλν θξηηήξην ηελ απφδνζε ησλ επελδχζεσλ ζηηο νπνίεο 

ζα πξνβεί. πλεπψο, ε εγθαηάζηαζε ζηελ πεξηθέξεηα είλαη ζπλήζσο αληηνηθνλνκηθή 

γηα ηηο ίδηεο. Οη ζπλεηαηξηζηηθέο επηρεηξήζεηο αληίζεηα ηδξχνληαη ηνπηθά γηα λα 

εμππεξεηήζνπλ ηα µέιε ηνπο, ή επηιέγνπλ ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζεο ηνπο  µε θξηηήξην 

ην νηθνλνκηθφ ζπκθέξνλ ησλ µειψλ ηνπο. Οη ζπλεηαηξηζηηθέο επηρεηξήζεηο έρνπλ απφ 
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ηε θχζε ηνπο ηνπηθφ ραξαθηήξα. Αλαδεηνχλ επθαηξίεο επέλδπζεο µφλν ζηε πεξηνρή 

ηνπο θαη φρη ζε φιε ηε ρψξα ή ζην εμσηεξηθφ.  Καηά ζπλέπεηα,  ηα θεθάιαηα ηνπο 

επελδχνληαη ζηελ πεξηθέξεηα θαη ζπκβάιινπλ έηζη ζηελ ηνπηθή αλάπηπμε. Οξζά έρεη 

δηαπηζησζεί φηη νη ζπλεηαηξηζηηθέο επηρεηξήζεηο  απνηεινχλ ηνπο νηθνλνκηθνχο θαη 

θνηλσληθνχο πλεχκνλεο ηεο ππαίζξνπ.   

δ. Πξνώζεζε πξνγξακκάησλ θνηλσληθνύ ραξαθηήξα:  Οη ζπλεηαηξηζηηθέο 

επηρεηξήζεηο πηνζεηνχλ πξνηάζεηο ησλ  µειψλ ηνπο ή εγθξίλνπλ πξσηνβνπιίεο ηεο 

δηνίθεζεο, νη νπνίεο έρνπλ έληνλα θνηλσληθφ ραξαθηήξα  µε ηε ζηελφηεξε έλλνηα ηνπ 

φξνπ.  Ζ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο,  ε αλάπηπμε πνιηηηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ,  ε 

ζηήξημε ηνπ αζιεηηζκνχ,  ε θαιιηέξγεηα ησλ εζηθψλ αμηψλ ζηε λέα γεληά,  ε 

ζπκπαξάζηαζε ζηνπο αλζξψπνπο ηεο ηξίηεο ειηθίαο, ε νηθνλνκηθή θαη εζηθή ελίζρπζε 

αλαμηνπαζνχλησλ αηφκσλ θ.ιπ. είλαη κεξηθέο απφ ηηο θαηεπζχλζεηο ηεο 

ζπλεηαηξηζηηθήο θνηλσληθήο (Defourny J., 2001b) 

ηελ πξψηε αξρή δίλεηαη έκθαζε ζην γεγνλφο φηη νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

αλαιακβάλνληαη ζηνλ ηνκέα ηεο Κ.Ο. ζα πξέπεη λα απνζθνπνχλ ζηελ παξνρή 

ππεξεζηψλ πξνο ηα κέιε ηνπο ή ηελ επξχηεξε θνηλφηεηα, θαη δελ ζα πξέπεη λα 

απνηεινχλ κέζνλ γηα ηελ επίηεπμε νηθνλνκηθήο απφδνζεο ζην θεθάιαην επέλδπζεο. Ζ 

πηζαλή δεκηνπξγία πιενλάζκαηνο κπνξεί λα απνηειέζεη έλα κέζν γηα ηελ πινπνίεζε 

απηψλ ησλ ππεξεζηψλ, αιιά ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί λα είλαη ην θπξίαξρν 

θίλεηξν απηήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο.  

Ζ αξρή ηεο αλεμαξηεζίαο ζηε δηνίθεζε απηψλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζπληζηά θαηά 

πξψην ιφγν θαη έλαλ ηξφπν δηάθξηζεο ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο απφ ηελ παξαγσγή 

αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. Οη νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ 

δεκφζηνπ ηνκέα, ζε γεληθέο γξακκέο, δελ επσθεινχληαη απφ κηα επξχηεξε 

αλεμαξηεζία ε νπνία θαη πξνζδίδεη ηελ απαξαίηεηε ψζεζε ζηηο εζεινληηθέο 

πξσηνβνπιίεο.  

Ζ αλάγθε γηα κηα δεκνθξαηηθή δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ πεγάδεη απφ ηελ αλάγθε 

εθαξκνγήο ηεο αξρήο «έλα άηνκν κηα ςήθνο» θαη φρη «κηα κεξίδα κηα ςήθνο», ή 

ηνπιάρηζηνλ ηεο εθαξκνγήο ελφο απζηεξνχ πεξηνξηζκνχ ηνπ αξηζκνχ ησλ ςήθσλ 

θαηά άηνκν ζηα φξγαλα ιήςεο απνθάζεσλ. Τπάξρεη πνηθηιία ηέηνησλ 

απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ, νη νπνίεο εδξάδνληαη ζηελ γεληθή αξρή φηη ε ζέζε ηνπ 
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κέινπο, θαη ε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ ιήςε απνθάζεσλ, δελ επεξεάδνληαη απφ ην κεξίδην 

θεθαιαίνπ πνπ θαηέρεη. 

Όζνλ αθνξά ηελ ηειεπηαία αξρή (πξνηεξαηφηεηα ζηα άηνκα θαη ηελ εξγαζία έλαληη 

ηνπ θεθαιαίνπ), απηή θαιχπηεη έλα επξχ θάζκα πξαθηηθψλ πνπ εθαξκφδνπλ νη 

νξγαληζκνί ηεο Κ.Ο.: πεξηνξηζκέλε απνδνηηθφηεηα ηνπ θεθαιαίνπ, δηαλνκή ηνπ 

πιενλάζκαηνο κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ ή κειψλ/ρξεζηψλ ππφ ηε κνξθή δψξνπ 

(«bonus»), δεκηνπξγία απνζεκαηηθνχ γηα αλάπηπμε ηεο επηρείξεζεο, άκεζε ρξήζε 

πιενλάζκαηνο γηα θνηλσληθνχο ζθνπνχο.  

«Ζ Κνηλσληθή Οηθνλνκία/Δπηρεηξήζεηο δελ έρνπλ σο απηνζθνπό ην θέξδνο - αιιά 

– ην θέξδνο σο κέζνλ γηα λα εθπιεξώζνπλ ηελ θνηλσληθή ηεο απνζηνιή». 
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Κεθάιαην 5
ν
  

ΤΛΗΚΟ - ΜΔΘΟΓΟ 

5.1 θνπόο ηεο κειέηεο  

Βαζηθή ππφζεζε ηεο κειέηεο απνηέιεζε ην γεγνλφο φηη ηα άηνκα κε ζνβαξά 

ςπρνθνηλσληθά πξνβιήκαηα έρνπλ αλάγθε θνηλσληθήο έληαμεο, θαη έλα εξγαιείν πξνο 

απηή ηελ θαηεχζπλζε κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ νη Κνη..Π.Δ. επθαηξία λα εληαρζνχλ 

θνηλσληθά κέζσ ηεο επαγγεικαηηθήο έληαμεο, ζε έλα αξρηθά πξνζηαηεπκέλν 

πεξηβάιινλ φπσο απηφ γίλεηαη απφ ηνπο Κνη..Π.Δ.. Γηα ηε λέα απηή κνξθή 

θνηλσληθήο επηρείξεζεο δελ έρεη «κεηξεζεί» κέρξη ζήκεξα ε απφδνζε, είηε ζε 

νηθνλνκηθνχο, είηε ζε κε νηθνλνκηθνχο φξνπο, αιιά επίζεο δελ έρεη γίλεη θάπνηα 

ζπγθξηηηθή κειέηε πιενλεθηεκάησλ ιεηηνπξγίαο απηψλ ησλ «επηρεηξήζεσλ» 

Έλα αθφκα ζηνηρείν πξνβιεκαηηζκνχ ήηαλ θαη ε απνπζία εξγαιείνπ κέηξεζεο ηεο 

απφδνζεο ζηνπο θνξείο ηεο Κ.Ο. Ζ ζπλερήο αχμεζε ησλ θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ ηα 

ηειεπηαία 6 ρξφληα ζηε ρψξα καο, θαηαδεηθλχεη θαη ηελ αλαγθαηφηεηα γηα ηελ κέηξεζε 

ηεο απφδνζεο ηεο παξνχζαο θνηλσληθν-νηθνλνκηθήο δξάζεο ησλ ζπλεηαηξηζκψλ. Απηφ 

πινπνηείηαη κάιηζηα ελφςεη ηνπ γεγνλφηνο φηη ην 2012 έρεη ραξαθηεξηζηεί σο έηνο 

θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. 

Αλαιπηηθφηεξα ν ζθνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη: 

1. Ζ επηινγή θαηάιιεινπ εξγαιείνπ γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο θνηλσληθήο & 

ζπλεηαηξηζηηθήο απφδνζεο ησλ Κνηλσληθψλ Δπηρεηξήζεσλ, 

2. Ζ πξνζαξκνγή ηνπ εξγαιείνπ Β.Γ.Κ..Α. ζηελ Διιεληθή γιψζζα – 

πξαγκαηηθφηεηα, 

3. Ζ εθαξκνγή ηνπ εξγαιείνπ Β.Γ.Κ..Α. ζε επηιεγκέλνπο Κνη..Π.Δ.. 

Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 9. 
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Πίλαθαο 9: Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ηεο έξεπλαο 

Α/Α Δξεπλεηηθά εξσηήκαηα 

1 Τπάξρνπλ θαηάιιεια εξγαιεία γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο θνηλσληθήο & ζπλεηαηξηζηηθήο 

απφδνζεο ησλ θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ; 

2 Μπνξνχλ απηά ηα εξγαιεία λα εθαξκνζηνχλ ζηνπο Κνη..Π.Δ.; 

3 Πνηα ηα απνηειέζκαηα εθαξκνγήο δεηθηψλ θνηλσληθήο & ζπλεηαηξηζηηθήο απφδνζεο ζε 

Κνη..Π.Δ. πνπ ιεηηνπξγψλ πάλσ απφ έμη (6) ρξφληα; 

4 Πνηα ηα νθέιε ησλ αηφκσλ κε ςπρηθή λφζν απφ ηελ εξγαζία ηνπο ζην πξνζηαηεπκέλν 

πεξηβάιινλ ησλ Κνη..Π.Δ.; 

 

Δξγαιείν ηεο κειέηεο 

Γηα ηελ επηινγή ηνπ εξγαιείνπ ηεο κειέηεο δηελεξγήζεθε ζπζηεκαηηθή αλαζθφπεζε 

ηεο ειιεληθήο θαη μέλεο βηβιηνγξαθίαο κεηά ην 2001, κέζσ ηεο βάζεο δεδνκέλσλ 

Google Scholar κε ζθνπφ ηελ εμεχξεζε ησλ θαηαιιειφηεξσλ εξγαιείσλ. 

Λέμεηο θιεηδηά: Κνηλσληθή Οηθνλνκία, Κνηλσληθέο Δπηρεηξήζεηο, Γείθηεο 

απνδνηηθφηεηαο,  Κνηλσληθνί πλεηαηξηζκνί Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο, Γείθηεο 

Κνηλσληθήο & πλεηαηξηζηηθήο Απφδνζεο 

Ζ ζπζηεκαηηθή αλαζθφπεζε ηεο δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο αθνινχζεζε ηα παξαθάησ 

θξηηήξηα: 

 Οη πεγέο έπξεπε λα εκθαλίδνπλ απμεκέλν δείθηε απήρεζεο. 

 Σν πεξηερφκελν ηνπο λα είλαη ζπλαθέο κε ην αληηθείκελν ηεο Κ.Ο. θαη ησλ 

Κνη..Π.Δ. 

 Σα εηδηθά  εξγαιεία λα είλαη εθαξκφζηκα ζε θνξείο Κ.Ο.  

Δπηιέρζεθε ην εξγαιείν „‟Key Social & Co-operative Performance Indicators‟‟ 

(www.cooperatives-uk.coop) ηεο Co-operatives UK (www.uk.coop). Πξφθεηηαη γηα 

έλα εξγαιείν πνπ δεκηνπξγήζεθε γηα ηηο αλάγθεο ησλ θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ 

(www.ica.coop) ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην.  Καηφπηλ πξαγκαηνπνηήζεθε κεηάθξαζε ηνπ 

εξγαιείνπ αθνχ πξψηα ιήθζεθε ε ζρεηηθή άδεηα. Σν πξσηφηππν θείκελν, έθηαζεο 33 

ζειίδσλ, πεξηιάκβαλε ιεπηνκεξή αλάιπζε ηνπ θάζε δείθηε, ζρεηηθά κε ηε 
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ρξεζηκφηεηά ηνπ, ην πεδίν ην νπνίν θαιχπηεη, ηηο κεζφδνπο ζπιινγήο δεδνκέλσλ γηα 

απηφλ, ηε ζρέζε ηνπ κε ηηο πλεηαηξηζηηθέο Αμίεο θαη Αξρέο, ηελ εξκελεία πνπ πξέπεη 

λα δνζεί, ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν πξέπεη λα παξνπζηαζηεί, πεξαηηέξσ πεγέο θαη κειέηε 

παξαδεηγκάησλ. Ζ εζσηεξηθή ζπλέπεηα κειεηήζεθε κε ην δείθηε εζσηεξηθήο 

αμηνπηζηίαο Cronbach, ν νπνίνο έδεημε πςειή εζσηεξηθή αμηνπηζηία (>0,71). Ο 

εξεπλεηηθφο πιεζπζκφο πεξηέιαβε ην ζχλνιν ησλ κειψλ ησλ ηξηψλ ππφ κειέηε 

ζπλεηαηξηζκψλ. Οη δέθα  δείθηεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 

10. 

 

Πίλαθαο 10:  Παξνπζίαζε ησλ 10 δεηθηψλ 

Α/Α Γείθηεο 

1
νο

  Οηθνλνκηθή αλάκεημε ησλ κειψλ. 

2
νο

  Γεκνθξαηηθή ζπκκεηνρή ησλ κειψλ. 

3
νο

  πκκεηνρή εξγαδνκέλσλ θαη κειψλ ζε πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο θαη εθπαίδεπζεο. 

4
νο

  Πνζνζηά ηξαπκαηηζκψλ θαη εκεξψλ απνπζίαο πξνζσπηθνχ. 

5
νο

  Πξνθίι πξνζσπηθνχ – θχιν θαη εζληθφηεηα. 

6
νο

  Ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ. 

7
νο

  Ζζηθά δεηήκαηα θαηά ηε ιήςε απνθάζεσλ γηα ηηο πξνκήζεηεο θαη ηηο επελδχζεηο. 

8
νο

  Δπελδχζεηο ζε θνηλνηηθέο θαη ζπλεηαηξηζηηθέο πξσηνβνπιίεο. 

9
νο

  Δθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (CO2). 

10
νο

  Πνζνζηά αλαθπθιψζηκσλ θαη επαλαρξεζηκνπνηνχκελσλ πιηθψλ. 

 

5.2 Παξνπζίαζε ησλ δέθα δεηθηώλ θνηλσληθήο θαη ζπλεηαηξηζηηθήο απόδνζεο 

Καζψο φινη νη ζπλεηαηξηζκνί αλήθνπλ ζηα κέιε ηνπο, ν θαιχηεξνο ηξφπνο λα 

κεηξήζνπκε ηελ απφδνζή ηνπο είλαη λα ξσηήζνπκε ηα ίδηα ηα κέιε. Αλ θαη νη Δ.Π.Δ. 

επηθεληξψλνληαη θαηά θχξην ιφγν ζηελ αμία ησλ κεηφρσλ ηνπο θαη ζηα ζπκθέξνληα 

ησλ εμσηεξηθψλ επελδπηψλ ηνπο, νη ζπλεηαηξηζκνί έρνπλ σο ζηφρν λα πξνζδψζνπλ 

ηελ «αμία ησλ κειψλ ηνπο». 

Χζηφζν, αθφκε θαη γηα ηηο κηθξφηεξνπ κεγέζνπο επηρεηξήζεηο, είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκν 

λα δηαζέηνπκε αξηζκεηηθά ζηνηρεία, ψζηε ηα κέιε λα ελεκεξψλνληαη  γηα ηελ εμέιημε 
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θαη ηελ πξφνδν ηεο ζπλεηαηξηζηηθήο πξνζπάζεηαο. Σα ηειεπηαία ρξφληα, ε Co-

operatives
UK

 έρεη δεκηνπξγήζεη έλα πξαθηηθφ πιαίζην εληφο ηνπ νπνίνπ κεηξάηαη ε 

ζπλεηαηξηζηηθή απφδνζε, ρξεζηκνπνηψληαο σο εξγαιείν έλα ζχλνιν θνηλψλ δεηθηψλ 

θαη ζεκείσλ αλαθνξάο. 

Οη δείθηεο εληάζζνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο: ηνπο νηθνλνκηθνχο, νη νπνίνη 

επηθεληξψλνληαη ζηελ νηθνλνκηθή απφδνζε ηνπ ηνκέα ιηαληθήο, θαη ηνπο κε 

νηθνλνκηθνχο, νη νπνίνη ζρεηίδνληαη κε ηε ζπλεηαηξηζηηθή, θνηλσληθή θαη 

πεξηβαιινληηθή απφδνζε, δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηα κέιε θαη ηνπο βαζηθνχο 

ελδηαθεξφκελνπο. 

Τπάξρνπλ ζπλεηαηξηζκνί πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε πνιινχο δηαθνξεηηθνχο ηνκείο 

ηεο νηθνλνκίαο, επνκέλσο νη δείθηεο δε ζρεηίδνληαη πάληνηε κε φιεο ηηο επηρεηξήζεηο. 

Έηζη, ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη σο ζεκείν εθθίλεζεο, πξνθεηκέλνπ λα 

αλαδεηρζνχλ δεηήκαηα θαη εξσηήκαηα πνπ ζα απαζρνιήζνπλ ηνλ εθάζηνηε 

ζπλεηαηξηζκφ. 

Οη δείθηεο δίδνληαη ζηνπο ζπλεηαηξηζκνχο πξνο απηναμηνιφγεζε. Καλέλα εκπνξηθφ 

ζήκα δε ζρεηίδεηαη κε ηνπο παξαπάλσ δείθηεο. Ζ ζπιινγή δεδνκέλσλ 

απηναμηνιφγεζεο ησλ ζπλεηαηξηζκψλ ζα γελλήζνπλ κηα δεμακελή απφ ηέηνηα 

δεδνκέλα κέηξεζεο ηεο απφδνζεο (ζε κε νηθνλνκηθνχο φξνπο). Γπλεηηθά απφ απηήλ 

ηελ δηαδηθαζία ζα πξνθχςεη ε δπλαηφηεηα κειινληηθά, λα πξαγκαηνπνηεζεί 

ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε ησλ θνηλσληθψλ ζπλεηαηξηζκψλ είηε γηα ην ζχλνιν ησλ  

δεηθηψλ είηε γηα κεκνλσκέλνπο δείθηεο 

Γπλεηηθά Οθέιε 

 Οη δείθηεο είλαη έλα πξψην βήκα ζηε δηαζθάιηζε ηεο ηήξεζεο ησλ 

ζπλεηαηξηζηηθψλ αξρψλ θαη αμηψλ θαη ηεο δπλαηφηεηαο ησλ ζπλεηαηξηζκψλ 

λα επηδείμνπλ ην παξαπάλσ ζε έλα επξχ θάζκα ελδηαθεξνκέλσλ. 

 Οη Β.Γ.Κ..Α. είλαη αξθεηά ζαθείο θαη επίζεο είλαη ηππνπνηεκέλνη πξνο 

δηεπθφιπλζε ηεο ρξήζεο ηνπο. Σα απνηειέζκαηά ηνπο κπνξνχλ λα 

ζπγθξηζνχλ γηα πνιινχο δηαθνξεηηθνχο νξγαληζκνχο.  
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 Μπνξνχλ λα επηδείμνπλ ζηνπο πειάηεο ηα νθέιε ησλ ζπλεηαηξηζκψλ. Έλαο 

απφ ηνπο δείθηεο επηθεληξψλεηαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 

πειαηψλ. 

 Οη δείθηεο κπνξεί λα ρξεζηκεχζνπλ ζε επελδπηέο/ρξεκαηνδφηεο κε εζηθά 

θίλεηξα/κε εζηθή δενληνινγία, θαζψο ζα ηνπο βνεζήζνπλ λα ιάβνπλ 

ζεηηθέο απνθάζεηο ρξεκαηνδφηεζεο/επέλδπζεο. Οη δείθηεο είλαη έλα πξψην 

βήκα ζηελ επίδεημε ηεο θνηλσληθήο πξνζηηζέκελεο αμίαο ησλ 

ζπλεηαηξηζκψλ ή άιισλ θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ φζνλ αθνξά ζε 

απνθάζεηο γηα ηηο πξνκήζεηεο. 

 

Πηζαλνί πεξηνξηζκνί 

 Ζ ρξήζε ηππνπνηεκέλσλ, αληηπξνζσπεπηηθψλ πιεξνθνξηψλ είλαη σθέιηκε, 

αιιά ηαπηφρξνλα κπνξεί λα απνηειέζεη εκπφδην. Οη δείθηεο 

επηθεληξψλνληαη ζηε κέηξεζε πνζνηηθψλ, αξηζκεηηθψλ δεδνκέλσλ, ηα 

νπνία πξέπεη λα εξκελεπζνχλ ψζηε λα ρξεζηκνπνηεζνχλ πξνο βειηίσζε 

ηνπ νξγαληζκνχ ή γηα λα απνδεηρζεί ε αμία ηνπ. 

Πνηνο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηνπο  Β.Γ.Κ..Α.; 

Οη δείθηεο πξννξίδνληαη θπξίσο γηα ηνπο ζπλεηαηξηζκνχο, αιιά θάζε νξγαληζκφο πνπ 

(ελζαξθψλεη) ηηο ζπλεηαηξηζηηθέο αμίεο θαη αξρέο κπνξεί λα ηνπο βξεη ρξήζηκνπο. 

Μπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ νξγαληζκνχο θάζε κεγέζνπο, αλ θαη απαηηείηαη 

πεξαηηέξσ αλάπηπμε θαη εμέιημή ηνπο ψζηε λα επηηεπρζεί απηφο ν βαζκφο 

(θαζνιηθφηεηαο). 

Ηγεζία 

Οη Β.Γ.Κ..Α. κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ νπνηνλδήπνηε κέζα ζηνλ νξγαληζκφ, 

αξθεί ην άηνκν απηφ λα έρεη πξφζβαζε ζηα απαηηνχκελα αξρεία/κεηξψα θαη ηηο 

απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα θάζε δείθηε. Θα ήηαλ θαιφ γηα ηνλ νξγαληζκφ λα 

δεζκεπηεί σο πξνο ηε ρξήζε ησλ δεηθηψλ, ψζηε απηνί λα (θαζνδεγνχλ) ηηο απνθάζεηο 

δηαρείξηζεο θαη λα ζπκβάιινπλ ζηε βειηίσζε. Έηζη, ε δηαδηθαζία κέηξεζεο ζα είλαη 

φζν ην δπλαηφλ πην ρξήζηκε. 
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Ππόοδορ και ικανόηηηα 

Γελ ρξεηάδεηαη θάπνηα ζπγθεθξηκέλε ηθαλφηεηα ή εμεηδίθεπζε. Οη δείθηεο 

ζπλνδεχνληαη απφ ζαθή θαζνδήγεζε γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν κεηξάηαη ν θαζέλαο. 

Χπόνορ ηος πποζωπικού 

Ο ρξφλνο πνπ ζα δηαζέζεη ην πξνζσπηθφ γηα λα εθαξκφζεη ηε ρξήζε ησλ δεηθηψλ ζα 

πξέπεη λα βξίζθεηαη ζην ρακειφηεξν βαζκφ/ζεκείν φισλ ησλ εξγαιείσλ θαη απηφ έρεη 

επηβεβαησζεί απφ ηελ έσο ηψξα εκπεηξία εθαξκνγήο ηνπο. Γελ έρεη δηεμαρζεί έσο ηψξα 

θάπνηα πηινηηθή εθαξκνγή φισλ ησλ δεηθηψλ κέζα ζην ίδην νξγαληζκφ ζηελ ρψξα 

καο. 

Υποζηήπιξη και πληποθόπηζη 

Οη εμσηεξηθνί ζχκβνπινη δε ζεσξνχληαη απαξαίηεηνη, αιιά ν νξγαληζκφο κπνξεί λα 

επηιέμεη λα ηνπο ρξεζηκνπνηήζεη εάλ ην επηζπκεί. Αλακέλεηαη πσο νη ζπλεηαηξηζκνί ζα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ηνπο δείθηεο ζε εηήζηα βάζε, αιιά νη δείθηεο πνπ είλαη πην 

ζεκαληηθνί γηα ηελ επηρείξεζε κπνξνχλ λα κεηξψληαη πην ζπρλά (π.ρ. αλά ηξίκελν). 

Γείθηεο 1
νο

: Οηθνλνκηθή αλάκεημε ησλ κειώλ 

Οη ζπλεηαηξηζκνί ιεηηνπξγνχλ κε ζηφρν ηελ εμππεξέηεζε ησλ νηθνλνκηθψλ, 

θνηλσληθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ αλαγθψλ ησλ κειψλ ηνπο.  Ζ νηθνλνκηθή  αλάκεημε ησλ 

κειψλ είλαη ζεκειηψδνπο ζεκαζίαο γηα ηνπο ζπλεηαηξηζκνχο. 

Ο δείθηεο απηφο θαηαδεηθλχεη ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ηα κέιε εκπιέθνληαη ζηνπο 

ζπλεηαηξηζκνχο ζε νηθνλνκηθφ επίπεδν. Δπνκέλσο, είλαη επίζεο ελδεηθηηθφο ηνπ 

βαζκνχ ζηνλ νπνίν νη ζπλεηαηξηζκνί αληαπνθξίλνληαη ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπο ψζηε λα 

εμππεξεηήζνπλ ηηο αλάγθεο ησλ κειψλ ηνπο. Σν ζηνηρείν απηφ είλαη ζεκαληηθφ γηα ηελ 

εμαζθάιηζε κηαο ηζρπξήο βάζεο κειψλ, ε νπνία είλαη απαξαίηεηε γηα ηε κειινληηθή 

εμέιημε ηνπ ζπλεηαηξηζηηθνχ θηλήκαηνο.  

Δείκηηρ 2
ορ

: Δημοκπαηική ζςμμεηοσή ηων μελών 

Οη ζπλεηαηξηζκνί είλαη δεκνθξαηηθνί νξγαληζκνί, ησλ νπνίσλ ηνλ έιεγρν έρνπλ ηα ίδηα 

ηα κέιε ηνπ, ηα νπνία θαη ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηε δηακφξθσζε πνιηηηθψλ θαη ηε 

ιήςε απνθάζεσλ. Έλα ελεξγφ θαη δξαζηήξην ζψκα κειψλ απνηειεί βαζηθφ ζηνηρείν 
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ελφο επηηπρεκέλνπ θαη απνδνηηθνχ ζπλεηαηξηζκφ. Οη ζπλεηαηξηζκνί ζα πξέπεη λα 

θαηαβάιινπλ κεγάιεο πξνζπάζεηεο ψζηε λα ελζαξξχλνπλ θαη λα δηεπθνιχλνπλ ηε 

ζπκκεηνρή ησλ κειψλ ηνπο ζηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ. Ο δείθηεο απηφο 

παξέρεη ηε δπλαηφηεηα λα θαηαδεηρζεί, ηφζν πνζνηηθά φζν θαη πνηνηηθά, ν ηξφπνο κε 

ηνλ νπνίν ν ζπλεηαηξηζκφο πξνζπαζεί λα επηηχρεη ην ζθνπφ απηφ, γηα θάζε 

κεκνλσκέλν κέινο. 

Γείθηεο 3
νο

: πκκεηνρή εξγαδνκέλσλ θαη κειώλ ζε πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο θαη 

εθπαίδεπζεο 

Ζ ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ κειψλ ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ ζε πξνγξάκκαηα 

θαηάξηηζεο θαη εθπαίδεπζεο κπνξεί λα ππνδείμεη ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ν ίδηνο ν 

ζπλεηαηξηζκφο εθηηκά θαη ππνινγίδεη ηνπο βαζηθνχο απηνχο ελδηαθεξφκελνπο θαη ηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηνπο παξέρεη ηε δπλαηφηεηα λα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ επηηπρεκέλε 

πνξεία ηνπ νξγαληζκνχ. 

Ζ θαηάξηηζε θαη ε εθπαίδεπζε είλαη βαζηθνί παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηφζν ζε εζσηεξηθφ επίπεδν (διδ. κέζα ζηνλ ίδην 

ην ζπλεηαηξηζκφ) φζν θαη ζε επίπεδν εμσηεξηθψλ ελδηαθεξνκέλσλ (π.ρ. πειάηεο), ελψ 

παξάιιεια παξέρνπλ ζηνπο εξγαδφκελνπο ηηο ηερληθέο ηθαλφηεηεο θαη ηελ εμεηδίθεπζε 

πνπ ρξεηάδνληαη ψζηε λα θέξνπλ εηο πέξαο ηηο εξγαζηαθέο ηνπο ππνρξεψζεηο. Σα δχν 

απηά ζηνηρεία βνεζνχλ επίζεο ζηε δηαζθάιηζε ηεο πγείαο, ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο 

επεκεξίαο ησλ εξγαδνκέλσλ. Ζ θαηάξηηζε θαη ε εθπαίδεπζε απνηεινχλ 

ζεκαληηθφηαηε επέλδπζε (ζε ρξφλν θαη ρξήκα) ζε έλαλ εξγαδφκελν θαη 

«εμαζθαιίδνπλ» ζην πξνζσπηθφ έλα αίζζεκα ρξεζηκφηεηαο, βειηηψλνπλ ηελ 

ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία θαη ζπκβάιινπλ ψζηε ην εξγαηηθφ δπλακηθφ λα έρεη 

θίλεηξα. Σν ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα πξνθχπηεη απφ ηελ αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ 

θεθαιαίνπ ελφο νξγαληζκνχ θαη ε απνηειεζκαηηθή θαηάξηηζε θαη εθπαίδεπζε κπνξεί 

λα ζπκβάιεη ζηε κεγαιχηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηα πςειφηεξα θέξδε. 

Οη ζπλεηαηξηζκνί ηεινχλ ππφ θαζεζηψο ζπληδηνθηεζίαο θαη δεκηνπξγνχληαη γηα λα 

αληαπνθξηζνχλ ζηηο θνηλέο αλάγθεο ησλ κειψλ ηνπο. Αλήθνπλ ζηα κέιε ηνπο θαη 

δηνηθνχληαη δεκνθξαηηθά απφ απηά. Ζ ζπκκεηνρή ησλ κειψλ είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο 

γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ελφο ζπλεηαηξηζκνχ θαη ε θαηάξηηζε θαη 
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εθπαίδεπζε ησλ κειψλ παίδεη ζεκαληηθφηαην ξφιν ψζηε λα κπνξέζνπλ ηα κέιε λα 

ζπκκεηέρνπλ πιήξσο ζην ζπλεηαηξηζκφ. 

Γείθηεο 4
νο

: Πνζνζηά ηξαπκαηηζκώλ θαη εκεξώλ απνπζίαο πξνζσπηθνύ 

Σα δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηα πνζνζηά ηξαπκαηηζκψλ θαη εκεξψλ απνπζίαο ηνπ 

πξνζσπηθνχ κπνξνχλ λα ππνδείμνπλ ην βαζκφ ζηνλ νπνίν έλαο ζπλεηαηξηζκφο είλαη ζε 

ζέζε λα ειέγμεη θαη λα πεξηνξίζεη ηνπο θηλδχλνπο γηα ηελ Τγηεηλή θαη ηελ Αζθάιεηα 

ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ αιιά θαη ησλ ππνινίπσλ.  

Ζ θαθή θαηάζηαζε ηεο πγείαο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ εξγαζία είλαη δαπαλεξή γηα ηνλ 

εξγνδφηε θαη δε ζπκβάιιεη ζην καθξνπξφζεζκν ζπκθέξνλ ηνπ εξγαδφκελνπ. Ζ 

θιίκαθα ηνπ θφζηνπο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ απνπζία ελφο εξγαδφκελνπ είλαη ηφζν 

πςειή, ψζηε θαη ε παξακηθξή βειηίσζε ζηνλ ηνκέα ηεο Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο 

κπνξεί λα βνεζήζεη ζηνλ έιεγρν ησλ δαπαλψλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ απ‟ φηη ζε άιινπο 

ηνκείο ηεο επηρείξεζεο ηνπο νπνίνπο επνπηεχεη γηα ην ζθνπφ απηφ ε δηνίθεζε. ε θάζε 

βηνκεραλία κε πςειή έληαζε εξγαζίαο, ν ηνκέαο πνπ παξνπζηάδεη ην πςειφηεξν 

επίπεδν απψιεηαο ειέγρνπ είλαη απηφο ηεο πγείαο. Καζψο ηα πεξηζηαηηθά απνπζηψλ 

πνπ θαηαγξάθνληαη πξνθχπηνπλ απφ επνπζηψδεηο αηηίεο, νη πξννπηηθέο γηα θαιχηεξε 

δηαρείξηζε ησλ δαπαλψλ ζηνλ ηνκέα απηφ γίλνληαη αθφκε πην επνίσλεο. 

Ζ κέηξεζε ηεο Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο κπνξεί λα βνεζήζεη πνηθηινηξφπσο ζηνλ 

έιεγρν θαη ηε κείσζε ηνπ θηλδχλνπ, φπσο γηα παξάδεηγκα κε ηελ πιεξνθφξεζε 

ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ζηελ πξάμε, ηνλ εληνπηζκφ ησλ επηκέξνπο 

ηνκέσλ φπνπ ρξεηάδνληαη δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο θαη ηε δεκηνπξγία βάζεσλ γηα ζπλερή 

βειηίσζε. Ζ κέηξεζε ηεο απνηειεζκαηηθήο απφδνζεο ζα δψζεη ηηο απαξαίηεηεο 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην επίπεδν απφδνζεο αιιά θαη κε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο 

νπνίνπο ε απφδνζε βξίζθεηαη ζηνλ παξφλ επίπεδν. 

Αλ θαη ηα πςειά πνζνζηά ηξαπκαηηζκψλ ππνδεηθλχνπλ σο έλα βαζκφ απνηπρία ζηνλ 

έιεγρν ησλ θηλδχλσλ θαη ηε δηαρείξηζε ηεο Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο, ε πγεία ζην ρψξν 

εξγαζίαο είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηηο εξγαζηαθέο πξαθηηθέο γεληθφηεξα. 

Εεηήκαηα φπσο νη δπλαηφηεηεο θαηάξηηζεο θαη αλάπηπμεο, νη ίζεο επθαηξίεο, ε 

δπλαηφηεηα γηα επέιηθηε εξγαζία θαη ν ηξφπνο δηαρείξηζεο ηνπ πξνζσπηθνχ παίδνπλ 

ζεκαληηθφ ξφιν γηα ηελ πγεία θαη ηελ επεκεξία ησλ εξγαδνκέλσλ.  
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Γείθηεο 5
νο

: Πξνθίι πξνζσπηθνύ – θύιν θαη εζληθόηεηα 

Μηα πνιηηηθή ίζσλ επθαηξηψλ αληηπξνζσπεχεη ηε δέζκεπζε ελφο νξγαληζκνχ γηα ηελ 

αλάπηπμε θαη εθαξκνγή εξγαζηαθψλ δηαδηθαζηψλ θαη πξαθηηθψλ νη νπνίεο δε θάλνπλ 

δηαθξίζεηο αλάινγα κε ην θχιν, ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, ηελ εζληθή πξνέιεπζε, 

ηε ζξεζθεία θ.ιπ. 

Ζ παξαθνινχζεζε ηνπ πξνθίι ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ γηα ην θχιν θαη ηελ 

εζληθφηεηα κέζα ζε έλαλ νξγαληζκφ βνεζά λα αλαδεηρζνχλ πηζαλέο αληζφηεηεο, λα 

αλαδεηεζνχλ νη ππνθείκελεο αηηίεο απηψλ ησλ αληζνηήησλ θαη λα εμαιεηθζνχλ 

θαηλφκελα άδηθεο, άληζεο ή κεηνλεθηηθήο κεηαρείξηζεο. Υσξίο ηελ παξαθνινχζεζε 

απηή, ν νξγαληζκφο δε ζα είλαη ζε ζέζε λα αλαγλσξίζεη εάλ πξάγκαηη πξνζθέξεη ίζεο 

επθαηξίεο ζε φιεο ηηο επηκέξνπο νκάδεο. 

Ζ πξνψζεζε ησλ ίζσλ επθαηξηψλ εμαζθαιίδεη πσο ν νξγαληζκφο πιεξεί ηηο λνκηθέο 

ηνπ ππνρξεψζεηο. Πέξαλ ηνχηνπ, φκσο, αθφκε πην ζεκαληηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη θαη‟ 

απηφλ ηνλ ηξφπν εμαζθαιίδεη ηελ απνηειεζκαηηθή ρξήζε ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ ηνπ 

θαη κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ επίηεπμε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ηνπ ζηφρσλ, κέζσ ηεο 

αμηνπνίεζεο ησλ ηθαλνηήησλ φισλ ησλ κειψλ ηνπ πξνζσπηθνχ. 

Γείθηεο 6
νο

: Ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηώλ 

Οη θαηαλαισηέο έρνπλ πνιιέο πξνζδνθίεο απφ έλαλ νξγαληζκφ. Οη πξνζδνθίεο απηέο 

θαιχπηνπλ έλα επξχ θάζκα, απφ ηελ πνηφηεηα, ηελ ηηκή, ηελ αμία ησλ πξντφλησλ θαη 

ησλ ππεξεζηψλ, ζέκαηα πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο έσο επξχηεξα δεηήκαηα ζρεηηθά κε 

ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν έλαο νξγαληζκφο δξαζηεξηνπνηείηαη επηρεηξεκαηηθά. Ζ 

κέηξεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηψλ ζα ππνδείμεη ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ν 

νξγαληζκφο αληαπνθξίλεηαη ζηηο παξαπάλσ πξνζδνθίεο –ζε θαζεκεξηλή βάζε ή γηα 

ζπγθεθξηκέλα δεηήκαηα– θαζψο θαη ην βαζκφ ζηνλ νπνίν αληαπνθξίλεηαη ζηηο 

αλάγθεο ησλ πειαηψλ. Τπάξρεη άκεζε ζρέζε κεηαμχ ηεο δηαηήξεζεο ηεο πειαηείαο θαη 

ηεο ηθαλνπνίεζήο ηεο. Οη πειάηεο πνπ έρνπλ κείλεη ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηηο παξνρέο 

ηνπ νξγαληζκνχ (πξντφληα, ππεξεζίεο θ.η.ι.) είλαη πνιχ πηζαλφ λα επηζηξέςνπλ θαη λα 

πξνηηκνχλ φιν θαη ζπρλφηεξα ην ζπγθεθξηκέλν νξγαληζκφ θαη αθφκε κπνξεί λα 

πξνηείλνπλ ηνλ νξγαληζκφ ζε άιια άηνκα, δηεπξχλνληαο έηζη ηελ πειαηεία. Δπνκέλσο, 

ε θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ πειαηψλ απνηειεί ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηνπ ελάξεηνπ 
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θχθινπ ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ, ην νπνίν ζπλδέεη ηνπο θνηλσληθνχο ζθνπνχο κε ηελ 

εκπνξηθή επηηπρία. 

Ζ κέηξεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηψλ ζα βνεζήζεη λα δηαηεξήζεη ή θαη λα 

απμήζεη ν ζπλεηαηξηζκφο ηελ πειαηεία ηνπ, ελψ παξάιιεια ζα δψζεη έκθαζε θαη ζα 

αλαδείμεη ηνκείο ηεο επηρείξεζεο φπνπ ρξεηάδεηαη βειηίσζε.  

Γείθηεο 7
νο

: Ζζηθά δεηήκαηα θαηά ηε ιήςε απνθάζεσλ γηα ηηο πξνκήζεηεο θαη 

ηηο επελδύζεηο 

Όινη νη ζπλεηαηξηζκνί νθείινπλ λα δξαζηεξηνπνηνχληαη ζχκθσλα κε νξηζκέλεο εζηθέο 

αξρέο, δειαδή κε ηξφπν πνπ λα κελ θαηαπαηά άκεζα ή έκκεζα ηα βαζηθά αλζξψπηλα 

δηθαηψκαηα (φπσο ε απαγφξεπζε ηεο δνπιείαο, ησλ βαζαληζηεξίσλ ή ησλ δηαθξίζεσλ) 

θαη πνπ λα έρεη ην κηθξφηεξν δπλαηφ αληίθηππν ζην πεξηβάιινλ.  

Κάζε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα έρεη ηφζν πεξηβαιινληηθέο φζν θαη θνηλσληθέο 

ζπλέπεηεο, αλ θαη νξηζκέλεο απφ απηέο είλαη πην επδηάθξηηεο απφ άιιεο. Ο ηξφπνο 

δηαρείξηζεο ησλ ρξεκαηηθψλ πφξσλ ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ (π.ρ. κέζσ αγνξψλ ή 

επελδχζεσλ) είλαη κηα απφ ηηο αθαλείο ζπλέπεηεο, ε νπνία φκσο κπνξεί λα έρεη πνιχ 

ζεκαληηθέο επηπηψζεηο. 

Πξνθεηκέλνπ λα βνεζήζνπλ νη ζπλεηαηξηζκνί ζηε δηαηήξεζε θαη ην ζεβαζκφ ησλ  

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ζα πξέπεη λα 

ιάβνπλ ππφςε εζηθά δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ αγνξά πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, ην 

δαλεηζκφ θαη ηελ επέλδπζε ρξεκάησλ. Απηφ ζεκαίλεη πσο ζα πξέπεη λα ειέγρνπλ 

εμνλπρηζηηθά ηηο δηαδηθαζίεο πξνκήζεηαο, γηα λα εμαζθαιίζνπλ πσο ε πξνκήζεηα 

πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ δε ζπλδέεηαη κε ηελ θαηαπάηεζε ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ, ηελ ππεξβνιηθή ξχπαλζε, ην κε δίθαην εκπφξην ή ηελ θαθή κεηαρείξηζε 

ησλ δψσλ. εκαίλεη επίζεο ηελ επηζεψξεζε ησλ επελδχζεσλ, έηζη ψζηε λα 

δηαζθαιηζηεί πσο νη πφξνη δε ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε ζηήξημε θπβεξλήζεσλ ή άιισλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ δελ ηεξνχλ ηα βαζηθά αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, πνπ εκπιέθνληαη ζε 

παξάλνκν εκπφξην φπισλ ή δξαζηεξηνπνηνχληαη ρξεζηκνπνηψληαο δηεθζαξκέλεο 

πξαθηηθέο. 

Ο δείθηεο απηφο ζα βνεζήζεη λα θαηαδεηρζεί ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νη ζπλεηαηξηζκνί 

επηδηψθνπλ λα δξαζηεξηνπνηνχληαη ζχκθσλα κε νξηζκέλεο εζηθέο αξρέο. 
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Λακβάλνληαο ππφςε εζηθά δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηηο επελδχζεηο θαη ηηο 

πξνκήζεηεο, νη ζπλεηαηξηζκνί ζα απνθνκίζνπλ κηα ζεηξά απφ νθέιε, φπσο: ε 

δηαζθάιηζε ηεο ηήξεζεο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο, ε αληαπφθξηζε ζηηο πξνζδνθίεο 

ησλ κειψλ, ησλ πειαηψλ θαη άιισλ ελδηαθεξνκέλσλ, ε ηήξεζε ησλ ζπλεηαηξηζηηθψλ 

αξρψλ θαη αμηψλ ηνπο θαη ε κείσζε ηνπ θηλδχλνπ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε δπζθήκηζε θαη 

ηελ αδπλακία αλεθνδηαζκνχ. 

Γείθηεο 8
νο

: Δπελδύζεηο ζε θνηλνηηθέο θαη ζπλεηαηξηζηηθέο πξσηνβνπιίεο 

Τπάξρνπλ πνιινί ιφγνη γηα λα αλακεηρζεί έλαο νξγαληζκφο ζε θνηλνηηθέο 

πξσηνβνπιίεο, φπσο: 

 Σν αίζζεκα εζηθήο θαη θνηλσληθήο επζχλεο, ην νπνίν ηαπηφρξνλα 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο πξνζδνθίεο ηεο θνηλσλίαο 

 Ζ πίζηε πσο νη νξγαληζκνί έρνπλ καθξνπξφζεζκα ζπκθέξνληα απφ ηελ 

θαιιηέξγεηα κηαο πγηνχο θνηλφηεηαο («δηαθσηηζκέλν πξνζσπηθφ ζπκθέξνλ») 

 Ζ επηζπκία λα πξνσζήζνπλ ηελ θνηλσληθή ελζσκάησζε 

 Ζ γλψζε πσο νη παξεκβάζεηο ζηελ θνηλφηεηα, πνπ πεξηιακβάλνπλ 

εξγαδνκέλνπο, πειάηεο θαη πξνκεζεπηέο, κπνξνχλ λα έρνπλ άκεζα νθέιε κέζσ 

ηεο απμεκέλεο θεξδνθνξίαο, ηελ δπλακηθφηεξεο εηθφλαο ηεο εηαηξείαο, ηνπ 

κεησκέλνπ θφζηνπο, ην θαιχηεξν θξφλεκα ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηε 

βειηησκέλε «πίζηε» ησλ πειαηψλ 

χκθσλα κε δεκνζθφπεζε ηεο Mori (Ηνχιηνο-Αχγνπζηνο 2002) ζρεηηθά κε ηε θήκε 

ησλ εηαηξεηψλ, ην 75% ηνπ πιεζπζκνχ πηζηεχεη πσο ζηε βηνκεραλία θαη ην εκπφξην δε 

δίδεηαη αξθεηή ζεκαζία ζηηο θνηλφηεηεο δξαζηεξηνπνίεζήο ηνπο. Αθνχ νη θνηλνηηθέο 

επελδχζεηο είλαη ζπρλά ε πιένλ νξαηή πιεπξά ηνπ πξνγξάκκαηνο θνηλσληθήο επζχλεο 

ελφο νξγαληζκνχ, ε ζχζηαζε θαη παξνπζίαζε έθζεζεο γηα ην δείθηε απηφ κπνξεί λα 

βνεζήζεη λα θαηαδεηρζεί ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νη νξγαληζκνί αληαπνθξίλνληαη ζηηο 

πξνζδνθίεο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ. Δίλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ γηα ηνπο νξγαληζκνχο 

λα κεηξνχλ θαη λα παξνπζηάδνπλ ηηο θνηλνηηθέο επελδχζεηο, αθνχ ε θνηλνηηθή 

ππνζηήξημε βξίζθεηαη ζην επίθεληξν ηεο ζπλεηαηξηζηηθήο απνζηνιήο θαη ησλ 

ζπλεηαηξηζηηθψλ αμηψλ θαη παξάιιεια απνηειεί ζεκαληηθφηαηε έθθαλζε ηνπ 
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ελάξεηνπ θχθινπ ησλ ζπλεηαηξηζκψλ. Δίλαη επίζεο κηα επθαηξία λα δηεπζεηεζεί ην 

δήηεκα ηεο θνηλσληθήο ελζσκάησζεο, ην νπνίν απνηειεί πξνηεξαηφηεηα ηεο 

θπβέξλεζεο.  

Ο δείθηεο απηφο παξνπζηάδεη επίζεο πψο νη ζπλεηαηξηζκνί ππνζηεξίδνπλ άιινπο 

ζπλεηαηξηζκνχο κε ηελ επέλδπζε ρξφλνπ θαη/ή ρξεκάησλ ζε απηνχο, σο γεληθφηεξε 

έλδεημε ππνζηήξημεο ηνπ ζπλεηαηξηζηηθνχ θηλήκαηνο, βνεζψληαο έηζη λα θαιπθζνχλ νη 

αλάγθεο ησλ ηνπηθψλ θνηλνηήησλ θαη πξνσζψληαο ηελ θνηλσληθή ελζσκάησζε. 

Γείθηεο 9
νο

: Δθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (CO2) 

Οη εθπνκπέο CO2 είλαη άκεζν απνηέιεζκα ηεο θαχζεο νξπθηψλ θαπζίκσλ. Σα νξπθηά 

θαχζηκα ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ παξαγσγή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο θαη αεξίνπ γηα 

ζέξκαλζε, θσο, παξαγσγηθέο δηαδηθαζίεο θ.η.ι., θαζψο θαη σο θαχζηκν νρεκάησλ. Σν 

CO2 είλαη θαηαζηξνθηθφ γηα ην πεξηβάιινλ. Δίλαη έλα αέξην ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη ν 

κεγαιχηεξνο «ρνξεγφο» ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ – δειαδή ηεο δηαδηθαζίαο 

θαηά ηελ νπνία κεηαβάιινληαη ηα θιηκαηηθά ζπζηήκαηα ηνπ πιαλήηε καο θαη ε νπνία 

νδεγεί ζε κηα γεληθεπκέλε άλνδν ησλ ζεξκνθξαζηψλ παγθνζκίσο, θαζψο θαη ζε 

ζπρλφηεξε εκθάληζε αθξαίσλ θαηξηθψλ θαηλφκελσλ, φπσο νη πιεκκχξεο.  

Οη πξνζπάζεηεο ηεο παγθφζκηαο θνηλφηεηαο γηα ηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ CO2 

αληαλαθιψληαη ζην Πξσηφθνιιν ηνπ Κηφην. 

Ζ κείσζε ησλ εθπνκπψλ CO2 απνηειεί ζεκαληηθφ ζηνηρείν γηα ηελ απνηειεζκαηηθή 

εζληθή αληαπφθξηζε ζηελ πξφθιεζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο. Οη θπβεξλεηηθέο 

πνιηηηθέο, φπσο ε επηβνιή θφξνπ γηα ηε ρξήζε ελεξγεηαθψλ πφξσλ ζηε βηνκεραλία, ην 

εκπφξην θαη ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, κπνξνχλ λα δψζνπλ έλα επηπιένλ θίλεηξν ζηηο 

επηρεηξήζεηο λα κεηψζνπλ ηηο εθπνκπέο CO2. Μηα ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθή κέζνδνο 

κείσζεο ησλ εθπνκπψλ είλαη ε αγνξά ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο, φπσο ε 

ειηαθή, ε αηνιηθή θαη ε πδξνειεθηξηθή ελέξγεηα. Οη νξγαληζκνί έρνπλ επίζεο ηε 

δπλαηφηεηα λα αληηζηαζκίζνπλ ηηο εθπνκπέο CO2 κέζσ ηεο ζπλεηζθνξάο ζε 

πξνγξάκκαηα πνπ επελδχνπλ ζηελ αλαλεψζηκε ελέξγεηα, βειηηψλνπλ ηελ ελεξγεηαθή 

απφδνζε ή απνκαθξχλνπλ ην CO2. 
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Γείθηεο 10
νο

: Πνζνζηά αλαθπθιώζηκσλ θαη επαλαρξεζηκνπνηνύκελσλ πιηθώλ 

Σα απνξξίκκαηα είλαη έλα βάξνο γηα ηελ θνηλσλία πνπ νινέλα κεγαιψλεη, θαζψο είλαη 

ηδηαίηεξα δαπαλεξφ θαη έρεη ζεκαληηθφηαηεο επηπηψζεηο γηα ην πεξηβάιινλ. ηνπο 

Υψξνπο Τγεηνλνκηθήο Σαθήο Απνξξηκκάησλ (Υ.Τ.Σ.Α.). ηνπο ρψξνπο απηνχο: 

 εθπέκπνληαη ηεξάζηηεο πνζφηεηεο κεζαλίνπ, ην νπνίν είλαη αέξην ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ 

 ζπαηαινχληαη πφξνη θαη πιηθά πνπ ζα κπνξνχζαλ λα αλαθπθισζνχλ ή λα 

επαλαρξεζηκνπνηεζνχλ 

 ε ρξήζε ηεο γεο πξνθαιεί έλα δπζεηδέο απνηέιεζκα, ελψ ηαπηφρξνλα είλαη 

αλαπνηειεζκαηηθή 

 νη ρψξνη απηνί είλαη πεπεξαζκέλνη 

Τπάξρνπλ επίζεο αλεζπρίεο γηα ηηο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο θαη άιισλ κνξθψλ 

απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ, φπσο ν έιεγρνο ησλ εθπνκπψλ απφ ηελ απνηέθξσζε 

ζθνππηδηψλ. 

Σα θίλεηξα γηα ηε κείσζε ηνπ φγθνπ ησλ παξαγφκελσλ απνξξηκκάησλ θαη ηεο ρξήζεο 

ησλ Υ.Τ.Σ.Α. είλαη ηφζν νηθνλνκηθά (π.ρ. επηβνιή θνξνινγίαο) φζν θαη 

πεξηβαιινληηθά. Ζ αλάθηεζε θαη αλαθχθισζε ησλ απνξξηκκάησλ ζα βνεζήζεη ηνπο 

ζπλεηαηξηζκνχο λα δηαρεηξηζηνχλ θαη λα κεηψζνπλ ηε βιάβε πνπ πξνθαινχλ ζην 

πεξηβάιινλ θαη λα κεηψζνπλ ην θφζηνο δηάζεζεο ησλ απνξξηκκάησλ. 

Καηφπηλ ζην πιαίζην πξνζαξκνγήο ηνπ εξγαιείνπ ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ Κνη..Π.Δ. 

απνθαζίζηεθε ε δεκηνπξγία  «expert panel» κε ζθνπφ ηε κειέηε ηεο ειιεληθήο 

κεηάθξαζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ηελ πνιηηηζκηθή πξνζαξκνγή ζηα δεδνκέλα ησλ 

πθηζηάκελσλ Κνη..Π.Δ., ηελ επηινγή ησλ Κνη..Π.Δ. πνπ ζα ζπκκεηείραλ ζηελ 

πηινηηθή εθαξκνγή  θαη ηνλ νξηζκφ ηνπ Κνη..Π.Δ. πνπ ζα απνηειέζεη ην ζεκείν 

αλαθνξάο. 
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5.3 Τιηθό - Μέζνδνο 

Καιέο πξαθηηθέο – Πξόηππα Αλαθνξάο (Best Practices / Benchmarking) 

Οη φξνη «Καιέο Πξαθηηθέο» (Best Practices) θαη «Πξφηππα Αλαθνξάο» 

(Benchmarking) είλαη ζρεδφλ ηαπηφζεκνη θαη γη‟ απηφ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε 

βηβιηνγξαθία ελαιιαθηηθά. Οπζηαζηηθά, νη επηρεηξήζεηο ή νξγαληζκνί πνπ απνηεινχλ 

«πξφηππν αλαθνξάο» γηα ηηο ππφινηπεο ππφ αμηνιφγεζε κνλάδεο ρξεζηκνπνηνχλ 

«θαιέο πξαθηηθέο», δειαδή, ηηο βέιηηζηεο πξαθηηθέο, θαη ην αληίζηξνθν. 

Αλεμάξηεηα απφ ηνλ φξν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη, ζηφρνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο κεζφδνπ 

είλαη ν πξνζδηνξηζκφο ησλ επηρεηξεζηαθψλ κνλάδσλ, απφ έλα ζχλνιν νκνεηδψλ 

κνλάδσλ: 

 πνπ θάλνπλ βέιηηζηε ρξήζε ησλ παξαγσγηθψλ ηνπο ζπληειεζηψλ γηα λα 

παξάγνπλ πξντφληα ή ππεξεζίεο (process benchmarking), 

 ησλ νπνίσλ ηα δηαηηζέκελα πξντφληα ή ππεξεζίεο πξνζθέξνπλ ηε κεγαιχηεξε 

ηθαλνπνίεζε ζηνπο πειάηεο ή ηνπο πνιίηεο (outcome benchmarking), 

 πνπ επηηπγράλνπλ ζηφρνπο νη νπνίνη ζεσξνχληαη πξφηππα απνηειεζκαηηθήο 

ιεηηνπξγίαο (standards benchmarking). 

Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη ε κέζνδνο ησλ Πξνηχπσλ Αλαθνξάο βαζίδεηαη ζηε 

ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε. Πξνυπφζεζε εθαξκνγήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο κεζφδνπ 

απνηειεί ε επηινγή νξγαληζκψλ πνπ είλαη επηθνξηηζκέλνη κε ην ίδην έξγν, ε 

δηαζεζηκφηεηα επαξθνχο πιεξνθφξεζεο γηα ηηο δηαδηθαζίεο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζε 

θάζε ππφ αμηνιφγεζε επηρεηξεζηαθή κνλάδα, ε δηαζεζηκφηεηα δεδνκέλσλ γηα ηα 

παξαγφκελα πξντφληα ή ηηο δηαηηζέκελεο ππεξεζίεο θαη ε πιεξνθφξεζε γηα ην βαζκφ 

ηθαλνπνίεζεο ηνπ θνηλνχ απφ ηα πξντφληα ή ηηο ππεξεζίεο. 

Γεδνκέλεο ηεο δηαζεζηκφηεηαο πιεξνθφξεζεο γηα φιεο ηηο παξαπάλσ παξακέηξνπο, ηα 

πξφηππα αλαθνξάο πξνθχπηνπλ απφ ηε ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ 

κνλάδσλ πνπ απνηεινχλ ην ππφ αμηνιφγεζε δείγκα. 
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Υξεηάδεηαη λα ζεκεησζεί πσο ε κέζνδνο Καιψλ Πξαθηηθψλ ή Πξνηχπσλ Αλαθνξάο 

εθαξκφδεηαη επξέσο ζε δεκφζηνπο νξγαληζκνχο δηεζλψο παξφιν πνπ αξρηθά 

αλαπηχρζεθε γηα ηηο αλάγθεο ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ. 

Οκνεηδείο είλαη νη επηρεηξεζηαθέο κνλάδεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ίδηεο θαηεγνξίεο 

παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ γηα λα παξάγνπλ ίδηνπο ηχπνπο πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ, ζε 

δηαθνξεηηθέο φκσο πνζφηεηεο, θαη έρνπλ θνηλνχο ζηφρνπο.  

Γηα ηελ ελίζρπζε ηεο πνιηηηζκηθήο πξνζαξκνγήο πξνθξίζεθε ε ιχζε δεκηνπξγίαο 

«νκάδαο εκπεηξνγλσκφλσλ» («expert panel»), κε ζθνπφ ηελ εθαξκνγή ηνπ εξγαιείνπ 

Β.Γ.Κ..Α. ζηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ησλ Κνη..Π.Δ.. 

Ζ ζχλζεζε ηεο «νκάδαο ησλ εκπεηξνγλσκφλσλ» έγηλε ζχκθσλα κε ζπγθεθξηκέλα 

θξηηήξηα.: 

 Να έρνπλ αζθήζεη Γηνίθεζε ζε θνξείο Κ.Ο., 

 Να είλαη ελεξγά κέιε Κνηλσληθψλ Δπηρεηξήζεσλ, 

 Σν επηζηεκνληθφ ηνπο πεδίν λα είλαη ζε αθνινπζία κε ην αληηθείκελν κειέηεο, 

 Να έρνπλ γλψζε ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζρεηηθά κε ηελ θνηλσληθή 

επηρεηξεκαηηθφηεηα. 

Έπεηηα αλαδεηήζεθαλ ζηειέρε θνξέσλ Κ.Ο. ηα νπνία πιεξνχζαλ ηα παξαπάλσ 

θξηηήξηα θαη θαηφπηλ επηθνηλσλίαο - ελεκέξσζήο ηνπο έγηλε ε ηειηθή ζχλζεζε ηεο 

νκάδαο εκπεηξνγλσκφλσλ. ηε ζχλζεζε ηεο νκάδα εκπεηξνγλσκφλσλ ζην ηνκέα ηεο 

Κ.Ο. ζπκκεηείραλ: 

 Ο πξψελ πξφεδξνο Γ.. θαη λπλ πξφεδξνο ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ (Δ..) 

ηνπ Κνη..Π.Δ. Κέξθπξαο  «Νένη Οξίδνληεο», 

 Ο πξψελ πξφεδξνο ηνπ Γ Κνη..Π.Δ. Υαλίσλ θαη λπλ πξφεδξνο ηνπ Δ ηνπ 

λενζχζηαηνπ Κνη..Π.Δ. 8
νπ

 ΣνΦΤ Ν. Αηηηθήο «Αζελά - Διπίο», 

 Ζ πξψελ πξφεδξνο ηνπ Γ Κνη..Π.Δ. Υίνπ θαη λπλ κέινο ηνπ Δ ηνπ 

λενζχζηαηνπ Κνη..Π.Δ. 8
νπ

 ΣνΦΤ Ν. Αηηηθήο «Αζελά - Διπίο», 
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 Ο Γ/λσλ χκβνπινο ηνπ Κνη..Π.Δ. Κέξθπξαο «Νένη Οξίδνληεο», 

Ζ νκάδα εκπεηξνγλσκφλσλ αθνχ έιαβε γλψζε γηα ην ζθνπφ ηεο παξνχζαο 

εξεπλεηηθήο εξγαζίαο απνθάζηζε λα δηελεξγήζεη δχν ζπλεδξηάζεηο γηα ηελ 

πνιηηηζκηθή πξνζαξκνγή.  

Ζ πνιηηηζκηθή πξνζαξκνγή ηνπ εξγαιείνπ πνπ πξαγκαηνπνίεζε ε νκάδα ησλ 

εκπεηξνγλσκφλσλ ήηαλ απαξαίηεηε δηφηη ε δηνηθεηηθή ζπγθξφηεζε ησλ 

ζπλεηαηξηζκψλ πνπ αλαθεξφηαλ ζην κεηαθξαζκέλν έγγξαθν παξνπζίαδε 

δηαθνξνπνηήζεηο απφ ηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα ησλ Κνη..Π.Δ. πνπ ζθνπφ έρνπλ 

ηελ επαγγεικαηηθή απαζρφιεζε αποκλειζηικά αηφκσλ κε ζνβαξά ςπρνθνηλσληθά 

πξνβιήκαηα. Σειηθά απνθαζίζηεθε ε εθαξκνγή ησλ έμη  δεηθηψλ πνπ παξνπζηάδνληαη 

ζηνλ πίλαθα 11. 

Πίλαθαο 11: Δξσηήζεηο κε ηηο νπνίεο πξνζεγγίζηεθε  

ν εθάζηνηε δείθηεο (Γνκεκέλε ζπλέληεπμε). 

α/α Γείθηεο 
Δξώηεζε κε ηελ νπνία πξνζεγγίζηεθε ν 

δείθηεο 

1
νο

 Οηθνλνκηθή αλάκεημε ησλ κειψλ. 

α) Δξγαδφκελνη ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ είλαη 

ηαπηφρξνλα θαη κέιε-ζπλεηαηξηζηέο;  

β) Πφζνη απφ απηνχο αλήθνπλ ζηελ εηδηθή 

νκάδα ελδηαθέξνληνο καο πνπ είλαη ε νκάδα Α. 

2
νο

 Γεκνθξαηηθή ζπκκεηνρή ησλ κειψλ. 

Πφζα απφ ηα εγγεγξακκέλα κέιε ηνπ 

ζπλεηαηξηζκνχ ζαο ζπκκεηείραλ ζηηο εηήζηεο 

ηαθηηθέο ζπλειεχζεηο ζαο (2009,2010). 

3
νο

 
πκκεηνρή εξγαδνκέλσλ θαη κειψλ ζε 

πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο θαη εθπαίδεπζεο. 

α) Πφζα κέιε ζαο (απφ απηά πνπ δχλαληαη θαη 

επηζπκνχλ λα εξγαζηνχλ) ζπκκεηείραλ ζε 

πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο κε πφζεο ψξεο αλά 

έηνο; 

 β) Πφζνη εξγαδφκελνη-κέιε ζαο, ζπκκεηείραλ 

ζε πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο κε πφζεο ψξεο αλά 

έηνο; 

4
νο

 
Πνζνζηά ηξαπκαηηζκψλ θαη εκεξψλ αΠ.Ο.Τ.ζίαο 

πξνζσπηθνχ. 

α) Πφζεο εκέξεο αΠ.Ο.Τ.ζίαο εξγαδνκέλσλ (Α‟ 

θαη Β‟ θαηεγνξίαο) νθείινληαη ζε αζζέλεηα ή 

ηξαπκαηηζκφ;  

β) Οη εξγαδφκελνη ηεο Α‟ θαηεγνξίαο (ΥΤΦΤ) 

πφζεο εκέξεο απνπζίαζαλ απφ ηελ εξγαζία ηνπο 

ιφγσ ππνηξνπήο ηεο ςπρηθήο λφζνπ; 
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5
νο

 Πξνθίι πξνζσπηθνχ – θχιν θαη εζληθφηεηα. 

α) Πνην είλαη ην θχιν ησλ εξγαδνκέλσλ-κειψλ 

ηνπ πλεηαηξηζκνχ ζαο; 

 β) Πνηα είλαη ε εζληθφηεηα ησλ κειψλ-

εξγαδνκέλσλ ζαο; 

10
νο

 
Πνζνζηά αλαθπθιψζηκσλ θαη 

επαλαρξεζηκνπνηνχκελσλ πιηθψλ. 

α) Κάλεηε αλαθχθισζε ζηελ επηρείξεζή ζαο;  

β) αλ λαη, πνηα είλαη ηα αλαθπθινχκελα πιηθά 

θαη πνηα είλαη ε πνζφηεηα ησλ αλαθπθινχκελσλ 

πιηθψλ; 

 

ηηο νδεγίεο εθαξκνγήο ηνπ εξγαιείνπ «Βαζηθνί Γείθηεο Κνηλσληθήο & 

πλεηαηξηζηηθήο Απφδνζεο» πεξηγξάθεηαη ε δπλαηφηεηα κέηξεζεο ησλ δέθα δεηθηψλ 

αιιά παξάιιεια δίλεηαη θαη ε δπλαηφηεηα λα απαιεηθζνχλ δείθηεο ηνπο νπνίνπο ν 

εξεπλεηήο ζεσξεί φηη ζα πξέπεη λα απαιεηθζνχλ. Χο ζπλέπεηα ηνχηνπ ζεσξήζεθε  

ζθφπηκν γηα ηηο αλάγθεο ηεο έξεπλαο λα κεηξεζνχλ θαη αμηνινγεζνχλ νη ππφ εμέηαζε 

Κνη..Π.Δ. ζε έμη δείθηεο. Οη δείθηεο πνπ απαιείθζεθαλ δελ είραλ νπζηαζηηθφ 

αληίθξηζκα ζηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ηεο έξεπλαο ζε Κνη..Π.Δ., είηε ιφγσ ηεο 

ηδηαίηεξεο θπζηνγλσκίαο ησλ ζπλεηαηξηζκψλ (θαηαθεξκαηηζκφο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ 

δξάζεσλ – Υ.Τ.Φ.Τ. νη εξγαδφκελνη ησλ Κνη..Π.Δ.) είηε ήηαλ αδχλαηε ε κέηξεζε 

ησλ δεηθηψλ φπσο γηα παξάδεηγκα ζπλέβε κε ηνλ 9
ν
 δείθηε Δθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ 

άλζξαθα (CO2). 

Ζ έξεπλα απνθαζίζηεθε λα εθαξκνζηεί ζε ηξείο Κνη..Π.Δ. Κέξθπξαο «Νένη 

Οξίδνληεο», ν Κνη..Π.Δ. Υίνπ «Χξίσλ» θαη ν Κνη..Π.Δ. Υαλίσλ, νη νπνίνη ήηαλ απφ 

ηνπο πξψηνπο ζπλεηαηξηζκνχο πνπ ηδξχζεθαλ, ιεηηνπξγνχλ παξαπάλσ απφ έμη  έηε θαη 

ζπλερίδνπλ λα δξαζηεξηνπνηνχληαη κέρξη ζήκεξα. Σέινο νη ζπγθεθξηκέλνη Κνη..Π.Δ. 

πξνζπκνπνηήζεθαλ λα ζπλδξάκνπλ ζηε ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ (θαη έδσζαλ ζρεηηθή 

άδεηα). Χο Πξφηππν Αλαθνξάο ζηελ ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε ησλ ηξηψλ Κνη..Π.Δ., 

νξίζζεθε ν Κνη..Π.Δ. «Νένη Οξίδνληεο» ηεο Κέξθπξαο. Δπηιέρζεθε δηφηη, απαζρνιεί 

ζρεδφλ ην 25 ηνηο εθαηφ ησλ εξγαδφκελσλ (διδ 45) Υ.Τ.Φ.Τ. ζε ζχλνιν 200 

Υ.Τ.Φ.Τ. πνπ απαζρνινχληαη ζε δεθαεπηά  Κνη..Π.Δ. ζε εζληθφ επίπεδν θαη επίζεο 

ηα έζνδά ηνπ απφ ηηο επηρεηξεκαηηθέο δξάζεηο ηνπ ππεξβαίλνπλ ηελ νηθνλνκηθή 

απφδνζε έλαληη φισλ ησλ ππνινίπσλ Κνη..Π.Δ. Δπηπξφζζεηα ε εξγαζία ζα κπνξέζεη 

λα απνηειέζεη ηνλ «πηιφην» ζε κηα επξχηεξε εθαξκνγή ηνπ εξγαιείνπ Β.Γ.Κ..Α. ζε 

φινπο ηνπο πθηζηάκελνπο Κνη..Π.Δ. κειινληηθά. 
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Χο πξνο ηε ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ, ζηηο έδξεο ησλ ζπλεηαηξηζκψλ θαη θαηά ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα 25/07/2011 έσο 30/9/2011 πξαγκαηνπνηήζεθαλ δχν επηηφπηεο 

ζπλαληήζεηο. ηελ πξψηε ζπλάληεζε έγηλε αλαιπηηθή ελεκέξσζε ζε φζνπο ζα 

εκπιέθνληαλ κε ηελ έξεπλα ζρεηηθά κε ηνπο ζθνπνχο ηεο έξεπλαο θαζψο θαη ηνλ 

απαηηνχκελν ηξφπν ζπιινγήο ησλ ζηνηρείσλ. 

ηε δεχηεξε επηηφπηα ζπλάληεζε, πξαγκαηνπνηήζεθαλ πξνζσπηθέο δνκεκέλεο 

ζπλεληεχμεηο κε ηνπο πξνέδξνπο ησλ ζπλεηαηξηζκψλ γηα ηελ ζπιινγή φισλ ησλ 

απαξαίηεησλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηνπο δείθηεο απνδνηηθφηεηαο. Ζ ζπλνκηιία, κε 

ηε ζχκθσλε γλψκε ησλ ζπκκεηερφλησλ, ερνγξαθήζεθε ψζηε λα ππάξρεη αθξηβήο 

θαηαγξαθή ησλ δεδνκέλσλ θαη δηελεξγήζεθαλ ρσξίο λα ππάξμνπλ ηδηαίηεξα 

πξνβιήκαηα. 

Δπηπξφζζεηα έγηλε αλαδξνκηθή κειέηε ησλ εγγξάθσλ θαη απνθάζεσλ ησλ  

ζπιινγηθψλ νξγάλσλ δηνίθεζεο ησλ Κνη..Π.Δ. Κέξθπξαο, Υαλίσλ, Υίνπ γηα ηα έηε 

2009 - 2010. ηελ ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηήζεθε ε επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ θαη 

αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ. 

Μάξηηνο   2011        Έλαξμε: Ηνύιηνο 2011                                             Λήμε: Ννέκβξηνο 2011 

   

-4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 

Πξνεηνηκαζία 

Δξεπλεηηθνύ 

πξσηνθόιινπ 

α) Μεηάθξαζε εξγαιείνπ Β.Γ.Κ..Α. από ηα αγγιηθά ζηα ειιεληθά 

β) Γεκηνπξγία «expert panel» γηα πξνζαξκνγή εξγαιείνπ ζηνπο 

Κνη..Π.Δ. 

γ)  Δθαξκνγή ηνπ εξγαιείνπ ζηνπο επηιεγκέλνπο Κνη..Π.Δ. 

δ) Δπεμεξγαζία δεδνκέλσλ, εμαγσγή απνηειεζκάησλ, ζπγγξαθή 

απνηειεζκάησλ 

Δηθόλα 3: Οη ρξνληθέο πεξίνδνη ηεο κειέηεο ζε δηάγξακκα Gant. 
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Μέζνδνο ζπιινγήο δεδνκέλσλ κέζσ ηεο «Γνκεκέλεο πλέληεπμεο» 

Ζ ζπλέληεπμε (interview) είλαη ε µέζνδνο πνπ έρεη ζθνπφ λα νξγαλψζεη µηα ζρέζε 

πξνθνξηθήο επηθνηλσλίαο αλάµεζα ζε δχν πξφζσπα, ην ζπλεληεπθηή θαη ηνλ 

εξσηψµελν,  έηζη ψζηε λα επηηξέςεη ζηνλ πξψην ηε ζπιινγή νξηζκέλσλ πιεξνθνξηψλ 

απφ ην δεχηεξν πάλσ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν. Ζ ζπλέληεπμε, ηφζν σο 

µέζνδνο ζπιινγήο εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ φζν θαη σο πξνο ην ζθνπφ θαη ην 

πεξηερφµελφ ηεο, µνηάδεη πνιχ  µε ην εξσηεκαηνιφγην (questionnaire). Καη ζηηο δχν 

πεξηπηψζεηο, ν εξεπλεηήο ρξεζηκνπνηεί µηα ζεηξά απφ εξσηήζεηο, νη νπνίεο έρνπλ 

επηιεγεί  µε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα θαιχπηνπλ έλα εξεπλεηηθφ ζέµα. Ζ δηαθνξά µεηαμχ 

ηνπο έγθεηηαη ζηε µνξθή επηθνηλσλίαο µεηαμχ ηνπ εξεπλεηή θαη ηνπ εμεηαδφκελνπ 

(www.psych.uoa.gr). 

Ο ηχπνο  µηαο ζπλέληεπμεο  µπνξεί λα θπµαίλεηαη απφ ηελ πιήξσο δνκεκέλε 

(structured) µέρξη ηε  µε δνκεκέλε  (ή  µε θαηεπζπλφκελε),  αλάινγα  µε ην είδνο ηεο 

επηθνηλσλίαο πνπ ζέιεη ν ζπλεληεπθηήο λα επηηχρεη θαη ην βαζµφ ειεπζεξίαο γηα ηνλ 

ηξφπν πνπ ζα θαηεπζχλεη ηε ζπλέληεπμε.  ηε δνκεκέλε ζπλέληεπμε (ε νπνία θαη 

επηιέρζεθε) ηα εξσηήκαηα θαη ε δηαηχπσζή ηνπο έρνπλ θαζνξηζηεί πξηλ απφ ηε 

ζπλέληεπμε. Ο ζπλεληεπθηήο θαζνξίδεη ηηο θξάζεηο θαη ηα είδε ησλ απαληήζεσλ πνπ 

πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ν εξσηψµελνο γηα λα απαληήζεη. Οη πεξηζζφηεξεο 

εξσηήζεηο είλαη ζπλήζσο θιεηζηέο, δειαδή ν ηχπνο ηεο απάληεζεο έρεη πξνθαζνξηζηεί 

απφ ην έληππν πνπ ρξεζηκνπνηεί ν ζπλεληεπθηήο. Όιεο νη εξσηήζεηο ηίζεληαη πάληα µε 

ηελ ίδηα ζεηξά θαη  µε ηελ ίδηα δηαηχπσζε γηα φινπο ηνπο εξσηψκελνπο. Γεληθά, ν 

ζπλεληεπθηήο δελ  µπνξεί λα πξνζζέζεη λέεο εξσηήζεηο, εθηφο αλ ζέιεη λα δηεπθξηλίζεη 

ην λφεµα ησλ απαληήζεσλ ηνπ εξσηψκελνπ. Οπζηαζηηθά, µηα δνκεκέλε ζπλέληεπμε 

είλαη ζαλ λα δίλεη ν ζπλεληεπθηήο ζηνλ εξσηψµελν έλα εξσηεκαηνιφγην γηα λα ην 

ζπκπιεξψζεη πξνθνξηθά, ελψ ν ίδηνο θαηαγξάθεη ηηο απαληήζεηο ηνπ εξσηψµελνπ 

ζχµθσλα µε πξνθαζνξηζκέλνπο ηχπνπο απαληήζεσλ πνπ έρνπλ θσδηθνπνηεζεί εθ ησλ 

πξνηέξσλ ζε έλα ηππνπνηεκέλν έληππν (www.psych.uoa.gr). 

 

5.4 Απνηειέζκαηα έξεπλαο 

Ο  πξψηνο δείθηεο  «Οηθνλνκηθή αλάκεημε ησλ κειώλ» παξνπζηάδεη ην βαζκφ ζηνλ 

νπνίν ηα κέιε ζπκκεηέρνπλ ζην ζπλεηαηξηζκφ ζε νηθνλνκηθφ επίπεδν. πλεπψο, δίλεη 

http://www.psych.uoa.gr/
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ηε δπλαηφηεηα λα εθηηκεζεί θαηά πφζν ν ζπλεηαηξηζκφο ηεξεί κία απφ ηηο ζεκειηψδεηο 

αξρέο ηνπ. Ο απψηεξνο ζηφρνο είλαη λα απμάλεηαη ε νηθνλνκηθή ζπκκεηνρή ησλ κειψλ 

θάζε ρξφλν. Ο δείθηεο πξνζεγγίζηεθε κέζσ ησλ εξσηήζεσλ: Πφζνη εξγαδφκελνη ηνπ 

ζπλεηαηξηζκνχ είλαη ηαπηφρξνλα θαη κέιε - ζπλεηαηξηζηέο; Πφζνη απφ απηνχο αλήθνπλ 

ζηελ εηδηθή νκάδα ελδηαθέξνληνο καο πνπ είλαη ε νκάδα Α (άηνκα κε ζνβαξά 

ςπρνθνηλσληθά πξνβιήκαηα;) 

 

Πίλαθαο 12: Οηθνλνκηθή αλάκεημε ησλ κειψλ 

ΓΔΗΚΣΖ 1
νο

 

Οηθνλνκηθή αλάκεημε ησλ κειώλ 

ΔΣΟ ΚΔΡΚΤΡΑ ΥΗΟ ΥΑΝΗΑ 

2009 100% 100% 100% 

2010 100% 100% 100% 

 

 

Δηθόλα 4: Οηθνλνκηθή αλάκεημε ησλ κειψλ 
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Δπεηδή ν λφκνο πξνβιέπεη ηε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο απνθιεηζηηθά γηα άηνκα κε 

ςπρνθνηλσληθά πξνβιήκαηα πνπ πξέπεη λα είλαη παξάιιεια θαη κέιε ηνπ 

ζπλεηαηξηζκνχ, έγηλε απφπεηξα αλαιπηηθφηεξεο θαη δηεπθξηληζηηθήο απάληεζεο ηνπ 

δείθηε ηεο νηθνλνκηθήο αλάκεημεο ησλ κειψλ. Ρσηήζεθε πεξαηηέξσ πφζα κέιε απφ 

ηελ νκάδα ησλ αηφκσλ κε ζνβαξά ςπρνθνηλσληθά πξνβιήκαηα εξγάδνληαη, πφζνη 

είλαη εγγεγξακκέλνη αιιά δελ εξγάδνληαη θαη πφζα  κέιε δελ κπνξνχλ λα εξγαζηνχλ 

ιφγσ ειηθίαο θαη άιισλ πεξηνξηζκψλ. 

Ο Κνη..Π.Δ. Κέξθπξαο έρεη 95 εγγεγξακκέλα κέιε ζηελ Α θαηεγνξία, εθ ησλ νπνίσλ 

νη 45 ήδε εξγάδνληαη ζην πιαίζην ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ 

πλεηαηξηζκνχ. 20 κέιε δελ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα εξγαζηνχλ. 

Απφ απηά ηα 95 κέιε απνθιείνληαη απφ ηελ εξγαζία 20 κέιε, εμαηηίαο πνηθίιισλ 

εκπνδίσλ φπσο ε αδπλακία γηα εξγαζία ιφγσ ηεο ςπρηθήο λφζνπ, πξνρσξεκέλεο 

ειηθίαο, ζπληαμηνδφηεζεο θ.α.. πκπεξαζκαηηθά ν Κνη..Π.Δ. ηεο Κέξθπξαο έρεη 

θαιχςεη ζρεδφλ ην ζχλνιν ησλ αηηεκάησλ γηα εξγαζία απφ ηνπο Υ.Τ.Φ.Τ. ηνπ 

πλεηαηξηζκνχ.  

Ο Κνη..Π.Δ. ηεο Υίνπ έρεη 56 εγγεγξακκέλα κέιε ζηελ Α θαηεγνξία, εθ ησλ νπνίσλ 

νη 6 ήδε εξγάδνληαη ζηηο επηρεηξεκαηηθέο δξάζεηο  ηνπ πλεηαηξηζκνχ. κέιε δελ έρνπλ 

ηε δπλαηφηεηα λα εξγαζηνχλ. 

Απφ απηά ηα 56 κέιε απνθιείνληαη απφ ηελ εξγαζία 30 κέιε, εμαηηίαο πνηθίιισλ 

εκπνδίσλ φπσο ε αδπλακία γηα εξγαζία ιφγσ ηεο ςπρηθήο λφζνπ, πξνρσξεκέλεο 

ειηθίαο, ζπληαμηνδφηεζεο θ.α. πκπεξαζκαηηθά ν Κνη..Π.Δ. ηεο Υίνπ έρεη θαιχςεη 

κηθξφ κέξνο ησλ αηηεκάησλ γηα εξγαζία απφ ηνπο Υ.Τ.Φ.Τ. ηνπ πλεηαηξηζκνχ.  

Ο Κνη..Π.Δ. Υαλίσλ έρεη 63 εγγεγξακκέλα κέιε ζηελ Α θαηεγνξία, εθ ησλ νπνίσλ νη 

11 ήδε εξγάδνληαη εληφο ησλ νξίσλ ηεο απαζρφιεζεο ηνπ πλεηαηξηζκνχ. 
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Δηθόλα 5: Καηαλνκή ησλ κειψλ ηεο Α θαηεγνξίαο πνπ αδπλαηνχλ λα εξγαζηνχλ ή 

εξγάδνληαη ή αηηνχλ  εξγαζία. 

 

Ο δεχηεξνο δείθηεο «Γεκνθξαηηθή ζπκκεηνρή ησλ κειώλ»  παξέρεη πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηνλ αξηζκφ ησλ κειψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο εθινγέο θαη/ή ηηο θάζε είδνπο 

ζπλεδξηάζεηο, ζπγθξηηηθά θαη ζπλδπαζηηθά κε ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ κειψλ ηνπ 

ζπλεηαηξηζκνχ. Ο δείθηεο πξνζεγγίζηεθε κέζσ ηεο εξψηεζεο: Πφζα απφ ηα 

εγγεγξακκέλα κέιε ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ ζαο ζπκκεηείραλ ζηηο εηήζηεο ηαθηηθέο 

ζπλειεχζεηο ζαο (2009,2010). Να  ππνγξακκηζηεί ζε απηφ ην ζεκείν φηη ζην δηάζηεκα 

κειέηεο δελ δηελεξγήζεθε θακία εθινγηθή αλακέηξεζε (θαηά ηε δηάξθεηα  Γ..), 

επνκέλσο νη ζπλειεχζεηο δελ ήηαλ εθινγναπνινγηζηηθέο πνπ ζεσξεηηθά ζα είραλ 

απμεκέλν πνζνζηφ ζπκκεηνρήο. 

Απφ ηα απνηειέζκαηα πξνέθπςε φηη ζηελ Κέξθπξα ζπκκεηείραλ ζηηο δχν Γ.. ην 2009 

θαη ην 2010, ην 70% θαη ην 75% ησλ κειψλ αληίζηνηρα, γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη αχμεζε 

θαηά 7.14%, ζηελ Υίν ην 67% (ην 2009) θαη ην 57% ην 2010) ησλ κειψλ, πνπ 

ζεκαίλεη κείσζε θαηά 13.43%. Σέινο ζηα Υαληά ην 2009 ζπκκεηείρε ην 46.5% ησλ 

κειψλ ζηε Γ.. ηνπ 2009 θαη ην 33,8% ην 2010 (κείσζε θαηά 37.57%) (πίλαθαο 

13,εηθφλα 6). 
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Πίλαθαο 13: Γεκνθξαηηθή ζπκκεηνρή ησλ κειψλ κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ζηε Γεληθή 

πλέιεπζε 

ΓΔΗΚΣΖ 2
νο

 

Γεκνθξαηηθή ζπκκεηνρή ησλ κειώλ κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ζηε Γεληθή πλέιεπζε 

ΚΔΡΚΤΡΑ 
ΠΟΟΣΗΑΗΑ 

ΜΔΣΑΒΟΛΖ 
ΥΗΟ 

ΠΟΟΣΗΑΗΑ 

ΜΔΣΑΒΟΛΖ 
ΥΑΝΗΑ 

ΠΟΟΣΗΑΗΑ 

ΜΔΣΑΒΟΛΖ 

2009 2010 2009 / 2010 2009 2010 2009 / 2010 2009 2010 2009 / 2010 

70% 75% +7,14% 67% 58% -13,43% 46,5% 33,8% -37,57% 

 

Δηθόλα 6: Γεκνθξαηηθή ζπκκεηνρή ησλ κειψλ κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ζηε Γεληθή 

πλέιεπζε 

Ο ηξίηνο δείθηεο «πκκεηνρή εξγαδνκέλσλ θαη κειώλ ζε πξνγξάκκαηα 

θαηάξηηζεο θαη εθπαίδεπζεο» ζχκθσλα κε ηα νδεγίεο ππνινγίδεηαη βάζεη α) ηεο  

θαηάξηηζεο φισλ ησλ κειψλ θαη β) ηεο θαηάξηηζεο ησλ εξγαδφκελσλ κειψλ ησλ 

ζπλεηαηξηζκψλ.   

Ο δείθηεο πξνζεγγίζηεθε κέζσ ησλ εξσηήζεσλ: α) Πφζα κέιε ζαο (απφ απηά πνπ 

δχλαληαη θαη επηζπκνχλ λα εξγαζηνχλ) ζπκκεηείραλ ζε πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο κε 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

KEΡΚΤΡΑ 
2009 

KEΡΚΤΡΑ 
2010 

XIO  2009 XIO 2010 ΧΑΝΙΑ 2009 ΧΑΝΙΑ 2010 

70% 

75% 

67% 

58% 

47% 

34% 



76 
 

πφζεο ψξεο αλά έηνο; β) Πφζνη εξγαδφκελνη-κέιε ζαο, ζπκκεηείραλ ζε πξνγξάκκαηα 

θαηάξηηζεο κε πφζεο ψξεο αλά έηνο; 

ηελ πεξίπησζε ησλ κειψλ κφλν ε Κέξθπξα πξνέβιεςε ελέξγεηεο θαηάξηηζεο 

δεθαπέληε αλέξγσλ κειψλ ηεο, κέζσ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο 

«Πξνεηνηκαζία γηα ηελ εξγαζία» κε ηελ κέζνδν «on the job training», κε ζθνπφ ηελ 

αμηνπνίεζή ηνπο ζηηο πθηζηάκελεο επηρεηξεκαηηθέο δξάζεηο (πλεξγείν θαζαξηζκνχ, 

πλεξγείν απνθαηάζηαζεο & δηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο, Κπιηθείν, Τπεξεζίεο 

ζηάζκεπζεο, Καθέ - νπδεξί, Αξηνδαραξνπιαζηείν - Catering). θνπφο ηεο παξαπάλσ 

ελέξγεηαο ήηαλ λα αμηνινγεζνχλ νη δεμηφηεηεο ησλ ελ δπλάκεη εξγαδφκελσλ κειψλ ηνπ 

ζπλεηαηξηζκνχ απφ ηελ Α‟ θαηεγνξία  θαζψο επίζεο λα απνθηήζνπλ ηηο απαξαίηεηεο 

δεμηφηεηεο γηα ηηο πθηζηάκελεο δξάζεηο (πίλαθαο 14). Σα Υαληά θαη ε Υίνο 

πξνγξακκάηηζαλ αληίζηνηρεο ελέξγεηεο γηα ην επφκελν έηνο. 

ηελ πεξίπησζε ησλ εξγαδφκελσλ - κειψλ θαη νη ηξεηο ζπλεηαηξηζκνί πινπνίεζαλ 

εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, ηα απνηειέζκαηα ησλ νπνίσλ παξνπζηάδνληαη ζηνλ 

πίλαθα 15. πγθεθξηκέλα ν Κνη..Π.Δ. Υαλίσλ ην 2010 πινπνίεζε πξφγξακκα 

θαηάξηηζεο & εθπαίδεπζεο γηα ηελ επηρεηξεκαηηθή δξάζε: «Πιπληήξην Απηνθηλήησλ» 

θαη ν Κνη..Π.Δ. Υίνπ γηα ηα έηε 2009 θαη 2010 πξαγκαηνπνίεζε πξνγξάκκαηα 

θαηάξηηζεο & εθπαίδεπζεο γηα ηηο πθηζηάκελεο επηρεηξεκαηηθέο δξάζεηο: 

αλαςπθηήξην, ζπλεξγείν θαζαξηφηεηαο, θαηάζηεκα παηρληδηψλ «Mind school», 

θαιιηέξγεηα θπζηθήο καζηίραο θαη παξαγσγή βηνινγηθψλ πξντφλησλ.  

Πίλαθαο 14: πκκεηνρή κειψλ ζε πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο θαη εθπαίδεπζεο 

ΓΔΗΚΣΖ 3νο 

πκκεηνρή κειώλ ζε πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο θαη εθπαίδεπζεο 

ΔΣΟ ΚΔΡΚΤΡΑ ΥΗΟ ΥΑΝΗΑ 

2009 13.3 ώξεο/κέινο* 0 ώξεο /κέινο 0 ώξεο/κέινο 

2010 13.3 ώξεο/κέινο* 0 ώξεο/κέινο 0 ώξεο/κέινο 

*απφ ηα ελεξγά κέιε πνπ δχλαηαη λα εξγαζηνχλ 
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Πίλαθαο 15: πκκεηνρή εξγαδνκέλσλ - κειψλ ζε πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο  

θαη εθπαίδεπζεο 

ΓΔΗΚΣΖ 3
νο

 

πκκεηνρή εξγαδνκέλσλ - κειώλ ζε πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο θαη εθπαίδεπζεο 

ΔΣΟ ΚΔΡΚΤΡΑ ΥΗΟ ΥΑΝΗΑ 

2009 48 ώξεο/εξγαδόκελν 9,6 ώξεο/εξγαδόκελν 0 ώξεο/εξγαδόκελν 

2010 48 ώξεο/εξγαδόκελν 9,6 ώξεο/εξγαδόκελν 40 ώξεο/εξγαδόκελν 

 

 

Δηθόλα 7: πκκεηνρή εξγαδνκέλσλ - κειψλ ζε πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο θαη 

εθπαίδεπζεο 

 

ηνλ 4ν δείθηε «Πνζνζηά ηξαπκαηηζκώλ θαη εκεξώλ απνπζίαο πξνζσπηθνύ» 

απηφο ππνδεηθλχεη ην βαζκφ απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ πνιηηηθψλ θαη ησλ 

ζηξαηεγηθψλ Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο ηνπ νξγαληζκνχ. Σφζν ε ειιεληθή  λνκνζεζία 

φζν θαη ε λέεο ηάζεηο θαη ε θνπιηνχξα ηνπ κάλαηδκελη επηβάιιεη ηελ πξνζήισζε ησλ 

επηρεηξήζεσλ ζηε δηαζθάιηζε ηεο πγείαο θαη ηεο αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ. θνπφο 
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είλαη νη πγηείο θαη ηθαλνπνηεκέλνη εξγαδφκελνη ζε αζθαιέο πεξηβάιινλ.  Βαζηθή 

έθθξαζε ηεο πγείαο θαη αζθάιεηαο απνηειεί ην πνζνζηφ ηξαπκαηηζκψλ θαη απνπζίαο 

πνπ νθείιεηαη ζηνλ ηξαπκαηηζκφ. Ο δείθηεο πξνζεγγίζηεθε κέζσ ησλ εξσηήζεσλ: α) 

Πφζεο εκέξεο απνπζίαο εξγαδνκέλσλ (Α‟ θαη Β‟ θαηεγνξίαο) νθείινληαη ζε αζζέλεηα 

ή ηξαπκαηηζκφ; β) Οη εξγαδφκελνη ηεο Α‟ θαηεγνξίαο (Υ.Τ.Φ.Τ.) πφζεο εκέξεο 

απνπζίαζαλ απφ ηελ εξγαζία ηνπο ιφγσ ππνηξνπήο ηεο ςπρηθήο λφζνπ; 

ρεηηθά κε ην πξψην εξψηεκα, φινη νη Κνη..Π.Δ. απάληεζαλ φηη θαλέλαο 

εξγαδφκελνο ηνπο γηα ην δηάζηεκα 2009 έσο 2010 δελ απνπζίαζε απφ ηελ εξγαζία ηνπ 

ιφγσ εξγαηηθνχ αηπρήκαηνο. Δπνκέλσο δελ ππήξμε ππέξβαζε ζην πξνβιεπφκελν φξην 

πνπ νξίδεη ην εξγαιείν Β.Γ.Κ..Α. θαη είλαη «Σέζζεξηο εξγάζηκεο εκέξεο αλά έηνο 

αλά εξγαδόκελν ιόγσ αζζελείαο» (Key Social & Co – Opeeratives Perfomance 

Indicators, 2011) 

ρεηηθά κε ην δεύηεξν εξώηεκα, θαλέλαο Υ.Τ.Φ.Τ. (πνπ απνηεινχλ πεξηζζφηεξν 

απφ ην 50% ηνπ δπλακηθνχ ησλ ηξηψλ ζπλεηαηξηζκψλ) δελ απνπζίαζε απφ ηελ εξγαζία 

ηνπ ιφγσ ππνηξνπήο ηεο ςπρηθήο λφζνπ. Σν γεγνλφο απηφ θαηαδεηθλχεη ηελ 

επεξγεηηθή ζπλδξνκή ηεο εξγαζίαο ζηελ ζηαζεξνπνίεζε ηεο ςπρηθήο πγείαο ησλ 

αηφκσλ ζνβαξά ςπρνθνηλσληθά πξνβιήκαηα. 

Ο 5νο δείθηεο «Πξνθίι πξνζσπηθνύ» αλά θύιν θαη εζληθόηεηα, παξνπζηάδεη ηελ 

αλαινγία αλδξψλ-γπλαηθψλ θαζψο θαη ηελ θαηαλνκή ησλ εξγαδνκέλσλ αλά εζληθή 

πξνέιεπζε κέζα ζηνλ ζπλεηαηξηζκφ ζηηο δηάθνξεο βαζκίδεο θαη επηρεηξεκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο. Ο δείθηεο πξνζεγγίζηεθε κέζσ ησλ εξσηήζεσλ: α) Πνην είλαη ην 

θχιν ησλ εξγαδνκέλσλ-κειψλ ηνπ πλεηαηξηζκνχ ζαο; β) Πνηα είλαη ε εζληθφηεηα ησλ 

κειψλ-εξγαδνκέλσλ ζαο;  
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Πίλαθαο 16: Πξνθίι πξνζσπηθνχ – θχιν θαη εζληθφηεηα 

ΓΔΗΚΣΖ 5
νο

 

Πξνθίι πξνζσπηθνύ – θύιν θαη εζληθόηεηα 

ΔΣΟ ΦΤΛΟ/ΔΘΝΗΚΟΣΖΣΑ ΚΔΡΚΤΡΑ ΥΗΟ ΥΑΝΗΑ 

2009/2010 Άξξελ 47% 30% 74% 

2009/2010 Θήιπ 53% 70% 36% 

2009/2010 Έιιελεο 97% 100% 91% 

2009/2010 Αιινδαπνί 3% 0% 8% 

 

 

Δηθόλα 8: Πξνθίι πξνζσπηθνχ – θχιν 

 

 

Δηθόλα 9: Πξνθίι πξνζσπηθνχ –  εζληθφηεηα 
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ην ζπλεηαηξηζκφ ησλ Υαλίσλ ππάξρεη ζεκαληηθή ππεξνρή ησλ αλδξψλ κειψλ (74%), 

ζηνλ πλεηαηξηζκφ ηεο Κέξθπξαο ππεξέρνπλ νξηαθά νη γπλαίθεο (53%) ελψ ζηνλ 

ζπλεηαηξηζκφ ηεο Υίνπ ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ εξγαδνκέλσλ είλαη γπλαίθεο (70%). 

ρεηηθά κε ηελ εζληθφηεηα ησλ κειψλ-εξγαδνκέλσλ πξνθχπηεη φηη φινη νη ππφ κειέηε 

ζπλεηαηξηζκνί έρνπλ ζε ζπληξηπηηθή αλαινγία έιιελεο εξγαδφκελνη - κέιε (Υίνο 

100%, Κέξθπξα 97%, Υαληά 91%). 

Ο 10
νο

 δείθηεο αθνξά ζηα πνζνζηά αλαθπθιώζηκσλ θαη επαλαρξεζηκνπνηνύκελσλ 

πιηθψλ θαη πξνζεγγίζηεθε κέζσ ησλ εξσηήζεσλ: α) Κάλεηε αλαθχθισζε ζηελ 

επηρείξεζή ζαο; β) αλ λαη, πνηα είλαη ηα αλαθπθινχκελα πιηθά θαη πνηα είλαη ε 

πνζφηεηα ησλ αλαθπθινχκελσλ πιηθψλ;  

Όπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ πίλαθα 18 ε Υίνο δελ εθαξκφδεη θαλέλα πξφγξακκα 

αλαθχθισζεο, ελψ ηα Υαληά θαη ε Κέξθπξα ζπγθεληξψλνλ ζεκαληηθέο πνζφηεηεο 

ραξηηνχ θαη πιαζηηθνχ. 

 

Πίλαθαο 17: Πνζνζηά αλαθπθιψζηκσλ θαη επαλαρξεζηκνπνηνχκελσλ πιηθψλ 

ΓΔΗΚΣΖ 10
νο

 

Πνζνζηά αλαθπθιώζηκσλ θαη επαλαρξεζηκνπνηνύκελσλ πιηθώλ 

ΔΣΟ ΔΗΓΟ ΚΔΡΚΤΡΑ ΥΗΟ ΥΑΝΗΑ 

2009/2010 Υαξηί 700 kg 

 

0 kg 310 kg 

2009/2010 

 

Πιαζηηθφ 78 kg 0 kg 48 kg 
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Δηθόλα 10: Πνζνζηά αλαθπθιψζηκσλ  

θαη επαλαρξεζηκνπνηνχκελσλ πιηθψλ (Κέξθπξα) 

 

Δηθόλα 11: Πνζνζηά αλαθπθιψζηκσλ θαη επαλαρξεζηκνπνηνχκελσλ πιηθψλ (Υαληά) 

 

 

  

0 

200 

400 

600 

800 

ΚΕΡΚΤΡΑ 
2009 - 

Χαρτί (kg) 

ΚΕΡΚΤΡΑ  
2009 - 

Πλαςτικό 
(kg) 

ΚΕΡΚΤΡΑ 
2010 - 

Χαρτί (kg) 

ΚΕΡΚΤΡΑ 
2010 - 

Πλαςτικό 
(kg) 

700 

78 

700 

78 

ΚΕΡΚΤΡΑ 2009 - Χαρτί (kg) ΚΕΡΚΤΡΑ  2009 - Πλαςτικό (kg) 

ΚΕΡΚΤΡΑ 2010 - Χαρτί (kg) ΚΕΡΚΤΡΑ 2010 - Πλαςτικό (kg) 

0 

100 

200 

300 

400 

ΧΑΝΙΑ 2009 
- Χαρτί (kg) 

ΧΑΝΙΑ 2009 
- Πλαςτικό 

(kg) 

ΧΑΝΙΑ  2010 
- Χαρτί (kg) 

ΧΑΝΙΑ  2010 
- Πλαςτικό 

(kg) 

310 

48 

310 

48 

ΧΑΝΙΑ 2009 - Χαρτί (kg) ΧΑΝΙΑ 2009 - Πλαςτικό (kg) 

ΧΑΝΙΑ  2010 - Χαρτί (kg) ΧΑΝΙΑ  2010 - Πλαςτικό (kg) 



82 
 

Κεθάιαην 6
ν
  

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ - ΤΕΖΣΖΖ 

6.1 πκπεξάζκαηα 

Γείθηεο 1
νο

: Οηθνλνκηθή αλάκεημε ησλ κειώλ 

ρεηηθά κε ηνλ πξψην δείθηε, νη ζπλεηαηξηζκνί ζα κπνξνχζαλ λα βειηηψζνπλ ηελ 

απφδνζή ηνπο, κε ηελ έληαμε πεξηζζφηεξσλ εξγαδνκέλσλ - κειψλ. Απηφ ζα κπνξνχζε 

λα γίλεη είηε κε ηε δεκηνπξγία λέσλ δξάζεσλ, είηε κε ηελ αχμεζε ησλ ζέζεσλ 

εξγαζίαο ζε πθηζηάκελεο δξάζεηο, κε ζθνπφ ηελ κεγαιχηεξε εκπινθή θαη άιισλ 

αλέξγσλ κειψλ. Δπίζεο φινη νη Κνη..Π.Δ. αλέθεξαλ φηη έρνπλ δερηεί λέα αηηήκαηα 

αλέξγσλ Υ.Τ.Φ.Τ., νη νπνίνη δελ είλαη αθφκα κέιε απηψλ, αιιά επηζπκνχλ λα 

εξγαζηνχλ ζην πιαίζην ηνπ πλεηαηξηζκνχ. Δπνκέλσο ηα αηηήκαηα γηα εξγαζία 

θαίλεηαη λα απμάλνληαη, γεγνλφο απφιπηα αλακελφκελν ζε πεξηφδνπο νηθνλνκηθήο 

χθεζεο, φπνπ απμάλεηαη ηφζν ε αλεξγία, φζν θαη ν επηπνιαζκφο θαη ε επίπησζε ησλ 

ςπρηθψλ λνζεκάησλ. ηελ πξναλαθεξζείζα δχζθνιε νηθνλνκηθή ζπγθπξία νη 

Κνη..Π.Δ. παζρίδνπλ λα δηαηεξήζνπλ ηηο ζέζεηο εξγαζίαο ηνπο πνπ έρνπλ ήδε 

θαηαθηήζεη ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Μάιηζηα δηάρπηνο είλαη ν πξνβιεκαηηζκφο κήπσο 

κία ζέζε εξγαζίαο ζα πξέπεη λα θαηαλεκεζεί ζε δχν εξγαδφκελνπο (κεηαηξνπή 

πιήξνπο σξαξίνπ γηα έλα άηνκν ζε κεξηθφ σξάξην γηα δχν άηνκα), ψζηε λα επηηεπρζεί 

κεγαιχηεξε εκπινθή ζηελ απαζρφιεζε πεξηζζφηεξσλ ζπλεηαηξηζηψλ. 

Σα νθέιε σο πξνο ηνπο Υ.Τ.Φ.Τ. είλαη θπξίσο ε νηθνλνκηθή ηνπο απηάξθεηα θαζψο 

πέξα ηνπ κηζζνχ πνπ ιακβάλνπλ κεληαίσο δελ ζηεξνχληαη ησλ πξνλνηαθψλ 

επηδνκάησλ απφ ηελ θνηλσληθή πξφλνηα ηνπ θξάηνπο. Απηφ ιεηηνπξγεί επεξγεηηθά 

πξνο ηα άηνκα κε ςπρηθή λφζν αθνχ εκπιέθνληαη ζε πνηθίιεο παξαγσγηθέο 

δηαδηθαζίεο. Δπηπξφζζεηα ε νξγάλσζε ηεο εξγαζίαο θαη ε δηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

απνιαβψλ (πρ ε έθδνζε θαη ρξήζε θάξηαο αλάιεςεο κεηξεηψλ απφ κεραλήκαηα 

απηνκάησλ ζπλαιιαγψλ) ζπλεηζθέξνπλ ζηελ πεξαηηέξσ θνηλσληθνπνίεζε ησλ ςπρηθά 

αζζελψλ ζπκβάιινληαο έηζη ζηελ νπζηαζηηθή επαλέληαμε ηνπο ζην θνηλσληθφ ζχλνιν 

κέζσ θαη ηνπ απνζηηγκαηηζκνχ ηεο ςπρηθήο λφζνπ. 
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Γείθηεο 2
νο

: Γεκνθξαηηθή ζπκκεηνρή ησλ κειώλ 

ρεηηθά κε ηνλ δεχηεξν δείθηε ηφζν ν Κνη..Π.Δ. Κέξθπξαο φζν θαη ν Κνη..Π.Δ. 

Υίνπ εκθαλίδνπλ ηθαλνπνηεηηθή ζπκκεηνρή ησλ κειψλ ηνπο ζηηο Γ.. ελψ ν 

Κνη..Π.Δ. Υαλίσλ ζα κπνξνχζε λα αλαιάβεη πην ελεξγεηηθέο πξσηνβνπιίεο γηα ηελ 

πξνζέιθπζε θαη ζπκκεηνρή ζηηο ηαθηηθέο Γ...  

Ζ δεκνθξαηηθή ζπκκεηνρή ησλ κειψλ είλαη ζεκειηψδνπο ζεκαζίαο γηα ηνπο 

ζπλεηαηξηζκνχο θαη γηα ην ιφγν απηφ ε ζπλερήο αχμεζή ηεο πξέπεη λα απνηειεί βαζηθφ 

ζηφρν ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ. Άιισζηε ε ζπκκεηνρή ζε δεκνθξαηηθνχο θαη ζπιινγηθνχο 

ζεζκνχο είλαη ζεκαληηθφ δεηνχκελν ζηηο εκέξεο καο ιφγσ ηεο κεγάιεο θνηλσληθήο θαη 

νηθνλνκηθήο θξίζεο, ηδίσο γηα άηνκα κε πξνβιήκαηα ςπρηθήο πγείαο πνπ κπνξνχλ 

πεξαηηέξσ λα θνηλσληθνπνηεζνχλ απμάλνληαο ηε ζπιινγηθφηεηα έθθξαζήο ηνπο. 

Δπνκέλσο νη Κνη..Π.Δ. ζα πξέπεη λα ζηνρεχνπλ ζηε κεγηζηνπνίεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ 

κειψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο Γεληθέο πλειεχζεηο, θαζψο ε Γ.. είλαη ην θπξίαξρν 

φξγαλν ιήςεο απνθάζεσλ θαη ράξαμεο πνιηηηθήο. 

Σα νθέιε απφ ηα απνηειέζκαηα ηνπ δείθηε γηα ηελ εηδηθή νκάδα ελδηαθέξνληνο ησλ 

ζπλεηαηξηζηψλ ηεο Α θαηεγνξίαο, ζπλνςίδνληαη ζηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε φια ηα 

επίπεδα ιήςεσλ ησλ απνθάζεσλ. Απηφ έρεη νπζηαζηηθφ αληίθξηζκα δηφηη νη αζζελείο 

ζπκκεηέρνπλ ζε ζπιινγηθέο δηαδηθαζίεο, ζε δηαινγηθέο ζπδεηήζεηο θαη ζηε ιήςε 

απνθάζεσλ. Σν παξαπάλσ πιέγκα ζπκκεηνρήο ζηε δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο θαζηζηά 

φινπο ηνπο ζπλεηαηξηζηέο ζπκκέηνρνπο ζηελ νξγάλσζε θαη δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο. 

Γείθηεο 3
νο

: πκκεηνρή εξγαδνκέλσλ θαη κειώλ ζε πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο θαη 

εθπαίδεπζεο 

ρεηηθά κε ηνλ ηξίην δείθηε ηα απνηειέζκαηα ππνδεηθλχνπλ ηηο «επελδχζεηο» ηνπ 

νξγαληζκνχ ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπ κε έκθαζε ζηελ αλάπηπμε λέσλ δεμηνηήησλ 

ησλ κειψλ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ κειψλ. Δπνκέλσο νη ζπλεηαηξηζκνί πξέπεη λα 

πινπνηνχλ πξνγξάκκαηα πεξαηηέξσ θαηάξηηζεο ησλ εξγαδνκέλσλ-κειψλ ηνπο θαη 

παξάιιεια ζα πξέπεη λα αλαπηχζζνπλ θαη ηλ εθπαίδεπζε ησλ κειψλ πνπ δελ 

εξγάδνληαη, αιιά επηζπκνχλ λα εληαρζνχλ ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία.   
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Αχμεζε ησλ σξψλ ζπκκεηνρήο εξγαδνκέλσλ ζην πξφγξακκα κπνξεί λα νδεγήζεη ζε 

βειηίσζε ηεο απφδνζεο θαη ζε άιινπο δείθηεο, φπσο ζηνλ 4ν - πνζνζηά ηξαπκαηηζκψλ 

θαη εκεξψλ απνπζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ. 

Απφ ηα απνηειέζκαηα θαηαδεηθλχεηαη θαιχηεξε επίδνζε ηνπ Κνη..Π.Δ. Κέξθπξαο 

ζηνλ ζπγθεθξηκέλν δείθηε ζπγθξηηηθά κε ηνπο αληίζηνηρνπο ηεο Υίνπ θαη ησλ Υαλίσλ. 

Μάιηζηα ν Κνη..Π.Δ. Κέξθπξαο πινπνίεζε ην πξφγξακκα «Πξνεηνηκαζία γηα ηελ 

εξγαζία» πνπ ζθνπφ είρε ηελ θαηάξηηζε ζηηο πθηζηάκελεο δξάζεηο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ 

κειψλ ηνπ πνπ επηζπκνχζαλ λα εξγαζηνχλ, ψζηε λα απνηειέζνπλ εθπαηδεπκέλν 

ππξήλα. 

Χζηφζν νη ζπλεηαηξηζκνί Κέξθπξαο θαη Υίνπ εκθαλίδνπλ ζηαζηκφηεηα ην έηνο 2010  

θαηά ην νπνίν δελ παξαηεξείηαη αχμεζε ησλ σξψλ εθπαίδεπζεο αλά εξγαδφκελν αλά 

έηνο. Απηή ε ζηαζηκφηεηα κπνξεί λα εμεγεζεί πνηθηινηξφπσο: α) ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο 

κε αχμεζεο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δξάζεσλ, β) ιφγσ κε αχμεζεο  ηνπ αξηζκνχ ησλ 

εξγαδφκελσλ-κειψλ, γ) ιφγσ κε πηνζέηεζεο θακίαο λέαο ηερλνινγίαο – δξάζεο θνθ.  

 Σέινο ν Κνη..Π.Δ. Υαλίσλ δεκηνπξγψληαο κηα λέα δξάζε (πιπληήξην απηνθηλήησλ) 

ην 2010 εθπαίδεπζε εξγαδφκελνπο-κέιε ηνπ ζε αληίζεζε κε ηελ πξνεγνχκελε ρξνληά 

φπνπ δελ παξαηεξήζεθε θακία ελέξγεηα θαηάξηηζεο. 

Μέζσ ηεο ρξήζεο ηνπ ελ ιφγσ δείθηε γηα ηα άηνκα κε ζνβαξά ςπρνθνηλσληθά 

πξνβιήκαηα πξνθχπηνπλ ηα εμήο ζπκπεξάζκαηα: Γηελεξγείηαη ελδειερήο αλίρλεπζε 

θαη ραξηνγξάθεζε ησλ δεμηνηήησλ, ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη ησλ αδπλακηψλ ηνπ 

εθάζηνηε Υ.Τ.Φ.Τ. Απφ ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία πξνθχπηνπλ νη εμεηδηθεπκέλεο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ κειψλ ηνπ Κνη..Π.Δ. Δπηπξφζζεηα κέζσ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ ελ ζπλερεία θαηαξηίδνληαη νη Υ.Τ.Φ.Τ. απνθηνχλ 

πεξηζζφηεξεο δεμηφηεηεο ζε πεξηζζφηεξα εξγαζηαθά αληηθείκελα θαη βειηηψλνπλ ηηο 

πθηζηάκελεο επαγγεικαηηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο. Απηφ ιεηηνπξγεί ζεξαπεπηηθά ζηνλ 

εξγαδφκελν-αζζελή, δηφηη απνθηά απηνπεπνίζεζε θαη ηνπ δεκηνπξγείηαη (φρη άδηθα) ε 

αίζζεζε φηη αλήθεη ζην θνηλσληθφ ζχλνιν απαιιαγκέλνο πιένλ απφ ηελ πξνθαηάιεςε 

θαη ην ζηίγκα λφζν πνπ αθνινπζεί ηελ ςπρηθή λφζν. 
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Γείθηεο 4
νο

: Πνζνζηά ηξαπκαηηζκώλ θαη εκεξώλ απνπζίαο πξνζσπηθνύ 

Γηα λα κπνξέζνπλ νη ζπλεηαηξηζκνί λα αμηνινγήζνπλ ηα απνηειέζκαηα θαη λα ζέζνπλ 

ζηφρνπο γηα ηε βειηίσζή ηνπο ζρεηηθά κε ην δείθηε απηφ, ζα πξέπεη λα ζπγθξίλνπλ ηελ 

απφδνζή ηνπο κε απηή παξφκνησλ νξγαληζκψλ. ε νξηζκέλα επαγγέικαηα ειινρεχεη 

κεγαιχηεξνο θίλδπλνο ηξαπκαηηζκνχ (π.ρ. ρεηξσλαθηηθή εξγαζία ζε ζχγθξηζε κε 

δνπιεηά γξαθείνπ) θαη νξηζκέλνη ηνκείο (π.ρ. νξπρεία, ιαηνκεία) παξνπζηάδνπλ πςειά 

πνζνζηά ηξαπκαηηζκψλ. Σν κέγεζνο ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο κπνξεί επίζεο λα επεξεάζεη 

ηα πνζνζηά. Σα πνζνζηά απνπζίαο κπνξνχλ επίζεο λα δηαθέξνπλ αλά ηνκέα. 

Πνιιά είλαη ηα κέηξα πνπ κπνξνχλ λα ιεθζνχλ πξνο βειηίσζε ηεο απφδνζεο γηα ην 

δείθηε απηφ, ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηηο πνιηηηθέο θαη ηηο δηαδηθαζίεο Τγηεηλήο θαη 

Αζθάιεηαο, ηε δηαρείξηζε ηεο ζπζηεκαηηθήο απνπζίαο απφ ηε δνπιεηά, ηε 

ζπκβνπιεπηηθή γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ άγρνπο θαη ηα πξνγξάκκαηα ππνζηήξημεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ. 

Απφ ηα παξαπάλσ αλαδεηθλχεηαη γηα ηα άηνκα κε ζνβαξά ςπρνθνηλσληθά πξνβιήκαηα 

έλα πνιχηηκν πνηνηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ. Οη Κνη..Π.Δ. απαζρνινχλ ζε πςειφ πνζνζηφ 

αζζελείο κε ςπρηθή λφζν, σζηφζν γίλεηαη εκθαλήο κεηά απφ κηα εκβξηζέζηεξε 

αλάιπζε ηνπ δείθηε ε επεξγεηηθή θαη ζεξαπεπηηθή δξάζε ηεο εξγαζίαο. Ο 

απνθαηαζηαζηαθφο ξφινο ηνπ πξνζηαηεπκέλνπ πεξηβάιινληνο εξγαζίαο θαίλεηαη λα 

έρεη επηηχρεη ην ζθνπφ ηνπ, αθνχ δελ παξαηεξείηαη νπδεκία ππνηξνπή ηεο ςπρηθήο 

πγείαο ηεο απαζρνινχκελεο νκάδαο ελδηαθέξνληνο. 

Δπηπξφζζεηα ζην παξαπάλσ πιαίζην ν Κνη..Π.Δ. ιεηηνπξγεί σο πξνζηηζέκελε αμία 

ζηελ Γεκφζηα Τγεία θαζψο επηρεηξεί θαη επηηπγράλεη δεπηεξνγελή θαη ηξηηνγελή 

πξφιεςε γηα ηελ ςπρηθή πγεία ησλ Υ.Τ.Φ.Τ. Ζ δεκηνπξγία Κνη..Π.Δ. κπνξεί λα 

απνηειέζεη ζεκαληηθφ εξγαιείν νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο αλάπηπμεο ζην πιαίζην 

ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο, κε ηε  δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο ζε θαηλνηφκεο δξάζεηο 

κε ηελ νπζηαζηηθή ζπκβνιή ζηε βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ ηεο Γ.Τ. 
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Γείθηεο 5
νο

: Πξνθίι πξνζσπηθνύ – θύιν θαη εζληθόηεηα 

Μειέηεο θαη έξεπλεο ππνζηεξίδνπλ φηη ζα πξέπεη λα αλαιεθζνχλ πξσηνβνπιίεο γηα 

ηελ πεξαηηέξσ ελζσκάησζε ησλ γπλαηθψλ ζην θνηλσληθφ γίγλεζζαη θαη ηδηαίηεξα ζηνλ 

εξγαζηαθφ ζηίβν. 

Με δεδνκέλα ηα παξαπάλσ δεδνκέλα ζα πξέπεη λα θαηαβιεζνχλ πξνζπάζεηεο απφ 

ηνπο ζπλεηαηξηζκνχο Κέξθπξαο θαη Υαληά λα εληαρζνχλ πεξηζζφηεξεο γπλαίθεο ζην 

εξγαζηαθφ ηνπο δπλακηθφ, ή ελαιιαθηηθά λα δεκηνπξγεζνχλ ζπλεξγαζίεο κε 

γπλαηθείνπο ζπλεηαηξηζκνχο πνπ επίζεο ππάξρνπλ ζηε ρψξα καο γηα αληαιιαγή 

πξντφλησλ, ππεξεζηψλ αιιά θαη ηερλνγλσζίαο. 

ρεηηθά κε ηελ εζληθφηεηα θαη ην δεδνκέλν φηη ζηε ρψξα καο πιένλ δηαβηνχλ (λφκηκα 

ή/θαη παξάλνκα) πνιινί νηθνλνκηθνί κεηαλάζηεο δηαθφξσλ εζληθνηήησλ, ζα πξέπεη λα 

ελζαξξπλζνχλ νη ελέξγεηεο ελζσκάησζεο απηψλ ζηελ θνηλσλία. ηηο δπηηθέο ρψξεο ε 

δηαπνιηηηζκηθφηεηα ζηελ ςπρηαηξηθή απνηειεί κία λέα παξάκεηξν ηφζν ζην ζρεδηαζκφ 

φζν θαη ζηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ ςπρηθήο πγείαο. Οη αλάγθεο ςπρηθήο πγείαο 

θαη εξγαζίαο ησλ κεηαλαζηψλ ζε κηα θνηλσλία κπνξεί λα κελ εθθξάδνληαη θαζφινπ 

ππφ ην θφβν ηνπ ζηίγκαηνο θαη ησλ αξλεηηθψλ ζηεξενηχπσλ γηα ηνπο κεηαλάζηεο. 

Αθφκε φκσο θαη φηαλ απηέο νη αλάγθεο εθθξαζηνχλ κπνξεί λα κε λ ηθαλνπνηεζνχλ, 

δηφηη ζηηο ππεξεζίεο ςπρηθήο πγείαο δελ ππάξρεη ε ηερλνγλσζία θαη ε θαηάξηηζε γηα 

ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπο. Οη Κνη..Π.Δ.  σο κνλάδεο ςπρηθήο πγείαο απνηεινχλ κίαο 

πξψηεο ηάμεσο επθαηξία γηα ηελ έθθξαζε θαη ηελ ηθαλνπνίεζε (ζην κέηξν ηνπ 

ξεαιηζηηθνχ-εθηθηνχ) ησλ αλαγθψλ ςπρηθήο πγείαο ησλ νηθνλνκηθψλ κεηαλαζηψλ. Σν 

παξαπάλσ δεδνκέλν ηίζεηαη άιισζηε κε έκθαζε ζηηο θνηλσληθέο θαη ζπλεηαηξηζηηθέο 

αξρέο, ζηηο νπνίεο πξσηαξρηθφ ζθνπφ απνηειεί ε έληαμε κέζσ ηεο εξγαζίαο ησλ 

θνηλσληθά απνθιεηζκέλσλ Υ.Τ.Φ.Τ. 

Γείθηεο 10
νο

: Πνζνζηά αλαθπθιώζηκσλ θαη επαλαρξεζηκνπνηνύκελσλ πιηθώλ 

Ζ αχμεζε ησλ πνζνζηψλ ηνπ 10νπ δείθηε, αληαλαθιά ηε θηινζνθία θαη ηε ζηάζε ηεο 

επηρείξεζεο ζηε δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ ηεο. Οη ζπλεηαηξηζκνί ηεο έξεπλαο 

έρνπλ σο εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο θπξίσο ηελ παξνρή ππεξεζηψλ. Παξφια απηά ζηε 

δηαδηθαζία απηή αιιά θαη ζηε κηθξή παξαγσγή πξντφλησλ ηνπο ζα πξέπεη λα 

πηνζεηήζνπλ πην επηζεηηθέο πξσηνβνπιίεο ηφζν ζηελ θιαζζηθή αλαθχθισζε, φζν θαη 

ζηε δηαρείξηζε ησλ νξγαληθψλ απνξξηκκάησλ.  
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ε θάζε Κνη..Π.Δ. πξέπεη λα παξαηεξείηαη αλνδηθή πνξεία ζηηο επηδφζεηο – θηιά 

αλαθπθινχκελσλ θαη επαλαρξεζηκνπνηνχκελσλ πιηθψλ ζε εηήζηα βάζε. Απηφ κπνξεί 

λα επηηεπρζεί κε δχν ηξφπνπο βειηίσζεο ηεο απφδνζεο ησλ ζπλεηαηξηζκψλ γηα ην 

δείθηε απηφ: α) αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ πιηθψλ πνπ αλαθπθιψλνληαη θαη 

επαλαρξεζηκνπνηνχληαη (π.ρ. αχμεζε ηεο πνζφηεηαο ή ηεο πνηθηιίαο ησλ πιηθψλ πνπ 

αλαθπθιψλνληαη ή επαλαρξεζηκνπνηνχληαη), β) κείσζε ηεο πνζφηεηαο ησλ 

παξαγφκελσλ απνξξηκκάησλ (π.ρ. κέζσ ζρεδηαζκψλ ειαρηζηνπνίεζεο ηνπ φγθνπ ησλ 

απνξξηκκάησλ), απμάλνληαο έηζη ην πνζνζηφ (επί ηνηο εθαηφ) ησλ απνξξηκκάησλ πνπ 

αλαθπθιψλνληαη ή επαλαρξεζηκνπνηνχληαη. 

ην δείθηε απηφ δελ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε ησλ  

ζπλεηαηξηζκψλ θαζψο ν Κνη..Π.Δ. «Χξίσλ» ηεο Υίνπ δελ δξαζηεξηνπνηείηαη ελεξγά 

κε ηελ αλαθχθισζε ησλ απνξξηκκάησλ ηνπ. Δπνκέλσο δελ έρεη εκπεδψζεη κέξνο ησλ 

ζπλεηαηξηζηηθψλ αξρψλ πνπ δηέπνπλ ηνπ θνξείο ηεο Κ.Ο. 

Οη Κνη..Π.Δ. ηεο Κέξθπξαο θαη ησλ Υαλίσλ αλ θαη αλαθπθιψλνπλ κέξνο ησλ 

απνξξηκκάησλ ηνπο, εληνχηνηο δελ ζεκεηψζεθε απμεηηθή ηάζε απηήο ηεο πξαθηηθήο 

ηελ δηεηία πνπ εμεηάζηεθε. Απηφ κπνξεί λα δηθαηνινγεζεί απφ ηελ ζηαζηκφηεηα α) ηνπ 

αξηζκψλ ησλ εξγαδνκέλσλ/κειψλ, β) ηε κε δεκηνπξγία λέσλ επηρεηξεκαηηθψλ 

δξάζεσλ (πνπ ζα παξήγαγαλ κεγαιχηεξν φγθν απνξξηκκάησλ) θαη γ) ηε κε 

πξνζέιθπζε άιισλ εξγαδνκέλσλ ζε απηή ηελ δξαζηεξηφηεηα ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ. 

Με αθνξκή ηελ παξνπζία ησλ εξεπλεηψλ ζηνλ ζπλεηαηξηζκφ ηεο Κέξθπξαο θαη κε ηελ 

ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ηνπο, μεθίλεζε ε ελαπφζεζε νξγαληθψλ πιηθψλ πνπ 

παξάγνληαλ θαηά ηελ πξνεηνηκαζία γεπκάησλ ζην πιαίζην ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ 

θέηεξηλγθ ζε παξαθείκελν θάδν θνκπνζηνπνίεζεο πνπ αλήθεη ζηνλ κεηαλνζνθνκεηαθφ 

μελψλα ηνπ Κνηλνηηθνχ Γηθηχνπ Τπεξεζηψλ Φπρηθήο Τγείαο Κέξθπξαο. Παξάιιεια 

ιήθζεθε ε απφθαζε κέξνο ηνπ θπζηθνχ ιηπάζκαηνο πνπ παξάγεηαη λα επηζηξέθεη 

αληαπνδνηηθά ζηνλ Κνη..Π.Δ. θαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζηε δξάζε δηαρείξηζεο 

πξαζίλνπ πνπ επίζεο δηαζέηεη ν Κνη..Π.Δ. 

πκπεξαζκαηηθά ηα άηνκα κε ςπρηθή λφζν εκθαλίδνληαη δεθηηθά θαη πξνζαξκφδνληαη 

ζε λέεο νηθνινγηθέο δξάζεηο θαη πξσηνβνπιίεο, φπσο απηή ηεο αλαθχθισζεο, θαζψο 

κεηέρνπλ ελεξγά ζηελ δηαδηθαζία απηή κε ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα. Ζ απφθηεζε 

«πξάζηλεο - θνπιηνχξαο» γηα ηνπο ιήπηεο ησλ ππεξεζηψλ ςπρηθήο πγείαο εληζρχεη ην 
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πξνθίι, θαζψο ηα κέρξη πξφηηλνο πεξηζσξηνπνηεκέλα απηά άηνκα ιεηηνπξγνχλ σο 

παξάδεηγκα πξνο κίκεζε γηα ηελ επαηζζεηνπνίεζε θαη πεξαηηέξσ θηλεηνπνίεζε ηνπ 

θνηλσληθνχ ζπλφινπ. 

Δλ θαηαθιείδη νη θνξείο ηεο Κ.Ο. νθείινπλ λα είλαη αξθεηά επαηζζεηνπνηεκέλνη 

ζρεηηθά κε ηελ αλαθχθισζε θαη επαλαρξεζηκνπνίεζε πιηθψλ. ε πνιιά 

«επηρεηξεκαηηθά ζρέδηα άιισλ Κνη..Π.Δ.» φπσο ηνπ Κνη..Π.Δ. «Αζελά –Διπίο» ηνπ 

8
νπ

 Σνκέα Φπρηθήο Τγείαο Ν.Αηηηθήο (Δπηρεηξεκαηηθφ ρέδην ηνπ Κνη..Π.Δ. «Αζελά 

- Διπίο»; 2011) ππάξρεη ε πξφβιεςε γηα δεκηνπξγία επηρεηξεκαηηθήο δξάζεο 

βαζηδφκελε ζηελ αλαθχθισζε. Δπνκέλσο ζεσξείηαη αζχκβαην νη θνηλσληθέο – 

ζπλεηαηξηζηηθέο επηρεηξήζεηο λα επηρεηξνχλ ηελ αλαθχθισζε σο επηρεηξεκαηηθή 

πξαθηηθή θαη λα ηελ παξαγθσλίδνπλ σο ζπλήζεηα θαη πξαθηηθή γηα ηνπο ίδηνπο.  

6.2 πδήηεζε 

πλνςίδνληαο ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα θαη ζπκπεξάζκαηα, πξνθχπηεη φηη κε ηε 

ρξήζε ησλ επηιεγκέλσλ δεηθηψλ ηνπ εξγαιείνπ Β.Γ.Κ..Α. νη ππφ κειέηε Κνη..Π.Δ. 

έρνπλ θαηαθηήζεη βαζηθνχο ζηφρνπο θνηλσληθψλ θαη ζπλεηαηξηζηηθψλ απνδφζεσλ. 

αθψο φκσο ππάξρνπλ πεξηζψξηα επίηεπμεο θαη άιισλ ζηφρσλ, γηα ηνπο νπνίνπο νη 

ίδηνη νη ζπλεηαηξηζκνί δειψλνπλ φηη είλαη δεθηηθνί λα ζέζνπλ θαη λα πεηχρνπλ. Με ηνλ 

ηξφπν απηφ νη Κνη..Π.Δ. δεκηνπξγνχλ Πξνζηηζέκελε Κνηλσληθή Αμία (αθνξά ζηελ 

ζπκβνιή ησλ θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ ζε ρξεκαηηθνχο θαη κε φξνπο), θαζψο έρνπλ 

απμεκέλν ελδηαθέξνλ γηα θνηλσληθέο θαη πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο.  

Δίλαη θαλεξφ φηη νη Κνηλσληθέο Δπηρεηξήζεηο είλαη αξθεηά επαηζζεηνπνηεκέλεο γηα ηελ 

επίηεπμε θνηλσληθψλ ζηφρσλ κέζσ ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπο, 

ζπκβάιινληαο ζηε κείσζε ηεο θηψρεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ εππαζψλ 

θνηλσληθά νκάδσλ. Αλαιπηηθφηεξα πξνθχπηνπλ ηα παξαθάησ άκεζα νθέιε: 

 άκεζε εμνηθνλφκεζε ρξεκάησλ (π.ρ. κείσζε αλεξγίαο θαη επηδνκάησλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο), 

 αχμεζε εζφδσλ (π.ρ. θφξνο εηζνδήκαηνο, θνηλσληθή αζθάιηζε θαη Φ.Π.Α.), 

 έκκεζε εμνηθνλφκεζε ρξεκάησλ (π.ρ. κεησκέλε ρξήζε πφξσλ γηα πεξίζαιςε), 

 έκκεζα κε ρξεκαηηθά νθέιε (π.ρ. πνηφηεηα δσήο, αλάπηπμε), 
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Με δεδνκέλν φηη νη ζηφρνη ησλ Κνη..Π.Δ. είλαη επισειπημαηικοί αιιά παξάιιεια 

αποκαηαζηαζιακοί θαη θεπαπεςηικοί νη παξαπάλσ δηαπηζηψζεηο απφ ηελ εθαξκνγή 

ησλ δεηθηψλ ηνπ εξγαιείνπ Β.Γ.Κ..Α. απνηεινχλ ρξήζηκν εξγαιείν ζηα ρέξηα ηεο 

δηνίθεζεο γηα ηε ζπλερή βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ. Κχξην 

κέιεκα ηεο δηνίθεζεο ζα πξέπεη λα απνηειεί ε πηνζέηεζε θιίκαηνο ηθαλνπνίεζεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ - κειψλ ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ, νη νπνίνη απφ ηελ θαζεκεξηλή ηνπο 

πξνζπάζεηα ζηελ εξγαζία έρνπλ σο πξσηαξρηθφ κέιεκα ηελ επηβίσζε θαη ηελ 

επέθηαζε ησλ ζπλεηαηξηζηηθψλ κνλάδσλ ηηο νπνίεο κε ηφζν θφπν έρνπλ δεκηνπξγήζεη 

θαη ζπληεξήζεη. 

Απφ ην ζπλνιηθή εθαξκνγή ηνπ εξγαιείνπ αλαδείρζεθε ε αλαγθαηφηεηα ππνζηήξημεο 

θαη παξαθίλεζεο ησλ ππφ κειέηε αιιά θαη ησλ ππνινίπσλ Κνη..Π.Δ. ζηελ αλάιεςε 

πην ελεξγεηηθψλ πξσηνβνπιηψλ γηα ηελ επίηεπμε πεξηζζφηεξσλ ζηφρσλ θνηλσληθήο 

θαη ζπλεηαηξηζηηθήο απφδνζεο.   

Σέινο εθφζνλ ε Δ.Δ. έρεη δηαρξνληθά ζηεξίμεη ηφζν ηηο πνιηηηθέο θνηλσληθήο 

ελζσκάησζεο φζν θαη κεηαξξχζκηζεο ησλ ππεξεζηψλ ςπρηθήο πγείαο είλαη ζθφπηκν 

θαη νη ίδηνη νη Κνη..Π.Δ. κέζσ ηεο ρξεζηκνπνίεζεο πνηνηηθψλ θαη πνζνηηθψλ 

εξγαιείσλ αμηνιφγεζεο ηνπο λα απνδείμνπλ φηη αζθνχλ απνηειεζκαηηθέο παξεκβάζεηο 

επαγγεικαηηθήο απνθαηάζηαζεο, ψζηε λα επηβεβαηψζνπλ ηελ νπζηαζηηθή ηνπο 

χπαξμε. 

Μέζσ ηεο παξαγσγήο επίζεκσλ θαη επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλσλ δεδνκέλσλ απφ ηε 

ιεηηνπξγία ησλ Κνη..Π.Δ. ζα γίλεη εθηθηή ε πηζηνπνίεζε ηεο νξζήο πνιηηηθήο 

αλάπηπμεο ησλ θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ. Σν θέξδνο πνπ πξνθχπηεη ζηελ θνηλσλία θαη 

ζηελ νηθνλνκία είλαη πνιιαπιφ. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη δχλαηαη λα κεησζεί ε 

ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ ςπρηθήο πγείαο, ε κείσζε ηεο έληαζεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ 

ζσθξνληζηηθνχ ζπζηήκαηνο, ε ελαιιαθηηθή ρξήζε ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ ηεο 

θνηλσληθέο αιιειεγγχεο απφ παζεηηθή παξνρή πξνλνηαθψλ επηδνκάησλ ζε ελεξγεηηθή 

πξνψζεζε ζηελ εξγαζία ησλ ςπρηθά αζζελψλ θαη ηεο αχμεζεο ηεο απαζρφιεζεο 

αηφκσλ θνηλσληθά απνθιεηζκέλσλ.  

Όια ηα παξαπάλσ κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζηε κειινληηθή ράξαμε ηφζν επξσπατθήο 

φζν θαη εζληθήο πνιηηηθήο ζηελ θαηεχζπλζε πεξαηηέξσ ππνζηήξημεο ηεο θνηλσληθήο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο κέζσ απνδνηηθφηεξεο ρξήζεο ησλ 

δηαζέζηκσλ νηθνλνκηθψλ, πιηθψλ θαη αλζξψπηλσλ πφξσλ. Σέινο ηα παξαρζέληα 
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ηεθκήξηα ζα απνηειέζνπλ αθνξκή γηα ηελ αλάπηπμε επηζηεκνληθνχ δηαιφγνπ ζηα λέα 

επηζηεκνληθά πεδία ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο θαη θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο 

θαη ζηελ απνδνηηθφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ. 
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Δείκτθσ 1οσ: Οικονομικι ανάμειξθ των μελϊν 

 

1.1 Γιατί να μετριςουμε τθν οικονομικι ανάμειξθ των μελϊν; 
 

Οι ςυνεταιριςμοί λειτουργοφν με ςτόχο τθν εξυπθρζτθςθ των οικονομικϊν, κοινωνικϊν και 

πολιτιςτικϊν αναγκϊν των μελϊν τουσ.  Θ οικονομικι  ανάμειξθ των μελϊν είναι 

κεμελιϊδουσ ςθμαςίασ για τουσ ςυνεταιριςμοφσ. 

 

Ο δείκτθσ αυτόσ καταδεικνφει το βακμό ςτον οποίο τα μζλθ εμπλζκονται ςτουσ 

ςυνεταιριςμοφσ ςε οικονομικό επίπεδο. Επομζνωσ, είναι επίςθσ ενδεικτικόσ του βακμοφ 

ςτον οποίο οι ςυνεταιριςμοί ανταποκρίνονται ςτισ υποχρεϊςεισ τουσ ϊςτε να 

εξυπθρετιςουν τισ ανάγκεσ των μελϊν τουσ. Σο ςτοιχείο αυτό είναι ςθμαντικό για τθν 

εξαςφάλιςθ μιασ ιςχυρισ βάςθσ μελϊν, θ οποία είναι απαραίτθτθ για τθ μελλοντικι εξζλιξθ 

του ςυνεταιριςτικοφ κινιματοσ. 

 

1.2 Οριςμόσ και εμβζλεια του δείκτθ 

 

Θ μζκοδοσ υπολογιςμοφ του δείκτθ που αφορά τθν «οικονομικι ανάμειξθ των μελϊν» κα 

διαφζρει ανάλογα με το είδοσ του ςυνεταιριςμοφ. Σο παρόν ζγγραφο κακορίηει το δείκτθ με 

γνϊμονα τουσ καταναλωτικοφσ ςυνεταιριςμοφσ και ςυνεταιριςμοφσ εργαηομζνων.  

 

1.2.1 Καταναλωτικόσ ςυνεταιριςμόσ 

 

Για τουσ καταναλωτικοφσ  ςυνεταιριςμοφσ, θ «οικονομικι ανάμειξθ των μελϊν» ορίηεται ωσ 

εξισ: 

 

Σο «εμπόριο με τα μζλθ» αναφζρεται ςτθ χρθματικι αξία των πωλιςεων ςε πελάτεσ που 

είναι μζλθ του ςυνεταιριςμοφ. Επομζνωσ, για τουσ ςυνεταιριςμοφσ λιανικισ πϊλθςθσ, αυτό 

εκφράηεται ωσ ποςοςτό επί των ςυνολικϊν πωλιςεων. Για τουσ καταναλωτικοφσ 

ςυνεταιριςμοφσ εκτόσ του τομζα τθσ λιανικισ, κα πρζπει να εκφραςτεί ωσ ποςοςτό επί των 

ςυνολικϊν εςόδων. 

 

1.2.2 υνεταιριςμόσ εργαηομζνων 



102 
 

 

Για τουσ ςυνεταιριςμοφσ εργαηομζνων, θ «οικονομικι ανάμειξθ των μελϊν» ορίηεται ωσ 

εξισ: 

 

 

1.2.3 Άλλα είδθ ςυνεταιριςμϊν 

 

Οι ςυνεταιριςμοί που δραςτθριοποιοφνται ςε άλλουσ τομείσ (πχ. ςτζγαςθ, πιςτωτικοί 

οργανιςμοί κλπ.) κα πρζπει να αναηθτιςουν τον κατάλλθλο τρόπο ϊςτε να καταδείξουν το 

βακμό ςτον οποίο τα μζλθ τουσ κα ζχουν ανάμειξθ ςτο ςυνεταιριςμό ςε οικονομικό 

επίπεδο. 

 

 

1.3 υλλογι δεδομζνων ςχετικά με τθν οικονομικι ανάμειξθ των μελϊν 

 

Θ ςυλλογι δεδομζνων για το δείκτθ αυτό κα διαφζρει αναλόγωσ του οριςμοφ που ζχει δοκεί 

(βλ. παραπάνω), το είδοσ του ςυνεταιριςμοφ, κακϊσ και τα τεχνολογικά μζςα που 

χρθςιμοποιοφνται, π.χ. εάν γίνεται χριςθ μεριςματικισ κάρτασ (dividend smart card), θ 

οποία κα μποροφςε να χρθςιμοποιθκεί για τθ ςυλλογι δεδομζνων. Αναγνωρίηουμε ότι 

πολλοί ςυνεταιριςμοί κα πρζπει να αναηθτιςουν διαφορετικοφσ τρόπουσ μζτρθςθσ του 

δείκτθ· θ δειγματολθψία και θ προςεγγιςτικι εκτίμθςθ αποτελοφν αποδεκτζσ μεκόδουσ, οι 

οποίεσ μποροφν να εφαρμοςτοφν ςε ζνα πρϊτο ςτάδιο για τθ μζτρθςθ και τθν καταγραφι 

των δεδομζνων. 

 

1.3.1 Καταναλωτικόσ ςυνεταιριςμόσ 

 

Κάκε καταναλωτικόσ ςυνεταιριςμόσ κα πρζπει να ςυλλζγει δεδομζνα για τθν αξία των 

πωλιςεων ςε μζλθ του ςυνεταιριςμοφ. Αυτό μπορεί να γίνει μζςω του ςυςτιματοσ τθσ 

μεριςματικισ κάρτασ (για τουσ ςυνεταιριςμοφσ που εκδίδουν τζτοιου είδουσ κάρτεσ για τα 

μζλθ τουσ ι που μποροφν να ξεχωρίηουν τουσ κατόχουσ  μεριςματικισ κάρτασ που είναι 

ταυτόχρονα μζλθ του ςυνεταιριςμοφ). Αν και τα μζλθ δεν μποροφν να λάβουν μζριςμα από 

οριςμζνεσ αγορζσ λιανικισ (π.χ. ΕΛ.ΣΑ., τραπεηικζσ ςυναλλαγζσ, ςυνταγζσ φαρμακείου), το 

ποςοςτό των πωλιςεων ςε μζλθ για τισ υπθρεςίεσ αυτζσ και τα ανάλογα προϊόντα μπορεί να 

υπολογιςτεί ςτθν ίδια βάςθ με αυτι των δεδομζνων τθσ μεριςματικισ κάρτασ. Για τουσ 

ςυνεταιριςμοφσ που δεν εκδίδουν μεριςματικζσ κάρτεσ, μια εναλλακτικι προςζγγιςθ είναι θ 
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διεξαγωγι ζρευνασ ϊςτε να υπολογιςτεί το ποςοςτό των πελατϊν που είναι μζλθ. τθ 

ςυνζχεια, τα αποτελζςματα μποροφν να λθφκοφν ωσ δείγμα του ποςοςτοφ των πωλιςεων 

που κα μποροφςε να αποδοκεί ςτα μζλθ του ςυνεταιριςμοφ.1 

 

Σα μζλθ ίςωσ δε μποροφν να ςυναλλάςςονται εμπορικά με το ςυνεταιριςμό ςε οριςμζνουσ 

τομείσ εκτόσ τθσ λιανικισ, ο δείκτθσ όμωσ κα πρζπει να υπολογιςκεί με βάςθ τισ ςυνολικζσ 

πωλιςεισ (όχι μόνο τισ πωλιςεισ που μποροφν να γίνουν ςε μζλθ2). Ωςτόςο, ςτθν ζκκεςθ 

που κα παρουςιάςει ο ςυνεταιριςμόσ, αυτό μπορεί να εντάςςεται ςτο πλαίςιο του 

ποςοςτοφ των ςυνολικϊν πωλιςεων που μποροφν να γίνουν ςτα μζλθ. Επομζνωσ, το 

εμπόριο με τα μζλθ κα εκφράηεται ωσ εξισ: 

 

 

τθν ζκκεςθ, αυτό κα εμφανίηεται ωσ εξισ: 

 

«Οι ςυνολικζσ πωλιςεισ είναι Χ€, και Τ% των πωλιςεων αυτϊν ςχετίηονται με 

δραςτθριότθτεσ κατά τισ οποίεσ ο ςυνεταιριςμόσ δφναται να διεξάγει εμπόριο με τα μζλθ 

του.» 

 

1.3.2 υνεταιριςμόσ εργαηομζνων  

 

Κάκε ςυνεταιριςμόσ εργαηομζνων κα πρζπει να ςυλλζγει δεδομζνα ςχετικά με: 

 

α. τθ ςυνολικι αξία (€) των μιςκϊν των εργαηομζνων 

β. τθν αξία των μιςκϊν (€) των εργαηομζνων που είναι μζλθ 

 

 

1.4 χζςθ του δείκτθ με τισ υνεταιρικζσ Αρχζσ και περαιτζρω κακοδιγθςθ 

 

                                                           
1
 Δάλ δηεμαρζεί έξεπλα, ε ίδηα κέζνδνο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε κέηξεζε ηνπ 6

νπ
 Γείθηε 

(Ηθαλνπνίεζε Πειαηψλ). 
2
 Οη ζπλνιηθέο πσιήζεηο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ θαη ηηο πσιήζεηο ιηαληθήο (π.ρ. όισλ ησλ 

θαηαλαισηηθψλ πξντφλησλ), θαζψο θαη άιιεο πσιήζεηο (π.ρ. έζνδα απφ ππεξεζίεο θαη άιιεο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ πνπ δε ζρεηίδνληαη κε ηε ιηαληθή). 
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Θ ςφςταςθ και παρουςίαςθ ζκκεςθσ για τθν οικονομικι ανάμειξθ των μελϊν κα βοθκιςει να 

καταδειχκεί ο τρόποσ με τον οποίο οι ςυνεταιριςμοί τθροφν τθν 3θ υνεταιρικι Αρχι, θ 

οποία αφορά ςτθν «Οικονομικι ςυμμετοχι των μελϊν». 

 

1.5 Ερμθνεία 

 

Ο δείκτθσ αυτόσ παρουςιάηει το βακμό ςτον οποίο τα μζλθ ςυμμετζχουν ςτο ςυνεταιριςμό 

ςε οικονομικό επίπεδο. υνεπϊσ, δίνει τθ δυνατότθτα να εκτιμιςουμε κατά πόςο ο 

ςυνεταιριςμόσ τθρεί μία από τισ κεμελιϊδεισ αρχζσ του. Ο απϊτεροσ ςτόχοσ είναι να 

αυξάνεται θ οικονομικι ςυμμετοχι των μελϊν κάκε χρόνο. 

 

Οι καταναλωτικοί ςυνεταιριςμοί μποροφν να βελτιϊςουν τθν απόδοςι τουσ για το δείκτθ 

αυτό με δφο τρόπουσ:  

 

1. αφξθςθ του αρικμοφ των πελατϊν που είναι μζλθ και  

2. αφξθςθ τθσ αξίασ των πωλιςεων ςτουσ πελάτεσ που είναι μζλθ.  

 

Αυτό βζβαια ςθμαίνει πωσ οι ςυνεταιριςμοί κα πρζπει αναηθτιςουν νζουσ, πρωτότυπουσ 

και δθμιουργικοφσ τρόπουσ να προςελκφςουν τα μζλθ τουσ και να αναπτυχκεί θ μεταξφ τουσ 

επιχειρθματικι δραςτθριότθτα.  

 

Οι ςυνεταιριςμοί εργαηομζνων κα μποροφςαν να βελτιϊςουν τθν απόδοςι τουσ για το 

δείκτθ αυτό με τθν ζνταξθ περιςςότερων εργαηομζνων ςτο ςϊμα μελϊν.  

 

ε κάκε περίπτωςθ, οι ςυνεταιριςμοί κα πρζπει να τονίςουν τθ ςθμαςία τθσ ζνταξθσ ςτο 

ςϊμα μελϊν, ενϊ ταυτόχρονα να παρζχουν κίνθτρα για τθν ανάμειξθ και ςυμμετοχι ςε 

οικονομικό επίπεδο. 

 



105 
 

Δείκτθσ 2οσ: Δθμοκρατικι ςυμμετοχι των μελϊν 

 

2.1 Γιατί να μετριςουμε τθ δθμοκρατικι ςυμμετοχι των μελϊν; 
 

Οι ςυνεταιριςμοί είναι δθμοκρατικοί οργανιςμοί, των οποίων τον ζλεγχο ζχουν τα ίδια τα 

μζλθ του, τα οποία και ςυμμετζχουν ενεργά ςτθ διαμόρφωςθ πολιτικϊν και τθ λιψθ 

αποφάςεων. Ζνα ενεργό και δραςτιριο ςϊμα μελϊν αποτελεί βαςικό ςτοιχείο ενόσ 

επιτυχθμζνου και αποδοτικοφ ςυνεταιριςμό. Οι ςυνεταιριςμοί κα πρζπει να καταβάλλουν 

μεγάλεσ προςπάκειεσ ϊςτε να ενκαρρφνουν και να διευκολφνουν τθ ςυμμετοχι των μελϊν 

τουσ ςτισ διαδικαςίεσ λιψθσ αποφάςεων. Ο δείκτθσ αυτόσ παρζχει τθ δυνατότθτα να 

καταδειχκεί, τόςο ποςοτικά όςο και ποιοτικά, ο τρόποσ με τον οποίο ο ςυνεταιριςμόσ 

προςπακεί να επιτφχει το ςκοπό αυτό, για κάκε μεμονωμζνο μζλοσ. 

 

2.2 Οριςμόσ και εμβζλεια του δείκτθ 
 

Ο δείκτθσ αυτόσ περιλαμβάνει δφο διαςτάςεισ, μία κακαρά ποςοτικι και μία περιγραφικι, 

οι οποίεσ εντάςςονται ςτον παρακάτω οριςμό: 

 

 

 

2.2.1 Καταναλωτικόσ ςυνεταιριςμόσ 

 

Κάκε καταναλωτικόσ ςυνεταιριςμόσ κα πρζπει να μετρά και να καταγράφει τόςο το μζςο 

αρικμό όςο και το ποςοςτό των μελϊν που ψθφίηουν ςτισ εκλογζσ. Αυτό περιλαμβάνει: 

 

α. Σο μζςο αρικμό μελϊν που ψθφίηουν ςτισ εκλογζσ. Αυτό περιλαμβάνει «το μζςο αρικμό 

ψιφων βάςει ψθφοδελτίου ι δι’ ανατάςεωσ χειρόσ, ανά ψθφοφορία ςε περίοδο 1 ζτουσ» . 

β. Σο μζςο αρικμό των μελϊν που ψθφίηουν ωσ ποςοςτό επί του ςϊματοσ μελϊν. 

γ. Ο όροσ «εκλογζσ» περιλαμβάνει κάκε ψθφοφορία που πραγματοποιείται με ςκοπό να 

λάβει ζνα άτομο μια οριςμζνθ κζςθ, ςτο πλαίςιο τθσ δθμοκρατικισ δομισ του 

ςυνεταιριςμοφ (π.χ. διοικθτικά ςυμβοφλια, επιτροπζσ κ.τ.λ.). θμείωςθ: Όταν λαμβάνουν 

χϊρα δφο ψθφοφορίεσ ταυτοχρόνωσ, κα πρζπει να κεωρθκοφν ωσ: 

 μία ψθφοφορία, εάν υπάρχει ζνα ψθφοδζλτιο ι μία διαδικαςία ανατάςεωσ χειρόσ 
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 δφο ξεχωριςτζσ ψθφοφορίεσ, εάν υπάρχουν δφο ψθφοδζλτια ι δφο διαδικαςίεσ 
ανατάςεωσ χειρόσ 

δ. Σο «ςυνολικό ςϊμα μελϊν» ορίηεται ωσ ο ςυνολικόσ αρικμόσ των μελϊν (αδρανι και 

ενεργά) κατά τθν τελικι απογραφι του ζτουσ. 

 

2.2.2 υνεταιριςμόσ εργαηομζνων 

 

Κάκε ςυνεταιριςμόσ εργαηομζνων κα πρζπει να μετρά και να καταγράφει τθν «κατά μζςον 

όρο προςζλευςθ των μελϊν ςτισ Γενικζσ υνελεφςεισ», με γνϊμονα το ςυνολικό αρικμό 

Γενικϊν υνελεφςεων που πραγματοποιοφνται κατά τθ διάρκεια ενόσ ζτουσ. 

 

Οριςμζνοι ςυνεταιριςμοί εργαηομζνων δε ςυγκαλοφν επίςθμεσ Γενικζσ υνελεφςεισ, οπότε 

κα πρζπει να διευκετθκεί και να οριςκεί το πλαίςιο εντόσ του οποίου τα μζλθ κα 

ςυναντϊνται ϊςτε να αποφαςίςουν επί τθσ μελλοντικισ πορείασ του ςυνεταιριςμοφ. Με τον 

τρόπο αυτό, κα οριςτεί εναλλακτικά θ βάςθ του δείκτθ. 

 

2.2.3 Όλοι οι ςυνεταιριςμοί οφείλουν να παρζχουν μια αναλυτικι περιγραφι του τρόπου με 

τον οποίο κα ερμθνεφονται τα αποτελζςματα (π.χ. όςον αφορά ςτο ςυνολικό αρικμό των 

μελϊν ι των ςυςκζψεων, τον αρικμό των μελϊν που ζχουν δικαίωμα ψιφου), κακϊσ και 

των δράςεων που ζχουν λθφκεί ςχετικά με το κζμα τθσ δθμοκρατικισ ςυμμετοχισ των 

μελϊν. 

 

2.3 υλλογι δεδομζνων ςχετικά με τθ δθμοκρατικι ςυμμετοχι των μελϊν 
 

2.3.1 Κάκε καταναλωτικόσ ςυνεταιριςμόσ οφείλει να ςυλλζγει δεδομζνα ςχετικά με: 

 

α. τον αρικμό των εκλογικϊν αναμετριςεων ανά ζτοσ  

β. τον αρικμό των ψιφων που κατατζκθκαν ςε κάκε εκλογικι αναμζτρθςθ 

 

2.3.2 Κάκε ςυνεταιριςμόσ εργαηομζνων οφείλει να ςυλλζγει δεδομζνα ςχετικά με: 

 

α. το ςυνολικό αρικμό Γενικϊν υνελεφςεων  

β. τον αρικμό των μελϊν που παρευρζκθκαν ςε κάκε Γενικι υνζλευςθ 
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γ. τθ ςυνολικι προςζλευςθ μελϊν ανά ζτοσ (δλδ. το ςυνολικό αρικμό μελϊν που 

παρευρζκθκαν ςε κάκε Γενικι υνζλευςθ κατά τθ διάρκεια του ζτουσ) 

 

Κατά μζςον όρο προςζλευςθ ςε Γ.. κατά τθ διάρκεια του ζτουσ 

 

Μζλθ του προςωπικοφ που απουςιάηουν ςε επαγγελματικό ταξίδι, διακοπζσ κ.τ.λ. κα πρζπει 

να προςμετροφνται ωσ «μθ παρευριςκόμενα». Ωςτόςο, θ απουςία λόγω αςκενείασ μπορεί 

να κεωρθκεί επαρκισ αιτία απουςίασ. 

 

2.4  χζςθ του δείκτθ με τισ υνεταιρικζσ Αρχζσ και περαιτζρω κακοδιγθςθ 

 

Θ ςφςταςθ και παρουςίαςθ ζκκεςθσ για το δείκτθ αυτό βοθκά να καταδειχκεί κατά πόςο ο 

ςυνεταιριςμόσ τθρεί τθ 2θ υνεταιριςτικι Αρχι, θ οποία αφορά ςτο «Δθμοκρατικό ζλεγχο 

των μελϊν», και θ οποία ςχετίηεται με το γεγονόσ ότι οι ςυνεταιριςμοί είναι δθμοκρατικοί 

οργανιςμοί οι οποίοι ελζγχονται από τα ίδια τα μζλθ τουσ, τα οποία ςυμμετζχουν ενεργά 

ςτθ διαμόρφωςθ πολιτικϊν και ςτθ λιψθ αποφάςεων. 

 

Επίςθσ, οι ςυνεταιριςμοί ενςαρκϊνουν τθν ζννοια τθσ Δθμοκρατίασ, θ οποία δθλϊνει πωσ 

«όλοι ζχουμε το δικαίωμα να ςυμμετζχουμε, να ζχουμε ανάμειξθ ςτθ λιψθ αποφάςεων 

γιατί τα ίδια τα μζλθ είναι αυτά που ελζγχουν τελικά το ςυνεταιριςμό με τθν ψιφο τουσ  

ϊςτε να εκλζξουν τουσ αντιπροςϊπουσ τουσ » 

 

2.5 Ερμθνεία 

 

Ο δείκτθσ αυτόσ παρζχει πλθροφορίεσ ςχετικά με τον αρικμό των μελϊν που ςυμμετζχουν 

ςτισ εκλογζσ και/ι τισ κάκε είδουσ ςυνεδριάςεισ, ςυγκριτικά και ςυνδυαςτικά με το ςυνολικό 

αρικμό των μελϊν του ςυνεταιριςμοφ. Οι ςυνεταιριςμοί κα πρζπει να αναφζρουν κάκε 

πικανι τάςθ που παρατθρείται ςτο πλαίςιο του δείκτθ αυτοφ (ειδικά εάν τα ποςοςτά είναι 

τόςο χαμθλά ϊςτε να μθν είναι εμφανισ μια αφξθςθ ι μείωςθ του αποτελζςματοσ) και 

επίςθσ να παρζχουν λεπτομερι περιγραφι των δράςεων που ακολουκοφν ςχετικά με το 

κζμα τθσ δθμοκρατικισ ςυμμετοχισ των μελϊν (π.χ. ειςαγωγι νζων μεκόδων ψθφοφορίασ, 

αλλαγζσ τθσ θμερομθνίασ και ϊρασ διεξαγωγισ των ςυςκζψεων κ.τ.λ.) 
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Θ δθμοκρατικι ςυμμετοχι των μελϊν είναι κεμελιϊδουσ ςθμαςίασ για τουσ ςυνεταιριςμοφσ 

και για το λόγο αυτό θ ςυνεχισ αφξθςι τθσ πρζπει να αποτελεί βαςικό ςτόχο του 

ςυνεταιριςμοφ. Αναγνωρίηουμε πωσ, ςτισ καταναλωτικζσ κοινωνίεσ, τα άτομα που 

ςυμμετζχουν ςτισ δθμοκρατικζσ διαδικαςίεσ αποτελοφν και κα αποτελοφν πάντα 

μειοψθφία, πρζπει όμωσ να διαςφαλιςτεί θ μζγιςτθ δυνατι ςυμμετοχι, όπου αυτό είναι 

δυνατό. Επίςθσ, είναι ςθμαντικό τα άτομα που ςυμμετζχουν να αποτελοφν 

αντιπροςωπευτικό δείγμα (π.χ. όςον αφορά το θλικιακό φάςμα που καλφπτουν). 

 

Οι ςυνεταιριςμοί μποροφν να επιτφχουν αφξθςθ των ποςοςτϊν για το δείκτθ αυτό 

αυξάνοντασ τόςο τον αρικμό των μελϊν που ψθφίηουν όςο και τον αρικμό των ενεργϊν 

μελϊν (π.χ. διαςφαλίηοντασ πωσ τα δεδομζνα ςχετικά με το ςϊμα μελϊν αντικατοπτρίηουν 

ορκά τον τρζχοντα αρικμό των μελϊν). 

 

Οι ςυνεταιριςμοί εργαηομζνων κα πρζπει να ςτοχεφουν ςτθ μεγιςτοποίθςθ του αρικμοφ των 

μελϊν που παρευρίςκονται ςτισ Γενικζσ υνελεφςεισ, κακϊσ θ Γ.. είναι το κυρίαρχο όργανο 

λιψθσ αποφάςεων του ςυνεταιριςμοφ.  
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Δείκτθσ 3οσ: υμμετοχι εργαηομζνων και μελϊν ςε προγράμματα κατάρτιςθσ και 

εκπαίδευςθσ 

 

3.1 Γιατί να μετριςουμε τθ ςυμμετοχι ςε προγράμματα κατάρτιςθσ και εκπαίδευςθσ; 

 

Θ ςυμμετοχι των εργαηομζνων και των μελϊν του ςυνεταιριςμοφ ςε προγράμματα 

κατάρτιςθσ και εκπαίδευςθσ μπορεί να υποδείξει το βακμό ςτον οποίο ο ίδιοσ ο 

ςυνεταιριςμόσ εκτιμά και υπολογίηει τουσ βαςικοφσ αυτοφσ ενδιαφερόμενουσ και τον τρόπο 

με τον οποίο τουσ παρζχει τθ δυνατότθτα να ςυνειςφζρουν ςτθν επιτυχθμζνθ πορεία του 

οργανιςμοφ. 

 

Θ κατάρτιςθ και θ εκπαίδευςθ είναι βαςικοί παράγοντεσ που επθρεάηουν τθν 

αποτελεςματικότθτα του προςωπικοφ τόςο ςε εςωτερικό επίπεδο (δλδ. μζςα ςτον ίδιο το 

ςυνεταιριςμό) όςο και ςε επίπεδο εξωτερικϊν ενδιαφερομζνων (π.χ. πελάτεσ), ενϊ 

παράλλθλα παρζχουν ςτουσ εργαηόμενουσ τισ τεχνικζσ ικανότθτεσ και τθν εξειδίκευςθ που 

χρειάηονται ϊςτε να φζρουν εισ πζρασ τισ εργαςιακζσ τουσ υποχρεϊςεισ. Σα δφο αυτά 

ςτοιχεία βοθκοφν επίςθσ ςτθ διαςφάλιςθ τθσ υγείασ, τθσ αςφάλειασ και τθσ ευθμερίασ των 

εργαηομζνων. Θ κατάρτιςθ και θ εκπαίδευςθ αποτελοφν ςθμαντικότατθ επζνδυςθ (ςε χρόνο 

και χριμα) ςε ζναν εργαηόμενο και «εξαςφαλίηουν» ςτο προςωπικό ζνα αίςκθμα 

χρθςιμότθτασ, βελτιϊνουν τθν ικανοποίθςθ από τθν εργαςία και ςυμβάλλουν ϊςτε το 

εργατικό δυναμικό να ζχει κίνθτρα. Σο ςυγκριτικό πλεονζκτθμα προκφπτει από τθν ανάπτυξθ 

του ανκρϊπινου κεφαλαίου ενόσ οργανιςμοφ και θ αποτελεςματικι κατάρτιςθ και 

εκπαίδευςθ μπορεί να ςυμβάλει ςτθ μεγαλφτερθ αποτελεςματικότθτα και τα υψθλότερα 

κζρδθ. 

 

Οι ςυνεταιριςμοί τελοφν υπό κακεςτϊσ ςυνιδιοκτθςίασ και δθμιουργοφνται για να 

ανταποκρικοφν ςτισ κοινζσ ανάγκεσ των μελϊν τουσ. Ανικουν ςτα μζλθ τουσ και διοικοφνται 

δθμοκρατικά από αυτά. Θ ςυμμετοχι των μελϊν είναι ηωτικισ ςθμαςίασ για τθν 

αποτελεςματικι λειτουργία ενόσ ςυνεταιριςμοφ και θ κατάρτιςθ και εκπαίδευςθ των μελϊν 

παίηει ςθμαντικότατο ρόλο ϊςτε να μπορζςουν τα μζλθ να ςυμμετζχουν πλιρωσ ςτο 

ςυνεταιριςμό. 

 

3.2 Οριςμόσ και εμβζλεια του δείκτθ 
 

Τπάρχουν δφο παράμετροι ςτο δείκτθ αυτό, για τισ οποίεσ κα πρζπει να πραγματοποιθκοφν 

ξεχωριςτζσ μετριςεισ και να ςυςτακοφν διαφορετικζσ εκκζςεισ: 
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3.2.1 Κατάρτιςθ των εργαηομζνων 

 

α. Περιλαμβάνει όλουσ τουσ εργαηόμενουσ ανεξαρτιτωσ κζςθσ και κα πρζπει να καλφπτει 

κάκε είδουσ πρόγραμμα κατάρτιςθσ (π.χ. ειςαγωγικό πρόγραμμα, Τγιεινι  και Αςφάλεια 

(H&S), περιβαλλοντικι και τεχνικι εκπαίδευςθ κ.τ.λ.) 

β. ε δεφτερο επίπεδο, οι ςυνεταιριςμοί κα πρζπει να ταξινομιςουν τουσ επιμζρουσ τομείσ 

του δείκτθ και να παρουςιάςουν ζκκεςθ ανά επίπεδο απαςχόλθςθσ (π.χ. ανϊτατα ςτελζχθ, 

διοικθτικό προςωπικό κ.τ.λ.). Καλό κα ιταν να γίνει καταγραφι για το πρόγραμμα 

κατάρτιςθσ ανά τμιμα ι υπθρεςία (π.χ. λιανικι αγορά τροφίμων, πωλιςεισ κ.τ.λ.) και/ι ανά 

αντικείμενο ενδιαφζροντοσ (τεχνικι υποςτιριξθ, διοίκθςθ, H&S, εξυπθρζτθςθ πελατϊν 

κ.τ.λ.) 

 

3.2.2 Κατάρτιςθ των μελϊν 

 

Ο τομζασ αυτόσ περιλαμβάνει όλα τα μζλθ του ςυνεταιριςμοφ και κάκε είδουσ πρόγραμμα 

κατάρτιςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των προγραμμάτων που πραγματοποιοφνται κατά τθ 

διάρκεια ι ςχετικά με ςυνεδριάςεισ μελϊν ι επιτροπϊν κ.τ.λ. 

 

Ζνα ηιτθμα προσ διερεφνθςθ και διευκζτθςθ είναι αυτό τθσ κατάρτιςθσ των μελϊν που είναι 

ταυτόχρονα εργαηόμενοι ςτο ςυνεταιριςμό. 

 

3.2.3 Κατάρτιςθ των εργαηόμενων μελϊν 

 

Όταν ο ςυμμετζχων ςτο πρόγραμμα κατάρτιςθσ είναι ταυτόχρονα μζλοσ και εργαηόμενοσ, θ 

καταγραφι πρζπει να γίνει άπαξ, αναλόγωσ τθσ ςυνάφειασ με το αντικείμενο. Για 

παράδειγμα, εάν θ κατάρτιςθ που λαμβάνει ο ςυμμετζχων ςχετίηεται άμεςα με τθ κζςθ του 

ωσ εργαηόμενοσ (π.χ. τεχνικι κατάρτιςθ, εκπαίδευςθ ςε εξειδικευμζνο αντικείμενο κ.τ.λ.), 

τότε κα πρζπει να ςυμπεριλθφκεί ςτο πρόγραμμα κατάρτιςθσ εργαηομζνων. Ομοίωσ, εάν θ 

κατάρτιςθ που λαμβάνει ο ςυμμετζχων ςχετίηεται άμεςα με τθ κζςθ του ωσ μζλοσ του 

ςυνεταιριςμοφ ι του ςυνεταιριςτικοφ κινιματοσ γενικότερα, τότε κα πρζπει να 

ςυμπεριλθφκεί ςτο πρόγραμμα κατάρτιςθσ μελϊν. 

 

3.3 Ζκκεςθ επί του δείκτθ 
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Οι ςυνεταιριςμοί μποροφν να επιλζξουν να παρουςιάςουν μια περιγραφικι ζκκεςθ για το 

δείκτθ αυτό ι να επιλζξουν κάποια άλλθ μζκοδο που αρμόηει ςτουσ υπάρχοντεσ 

μθχανιςμοφσ αξιολόγθςθσ. Όπου είναι δυνατό, ωςτόςο, οι ςυνεταιριςμοί κα πρζπει να 

παρουςιάςουν ζκκεςθ ςχετικά με το χρόνο που ζχουν αφιερϊςει τα μζλθ και οι εργαηόμενοι 

ςτα προγράμματα κατάρτιςθσ. Εν τζλει, οι ςυνεταιριςμοί κα πρζπει να ςτοχεφουν να 

ςυμπεριλάβουν ςτθν ζκκεςι τουσ τα παρακάτω: 

 

α. Μζςοσ αρικμόσ ωρϊν ςτο πρόγραμμα κατάρτιςθσ ανά εργαηόμενο ανά ζτοσ = ςυνολικόσ 

αρικμόσ ωρϊν ςτο πρόγραμμα ÷ ςυνολικόσ αρικμόσ εργαηομζνων. 

β. Μζςοσ αρικμόσ ωρϊν ςτο πρόγραμμα κατάρτιςθσ ανά ενεργό μζλοσ ανά ζτοσ . 

 

3.4 υλλογι δεδομζνων 
 

Εάν ο ςυνεταιριςμόσ παρουςιάςει ζκκεςθ ςχετικά με το «μζςο αρικμό ωρϊν ςτο πρόγραμμα 

κατάρτιςθσ ανά εργαηόμενο», κα πρζπει τα δεδομζνα να ςχετίηονται με το ςυνολικό αρικμό 

των εργαηομζνων. Σα δεδομζνα κα πρζπει να περιλαμβάνουν λεπτομερι ςτοιχεία για το 

είδοσ του προςωπικοφ (π.χ. τεχνικό, διοικθτικό) και το είδοσ του προγράμματοσ. 

 

 

3.4.1 Ενεργά μζλθ 

 

Εάν ο ςυνεταιριςμόσ παρουςιάςει αναφορά για το «μζςο αρικμό ωρϊν ςτο πρόγραμμα 

κατάρτιςθσ ανά μζλοσ», κα πρζπει να αναφζρεται ςτα «ενεργά μζλθ». Θ ζννοια «ενεργά 

μζλθ» κα πρζπει να οριςτεί. Για παράδειγμα, ωσ «ενεργά μζλθ» κα μποροφςαν να οριςτοφν 

τα μζλθ ανάλογα με τθ ςχζςθ τουσ με το ςυνεταιριςμό και των διακζςιμων ςτοιχείων τουσ, 

βάςει ςυνδυαςμοφ κριτθρίων όπωσ:  

 

 διακεςιμότθτα πλιρουσ διεφκυνςθσ ταχυδρομείου 

 ποςό άνω των 25€ ςτο λογαριαςμό του μζλουσ  

 πραγματοποίθςθ κάποιου είδουσ ςυναλλαγισ ςτο λογαριαςμό του μζλουσ κατά τθν 
τελευταία διετία 

 ςυμμετοχι ςτθ δθμοκρατικι δομι του ςυνεταιριςμοφ  

 κατοχι μεριςματικισ κάρτασ 
 

3.5 χζςθ του δείκτθ με τισ υνεταιρικζσ Αρχζσ και περαιτζρω κακοδιγθςθ 
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Θ ςφςταςθ και παρουςίαςθ ζκκεςθσ ςχετικά με τθν κατάρτιςθ και εκπαίδευςθ των 

εργαηομζνων και των μελϊν του ςυνεταιριςμοφ κα βοθκιςει να καταδειχκεί ο βακμόσ ςτον 

οποίο οι ςυνεταιριςμοί τθροφν τθν 5θ υνεταιρικι Αρχι, θ οποία αφορά ςτθν «Εκπαίδευςθ, 

κατάρτιςθ και πλθροφόρθςθ» και θ οποία αναφζρει πωσ οι ςυνεταιριςμοί παρζχουν 

προγράμματα εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ ςτα μζλθ τουσ, ςτουσ εκλεγμζνουσ 

αντιπροςϊπουσ τουσ, ςτουσ διοικθτζσ και τουσ εργαηόμενουσ, ϊςτε να είναι ςε κζςθ να 

ςυνειςφζρουν αποτελεςματικά ςτθν ανάπτυξθ του ςυνεταιριςμοφ. 

 

Σο Global Reporting Initiative (GRI) προτείνει ςτουσ οργανιςμοφσ να καταγράφουν το μζςο 

όρο των ωρϊν ςε προγράμματα κατάρτιςθσ ανά ζτοσ ανά εργαηόμενο κατά κζςθ 

απαςχόλθςθσ (π.χ. ανϊτατα ςτελζχθ, μεςαία ςτελζχθ, τεχνικοί, διοικθτικό προςωπικό, 

παραγωγι και ςυντιρθςθ) (LA9). Σο GRI προτείνει επίςθσ οι οργανιςμοί να παρουςιάηουν 

ζκκεςθ ςχετικά με τισ επιμζρουσ πολιτικζσ και τα προγράμματα που διακζτουν για τθ 

διαχείριςθ ικανοτιτων και τθ διά βίου εκμάκθςθ. (LA17). 

 

3.6 Ερμθνεία 
 

Σα αποτελζςματα που κα επιδείξει ο ςυνεταιριςμόσ για το δείκτθ αυτό υποδεικνφουν τισ 

«επενδφςεισ» του οργανιςμοφ ςτο προςωπικό και ςτθν ανάπτυξθ των ικανοτιτων των 

μελϊν. Οι ςυνεταιριςμοί κα πρζπει να αξιολογιςουν τα αποτελζςματα και να κζςουν 

ςτόχουσ για τθ βελτίωςι τουσ, ςυγκρίνοντασ τθν απόδοςι τουσ με αυτι παρόμοιων 

οργανιςμϊν. Κάτι τζτοιο κα είναι ευκολότερο για τουσ ςυνεταιριςμοφσ που παρακολουκοφν 

και καταγράφουν τισ «ϊρεσ» ςτα προγράμματα κατάρτιςθσ. Αφξθςθ των ωρϊν ςυμμετοχισ 

ςτο πρόγραμμα μπορεί να οδθγιςει ςε βελτίωςθ τθσ απόδοςθσ και ςε άλλουσ δείκτεσ, όπωσ 

o 4οσ (ποςοςτά τραυματιςμϊν και θμερϊν απουςίασ του προςωπικοφ). 
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Δείκτθσ 4οσ: Ποςοςτά τραυματιςμϊν και θμερϊν απουςίασ προςωπικοφ 

 

4.1 Γιατί να μετριςουμε τα ποςοςτά τραυματιςμϊν και θμερϊν απουςίασ του 

προςωπικοφ; 

 

Σα δεδομζνα ςχετικά με τα ποςοςτά τραυματιςμϊν και θμερϊν απουςίασ του προςωπικοφ 

μποροφν να υποδείξουν το βακμό ςτον οποίο ζνασ ςυνεταιριςμόσ είναι ςε κζςθ να ελζγξει 

και να περιορίςει τουσ κινδφνουσ για τθν Τγιεινι και τθν Αςφάλεια (H&S) των εργαηομζνων 

του αλλά και των υπολοίπων.  

 

Θ κακι κατάςταςθ τθσ υγείασ που ςχετίηεται με τθν εργαςία είναι δαπανθρι για τον 

εργοδότθ και δε ςυμβάλλει ςτο μακροπρόκεςμο ςυμφζρον του εργαηόμενου. Θ κλίμακα του 

κόςτουσ που προκφπτει από τθν απουςία ενόσ εργαηόμενου είναι τόςο υψθλι, ϊςτε και θ 

παραμικρι βελτίωςθ ςτον τομζα τθσ Τγιεινισ και Αςφάλειασ μπορεί να βοθκιςει ςτον 

ζλεγχο των δαπανϊν ςε μεγαλφτερο βακμό απ’ ότι ςε άλλουσ τομείσ τθσ επιχείρθςθσ τουσ 

οποίουσ εποπτεφει για το ςκοπό αυτό θ διοίκθςθ. ε κάκε βιομθχανία με υψθλι ζνταςθ 

εργαςίασ, ο τομζασ που παρουςιάηει το υψθλότερο επίπεδο απϊλειασ ελζγχου είναι αυτόσ 

τθσ υγείασ. Κακϊσ τα περιςτατικά απουςιϊν που καταγράφονται προκφπτουν από 

επουςιϊδεισ αιτίεσ, οι προοπτικζσ για καλφτερθ διαχείριςθ των δαπανϊν ςτον τομζα αυτό 

γίνονται ακόμθ πιο ευοίωνεσ. 

 

Θ μζτρθςθ τθσ Τγιεινισ και Αςφάλειασ μπορεί να βοθκιςει ποικιλοτρόπωσ ςτον ζλεγχο και 

τθ μείωςθ του κινδφνου, όπωσ για παράδειγμα με τθν πλθροφόρθςθ ςχετικά με τθ 

λειτουργία του ςυςτιματοσ ςτθν πράξθ, τον εντοπιςμό των επιμζρουσ τομζων όπου 

χρειάηονται διορκωτικζσ ενζργειεσ και τθ δθμιουργία βάςεων για ςυνεχι βελτίωςθ. Θ 

μζτρθςθ τθσ αποτελεςματικισ απόδοςθσ κα δϊςει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με 

το επίπεδο απόδοςθσ αλλά και με τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ θ απόδοςθ βρίςκεται ςτον 

παρόν επίπεδο. 

 

Αν και τα υψθλά ποςοςτά τραυματιςμϊν υποδεικνφουν ωσ ζνα βακμό αποτυχία ςτον ζλεγχο 

των κινδφνων και τθ διαχείριςθ τθσ Τγιεινισ και Αςφάλειασ, θ υγεία ςτο χϊρο εργαςίασ είναι 

άρρθκτα ςυνδεδεμζνθ με τισ εργαςιακζσ πρακτικζσ γενικότερα. Ηθτιματα όπωσ οι 

δυνατότθτεσ κατάρτιςθσ και ανάπτυξθσ, οι ίςεσ ευκαιρίεσ, θ δυνατότθτα για ευζλικτθ 

εργαςία και ο τρόποσ διαχείριςθσ του προςωπικοφ παίηουν ςθμαντικό ρόλο για τθν υγεία 

και τθν ευθμερία των εργαηομζνων.  

 

4.2 Οριςμόσ και εμβζλεια του δείκτθ 
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Ο δείκτθσ ορίηεται ωσ εξισ: 

 

Σζςςερισ εργάςιμεσ θμζρεσ ανά ζτοσ ανά εργαηόμενο λόγω αςκενείασ 

 

Ο δείκτθσ αυτόσ περιλαμβάνει όλουσ τουσ εργαηόμενουσ ςε όλεσ τισ κζςεισ και είναι 

πολυδιάςτατοσ.  

 

4.2.1 Σα ποςοςτά τραυματιςμϊν του προςωπικοφ πρζπει να απαρικμοφν το ςυνολικό 

αρικμό ςοβαρϊν και μθ ατυχθμάτων και τραυματιςμϊν ανά ζτοσ για όλο το προςωπικό 

(πλιρουσ και μερικισ απαςχόλθςθσ).  

 

4.2.2 Σα ποςοςτά απουςίασ κα πρζπει να μετρϊνται και να παρουςιάηονται βάςει των 

εργάςιμων θμερϊν που χάκθκαν λόγω τραυματιςμοφ, αςκζνειασ ι άλλθσ απρόβλεπτθσ 

αιτίασ (εκτόσ διακοπϊν και θμερϊν ςυμμετοχισ ςε προγράμματα κατάρτιςθσ) ανά 

εργαηόμενο ανά ζτοσ. 

 

4.3 υλλογι δεδομζνων  

 

Θ ςφςταςθ ζκκεςθσ για το δείκτθ αυτό απαιτεί γνϊςθ και καταγραφι των παρακάτω: 

 

α. Δεδομζνα ςχετικά με ανακοινϊςιμουσ και μθ τραυματιςμοφσ του προςωπικοφ –τα οποία 

ςυνικωσ διακζτει το Σμιμα Τγιεινισ και Αςφάλειασ ενόσ οργανιςμοφ. Ανακοινϊςιμα 

περιςτατικά αποτελοφν όςα είναι κανάςιμα, «ςθμαντικά» και αυτά που ζχουν διάρκεια 

πάνω από τρεισ θμζρεσ. 

β. Δεδομζνα ςχετικά με τθ ςυςτθματικι απουςία από τθν εργαςία – ςυνολικόσ αρικμόσ 

θμερϊν απουςίασ εργαηόμενου και αιτία απουςίασ. 

γ. υνολικόσ αρικμόσ μελϊν του προςωπικοφ3 

 

4.4 χζςθ του δείκτθ με τισ υνεταιρικζσ Αρχζσ και περαιτζρω κακοδιγθςθ 

                                                           
3
 Σα αηπρήκαηα θαη νη ηξαπκαηηζκνί πξέπεη λα αλαθέξνληαη βάζεη ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνχ ησλ 

εξγαδνκέλσλ (φρη ζε αληηζηνηρία πιήξνπο σξαξίνπ). 
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Θ ςφςταςθ και παρουςίαςθ ζκκεςθσ για τουσ τραυματιςμοφσ του προςωπικοφ και τθ 

ςυςτθματικι απουςία από τθν εργαςία αντικατοπτρίηει τθ υνεταιριςτικι Αξία που αφορά 

ςτθ «Μζριμνα για τουσ άλλουσ» και θ οποία περιλαμβάνει τον τρόπο με τον οποίο τα άτομα 

ςυνδζονται μεταξφ τουσ μζςα ςτο ςυνεταιριςμό. 

 

Σο GRI υποδεικνφει ότι οι οργανιςμοί κα πρζπει να καταγράφουν και να αναφζρουν τουσ 

ςυνικεισ τραυματιςμοφσ, τα ποςοςτά χαμζνων θμερϊν και απουςιϊν, κακϊσ και τα 

δυςτυχιματα λόγω τθσ εργαςίασ, ςυμπεριλαμβανομζνων των εργαηομζνων πρόςκαιρθσ 

απαςχόλθςθσ. 

 

4.5 Ερμθνεία  

 

Ο δείκτθσ αυτόσ υποδεικνφει το βακμό αποτελεςματικότθτασ των πολιτικϊν και των 

ςτρατθγικϊν Τγιεινισ και Αςφάλειασ του οργανιςμοφ. Οι ςυνεταιριςμοί πρζπει να κζςουν 

ωσ ςτόχο τθν ελαχιςτοποίθςθ των ποςοςτϊν τραυματιςμοφ και απουςίασ.  

 

Για να μπορζςουν οι ςυνεταιριςμοί να αξιολογιςουν τα αποτελζςματα και να κζςουν 

ςτόχουσ για τθ βελτίωςι τουσ ςχετικά με το δείκτθ αυτό, κα πρζπει να ςυγκρίνουν τθν 

απόδοςι τουσ με αυτι παρόμοιων οργανιςμϊν. ε οριςμζνα επαγγζλματα ελλοχεφει 

μεγαλφτεροσ κίνδυνοσ τραυματιςμοφ (π.χ. χειρωνακτικι εργαςία ςε ςφγκριςθ με δουλειά 

γραφείου) και οριςμζνοι τομείσ (π.χ. ορυχεία, λατομεία) παρουςιάηουν υψθλά ποςοςτά 

τραυματιςμϊν. Σο μζγεκοσ του χϊρου εργαςίασ μπορεί επίςθσ να επθρεάςει τα ποςοςτά. Σα 

ποςοςτά απουςίασ μποροφν επίςθσ να διαφζρουν ανά τομζα.  

 

Πολλά είναι τα μζτρα που μποροφν να λθφκοφν προσ βελτίωςθ τθσ απόδοςθσ για το δείκτθ 

αυτό, τα οποία ςχετίηονται με τισ πολιτικζσ και τισ διαδικαςίεσ Τγιεινισ και Αςφάλειασ, τθ 

διαχείριςθ τθσ ςυςτθματικισ απουςίασ από τθ δουλειά, τθ ςυμβουλευτικι για τθ διαχείριςθ 

του άγχουσ και τα προγράμματα υποςτιριξθσ των εργαηομζνων. 
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Δείκτθσ 5οσ: Προφίλ προςωπικοφ – φφλο και εκνικότθτα 

 

5.1 Γιατί να μετριςουμε το προφίλ του προςωπικοφ; 

 

Μια πολιτικι ίςων ευκαιριϊν αντιπροςωπεφει τθ δζςμευςθ ενόσ οργανιςμοφ για τθν 

ανάπτυξθ και εφαρμογι εργαςιακϊν διαδικαςιϊν και πρακτικϊν οι οποίεσ δε κάνουν 

διακρίςεισ ανάλογα με το φφλο, τθν οικογενειακι κατάςταςθ, τθν εκνικι προζλευςθ, τθ 

κρθςκεία κ.τ.λ. 

 

Θ παρακολοφκθςθ του προφίλ του εργατικοφ δυναμικοφ για το φφλο και τθν εκνικότθτα 

μζςα ςε ζναν οργανιςμό βοθκά να αναδειχκοφν πικανζσ ανιςότθτεσ, να αναηθτθκοφν οι 

υποκείμενεσ αιτίεσ αυτϊν των ανιςοτιτων και να εξαλειφκοφν φαινόμενα άδικθσ, άνιςθσ ι 

μειονεκτικισ μεταχείριςθσ. Χωρίσ τθν παρακολοφκθςθ αυτι, ο οργανιςμόσ δε κα είναι ςε 

κζςθ να αναγνωρίςει εάν πράγματι προςφζρει ίςεσ ευκαιρίεσ ςε όλεσ τισ επιμζρουσ ομάδεσ. 

 

Θ προϊκθςθ των ίςων ευκαιριϊν εξαςφαλίηει πωσ ο οργανιςμόσ πλθροί τισ νομικζσ του 

υποχρεϊςεισ. Πζραν τοφτου, όμωσ, ακόμθ πιο ςθμαντικό είναι το γεγονόσ ότι κατ’ αυτόν τον 

τρόπο εξαςφαλίηει τθν αποτελεςματικι χριςθ των ανκρϊπινων πόρων του και μπορεί να 

ςυμβάλλει ςτθν επίτευξθ των επιχειρθματικϊν του ςτόχων, μζςω τθσ αξιοποίθςθσ των 

ικανοτιτων όλων των μελϊν του προςωπικοφ. 

 

5.2 Οριςμόσ και εμβζλεια του δείκτθ 

 

Ο δείκτθσ αυτόσ περιλαμβάνει τθν αναλογία ανδρϊν-γυναικϊν και τθν εκνικι προζλευςθ 

των εργαηομζνων. Σα δεδομζνα πρζπει αφοροφν τουσ εργαηόμενουσ ςε όλεσ τισ κζςεισ 

εργαςίασ και όλεσ τισ επιχειρθματικζσ δραςτθριότθτεσ.  

 

α. Σο προφίλ φφλου πρζπει να παρουςιάηει τα ποςοςτά των ανδρϊν και των γυναικϊν που 

είναι μζλθ του προςωπικοφ . 

β. Σο προφίλ εκνικότθτασ πρζπει να παρουςιάηει τα ποςοςτά τθσ εκνικότθτασ που είναι 

μζλθ του προςωπικοφ 

 

Όπου αυτό είναι δυνατό, τα δεδομζνα κα πρζπει να διαχωρίηονται ανά εργαςιακι βακμίδα 

(π.χ. ανϊτατα ςτελζχθ, μεςαία ςτελζχθ, κ.τ.λ.), αν και κάτι τζτοιο ίςωσ να μθν αρμόηει ςε 
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μικροφ μεγζκουσ ςυνεταιριςμοφσ. Οι εργαςιακζσ «βακμίδεσ» κα πρζπει να ορίηονται βάςει 

κζςθσ και όχι βάςει μιςκοφ. 

 

Ο δείκτθσ δεν περιλαμβάνει τθν θλικιακι ταξινόμθςθ μζςα ςτον οργανιςμό, αν και είναι 

κεμιτό οι ςυνεταιριςμοί να παρακολουκοφν και να καταγράφουν ςχετικά ςτοιχεία, όταν 

αυτό είναι δυνατό. 

 

Ο δείκτθσ δεν περιλαμβάνει επίςθσ τθν κατθγοριοποίθςθ βάςει αναπθρίασ ι κινθτικϊν 

προβλθμάτων. Αν και τα φαινόμενα αυτά ορίηονται ςαφϊσ ςτθν Disability Discrimination Act, 

είναι δφςκολο να αναγνωρίςει κανείσ τισ πραγματικζσ τουσ διαςτάςεισ ςτο πλαίςιο του 

εργατικοφ δυναμικοφ ενόσ οργανιςμοφ, αφοφ τα ίδια τα άτομα ςυχνά διςτάηουν να 

δθλϊςουν πωσ αντιμετωπίηουν μια τζτοιου είδουσ δυςκολία. 

 

 

5.3 υλλογι δεδομζνων για το προφίλ προςωπικοφ  

 

5.3.1 υλλογι δεδομζνων για το προφίλ φφλου 

 

Οι πλθροφορίεσ ςχετικά με το φφλο του κάκε εργαηόμενου είναι ςυνικωσ διακζςιμεσ ςτα 

αρχεία που διατθρεί ο οργανιςμόσ για τθ μιςκοδοςία και διάφορουσ άλλουσ ςκοποφσ που 

αφοροφν το προςωπικό. Όπου οι πλθροφορίεσ αυτζσ είναι διακζςιμεσ, το επόμενο ςτάδιο 

περιλαμβάνει τθν καταγραφι του αρικμοφ ανδρϊν και γυναικϊν που εργάηονται ςτθν κάκε 

βακμίδα του οργανιςμοφ και, για κάκε μία από τισ βακμίδεσ, τθν καταγραφι του ποςοςτοφ 

ανδρϊν και γυναικϊν. 

 

5.3.2 υλλογι δεδομζνων για το προφίλ εκνικότθτασ 

 

Οι οδθγίεσ ςχετικά με τθ ςυλλογι δεδομζνων για τθν εκνικι προζλευςθ είναι διακζςιμεσ 

από τθν Επιτροπι για τθ Φυλετικι Ιςότθτα (Commission for Racial Equality) 

(www.cre.gov.uk). Σο ερϊτθμα που τίκεται ϊςτε να ςυλλζξουμε τα απαραίτθτα δεδομζνα 

για τθν εκνικι προζλευςθ κα πρζπει να είναι το ίδιο, ι παρόμοιο, με το ερϊτθμα 

απογραφισ ζτςι ϊςτε να μποροφμε να ςυγκρίνουμε ζναν οργανιςμό με τα δεδομζνα τθσ 

απογραφισ.  

 

http://www.cre.gov.uk/
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5.4 χζςθ του δείκτθ με τισ υνεταιρικζσ Αρχζσ και περαιτζρω κακοδιγθςθ 

 

Θ Επιτροπι Κςων Ευκαιριϊν (EOC) και θ Επιτροπι για τθ Φυλετικι Ιςότθτα (CRE) 

υποδεικνφουν ςτουσ οργανιςμοφσ να επιβλζπουν και να παρακολουκοφν τα προφίλ φφλου 

και εκνικότθτασ ζτςι ϊςτε να διαςφαλίςουν πωσ δεν παρατθροφνται φαινόμενα διακρίςεων. 

 

Θ ςφςταςθ και παρουςίαςθ ζκκεςθσ ςχετικά με τα προφίλ φφλου και εκνικότθτασ του 

προςωπικοφ κα υποδείξει εάν ο ςυνεταιριςμόσ τθρεί τθ υνεταιριςτικι Αξία που αφορά 

ςτθν «Ιςότθτα». 

 

Σο GRI  προτείνει τθ ςφςταςθ και παρουςίαςθ ζκκεςθσ ςχετικά με τισ πολιτικζσ ίςων 

ευκαιριϊν (LA10), κακϊσ επίςθσ και τθ ςφνκεςθ τθσ ανϊτατθσ βακμίδασ ςτελεχϊν του 

οργανιςμοφ και των κυβερνθτικϊν οργάνων, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ αναλογίασ ανδρϊν-

γυναικϊν και άλλων δεικτϊν διαφοροποίθςθσ (LA 11). 

 

5.5 Ερμθνεία 

 

Ο δείκτθσ αυτόσ παρουςιάηει τθν αναλογία ανδρϊν-γυναικϊν και τθν κατανομι των 

εργαηομζνων ανά εκνικι προζλευςθ μζςα ςτον οργανιςμό ςτισ διάφορεσ βακμίδεσ και 

επιχειρθματικζσ δραςτθριότθτεσ.   

 

Θ απόδοςθ μπορεί να αξιολογθκεί με γνϊμονα τουσ ςτόχουσ αναφοράσ που ζχουν κζςει 

τοπικζσ και περιφερειακζσ ζρευνεσ. Για παράδειγμα, το προφίλ εκνικότθτασ ςε ζναν 

οργανιςμό μπορεί να προςεγγιςτεί ςυγκριτικά με το τοπικό και/ι περιφερειακό προφίλ. Οι 

ςυνεταιριςμοί κα πρζπει να αποφαςίςουν ποιοι ςτόχοι αναφοράσ αρμόηουν καλφτερα ςτα 

δικά τουσ δεδομζνα, με τθν ζννοια τθσ διοικθτικισ απόδοςθσ (π.χ. οι ςυνεταιριςμοί λιανικισ 

πϊλθςθσ που δραςτθριοποιοφνται ςε μια ευρεία περιοχι μποροφν να αξιολογιςουν τθν 

απόδοςι τουσ ςε ςφγκριςθ με το γενικό μζςο όρο για τθν περιοχι αυτι ι με τοπικά κριτιρια 

για διάφορα καταςτιματα, αναλόγωσ εάν θ εκνικι προζλευςθ ποικίλλει ςε μεγάλο βακμό 

ςτθν περιοχι δραςτθριοποίθςισ του). 

 

Θ επίβλεψθ των τομζων αυτϊν κα βοθκιςει τον οργανιςμό να διακρίνει το είδοσ και το 

βακμό των διακρίςεων, τουσ τομείσ όπου χρειάηεται να λάβουν μζτρα και εάν τα μζτρα που 

ζχουν λάβει για τθν εξάλειψθ των ανιςοτιτων είναι αποτελεςματικά. Οι ςυνεταιριςμοί κα 

πρζπει μελλοντικά να διευρφνουν τθν εμβζλεια του δείκτθ αυτοφ, επιβλζποντασ και 
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εκκζτοντασ περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν θλικιακι κατανομι του προςωπικοφ, 

όπου αυτό είναι δυνατό.  
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Δείκτθσ 6οσ: Ικανοποίθςθ των πελατϊν 

 

6.1 Γιατί να μετριςουμε τθν ικανοποίθςθ των πελατϊν; 

 

Οι καταναλωτζσ ζχουν πολλζσ προςδοκίεσ από ζναν οργανιςμό. Οι προςδοκίεσ αυτζσ 

καλφπτουν ζνα ευρφ φάςμα, από τθν ποιότθτα, τθν τιμι, τθν αξία των προϊόντων και των 

υπθρεςιϊν, κζματα υγιεινισ και αςφάλειασ ζωσ ευρφτερα ηθτιματα ςχετικά με τον τρόπο με 

τον οποίο ζνασ οργανιςμόσ δραςτθριοποιείται επιχειρθματικά. Θ μζτρθςθ τθσ ικανοποίθςθσ 

των πελατϊν κα υποδείξει το βακμό ςτον οποίο ο οργανιςμόσ ανταποκρίνεται ςτισ 

παραπάνω προςδοκίεσ –ςε κακθμερινι βάςθ ι για ςυγκεκριμζνα ηθτιματα– κακϊσ και το 

βακμό ςτον οποίο ανταποκρίνεται ςτισ ανάγκεσ των πελατϊν. Τπάρχει άμεςθ ςχζςθ μεταξφ 

τθσ διατιρθςθσ τθσ πελατείασ και τθσ ικανοποίθςισ τθσ. Οι πελάτεσ που ζχουν μείνει 

ικανοποιθμζνοι από τισ παροχζσ του οργανιςμοφ (προϊόντα, υπθρεςίεσ κ.τ.λ.) είναι πολφ 

πικανό να επιςτρζψουν και να προτιμοφν όλο και ςυχνότερα το ςυγκεκριμζνο οργανιςμό και 

ακόμθ μπορεί να προτείνουν τον οργανιςμό ςε άλλα άτομα, διευρφνοντασ ζτςι τθν πελατεία. 

Επομζνωσ, θ κάλυψθ των αναγκϊν των πελατϊν αποτελεί ςυςτατικό ςτοιχείο του ενάρετου 

κφκλου του ςυνεταιριςμοφ, το οποίο ςυνδζει τουσ κοινωνικοφσ ςκοποφσ με τθν εμπορικι 

επιτυχία. 

 

Θ μζτρθςθ τθσ ικανοποίθςθσ των πελατϊν κα βοθκιςει να διατθριςει ι και να αυξιςει ο 

ςυνεταιριςμόσ τθν πελατεία του, ενϊ παράλλθλα κα δϊςει ζμφαςθ και κα αναδείξει τομείσ 

τθσ επιχείρθςθσ όπου χρειάηεται βελτίωςθ.  

 

6.2 Οριςμόσ και εμβζλεια του δείκτθ 

 

Ο δείκτθσ ικανοποίθςθσ των πελατϊν εκφράηεται ωσ το ποςοςτό των πελατϊν που ζμειναν 

ικανοποιθμζνοι από ζνα ςυγκεκριμζνο προϊόν, μια υπθρεςία κ.τ.λ. του ςυνεταιριςμοφ: 

 

 

Είναι ςθμαντικό οι πελάτεσ να ερωτϊνται για τουσ τομείσ που τουσ ενδιαφζρουν 

περιςςότερο (π.χ. εξυπθρζτθςθ πελατϊν, κακαριότθτα καταςτιματοσ κ.τ.λ.), κάτι που 

προφανϊσ κα διαφζρει από ςυνεταιριςμό ςε ςυνεταιριςμό (βλ. παρακάτω, «υλλογι 

δεδομζνων»). θμείωςθ: ο δείκτθσ αυτόσ δεν αφορά τθν καταγραφι παραπόνων από τουσ 

πελάτεσ. 
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6.3 υλλογι δεδομζνων για τθν ικανοποίθςθ των πελατϊν 

 

Δφο είναι τα ςτοιχεία που ςυνκζτουν τθ ςυλλογι δεδομζνων για το δείκτθ αυτό: 

 

α. Αναγνϊριςθ των τομζων τθσ επιχείρθςθσ ςτουσ οποίουσ επικυμοφμε να μετριςουμε τθν 

ικανοποίθςθ των πελατϊν (π.χ. ικανοποίθςθ ςχετικά με τθν ταχφτθτα εξυπθρζτθςθσ, τθν 

ποιότθτα, τισ τιμζσ κ.τ.λ.). 

β. υλλογι δεδομζνων για το βακμό ικανοποίθςθσ των πελατϊν όςον αφορά ςτο 

ςυγκεκριμζνο τομζα. 

 

Οι πελάτεσ κα πρζπει να ερωτϊνται για τα ηθτιματα που τουσ απαςχολοφν περιςςότερο, τα 

οποία και κα αντικατοπτρίηουν τθ φφςθ τθσ ςυνεταιριςτικισ επιχείρθςθσ και τισ 

προτεραιότθτεσ των ίδιων των πελατϊν. Κατά ςυνζπεια, δε κα ρωτοφν όλοι οι ςυνεταιριςμοί 

τα ίδια ερωτιματα, αλλά αυτά κα διαφζρουν από τομζα ςε τομζα, ακόμθ και κατά χρονικζσ 

περιόδουσ (κακϊσ οι προτεραιότθτεσ των πελατϊν αλλάηουν). Ωςτόςο, ωσ γενικό 

παράδειγμα, το κάκε ερϊτθμα μπορεί να ζχει τθν παρακάτω μορφι: 

 

«χετικά με το *ςυνεταιριςμό Χ+, πόςο ικανοποιθμζνοσ/-θ είςτε, ςε γενικζσ γραμμζσ,  με *τα 

προϊόντα/τισ υπθρεςίεσ που προςφζρονται+; Πολφ/Αρκετά/Ουδζτερα/Λίγο/Πολφ λίγο». 

 

Σα δεδομζνα για τα δφο ςυςτατικά ςτοιχεία του δείκτθ που αναφζρκθκαν προθγουμζνωσ, 

μποροφν να ςυλλζγονται παράλλθλα. Για παράδειγμα, μπορεί να ηθτθκεί από τουσ πελάτεσ 

να αναγνωρίςουν και να ταξινομιςουν ιεραρχικά τα ηθτιματα που τουσ απαςχολοφν κατά 

κφριο λόγο (μποροφν να ταξινομιςουν μια ςειρά από κριτιρια όπωσ «ταχφτθτα 

εξυπθρζτθςθσ», «ποιότθτα προϊόντων», «κακαριότθτα καταςτιματοσ», «τιμζσ», «άλλο» 

κ.τ.λ.) και ζπειτα να δθλϊςουν το βακμό ςτον οποίο είναι ικανοποιθμζνοι για κακζνα από τα 

ηθτιματα αυτά. 

 

6.3.1. Ερωτθματολόγιο Ικανοποίθςθσ Πελατϊν 

 

Σα απαραίτθτα δεδομζνα ςχετικά με τθν ικανοποίθςθ των πελατϊν είναι δυνατό να 

ςυλλεχκοφν μζςω ζρευνασ βάςει ερωτθματολογίου. 
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α. Σο ερωτθματολόγιο μπορεί να διανζμεται ταχυδρομικϊσ ι μζςω διαδικτφου, ι μπορεί να 

ςυμπλθρϊνεται ζπειτα από ςυνάντθςθ με τουσ πελάτεσ. 

β. Θ ζρευνα κα πρζπει να επαναλαμβάνεται περιοδικά. Μία φορά το χρόνο ίςωσ είναι 

αρκετι, αν και ςε περίπτωςθ που προκφψουν προβλιματα ίςωσ χρειαςτεί να 

επαναλαμβάνεται ςυχνότερα ϊςτε να επιβλζπεται θ εξζλιξι τουσ. 

γ. Είναι εφλογο πωσ κα ερωτάται ζνα μζροσ μόνο από το ςφνολο των πελατϊν. Σο δείγμα 

αυτό κα πρζπει να είναι αντιπροςωπευτικό τθσ πελατείασ (π.χ. γεωγραφικά, αναλογία μελϊν 

– μθ μελϊν κ.τ.λ.). 

δ. Σο ποςοςτό των απαντιςεων κα πρζπει να είναι αρκετά υψθλό, ζτςι ϊςτε να 

εξαςφαλιςτεί ότι οι απόψεισ που εκφράηονται είναι αντιπροςωπευτικζσ. Εάν θ ζρευνα 

διεξάγεται μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου, κα πρζπει να γίνουν προςπάκειεσ ϊςτε να 

μεγιςτοποιθκεί ο αρικμόσ των απαντιςεων και να διαςφαλιςτεί ότι τα αποτελζςματα είναι 

αντιπροςωπευτικά. 

ε. Ο ςυνεταιριςμόσ οφείλει να αναηθτιςει κακοδιγθςθ ςχετικά με τθν καταλλθλότερθ 

μζκοδο διεξαγωγισ τθσ ζρευνασ, τθ δθμιουργία του ερωτθματολογίου, τθν επιλογι του 

δείγματοσ, τουσ τρόπουσ αφξθςθσ του ποςοςτοφ των απαντιςεων κ.τ.λ. Θ ζρευνα μζςω 

θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου είναι θ πλζον οικονομικι, εάν βζβαια είναι διακζςιμθ μια βάςθ 

δεδομζνων, αλλά θ ςυνζντευξθ με τουσ πελάτεσ (π.χ. τθν ϊρα που φεφγουν από το 

κατάςτθμα) ίςωσ είναι εξίςου απαραίτθτθ.  

ςτ. Σο ερωτθματολόγιο μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για τθ ςυλλογι δεδομζνων που αφοροφν 

και άλλουσ δείκτεσ (π.χ. Δείκτθσ 1οσ), κακϊσ και άλλα ηθτιματα που αφοροφν τισ προςδοκίεσ 

των πελατϊν. 

 

Ο ςχεδιαςμόσ και θ πραγματοποίθςθ ερευνϊν βάςει ερωτθματολογίου μπορεί να 

αποδειχκεί περίπλοκθ διαδικαςία και οι ςυνεταιριςμοί καλό κα ιταν να αναηθτιςουν τθ 

βοικεια κάποιου ειδικοφ, εάν είναι δυνατό. 

 

6.4 χζςθ του δείκτθ με τισ υνεταιρικζσ Αρχζσ και περαιτζρω κακοδιγθςθ 

 

Θ ικανοποίθςθ των πελατϊν είναι κεμελιϊδουσ ςθμαςίασ για τουσ ςυνεταιριςμοφσ και αυτό 

αντανακλάται ςτον ενάρετο κφκλο, ο οποίοσ ςυνδζει τουσ κοινωνικοφσ ςτόχουσ (τθν κάλυψθ 

των αναγκϊν των ενδιαφερομζνων) με το ςυνεταιριςτικό πλεονζκτθμα και τθν εμπορικι 

επιτυχία (μζςω τθσ αφξθςθσ τθσ πελατείασ). 

 

 Σο GRI υποδεικνφει πωσ κα πρζπει να υπάρχει περιγραφι τθσ πολιτικισ, των διαδικαςιϊν, 

των ςυςτθμάτων διαχείριςθσ και των μθχανιςμϊν ςυμμόρφωςθσ που ςχετίηονται με τθν 
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ικανοποίθςθ των πελατϊν, ςυμπεριλαμβανομζνων των αποτελεςμάτων των ερευνϊν που 

μετροφν τθν ικανοποίθςθ των πελατϊν (PR8). 

 

Θ μζτρθςθ τθσ ικανοποίθςθσ των πελατϊν αποτελεί πλζον αναγκαία απαίτθςθ για κάκε 

οργανιςμό που επικυμεί πιςτοποίθςθ ςφμφωνα με το πρότυπο ποιότθτασ ISO9001:2000. 

 

6.5 Ερμθνεία 

 

Ο δείκτθσ αυτόσ παρουςιάηει τθν ικανοποίθςθ των πελατϊν για τθν απόδοςθ του 

ςυνεταιριςμοφ ςε ζναν ςυγκεκριμζνο τομζα. Ο απϊτεροσ ςτόχοσ του ςυνεταιριςμοφ κα 

πρζπει να είναι θ μζγιςτθ δυνατι ικανοποίθςθ των πελατϊν. 

 

Σα δεδομζνα του πρϊτου ζτουσ κα πρζπει να χρθςιμοποιθκοφν ωσ ςθμείο αναφοράσ, βάςει 

του οποίου κα μετράται ςτο μζλλον θ απόδοςθ του ςυνεταιριςμοφ. Ωςτόςο, δεν είναι πάντα 

δυνατό να ςυγκρίνονται με απόλυτθ ακρίβεια τα αποτελζςματα, κακϊσ ο δείκτθσ ίςωσ 

παρουςιάηει τθν ικανοποίθςθ των πελατϊν ςε διαφορετικοφσ τομείσ κάκε χρόνο, αναλόγωσ 

τθσ φφςθσ των ηθτθμάτων που απαςχολοφν τουσ πελάτεσ και των δραςτθριοτιτων τθσ 

επιχείρθςθσ. 

 

Σα αποτελζςματα κα πρζπει να ςυγκρίνονται με τουσ ςτόχουσ αναφοράσ των προτφπων του 

κάκε τομζα, όπου αυτό είναι δυνατό. 

 

Σα αποτελζςματα των ερευνϊν ςτουσ καταναλωτζσ κα πρζπει να χρθςιμοποιθκοφν προσ 

ενθμζρωςθ τθσ επιχείρθςθσ για τισ πρακτικζσ και τισ αποφάςεισ τθσ, με ςκοπό να 

ανταποκρικεί ςτισ ανάγκεσ των πελατϊν και να αυξιςει τα επίπεδα ικανοποίθςθσ των 

πελατϊν. Αυτό κα πρζπει να ζχει ζνα ςχετικό όφελοσ ςτον τομζα τθσ διατιρθςθσ τθσ 

πελατείασ και τθσ απόδοςθσ τθσ επιχείρθςθσ. Ασ ςθμειωκεί ότι ο δείκτθσ αυτόσ είναι ζνα 

γενικό μζτρο για τθν ικανοποίθςθ των πελατϊν και κα πρζπει να βρεκοφν και άλλοι τρόποι 

να ερευνθκοφν οι προςδοκίεσ των πελατϊν και τα ηθτιματα που τουσ απαςχολοφν. 
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Δείκτθσ 7οσ: Θκικά ηθτιματα κατά τθ λιψθ αποφάςεων για τισ προμικειεσ και τισ 

επενδφςεισ 

 

7.1 Γιατί να μετριςουμε τα θκικά ηθτιματα; 

 

Όλοι οι ςυνεταιριςμοί οφείλουν να δραςτθριοποιοφνται ςφμφωνα με οριςμζνεσ θκικζσ 

αρχζσ, δθλαδι με τρόπο που να μθν καταπατά άμεςα ι ζμμεςα τα βαςικά ανκρϊπινα 

δικαιϊματα (όπωσ θ απαγόρευςθ τθσ δουλείασ, των βαςανιςτθρίων ι των διακρίςεων) και 

που να ζχει το μικρότερο δυνατό αντίκτυπο ςτο περιβάλλον. 

  

Κάκε επιχειρθματικι δραςτθριότθτα ζχει τόςο περιβαλλοντικζσ όςο και κοινωνικζσ 

ςυνζπειεσ, αν και οριςμζνεσ από αυτζσ είναι πιο ευδιάκριτεσ από άλλεσ. Ο τρόποσ 

διαχείριςθσ των χρθματικϊν πόρων του ςυνεταιριςμοφ (π.χ. μζςω αγορϊν ι επενδφςεων) 

είναι μια από τισ αφανείσ ςυνζπειεσ, θ οποία όμωσ μπορεί να ζχει πολφ ςθμαντικζσ 

επιπτϊςεισ. 

 

Προκειμζνου να βοθκιςουν οι ςυνεταιριςμοί ςτθ διατιρθςθ και το ςεβαςμό των  

ανκρωπίνων δικαιωμάτων και ςτθν προςταςία του περιβάλλοντοσ, κα πρζπει να λάβουν 

υπόψθ θκικά ηθτιματα που αφοροφν τθν αγορά προϊόντων και υπθρεςιϊν, το δανειςμό και 

τθν επζνδυςθ χρθμάτων. Αυτό ςθμαίνει πωσ κα πρζπει να ελζγχουν εξονυχιςτικά τισ 

διαδικαςίεσ προμικειασ, για να εξαςφαλίςουν πωσ θ προμικεια προϊόντων και υπθρεςιϊν 

δε ςυνδζεται με τθν καταπάτθςθ των ανκρωπίνων δικαιωμάτων, τθν υπερβολικι ρφπανςθ, 

το μθ δίκαιο εμπόριο ι τθν κακι μεταχείριςθ των ηϊων. θμαίνει επίςθσ τθν επικεϊρθςθ 

των επενδφςεων, ζτςι ϊςτε να διαςφαλιςτεί πωσ οι πόροι δε χρθςιμοποιοφνται για τθ 

ςτιριξθ κυβερνιςεων ι άλλων επιχειριςεων που δεν τθροφν τα βαςικά ανκρϊπινα 

δικαιϊματα, που εμπλζκονται ςε παράνομο εμπόριο όπλων ι δραςτθριοποιοφνται 

χρθςιμοποιϊντασ διεφκαρμζνεσ πρακτικζσ. 

 

Ο δείκτθσ αυτόσ κα βοθκιςει να καταδειχκεί ο τρόποσ με τον οποίο οι ςυνεταιριςμοί 

επιδιϊκουν να δραςτθριοποιοφνται ςφμφωνα με οριςμζνεσ θκικζσ αρχζσ. Λαμβάνοντασ 

υπόψθ θκικά ηθτιματα που αφοροφν ςτισ επενδφςεισ και τισ προμικειεσ, οι ςυνεταιριςμοί 

κα αποκομίςουν μια ςειρά από οφζλθ, όπωσ: θ διαςφάλιςθ τθσ τιρθςθσ τθσ ιςχφουςασ 

νομοκεςίασ, θ ανταπόκριςθ ςτισ προςδοκίεσ των μελϊν, των πελατϊν και άλλων 

ενδιαφερομζνων, θ τιρθςθ των ςυνεταιριςτικϊν αρχϊν και αξιϊν τουσ και θ μείωςθ του 

κινδφνου που ςχετίηεται με τθ δυςφιμιςθ και τθν αδυναμία ανεφοδιαςμοφ. 

 

7.2 Οριςμόσ και εμβζλεια του δείκτθ 
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Ο δείκτθσ αυτόσ περιλαμβάνει ποιοτικι περιγραφι του τρόπου με τον οποίο ο 

ςυνεταιριςμόσ αναγνωρίηει και λαμβάνει υπόψθ μια ςειρά θκικϊν ηθτθμάτων που 

ςχετίηονται με τισ προμικειεσ (πϊσ και ποφ αγοράηει όλα τα προϊόντα και όλεσ τισ υπθρεςίεσ 

του) και τισ επενδφςεισ. 

 

7.2.1 Σα θκικά ηθτιματα περιλαμβάνουν κζματα και ανθςυχίεσ όπωσ: 

 

 Ανκρϊπινα δικαιϊματα 

 Πρακτικζσ εργαςίασ 

 Περιβαλλοντικά κζματα  

 Μεταχείριςθ των ηϊων 

 Επιχειρθματικι δεοντολογία 

 Εμπόριο όπλων 

 Θζματα που αφοροφν ςε ςυγκεκριμζνα προϊόντα (π.χ. καπνόσ, τςιγάρα) 
 

7.2.2 Σα θκικά ηθτιματα αφοροφν τα δικαιϊματα που αναφζρονται ςτθν Οικουμενικι 

Διακιρυξθ Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων (www.unhchr.ch/udhr), τα οποία κεωροφνται ωσ τα 

οικουμενικά δικαιϊματα που κάκε άνκρωποσ δικαιοφται να απολαμβάνει και να χαίρει 

προςταςίασ τουσ. Περιλαμβάνουν ζνα ευρφ φάςμα βαςικϊν δικαιωμάτων, όπωσ: 

 

 

 Πολιτικά δικαιϊματα (π.χ. δικαίωμα αςφλου, δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ 
διακυβζρνθςθ του κράτουσ). 

 Αςτικά δικαιϊματα (π.χ. δικαίωμα ςτθ ηωι, τθν ελευκερία και τθν αςφάλεια, 
απαγόρευςθ τθσ δουλείασ και των βαςανιςτθρίων, ελευκερία ζκφραςθσ) 

 Οικονομικά δικαιϊματα (π.χ. δικαίωμα ιδιοκτθςίασ, δικαίωμα ςτθν εργαςία) 

 Πολιτιςτικά δικαιϊματα (π.χ. δικαίωμα εκπαίδευςθσ, δικαίωμα ςυμμετοχισ ςε 
πολιτιςτικζσ δραςτθριότθτεσ) 

 

Περιλαμβάνουν επίςθσ εργαςιακζσ πρακτικζσ που ςχετίηονται με τα ανκρϊπινα δικαιϊματα, 

όπωσ θ απαγόρευςθ των διακρίςεων, θ ελευκερία του ςυνεταιρίηεςκαι και των ςυλλογικϊν 

διαπραγματεφςεων, θ παιδικι εργαςία, θ καταναγκαςτικι και υποχρεωτικι εργαςία, οι 

πεικαρχικζσ πρακτικζσ και τα δικαιϊματα των ικαγενϊν. 

 

7.3 υλλογι δεδομζνων 

 

http://www.unhchr.ch/udhr
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Οι ςυνεταιριςμοί αναμζνεται πωσ κα παρζχουν τισ απαραίτθτεσ αποδείξεισ ότι λαμβάνουν 

υπόψθ οριςμζνα θκικά ηθτιματα κατά τθ λιψθ αποφάςεων για τισ προμικειεσ και τισ 

επενδφςεισ. Για παράδειγμα, ζνασ ςυνεταιριςμόσ μπορεί να αποφαςίςει: 

 

α. να αποφφγει να επενδφςει ι να αγοράςει προϊόντα και υπθρεςίεσ ςε ςυνεργαςία με 

ςυγκεκριμζνουσ τφπουσ επιχειριςεων, εξαιτίασ ανθςυχίασ του ςχετικά με δραςτθριότθτεσ 

τθσ επιχείρθςθσ, και/ι 

β. να επιδιϊξει επιχειρθματικι ςυνεργαςία με ςυγκεκριμζνουσ τφπουσ επιχειριςεων, επειδι 

αυτζσ δραςτθριοποιοφνται με κοινωνικι ι περιβαλλοντικι ευςυνειδθςία, παράγουν 

αντίςτοιχα προϊόντα και παρζχουν αντίςτοιχεσ υπθρεςίεσ. 

 

7.3.1 Όςον αφορά τισ διαδικαςίεσ προμικειασ (για κάκε αγακό και υπθρεςία), οι 

ςυνεταιριςμοί πρζπει να λάβουν υπόψθ ηθτιματα όπωσ: 

 

α. θ προζλευςθ των προμθκευτϊν (π.χ. εάν εδρεφουν ςε χϊρεσ όπου καταπατϊνται 

ςυςτθματικά τα ανκρϊπινα δικαιϊματα κ.τ.λ.) 

β. οι δραςτθριότθτεσ των προμθκευτϊν (π.χ. εάν ζχουν κάποια ανάμειξθ ςε εμπορία όπλων, 

εάν κάνουν πειράματα ςε ηϊα, εάν υποςτθρίηουν ενεργά τθν εγχϊρια οικονομία και 

επενδφουν ςτο προςωπικό κ.τ.λ.) 

γ. τισ διαδικαςίεσ παραγωγισ και παράδοςθσ των προϊόντων και των υπθρεςιϊν (π.χ. εάν 

περιλαμβάνουν ςπάνια υλικά ι ξφλο, τα οποία να προζρχονται από μθ ανανεϊςιμεσ πθγζσ, 

εάν θ παραγωγικι διαδικαςία οδθγεί ςε ρφπανςθ, εάν τα προϊόντα διανφουν μεγάλεσ 

αποςτάςεισ μζχρι να φτάςουν ςτισ αγορζσ, εάν τα προϊόντα είναι ανακυκλϊςιμα κ.τ.λ.) 

δ. οι ςυνκικεσ μζςα ςτισ εταιρείεσ προμθκειϊν (π.χ. εργαςιακζσ ςυνκικεσ, υγιεινι και 

αςφάλεια, πρακτικζσ παιδικισ εργαςίασ και εμπορικϊν ενϊςεων κ.τ.λ.) 

 

7.3.2 Όςον αφορά τισ επενδφςεισ, οι ςυνεταιριςμοί κα πρζπει να λάβουν υπόψθ ηθτιματα 

όπωσ οι δραςτθριότθτεσ και θ ζδρα τθσ επιχείρθςθσ και τθσ κυβζρνθςθσ ςτθν οποία 

επενδφουν (π.χ. εάν υποςτθρίηουν κακεςτϊτα που δε ςζβονται τα βαςικά ανκρϊπινα 

δικαιϊματα ι εάν εργάηονται για να προωκιςουν το δίκαιο εμπόριο). 

 

7.4 Αποδεικτικά ςτοιχεία 

 

Αποδείξεισ μποροφν να παρζχονται με τθ μορφι ενόσ από τα ι όλων των παρακάτω: 
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α. Πολιτικζσ ι δεςμεφςεισ ςχετικά με θκικά ηθτιματα και ανκρϊπινα δικαιϊματα (π.χ. 

πολιτικζσ θκικισ αγοράσ, περιβαλλοντικζσ πολιτικζσ, κοινωνικά υπεφκυνα επενδυτικά 

κριτιρια) και αποδείξεισ για τον τρόπο με τον οποίο αυτά εντάςςονται ςτισ επιχειρθματικζσ 

πρακτικζσ (π.χ. μζςω τθσ κατανομισ ευκυνϊν). 

β. Αποδείξεισ ότι ο οργανιςμόσ ζχει λάβει υπόψθ τθ νομοκεςία και δεοντολογία περί 

ανκρωπίνων δικαιωμάτων (π.χ. υμβάςεισ του Παγκόςμιου Οργανιςμοφ Εργαςίασ, τθν 

Οικουμενικι Διακιρυξθ Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΘΕ) ςτον προκαταρκτικό ςχεδιαςμό 

και τισ διαδικαςίεσ τθσ επιχείρθςθσ. 

γ. Αποδείξεισ ότι ο οργανιςμόσ κατανοεί και αναγνωρίηει τα θκικά ηθτιματα και τισ 

επιπτϊςεισ ςτα ανκρϊπινα δικαιϊματα που μπορεί να αντιμετωπίςει εξαιτίασ 

ςυγκεκριμζνων επενδφςεων, αγακϊν και υπθρεςιϊν.  

δ. Προτίμθςθ προϊόντων που είναι φιλικά προσ το περιβάλλον, ανακυκλωμζνα ι 

ανακυκλϊςιμα, προϊόντα δίκαιου εμπορίου, προϊόντα εγχϊριασ παραγωγισ, οργανικά 

προϊόντα κ.τ.λ. 

ε. Αποφυγι προϊόντων και υπθρεςιϊν που περιζχουν ι κάνουν χριςθ οριςμζνων υλικϊν 

(π.χ. μικροβιοκτόνα, χθμικά κ.τ.λ.) ι ςυγκεκριμζνων διαδικαςιϊν παραγωγισ. 

ςτ. Είδοσ πλθροφοριϊν που ςυλλζγονται ςχετικά με τον προμθκευτι –π.χ. τι ερωτιματα 

ζχουν τεκεί (πλθροφορίεσ για τθ διαχείριςθ και απόδοςθ του περιβάλλοντοσ ι των 

ςυνκθκϊν υγιεινισ και αςφαλείασ κ.τ.λ.), εάν οι πλθροφορίεσ αυτζσ λαμβάνονται υπόψθ 

κατά τθ λιψθ αποφάςεων ςχετικά με τισ αγορζσ και τισ επενδφςεισ, εάν πραγματοποιοφνται 

επιτόπιοι ζλεγχοι κ.τ.λ. 

η. Είδοσ πλθροφοριϊν που ςυλλζγει ο ςυνεταιριςμόσ ςτο χαρτοφυλάκιο επενδφςεων και 

ιδιοκτθςίασ. 

θ. υμμετοχι ςε πρωτοβουλίεσ όπωσ θ Ethical Trading Initiative, θ εφαρμογι προτφπων 

όπωσ το SA 8000, θ χριςθ φιλικϊν προσ το περιβάλλον ι άλλων ετικετϊν κ.τ.λ. 

 

7.5 χζςθ του δείκτθ με τισ υνεταιρικζσ Αρχζσ και περαιτζρω κακοδιγθςθ 

 

Θ ςφςταςθ και παρουςίαςθ ζκκεςθσ ςχετικά με τθ διαχείριςθ των θκικϊν ηθτθμάτων που 

ανακφπτουν υποςτθρίηει τθν 7θ υνεταιριςτικι Αρχι που αφορά το «Κοινοτικό ενδιαφζρον», 

κακϊσ και τθν αξία που αφορά ςτθν «Κοινωνικι Ευκφνθ» (θ οποία ςχετίηεται με το γεγονόσ 

ότι οι ςυνεταιριςμοί είναι μζροσ μιασ ευρφτερθσ κοινωνίασ και ζχουν ευκφνθ προσ τισ 

κοινότθτεσ αυτζσ με τθν κακιζρωςθ και τθν τιρθςθ θκικϊν προτφπων). 
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Σο GRI υποδεικνφει πωσ οι οργανιςμοί κα πρζπει να παρζχουν αποδείξεισ πωσ λαμβάνουν 

υπόψθ τισ επιπτϊςεισ ςτα ανκρϊπινα δικαιϊματα ωσ μζροσ των αποφάςεων που 

λαμβάνουν για τισ προμικειεσ και τισ επενδφςεισ, ςυμπεριλαμβανόμενθσ τθσ επιλογισ των 

προμθκευτϊν (HR2). Τποδεικνφει επίςθσ πωσ οι οργανιςμοί κα πρζπει να δίνουν περιγραφι 

των πολιτικϊν, των κατευκυντθρίων οδθγιϊν, τθσ ςυνεταιρικισ δομισ και των αντίςτοιχων 

διαδικαςιϊν που διαπραγματεφονται πλευρζσ των ανκρωπίνων δικαιωμάτων ςχετικά με 

επιχειριςεισ, ςυμπεριλαμβανομζνων των μθχανιςμϊν και αποτελεςμάτων επίβλεψθσ (HR1). 

 

7.6 Ερμθνεία 

 

Ο δείκτθσ αυτόσ κα βοθκιςει να αναδειχκεί ο βακμόσ ςτον οποίο οι ςυνεταιριςμοί 

διαχειρίηονται θκικά ηθτιματα (κακϊσ και άλλα που αφοροφν τα ανκρϊπινα δικαιϊματα και 

το περιβάλλον). Αναμζνεται πωσ οι απαραίτθτεσ αποδείξεισ κα είναι διακζςιμεσ ϊςτε να 

καταδείξουν ότι οι ςυνεταιριςμοί ζχουν γνϊςθ των θκικϊν ηθτθμάτων που ςχετίηονται με τισ 

προμικειεσ και τισ επενδφςεισ και πωσ αυτά λαμβάνονται υπόψθ κατά τθ διαδικαςία λιψθσ 

αποφάςεων. Προςδοκάται πωσ οι ςυνεταιριςμοί κα επιδείξουν προοδευτικι βελτίωςθ για 

το δείκτθ αυτό, για παράδειγμα αναπτφςςοντασ περαιτζρω τισ πολιτικζσ και τισ πρακτικζσ 

που διαχειρίηονται τισ επιπτϊςεισ των ανκρωπίνων δικαιωμάτων (π.χ. διευρφνοντασ το 

πεδίο δράςθσ των προκαταρκτικϊν ελζγχων ι εφαρμόηοντασ μια πολιτικι «ςυνετισ 

προμικειασ»). 

 

Ο δείκτθσ κα πρζπει να ερμθνεφεται υπό το πρίςμα του εφρουσ επιχειρθματικϊν 

δραςτθριοτιτων του ςυνεταιριςμοφ. Για παράδειγμα, ςε οριςμζνουσ τομείσ υπάρχει 

μεγαλφτεροσ κίνδυνοσ καταπάτθςθσ των ανκρωπίνων δικαιωμάτων (π.χ. εάν ο 

ςυνεταιριςμόσ προμθκεφεται αγακά και προϊόντα από ςυγκεκριμζνεσ χϊρεσ, εάν 

ςυνεργάηεται με πολυεκνικζσ εταιρείεσ κ.τ.λ.) ι αρνθτικϊν επιπτϊςεων ςτο περιβάλλον (π.χ. 

εάν κάποια προϊόντα περιζχουν ςυγκεκριμζνα υλικά ι παράγονται μζςω ςυγκεκριμζνων 

διαδικαςιϊν). 

 

Πρζπει να δοκεί ιδιαίτερθ προςοχι ςτθν ερμθνεία των παρεχόμενων αποδείξεων, 

δεδομζνου ότι ίςωσ δεν περιλαμβάνονται πλθροφορίεσ που αφοροφν ςτα παρακάτω: 

 

 τα πρότυπα ι κριτιρια βάςει των οποίων ελζγχονται οι προμθκευτζσ 

 τα αποτελζςματα των προκαταρκτικϊν ελζγχων 

 τθν εφαρμογι των πολιτικϊν και των πρακτικϊν ςτο ςυνεταιριςμό 

 το ποςοςτό των αποφάςεων για τισ επενδφςεισ και τισ προμικειεσ που υπόκεινται 
ςε λεπτομερι εξζταςθ. 
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Δείκτθσ 8οσ: Επενδφςεισ ςε κοινοτικζσ και ςυνεταιριςτικζσ πρωτοβουλίεσ 

 

8.1 Γιατί να μετριςουμε τισ επενδφςεισ ςε κοινοτικζσ και ςυνεταιριςτικζσ πρωτοβουλίεσ; 

 

Τπάρχουν πολλοί λόγοι για να αναμειχκεί ζνασ οργανιςμόσ ςε κοινοτικζσ πρωτοβουλίεσ, 

όπωσ: 

 

 Σο αίςκθμα θκικισ και κοινωνικισ ευκφνθσ, το οποίο ταυτόχρονα ανταποκρίνεται 
ςτισ προςδοκίεσ τθσ κοινωνίασ 

 Θ πίςτθ πωσ οι οργανιςμοί ζχουν μακροπρόκεςμα ςυμφζροντα από τθν καλλιζργεια 
μιασ υγιοφσ κοινότθτασ («διαφωτιςμζνο προςωπικό ςυμφζρον») 

 Θ επικυμία να προωκιςουν τθν κοινωνικι ενςωμάτωςθ 

 Θ γνϊςθ πωσ οι παρεμβάςεισ ςτθν κοινότθτα, που περιλαμβάνουν εργαηομζνουσ, 
πελάτεσ και προμθκευτζσ, μποροφν να ζχουν άμεςα οφζλθ μζςω τθσ αυξθμζνθσ 
κερδοφορίασ, τθν δυναμικότερθσ εικόνασ τθσ εταιρείασ, του μειωμζνου κόςτουσ, το 
καλφτερο φρόνθμα των εργαηομζνων και τθ βελτιωμζνθ «πίςτθ» των πελατϊν 

 

φμφωνα με δθμοςκόπθςθ τθσ Mori (Ιοφλιοσ-Αφγουςτοσ 2002) ςχετικά με τθ φιμθ των 

εταιρειϊν, το 75% του πλθκυςμοφ πιςτεφει πωσ ςτθ βιομθχανία και το εμπόριο δε δίδεται 

αρκετι ςθμαςία ςτισ κοινότθτεσ δραςτθριοποίθςισ τουσ. Αφοφ οι κοινοτικζσ επενδφςεισ 

είναι ςυχνά θ πλζον ορατι πλευρά του προγράμματοσ κοινωνικισ ευκφνθσ ενόσ οργανιςμοφ, 

θ ςφςταςθ και παρουςίαςθ ζκκεςθσ για το δείκτθ αυτό μπορεί να βοθκιςει να καταδειχκεί 

ο τρόποσ με τον οποίο οι οργανιςμοί ανταποκρίνονται ςτισ προςδοκίεσ των 

ενδιαφερομζνων. Είναι εξαιρετικά ςθμαντικό για τουσ οργανιςμοφσ να μετροφν και να 

παρουςιάηουν τισ κοινοτικζσ επενδφςεισ, αφοφ θ κοινοτικι υποςτιριξθ βρίςκεται ςτο 

επίκεντρο τθσ ςυνεταιριςτικισ αποςτολισ και των ςυνεταιριςτικϊν αξιϊν και παράλλθλα 

αποτελεί ςθμαντικότατθ ζκφανςθ του ενάρετου κφκλου των ςυνεταιριςμϊν. Είναι επίςθσ 

μια ευκαιρία να διευκετθκεί το ηιτθμα τθσ κοινωνικισ ενςωμάτωςθσ, το οποίο αποτελεί 

προτεραιότθτα τθσ κυβζρνθςθσ.  

 

Ο δείκτθσ αυτόσ παρουςιάηει επίςθσ πϊσ οι ςυνεταιριςμοί υποςτθρίηουν άλλουσ 

ςυνεταιριςμοφσ με τθν επζνδυςθ χρόνου και/ι χρθμάτων ςε αυτοφσ, ωσ γενικότερθ ζνδειξθ 

υποςτιριξθσ του ςυνεταιριςτικοφ κινιματοσ, βοθκϊντασ ζτςι να καλυφκοφν οι ανάγκεσ των 

τοπικϊν κοινοτιτων και προωκϊντασ τθν κοινωνικι ενςωμάτωςθ. 

 

8.2 Οριςμόσ και εμβζλεια του δείκτθ 
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Δφο είναι τα ςτοιχεία που απαρτίηουν το δείκτθ αυτό: 

 

α. Πρϊτον, μετρά το ποςοςτό των προ φορολογίασ κερδϊν τα οποία επενδφει ο 

ςυνεταιριςμόσ ςτθν κοινότθτα ςε διάςτθμα ενόσ ζτουσ. 

β. Δεφτερον, μετρά το ποςοςτό των προ φορολογίασ κερδϊν τα οποία επενδφει ο 

ςυνεταιριςμόσ ςε άλλουσ ςυνεταιριςμοφσ ςε διάςτθμα ενόσ ζτουσ.  

 

Οι ςυνεταιριςμοί κα πρζπει να διευκρινίςουν εάν τα προ φορολογίασ κζρδθ που δθλϊνουν 

περιλαμβάνουν ι μθ ζκτακτα ζςοδα, ζξοδα ι ηθμίεσ και πλθρωμζσ. Οι ςυνεταιριςμοί κα 

πρζπει να αναφζρουν τόςο το ςυνολικό ποςό όςο και το ςυνεταιριςτικό ςτοιχείο του δείκτθ 

αυτοφ.  

 

8.2.1 Οι κοινοτικζσ και ςυνεταιριςτικζσ επενδφςεισ μποροφν να ζχουν τισ παρακάτω μορφζσ: 

 

 δωρεζσ 

 χρόνοσ που διακζτει το προςωπικό ςε δραςτθριότθτεσ κοινοτικισ ςυμμετοχισ (βλ. 
παρακάτω «υλλογι Δεδομζνων») 

 παροχι επαγγελματικϊν υπθρεςιϊν 

 δωρεζσ ςε είδοσ 

 παροχι χριςθσ εγκαταςτάςεων και δανειςμόσ περιουςιακϊν ςτοιχείων 

 χρθματικζσ ειςφορζσ, όπωσ δωρεζσ και πλθρωμζσ ςε μετρθτά ι χορθγίεσ  
 

8.3 Αναφορά επί του δείκτθ 

 

Οι ςυνεταιριςμοί κα πρζπει τουλάχιςτον να μετροφν και να αναφζρουν τισ χρθματικζσ 

δωρεζσ/επενδφςεισ ςε κοινοτικζσ και ςυνεταιριςτικζσ πρωτοβουλίεσ που περιλαμβάνονται 

ςτο δείκτθ αυτό. Ωςτόςο, θ νομιςματικι αξία του χρόνου του προςωπικοφ και των 

επαγγελματικϊν υπθρεςιϊν κα πρζπει εν τζλει να ςυμπεριλθφκεί ςτο δείκτθ (βλ. παρακάτω 

«υλλογι δεδομζνων»). Αρχικά, αυτό μπορεί να παρουςιάηεται ςτθν ζκκεςθ ωσ χρόνοσ που 

διατζκθκε (ϊρεσ), εάν αυτό προτιμάται. 

 

Ο δείκτθσ αυτόσ περιλαμβάνει το χρόνο του προςωπικοφ και τα χριματα που επενδφκθκαν 

ςε ςυνεταιριςτικζσ πρωτοβουλίεσ –όπου οι επενδφςεισ αυτζσ δεν αποφζρουν εμπορικά 

ζςοδα ι τθν προςδοκία εμπορικϊν εςόδων. θμείωςθ: δεν περιλαμβάνει χριματα που 

δαπανικθκαν κατά τισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ με άλλουσ ςυνεταιριςμοφσ.  
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8.4 υλλογι δεδομζνων 

 

8.4.1 Επενδφςεισ ςε κοινοτικζσ και ςυνεταιριςτικζσ πρωτοβουλίεσ 

 

Σα παρακάτω ζχουν ωσ ςκοπό να βοθκιςουν τουσ ςυνεταιριςμοφσ να αναγνωρίςουν ποια 

ςτοιχεία πρζπει να ςυμπεριλάβουν ςτισ μετριςεισ τουσ για το δείκτθ αυτό. 

 

Οι ςυνεταιριςμοί κα πρζπει αρχικά να ςυλλζξουν πλθροφορίεσ ςχετικά με τα παρακάτω: 

 

α. δωρεζσ 

β. παροχι χριςθσ εγκαταςτάςεων και δανειςμόσ περιουςιακϊν ςτοιχείων 

γ. δωρεζσ ςε είδοσ (π.χ. δϊρα λαχειοφόρου αγοράσ) 

δ. χρθματικζσ ειςφορζσ, όπωσ δωρεζσ και πλθρωμζσ ςε μετρθτά ι χορθγίεσ (βλ. παρακάτω 

θμείωςθ 8.5.1, ςχετικά με τθν κοςτολόγθςθ τθσ αξίασ των επενδφςεων) 

 

 

8.4.2 Χρόνοσ που διακζτει το προςωπικό ςε δραςτθριότθτεσ κοινοτικισ ςυμμετοχισ 

 

Οι ςυνεταιριςμοί κα πρζπει επίςθσ να ςυλλζγουν δεδομζνα ςχετικά με το χρόνο που 

διακζτει το προςωπικό ςε δραςτθριότθτεσ κοινοτικισ ςυμμετοχισ (βλ. παρακάτω θμείωςθ 

8.5.2) και τθν παροχι επαγγελματικϊν υπθρεςιϊν. Οι ςυνειςφορά ςε χρόνο και 

επαγγελματικι γνϊςθ είναι ζννοιεσ που δφςκολα υπολογίηονται ποςοτικά. Σα παρακάτω 

περιλαμβάνουν τισ βαςικζσ κατθγορίεσ: 

 

α. Επαγγελματικι και τεχνικι εξειδίκευςθ (π.χ. διεξαγωγι λογιςτικϊν ελζγχων, 

δθμοςκοπιςεων, μελετϊν ςκοπιμότθτασ χωρίσ χρζωςθ ι ςε μθ εμπορικζσ τιμζσ). Αυτά κα 

ζπρεπε κανονικά να χρεωκοφν ςτουσ πελάτεσ. 

β. Διευκυντζσ και μζλθ του προςωπικοφ που προθγουμζνωσ κατείχαν κζςθ ςτθ διοίκθςθ και 

εφαρμογι των κοινοτικϊν και φιλανκρωπικϊν δράςεων ενόσ οργανιςμοφ. 

γ. Μθ εξειδικευμζνεσ υπθρεςίεσ που παρζχονται μζςα από τον ίδιο τον οργανιςμό (π.χ. 

εκελοντικι εργαςία των μελϊν του προςωπικοφ εντόσ του κανονικοφ ωραρίου). 
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Εάν θ νομιςματικι αξία του χρόνου του προςωπικοφ δεν είναι γνωςτι, τότε προτείνεται θ 

χριςθ του μζςου ποςοφ των 100€ ςε θμεριςια βάςθ, προσ διευκόλυνςθ των υπολογιςμϊν.  

 

8.4.3 Ο χρόνοσ και τα χριματα που διατίκενται και επενδφονται ςτισ κοινοτικζσ 

πρωτοβουλίεσ μποροφν να υπολογίηονται βάςει τθσ κακοδιγθςθσ που ζχει δοκεί για τισ 

κοινοτικζσ επενδφςεισ ςτα παραπάνω 8.4.1 και 8.4.2, κακϊσ και ςτο 8.5.4 που ακολουκεί. 

 

8.5 θμειϊςεισ 

 

8.5.1 Χριματα που ςυγκεντρϊκθκαν από το προςωπικό, τθν κοινότθτα ι πελάτεσ δεν πρζπει 

να ςυμπεριλαμβάνονται· ο χρόνοσ του προςωπικοφ για κοινοτικζσ ςυνεταιριςτικζσ 

δραςτθριότθτεσ πρζπει να περιλαμβάνει αποκλειςτικά το ςτοιχείο που κεωρείται 

«πλθρωμζνθ άδεια»· πρζπει να δοκεί ιδιαίτερθ προςοχι ςτα προγράμματα μάρκετινγκ 

ςκοποφ κ.τ.λ.). Θ αξία των «δωρεϊν ςε είδοσ» (ςτισ οποίεσ ςυμπεριλαμβάνονται δωρεζσ 

εξοπλιςμοφ, χριςεισ εγκαταςτάςεων κ.τ.λ.) κα πρζπει να υπολογίηονται ωσ κόςτοσ του 

οργανιςμοφ ι τθσ «εναπομζνουςασ αξίασ», παρά το πόςο κα κόςτιηε καινοφριο. 

 

8.5.2 Θ κοινοτικι ςυμμετοχι κα πρζπει να ωφελεί μία από τισ παρακάτω ομάδεσ: 

φιλανκρωπικζσ οργανϊςεισ, οργανιςμοφσ μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα που εκπροςωποφν 

τισ οικονομικά και κοινωνικά δυςπραγοφςεσ τάξεισ, οργανϊςεισ μακθτϊν και νζων, 

περιβαλλοντικζσ, αναπτυξιακζσ και πολιτιςτικζσ ομάδεσ, οργανιςμοφσ που προωκοφν τθν 

κοινωνικι και οικονομικι αναμόρφωςθ, εκςτρατείεσ που απευκφνονται ςε ςυγκεκριμζνεσ 

κοινοτικζσ ανάγκεσ, κοινωνικζσ επιχειριςεισ εκτόσ των ςυνεταιριςμϊν. Θ ίδια θ φφςθ των 

δωρεοδόχων κα κακορίςει εάν θ χορθγία μπορεί να κεωρθκεί κοινοτικι ςυνειςφορά. (Για 

παράδειγμα, τα επιδόματα του προςωπικοφ και των υπαλλιλων που ζχουν ςυνταξιοδοτθκεί 

δε κα περιλαμβάνονται, ομοίωσ και οι επιδοτιςεισ εμπορικοφ χαρακτιρα.) 

 

8.5.3 Θ κοινοτικι *ςυνεταιριςτικι+ ςυμμετοχι μζςω τθσ ςτιριξθσ τθσ εκπαίδευςθσ μπορεί να 

ςυμπεριλθφκεί ςτισ μετριςεισ για τθν κοινοτικι ςυνειςφορά. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει: 

άμεςεσ δωρεζσ ςε χριμα, δωρεζσ ειδϊν εξοπλιςμοφ, προςφορά εργαςιακισ εμπειρίασ, 

παροχι βραβείων, ςχολικϊν εκδρομϊν κ.τ.λ. 

 

8.5.4 Οι ςυνεταιριςμοί κα πρζπει να ςυμπεριλάβουν το χρόνο και τισ επενδφςεισ που ζχουν 

γίνει ςε ςυνεταιριςμοφσ μόνο όπου οι επενδφςεισ αυτζσ δεν ζχουν εμπορικι απόδοςθ (βλ. 

παραπάνω θμείωςθ 8.5.2 ςχετικά με τθ φφςθ των δωρεοδόχων). Οι επενδφςεισ ςτθ 
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διαχείριςθ και τθ ςτιριξθ τθσ ςυνεταιριςτικισ δθμοκρατικισ δομισ του ίδιου του 

οργανιςμοφ δεν πρζπει να περιλαμβάνονται. 

 

8.6 χζςθ του δείκτθ με τισ υνεταιρικζσ Αρχζσ και περαιτζρω κακοδιγθςθ 

 

Θ ςφςταςθ και παρουςίαςθ αναφοράσ για τισ κοινοτικζσ και ςυνεταιριςτικζσ επενδφςεισ κα 

βοθκιςει να καταδειχκεί κατά πόςο ο ςυνεταιριςμόσ τθρεί τισ υνεταιριςτικζσ Αξίεσ που 

αφοροφν ςτθ «Μζριμνα για τουσ άλλουσ» και τθν «Κοινωνικι Ευκφνθ». Θα καταδείξει 

επίςθσ το βακμό ςτον οποίο ο ςυνεταιριςμόσ επιδεικνφει «υνεργαςία μεταξφ 

ςυνεταιριςτικϊν επιχειριςεων», κακϊσ και «Αλλθλεγγφθ» 

 

Σο GRI προτείνει να αναφζρονται επίςθσ οι «Δωρεζσ προσ τθν κοινότθτα, τθν κοινωνία των 

πολιτϊν και άλλεσ ομάδεσ, οι οποίεσ δωρεζσ κα χωρίηονται ςε δωρεζσ ςε χριμα και ςε είδοσ 

ανά ομάδα» (EC 10). 

 

8.7 Ερμθνεία 

 

Ο δείκτθσ αυτόσ αξιολογεί τι προςφζρει ο κάκε ςυνεταιριςμόσ ςτθν κοινότθτα και τθ 

ςυνεταιριςτικι ανάπτυξθ. 

 

Οι ςυνεταιριςμοί κα πρζπει πικανϊσ να κάνουν οριςμζνα ςχόλια ςχετικά με τα ςτοιχεία που 

ζχουν ςυμπεριλθφκεί ςτισ/εξαιρεκεί από τισ μετριςεισ, ζτςι ϊςτε να διευκολφνουν τθν 

ερμθνεία και τθ ςφγκριςθ. 
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Δείκτθσ 9οσ: Εκπομπζσ διοξειδίου του άνκρακα (CO2) 

 

9.1 Γιατί να μετριςουμε τισ εκπομπζσ CO2; 

 

Οι εκπομπζσ CO2 είναι άμεςο αποτζλεςμα τθσ καφςθσ ορυκτϊν καυςίμων. Σα ορυκτά 

καφςιμα χρθςιμοποιοφνται ςτθν παραγωγι θλεκτρικοφ ρεφματοσ και αερίου για κζρμανςθ, 

φωσ, παραγωγικζσ διαδικαςίεσ κ.τ.λ., κακϊσ και ωσ καφςιμο οχθμάτων. Σο CO2 είναι 

καταςτροφικό για το περιβάλλον. Είναι ζνα αζριο του κερμοκθπίου και ο μεγαλφτεροσ 

«χορθγόσ» του φαινομζνου του κερμοκθπίου – δθλαδι τθσ διαδικαςίασ κατά τθν οποία 

μεταβάλλονται τα κλιματικά ςυςτιματα του πλανιτθ μασ και θ οποία οδθγεί ςε μια 

γενικευμζνθ άνοδο των κερμοκραςιϊν παγκοςμίωσ, κακϊσ και ςε ςυχνότερθ εμφάνιςθ 

ακραίων καιρικϊν φαινομζνων, όπωσ οι πλθμμφρεσ.  

 

Οι προςπάκειεσ τθσ παγκόςμιασ κοινότθτασ για τθ μείωςθ των εκπομπϊν CO2 

αντανακλϊνται ςτο Πρωτόκολλο του Κιότο. 

 

Θ μείωςθ των εκπομπϊν CO2 αποτελεί ςθμαντικό ςτοιχείο για τθν αποτελεςματικι εκνικι 

ανταπόκριςθ ςτθν πρόκλθςθ τθσ κλιματικισ αλλαγισ. Οι κυβερνθτικζσ πολιτικζσ, όπωσ θ 

επιβολι φόρου για τθ χριςθ ενεργειακϊν πόρων ςτθ βιομθχανία, το εμπόριο και τον 

ιδιωτικό τομζα, μποροφν να δϊςουν ζνα επιπλζον κίνθτρο ςτισ επιχειριςεισ να μειϊςουν τισ 

εκπομπζσ CO2. Μια ιδιαίτερα αποτελεςματικι μζκοδοσ μείωςθσ των εκπομπϊν είναι θ 

αγορά ενζργειασ από ανανεϊςιμεσ πθγζσ, όπωσ θ θλιακι, θ αιολικι και θ υδροθλεκτρικι 

ενζργεια. Οι οργανιςμοί ζχουν επίςθσ τθ δυνατότθτα να αντιςτακμίςουν τισ εκπομπζσ CO2 

μζςω τθσ ςυνειςφοράσ ςε προγράμματα που επενδφουν ςτθν ανανεϊςιμθ ενζργεια, 

βελτιϊνουν τθν ενεργειακι απόδοςθ ι απομακρφνουν το CO2. 

 

9.2 Οριςμόσ και εμβζλεια του δείκτθ 

 

Ο δείκτθσ αυτόσ μετρά τουσ κακαροφσ τόνουσ εκπομπϊν CO2 τθσ ενζργειασ που 

χρθςιμοποιείται για όλεσ τισ επιτόπιεσ επιχειριςεισ (π.χ. ςε γραφεία, ςτθν παραςκευι ι τθν 

επεξεργαςία) ςε διάςτθμα ενόσ ζτουσ. 

 

το παρόν ςτάδιο, ο δείκτθσ δεν περιλαμβάνει τισ εκπομπζσ που παράγονται από τισ 

μεταφορζσ ι τισ δραςτθριότθτεσ εκτόσ του χϊρου εργαςίασ. Ωςτόςο, αναμζνεται πωσ οι 

εκπομπζσ που προκφπτουν από τισ μεταφορζσ τελικά κα ςυμπεριλαμβάνονται. 
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9.3 υλλογι δεδομζνων για τισ εκπομπζσ CO2 

 

Οι εκπομπζσ CO2 ενόσ οργανιςμοφ μποροφν να υπολογίηονται ςτθ βάςθ τθσ ενζργειασ που 

χρθςιμοποιοφν (π.χ. ςε kWh ι κερμίδεσ), κι ζπειτα με τθ χριςθ των πρότυπων ςυντελεςτϊν 

μετατροπισ ϊςτε να μετατραποφν τα ποςά αυτά ςε τόνουσ CO2. Σα απαραίτθτα δεδομζνα 

για το ςυνολικό ποςό ενζργειασ που χρθςιμοποιείται κατά τισ επιτόπιεσ επιχειριςεισ 

μποροφν να ςυλλζγονται από τθν ζνδειξθ του μετρθτι (που είναι θ πιο αξιόπιςτθ πθγι 

δεδομζνων) ι από λογαριαςμοφσ θλεκτριςμοφ και αερίου. Οι πλθροφορίεσ αυτζσ κα πρζπει 

να ςυλλζγονται για όλα τα εργαςιακά τμιματα και όλουσ τουσ τφπουσ καυςίμων.  

 

 

9.4 θμειϊςεισ 

 

9.4.1 Θ κατανάλωςθ ενζργειασ μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με τθν εποχι και τα επίπεδα 

των επιχειριςεων και των δραςτθριοτιτων. Οι ςυνεταιριςμοί κα πρζπει να διαςφαλίςουν 

πωσ τα δεδομζνα που ζχουν καταγράψει αντιπροςωπεφουν τισ διαφοροποιιςεισ αυτζσ (π.χ 

επιλζγοντασ λογαριαςμοφσ ρεφματοσ από διαφορετικζσ περιόδουσ μζςα ςτο ζτοσ, 

λαμβάνοντασ υπόψθ τουσ λογαριαςμοφσ ρεφματοσ ςτισ αρχζσ και ςτα τζλθ του ζτουσ, 

παρουςιάηοντασ δείγματα ι ςυμπεράςματα κ.τ.λ.). 

 

9.4.2 Είναι πικανό ζνασ ςυγκεκριμζνοσ εργαςιακόσ χϊροσ να δζχεται περιςςότερουσ από 

ζναν λογαριαςμοφσ. Εάν οι λογαριαςμοί αυτοί χρθςιμοποιοφνται για να υπολογιςκεί θ 

κατανάλωςθ ενζργειασ, τότε κα πρζπει να λαμβάνονται υπόψθ όλοι οι λογαριαςμοί για 

όλουσ τουσ εργαςιακοφσ χϊρουσ. 

 

9.4.3 Για τουσ εργαςιακοφσ τομείσ που χρθςιμοποιοφν και αζριο και θλεκτρικό ρεφμα, θ 

ςυνολικι ποςότθτα CO2 που παράγεται κα πρζπει να υπολογιςτεί για κάκε ζνα ξεχωριςτά κι 

ζπειτα να ςυνδυαςτοφν για να υπολογιςκεί θ τελικι ποςότθτα. 

 

9.5 χζςθ του δείκτθ με τισ υνεταιρικζσ Αρχζσ και περαιτζρω κακοδιγθςθ 
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Θ ςφςταςθ και παρουςίαςθ ζκκεςθσ ςχετικά με τισ εκπομπζσ CO2 ςτθρίηει τθν 7θ 

υνεταιριςτικι Αρχι που αφορά το «Κοινοτικό ενδιαφζρον» και ςτθν οποία αναφζρεται ότι 

οι ςυνεταιριςμοί οφείλουν να εργάηονται για τθν αειφόρο ανάπτυξθ τθσ κοινότθτάσ τουσ. 

 

Σο GRI υποδεικνφει πωσ οι οργανιςμοί πρζπει ςτισ εκκζςεισ τουσ να παρουςιάηουν τισ 

εκπομπζσ των αερίων του κερμοκθπίου ςε τόνουσ (EN8). 

 

9.6 Ερμθνεία 

 

Ο δείκτθσ για το CO2 παρουςιάηει τθν ποςότθτα CO2 που παράγεται από τον κάκε οργανιςμό 

ωσ αποτζλεςμα των επιτόπιων δραςτθριοτιτων του. Για να περιοριςτοφν οι περιβαλλοντικζσ 

ςυνζπειεσ και να μειωκεί δυνθτικά το κόςτοσ, οι οργανιςμοί κα πρζπει να επιδεικνφουν 

ςυνεχι μείωςθ των εκπομπϊν για το δείκτθ αυτό ςε ετιςια βάςθ. 

 

Σα δεδομζνα του πρϊτου ζτουσ κα πρζπει να χρθςιμοποιθκοφν ωσ ςθμείο αναφοράσ, βάςει 

του οποίου κα αξιολογείται μελλοντικά θ απόδοςθ του οργανιςμοφ. Για να διευκολυνκεί θ 

διαδικαςία αντιπαραβολισ των αποτελεςμάτων για κάκε ζτοσ, κα είναι απαραίτθτο να 

«κανονικοποιθκοφν» τα δεδομζνα, κάτι το οποίο μπορεί να γίνει με τθ χριςθ τθσ 

κατάλλθλθσ μονάδασ μζτρθςθσ των εκπομπϊν CO2 (π.χ. ανά εργαηόμενο, ανά παραγωγικι 

μονάδα κ.τ.λ.). Με τον τρόπο αυτό, θ αντιπαραβολι των αποτελεςμάτων για τισ εκπομπζσ 

CO2 ςε ετιςια βάςθ κα είναι πραγματικά ουςιϊδθσ, ακόμθ και αν υπάρξει μεταβολι ςτον 

αρικμό των εργαηομζνων, αυξθμζνθ/μειωμζνθ παραγωγι κ.τ.λ. Οι ςυνεταιριςμοί κα πρζπει 

να ςτοχεφουν ςτθ μείωςθ των εκπομπϊν ςφμφωνα με τα «κανονικοποιθμζνα» δεδομζνα. 

 

Θ μείωςθ των εκπομπϊν μπορεί να επιτευχκεί μζςω τθσ αυξθμζνθσ ενεργειακισ απόδοςθσ, 

και με τθν προτίμθςθ ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ. Επίςθσ, οι ςυνεταιριςμοί κα μποροφν 

να αντιςτακμίςουν τισ εκπομπζσ CO2 μζςω προγραμμάτων και δραςτθριοτιτων όπωσ θ 

δεντροφφτευςθ, κατά τθν οποία το CO2 που απορροφάται από τα αναπτυςςόμενα δζντρα 

αναπλθρϊνει τισ εκπομπζσ από τθν ενζργεια που χρθςιμοποιικθκε από τον οργανιςμό. 
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Δείκτθσ 10οσ: Ποςοςτά ανακυκλϊςιμων και επαναχρθςιμοποιοφμενων υλικϊν 

 

10.1 Γιατί να μετριςουμε τθν ανακφκλωςθ υλικϊν; 

 

Σα απορρίμματα είναι ζνα βάροσ για τθν κοινωνία που ολοζνα μεγαλϊνει, κακϊσ είναι 

ιδιαίτερα δαπανθρό και ζχει ςθμαντικότατεσ επιπτϊςεισ για το περιβάλλον. τουσ Χϊρουσ 

Τγειονομικισ Σαφισ Απορριμμάτων (Χ.Τ.Σ.Α.). τουσ χϊρουσ αυτοφσ: 

 

 εκπζμπονται τεράςτιεσ ποςότθτεσ μεκανίου, το οποίο είναι αζριο του κερμοκθπίου 

 ςπαταλοφνται πόροι και υλικά που κα μποροφςαν να ανακυκλωκοφν ι να 
επαναχρθςιμοποιθκοφν 

 θ χριςθ τθσ γθσ προκαλεί ζνα δυςειδζσ αποτζλεςμα, ενϊ ταυτόχρονα είναι 
αναποτελεςματικι 

 οι χϊροι αυτοί είναι πεπεραςμζνοι 
 

Τπάρχουν επίςθσ ανθςυχίεσ για τισ περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ και άλλων μορφϊν 

αποκομιδισ απορριμμάτων, όπωσ ο ζλεγχοσ των εκπομπϊν από τθν αποτζφρωςθ 

ςκουπιδιϊν. 

 

Σα κίνθτρα για τθ μείωςθ του όγκου των παραγόμενων απορριμμάτων και τθσ χριςθσ των 

Χ.Τ.Σ.Α. είναι τόςο οικονομικά (π.χ. επιβολι φορολογίασ) όςο και περιβαλλοντικά. Θ 

ανάκτθςθ και ανακφκλωςθ των απορριμμάτων κα βοθκιςει τουσ ςυνεταιριςμοφσ να 

διαχειριςτοφν και να μειϊςουν τθ βλάβθ που προκαλοφν ςτο περιβάλλον και να μειϊςουν 

το κόςτοσ διάκεςθσ των απορριμμάτων. 

 

10.2 Οριςμόσ και εμβζλεια του δείκτθ 

 

Ο δείκτθσ αυτόσ μετρά το ποςό των απορριμμάτων που ανακυκλϊνεται ι 

επαναχρθςιμοποιείται και το εκφράηει ωσ αναλογία (ποςοςτό) επί του ςυνολικοφ όγκου των 

παραγόμενων απορριμμάτων. 

 

Ο όγκοσ απορριμμάτων πρζπει να καταγράφεται για όλουσ τουσ εργαςιακοφσ τομείσ και όλεσ 

τισ τοποκεςίεσ μζςα ςτον οργανιςμό. το πλαίςιο του δείκτθ αυτοφ: 
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α. τα «απορρίμματα» περιλαμβάνουν όλα τα άχρθςτα υλικά και αντικείμενα 

(ςυμπεριλαμβάνονται ακατάλλθλα προσ χριςθ υλικϊν, υπολειμματικά ι πλεονάηοντα υλικά 

που πρζπει να απορριφκοφν λόγω καταςτροφισ, , φκίςθσ, μόλυνςθσ ι γενικότερα λόγω 

φκοράσ)· 

β. ο «όγκοσ απορριμμάτων» αναφζρεται ςτθν ποςότθτα απορριμμάτων που παράγεται ςε 

ζνα ςυγκεκριμζνο μζροσ κατά ζνα ςυγκεκριμζνο χρονικό διάςτθμα· 

γ. θ «επαναχρθςιμοποίθςθ» αναφζρεται ςτθν πρακτικι χριςθσ ενόσ προϊόντοσ, 

αντικειμζνου, υλικοφ κ.τ.λ. περιςςότερεσ από μία φορζσ –είτε μζςα ςτον ίδιο οργανιςμό 

(π.χ. επαναχρθςιμοποιοφμενεσ ςυςκευαςίεσ) είτε ζξω από τον οργανιςμό (π.χ. παλαιά 

ζπιπλα ι υπολογιςτζσ που χαρίηονται ωσ φιλανκρωπία ι ςε κοινωνικζσ ομάδεσ)· 

δ. θ «ανακφκλωςθ» αναφζρεται ςτα απορρίμματα που απομακρφνονται και διατίκενται 

προσ επεξεργαςία ϊςτε να λάβουν εκ νζου μορφι ωσ καταναλϊςιμα προϊόντα (π.χ. 

ανακφκλωςθ χαρτιοφ για τθν παραγωγι νζου χαρτιοφ, χριςθ παλιϊν γυάλινων προϊόντων, 

όπωσ μπουκάλια, ςτθν καταςκευι γυαλιοφ, ςυλλογι πλαςτικϊν για τθν παραγωγι άλλων 

πλαςτικϊν ειδϊν). 

 

10.3 υλλογι δεδομζνων 

 

Θ μζτρθςθ του δείκτθ αυτοφ περιλαμβάνει τθ ςυλλογι δεδομζνων για : 

 

α. τθ ςυνολικό ποςότθτα των παραγόμενων απορριμμάτων  

β. το ποςοςτό των απορριμμάτων που ανακυκλϊνονται ι επαναχρθςιμοποιοφνται 

 

Θ ποςότθτα των απορριμμάτων που ςυλλζγονται και ανακυκλϊνονται μπορεί να 

καταγράφεται είτε ωσ βάροσ είτε ωσ όγκοσ απορριμμάτων, δεδομζνου ότι χρθςιμοποιείται 

παντοφ θ ίδια μονάδα μζτρθςθσ, ζτςι ϊςτε να μπορεί να υπολογιςκεί το τελικό ποςοςτό. Οι 

ςυντελεςτζσ μετατροπισ είναι διακζςιμοι προσ διευκόλυνςθ τθσ διαδικαςίασ μετατροπισ 

του όγκου των απορριμμάτων ςε βάροσ (π.χ. το βάροσ ςε κιλά ι τόνουσ ενόσ κυβικοφ μζτρου 

απορριμμάτων ι το βάροσ ενόσ κουτιοφ ανακυκλϊςιμου χαρτιοφ κ.τ.λ.). 

 

10.4 Τπολογιςμόσ απορριμμάτων 

 

Θ ςυνολικι ποςότθτα των παραγόμενων απορριμμάτων μπορεί να υπολογιςτεί 

ποικιλοτρόπωσ. 
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10.4.1 Για τισ περιπτϊςεισ όπου τα απορρίμματα ςυλλζγονται από τισ τοπικζσ Αρχζσ (π.χ. 

απορριμματοφόρα του Διμου), ο υπολογιςμόσ τθσ ποςότθτασ των παραγόμενων 

απορριμμάτων περιλαμβάνει τθν καταγραφι του όγκου/βάρουσ των απορριμμάτων (π.χ. 

αρικμόσ ι βάροσ των κάδων ςκουπιδιϊν) για ζνα οριςμζνο χρονικό διάςτθμα. Οι 

ςυντελεςτζσ μετατροπισ είναι διακζςιμοι προσ διευκόλυνςθ τθσ διαδικαςίασ υπολογιςμοφ 

του βάρουσ των απορριμμάτων που περιζχει ζνασ μεςαίου μεγζκουσ κάδοσ κ.τ.λ.  

 

10.4.2 Θ ςυνολικι ποςότθτα των απορριμμάτων κα πρζπει να περιλαμβάνει τα υλικά που 

ςυλλζχκθκαν προσ ανακφκλωςθ ι επαναχρθςιμοποίθςθ, ςυμπεριλαμβανομζνων των 

αντικειμζνων μίασ χριςθσ ι των αντικειμζνων μεγάλου όγκου, όπωσ τα ζπιπλα. Οι εταιρείεσ 

ανακφκλωςθσ κα είναι ςε κζςθ να παρζχουν μια εκτίμθςθ του όγκου και/ι του βάρουσ των 

ανακυκλωμζνων υλικϊν που ςυλλζγουν από τουσ χϊρουσ του οργανιςμοφ. Εναλλακτικά, οι 

ςυντελεςτζσ μετατροπισ μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για τον υπολογιςμό του βάρουσ του 

χαρτιοφ, των κουτιϊν από αλουμίνιο, των μπουκαλιϊν κ.τ.λ. που ςυλλζγονται ςε ςακοφλεσ ι 

κάδουσ ςυγκεκριμζνου μεγζκουσ.  

 

10.5 θμειϊςεισ 

 

10.5.1 ε περίπτωςθ που ο ςυνεταιριςμόσ χρθςιμοποιεί από κοινοφ κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ 

ι οδοφσ αποκομιδισ απορριμμάτων με άλλουσ οργανιςμοφσ, κα πρζπει να είναι ςε κζςθ να 

υπολογίςει το μερίδιο που του αναλογεί ςτα απορρίμματα και τα προσ ανακφκλωςθ υλικά. 

 

10.5.2 Αντί του υπολογιςμοφ τθσ ακριβοφσ ποςότθτασ των απορριμμάτων και των προσ 

ανακφκλωςθ υλικϊν ανά εβδομάδα, οι ςυνεταιριςμοί μποροφν να επιλζξουν να 

χρθςιμοποιιςουν ζνα αντιπροςωπευτικό δείγμα και να λάβουν αυτό ωσ ςθμείο αναφοράσ 

για τον υπολογιςμό των ετιςιων τιμϊν. 
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10.6 χζςθ του δείκτθ με τισ υνεταιρικζσ Αρχζσ και περαιτζρω κακοδιγθςθ 

 

Θ ςφςταςθ και παρουςίαςθ ζκκεςθσ ςχετικά με το ποςοςτό των υλικϊν που 

ανακυκλϊνονται και επαναχρθςιμοποιοφνται μζςα ςε ζναν οργανιςμό ςτθρίηει τθν 7θ 

υνεταιριςτικι Αρχι που αφορά ςτο «Κοινοτικό ενδιαφζρον» και ςτθν οποία αναφζρεται ότι 

οι ςυνεταιριςμοί οφείλουν να εργάηονται για τθν αειφόρο ανάπτυξθ τθσ κοινότθτάσ τουσ. 

 

Σο GRI υποδεικνφει ότι οι οργανιςμοί οφείλουν να παρουςιάηουν τθν υνολικι Ποςότθτα 

Παραγόμενων Απορριμμάτων ανά Σφπο και Προοριςμό (Δείκτθσ EN11). 

 

 

 

 

Παράδειγμα 

 

Ζνασ ςυνεταιριςμόσ που εδρεφει ςε γραφείο ςυλλζγει χαρτί προσ ανακφκλωςθ και 

απορρίπτει τα άχρθςτα υλικά ςε κάδο απορριμμάτων. Οι τοπικζσ αρχζσ αδειάηουν τουσ 

κάδουσ ςε εβδομαδιαία βάςθ. Σο χαρτί ςυλλζγεται ςε ςακοφλεσ μεγάλου μεγζκουσ και 

απομακρφνεται από τθν εταιρεία ανακφκλωςθσ ανά 2 εβδομάδεσ. Οι πλθροφορίεσ που 

πρζπει να καταγράψει ο ςυνεταιριςμόσ είναι οι εξισ: 

 

 Όγκοσ/βάροσ των απορριμμάτων που περιζχει κάκε κάδοσ απορριμμάτων 
(μζτρθςθ ι χριςθ των πρότυπων ςυντελεςτϊν μετατροπισ) 

 Αρικμόσ κάδων από τουσ οποίουσ ςυλλζγονται τα απορρίμματα κάκε 
εβδομάδα.  

 Όγκοσ/βάροσ του χαρτιοφ που περιζχει κάκε ςακοφλα. 

 Πόςεσ ςακοφλεσ ςυλλζγει θ εταιρεία ανακφκλωςθσ ανά 2 εβδομάδεσ. 
 

υνολικι ποςότθτα παραγόμενων απορριμμάτων για το ςυνεταιριςμό (m3) = ποςότθτα 

απορριμμάτων που ςυλλζγουν οι τοπικζσ αρχζσ + ποςότθτα χαρτιοφ που ςυλλζγεται 

προσ ανακφκλωςθ. 

 

Ποςότθτα απορριμμάτων που ανακυκλϊνονται/επαναχρθςιμοποιοφνται ωσ ποςοςτό 

επί τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ παραγόμενων απορριμμάτων (%) = ςυνολικι ποςότθτα 

ανακυκλωμζνων/επαναχρθςιμοποιθμζνων υλικϊν ανά ζτοσ (m3) ÷ ςυνολικι ποςότθτα 

παραγόμενων απορριμμάτων ανά ζτοσ (m3) × 100% 
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10.7 Ερμθνεία 

 

Θ αφξθςθ των ποςοςτϊν για το δείκτθ αυτό επιδεικνφει βελτίωςθ ςτθν απόδοςθ του 

ςυνεταιριςμοφ όςον αφορά τθ διαχείριςθ των απορριμμάτων. Θα πρζπει να παρατθρείται 

ανοδικι πορεία ςε ετιςια βάςθ. 

 

Τπάρχουν δφο τρόποι βελτίωςθσ τθσ απόδοςθσ του ςυνεταιριςμοφ για το δείκτθ αυτό: 

πρϊτον, αφξθςθ του ποςοςτοφ των υλικϊν που ανακυκλϊνονται και 

επαναχρθςιμοποιοφνται (π.χ. αφξθςθ τθσ ποςότθτασ ι τθσ ποικιλίασ των υλικϊν που 

ανακυκλϊνονται ι επαναχρθςιμοποιοφνται)· δεφτερον, μείωςθ τθσ ποςότθτασ των 

παραγόμενων απορριμμάτων (π.χ. μζςω ςχεδιαςμϊν ελαχιςτοποίθςθσ του όγκου των 

απορριμμάτων), αυξάνοντασ ζτςι το ποςοςτό (επί τοισ εκατό) των απορριμμάτων που 

ανακυκλϊνονται ι επαναχρθςιμοποιοφνται. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ: Γνκεκέλε πλέληεπμε 

 

 

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ 

ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΑΝΘΡΧΠΗΝΖ ΚΗΝΖΖ 

ΚΑΗ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΧΖ 

Σκήκα Ννζειεπηηθήο 

 

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ 

«ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΚΡΗΔΧΝ» 

 

 

 

ΓΟΜΖΜΔΝΖ ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ 

 

 

 

ΝΗΚΟΛΑΟ Κ. ΑΒΡΑΑΜ 

Πξφεδξνο Γ.. Κνη..Π.Δ. 8
νπ

 Σν.Φ.Τ. Ν.Αηηηθήο «Αζελά - Διπίο» 

 

 

Φεβξνπάξηνο 2012 

ΠΑΡΣΖ 
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Πξσηφθνιιν ζπλεληεχμεσλ µε ηνπο πξνέδξνπο ησλ ππφ εμέηαζε ΚνηΠΔ (Κέξθπξαο, 

Υίνπ, Υαλίσλ) ζρεηηθά κε ηελ ζπιινγή ζηνηρείσλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ εξγαιείνπ 

«Βαζηθνί Γείθηεο Κνηλσληθήο & πλεηαηξηζηηθήο Απφδνζεο». ην πιαίζην ηεο 

έξεπλαο ηνπ κεηαπηπρηαθνχ θνηηεηή Αβξαάκ Νηθφιανπ «Βαζηθνί Γείθηεο Κνηλσληθήο 

& πλεηαηξηζηηθήο Απφδνζεο» (Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ, 2012). 

 

Γείθηεο 1νο Οηθνλνκηθή αλάκεημε ησλ κειώλ 

Δξώηεζε κε ηελ νπνία πξνζεγγίζακε ηνλ δείθηε: 

α) Δξγαδφκελνη ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ είλαη ηαπηφρξνλα θαη κέιε-ζπλεηαηξηζηέο;  

β) Πφζνη απφ απηνχο αλήθνπλ ζηελ εηδηθή νκάδα ελδηαθέξνληνο καο πνπ είλαη ε 

νκάδα Α. 

 

Γείθηεο 2
νο

 Γεκνθξαηηθή ζπκκεηνρή ησλ κειώλ 

Δξώηεζε κε ηελ νπνία πξνζεγγίζακε ηνλ δείθηε: 

Πφζα απφ ηα εγγεγξακκέλα κέιε ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ ζαο ζπκκεηείραλ ζηηο εηήζηεο 

ηαθηηθέο ζπλειεχζεηο ζαο (2009,2010). 

 

Γείθηεο 3
νο

 πκκεηνρή εξγαδνκέλσλ θαη κειώλ ζε πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο θαη 

εθπαίδεπζεο. 

Δξώηεζε κε ηελ νπνία πξνζεγγίζακε ηνλ δείθηε: 

α) Πφζα κέιε ζαο (απφ απηά πνπ δχλαληαη θαη επηζπκνχλ λα εξγαζηνχλ) ζπκκεηείραλ 

ζε πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο κε πφζεο ψξεο αλά έηνο;  

β) Πφζνη εξγαδφκελνη-κέιε ζαο, ζπκκεηείραλ ζε πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο κε πφζεο 

ψξεο αλά έηνο; 

 

Γείθηεο 4
νο

 Πνζνζηά ηξαπκαηηζκώλ θαη εκεξώλ απνπζίαο πξνζσπηθνύ. 

Δξώηεζε κε ηελ νπνία πξνζεγγίζακε ηνλ δείθηε: 

α) Πφζεο εκέξεο απνπζίαο εξγαδνκέλσλ (Α‟ θαη Β‟ θαηεγνξίαο) νθείινληαη ζε 

αζζέλεηα ή ηξαπκαηηζκφ; 
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β) Οη εξγαδφκελνη ηεο Α‟ θαηεγνξίαο (ΥΤΦΤ) πφζεο εκέξεο απνπζίαζαλ απφ ηελ 

εξγαζία ηνπο ιφγσ ππνηξνπήο ηεο ςπρηθήο λφζνπ; 

 

Γείθηεο 5
νο

 Πξνθίι πξνζσπηθνύ – θύιν θαη εζληθόηεηα. 

Δξώηεζε κε ηελ νπνία πξνζεγγίζακε ηνλ δείθηε: 

α) Πνην είλαη ην θχιν ησλ εξγαδνκέλσλ-κειψλ ηνπ πλεηαηξηζκνχ ζαο;  

β) Πνηα είλαη ε εζληθφηεηα ησλ κειψλ-εξγαδνκέλσλ ζαο; 

 

Γείθηεο 10
νο

 Πνζνζηά αλαθπθιώζηκσλ θαη επαλαρξεζηκνπνηνύκελσλ πιηθώλ. 

Δξώηεζε κε ηελ νπνία πξνζεγγίζακε ηνλ δείθηε: 

α) Κάλεηε αλαθχθισζε ζηελ επηρείξεζή ζαο;  

β) αλ λαη, πνηα είλαη ηα αλαθπθινχκελα πιηθά θαη πνηα είλαη ε πνζφηεηα ησλ 

αλαθπθινχκελσλ πιηθψλ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


