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Πεπίλητη 

Ζ παξνχζα εξγαζία αζρνιείηαη κε ηηο Κνηλσληθέο πλεηαηξηζηηθέο Δπηρεηξήζεηο 

(Κνηλ..Δπ.). Πην ζπγθεθξηκέλα, βαζηθφο ζθνπφο απνηειεί ε αλάιπζε ηνπ πιαηζίνπ θαη 

ε δηεξεχλεζε ησλ πξννπηηθψλ αλάπηπμήο ηνπο ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν. Γηα ηελ ζπγγξαθή 

ηνπ παξφληνο αμηνπνηήζεθε δηεζλήο θαη ειιεληθή βηβιηνγξαθία, κε ζηφρν ηελ αλάιπζε 

ηφζν ηεο ειιεληθήο εκπεηξίαο φζν θαη ησλ επξσπατθψλ εμειίμεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο 

Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη εηδηθφηεξα ησλ Κνηλ..Δπ. 

Βαζηθά ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ είλαη φηη, ε ζχζηαζε ησλ Κνηλ..Δπ. είλαη 

ζεκαληηθή γηα ηελ δεκηνπξγία ελφο ειιεληθνχ νηθνζπζηήκαηνο Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο 

θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη κπνξεί λα ζπκβάιεη απνηειεζκαηηθά ζηελ αληηκεηψπηζε 

ηεο θνηλσληθννηθνλνκηθήο θξίζεο. Πξνυπφζεζε φκσο γηα ηελ επηηπρία ηνπο απνηειεί ε 

ππέξβαζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ θαη ε αμηνπνίεζε ησλ επθαηξηψλ γηα 

ηελ αλάπηπμε θαη ηελ ιεηηνπξγία ηνπο, πνπ ζα πεξηιακβάλεηαη ζε κία νινθιεξσκέλε 

πνιηηηθή γηα ηελ Κνηλσληθή Οηθνλνκία θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα. 

Λέμεηο- Κιεηδηά : Κνηλσληθή πλεηαηξηζηηθή Δπηρείξεζε (Κνηλ..Δπ.), λφκνο 

4019/2011, Κνηλσληθή Οηθνλνκία, Κνηλσληθή Δπηρεηξεκαηηθφηεηα 

Abstract 

This study deals with Social Cooperative Enterprises (Koin.S.Ep.) . More specifically 

main purpose is to analyze the context and to investigate their growth prospects in 

Greece. For the writing of this study, international and Greek literature were exploited, 

in order to analyze both the Greek experience and European developments in the field 

of Social Economy and Entrepreneurship and in particular Koin.S.Ep. . The main 

conclusions are that the establishment of Koin.S.Ep. is important for the creation of a 

Greek Social Economy and Entrepreneurship Ecosystem and may efficiently contribute 

in the addressing of the socioeconomic crisis . However prerequisite for their success is 

overcoming the problems they face and exploiting the opportunities for their 

development and operation within an integrated policy for the Social Economy and 

Entrepreneurship. 

Key-Words: Social Cooperative Enterprises (Koin.S.Ep.), law 4019/2011, Social 

Economy, Social Entrepreneurship 
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Διζαγυγή 

 

Οη Κνηλσληθέο πλεηαηξηζηηθέο Δπηρεηξήζεηο (Κνηλ..Δπ.), αλήθνπλ ζηελ 

επξχηεξε θαηεγνξία ησλ Κνηλσληθψλ Δπηρεηξήζεσλ. Βαζηθά ζηνηρεία πνπ κπνξνχλ 

ελλνηνινγηθά λα ηηο ραξαθηεξίζνπλ είλαη ε ειεχζεξε ζπκκεηνρή, φπσο απηή εθθξάδεηαη 

κέζσ ηεο ειεχζεξεο ζπλεξγαζίαο πξνζψπσλ, θαη ν θνηλσληθφο ζθνπφο, φπσο απηφο 

απεπζχλεηαη θπξίσο ζηελ έληαμε ησλ επάισησλ νκάδσλ ζηελ θνηλσληθή θαη 

νηθνλνκηθή δσή. Απνηεινχλ ζεζκνζεηεκέλε κνξθή Κνηλσληθήο Δπηρείξεζεο, βάζεη ηνπ 

λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ ηνπ Ν.4019/2011. 

θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα νξηνζεηήζεη ην πιαίζην θαη ηηο 

πξννπηηθέο αλάπηπμεο ησλ Κνηλ..Δπ. ζηελ Διιάδα. Γηα ηελ εθπφλεζε ηεο εξγαζίαο 

αμηνπνηήζεθε δηεζλήο θαη ειιεληθή βηβιηνγξαθία, κε ζηφρν ηελ αλάιπζε ηφζν ηεο 

ειιεληθήο εκπεηξίαο φζν θαη ησλ επξσπατθψλ εμειίμεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο Κνηλσληθήο 

Οηθνλνκίαο θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο, θαη εηδηθφηεξα ησλ Κνηλ..Δπ. 

Αλαθνξηθά κε ηελ δνκή ηεο, ε εξγαζία απαξηίδεηαη απφ 7 θεθάιαηα. Σν πξψην 

θεθάιαην αλαθέξεηαη ζην επξχηεξν ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ζρεηηθά κε ηελ Κνηλσληθή 

Οηθνλνκία θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηηο θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο. ην δεχηεξν 

θεθάιαην γίλεηαη αλαζθφπεζε ηνπ ηνκέα ηεο Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο θαη 

Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηνλ ρψξν ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη αλαθέξνληαη ηα 

ζεκαληηθφηεξα ζρεηηθά πξνγξάκκαηα. Σν ηξίην θεθάιαην επηθεληξψλεηαη ζηελ 

ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα, φπνπ παξαζέηνληαη ηα ζεκαληηθφηεξα ζεκεία ηνπ 

λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ πνπ δηέπνπλ ηελ ζχζηαζε θαη ηελ ιεηηνπξγία ησλ Κνηλ..Δπ. 

αιιά θαη ην ζηαηηζηηθφ ίρλνο ηνπο ζηελ ρψξα καο. Σν ηέηαξην θεθάιαην αλαδεηθλχεη ηα 

γεληθφηεξα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη Κνηλ..Δπ., ελψ ζην πέκπην θεθάιαην 

παξαηίζεληαη πξνηάζεηο βειηίσζεο γηα ηελ αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία ηνπο. ην έθην 

θεθάιαην γίλεηαη πξνζπάζεηα λα νξηνζεηεζνχλ νη πξννπηηθέο αλάπηπμεο ησλ 

Κνηλ..Δπ. ζηελ Διιάδα. ην έβδνκν θεθάιαην, παξαζέηνληαη νξηζκέλεο θαηεπζχλζεηο 

βειηίσζεο ζρεηηθά κε ηελ ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγία ησλ Κνηλ..Δπ., πνπ πξνθεηκέλνπ λα 

εληαρζνχλ ζην πιαίζην κηαο νινθιεξσκέλεο πνιηηηθήο, ρξήδνπλ πεξεηαίξσ 

δηεξεχλεζεο. Σέινο ζηνλ επίινγν, παξαζέηνληαη ζπλνπηηθά ηα θπξηφηεξα 

ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηελ εθπφλεζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΩΣΟ «ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΖΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» 

 

1.1 Κοινυνική Οικονομία  

 

Μηα απφ ηηο βαζηθέο έλλνηεο πνπ απνηειεί ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ησλ 

Κνηλσληθψλ πλεηαηξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ, είλαη ε Κνηλσληθή Οηθνλνκία. Ζ 

Κνηλσληθή Οηθνλνκία θαιχπηεη ηνλ ρψξν αλάκεζα ζηνλ πξψην – θεξδνζθνπηθφ ηνκέα, 

πνπ έρεη σο βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ηελ επηδίσμε ηνπ θέξδνπο κέζα απφ ηελ 

επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, θαη ζηνλ δεχηεξν – θξαηηθφ ηνκέα, πνπ πεξηιακβάλεη 

ηνπο θξαηηθνχο νξγαληζκνχο θαη ηηο θεξδνζθνπηθέο θαη κε νξγαλψζεηο πνπ 

ιεηηνπξγνχλ ππφ θξαηηθφ έιεγρν θαη έρνπλ σο ζθνπφ λα σθειήζνπλ ην θξάηνο θαη ηελ 

θνηλσλία. 

Ζ έλλνηα ηεο Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο έρεη ηηο θαηαβνιέο ηεο απφ ηνλ 18
ν
 αηψλα, 

σζηφζν ε δηεζλήο βηβιηνγξαθία δελ έρεη θαηνξζψζεη λα δψζεη θάπνηνλ θαζνιηθά 

απνδεθηφ νξηζκφ ηεο. Ζ απφδνζε ελφο εληαίνπ θαη θαζνιηθνχ νξηζκνχ γηα ηελ 

πνιπδηάζηαηε πξαγκαηηθφηεηα ηεο Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο απνηειεί κηα πξφθιεζε, 

ιφγσ ηεο πνιππινθφηεηαο ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηεο κνξθψλ αιιά θαη ηεο πιεζψξαο ησλ 

πεδίσλ δξάζεο πνπ ηελ απνηεινχλ (Γεψξκαο, 2013). Καηά ζπλέπεηα ζηελ δηεζλή 

βηβιηνγξαθία απαληψληαη πνηθίινη νξηζκνί ηεο, πνπ ην πεξηερφκελφ ηνπο δηαθέξεη 

κεηαμχ ησλ ζπγγξαθέσλ, αλάινγα κε ηνλ επηζηεκνληθφ ρψξν απφ ηνλ νπνίν 

πξνέξρνληαη, ηεο ζθνπηάο απφ ηελ νπνία ηελ παξαηεξνχλ θαη ζην θαηά πφζν δίλνπλ 

έκθαζε ζηελ πνιηηηθή ή ζηελ νηθνλνκηθή δηάζηαζε ηνπ φξνπ (Νηθνιάνπ, 2014).  

Δμαηηίαο απηήο ηεο πνιππινθφηεηαο, ηα ηειεπηαία ρξφληα απνθεχγεηαη γεληθά ε 

ρξήζε νξηζκψλ κε κνλνδηάζηαην πξνζαλαηνιηζκφ θαη πξνηηκάηαη ε νξηνζέηεζε ηεο 

έλλνηαο κέζσ κίαο ζεηξάο θνηλψλ ζηνηρείσλ πνπ κπνξνχλ λα ραξαθηεξίζνπλ ηνλ φξν 

«Κνηλσληθή Οηθνλνκία» (ibid.). Μηα πξφζθαηε ελλνηνινγηθή πξνζέγγηζε ηεο 

Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο, είλαη ηνπ Υάξηε ησλ Αξρψλ ηεο Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο πνπ 

πξνσζείηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Μφληκε Γηάζθεςε ησλ πλεηαηξηζκψλ, Σακείσλ 

Αιιειαζθάιηζεο, Δλψζεσλ θαη Ηδξπκάησλ (CEP-CMAF). Σα βαζηθά ζηνηρεία ηεο 

Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο κπνξνχλ λα ζπλνςηζηνχλ ζηα εμήο:  
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1. Τπεξνρή ηνπ αηφκνπ θαη ηνπ θνηλσληθνχ ζηφρνπ έλαληη ηνπ θεθαιαίνπ. 

2. Δζεινληηθή θαη αλνηρηή ζπκκεηνρή ησλ κειψλ. 

3. Γεκνθξαηηθφο έιεγρνο θαη ζπκκεηνρή ησλ κειψλ. 

4. πλδπαζκφο ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ κειψλ θαη ηνπ γεληθνχ ζπκθέξνληνο. 

5. Τπεξάζπηζε θαη εθαξκνγή ησλ αξρψλ ηεο αιιειεγγχεο θαη ηεο ππεπζπλφηεηαο. 

6. Απηφλνκε δηνίθεζε θαη αλεμαξηεζία απφ ηηο δεκφζηεο αξρέο. 

7. Αμηνπνίεζε ησλ πιενλαζκάησλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ βηψζηκσλ ζηφρσλ, ησλ 

ππεξεζηψλ ησλ κειψλ ή ηνπ γεληθνχ θαινχ. (Campos and Ávila, 2012) 

 

1.2 Πποζεγγίζειρ Κοινυνικήρ Οικονομίαρ 

 

Οη εξγαζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ Κνηλσληθή Οηθνλνκία, ηελ πεξηγξάθνπλ κε 

φξνπο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε ηξία θχξηα είδε νξγαληζκψλ, νη νπνίνη απνηεινχλ θαη ηηο 

επηκέξνπο ζπληζηψζεο ηεο. Ζ πξνζέγγηζή ηεο κπνξεί λα γίλεη, είηε κέζσ ησλ ζεζκηθψλ 

κνξθψλ ηεο, είηε δίλνληαο έκθαζε ζηηο θνηλέο αξρέο πνπ απηέο νη νξγαλψζεηο 

κνηξάδνληαη κεηαμχ ηνπο. Ζ πξψηε νλνκάδεηαη ζεζκηθή θαη ε δεχηεξε θαλνληζηηθή 

πξνζέγγηζε. ηηο κέξεο καο, νη δχν απηέο πξνζεγγίζεηο ζπλήζσο ζπλδπάδνληαη 

(Defourny and Develtere, 1999). 

 

1.2.1 Θεζμική Πποζέγγιζη 

 

ηηο πεξηζζφηεξεο βηνκεραλνπνηεκέλεο θνηλσλίεο, νη επηρεηξήζεηο θαη νη 

νξγαλψζεηο ηεο Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο, κπνξνχλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ ζε ηξείο 

θχξηεο θαηεγνξίεο, ηηο ζπλεηαηξηζηηθέο επηρεηξήζεηο, ηα ηακεία αιιειαζθάιηζεο θαη ηηο 

νξγαλψζεηο εθείλεο πνπ γεληθά θαινχληαη «ελψζεηο» θαη ε δνκή ηνπο δηαθέξεη απφ 

ρψξα ζε ρψξα. Παξφιν πνπ ε ζπγθεθξηκέλε πξνζέγγηζε, αιιά θαη νη νξγαλψζεηο 

απηνχ ηνπ είδνπο, έρνπλ αλαγλσξηζηεί εδψ θαη πνιιά ρξφληα, έιεηπε ε λνκηθή 

αλαγλψξηζε γηα δξαζηεξηφηεηεο βαζηζκέλεο ζηελ ειεχζεξε ζπλεξγαζία ησλ κειψλ θαη 
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γηα απηφ ηνλ ιφγν παξέκελαλ άηππεο ή θαη κπζηηθέο (Defourny, 2001). Οη ηξείο 

θαηεγνξίεο ηεο Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο πεξηιακβάλνπλ:  

ςνεηαιπιζηικέρ Δπισειπήζειρ: Απνηεινχληαη θπξίσο απφ αγξνηηθνχο, 

πηζησηηθνχο, θαηαλαισηηθνχο, αζθαιηζηηθνχο, νηθηζηηθνχο θ.α. ζπλεηαηξηζκνχο. Έλαο 

ζπλεηαηξηζκφο κπνξεί λα νξηζηεί σο κηα απηφλνκε έλσζε πξνζψπσλ, πνπ ζπγθξνηείηαη 

εζεινληηθά γηα ηελ αληηκεηψπηζε νηθνλνκηθψλ, θνηλσληθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ αλαγθψλ 

θαη επηδηψμεσλ ηνπο, κέζσ κηαο δεκνθξαηηθά θαη απφ θνηλνχ δηνηθνχκελεο επηρείξεζεο 

(European Commission, 2014a). 

Σαμεία αλληλαζθάλιζηρ: Πεξηιακβάλεη νξγαλψζεηο πνπ έρνπλ ζθνπφ λα 

θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ, κέζσ ζχζηαζεο ηνπηθψλ αζθαιηζηηθψλ 

ζπζηεκάησλ. θνπφο απηψλ ησλ ηακείσλ είλαη λα θαηαζηήζνπλ ακνηβαίν θαη θνηλφ, γηα 

ηνλ θάζε ζπκβαιιφκελν ηεο θνηλφηεηαο, έλα επξχ θάζκα θηλδχλσλ, πνπ αθνξνχλ ηελ 

πγεία, ηνλ ζάλαην, ηηο θαθέο ζνδεηέο θηι. (Defourny, 2001). 

Δνώζειρ: Ζ ηξίηε ζπληζηψζα, αθνξά θπξίσο νξγαλψζεηο πξνάζπηζεο 

δηθαησκάησλ πνπ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ πάξνρνη ππεξεζηψλ, είηε πξνο ηα κέιε, είηε 

πξνο άιινπο αλζξψπνπο, είηε πξνο φιε ηελ θνηλφηεηα. Απνηεινχλ ειεχζεξεο κνξθέο 

ελψζεσλ νη νπνίεο παξέρνπλ αγαζά ή πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο θαη δελ έρνπλ ην θέξδνο 

αιιά ηελ θνηλσληθή πξνζθνξά σο ηνλ βαζηθφ ζθνπφ ηνπο (ibid.).  

 

1.2.2 Κανονιζηική Πποζέγγιζη 

 

Ο δεχηεξνο ηξφπνο πξνζέγγηζεο ηεο Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο, δίλεη έκθαζε ζηηο 

βαζηθέο αξρέο πνπ κνηξάδνληαη ηα είδε ησλ νξγαλψζεσλ πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ. 

Πξνζπαζεί λα αηηηνινγήζεη γηαηί επηρεηξήζεηο πνπ θαηλνκεληθά δηαθέξνπλ, αλήθνπλ 

ζηελ Κνηλσληθή Οηθνλνκία. Ζ θαλνληζηηθή πξνζέγγηζε δελ είλαη απιά 

ζπκπιεξσκαηηθή ηεο ζεζκηθήο, αιιά απνηειεί δσηηθήο ζεκαζίαο ζπζηαηηθφ ζηνηρείν 

γηα ηελ νξηνζέηεζε ηνπ ηνκέα. ηηο κέξεο καο ππάξρεη κηα επξχηεξε απνδνρή φηη ηα 

θνηλά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο αθνξνχλ ηφζν ηνλ παξαγσγηθφ ζθνπφ φζν θαη ηελ 

εζσηεξηθή δνκή ησλ νξγαλψζεσλ απηψλ (ibid.). Έλαο νξηζκφο γηα ηελ Κνηλσληθή 

Οηθνλνκία, φπσο πξνηάζεθε απφ ην Conseil Wallon de l'Economie Sociale (CWES) ην 

1990, θαη ρξεζηκνπνηείηαη απφ πνιιέο ρψξεο αλαθέξεη φηη: 
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«Η Κνηλσληθή Οηθνλνκία πεξηιακβάλεη νηθνλνκηθέο δξαζηεξηόηεηεο, πνπ 

δηεθπεξαηώλνληαη από ζπλεηαηξηζκνύο, ηακεία αιιειαζθάιηζεο θαη 

ελώζεηο θαη ησλ νπνίσλ ε εζηθή ζηάζε αληηπξνζσπεύεηαη από ηηο 

αθόινπζεο αξρέο: 

 ηνρεύνπλ ζηελ εμππεξέηεζε ησλ κειώλ ή ηεο θνηλόηεηαο θαη όρη ζηελ 

παξαγσγή θέξδνπο. 

 Υαξαθηεξίδνληαη από αλεμάξηεηε δηαρείξηζε. 

 Αθνινπζνύλ δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο γηα ηελ ιήςε ησλ απνθάζεσλ. 

 Θέηνπλ ζε πξνηεξαηόηεηα ηνπο αλζξώπνπο θαη ηελ εξγαζία έλαληη ηνπ 

θεθαιαίνπ, θαηά ηελ δηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο.» (Defourny, 2001) 

Βαζηθφ πιενλέθηεκα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ νξηζκνχ είλαη φηη ζπλδπάδεη ηελ 

ζεζκηθή πξνζέγγηζε κε ηηο αξρέο θαη ηηο αμίεο πνπ, ζχκθσλα κε ηελ θαλνληζηηθή 

πξνζέγγηζε, δηέπνπλ ηηο θνηλσληθέο νξγαλψζεηο (ibid.). 

Ζ πξψηε αξρή αλαθέξεη φηη νη νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηελ Κνηλσληθή Οηθνλνκία δελ έρνπλ σο πξνηεξαηφηεηα ηελ νηθνλνκηθή απφδνζε απφ 

ηελ επέλδπζε ελφο θεθαιαίνπ, αιιά ζηνρεχνπλ ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζηα κέιε θαη 

ζηελ θνηλσλία γεληθφηεξα. Παξφιν πνπ είλαη πηζαλφ λα πξνθχςεη πιεφλαζκα απφ ηελ 

νηθνλνκηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα, απηφ δελ απνηειεί ην βαζηθφ θίλεηξν γηα ηελ 

ιεηηνπξγία ηνπο. Ζ δεχηεξε αξρή ππνγξακκίδεη φηη ε αλεμαξηεζία ηεο δηαρείξηζεο ηνπο 

απνηειεί ηε βαζηθή εηδνπνηφ δηαθνξά ζε ζρέζε κε ηνπο δεκφζηνπο θνξείο πνπ 

παξάγνπλ αγαζά θαη πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο, θαη ζεσξείηαη βαζηθή αξρή θαζψο παξέρεη 

νπζηαζηηθή ψζεζε ζε εζεινληηθέο πξσηνβνπιίεο. Όζνλ αθνξά ηελ ηξίηε αξρή ηεο 

δεκνθξαηηθήο δηαδηθαζίαο ιήςεο απνθάζεσλ, απηή βαζίδεηαη ζηνλ ζπλεηαηξηζηηθφ 

θαλφλα «έλα κέινο, κία ςήθνο». Σέινο ε ηέηαξηε αξρή, θαιχπηεη έλα επξχ θάζκα 

πξαθηηθψλ πνπ αθνινπζνχλ νη θνηλσληθέο νξγαλψζεηο θαη πεξηιακβάλνπλ ηελ δηαλνκή 

ηνπ πιενλάζκαηνο, ηελ δεκηνπξγία απνζεκαηηθψλ θεθαιαίσλ θαη ηελ ρξήζε ησλ 

πιενλαζκάησλ γηα θνηλσληθνχο ζθνπνχο (ibid.).  
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1.3 Κοινυνική Δπισειπημαηικψηηηα 

 

Ζ κνξθή επηρεηξεκαηηθφηεηαο πνπ πεγάδεη απφ ηελ Κνηλσληθή Οηθνλνκία 

νλνκάδεηαη Κνηλσληθή Δπηρεηξεκαηηθφηεηα. Ζ Κνηλσληθή Δπηρεηξεκαηηθφηεηα 

απνηειεί κηα ζπγθεθξηκέλε θαη δηαθξηηή κνξθή επηρεηξεκαηηθφηεηαο, πνπ ζηνρεχεη 

ζηελ επίηεπμε θνηλσληθνχ ζθνπνχ κέζα απφ ηελ δεκηνπξγία θνηλσληθήο αμίαο 

(Καηζίθεο θαη Παπαγηαλλάθεο, 2012). Παξφιν πνπ θαηά ηελ ιεηηνπξγία ηνπο κπνξεί λα 

πξνθχςεη θέξδνο, απηφ αμηνπνηείηαη γηα θνηλσληθφ ζθνπφ. Απηή είλαη ε βαζηθφηεξε 

δηαθνξά ηεο ζε ζρέζε κε κία ζπκβαηηθή θεξδνζθνπηθή επηρείξεζε, φπνπ ην θέξδνο ην 

θαξπψλνληαη νη ηδηνθηήηεο ή κέηνρνί ηεο. 

Απφ ηελ κειέηε ηεο βηβιηνγξαθίαο γηα ηελ Κνηλσληθή Δπηρεηξεκαηηθφηεηα, 

πξνθχπηεη γεληθά ην ζπκπέξαζκα φηη απνηειεί κηα πνιππνίθηιε έλλνηα. ε θάπνηεο 

κειέηεο δίλεηαη έκθαζε ζηελ αμία ηεο σο κέζνπ άκβιπλζεο ησλ θνηλσληθψλ 

πξνβιεκάησλ, θάπνηεο άιιεο επηθεληξψλνληαη ζηελ θνηλσληθή αμία πνπ δεκηνπξγνχλ, 

ελψ νξηζκέλεο ζηνρεχνπλ ζηελ θαηαλφεζε ηνπ θπζηθνχ ππνθεηκέλνπ ηεο, δειαδή ηνπ 

θνηλσληθνχ επηρεηξεκαηία (ibid.). ε φιεο σζηφζν ηηο πεξηπηψζεηο, έκθαζε δίλεηαη ζηελ 

αλαγθαηφηεηα ηεο Κνηλσληθήο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο γηα ηελ επίιπζε θνηλσληθψλ 

πξνβιεκάησλ.  

 

1.4 Κοινυνικέρ Δπισειπήζειρ 

 

Ζ εηεξνγέλεηα ησλ νξγαλψζεσλ πνπ απνηεινχλ ηελ Κνηλσληθή Οηθνλνκία, 

δεκηνπξγεί ζεσξεηηθφ θαη πξαθηηθφ πξφβιεκα ζηελ θαηαλφεζε ηεο, ην νπνίν 

επηρεηξήζεθε λα ππεξθαιπθζεί κε ηελ ρξήζε ελφο λένπ φξνπ, απηνχ ηεο θνηλσληθήο 

επηρείξεζεο. Ζ θνηλσληθή επηρείξεζε απνηειεί θαηαξρήλ κηα «επηρεηξεκαηηθή 

πξσηνβνπιία, αιιά γηα ηελ επίηεπμε ελόο θνηλσληθνύ ζθνπνύ» (Εάλλεο, 2013: 139). ηηο 

κέξεο καο, ν φξνο ηεο θνηλσληθήο επηρείξεζεο ιεηηνπξγεί πεξηζζφηεξν ζηνρεπκέλα θαη 

δελ πεξηιακβάλεη φιεο ηεο νξγαλψζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ηεο 

Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο, αιιά νξίδεη ηελ επηρεηξεκαηηθή εμέιημε νξηζκέλσλ εμ απηψλ 

(ibid.). 
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Πην ζπγθεθξηκέλα πξφθεηηαη γηα νξγαλψζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη κε ην 

φξακα ηεο θνηλσληθήο αιιαγήο θαη ηεο επίιπζεο θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ, νη νπνίεο, 

πξνθεηκέλνπ λα πεηχρνπλ, βαζίδνληαη ζε βαζηθέο αξρέο επηρεηξεκαηηθφηεηαο (Καηζίθεο 

θαη Παπαγηαλλάθεο, 2012). Απνηεινχλ πβξηδηθέο νξγαλψζεηο πνπ δηαθξίλνληαη απφ ηηο 

ζπκβαηηθέο σο πξνο ηνλ ηξφπν δηνίθεζεο θαη ηηο πεγέο εζφδσλ, θαη δίλνπλ έκθαζε 

«ζηελ θαηλνηνκία θαη ζηελ πξνώζεζε ηεο Κνηλσληθήο Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο έρνληαο 

άιινπο ζηόρνπο από ηε κεγηζηνπνίεζε ηνπ θέξδνπο» (Εάλλεο, 2013: 139-140). 

Ζ αλαγλψξηζε φηη ε θνηλσληθή επηρείξεζε απνηειεί κηα λέα νληφηεηα ζηνλ 

ηνκέα ηεο Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο, νδήγεζε ην δίθηπν EMES, ζηελ δηακφξθσζε ελφο 

νξηζκνχ βαζηζκέλνπ ζηα θνηλά θξηηήξηα πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηηο θνηλσληθέο 

επηρεηξήζεηο. Απηφο ν νξηζκφο εξγαζίαο δηαθξίλεη 4 νηθνλνκηθά θαη 5 θνηλσληθά 

θξηηήξηα: 

Οηθνλνκηθά Κξηηήξηα: 

 πλερήο δξαζηεξηφηεηα παξαγσγήο αγαζψλ ή/θαη παξνρήο ππεξεζηψλ. 

 Τςειφο βαζκφο απηνλνκίαο ζηελ δηνίθεζε θαη ηελ δηαρείξηζε 

 εκαληηθφ επίπεδν νηθνλνκηθνχ ξίζθνπ 

 Διάρηζην επίπεδν ακεηβφκελεο εξγαζίαο 

Κνηλσληθά Κξηηήξηα 

 αθήο θνηλσληθφο ζθνπφο. 

 Πξσηνβνπιία πνπ μεθηλάεη απφ νκάδα πνιηηψλ. 

 χζηεκα ιήςεο απνθάζεσλ πνπ δελ ζηεξίδεηαη ζηελ θαηνρή θεθαιαίνπ. 

 πκκεηνρηθή θχζε, πνπ εκπιέθεη φζνπο επεξεάδνληαη απφ ηελ δξάζε 

ηεο επηρείξεζεο 

 Πεξηνξηζκέλε δηαλνκή ζηα θέξδε (Defourny, 2001) 

 

Δδψ νινθιεξψλεηαη ε ζχληνκε, πιελ αλαγθαία, απνζαθήληζε βαζηθψλ φξσλ 

θαη ελλνηψλ, πνπ απνηεινχλ ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν γηα ηελ κειέηε θαη θαηαλφεζε ηνπ 

ζεζκνχ ησλ Κνηλ..Δπ. Αθνινπζεί ην δεχηεξν θεθάιαην, φπνπ αλαθέξεηαη ζηελ 

θνηλσληθή νηθνλνκία θαη επηρεηξεκαηηθφηεηα ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΓΔΤΣΔΡΟ «ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖΝ Δ.Δ.» 

 

Σν παξφλ θεθάιαην αζρνιείηαη κε ηελ Κνηλσληθή Οηθνλνκία θαη Κνηλσληθή 

Δπηρεηξεκαηηθφηεηα ζε επίπεδν Δπξσπατθήο Έλσζεο. Αξρηθά γίλεηαη κία πνιχ ζχληνκε 

ηζηνξηθή αλαδξνκή γηα ηελ πνξεία ηεο Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο θαη Κνηλσληθήο 

Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο ζε αλαπηπγκέλεο ρψξεο ηεο Δπξψπεο. Έπεηηα πεξηγξάθνληαη νη 

βαζηθφηεξεο δξάζεηο θαη πξνγξάκκαηα πνιηηηθήο ηεο Δ.Δ. πνπ ζθνπεχνπλ ζηελ 

ελίζρπζε ηνπ ηνκέα ηεο Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο θαη Κνηλσληθήο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο. 

 

2.1 Ηζηοπική αναδπομή 

 

Ζ νηθνλνκηθή χθεζε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 ήηαλ κηα απφ ηηο αηηίεο πνπ 

νδήγεζε ζηελ αλάπηπμε ηνπ ηνκέα ηεο θνηλσληθήο επηρείξεζεο. Ζ κείσζε ηεο 

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη ε επαθφινπζε αχμεζε ηεο αλεξγίαο, άζθεζαλ έληνλε πίεζε 

ζηα ζπζηήκαηα θνηλσληθήο πξφλνηαο ησλ θξαηψλ ηεο δπηηθήο Δπξψπεο. Δπηπιένλ, ε 

αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο ηεο αγνξάο ηνλ ηειεπηαίν αηψλα, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

νινέλα θαη απμαλφκελε απειεπζέξσζε θαη παγθνζκηνπνίεζε ησλ αγνξψλ, ελίζρπζε ηα 

θνηλσληθά πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηελ νηθνλνκία (Travaglini et al., 2010). Τπφ 

ην πξίζκα απηφ, αλαπηχρζεθαλ πξσηνβνπιίεο θαη πξνγξάκκαηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

ησλ απμαλφκελσλ θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ (Poon, 2011).  

ε απηφ ην πεξηβάιινλ, νη νξγαλψζεηο ηεο Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο μεθίλεζαλ 

λα έρνπλ κηα απμαλφκελε επίδξαζε ζηελ εμεχξεζε ιχζεσλ γηα απηά ηα πξνβιήκαηα, 

ζπρλά θαηά ηξφπν επηρεηξεκαηηθφ, ζε ηνκείο φπσο νη θνηλσληθέο ππεξεζίεο, ε 

πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε, ε εθπαίδεπζε θαη ην πεξηβάιινλ, πνπ παιαηφηεξα ελέπηπηαλ 

ζηελ ζθαίξα απνθιεηζηηθφηεηαο ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο (Travaglini et al., 2010). 

ηελ Δπξψπε, ε έλλνηα ησλ «θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ» εκθαλίδεηαη αξρηθά 

ζηελ Ηηαιία, φπνπ ζηα ηέιε ηνπ 1980 αλαπηχρζεθαλ λέεο πξσηνβνπιίεο κε ηελ κνξθή 

ζπλεηαηξηζκψλ, έρνληαο σο ζηφρν λα αληηκεησπίζνπλ ηελ ζπλερή αχμεζε ησλ αλαγθψλ, 

θπξίσο ζηνπο ηνκείο ηεο εξγαζηαθήο έληαμεο αιιά θαη ησλ πξνζσπηθψλ ππεξεζηψλ. Ζ 



15 
 

 
 

αμηνζεκείσηε αλάπηπμε απηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ ζηελ Ηηαιία, απνηέιεζε έκπλεπζε θαη 

γηα άιιεο ρψξεο ζηηο επφκελεο δεθαεηίεο (Defourny and Nyssens, 2012).  

Χο απνηέιεζκα ηεο ζηαδηαθήο αλάπηπμεο ηεο θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, 

αλέθπςε ε αλάγθε γηα λέα λνκηθά πιαίζηα, πνπ ζα επέηξεπαλ ζηηο επηρεηξήζεηο λα 

ζπλπθάλνπλ ηελ θνηλσληθή ηνπο απνζηνιή κε κία νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα 

(Travaglini et al., 2010). Απφ ηηο πξψηεο ρψξεο πνπ πξνρψξεζαλ ζηελ δηακφξθσζε 

θαηάιιεινπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ήηαλ ε Ηηαιία. Γεδνκέλνπ φηη ε ηζρχνπζα έσο ηφηε 

λνκνζεζία δελ επέηξεπε ηελ δεκηνπξγία ελψζεσλ γηα επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, 

ην ηηαιηθφ θνηλνβνχιην ςήθηζε ην 1991 λφκν γηα ηελ ζχζηαζε λέσλ λνκηθψλ κνξθψλ 

θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ησλ «θνηλσληθψλ ζπλεηαηξηζκψλ», νη νπνίεο 

απνδείρζεθαλ κηα κνξθή πξσηνπνξηαθψλ θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ (Defourny and 

Nyssens, 2012). 

Δθηφο ηεο Ηηαιίαο, πνιιέο επξσπατθέο ρψξεο πξνψζεζαλ λνκνζεηηθά πιαίζηα 

θαη πηνζέηεζαλ λέεο λνκηθέο κνξθέο θνηλσληθνχ επηρεηξείλ, πξνθεηκέλνπ λα 

ζπκβαδίζνπλ κε ηνλ νινέλα θαη απμαλφκελν αξηζκφ ηέηνησλ νξγαλψζεσλ. Έηζη, ζηελ 

Γαιιία, ηελ Πνξηνγαιία, ηελ Ηζπαλία θαη ηελ Διιάδα, δεκηνπξγήζεθαλ λέεο λνκηθέο 

νληφηεηεο ζπλεηαηξηζηηθνχ ηχπνπ, ελψ ρψξεο φπσο ην Βέιγην, ην Ζλσκέλν Βαζίιεην 

θαη ε Ηηαιία (κε λέν λφκν ςεθηζζέληα ην 2006), πξνηίκεζαλ αλνηρηά πξφηππα 

θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ, φρη απαξαίηεηα ζπλεηαηξηζηηθψλ, πξνθεηκέλνπ λα 

δηεπξχλνπλ ηελ έλλνηα ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο κε ηελ νηθνλνκία ηεο αγνξάο θαη ησλ 

ζπκβαηηθψλ επηρεηξήζεσλ (ibid.). 

 Ζ δηακφξθσζε λνκνζεηηθψλ πιαηζίσλ ζηηο αλαπηπγκέλεο επξσπατθέο ρψξεο 

ζεσξείηαη ζεκαληηθή θαη ηα θνηλνβνχιηα πξνσζνχλ ζπρλά λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο πνπ 

ζπκπιεξψλνπλ θαη βειηηψλνπλ ηνλ ρψξν ηεο Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο θαη 

Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε πεξίπησζε ηεο Γαιιίαο φπνπ ηνλ Ηνχιην 

ηνπ 2014 ςήθηζε λέν λνκνζεηηθφ πιαίζην πνπ ξπζκίδεη ζεκαληηθέο πηπρέο ιεηηνπξγίαο 

ηεο Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο (CICOPA, 2014). 
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2.2 ηπαηηγικψ πλαίζιο Δςπϊπη 2020 

 

Ζ Δπξσπατθή Έλσζε, αληηιακβαλφκελε ηελ βαξχλνπζα ζεκαζία ηεο 

Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο, ζηξάθεθε δπλακηθά πξνο ηνλ ηνκέα 

απηφ, αλαιακβάλνληαο ζεκαληηθέο δξάζεηο γηα ηελ αλάδεημε θαη ηελ ππνζηήξημή ηνπ. 

Έηζη ε Δ.Δ. ζπλέβαιε, θαη ζπλερίδεη λα ζπκβάιεη, ζηελ δεκηνπξγία ελφο εληαίνπ 

πιαηζίνπ θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ αλαθνξηθά κε ηελ Κνηλσληθή Οηθνλνκία θαη ηελ 

Κνηλσληθή Δπηρεηξεκαηηθφηεηα ζηα θξάηε κέιε ηεο. Παξάιιεια, πξνζπαζεί λα ηηο 

ελζσκαηψζεη ζηηο γεληθφηεξεο πνιηηηθέο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο θαη ηνπ 

θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, ηελ ελίζρπζε ηεο απαζρφιεζεο θαη ηελ βηψζηκε αλάπηπμε. 

Καζψο ε ζχγρξνλε νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή θξίζε αξρίδεη λα γίλεηαη ηδηαίηεξα 

αηζζεηή ζηελ Δπξψπε, ε Δ.Δ. πηνζεηεί ηελ «Δπξψπε 2020», ε νπνία απνηειεί ηελ 

αλαπηπμηαθή ζηξαηεγηθή ηεο γηα ηελ πεξίνδν 2011-2020. Ζ ζηξαηεγηθή απνηειείηαη 

απφ 5 άμνλεο
1
 θαη 7 εκβιεκαηηθέο πξσηνβνπιίεο

2
. Με ηελ «Δπξψπε 2020» ε Δ.Δ. 

αλαγλσξίδεη ηελ επηηαθηηθή αλάγθε αλάιεςεο δξάζεσλ πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί κία 

έμππλε, βηψζηκε θαη κε θνηλσληθή έληαμε αλάπηπμε (Ναζηνχιαο, 2013a). Έηζη ε 

«Δπξψπε 2020» ζέηεη σο βαζηθέο ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηελ επίηεπμε ζπλζεθψλ γηα κία 

βηψζηκε, ρσξίο απνθιεηζκνχο έμππλε αλάπηπμε. Οη πξνηεξαηφηεηεο απηέο, νη νπνίεο 

ζπιιεηηνπξγνχλ θαη αιιεινεληζρχνληαη, απνηεινχλ ην πεδίν θαζνξηζκνχ ηεο 

Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο ηεο αγνξάο γηα ηνλ 21
ν
 αηψλα (European Commission, 2010).  

 

2.3 ηο δπψμο για ηην Δςπϊπη 2020 

 

Οη θηιφδνμνη ζηφρνη πνπ ζέηεη ε Δ.Δ. κε ηελ «Δπξψπε 2020» πξνηξέπεη ηα 

θξάηε κέιε λα πξνβνχλ ζε δηαξζξσηηθέο κεηαξξπζκίζεηο, κε έκθαζε ζηε ιήςε κέηξσλ 

γηα ηελ πξνψζεζε θαη ηελ αλάπηπμε ηεο απαζρφιεζεο. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, ε Δ.Δ. έρεη 

αλαιάβεη ζεκαληηθέο δξάζεηο γηα ηελ ελίζρπζε θαη ηελ ππνζηήξημε ησλ θνηλσληθψλ 

                                                           
1
 Απαςχόλθςθ, ζρευνα και καινοτομία, εκπαίδευςθ, φτϊχεια, κλίμα και ενζργεια 

2
 Καινοτομία, νεολαία , ψθφιακό κεματολόγιο, αποδοτικι αξιοποίθςθ πόρων, βιομθχανικι πολιτικι, 

απαςχόλθςθ, φτϊχεια 



17 
 

 
 

επηρεηξήζεσλ, πνπ απνηεινχλ ζπζηαηηθά ζηνηρεία γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο 

ζηξαηεγηθήο. 

 

2.3.1 Ππάξη για ηην Δνιαία Αγοπά Η (13/04/2011) 

 

Πξνο απάληεζε απηψλ ησλ πξνθιήζεσλ, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή έζεζε ζε 

δηαβνχιεπζε 50 πξνηάζεηο, νη νπνίεο απνηεινχλ ηελ «Πξάμε γηα ηελ Δληαία Αγνξά Η» 

(Π.Δ.Α. Η). Ζ δηαβνχιεπζε αλέδεημε ηελ αλάγθε αλάπηπμεο κηαο εληαίαο αγνξάο, κε 

ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ θνηλσληθή ηεο δηάζηαζε, κε ζηφρν ηελ δεκηνπξγία κηαο «άθξσο 

αληαγσληζηηθήο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο ηεο αγνξάο» (European Commission, 2012: 4). 

Οη απφςεηο πνπ δηαηππψζεθαλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηαβνχιεπζεο απφ ηα 

ελδηαθεξφκελα κέιε, νδήγεζαλ ηελ Δπηηξνπή ζηνλ θαζνξηζκφ 12 δξάζεσλ, νη νπνίεο 

απνηεινχλ κηα δέζκε πνιηηηθψλ πξνηάζεσλ γηα ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ ηεο 

εζσηεξηθήο αγνξάο εληφο ηεο ζηξαηεγηθήο «Δπξψπε 2020» (European Commission, 

2011a). Ζ 8
ε
 δξάζε πνπ αλαθέξεηαη ζηελ Π.Δ.Α. Η, αθνξά ηελ θνηλσληθή 

επηρεηξεκαηηθφηεηα. Βαζηθφο ζθνπφο είλαη ε ζέζπηζε ελφο επξσπατθνχ λνκνζεηηθνχ 

πιαηζίνπ γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ ελίζρπζε εηαηξεηψλ πνπ επελδχνπλ ζε θνηλσληθνχο 

ζθνπνχο. 

  

2.3.2 Ππψγπαμμα για ηην κοινυνική αλλαγή και ηην καινοηομία (6/10/2011) 

 

Σν Πξφγξακκα γηα ηελ Κνηλσληθή Αιιαγή θαη ηελ Καηλνηνκία, είλαη έλα 

πξφγξακκα ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο κε απψηεξν ζθνπφ ηελ επίηεπμε ζεηηθψλ 

αιιαγψλ ζρεηηθά κε ηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, φπσο ηελ ελίζρπζε ηεο 

απαζρφιεζεο θαη ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο θηψρεηαο. Οη ζθνπνί 

ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη πξνζαλαηνιηζκέλνη ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο 

ζηξαηεγηθήο «Δπξψπε 2020». Σν πξφγξακκα απηφ θηινδνμεί λα απνηειέζεη κηα 

απάληεζε ζηα ζπλερψο εληεηλφκελα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ε νηθνλνκία θαη ε 

θνηλσλία, σο απφξξνηα ηεο γεληθφηεξεο θξίζεο, πνπ ζρεηίδνληαη θπξίσο κε ηελ 

απαζρφιεζε θαη ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο. 
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Σν πξφγξακκα γηα ηελ Κνηλσληθή Αιιαγή θαη ηελ Καηλνηνκία βαζίδεηαη ζε 

ηξεηο ήδε ππάξρνληεο άμνλεο νη νπνίνη είλαη: 

 Σν πξφγξακκα PROGRESS, ην νπνίν εμαζθαιίδεη ηελ ελεκέξσζε ηεο 

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη επηδηψθεη λα δηαζθαιίζεη ηελ ζπιινγηθή δξάζε θαη 

ηνλ ζπληνληζκφ ησλ πνιηηηθψλ ησλ θξαηψλ κειψλ, ζρεηηθά κε ηνλ ηνκέα ηεο 

απαζρφιεζεο θαη ησλ θνηλσληθψλ ππνζέζεσλ, απνζθνπψληαο ζηνλ 

εθζπγρξνληζκφ αιιά θαη ζηελ νκνηφκνξθε εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο 

αλαθνξηθά κε ηελ απαζρφιεζε ζηελ Έλσζε. 

 Σν πξφγξακκα EURES, πνπ έρεη σο ζηφρν λα εληζρχζεη ηελ επαγγεικαηηθή 

θηλεηηθφηεηα κέζσ ηεο πξνβνιήο ησλ θελψλ ζέζεσλ εξγαζίαο αιιά θαη λα 

παξάζρεη ζηήξημε, πιεξνθνξίεο θαη ζπκβνπιέο ζε εζληθφ θαη δηαζπλνξηαθφ 

επίπεδν. 

 Ο Δπξσπατθφο Μεραληζκφο Μηθξνρξεκαηνδνηήζεσλ Progress, πνπ ζθνπφ έρεη 

λα δηεπθνιχλεη ηελ πξφζβαζε ησλ επηρεηξήζεσλ ζηελ ρξεκαηνδφηεζε θαη 

εηδηθά ζηελ κηθξνπίζησζε. (European Commission, 2011a) 

Βαζηθνί ζηφρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε αλάπηπμε ζπζηεκάησλ θνηλσληθήο 

πξνζηαζίαο, ε πξνψζεζε ηεο απαζρφιεζεο θαη ηεο θνηλσληθήο έληαμεο ησλ θνηλσληθά 

επάισησλ νκάδσλ θαη ε δηεπθφιπλζε ηεο πξφζβαζεο ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο θνηλσληθήο 

νηθνλνκίαο ζηελ ρξεκαηνδφηεζε. 

 

2.3.3 Ππυηοβοςλία για ηην κοινυνική επισειπημαηικψηηηα (25/10/2011) 

 

ηελ Πξσηνβνπιία γηα ηελ Κνηλσληθή Δπηρεηξεκαηηθφηεηα ηνπ Οθησβξίνπ 

2011, ε Δπηηξνπή εμέζεζε κία δέζκε ελεξγεηψλ γηα ηελ ελίζρπζε ησλ θνηλσληθψλ 

επηρεηξήζεσλ ζηελ εληαία αγνξά, φπσο φξηδε ε Π.Δ.Α. Η. Ζ πξσηνβνπιία απηή έρεη 2 

βαζηθνχο ζηφρνπο: 

1. Σελ εθπφλεζε ελφο ζρεδίνπ δξάζεο, ην νπνίν βξαρππξφζεζκα ζα πιαηζηψζεη ηηο 

θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο θαη ζα ηηο αλαδείμεη ζε βαζηθνχο παξάγνληεο ηεο 

θνηλσληθήο νηθνλνκίαο.  
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2. Σελ αθεηεξία ελφο δηαιφγνπ γηα ηελ θνηλσληθή νηθνλνκία, κε φινπο ηνπο 

εκπιεθφκελνπο θνξείο, αλαθνξηθά κε ηελ κειινληηθή ηεο πνξεία ζε 

κεζνπξφζεζκε/καθξνπξφζεζκε βάζε. (European Commission, 2011b) 

Ζ αλάγθε γηα απηή ηελ πξσηνβνπιία, πεγάδεη απφ ηελ ίδηα ηελ εληαία αγνξά 

«πνπ δεηά απαζρόιεζε γηα όινπο θαη ζεβαζκό ζηα εζηθά θαη θνηλσληθά ζηνηρεία ηεο 

επηρεηξεκαηηθόηεηαο» (Ναζηνχιαο, 2013a: 120). Σν ζρέδην δξάζεο πνπ πξνηείλεη ε 

Δπηηξνπή γηα ηελ ζηήξημε ηεο θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηελ Δπξψπε 

απνηειείηαη απφ 11 επηκέξνπο δξάζεηο, νη νπνίεο κπνξνχλ λα θαηαλεκεζνχλ ζε 3 

άμνλεο: 

1. Βεληίυζη ηηρ ππψζβαζηρ ζηιρ σπημαηοδοηήζειρ: θνπφο είλαη ε δεκηνπξγία 

ελφο ζπζηήκαηνο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ, κέζσ ελφο 

επξσπατθνχ κέζνπ ζηήξημεο ηνπο, πνπ ζα απνζθνπεί ζηελ ελίζρπζε ησλ 

επελδχζεσλ πξνο απηέο. Δπεηδή ε πξφζβαζε ζηηο πηζηψζεηο, γηα ηηο 

πεξηζζφηεξεο θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο, παξνπζηάδεη ζεκαληηθέο δπζθνιίεο, 

γεγνλφο πνπ απνηειεί ζεκαληηθφ εκπφδην ηφζν γηα ηελ ζχζηαζε φζν θαη γηα ηελ 

αλάπηπμή ηνπο, επηρεηξείηαη ε δεκηνπξγία εηδηθψλ ηακείσλ αιιά θαη ε 

δηεπθφιπλζε ηεο πξφζβαζεο ζε κηθξνπηζηψζεηο, ψζηε λα εληζρπζεί ε 

δξαζηεξηνπνίεζε ηνπο ζηελ εληαία αγνξά. 

2. Βεληίυζη ηηρ πποβολήρ ηηρ κοινυνικήρ επισειπημαηικψηηηαρ: ηφρνο είλαη 

ε δηεπθφιπλζε ηεο πξφζβαζεο ζε πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηελ θνηλσληθή 

επηρεηξεκαηηθφηεηα θαζψο θαη ε αληαιιαγή βέιηηζησλ πξαθηηθψλ αλαθνξηθά 

κε πεηπρεκέλα κνληέια θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ. 

3. Βεληίυζη ηος νομικοω πεπιβάλλονηορ: ηφρνο είλαη ε αλάπηπμε επξσπατθήο 

λνκνζεζίαο γηα ηελ θνηλσληθή νηθνλνκία θαη επηρεηξεκαηηθφηεηα πνπ ζα 

αμηνπνηείηαη απφ ηηο θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο, αιιά θαη ε απινχζηεπζε ησλ 

θαλφλσλ γηα ηηο θξαηηθέο εληζρχζεηο πξνο ηηο θνηλσληθέο ππεξεζίεο. (European 

Commission, 2011b) 
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2.3.4 Ομάδα εμπειπογνυμψνυν GECES 

 

ηελ Πξσηνβνπιία γηα ηελ Κνηλσληθή Δπηρεηξεκαηηθφηεηα, αλαθέξεηαη ε 

πξφζεζε απφ ηελ πιεπξά ηεο Δπηηξνπήο λα ζπζηήζεη κηα πνιπκεξή ζπκβνπιεπηηθή 

νκάδα, ε νπνία ζα εμεηάδεη ηελ πνξεία θαη ηελ πξφνδν ησλ κέηξσλ πνπ έρνπλ ηεζεί 

ζρεηηθά κε ηελ θνηλσληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα. Ζ Οκάδα ησλ Δκπεηξνγλσκφλσλ γηα ηελ 

Κνηλσληθή Δπηρεηξεκαηηθφηεηα (GECES), απαξηίδεηαη απφ εθπξνζψπνπο ησλ θξαηψλ-

κειψλ, ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, ησλ νξγαληζκψλ θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, 

ηνπ ηξαπεδηθνχ θαη ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα θαζψο θαη ηνπ αθαδεκατθνχ θαη 

παλεπηζηεκηαθνχ θφζκνπ (European Commission, 2011b). Ζ νκάδα απηή ζπζηάζεθε 

γηα ην δηάζηεκα 2012-2017, ζπλέξρεηαη 2 θνξέο ηνλ ρξφλν θαη ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε 

ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ ζεζκψλ ηεο Δ.Δ. (Ναζηνχιαο, 2013a). πκβνπιεχεη ηελ 

Δπηηξνπή ζρεηηθά κε ηελ δπλαηφηεηα αλάπηπμεο, ηε δεκηνπξγία θαη ηελ πινπνίεζε ησλ 

δξάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ Πξσηνβνπιία γηα ηελ Κνηλσληθή Δπηρεηξεκαηηθφηεηα, 

αιιά θαη γεληθά γηα ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ησλ θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ηεο 

θνηλσληθήο νηθνλνκίαο (European Commission, 2015a). 

 

2.3.5 Ππάξη για ηην Δνιαία Αγοπά ΗΗ (3/10/2012) 

 

Ζ Πξάμε γηα ηελ Δληαία Αγνξά Η, νδήγεζε ζε έλα πνιηηηθφ φξακα γηα ηελ 

αλάπηπμε κηαο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο ηεο αγνξάο. Χζηφζν ε πιεηνςεθία ηνλ δξάζεψλ 

ηεο δελ είρε ζπκθσλεζεί θαη ν επείγσλ ραξαθηήξαο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, αλέδεημε 

ηελ αλάγθε γηα ηελ ιήςε πεξαηηέξσ ελεξγεηψλ. Απηή ε λέα δέζκε ηεζζάξσλ αμφλσλ 

πξνηεξαηφηεηαο, απνηεινχλ ηελ Πξάμε γηα ηελ Δληαία Αγνξά ΗΗ (European 

Commission, 2012). 

Ο ηέηαξηνο άμνλαο ηεο Π.Δ.Α. ΗΗ δίλεη έκθαζε ζηελ ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ππεξεηεί ην φξακα γηα κηα αλάπηπμε ρσξίο απνθιεηζκνχο θαη 

δηαθξίζεηο. ην πιαίζην απηφ, ε θνηλσληθή νηθνλνκία θαη νη θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο 

απνηεινχλ βαζηθνχο παξάγνληεο πνπ νδεγνχλ ζε θνηλσληθή θαηλνηνκία, απνπζία 

απνθιεηζκψλ θαη εκπηζηνζχλε (ibid.). 
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Όπσο αλαθέξεηαη ζηελ Π.Δ.Α. ΗΗ, ε Δπηηξνπή θαιείηαη λα αλαπηχμεη έλα 

ζχζηεκα γηα ηελ κέηξεζε ηνπ θνηλσληθνχ θαη ηνπ νηθνλνκηθνχ νθέινπο απφ ηελ 

ιεηηνπξγία ησλ θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ (ibid.). Γηα ην ιφγν απηφ, ζπζηάζεθε κηα ππφ-

νκάδα ησλ GECES, ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2012, πξνθεηκέλνπ λα ζπκθσλήζεη ζε κηα 

επξσπατθή κεζνδνινγία κέηξεζεο πνπ ζα κπνξνχζε λα εθαξκνζηεί ζε φιν ην θάζκα 

ηεο επξσπατθήο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο (European Commission, 2015b).  

 

2.3.6 Δςπυπαφκά Σαμεία Κοινυνικήρ Δπισειπημαηικψηηηαρ 

 

Οη θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο απνηεινχλ έλα αλαπηπζζφκελν θιάδν θαη 

παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθή ζπκβνιή ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο ζηξαηεγηθήο 

«Δπξψπε 2020». Γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπο, αληινχλ ζεκαληηθά πνζά ηεο 

ρξεκαηνδφηεζήο ηνπο απφ επηρνξεγήζεηο, ηδξχκαηα, ηδηψηεο θαη ηνλ δεκφζην ηνκέα. 

Χζηφζν ε βηψζηκε αλάπηπμή ηνπο είλαη απνηέιεζκα ηεο πξφζβαζεο πνπ έρνπλ ζε 

επελδχζεηο θαη ζε θεθάιαηα. Γηα ην ιφγν απηφ εληφο ηεο Δ.Δ δηακνξθψλεηαη κηα αγνξά 

απφ επελδπηηθά θεθάιαηα, ησλ νπνίσλ ν θχξηνο ζηφρνο είλαη νη θνηλσληθέο 

επηρεηξήζεηο. Σα θεθάιαηα απηά ζα δηαρεηξίδνληαη ηα ηακεία θνηλσληθήο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο (Σ.Δ.Η. Αζήλαο, 2013).  

Γηα ηνπο επελδπηέο κπνξεί λα είλαη δχζθνιν λα αλαγλσξίζνπλ εάλ ηα θεθάιαηα 

πνπ επηζπκνχλ λα επελδχζνπλ ζηελ θνηλσληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα θαηαιήγνπλ 

πξάγκαηη ζε θνηλσληθέο δξαζηεξηφηεηεο, θαη απηφ κπνξεί λα ππνλνκεχζεη ηελ 

εκπηζηνζχλε ζηελ αγνξά ησλ θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ. Σα Δπξσπατθά Σακεία 

Κνηλσληθήο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο, ζα είλαη θνηλσληθέο ηξάπεδεο ηδησηηθνχ ραξαθηήξα 

πνπ ζα επελδχνπλ θαη’ ειάρηζην πνζνζηφ ην 70% ησλ ρνξεγήζεψλ ηνπο (εηζθνξψλ 

θεθαιαίνπ θαη δεζκεπκέλνπ θεθαιαίνπ) ζε θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο θαη ζα νθείινπλ λα 

παξέρνπλ ηηο πιεξνθνξίεο γηα ηα είδε ησλ θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζηνρεχνπλ, 

αιιά θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν κπνξνχλ λα ηηο βνεζήζνπλ. Με απηφ ηνλ ηξφπν, νη 

επελδπηέο ζα γλσξίδνπλ φηη ε πιεηνςεθία ησλ επελδχζεσλ ηνπο ζε απηά ηα ηακεία ζα 

θαηαιήγνπλ ζηελ θνηλσληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα (European Commission, 2011c). 

Όιεο νη παξαπάλσ δξάζεηο πνπ αλέιαβε ε Δ.Δ., απνδεηθλχνπλ φηη ε θνηλσληθή 

νηθνλνκία θαη επηρεηξεκαηηθφηεηα απνηειεί ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηνπ λένπ αλαπηπμηαθνχ 
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κνληέινπ γηα ηελ Δπξψπε θαη ζέηνπλ ζην επίθεληξφ ηνπο ηηο θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο, 

πνπ απνηεινχλ ηνλ ζηφρν απηψλ ησλ πνιηηηθψλ. Χζηφζν ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη, 

παξά ην απμαλφκελν ελδηαθέξνλ γηα ηελ θνηλσληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα, είλαη ζρεηηθά 

ιίγα ηα ζηνηρεία πνπ είλαη γλσζηά γηα ηελ θιίκαθα θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

αλαδπφκελνπ ηνκέα ησλ θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ γηα ην ζχλνιν ηεο Δπξψπεο. 

Μειέηεο πνπ θαηά θαηξνχο έρνπλ πξνζπαζήζεη λα θαηεγνξηνπνηήζνπλ ζε «νηθνγέλεηεο» 

ηηο θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο ζηα θξάηε κέιε ηεο Δ.Δ., βξέζεθαλ ζε αδηέμνδν εμαηηίαο 

ηεο πνηθηιίαο ησλ εζληθψλ νηθνλνκηθψλ δνκψλ θαη λνκηθψλ πιαηζίσλ, κε απνηέιεζκα 

ηελ έιιεηςε δηαζεζηκφηεηαο θαη ζπλέπεηαο ζηαηηζηηθψλ πιεξνθνξηψλ γηα ηηο 

θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο (European Commission, 2014a). 

Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ δεπηέξνπ θεθαιαίνπ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί κία 

ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ηεο ζχγρξνλεο ηζηνξηθήο εμέιημεο ηεο πνξείαο ηεο θνηλσληθήο 

νηθνλνκίαο θαη επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζε νξηζκέλεο ελδεηθηηθέο επξσπατθέο ρψξεο θαη 

παξαηέζεθαλ ηα νξφζεκα ησλ πνιηηηθψλ ηεο Δ.Δ., πνπ αθνξνχλ ηελ ελδπλάκσζε ηνπ 

ηνκέα ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο θαη επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Αθνινπζεί ην ηξίην 

θεθάιαην κε αληηθείκελν ηελ θνηλσληθή νηθνλνκία θαη θνηλσληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα 

ζηελ Διιάδα. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΡΗΣΟ «ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ» 

 

ην ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην πεξηγξάθεηαη ν ζεζκφο ησλ Κνηλ..Δπ. ζηελ 

Διιάδα. Πην ζπγθεθξηκέλα ζθηαγξαθείηαη ην λνκνζεηηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηελ 

ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπο, πεξηγξάθνληαη ηα είδε ηνπο, παξνπζηάδεηαη κία 

ζηαηηζηηθή απνηχπσζε ηεο αλάπηπμήο ηνπο κε βάζε ηα επίζεκα ζηνηρεία ηνπ Μεηξψνπ 

Φνξέσλ Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο
3
, θαη γίλεηαη κηα ζχληνκε αλαθνξά ην ηξαηεγηθφ 

ρέδην γηα ηελ Αλάπηπμε ηνπ Σνκέα ηεο Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο θαη 

Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο.  

Παξφιν πνπ είλαη επξέσο απνδεθηή ε αμία ηεο Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο ζηνλ 

Δπξσπατθφ ρψξν, ζηελ Διιάδα ε λνκηθή ζεζκνζέηεζή ηεο επηρεηξήζεθε κφιηο ην 2011 

κε ην λφκν 4019, ελψ ην ηξαηεγηθφ ρέδην γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ ηνκέα ηεο 

Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο ζπληάρζεθε κφιηο ηνλ Φεβξνπάξην 

ηνπ 2013.  

Οη φπνηεο πξνζπάζεηεο γηα ηελ ζεζκνζέηεζε ηνπ ρψξνπ ηεο θνηλσληθήο 

νηθνλνκίαο θαη θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θξίλνληαη κάιινλ απνζπαζκαηηθέο, 

ρσξίο λα θαηεπζχλνληαη απφ έλα ζπγθεθξηκέλν φξακα θαη ζηξαηεγηθφ ζρέδην. 

Παξάδεηγκα απνηειεί ν λφκνο 2716/99, πνπ αθνξά ηελ δεκηνπξγία θνηλσληθψλ 

ζπλεηαηξηζκψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο θαη θαη’ νπζία ζεζκνζεηεί ηελ ηδηαίηεξε λνκηθή 

κνξθή θαη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο κίαο πνιχ ζπγθεθξηκέλεο κνξθήο θνηλσληθήο 

επηρείξεζεο. 

Με ην λφκν 4019/11 «Κνηλσληθή Οηθνλνκία θαη Κνηλσληθή Δπηρεηξεκαηηθφηεηα 

θαη ινηπέο δηαηάμεηο», επηρεηξείηαη ε ζεζκνζέηεζε ηνπ ρψξνπ ηεο θνηλσληθήο 

νηθνλνκίαο θαη θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη παξάιιεια ζεζπίδεηαη κία λέα 

κνξθή θνηλσληθήο επηρείξεζεο, ε Κνηλσληθή πλεηαηξηζηηθή Δπηρείξεζε (Κνηλ..Δπ.). 

 

                                                           
3
 Σο μθτρϊο αυτό διατθρείται ςτο τμιμα Μθτρϊου Κοινωνικισ Οικονομίασ τθσ Διεφκυνςθσ Κοινωνικισ 

Προςταςίασ και Κοινωνικισ υνοχισ του Τπουργείου Εργαςίασ Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ 
Αλλθλεγγφθσ 



24 
 

 
 

3.1 Νομοθεηικψ Πλαίζιο 

 

3.1.1 Πποχπάπσοςζα νομοθεζία 

 

 Πξηλ ην λφκν 4019/2011, πξνεγήζεθαλ κία ζεηξά απφ λφκνπο πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηελ θνηλσληθή νηθνλνκία: 

 Ο λφκνο 1667/86 «Αζηηθνί πλεηαηξηζκνί θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, νξίδεη ηνλ ηξφπν ζχζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο 

ησλ αζηηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ. 

 Ο λφκνο 2716/1999 κε ηίηιν «Αλάπηπμε θαη Δθζπγρξνληζκφο ησλ ππεξεζηψλ 

Φπρηθήο Τγείαο θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, νξίδεη 

ηελ δεκηνπξγία θνηλσληθψλ ζπλεηαηξηζκψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο 

(Κνη..Π.Δ.), πνπ απνζθνπνχλ ζηελ θνηλσληθή έληαμε ησλ αηφκσλ κε 

ςπρνθνηλσληθά πξνβιήκαηα (Καζζαβέηεο, 2013). Ο λφκνο απηφο είλαη ε πξψηε 

κνξθή θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ εξγαζηαθήο ελζσκάησζεο πνπ εηζήρζε ζηελ 

Διιάδα. 

 Ο λφκνο 2810/2000 «Αγξνηηθέο πλεηαηξηζηηθέο Οξγαλψζεηο» αλαθέξεηαη ζηελ 

ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγία ησλ Αγξνηηθψλ πλεηαηξηζηηθψλ Οξγαλψζεσλ. 

 Ο λφκνο 4015/2011 «Θεζκηθφ πιαίζην γηα ηνπο αγξνηηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο, ηηο 

ζπιινγηθέο νξγαλψζεηο θαη ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα ηνπ αγξνηηθνχ θφζκνπ - 

Οξγάλσζε ηεο επνπηείαο ηνπ Κξάηνπο» ζπκπιεξψλεη ηνλ λφκν 2810/2000 θαη 

ξπζκίδεη ην πιαίζην ιεηηνπξγίαο θαη ειέγρνπ ησλ αγξνηηθψλ ζπλεηαηξηζηηθψλ 

νξγαλψζεσλ. 

 

3.1.2 Ο νψμορ 4019/2011 και η ζωζηαζη ηυν Κοιν..Δπ. 

 

Ζ θνηλσληθή νηθνλνκία είλαη εδψ θαη αξθεηά ρξφληα επξέσο δηαδεδνκέλε ζε 

επξσπατθφ θαη δηεζλέο επίπεδν, σο κέζν εξγαζηαθήο θαη θνηλσληθήο έληαμεο ηφζν ησλ 

αηφκσλ πνπ πιήηηνληαη απφ ηελ αλεξγία φζν θαη ησλ αηφκσλ πνπ αλήθνπλ ζηηο 
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εππαζείο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ. Χζηφζν κέρξη ην 2011 ζηελ Διιάδα, ππήξρε 

πεξηνξηζκέλε ζεζκηθή αλαγλψξηζε ηνπ ηνκέα ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο θαη 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο. 

θνπφο ηεο λνκνζεηηθήο ξχζκηζεο 4019/2011, είλαη ε ζεζκνζέηεζε ηνπ ρψξνπ 

ηεο Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο θαη Κνηλσληθήο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ε ζέζπηζε κηαο 

λέαο κνξθήο θνηλσληθήο επηρείξεζεο, πνπ βαζίδεηαη ζηνλ αζηηθφ ζπλεηαηξηζκφ, ηεο 

Κνηλσληθήο πλεηαηξηζηηθήο Δπηρείξεζεο (Κνηλ..Δπ.). Οη ζηφρνη ηνπ λφκνπ 4019 

είλαη: 

 Ζ δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ απαζρφιεζεο ζηνλ ηνκέα ηεο θνηλσληθήο 

νηθνλνκίαο γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηνπνίεζεο 

ζεκαληηθψλ ζηξσκάησλ ηνπ πιεζπζκνχ θαη ηδηαίηεξα ησλ επάισησλ 

θνηλσληθψλ νκάδσλ. 

 Ζ θαηαπνιέκεζε ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ θαη ησλ δηαθξίζεσλ κε ζηφρν 

ηελ έληαμε ησλ νκάδσλ απηψλ ζην θνηλσληθφ ζχλνιν. 

 Ζ αλάζρεζε ηεο αλεξγίαο. 

 Ζ παξνρή ζχγρξνλσλ, πνηνηηθψλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ. 

 Ζ ελίζρπζε ηεο ηνπηθήο αλάπηπμεο θαη ε πξνψζεζε ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο. (Βνπιή ησλ Διιήλσλ, 2011 , Καζζαβέηεο, 2013) 

 

3.1.2.1 Οπιζμόρ ηυν Κοιν..Δπ. 

 

Με βάζε ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν.4019/2011, νη Κνηλ..Δπ. ζεζπίδνληαη 

σο θνξείο ηεο Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο, κε ηελ κνξθή αζηηθνχ ζπλεηαηξηζκνχ 

θνηλσληθνχ ζθνπνχ. Δίλαη λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ (Ν.Π.Η.Γ.) κε 

πεξηνξηζκέλε επζχλε ησλ κειψλ θαη έρνπλ εκπνξηθή ηδηφηεηα (Καζζαβέηεο, 2013). Ζ 

Κνηλ..Δπ., σο επηρείξεζε, δηνηθείηαη ηζφηηκα απφ ηα κέιε ηεο θαη ην θέξδνο ηεο 

πξνέξρεηαη απφ δξάζεηο πνπ εμππεξεηνχλ απνθιεηζηηθά ην θνηλσληθφ ζπκθέξνλ (Start 

Up Greece, 2012). 
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3.1.2.2 Ένηαξη, Δςπαθείρ, Δςάλυηερ και Διδικέρ Ομάδερ Πληθςζμού 

 

ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λφκνπ 4019, δίδεηαη ν νξηζκφο ηεο 

«έληαμεο» σο «ε δηαδηθαζία ελζσκάησζεο αηόκσλ πνπ αλήθνπλ ζηηο εππαζείο νκάδεο 

ηνπ πιεζπζκνύ, θπξίσο κε ηελ πξνώζεζή ηνπο ζηελ απαζρόιεζε». Ζ δηαδηθαζία ηεο 

έληαμεο ησλ εππαζψλ νκάδσλ, απνηειεί ηνλ θπξηφηεξν ζηφρν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ λφκνπ 

θαη επηρεηξείηαη κέζσ ηεο πξνψζεζεο ηεο απαζρφιεζήο ηνπο κε ηελ ζχζηαζε θαη 

ιεηηνπξγία ησλ Κνηλ..Δπ. 

ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ, πξνζδηνξίδεηαη ε έλλνηα ησλ «Δππαζψλ 

Οκάδσλ Πιεζπζκνχ» θαζψο απηέο απνηεινχλ ηελ νκάδα ζηφρν ηεο παξνχζαο 

ξχζκηζεο. Όπσο αλαθέξεηαη ζην άξζξν «είλαη νη θνηλσληθέο νκάδεο πιεζπζκνύ, ησλ 

νπνίσλ ε ζπκκεηνρή ζηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή δσή δπζρεξαίλεηαη, είηε εμαηηίαο 

θνηλσληθώλ θαη νηθνλνκηθώλ πξνβιεκάησλ, είηε εμαηηίαο ζσκαηηθήο ή ςπρηθήο ή 

λνεηηθήο ή αηζζεηεξηαθήο αλαπεξίαο, είηε εμαηηίαο απξόβιεπησλ γεγνλόησλ, ηα νπνία 

επεξεάδνπλ ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ηεο ηνπηθήο ή επξύηεξα πεξηθεξεηαθήο νηθνλνκίαο». 

Γηα ηηο αλάγθεο ηνπ παξφληνο λφκνπ, γίλεηαη ε δηάθξηζε ησλ εππαζψλ νκάδσλ 

πιεζπζκνχ ζε δχν θαηεγνξίεο ηηο επάισηεο θαη ηηο εηδηθέο. Χο επάισηεο νξίδνληαη νη 

νκάδεο πιεζπζκνχ ησλ νπνίσλ ε έληαμε παξεκπνδίδεηαη απφ ζσκαηηθά θαη ςπρηθά 

αίηηα ή απφ παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά (άηνκα κε αλαπεξίεο, θπιαθηζκέλνη, 

απνθπιαθηζκέλνη, εμαξηεκέλα ή απεμαξηεκέλα άηνκα απφ νπζίεο, νξνζεηηθνί, αλήιηθνη 

παξαβάηεο θηι). Χο εηδηθέο νξίδνληαη νη νκάδεο πιεζπζκνχ ησλ νπνίσλ ε νκαιή έληαμε 

ζηελ αγνξά εξγαζίαο παξεκπνδίδεηαη απφ νηθνλνκηθά, θνηλσληθά θαη πνιηηηζκηθά αίηηα 

(αλαιθάβεηνη, θάηνηθνη παξακεζνξίνπ, κεηαλάζηεο, πξφζθπγεο, θαθνπνηεκέλεο 

γπλαίθεο θηι) (Ν. 4019 Άξζξν 1, παξ. 4). 

Ζ δηάθξηζε απηή θξίλεηαη αλαγθαία θαζψο, φπσο ζα θαλεί αθνινχζσο, ν λφκνο 

πξνβιέπεη δηαθνξνπνηεκέλεο ξπζκίζεηο κεηαμχ ησλ επάισησλ θαη εππαζψλ νκάδσλ. 

Απφ ηελ αηηηνινγηθή έθζεζε εμάιινπ ηνπ λφκνπ, θαζίζηαηαη ζαθέο φηη ν 

ζπγθεθξηκέλνο δηαρσξηζκφο εμππεξεηεί  

«πξνθεηκέλνπ λα απνηππσζεί ν ζθιεξόο ππξήλαο ησλ εππαζώλ νκάδσλ 

πνπ αθνξά ηηο επάισηεο νκάδεο, νη νπνίεο πθίζηαληαη κεγαιύηεξεο 

δπζθνιίεο ζηελ έληαμή ηνπο ηόζν ζηελ θνηλσληθή δσή ηεο ρώξαο, όζν θαη 
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ζηελ είζνδό ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ιόγσ ζσκαηηθώλ ή ςπρηθώλ 

αηηηώλ ή παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο» (Βνπιή ησλ Διιήλσλ, 2011: 3) 

 

3.1.2.3 Γιάκπιζη ηυν Κοιν..Δπ. 

 

χκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν.4019/2011, αλάινγα κε ηνλ 

εηδηθφηεξν ζθνπφ πνπ ππεξεηνχλ, νη Κνηλ..Δπ. κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ ζε ηξεηο 

θαηεγνξίεο: 

 Ένηαξηρ: Απηέο ζρεηίδνληαη κε ηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή έληαμε ησλ 

αηφκσλ πνπ αλήθνπλ ζε επάισηεο νκάδεο πιεζπζκνχ, φπσο απηέο έρνπλ 

πξνζδηνξηζηεί ζην άξζξν 1 παξ. 4. Πνζνζηφ 40% θαη’ ειάρηζην ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζε απηνχ ηνπ είδνπο ηηο επηρεηξήζεηο, ζα πξέπεη λα αλήθνπλ ζε 

θάπνηα απφ ηηο παξαπάλσ θνηλσληθέο νκάδεο. Οη Κνη..Π.Δ. ηνπ λφκνπ 

2716/1999, εληάζζνληαη ζην λνκνζεηηθφ πιαίζην ησλ Κνηλ..Δπ., δειαδή νη ήδε 

ππάξρνληεο, αιιά θαη εθείλνη νη νπνίνη ζα ζπζηαζνχλ, ζα δηέπνληαη απφ ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Ν.4019
4
. 

 Κοινυνικήρ Φπονηίδαρ: Οη ελ ιφγσ επηρεηξήζεηο, θαη ζχκθσλα κε ηνλ νξηζκφ 

ηεο «Κνηλσληθήο Φξνληίδαο» φπσο αλαθέξεηαη ζηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ 

λφκνπ, αθνξνχλ ηελ παξαγσγή πξντφλησλ θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ 

θνηλσληθνχ θαη πξνλνηαθνχ ραξαθηήξα ζε νκάδεο πιεζπζκνχ φπσο Α.κεΑ., 

ειηθησκέλνη, βξέθε, παηδηά θαη άηνκα κε ρξφληεο παζήζεηο. 

 ςλλογικοω και Παπαγυγικοω κοποω: Απηέο νη επηρεηξήζεηο, θαη ζχκθσλα 

κε ηνλ νξηζκφ ηνπ «πιινγηθνχ θνπνχ», φπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ παξ. 2 ηνπ 

άξζξνπ 1 ηνπ λφκνπ, αθνξνχλ ηελ παξαγσγή πξντφλησλ θαη ηελ παξνρή 

ππεξεζηψλ κε ζηφρν ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηεο ζπιινγηθφηεηαο
5
 θαη 

ηελ πξναγσγή ηνπ ηνπηθνχ θαη ζπιινγηθνχ ζπκθέξνληνο, ηεο θνηλσληθήο 

ζπλνρήο θαη ηεο απαζρφιεζεο. 

                                                           
4
 Ωςτόςο, ειδικά για τουσ Κοι..Π.Ε. εφαρμόηονται πρωτίςτωσ οι διατάξεισ του άρκρου 12 του 

Ν.2716/1999 και επί των λοιπϊν κεμάτων ο Ν.4019 (Άρκρο 2, παρ. 2 περ. α). 
5
 Ωσ τζτοιεσ δράςεισ νοοφνται ιδίωσ οι πολιτιςτικζσ, οι περιβαλλοντικζσ, οι οικολογικζσ δραςτθριότθτεσ, 

θ αξιοποίθςθ και ανάδειξθ τοπικϊν προϊόντων, θ παροχι κοινωνικϊν υπθρεςιϊν (Άρκρο 1 παρ. 2). 
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3.1.2.4 ύζηαζη ηυν Κοιν..Δπ. 

 

ην άξζξν 3 ηνπ λφκνπ, ξπζκίδνληαη ηα δεηήκαηα αλαθνξηθά κε ηελ ζχζηαζε 

ησλ Κνηλ..Δπ.. Αθνινπζείηαη ην λνκηθφ ζρήκα ηνπ αζηηθνχ ζπλεηαηξηζκνχ, φπσο 

θαζνξίδεηαη απφ ηνλ λφκν 1667/1986, εθηφο εάλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά απφ ηνλ παξφληα 

λφκν
6
. Ζ ίδξπζε κηαο Κνηλ..Δπ. πξνυπνζέηεη ηελ θαηαρψξεζή ηεο ζην κεηξψν 

Κνηλσληθήο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο (Ν. 4019 πεξ. α, παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 14). Σν κεηξψν 

απηφ είλαη έλα απφ ηα δχν κεηξψα πνπ απνηεινχλ ην Μεηξψν Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο 

ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λφκνπ θαη ζε απηφ εγγξάθνληαη ππνρξεσηηθά νη ζεζκνζεηεκέλεο 

Κνηλ..Δπ. θαη νη ζεζκνζεηεκέλνη Κνη..Π.Δ.  

Γηα ηελ ζχζηαζε κηαο Κνηλ..Δπ. απαηηείηαη: 

 Έλα θαηαζηαηηθφ ην νπνίν ππνγξάθεηαη απφ ηνπιάρηζηνλ 7 πξφζσπα, εάλ 

πξφθεηηαη γηα Κνηλ..Δπ. Έληαμεο θαη απφ ηνπιάρηζηνλ 5 πξφζσπα εάλ 

πξφθεηηαη γηα Κνηλ..Δπ. Κνηλσληθήο Φξνληίδαο ή πιινγηθνχ θνπνχ. Σν 

θαηαζηαηηθφ απηφ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηηο απνιχησο αλαγθαίεο ζχκθσλα 

κε ηνλ λφκν δηαηάμεηο, φπσο απηέο έρνπλ θαζνξηζηεί ζην άξζξν 138, παξ. ΗΓ ηνπ 

Ν. 4052
7
 
8
. 

 Ζ θαηαρψξεζή ηεο ζην Μεηξψν Κνηλσληθήο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο ηνπ άξζξνπ 

14 παξ.1 πεξ. α. (άξζξν 138, παξ. ΗΓ Ν. 4052). 

 

 

                                                           
6
 Ωςτόςο ρυκμιςτικι προτεραιότθτα αποδίδεται ςτον νόμο 4019, και μόνο τα ηθτιματα που δεν 

ρυκμίηονται από αυτόν υπάγονται ςτισ διατάξεισ του νόμου 1667. 
7
 Η παρ. ΙΓ του Ν. 4052/2012 τροποποιεί οριςμζνεσ διατάξεισ του Ν. 4019. 
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ΚΟΙΝ..ΕΠ., Διάλυςθ –Εκκακάριςθ ΚΟΙΝ..ΕΠ., Γενικζσ διατάξεισ, Μεταβατικζσ διατάξεισ, φνκεςθ 
προςωρινισ διοικοφςασ επιτροπισ του ΚΟΙΝ..ΕΠ., Εξουςιοδοτιςεισ Ιδρυτικά μζλθ ΚΟΙΝ..ΕΠ.  
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3.1.2.5 Μέλη ηυν Κοιν..Δπ. 

 

Ζ ηδηφηεηα ηνπ κέινπο ζε κηα Κνηλ..Δπ., απνθηάηαη θαηά ηελ ίδξπζε, αιιά θαη 

κεηά απφ απηή, θαηφπηλ ππνβνιήο αίηεζεο απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν. Βάζεη ηεο παξ. 3 

ηνπ άξζξνπ 3, ηα λνκηθά πξφζσπα επηηξέπεηαη λα έρνπλ κηα πεξηνξηζκέλε ζπκκεηνρή 

ζε κηα Κνηλ..Δπ., πξνθεηκέλνπ λα δίδεηαη πξνηεξαηφηεηα ζηελ πξσηνβνπιία ησλ 

θπζηθψλ πξνζψπσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα ε ζπκκεηνρή ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ δελ 

επηηξέπεηαη λα ππεξβαίλεη ην 1/3 ησλ κειψλ ηεο Κνηλ..Δπ., θαη δελ επηηξέπεηαη ε 

ζπκκεηνρή ζε απηή Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Ο.Σ.Α.) θαη ησλ λνκηθψλ 

πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ (Ν.Π.Γ.Γ.) πνπ ππάγνληαη ζε απηνχο. Ν.Π.Γ.Γ. κπνξνχλ 

λα ζπκκεηέρνπλ κφλν ζε Κνηλ..Δπ. Έληαμεο θαη θαηφπηλ έγθξηζεο ηνπ θνξέα πνπ ηα 

επνπηεχεη. 

Σα ηδξπηηθά κέιε γίλνληαη κέιε ησλ Κνηλ..Δπ., κε ηελ ππνγξαθή ηνπ 

θαηαζηαηηθνχ. Γεληθά, ε εγγξαθή λέσλ κειψλ είλαη ειεχζεξε, εθφζνλ νη 

ελδηαθεξφκελνη ηθαλνπνηνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ έρεη ζέζεη ν λφκνο θαη ην 

θαηαζηαηηθφ. Ζ είζνδνο ησλ λέσλ κειψλ δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο 4,5 θαη 6 ηνπ λφκνπ 

1667/1986. Οη εθάζηνηε ελδηαθεξφκελνη ζα πξέπεη λα θαηαζέζνπλ αίηεζε πξνο ην 

δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην, ε νπνία δχλαηαη λα εγθξηζεί απφ απηφ ζηελ επφκελε γεληθή 

ζπλέιεπζε. Δπηπιένλ ε παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν. 4019, αλαθέξεηαη ζηελ 

απψιεηα ηεο ηδηφηεηαο ηνπ κέινπο απφ ηελ Κνηλ..Δπ.. Απηή επέξρεηαη θαηφπηλ 

απνρψξεζεο, απνβνιήο ή κεηαβίβαζεο ηεο ζπλεηαηξηζηηθήο κεξίδαο θαη νδεγεί ζε 

αιιαγή ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο επηρείξεζεο.  

Σέινο ηα κέιε ηεο Κνηλ..Δπ. κπνξεί λα εξγάδνληαη ζε απηή, λα ακείβνληαη γηα 

ηελ παξερφκελε εξγαζία ηνπο, ελψ δηέπνληαη απφ δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο φπσο 

απηά πξνζδηνξίδνληαη απφ ηελ εθάζηνηε ηξέρνπζα εξγαηηθή λνκνζεζία (Ν. 4019 Άξζξν 

4, παξ. 6). 

 

3.1.2.6 ςνεηαιπιζηικέρ μεπίδερ ηυν Κοιν..Δπ. 

 

Σν θεθάιαην ηεο Κνηλ..Δπ. δηαηξείηαη ζε «ζπλεηαηξηζηηθέο κεξίδεο». Ο αξηζκφο 

ηνπο, θαζψο θαη ε νλνκαζηηθή ηνπο αμία, πνπ είλαη ε ίδηα γηα θάζε κεξίδα, 
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θαζνξίδνληαη ζην θαηαζηαηηθφ ηεο Κνηλ..Δπ. (Ν. 4019 Άξζξν 3, παξ. 5). Κάζε κέινο 

ηεο Κνηλ..Δπ. δηαζέηεη ππνρξεσηηθά ηνπιάρηζηνλ κία ζπλεηαηξηζηηθή κεξίδα, πνπ 

απνηειεί ηελ ειάρηζηε ρξεκαηηθή ζπκκεηνρή ηνπ ζην θεθάιαην ηεο επηρείξεζεο. 

Γίδεηαη ε δπλαηφηεηα λα απνθηήζεη θάπνην κέινο πεξηζζφηεξεο πξναηξεηηθέο 

ζπλεηαηξηζηηθέο κεξίδεο, ρσξίο φκσο απηέο λα ηνπ απνδίδνπλ επηπιένλ δηθαίσκα ςήθνπ 

(Ν. 4019 Άξζξν 3, παξ. 6). Ζ δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο κε πξναηξεηηθέο κεξίδεο 

ιεηηνπξγεί πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο ηεο Κνηλ..Δπ. απφ 

πξφζσπα πνπ έρνπλ απηή ηελ δηάζεζε θαη ηελ δπλαηφηεηα (Βνπιή ησλ Διιήλσλ, 

2011). Αθφκα, ηα κέιε ηεο Κνηλ..Δπ. πνπ αλήθνπλ ζηηο εππαζείο νκάδεο, θαη 

εξγάδνληαη ζε απηή, κπνξνχλ λα αλαιάβνπλ ηελ ζπλεηαηξηζηηθή κεξίδα έλαληη ηεο 

εξγαζίαο ηνπο (ibid.). 

 

3.1.2.7 Οπγανυηική δομή ηυν Κοιν..Δπ. 

 

Δθηειεζηηθφ δηνηθεηηθφ φξγαλν ηεο Κνηλ..Δπ. είλαη ε Γηνηθνχζα Δπηηξνπή πνπ 

δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 θαη ηηο παξαγξάθνπο 1,3,4,5,6,7 ηνπ άξζξνπ 5 

ηνπ Ν.1667/1986 (Α’ 196), κε ηελ επηθχιαμε ηνπ Ν.4019/2011 (άξζξν 5). Ζ Γεληθή 

πλέιεπζε
9
 ησλ κειψλ είλαη ην αλψηαην φξγαλν κηαο Κνηλ..Δπ. κε ην ηεθκήξην ηεο 

γεληθήο αξκνδηφηεηαο, επνκέλσο απνθαζίδεη γηα θάζε απφθαζε πνπ δελ ππάγεηαη ζηελ 

αξκνδηφηεηα θάπνηνπ άιινπ νξγάλνπ θαη έρεη ηελ επνπηεία θαη ηνλ έιεγρν ησλ 

νξγάλσλ ηεο Γηνίθεζεο.  

Ζ Γηνηθνχζα Δπηηξνπή εθιέγεηαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε, απνηειείηαη 

ηνπιάρηζηνλ απφ ηξία κέιε (θαη φρη πέληε φπσο ζπκβαίλεη κε ηνπο αζηηθνχο 

                                                           
9
 τθν αρμοδιότθτα τθσ Γ.. υπάγονται: 

 Η Σροποποίθςθ του καταςτατικοφ. 

 Η υγχϊνευςθ, θ παράταςθ τθσ διάρκειασ, θ διάλυςθ και θ αναβίωςθ τθσ Κοιν..Επ. 

 Η Ζγκριςθ των ειδικϊν κανονιςμϊν εργαςίασ και προςωπικοφ. 

 Η υμμετοχι ςε εταιρεία και αποχϊρθςθ από αυτι. 

 Η ρφκμιςθ των γενικϊν όρων τθσ δραςτθριότθτάσ τθσ, με βάςθ τουσ ςκοποφσ τθσ και ειδικά 
τθσ ςυγκζντρωςθσ και τθσ από κοινοφ πϊλθςθσ προϊόντων. 

 Η Ζγκριςθ του ιςολογιςμοφ και των αποτελεςμάτων χριςθσ. 

 Η εκλογι και θ απαλλαγι κάκε ευκφνθσ από τθν Διοικοφςα Επιτροπι. 

 Η επιβολι ειςφοράσ ςτα μζλθ για τθν αντιμετϊπιςθ ζκτακτων ι άλλων εξαιρετικϊν 
καταςτάςεων. (Καςςαβζτθσ, 2013) 
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ζπλεηαηξηζκνχο) θαη απαξηίδεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ηα κέιε ηεο ελψ, ζε πεξίπησζε 

ηξηκεινχο επηηξνπήο, νη απνθάζεηο ιακβάλνληαη κε πιεηνςεθία ησλ δχν κειψλ. 

πλεδξηάδεη ππνρξεσηηθά ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ηνλ κήλα ή φπνηε θξηζεί αλαγθαίν απφ 

ην 1/3 ησλ κειψλ ηεο. χκθσλα κε ην άξζξν 5 ηνπ Ν. 4019, ε Γεληθή πλέιεπζε ησλ 

κειψλ ζπλέξρεηαη κε ζρεηηθή απφθαζε ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηεο Κνηλ..Δπ. 

ηαθηηθψο, κία ηνπιάρηζηνλ θνξά θάζε ρξφλν, θαη κέζα ζε δηάζηεκα ηξηψλ κελψλ απφ 

ηε ιήμε ηεο νηθνλνκηθήο ρξήζεο. Ζ Γεληθή πλέιεπζε ησλ κειψλ ζπλέξρεηαη εθηάθησο 

εθφζνλ ππνβιεζεί ζρεηηθφ αίηεκα κε ζπγθεθξηκέλν ζέκα πξνο ηε Γηνηθνχζα Δπηηξνπή 

ηεο Κνηλ..Δπ. απφ ην 1/3 ησλ κειψλ. 

 

3.1.2.8 Οικονομικά ηυν Κοιν..Δπ. 

 

χκθσλα κε ην άξζξν 8 ηνπ Ν.4019/2011, νη πφξνη ησλ Κνηλ..Δπ. κπνξεί λα 

είλαη νη ζπλεηζθνξά ησλ κειψλ ηεο έλαληη απφθηεζεο ζπλεηαηξηζηηθψλ κεξίδσλ, 

δσξεέο ηξίησλ, έζνδα απφ ηελ αμηνπνίεζε ηεο πεξηνπζίαο ηεο θαη απφ ηελ 

επηρεηξεκαηηθή ηεο δξαζηεξηφηεηα, θεθάιαηα απφ Φνξείο θαη Οξγαληζκνχο ηνπ 

Γεκνζίνπ ή ηνπ επξχηεξνπ Γεκφζηνπ Σνκέα θαη θάζε άιιν έζνδν απφ ηελ αλάπηπμε 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο βάζεη θαηαζηαηηθνχ (Βνπιή ησλ Διιήλσλ, 2011). 

 χκθσλα κε ην άξζξν 9 ηνπ ίδηνπ λφκνπ, θαζνξίδεηαη ε πξφζβαζε ησλ 

Κνηλ..Δπ. ζην Σακείν Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο. Σν ελ ιφγσ ηακείν έρεη σο ζηφρν ηελ 

πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο θαη επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ζε απηή ηελ 

θαηεχζπλζε δηεπθνιχλεη ηελ πξφζβαζε ζηελ ρξεκαηνδφηεζε ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ 

νξγαληζκψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο. Ζ 

εγγξαθή ζην Μεηξψν Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο ζπλεπάγεηαη θαη πξφζβαζε ησλ 

Κνηλ..Δπ. ζε ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία φπσο ηνπ Δζληθφ Σακείν Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο 

θαη Αλάπηπμεο (ΔΣΔΑΝ) θαη ηνλ Αλαπηπμηαθφ Νφκν. 

ρεηηθά κε ηα θέξδε ηεο επηρείξεζεο, ην άξζξν 7 πξνβιέπεη ηνλ ηξφπν δηαλνκήο 

ηνπο. Σα θέξδε ηεο Κνηλσληθήο πλεηαηξηζηηθήο Δπηρείξεζεο δελ δηαλέκνληαη ζηα κέιε 

ηεο, εθηφο αλ ηα κέιε απηά είλαη θαη εξγαδφκελνη ζε απηή. Σα θέξδε δηαηίζεληαη 

εηεζίσο θαηά πνζνζηφ 5% γηα ην ζρεκαηηζκφ απνζεκαηηθνχ, θαηά πνζνζηφ έσο 35% 

δηαλέκνληαη ζηνπο εξγαδνκέλνπο ηεο επηρείξεζεο σο θίλεηξν παξαγσγηθφηεηαο, 



32 
 

 
 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην θαηαζηαηηθφ ηνπο, θαη ην ππφινηπν δηαηίζεηαη γηα ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο θαη ηε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο. 

Οη εξγαδφκελνη ζηηο Κνηλσληθέο πλεηαηξηζηηθέο Δπηρεηξήζεηο, νη νπνίνη 

αλήθνπλ ζηηο Δπάισηεο Οκάδεο Πιεζπζκνχ θαη ιακβάλνπλ επίδνκα πξφλνηαο ή 

επηδφκαηα επαλέληαμεο ή νπνηαζδήπνηε κνξθήο λνζήιην ή παξνρή, ζπλερίδνπλ λα 

εηζπξάηηνπλ ηηο παξνρέο απηέο ηαπηφρξνλα κε ηελ ακνηβή ηνπο απφ ηελ Κνηλ..Δπ.. 

Δπίζεο νη Κνηλ..Δπ. κπνξνχλ λα εληάζζνληαη ζε πξνγξάκκαηα ζηήξημεο ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ζε πξνγξάκκαηα ηνπ Οξγαληζκνχ Απαζρφιεζεο Δξγαηηθνχ 

Γπλακηθνχ (Ο.Α.Δ.Γ.) γηα ηε ζηήξημε ηεο εξγαζίαο θαη ζηηο θάζε είδνπο ελεξγεηηθέο 

πνιηηηθέο απαζρφιεζεο (Ν. 4019 Άξζξν 10 παξ.4). 

 

3.1.2.9 Έλεγσορ και κςπώζειρ επί ηυν Κοιν..Δπ. 

 

ην άξζξν 11 ηνπ λφκνπ 4019/2011, αλαθέξεηαη ε επνπηηθή αξκνδηφηεηα ησλ 

ππαιιήισλ ηνπ Μεηξψνπ Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο θαη ησλ ππάιιεισλ ησλ 

Γηεπζχλζεσλ Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ ησλ Πεξηθεξεηψλ
10

. Οη αξκφδηνη ππάιιεινη κπνξνχλ 

λα πξαγκαηνπνηνχλ ειέγρνπο απηεπαγγέιησο ή χζηεξα απφ αίηεζε θαη θαηαγγειία 

ελδηαθεξφκελνπ πξνζψπνπ ή θαηφπηλ ζρεηηθήο ελεκέξσζεο απφ ηελ Γεληθή 

Γξακκαηεία Καηαλαισηή έπεηηα απφ θαηαγγειία. Δάλ απφ ηνλ έιεγρν πξνθχςεη 

παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ επηβάιιεηαη πξφζηηκν. 

 

 

 

                                                           
10

 Οι υπάλλθλοι μποροφν: 

•Να καλοφν τουσ εκπροςϊπουσ των Κοιν..Επ. να παρζχουν ζγγραφα και πλθροφορίεσ. 

•Να ζχουν πρόςβαςθ κατά τουσ ελζγχουσ ςε ζγγραφα και άλλα ςτοιχεία που τθροφνται ςε 
οποιαδιποτε μορφι, ςτθν εγκατάςταςθ τθσ Κοιν..Επ., εφόςον αυτά δεν εμπίπτουν κατά προφανι 
τρόπο ςε επαγγελματικό ι άλλο απόρρθτο και δεν ςυνιςτοφν ευαίςκθτα προςωπικά δεδομζνα.  

•Να ενεργοφν ζρευνεσ ςτουσ χϊρουσ των Κοιν..Επ. και να προβαίνουν ςε καταςχζςεισ εγγράφων, 
ςυμπεριλαμβανομζνων και των θλεκτρονικϊν μζςων αποκικευςθσ, εφόςον τοφτο επιβάλλεται για τον 
ζλεγχο των παραβάςεων. 
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3.1.2.10 Δνώζειρ και διάλςζη ηυν Κοιν..Δπ. 

 

Οη Κνηλ..Δπ. κπνξεί λα ζπλεξγαζηνχλ κεηαμχ ηνπο θαη λα δεκηνπξγήζνπλ 

δίθηπα ζπλεξγαζίαο. Ζ ζπλεξγαζία απνθαζίδεηαη θαηφπηλ απφθαζεο ηεο Γηνηθνχζαο 

Δπηηξνπήο. Σα δίθηπα απηά δελ έρνπλ δηαθξηηή λνκηθή πξνζσπηθφηεηα. Αθφκα, νη 

Κνηλ..Δπ. κπνξνχλ λα ζπκπξάμνπλ δεκηνπξγψληαο θνηλνπξαμίεο θαη ζπλεηαηξηζκνχο, 

ελψζεηο θαη θεληξηθέο ελψζεηο, θαζψο θαη επξσπατθνχο ζπλεηαηξηζκνχο ή επξσπατθνχο 

νκίινπο (Ν. 4019 Άξζξν 12 παξ.1). 

Βάζεη ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Ν.4019/2011, κηα Κνηλ..Δπ. ιχεηαη εάλ ηα κέιε ηεο 

κεησζνχλ θάησ απφ ην ειάρηζην φξην ζχκθσλα κε ηνλ λφκν. Ζ ιχζε κπνξεί επίζεο λα 

παξέιζεη θαηφπηλ ηειεζίδηθεο απφθαζεο απφ ην Μνλνκειέο Πξσηνδηθείν, ζε 

πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί παξάβαζε λνκηθψλ δηαηάμεσλ. 

 

3.2 Ζ παποωζα καηάζηαζη ηυν Κοιν..Δπ. ζηην Δλλάδα 

 

3.2.1 Οι Κοιν..Δπ ζηην Δλλάδα ζε απιθμοωρ 

 

Ο λφκνο 4019/2011, φπσο αλαθέξζεθε, ζεζπίδεη ηελ ζχζηαζε ηνπ Γεληθνχ 

Μεηξψνπ Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο (Άξζξν 14) ην νπνίν βξίζθεηαη ππφ ηνλ έιεγρν ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο. Πεξηιακβάλεη δχν επί κέξνπο κεηξψα: Σν Μεηξψν Κνηλσληθήο 

Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο πνπ εγγξάθνληαη ππνρξεσηηθά νη Κνηλ..Δπ θαη νη Κνη..Π.Δ., 

θαη ην Δηδηθφ Μεηξψν άιισλ Φνξέσλ Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο ζην νπνίν εγγξάθνληαη 

πξναηξεηηθά πθηζηάκελεο λνκηθέο κνξθέο πνπ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα ηεο πεξίπησζεο β΄ 

ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ Άξζξνπ 14. Σν Γεληθφ Μεηξψν Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο 

ηδξχζεθε ην 2012 θαη κέρξη ηνλ Ηνχλην ηνπ 2015, πεξηιακβάλεη 784 θαηαρσξήζεηο, εθ 

ησλ νπνίσλ νη 12 αθνξνχλ ην Δηδηθφ Μεηξψν, ελψ νη 772 ην Μεηξψν Κνηλσληθήο 

Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο.  

Απφ ηηο θαηαρσξήζεηο ζην Μεηξψν Κνηλσληθήο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο νη 756 

αθνξνχλ Κνηλ..Δπ θαη 16 Κνη..Π.Δ. ηηο θαηαρσξήζεηο πεξηιακβάλνληαη φζεο 

Κνηλ..Δπ. θαη φζνη Κνη..Π.Δ. εγγξάθεθαλ απφ ην 2012 έσο ηηο 24 Ηνπλίνπ ηνπ 2015. 
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Οη θαηαρσξήζεηο πεξηιακβάλνπλ ηφζν ηνπο Κνη..Π.Δ. θαη ηηο Κνηλ..Δπ. πνπ είλαη 

ελεξγνί, φζν θαη απηνχο πνπ έρνπλ δηαγξαθεί απφ ην Μεηξψν. Σα ζρήκαηα
11

 πνπ 

αθνινπζνχλ πξνέθπςαλ θαηφπηλ επεμεξγαζίαο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ Μεηξψνπ Φνξέσλ 

ηεο Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο (θαηαρσξήζεηο έσο 24/06/2015). Γηα ηα ζρήκαηα 1 έσο 4 

ιακβάλνληαη ππφςε κφλν νη ελεξγέο Κνηλ..Δπ. ελψ ζηα ζρήκαηα 5 θαη 6, ζα 

ζπκπεξηιεθζνχλ θαη φζεο κέρξη ηψξα δηαγξάθεθαλ απφ ην κεηξψν. 

Σν ρήκα 1 βαζίδεηαη ζε ζηνηρεία ηνπ κεηξψνπ κέρξη ηνλ Ηνχλην ηνπ 2015, θαη 

παξνπζηάδεη ηελ θαηαλνκή ησλ ελεξγψλ Κνηλ..Δπ κεηαμχ ησλ ηξηψλ δηαθνξεηηθψλ 

ηχπσλ («έληαμεο», «θνηλσληθήο θξνληίδαο», «ζπιινγηθνχ θαη παξαγσγηθνχ ζθνπνχ») 

ελψ ην ρήκα 2 παξνπζηάδεη ηελ πνζνζηηαία θαηαλνκή ησλ ελεξγψλ Κνηλ..Δπ ζηηο 

ηξεηο θαηεγνξίεο. Όπσο θαίλεηαη απφ ηα παξαθάησ δηαγξάκκαηα, ηνλ Ηνχλην ηνπ 2015 ε 

πιεηνςεθία ησλ ελεξγψλ Κνηλ..Δπ πνπ ήηαλ εγγεγξακκέλεο ζην κεηξψν ήηαλ 

ζπιινγηθνχ θαη παξαγσγηθνχ ζθνπνχ. 

 

ρήκα 1: Υαξηνγξάθεζε ησλ ελεξγψλ Κνηλ..Δπ. αλά θαηεγνξία  

                                                           
11

 Η επεξεργαςία και θ απεικόνιςθ πραγματοποιικθκε από τον ςυγγραφζα 



35 
 

 
 

 

ρήκα 2: Υαξηνγξάθεζε ησλ ελεξγψλ Κνηλ..Δπ αλά θαηεγνξία (Πνζνζηηαία 

θαηαλνκή)  

 

ρήκα 3: Υαξηνγξάθεζε ησλ ελεξγψλ Κνηλ..Δπ αλά πεξηθέξεηα  
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ρήκα 4: Υαξηνγξάθεζε ησλ ελεξγψλ Κνηλ..Δπ αλά πεξηθέξεηα (Πνζνζηηαία 

θαηαλνκή)  

Αλαθνξηθά κε ηελ γεσγξαθηθή θαηαλνκή ησλ ελεξγψλ Κνηλ..Δπ, παξαηεξείηαη 

κεγαιχηεξε ζπγθέληξσζε (>50%) θνληά ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα ηεο Αζήλαο θαη ηεο 

Θεζζαινλίθεο, ελψ ηα πνζνζηά ησλ ελεξγψλ Κνηλ..Δπ. είλαη κηθξφηεξα ζηελ 

ππφινηπε Διιάδα (ρήκα 3 θαη 4). 

Ζ έκθαζε ζηελ αλάπηπμε ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο θαη επηρεηξεκαηηθφηεηαο 

πνπ δφζεθε ηα ηειεπηαία ρξφληα, ηφζν ζε επξσπατθφ, φζν θαη ζε εζληθφ επίπεδν κε 

νξφζεκν ηελ ζεζκνζέηεζε ηνπ λφκνπ 4019/2011, είρε σο απνηέιεζκα λα απμεζνχλ 

ζεκαληηθά νη εγγξαθέο ησλ Κνηλ..Δπ. ζην κεηξψν (ρήκα 5). Σν 2012 εγγξάθεθαλ 

κφιηο 102 ηέηνηεο επηρεηξήζεηο. Σν 2013 εγγξάθεθαλ 266 θαη ην 2014 εγγξάθεθαλ 310 

Κνηλ..Δπ. Απφ απηέο πνπ εγγξάθεθαλ ην 2012, ελεξγέο έσο ηνλ Ηνχλην ηνπ 2015 

παξακέλνπλ 73, ελψ απφ φζεο εγγξάθεθαλ ηα έηε 2013 θαη 2014, ελεξγέο παξακέλνπλ 

179 θαη 214 αληίζηνηρα. Σν ζρήκα 6 παξνπζηάδεη ηνλ αξηζκφ ησλ εγγξαθψλ αλά 

θαηεγνξία θαη αλά έηνο. Δίλαη εκθαλέο φηη δηαρξνληθά ε πιεηνςεθία ησλ εγγξαθψλ 

αθνξά Κνηλ..Δπ. πιινγηθνχ θαη Παξαγσγηθνχ θνπνχ. 
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ρήκα 5: Αξηζκφο Δγγξαθψλ Κνηλ..Δπ αλά έηνο 

 

ρήκα 6: Αξηζκφο Δγγξαθψλ Κνηλ..Δπ αλά θαηεγνξία θαη αλά έηνο 
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Παξά ηελ αχμεζε ησλ εγγξαθψλ Κνηλ..Δπ ζην κεηξψν ηα ηειεπηαία ρξφληα, 

214 επηρεηξήζεηο έρνπλ δηαγξαθεί. Αθφκα, απφ φζεο παξακέλνπλ ελεξγέο ζην κεηξψν, 

ππνινγίδεηαη φηη έλαο κηθξφηεξνο αξηζκφο απφ απηέο είλαη νπζηαζηηθά ιεηηνπξγηθέο 

(Balourdos and Geormas, 2012).  

Σα απνηειέζκαηα γηα ηηο Κνηλ..Δπ γηα ην 2015 είλαη επνίσλα θαζψο, κέρξη θαη 

ηνλ Ηνχλην έρνπλ εγγξαθεί 66 λέεο Κνηλ..Δπ. ζην κεηξψν. ηελ δηαηήξεζε ηεο 

αλνδηθήο πνξείαο ηνπ αξηζκνχ ησλ Κνηλ..Δπ κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ θαη ηα 

πξνγξάκκαηα Σνπηθψλ ρεδίσλ Γξάζεο γηα ηελ Απαζρφιεζε (ΣνπΑ)
12

 θαη Σνπηθψλ 

Γξάζεσλ Κνηλσληθήο Έληαμεο γηα Δπάισηεο Οκάδεο (ΣΟΠ-ΔΚΟ)
13,14

, εθφζνλ 

εμαθνινπζήζνπλ λα ηζρχνπλ θαη κεηά ην έηνο 2015 ή αληηθαηαζηαζνχλ απφ αλάινγεο 

δξάζεηο. 

ε γεληθέο γξακκέο, ηα παξαπάλσ ζηαηηζηηθά ππνδεηθλχνπλ φηη βαζκηαία 

απμάλεηαη o αξηζκφο ησλ Κνηλ..Δπ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν. Ζ 

εμέιημε απηή δχλαηαη λα δηαδξακαηίζεη ζεκαληηθφ ξφιν θαη λα ζπκβάιεη ζηελ 

                                                           
12

 Σα ΣοπΑ (Σοπικά χζδια Απαςχόλθςθσ, προςαρμοςμζνα ςτισ ανάγκεσ των τοπικϊν αγορϊν 
εργαςίασ), αποτελοφν τμιματα του Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ του ΕΠΑ «Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου 
Δυναμικοφ» 2007-2013». Αντικείμενό τουσ είναι «θ ενεργοποίθςθ και κινθτοποίθςθ των τοπικϊν 
φορζων με ςτόχο τθν εξαςφάλιςθ τθσ δθμιουργίασ κζςεων απαςχόλθςθσ για ανέργους, ωσ 
αποτζλεςμα διάγνωςθσ εξειδικευμζνων τοπικϊν αναγκϊν και ανάδειξθσ των αναπτυξιακϊν 
δυνατοτιτων ςτισ περιοχζσ παρζμβαςθσ.» (Αναπτυξιακι φμπραξθ – «ΧΩΡΙ ΔΙΑΚΡΙΗ», χ.χ.). κοπόσ 
τουσ είναι θ ανάδειξθ νζων μορφϊν επιχειρθματικότθτασ και θ ενίςχυςθ νζων επιχειρθματιϊν. 
Περιλαμβάνουν ενζργειεσ όπωσ κατάρτιςθ, επιμόρφωςθ, ςυμβουλευτικι κτλ. Απϊτεροσ ςτόχοσ τουσ 
είναι μετά το πζρασ τθσ διαδικαςίασ, οι ωφελοφμενοι να δφνανται: 

 Να ιδρφςουν μια επιχείρθςθ 

 Να αποκτιςουν τισ προχποκζςεισ για να διεκδικιςουν επιδότθςθ από επενδυτικά 
προγράμματα 

 Να αποκτιςουν κατάλλθλεσ δεξιότθτεσ προσ κάλυψθ των αναγκϊν των τοπικϊν επιχειριςεων 
που κα τουσ προςλάβουν.  (Αναπτυξιακι φμπραξθ – «ΧΩΡΙ ΔΙΑΚΡΙΗ», χ.χ.) 

13
 Σα ΣΟΠ-ΕΚΟ (Σοπικζσ Δράςεισ Κοινωνικισ Ζνταξθσ για Ευάλωτεσ Ομάδεσ) ζχουν ωσ ςτόχο να 

εντάξουν ι να επανεντάξουν ανζργουσ, που ανικουν ςε ευάλωτεσ κοινωνικζσ ομάδεσ, ςτθν αγορά 
εργαςίασ. Εκτόσ από τθν δθμιουργία νζων κζςεων απαςχόλθςθσ, ςκοπόσ τουσ είναι οι ωφελοφμενοι: 

 Να τοποκετθκοφν ςε ιδθ υφιςτάμενεσ επιχειριςεισ 

 Να ιδρφςουν επιχειριςεισ 

 Να αποκτιςουν τισ προχποκζςεισ για να διεκδικιςουν επιδότθςθ από επενδυτικά 
προγράμματα 

 Να αποκτιςουν κατάλλθλεσ δεξιότθτεσ προσ κάλυψθ των αναγκϊν των τοπικϊν επιχειριςεων 
που κα τουσ προςλάβουν.  (Τπουργείο Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Πρόνοιασ, 2012) 

14
 τα προγράμματα ΣοπΑ και ΣοπΕΚΟ μποροφν να υποβάλλουν αίτθςθ για επιχοριγθςθ Κοινωνικζσ 

υνεταιριςτικζσ Επιχειριςεισ (Κοινεπ) που ζχουν ιδρυκεί ςτα πλαίςια των δράςεων ΣοπΑ ι ΣοπΕΚΟ 
και επικυμοφν να προςλάβουν μζλθ τουσ ωσ εργαηόμενουσ (ΕΠΑ, 2014b). 
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δηακφξθσζε λέσλ ζπλζεθψλ ζηνλ ηνκέα ηεο Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο θαη 

Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο.  

 

3.2.2 ηπαηηγικψ σέδιο για ηην Ανάπηςξη ηος Σομέα ηηρ Κοινυνικήρ 

Δπισειπημαηικψηηηαρ 

 

Απφ ηελ έσο ηψξα κειέηε ηεο Κνηλσληθήο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο γίλεηαη 

αληηιεπηφ φηη είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο ηνκέαο γηα ηελ θνηλσληθννηθνλνκηθή έληαμε 

ησλ εππαζψλ θνηλσληθψλ νκάδσλ. Ζ αλάγθε γηα κηα νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε ζηνλ 

ζεζκφ ηεο Κνηλσληθήο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο είρε σο απνηέιεζκα λα ζπληαρζεί, ηνλ 

Φεβξνπάξην ηνπ 2013, απφ ηελ Οκάδα Γηνίθεζεο Έξγνπ γηα ηελ Κνηλσληθή Οηθνλνκία 

θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα, έλα ζηξαηεγηθφ ζρέδην γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ ελ ιφγσ ηνκέα 

ζηελ Διιάδα. Σν ηξαηεγηθφ ρέδην δνκείηαη ζε ηξεηο Άμνλεο Γξάζεο πνπ 

πεξηιακβάλνπλ επηκέξνπο δξάζεηο
15

 θαζψο θαη πξφβιεςε γηα ηελ δηαζχλδεζε ησλ 

δξάζεσλ ψζηε λα απνηειέζνπλ έλα νινθιεξσκέλν πιέγκα πνιηηηθήο ηεο θνηλσληθήο 

                                                           
15

 Ο Άξονασ Δράςθσ  1 αφορά τθν Τποςτιριξθ του τομζα τθσ Κοινωνικισ Οικονομίασ και περιλαμβάνει 
τισ εξισ δράςεισ: 

 «Δράςθ 1. Δθμιουργία Μθχανιςμοφ Υποςτιριξθσ για τθν ανάπτυξθ και προϊκθςθ των 
Κοινωνικϊν Συνεταιριςτικϊν Επιχειριςεων και άλλων πρωτοβουλιϊν Κοινωνικισ 
Οικονομίασ 

 Δράςθ 2. Δθμιουργία Παρατθρθτιριου Κοινωνικισ Οικονομίασ και Κοινωνικισ 
Επιχειρθματικότθτασ 

 Δράςθ 3. Δθμιουργία Περιφερειακϊν Μθχανιςμϊν για τθν υποςτιριξθ των Κοιν.Σ.Eπ. 
ςε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. 

 Δράςθ 4. Ανάδειξθ τθσ ΕΥ ΚΕΚΟ ωσ τον ςυντονιςτικό φορζα πολιτικϊν για τθν 
ανάπτυξθ τθσ Κοινωνικισ Οικονομίασ» (τρατθγικό χζδιο, 2013: 1) 

 
Ο Άξονασ Δράςθσ 2 αφορά τθν οικονομικι υποςτιριξθ για τθν ζναρξθ λειτουργίασ των Κοιν..Επ. και 
περιλαμβάνει τισ ακόλουκεσ δράςεισ: 

 «Δράςθ 5. Prestart-up Κοινωνικϊν Συνεταιριςτικϊν Επιχειριςεων. 

 Δράςθ 6. Vouchers υποςτιριξθσ των Κοιν.Σ.Επ. με υπθρεςίεσ τφπου κερμοκοιτίδασ 

 Δράςθ 7. Κατάρτιςθ εργαηομζνων ςε Κοιν.Σ.Επ. 

 Δράςθ 8. Επιχοριγθςθ των αρχικϊν επιχειρθςιακϊν ςχεδίων των Κοιν.Σ.Eπ. για αγορά 
εταιρικϊν μεριδίων από εργαηόμενουσ 

 Δράςθ 9. Επιχοριγθςθ κεφαλαίου ςτθ βάςθ των δθμιουργοφμενων κζςεων 
απαςχόλθςθσ»(τρατθγικό χζδιο, 2013: 1-2) 

 
Σζλοσ ο Άξονασ Δράςθσ 3 περιλαμβάνει χρθματοδοτικά εργαλεία για τθν ενίςχυςθ των Κοιν..Επ. και 
περιλαμβάνει τισ εξισ δράςεισ: 

 «Δράςθ 10. Συμπλθρωματικι επιςτρεπτζα επιχοριγθςθ 

 Δράςθ 11. Προπαραςκευαςτικζσ ενζργειεσ για τθν ςφςταςθ φορζα μικροπιςτϊςεων 
(Micro Finance Institution)» (τρατθγικό χζδιο, 2013: 2) 
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νηθνλνκίαο θαη επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Ζ πινπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ ζα γίλεη απφ ηελ Δηδηθή 

Τπεξεζία Κνηλσληθήο Έληαμεο θαη Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο (ΔΤ ΚΔΚΟ) (ηξαηεγηθφ 

ρέδην, 2013).  

Όπσο αλαθέξεηαη ζην ηξαηεγηθφ ρέδην, νη ηνκείο ηεο Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο 

θαη ηεο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο ζα επλνήζνπλ ηφζν ηελ ηνπηθή, πεξηθεξεηαθή θαη εζληθή 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε φζν θαη ηελ πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο. Δπνκέλσο, ν 

ζηφρνο ηνπ ζρεδίνπ είλαη λα ζρεδηαζηεί θαη λα ιεηηνπξγήζεη έλα Οηθνζχζηεκα ηεο 

Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο, πξνθεηκέλνπ λα ππάξμνπλ νη 

θαηάιιειεο ζπλζήθεο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ Κνηλ..Δπ. (ibid.). ην πιαίζην ηεο 

ζηξαηεγηθήο απηήο, ιεηηνπξγεί ήδε ζε εζληθφ επίπεδν ν Κεληξηθφο Μεραληζκφο 

Τπνζηήξημεο Κνηλσληθψλ πλεηαηξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ θαη αλακέλεηαη ε ιεηηνπξγία 

ελφο δηθηχνπ 13 Πεξηθεξεηαθψλ Μεραληζκψλ Τπνζηήξημεο, νη νπνίνη ζα θαιχπηνπλ ην 

ζχλνιν ηεο ρψξαο θαη ζα παξέρνπλ ππεξεζίεο «κίαο ζηάζεο» (one stop shop) ζηνπο 

θνηλσληθνχο επηρεηξεκαηίεο θαη ζηηο θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο φπσο παξνρή 

πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηελ Κνηλσληθή Δπηρεηξεκαηηθφηεηα, παξαθίλεζε ζχζηαζεο 

Κνηλ..Δπ θαη ελίζρπζε ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηνπο, κέζσ πξνψζεζεο ηνπηθψλ 

ζπκθσληψλ εξγαζίαο θαη δεκηνπξγίαο ζπζηάδσλ θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ (ΔΠΑ, 

2014a). 

Γηα ηελ πεξίνδν 2015-2020, ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο είλαη πξνζαλαηνιηζκέλν 

ζηελ ιεηηνπξγία ελόο ηέηνηνπ νηθνζπζηήκαηνο ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη: 

 

 Σελ παξνρή θηλήηξσλ ηόζν γηα ηελ ίδξπζε θνηλσληθώλ επηρεηξήζεσλ όζν 

θαη γηα ηελ απαζρόιεζε ζε απηέο αηόκσλ από επάισηεο θνηλσληθέο 

νκάδεο. 

 Σελ ζύζηαζε εζληθνύ νξγαληζκνύ Μηθξνπηζηώζεσλ
16

. 

 Σελ ζύζηαζε Δζληθνύ Παξαηεξεηεξίνπ Κνηλσληθήο Καηλνηνκίαο θαη 

Κνηλσληθήο Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο. 
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 «Ωσ Φορζασ Μικροπιςτϊςεων ορίηεται ζνασ μθ τραπεηικόσ φορζασ που παρζχει δάνεια χαμθλοφ 
φψουσ ςε μικροεπιχειρθματίεσ, Κοινωνικοφσ Επιχειρθματίεσ, ανζργουσ και γενικά ςε κατθγορίεσ του 
πλθκυςμοφ χωρίσ δυνατότθτεσ πρόςβαςθσ ςτο επίςθμο τραπεηικό ςφςτθμα. Ο κεςμόσ των 
μικροπιςτϊςεων μπορεί να διευκολφνει τθ μετάβαςθ από τθν ανεργία ςτθν ανεξάρτθτθ εργαςία και 
κακιςτά τθ χρθματοδότθςθ προςβάςιμθ ςτα άτομα ςτα οποία οι τράπεηεσ αρνοφνται χρθματοδότθςθ 
των επιχειρθματικϊν ςχεδίων τουσ, λόγω τθσ ανεπάρκειασ των εγγυιςεων που παρζχουν» (τρατθγικό 
ςχζδιο, 2013: 45-46) . 
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 Σελ ζπγθξόηεζε δηθηύσλ αλάκεζα ζε ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξύκαηα θαη 

θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο. 

 Σελ πξνώζεζε πνιηηηθώλ Γεκόζησλ πκβάζεσλ Κνηλσληθήο Αλαθνξάο
17

. 

 Σελ ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ησλ πνιηηώλ γηα ηελ θνηλσληθή 

επηρεηξεκαηηθόηεηα. (Τπνπξγείν Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη 

Πξφλνηαο, 2014: 73-74) 

 ην ζεκείν απηφ νινθιεξψλεηαη ην ηξίην θεθάιαην, ζην νπνίν παξνπζηάζηεθε 

ην ζεζκηθφ πιαίζην, κία ζηαηηζηηθή απνηχπσζε ησλ Κνηλ..Δπ. ζηελ Διιάδα θαη κηα 

ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ηνπ ηξαηεγηθνχ ρεδίνπ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ηνκέα ηεο 

Κνηλσληθήο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο. Αθνινπζεί ην ηέηαξην θεθάιαην, κε αληηθείκελν ηα 

πξνβιήκαηα ζχζηαζεο θαη αλάπηπμεο ησλ Κνηλ..Δπ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17

 Ο Ν. 4019/2011 ειςιγαγε ςτθν χϊρα μασ τον κεςμό τθσ «Δθμόςιασ φμβαςθσ Κοινωνικισ Αναφοράσ» 
(ΔΚΑ). Ειδικότερα, το άρκρο 16 παρ. 1 ορίηει ότι: «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Κοινωνικισ Αναφοράσ είναι 
αυτζσ κατά τισ οποίεσ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ ςτο ςτάδιο ανάκεςθσ λαμβάνουν υπόψθ ςθμαντικζσ 
κοινωνικζσ πτυχζσ ωσ κριτιρια ανάκεςθσ. Ενδεικτικά, ωσ τζτοια κριτιρια νοοφνται: α) οι ευκαιρίεσ 
απαςχόλθςθσ, β) θ κοινωνικι ζνταξθ ευάλωτων κοινωνικϊν ομάδων, γ) θ ιςότθτα ευκαιριϊν, δ) ο 
ςχεδιαςμόσ τθσ προςβαςιμότθτασ για όλουσ, ε) θ ςυνεκτίμθςθ των κριτθρίων αειφορίασ, ςτα οποία 
περιλαμβάνονται κζματα θκικοφ εμπορίου και η) θ ευρφτερθ εκοφςια ςυμμόρφωςθ με τθν εταιρικι 
κοινωνικι ευκφνθ (ΕΚΕ).» 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΔΣΑΡΣΟ «ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΤΣΑΖ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 

ΣΩΝ ΚΟΗΝ..ΔΠ. ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ» 

 

Όπσο ήδε έρεη αλαθεξζεί, ν λφκνο 4019/2011 θαηνρχξσζε ζεζκηθά ηηο 

Κνηλσληθέο πλεηαηξηζηηθέο Δπηρεηξήζεηο, πνπ έρνπλ σο απνζηνιή ηελ θαηαπνιέκεζε 

ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ θαη ηεο θηψρεηαο κέζσ ηεο δηαηήξεζεο θαη δεκηνπξγίαο 

λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο. Με ην ηξαηεγηθφ ρέδην γηα ηελ Κνηλσληθή 

Δπηρεηξεκαηηθφηεηα, ζεκειηψλνληαη νη κεραληζκνί ζηήξημεο θαη ηα ρξεκαηνδνηηθά 

εξγαιεία γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ ζεζκνχ ησλ Κνηλ..Δπ. (Σδνπβειέθαο θαη Zoehrer, 

2015). 

Παξά ηηο πξνζπάζεηεο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ηνκέα ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο 

θαη επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηελ Διιάδα, πνιιά είλαη ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ 

νη Κνηλ..Δπ, ζε φιεο ηηο εθθάλζεηο ηεο ζχζηαζεο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη 

ζρεηίδνληαη ηφζν κε ειιείςεηο ζηε ρξεκαηνδφηεζε φζν θαη κε ηελ ειιηπή ππνζηήξημε 

θαη ηνλ πεξηνξηζκέλν έιεγρν απφ ηελ Γεκφζηα Γηνίθεζε. θνπφο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

θεθαιαίνπ είλαη λα αλαδείμεη απηά ηα πξνβιήκαηα. 

 

4.1 Υπημαηοδοηικά Πποβλήμαηα 

  

Οη Κνηλ..Δπ. κπνξνχλ λα ιάβνπλ ρξεκαηνδνηηθά θεθάιαηα απφ ηελ Δ.Δ., 

θξαηηθέο επηδνηήζεηο, ηδησηηθέο δσξεέο, εζληθνχο θαη δηεζλείο νξγαληζκνχο θαη ηελ 

ηνπηθή απηνδηνίθεζε. Μπνξνχλ αθφκα λα έρνπλ πξφζβαζε ζε θεθάιαηα 

ρξεκαηνδφηεζεο απφ ην Σακείν Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο θαη απφ ην Δζληθφ Σακείν 

Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη Αλάπηπμεο. Αθφκα δχλαληαη λα ζπκκεηέρνπλ ζε 

Πξνγξάκκαηα ηνπ Αλαπηπμηαθνχ Νφκνπ αιιά θαη λα ρξεκαηνδνηεζνχλ απφ ηδηψηεο 

θαη ηξάπεδεο. 

Παξά ηελ πιεζψξα ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ κέζσλ είλαη δχζθνιν γηα ηηο 

Κνηλ..Δπ. λα έρνπλ πξφζβαζε ζε έλα ιεηηνπξγηθφ θεθάιαην. Κχξηνο ππαίηηνο γηα απηή 

ηελ θαηάζηαζε είλαη ε αλεπάξθεηα ρξεκαηνδνηηθψλ εξγαιείσλ θαη ζεζκψλ, θπξίσο 

ιφγσ ηεο κε ζχζηαζεο ηνπ Σακείνπ Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο. Δθηφο απφ ηελ ειιηπή 

θξαηηθή ρξεκαηνδφηεζε, νη Κνηλ..Δπ. αληηκεησπίδνπλ έληνλεο δπζθνιίεο εχξεζεο 
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δαλεηαθνχ θεθαιαίνπ απφ ηηο εκπνξηθέο ηξάπεδεο. Γηα ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα, 

νη θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο απνηεινχλ κηα επηζθαιή επέλδπζε, γεγνλφο πνπ απνηειεί 

εκπφδην ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζηε ρξεκαηνδφηεζε (Ναζηνχιαο, 2015). 

 

4.2 Φοπολογικά Εηηήμαηα 

  

ρεηηθά κε ηηο θνξνινγηθέο απαιιαγέο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 10, θαη 

έρνπλ σο ζθνπφ λα κελ αληηκεησπίδνληαη νη Κνηλ..Δπ. σο θαζαξά επηρεηξεκαηηθέο θαη 

θεξδνζθνπηθέο επηρεηξήζεηο (Βνπιή ησλ Διιήλσλ, 2011), θαηαξγνχληαη κε ην 

Ν.4110/2013 άξζξν 10 παξ. 2. Ζ απνπζία ησλ θνξνινγηθψλ ειαθξχλζεσλ ζε απηνχ 

ηνπ ηχπνπ ηηο επηρεηξήζεηο, δχλαηαη λα απνηειέζνπλ ηξνρνπέδε ζηελ αλάπηπμή ηνπο. 

 

4.3 Έλλειτη Τποζηήπιξηρ και ςμβοςλεςηικήρ  

 

Σν δεχηεξν κεγαιχηεξν πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη θνηλσληθέο 

επηρεηξήζεηο ζηελ Διιάδα, κεηά απφ ηελ ειιηπή ρξεκαηνδφηεζε, είλαη ε έιιεηςε 

εμεηδηθεπκέλσλ δνκψλ ππνζηήξημεο φπσο ζεξκνθνηηίδεο επηρεηξήζεσλ, ζπκβνπιεπηηθή, 

δεκηνπξγία ελφο επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ θηι. Ζ ππνζηήξημε, ε ελεκέξσζε θαη ε 

ζπκβνπιεπηηθή είλαη έλα ζπζηαηηθφ ζηνηρείν γηα ηελ νξζή θαη νξγαλσκέλε ιεηηνπξγία 

ηνπο. Μνινλφηη νη ελ ιφγσ ελέξγεηεο πξνβιέπνληαη λα πινπνηεζνχλ απφ ηνπο 

Πεξηθεξεηαθνχο Μεραληζκνχο Τπνζηήξημεο ησλ Κνηλ..Δπ., ε κε ζχζηαζή ηνπο κέρξη 

ζηηγκήο ζηέξεζε, θαη ζπλερίδεη λα ζηεξεί, απφ πνιινχο θνηλσληθνχο επηρεηξεκαηίεο θαη 

θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο ηελ δπλαηφηεηα ελεξγνχο ππνζηήξημεο. 

Απνηέιεζκα ηεο έιιεηςεο ππνζηήξημεο είλαη ε απνζάξξπλζε ησλ 

ελδηαθεξφκελσλ κε άκεζν επαθφινπζν ηελ πζηέξεζε ηνπ ηνκέα ησλ θνηλσληθψλ 

επηρεηξήζεσλ. Αιιά αθφκα θαη ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ ελ ιεηηνπξγία Κνηλ..Δπ., ε 

έιιεηςε ππνζηήξημεο δπζθνιεχεη ζεκαληηθά ην έξγν ηνπο θαη ππνλνκεχεη ηελ 

βησζηκφηεηά ηνπο, θαζψο ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ηα κέιε ησλ Κνηλ..Δπ. ζηεξνχληαη 

ηηο απαξαίηεηεο δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο γηα ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο κηαο θνηλσληθήο 

επηρείξεζεο (European Commission, 2014b). 
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4.4 Γςζκολίερ ζηην δικηωυζη και ηην εκπποζϊπηζη ηυν Κοιν..Δπ.  

 

Μία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο παξακέηξνπο πνπ ζπληεινχλ ζηελ απνηειεζκαηηθή 

ιεηηνπξγία ησλ Κνηλ..Δπ., θαη γεληθφηεξα ησλ θνξέσλ ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο, 

είλαη ε δηθηχσζή ηνπο. Υάξε ζηελ δεκηνπξγία δηθηχσλ νη Κνηλ..Δπ. κπνξνχλ λα 

νηθνδνκήζνπλ δηαχινπο επηθνηλσλίαο, ζπλεξγαζίαο θαη αιιεινβνήζεηαο. Δπηπιένλ 

πξαγκαηνπνηείηαη δηάρπζε πνιχηηκσλ γλψζεσλ, εκπεηξηψλ θαη θαιψλ πξαθηηθψλ, 

εδξαηψλνληαη ζπκκαρίεο κε αληίζηνηρα δίθηπα ζην εμσηεξηθφ θαη δεκηνπξγνχληαη 

θνξείο ζεζκηθήο εθπξνζψπεζήο ηνπο, κέζσ ησλ νπνίσλ πεηπραίλνπλ ηελ πξνψζεζε 

ησλ αηηεκάησλ ηνπο πξνο ηελ πνιηηεία θαη ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ δηακφξθσζε 

δεκφζησλ πνιηηηθψλ. 

πλεπψο ε δηθηχσζε απνηειεί παξάγνληα δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ ελίζρπζε 

ηεο θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, γηα απηφ ηα ηειεπηαία ρξφληα γίλνληαη 

πξνζπάζεηεο δεκηνπξγίαο δηθηχσλ ησλ Κνηλ..Δπ. Όκσο νη πξνζπάζεηεο απηέο είλαη ζε 

κεγάιν βαζκφ απνζπαζκαηηθέο θαη πεξηνξίδνληαη ζηελ δεκηνπξγία κηθξψλ δηθηχσλ 

ηνπηθήο εκβέιεηαο, ζηα νπνία ζπκκεηέρνπλ νξηζκέλεο κφλν Κνηλ..Δπ. 

Έρεη παξαηεξεζεί φηη νη θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο είλαη ειάρηζηα ζπλδεδεκέλεο 

κεηαμχ ηνπο, ηφζν εληφο ηεο Διιάδαο, φζν θαη κε άιιεο θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο εθηφο 

Διιάδαο. Σν απνηέιεζκα είλαη λα παξεκπνδίδεηαη ε ακνηβαία κάζεζε κεηαμχ ηνπο, ε 

αλάπηπμε επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο θαη ε αμηνπνίεζε πνιιψλ επθαηξηψλ (European 

Commission, 2014c). Σν πξφβιεκα ηεο ειιηπνχο δηθηχσζεο νθείιεηαη ζε κεγάιν 

βαζκφ ζηελ κε δεκηνπξγία κέρξηο ζηηγκήο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Μεραληζκψλ 

Τπνζηήξημεο νη νπνίνη έρνπλ αξκνδηφηεηα δεκηνπξγίαο επλντθψλ ζπλζεθψλ γηα ηελ 

αλάπηπμε ηεο ηνπηθήο δηθηχσζεο, αιιά θαη ζηελ κε δεκηνπξγία κέρξηο ζηηγκήο ησλ 

θαηάιιεισλ ζπλζεθψλ ππνζηήξημεο ηεο δηαθξαηηθήο δηθηχσζεο ησλ Κνηλ..Δπ., 

αξκνδηφηεηα πνπ έρεη απνδνζεί ζηνλ Κεληξηθφ Μεραληζκφ ηήξημεο φπσο πξνβιέπεηαη 

απφ ην ηξαηεγηθφ ρέδην. 

εκαληηθά πξνβιήκαηα γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ Κνηλ..Δπ., πεγάδνπλ επίζεο 

απφ ηελ έιιεηςε εθπξνζψπεζεο πνπ ραξαθηεξίδεη ηνλ ηνκέα. Οη νξγαλψζεηο απηέο δελ 

έρνπλ νχηε ζπιινγηθή θσλή, νχηε θαη κηα ηαπηφηεηα βαζηζκέλε ζε θνηλέο αμίεο. 

Απνηέιεζκα είλαη, λα έρνπλ πεξηνξηζκέλε ηθαλφηεηα άζθεζεο επηξξνήο ζηελ πνιηηηθή 

αηδέληα αιιά θαη θακία αληηπξνζψπεπζε ζηηο εηαηξηθέο ζρέζεηο πνπ δηέπνπλ ηελ 
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εθαξκνγή ησλ επξσπατθψλ δηαξζξσηηθψλ θαη επελδπηηθψλ ηακείσλ, φπσο νξίδεηαη απφ 

ηνλ Δπξσπατθφ Κψδηθα πκπεξηθνξάο γηα ηηο Δηαηξηθέο ρέζεηο (European 

Commission, 2014c). 

Μεηά ηελ αλάδεημε ησλ ζεκαληηθφηεξσλ πξνβιεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηελ 

ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγία ησλ Κνηλ..Δπ. αθνινπζεί ην πέκπην θεθάιαην φπνπ 

παξαηίζεληαη κία ζεηξά κέηξσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξναλαθεξζέλησλ 

πξνβιεκάησλ θαζψο επίζεο κία ζεηξά ζεζκηθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ πξνηάζεσλ γηα ηελ 

βειηίσζε ηνπ πιαηζίνπ αλάπηπμεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΔΜΠΣΟ «ΜΔΣΡΑ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΩΝ 

ΣΩΝ ΚΟΗΝ..ΔΠ. ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΔΗ ΘΔΜΗΚΖ ΚΑΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΖ 

ΒΔΛΣΗΩΖ ΣΟΤ» 

 

Απφ φζα ήδε αλαθέξζεθαλ, είλαη μεθάζαξν φηη νη Κνηλ..Δπ. αληηκεησπίδνπλ 

ζεκαληηθά πξνβιήκαηα πνπ ππνλνκεχνπλ ηελ αλάπηπμε ηνπο θαη επαθφινπζα ηελ 

αλάπηπμε ηνπ ηνκέα ηεο Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο. Σα 

πξνβιήκαηα απηά, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηνχλ, απαηηνχλ κηα δέζκε 

νινθιεξσκέλσλ ελεξγεηψλ πνπ ζα αλαδείμνπλ ηηο πξννπηηθέο αλάπηπμήο ησλ 

Κνηλ..Δπ. θαη ζα ζπκβάιινπλ ζηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπο. Οη πξνηάζεηο βειηίσζεο 

πνπ πξνηείλνληαη κπνξνχλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ αλάινγα κε ηελ θχζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο ζην νπνίν ζηνρεχνπλ.  

 

5.1 Θεζμικψ πλαίζιο 

 

Έλα ζεκαληηθφ εκπφδην πνπ ζέηεη ν λφκνο ζρεηηθά κε ηελ ζχζηαζε Κνηλ..Δπ. 

είλαη ν ζρεηηθά κεγάινο αξηζκφο ηδξπηηθψλ κειψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ζχζηαζή 

ηνπο. Ο πεξηνξηζηηθφο αξηζκφο ησλ 7 αηφκσλ θαη’ ειάρηζην γηα ηελ ζχζηαζε 

Κνηλ..Δπ. Έληαμεο θαη ησλ 5 αηφκσλ αληίζηνηρα γηα ζχζηαζε Κνηλ..Δπ. Κνηλσληθήο 

Φξνληίδαο ή πιινγηθνχ θνπνχ, απνηειεί έλαλ αλαζηαιηηθφ παξάγνληα θαη ζηξέθεη 

πνιινχο επηρεηξεκαηίεο ζηελ ζχζηαζε ζπκβαηηθψλ ΜκΔ. Πξνηείλεηαη λα κεησζεί ν 

αξηζκφο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ ζχζηαζή ηνπο ζηα 3 ηδξπηηθά κέιε, φπσο παξαηεξείηαη 

ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηεο Δ.Δ. ζήκεξα, πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί ν ηνκέαο ησλ 

θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ ζηελ Διιάδα (CICOPA, 2013). 

 

5.2 Υπημαηοδψηηζη  

 

 Σν ζεκαληηθφηεξν εκπφδην πνπ αληηκεησπίδνπλ νη Κνηλ..Δπ. θαηά ηε ζχζηαζε, 

αιιά θαη θαηά ηελ ιεηηνπξγία ηνπο, είλαη ε έιιεηςε ησλ αλαγθαίσλ ρξεκαηνδνηηθψλ 

πφξσλ. Όπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, ηα πξνβιήκαηα απηά αθνξνχλ ηφζν ηε 
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έιιεηςε ησλ αλαγθαίσλ θεθαιαίσλ εθθίλεζεο φζν θαη ηελ αδπλακία ρξεκαηνδνηηθήο 

ζηήξημεο ησλ Κνηλ..Δπ. (European Commission, 2014c). Γηα ηνλ ιφγν απηφ απαηηείηαη 

κία δέζκε εμεηδηθεπκέλσλ ρξεκαηνδνηηθψλ κέζσλ πνπ ζα πξννξίδνληαη γηα ηελ 

ζηήξημε ησλ Κνηλ..Δπ., φπσο πξνβιέπεηαη θαη ζην ηξαηεγηθφ ρέδην (ηξαηεγηθφ 

ρέδην, 2013). 

 

5.2.1 Παποσή Δναπκηήπιυν Κεθαλαίυν και Μικποπιζηϊζευν 

 

 Μηα απφ ηηο πξνηάζεηο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ησλ 

Κνηλ..Δπ., γηα ηελ θάιπςε ησλ αξρηθψλ θεθαιαηαθψλ αλαγθψλ, είλαη ε παξνρή 

ελαξθηήξησλ θεθαιαίσλ θαη ε παξνρή κηθξνπηζηψζεσλ. Όπσο αλαθέξεηαη θαη ζην 

ηξαηεγηθφ ρέδην, απηά ηα θεθάιαηα ζα έρνπλ ηελ κνξθή επηζηξεπηέσλ ή/θαη κε 

επηζηξεπηέσλ επηρνξεγήζεσλ πξνο ελδηαθεξφκελνπο θνηλσληθνχο επηρεηξεκαηίεο 

(ibid.). 

ρεηηθά κε ηηο κηθξνπηζηψζεηο, ζηφρνο ηνπο είλαη ε νηθνλνκηθή ελίζρπζε ησλ 

επηρεηξεκαηηψλ πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζνπλ θεθάιαηα επέλδπζεο. Τπφ απηφ ην πξίζκα, 

είλαη ζεκαίλνπζα ε ζχζηαζε ηνπ θνξέα κηθξνπηζηψζεσλ, φπσο απηφο αλαθέξεηαη ζην 

ηξαηεγηθφ ρέδην. Ο θνξέαο απηφο ζα παξέρεη δάλεηα ρακεινχ χςνπο ζε θνηλσληθέο 

επηρεηξήζεηο νη νπνίεο, θπξίσο ιφγσ αλεπάξθεηαο εγγπήζεσλ, παξνπζηάδνπλ δπζθνιία 

πξφζβαζεο ζηελ ρξεκαηνδφηεζε (ibid.). 

 

5.2.2 Δνεπγοποίηζη Κπαηικϊν Ππογπαμμάηυν  

 

 Αλαγθαία γηα ηελ νηθνλνκηθή ελίζρπζε ησλ θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ θξίλεηαη 

ε παξνρή ρξεκαηνδνηηθήο ελίζρπζεο απφ ην θξάηνο κε ρξήζε θξαηηθψλ 

πξνγξακκάησλ. Πξνηείλεηαη ε ζχζηαζε ελφο λένπ πξνγξάκκαηνο ρξεκαηνδφηεζεο γηα 

ηελ Κνηλσληθή Δπηρεηξεκαηηθφηεηα, πνπ ζα απνζθνπεί ζηελ νηθνλνκηθή ππνζηήξημε 

ησλ λέσλ αιιά θαη ησλ ππαξρφλησλ θνηλσληθψλ ζπλεηαηξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ. Σα 

πξνγξάκκαηα απηά, ζα είλαη αληίζηνηρα ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο 

Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα (ΔΠΑΝ ΗΗ) θαη ζα αληινχλ θαιέο 

πξαθηηθέο απφ ήδε επηηπρεκέλα πξνγξάκκαηα επηρεηξεκαηηθφηεηαο, φπσο γηα 
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παξάδεηγκα απηά πνπ πινπνηήζεθαλ απφ ηελ Γεληθή Γξακκαηεία Βηνκεραλίαο γηα ηελ 

γπλαηθεία θαη ηελ λεαληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα (Nasioulas and Mavroeidis, 2013). 

 

5.2.3 Δνεπγοποίηζη Σαμείος Κοινυνικήρ Οικονομίαρ 

  

Αλαθνξηθά κε ηελ ρξεκαηνδνηηθή ηνπο ελίζρπζε, ζεκαληηθφ ξφιν ζα κπνξνχζε 

λα δηαδξακαηίζεη ε ελεξγνπνίεζε ζεζκψλ θαη ρξεκαηνδνηηθψλ εξγαιείσλ. ε απηή ηελ 

θαηεχζπλζε ζεσξείηαη πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο ε ζχζηαζε ηνπ Σακείνπ Κνηλσληθήο 

Οηθνλνκίαο, ην νπνίν ζα ιεηηνπξγήζεη σο ππξήλαο ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο (Ο.Κ.Δ., 

2013). Ζ ζχζηαζή ηνπ ζα δξάζεη θαηαιπηηθά θαη ζα ελζαξξχλεη ηελ ζχζηαζε θαη ηελ 

ιεηηνπξγία ησλ Κνηλ..Δπ. 

 

5.3 Μέηπηζη Κοινυνικϊν Δπιπηϊζευν ηυν Κοιν..Δπ. 

 

 Ζ αμηνιφγεζε ηνπ θνηλσληθνχ αληίθηππνπ ησλ Κνηλ..Δπ. είλαη απαξαίηεηε γηα 

ηελ απνηίκεζε ηεο θνηλσληθήο ρξεζηκφηεηάο ηνπο. «Ο όξνο θνηλσληθόο αληίθηππνο, αλ 

θαη δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθά νξηνζεηεκέλνο θαη ηεθκεξησκέλνο, αλαθέξεηαη ζε όιεο ηηο 

ζπλέπεηεο πνπ πξνθαινύληαη ζην θνηλσληθό πεξηβάιινλ» (Εάλλεο, 2015a: 23). Ζ 

αμηνιφγεζε ηνπ κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηε Μέηξεζε ησλ Κνηλσληθψλ Δπηπηψζεσλ. Ζ 

κέηξεζε ζα ζηεξίδεηαη ζε ηξεηο άμνλεο:  

 ηνλ αθξηβή θαζνξηζκφ ηνπ θνηλσληθνχ ζθνπνχ γηα ηνλ νπνίν άξρεηαη ε 

επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα. 

 ην πνζνζηφ ησλ θεξδψλ ηεο επηρείξεζεο πνπ επαλεπελδχεηαη κε ζηφρν ηελ 

επίηεπμε ηνπ θνηλσληθνχ ζθνπνχ. 

 ηελ αμηνιφγεζε ηνπ δεκνθξαηηθψλ θαη ζπκκεηνρηθψλ αξρψλ πνπ δηέπνπλ ηελ 

νξγάλσζε ηεο επηρείξεζεο. (GEGES, 2014) 

 



49 
 

 
 

5.4 Ανάπηςξη Θεπμοκοιηίδυν Κοιν..Δπ. 

 

Μία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο δξάζεηο ζηήξημεο ησλ Κνηλ..Δπ., νη νπνίεο 

πξνβιέπνληαη θαη απφ ην ηξαηεγηθφ ρέδην, είλαη νη ιεγφκελεο ζεξκνθνηηίδεο 

επηρεηξήζεσλ (Business incubators). Γεληθά νη ζεξκνθνηηίδεο επηρεηξήζεσλ απνηεινχλ 

δνκέο ζηέγαζεο θαη παξνρήο ππεξεζηψλ ππνζηήξημεο λέσλ επηρεηξήζεσλ. Οη 

λενζχζηαηεο επηρεηξήζεηο πνπ εληάζζνληαη ζηηο ζεξκνθνηηίδεο παξακέλνπλ ζε απηέο 

γηα πεξηνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, ζπλήζσο ηξηψλ εηψλ, ρξφλνο πνπ ζεσξείηαη ηθαλφο 

γηα λα μεπεξάζνπλ κε αζθάιεηα ηα πξψηα θαη ίζσο βαζηθφηεξα πξνβιήκαηα 

ιεηηνπξγίαο ηνπο (ΜΟΚΔ, ρ.ρ.). 

Σα νθέιε απφ ηελ δεκηνπξγία ζεξκνθνηηίδσλ γηα Κνηλ..Δπ. ζα είλαη πνιιαπιά: 

 Μείσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο θαηά ηελ αξρηθή πεξίνδν ιεηηνπξγίαο ηνπο. Απηφ 

επηηπγράλεηαη θαζψο νη ζεξκνθνηηίδεο ζα δηαζέηνπλ ζηηο Κνηλ..Δπ. ρψξνπο 

ζηέγαζεο ζε ηδηαίηεξα πξνζηηέο ηηκέο. Δπηπιένλ ζα επηκεξίδεηαη ην ιεηηνπξγηθφ 

θφζηνο ζε βαζηθφ πιηθνηερληθφ εμνπιηζκφ (π.ρ. θσηνηππηθφ θέληξν εληφο ηεο 

ζεξκνθνηηίδαο, φρεκα κεηαθνξψλ) θαζψο θαη ζε θνηλέο ππεξεζίεο (γηα παξάδεηγκα 

ππεξεζίεο θχιαμεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ, γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε). 

 Θα απνιακβάλνπλ κία ζεηξά πνιχηηκσλ ππεξεζηψλ ππνζηήξημεο εληφο ηεο 

ζεξκνθνηηίδαο. Οη ππεξεζίεο απηέο αθνξνχλ ηελ παξνρή λνκηθψλ, θνξνηερληθψλ 

θαη επηρεηξεκαηηθψλ ζπκβνπιψλ θαη ελεξγεηψλ πξνβνιήο απφ εμεηδηθεπκέλνπο 

επαγγεικαηίεο εληφο ηεο ζεξκνθνηηίδαο. 

 Οη ζεξκνθνηηίδεο κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ηδαληθά πεδία δηθηχσζεο ησλ 

Κνηλ..Δπ. Ζ δηθηχσζε δελ αθνξά κφλν ηηο εθάζηνηε Κνηλ..Δπ. πνπ ζηεγάδνληαη 

ζε απηέο αιιά θαη φζεο, κεηά ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ παξακνλήο ηνπο, έρνπλ 

εγθαηαζηαζεί ζε δηθνχο ηνπο ρψξνπο. Έηζη είλαη δπλαηή ε αμηνπνίεζε φισλ ησλ 

ζεηηθψλ επηδξάζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ δεκηνπξγία δηθηχσλ. 

 Έρνπλ επθνιφηεξε πξφζβαζε ζε ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία, θαζψο ε ππνζηήξημε πνπ 

δέρνληαη εληφο ηεο ζεξκνθνηηίδαο θαη ε δηθηχσζή ηνπο κπνξνχλ λα εγγπεζνχλ ζε 

κεγάιν βαζκφ ηελ βησζηκφηεηά ηνπο. (Καινγεξνπνχινπ θαη ηάρνπ, 2012) 
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Καηά ζπλέπεηα ε δεκηνπξγία θαηάιιεισλ ζεξκνθνηηίδσλ απνηειεί έλα απφ ηα 

ζεκαληηθφηεξα εξγαιεία πνιηηηθήο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ Κνηλ..Δπ. 

 

5.5 Γιαμψπθυζη Πνεωμαηορ Κοινυνικήρ Δπισειπημαηικψηηηαρ 

 

Ζ αλάπηπμε κηαο θνπιηνχξαο ζπλεξγαζίαο, απνηειεί θξίζηκν παξάγνληα γηα ηηο 

Κνηλ..Δπ., θαζψο ε ίδξπζε θαη ε ιεηηνπξγία ηνπο ζηεξίδεηαη ζηελ απνηειεζκαηηθή 

ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπο. Σν πλεχκα ζπλεξγαζίαο πξέπεη λα εκθπζεζεί 

ζηνπο λένπο, απφ λσξίο, αθφκα θαη πξηλ ηελ είζνδφ ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Γηα ηελ 

επίηεπμε απηνχ ηνπ ζηφρνπ πξνηείλεηαη ε πξνψζεζε θαη ελίζρπζε δεκηνπξγίαο 

Κνηλσληθψλ πλεηαηξηζκψλ Φνηηεηψλ. Αμηνπνηψληαο ηνλ λφκν 4019/2011, νη 

θνηλσληθνί ζπλεηαηξηζκνί θνηηεηψλ κπνξνχλ λα έρνπλ ηελ κνξθή Κνηλ..Δπ. κε 

επαγγεικαηηθή έδξα ηνλ παλεπηζηεκηαθφ ρψξν (Ναζηνχιαο, 2013b). Σα επηπξφζζεηα 

νθέιε απφ ηελ ζχζηαζε απηνχ ηνπ είδνπο Κνηλ..Δπ. είλαη ε κχεζε ησλ λέσλ ζηελ 

Κνηλσληθή Οηθνλνκία θαη ε πξνζθνξά επηρεηξεκαηηθήο παηδείαο, κε απψηεξν ζηφρν 

ηελ δηακφξθσζε πλεχκαηνο θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο απφ λεαξή ειηθία. 

Καηά ηελ δηαδηθαζία δηακφξθσζεο θαηάιιεινπ πλεχκαηνο, ζεκαίλνληα ξφιν 

κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη ε πξνβνιή ησλ Κνηλ..Δπ. Έλαο απφ ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο 

νπνίνπο δελ ηδξχνληαη αξθεηέο Κνηλ..Δπ., είλαη φηη αξθεηνί πνιίηεο αγλννχλ ηελ 

δπλαηφηεηα ζχζηαζεο ηνπο. Πξνο επίιπζε ησλ αλσηέξσ, πξνηείλεηαη πέξα απφ ηηο 

εκεξίδεο ελεκέξσζεο, λα εληαηηθνπνηεζεί ε πξνψζεζε θαη ε πξνβνιή ηνπο απφ ηα 

Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο (ΜΜΔ). Ζ ειιηπήο πξνβνιή ησλ Κνηλ..Δπ., 

δηαπηζηψλεηαη θαη απφ ηηο ίδηεο ηηο Κνηλ..Δπ. (Εάλλεο, 2015b). Ζ αλάιεςε δξάζεσλ 

γηα ηελ ζπζηεκαηηθφηεξε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε πξνβνιή ηνπο, αλακέλεηαη λα 

εληζρχζεη ην πλεχκα θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο αιιά θαη ηελ ιεηηνπξγία ησλ 

Κνηλ..Δπ. 

 Με ην πέξαο ηνπ πέκπηνπ θεθαιαίνπ απνηππψζεθαλ βαζηθέο πξνηάζεηο 

βειηίσζεο ησλ ζπλζεθψλ ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ Κνηλ..Δπ. Αθνινπζεί ην έθην 

θεθάιαην κε αληηθείκελν κειέηεο ηηο πξννπηηθέο αλάπηπμεο ησλ Κνηλ..Δπ. ζηελ 

Διιάδα. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΔΚΣΟ «ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΩΝ ΚΟΗΝ..ΔΠ ΣΖΝ 

ΔΛΛΑΓΑ» 

 

 Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, νη δπζκελείο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο 

σζνχλ ζε κηα λέα πνιηηηθή γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο, φπσο απηή κπνξεί λα πξνθχςεη 

απφ ηελ αλάπηπμε ηεο Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο. Γηα απηφ ηνλ 

ιφγν, ν ηνκέαο ησλ θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ επδνθηκεί ζηελ Δπξψπε, αιιά θαη ζε 

νιφθιεξν ηνλ θφζκν, απνηειψληαο κία απνηειεζκαηηθή ιχζε ζηελ γεληθφηεξε θξίζε. 

Δληνχηνηο, ε ίδηα θξίζε πνπ έπιεμε βαζχηαηα θαη ηελ Διιάδα δελ νδήγεζε ζηελ 

αλακελφκελε αλάπηπμε ηεο Κνηλσληθήο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο. Καηά ζπλέπεηα θαη ε 

εμέιημή ησλ Κνηλ..Δπ. δελ έρεη ζεκεηψζεη ηελ επηζπκεηή πξφνδν. Σν θαηλφκελν απηφ 

είλαη απνηέιεζκα ιαλζαζκέλσλ ρεηξηζκψλ ηεο δπλακηθήο ησλ Κνηλ..Δπ. απφ πιεπξάο 

ηνπ θξάηνπο, θαη φρη έιιεηςεο πξννπηηθψλ αλάπηπμήο ηνπο. 

 

 6.1 Πποοπηικέρ πος γεννά η κπίζη 

 

Ζ νηθνλνκηθή θξίζε ε νπνία ηα ηειεπηαία ρξφληα πιήηηεη ηελ Διιάδα, νδήγεζε, 

εθηφο απφ ηελ ππέξκεηξε κεγέζπλζε ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ ρξένπο, ζε κηα ζεηξά απφ 

θαηαζηξνθηθά απνηειέζκαηα ζηνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο, ηεο θνηλσλίαο, ηεο 

απαζρφιεζεο θαη ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ. Ζ επίδξαζε ηεο θξίζεο κπνξεί λα 

πνζνηηθνπνηεζεί κε ζηαηηζηηθά ζηνηρεία. Δθηφο απφ ηελ νηθνλνκία, έλαο απφ ηνπο 

βαζηθφηεξνπο ηνκείο πνπ επεξέαζε ε θξίζε είλαη ε αλεξγία, φπσο θαίλεηαη ζην 

δηάγξακκα ηνπ ζρήκαηνο 7. 

Ίδηα εηθφλα κε ηελ αλεξγία παξνπζηάδεηαη θαη ζηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ 

αθνξνχλ ηα άηνκα πνπ αληηκεησπίδνπλ θίλδπλν θηψρεηαο θαη θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, 

φπσο θαίλεηαη ζην δηάγξακκα ηνπ ζρήκαηνο 8. 
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ρήκα 7: Οιηθφ πνζνζηφ αλεξγίαο ζε % πιεζπζκνχ γηα ηελ Διιάδα θαη ηελ Δπξψπε 

ησλ 28 (πεγή Eurostat) 

 

ρήκα 8: Άηνκα πνπ αληηκεησπίδνπλ θίλδπλν θηψρεηαο θαη θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ ζε 

πνζνζηφ επί ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ γηα ηελ Διιάδα θαη ηελ Δπξψπε ησλ 28 (πεγή 

Eurostat) 
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Έλα απφ ηα κέζα πνπ ζεσξνχληαη φηη ζα νδεγήζνπλ ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

θνηλσληθννηθνλνκηθήο θξίζεο θαζψο θαη ησλ ζπλεπεηψλ ηεο, είλαη ε Κνηλσληθή 

Οηθνλνκία θαη ε Κνηλσληθή Δπηρεηξεκαηηθφηεηα. Ζ δεκηνπξγία θνηλσληθψλ 

επηρεηξήζεσλ δεκηνπξγεί επθαηξίεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο γηα νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ 

πνπ αληηκεησπίδνπλ ηδηαίηεξε δπζθνιία έληαμεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Αθφκα, 

δχλαληαη λα δηαδξακαηίζνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ γεληθφηεξε θνηλσληθννηθνλνκηθή 

αλάπηπμε θαζψο: 

 πκβάιινπλ ζηελ δξαζηεξηνπνίεζε ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο θαη ζηελ ελίζρπζε 

ηεο ηνπηθήο αλάπηπμεο.  

 Γεκηνπξγνχλ λέεο ζέζεηο εξγαζίαο, δηεπθνιχλνληαο ηελ ελζσκάησζε εππαζψλ 

θνηλσληθψλ νκάδσλ θαη ζπλδξάκνληαο ζηελ επίηεπμε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο. 

 πκβάιινπλ ζηελ παξνρή θαηλνηφκσλ θαη πνηνηηθψλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ 

θαη αγαζψλ. (Καζζαβέηεο, 2013) 

Απφ ηα αλσηέξσ, θαζίζηαηαη ζαθήο ε αμία ηεο ελίζρπζεο ηνπ ηνκέα ηεο 

Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο θαη ε αλάδεημή ηνπ σο βαζηθνχ ππιψλα γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ 

επηπηψζεσλ ηεο θξίζεο, ηελ ελίζρπζε ηεο απαζρφιεζεο, ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη 

ηελ δηαζθάιηζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο. 

Παξφιν πνπ ε νηθνλνκηθνθνηλσληθή θξίζε είλαη αλακθηζβήηεηα κηα απφ ηηο 

ρεηξφηεξεο θαηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο κπνξεί λα βξεζεί κηα ρψξα, κπνξεί λα απνηειέζεη 

εθαιηήξην γηα ηελ αλάδπζε λέσλ πξννπηηθψλ γηα ηελ Κνηλσληθή Οηθνλνκία θαη 

Δπηρεηξεκαηηθφηεηα. ηελ Διιάδα, ππάξρνπλ αξθεηέο παξάκεηξνη πνπ δεκηνχξγεζε ε 

θξίζε θαη κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζηελ πξνψζεζε ηεο ζχζηαζεο Κνηλ..Δπ. 

 

6.1.1 Αποδιοπγάνυζη Μικπομεζαίαρ Δπισειπημαηικψηηηαρ 

 

 Έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο ηνκείο πνπ έπιεμε ε θξίζε ήηαλ ησλ κηθξνκεζαίσλ 

επηρεηξήζεσλ (ΜκΔ). Ζ πησηηθή ηάζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ΜκΔ απνηππψλεηαη θαη ζην 

παξαθάησ δηάγξακκα (Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 2014). 
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ρήκα 9: Αξηζκφο ΜκΔ απφ ην 2008-2015 γηα ηελ Διιάδα θαη ηελ Δπξσπατθή Έλσζε 

(πεγή Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 2014) 

 

Ο πξνζαλαηνιηζκφο, ηεο πιεηνςεθίαο εμ απηψλ, ζην νηθνγελεηαθφ κνληέιν 

ζηέξεζε απφ πνιιέο απφ απηέο, πξννπηηθέο αλάπηπμεο πνπ ζα απνιάκβαλαλ 

αμηνπνηψληαο ζπιινγηθέο επηρεηξεκαηηθέο πξσηνβνπιίεο. Σν ινπθέην πνπ έβαιαλ 

πνιιέο ΜκΔ ζηελ Διιάδα, ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη κηα επθαηξία γηα ηελ αλάδπζε 

ησλ Κνηλ..Δπ., φπσο ζπλέβε ζε πνιιέο ρψξεο ζηελ Δπξψπε (Γεψξκαο, 2013).  

Ζ θξίζε δελ έπιεμε κφλν ηηο ΜκΔ, αιιά επεξέαζε φια ηα είδε 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Ζ θαηάζηαζε απηή σζηφζν εγθπκνλεί θηλδχλνπο ζρεηηθνχο κε 

ηελ βησζηκφηεηα πνιιψλ κνξθψλ επηρεηξεκαηηθφηεηαο, θαζψο πνιινί είλαη νη 

επηρεηξεκαηίεο πνπ εγθαηαιείπνπλ βηψζηκεο επηρεηξήζεηο, ππφ ηνλ θφβν ηεο θξίζεο, 

πξνθεηκέλνπ λα ειαρηζηνπνηήζνπλ ηελ δεκία (ibid.). Βαζηθφο ζηφρνο, θαηά ζπλέπεηα, 

είλαη ε δηαηήξεζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο κέζα απφ ηελ αλάδπζε λέσλ κνξθψλ, φπσο 

ηεο θνηλσληθήο, πνπ ζα δψζνπλ απαληήζεηο εθεί πνπ νη ζπκβαηηθέο κνξθέο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο απνηπγράλνπλ. 

Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη ην παξάδεηγκα ηεο Αξγεληηλήο (Kasparian, 2013). Ζ 

πιεζψξα ησλ πξνβιεκαηηθψλ επηρεηξήζεσλ, πνπ άθεζε πίζσ ηεο ε νηθνλνκηθή θξίζε, 

νδήγεζε ζηελ ελίζρπζε ηεο δξαζηεξηνπνίεζεο ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο. Ζ αλαζηνιή 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο θαη ε επαθφινπζε αδπλακία θαηαβνιήο κηζζψλ, αλάγθαζαλ 
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ηνπο εξγαδνκέλνπο λα θηλεζνχλ λνκηθά ελαληίνλ ησλ ηδηνθηεηψλ. Όκσο αληί λα 

δηεθδηθήζνπλ ηνπο κηζζνχο ηνπο, θαηέθπγαλ ζηελ δηεθδίθεζε ηεο πεξηνπζίαο ησλ 

επηρεηξήζεσλ. Όηαλ ε πεξηνπζία απηή θαηέιεμε ζηα ρέξηα ηνπο επέιεμαλ ηελ 

κεηαηξνπή ηεο ζε θνηλσληθή επηρείξεζε (Γεψξκαο, 2013). ηελ ίδηα ινγηθή θηλείηαη ην 

λέν λνκνζεηηθφ πιαίζην γηα ηελ Κνηλσληθή θαη Αιιειέγγπα Οηθνλνκία ζηελ Γαιιία, 

φπνπ ζεζπίδεη κέηξα δηεπθφιπλζεο ηεο εμαγνξάο ΜκΔ απφ ηνπο εξγαδνκέλνπο ηνπο, κε 

ζθνπφ ηελ ζχζηαζε θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ εξγαδνκέλσλ (CICOPA, 2014). Σα 

παξαπάλσ κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ παξάδεηγκα γηα πνιιά επηρεηξεκαηηθά λαπάγηα 

αιιά θαη κία πξννπηηθή γηα ηελ πξνψζεζε ησλ θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ ζηελ Διιάδα. 

 

6.1.2 Πεπιοπιζμψρ Κπάηοςρ Ππψνοιαρ 

 

Δπθαηξία γηα αλάπηπμε ησλ Κνηλ..Δπ. κπνξεί λα απνηειέζεη ε νηθνλνκηθή 

δπζθνιία απφ ηελ πιεπξά ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο λα παξέρεη βαζηθέο θνηλσληθέο 

ππεξεζίεο πξνο ηνπο πνιίηεο, φπσο απηή απνηππψζεθε ηα ηειεπηαία ρξφληα (Ρνκπφιεο, 

2013). Άκεζε ζπλέπεηα ησλ αλσηέξσ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ παξαηεξνχκελε ζπλερή 

γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνχ (European Commission, 2014d), είλαη ε νινέλα θαη 

απμαλφκελε αλάγθε γηα παξνρή ππεξεζηψλ θξνληίδαο, θπξίσο ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο 

θαη ηεο πξφλνηαο. Σν θελφ απηφ ζα κπνξνχζε λα επηιπζεί κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο 

Κνηλ..Δπ. Κνηλσληθήο Φξνληίδαο, νη νπνίεο, εθηφο απφ ππεξεζίεο πγείαο, ζα 

πξνζέθεξαλ επηπιένλ ζίηηζε, ζηέγαζε θ.α., ιεηηνπξγψληαο πξνο ηελ ελίζρπζε ηνπ 

θξάηνπο πξφλνηαο (Γεψξκαο, 2013).  

ην ίδην πιαίζην, ελζαξξπληηθέο πξννπηηθέο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ Κνηλ..Δπ. 

δεκηνπξγεί ε ζηξνθή ησλ ηνπηθψλ απηνδηνηθήζεσλ ζηελ παξαρψξεζε ζεκαληηθψλ 

ππεξεζηψλ πξνλνηαθήο θχζεο ζε Κνηλ..Δπ. Υαξαθηεξηζηηθφηεξν παξάδεηγκα 

απνηεινχλ νη ζπλάςεηο πξνγξακκαηηθψλ ζπκβάζεσλ κεηαμχ δεκνηηθψλ αξρψλ θαη 

Κνηλ..Δπ. γηα ηελ ιεηηνπξγία παηδηθψλ ζηαζκψλ. 

ε απηφ ην ζεκείν θξίλεηαη αλαγθαίν λα γίλεη κηα επηζήκαλζε. Ζ ζηξνθή ηεο 

παξνρήο ππεξεζηψλ θνηλσληθήο θξνληίδαο απφ θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα πξνο ηηο 

Κνηλ..Δπ., αλνίγεη κε εχζρεκν ηξφπν ηνλ δξφκν ζηελ «πξννδεπηηθή 

εκπνξεπκαηνπνίεζε ησλ θνηλσληθώλ ππεξεζηώλ» (Εάλλεο, 2015c: 116), πνπ κπνξεί λα 
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νδεγήζεη ζε ππνβάζκηζε ηεο παξερφκελεο πνηφηεηαο θαη ζε πηζαλή κεηαηξνπή ησλ 

ρξεζηψλ ησλ ππεξεζηψλ απηψλ, ζε «πειάηεο πνπ ζα θαηαβάιινπλ αληίηηκν γηα ηηο 

ππεξεζίεο πνπ ηνπο πξνζθέξνπλ» (ibid.: 116). «Η ηδησηηθή παξνρή θνηλσληθώλ 

ππεξεζηώλ δελ πξέπεη λα ηαπηίδεηαη κε ηελ απεκπόιεζε ηεο θνηλσληθήο επζύλεο ηνπ 

θξάηνπο» (ibid.: 112). Ο ξφινο πνπ θαινχληαη λα αλαιάβνπλ νη Κνηλ..Δπ., ζα πξέπεη 

λα είλαη απηφο ηεο ππνζηήξημεο θαη φρη ηεο ππνθαηάζηαζεο ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο. 

 

6.1.3 Σάζειρ Αποκένηπυζηρ 

 

Μηα απφ ηηο πξνηάζεηο δηεμφδνπ απφ ηελ θξίζε απνηειεί ε απνθέληξσζε θαη ε 

επηζηξνθή ζηελ πεξηθέξεηα. Ζ αλεξγία πνπ καζηίδεη ηα αζηηθά θέληξα, απνηέιεζε αηηία 

αλαδήηεζεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνπο ηνκείο ηεο γεσξγίαο, ηεο θηελνηξνθίαο 

θηι. (Μαιθίδεο, 2013). Ζ ηάζε απνθέληξσζεο ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ θαζηζηά πην 

επηηαθηηθφ ην αίηεκα γηα ηνπηθή θαη πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε, απφ φηη ζην παξειζφλ. 

Ππιψλαο ηεο ηνπηθήο αλάπηπμεο κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ νη Κνηλ..Δπ., θαη 

εηδηθφηεξα νη Κνηλ..Δπ. πιινγηθνχ θαη Παξαγσγηθνχ θνπνχ νη νπνίεο είλαη 

πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηελ πξναγσγή ηνπ ηνπηθνχ θαη ζπιινγηθνχ ζπκθέξνληνο αιιά 

θαη ζηελ ελδπλάκσζε ηεο ηνπηθήο θαη πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο (Γεψξκαο, 2014). 

 

6.2 Σο «Κοινυνικψ Κεθάλαιο» 

 

Μηα ζεκαληηθή έλλνηα ζηελ νπνία ζα πξέπεη λα γίλεη αλαθνξά θαηά ηελ 

δηεξεχλεζε ησλ πξννπηηθψλ αλάπηπμεο ησλ Κνηλ..Δπ. είλαη ην «Κνηλσληθφ 

Κεθάιαην». Ζ έλλνηα ηνπ «Κνηλσληθνχ Κεθαιαίνπ», έρεη γίλεη αληηθείκελν 

ζπζηεκαηηθήο κειέηεο απφ πνιινχο δηαθεθξηκέλνπο επηζηήκνλεο δηαρξνληθά
18

 θαη θαηά 

ζπλέπεηα απαληψληαη δηεζλψο πνηθίινη παξεκθεξείο νξηζκνί ηνπ. 

Γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο θξίλνληαη ηθαλνπνηεηηθέο δχν αλαθνξέο 

γηα ην θνηλσληθφ θεθάιαην πνπ πξνέξρνληαη απφ δηεζλείο νξγαληζκνχο πςεινχ θχξνπο. 

                                                           
18

 Ενδεικτικά αναφζρονται οι εργαςίεσ των P. Bourdieu, J. S. Coleman, A. Portes, R. Putnam και Francis 
Fukuyama. 
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Ζ πξψηε είλαη ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο ζχκθσλα κε ηελ νπνία «Σν θνηλσληθό 

θεθάιαην αλαθέξεηαη ζηνπο ζεζκνύο, ηηο ζρέζεηο, θαη ηνπο θαλόλεο πνπ δηακνξθώλνπλ 

ηελ πνηόηεηα θαη ηελ πνζόηεηα ησλ θνηλσληθώλ αιιειεπηδξάζεσλ κηαο θνηλσλίαο» 

(World Bank http://web.worldbank.org). Ζ δεχηεξε αλαθνξά πεγάδεη απφ ηνλ 

Οξγαληζκφ Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο (ΟΟΑ), ζχκθσλα κε ηνλ νπνίνλ 

ην Κνηλσληθφ Κεθάιαην ζπληζηάηαη ζε «Γίθηπα καδί κε θνηλνύο θαλόλεο θαη 

θαηαλνήζεηο ηα νπνία δηεπθνιύλνπλ ηελ ζπλεξγαζία εληόο ησλ νκάδσλ θαη κεηαμύ ησλ 

νκάδσλ» (OECD Glossary http://stats.oecd.org/glossary). 

Βαζηθή κεηαβιεηή ηνπ Κνηλσληθνχ Κεθαιαίνπ είλαη ε θνηλσληθή εκπηζηνζχλε, 

ζηνηρείν πνπ είλαη ζεκαληηθφ γηα ηελ επηηπρή πξαγκαηνπνίεζε κηαο θνηλσληθήο 

ζπλαιιαγήο αιιά θαη θάζε άιιεο κνξθήο ζπλαιιαγήο θαη ζπλεξγαζίαο (Εάλλεο, 

2011).  

«ε θνηλσληαθό επίπεδν, ε ύπαξμε γεληθεπκέλεο εκπηζηνζύλεο ζπκβάιιεη 

ζηελ δηακόξθσζε ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξώλ πνπ δελ ζηεξίδνληαη ζηελ 

θαρππνςία. Γηεπθνιύλεη γεληθά όιεο ηηο δξαζηεξηόηεηεο ζε κηα θνηλσλία 

θαη ιεηηνπξγεί επεξγεηηθά ζηελ ζπζζώξεπζε θνηλσληθνύ θεθαιαίνπ.» 

(ibid.: 197) 

 «Πνιιέο κεηξήζεηο πνπ έρνπλ δηεμαρζεί ζε δηεζλέο επίπεδν, απνδεηθλύνπλ 

ηελ ζεηηθή ζρέζε ηεο θνηλσληθννηθνλνκηθήο αλάπηπμεο κε πςειά επίπεδα 

θνηλσληθήο εκπηζηνζύλεο θαη θνηλσληθνύ θεθαιαίνπ
19

.» (ibid.: 198) 

Απφ ηα παξαπάλσ, αλαδεηθλχνληαη θαη νη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο κπνξεί ην 

Κνηλσληθφ Κεθάιαην λα απνηειέζεη παξάγνληα εμέιημεο ησλ Κνηλ..Δπ. θαη επξχηεξα 

ηεο Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο. Ζ ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο εκπηζηνζχλεο, κέζσ ηεο 

πςειήο ζπγθέληξσζεο Κνηλσληθνχ Κεθαιαίνπ ζε ηνπηθφ επίπεδν, ζα απνηειέζεη 

γφληκν έδαθνο γηα ηελ ζχζηαζε θαη ηελ ππνζηήξημε ησλ Κνηλ..Δπ. Ζ ζεκαζία ηνπ 

Κνηλσληθνχ Κεθαιαίνπ, έρεη απνηππσζεί θαη ζε κειέηε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, 

φπνπ δηαπηζηψλνληαη ελδείμεηο γηα ηελ ηζρχ ησλ ηξηψλ αθφινπζσλ βαζηθψλ ππνζέζεσλ: 

                                                           
19

  Ενδεικτικά : Putnam (1993), Fukuyama (1996), Knack and Keefer (1997), La Porta et al. (1997), 
Παραςκευόπουλοσ (2010) 



58 
 

 
 

 Σν ηνπηθφ Κνηλσληθφ Κεθάιαην πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηα ηνπηθά δίθηπα ηεο 

θνηλφηεηαο νδεγεί ζηελ εκθάληζε θαη ηελ αλάπηπμε ησλ ηνπηθψλ θνηλσληθψλ 

επηρεηξήζεσλ. 

 Οη ηνπηθέο θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο δεκηνπξγνχλ πεξαηηέξσ θνηλσληθφ θεθάιαην 

ην νπνίν είλαη δηαζέζηκν ζηελ ζπλέρεηα γηα επηπξφζζεηε αλάπηπμε. 

 Μηα ηξίηε ππφζεζε, αλ θαη δελ ππάξρνπλ ηζρπξέο ελδείμεηο γηα ηελ ηζρχ ηεο, 

δειψλεη φηη σο απφξξνηα ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο ακνηβαίαο ππνζηήξημεο ησλ 

ηνπηθψλ θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ, δεκηνπξγείηαη κηα κνξθή θνηλσληθνχ 

θεθαιαίνπ γηα ηελ αλάπηπμε κηαο ηνπηθήο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο. (European 

Commission, 2003) 

Όζα αλαθέξζεθαλ ζρεηηθά κε ην Κνηλσληθφ Κεθάιαην, κπνξνχλ λα ην 

αλαδείμνπλ ζε ζεκειηψδε αμία γηα κηα βηψζηκε θαη θνηλσληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα. 

Απνηειεί φξν αιιά θαη πξνυπφζεζε ηεο Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο θαη ζπκβάιιεη ζηελ 

αλάδπζε ησλ επνίσλσλ πξννπηηθψλ γηα ηελ αλάπηπμε ησλ Κνηλ..Δπ.  

 

6.3 Αξιοποίηζη ηηρ δςναμικήρ ηηρ ΔΔ ζηον ηομέα ηηρ Κοινυνικήρ Οικονομίαρ 

  

Ζ Δπξψπε αληηιακβαλφκελε ηελ ζεκαζία ηεο Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο αλέιαβε 

ζεκαληηθέο δξάζεηο γηα ηελ αλάδεημε θαη ηελ ππνζηήξημή ηεο. Ο αξηζκφο ησλ 

θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ ζηελ Δπξψπε ππνινγίδεηαη πεξίπνπ ζε 2 εθ. πνπ 

αληηπξνζσπεχνπλ ην 10% ηνπ ζπλφινπ ησλ επηρεηξήζεσλ ζηελ ΔΔ. Πεξηζζφηεξνη απφ 

11 εθ. άηνκα απαζρνινχληαη ζε απηέο, πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 6% ηνπ ζπλφινπ 

ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ ΔΔ (European Commission, 2015c). Ζ δπλακηθή απηή ηεο Δ.Δ. 

ζηνλ ηνκέα ηεο Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο απνηειεί κηα επθαηξία γηα ηελ Διιάδα ψζηε λα 

ρξεζηκνπνηήζεη απηή ηελ δπλακηθή θαη λα εμειηρζεί ζηνλ ηνκέα απηφ, αμηνπνηψληαο ηηο 

δνθηκαζκέλεο θαιέο πξαθηηθέο ησλ θξαηψλ κειψλ γηα ηελ ζηήξημε ησλ Κνηλσληθψλ 

πλεηαηξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ. 
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6.4 Αξιοποίηζη Δηαιπικήρ Κοινυνικήρ Δςθωνηρ 

 

Χο Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε (Δ.Κ.Δ.) (Corporate Social Responsibility) 

νξίδεηαη «ε ινγηθή ησλ ζπκβαηηθώλ θεξδνζθνπηθώλ επηρεηξήζεσλ πνπ ελζσκαηώλνπλ 

θνηλσληθέο θαη πεξηβαιινληηθέο αλεζπρίεο ζηηο δξαζηεξηόηεηεο θαη επαθέο ηνπο κε άιια 

ελδηαθεξόκελα κέξε» (Εάλλεο, 2015b: 14). Γειαδή πξφθεηηαη γηα ηελ επηρεηξεκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα, πνπ δελ απνζθνπεί κνλνκεξψο ζην νηθνλνκηθφ φθεινο αιιά θαη ζηελ 

επηδίσμε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη ηεο πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο (ibid.).  

Έλαο απφ ηνπο πξνζαλαηνιηζκνχο πνπ κπνξεί λα ιάβεη ε Δ.Κ.Δ. γηα ηηο 

ζπκβαηηθέο επηρεηξήζεηο είλαη ε ππνζηήξημε πξνο ηηο θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο. 

Οξηζκέλνη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο ζα κπνξνχζε λα επηηεπρζεί απηή ε ππνζηήξημε είλαη 

δηά ηεο παξνρήο ηερλνγλσζίαο θαη ζπκβνπιψλ, κέζσ αγνξάο, πξνβνιήο ή/θαη δηάζεζεο 

ησλ πξντφλησλ ηνπο ζηελ αγνξά αιιά θαη κε ρνξεγίεο, είηε ζε είδνο είηε ζε ρξήκα 

(ibid.).  

 Σα παξαπάλσ ππνδεηθλχνπλ φηη ε ζηήξημε ηεο θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, 

απφ δξάζεηο Δ.Κ.Δ. ησλ ζπκβαηηθψλ επηρεηξήζεσλ, ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη κηα 

πξννπηηθή γηα ηελ αλάπηπμε ησλ Κνηλ..Δπ. θαη γεληθφηεξα ησλ θνηλσληθψλ 

επηρεηξήζεσλ. 

ε θάζε πεξίπησζε, πξνθεηκέλνπ λα επδνθηκήζνπλ νη Κνηλ..Δπ. ζηελ Διιάδα, 

εθηφο απφ ηελ πηνζέηεζε ησλ πξνηάζεσλ βειηίσζεο πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ, 

ζθφπηκν είλαη λα αμηνπνηεζνχλ φιεο νη πηζαλέο πξννπηηθέο, νχησο ψζηε νη Κνηλ..Δπ. 

λα δηαδξακαηίζνπλ αμηφινγν ξφιν ζην κειινληηθφ παξαγσγηθφ κνληέιν ηεο Διιάδαο. 

 

Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ έθηνπ θεθαιαίνπ ζθηαγξαθήζεθαλ νη ζεκαληηθφηεξεο 

πξννπηηθέο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ Κνηλ..Δπ. ζηελ Διιάδα. ην έβδνκν θεθάιαην 

παξαζέηνληαη νξηζκέλεο θαηεπζχλζεηο βειηίσζεο ζρεηηθά κε ηελ ζχζηαζε θαη 

ιεηηνπξγία ησλ Κνηλ..Δπ., πνπ πξνθεηκέλνπ λα εληαρζνχλ ζην πιαίζην κηαο 

νινθιεξσκέλεο πνιηηηθήο, ρξήδνπλ πεξεηαίξσ δηεξεχλεζεο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΔΒΓΟΜΟ «ΚΑΣΔΤΘΤΝΔΗ ΠΡΟ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ» 

 

ηα θεθάιαηα πνπ πξνεγήζεθαλ, επηρεηξήζεθε ε εμέηαζε ηνπ πιαηζίνπ πνπ 

δηέπεη ηηο Κνηλ..Δπ. ζηελ Διιάδα. Ζ πξαγκαηηθφηεηα πνπ ραξαθηεξίδεη ηηο Κνηλ..Δπ. 

κπνξεί λα ζεσξεζεί δηθνξνχκελε. Δλψ επηδεηθλχεηαη ελδηαθέξνλ γηα ηελ πξνψζεζε 

ηνπο σο θνξείο θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ην ηζρχνλ ζχζηεκα κέζα ζην νπνίν 

δξαζηεξηνπνηνχληαη θαίλεηαη λα κελ ιεηηνπξγεί ηθαλνπνηεηηθά θαη απνδνηηθά, 

ππνλνκεχνληαο ζε κεγάιν βαζκφ ηελ αλάπηπμή ηνπο. ηα πιαίζηα απηήο ηεο κειέηεο, 

αλαθέξζεθαλ ηα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη Κνηλ..Δπ.  

Χο αληαπφθξηζε ζηα πξνβιήκαηα πνπ δηαπηζηψζεθαλ παξαηέζεθαλ νξηζκέλεο 

πξνηάζεηο βειηίσζεο, κε ζθνπφ ηελ επίιπζή ηνπο. Χζηφζν, γηα αξθεηά απφ απηά, ε 

επίιπζε παξνπζηάδεη θελά ζε πνιιέο δηαζηάζεηο. Τπφ ην πξίζκα απηφ, θξίλεηαη 

ζθφπηκν λα παξαηεζνχλ νξηζκέλεο θαηεπζχλεηο πξνο δηεξεχλεζε, νη νπνίεο ζα 

κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ επίιπζε νξηζκέλσλ εμ απηψλ. 

 

7.1 Θεζμικψ πλαίζιο 

 

Παξφιν πνπ ν λφκνο 4019/2011, είλαη έλαο πξσηνπνξηαθφο λφκνο πνπ 

θαζηέξσζε ηνλ ηνκέα ηεο Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο ζηελ Διιάδα, ραξαθηεξίδεηαη απφ 

ειιείςεηο πνπ ρξήδνπλ αληηκεηψπηζεο. Έλα ζεκείν, φπνπ θξίλεηαη ζθφπηκν λα 

απνζαθεληζηεί ζην ηζρχνλ λνκνζεηηθφ πιαίζην, ζρεηίδεηαη κε ηελ δηαλνκή ησλ θεξδψλ 

πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ιεηηνπξγία ηνπο. Σν ζεκαληηθφηεξν ζηνηρείν πνπ δηαθξίλεη ηηο 

Κνηλ..Δπ. απφ ηηο ππφινηπεο κνξθέο κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ, είλαη ν θνηλσληθφο 

ραξαθηήξαο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο. Απφ ηηο ηξεηο κνξθέο ησλ Κνηλ..Δπ., απηέο πνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα εγείξνπλ ηηο πεξηζζφηεξεο ακθηβνιίεο ζρεηηθά κε ηνλ θνηλσληθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ ηνπο είλαη νη Κνηλ..Δπ. πιινγηθνχ θαη Παξαγσγηθνχ θνπνχ, νη 

νπνίεο φπσο αλαθέξζεθε απνηεινχλ θαη ηελ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ Κνηλ..Δπ. 

ζηελ Διιάδα. 

Όπσο νξίδεηαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λφκνπ, ην 60% ηνπιάρηζηνλ ησλ 

θεξδψλ ησλ Κνηλ..Δπ. «δηαηίζεηαη γηα ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηεο επηρείξεζεο θαη ηε 

δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο». Ζ δηαηχπσζε απηή θξίλεηαη κάιινλ αζαθήο θαζψο 
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δελ δηεπθξηλίδνληαη επαξθψο νη «δξαζηεξηφηεηεο» ηεο επηρείξεζεο. Οη δξαζηεξηφηεηεο 

απηέο κπνξεί πξάγκαηη λα έρνπλ θνηλσληθφ πεξηερφκελν ή λα αθνξνχλ δξάζεηο 

επέθηαζεο ηεο επηρείξεζεο, κπνξεί φκσο λα ζηεξνχληαη παληειψο θνηλσληθνχ 

πξνζαλαηνιηζκνχ.  

Δπνκέλσο κηα ζεκαληηθή δηεπθξίληζε πνπ ζα κπνξνχζε λα πεξηιακβάλεη ν ελ 

ιφγσ λφκνο είλαη ν θαζνξηζκφο ηνπ θνηλσληθνχ αληίθηππνπ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζηηο 

νπνίεο δηαηίζεληαη ηα θέξδε ησλ Κνηλ..Δπ., πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ν 

θνηλσληθφο ραξαθηήξαο ηνπο. Δπηπιένλ δπλεηηθά ζα κπνξνχζε λα γίλεη πξφβιεςε, γηα 

κηα ππνρξεσηηθή ζπλδξνκή ζεκαληηθνχ πνζνζηνχ απφ ηα ελ ιφγσ εηήζηα θέξδε πξνο 

ην Σακείν Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο ηνπ Άξζξνπ 9 ηνπ Ν. 4019. Ζ πξφβιεςε απηή ζα 

κπνξνχζε λα δηαζθαιίζεη φηη ην ζπγθεθξηκέλν πνζνζηφ επί ησλ θεξδψλ ζα 

ρξεζηκνπνηνχληαλ απφ ην Σακείν Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο γηα ζθνπνχο πνπ πξαγκαηηθά 

εμππεξεηνχλ ηελ αλάπηπμε ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο. 

 

7.2 Υπημαηοδψηηζη 

  

ην πέκπην θεθάιαην, παξαηέζεθαλ πξνηάζεηο βειηίσζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ κείδνλνο πξνβιήκαηνο ηεο ειιηπνχο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ 

Κνηλ..Δπ. πκπιεξσκαηηθά, κηα πξφβιεςε πνπ ζα κπνξνχζε λα γίλεη αθνξά ηελ 

δηαθνξνπνίεζε ηνπ πνζνχ ρξεκαηνδφηεζεο βάζεη ηνπ ρξφλνπ ιεηηνπξγίαο ηνπο. Καζψο 

νη αλάγθεο ησλ Κνηλ..Δπ. δηαθνξνπνηνχληαη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ιεηηνπξγίαο 

ηνπο, ηα κέζα πνπ πξνηάζεθαλ ζα κπνξνχζαλ λα εμεηδηθεπηνχλ θαη λα 

δηαθνξνπνηεζνχλ. Έηζη, ζα κπνξνχζαλ λα δηαθξηζνχλ ζε ρξεκαηνδνηηθά κέζα πνπ 

αθνξνχλ ηελ ζχζηαζε ησλ Κνηλ..Δπ., θαη ηα νπνία ζα απεπζχλνληαη ζηελ νηθνλνκηθή 

ελίζρπζε φζσλ ελδηαθέξνληαη λα ζπζηήζνπλ ηέηνηεο κνξθέο επηρεηξήζεσλ, ζε κέζα 

πνπ πξννξίδνληαη γηα φζεο Κνηλ..Δπ. ιεηηνπξγνχλ γηα ιίγα ρξφληα αιιά θαη κέζα πνπ 

αθνξνχλ ηηο Κνηλ..Δπ. νη νπνίεο ιεηηνπξγνχλ γηα κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα. 
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7.3 Φοπολογία 

 

Ζ ηζρχο ηνπ λφκνπ 4110/2013 νδήγεζε ζηελ θαηάξγεζε ησλ επλντθψλ 

θνξνινγηθψλ ξπζκίζεσλ ησλ Κνηλ..Δπ. πνπ πξνέβιεπε ν λφκνο 4019/2011. Οη 

θνξναπαιιαγέο απηέο, εθηφο απφ θίλεηξν ζχζηαζεο, απνηεινχλ κηα κνξθή έκκεζεο 

νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο απφ ην θξάηνο. Δπνκέλσο ζα κπνξνχζαλ λα επαλέιζνπλ θαη 

κάιηζηα λα είλαη κεγαιχηεξεο γηα ηηο λενζχζηαηεο θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο θαζψο θαη 

γηα ηηο Κνηλ..Δπ. Έληαμεο θαη γηα φζεο Κνηλ..Δπ. εμππεξεηνχλ νπζηαζηηθά δξάζεηο 

ζπιινγηθφηεηαο. Αλαθνξηθά κε ηηο ππφινηπεο θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο, ζα κπνξνχζε ε 

θνξνιφγεζή ηνπο λα είλαη αληίζηνηρε ηεο θνηλσληθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο, 

ιακβάλνληαο ππφςε ηνλ θνηλσληθφ αληίθηππν απφ ηελ δξάζε ηνπο.  

 

7.4 Γείκηηρ Κοινυνικοω Ανηίκηςπος 

 

Όπσο αλαθέξζεθε, ν ηνκέαο ηεο Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο είλαη ηαρέσο 

αλαπηπζζφκελνο, κε απνηέιεζκα ν αξηζκφο ησλ Κνηλσληθψλ Δπηρεηξήζεσλ λα απμάλεη 

ρξφλν κε ηνλ ρξφλν. Χζηφζν, ε ξαγδαία απηή αλάπηπμε ηνπ ηνκέα εγείξεη ακθηβνιίεο 

ζρεηηθά κε ηνλ νπζηαζηηθφ θνηλσληθφ ραξαθηήξα ησλ επηρεηξήζεσλ. Πνιινί ζα 

κπνξνχζαλ λα ππνζηεξίμνπλ φηη, ν θνηλσληθφο ραξαθηήξαο απνηειεί ην φρεκα πνπ 

νξηζκέλνη ρξεζηκνπνηνχλ πξνθεηκέλνπ λα αμηνπνηήζνπλ ηηο επλντθέο δηαηάμεηο πνπ 

δηέπνπλ ηηο Κνηλ..Δπ. 

Απάληεζε ζε απηφ ην δήηεκα, είλαη ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ θνηλσληθνχ 

αληίθηππνπ ησλ Κνηλ..Δπ. φπσο κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηελ Μέηξεζε Κνηλσληθψλ 

Δπηπηψζεσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη άμνλεο πνπ αλαθέξζεθαλ ζην ππνθεθάιαην 5.3 ζα 

κπνξνχζαλ λα αμηνπνηεζνχλ γηα ηελ εμαγσγή ελφο δείθηε, ν νπνίνο ζα πξνζδηνξίδεη 

πνζνηηθά ην θνηλσληθφ αληίθηππν ηεο δξάζεο ηνπο. Ο δείθηεο απηφο ζα κπνξνχζε λα 

ρξεζηκνπνηεζεί σο θξηηήξην γηα ηελ αμηνπνίεζε φισλ ησλ επλντθψλ ξπζκίζεσλ πνπ 

αθνξνχλ ηηο Κνηλ..Δπ. Γηα παξάδεηγκα ζα κπνξνχζε λα ιεθζεί ππφςε, ηφζν γηα ηελ 

δπλαηφηεηα ππαγσγήο ζε επλντθέο θνξνινγηθέο ξπζκίζεηο, φζν θαη γηα ηελ δηεθδίθεζε 

ρξεκαηνδφηεζεο. Ζ παξαπάλσ πξφηαζε ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη θαη έλα θίλεηξν 

γηα ηελ ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο ηνπο δξάζεο. 
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7.5 Τποζηήπιξη και ςμβοςλεςηική 

 

Μία απφ ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη Κνηλσληθέο Δπηρεηξήζεηο, πξηλ 

θαη κεηά ηελ ζχζηαζή ηνπο, είλαη ε έιιεηςε ππνζηήξημεο θαη ζπκβνπιεπηηθήο γηα ηα 

πξνβιήκαηα πνπ ζα εκθαλίδνληαη πξηλ αιιά θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο 

ηνπο. ην ηξαηεγηθφ ρέδην ππήξρε ε πξφβιεςε νη ελ ιφγσ ππεξεζίεο λα παξέρνληαη 

απφ ηνπο Πεξηθεξεηαθνχο Τπνζηεξηθηηθνχο Μεραληζκνχο. Ζ αδπλακία ζχζηαζεο 

σζηφζν απηψλ ησλ δνκψλ, ζηέξεζε απφ ηηο Κνηλ..Δπ. ηελ δπλαηφηεηα 

ζπκβνπιεπηηθήο.  

 Πξνθεηκέλνπ λα επηιπζεί απηφ ην δήηεκα, θξίλεηαη αλαγθαία ε ηαρχηεξε δπλαηή 

ιεηηνπξγία ησλ δνκψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην ηξαηεγηθφ ρέδην θαη ν αθξηβήο 

θαζνξηζκφο ηνπ πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο ησλ κεραληζκψλ απηψλ αιιά θαη ησλ ππεξεζηψλ 

πνπ ζα παξέρνπλ ζηηο επηρεηξήζεηο. Δλαιιαθηηθά, ζα κπνξνχζε λα πξνηαζεί ε 

ελζσκάησζε νξηζκέλσλ ππεξεζηψλ ππνζηήξημεο ηεο Κνηλσληθήο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο 

ζε ήδε ππάξρνληεο θνξείο, πνπ έρνπλ ηνλ ξφιν ηεο ζηήξημεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο 

θαη ιεηηνπξγνχλ ζε φιεο ηηο πεξηνρέο ηεο ρψξαο, φπσο γηα παξάδεηγκα νη ππεξεζίεο ηνπ 

ΟΑΔΓ. Οη ππεξεζίεο ζπκβνπιεπηηθήο ζα κπνξνχζαλ λα παξέρνληαη, εθηφο απφ 

ζεζκνζεηεκέλνπο νξγαληζκνχο, θαη απφ ηδηψηεο ζπκβνχινπο νη νπνίνη ζα είλαη 

ζπκβεβιεκέλνη κε ην Γεκφζην. 

 

7.6 Δπισειπημαηικοί Άγγελοι 

 

Γελ ππάξρεη έλαο εληαίνο νξηζκφο γηα λα ραξαθηεξίζεη ηελ έλλνηα ηνπ 

«επηρεηξεκαηηθνχ αγγέινπ». Ο νξηζκφο πνπ παξαζέηεη ε Γεληθή Γηεχζπλζε ηεο 

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηηο Δπηρεηξήζεηο θαη ηελ Βηνκεραλία, πξνζδηνξίδεη ηνλ 

επηρεηξεκαηηθφ άγγειν σο: 

 «Έλα πεπεηξακέλν ηδηώηε, ζπλήζσο κε εκπεηξία ζηνλ ηνκέα ησλ 

επηρεηξήζεσλ, ν νπνίνο επελδύεη άκεζα κέξνο ησλ πεξηνπζηαθώλ 

ζηνηρείσλ ζε λέεο θαη αλαπηπζζόκελεο θαη κε εηζεγκέλεο επηρεηξήζεηο. 

Δθηόο από θεθάιαηα, νη επηρεηξεκαηηθνί άγγεινη παξέρνπλ ηελ εκπεηξία 

ηνπο ζηελ δηαρείξηζε επηρεηξήζεσλ» (CSEC, 2012: 4).  
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Ο φξνο «επηρεηξεκαηηθφο άγγεινο» αλαθέξεηαη ζε ηδηψηεο επελδπηέο πνπ 

ρξεκαηνδνηνχλ κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, ηδηαίηεξα θαηά ηελ ίδξπζή ηνπο, παξέρνληαο 

ηνπο έηζη ηελ επθαηξία λα θάλνπλ ηα πξψηα βήκαηά ηνπο ζηελ αγνξά. Δθηφο απφ 

ρξεκαηνδφηεζε, παξέρνπλ θαη δηνηθεηηθή βνήζεηα κέζα απφ ηηο εκπεηξίεο ηνπο θαη ηηο 

επηρεηξεκαηηθέο δεμηφηεηέο ηνπο. Σν αληάιιαγκα γηα ηελ ρξεκαηνδνηηθή ηνπο βνήζεηα, 

είλαη ε ζπκκεηνρή ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο επηρείξεζεο (Γ.Δ.Α./Δ.Β.Δ.Α., 2014). 

Γεδνκέλνπ φηη νη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο πξνο ηηο θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο είλαη 

πεξηνξηζκέλεο θαη νη ηξάπεδεο θαη νη ζπκβαηηθνί επελδπηέο δεηνχλ πνιιέο εγγπήζεηο 

γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε, κηα πξφηαζε ζα κπνξνχζε λα είλαη ε δηακφξθσζε ελφο 

δηθηχνπ θνηλσληθψλ επηρεηξεκαηηθψλ αγγέισλ πνπ λα απεπζχλεηαη πξνο ηηο θνηλσληθέο 

επηρεηξήζεηο. Οη θνηλσληθνί επηρεηξεκαηηθνί άγγεινη ζα έρνπλ σο θίλεηξν ηελ 

πξνζθνξά αξσγήο ζε θνηλσληθνχο επηρεηξεκαηίεο πνπ είηε έρνπλ ζπζηήζεη είηε ζέινπλ 

λα ζπζηήζνπλ κία Κνηλ..Δπ. Οη επηρεηξεκαηηθνί άγγεινη ζα κπνξνχζαλ λα 

ζπλδξάκνπλ νηθνλνκηθά, λα πξνζθέξνπλ ηελ πνιχηηκε εκπεηξία ηνπο, αθφκα θαη λα 

ζπκκεηέρνπλ σο ηδξπηηθά κέιε ζε λενζχζηαηεο Κνηλ..Δπ. ή λα αγνξάζνπλ 

ζπλεηαηξηζηηθέο κεξίδεο απφ ήδε ππάξρνπζεο. Ζ δξάζε ηνπ δηθηχνπ ησλ 

επηρεηξεκαηηθψλ αγγέισλ ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη εθαιηήξην γηα ηελ αλάπηπμε ησλ 

Κνηλ..Δπ. 

 

7.7 Γικηωυζη 

 

Ζ ειιηπήο δηθηχσζε θαη εδξαίσζε ζπκκαρηψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη 

Κνηλ..Δπ., ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη παξάγνληα ππνλφκεπζεο ηεο δπλαηφηεηαο 

αλάπηπμήο ηνπο. Ζ δηθηχσζε είλαη αθφκε κηα ιεηηνπξγία πνπ ζα επηηεινχζαλ νη 

Πεξηθεξεηαθνί Μεραληζκνί Τπνζηήξημεο αλάκεζα ζηηο Κνηλ..Δπ., ηνπο ηνπηθνχο 

θνξείο (δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο) θαη ηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ, πξνθεηκέλνπ λα 

πινπνηεζνχλ χκθσλα πλεξγαζίαο, πνπ ζα επλννχζαλ ηελ αλάπηπμε ηεο Κνηλσληθήο 

Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο, φπσο αλαθέξεηαη ζην ηξαηεγηθφ ρέδην. Οη πεξηθεξεηαθνί 

κεραληζκνί ζεσξνχληαη νη θαηαιιειφηεξεο δνκέο γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο 

ιεηηνπξγίαο, γηα απηφ ηνλ ιφγν θξίλεηαη αλαγθαία ε ζχζηαζή ηνπο.  
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7.8 Αξιοποίηζη νέυν ηεσνολογιϊν  

 

Ζ ξαγδαία ηερλνινγηθή αλάπηπμε ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ πξνζθέξεη πνιιέο 

επθαηξίεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα αμηνπνηεζνχλ γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ηνκέα 

ηεο Κνηλσληθήο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο. Ζ ζπκβνιή ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ είλαη 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ζηνπο ηνκείο ηεο δηθηχσζεο, ηεο ελεκέξσζεο, ηεο δηάδνζεο ηεο 

γλψζεο, ηεο ζπκβνπιεπηηθήο αιιά θαη ζηελ επίζπεπζε ησλ δηαδηθαζηψλ ζχζηαζεο ησλ 

Κνηλ..Δπ., φπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ.  

Δλδεηθηηθά ζα κπνξνχζε λα δεκηνπξγεζεί κηα δηαδηθηπαθή πιαηθφξκα ζηα 

πξφηππα ηεο πιαηθφξκαο StartUpGreece ζηελ νπνία ζα είραλ δπλαηφηεηα εγγξάθνληαη 

φιεο νη Κνηλ..Δπ. Γπλαηφηεηα εγγξαθήο ζα έρνπλ επίζεο δεκφζηνη νξγαληζκνί αιιά 

θαη επελδπηέο. Οη ρξήζηεο απηήο ηεο ςεθηαθήο πιαηθφξκαο, ζα κπνξνχζαλ λα 

ελεκεξψλνληαη γηα θξαηηθέο θαη επξσπατθέο ρξεκαηνδνηήζεηο αιιά θαη λα αλαδεηνχλ 

ρξεκαηνδφηεζε ζηνπο εγγεγξακκέλνπο επελδπηέο. Αθφκα, κέζσ forum ζα 

αληαιιάζζνληαλ βέιηηζηεο πξαθηηθέο θαη εκπεηξίεο, ζηνηρεία ζεκαληηθά ηδηαίηεξα γηα 

ηηο λενζχζηαηεο Κνηλ..Δπ. Δπηπξφζζεηα, ε εγγεγξακκέλε Κνηλ..Δπ. ζα είρε ηελ 

δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο κε άιιεο νκνεηδείο, κε δπλεηηθφ απνηέιεζκα ηελ ελζάξξπλζε 

ησλ ζπλεξγαζηψλ θαη ηελ πξνψζεζε ηεο δηθηχσζεο. ηελ πιαηθφξκα ζα κπνξνχλ λα 

αξζξνγξαθνχλ θαη εηδηθνί ζηνλ ηνκέα ηεο θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο πνπ ζα 

θαζνδεγνχλ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο, ελψ ζα δίλεηαη θαη ε δπλαηφηεηα απεπζείαο 

επηθνηλσλίαο ησλ Κνηλ..Δπ. καδί ηνπο, γηα ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ 

αληηκεησπίδνπλ. 

 

Όζα αλαθέξζεθαλ ζε απηή ηελ ελφηεηα, ζα κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ έλα λέν 

πεδίν έξεπλαο ζρεηηθά κε ηηο πξνηάζεηο βειηίσζεο ηνπ πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ηηο 

Κνηλ..Δπ. Χζηφζν, ε δπλαηφηεηα εθαξκνγήο ηνπο εληφο κηαο νινθιεξσκέλεο 

ζηξαηεγηθήο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ Κνηλ..Δπ., ρξήδεη πεξαηηέξσ δηεξεχλεζεο. 
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Δπίλογορ 

 

Με ηελ παξνχζα εξγαζία επηρεηξήζεθε λα εμεηαζηεί ην πιαίζην θαη νη 

πξννπηηθέο αλάπηπμεο ησλ Κνηλ..Δπ. πνπ ζπληζηνχλ κία κνξθή θνηλσληθήο 

επηρείξεζεο ζηελ Διιάδα. 

Μνξθέο θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ δξαζηεξηνπνηνχληαη εδψ θαη δεθαεηίεο ζηελ 

ππφινηπε Δπξψπε, ελψ δηεθδηθνχλ νινέλα θαη απμαλφκελν κεξίδην απφ ηελ 

δξαζηεξηνπνίεζε ηεο ζπλνιηθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Ζ δπλακηθή ησλ θνηλσληθψλ 

επηρεηξήζεσλ ππνζηεξίδεηαη απφ κηα ζεηξά πξνγξακκάησλ θαη πξσηνβνπιηψλ πνπ 

αλαπηχρζεθαλ απφ ηελ Δ.Δ. ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηνλ ηνκέα ηεο Κνηλσληθήο 

Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη έρνπλ σο ζηφρν, κεηαμχ άιισλ, ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θξίζεο 

θαη ησλ ζπλεπεηψλ ηεο.  

Παξφιν πνπ ν ηνκέαο ηεο θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο είλαη πνιιά 

ππνζρφκελνο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο γεληθήο νηθνλνκηθνθνηλσληθήο θξίζεο ζηελ 

Δπξψπε, δελ κπνξεί λα γίλεη ε ίδηα παξαηήξεζε θαη γηα ηελ Διιάδα. Υαξαθηεξηζηηθφ 

είλαη εμάιινπ ην ειιηπέο λνκνζεηηθφ πιαίζην ζηε ρψξα καο γηα ηελ νξηνζέηεζε θαη 

ππνζηήξημε ηνπ ηνκέα ηεο θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. 

Πξνθεηκέλνπ λα ηεζνχλ νη ζεζκηθέο βάζεηο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο θνηλσληθήο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηελ Διιάδα, ςεθίζηεθε ην επηέκβξην ηνπ 2011 ν Ν. 4019, κε 

ηνλ νπνίν, αθελφο επηρεηξείηαη ε νξηνζέηεζε θαη λνκηθή αλαγλψξηζε ηνπ ρψξνπ ηεο 

θνηλσληθήο νηθνλνκίαο, αθεηέξνπ ζεζκνζεηείηαη κία λέα κνξθή θνηλσληθήο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ε Κνηλ..Δπ.  

Ζ ςήθηζε ηνπ λφκνπ φκσο απφ κφλε ηεο δελ αξθεί γηα ηελ αλάπηπμε ησλ 

Κνηλ..Δπ. ελψ ηα κέρξη ηψξα ζηνηρεία γηα ηελ εμέιημή ηνπο δελ είλαη ηδηαίηεξα 

ελζαξξπληηθά. Ζ ππνηνληθφηεηα απηή νθείιεηαη ζε κία ζεηξά δπζεπίιπησλ 

πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ θαηά ηελ ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπο θαη ζε 

ειιείςεηο πνπ ζηέξεζαλ θαη εμαθνινπζνχλ λα ζηεξνχλ ηα απαξαίηεηα εξγαιεία πνπ ζα 

επηηαρχλνπλ ηελ πξφνδν ηεο εμέιημήο ηνπο.  

Ναπαξρίδα ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη Κνηλ..Δπ. είλαη ε ειιηπήο 

ρξεκαηνδφηεζή ηνπο. Σα απνζπαζκαηηθά θξαηηθά πξνγξάκκαηα γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ 

ηνκέα ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλεπάξθεηα ρξεκαηνδνηηθψλ εξγαιείσλ θαη ζεζκψλ, 
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απνηεινχλ ίζσο ηνπο βαζηθφηεξνπο παξάγνληεο γηα ηελ ππαλάπηπμε ηνπ ηνκέα ζηελ 

Διιάδα. εκαληηθφ κεξίδην επζχλεο ζα πξέπεη λα απνδνζεί θαη ζηελ έιιεηςε 

ζπκβνπιεπηηθήο θαη ππνζηήξημεο πξνο ηηο Κνηλ..Δπ., πνπ απνηειεί ζπζηαηηθφ ζηνηρείν 

γηα ηελ νξζή θαη νξγαλσκέλε ιεηηνπξγία ηνπο. Δθηφο ησλ πξνβιεκάησλ πνπ 

πξναλαθέξζεθαλ, πνπ απνηεινχλ ηα βαζηθφηεξα πξνβιήκαηα, νη Κνηλ..Δπ. 

αληηκεησπίδνπλ θαη κηα ζεηξά επηπξφζζεησλ πξνβιεκάησλ πνπ δπζρεξαίλνπλ ηελ 

αλάπηπμή ηνπο. Απηά αθνξνχλ ηελ θνξνινγηθή αληηκεηψπηζή ηνπο, ηελ δπζθνιία 

δηθηχσζήο ηνπο θαζψο θαη ηελ απνπζία εθπξνζψπεζήο ηνπο. 

Πξνθεηκέλνπ λα επηιπζνχλ ηα αλσηέξσ πξνβιήκαηα θαη λα δηεπθνιπλζεί ε 

ζχζηαζε θαη ε ιεηηνπξγία ηνπο, παξαηίζεληαη κηα ζεηξά απφ πξνηάζεηο βειηίσζεο κε 

ζεκαληηθφηεξεο ηελ δεκηνπξγία θαηάιιεισλ ρξεκαηνδνηηθψλ εξγαιείσλ, ηελ ζχζηαζε 

ππνζηεξηθηηθψλ κεραληζκψλ, ηελ πξνψζεζε ηεο δηθηχσζεο αιιά θαη ηξφπνπο γηα ηελ 

δηακφξθσζε πλεχκαηνο θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Ζ πηνζέηεζε ησλ παξαπάλσ 

πξνηάζεσλ, δχλαηαη λα ζπληειέζεη ζηελ δεκηνπξγία ελφο επλντθνχ πεξηβάιινληνο γηα 

ηελ αλάπηπμε θαη ηελ δξαζηεξηνπνίεζε ησλ Κνηλ..Δπ.  

Όκσο γηα αξθεηά απφ ηα πξνβιήκαηα πνπ πξναλαθέξζεθαλ, ε επίιπζε 

παξνπζηάδεη θελά ζε πνιιέο δηαζηάζεηο. Καηά ζπλέπεηα θξίζεθε ζθφπηκν λα 

παξαηεζνχλ νξηζκέλεο θαηεπζχλεηο πξνο δηεξεχλεζε, νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηελ 

επίιπζε νξηζκέλσλ εθ ησλ πξνβιεκάησλ πνπ δηαπηζηψζεθαλ, ησλ νπνίσλ σζηφζν ε 

δπλαηφηεηα εθαξκνγήο ρξήδεη πεξαηηέξσ δηεξεχλεζεο. 

Σν θαηλφκελν ηεο ειιηπνχο αλάπηπμήο ησλ Κνηλ..Δπ. ζα πξέπεη λα απνδνζεί ζε 

ιαλζαζκέλνπο ρεηξηζκνχο ηεο δπλακηθήο ηνπο απφ πιεπξάο ηνπ θξάηνπο, θαη φρη ζε 

έιιεηςε ησλ πξννπηηθψλ αλάπηπμήο ηνπο. Όπσο αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ, ππάξρνπλ 

αξθεηέο πξννπηηθέο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα αμηνπνηεζνχλ. Οη βαζηθφηεξεο πξννπηηθέο 

είλαη εθείλεο πνπ δεκηνχξγεζε ε θξίζε. Ζ ζνβαξή χθεζε επεξέαζε ηελ ηθαλφηεηα 

επηβίσζεο πνιιψλ επηρεηξήζεσλ, θπξίσο ησλ ΜκΔ, γεγνλφο πνπ κπνξεί λα αλνίμεη ηνλ 

δξφκν γηα ηελ δεκηνπξγία Κνηλ..Δπ. Αθφκα ε θξίζε απνηέιεζε ηνλ βαζηθφ 

ζπληειεζηή γηα ηελ αλάδεημε ησλ αδπλακηψλ ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο. Καη ζε απηφ ην 

ηνκέα νη Κνηλ..Δπ. κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ δηέμνδν, αλαιακβάλνληαο απηέο ηελ 

παξνρή κηαο ζεηξάο απφ ππεξεζίεο πξνλνηαθνχ ραξαθηήξα, πνπ ελέπηπηαλ ζην θξάηνο 

πξφλνηαο. 
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εκαληηθέο αθφκε πξννπηηθέο απνηεινχλ ε πηνζέηεζε θάισλ πξαθηηθψλ απφ 

ρψξεο κε αλαπηπγκέλε θνηλσληθή νηθνλνκία, ε αμηνπνίεζε φισλ ησλ εξγαιείσλ πνπ 

πξνζθέξεη ε Δ.Δ., ε ελίζρπζε ηνπ ηνπηθνχ Κνηλσληθνχ Κεθαιαίνπ θαη ησλ δξάζεσλ 

Δ.Κ.Δ. απφ ζπκβαηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ κπνξνχλ λα πξνσζήζνπλ ηελ ζχζηαζε θαη ηελ 

ππνζηήξημε ησλ Κνηλ..Δπ. Μέζα ζε απηφ ην επλντθφ πεξηβάιινλ, νη Κνηλ..Δπ. ζα 

κπνξνχζαλ λα αλαδεηρζνχλ σο βαζηθέο κνξθέο επηρεηξεκαηηθφηεηαο.  

Μέζα ζηε δίλε ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο θξίζεο, ε ζπδήηεζε γηα ηελ 

πξαγκάησζε ηεο Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο, ηφζν ζε εζληθφ φζν θαη ζε δηεζλέο επίπεδν, 

είλαη πην επίθαηξε απφ πνηέ, θαζψο δχλαηαη λα αλαιάβεη ηνλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ηεο 

αλάθακςεο. Γηαρξνληθά έρεη απνδείμεη φηη απνηειεί έλα απφ ηα βαζηθφηεξα εξγαιεία 

αθελφο γηα ηελ επίιπζε θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ πξνβιεκάησλ θαη αθεηέξνπ γηα 

ηελ επίηεπμε κηαο βηψζηκεο θαη ρσξίο απνθιεηζκνχο αλάπηπμεο. 

 Απφ φια φζα αλαθέξζεθαλ, πξνθχπηεη ην ζπκπέξαζκα φηη ε αλάπηπμε ηεο 

Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο κέζσ ησλ Κνηλ..Δπ. απνηειεί κηα αλαγθαηφηεηα θαη 

απάληεζε ζηηο θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδεη ε ρψξα. Ζ 

πξνψζεζε απηήο ηεο κνξθήο Κνηλσληθήο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ε αλάπηπμε ηεο 

Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο ζα δξάζνπλ σο θαηαιχηεο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ νξάκαηνο γηα 

κηα Διιάδα αιιειέγγπα θαη θνηλσληθά δίθαηε.  
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