
 
  2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στρατηγικό σχέδιο για την Κ.Αλ.Ο:  

Ένα αίτημα από τις κοινωνικές επιχειρήσεις 

 

Καταγραφή προβλημάτων  

και προτάσεις από την βάση του τομέα Κ.Αλ.Ο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κατωμέρης Στυλιανός, Τσιλίκης Χρήστος 

 

 

 

 

Απρίλιος 2022 

 

 

 



 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 
 

 

 

Στρατηγικό σχέδιο για την Κ.Αλ.Ο:  

Ένα αίτημα από τις κοινωνικές επιχειρήσεις 

 

Καταγραφή προβλημάτων  

και προτάσεις από την βάση του τομέα Ο. 

 

Κατωμέρης Στυλιανός, Τσιλίκης Χρήστος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στρατηγικό σχέδιο για την Κ.Αλ.Ο:  

Ένα αίτημα από τις κοινωνικές επιχειρήσεις 

 
Πρώτη έκδοση: Απρίλιος 2022 

ISBN 978-618-00-3950-4 
 

 

Το παρόν έργο διατίθεται με άδεια Creative Commons, Αναφορά Δημιουργού – Μη 
Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 
4.0 Διεθνές 
(CC BY-NC-SA 4.0). 
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.el  

 

Copyright © Στυλιανός Κατωμέρης, Χρήστος Τσιλίκης, 2022 

All rights reserved. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. 

 

Απαγορεύεται η αντιγραφή, αποθήκευση και διανομή της παρούσας μελέτης εξ 

ολοκλήρου ή τμήματος αυτής, για εμπορικό σκοπό. Επιτρέπεται η ανατύπωση, 

αποθήκευση και διανομή για σκοπό μη κερδοσκοπικό, εκπαιδευτικής ή ερευνητικής 

φύσης, υπό την προϋπόθεση να αναφέρεται η πηγή προέλευσης και να διατηρείται το 

παρόν μήνυμα. Ερωτήματα που αφορούν τη χρήση της διδακτορικής διατριβής για 

κερδοσκοπικό σκοπό πρέπει να απευθύνονται στους συγγραφείς. 

 

Κατωμέρης Σ., Τσιλίκης Χ. (2022), Στρατηγικό σχέδιο για την Κ.Αλ.Ο: Ένα αίτημα από τις κοινωνικές 

επιχειρήσεις, Αθήνα, Αυτοέκδοση

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.el


 
  2 

Συντομογραφίες 

DIES: Délégation interministérielle à l´ Économie. Sociale 

W.I.S.E.: Work Integration Social Enterprises 

Α.Α.Δ.Ε.: Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων 

ΑμΚΕ: Αστικές μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες. 

ΔΙΕΚ: Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης 

ΔΟΥ: Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία 

ΕΕ: Ευρωπαϊκή ένωση 

ΕΣΠΑ: Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 

Κ.Αλ.Ο.: Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία 

Κοιν.Σ.Επ.: Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις 

Κοι.Σ.Π.Ε.: κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης 

ΚΟ: Κοινωνική Οικονομία 

ΜΚΟ: Μη κυβερνητικές Οργανώσεις 

ΟΑΕΔ: Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού 

ΟΤΑ: Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

ΣΚΩ: Συλλογικής και κοινωνικής ωφέλειας 

ΣυνΕργ: Συνεταιρισμοί εργαζομένων 

 



 

5 
 

Ευχαριστίες  

Ευχαριστούμε τους τριάντα τέσσερις (34) φορείς που πλαισίωσαν την προσπάθεια μας 

στην καταγραφή των προβλημάτων και των αιτημάτων της βάσης του τομέα Κ.ΑΛ.Ο. 

Είναι οι φορείς Κ.Αλ.Ο: AμKE Change makers Lab, ΑμΚΕ HIGGS, Κοιν.Σ.Επ. Νέοι 

Ορίζοντες, Κοιν.Σ.Επ. Agro ID, Κοιν.Σ.Επ. Art.Silo, Κοιν.Σ.Επ. Goal Setting, 

Κοιν.Σ.Επ. Green Labs, Κοιν.Σ.Επ. Ionian Recycle Hellas, Κοιν.Σ.Επ.  IOTEL, 

Κοιν.Σ.Επ. Liofyllo, Κοιν.Σ.Επ. Nowtopia, Κοιν.Σ.Επ. One Tool Three, Κοιν.Σ.Επ.  

Red n’ noir (Copow), Κοιν.Σ.Επ. The Beehive Community, Κοιν.Σ.Επ. Αλληλεγγύη 

Νοτίων Προαστίων, Κοιν.Σ.Επ. Ανάπτυξη Νοτίου Αιγαίου, Κοιν.Σ.Επ. Αργαστήρι 

Πολιτισμού Καινοτομίας Έρευνας, Κοιν.Σ.Επ. Οι Γέφυρες, Κοιν.Σ.Επ. Ηλιοδώρα, 

Κοιν.Σ.Επ.  ΙΔΑΦΚ, Κοιν.Σ.Επ. ΙΣΙΔΑ, Κοιν.Σ.Επ. Καλλιάφεια, Κοιν.Σ.Επ. 

Κεφαλοπόταμος, Κοιν.Σ.Επ.  Κούμαρος, Κοιν.Σ.Επ. Ποντίων Θρέψις, Κοιν.Σ.Επ. Συν 

Ένα, Κοιν.Σ.Επ.  Σύνοικο, Κοιν.Σ.Επ. Φάος, Κοιν.Σ.Επ. Φθίας Όραμα, Κοιν.Σ.Επ. 

Φροντίζω, Κοιν.Σ.Επ. Χαρούμενο Χωριό (Funville), Κοι.Σ.Π.Ε. Διαδρομές, 

Κοι.Σ.Π.Ε.  Κέρκυρας "Νέοι Ορίζοντες", Σωματείο Δίκτυο Αλληλέγγυας 

Συμβουλευτικής 

Ευχαριστούμε ιδιαιτέρως και εγκαρδίως, τους συνεργάτες μας μέλη της 

επιστημονικής επιτροπής κο Γεώρμα Κωνσταντίνο μέλος ΣΕΠ ΕΑΠ (μεταπτυχιακό 

πρόγραμμα Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας) και κο Χρυσάκη Εμμανουήλ 

διευθυντή έρευνας ΕΚΚΕ οι οποίοι με ευαισθησία, επιστημονική γενναιοδωρία και 

αμέριστο ενδιαφέρον συμμετείχαν στην προσπάθεια μας αυτή. Ευχαριστούμε επίσης 

τον κο Νικολάου Ιωάννη, Αναπληρωτή Καθηγητή στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο 

Θράκης ο οποίος συνεισέφερε με την επιμέλεια και συγγραφή της ενότητας για την 

“Λογοδοσία και Κοινωνικό Αντίκτυπο των εγχειρημάτων της Κ.ΑΛ.Ο.”.  

Ευχαριστούμε επίσης τους εβδομήντα οκτώ (78) παρατηρητές φορείς Κ.Αλ.Ο. 

από όλη την Ελλάδα, οι οποίοι συμμετείχαν στις εκδηλώσεις και στις συζητήσεις, 

συμβάλλοντας με τα σχόλια και τις παρεμβάσεις τους στην ολοκλήρωση του έργου 

αυτού.   



 

6 
 

Περιεχόμενα 

Συντομογραφίες 4 

Πίνακες 7 

Περίληψη 8 

Abstract 9 

Εισαγωγή 10 

Μεθοδολογία 13 

Σύντομη παρουσίαση των φορέων που έλαβαν μέρος στην έρευνα 17 

Η ανάδυση της Κοινωνικής Οικονομίας 33 

Η κοινωνική Οικονομία στον 20ο αιώνα 35 

Η κοινωνική Οικονομία στην Ελλάδα 37 

Οι δυσχέρειες στην λειτουργία του τομέα Κ.Αλ.Ο 39 

Η οικονομική βιωσιμότητα και η δικτύωση της Κ.Αλ.Ο 44 

Ο θεσμικός και κοινωνικός περίγυρος της Κ.Αλ.Ο. 46 

Λογοδοσία και Κοινωνικός Αντίκτυπος των εγχειρημάτων της Κ.ΑΛ.Ο 48 

Τα αποτελέσματα της εμπειρικής έρευνας 51 

1 Ποιο είναι το περιβάλλον της Κ.ΑΛ.Ο. στην Ελλάδα σήμερα; 51 

2 Συνθήκες λειτουργίας φορέων Κ.Αλ.Ο., 55 

3 Ανταπόκριση φορέων στα κοινωνικά προβλήματα 57 

4 Συνεργασία κράτους (πολιτείας) με το πεδίο Κ.Αλ.Ο. 59 

5 Δικτύωση φορέων Κ.Αλ.Ο. 63 

6 Βιωσιμότητα των φορέων 67 

7 Προβλήματα προς επίλυση στον χώρο της Κ.ΑΛ.Ο. 72 

Το προτεινόμενο πλαίσιο και οι πυλώνες παρέμβασης για την Κ.Αλ.Ο 76 

1 Διάχυση των σκοπών και της χρησιμότητας της Κ.Αλ.Ο 76 

2 Τροποποίηση του νομικού πλαισίου για την ΚΟ και επαναδιατύπωση εδαφίων των 

νόμων 4430/2016 και 4412/2016 77 

Μερικά παραδείγματα παρεμβάσεων στον Ν4430/2016 77 

3 Δημιουργία κεντρικού φορέα οικονομικής στήριξης του τομέα Κ.ΑΛ.Ο. 82 

4 Θεσμικός σχεδιασμός και λειτουργία εκπαιδευτικού πλαισίου για την Κ.Αλ.Ο. 84 

5 Επαναδημοσίευση της πρόσκλησης ίδρυσης των Κέντρων Στήριξης Κ.Αλ.Ο. 85 

6 Διοικητική αναδιοργάνωση της Κ.Αλ.Ο. 87 

7 Μέτρηση του κοινωνικού αντικτύπου των φορέων Κ.Αλ.Ο. 88 

8 Σχεδιασμός στοχευμένων πολιτικών απασχόλησης μέσω των φορέων  Κ.Αλ.Ο. 90 

Βιβλιογραφία 93 

Παραρτήματα 96 



 
  2 

Πίνακες  

Πίνακας 1. Συμμετοχή φορέων-Συγγραφέων ανά διοικητική περιφέρεια 14 

Πίνακας 2. Συμμετοχή φορέων-Συγγραφέων ανά τύπο φορέα 14 

Πίνακας 3. Έτος ίδρυσης των φορέων Κ.Αλ.Ο. 15 

Πίνακας 4: Συστήματα μέτρησης κοινωνικού αντίκτυπου 50 



 

8 
 

Περίληψη 

Το παρόν έργο αφορά στη διαμόρφωση ενός συνεκτικού και ολιστικού στρατηγικού 

σχεδίου για την κοινωνική οικονομία στην Ελλάδα. Συνιστά μία καινοτόμο 

προσπάθεια αφ’ ης στιγμής προέρχεται από τα κάτω δηλαδή για πρώτη φορά οι 

συγγραφείς του είναι οι ίδιοι οι δρώντες εντός του πεδίου φορείς. Πρόκειται για την 

πρώτη επιστημονική προσπάθεια αποτύπωσης ενός στρατηγικού σχεδίου για την 

Κ.Αλ.Ο. και ο πρωταρχικός σκοπός του εγχειρήματος είναι να αποτελέσει έναν οδηγό 

που θα συμβάλλει με τρόπο ουσιαστικό στη σχεδίαση στρατηγικών και πολιτικών για 

την Κ.Αλ.Ο., με όραμα και ρεαλιστικές προτάσεις, και απώτερο στόχο την ανάπτυξη 

και βιωσιμότητα του τομέα. 

Για την αντικειμενική καταγραφή της λειτουργίας του πεδίου 

πραγματοποιήθηκε έρευνα με αποστολή ερωτηματολογίου ανοικτών ερωτήσεων και 

παραλήπτες όλους τους εγγεγραμμένους φορείς στο μητρώο Κ.ΑΛ.Ο. Οι επτά βασικές 

θεματικές ερευνητικές υπό εξέταση ενότητες ήταν: 1) Το περιβάλλον της Κ.Αλ.Ο., 2) 

Συνθήκες λειτουργίας των φορέων, 3) Ανταπόκριση φορέων στα κοινωνικά 

προβλήματα, 4) Συνεργασία κράτους & φορέων, 5) Δικτύωση, 6) Βιωσιμότητα, 7) 

Προβλήματα προς επίλυση. Η ανταπόκριση υπήρξε μεγάλη και 112 φορείς ήτοι το 

6,4% του συνόλου των εγγεγραμμένων φορέων Κ.Αλ.Ο συνετέλεσε στην συγγραφή, 

παρακολούθηση και ολοκλήρωση του έργου αυτού. 

Το έργο καταλήγει σε ένα συνεκτικό προτεινόμενο πλαίσιο δράσεων σε οκτώ 

τομείς παρέμβασης για την ανάπτυξη και επανεκκίνηση της Κ.Αλ.Ο. στην Ελλάδα. 

Διατυπώνονται προτάσεις που αφορούν στην αποδοτικότερη διάχυση των σκοπών και 

της χρησιμότητας της ΚΟ και στην τροποποίηση του νομικού πλαισίου. Τα αιτήματα 

επίσης συγκλίνουν και στην ανάγκη δημιουργίας ενός κεντρικού φορέα οικονομικής 

στήριξης επίσης στον θεσμικό σχεδιασμό και λειτουργία ενός εκπαιδευτικού πλαισίου 

με κατεύθυνση στις αξίες της Κ.Αλ.Ο. Οι δρώντες στους φορείς αναμένουν την 

επαναδημοσίευση της πρόσκλησης ίδρυσης των Κέντρων Στήριξης για την Κ.Αλ.Ο. η 

οποία είχε αποτύχει στο παρελθόν, τη διοικητική αναδιοργάνωση του τομέα από το 

υπουργείο, την εφαρμογή της μέτρησης του κοινωνικού αντικτύπου και τον σχεδιασμό 

στοχευμένων πολιτικών απασχόλησης μέσω των φορέων  Κ.ΑΛ.Ο. 

 

Λέξεις κλειδιά: Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία, Κοινωνικά προβλήματα 

δικτύωση, βιωσιμότητα 
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Abstract 

This project concerns the formulation of a coherent and holistic strategic plan for the 

Social and Solidarity Economy in Greece. It is an innovative bottom-up effort that -for 

the first time- its authors are the main actors themselves within the field of S.S.E. This 

is the first scientific attempt to develop a strategic plan for S.S.E. and its primary 

purpose is to become a comprehensive guide that will substantially contribute to the 

design of strategies and policies for the S.S.E. that will contain visionary and realistic 

proposals, with the ultimate goal of the development and sustainability of the sector. 

For the needs of our study, a survey was conducted by sending an open-ended 

questionnaire to all registered organisations in the S.S.E. registry. The seven main 

thematic research units under consideration were: 1) S.S.E. environment, 2) Operating 

conditions of the organisations, 3) Response of organisations to social problems, 4) 

Cooperation of the state & organisations, 5) Networking, 6) Sustainability, 7) Problems 

to be solved. The response rate was high and 112 organisations, i.e. 6.4% of registered 

S.S.E. bodies contributed to the writing, monitoring and completion of this project. 

The project results in a coherent proposed framework of actions in eight areas 

of intervention for the development and restart of S.S.E. in Greece. Proposed actions 

concern the most efficient dissemination of the purposes and usefulness of the S.S.E. 

and the modification of the legal framework. The plea converges also on the need of 

creation a central body of financial support as well as on the institutional planning and 

operation of an educational framework aimed at S.S.E. values. The actors in the 

institutions are anxiously waiting for the republishing of the invitation for the 

establishment of the Support Centers for S.S.E. that was had failed in the past, the 

administrative reorganization of the sector by the ministry, the implementation of the 

social impact measurement and the design of targeted employment policies through the 

SSE institutions. 

 

Keywords: Social and Solidarity Economy, Social Problems, Networking, 

Sustainability 
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Εισαγωγή  

Στην έρευνα μας με τίτλο «Στρατηγικό σχέδιο για την Κ.Αλ.Ο: Ένα αίτημα από τις 

κοινωνικές επιχειρήσεις» επιχειρήσαμε να αποτυπώσουμε ένα σχέδιο δράσης και 

πλάνο ενεργειών για την ανάπτυξη του τομέα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας 

Οικονομίας (Κ.Αλ.Ο.) στην Ελλάδα. Είναι γεγονός ότι η έλλειψη - έως σήμερα - ενός 

σχεδίου στρατηγικής και πολιτικών για την Κ.Αλ.Ο., με όραμα και ρεαλιστικές 

προτάσεις, με απώτερο σκοπό την ανάπτυξη και βιωσιμότητα του τομέα, συντελεί τα 

τελευταία χρόνια στην απαξίωση και την αδυναμία αξιοποίησης της δυναμικής των 

φορέων του τομέα. Η πρωτοβουλία μας αυτή αιτιάζεται συνεπώς στην διαπιστωμένη 

ανάγκη καταγραφής ενός σχεδίου δράσης από την βάση δηλαδή από τους ίδιους τους 

φορείς οι οποίοι έως σήμερα δεν έχουν εκφραστεί συνεκτικά σε εθνικό επίπεδο. 

Ειδικότερα δε, οι φορείς του πεδίου δεν έχουν εκφράσει τις απόψεις και τους 

προβληματισμούς τους ποτέ στο παρελθόν με την συγκεκριμένη θεματική ευρύτητα, 

αντίστοιχη της ποικιλίας των προκλήσεων που αντιμετωπίζει σήμερα στην λειτουργία 

του.  

Η εν λόγω πρωτοβουλία μας, συγχρονίζεται με μια σειρά από αντίστοιχες 

δράσεις στην Ευρώπη που πραγματοποιούνται ήδη από τις αρχές του 2020 μετά από 

σχετική απόφαση της ΕΕ. Η δραστηριότητα αυτή των ευρωπαϊκών φορέων στοχεύει 

στην προετοιμασία και περιγραφή του European Action Plan for the Social Economy, 

η οποία ανακοινώθηκε την 1η Δεκεμβρίου 2019 έπειτα από την παρότρυνση και 

κατεύθυνση της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula Von der Leyen1 προς τον 

επίτροπο απασχόλησης και κοινωνικών δικαιωμάτων της ΕΕ, Nicolas Schmit. Έκτοτε 

όπως είναι γνωστό έχουν ήδη πραγματοποιηθεί συναντήσεις και σχετικές ομιλίες σε 

πολλές πόλεις της Ευρώπης που οδήγησε στην καταγραφή μίας πρότασης σχεδίου που 

αναρτήθηκε στο τέλος του 20212. 

Στην έρευνα μας συνεισέφεραν με την γραπτή τους μαρτυρία τριάντα τέσσερις 

(34) φορείς Κ.Αλ.Ο. οι οποίοι απάντησαν σε ερωτηματολόγιο εικοσιπέντε (25) 

ανοικτών ερωτήσεων σχετικών με τα τρέχοντα, άξια αναφοράς ζητήματα που αφορούν 

στην λειτουργία του τομέα και τις δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης του. Η επιλογή 

των φορέων-συγγραφέων, έγινε με την μέθοδο της τυχαίας δειγματοληψίας, δείγματος 

                                                             
1 https://www.socialeconomy.eu.org/2019/12/15/the-european-action-plan-for-social-economy-2/   

και https://www.socialeconomy.eu.org/our-work/institutions-we-work-with/  
2 Commission presents Action Plan to boost the social economy and create jobs 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=10117&furtherNews=yes#navItem-

1  

https://www.socialeconomy.eu.org/2019/12/15/the-european-action-plan-for-social-economy-2/
https://www.socialeconomy.eu.org/our-work/institutions-we-work-with/
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=10117&furtherNews=yes#navItem-1
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=10117&furtherNews=yes#navItem-1
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που συλλέχθηκε από το σύνολο των εγγεγραμμένων φορέων όλων των τύπων, στο 

μητρώο Κ.Αλ.Ο. Εξετάσαμε έτσι την τρέχουσα συγκυρία στο πεδίο της Κ.Αλ.Ο. 

βασιζόμενοι στις πλέον αξιόπιστες και αντιπροσωπευτικές πηγές, του ίδιους τους 

φορείς, με ακαδημαϊκή μεθοδολογία και επιστημονική προσέγγιση. Η έρευνα μας 

καταγράφει, αφουγκράζεται, απομονώνει και αναλύει την πραγματικότητα της 

Κ.Αλ.Ο., η οποία εμπλουτίζεται από την αφήγηση, την εμπειρία, τα αιτήματα και τις 

προτάσεις των ίδιων των φορέων κοινωνικής οικονομίας στην Ελλάδα. Τελικός στόχος 

είναι η συνεισφορά στην ενίσχυση, τη βιωσιμότητα και τη βελτίωση του τομέα.  

Αρχικά στο κείμενο μας έγινε αναφορά στα σημαντικότερα ιστορικά δεδομένα 

στην Ευρώπη και την οικονομική συγκυρία που συνέδεσε και δικαιολογεί την ανάγκη 

και παρουσία της Κοινωνικής Οικονομίας και των φορέων της. Αναφερθήκαμε επίσης 

στην συνέχεια, στα επιτεύγματα του τομέα στην δυτική και κεντρική Ευρώπη, στο 

νομοθετικό πλαίσιο σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ και γνωρίσαμε τα αποτελέσματα στην 

απασχόληση όπως έχουν καταγραφεί εκεί τα τελευταία χρόνια. Η ιστορική επισκόπηση 

συνεχίστηκε με την παρατήρηση της εξέλιξης του τομέα της ΚΟ (σήμερα αναφέρεται 

ως Κ.Αλ.Ο.) στην Ελλάδα από την δεκαετία του 2000 και την παρουσία αρχικά των 

πρωτοπόρων τότε Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.). 

Έγινε αναφορά στην θεσμοθέτηση των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων το 

2011, αλλά και τις μετέπειτα θεσμικές αλλαγές και προβλέψεις για την Κ.Αλ.Ο. στον 

επόμενο και ισχύοντα και σήμερα νόμο 4430/2016. Εξετάστηκε ο βαθμός στον οποίο 

το πρόσφατο νομοθετικό πλαίσιο συντελεί στην εύρυθμη και βιώσιμη λειτουργία των 

φορέων Κ.ΑΛ.Ο. στην Ελλάδα. Για την όσο το δυνατόν πιο αντικειμενική τεκμηρίωση 

έγινε χρήση και των πρόσφατων στατιστικών στα πεπραγμένα του τομέα Κ.Αλ.Ο. στην 

χώρα, όπως αναρτήθηκαν από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

(διεύθυνση Κ.Αλ.Ο.) τα οποία περιέχονται στην αναρτημένη από τον Οκτώβριο 2020 

έκθεση με γενικό τίτλο «Έκθεση Κ.Αλ.Ο. ετών 2019-2020». Παρουσιάστηκαν 

συγκεκριμένα παραδείγματα νομοθετικών προβλέψεων που ουδέποτε εφαρμόστηκαν 

αλλά και των προκλήσεων που απορρέουν από την πλημμελή τήρηση ή/και μη 

υλοποίηση των ρυθμίσεων του πρόσφατου νόμου 4430/2016. Οι αμέλειες και 

παραλείψεις που διαπιστώθηκαν στην εφαρμογή θεσμικού πλαισίου επηρεάζουν 

αρνητικά το περιβάλλον λειτουργίας του τομέα και εντείνουν τις δυσκολίες που 

αντιμετωπίζουν οι φορείς για την ευόδωση των σκοπών τους και συγκεκριμένα για την 

εργασιακή ένταξη και την βιώσιμη λειτουργία τους. Οι θεωρητικές μας αναφορές 
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ολοκληρώθηκαν με την σύντομη παρουσίαση των αξιών και των αρχών εφαρμογής του 

κοινωνικού αντικτύπου.  

Η εμπειρική μελέτη που ακολούθησε αποτελεί το κύριο σώμα του κειμένου μας 

διότι σε αυτή καταγράφεται η φωνή των φορέων, συγκεκριμένα οι απόψεις τους για 

την τρέχουσα κατάσταση και οι προτάσεις για τρόπους επίλυσης των προβλημάτων 

που εμποδίζουν την ανάπτυξη ή δυσχεραίνουν την βιωσιμότητα τους. Η συμπλήρωση 

του ερωτηματολογίου από τους φορείς έδωσε την δυνατότητα αφήγησης και 

περιγραφής της πραγματικής κατάστασης λειτουργίας από την «βάση» του τομέα 

Κ.ΑΛ.Ο. Οι προτάσεις και αναφορές των ίδιων των δρώντων στους φορείς 

εμπλούτισαν τη συνολική μας καταγραφή και «εξήγησαν» τις πραγματικές συνθήκες 

που συντελούν στην συνεχώς επιδεινούμενη πορεία του τομέα στην Ελλάδα. Οι 

πληροφορίες που συλλέχθηκαν πρόσφεραν την ευκαιρία για την σύνταξη μιας -κατά 

το δυνατόν- αντικειμενικής και ρεαλιστικής πρότασης για την βελτίωση της 

λειτουργίας του τομέα στην Ελλάδα. Οι καταγεγραμμένες απόψεις και σχόλια των 

φορέων συνιστούν την συγγραφή ενός βιώσιμου σχεδίου δράσης χρήσιμου για τον 

σχεδιασμό πολιτικών επιμέρους δράσεων εφαρμογής με σκοπό την αναδιάρθρωση και 

επέκταση του τομέα Κ.Αλ.Ο.  

Φιλοδοξούμε έτσι, ότι το αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας θα επιδράσει 

καταλυτικά στην διαμόρφωση ενός εμπεριστατωμένου στρατηγικού σχεδίου δράσης 

από την ελληνική πολιτεία για τη στήριξη του έργου των φορέων Κ.Αλ.Ο. και τη 

βιώσιμη λειτουργία τους. Ευελπιστούμε επίσης ότι το αποτέλεσμα των καταγραφών 

και προτάσεων μας στη παρούσα έρευνα, θα ληφθεί υπόψη και από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Social Economy Europe (SSE) ώστε να 

επιταχυνθεί ένα πρόσθετο πλαίσιο ευρωπαϊκών πολιτικών στοχευμένων στην ελληνική 

περίπτωση της Κ.Αλ.Ο. και την ταχεία ανάπτυξη της. Άλλωστε είναι κατανοητό ότι η 

οικονομική ευρωστία και κοινωνική δυναμική των φορέων θα συμβάλλει στην 

εργασιακή ένταξη των μελών τους αλλά και τρίτων, την κοινωνική και συλλογική 

ωφέλεια και τη βιώσιμη ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών, όπως περιγράφεται και στο 

νόμο 4430/2016. Στα συμπεράσματα μας παρατίθενται συνολικά οκτώ προτεινόμενοι 

πυλώνες παρέμβασης όπως απομονώθηκαν και διαμορφώθηκαν από τα ευρήματα μας 

και την πρωτογενή μαρτυρία των φορέων Κ.Αλ.Ο. Οι αναφορές τους στα πραγματικά 

προβλήματα του χώρου και οι προτάσεις τους για την επίλυση τους ολοκληρώνουν την 

συγγραφή του παρόντος έργου με τίτλο, «Στρατηγικό σχέδιο για την Κ.Αλ.Ο: Ένα 

αίτημα από τις κοινωνικές επιχειρήσεις».    
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Μεθοδολογία  

Για τις ανάγκες της έρευνας αυτής συντάχθηκε ερωτηματολόγιο για την δόμηση 

του οποίου σχεδιάστηκε βασικός οδηγός επτά θεματικών ενοτήτων και εν συνεχεία 

υιοθετήθηκε ένα τελικό σχέδιο 25 ανοικτού τύπου ερωτημάτων. Για την αντικειμενική 

καταγραφή της λειτουργίας του τομέα αλλά κυρίως των αιτημάτων όσων δρουν σε 

αυτόν, έγινε αποστολή του προετοιμασμένου ερωτηματολογίου με παραλήπτες όλους 

τους εγγεγραμμένους φορείς στο μητρώο Κ.Αλ.Ο. Οι επτά βασικές θεματικές 

ερευνητικές ενότητες είναι: 1) Το περιβάλλον της Κ.Αλ.Ο. στην Ελλάδα σήμερα, 2) 

Συνθήκες λειτουργίας φορέων Κ.Αλ.Ο., 3) Ανταπόκριση φορέων στα κοινωνικά 

προβλήματα, 4) Συνεργασία κράτους (πολιτείας) με το πεδίο Κ.Αλ.Ο., 5) Δικτύωση 

φορέων Κ.Αλ.Ο. (ομάδες υποστήριξης), 6) Βιωσιμότητα των φορέων, 7) Προβλήματα 

προς επίλυση στο χώρο της Κ.Αλ.Ο.  

Η μέθοδος συλλογής του ερευνητικού δείγματος είναι η απλή τυχαία 

δειγματοληψία (simple random sampling, Papageorgiou, 2015) και απευθυνθήκαμε 

στους φορείς οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο Κ.Αλ.Ο του Υπουργείου 

Εργασίας. Ως εκ τούτου, έγινε αποστολή ερωτηματολόγιου 25 ανοικτών ερωτήσεων 

με email, στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των 1.742 εγγεγραμμένων φορέων, στο 

μητρώο Κ.Αλ.Ο. Οι διευθύνσεις email βρέθηκαν από την πιο πρόσφατη αναρτημένη 

λίστα (2/9/2021), στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας συγκεκριμένα στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση https://kalo.yeka.gr. Από το σύνολο των απεσταλμένων 

προσκλήσεων συμμετοχής στην παρούσα έρευνα, μας επιστράφηκαν ως ανεπίδοτα τα 

emails από 198 διευθύνσεις emails (λανθασμένες ή μη ισχύουσες). Οι υπόλοιποι 1.544 

φορείς έλαβαν τα ερωτηματολόγια με υποστηρικτικό κείμενο (συνοδευόμενα από 

έντυπο συγκατάθεσης και διασφάλισης της ερευνητικής δεοντολογίας) στο οποίο 

εξηγούσαμε τον σκοπό και τους στόχους της σύνταξης των ερωτηματολογίων και την 

αξιοποίησης τους στην συνέχεια για την παραγωγή ενός συνεκτικού κειμένου που θα 

αποτυπώσει την τρέχουσα κατάσταση αλλά και τις απόψεις - προτάσεις των δρώντων 

στον τομέα Κ.Αλ.Ο.. Στην αποστολή αυτή ανταποκρίθηκαν οι 34 φορείς που 

απέστειλαν ισάριθμα απαντημένα ερωτηματολόγια. Η αντιπροσωπευτικότητα του 

ερευνητικού δείγματος επιβεβαιώθηκε, προήλθε δε από φορείς οι οποίοι προέρχονται 

από δώδεκα γεωγραφικές περιφέρειες (εκ των δεκατριών συνολικά) με την πλειοψηφία 

όπως είναι ευνόητο (44, 1%) να προέρχεται από την περιφέρεια Αττικής (Πίνακας 1).  

 

https://kalo.yeka.gr/
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Πίνακας 1. Συμμετοχή φορέων-Συγγραφέων ανά διοικητική περιφέρεια 

α/α Γεωγραφική περιφέρεια Σύνολο φορέων  % Ανταπόκριση  % 

1 Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης  76 4,4 2 5,9 

2 Αττικής 678 38,9 15 44,1 

3 Βορείου Αιγαίου  45 2,6 1 2,9 
4 Δυτικής Ελλάδας 120 6,9 3 8,8 

5 Δυτικής Μακεδονίας  28 1,6 1 2,9 

6 Ηπείρου  45 2,6 - - 

7 Θεσσαλίας 140 8 1 2,9 

8 Ιονίων Νήσων  42 2,4 1 2,9 

9 Κεντρικής Μακεδονίας  196 11,2 3 8,8 

10 Κρήτης  94 5,4 2 5,9 

11 Νοτίου Αιγαίου  67 3,8 1 2,9 

12 Πελοποννήσου 125 7,2 2 5,9 

13 Στερεάς Ελλάδας 86 4,9 2 5,9 

 Σύνολο φορέων  1742 100 34 100 

 

Δεν ανταποκρίθηκαν οι φορείς της γεωγραφικής περιφέρειας Ηπείρου (45 συνολικά 

εγγεγραμμένοι φορείς) ενώ από το σύνολο των 140 φορέων της περιφέρειας Θεσσαλίας 

απάντησε μόνο ένας φορέας. Η κατανομή των υπόλοιπων απαντήσεων ακολουθεί την 

εθνική κατανομή των εγγεγραμμένων φορέων.   

Όπως είναι αναμενόμενο, η πλειοψηφία των συμμετεχόντων φορέων (76,5% 

του συνόλου) ήταν οι Κοιν.Σ.Επ. Συλλογικής και κοινωνικής ωφέλειας (ΣΚΩ) οι 

οποίες αποτελούν το 88,6 των συνολικών εγγραφών στο μητρώο της Κ.Αλ.Ο. (Πίνακας 

2). Σημαντική επίσης συνεισφορά επί συνόλου παρά τον μικρό συνολικό αριθμό τους 

είχαν 2 από τους 29 Κοι.Σ.Π.Ε. (5,9%) και 2 από τις 67 (5,9%) Αστικές εταιρείες 

(ΑμΚΕ). Μικρή ανταπόκριση στην έρευνα έδειξαν τα 20 σωματεία (αρ.78 επ ΑΚ), ενώ 

δεν έδειξαν ενδιαφέρον οι 2 αγροτικοί συνεταιρισμοί, οι 8 αστικοί συνεταιρισμοί, οι 6 

λοιπές νομικές μορφές και οι 20 συνεταιρισμοί εργαζομένων.  

 

Πίνακας 2. Συμμετοχή φορέων-Συγγραφέων ανά τύπο φορέα 

α/α Τύπος φορέα  Σύνολο φορέων  % Ανταπόκριση  % 
1 Αγροτικοί συνεταιρισμοί  2 0,1 - - 
2 Αστικές εταιρίες των αρ. 741 Α.Κ 67 3,8 2 5,9 

3 Αστικοί Συνεταιρισμοί ν.1667/86 8 0,4 - - 

4 Κοι.Σ.Π.Ε. 29 1,7 2 5,9 

5 Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης Ειδ. Ομάδων 14 0,8 1 2,9 

6 Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης Ευάλ. Ομάδων 33 1,9 2 5,9 

7 Κοιν.Σ.Επ. Συλ. και Κοιν. Ωφέλ. 1543 88,6 26 76,5 

8 Λοιπές νομικές μορφές 6 0,3 - - 

9 Συνεταιρισμοί Εργαζομένων 20 1,1 - - 

10 Σωματεία (αρ.78 επ ΑΚ) 20 1,1 1 2,9 

 Σύνολο φορέων  1742 100 34 100 

 

Ένα στοιχείο άξιο αναφοράς είναι η περίοδος ίδρυσης των 34 φορέων που συμμετείχαν 

στην συλλογική συγγραφή (Πίνακας 3).  
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Πίνακας 3. Έτος ίδρυσης των φορέων Κ.Αλ.Ο. 

α/α Έτος ίδρυσης   Σύνολο φορέων  % Ανταπόκριση  % 
1 2012 38 2,2 - - 

2 2013 71 4 3 8,8 

3 2014 108 6,2 4 11,8 
4 2015 119 6,8 1 2,9 

5 2016 143 8,2 2 5,9 

6 2017 251 14,4 3 8,8 

7 2018 311 17,8 7 17,6 

8 2019 283 16,2 5 14,7 

9 2020 242 13,9 8 23,5 

10 2021 (έως 2/9/2021) 176 10,1 1 2,9 

 Σύνολο φορέων  1742 100 34 100 

 

Συγκεκριμένα οι 10 από τους 34 φορείς, το 1/3 δηλαδή των φορέων (29,1%) έχουν 

ιδρυθεί πριν από την ψήφιση του νόμου 4430/2016, είναι δηλαδή παλαιότεροι φορείς 

που συστάθηκαν σύμφωνα με τον πρώτο νόμο 4019/2011 οι οποίοι στην συνέχεια με 

μετάπτωση έκαναν την επανεγγραφή τους σύμφωνα με τις νέες τότε ισχύουσες 

νομοθετικές προβλέψεις ενώ οι 7 από αυτούς ιδρύθηκαν μεταξύ των ετών 2013-2014. 

Οι υπόλοιποι 24 φορείς (70,9%) έχουν ιδρυθεί σύμφωνα με τον νόμο 4430/2016 και 

αποτελούν την πλειοψηφία των συμμετεχόντων ενώ οι περισσότεροι από αυτούς (21 

φορείς) είναι πολύ πρόσφατα ιδρυμένοι και συγκεκριμένα μεταξύ των ετών 2018-2021.      

Αναφορικά με το επαγγελματικό αντικείμενο των φορέων όπως προκύπτει από 

τον δηλωμένο κατά την εγγραφή τους στο μητρώο Κ.Αλ.Ο., πρωτεύοντα ΚΑΔ (κωδικό 

δραστηριότητας) φαίνεται ότι η πλειοψηφία των φορέων, συγκεκριμένα 27 φορείς, 

παρέχουν ποικίλου τύπου υπηρεσίες όπως εκπαίδευση, συμβουλευτική επιχειρήσεων, 

διάφορες μελέτες, πολιτισμό, καλλιτεχνική έκφραση και εκδόσεις. Δύο από τους 

υπόλοιπους επτά ασχολούνται με την οικοτεχνική παραγωγή χειροποίητων τροφίμων 

(μαρμελάδα, μέλι), δύο άλλοι με την ανακύκλωση, δύο με το εμπόριο και ένας με την 

εστίαση (κυλικείο)3. Επιπλέον των παραπάνω, 78 φορείς ακόμη, όλων των τύπων, 

προερχόμενοι και από τις δεκατρείς περιφέρειες της χώρας, εκδήλωσαν ενδιαφέρον να 

συμμετέχουν στο έργο μας ως παρατηρητές και μέτοχοι στον διαρκή διάλογο. Έτσι 

τελικά, ένα σύνολο 112 φορέων το 6,4% δηλαδή του συνόλου των εγγεγραμμένων 

φορέων Κ.Αλ.Ο συνετέλεσε στην συγγραφή, παρακολούθηση και ολοκλήρωση του 

έργου αυτού.     

                                                             
3 Στο παράρτημα 1 παρατίθενται ονομαστικά και ανά γεωγραφική περιοχή όλοι οι φορείς που έλαβαν 

μέρος στην ερεύνα αυτή.  
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Στο πλαίσιο της ανοικτής διαδικασίας και της συνεχούς ενημέρωσης και 

συνεργασίας με τους συγγραφείς των απαντήσεων και των παρατηρητών του έργου, τα 

αποτελέσματα της επεξεργασίας του ερωτηματολογίου τα οποία καταγράφηκαν 

ανακοινώθηκαν και συζητήθηκαν σε τρείς διαδικτυακές συναντήσεις με παρουσία 

συγγραφέων φορέων και παρατηρητών. Η τελική παρουσίαση των ευρημάτων, των 

προτάσεων δράσης και πολιτικών παρουσιάστηκε σε πανελλαδική διαδικτυακή 

εκδήλωση με παρουσία όλων των συντελεστών.  
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Σύντομη παρουσίαση των φορέων που έλαβαν μέρος στην έρευνα 

Οι φορείς Κ.Αλ.Ο. που συμμετείχαν στην ολοκλήρωση της έρευνας αυτής είναι 

οικονομικά και κοινωνικά ζωντανοί οργανισμοί και μεταδίδουν διαρκώς τον παλμό της 

Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας από όλα τα μέρη της Ελλάδος. Οι 

περισσότεροι από αυτούς –όπως προαναφέρθηκε- βρίσκονται στην Αττική όπου 

συγκεντρώνεται περίπου το 40% των ελληνικών φορέων Κ.Αλ.Ο.. Παρατηρούμε ότι 

οι φορείς των αστικών περιοχών της χώρας εστιάζονται στην παροχή υπηρεσιών ενώ 

οι φορείς της περιφέρειας ασχολούνται με την διατροφή και την αγροτική ανάπτυξη 

προωθώντας την διατροφική κουλτούρα και τις περιβαλλοντικές αξίες από κάθε γωνιά 

της Ελλάδας. Με σκοπό την διάχυση της δράσης των φορέων που συμμετείχαν στην 

έρευνα αυτή ζητήσαμε από τους ίδιους τους φορείς να περιγράψουν την δραστηριότητα 

τους. Οι περιγραφές των εκπροσώπων των φορέων και οι πρόσθετες πληροφορίες που 

συλλέξαμε από ποικίλες πηγές παρουσιάζουν μια συνοπτική αλλά αντιπροσωπευτική 

εικόνα του πεδίου της Κ.Αλ.Ο. στην Ελλάδα.  

 

ΑΤΤΙΚΗ 

The Beehive Community, Αθήνα Αττική 

Η Beehive Community είναι Κοιν.Σ.Επ. Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας, 

αποτελείται από 5 μέλη και ιδρύθηκε το 2021 στην Αθήνα. Ενωθήκαμε με το κοινό 

όραμα να προσφέρουμε ένα ασφαλές χώρο έκφρασης σε άτομα και ομάδες που θέλουν 

να βελτιώσουν τον τρόπο που αλληλοεπιδρούν με τον εαυτό και τους γύρω τους. 

Προσφέρουμε εκπαιδευτικά εργαστήρια, σεμινάρια και retreat προσωπικής ανάπτυξης 

με στόχο τη δημιουργία κοινότητας που θα ενισχύσει την κοινωνική αλλαγή. 

Οργανώνουμε εργαστήρια αυτοβελτίωσης με θεματικές την αποτελεσματική 

Επικοινωνία, τις τεχνικές authentic connection και Improvisation Theater. Από τον 

Μάρτιο του 2020 προσφέρουμε Montessori webinars για ενδυνάμωση των γονέων. 

Στόχος μας είναι σύντομα να εμπλουτίσουμε σταδιακά τις υπηρεσίες μας και να 

αποκτήσουμε το σπίτι της Beehive Community, όπου εκεί θα ανθήσει και θα 

ευημερήσει η ζωντανή κοινότητα δημιουργίας και χαράς! https://the-beehive.org/  

 

https://the-beehive.org/
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 ΔΑΣ, Αθήνα Αττική. Το Δ.Α.Σ είναι ένας 

επιστημονικός Σύλλογος με πανελλαδική εμβέλεια και έδρα την Αθήνα με 48 μέλη 

(οικονομολόγοι, κοινωνιολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι, επιχειρηματικοί 

σύμβουλοι). Παρέχει υπηρεσίες συμβουλευτικής, δικτύωσης, εκπαίδευσης, 

ενημέρωσης στη Κ.Αλ.Ο, με θεματικές όπως οι Κοινωνική Επιχειρηματικότητα, 

Επαγγελματική Συμβουλευτική, Δια Βίου Μάθηση, Κοινωνία των Πολιτών, Ισότητα 

φύλων, Περιβάλλον κ.α. 

Συνεργάζεται με κοινωνικές επιχειρήσεις, ενώσεις Κ.Αλ.Ο., και φορείς 

μεταναστών, προσφύγων, αστέγων, ΑΜΕΑ, συλλόγους Γονέων, γυναικείους 

συνεταιρισμούς & επιστήμονες. Σκοπός των δράσεων του φορέα είναι η διάδοση της 

κουλτούρας του ενεργού πολίτη, η κοινωνική αλληλεγγύη, η προώθηση της 

απασχόλησης και επιχειρηματικότητας, η εργασιακή ένταξη των ευπαθών ομάδων, ο 

επαγγελματικός  προσανατολισμός των νέων, η υποστήριξη φορέων & κοινωνικών 

επιχειρήσεων, και η ενδυνάμωση των πολιτών για την αντιμετώπιση οικονομικών, 

επαγγελματικών και κοινωνικών προβλημάτων. 

https://www.facebook.com/collaborativeterra.net/  

 

Goal Setting, Αθήνα Αττική.  

Η Goalsetting είναι Κοιν.Σ.Επ. Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας Συμβούλων 

Καινοτομίας & Ανάπτυξης. Υποστηρίζει συμβουλευτικά νομικά πρόσωπα όπως 

διάφορες επιχειρήσεις και οργανισμούς. Στοχεύουμε στην διαμόρφωση βιώσιμων 

συστημάτων και συνεργατικών μοντέλων συμβατικής ή και εναλλακτικής 

επιχειρηματικότητας. Δυνατά μας σημεία είναι η διαχείριση βρόγχων και ο σχεδιασμός 

εταιρικής πορείας, στρατηγικής & στοχοθεσίας για την παραγωγή αποτελεσμάτων. 

Σκοπός μας είναι η απρόσκοπτη επιχειρηματική ροή και πρόοδος όσων μας 

εμπιστεύονται. Με τεχνογνωσία & υπευθυνότητα στοχεύουμε στην βελτίωση και τον 

αυτοέλεγχο της ζωής ανθρώπων & ζώων, αγορών & κοινωνιών, περιβάλλοντος & 

πλανήτη. Παράγουμε, σχεδιάζουμε & υποστηρίζουμε ολιστικά συστήματα για μείωση 

πολυπλοκότητας & επιτυχία της εταιρικής αποστολής. Συγχρονίζουμε την 

επιχειρησιακή με την κοινωνική ευφυία των συστημάτων και σεβόμαστε τις αξίες το 

καλό της ανθρωπότητας. Λειτουργούμε βιώσιμα από τον Απρίλιο 2020. Παραμένουμε 

https://www.facebook.com/collaborativeterra.net/
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στα 5 Ιδρυτικά Μέλη. Προετοιμαζόμαστε δυναμικά την εξωστρέφεια μας στα τέλη του 

2022. http://www.goalsetting.eu/  

 

 Higgs, Αθήνα Αττική.  

To HIGGS, είναι μια μη κερδοσκοπική οργάνωση (ΑμΚΕ) η οποία ξεκίνησε τη 

λειτουργία της το 2015 με την ιδρυτική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. To 

HIGGS, είναι πρωτοπόρο στο οικοσύστημα της Κοινωνίας των Πολιτών, καθώς είναι 

ο πρώτος και μεγαλύτερος κόμβος (hub) υποστήριξης μη κερδοσκοπικών οργανώσεων 

και άλλων πρωτοβουλιών που έχουν θετικό κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο 

στην Ελλάδα. Μέσα από δομημένα προγράμματα (Incubator, Accelerator, Green & 

Social Entrepreneurship Incubator), προσφέρουμε δωρεάν, εκπαίδευση και 

εξειδικευμένη συμβουλευτική σε ΜΚΟ πανελλαδικά. 

Σε μόλις 6 χρόνια λειτουργίας  (2015 - 2021), η ομάδα του HIGGS υποστήριξε 

178 μη κερδοσκοπικές οργανώσεις από όλη την Ελλάδα, βοηθώντας τες να 

διασφαλίσουν χρηματοδοτήσεις άνω των 11.000.000€, να δημιουργήσουν 861 νέες 

θέσεις εργασίας και να εξυπηρετήσουν περισσότερους από 360.000 ωφελούμενους. 

https://higgs3.org/  

 

 IOTEL, Αθήνα Αττική. 

Η IOTEL είναι Κοιν.Σ.Επ. Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας που ιδρύθηκε το 

2017 με αντικείμενο της παροχή κοινωνικών υπηρεσιών γενικού ενδιαφέροντος και 

συμβουλευτικής με στόχο την βιώσιμη ανάπτυξη. Κύριοι σκοποί ίδρυσης είναι α) 

Ανάπτυξη δράσεων για την προώθηση του μοντέλου της Κοινωνικής Δικαιόχρησης 

(Social Franchising), β) Ενδυνάμωση θερμοκοιτίδων Κ.Αλ.Ο. γ) Αξιοποίηση ακίνητης 

περιουσίας του δημοσίου για την φιλοξενία δράσεων της Κ.Αλ.Ο.  

Οργανώσαμε δύο εκθέσεις Κ.Αλ.Ο με την εμπορική ονομασία Coop Expo στην 

αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του ΜΕΤΡΟ στο Σύνταγμα. Συντάξαμε μελέτες για τη 

διεκδίκηση ακινήτων του Υπουργείου Εργασίας με στόχο την λειτουργία 

θερμοκοιτίδας και κέντρου στήριξης. Επίσης συντάξαμε μελέτη διαχείρισης ακινήτου 

ιδιοκτησίας ΤΑΙΠΕΔ στην Φθιώτιδα με τον εμπορικό τίτλο BIOCAMP και 

http://www.goalsetting.eu/
https://higgs3.org/
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συμμετείχαμε στην αξιοποίηση ακινήτων για τουριστική χρήση. Παρέχουμε μία θέση 

εργαζόμενου πλήρους απασχόλησης. https://www.facebook.com/iotel.gr/  

 

One Tool Three, Αθήνα Αττική. Η Κοινωνική Συνεταιριστική 

Επιχείρηση «One Tool Three» δημιουργήθηκε το 2016 από 5 σχεδιάστριες 

κοσμημάτων (σήμερα έξη), που μέσα από τη δυναμική της συνεργασίας, θέσαμε σκοπό 

την ανάδειξη, προβολή και προώθηση του σύγχρονου ελληνικού εικαστικού 

κοσμήματος και design. H Κοιν.Σ.Επ έχει ως κύρια δραστηριότητα της, την κατασκευή 

κοσμημάτων και διακοσμητικών αντικειμένων με εξειδίκευση στη κατασκευή 

μονογραμμάτων στο ελληνικό δακτυλικό αλφάβητο, σε μια προσπάθεια διάδοσης της 

Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας.  

Στηρίζουμε το δίκτυο Φορέων ΚΑΛΟ, συμμετέχουμε από το 2017 στις 

εκθέσεις Κ.Αλ.Ο, στη 1η Coop Expo  και στην έκθεση ΣΥΝΕΡΓΩ. Συμμετείχαμε και 

στο ετήσιο φεστιβάλ DEAFestival (το 2016, 2017 & 2018) που διοργανώνει η 

Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος (ΟΜ.Κ.Ε) στα πλαίσια της ανάδειξης της Κοινότητας 

Κωφών Ελλάδος και της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (ΕΝΓ), με εικαστικά 

εργαστήρια για παιδιά, κωφούς και ακούοντες. 

https://www.facebook.com/onetoolthree/  

 

 Copow (RedNoir), Αθήνα Αττική. 

Η Copow (RedNoir) είναι Κοιν.Σ.Επ. Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας που 

ιδρύθηκε το 2019. Ασχολούμαστε με τον χώρο του βιβλίου ενώ προσφέρουμε και καφέ. 

Είμαστε έξι μέλη και στόχος μας είναι η σταδιακή δημιουργία μιας κοινότητας φίλων 

του βιβλίου που θα έχει θετική επίδραση στην κοινωνία. Είμαστε συνεργατικό 

εγχείρημα και εκτός από τις εκδόσεις διαθέτουμε χώρο εκδηλώσεων, και ανάγνωσης 

αλλά και ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο, ηλεκτρονικό περιοδικό. Διοργανώνουμε επίσης 

φεστιβάλ και bazaar βιβλίου. Ορμητήριο μας είναι το Red n’ Noir Bookstore café στην 

οδό Δροσοπούλου 52, Κυψέλη, Αθήνα. https://rednnoir.gr/  

 

https://www.facebook.com/iotel.gr/
https://www.facebook.com/onetoolthree/
https://rednnoir.gr/
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Αλληλεγγύη Νοτίων Προαστίων, Γλυφάδα, Αττική. Η Κοιν.Σ.Επ. 

Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας «Αλληλεγγύη» ιδρύθηκε τον Ιούνιο 2013 και 

παρέχει υπηρεσίες συμβουλευτικής στον ιδιωτικό τομέα. Εξειδικεύεται στην παροχή 

συμβουλών εμπορικής διαχείρισης μικρών επιχειρήσεων με στόχο την βιώσιμη και 

αποτελεσματική λειτουργία τους. Κατά την διαδικασία της συμβουλευτικής 

υποστήριξης στις συμβατικές ιδιωτικές επιχειρήσεις προωθεί το πνεύμα του δίκαιου 

εμπορίου και του τρόπου διοίκησης που λαμβάνει υπόψη τον ανθρώπινο παράγοντα ως 

συστατικό της επιτυχίας της. Στον χώρο των νέων εγχειρημάτων της Κ.ΑΛ.Ο παρέχει 

αποκλειστικά και μόνον δωρεάν συμβουλευτική υποστήριξη καθοδήγηση και 

κατευθύνσεις για την ευκολότερη κατανόηση από τα μέλη τους των στόχων και 

σκοπών των φορέων της Κ.Αλ.Ο. Μελλοντικός της στόχος είναι να δημιουργήσει 

πλαίσιο ενημέρωσης και εκπαίδευσης των νέων φορέων Κ.ΑΛ.Ο. με αναφορά σε 

επιτυχημένα παραδείγματα και αποτελεσματικές πρακτικές στον ευρωπαϊκό χώρο. 

https://www.facebook.com/AllelengyeNotionProastion    

 

 Κοι.Σ.Π.Ε. «Διαδρομές», Αθήνα, Αττική. Ο φορέας μας 

ιδρύθηκε το 2006 από την Εταιρεία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας. 

Ανήκει στον 10ο Τομέα Ψυχικής Υγείας Αττικής. Έχει συνολικά 94 μέλη. Υπηρετεί 

κοινωνικούς και θεραπευτικούς σκοπούς. Υποστηρίζει τη λειτουργία επιχειρηματικών 

δράσεων στις οποίες απασχολεί εργαζόμενους με ψυχοκοινωνικά 

προβλήματα,  επαγγελματίες από το γενικό πληθυσμό και επαγγελματίες ψυχικής 

υγείας. Παράλληλα, εκπαιδεύει άτομα με ψυχοκοινωνικά προβλήματα που 

ενδιαφέρονται να ενταχθούν στην αγορά εργασίας.  

Οι δράσεις μας αφορούν σε: α) Υπηρεσίες καθαριότητας, με εξειδικευμένα συνεργεία 

με σύγχρονο επαγγελματικό εξοπλισμό και πιστοποιημένα καθαριστικά, 

αναλαμβάνουν επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους. β ) Γραφείο Υποστηριζόμενης 

Απασχόλησης, το οποίοι παρέχει υπηρεσίες υποστηριζόμενης Απασχόλησης σε λήπτες 

υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Πελάτες μας είναι μεγάλοι δημόσιοι οργανισμοί όπως οι: 

ΕΟΠΥΥ, Υπουργείο Ναυτιλίας, Περιφέρεια Αττικής, ΤΟΜΥ Αγίου Δημητρίου, ΕΥΔ 

Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα. https://koispe-diadromes.gr/  

https://www.facebook.com/AllelengyeNotionProastion
https://koispe-diadromes.gr/
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ΙΔΑΦΚ, Βύρωνας Αττική. Η Κοιν.Σ.Επ. 

Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας με διακριτικό τίτλο ΙΔΑΦΚ «Ινστιτούτο 

Διαχείρισης Ανθρωπογενών και Φυσικών Καταστροφών» Αποτελείται από 6 μέλη 3 

τακτικά και 3 αναπληρωματικά, ιδρύθηκε το 2018 τον Φεβρουάριο. Εδρεύει στον 

Βύρωνα Αττικής.  

Οι ιδρυτικοί μας σκοποί είναι: α) Προστασία και αποκατάσταση του φυσικού 

περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας, β) Ανάπτυξη δεξιοτήτων και μεταφορά 

τεχνογνωσίας, Γ) Σχεδιασμός και διάθεση καινοτόμων και ελεύθερων ψηφιακών 

προϊόντων και υπηρεσιών ή κάθε μορφή τεχνολογίας που προωθεί την ομότιμη και 

βασισμένη στα κοινά παραγωγή. Ο φορέας δραστηριοποιείται σε πολλούς τομείς και 

παρέχει Υπηρεσίες Σχεδιασμού και Πιστοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Στο 

πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής του ευθύνης  έχει αναρτήσει στις σελίδες του οδηγίες 

προστασίας για σεισμούς, κατολισθήσεις, δασικές πυρκαγιές, πλημμύρες - ορμητικά 

νερά, έντονα καιρικά φαινόμενα και βιομηχανικά ατυχήματα, συμπεριλαμβανομένων 

και οδηγιών προστασίας ατόμων με αναπηρία. Έχει διοργανώσει πλήθος δράσεων 

όπως, το Πανόραμα Πολιτικής Προστασίας με την συμμετοχή περισσοτέρων από 80 

φορέων πολιτικής προστασίας στους Δήμους Αμαρουσίου και Γλυφάδας, με θέμα 

"Διαχείριση Κρίσεων - Τεχνολογίες και μέσα ασφαλείας, "Σχολεία Εκπαίδευσης 

Υγρού Στοιχείου Επιβίωση, Έρευνα Διάσωση, σε συνεργασία με πολλούς δημόσιους 

φορείς και σώματα ασφαλείας. https://idafk.blogspot.com/2019/07/blog-post_24.html  

 

 Ίσιδα, Αττική. Η Κοιν.Σ.Επ. Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας 

«ΙΣΙΔΑ» ιδρύθηκε το 2016 και αποτελείται από 8 μέλη. Οι ιδρυτικοί της σκοποί είναι 

μεταξύ άλλων η υποστήριξη της εργασίας ατόμων από ειδικές ομάδες με αλληλέγγυα 

μέσα και συνεργατικό σκοπό. Τρεις κύριες δράσεις που αναπτύσσουμε αφορούν στην 

ανακύκλωση με σύμβαση έργου με την εταιρεία Ανταποδοτική ΑΕ και την κηποτεχνία. 

Η τελευταία μάλιστα είναι η πλέον δυναμική απο οικονομικής πλευράς σε συνδυασμό 

με γεωργικές εργασίες και συνεργασία με τους τέσσερεις Γεωπόνους μέλη της 

https://idafk.blogspot.com/2019/07/blog-post_24.html
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Κοιν.Σ.Επ για την απασχόληση νομίμως διαβιούντων προσφύγων και άλλων ειδικών 

ομάδων. https://isida-koinsep.gr/    

 

Κούμαρος, Αιγάλεω, Αθήνα. Η ΚΟΥΜΑΡΟΣ είναι Κοιν.Σ.Επ. 

Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας και ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 2019. 

Αποτελείται από 5 μέλη εκ των οποίων τα 4 κατάγονται από τα Κύθηρα. Η κύρια 

δραστηριότητα μας είναι η παραγωγή μελιού στα Κύθηρα καθώς και η συλλογή και 

τυποποίηση φυσικού θαλασσινού αλατιού από τα Κύθηρα και τα Αντικύθηρα. Επίσης 

συλλέγουμε αυτοφυή αρωματικά φυτά και βότανα από ιδιόκτητες εκτάσεις μας στα 

Κύθηρα και τα συσκευάζουμε χωρίς μηχανικές παρεμβάσεις τελείως φυσικά όπως 

προσφέρονται από τη φύση. Στόχος μας είναι να δώσουμε κίνητρα στους κατοίκους 

των Αντικυθήρων όπου υπάρχουν σήμερα μόνο 25 μόνιμοι κάτοικοι μέσης ηλικίας να 

ασχοληθούν με την τοπική παραγωγή και να αλλάξει η δημογραφική εικόνα του τόπου. 

Σημειώνουμε ότι η Κοιν.Σ.Επ. ΚΟΥΜΑΡΟΣ είναι η μοναδική εταιρεία πανελλαδικά 

που ασχολείται με την συλλογή και προώθηση του φυσικού θαλασσινού αλατιού και 

θα συνεχίσουμε και με άλλα προϊόντα του νησιού όπως π.χ. μέλι, βότανα κ.τ.λ. 

https://foreis-kalo.gr/?q=kalo/κουμάρος-κοινσεπ  

 

Νέοι Ορίζοντες, Αθήνα Αττική. H Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης Ευάλωτων 

Ομάδων «Νέοι Ορίζοντες» συστάθηκε τον Ιούλιο του 2014 και αποτελεί ένα από τα 

πρώτα επιτυχημένα παραδείγματα Κοιν.Σ.Επ. στην Ελλάδα και το μοναδικό που 

διοικείται αποκλειστικά από την ευάλωτη ομάδα των αποφυλακισμένων. Ο φορέας μας 

«Νέοι Ορίζοντες» βοηθά στην αντιμετώπιση της κοινωνικής απομόνωσης, της 

οικονομικής ανέχειας και  συμβάλλει στην κάλυψη των αδιεξόδων σε πολλά επίπεδα 

(προσωπικό, οικογενειακό, κοινωνικό και οικονομικό) των ανθρώπων που αποτελούν 

την ομάδα των Νέων Οριζόντων (αποφυλακισμένοι, μετανάστες, μονογονεϊκές 

οικογένειες). Για την οικονομική βιωσιμότητα μας παρέχουμε υπηρεσίες καθαριότητας 

δημόσιων και ιδιωτικών κτιριακών εγκαταστάσεων, ανακύκλωσης, μικροβιοκτονίας 

και απολυμάνσεων αλλά και συσκευασία και μεταφορά τροφίμων. Οι « Νέοι 

https://isida-koinsep.gr/
https://foreis-kalo.gr/?q=kalo/κουμάρος-κοινσεπ
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Ορίζοντες» έχοντας ως σκοπό την συνεχή εξέλιξή τους,  διαθέτουν πιστοποιητικό ISO 

καθώς και σύστημα ηλεκτρονικών υπογραφών. www.neoiorizontescleaner.com  

 

ΣΥΝΟΙΚΟ, Χαλάνδρι, Αθήνα, Αττική. Η Κοινωνική 

Συνεταιριστική Επιχείρηση Ένταξης Ειδικών Ομάδων "ΣΥΝΟΙΚΟ" ιδρύθηκε το 2018 

από μια ομάδα 11 οικοδόμων (εκ των οποίων οι 5 είναι Ρομά) που γνωρίστηκαν 

δουλεύοντας μαζί, στον δήμο Χαλανδρίου ως συμβασιούχοι ωφελούμενοι ενός 

προγράμματος οκτάμηνης κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ. Ετυμολογικά η λέξη 

"Σύνοικο" προέρχεται από την σύνθεση του Συν και Οικώ και εννοιολογικά 

παραπέμπει στην συγκατοίκηση και την συντροφικότητα. Στην περίπτωση μας είναι η 

σύντμηση των λέξεων "ΣΥΝεταιρισμός ΟΙΚΟδόμων". Ωστόσο πιστεύουμε και στις 

έννοιες που η λέξη αποδίδει και παραπέμπει στον συνάδελφο, σύντροφο, συνδεδεμένο 

και εξοικειωμένο με κάτι. Ο φορέας μας ασχολείται με όλο το εύρος της οικοδομικής 

δραστηριότητας παραδίδοντας έργο υψηλής ποιότητας και περιβαλλοντικής 

ευαισθησίας, με κάθε δυνατό μέτρο ασφάλειας για τους εργαζόμενους, δίχως 

υπερεκμετάλλευση ή υποτίμηση της εργασίας των μελών της και με μεγάλο κομμάτι 

του όποιου επιχειρηματικού κέρδους τελικά να επιστρέφει στην κοινωνία. Δίνουμε 

έμφαση στην εργασιακή ένταξη των Ρομά, εκπαιδεύοντάς τους σε οικοδομικά 

επαγγέλματα ώστε να μπορούν να σταθούν επαγγελματικά είτε ως αυτόνομοι τεχνίτες 

είτε ως μέλη της ΚΟΙΝΣΕΠ.  https://synoiko.blogspot.com/  

 

 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

Ionian Recycle, Περαία, Θεσσαλονίκη, Κεντρική Μακεδονία. 

Η Ionian Recycle είναι Κοιν.Σ.Επ. Συλλογικής και Κοινωνικής ωφέλειας που ιδρύθηκε 

το 2014. Σήμερα έχει 11 μέλη και το κίνητρο της είναι η προστασία του περιβάλλοντος. 

Πολύ πριν την ίδρυση της η ομάδα λειτουργούσε ήδη εθελοντικά στην ανακύκλωση 

http://www.neoiorizontescleaner.com/
https://synoiko.blogspot.com/
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και στην περιβαλλοντική προστασία. Από το 2014 παρέχει ποικίλες υπηρεσίες όπως: 

α) Συλλογή ανακυκλώσιμων υλικών, β) ενημερώσεις στην α΄ βάθμια εκπαίδευση αλλά 

και πολιτών με συνεργασία των δήμων (όπου υπάρχουν προγραμματικές συμβάσεις), 

γ) Συμμετοχή σε οικογιορτές, όπου αναδεικνύουμε την επανάχρηση και τη δημιουργία 

τεχνημάτων από ανακυκλώσιμα υλικά. https://ionian-recycle-hellas.business.site/  

 

 Ποντίων Θρέψις, Διομήδεια Ξάνθη, Ανατολική Μακεδονία. 

Η Κοιν.Σ.Επ. μας είναι φορέας Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας, ιδρύθηκε τον 

Μάρτιο του 2020 και αποτελείται από 5 μέλη. Διαθέτουμε μέλι και προϊόντα μέλισσας 

και ποικίλα άλλα παραδοσιακά προϊόντα όπως σάλτσες και γλυκά του κουταλιού. Ο 

σκοπός της ίδρυσης μας είναι η συμβολή μας στην ανάδειξη των παραδοσιακών 

προϊόντων του τόπου που ζούμε και ειδικότερα του θεσπέσιου μελιού μας. Επίσης, 

θέλουμε να δώσουμε την ευκαιρία και τα κίνητρα σε κυρίες μεγαλύτερης ηλικίας που 

είναι ήδη συνταξιούχες να ασχοληθούν με τον τομέα ανάδειξης της παράδοσης του 

τόπου και να μεταλαμπαδεύσουν τις γνώσεις τους και τις αξίες της μέσω των 

παραδοσιακών προϊόντων στις νεότερες γενιές. Μάλιστα ένα από τα μέλη μας ανήκει 

σε αυτή την κατηγορία. 

 

 Synena, (ΣυνΕνα) Κατερίνη Κεντρική Μακεδονία. Η Synena 

είναι Κοιν.Σ.Επ Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας και αποτελείται από 5 μέλη (1 

μηχανικός, 2 οικονομολόγοι, 1 ειδικός πληροφορικής, και 1 δικηγόρος, ιδρύθηκε στις 

23/12/2020. Ασχολούμαστε κυρίως με εκπαιδευτικές υπηρεσίες (ενημέρωση 

συλλόγων και φορέων για τρέχοντα θέματα) καθώς και ψηφιακές υπηρεσίες 

(ιστοσελίδες και e-shop). Οι προσπάθειες μας κατευθύνονται κυρίως προς τον ιδιωτικό 

τομέα. https://www.syn1.gr/  

 

https://ionian-recycle-hellas.business.site/
https://www.syn1.gr/
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 Ηλιοδώρα, Καλαμπάκι, Δοξάτο Δράμας Ανατολική Μακεδονία. 

Η Ηλιοδώρα Κοιν.Σ.Επ. Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας, ιδρύθηκε το 2015, 

απαρτίζεται από έξι μέλη και εδρεύει στη Δημοτική Κοινότητα Καλαμπακίου, του 

Δήμου Δοξάτου, της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας. Η επιχείρηση δημιουργεί 

εκλεκτά παραδοσιακά ζυμαρικά και τσουρέκια, με αγνές πρώτες ύλες χωρίς χρωστικές 

και συντηρητικά. Η παραγωγή των φυτικών καλλυντικών, γίνεται με παραδοσιακές 

συνταγές και περιέχουν υψηλής ποιότητας υλικά, χωρίς συνθετικά χρώματα, αρώματα 

ή συντηρητικά. Σκοπός μας είναι να εξασφαλίσουμε αμειβόμενη εργασία, να 

αναδείξουμε και να εξελίξουμε τα παραδοσιακά και ποιοτικά προϊόντα του τόπου μας. 

https://www.iliodora.gr/  

 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 

Funville, Συκιά Κορινθίας Βόρεια Πελοπόννησος. 

5 μέλη έχουμε ιδρύσει την Κοιν.Σ.Επ. Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας 

"Χαρούμενο Χωριό" με διακριτικό τίτλο "Funville" το 2019 με έδρα την Συκιά  

Κορινθίας και κύρια ενασχόληση την παραγωγή παραδοσιακών αναψυκτικών, γλυκών 

κουταλιού, μαρμελάδων, αρωματισμένων ελαιόλαδων κ.α. Στην ιστοσελίδα μας 

www.funville.gr υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες. Τα προϊόντα μας προωθούνται 

κυρίως σε beach bars, ενοικιαζόμενα τουριστικά καταλύματα, σκάφη αναψυχής, 

delicatessen stores και μικρά μπακάλικα αλλά και όπου αλλού μπορούν να έχουν 

ζήτηση. Το κοινωνικό μας προφίλ συμπληρώνεται από την λειτουργία της χορωδίας 

"Μελωδική Πολυφωνία" την οποία έχουμε ιδρύσει με στόχο την αναβίωση και διάδοση 

εθίμων με σκοπό τη διατήρηση της παράδοσης. Επιπλέον οργανώνουμε τον ετήσιο 

διαγωνισμό μαγειρικής στα γύρω χωριά με τίτλο "Ποιο χωριό  μαγειρεύει καλύτερα 

από το δικό μου". https://www.facebook.com/funville.koinsep   

 

https://www.iliodora.gr/
http://www.funville.gr/
https://www.facebook.com/funville.koinsep
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 Liofyllo, Πάτρα, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος. Η Liofyllo ιδρύθηκε 

το 2018 στην Πάτρα ως μία start-up με νομική μορφή Κοιν.Σ.Επ., με έντονο 

περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Αποτελείται από 6 γυναίκες, αλλά και αρκετούς εθελοντές. 

Η Liofyllo βρίσκει την έμπνευση από την ιστορία του ελληνικού πολιτισμού όπου 

κυριαρχούσε η φυσική ομορφιά. Έτσι και τα προϊόντα της διαθέτουν επίσης φυσική 

ομορφιά μέσω της καινοτομίας και της τεχνολογίας. Στόχος της ομάδας είναι να 

αναπτυχθεί, ώστε να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας, να μοιραστεί το όραμά της με 

περισσότερο κόσμο και να αποτελέσει ορόσημο για τις επερχόμενες γενιές. Κύριοι 

πυλώνες της δραστηριότητάς της είναι η διαχείριση και ανακύκλωση της βιομάζας των 

φύλλων ελιάς και ταυτόχρονα η αφύπνιση της οικολογικής συνείδησης και η 

ενδυνάμωση της γυναικείας επιχειρηματικότητας μέσω των δράσεων της. Με αρκετές 

διακρίσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ως καλή πρακτική της κοινωνικής και 

πράσινης επιχειρηματικότητας, η Liofyllo συμβάλλει τα μέγιστα στην διαχείριση 

αγροτικών αποβλήτων από τα ελαιοτριβεία και ενισχύει την επιχειρηματική 

εκπαίδευση των νέων γενιών για έναν πιο βιώσιμο πλανήτη. 

https://liofyllo.com/en/about-us/  

 

 PΗΑΟS Καλαμάτα, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος. Η Κοινωνική 

Συνεταιριστική Επιχείρηση Συλλογικού και Κοινωνικού Σκοπού “Φάος”, 

δημιουργήθηκε μέσα από την ανάγκη του τοπικού οικοσυστήματος καινοτομίας, νέας 

και κοινωνικής επιχειρηματικότητας της Καλαμάτας και συνολικά της Μεσσηνίας για 

δικτύωση, υποστήριξη και συνεργασία.   Ο στόχος της ομάδας της "PHAOS" είναι η 

διαμόρφωση των κατάλληλων προϋποθέσεων για την εκκόλαψη νέων ιδεών και 

επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, μέσα από τις υπηρεσίες της και του πολυχώρου 

επιχειρηματικότητας και πολιτισμού "HOUSE by PHAOS" που έχει δημιουργήσει στο 

κέντρο της Καλαμάτας. Το όραμα της, συμπυκνώνεται στο τρίπτυχο: Connect – Create 

– Collaborate το οποίο εκφράζει την επιδίωξη για διεύρυνση της πρόσβασης στην 

https://liofyllo.com/en/about-us/
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καινοτομία και την επιχειρηματικότητα ανεξαρτήτως ηλικίας ή εμπειρίας. Η PHAOS 

Κοιν.Σ.Επ. συνδέει νέους και υφιστάμενους επιχειρηματίες, με start-up ομάδες και 

Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις και θέτει τις βάσεις για μία δημιουργική 

κοινότητα με επίκεντρο την πόλη της Καλαμάτας. https://phaos.org/  

 

Γέφυρες, Πάτρα, Δυτική Ελλάδα Πελοπόννησος. Η Κοιν.Σ.Επ. 

Ένταξης Ευάλωτων ομάδων «Γέφυρες» πραγματοποιεί δράσεις που εξυπηρετούν 

αποκλειστικά το κοινωνικό συμφέρον και συγκεκριμένα την οικονομική και κοινωνική 

ζωή των ατόμων που ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού. Λειτουργεί καφέ 

μπαρ στην πόλη της Πάτρας με το όνομα «καφέ Γέφυρες» και δραστηριοποιείται στην 

εστίαση και τροφοδοσία (Catering) εκδηλώσεων. Τα οράματα και οι ουτοπίες των 

ιδρυτικών μελών του φορέα «Οι Γέφυρες» είναι η εργασιακή επανένταξη των 

ανθρώπων που πάσχουν από ψυχιατρική ασθένεια. Αυτός είναι ο βασικός λόγος της 

ίδρυσης του φορέα. Στον χώρο του εντευκτηρίου μας πραγματοποιούνται σε τακτική 

βάση πολιτιστικά δρώμενα και έως σήμερα έχουν γίνει πάνω από 170 εκδηλώσεις, 

όπως βραδιές μουσικής, βιβλιοπαρουσιάσεις, φωτογραφικές εκθέσεις, θεατρικά 

δρώμενα, παρουσιάσεις ντοκιμαντέρ, δράσεις για παιδιά. https://cafegefyres.gr/ 

  

 ΚΑΛΛΙΑΦΕΙΑ, Λεχαινά Ηλείας, Δυτική Ελλάδα 

Πελοπόννησος. Η Κοιν.Σ.Επ Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας ΚΑΛΛΙΑΦΕΙΑ 

ιδρύθηκε το 2020 με σκοπό την διάσωση και την προαγωγή της θρησκευτικής και 

πολιτιστικής κληρονομιάς του Νομού Ηλείας μέσω δράσεων και δραστηριοτήτων. 

Διοργανώνει και συμμετέχει σε προγράμματα που αφορούν μεταξύ άλλων: α) την 

προετοιμασία και υποστήριξη πολιτιστικών εκδηλώσεων όπως Φεστιβάλ, ετήσιων 

εορτών, β) την συμμετοχή και υποστήριξη εργασιών σε αρχαιολογικούς χώρους, γ) την 

αναγέννηση ιστορικών διαδρομών και παραδοσιακών μονοπατιών, δ) την συμμετοχή 

σε εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης παραδοσιακών κτιρίων και ε) την 

συμμετοχή σε Περιβαλλοντικά Προγράμματα. Στόχος είναι οι συνεργασίες και 

συμμετοχή σε διάφορα ευρωπαϊκά προγράμματα που υλοποιούνται από διάφορους 

https://phaos.org/
https://cafegefyres.gr/
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φορείς, συλλόγους, οργανισμούς, ενώσεις καθώς και με την αυτοδιοίκηση (Δήμος και 

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας). https://ilia.news/καλλιάφεια-ηλεία-και-οι-κρυφές-

ομορφι/  

 

ΚΡΗΤΗ 

  AgroID Κοιν.Σ.Επ., Επάνω Βάθεια Ηράκλειο, Κρήτη. Η 

Κοιν.Σ.Επ Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας AGRO id παρέχει συμβουλευτικές 

υπηρεσίες στους αγρότες και προωθεί το νέο πρότυπο παραγωγού το οποίοι 

περιλαμβάνει έναν κατ’ επάγγελμα αγρότη, με επαρκή εκπαίδευση και κατάρτιση σε 

εξειδικευμένες γνώσεις, ικανό να χρησιμοποιήσει προς όφελός του τις νέες τεχνολογίες 

και τα καινοτόμα αποτελέσματα της εφαρμοσμένης έρευνας. Η ψηφιακή γεωργία που 

αποτελεί ουσιαστικά εξέλιξη της γεωργίας ακριβείας, συνίσταται στην παροχή 

εργαλείων για τη βέλτιστη διαχείριση των εισροών (λιπάσματα, νερό, σπόροι, 

φάρμακα) ώστε χωρίς σπατάλες να ανταποκρίνεται στον κατάλληλο χρόνο, στις 

πραγματικές ανάγκες της καλλιέργειας. Με Τον Όρο Ψηφιακή Γεωργία Εννοούμε Μια 

Καινοτομία Η Οποία Υποστηρίζεται Από Τη «Φιλοσοφία» Και Τη Στρατηγική Όλων 

Των Σύγχρονων Επενδυτικών Προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης». 

http://agroid.gr/  

 

 Αργαστίρι, Ανώγεια Ρεθύμνου, Κρήτη. Η Κοιν.Σ.Επ 

Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας Αργαστήρι Πολιτισμού, Έρευνας και 

Καινοτομίας αποτελεί τον δεύτερο κρίκο στη συγκρότηση ενός δικτύου πολιτιστικών 

φορέων με έδρα τα Ανώγεια της Κρήτης και το Γεωπάρκο Unesco-Ψηλορείτη, συν-

δημιουργώντας το νεοφυές Εργαστήριο Πολιτιστικής Κληρονομιάς Ψηλορείτη από το 

2021. Αντικείμενο του φορέα είναι α) η ανάπτυξη εφαρμογών ψηφιακού πολιτισμού 

με έμφαση σε εργαλεία εικονικής, επαυξημένης και μικτής πραγματικότητας, β) η 

διαχείριση του πολιτιστικού αποθέματος πολιτιστικών στοιχείων, δεδομένων και 

μεταδεδομένων (αποθετήρια προφορικής ιστορίας, τράπεζες δεδομένων και 

εθνογραφικά οπτικοακουστικά και ηχητικά αποτελέσματα όπως ντοκιμαντέρ, podcasts 

https://ilia.news/καλλιάφεια-ηλεία-και-οι-κρυφές-ομορφι/
https://ilia.news/καλλιάφεια-ηλεία-και-οι-κρυφές-ομορφι/
http://agroid.gr/
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κ.α., γ) η σύνταξη και δημιουργία μελετών για την πολιτιστική διαχείριση και 

κληρονομιά και δ) η διοργάνωση και εκτέλεση θεματικών πολιτιστικών παραγωγών 

και συλλογικών δράσεων. https://www.argastiri.gr  

ΘΕΣΣΑΛΙΑ 

 Κεφαλοπόταμος, Γοργογύρι Τρικάλων Θεσσαλία. Η Κοιν.Σ.Επ. 

Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας «Κεφαλοπόταμος» ιδρύθηκε το 2020 στα 

Τρίκαλα και παρέχει υπηρεσίες πάρκου αναψυχής. Αποτελείται από 7 ιδρυτικά μέλη 

με κύριο κίνητρο την αναβάθμιση και βελτίωση σε πολλούς τομείς, του τόπου 

καταγωγής και διαμονής μας. Οι δράσεις μας στοχεύουν σε τομείς που σχετίζονται με 

τον πολιτισμό, τις τέχνες, το περιβάλλον, την οικολογία, την εκπαίδευση, τις παροχές 

κοινής ωφέλειας, την αξιοποίηση τοπικών προϊόντων, τη διατήρηση παραδοσιακών 

δραστηριοτήτων και επαγγελμάτων που προάγουν το τοπικό και συλλογικό συμφέρον 

έναντι του ατομικού. Ο φορέας συμμετέχει στο πρόγραμμα ΑΕΝΑΟΣ που  υλοποιείται 

με την υποστήριξη του Πράσινου Ταμείου και στοχεύει αφενός στην ανάπτυξη και 

δημιουργία ενός Ευφυούς Συστήματος, μίας πλήρους τεχνολογικής πλατφόρμας 

συνεχούς παρακολούθησης των περιβαλλοντικών παραμέτρων που επηρεάζουν την 

Προστασία και Διατήρηση του Υδάτινου Οικοσυστήματος. 

https://www.facebook.com/Kefalopotamos/  

 

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 

 Nowtopia, Άμφισσα, Στερεά Ελλάδα. Η Κοιν.Σ.Επ 

Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας Nowtopia ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 2020 και 

έχει 7 μέλη. Εδρεύει στην Άμφισσα και αντικείμενο της είναι τα μέσα μαζικής 

επικοινωνίας και συγκεκριμένα η έκδοση εφημερίδας και η λειτουργία ενημερωτικών 

ιστοτόπων. Στα έργα της περιλαμβάνονται η ίδρυση από τον Δεκέμβριο του 2020 

ενημερωτικού ιστότοπου ενώ από το καλοκαίρι του 2021 εξαγόρασε και εκδίδει μία 

εβδομαδιαία τοπική/περιφερειακή εφημερίδα (fokida news) και έναν ακόμα 

ενημερωτικό ιστότοπο. Η προαναφερόμενη εξαγορά έγινε από ίδια κεφάλαια 

https://www.argastiri.gr/
https://www.facebook.com/Kefalopotamos/
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(συνεταιριστικών μερίδων) και τη λήψη δανείου από την Συνεταιριστική Τράπεζα 

Καρδίτσας. Απασχολεί τρεις εργαζόμενους, δύο πλήρους απασχόλησης και έναν 

μερικής απασχόλησης, ενώ υποστηρίζεται και από εθελοντική εργασία μελών της. Η 

πορεία της ως τώρα είναι θετική και οι προοπτικές της ευοίωνες, παρά τα πολυποίκιλα 

προβλήματα του τομέα Κ.Αλ.Ο. https://www.fokidanews.gr/  

 

 Λυγαριά, Λαμία, Φθιώτιδα Στερεά Ελλάδα. Η Φθίας Όραμα 

είναι Κοιν.Σ.Επ. Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας και αποτελεί δίκτυο της 

Κοινωνικής Αλληλέγγυας και Συνεργατικής Οικονομίας στην Λαμία. Αποτελείται από 

5 μέλη και προωθεί τοπικά παραδοσιακά προϊόντα στην ελληνική αγορά. Στους 

εμπορικούς της στόχους περιλαμβάνεται και η δημιουργία εξαγωγικής δραστηριότητας 

με σκοπό την διάδοση της ελληνικής διατροφικής κουλτούρας και στο εξωτερικό.   

https://www.facebook.com/Fthiasoramakoinsep/  

 

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 

Κοι.Σ.Π.Ε. Νέοι Ορίζοντες, 

Κέρκυρα, Ιόνια Νησιά. Ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός Κέρκυρας «Νέοι Ορίζοντες» 

ιδρύθηκε στα πλαίσια ανάπτυξης Κοινωνικών Συνεταιρισμών στον Χώρο της Ψυχικής 

Υγείας και περιγράφεται από τον Νόμο 2716/99. Αποτελεί παράδειγμα κοινωνικής 

επιχειρηματικότητας συλλογικού χαρακτήρα, στην Ελλάδα και ουσιώδες εργαλείο 

κοινωνικής πολιτικής, Είναι βασικός άξονας στην διαδικασία για την πλήρη εργασιακή 

και κοινωνική ένταξη ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα και ευαλωτότητα. Μετά 

από 17 έτη συνεχούς και σταθερής λειτουργίας, απασχολεί 100 εργαζόμενους εκ των 

οποίων 60 άτομα ανήκουν σε Κοινωνικά Ευπαθείς Ομάδες. Οι δράσεις που υλοποιεί ο 

Συνεταιρισμός είναι: α) Συνεργείο καθαρισμού εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, β) 

Συνεργείο αποκατάστασης και διαχείρισης περιβάλλοντος, γ) το Café Lunatico, δ) 

Υπηρεσίες παροχής στάθμευσης αυτοκινήτων στο εμπορικό κέντρο της πόλης ε) 

Υπηρεσίες μαζικής εστίασης - Catering, στ) Λειτουργία εργαστηρίου παραγωγής 

https://www.fokidanews.gr/
https://www.facebook.com/Fthiasoramakoinsep/
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προϊόντων άρτου και ζαχαροπλαστικής, ζ) Λειτουργία Δημοτικού Κυλικείου – Town 

Hall Café, η) Ανάπτυξη και Λειτουργία Περιβαλλοντικού Πάρκου και ζ) Λειτουργία 

Κοινωνιών Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών. Το μήνυμα μας είναι «Επιχειρούμε 

Κοινωνικά Επενδύοντας στον Άνθρωπο». https://koispekerk.gr/ 

 

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ 

 Development Aegean, Νήσος Κως, Δωδεκάνησα.  

Η Development Aegean είναι Κοιν.Σ.Επ. Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας που 

αναπτύσσει προϊόντα με προστιθέμενη εμπορική αξία με γνώμονα τον άνθρωπο και 

την προστασία του περιβάλλοντος. 

Τα μέλη της διαθέτουν εμπειρία πάνω από 20 έτη σε ανάπτυξη μεγάλων ενεργειακών 

έργων, ενώ η βασική ομάδα συνεργάζεται με πολιτικούς μηχανικούς, αρχιτέκτονες και 

σχεδιαστές 3D. Συνεργάζεται με τους μεγαλύτερους ενεργειακούς ομίλους της χώρας 

για ανταλλαγή τεχνογνωσίας. Σκοπός της είναι η δημιουργία σειράς των προϊόντων τα 

οποία δημιουργούν προστιθέμενη αξία με καταχωρημένες πατέντες όπως το ηλιακό 

παγκάκι της Κω, η ηλιακή στάση κ.α. https://www.facebook.com/dev.aegean/  

 

 

https://koispekerk.gr/
https://www.facebook.com/dev.aegean/
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Η ανάδυση της Κοινωνικής Οικονομίας 

Η Κοινωνική Οικονομία (ΚΟ) ως ιδέα εμφανίζεται σποραδικά σε πρωτοβουλίες 

άτυπων ομάδων πολιτών, με σκοπό την άμβλυνση των αρνητικών επιπτώσεων που 

έφεραν οι κοινωνικές και οικονομικές αλλαγές της βιομηχανικής ανάπτυξης στην 

Ευρώπη κατά τον 18ο και 19ο αιώνα. Ειδικότερα από τις αρχές του 19ου αιώνα 

καταγράφονται άτυπες αρχικά δράσεις και στη συνέχεια οργανωμένες προσπάθειες, 

αρχικά στην Βρετανία, με σκοπό την ίδρυση των πρώτων καταναλωτικών 

συνεταιρισμών. Οι συνεταιρισμοί αυτοί συγκεντρώνονταν κυρίως στις βιομηχανικές 

ζώνες των αστικών  κέντρων και πρόσφεραν στα μέλη τους τρόφιμα με χαμηλότερες 

τιμές από αυτές της συμβατικής αγοράς επιτυγχάνοντας μέσω των οικονομιών 

κλίμακας μείωση του κόστους διατροφής των φτωχών εργαζομένων της εποχής. 

Συντελούσαν στην επιβίωση όχι μόνον των φτωχών εργαζομένων αλλά και όσων είχαν 

χάσει την δυνατότητα εργασίας είτε λόγω προχωρημένης ηλικίας είτε λόγω απώλειας 

εργασίας ως αποτέλεσμα της μαζικής εκμηχάνισης των βιομηχανιών. 

Στις αρχές του 19ου αιώνα, η επιστημονική κοινότητα της εποχής διέκρινε στην 

ΚΟ ενδιαφέρουσες κοινωνικές καινοτομίες, αντιλήψεις και εφαρμογές. Διέκρινε την 

παρουσία του κοινωνικού και ανθρώπινου κεφαλαίου όπως αυτό εκφράζεται μέσα από 

την συλλογική του δράση. Οι αντιλήψεις, οι σκοποί και οι δυνατότητες της ΚΟ 

καταγράφηκαν έκτοτε σε επιστημονικές διατριβές ορισμένων διανοουμένων της 

εποχής (Dunoyer, Walras, Mill, Saint Simon, κ.α.)4. Οι αναφορές και οι προτεινόμενες 

εφαρμογές ποικίλουν βέβαια και είναι σχετικές με την θέση θέασης και βάσει της 

επιστημονικής οπτικής με τις οποίες οι συνεταιριστικές πρωτοβουλίες γίνονται 

αντικείμενα παρατήρησης. Για παράδειγμα «οι ουτοπικοί σοσιαλιστές» Saint Simon 

και Robert Owen, μίλησαν για συλλογικές πρωτοβουλίες αγροτικών και 

καταναλωτικών συνεταιρισμών που προέρχονταν από την βάση της κοινωνίας με 

σκοπό την βελτίωση των συνθηκών ζωής και ευτυχίας των μελών τους (Μπούμπερ 

2000:11-13). Ο τελευταίος μάλιστα ήταν πρωτεργάτης ίδρυσης συνεταιρισμών στην 

Βρετανία και στην Αμερική με εντυπωσιακά αποτελέσματα που αποτελούν ακόμη και 

σήμερα σημείο αναφοράς του συνεταιριστικού κινήματος. Το κυριότερο όμως 

υπόδειγμα έναρξης και ανάπτυξης του συνεταιριστικού υποδείγματος αποτελεί ο 

                                                             
4 Ο Γάλλος φιλελεύθερος οικονομολόγος Charles Dunoyer στο έργο  του  Πραγματεία  περί  της  

Κοινωνικής  Οικονομίας, τασσόταν υπέρ μιας ηθικής προσέγγισης της οικονομίας (Rafael Chaves, Jose 

Luis Monzon 2011). 
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γνωστός για την επιτυχημένη δράση του, καταναλωτικός συνεταιρισμός του Rochdale. 

Ιδρύθηκε το 1844 από 28 εργαζόμενους στην περιοχή του Μάντσεστερ στο Ηνωμένο 

Βασίλειο, έγινε γνωστός με το όνομα “Οι δίκαιοι Σκαπανείς του Rochdale” και 

προμήθευε τα μέλη τους με τρόφιμα πρώτης ανάγκης σε λογικές για τις περιορισμένες 

οικονομικές δυνατότητες τους τιμές5. Από τότε η εμπειρία από την πορεία των 

πρωτοβουλιών και η μελέτη των αρχών λειτουργίας και των αποτελεσμάτων των 

συνεταιριστικών πρωτοβουλιών αποτέλεσαν βάση για τη θέσπιση προτύπου αρχών 

ίδρυσης, λειτουργίας των συνεταιριστικών ενώσεων. Στο τέλος του 19ου αιώνα, 

συγκεκριμένα το 1895, οργανώθηκε συλλογικά ο χώρος όταν ιδρύθηκε η Διεθνής 

Συνεταιριστική Συμμαχία (ICA, International Cooperative Alliance) στο Λονδίνο, μια 

δικτύωση δηλαδή, η οποία αποτελεί έκτοτε το διεθνές συλλογικό όργανο των 

συνεταιρισμών (Παπαγεωργίου, 2007:30) .  

Η ΚΟ αποτέλεσε μια διέξοδο για τους αναξιοπαθούντες είτε εργαζομένους είτε 

ανέργους φτωχούς και γενικότερα όσους βίωναν τον οικονομικό και κοινωνικό 

αποκλεισμό. Η πληθώρα των φορέων της και η μαζική προσέλευση των πολιτών στις 

ποικίλες εφαρμογές και δράσεις της ΚΟ ενδυνάμωσε την μαζικότητα έκφρασης των 

λαϊκών τάξεων με αποτέλεσμα την άνοδο της ορατότητας και της υπολογίσιμης πλέον 

δύναμης της. Οι κυβερνήσεις των βιομηχανικών κρατών αντιλήφθηκαν την ανάγκη 

αποφάσεων και πολιτικών υπέρ των εργαζομένων. Από το τέλος του 19ου έως τις αρχές 

του 20ου αιώνα επικρατεί μιας νέα αντίληψη οικονομικής διακυβέρνησης με κοινωνικό 

χαρακτήρα και με κρατική παρέμβαση. Στην περίοδο αυτή παρατηρείται αύξηση των 

κρατικών δαπανών και άνοδος της βιομηχανικής παραγωγής και κατανάλωσης με 

ταυτόχρονη εδραίωση της πλήρους απασχόλησης. Για σχεδόν τρεις δεκαετίες μετά τον 

Β’ Παγκόσμιο πόλεμο οι θετικές εξελίξεις στην οικονομία της δυτικής Ευρώπης και 

των ΗΠΑ και το διάχυτο κλίμα και αίσθημα εργασιακής ειρήνης, συντέλεσαν στην 

άμβλυνση των κοινωνικών προβλημάτων του παρελθόντος αλλά και σε ύφεση 

δράσεων και εφαρμογών της ΚΟ.  

                                                             
5 Οι κανόνες συμπεριφοράς των συνεταίρων και οι κανόνες λειτουργίας του οργανισμού, που 

διατυπώθηκαν στο ιδρυτικό του καταστατικό, αποτέλεσαν υπόδειγμα για όλους τους καταναλωτικούς 

συνεταιρισμούς, και παρέμειναν στην ιστορία ως “Οι δίκαιοι Σκαπανείς του Rochdale”.  

http://www.diktio-kapa.dos.gr/keimena/rothdale.pdf  

http://www.diktio-kapa.dos.gr/keimena/rothdale.pdf
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Η κοινωνική Οικονομία στον 20ο αιώνα 

Οι νέες προκλήσεις που εμφανίστηκαν κατά την περίοδο των πετρελαϊκών κρίσεων του 

’70 και οι αναθεωρητικές αντιλήψεις στις δυτικές οικονομίες με κατεύθυνση στην 

κατάρτιση ισοσκελισμένων εθνικών προϋπολογισμών επέφεραν υστέρηση στην 

απασχόληση και δυσλειτουργίες στην αγορά εργασίας. Η αυξανόμενη ανεργία σε 

συνθήκες παραγωγικής στασιμότητας συνδυασμένη με την στασιμότητα του 

πληθωρισμού δημιούργησαν δραματικές συνθήκες διαβίωσης στους εργαζόμενους. Εν 

μέσω αυτών των πολιτικών και οικονομικών εκκρεμοτήτων επανέρχεται η συζήτηση 

για την ΚΟ και τις ωφέλειες της. Το 1980 παρουσιάζεται η Χάρτα της ΚΟ στην Γαλλία 

και στην συνέχεια - την επόμενη χρονιά - συγκροτήθηκε στη χώρα η διυπουργική 

αντιπροσωπεία της Κοινωνικής Οικονομίας (Délégation interministérielle à l´ 

Économie. Sociale DIES). Σύντομα ξεκινάει σχετική συζήτηση μεταξύ των οργάνων 

χάραξης πολιτικών της ΕΕ και σταδιακά ποικίλες αναφορές για την ΚΟ εμφανίζονται 

σε ψηφίσματα σχετικά με την απασχόληση ευάλωτων και ειδικών ομάδων όλων των 

κρατών μελών. Την ίδια περίοδο στην Ιταλία κάνει την εμφάνισή του ο θεσμός των 

κοινωνικών επιχειρήσεων. Μέσα από μια συμμαχία ανθρώπων που κινητοποιούνταν 

στο κίνημα του ’68 και της καθολικής εκκλησίας, διαμορφώνονται φορείς για την 

καταπολέμηση αναδυόμενων κοινωνικών προβλημάτων όπως η αντιμετώπιση της 

εξάρτισης, η ένταξη στην αγορά εργασίας μειονεκτικών εργαζομένων. 

Η ΚΟ αποτελεί χώρο εφαρμογής πρωτοβουλιών της κοινωνίας των πολιτών με 

σκοπό την επίλυση επειγόντων ή χρόνιων κοινωνικών προβλημάτων τα οποία αδυνατεί 

να επιλύσει το κράτος στην απαιτούμενη ένταση και έκταση που υπαγορεύουν οι 

εκάστοτε συνθήκες. Οι κρίσεις στην απασχόληση ειδικότερα των ευάλωτων και 

ειδικών ομάδων ήταν ένα μόνιμο και πάγια επιδεινούμενο κατά καιρούς πρόβλημα 

χωρίς επίλυση. Οι ποικίλοι φορείς της ΚΟ και ειδικότερα οι Work Integration Social 

Enterprises (WISE) έδωσαν την ευκαιρία σε μειονεκτούντες εργαζόμενους6 όπως τους 

άνεργους ειδικών κατηγοριών (μακροχρόνια άνεργοι, άτομα περασμένης ηλικίας, 

κακοποιημένες γυναίκες, μονογονεϊκές οικογένειες, ανήκοντες σε εθνικές μειονότητες, 

κ.α.) να επανενταχθούν εργασιακά και σταδιακά να ενσωματωθούν στην κοινωνία7.  

                                                             
6   Η αναφορά στους μειονεκτούντες εργαζόμενους γίνεται στον κανονισμό 651/2014 της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής και στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Σεπτεμβρίου το 2015 για την 

κοινωνική επιχειρηματικότητα. 
7 Σχετικά με την εργασιακή ένταξη προγράμματα και πολιτικές σχεδιάστηκαν με επίκεντρο τις WISE 

από τη δεκαετία του 1990. Για παράδειγμα σε εθνικό επίπεδο στη Πορτογαλία, στην Γαλλία και στη 

Φινλανδία και σε περιφερειακό επίπεδο οι WISEs (on-the-job training) και τα social workshops στο 

Βέλγιο και Ισπανία (Defourny, Nyssens, 2008).  
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Η ΚΟ παρέχει τον χώρο όπου δημιουργούνται συνθήκες εναλλακτικού 

επιχειρείν με ισχυρή παρουσία κοινωνικού και ανθρώπινου κεφαλαίου μετατρέποντας 

την παραγόμενη οικονομική δραστηριότητα εντός της συμβατικής οικονομίας, σε 

κοινωνικό αντίκτυπο. Οι φορείς της έχουν συνήθως συνεταιριστική δομή και 

διοικούνται δημοκρατικά σύμφωνα με την αρχή ένα μέλος μια ψήφος ενώ τα 

πλεονάσματα δεν διανέμονται ως κέρδη αλλά επανεπενδύονται για τους σκοπούς των 

φορέων και την δημιουργία θέσεων εργασίας. Οι κοινωνικές επιχειρήσεις εμφανίζονται 

για πρώτη φορά στην Ιταλία με τον νόμο 381/1991. Σταδιακά εμφανίζονται νομοθετικά 

σε πολλές άλλες χώρες της ΕΕ με κατεύθυνση ένταξης μειονεκτούντων ομάδων 

σύμφωνα με τις ανάγκες και προτεραιότητες κάθε κράτους. Άλλες σχετικές επίσης 

πρωτοβουλίες παρουσιάζονται σε κράτη όπως π.χ. Βέλγιο, Γαλλία, Πορτογαλία, 

Ελλάδα, με την θεσμική στήριξη της πολιτείας, οι οποίες στόχευαν στην επίλυση του 

προβλήματος εργασιακής ένταξης ευάλωτων ομάδων. Στην δεκαετία του 2000 

παρουσιάζονται νόμοι για την κοινωνική επιχειρηματικότητα σε πολλές χώρες της 

Ευρώπης όπως π.χ. στην Φινλανδία (2003), στην Πολωνία (2007) και στην Ισπανία 

(2007). Βασικός παράγοντας για την ευόδωση των σκοπών τους, είναι η επιτυχής 

συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες και η υποστήριξη από την δημόσια διοίκηση και 

τους δήμους. 

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Euricse8, υπάρχουν δύο 

εκατομμύρια επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 10% 

όλων των επιχειρήσεων και απασχολούν περίπου 14,5 εκατομμύρια εργαζόμενους 

δηλαδή το 6,5% του συνόλου των εργαζόμενων στην ΕΕ. Η συνεισφορά των 

Κοινωνικών Επιχειρήσεων (ΚΕ) στην εργασιακή ένταξη και η βιώσιμη λειτουργία τους 

αποδεικνύει την αναγκαιότητα ύπαρξης τους9. Είναι ο κοινωνικός χώρος όπου 

αποσβένονται οι αστοχίες των πολιτικών απασχόλησης ειδικότερα όσες αφορούν σε 

ομάδες μειονεκτούντων εργαζομένων. Όσων δηλαδή τα επίκτητα χαρακτηριστικά 

όπως π.χ. η ηλικία, η εθνικότητα, το φύλο αλλά και άλλων με κοινωνικά 

χαρακτηριστικά όπως π.χ. τα ψυχοκοινωνικά νοσήματα ο εθισμός σε ψυχοτρόπες 

                                                             
8Euricse (European Research Institute on Cooperative and Social Enterprises) research, “Social economy 

and social entrepreneurship”, Social Europe guide, Volume 4, Luxembourg: Publications Office of the 

European Union, 2013 https://www.euricse.eu/wp-content/uploads/2015/03/social-economy-guide.pdf  
9 Σύμφωνα με το Euricse (2013:39), η κοινοπραξία In Concerto στο Καστελφράνκο Βένετο στην Βόρεια 

Ιταλία αποτελεί ένα επιτυχημένο παράδειγμα ένωσης εργασιακών συνεταιρισμών. Ιδρύθηκε το 2002 

από 22 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις και το 2013 απασχολούσε ήδη 1300 πρώην άνεργους  

(200 από αυτούς με φυσικά μειονεκτήματα) και είχε κύκλο εργασιών περίπου 47 εκατ. Ευρώ. 

https://www.euricse.eu/wp-content/uploads/2015/03/social-economy-guide.pdf
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ουσίες και η παραβατικότητα, δημιουργούν μειωμένες ευκαιρίες πρόσβασης στην 

απασχόληση. 

 

Η κοινωνική Οικονομία στην Ελλάδα 

Στην Ελλάδα οι πρώτες σύγχρονες εφαρμογές της ΚΟ εμφανίζονται με την ίδρυση των 

κοινωνικών συνεταιρισμών περιορισμένης ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) στις αρχές της 

δεκαετίας 2000. Η στόχευση τους σύμφωνα με τον νόμο 2716/99 ήταν η εργασιακή 

ένταξη ευάλωτων ομάδων και προωθήθηκε από το υπουργείο Υγείας με αφορμή την 

ψυχιατρική μεταρρύθμιση που πραγματοποιήθηκε στην χώρα μας. Ήταν απόφαση της 

ελληνικής κυβέρνησης σε συνεργασία με την ΕΕ για την οριστική αποΐδρυματοποίηση 

των ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα μέσω της κοινωνικής και εργασιακής 

στους ένταξης. Η λειτουργία και η γεωγραφική τους εξάπλωση εποπτεύεται έκτοτε από 

το Υπουργείο Υγείας. Το διοικητικό προσωπικό τους αποτελείται κυρίως από 

επαγγελματίες ψυχικής υγείας όπως είναι οι κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχίατροι και 

άλλες συναφείς ειδικότητες. Υποστηρίζονται μέσω αναθέσεων έργου από το δημόσιο 

σύστημα υγείας και εν γένει τον δημόσιο τομέα χωρίς να αποκλείεται και η απεύθυνση 

προς την αγορά. Συμβουλευτικά υποστηρίζονται από ποικίλες άλλες οργανώσεις και 

ιδρύματα σχετικά με την ψυχική ασθένεια. Για την βιώσιμη λειτουργία και την 

απασχόληση των ωφελουμένων μελών τους προβλέπεται από τον νόμο 4412/2016 η 

κατ’ αποκλειστικότητα πρόσβαση των Κοι.Σ.Π.Ε. σε δημόσιες συμβάσεις παροχής 

ποικίλων υπηρεσιών (π.χ. καθαρισμού, εστίασης κ.α.).  

Λίγα χρόνια μετά από την επιτυχή ίδρυση και λειτουργία αρκετών, αν και 

ελεγχόμενου αριθμού - Κοι.Σ.Π.Ε. αλλά και της εμφανώς επιτυχούς λειτουργίας του 

τομέα της ΚΟ στην υπόλοιπη Ευρώπη, αποφασίστηκε η θεσμοθέτηση των Κοινωνικών 

Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ) και στην χώρα μας. Ο νόμος 4019/2011 

(Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα) όριζε το πλαίσιο 

λειτουργίας των νέων επιχειρηματικών εγχειρημάτων που είχαν την μορφή μικρών 

συνεταιρισμών και ελάχιστον αριθμό πέντε ή επτά μελών. Συγκεκριμένα πρόβλεπε την 

ίδρυση τριών τύπων Κοιν.Σ.Επ., Ένταξης, Κοινωνικής Φροντίδας και Συλλογικού και 

Παραγωγικού σκοπού που είχαν κοινό τρόπο λειτουργίας αλλά διαφορετική στόχευση. 

Λίγα χρόνια αργότερα ο νόμος 4430/2016 αντικατέστησε τον προαναφερόμενο και 

επανακαθόρισε τις αρχές λειτουργίας των φορέων της ΚΟ προωθώντας κυρίως τις 
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αρχές εναλλακτικής επιχειρηματικότητας μέσω του πλαισίου της Κοινωνικής και 

Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.Αλ.Ο.).        

Δέκα χρόνια μετά την θεσμοθέτηση του τομέα της ΚΟ οι άνω των 1600 φορείς 

Κ.Αλ.Ο. έχουν διαμορφώσει ένα τοπίο, όπου η ταυτότητα και η πλήρης έκφραση του 

δυνητικού χαρακτήρα της Κ.Αλ.Ο δεν έχουν ακόμα εμπεδωθεί, δεν κατορθώνουν να 

πετύχουν τους ιδρυτικούς στόχους εργασιακής ένταξης  και σε σημαντικό ποσοστό δεν 

είναι οικονομικά βιώσιμοι. Και οι δύο νόμοι μετά την ψήφιση τους, δεν εφαρμόστηκαν 

σε όλο το εύρος των ρυθμίσεων και υποστηρικτικών δράσεων που προέβλεπαν. Όπως 

διαπιστώνεται από την μελέτη των νομοθετικών κειμένων, οι προβλεπόμενες ρυθμίσεις 

του νόμου περί οικονομικών κινήτρων και στήριξης των φορέων δεν εφαρμόστηκαν ή 

έγινε πλημμελής και αποσπασματική εφαρμογή τους. Αποτέλεσμα ήταν η ίδρυση 

αφενός φορέων σύμφωνα με τους περιορισμούς στην δομή και λειτουργία τους εύλογα 

προβλέπεται από τον νόμο 4430/2016, π.χ. περιορισμοί στην διανομή κερδών, 

ποσοστώσεις συμμετοχής μελών σύμφωνα με την κοινωνική ομάδα, ποσοστώσεις 

μισθοδοσίας ανάλογα με τον κύκλο εργασιών κ.α. αλλά αφετέρου χωρίς την 

οικονομική και θεσμική τους στήριξη όπως ο νόμος αναφέρει.  

Συγκεκριμένα τα χρηματοδοτικά, φορολογικά10 και λοιπά κίνητρα του νόμου 

4019/11 ουδέποτε εφαρμόστηκαν από την περίοδο της ψήφισης έως και την 

αντικατάσταση τους στον επόμενο και ισχύοντα νόμο 4430/16. Ειδικότερα οι 

προβλέψεις του Γ’ κεφαλαίου «Υποστηρικτικά μέτρα για τους φορείς Κοινωνικής και 

Αλληλέγγυας Οικονομίας» που συνολικά περιλαμβάνει σημαντικά άρθρα για την 

ομαλή και βιώσιμη λειτουργία των φορέων Κ.Αλ.Ο. δεν είχαν την αναμενόμενη 

απήχηση και εφαρμογή όπως προβλεπόταν. Ωστόσο υπήρξαν φωτεινές εξαιρέσεις της 

εφαρμογής του νόμου από ορισμένους ΟΤΑ και ορισμένους δημόσιους φορείς που 

αφορούσαν για παράδειγμα στο άρθρο 5 στην στήριξη της απασχόλησης από τον 

ΟΑΕΔ (παρ.2), την παραχώρηση κινητής και ακίνητης περιουσίας (παρ.3) αφορούσαν 

μόνο σε μεμονωμένες περιπτώσεις φορέων και δημοσίων αρχών. Αντίστοιχα πολύ 

                                                             
10Στον νόμο 4019/2011 αναφερόταν (παρ.3), ότι «…Η Κοιν.Σ.Επ. δεν υπόκειται σε φορολογία 

εισοδήματος για το ποσοστό των κερδών της το οποίο διατίθεται για το σχηματισμό αποθεματικού και τις 

δραστηριότητές της…». Έναν χρόνο αργότερα με τον νόμο 4172/2013 (ΦΕΚ 167, 23/7/2013) 
καταργήθηκε η ειδική φορολογική μεταχείριση των Κοιν.Σ.Επ., αναφέροντας ρητά ότι «…σύμφωνα με 

το άρθρο 45 περ. δ’ του Νέου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν.4172/2013 – εφεξής «ΚΦΕ») σε φόρο 

εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων υπόκεινται, μεταξύ άλλων, οι συνεταιρισμοί και 

οι ενώσεις αυτών…». https://www.taxheaven.gr/law/4172/2013. Αργότερα, στην ΠΟΛ.1044/2015, (10 

Φεβρουαρίου 2015) διευκρινίστηκε ότι στους συνεταιρισμούς συμπεριλαμβάνονται και οι Κοιν.Σ.Επ. 

και https://www.taxheaven.gr/circulars/20400  (Πρόσβαση Δεκ.2020). Έκτοτε οι Κοιν.Σ.Επ. υπόκεινται 

κανονικά όπως όλες οι συμβατικές επιχειρήσεις σε φορολογία εισοδήματος. 

https://www.taxheaven.gr/law/4172/2013
https://www.taxheaven.gr/circulars/20400
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περιορισμένη εφαρμογή του νόμου εμφανίζεται και στην συμμετοχή των φορέων 

Κ.Αλ.Ο. σε προγραμματικές συμβάσεις (άρθρ.6) ενώ πλήρης ασυνέπεια εφαρμογής 

των νομοθετικών ρυθμίσεων εμφανίζεται στην εξαγγελία ίδρυσης ταμείου Κοινωνικής 

Οικονομίας (άρθρ. 10), ίδρυσης Εθνικής Επιτροπής (άρθρ. 12) και Συντονιστικής 

επιτροπής για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (άρθρ.13). Η νέα πολιτική 

διακυβέρνηση του Ιουλίου 2019, αδιαφόρησε πλήρως για την πορεία του τομέα και 

δυσχέρανε επιπλέον την λειτουργία του αφού όχι μόνον δεν επίλυσε τα 

προαναφερόμενα προβλήματα αλλά με την απόφαση για την υποβάθμιση της ειδικής 

Γραμματείας Κ.ΑΛ.Ο. σε διεύθυνση, επιδείνωσε περαιτέρω την πορεία του.  

 

Οι δυσχέρειες στην λειτουργία του τομέα Κ.Αλ.Ο 

Τα αποτελέσματα λειτουργίας του τομέα της Κ.ΑΛ.Ο. στην Ελλάδα όπως 

παρουσιάστηκαν στην έκθεση του υπουργείου Εργασίας (Οκτώβριος 2020)11 

αποτυπώνουν με ενάργεια την ματαίωση των στόχων και των προσδοκιών των φορέων. 

Συγκεκριμένα το 2018 καταγράφεται ότι οι Κοιν.Σ.Επ. και οι Συνεταιρισμοί 

εργαζομένων (ΣυνΕργ) δεν συνέβαλλαν σημαντικά στην συνολική απασχόληση αφού 

από τους 1.419 ως άνω φορείς, οι 401 μόνον δηλαδή το 28,2% του συνόλου, δήλωσαν 

1.577 εργαζόμενους, ενώ στο υπόλοιπο 72% των φορέων δεν είχαν απασχολούμενους. 

Οι υπόλοιποι εκτός των παραπάνω φορείς Κ.Αλ.Ο., όπως οι Αστικοί Συνεταιρισμοί, οι 

Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρίες, τα Σωματεία και οι Κοι.Σ.Π.Ε., αν και 

παρουσίασαν καλύτερο μέσο όρο ανά φορέα δεν συγκέντρωσαν επίσης μεγάλο αριθμό 

απασχολουμένων. Δηλαδή, οι 98 συνολικά παραπάνω τύποι φορέων, δήλωσαν 1.619 

εργαζόμενους (Μ.Ο. 16,5). Σε αυτόν τον μέσο όρο, σημαντικό ρόλο έχουν οι 

Κοι.Σ.Π.Ε. ορισμένοι εκ των οποίων επηρεάζουν ανοδικά τις αναφερόμενες μετρήσεις 

αφού ορισμένοι από αυτούς απασχολούν 40-100 εργαζόμενους. Οι 3.196 συνολικά 

εργαζόμενοι σε όλον το τομέα συγκέντρωσαν αθροιστικά, σύμφωνα με την έκθεση, 

1164 ετήσιες μονάδες εργασίας (ΕΜΕ). Το γεγονός αυτό φανερώνει αφενός τον μικρό 

αριθμό απασχολουμένων αλλά και τον προσωρινό χαρακτήρα απασχόλησης στους 

φορείς Κ.Αλ.Ο., δηλαδή ο κάθε εργαζόμενος εργάστηκε κατά μέσο όρο τέσσερις 

μήνες. Στο ίδιο κείμενο περιγράφεται και η προβληματική πορεία της οικονομικής 

βιωσιμότητας των φορέων, όπου αναφέρεται χαρακτηριστικά, ότι το 57% των φορέων 

                                                             
11Κ.ΑΛ.Ο. ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΩΝ 2019-2020, Οκτώβριος 2020, https://kalo.gov.gr/wp-

content/uploads/2020/11/ΕΤΗΣΙΑ-ΕΚΘΕΣΗ-ΚΑΛΟ-2019-2020-TELIKO-docx.pdf   

https://kalo.gov.gr/wp-content/uploads/2020/11/%CE%95%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%99%CE%91-%CE%95%CE%9A%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%97-%CE%9A%CE%91%CE%9B%CE%9F-2019-2020-TELIKO-docx.pdf
https://kalo.gov.gr/wp-content/uploads/2020/11/%CE%95%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%99%CE%91-%CE%95%CE%9A%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%97-%CE%9A%CE%91%CE%9B%CE%9F-2019-2020-TELIKO-docx.pdf
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Κ.Αλ.Ο., επί συνόλου 643 που δήλωσαν τα οικονομικά τους στοιχεία, είχαν κύκλο 

εργασιών από μηδέν έως 10.000€. Ωστόσο στην έκθεση αυτή δεν παρουσιάζονται τα 

ποιοτικά χαρακτηριστικά της λειτουργίας των φορέων Κ.Αλ.Ο. και η αναμενόμενη 

δημιουργία κοινωνικού αντικτύπου στις κοινωνίες στις οποίες δραστηριοποιούνται. 

Παρά το γεγονός της μελέτης, σχεδιασμού και εν γένει ύπαρξης ποικίλων εργαλείων 

μέτρησης του κοινωνικού αποτυπώματος του τομέα Κ.Αλ.Ο., οι κοινωνικές επιδόσεις 

των φορέων, η συλλογική και κοινωνική ωφέλεια και η βιώσιμη ανάπτυξη δεν έχει 

προς το παρόν αποφασιστεί θεσμικά από την πολιτεία να μετρηθούν αφού οι από το 

2016 προβλέψεις του νόμου δεν έχουν εφαρμοστεί (παρ.9,10 άρθρ.2, 4430/16).  

Είναι φανερό από τα προαναφερόμενα ότι η πλειοψηφία των φορέων Κ.Αλ.Ο. 

δεν πραγματοποίησε τους σημαντικότερους στόχους τους και για ορισμένους, την 

κύρια ιδρυτική αποστολή τους η οποία είναι η εργασιακή ένταξη των μελών τους αλλά 

και άλλων ωφελούμενων που ανήκουν σε εργασιακά μειονεκτούσες ομάδες. Οι ισχνές 

σε ένταση και ελάχιστες πρωτοβουλίες εν γένει της πολιτείας και οι περιορισμένου 

εύρους και δυνατοτήτων προσπάθειες της διεύθυνσης Κ.Αλ.Ο. για την οργάνωση του 

χώρου και για την διάχυση των αρχών, των ωφελημάτων για την κοινωνία και του 

ρόλου των φορέων Κ.Αλ.Ο. δεν έχουν αποδώσει. Οι ασάφειες των νόμων, η μη 

υλοποίηση των δράσεων του Εθνικού Σχεδίου Δράσης, οι αστοχίες σχεδιασμού 

πολιτικής για την Κ.Αλ.Ο. και οι εκκρεμότητες του νομοθετικού πλαισίου για τις 

δημόσιες συμβάσεις (άρθρ. 20, 107-110 του Ν. 4412/2016), δημιουργεί ανασφάλεια 

στον χώρο και ματαίωση των προσπαθειών των φορέων. Η απροθυμία εφαρμογής των 

προβλέψεων των νόμων 4412/2016 και 4430/2016 από την πολιτική ηγεσία δημιουργεί 

κλίμα αναξιοπιστίας και δυσαρέσκειας. Τα χαμηλά επίπεδα αναγνώρισης του τομέα 

και των σκοπών λειτουργίας των φορέων Κ.Αλ.Ο. στην ευρύτερη κοινωνία, 

επιδεινώνει το κλίμα και μειώνει τα αποτελέσματα των προσπαθειών των φορέων 

Κ.Αλ.Ο. Σε πολλές περιπτώσεις μάλιστα συγχέονται οι φορείς (κυρίως οι Κοιν.Σ.Επ.) 

με τις ΜΚΟ και άλλου τύπου οργανώσεις και ιδρύματα, από οργανισμούς του 

δημοσίου (π.χ. ΔΟΥ), τράπεζες ακόμη και ΟΤΑ δημιουργώντας διάφορες 

καθυστερήσεις ή προσκόμματα στη βιωσιμότητα των φορέων Κ.Αλ.Ο. Οι αιρετοί των 

δήμων, δεδομένης και της ασάφειας στον περί δημοσίων συμβάσεων σχετικό νόμο 

(4412/2016), αποφεύγουν να συνεργαστούν με φορείς Κ.Αλ.Ο. διότι συχνά 

αντιμετωπίζουν αρνητικό κλίμα τόσο από τις δημοτικές παρατάξεις στα συμβούλια, 

όσο στην συνέχεια και από την αποκεντρωμένη διοίκηση κατά την διαδικασία έγκρισης 

πληρωμών. Τα περιορισμένης έκτασης και αριθμού επιτυχημένα παραδείγματα 
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συνεργασίας των φορέων Κ.Αλ.Ο. με ΟΤΑ οφείλονται στην σπάνια περίπτωση γνώσης 

από κάποιους αιρετούς του νόμου 4430/16 (ελάχιστων ωστόσο) οι οποίοι με κοινωνική 

ευαισθησία στηρίζουν πρωτοβουλίες στους δήμους για την εργασιακή ένταξη μέσω 

των Κοιν.Σ.Επ. π.χ. των μακροχρόνια ανέργων, Ρομά και ΑμΕΑ με συνέπεια και την 

παραγωγή κοινωνικού αντικτύπου. Στις περισσότερες όμως περιπτώσεις, όταν οι 

φορείς προσπάθησαν να συμμετέχουν σε συμβάσεις με έργα δήμων, εκτός από την 

απόρριψη και την προαναφερόμενη δυσκολία πρόσβασης, είχαν και προβλήματα 

ρευστότητας λόγω των απαιτούμενων εγγυητικών επιστολών (συμμετοχής, και καλής 

εκτέλεσης), ειδικών κρατήσεων (π.χ. 8%) και μεγάλων καθυστερήσεων αποπληρωμής 

των έργων.   

Επιπλέον των ως άνω, οι φορείς Κ.Αλ.Ο. αντιμετωπίζουν δυσχέρειες 

συμμετοχής ή και άτυπου αποκλεισμού τους ακόμη και στα «τυπικά» προγράμματα 

του ΟΑΕΔ ή στα προγράμματα χρηματοδότησης ΕΣΠΑ. Οι χαρακτηριστικές 

περιπτώσεις αποκλεισμού τους συνδέονται με την απουσία κεφαλαίου κίνησης, τον 

διαφορετικό τρόπο διοίκησης τους (αποφάσεις με πλειοψηφία της Διοικούσας 

επιτροπής), η έλλειψη εμπειριών και γνώσεων επιχειρησιακής διαχείρισης και η 

κοινωνική κατεύθυνση. Αυτές τους καθιστούν ουσιαστικά μη ανταγωνιστικούς και 

δημιουργούν φραγμό εισόδου και συμμετοχής τους στο σύνολο των προγραμμάτων 

στήριξης. Για παράδειγμα κανόνες συμμετοχής όπως η προϋπόθεση ύπαρξης π.χ. δύο 

ΕΜΕ στην προηγούμενη χρονιά πριν την αίτηση ή η διατήρηση των εργαζομένων για 

κάποιο διάστημα μετά την λήξη, δυσκολεύουν την συμμετοχή αφού ελάχιστοι φορείς 

Κ.Αλ.Ο πληρούν τις απαιτήσεις αυτές. Παρά το γεγονός ότι με μια απλή ανάγνωση του 

νόμου 4430/2016 γίνεται εμφανές ότι οι φορείς Κ.Αλ.Ο. διαφέρουν ως προς τους 

σκοπούς και την διαχείριση τους, η πολιτεία εκ των πραγμάτων δείχνει να τους αγνοεί. 

Οι φορείς δεν σκοπεύουν στην δημιουργία κερδών και τα τυχόν πλεονάσματα 

επιστρέφουν μόνο στους εργαζόμενους, με μορφή bonus. Στην περίπτωση 

επανεπένδυσης τους χρησιμοποιούνται για την βελτίωση της απασχόλησης αλλά σε 

κάθε περίπτωση δεν διανέμονται στα μέλη. Δεδομένων των παραπάνω και κυρίως όπως 

προαναφέρθηκε, η έλλειψη αρχικών κεφαλαίων, γίνεται κατανοητό ότι οι φορείς δεν 

έχουν τα ίδια κίνητρα και κοινό τρόπο λειτουργίας με τις κλασσικές κερδοσκοπικές 

επιχειρήσεις. Ειδικότερα στις περιπτώσεις όπου απαιτείται οικονομική συμμετοχή από 

30% έως 45% επί του συνόλου του εγκεκριμένου ποσού, όταν τα προγράμματα ΕΣΠΑ, 

χρηματοδοτούν το κεφάλαιο κίνησης ή την αγορά παγίων, οι φορείς εκ των πραγμάτων  

δεν περιλαμβάνονται στους δικαιούχους. Στην σπάνια περίπτωση που κάποιοι φορείς 



 

42 
 

θα επιλεγούν, αδυνατούν να προχωρήσουν σε εκταμιεύσεις λόγω των μεγάλων 

καθυστερήσεων στις εκταμιεύσεις των προγραμμάτων, συνήθως άνω των έξι μηνών, 

και την απουσία ρευστότητας για να πληρώνουν στο διάστημα αυτό τις υποχρεώσεις 

τους (μισθοδοσία και εισφορές). Όπως προαναφέρθηκε σχετικά, οι οικονομικές τους 

δυνατότητες είναι περιορισμένες και η ρευστότητα που προέρχεται από την παροχή 

υπηρεσιών ή την εμπορική δραστηριότητα, δεν κεφαλαιοποιείται αλλά κατευθύνεται 

όπως προβλέπει ο νόμος 4430/16 (άρθρ.3, γγ) αποκλειστικά στην κάλυψη των 

μισθολογικών αναγκών και δε τους επιτρέπει την περαιτέρω πρόσθετη ρευστότητα. 

Συνεπώς η αναγραφόμενη αφενός απαίτηση στα προγράμματα ΕΣΠΑ συμμετοχής στο 

30-45% του συνολικού εγκεκριμένου ποσού ως επένδυση εκ μέρους των φορέων αλλά 

και η απουσία αφετέρου γνώσεων σύνταξης και εφαρμογής επιχειρηματικού σχεδίου 

αναδεικνύει την αστοχία προσθήκης φορέων Κ.Αλ.Ο. στα εν λόγω προγράμματα. Η 

απουσία ρευστότητας εν γένει αποτελεί τροχοπέδη ακόμη και στην περίπτωση που οι 

φορείς συμμετέχουν σε αναθέσεις έργου χαμηλού προϋπολογισμού από δήμους ή 

άλλους δημόσιους φορείς διότι δεν μπορούν να καλύψουν οικονομικά τις απαιτήσεις 

των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής και καλής εκτέλεσης με δέσμευση ποσού σε 

τράπεζα, που φτάνουν η κάθε μία στο 5-10% επί του συνόλου του έργου. Συνεπώς για 

την πλειοψηφία των φορέων δεν είναι πιθανή η συμμετοχή ακόμη και σε έργα μικρού 

μεγέθους και το πρόσθετο γεγονός της απουσίας του Ταμείου Κοινωνικής Οικονομίας 

(4430/2016, άρθρ. 10), δυσχεραίνει επιπλέον την πορεία των εγχειρημάτων Κ.Αλ.Ο. 

Πλέον των παραπάνω, τόσο τα σχετικά με την απασχόληση προγράμματα του 

ΟΑΕΔ όσο και  οι ποικίλες προσκλήσεις χρηματοδότησης μέσω ΕΣΠΑ δεν λαμβάνουν 

υπόψη τις ιδιαιτερότητες που έχουν οι φορείς Κ.Αλ.Ο. συγκριτικά με τις υπόλοιπες 

συμβατικές επιχειρήσεις. Όπως για παράδειγμα το γεγονός ότι οι φορείς στην μεγάλη 

πλειοψηφία τους έχουν μέλη που ανήκουν στις μειονεκτούσες εργασιακά ομάδες, όπως 

είναι οι άνεργοι χαμηλών επαγγελματικών προσόντων άνω των 45 ετών, Ρομά, 

μονογονεϊκές οικογένειες, μακροχρόνια άνεργοι, νέοι άνεργοι έως 25 ετών και άτομα 

με διάφορα ψυχοκοινωνικά προβλήματα. Συνεπώς κατά τον σχεδιασμό ποικίλων 

προγραμμάτων στήριξης επιχειρήσεων είναι αναγκαίο να προβλέπονται ειδικοί όροι 

για την πρόσβαση των φορέων Κ.Αλ.Ο. και κατά τα κριτήρια επιλογής να είναι 

εστιασμένα με προσοχή στον ιδιαίτερο τρόπο λειτουργίας και κοινωνικής αποστολής 

τους. Είναι επίσης σημαντικό να γίνουν κατανοητά τα κενά γνώσης που υπάρχουν στα 

μέλη σχετικά με ζητήματα διοίκησης και διαχείρισης επιχειρήσεων αλλά και εν γένει 

η απουσία κεφαλαίων. Άλλωστε η οικονομική στενότητα των φορέων ήταν γνωστή 
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στην πολιτική ηγεσία και αναδεικνύεται και στον νόμο 4430/2016 στον οποίο το Γ’ 

Κεφάλαιο «Υποστηρικτικά μέτρα για τους φορείς Κ.Αλ.Ο.» αφορά αποκλειστικά στην 

γενικότερη οικονομική στήριξη τους χωρίς ωστόσο να εφαρμοστεί με πληρότητα και 

ευρύτητα όπως προβλεπόταν. Το σημαντικό επίσης κενό της ουσιαστικής και 

στοχευμένης κατάρτισης και προετοιμασίας των μελών των φορέων για το κοινωνικώς 

επιχειρείν (εκπαίδευση, παρακολούθηση και καθοδήγηση) δεν έχει αντιμετωπιστεί.  

Γενικότερα διαπιστώνονται αντιφάσεις μεταξύ των προσδοκιών των φορέων 

Κ.Αλ.Ο. και των πραγματικών σημερινών ευκαιριών και δυνατοτήτων τους αφού εκ 

της σύστασης αλλά και της λειτουργίας τους δεν έχουν κοινά χαρακτηριστικά 

στόχευσης με τις συμβατικές επιχειρήσεις ή και άλλου τύπου συνεταιρισμούς. 

Μάλιστα στις δημοσιευμένες εκθέσεις των αποτελεσμάτων λειτουργίας των φορέων 

Κ.Αλ.Ο., φαίνεται ότι οι φορείς είναι εξαιρετικά ευάλωτοι οικονομικά και δεν δύνανται 

να επενδύουν τους ελάχιστους πόρους τους λόγω ουσιαστικής απουσίας κεφαλαίων. 

Στην περίπτωση εξαιρέσεων για παράδειγμα, όταν κάποια μέλη φορέων αναζητήσουν 

ή/και καταφέρουν να διαθέσουν κεφάλαια, δεν θα μπορούσαν να τα ανακτήσουν αφού 

βάσει του νόμου τα πλεονάσματα που δημιουργούνται, προωθούνται βάσει του νόμου 

στην απασχόληση (στα εργαζόμενα μέλη) υπό μορφή π.χ. ενός πριμ παραγωγικότητας 

και δεν διανέμονται ως μερίσματα. Ειδικότερα στην περίπτωση λύσης των φορέων η 

αξία της ρευστοποίησης παγίων δεν είναι δυνατόν να επιστραφεί στα μέλη αλλά θα 

μεταβιβαστεί στο ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας12.  

Συνεπώς όπως είναι κατανοητό οι φορείς Κ.Αλ.Ο γενικότερα δεν διαθέτουν 

ίδια κεφάλαια αλλά ακόμη και εάν διέθεταν π.χ. εάν τα μέλη τους ρευστοποιούσαν 

προσωπικά περιουσιακά στοιχεία (ακίνητα ή κινητά) για να συνεισφέρουν στην 

δημιουργία κεφαλαίου στον φορέα τους, όπως γίνεται π.χ. σε περιπτώσεις ιδιωτικών 

επιχειρήσεων, το γεγονός της δυσκολίας ανάκτησης τους δημιουργεί περαιτέρω 

αναστολές και σκεπτικισμό. Όπως άλλωστε αναφέρεται στις εκθέσεις του Υπουργείου 

Εργασίας η δραστηριότητά τους κινείται οριακά στην εξασφάλιση απασχόλησης των 

ιδίων των μελών τους συνήθως μέσω παροχής υπηρεσιών και εμπορίου ώστε να 

δημιουργηθεί μικτό πλεόνασμα και ρευστότητα για να καλυφθούν τα έξοδα 

λειτουργίας αλλά και το μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος (εργοδοτικές και 

ασφαλιστικές εισφορές). Οι φορείς Κ.Αλ.Ο. είναι εμφανώς εγχειρήματα εντάσεως 

                                                             
12 Ν4430/2016 (παρ.3 άρθρ.22,). «Αν απομένει ενεργητικό, τα μέλη λαμβάνουν την ονομαστική αξία των 

συνεταιριστικών τους μερίδων, ακέραιη ή αναλογικά εφόσον το ποσό που απομένει δεν επαρκεί». 
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εργασίας και όχι παγίων και κεφαλαίου. Ωστόσο οι περιπτώσεις φορέων των οποίων η 

ρευστότητα στηρίζεται από χορηγίες και εθνικές ή/και κοινοτικές επιχορηγήσεις δεν 

περιλαμβάνεται στον παραπάνω συλλογισμό και αναφορές. Είναι προφανές ότι στην 

περίπτωση που οι φορείς υποστηρίζονται από την πολιτεία για την πραγματοποίηση 

των κοινωνικών τους στόχων, όπως προβλέπεται στον νόμο 4430/2016 αλλά δεν 

εφαρμόζεται έως και σήμερα, τότε οι τυχόν ρευστοποιήσεις σε περιπτώσεις λύσης 

εύλογα θα επιστρέφονται στο ταμείο κοινωνικής οικονομίας.  

 

Η οικονομική βιωσιμότητα και η δικτύωση της Κ.Αλ.Ο   

Στην τελευταία αναρτημένη λίστα εγγραφών του Μητρώου Κ.ΑΛ.Ο της 2/9/2021 

είδαμε συνολικά 1742 διαφόρων τύπων φορείς εξαιρουμένων των 309 διαγραφών από 

το 2017 έως σήμερα. Είναι κατά 225 φορείς περισσότεροι από το 2018 (1517 φορείς) 

ενώ οι διαγραφές την αντίστοιχη περίοδο ήταν 231 δηλαδή λίγο περισσότερες από τις  

εγγραφές γεγονός που αποτυπώνει το αρνητικό περιβάλλον που διαμόρφωσαν οι 

αστοχίες και καθυστερήσεις στην εφαρμογή των νόμων και των εξαγγελιών στήριξης 

του τομέα της Κ.Αλ.Ο. Στο σύνολο των εγγεγραμμένων φορέων πλειοψηφούν οι 1590 

Κοιν.Σ.Επ. (91,3%) ενώ οι  Κοιν.Σ.Επ. Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας (ΣΚΩ) 

καταλαμβάνουν το 88,6% (συνολικά 1543). Ο μικρός αριθμός των υπολοίπων 33 

Κοιν.Σ.Επ. ευάλωτων ομάδων και των 14 ειδικών ομάδων αναδεικνύει ένα περιβάλλον 

ασάφειας που υπάρχει για την ίδρυση αυτού του τύπου των φορέων, λόγω - μεταξύ 

πολλών άλλων προβλημάτων - των πολλαπλών αποκλεισμών που υφίστανται. Οι 

Κοι.Σ.Π.Ε. ωστόσο (29 φορείς) παρουσιάζουν αριθμητική σταθερότητα μικρή διαφορά 

από το 2018 λόγω της ελεγχόμενης εξάπλωσης τους από το Υπουργείο Υγείας αφού 

ιδρύονται σύμφωνα με τις ανάγκες των τομέων ψυχικής υγείας (Το.Ψ.Υ) των 

περιφερειακών ενοτήτων της χώρας. Οι υπόλοιποι 20 Συνεταιρισμοί εργαζομένων 

(ΣυνΕργ) και οι 103 λοιπές μορφές φορέων (67 Αστικές εταιρείες, 20 Σωματεία, 6 

λοιπές νομικές μορφές, 2 Αγροτικοί και 8 Αστικοί συνεταιρισμοί) συμπληρώνουν το 

γενικό σύνολο των φορέων, με τους τελευταίους (εκτός των αγροτικών και αστικών 

συνεταιρισμών) να αποτελούν σχήματα κυρίως εθελοντικής κατεύθυνσης και όχι 

επιχειρηματικού τύπου συνεταιριστικές οντότητες κοινωνικού χαρακτήρα όπως είναι 

οι Κοιν.Σ.Επ., Κοι.Σ.Π.Ε. και ΣυνΕργ.  

Από την μελέτη των εγγραφών του μητρώου διαπιστώνεται το αρνητικό 

φαινόμενο της απουσίας ενδιαφέροντος εκ μέρους των φορέων για λήψη 
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πιστοποιητικού μέλους. Η λήψη και κατοχή πιστοποιητικού μέλους αποδεικνύει ότι οι 

φορείς Κ.Αλ.Ο έχουν καταθέσει έγκαιρα και με συγκεκριμένη διαδικασία στο Μητρώο 

τα οικονομικά τους πεπραγμένα και τα αποτελέσματα της εκ μέρους τους 

προσφερόμενης απασχόλησης στην παρελθούσα οικονομική χρήση ενώ ταυτόχρονα 

αποστέλλουν και προϋπολογισμό του επόμενου έτους. Σύμφωνα με την αναρτημένη 

λίστα φορέων του μητρώου Κ.Αλ.Ο. φαίνεται ότι το έχουν λάβει μόνον 990 από τους 

1742 εγγεγραμμένους δηλαδή το 57%. Σχεδόν οι μισοί φορείς δεν έχουν ανταποκριθεί 

σε αυτή την διαδικασία γεγονός που υποδηλώνει αφενός την απουσία κλαδικής 

συναντίληψης στον τομέα Κ.Αλ.Ο αλλά αφετέρου, διάχυτης απογοήτευσης και 

ματαιωμένων προσδοκιών των φορέων. Σημειώνεται ωστόσο ενδιαφέρουσα εξέλιξη 

σε σχέση με αντίστοιχα στοιχεία του 2018 όπου το πιστοποιητικό μέλους είχαν λάβει 

643 από 1577 τότε εγγεγραμμένους φορείς δηλαδή το 42%. 

Οι παραπάνω αναφερόμενες παθογένειες της λειτουργίας εν γένει του χώρου 

συνθέτουν και μια γενικότερη επιβράδυνση περιφερειακής και εθνικής δικτύωσης των 

φορέων. Ο κυριότερος λόγος, πρέπει να σημειωθεί, είναι η διάχυτη απογοήτευση από 

την οικονομική δυσπραγία και φθίνουσα πορεία τους. Η έλλειψη πόρων, έργου και 

κεφαλαίων οδηγεί τους φορείς σε απομόνωση, εσωστρέφεια και αναστολές στην 

συμμετοχή τους σε δικτυώσεις. Το γεγονός αυτό έχει αντίκτυπο στην απουσία τους από 

τις ελάχιστες εκ των πραγμάτων συλλογικές δράσεις ενημέρωσης και το εντεινόμενο 

αυτό έλλειμα ανταλλαγής εμπειριών συντελεί στην αφάνεια και σταδιακή συρρίκνωση 

του τομέα Κ.Αλ.Ο. Οι προβλέψεις του νόμου 4430/2016 περί ενώσεων φορέων 

Κ.Αλ.Ο. (άρθρ. 9) αποτέλεσαν αφορμή και ευκαιρία σύστασης και εγγραφής και 

δευτεροβάθμιων φορέων δικτύωσης σε ορισμένες περιοχές της χώρας. Σύμφωνα με τα 

στοιχεία εγγραφών του μητρώου Κ.Αλ.Ο. (9/2021), μόνον τέσσερις ενώσεις φορέων 

Κ.Αλ.Ο. ήταν εγγεγραμμένες, η «Συμπολιτεία» (Δυτική Ελλάδα) το «Αρχιπέλαγος» 

(Νότιο Αιγαίο), το Δίκτυο ΑΜΘ (Ανατ. Μακ-Θράκη), και η «Στερεά Δεσμός» (Στερεά 

Ελλάδα). Έπονται και άλλες οι οποίες είναι σε εξέλιξη έγκρισης και αφορούν στην 

Αττική, Κρήτη, Βόρειο Αιγαίο, Θεσσαλία κ.α. Παρά ταύτα η συμμετοχή των φορέων 

Κ.Αλ.Ο. σε αυτές είναι πολύ μικρή. Σε κάθε μία από τις δικτυώσεις αυτές 

παρουσιάζονται ως εγγεγραμμένα μέλη μόνον 15-30 πρωτοβάθμιοι φορείς αριθμός που 

κρίνεται μη αντιπροσωπευτικός σε επίπεδο εκπροσώπησης του συνόλου των 1742 

φορέων Κ.ΑΛ.Ο. Ωστόσο οι προσπάθειες για δικτύωση συνεχίζονται και σε 

πανελλαδικό επίπεδο με παλαιότερη την επιτυχημένη Πανελλήνια Ομοσπονδία 

Κοι.Σ.Π.Ε (Π.Ο. Κοι.Σ.Π.Ε.), και τη πρόσφατη (2020) Πανελλήνια Συνομοσπονδία 
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φορέων Κ.Αλ.Ο (ΠΑΣΕ Κ.Αλ.Ο.). Συναντώνται επίσης πρωτοβουλίες και άλλου τύπου 

φορέων Κ.Αλ.Ο. (ΑμΚΕ, Σωματείων) όπως μεταξύ άλλων, η Πανελλήνια Ένωση 

Συμπράξεων Κοινωνικής Οικονομίας. (Π.Ε.Σ.Κ.Ο.).  

 

Ο θεσμικός και κοινωνικός περίγυρος της Κ.Αλ.Ο. 

 Οι δυσκολίες διάχυσης και επικοινωνίας στην ευρύτερη κοινωνία των σκοπών 

και επιδιώξεων των φορέων Κ.Αλ.Ο. βαίνει επιδεινούμενη συνεχώς τα τελευταία 

χρόνια και οι φορείς δεν χαίρουν αναγνώρισης τόσο από τους πολίτες όσο και από τα 

πολιτικά στελέχη των εκάστοτε κυβερνήσεων. Οι προβλέψεις του νόμου 4430/2016 

για Εθνική (άρθρο 12) και Συντονιστική Επιτροπή για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα 

Οικονομία (άρθρο 13) δεν έχουν υλοποιηθεί γεγονός που εξηγεί την περιρρέουσα και 

επιδεινούμενη έλλειψη εμπιστοσύνης των πολιτών και των μελών των φορέων στο 

κράτος, λόγω αποτυχίας και αστοχιών όλων των κυβερνητικών ρυθμίσεων στήριξης 

και ταυτόχρονα ενδυναμώνει τις ανησυχίες για υποβάθμιση του τομέα Κ.Αλ.Ο. Είναι 

προφανές και αναγκαίο ως εκ τούτου ότι οι ρυθμίσεις του νόμου να υλοποιηθούν, να 

προσφερθούν τα προβλεπόμενα κίνητρα στους φορείς Κ.Αλ.Ο. και να σχεδιαστεί 

πρόγραμμα επικοινωνίας και ενημέρωσης των δημοσίων φορέων, των τραπεζών μέσω 

της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών και των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, για τους στόχους 

και τις ιδιαιτερότητες στην λειτουργία και την στόχευση των φορέων Κ.Αλ.Ο. και εν 

γένει του τομέα της ΚΟ.  

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι ο προνομιακός χώρος εντός του οποίου μπορούν 

να αναπτυχθούν πρωτοβουλίες κοινωνικού επιχειρείν. Ως εκ τούτου η τελευταία 

οφείλει να συνιστά μοχλό στήριξης και ανάπτυξης τοπικών κοινωνικών εγχειρημάτων 

και να τα ενσωματώνει σε στρατηγικά προγράμματα που σκοπό έχουν την ενίσχυση 

της απασχόλησης, τη μείωση της ανεργίας και την αντιμετώπιση του κοινωνικού 

αποκλεισμού σε επίπεδο δήμου ή περιφέρειας.  

Επί δεκαετίες το αντίβαρο για να μην καταρρεύσει το σύστημα κοινωνικών 

δομών των δήμων ήταν η χρηματοδότησή του μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων (π.χ. 

«Βοήθεια στο σπίτι» κ.λπ.) ή μέσω διαφόρων άλλων πόρων χωρίς μόνιμο χαρακτήρα 

(π.χ. προγράμματα stage, συμβασιούχοι σε θέσεις πάγιων αναγκών κ.λπ.). Ως 

αποτέλεσμα διαμορφώθηκε ένα «πλέγμα κοινωνικών υπηρεσιών χωρίς σταθερή 

παρέμβαση στα κοινωνικά προβλήματα, βασισμένο σε συμβασιούχους υπαλλήλους, με 

προσωπικό που προσλαμβάνεται με αδιαφανείς διαδικασίες» (Πάντος, 2010). Τα 
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αποτελέσματα λίγο ως πολύ, υπήρξαν τα αναμενόμενα. Ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, 

άνεργοι, ηλικιωμένοι, ψυχικά ασθενείς, εξαρτημένοι, άστεγοι, μετανάστες, πρόσφυγες, 

χρόνια πάσχοντες κ.α. βρίσκονται ξαφνικά αντιμέτωποι με τη σκληρή πραγματικότητα 

και αδυνατούν να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες μέσα από τις υπάρχουσες υπο-

στελεχωμένες δομές.  

Είναι εμφανές ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση μπορεί να διαδραματίσει κρίσιμο 

ρόλο αν και βρίσκεται εκ των πραγμάτων σε εξαιρετικά δύσκολη θέση. Είναι απόλυτα 

αναγκαίο ωστόσο να αναζητήσει βιώσιμες και μάλιστα άμεσες λύσεις όπως αυτές που 

εμφανίζονται μέσω των εφαρμογών της Κοινωνικής Οικονομίας και των φορέων της, 

διότι καθημερινά οι ανάγκες γιγαντώνονται και τα προβλήματα πολλαπλασιάζονται. Η 

λύση προφανώς βρίσκεται στην τοπική κοινωνία, στην οποία απευθύνεται και από την 

οποία ελέγχεται η Τοπική Αυτοδιοίκηση. Στους ίδιους τους πολίτες, τους δημότες της, 

καθόσον και οι ίδιοι αναζητούν απεγνωσμένα τρόπους αντιμετώπισης των νέων 

προκλήσεων. Η τοπική κοινωνία  αναδεικνύεται ως νέο πεδίο, δυνητικώς πλέον 

πρόσφορο, για την ανάπτυξη δράσεων κοινωνικής πολιτικής με στόχο την άμβλυνση 

των επιπτώσεων της κρίσης. Στην κατεύθυνση αυτή, οι συνέργειες  της Τοπικής  

Αυτοδιοίκησης και των φορέων της Κοινωνικής Οικονομίας, διαφαίνονται ως θετικές 

διέξοδοι για την ανάπτυξη των νέων οργανωτικών σχημάτων παροχής κοινωνικών 

υπηρεσιών. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση εξακολουθεί να έχει τη δυνατότητα να 

αντιμετωπίσει, έστω και μερικώς, τη συρρίκνωση των προνοιακών της υπηρεσιών, 

αξιοποιώντας το τοπικό Κοινωνικό Κεφάλαιο.  

Οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ) του νόμου 4430/2016 

παρά τις όποιες αδυναμίες τους, μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό εταίρο για την 

Τοπική Αυτοδιοίκηση. Η καλλιέργεια και ισχυροποίηση των δομών της Κοινωνικής 

Οικονομίας, σε συνδυασμό με ισχυρές δημόσιες κοινωνικές δομές, μπορεί να 

συντελέσουν στην αντιμετώπιση των ποικίλων κοινωνικο-οικονομικών προβλημάτων, 

τόσο σε περιφερειακό όσο και τοπικό επίπεδο. Εντούτοις, πρέπει να τονίσουμε ότι οι 

δομές Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας λειτουργούν συμπληρωματικώς και 

δεν μπορούν να αντικαταστήσουν ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος. Οι αυτοδιοικητικές 

δομές άσκησης κοινωνικής πολιτικής έχουν τον ρόλο της διασφάλισης της 

αποτελεσματικής εφαρμογής των κεντρικών πολιτικών. Συνεπώς οι δράσεις των 

φορέων Κ.Αλ.Ο. μπορεί να αποτελούν ή θα πρέπει να αποτελούν ένα δεύτερο επίπεδο 

ασφαλείας έτσι ώστε εκεί που οι κεντρικές πολιτικές αποτυγχάνουν ή αδυνατούν να 

εφαρμοστούν σε τοπικό επίπεδο, να παρέμβουν και να λειτουργούν διορθωτικά.  
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Οι σημερινές συνθήκες ασφαλώς κάνουν τα παραπάνω να φαντάζουν ουτοπικά. 

«Η Τοπική Αυτοδιοίκηση (Τ.Α.) πρέπει να αποτελεί τον κύριο εκφραστή και το βασικό 

εισηγητή της κοινωνικής πολιτικής και ως εκ τούτου πρέπει να εργασθεί για τη 

δημιουργία ενός νέου τοπίου ανάπτυξης, αξιοποιώντας σημαντικές ευκαιρίες και 

δυνατότητες που προσθέτουν μεγάλο αριθμό νέων θέσεων εργασίας, είτε άμεσα, μέσα 

από τη δημιουργία νέων δημοτικών επιχειρηματικών όμως δραστηριοτήτων, είτε έμμεσα, 

μέσα από την υποστήριξη της λεγόμενης κοινωνικής επιχειρηματικότητας, της 

κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας» (Μιχαλόπουλος, 2012). 

 

Λογοδοσία και Κοινωνικός Αντίκτυπος των εγχειρημάτων της Κ.Αλ.Ο 

Η λογοδοσία των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Κ.ΑΛ.Ο έχει 

κριθεί αναγκαία κατά τις τελευταίες δεκαετίες, όπως άλλωστε είθισται να γίνεται με 

κάθε οργανισμό που διαχειρίζεται χρηματικά κεφάλαια. Είναι εμφανές πλέον πως 

αρκετοί από τους ερευνητές του συγκεκριμένου επιστημονικού τομέα αντλούν τα 

επιχειρήματα τους τόσο από την υποχρέωση των εταιριών της Κ.Αλ.Ο να λογοδοτούν 

όσο και από το ακριβές περιεχόμενο της λογοδοσίας. Ασφαλώς λαμβάνεται υπόψη η 

υφιστάμενη εμπειρία της χρηματοοικονομικής λογιστικής αλλά και οι αρχές της 

εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (Bradford et al., 2020). Σχετικά με την οικονομική 

λειτουργία και την αποτίμηση του κοινωνικού αποτυπώματος των κοινωνικών 

επιχειρήσεων, ορισμένα από αυτά τα επιχειρήματα δύναται να συνοψιστούν μέσω της  

αξιόπιστης ενημέρωσης των ενδιαφερόμενων ομάδων (stakeholders). Η ανάγκη της 

λογοδοσίας αποτελεί κρίσιμη παράμετρο για τη διαφύλαξη της εικόνας των 

επιχειρήσεων του τομέα Κ.Αλ.Ο καθώς επίσης και για την προσέλκυση αναγκαίων 

χρηματικών κεφαλαίων ακόμη και από ομάδες επενδυτών που επιθυμούν να 

δημιουργούν στην κοινωνία, μέσω των επενδύσεων τους, ηθικό (ethical funds) 

κοινωνικό αντίκτυπο (social impact investment) (Molecke and Pinkse, 2017). 

Ένα από τα κρίσιμα ζητήματα που ανακύπτουν στο πεδίο της Κ.Αλ.Ο είναι η 

ασάφεια του εννοιολογικού προσδιορισμού του κοινωνικού αντίκτυπου των 

κοινωνικών επιχειρήσεων με συνέπεια να τίθενται υπό αμφισβήτηση ο κοινωνικός 

σκοπός τους από διάφορες κοινωνικές ομάδες (λ.χ. τις τοπικές κοινωνίες, τον ιδιωτικό 

τομέα και τους καταναλωτές). Ορισμένοι ερευνητές του τομέα αμφισβητούν κάποια 

από τα υφιστάμενα συστήματα αποτίμησης του κοινωνικού αντικτύπου διότι θεωρούν 

εξαιρετικά δύσκολη και πολύπλοκη την ποσοτική αποτίμηση του συνόλου των 
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κοινωνικών επιδράσεων που επιφέρουν οι επιχειρήσεις της Κ.Αλ.Ο (Ebrahim et al., 

2014). Έτσι, οι αδυναμίες που παρατηρούνται στον ποσοτικό προσδιορισμό 

συνδέονται κυρίως με τον υφιστάμενο τρόπο που προσεγγίζονται τα κοινωνικά 

ζητήματα κι όχι με την απουσία επαρκών τεχνικών αποτίμησης τους. 

Η λογοδοσία των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Κ.Αλ.Ο κυρίως 

αφορά δυο τύπους πληροφοριών: α) την κατανομή των χρηματοοικονομικών 

πληροφοριών των κοινωνικών επιχειρήσεων, και β) τη διάρθρωση των πληροφοριών 

που αποτιμούν τον κοινωνικό αντίκτυπο της λειτουργίας τους. Είναι αναγκαία συνεπώς 

η καταγραφή, η ποσοτική αποτίμηση κι η αποκάλυψη αυτού του τύπου των 

πληροφοριών προς τις ενδιαφερόμενες ομάδες. Σήμερα όμως η διαδικασία αυτή όταν 

πραγματοποιείται έχει εθελοντικό χαρακτήρα γεγονός που αφήνει τα περιθώρια στις 

επιχειρήσεις του τομέα της Κ.Αλ.Ο να αυτοσχεδιάζουν και να προωθούν πληροφορίες 

που κρίνουν αυτές αναγκαίες προς τις ενδιαφερόμενες ομάδες. Οι πρακτικές αυτού του 

τύπου δεν αποτελούν αξιόπιστες τεχνικές για τη μέτρηση κοινωνικού αντικτύπου. 

Για να υπερκεραστούν αυτού του τύπου οι αμφισημίες, αρκετοί ερευνητές και 

οργανισμοί προτείνουν ορισμένα συστήματα λογιστικής καταγραφής και μέτρησης του 

οικονομικού και κοινωνικού αντίκτυπου των εταιριών της Κ.Αλ.Ο . Για παράδειγμα, 

οι Sarman et al. (2015) προτείνουν ένα σύστημα μετρήσεων και δημοσιότητας 

κοινωνικών πληροφοριών που καλύπτει τρεις διαστάσεις όπως είναι: α) τον πολιτικό 

χαρακτήρα, β) την κοινωνική επίδοση και γ) τη χρηματοοικονομική εικόνα των φορέων 

της Κ.Αλ.Ο. Παρομοίως, οι Bagnoli and Megali (2011) προτείνουν μια ομάδα δεικτών 

που ταξινομούνται ομοίως σε τρεις κατηγορίες πληροφοριών όπως είναι οι: α) δείκτες 

για αποτύπωση της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επίδοσης, β) μετρήσεις 

κοινωνικής αποτελεσματικότητας και γ) πληροφορίες σχετικά με τη θεσμική 

νομιμοποίηση της εταιρίας (institutional legitimacy). 

Άλλοι συγγραφείς μεταφέρουν την εμπειρία του ιδιωτικού τομέα στην Κ.Αλ.Ο 

και προτείνουν τεχνικές μετρήσεων κυρίως για την επίδοση τους στον τομέα της 

διαχείρισης (management), όπως είναι η ισορροπημένη κάρτα στοχοθεσίας (balanced 

scorecard) και ο σχεδιασμός συστημάτων έκτακτης ανάγκης (Arena et al., 2015). 

Παράλληλα όμως υπάρχουν τεχνικές αξιολόγησης του κοινωνικού αντικτύπου που 

δίνουν έμφαση στις απαιτήσεις συγκεκριμένων ενδιαφερόμενων ομάδων όπως είναι οι 

επενδυτές. Σε αυτή τη λογική έχουμε το μοντέλο της κοινωνική απόδοση των 

επενδύσεων (Social Return on Investment SROI) όπου περιλαμβάνει πληροφορίες 

σχετικά με τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων μερών στη λειτουργία της κοινωνικής 
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επιχείρησης, η κοινωνική αλλαγή που επιτυγχάνεται, η ουσιαστικότατα των θεμάτων, 

η εφικτότατα των λύσεων, ο βαθμός διαφάνειας και η επαλήθευση των αποτελεσμάτων 

(Arvidson et al., 2013). 

Στην ίδια λογική, μια σειρά από τεχνικές μέτρησης του κοινωνικού αντικτύπου 

έχουν προταθεί από διάφορους οργανισμούς (Πίνακας 4) και διαφοροποιούνται ως 

προς τον χαρακτήρα και την στόχευση. Στον πίνακα συγκεκριμένα στην πρώτη στήλη 

παρουσιάζονται οι ονομασίες των τεχνικών, στη δεύτερη στήλη περιγράφονται οι 

τεχνικές και στην τρίτη στήλη αναφέρονται οι άμεσα ωφελούμενοι από τα 

αποτελέσματα των τεχνικών. 

 

Πίνακας 4: Συστήματα μέτρησης κοινωνικού αντίκτυπου 

Συντομογραφίες 

τεχνικών 

 

Περιγραφή 

 

Απευθύνεται  
IRIS+ Διαδικτυακό σύστημα για την αποτίμηση, τη διαχείριση και 

τη βελτιστοποίηση των κοινωνικών και οικολογικών 

επιπτώσεων 

Επιχειρήσεις 

και επενδυτές 

B Impact 

Assessment 

Διαδικτυακό εργαλείο για επιχειρήσεις που στοχεύουν στην 

βελτίωση της θέσης των εργαζομένων, την κοινότητα και το 

περιβάλλον  

Επιχειρήσεις 

Mobenzi Επιτρέπει στους οργανισμούς να μετρούν και να 

μεγιστοποιούν τον κοινωνικό αντίκτυπό τους  

Επιχειρήσεις  

Social Value UK Βοηθάει στην αποτίμηση και την αποκάλυψη του κοινωνικού 

αντικτύπου των εταιριών  

Επιχειρήσεις 

Clear Impact Πλατφόρμα αυτοματοποιημένης αξιολόγησης και 

σχεδιασμού του αντίκτυπου  

Επιχειρήσεις 

Global Reporting 

Initiative (GRI) 

Βοηθά τις επιχειρήσεις, τις κυβερνήσεις και άλλους 
οργανισμούς να κατανοήσουν και να κοινοποιήσουν τις 

επιπτώσεις τους σε θέματα όπως η κλιματική αλλαγή, τα 

ανθρώπινα δικαιώματα και η διαφθορά. 

Επιχειρήσεις 

The Impact 

Management 

Project (IMP) 

Παρέχει ένα φόρουμ για τους οργανισμούς για τη μέτρηση, 

την αξιολόγηση και την αναφορά των επιπτώσεων σε 

περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα. 

Επιχειρήσεις 

The Sustainable 

Livelihoods 

Approach (SLA) 

Η προσέγγιση SLA βασίζεται στους κύριους παράγοντες που 

επηρεάζουν τα προς το ζην των ευπαθών ομάδων. Μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για το σχεδιασμό νέων αναπτυξιακών 

δραστηριοτήτων και για την αξιολόγηση της συμβολής των 

υφιστάμενων δραστηριοτήτων στη διατήρηση των μέσων 

διαβίωσης. 

Ευπαθείς 

ομάδες 

Sustainable 

Development 

Goals (SDG 

compass)  

Παρέχει καθοδήγηση στις επιχειρήσεις σχετικά με το πώς 

μπορούν να ευθυγραμμίσουν τις στρατηγικές τους, καθώς και 
να μετρήσουν και να διαχειριστούν τη συμβολή τους στην 

υλοποίηση των ανάπτυξης βιώσιμων στόχων  

Επιχειρήσεις 

The Higg Index 

(UK) 

Μία σειρά εργαλείων που επιτρέπει σε επιχειρήσεις λιανικής 

όλων των μεγεθών να μετρούν και να βαθμολογούν με 

ακρίβεια την απόδοση βιωσιμότητας τους ή ενός προϊόντος 

Επιχειρήσεις  
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Τα αποτελέσματα της εμπειρικής έρευνας 

Η ανταπόκριση των φορέων στην έρευνα υπήρξε ουσιαστική και η ανάλυση των 

ερωτηματολογίων με τις 25 ανοικτού τύπου ερωτήσεις αποδείχθηκε ιδιαίτερα 

απαιτητική. Σε πολλές περιπτώσεις ο όγκος των πληροφοριών ήταν εξαιρετικά μεγάλος 

και υπερέβαινε τις ανάγκες και το πλαίσιο της έρευνάς ενώ σε άλλες περιπτώσεις οι 

απαντήσεις παρουσίαζαν γενικεύσεις ή ασάφειες οι οποίες έπρεπε να ερμηνευθούν σε 

δεύτερο βαθμό. Παρατηρήσαμε επίσης ότι οι φορείς εκφράζουν απόψεις που 

επαναλαμβάνονται σε πολλές διαφορετικές θεματικές, γεγονός που δείχνει την 

συσχέτιση των προβλημάτων και την συμπληρωματικότητα των λύσεων που 

προτείνονται. Οι φορείς με τις προτάσεις και τις παρεμβάσεις τους προσπαθούν και 

επιχειρούν να αλλάξουν την δυσμενή πορεία τους που τα τελευταία χρόνια φαίνεται να 

υπολείπεται και να μειονεκτεί σε σχέση με άλλες κοινωνικοοικονομικές οντότητες. Τα 

πρωτογενή αποτελέσματα της επεξεργασίας των ερωτηματολογίων έχουν 

συγκεντρωθεί θεματικά και περιγράφονται στις παρακάτω επτά ενότητες στις οποίες 

εδράζεται η ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας.    

 

1 Ποιο είναι το περιβάλλον της Κ.Αλ.Ο. στην Ελλάδα σήμερα; 

Βασικά ευρήματα: 

Ανάγκη επιμόρφωσης στελεχών δημόσιας διοίκησης στην Κ.Αλ.Ο, δυσκολίες 

συνεργασίας με τράπεζες, απροθυμία των ΟΤΑ για παραχώρηση χρήσης ακινήτων, 

απαξίωση της διεύθυνσης Κ.Αλ.Ο., δεν εφαρμόζεται ο νόμος 4430/16, αναγκαιότητα 

επιδοτήσεων για αρχικό κεφάλαιο κίνησης στην έναρξη λειτουργίας, φοροαπαλλαγές 

για τους φορείς Κ.Αλ.Ο., πολιτικές απασχόλησης προσαρμοσμένες στην Κ.Αλ.Ο., 

αναγκαίες βελτιώσεις στον νόμο, υποστηρικτικές διοικητικές υπηρεσίες (από Μητρώο 

και διεύθυνση Κ.Αλ.Ο) στους φορείς Κ.Αλ.Ο., αναθεώρηση ρυθμίσεων εθελοντισμού.  

 

Περιγραφή  

Σχεδόν το σύνολο των φορέων Κ.Αλ.Ο. θεωρούν το θεσμικό περιβάλλον στην Ελλάδα 

μη αποτελεσματικό και εν γένει μη παραγωγικό. Διαπιστώνεται κενό γνώσης εκ μέρους 

των εκπροσώπων των ΟΤΑ και δημόσιων οργανισμών αλλά και των τραπεζών για τα 

χαρακτηριστικά και την λειτουργία των φορέων Κ.Αλ.Ο. Αποτέλεσμα είναι η 

επιφυλακτικότητα, σε κάποιες δε περιπτώσεις και η καχυποψία ακόμη και η εχθρότητα 

αναφορικά με τα κίνητρα των φορέων Κ.Αλ.Ο. και ειδικά των Κοιν.Σ.Επ. Πολλοί 
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μάλιστα από τους φορείς πιστεύουν ότι η αρνητική αυτή εικόνα δημιουργείται από την 

παντελή έλλειψη - από όλες τις κυβερνήσεις 2011-2021- πολιτικής βούλησης για την 

διάχυση των αρχών του τομέα Κ.Αλ.Ο. ενώ κάποιοι μιλούν για ιδεοληψία και σύγχυση 

του ελληνικού παραδείγματος με τις πρακτικές των αντίστοιχων ευρωπαϊκών φορέων 

οι οποίοι στηρίζονται αποτελεσματικά από το κράτος και τους δήμους 

Όπως τονίστηκε, η απαξίωση των φορέων Κ.Αλ.Ο και η μη εφαρμογή των 

ρυθμίσεων του νόμου οφείλεται μεταξύ άλλων και στην δυσχέρεια της συνεργασίας 

των ΟΤΑ και άλλων δημοσίων οργανισμών με τους φορείς. Για παράδειγμα, η 

παρατηρούμενη συχνά άρνηση παραχώρησης χρήσης των κτιρίων επιφέρει δυσκολίες 

στην λειτουργία των φορέων, δημιουργεί καθυστερήσεις και ανακοπή των δράσεων 

τους και των ιδρυτικών τους σκοπών που σχετίζονται με τις τοπικές κοινωνίες. 

Ειδικότερα, οι Κοιν.Σ.Επ. ένταξης ευάλωτων ομάδων επιζητούν στήριξη και 

στοχεύουν στην προσφορά ποικίλων κοινωνικών υπηρεσιών και εργασιακής ένταξης, 

αντιμετωπίζουν την αδιαφορία, τον σκεπτικισμό και τον αποκλεισμό. Στα παραπάνω 

υπάρχουν βεβαίως και οι φωτεινές εξαιρέσεις λόγω της παρουσίας στους ΟΤΑ 

ορισμένων στελεχών με γνώση για την Κοινωνική Οικονομία και θετική διάθεση. Ένα 

από τα σπάνια παραδείγματα θετικών πρωτοβουλιών από δήμους είναι όταν το 2018 

σχεδιάστηκε και πραγματοποιήθηκε από τον δήμο Αθηναίων η δράση «κατάστημα στο 

κέντρο στην Στοά Εμπόρων». Ωφελούμενοι φορείς ήταν οι Κοιν.Σ.Επ. για ένα περίπου 

χρόνο. Άλλοι δήμοι όπως π.χ. στο Χαλάνδρι που συνεργάζεται στενά με τις Κοιν.Σ.Επ. 

για την ένταξη ειδικών ομάδων, αλλά και στην ευρύτερη περιφέρεια ο δήμος Κω με 

πολύ θετικά αποτελέσματα που ωστόσο λόγω της σπανιότητας των περιπτώσεων, 

επιβεβαιώνουν τον κανόνα της εγκατάλειψης του τομέα Κ.ΑΛ.Ο. Επιβαρυντικός 

παράγοντας εξ άλλου παραμένει και η μεγάλη γραφειοκρατία του υπουργείου 

Εργασίας ειδικά του μητρώου Κ.Αλ.Ο. σε πολλές από τις προσφερόμενες υπηρεσίες 

όπως η έκδοση πιστοποιητικού μέλους. Συγκεκριμένα αναρωτιούνται οι φορείς γιατί 

ζητούνται τα επίσημα οικονομικά στοιχεία (Ν και Ε3) εφόσον μπορεί να 

εξασφαλιστούν από το ίδιο το σύστημα του υπουργείου Οικονομικών αρμοδίως. 

Σημειώνεται ότι οι Κοιν.Σ.Επ υπάγονται στους φορολογικούς κανόνες όπως όλες οι 

άλλες νομικές μορφές και καταθέτουν φορολογική δήλωση ετησίως στην Α.Α.Δ.Ε. 

Αυτό είναι αρκετό τονίζουν, δεν χρειάζεται επιπλέον γραφειοκρατία. Επισημαίνεται 

επίσης η πλημμελής διοικητική εποπτεία του Μητρώου Κ.Αλ.Ο. με αποτέλεσμα πολλές 

καλυμμένες ιδιωτικές επιχειρήσεις σήμερα να θεωρούνται φορείς Κ.Αλ.Ο.     



 

53 
 

Όλοι οι φορείς επιμένουν στην κάθε μορφής οικονομική στήριξη τουλάχιστον 

στα πρώτα χρόνια της λειτουργίας των φορέων Κ.Αλ.Ο. απαραίτητη για την 

βιωσιμότητα τους. Ειδικά επισημαίνεται ότι η φοροαπαλλαγή στα πρώτα χρόνια 

λειτουργίας είναι απαραίτητη δεδομένης της μη ανταγωνιστικής εκ των πραγμάτων 

λειτουργίας των φορέων Κ.Αλ.Ο, λόγω της σύνθεσης των μελών τους (άτομα ειδικών 

και ευάλωτων ομάδων). Επιπλέον η επιχορήγηση των θέσεων εργασίας για τα αρχικά 

βήματα των φορέων π.χ. για έξι ή δώδεκα μήνες, όπως και η χορήγηση ενός αρχικού 

κεφαλαίου είναι επίσης παράγοντες ενθάρρυνσης και επιτυχίας των στόχων που είναι 

η εργασιακή ένταξη και όχι η αμιγής επιχειρηματικότητα, π.χ. στο άρθρο 2. 4. δίδεται 

έμφαση «στην ισοτιμία και όχι στον ανταγωνισμό». Ορισμένοι πιστεύουν ότι η στήριξη 

των φορέων, εκτός από οικονομική πρέπει να είναι και τεχνικής φύσεως με ειδικούς 

μέντορες π.χ. μάρκετινγκ, νομικές και οικονομικές υπηρεσίες, που θα μπορούσαν να 

καθοδηγήσουν τους φορείς στα αρχικά βήματα τους. Εντούτοις, οι φορείς τονίζουν την 

αναγκαιότητα πλήρους διαφάνειας και ελέγχου από το κράτος (υπουργείο) ώστε να 

αποδεικνύεται η θετική συνεισφορά π.χ. σε θέσεις εργασίας και εν γένει κοινωνικής 

ανταποδοτικότητας. Για την εξασφάλιση της διαφανούς διαχείρισης όλων των 

παραπάνω, τα συντασσόμενα Business plan θα πρέπει να ελέγχονται τόσο για την 

αρτιότητα τους όσο και για την βιωσιμότητα τους.  

Εκφράζεται εν κατακλείδι το «ηχηρό» αίτημα να υλοποιηθούν οι ρυθμίσεις του 

Γ’ κεφαλαίου του νόμου (υποστηρικτικά μέτρα) όπως π.χ. άρθρο 5 «Συμμετοχή των 

Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας σε υποστηρικτικά μέτρα» και 

άρθρο 6 «Συμμετοχή Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας σε 

προγραμματικές συμβάσεις» το οποίο έως σήμερα παραμένει ανενεργό σχεδόν στον 

σύνολο του. Συγκεκριμένα για τις προγραμματικές συμβάσεις θα πρέπει να προβλεφθεί 

η υποχρέωση του δημοσίου και των ΟΤΑ για παραχώρηση ποσόστωσης π.χ. 10% επί 

του συνόλου των δημοσίων συμβάσεων στους φορείς Κ.Αλ.Ο. (Κοιν.Σ.Επ και 

Κοι.Σ.Π.Ε.) ως πολιτικής για την καταπολέμηση της τοπικής ανεργίας και εν γένει της 

βελτίωσης της απασχόλησης στην κοινότητα.  

Ως αποτρεπτικά λόγω της ασάφειας του νόμου αναφέρονται τα οριζόντια μέτρα 

ποσόστωσης για την συμμετοχή των ομάδων αυτών στο σύνολο των μελών κατά 30% 

για τις Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης ευάλωτων ομάδων και κατά 50% για τις Κοιν.Σ.Επ. 

Ένταξης ειδικών ομάδων αλλά και το όριο του 40% ελάχιστης συμμετοχής των 

εργαζόμενων μη μελών στις υπόλοιπες Κοιν.Σ.Επ. Εικάζεται ότι τα προαναφερόμενα 

ποσοστά είναι εύλογα και σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΕ ωστόσο η εφαρμογή τους 
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στην Ελλάδα δεν επεξηγείται επαρκώς και δεν στηρίζεται από τους αρμόδιους 

κρατικούς παράγοντες. Ένα άλλο σημείο αναφορά είναι η ποσόστωση 25%του 

μισθολογικού κόστους επί του συνολικού κύκλου εργασιών που δημιουργεί σύγχυση 

και κίνδυνο διαγραφής τους, ειδικά όσων είναι παροχής υπηρεσιών, μεταποιητικοί ή 

εμπορικοί οι οποίοι διαθέτουν τα προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές για κοινωνικούς 

σκοπούς. Τέλος όπως ήδη προαναφέρθηκε χρειάζεται επαναδιατύπωση του άρθρου 22 

«Λύση και εκκαθάριση» το οποίο προβλέπει στην περίπτωση εκκαθάρισης ή λύσης την 

απόδοση του ενεργητικού στο ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας. Φαίνεται να αποτελεί 

ανασταλτικό παράγονται εύρεσης ατομικών κεφαλαίων των μελών που θα είχαν στόχο 

την βελτίωση ή την αγορά παγίων για την εύρυθμη λειτουργία του. Προτείνεται επίσης 

η «ρεαλιστικότερη» τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 5 (υποστηρικτικά μέτρα) για 

προγράμματα στήριξης της επιχειρηματικότητας σε προγράμματα του ΟΑΕΔ (ή 

ΕΣΠΑ) με όρους που ταιριάζουν με τον χαρακτήρα και τις συνθήκες λειτουργίας των 

φορέων Κ.Αλ.Ο. Από πολλούς φορείς ζητείται επίσης η ρεαλιστική για τον χώρο της 

Κ.Αλ.Ο. επαναρρύθμιση του ζητήματος του εθελοντισμού. Παρατηρείται ότι τα 

ιδρυτικά μέλη των φορέων Κ.Αλ.Ο τουλάχιστον στα πρώτα βήματα της λειτουργίας 

τους προσφέρουν εθελοντική υπηρεσία ακόμη και εάν η εργασία τους παράγει έσοδα 

για τον φορέα αλλά δεν έχουν πόρους για προσλήψεις. Η γραφειοκρατική διαδικασία 

της κοινοποίησης λίστας και των ωραρίων εθελοντών στην τοπική αρχή απασχόλησης 

κρίνεται μη εφαρμόσιμη. 

Αναφορικά με τις δημόσιες συμβάσεις και τα αποτελέσματα των φορέων 

αναφέρθηκε ότι οι φορείς Κ.Αλ.Ο. στο σύνολο τους εκτός εξαιρέσεων των Κοι.Σ.Π.Ε. 

και πολύ λίγων Κοιν.Σ.Επ. δεν έχουν εμπειρία συμμετοχής σε δημόσιες συμβάσεις. 

Αναμένεται συνεπώς η δημιουργία θετικού κλίματος και ενθάρρυνσης της συνεργασίας 

των φορέων με ΟΤΑ και εν γένει δημόσιους φορείς. Αναφέρεται ωστόσο ότι ακόμη 

και όταν κάποιοι φορείς Κ.Αλ.Ο. καταφέρνουν να συμμετέχουν σε δημόσιες 

συμβάσεις, αδυνατούν να εισπράξουν έγκαιρα τα οφειλόμενα χρήματα. Έτσι 

δημιουργείται κενό ρευστότητας και αδυναμία κάλυψης των  υποχρεώσεων  τους προς 

τρίτους. Επιπλέον είναι υπόχρεοι παρακρατήσεων όπως οι υπόλοιπες ιδιωτικές 

επιχειρήσεις, ύψους 8% επί της συνολικής αξίας των συμβάσεων. Συνέπεια τούτων 

είναι να δημιουργείται οικονομική δυσχέρεια και δυσκολία εξασφάλισης εγγυητικών 

επιστολών αφού οι τράπεζες απαιτούν εγγυήσεις και δεσμεύσεις καταθέσεων. 

Πρόσθετα των παραπάνω, η αστοχία πλήρους εφαρμογής των προβλέψεων του άρθρου 

20 του νόμου 4412/16 για τις κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις με δημόσιους φορείς 
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και ΟΤΑ καθυστερεί την ανάπτυξη των φορέων και την ευόδωση των σκοπών τους για 

απασχόληση των ειδικών και ευάλωτων ομάδων. Σημειώνεται επιπλέον ότι ακόμη από 

το 2016 αναμένεται ΥΑ και προεδρικό διάταγμα για διευκρινήσεις. Ταυτόχρονα οι 

φορείς χαρακτηρίζουν ως καταχρηστικό τον αποκλεισμό των Κοιν.Σ.Επ. Συλλογικής 

και Κοινωνικής Ωφέλειας από το δικαίωμα στις συμβάσεις αυτές, επιδεινώνοντας την 

βιωσιμότητα τους.  

 

2 Συνθήκες λειτουργίας φορέων Κ.Αλ.Ο., 

Βασικά ευρήματα: 

Κέντρα στήριξης, προσωπικές και κοινωνικές δεξιότητες (soft skills), μη αμειβόμενη 

εργασία, εθελοντισμός στα αρχικά βήματα, αναγκαιότητα χρηματοδοτούμενων 

δράσεων από την πολιτεία, αντικειμενικά διαπιστωμένη έλλειψη εξειδίκευσης (hard 

skills), απουσία επάρκειας κεφαλαίου κίνησης, αποκλεισμός από επιδοτήσεις, 

γραφειοκρατία (μητρώο Κ.Αλ.Ο., τράπεζες,), ανάγκη εκπαιδευτικής στήριξης και 

κατάρτισης, σύγχυση της κοινωνίας για τους σκοπούς της Κ.Αλ.Ο. , αναγκαία ίδρυση 

φορέα μικροπιστώσεων αποκλειστικά για την Κ.Αλ.Ο. 

 

Περιγραφή  

Παρά την διάχυτη ανησυχία για το μέλλον του τομέα και τις αναφορές στις δυσκολίες, 

πολλοί φορείς δηλώνουν ικανοποιημένοι από την πρωτοβουλία τους για την ίδρυση 

του φορέα τους, το θετικό περιβάλλον συνεργασίας και σύμπνοιας μεταξύ των μελών 

τους και εν γένει το θεσμικό περιβάλλον. Κάποιος από τους ερωτώμενους εξήρε την 

θετική συνεισφορά συγκεκριμένου κέντρου στήριξης Κ.Αλ.Ο. στην Αττική που 

βοήθησε αποτελεσματικά στην ίδρυση και λειτουργία του. Ορισμένοι φορείς επίσης 

είναι ικανοποιημένοι διότι δηλώνουν ότι έχουν ήδη επιτύχει αναγνώριση από 

ευρωπαϊκές οργανώσεις. Παραδέχονται ωστόσο ότι μετά τον αρχικό ενθουσιασμό η 

κατάσταση περιπλέκεται και αναδύονται τα προβλήματα. Δηλώνουν, ότι εύλογα 

στηρίζονται στις γνώσεις τους, τα ταλέντα και τις οικονομικές τους δυνατότητες, όμως 

στην συνέχεια αντιμετωπίζουν κινδύνους ματαίωσης των προσπαθειών τους. Αν και 

θεωρούν την λειτουργία τους ικανοποιητική, εξηγούν ότι επιτυγχάνεται με ατέλειωτη 

άμισθη και εθελοντική δουλειά. Σε πολλές περιπτώσεις λόγω του περιορισμού των 

δεκαέξι ωρών εθελοντικής εργασίας εβδομαδιαίως (παρ.9, άρθρ. 17), αναζητούν την 

προσθήκη - με μεγάλη δυσκολία - επιπλέον εθελοντών για να στηρίξουν τις δράσεις 



 

56 
 

τους. Κάποιοι από αυτούς διαθέτουν μέλη με εξαιρετικές επαγγελματικές δεξιότητες 

π.χ. τεχνογνωσία ανάπτυξης ψηφιακών εφαρμογών που λόγω της ζήτησης στην 

τρέχουσα συγκυρία, τους επιτρέπουν να εξελιχθούν οικονομικά. Γενικότερα τονίζουν 

ότι η επικαιροποιημένη γνώση και οι εμπειρίες αποτελούν σημαντική η στήριξη στα 

πρώτα βήματα για ένα βιώσιμο μέλλον και την δημιουργία πληρωμένων θέσεων 

εργασίας. 

Στους φορείς με σταθερά βιώσιμη οικονομική πορεία περιλαμβάνονται κυρίως 

οι Κοι.Σ.Π.Ε. οι οποίοι θεωρούν ότι ο συνδυασμός της επιχειρηματικής λογικής με την 

θεραπευτική οπτική, την ωριμότητα και το πνεύμα συνεργατικότητας με άλλους φορείς 

και επιχειρήσεις είναι συστατικά της επιτυχίας τους. Στις δύσκολες στιγμές τους, 

βρήκαν την στήριξη έμπρακτα από φορείς σχετικούς με την ψυχική υγεία που τους 

προσέφεραν χωρίς οικονομική επιβάρυνση ειδικευμένο προσωπικό. Αντίστοιχα οι 

Κοιν.Σ.Επ. ένταξης ευάλωτων και ειδικών ομάδων, δηλώνουν απαράδεκτη διάκριση 

εις βάρος τους αφού όπως αναφέρουν στερούνται της ειδικής μεταχείρισης που ήδη 

απολαμβάνουν οι Κοι.Σ.Π.Ε. οι οποίοι στηρίζονται τεχνικά και οικονομικά από το 

υπουργείο Υγείας αλλά και μπορούν απρόσκοπτα να συνάπτουν συμβάσεις κατ’ 

αποκλειστικότητα με δημόσιους φορείς και ΟΤΑ. Ωστόσο πολλές πρωτοβουλίες 

φορέων που ανήκουν στον κλάδο μεταποίησης και εμπορίας τροφίμων, βιώνουν 

σημαντικές οργανωτικές και οικονομικές δυσκολίες. 

Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων δηλώνει ότι η καθημερινότητα και 

βιωσιμότητα των φορέων τους πλήττεται από την γραφειοκρατία π.χ. του μητρώου 

Κ.Αλ.Ο., την άγνοια εκ μέρους του δημοσίου, των τραπεζών της τοπικής 

αυτοδιοίκησης και εν γένει της κοινωνίας για την ύπαρξη και τους σκοπούς των 

φορέων Κ.Αλ.Ο. Κάποιοι φορείς αντιμετωπίζουν τον αποκλεισμό και από δικτυώσεις 

για start-ups (π.χ. ο κρατικός οργανισμός Elevate Greece) μόνο από το γεγονός της 

νομικής τους μορφής (Κοιν.Σ.Επ) και έτσι δεν απολαμβάνουν τα παρεχόμενα εργαλεία 

ανάπτυξης που προσφέρονται σε άλλους τύπους επιχειρήσεων. 

Η πλειοψηφία των φορέων Κ.Αλ.Ο θεωρεί ότι για την διευκόλυνση του ρόλου 

τους και την πραγματοποίηση των σκοπών τους είναι αναγκαία η ρευστότητα που θα 

τους προσέφερε η οικονομική στήριξη από κρατικούς και ευρωπαϊκούς φορείς. 

Ειδικότερα για την δημιουργία απασχόλησης, είναι αναγκαίος ο σχεδιασμός πολιτικών 

και προγραμμάτων μέσω του ΕΣΠΑ και του ΟΑΕΔ με ειδικούς όρους που ταιριάζουν 

στον ιδιαίτερο τρόπο λειτουργίας των φορέων Κ.Αλ.Ο και τους κοινωνικούς στόχους 

τους. Ο συνδυασμός των προτεινομένων ρυθμίσεων και προνοιών με την εφαρμογή 
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των προβλέψεων του νόμου για την παραχώρηση χρήσης δημοτικών και άλλων 

ακινήτων του δημόσιου για την ευόδωση των σκοπών των φορέων θα εδραιώσει την 

επιτυχή λειτουργία τους. Η φορολογία και οι καθυστερήσεις πληρωμών που πλήττουν 

την ταμειακή τους ρευστότητα επιβραδύνουν επιπλέον την εξέλιξη τους και πρέπει να 

αντιμετωπιστούν με τις κατάλληλες ρυθμίσεις. Προτείνεται συνεπώς σχεδόν από όλους 

του φορείς του δείγματος, ένας συνδυασμός οικονομικής στήριξης, συμβουλευτικής, 

εκπαίδευσης στην διαχείριση, παροχή επιχειρηματικών συμβουλών για την σύνταξη 

επιχειρηματικών σχεδίων, νομική στήριξη, αλλά ταυτόχρονα και επιβράβευση σε κάθε 

επιτυχημένη προσπάθεια και καλή πρακτική. 

 

3 Ανταπόκριση φορέων στα κοινωνικά προβλήματα  

Βασικά ευρήματα: 

Ανάγκη ενημέρωσης της Κοινωνίας για την Κ.Αλ.Ο., επανασυγκρότηση της Ειδικής 

Γραμματείας, ανάγκη ενεργοποίησης του ΟΑΕΔ για την Κ.Αλ.Ο., συνέργειες φορέων 

με ΟΤΑ, επιδοτήσεις κατά την ίδρυση των φορέων, διάχυση στην κοινωνία του 

κοινωνικού αντικτύπου από την λειτουργία των φορέων Κ.Αλ.Ο. Ενημέρωση της 

κοινωνίας για την συνεισφορά των φορέων στην μείωση της ανεργίας, τον κοινωνικό 

αποκλεισμό, τα περιβαλλοντικά και πολιτιστικά ζητήματα, τις αντιλήψεις συλλογικής 

ευθύνης, και την ενίσχυση της τοπικής παραγωγής. Είναι ωστόσο απαραίτητος ο 

έλεγχος των σκοπιμοτήτων ίδρυσης αλλά και των αποτελεσμάτων των φορέων 

Κ.Αλ.Ο., με διαφάνεια, έλεγχο και μετρήσεις αποτελεσματικότητας. Οι στρεβλώσεις 

και η πλημμελής εφαρμογή των νομοθετικών προβλέψεων δημιουργούν υπόνοιες για 

έλλειψη πολιτικής βούληση 

 

Περιγραφή  

Οι φορείς που συμμετείχαν στην έρευνα δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα 

υπηρεσιών, ενώ δύο από αυτούς επιχειρούν σε τομείς παραγωγής/μεταποίησης 

τροφίμων σε επίπεδο οικοτεχνίας ή/και βιοτεχνίας. Ορισμένοι ασχολούνται 

συγκεκριμένα με την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών όπως η υποστήριξη ηλικιωμένων, 

βρεφών κ.α. κατάρτισης, συμβουλευτικής, ανακύκλωσης και κλιματικής αλλαγής, 

πολιτισμού και παράδοσης. Κάποιοι από τους φορείς παρέχουν υπηρεσίες εκπαίδευσης 

σε ποικίλα θέματα κοινωνικού και επαγγελματικού ενδιαφέροντος, χώρους εργασίας 

και σεμιναρίων. Ειδικότερα οι φορείς Κοι.Σ.Π.Ε. και οι Κοιν.Σ.Επ. ένταξης ειδικών 
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και ευάλωτων ομάδων προσφέρουν μέσω του επιχειρείν την ψυχοκοινωνική 

αποκατάσταση και εργασιακή ένταξη στα ωφελούμενα μέλη τους. Ενώ, οι Κοιν.Σ.Επ. 

Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας στοχεύουν στην εργασιακή ένταξη μελών με 

ποικίλα κοινωνικά χαρακτηριστικά. Συνεπώς παρά τους διαφορετικούς καταστατικούς 

σκοπούς των φορέων διακρίνουμε κοινό σημείο συνάντησης που είναι η δημιουργία 

θέσεων εργασίας και η αξιοπρεπής απασχόληση για την οικονομική και κοινωνική 

επανένταξη των μελών τους.   

Όλοι οι φορείς τονίζουν ότι καταλυτικός παράγοντας για την ανταπόκριση των 

φορέων στα κοινωνικά ζητήματα είναι η αναγνώριση τους από την κοινωνία γεγονός 

που θα συντελέσει στην ώσμωση, απάλειψη της περιρρέουσας καχυποψίας και την 

δικτύωση με τα μέλη της. Για την προκοπή των φορέων είναι απαραίτητη η σύσταση 

Εθνικής Επιτροπής Κοινωνικής Οικονομίας όπως προβλέπεται στον νόμο 4430/2016 

και ακόμη δεν εφαρμόστηκε, με συμμετοχή όλων των αναγνωρισμένων φορέων 

αντιπροσώπευσης του τομέα της Κ.Αλ.Ο. που θα γνωμοδοτεί στο κράτος και θα 

συμμετέχει στην χάραξη πολιτικών σχετικών με την Κ.Αλ.Ο. Ένα από τα προτεινόμενα 

μέτρα με σκοπό τη διευκόλυνση της ανταπόκρισης των φορέων στα κοινωνικά 

προβλήματα είναι επίσης η ένταξη της Κ.Αλ.Ο σε προγράμματα επαγγελματικού 

προσανατολισμού. Λόγω της οικονομικής δυσχέρειας των μελών των φορέων που 

ανήκουν σε ειδικές κοινωνικές ομάδες η κατάρτιση είναι σκόπιμο να συνδυάζεται με 

την επαρκή για την επιβίωση τους οικονομική στήριξη από τον ΟΑΕΔ. Είναι κοινά 

αποδεκτό ότι για την επιτυχία των φορέων είναι αναγκαίος ο συγχρονισμός 

εξειδίκευσης, κοινού οράματος, στρατηγικής, εφαρμοσμένης τεχνογνωσίας και 

συντονισμού δυνάμεων και ενεργειών. Κατά συνέπεια και οι αναγκαίες συνέργειες με 

την τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να συνδυάζονται με κοινωνικές παροχές προς τα 

ωφελούμενα μέλη των φορέων, συμβουλευτική υποστήριξη, καθοδήγηση των φορέων 

στην ανάπτυξη επιχειρηματικών δράσεων για την επίλυση κοινωνικών προβλημάτων 

και επιτυχή δικτύωση. Προς τούτο, είναι απαραίτητη η καταγραφή του εργασιακού και 

επαγγελματικού προφίλ των μελών των φορέων Κ.Αλ.Ο. ώστε να γίνει στοχευμένη 

επιμόρφωση και προετοιμασία τους για ανταπόκριση στα κοινωνικά προβλήματα στα 

οποία στοχεύει ο φορέας τους. Τέλος οι επιδοτήσεις στα πρώτα βήματα, ειδικά για 

αρχικό κεφάλαιο κίνησης αλλά και της πληρωμένης εργασίας θα διευκόλυνε την 

αποτελεσματικότητα, την έκταση και μακροημέρευση των εγχειρημάτων Κ.Αλ.Ο.    

Ο κοινωνικός αντίκτυπος και η μέτρηση του θεωρείται σχεδόν από όλους τους 

φορείς ένα σημαντικό ζήτημα προς αντιμετώπιση και για ορισμένους είναι σοβαρό 
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διακύβευμα διαφάνειας για τον εξορθολογισμό της λειτουργίας και της προσφοράς 

τους στην κοινωνία. Οι περισσότεροι από τους φορείς θεωρούν τη μέτρηση αυτονόητη 

και απαραίτητη για την ανάδειξη της κοινωνικής προσφοράς που θα παραδειγματίσει 

αλλά και εμπνεύσει όλο το οικοσύστημα της Κ.Αλ.Ο. Θα δημιουργήσει υπόδειγμα 

καλών πρακτικών και θα ξεχωρίσει την «ήρα από το στάρι». Άλλοι όμως, δηλώνουν 

ότι δεν είναι απαραίτητη μια μέτρηση. Εξηγούν ότι αποτελεί δευτερεύουσας αξίας 

δράση σε σύγκριση με τις στρεβλώσεις και τα κενά που αφήνει η μη εφαρμογή μετά 

από τόσα χρόνια, του νόμου 4430/2016. Η ασαφής αναφορά στον κοινωνικό αντίκτυπο 

στην παρ. 9 του 3ου άρθρου του νόμου 4430/16 σε συνδυασμό με τη ανεπαρκή 

αναφορά στην επόμενη παράγραφο για ένα «μοντέλου παρακολούθησης» εντείνει τα 

ερωτηματικά για τη αξιοπιστία της μέτρησης του. Γενικότερα ωστόσο, αφενός λόγω 

της πλημμελούς αναφοράς του εργαλείου μέτρηση στον νόμο και του γεγονότος των 

ποικίλων άλλων ανεφάρμοστων προβλέψεων που αφορούν στην βιωσιμότητα των 

φορέων, διαπιστώνεται σύγχυση μεταξύ των ερωτωμένων και αμφιβολίες για την 

σκοπιμότητα. Ορισμένοι πιστεύουν ότι η μέτρηση δεν μπορεί να είναι αντικειμενικά 

πραγματοποιήσιμη και άλλοι ότι στην πραγματικότητα αξιολογείται ο φορέας και όχι 

την προσφορά του στον κοινωνικό του περίγυρο. Άλλοι ανησυχούν για ενδεχόμενο 

τιμωρητικό χαρακτήρα σε μια πιθανή μέτρηση και φαίνεται να μην εμπιστεύονται την 

διαδικασία. Αναφέρονται επίσης στο κόστος που μπορεί να δημιουργεί η μέτρηση του, 

ενώ πιθανολογούν και την πιθανή σύγχυση του με την εταιρική κοινωνική ευθύνη που 

αφορά κυρίως στις ιδιωτικές επιχειρήσεις. 

 

4 Συνεργασία κράτους (πολιτείας) με το πεδίο Κ.Αλ.Ο. 

Βασικά ευρήματα: 

Ίδρυση περισσότερων κέντρων στήριξης και προσανατολισμός πολιτικών του ΟΑΕΔ 

στην υποστήριξη του τομέα Κ.Αλ.Ο. Αναγκαία οργάνωση φορέα εκπροσώπησης 

Κ.Αλ.Ο ως επίσημου συνομιλητή με κράτος και ΕΕ, πιθανή ίδρυση επιμελητηρίου 

Κ.Αλ.Ο. Ανάγκη επιμόρφωσης των μελών των φορέων, απαραίτητη η δικτύωση και οι 

συμπράξεις φορέων, αναβάθμιση από το υπουργείο των διοικητικών υπηρεσιών για 

την Κ.Αλ.Ο. Απογοήτευση από την αρνητική στάση και προκατάληψη της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης εκτός εξαιρέσεων,  έλλειψη γνώσης και παιδείας για την Κ.Αλ.Ο. στον 

ευρύτερο δημόσιο τομέα, σύγχυση στον δημόσιο τομέα για την αναγκαιότητα της 

Κ.Αλ.Ο. Αναγκαία οργάνωση εκδηλώσεων διάχυσης για την αναγνώριση των φορέων, 
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σχεδιασμός πολιτικών απασχόλησης ειδικά για την Κ.Αλ.Ο., μείωση της ανεργίας 

μέσω της Κ.ΑΛ.Ο., συνεισφορά της Κ.ΑΛ.Ο. στην κοινωνική συνοχή, οριζόντια, με 

κανόνες, ενεργοποίηση του νόμου για τις κατ’ αποκλειστικότητα δημόσιες συμβάσεις   

 

Περιγραφή  

Οι φορείς Κ.Αλ.Ο. θεωρούν ότι η επικαιροποίηση προσόντων και δεξιοτήτων των 

μελών τους είναι ύψιστης προτεραιότητας για την βιώσιμη λειτουργία τους. Αναμένουν 

από την πολιτεία και ειδικότερα από τον ΟΑΕΔ να σχεδιάσουν προγράμματα 

επιμόρφωσης ειδικά προσαρμοσμένα στις ανάγκες των μελών των φορέων (ευάλωτες 

και ειδικές ομάδες) αλλά και πολιτικές απασχόλησης με επιδοτούμενες θέσεις εργασίας 

εντός του τομέα Κ.Αλ.Ο. Πολλοί ωστόσο αναφέρουν με απογοήτευση ότι ο ΟΑΕΔ ως 

υποστηρικτικός φορέας, δεν τα έχει καταφέρει έως σήμερα και δεν περιμένουν πολλά 

κρίνοντας τις πολιτικές του στις οποίες - ίσως λόγω άγνοιας - εξομοιώνει τους φορείς 

της Κ.Αλ.Ο με τον ιδιωτικό τομέα. Κάποιοι μάλιστα τείνουν να επιζητούν και να 

προτιμούν την εκπαιδευτική παρουσία του ιδιωτικού τομέα αφού ο δημόσιος (ΟΑΕΔ, 

ΔΙΕΚ) δεν τα έχει σχεδιάσει ειδικά στοχευμένα στις ιδιαιτερότητες των μελών Κ.Αλ.Ο. 

προγράμματα κατάρτισης.  

Η πλειοψηφία των φορέων πιστεύει ότι για να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες των 

φορέων, είναι αναγκαίο να δημιουργηθούν κέντρα στήριξης Κ.Αλ.Ο. Πρέπει μάλιστα 

να αυξηθούν σε αντιπροσωπευτικό αριθμό σύμφωνα με τον πληθυσμό ανά περιφέρεια. 

Τα υποστηρικτικά αυτά κέντρα θα μπορούν να κατευθύνουν τους φορείς σε ζητήματα 

σύνταξης επιχειρηματικών σχεδίων, στρατηγικών marketing και επικοινωνίας, 

σχεδιασμού προϊόντων και υπηρεσιών, κοινωνικού marketing και έρευνας αγοράς. 

Πλέον τούτων, η δικτύωση μεταξύ των φορέων και η αντιπροσώπευση τους από ένα 

τριτοβάθμιο όργανο συνομιλητή με το κράτος θα δυναμώσει την φωνή του τομέα και 

θα κάνει γνωστή την παρουσία του τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση. Συνεπώς μια ολιστική προσέγγιση που συνδυάζει την διάδραση εντός μιας 

εθνικής πολυπρόσωπης δικτύωσης φορέων Κ.Αλ.Ο. και της σταδιακά βελτιούμενης 

επαγγελματικής τους επάρκειας θα δώσει καλά παραδείγματα και πρακτικές, θα 

βελτιώσει την διάχυση της γνώσης σε νεοεισερχόμενους φορείς και θα αναδείξει την 

κοινωνική αξία του τομέα Κ.Αλ.Ο. Πολλοί φορείς επέμειναν ότι η επαγγελματική 

χειραφέτηση των φορέων μέσω ενός τριτοβάθμιου οργάνου, πλαισιωμένη από την 

λειτουργία υποστηρικτικών κέντρων που θα προέρχονται από την ίδια την βάση του 
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τομέα θα οδηγήσει σε ένα επόμενο βήμα, την σύσταση δηλαδή ενός θεματικού 

επιμελητηρίου Κ.Αλ.Ο. που θεωρείται από πολλούς επιτακτική ανάγκη.  

Η συμβολή της τοπικής αυτοδιοίκησης όλων των βαθμών στην επιτυχία της 

Κ.Αλ.Ο. θεωρείται σχεδόν από όλους τους φορείς – με κάποιες εξαιρέσεις - πενιχρή ή 

και ανύπαρκτη. Οι εξαιρέσεις που επιβεβαιώνουν τον κανόνα εντοπίζονται σε δήμους 

και περιφέρειες στις περιοχές της Θεσσαλίας, Αττικής, Στερεάς, Δυτικής Ελλάδας, 

Κρήτης, Ιονίων νήσων και Πελοποννήσου αλλά είναι μεμονωμένες και οφείλονται σε 

πρωτοβουλίες ενημερωμένων για το πλαίσιο της Κ.Αλ.Ο. αιρετών, οι οποίοι με τις 

αποφάσεις τους βοηθούν στην θετική πορεία ορισμένων φορέων. Ωστόσο, οι 

εξαιρέσεις αυτές αφορούν κυρίως σε φορείς ένταξης ευάλωτων και ειδικών ομάδων. 

Ακόμη και σε αυτές τις περιπτώσεις όμως παρατηρείται εκ μέρους των δήμων 

αδιαφορία τήρησης του νόμου π.χ. σε δήμο της Πελοποννήσου και συγκεκριμένα για 

χρήση δημοτικού ακινήτου. Από ορισμένους φορείς επίσης αναφέρθηκαν ζητήματα 

κατάχρησης εξουσίας αιρετών των ΟΤΑ. Συγκεκριμένα πρόκειται στην αξιοποίηση 

προσωπικών γνωριμιών κάποιων φορέων Κ.Αλ.Ο. με στελέχη δήμων ή και περίπτωση 

ίδρυσης φορέα Κ.Αλ.Ο. υπό την επιρροή και καθοδήγηση ενός δήμου, καθεστώς που 

οδηγεί στην άμεση αναγνώριση και στήριξη τους. Πέραν τούτων και κατά κανόνα - 

όπως δηλώνεται - οι φορείς μένουν πάντα εκτός των προσκλήσεων των ΟΤΑ και όταν 

συνυπάρχουν ως δικαιούχοι φορείς οι απαιτήσεις αποκλείουν τους φορείς Κ.Αλ.Ο. 

αφού εξομοιώνονται με τις ιδιωτικές επιχειρήσεις. Διαπιστώνεται ορισμένες φορές και 

διάχυτη καχυποψία στους ΟΤΑ αναφορικά με το κοινωνικό προσανατολισμό των 

φορέων Κ.Αλ.Ο. που συχνά συγχέονται με τις ΜΚΟ και λόγω αυτού του γεγονότος 

αποκλείονται από προσκλήσεις. Αντίθετα κάποιες φορές τυχαίνει Κοιν.Σ.Επ. να 

αποκλείονται από προσκλήσεις που γίνονται για ΜΚΟ λόγω του ότι θεωρούνται, 

κερδοσκοπικές επιχειρήσεις. Είναι εν γένει εμφανής η άγνοια του νόμου 4430/16 για 

την Κ.Αλ.Ο. και η απουσία ενημέρωσης τόσο των αιρετών όσο και των τοπικών 

κοινωνιών. Άλλωστε σε πολλούς ΟΤΑ διαπιστώνεται και εχθρότητα εκ μέρους των 

εργαζομένων σε δήμους οι οποίοι βλέπουν την απειλή απώλειας της θέσης τους στην 

περίπτωση σύναψης σύμβασης έργου μιας Κοιν.Σ.Επ. με τον δήμο. 

Οι φορείς επισημαίνουν τα επί μακρόν κενά οργάνωσης του κράτους και ειδικά 

του υπουργείου Εργασίας στην υποστήριξη και ενημέρωση του δημοσίου και των ΟΤΑ 

για την Κ.Αλ.Ο. Τονίζουν επίσης ότι, είναι αισθητή η υποστελέχωση του μητρώου 

Κ.Αλ.Ο. όπως φαίνεται από τις καθυστερήσεις απόκρισης στα αιτήματα των φορέων 

και την ανεξήγητη τυπολατρεία και γραφειοκρατία. Στο γεγονός αυτό συνετέλεσε η 
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υποβάθμιση της Κ.Αλ.Ο. από Ειδική Γραμματεία από το 2016 σε διεύθυνση από το 

2019. Σήμερα εκλείπουν εκδηλώσεις υψηλής επικοινωνιακής αξίας που οφείλει να 

οργανώνει η διεύθυνση ή ακόμη καλύτερα μια γραμματεία Κ.Αλ.Ο. όπως, θεματικές 

εκθέσεις, ομιλίες, καμπάνιες διάχυσης και εκπαίδευσης για τους σκοπούς λειτουργίας 

του τομέα στην ευρύτερη κοινωνία αλλά και στους θεσμικούς φορείς και ΟΤΑ, 

απαραίτητες για την βελτίωση της αναγνωρισιμότητας των φορέων Κ.Αλ.Ο. 

Διαπιστώνεται πάραυτα η άμεση ανάγκη ενημέρωσης των αιρετών των ΟΤΑ, 

των στελεχών των υπουργείων, ακόμη και ο ορισμός σε νευραλγικούς τομείς κάποιων 

υπουργείων και των ΟΤΑ εξειδικευμένων στελεχών για τους σκοπούς του τομέα 

Κ.Αλ.Ο. Για τους ίδιους τους φορείς προτείνεται η αυτοοργάνωση, για άσκηση 

πιέσεων σε διάφορες κατευθύνσεις από έναν εθνικό φορέα Κ.Αλ.Ο. και η δικτύωση 

του με ισότιμου βαθμού φορείς της ΕΕ. Το κράτος μέσω της κατεύθυνσης της ειδικής 

γραμματείας Κ.Αλ.Ο. αλλά και μέσω άλλων διευθύνσεων και γραμματειών διαφόρων 

υπουργείων, θα πρέπει να προχωρήσει σε δράσεις και πιλοτικά έργα με φορείς Κ.Αλ.Ο. 

και συμπράξεις τους ώστε να δημιουργηθεί διάδραση και καλές πρακτικές. Ως ένα 

σημαντικό βήμα επικοινωνίας και δικτύωσης της Κ.Αλ.Ο., προτάθηκε η παραχώρηση 

δημόσιου κτιρίου όπου θα στεγαστούν φορείς Κ.Αλ.Ο. εγκατεστημένο σε κεντρικό 

σημείο που θα αποτελέσει σημείο πολιτιστικής, εμπορικής και κοινωνικής αξίας και 

αναφοράς. Κάποιοι επισημαίνουν επίσης ότι η πρωτοβουλία εκ μέρους της πολιτείας 

για την σύσταση της Εθνικής Επιτροπής Κ.Αλ.Ο. όπως προβλέπεται στον νόμο 

(άρθρο12, ν4430/16) θα ήταν ένα σημαντικό βήμα έναρξης συζήτησης σε εθνικό 

επίπεδο για την περαιτέρω εύρυθμη λειτουργία του τομέα. Καταλήγουν ότι, το 

υπεύθυνο για την Κ.Αλ.Ο. υπουργείο Εργασίας πρέπει να σχεδιάσει και κατευθύνει 

όλους τους φορείς του κράτους για την προώθηση της Κ.Αλ.Ο. και τον σχεδιασμό 

πολιτικών που θα αξιοποιούν τις δυνατότητες των φορέων της.  

Όλοι οι συμμετέχοντες στην έρευνα, βλέπουν ευκαιρίες σε μια ενδεχόμενη 

συνεργασία του κράτους με τους φορείς Κ.Αλ.Ο. Αυτές κυρίως σχετίζονται με τα 

αποτελέσματα στον τομέα της καταπολέμησης της ανεργίας, την εργασιακή ένταξη 

των ευάλωτων ομάδων και την κοινωνική τους ενσωμάτωση. Αρκετοί αναφέρουν την 

βελτίωση των ανθρώπινων και εργασιακών σχέσεων, την συνεισφορά σε καινοτόμες 

ιδέες που πραγματοποιούνται στο πεδίο της Κ.Αλ.Ο. Η αναμενόμενη επιτυχία της 

συνεργασίας κράτους και τομέα Κ.Αλ.Ο. θα προσελκύσει νέους σε παραγωγική ηλικία 

και θα μειώσει τους δείκτες μετανάστευσης σε οικονομίες της κεντρικής και δυτικής 

Ευρώπης (φαινόμενο brain drain). Η βιώσιμη λειτουργία των φορέων θα προσφέρει 



 

63 
 

βελτίωση του δείκτη ευτυχίας των πολιτών, αξιοπρεπή εργασία, κοινωνική 

ενδυνάμωση και εθελοντική συμμετοχή σε πολιτιστικά και ψυχαγωγικά δρώμενα που 

απευθύνονται στην κοινότητα. Επισημαίνουν όμως ότι για τη πραγματοποίηση της 

παραπάνω συσχέτισης δράσεων και των αναμενόμενων αγαθών που προωθεί 

απαιτούνται και απαραίτητα θεσμικά βήματα. Είναι αναγκαίο συνεπώς να ληφθούν 

μέτρα ενίσχυσης και υποστήριξης των φορέων Κ.Αλ.Ο, ενθάρρυνση κρατικών φορέων 

για δράσεις που προσφέρουν μέσω των φορέων Κ.Αλ.Ο. όφελος στους πολίτες και 

ειδικότερα στις ευπαθείς ομάδες, πιστοποιημένη εκπαίδευση εργαζομένων, ανέργων 

διαφόρων κοινωνικών ομάδων του πληθυσμού σε επικαιροποιημένες δεξιότητες και 

πραγματικά επαγγέλματα. Απαιτείται επίσης απλούστευση αλλά και έλεγχος της 

διαδικασίας των κατ’ αποκλειστικότητα δημοσίων συμβάσεων (αρθρ.20, ν4412/16), 

συνεργασίες και συμπράξεις σε τοπική κλίμακα μεταξύ των φορέων Κ.Αλ.Ο και 

στήριξη από τους ΟΤΑ για άμεση κοινωνική ανταπόδοση. Οι ευκαιρίες είναι πολλές, 

η εκπαίδευση και κατάρτιση μεταξύ άλλων μέτρων θα παίξει σημαντικό ρόλο με 

εμφανές αποτέλεσμα σε ένα σημαντικό αλλά και μετρήσιμο σύμφωνα με τον νόμο 

4430/16, κοινωνικοοικονομικό αποτύπωμα. 

 

5 Δικτύωση φορέων Κ.Αλ.Ο. 

Βασικά ευρήματα: 

Η δικτύωση των φορέων Κ.Αλ.Ο. θεωρείται εξαιρετικά σημαντική. Υπάρχει όμως η 

άποψη ότι δεν έχει επιτευχθεί στην Ελλάδα. Εκτός της δικτύωσης σημαντικό μέσο 

εξασφάλισης της βιωσιμότητάς των φορέων Κ.Αλ.Ο., είναι η ενίσχυση των 

συμπράξεων εντός αυτής. Ωστόσο εκφράζονται επιφυλάξεις ως προς τα κίνητρα 

σύστασης και τον τρόπο λειτουργίας των περιφερειακών και εθνικών δικτύων. Η 

πλειοψηφία των ερωτωμένων δηλώνει ότι συμμετέχει σε δίκτυα, τόσο σε τοπικά όσο 

και σε εθνικά ή ευρωπαϊκά δίκτυα, όχι όμως σε άλλες συμπράξεις. Οι περισσότεροι 

θεωρούν εξαιρετικά σημαντική την ύπαρξη ενώσεων και είναι θετικοί για συμμετοχή 

στο άμεσο μέλλον. 

 

Περιγραφή  

Οι φορείς Κ.Αλ.Ο. στη συντριπτική τους πλειοψηφία θεωρούν εξαιρετικά 

σημαντικό και κεντρικής σημασίας ζητούμενο τη δικτύωση του φορέα τους με άλλους 

φορείς του πεδίου (ή και εκτός πεδίου). Πιστεύουν ότι με τη δικτύωση επιτυγχάνεται 
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η εποικοδομητική ανταλλαγή απόψεων, θέσεων, αντιλήψεων, καλών πρακτικών και 

τεχνογνωσίας. Η δικτύωση για αυτούς έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία συμπράξεων 

οι οποίες με τη σειρά τους διασφαλίζουν σε σημαντικό βαθμό -άμεσα αλλά και έμμεσα, 

βραχυπρόθεσμα αλλά και μεσο-μακροπρόθεσμα- τη βιωσιμότητα των εγχειρημάτων 

που συμμετέχουν σε αυτές. Επίσης στην πλειονότητά τους οι φορείς δηλώνουν ότι η 

συμμετοχή σε δίκτυα με άλλους φορείς του πεδίου συντελεί στην ενίσχυση της 

αναγνωρισιμότητάς τους, στην αποτελεσματικότερη προβολή και προώθηση του έργου 

τους τόσο στις τοπικές όσο και στις ευρύτερες κοινωνίες ενώ οδηγούν ανεπιφύλακτα 

στη βελτίωση των χρηματοοικονομικών μεγεθών τους.  

Η δικτύωση οδηγεί σε συνέργειες και συνεργασίες οι οποίες συνιστούν βασικό 

παράγοντα επιτυχίας για έναν φορέα που ανήκει στην Κ.Αλ.Ο. Η συμμετοχή σε 

συμπράξεις ή ομάδες με κοινούς οικονομικούς και κοινωνικούς σκοπούς έχει ως 

αποτέλεσμα την εξασφάλιση μεγαλύτερου κοινωνικού ή/και περιβαλλοντικού 

αντίκτυπου προς την κοινωνία. Μερικοί φορείς μάλιστα υπογραμμίζουν την ανάγκη 

για συμμετοχή σε δίκτυα και συμπράξεις όχι μόνο σε τοπικό ή εθνικό επίπεδο αλλά και 

σε διεθνές με απώτερο σκοπό τη συνεργασία με φορείς του εξωτερικού, την ανταλλαγή 

απόψεων και πρακτικών και τελικά τη βελτίωση τους σε όλους τους τομείς. Η 

αναζήτηση συνεργασιών για τους περισσότερους φορείς συνιστά κεντρικό στρατηγικό 

άξονα επιχειρηματικής πρακτικής και η σημασία που αποδίδεται σε αυτές είναι 

αναμφισβήτητα σημαντική.  

Επιφυλάξεις εκφράζονται ως προς τα κίνητρα σύστασης και οργάνωσης της 

δράσης των τοπικών δικτύων καθώς επίσης διατυπώθηκαν ενστάσεις ως προς τον 

τρόπο λειτουργίας δικτυώσεων και συμπράξεων. Επισημάνθηκε η ανυπαρξία 

ενημέρωσης ως προς την λειτουργία τέτοιων δικτύων ενώ σε ελάχιστες περιπτώσεις 

αναφέρθηκε και η έλλειψη πνεύματος συνεργασίας με αποτέλεσμα τα δίκτυα να 

λειτουργούν ως εργαλεία κάποιων λίγων για προώθηση των δικών τους ατομικών 

συμφερόντων και όχι των φορέων. Πολλά δίκτυα χαρακτηρίζονται από ιδεολογικά 

στεγανά και ως κομματικές προεκτάσεις πράγμα το οποίο αποθαρρύνει πολλούς φορείς 

στο να συμμετέχουν σε αυτά αφ' ης στιγμής δεν θέλουν να προσχωρήσουν σε 

οποιοδήποτε πολιτικό χώρο ο οποίος ενδέχεται να εκφράζεται μέσα από κάποιο δίκτυο.  

Πάνω από τους μισούς φορείς που έλαβαν μέρος στην έρευνα συμμετέχουν σε 

κάποιο δίκτυο, σύμπραξη ή ομάδα πράγμα το οποίο δείχνει τη δυναμική των συνεργιών 

στο πεδίο της Κ.Αλ.Ο. καθώς και την σημασία που της αποδίδεται από όλους 

ανεξαιρέτως. Στις περισσότερες των περιπτώσεων η συμμετοχή αφορά σε τοπικά ή 
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εθνικά δίκτυα ενώ υπάρχουν επίσης σπάνια παραδείγματα συμπράξεων σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο κυρίως στο πλαίσιο ευρωπαϊκών έργων. Συμπράττοντες φορείς σε αυτά είανι 

συνήθως τα πανεπιστήμια, ιδρύματα, δίκτυα, ερευνητικοί φορείς, φορείς πολιτισμού, 

ευρωπαϊκοί φορείς στήριξης της Κοινωνικής Οικονομίας και φορείς που ανήκουν στον 

ευρύτερο χώρο της Κοινωνικής Οικονομίας. 

Βασική πεποίθηση των συμμετεχόντων είναι ότι η δικτύωση των φορέων που 

ανήκουν στο πεδίο της Κοινωνικής Οικονομίας στην Ελλάδα δεν έχει ουσιαστικά 

επιτευχθεί. Μάλιστα θεωρούν ότι η δικτύωση στη χώρα μας βρίσκεται σε εμβρυικό 

στάδιο. Μεταξύ των πολλών λόγων που εκφράζονται οι σημαντικότεροι είναι η 

έλλειψη ξεκάθαρου πλαισίου, ατζέντας και προσανατολισμού των ίδιων των 

υπαρχόντων δικτύων. Διάχυτη είναι η πεποίθηση ότι μεταξύ των μελών των ίδιων των 

φορέων δεν έχει εμπεδωθεί ακόμα ο τρόπος λειτουργίας των φορέων Κ.Αλ.Ο., η 

φιλοσοφία, οι πρακτικές αλλά και οι ιδιαιτερότητες των φορέων αυτών σε σχέση με τις 

συμβατικές επιχειρήσεις. 

Μια σημαντική μερίδα συμμετεχόντων φορέων εκφράζουν την άποψη ότι 

υπάρχει πληθώρα ομάδων και υπο-ομάδων εκπροσώπησης ενός εξαιρετικά μικρού 

αριθμού φορέων, οι οποίες δεν έχουν το κύρος, την πολιτική αυτοτέλεια και την 

οργανωτική συγκρότηση ενός συλλογικού οργάνου. Η πολυδιάσπαση αυτή φαίνεται 

από την ύπαρξη διαφόρων -σχετικά μικρών σε μέγεθος- ενώσεων αντί να υπάρχει 

μεγαλύτερη συμμετοχή και συσπείρωση κάτω από μία κεντρική ένωση ή κάποιου 

άλλου είδους συλλογικό όργανο. 

Υπάρχει διάχυτη δυσπιστία για ένταξη σε συλλογικά σχήματα ενώ αρκετοί 

φορείς αναφέρουν ότι η δικτύωση δεν χαρακτηρίζεται από την έννοια της 

αλληλοϋποστήριξης. Αυτός είναι και ένας λόγος για τη χαμηλή συμμετοχή των φορέων 

σε αυτά τα σχήματα. Τα παραπάνω εντείνει το γεγονός ότι τα περισσότερα δίκτυα 

χαρακτηρίζονται από το έντονο ιδεολογικο-πολιτικό τους αποτύπωμα βάσει του οποίου 

εκφράζουν τις γενικότερες στρατηγικές τους κατευθύνσεις.  

Υπάρχουν πάντως και αρκετές περιπτώσεις φορέων που υποστηρίζουν ότι η 

δικτύωση  έχει προχωρήσει σε σημαντικό βαθμό. Σε αυτό συνετέλεσε τα μέγιστα οι 

δύο εκθέσεις της Αλληλέγγυας και Συνεργατικής Οικονομίας μεταξύ των  ετών 2015-

2018 αλλά και οι υπόλοιπες δράσεις που αφορούσαν στον τομέα όπως το 4ο 

Πανευρωπαϊκό Συνέδριο για την Κ.Αλ.Ο – UniverSSE 2017 και το πλήθος ημερίδων 

και συνεδρίων που έχουν διοργανωθεί. Επίσης το διαδίκτυο και οι εξειδικευμένες 

ψηφιακές πλατφόρμες έχουν βοηθήσει σε σημαντικό ποσοστό στη προσέγγιση της 
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δικτύωσης. Υπογραμμίζουν ωστόσο ότι απαιτείται σημαντική δράση στο μέλλον ενώ 

υποστηρίζουν ότι για να προχωρήσει το εγχείρημα χρειάζεται πιο ξεκάθαρο πλαίσιο.  

Οι φορείς Κ.Αλ.Ο. που συμμετέχουν στην έρευνα εμφανίζονται να είναι 

σχεδόν μοιρασμένοι ως προς την συμμετοχή τους ή μη σε ενώσεις φορέων με αυτούς 

που δε συμμετέχουν να είναι ελάχιστα περισσότεροι. Ενώ όμως η πλειοψηφία των 

φορέων Κ.Αλ.Ο, δε συμμετέχει σε κάποια ένωση παρόλα αυτά οι περισσότεροι από 

αυτούς (τους φορείς που δεν συμμετέχουν) δηλώνουν θετικοί στην προοπτική για 

ενεργή συμμετοχή στο μέλλον. 

Διάχυτη είναι η πεποίθηση ότι η σημασία της συμμετοχής σε ενώσεις φορέων 

του πεδίου είναι τεράστια και αναγκαία συνθήκη για την επίτευξη δικτύωσης, 

εκπροσώπησης και συλλογικής διεκδίκησης των αιτημάτων του πεδίου. Η επίτευξη 

δικτύωσης αναδεικνύεται ως η βασική προτεραιότητα και στόχος των φορέων μέσα 

από την ενεργή συμμετοχή σε ενώσεις. Ένας επίσης λόγος για τον οποίο συμμετέχουν 

είναι ο καλύτερος συντονισμός και η αντιμετώπιση κοινών προβλημάτων. Η 

συμμετοχή αφορά σε ενώσεις τόσο τοπικού, όσο και περιφερειακού χαρακτήρα.  

Οι λόγοι για τους οποίους οι φορείς που δεν ανήκουν σε κάποια ένωση 

αποφάσισαν να μη συμμετέχουν ενεργά σε αυτές ποικίλουν. Ένας εξ αυτών που 

αναφέρθηκε από αξιόλογη μερίδα συμμετεχόντων είναι η έλλειψη χρόνου, ο φόρτος 

εργασίας και η περίοδος της καραντίνας που είχε ως αποτέλεσμα την αναβολή ή 

ματαίωση της συμμετοχής σε μία ένωση. Παρόλα αυτά οι περισσότεροι από αυτούς 

έχουν ήδη δρομολογήσει τη συμμετοχή τους στο άμεσο μέλλον. Ωστόσο δε λείπει η 

ιδιαίτερα αυστηρή κριτική ως προς τον τρόπο λειτουργίας των ενώσεων ακόμα και από 

φορείς οι οποίοι συμμετέχουν ενεργά και επί σειρά ετών και δηλώνουν σταθερά θετικοί 

στην αξία της συμμετοχής. Για πολλούς, οι ενώσεις φορέων δεν έχουν ξεκάθαρους 

στόχους και είναι πολλές σε αριθμό με αποτέλεσμα να δημιουργείται σύγχυση ως προς 

τους σκοπούς τους μεταξύ των φορέων και με αυτό τον τρόπο να μην κατανοεί κανείς 

εύκολα τη σημασία και το έργο αυτών. Επίσης σύμφωνα με μια μερίδα φορέων οι 

ενώσεις πάσχουν από αναποτελεσματική δομή αλλά και γενικότερη οργάνωση.  

Δεν θα μπορούσαμε να αγνοήσουμε ότι μικρή μερίδα φορέων διατύπωσε την 

άποψη ότι στην ίδρυση των ενώσεων πρωτοστατούν άτομα τα οποία θέλουν να 

αναδειχθούν στην ηγεσία έχοντας άμεσα οικονομικά οφέλη ενώ δεν ανήκουν 

απαραίτητα στο πεδίο. Μερικοί φορείς δε τηρούν επιφυλακτική στάση λόγω του ότι 

περιμένουν να ξεκαθαρίσει το λειτουργικό πλαίσιο (σκοποί / στόχοι / υποχρεώσεις / 

δικαιώματα / κόστος κ.λπ.) πριν οριστικοποιήσουν τη συμμετοχή τους, ενώ δε λείπουν 
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και αυτοί που βλέπουν κομματικά κίνητρα πίσω από την ίδρυση ενώσεων. Επίσης, 

αξίζει να σημειωθεί ότι μερικοί θεωρούν ως αντικίνητρο για τη συμμετοχή των φορέων 

σε ενώσεις την ύπαρξη οικονομικής εισφοράς από πλευράς ενώσεων.  

 

6 Βιωσιμότητα των φορέων  

Βασικά ευρήματα: 

Σημαντικές δυσκολίες κατά την ίδρυση και έναρξη, χρονοβόρα και γραφειοκρατική 

διαδικασία και εξοντωτική από οικονομικής άποψης, (προβλήματα με εφορία, λογιστή, 

τράπεζες). Πολλοί φορείς έχουν γενικότερα θετική άποψη για το Μητρώο Κ.Αλ.Ο., αν 

και καθυστερεί με τις διαδικαστικές απαιτήσεις. Όλοι τονίζουν ότι η βιωσιμότητα 

επιτυγχάνεται με καλό επιχειρηματικό σχέδιο και επιδότηση κεφαλαίου έναρξης. 

Επίσης απαιτείται καλή πρακτική ή σύναψη συνεργασιών με το εξωτερικό, ανάγκη για 

αναμόρφωση και επικαιροποίηση θεσμικού πλαισίου, ανάγκη για χρηματοδοτικά 

εργαλεία, σημαντική η προβολή του έργου των φορέων, βαρύτητα στην εκπαίδευση 

προσωπικού, ανάγκη για έμπρακτη στήριξη από την Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

 

Περιγραφή 

Η εμπειρία των φορέων Κ.Αλ.Ο. κατά την περίοδο ίδρυσής τους -όπως αυτή 

περιγράφεται μέσα από τις απαντήσεις τους στην έρευνά μας- είναι κάτι παραπάνω από 

αποκαλυπτική. Η συντριπτική πλειοψηφία των φορέων διακατέχεται από αρνητικά 

συναισθήματα για εκείνη την περίοδο. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι περισσότεροι 

περιγράφοντας την εμπειρία ίδρυσής τους έκαναν λόγο για την αντιμετώπιση ενός 

θολού και όχι και τόσο φιλικού περιβάλλοντος. Η διαδικασία ίδρυσης περιγράφεται ως 

μία χρονοβόρα και δύσκολη γραφειοκρατική διαδικασία ενώ σημαντικές δυσκολίες 

παρατηρήθηκαν λόγω κυρίως της έλλειψης βασικών γνώσεων από τους αρμόδιους των 

κεντρικών υπηρεσιών, την έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού καθώς και λόγω 

προβλημάτων στη διαδικασία ίδρυσης εν γένει. Τα προβλήματα που περιγράφονται 

εντοπίζονται κυρίως σε σχέση με την εφορία, τις τράπεζες και την Τοπική 

Αυτοδιοίκηση. 

Σε όλες τις ανωτέρω υπηρεσίες διαπιστώθηκε άγνοια του Ν.4430/2016 καθώς 

και των βασικών του διατάξεων με αποτέλεσμα πολλοί φορείς να ταλαιπωρούνται 

άδικα. Υπογραμμίζεται επίσης η έλλειψη εξειδικευμένων λογιστών για να βοηθήσουν 

τους φορείς στα πρώτα τους βήματα. Η σχέση με το κράτος περιγράφεται ως άκρως 
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προβληματική εκείνη την περίοδο. Διαπιστώνεται πάντως γενικότερα θετική άποψη 

για τη Γραμματεία Κ.Αλ.Ο και το μητρώο φορέων Κ.Αλ.Ο. καθώς η συνεργασία μαζί 

τους εμφανίζεται ως εποικοδομητική και αποτελεσματική αν και δεν λείπουν και εδώ 

κάποιες ελάχιστες αρνητικές κριτικές περί γραφειοκρατίας. 

Από οικονομικής άποψης η διαδικασία περιγράφεται ως εξοντωτική. Στις 

περισσότερες των περιπτώσεων δεν υπήρχε διαθέσιμο αρχικό κεφάλαιο ή πρόσβαση 

σε σχετική χρηματοδότηση. Η ισχύς του Ν.2716/1999 για τους Κοι.Σ.Π.Ε. αναδείχθηκε 

ως καταλυτική τόσο σε επίπεδο οργανωτικής και θεσμικής στήριξης όσο και 

οικονομικής. Η προσπάθεια των φορέων Κ.Αλ.Ο. για την επίτευξη της βιωσιμότητας 

τους αναγνωρίζεται ως διαρκής και επίπονη. Πολλοί φορείς, όντας δρώντες επί σειρά 

ετών εντός του πεδίου, έχοντας ήδη κάνει την αυτοκριτική και συσσωρεύοντας 

εμπειρίες χρόνων διατύπωσαν πολύ συγκεκριμένες και ουσιαστικές προτάσεις για το 

πώς ένας φορέας μπορεί να εξασφαλίσει τη βιωσιμότητα του και ποια εργαλεία και 

στρατηγικές πρέπει να ακολουθήσει για να πετύχει. 

Η αξιοποίηση καλών πρακτικών από την Ελλάδα και το εξωτερικό, η δικτύωση 

και ο διαρκής διάλογος με την κοινωνία και η εξασφάλιση πηγών χρηματοδότησης -

ειδικά κατά το στάδιο της ίδρυσης- αποτελούν σημαντικούς παράγοντες εξασφάλισης 

της βιωσιμότητας ενώ συνιστούν επίσης αποτελεσματικές πρακτικές. Η ανάλυση των 

ερωτηματολογίων αναδεικνύει επίσης τη σημασία της επιμόρφωσης των στελεχών των 

φορέων με σκοπό την ανάπτυξη των απαραίτητων δεξιοτήτων. Η εξωστρέφεια και η 

αναζήτηση συνεργασιών στην Ελλάδα και το εξωτερικό αποτέλεσε και εξακολουθεί 

να αποτελεί για αρκετούς στρατηγική επιλογή και βασική διέξοδο. Η συμμετοχή σε 

εθνικά/ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενα προγράμματα και δράσεις εξασφαλίζουν σε 

μεγάλο βαθμό εγγυημένες οικονομικές απολαβές αλλά η σύναψή  τους απαιτεί πολύ 

κόπο, χρόνο και υψηλή εξειδίκευση αφ' ης στιγμής δεν υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος 

μηχανισμός δικτύωσης. Η προσήλωση στους στόχους (κοινωνικούς και οικονομικούς) 

αποτελεί σταθερά κεντρικής σημασίας στρατηγική ενώ η πολύ καλή οργάνωση 

αναδεικνύεται ως βασικός παράγοντας επιτυχίας. 

Για τους Κοι.Σ.Π.Ε. η αρχική υποστήριξη από τους Φορείς Υλοποίησης υπήρξε 

κομβική, διότι διατέθηκαν βάσει νομοθεσίας, ανθρώπινοι πόροι και αρκετή 

υλικοτεχνική υποδομή. Παράλληλα, η εμπειρία και η τεχνογνωσία των επαγγελματιών 

ψυχικής υγείας σε συνδυασμό με την τεχνοκρατική θεώρηση της διοίκησης του φορέα, 

συνέβαλε στην άμεση ανάπτυξη και στην ανταπόκριση τόσο των υποψηφίων 

εργαζόμενων όσο της τοπικής κοινότητας. Σε συνάρτηση με τα παραπάνω, και βάσει 
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των απαντήσεων των συμμετεχόντων στην έρευνα, ένας φορέας Κ.Αλ.Ο. για να 

μπορέσει να επιτύχει τη βιώσιμη λειτουργία από την ίδρυσή του έως και την ωρίμανση 

των μελών του και των δραστηριοτήτων του θα πρέπει να έχει εξασφαλίσει μια σειρά 

παραγόντων που αναλύονται στις επόμενες παραγράφους. 

Σημαντική αναδεικνύεται η ύπαρξη ενός σαφώς διατυπωμένου Κοινωνικού 

Επιχειρηματικού Σχεδίου από πλευράς φορέα που θα συνοδεύεται από αναλυτική 

έρευνα αγοράς πριν ακόμα την ίδρυση του και θα χαρακτηρίζεται από ισορροπία 

κοινωνικού και οικονομικού κεφαλαίου. Η  συστηματική έρευνα αγοράς, η κατάρτιση 

αναλυτικού και εφαρμόσιμου επιχειρηματικού σχεδίου,  η ύπαρξη οράματος και 

προοπτικής, η ανάπτυξη καινοτόμων δράσεων και ανταγωνιστικών υπηρεσιών 

(κοινωνική καινοτομία) με θετικό κοινωνικό & περιβαλλοντικό αντίκτυπο και η 

συστηματική προβολή του έργου των φορέων Κ.Αλ.Ο. είναι προτάσεις που 

αποτυπώνονται από το σύνολο των φορέων του πεδίου. Η ανάπτυξη ποιοτικών 

υπηρεσιών και προϊόντων πρέπει να χαρακτηρίζονται από κοινωνική καινοτομία και 

καλύπτουν ανάγκες που δεν καλύπτονται από τις συμβατικές επιχειρήσεις ενώ 

ενισχύουν τον κοινωνικό τους αντίκτυπο. Απαιτείται ωστόσο το κατάλληλο ανθρώπινο 

δυναμικό, με υψηλή εκπαίδευση και συνεχή κατάρτιση/ενημέρωση και ύπαρξη 

κατάλληλου χώρου για τις δραστηριότητες του φορέα. 

Αναγκαία συνθήκη για τα παραπάνω η ύπαρξη αποτελεσματικότερου  

νομοθετικού πλαισίου που θα εξασφαλίζει/υποστηρίζει/προβλέπει στοχευμένες και 

αποτελεσματικές δημόσιες πολιτικές και θα αντιμετωπίζει τους φορείς Κ.Αλ.Ο. ως 

ιδιαίτερο τύπο επιχείρησης και όχι ως συμβατικές επιχειρήσεις. Οι φορείς 

οραματίζονται ένα νομοθετικό πλαίσιο που θα χαρακτηρίζεται στο σύνολό του από 

λιγότερο παρεμβατισμό σαφήνεια και μεγαλύτερη ευελιξία. Διατυπώνουν την ανάγκη 

για ανάπτυξη εργαλείων ενθάρρυνσης της καινοτομίας, αξιολόγησης του κοινωνικού 

αντίκτυπου καθώς και δημιουργία ενός φιλικότερου χρηματοοικονομικού πλαισίου το 

οποίο θα χαρακτηρίζεται από ευκολότερη πρόσβαση σε δανεισμό και χαμηλότοκη 

χρηματοδότηση. 

Οι συμμετέχοντες στην έρευνα φορείς εντοπίζουν ως βασικότερο παράγοντα 

που επιδρά θετικά στη βιωσιμότητα των φορέων Κ.Αλ.Ο. την πρόσβαση σε 

χρηματοδοτήσεις και ευρωπαϊκά προγράμματα καθώς επίσης και την εξασφάλιση 

αρχικού κεφαλαίου μέσω επιδότησης λειτουργίας ή πρόσβασης σε χαμηλότοκο 

δανεισμό. Δε θα πρέπει να αγνοηθεί το γεγονός ότι όλοι οι φορείς αναφέρθηκαν στην 

ανάγκη μείωσης των γραφειοκρατικών εμποδίων σε σχέση με την εφαρμογή του 
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Ν.4430/2016 και των σχετικών διατάξεων του καθώς επίσης και στην επιτακτική 

ανάγκη για δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για συμπράξεις με την Τοπική 

Αυτοδιοίκηση. Προτείνεται επίσης, ανάπτυξη δέσμης μέτρων -από πλευράς πολιτείας- 

που θα αφορά σε φοροελαφρύνσεις και φοροαπαλλαγές των φορέων Κ.Αλ.Ο. Μεγάλη 

μερίδα φορέων αναφέρθηκε στην ανάγκη λήψης αναπτυξιακών μέτρων σε εθνικό και 

ευρωπαϊκό επίπεδο που θα περιλαμβάνουν ισότιμα -σε σχέση με τις συμβατικές 

επιχειρήσεις- τους φορείς του πεδίου. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στην ποιότητα του 

ανθρώπινου δυναμικού και τη σημασία της εκπαίδευσης ενώ η ανάγκη για εισαγωγή 

των νέων τεχνολογιών στις δραστηριότητες των φορέων του πεδίου είναι ακόμα ένας 

βασικός παράγοντας που ενδέχεται να εξασφαλίσει τη βιωσιμότητα. Λιγότερο βασικοί 

αναδεικνύονται παράγοντες όπως η πελατοκεντρική προσέγγιση και η δυνατότητα 

προβολής του έργου των φορέων μέσω των ΜΜΕ. 

Σε αναζήτηση πρόσθετων πληροφορίων από τους 34 φορείς που συμμετείχαν 

στην συγγραφή αυτή, σχετικά με την αποτελεσματικότητα, την δικτύωση και την 

προσφερόμενη απασχόληση, λήφθηκαν ποικίλες συμπληρωματικές απαντήσεις που 

επιβεβαιώνουν τα ευρήματα περί βιωσιμότητας. Συγκεκριμένα μετά από σχετικό 

ερώτημα διαπιστώθηκε ότι οι περισσότεροι φορείς Κοιν.Σ.Επ. που έχουν ιδρυθεί μετά 

το 2017 δεν απασχολούν προσωπικό και πραγματοποιούν σχεδόν μηδενικό κύκλο 

εργασιών ή μη βιώσιμο κύκλο. Επιπλέον οι νεότεροι φορείς δεν συμμετέχουν σε 

δικτυώσεις και σε συμπράξεις, ενώ οι επιχειρηματικές προσπάθειες και δράσεις τους 

βασίζονται περισσότερο στην εθελοντική δράση των μελών τους  και επί του παρόντος 

δεν φέρνει οικονομικά αποτελέσματα. Αντίθετα, όσοι φορείς από τους ερωτηθέντες, 

είναι επιχειρησιακά και διοικητικά «ώριμοι» μεταξύ αυτών οι Κοι.Σ.Π.Ε., οι Αστικές 

μη κερδοσκοπικές εταιρείες αλλά και κάποιες Κοιν.Σ.Επ. επιδεικνύουν επαγγελματική 

συγκρότηση και εμφανίζουν κύκλο εργασιών άνω των 30.000€ ορισμένοι δε άνω των 

50.000€. Έτσι καταφέρνουν και απασχολούν από ακόμη και 25 άτομα, συμμετέχουν 

σε δικτυώσεις και σε άλλες ποικίλες συμπράξεις ως εταίροι σε εθνικά και ευρωπαϊκά 

προγράμματα. 

Όσοι από του ερωτηθέντες φορείς δραστηριοποιούνται στην ένταξη ατόμων με 

αναπηρίες, επικεντρώθηκαν στην θετική επίδραση που μπορούν να έχουν οι κρατικές 

επιχορηγήσεις για ανάπτυξη προγραμμάτων εργασίας ευπαθών ομάδων πληθυσμού, 

προγραμμάτων ανάπτυξης επαγγελματικών δεξιοτήτων για άτομα με αναπηρία και 

απονομή εκπαιδευτικών υποτροφιών για τα παραπάνω άτομα. Αντίστοιχα όμως 

υπογράμμισαν την αρνητική εικόνα που δημιουργείται λόγω της μειωμένης αποδοχής 
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τους από την κοινωνία ακόμη και για τα εγχειρήματα κοινωνικής ενσωμάτωσης μέσω 

της εργασιακής επανένταξης. Ως παράγοντες που επιδρούν αρνητικά αναφέρονται, η 

οικονομική κρίση και η πρόσφατη πανδημία Covid σε συνδυασμό με τον σκληρό 

ανταγωνισμό από ισχυρότερες οικονομικά επιχειρήσεις. Επιπρόσθετα η έλλειψη πόρων 

για προώθηση ευκαιριών χρηματοδότησης και πρόσληψης ανειδίκευτου προσωπικού, 

η καχυποψία για τους φορείς του πεδίου Κ.Αλ.Ο. η ιδεοληπτική στάση, η εσωστρέφεια 

και ο απομονωτισμός, αποτελούν τροχοπέδη για την ανάπτυξη τους. 

Εάν επιχειρήσουμε να κατηγοριοποιήσουμε τις προτάσεις που εξέφρασαν οι  

φορείς σε σχέση με τα μέτρα και τις πολιτικές που οι ίδιοι προτείνουν για την ενίσχυση 

της βιωσιμότητας των φορέων Κ.Αλ.Ο. στη χώρα μας θα μπορούσαμε να τις 

ομαδοποιήσουμε στα εξής: α. Θεσμικό πλαίσιο, β. Χρηματοοικονομικά εργαλεία, γ. 

Μέτρα προβολής & Ενημέρωσης, δ. Δικτύωση και συμπράξεις και ε. Ανθρώπινοι και 

Υλικοί πόροι. Πιο συγκεκριμένα σε σχέση με τα δύο πρώτα προτείνεται η ενίσχυση, 

αναμόρφωση, επικαιροποίηση και τελικά βελτίωση του θεσμικού πλαισίου (μεταξύ 

άλλων και διευκόλυνση πρόσβασης φορέων Κ.Αλ.Ο. σε διαγωνισμούς) σε ένα 

φιλικότερο και πρακτικότερο πλαίσιο που θα εξασφαλίζει την πρόσβαση των φορέων 

σε εύχρηστα και αξιόπιστα χρηματοδοτικά εργαλεία (βασικό εργαλείο και ζητούμενο 

η ενεργοποίηση πόρων από το Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας), θα ρυθμίζει τα 

ζητήματα της εθελοντικής εργασίας ενώ θα ενθαρρύνει τη δημιουργία 

οικοσυστημάτων και κόμβων καινοτομίας αποκλειστικά για φορείς Κοινωνικής 

Οικονομίας.  

Η ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας των φορέων Κ.Αλ.Ο. στο ευρύ κοινό 

συνιστά βασικό πυλώνα πολιτικής για τους φορείς του πεδίου. Η αναγνωρισιμότητα 

αυτή θα έρθει μέσα από την ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων που θα 

απευθύνονται σε μαθητές/νέους για την Κ.Αλ.Ο στο δημόσιο σχολείο (γνωριμία των 

μαθητών με τη φιλοσοφία της Κ.Αλ.Ο. και καλλιέργεια της συλλογικής ευθύνης και 

συνείδησης, μέσα από εκπαιδευτικά προγράμματα και δραστηριότητες) αλλά και 

δρώμενα στις τοπικές κοινωνίες. Τα μέτρα προβολής και ενημέρωσης θα 

περιλαμβάνουν επίσης την Εκπαίδευση των στελεχών δημόσιων υπηρεσιών για το 

οικοσύστημα και το νομικό πλαίσιο της Κ.Αλ.Ο ενώ έμφαση πρέπει να δοθεί στην 

προβολή των φορέων και του έργου τους μέσα από επιχειρηματικά εθνικά και διεθνή 

φόρουμ. Επίσης σημαντικό μέτρο προβολής συνιστά η διαφήμιση από τα ΜΜΕ έτσι 

ώστε να επιτευχθεί η αναγνωρισιμότητα της έννοιας στο ευρύ κοινό. 
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Τα μέτρα που προτείνονται και αφορούν στη δικτύωση και τις συμπράξεις 

έχουν ως κύρια στόχευση την ανάπτυξη δεξιοτήτων για τα μέλη των φορέων και 

παροχή κινήτρων για μεταφορά τεχνογνωσίας προς τους φορείς Κ.Αλ.Ο μέσω 

συμπράξεων με φορείς έρευνας και  ιδιωτικές επιχειρήσεις. Επίσης προτείνεται η 

έμπρακτη στήριξη των φορέων από την τοπική αυτοδιοίκηση με πραγματοποίηση 

εκδηλώσεων και εκθέσεων σε τοπικό επίπεδο. Σε ευρύτερο πλαίσιο προτείνεται η 

υιοθέτηση και προσαρμογή καλών πρακτικών από φορείς της Ε.Ε. και ως εκ τούτου η 

συνεχής επικοινωνία με φορείς και όργανα της Ε.Ε. Τέλος, η ανάπτυξη του ανθρώπινου 

δυναμικού που απασχολείται στο πεδίο μπορεί να επιτευχθεί μέσω στοχευμένων 

επιδοτούμενων εκπαιδευτικών προγραμμάτων κατάρτισης εκπαιδευτών για την 

Κ.Αλ.Ο αλλά και μέσω της παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης προς τα 

μέλη των φορέων του πεδίου από εξειδικευμένους φορείς στήριξης σε όλη την 

επικράτεια.  

 

7 Προβλήματα προς επίλυση στον χώρο της Κ.ΑΛ.Ο. 

Βασικά ευρήματα: 

Ανυπαρξία χρηματοδοτικών εργαλείων, επαρκής ενημέρωση των εμπλεκόμενων 

φορέων (εφορία, τράπεζες, υπουργεία, Τ.Α. κλπ), έλλειψη μηχανισμών δικτύωσης και 

γενικότερα υποστηρικτικών μηχανισμών, η καχυποψία και επιφυλακτικότητα προς 

τους φορείς Κ.Αλ.Ο., διότι οι τοπικές κοινωνίες αγνοούν την ύπαρξη της Κ.Αλ.Ο. και  

οι ευθύνες της Τ.Α. ως προς αυτό. Θετικοί οι φορείς στην παρακολούθηση ενός 

μητρώου εθελοντών εντός των φορέων, αρνητικοί όμως σε ένα κεντρικό Μητρώο 

Εθελοντών διότι αυξάνει την γραφειοκρατία.  

 

Περιγραφή 

Η ανυπαρξία εξειδικευμένων και πρακτικών χρηματοδοτικών εργαλείων 

προσαρμοσμένων στους φορείς Κ.Αλ.Ο. συνιστά ανεπιφύλακτα ένα από τα κυριότερα 

προβλήματα που αντιμετωπίζουν ο τομέας και χρήζει άμεσης λύσης. Αυτό έχει ως 

άμεση συνέπεια οι φορείς να αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες στην κάλυψη των 

εξόδων πρόσληψης προσωπικού, στην κάλυψη εκτάκτων αναγκών ή στη 

χρηματοδότηση για επέκταση δραστηριοτήτων. Ένα ακόμα σημαντικό προς επίλυση 

ζήτημα είναι αυτό της καχυποψίας και επιφυλακτικότητας προς τους φορείς Κ.Αλ.Ο. 
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Ιδιαίτερης σημασίας ζήτημα επίσης προβάλλεται αυτό της ενημέρωσης των 

εμπλεκόμενων δημόσιων και ιδιωτικών φορέων. Οι συμμετέχοντες στην έρευνα φορείς 

υπογραμμίζουν την ανάγκη για ενημέρωση δημόσιων υπηρεσιών (εφορία, υπουργεία) 

και των στελεχών τους, τραπεζών και στελεχών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σχετικά 

με το τί είναι η Κ.Αλ.Ο., ποιο το θεσμικό πλαίσιο και τί ακριβώς κάνουν οι φορείς που 

δραστηριοποιούνται εντός του πεδίου. Καίριας σημασίας είναι και η δημιουργία των 

μηχανισμών εκείνων μέσω των οποίων θα επιτυγχάνεται η δικτύωση μεταξύ των 

φορέων Κ.ΑΛ.Ο. καθώς και η προβολή του έργου τους. Επίσης το ζήτημα των 

συνεργασιών και η ανάπτυξη υποστηρικτικών μηχανισμών αξιόπιστων και 

αποτελεσματικών, δοκιμασμένων στο χρόνο και εξειδικευμένων στο πεδίο τίθεται ως 

επιτακτικό από μεγάλο αριθμό φορέων. 

Οι απαντήσεις που πήραμε στην ερώτηση "Πως αντιλαμβάνεται κατά την γνώμη 

σας η τοπική κοινωνία ή το ευρύτερο φιλικό σας περιβάλλον την ύπαρξη του φορέα σας" 

παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Αρχικά διαπιστώνεται μία σημαντική 

διαφοροποίηση ανάμεσα στην αντιμετώπιση της τοπικής κοινωνίας και του ευρύτερου 

φιλικού περιβάλλοντος. Οι τοπικές κοινωνίες δεν φαίνεται να αναγνωρίζουν -ακόμα 

και σήμερα- τον όρο Κ.Αλ.Ο. και κατ' επέκταση αγνοούν σε μεγάλο βαθμό την ύπαρξή 

των Κοιν.Σ.Επ. και των Κοι.Σ.Π.Ε. καθώς και του έργου τους. Ως βασικό πρόβλημα 

αναδεικνύεται το ζήτημα των προκαταλήψεων για συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού. 

Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μία τάση μεταστροφής αυτής της κατάστασης αλλά 

παρόλα αυτά η χαμηλή αναγνωρισιμότητα των φορέων του πεδίου παραμένει. Αρκετοί 

φορείς ανέφεραν ότι ενώ υπάρχει θετική ανταπόκριση στο έργο του φορέα τους 

εντούτοις τα μέλη των τοπικών κοινωνιών δεν δηλώνουν εύκολα τη διαθεσιμότητά 

τους στις συμμετοχικές διαδικασίες ως δρώντα υποκείμενα. Εντοπίζεται μια 

διαφοροποίηση στην αποδοχή μεταξύ αστικών και περιαστικών κοινωνιών με τις 

τελευταίες να είναι πιο δεκτικές. Το χαρακτηριστικό της εντοπιότητας λειτουργεί 

αναμφίβολα θετικά στην αλληλεπίδραση και την ενσωμάτωση του τοπικού παράγοντα 

σε κοινές δράσεις, εκδηλώσεις και πρωτοβουλίες. Από την άλλη μεριά η αντιμετώπιση 

από το φιλικό περιβάλλον παρουσιάζεται ως ιδιαίτερα θετική. Υπάρχει διάχυτη η 

άποψη ότι φορείς Κ.Αλ.Ο. συνιστούν μια προσιτή κοινωνικά ευαισθητοποιημένη 

επιχείρηση με σημαντικές υπηρεσίες για την ευημερία του ατόμου και της κοινωνίας 

και που προσφέρει σε όλους προσπαθώντας να μην αποκλείεται κανένας για 

οικονομικούς ή κοινωνικούς λόγους. Οι άνθρωποι του φιλικού περιβάλλοντος λόγω 

του είναι πιο κοντά στα μέλη των φορέων κατανοούν ευκολότερα το έργο και το 
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κοινωνικό αποτύπωμα του φορέα στις τοπικές κοινωνίες και ως εκ τούτου είναι -στις 

περισσότερες περιπτώσεις- ένθερμοι υποστηρικτές των προσπαθειών τους. 

Το ζήτημα του εθελοντισμού και ο τρόπος διευθέτησής του απασχολεί έντονα 

τους φορείς Κ.Αλ.Ο. Αυτό αποτυπώνεται σαφώς τόσο σε επίπεδο συμμετοχής και 

πλήθους απαντήσεων στη συγκεκριμένη ερώτηση όσο και σε επίπεδο θέσεων και 

προτάσεων που τελικά διατυπώθηκαν. Αρχικά οι φορείς αναγνωρίζουν την υποχρέωσή 

που απορρέει από το νόμο για τήρηση μητρώου εθελοντών εντός του φορέα και 

εμφανίζονται θετικοί ως προς αυτή. Οι περισσότεροι υπογραμμίζουν την ανάγκη το 

νομοθετικό πλαίσιο να γίνει πιο ξεκάθαρο και σαφέστερα διατυπωμένο, με λιγότερο 

γραφειοκρατικές διαδικασίες, περισσότερο απλουστευμένες πρακτικές και με 

δυνατότητα προσαρμογής στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε φορέα. Μέσα από το πλαίσιο 

θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι δεν υπάρχει εκμετάλλευση της εργασίας των εθελοντών 

και να δίνεται το περιθώριο στον τελευταίο να κάνει την πρακτική του εξάσκηση. Μετά 

από κάποιο εύλογο χρονικό διάστημα ο εθελοντής να μπορεί να επιλέξει εάν θα γίνει 

εργαζόμενος και μέλος της επιχείρησης. Τέλος εκφράστηκαν -από μικρή μερίδα 

συμμετεχόντων- ανησυχίες ως προς τον κίνδυνο μετατροπής του εθελοντισμού σε μέσο 

αύξησης της αδήλωτης εργασίας. Η όλη διαδικασία προτείνεται ότι θα μπορούσε να 

επιδοτηθεί από το κράτος με στόχο την μείωση της ανεργίας και την ενίσχυση του 

πεδίου της Κοινωνικής Οικονομίας. Ο κεντρικός άξονας όσον αφορά την εθελοντική 

εργασία εντός των φορέων Κ.Αλ.Ο. θα πρέπει να είναι η μετατροπή του εθελοντισμού 

σε απασχόληση με πλήρη εργασιακά δικαιώματα και όχι η ενίσχυση του εθελοντισμού. 

Διατυπώθηκε ως εκ τούτου η ανάγκη για αύξηση των ωρών εθελοντικής εργασίας και 

η δυνατότητα απασχόλησης εθελοντών αποκλειστικά για τους φορείς Κ.Αλ.Ο. με 

παροχή ασφαλιστικών καλύψεων από το κράτος αλλά και με πιστοποίηση των 

δεξιοτήτων που θα λάβουν οι εθελοντές. 

Ενώ όμως παρατηρείται γενική ομοφωνία ως προς την ανάγκη τήρησης 

μητρώου εθελοντών εντός του φορέα, οι φορείς Κ.Αλ.Ο. εμφανίζονται μοιρασμένοι ως 

προς την ανάγκη τήρησης ενός Κεντρικού Μητρώου Εθελοντών. Από τη μία μεριά 

υπάρχουν φορείς που υποστηρίζουν ότι η προοπτική δημιουργίας ενός Κεντρικού 

Μητρώου Εθελοντών μπορεί -υπό προϋποθέσεις- μπορεί να φανεί χρήσιμη αν και 

γραφειοκρατική. Για να γίνει όμως κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο να αναπτυχθεί πρώτα 

ένα συμπαγές και σαφώς διατυπωμένο θεσμικό πλαίσιο. Ως υποστηρικτικά μέσα 

ενίσχυσης του θεσμικού πλαισίου στο σημείο αυτό και για την αποτελεσματικότερη 

και ουσιαστικότερη εφαρμογή του, προτείνεται η σύνδεσή του με εργαλεία που θα 
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αφορούν στην αξιολόγηση της λειτουργίας των κοινωνικών επιχειρήσεων όπως η 

μέτρηση κοινωνικού αντίκτυπου και η συνεχής αξιολόγηση του επιχειρηματικού 

σχεδίου. 

Από την άλλη μεριά η πλειονότητα των φορέων διατυπώνει την άποψη ότι η 

τήρηση ενός Κεντρικού Μητρώου Εθελοντών δεν προσφέρει τίποτα ουσιαστικό στο 

πεδίο μια και οι εθελοντές είναι άτομα που δε συμμετέχουν σταθερά σε όλες τις 

δράσεις. Απεναντίας διαφορετικοί εθελοντές προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε 

διαφορετικές κάθε φορά δράσεις ενώ άλλωστε η συνεισφορά τους αποτυπώνεται στο 

μητρώο εθελοντών που τηρείται εκ του νόμου εντός των φορέων. Η τήρηση ενός 

Κεντρικού Μητρώου Εθελοντών θα προσθέσει ακόμα ένα γραφειοκρατικό "αγκάθι" 

ενώ ενδέχεται να αντιμετωπιστεί ως αντικίνητρο για συμμετοχή.  
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Το προτεινόμενο πλαίσιο και οι πυλώνες παρέμβασης για την Κ.Αλ.Ο  

Τα ερευνητικά μας ερωτήματα βάσει των οποίων διαμορφώθηκε το ερωτηματολόγιο 

της έρευνας μας ομαδοποιήθηκαν εξ αρχής σε επτά κατανοητούς θεματικούς άξονες 

όπως ήδη προαναφέρθηκε και αναλύθηκε στο κύριο σώμα της μελέτης μας. Η 

ανταπόκριση των φορέων και οι απαντήσεις τους συνέθεσαν το πλαίσιο και την 

ποικιλομορφία των ζητημάτων προς επίλυση στον τομέα της Κ.ΑΛ.Ο. έτσι 

διαμορφώθηκε και καταρτίστηκε ένα κατανοητό και αναγκαίο σύνολο παρεμβάσεων 

οι οποίες στην τρέχουσα συγκυρία φάνηκε ότι είναι απαραίτητες και επείγουσες. Έτσι 

οι απαντήσεις οδήγησαν στην ανακάλυψη και αποκάλυψη των άγνωστων εν πολλοίς 

προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι Κοινωνικές Επιχειρήσεις. Μόχλευσαν το έργο 

της μετατροπής των ερευνητικών ευρημάτων μας σε προτάσεις παρεμβάσεων και 

στοχευμένες δράσεις. Συνεπώς κρίναμε ότι η ανασυγκρότηση του κειμένου των 

απαντήσεων με μορφή ενός συνόλου πυλώνων παρέμβασης θα βοηθήσει στην 

διευκόλυνση της επικοινωνίας της βάσης του τομέα Κ.Αλ.Ο. με την πολιτεία και 

συγκεκριμένα με την πολιτική ηγεσία στην οποία άλλωστε απευθύνεται. Με αυτή τη 

λογική της διαμόρφωσης ενός πλαισίου ρεαλιστικών και εφαρμόσιμων πολιτικών, 

αποτυπώνουμε μία δέσμη οκτώ συνολικά προτάσεων οι οποίες αναλύονται στις 

σελίδες που ακολουθούν. 

1 Διάχυση των σκοπών και της χρησιμότητας της Κ.Αλ.Ο   

Έχει διαπιστωθεί στην έρευνα μας το έλλειμα συνεννόησης των  φορέων Κ.Αλ.Ο. με 

τους με τους δημόσιες αρχές και τους ΟΤΑ οι οποίοι αγνοούν στην πλειοψηφία τους 

την στόχευση και την λειτουργία του τομέα Κ.Αλ.Ο. Επιπλέον η μεγάλη πλειοψηφία 

των πολιτών δεν γνωρίζει την ύπαρξη των φορέων, ενώ οι επιχειρήσεις οι μεγάλοι 

οργανισμοί και οι τράπεζες συγχέουν τους φορείς Κ.Αλ.Ο. με τις μη κυβερνητικές 

οργανώσεις (ΜΚΟ). Συνεπώς είναι αναγκαίος ο σχεδιασμός εκδηλώσεων 

υποστηριζόμενων οικονομικά από κονδύλια του δημοσίου με την συνεργασία της 

διεύθυνσης Κ.Αλ.Ο. όπως επίσης και των υπουργείων Εργασίας και Παιδείας. Οι 

εκδηλώσεις αυτές θα πρέπει να λάβουν χώρα σε όλους τους μεγάλους δήμους της 

χώρας, με τουλάχιστον μία εκδήλωση ανά περιφερειακή ενότητα. 

Ένα επίσης σημαντικό μέτρο για την προετοιμασία της κοινωνίας για τις 

ωφέλειες του τομέα Κ.Αλ.Ο., τις λεπτομέρειες και τους σκοπούς της λειτουργίας των 

φορέων του, είναι η οργάνωση ενημερωτικών ημερίδων στους μαθητές των σχολείων 
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δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ειδικότερα στις τελευταίες τάξεις του λυκείου θα 

μπορούσαν να δοθούν κίνητρα ενεργής συμμετοχής των μαθητών στην διαδικασία 

οργάνωσης ομάδων εργασίας, εξομοίωσης ίδρυσης ενός φορέα Κ.ΑΛ.Ο. π.χ. μιας 

Κοιν.Σ.Επ. Η συνεργασία με πανεπιστήμια (μεταπτυχιακά, διπλωματικές, διδακτορικά 

και εργαστήρια ίδρυσης και λειτουργίας φορέα Κ.Αλ.Ο.) θεωρείται επίσης απαραίτητη. 

Μέσω της μελέτης και των εργασιών των φοιτητών μπορεί να παραχθεί καινοτομία 

αλλά και να διαμορφωθεί η αναγκαία επίγνωση της αναγκαιότητας του τομέα της 

Κ.Αλ.Ο.  

 

2 Τροποποίηση του νομικού πλαισίου για την ΚΟ και επαναδιατύπωση 

εδαφίων των νόμων 4430/2016 και 4412/2016  

Μερικά παραδείγματα παρεμβάσεων στον Ν4430/2016 

Ο νόμος 4430/2016 στο 1ο άρθρο του αναφέρεται: 

α. Στη διάχυση της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας σε όλους 

τους δυνατούς τομείς οικονομικής δραστηριότητας. 

β. Στη στήριξη και την ενίσχυση των παραγωγικών εγχειρημάτων 

αυτοδιαχείρισης και της συλλογικής κοινωνικής επιχειρηματικότητας. 

Σύμφωνα με τους συμμετέχοντες φορείς στην έρευνα μας οι παραπάνω αναφορές δεν 

έχουν μετουσιωθεί σε πολιτικές. Δεν έχει περιγραφεί σαφώς το πως θα γίνει η διάχυση 

και το πως θα γίνει η στήριξη. Δεδομένης της απουσίας δημοσιεύσεων υπουργικών 

αποφάσεων (ΥΑ και ΚΥΑ) και εγκυκλίων που τις ακολουθούν οι οποίες θα 

αποσαφήνιζαν το περιεχόμενο πολλών άρθρων του νόμου σε συγκεκριμένα άρθρα, οι 

παραπάνω εξαγγελίες έχουν στην κυριολεξία «παγώσει»  

Το 2ο άρθρο του νόμου επίσης, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας μας 

χρήζει περισσότερης σαφήνειας. Είναι σημαντικό και θεμελιώδες για την λειτουργία 

και κατανόηση του θεσμικού πλαισίου από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. 

Συγκεκριμένα στην 1η παράγραφο αναφέρεται ότι: 

Ως «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία» ορίζεται το σύνολο των 

οικονομικών δραστηριοτήτων που στηρίζονται σε μία εναλλακτική 

μορφή οργάνωσης των σχέσεων παραγωγής, διανομής, κατανάλωσης 

και επανεπένδυσης, βασισμένη στις αρχές της δημοκρατίας, της ισότητας, 

της αλληλεγγύης, της συνεργασίας, καθώς και του σεβασμού στον 

άνθρωπο και το περιβάλλον. 
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Στη παραπάνω περιγραφή αναφέρεται η εναλλακτική μορφή οργάνωσης χωρίς να 

αποσαφηνίζει σε κανένα σημείο του νόμου ποια είναι αυτή. Δεδομένου ότι οι φορείς 

είναι κοινωνικοί συνεταιρισμοί βασισμένοι στον νόμο 1667/86 περί αστικών 

συνεταιρισμών, το εν λόγω άρθρο δεν εξηγεί την «εναλλακτική» μορφή οργάνωσης. 

Αφήνει έτσι έδαφος ποικίλων ερμηνειών περί εναλλακτικότητας και δημιουργεί 

ασάφεια στα μέλη των  φορέων. Οι αστικοί συνεταιρισμοί εν γένει δεν αποτελούν μια 

νέου τύπου εναλλακτική οργάνωση, έχουν δε μια κλασική και γνωστή δομή 

λειτουργίας. Επίσης είναι γνωστό ότι οι φορείς της Κ.Αλ.Ο. σκοπεύουν στην στήριξη 

και προώθηση λύσεων σε ανεπίλυτα ή δυσεπίλυτα κοινωνικά προβλήματα και τα κέρδη 

από την δραστηριότητα τους τα διαθέτουν για την επίλυση τους. Σε άλλο σημείο του 

παραπάνω εδαφίου αναφέρεται ο όρος «επανεπένδυση» που υπονοεί κάποια 

προηγηθείσα επένδυση. Ο συνδυασμός της έννοιας «επανεπένδυση» η οποία είναι 

μάλιστα …βασισμένη στις αρχές «δημοκρατίας», «ισότητας» και «αλληλεγγύης»… 

παρουσιάζει αντιφάσεις και αυτοαναιρείται από την ιστορικότητα των εννοιών που 

συνδέει.  

Θα πρέπει ο νόμος να «ξεκαθαρίσει» εάν θεωρεί ότι:  

1. Οι φορείς είναι εγχειρήματα όπου επενδύονται κεφάλαια για κοινωνικό σκοπό, 

και τα μέλη τους είναι επενδυτές που, παράγουν, δημιουργούν πλεόνασμα και 

επανεπενδύουν. Δηλαδή πρόκειται για εθελοντές ή/και φιλάνθρωπους 

επενδυτές κάτοχους κεφαλαίου δηλαδή, οι οποίοι εγκλωβίζουν ή διαθέτουν 

αφιλοκερδώς τα κεφάλαια τους για την παραγωγή κοινωνικού έργου.  

2. Είναι συνεταιριστικοί σχηματισμοί οι οποίοι αποτελούνται από άτομα με 

πενιχρές οικονομικές δυνατότητες κυρίως μειονεκτούντες εργαζόμενοι οι 

οποίοι ζουν σε συνθήκες επισφαλούς απασχόλησης και επιζητούν την 

εργασιακή τους ένταξη μέσω  της λειτουργίας των φορέων.  

3. Είναι μίγμα των παραπάνω. Στην περίπτωση αυτή όμως επικρέμεται η ανάγκη 

αποσαφήνισης στο πως θα είναι βιώσιμη η διοίκηση από μέλη με διαφορετικό 

οικονομικό προφίλ και διαφορές προσδοκιών από την ενδεχόμενη ίδρυση και  

λειτουργία ενός φορέα Κ.Αλ.Ο. (όπως π.χ. οι περιπτώσεις α και β)  

Ασάφειες επίσης παρατηρούνται και στις υπόλοιπες παραγράφους (2η έως 5η) όπου 

ορίζονται οι σημαντικές έννοιες «συλλογική ωφέλεια», «κοινωνική ωφέλεια», 

«κοινωνική καινοτομία» και «βιώσιμη ανάπτυξη». Ενώ στην περιγραφή των εννοιών 

αναφέρεται η δημιουργία θέσεων εργασίας, διαπιστώνονται αντιφάσεις στην μεταξύ 

τους αλληλοσυμπληρωματικότητα. Για παράδειγμα, αντί της σαφούς αναφοράς για 
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δημιουργία θέσεων εργασίας για τις ευπαθείς (ευάλωτες και ειδικές) ομάδες, υπάρχουν 

αναφορές σε έννοιες όπως: «αξιοπρεπής εργασία», «συμφιλίωση προσωπικής, 

οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» που δίνουν χώρο ποικίλων και αυθαίρετων 

ερμηνειών ανάλογα με την θέση παρατήρησης. Εντούτοις, τo υφιστάμενο πλαίσιο της 

εργατικής νομοθεσίας που διέπει εργαζομένους και εργοδότες είναι περιοριστικά 

σαφές και προβλέπει όλα τα παραπάνω ενδεχόμενα. Η εργατική νομοθεσία αφορά 

άλλωστε σε όλους τους τύπους επιχειρήσεων άρα και τους φορείς Κ.Αλ.Ο., συνεπώς η 

αναφορά στις παραπάνω έννοιες δημιουργεί μάλλον αποπροσανατολιστική επίφαση.  

Εντοπίζεται επίσης ασαφής αναφορά στην έννοια «κοινωνική καινοτομία» ως…  

η παραγωγή προϊόντων και η παροχή υπηρεσιών, οι οποίες αποσκοπούν 

στην ικανοποίηση κοινωνικών αναγκών, τη συμφιλίωση παραγωγής και 

κατανάλωσης, την εναρμόνιση προσφοράς και ζήτησης και τη 

διαμόρφωση νέου τύπου κοινωνικών σχέσεων βασιζομένων στη 

συλλογικότητα και στην ισοτιμία και όχι στον ανταγωνισμό. 

Στον παραπάνω ορισμό δεν εντοπίζεται κάποιο καινοτόμο πρότυπο οργάνωσης αλλά 

υπονοείται το ήδη γνωστό μοντέλο της συνεταιριστικής οργάνωσης ενός κοινωνικού 

εγχειρήματος. Ωστόσο η καινοτομία ως έννοια εν γένει παραπέμπει και αποτελεί 

ενασχόληση των κερδοσκοπικών επιχειρήσεων όπως π.χ. οι startups οι οποίες μέσω της 

έρευνας και παραγωγής επιστημονικής γνώσης δημιουργούν καινοτομία με συνέπεια 

και σκοπό την προσέλκυση κεφαλαίων για περαιτέρω οικονομική ανάπτυξη. Στην 

περίπτωση των φορέων Κ.Αλ.Ο. οι εύλογοι περιορισμοί στην διανομή κερδών και η 

υπαγόρευση από τον νόμο του τρόπου διαχείρισης των τυχόν πλεονασμάτων τους 

(νόμος 4430/2016, άρθρα 21 και 31)13 αποτρέπει πιθανούς επενδυτές να δεσμεύσουν 

ματαίως κεφάλαια στους φορείς Κ.Αλ.Ο. για παραγωγή υπεραξιών μέσω της 

καινοτομίας. Συνεπώς η έννοια «καινοτομία» και μάλιστα χωρίς ανταγωνισμό, είναι 

αδόκιμη και υπονοεί δραστηριότητα που δεν ταιριάζει με τον προσανατολισμό και τις 

προτεραιότητες των φορέων  Κ.Αλ.Ο. σύμφωνα με τον νόμο 4430/2016. Συνεπώς, είναι 

απαραίτητη η τροποποίηση των άρθρων 1 και 2 με σαφή περιγραφή των σκοπών των 

φορέων Κ.Αλ.Ο. Να είναι ξεκάθαρες οι διαφορές και οι ομοιότητες τους με τις 

                                                             
13 Τα κέρδη διατίθενται ετησίως ως εξής: α. Κατά ποσοστό 5% για το σχηματισμό τακτικού, 

αποθεματικού, β. κατά ποσοστό 35% διανέμονται στους εργαζομένους της επιχείρησης, εκτός κι αν τα 

2/3 των μελών της Γενικής Συνέλευσης αποφασίσουν αιτιολογημένα τη διάθεση μέρους ή όλου του 

ποσοστού αυτού σε δραστηριότητες του στοιχείου γ’,  

γ. το υπόλοιπο διατίθεται για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και τη γενικότερη διεύρυνση της 

παραγωγικής του δραστηριότητας. 
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συμβατικές επιχειρήσεις για να σχεδιαστούν στοχευμένες πολιτικές, και διαφορετικά 

προγράμματα στήριξης τους.  

Μια ακόμη περίπτωση ασάφειας που χρήσει παρέμβασης είναι οι αναφορές στα 

άρθρα 22 και 32 (Λύση και εκκαθάριση) στην 3η παράγραφο στο τελευταίο εδάφιο 

προβλέπεται ότι σε περίπτωση εκκαθάρισης …αν απομένει ενεργητικό, τα μέλη 

λαμβάνουν την ονομαστική αξία των συνεταιριστικών τους μερίδων, ακέραιη ή 

αναλογικά εφόσον το ποσό που απομένει δεν επαρκεί… Στο σημείο αυτό θα πρέπει να 

γίνει πρόβλεψη επιστροφής των πραγματικών μερίδων και όχι των ονομαστικών. 

Διαφορετικά η είσοδος κεφαλαίων που μπορεί να εξευρεθούν από τα μέλη 

αποθαρρύνεται και αφού δεν είναι δυνατόν να επιστραφούν δεν θα διατεθούν. 

Σημειώνεται ότι οι ονομαστικές μερίδες σύμφωνα με τον νόμο 4430/2016 είναι 

ισόποσες. Ο νόμος ορίζει ότι είναι δυνατή η πιθανότητα αγοράς από ένα μέλος οριακά 

πέντε μεριδίων κατά μέγιστο. Συνεπώς δεν είναι δυνατή για κάποιον η δυνατότητα 

εισαγωγής κεφαλαίου για παράδειγμα 5000€ όταν τα μερίδια είναι ύψους 100 ή 200  

ευρώ έκαστο λόγω της οικονομικής ανομοιομορφίας των υπολοίπων μελών. Έτσι 

αποκλείεται η συμμετοχή μελών με μεγαλύτερη οικονομική δυνατότητα από αυτή των 

υπολοίπων και καλλιεργείται η οριζόντια ισοπέδωση με αποτέλεσμα ο φορέας να 

οδηγείται σε συρρίκνωση. Κατά δε την λύση, επιστρέφονται μόνον οι ονομαστικές 

αξίες και …αν απομένει αδιάθετο ενεργητικό, αυτό περιέρχεται στο Ταμείο Κοινωνικής 

Οικονομίας… Χρειάζεται προφανώς μια διευκρινιστική εγκύκλιος για να εξηγηθεί η 

διαδικασία ανάκτησης του πραγματικού κεφαλαίου σε περιπτώσεις λύσης αλλιώς 

δημιουργείται σκεπτικισμός και αναστολές κεφαλαιακών διευκολύνσεων των μελών 

στον φορέα Κ.Αλ.Ο. στον οποίο συμμετέχουν   

Γενικότερα παρατηρείται ότι ο ισχύων νόμος 4430/2016, δεν εξειδικεύει, αλλά 

συσχετίζει και συγχέει τους φορείς Κ.Αλ.Ο. με συμβατικές επιχειρήσεις. Δεν αναφέρει 

για παράδειγμα το πως θα λειτουργήσουν οι φορείς Κ.Αλ.Ο. δημοκρατικά, δηλαδή με 

ισότητα στις αποφάσεις δεδομένης της υπάρχουσας ανομοιομορφίας στο οικονομικό, 

επαγγελματικό και κοινωνικό προφίλ των μελών. Υπαινίσσεται ενδεχόμενα ή ίσως 

αξιώνει την συνύπαρξη μελών κατόχων κεφαλαίου με άλλα μέλη επισφαλούς 

οικονομικής θέσης που θα είναι οι ωφελούμενοι των φορέων. Ωστόσο έτσι 

δημιουργούνται αναπάντητα ερωτήματα τα οποία θα μπορούσαν να διευκρινιστούν με 

ανάλογες εγκυκλίους, οι οποίες δεν υπάρχουν ακόμη, ώστε να είναι καθαροί οι κανόνες 

«επένδυσης», «επανεπένδυσης» και λειτουργίας. Οι ασάφειες αυτές δημιουργούν 

προκλήσεις και προσκόμματα στην βιώσιμη λειτουργία του τομέα Κ.ΑΛ.Ο. και 
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παραπέμπουν σε μια ουτοπική «κοινωνική» επιχειρηματικότητα όπου συνυπάρχουν  

επενδυτές με ωφελούμενους την οποία ωστόσο ο ίδιος ο νόμος αποτρέπει. Αποτέλεσμα 

είναι η καθυστέρηση ανάπτυξης του τομέα. Ωστόσο από την άλλη μεριά η 

παρατηρούμενη επιτυχία των Κοι.Σ.Π.Ε είναι εξαίρεση στον παραπάνω κανόνα και 

αναδεικνύει και τις προαναφερόμενες ασάφειες και αντιφάσεις. Στους Κοι.Σ.Π.Ε τα 

αρχικά κεφάλαια έχουν διαμορφωθεί σταδιακά με την οικονομική και τεχνική στήριξη 

του υπουργείου Υγείας. Για παράδειγμα η κατ’ αποκλειστικότητα ανάληψη 

συμβάσεων έργων παροχής υπηρεσιών, η απόσπαση και ένταξη ειδικών διοικητικών 

δημοσίων υπάλληλων χωρίς οικονομική επιβάρυνση στους Κοι.Σ.Π.Ε. και η 

παραχώρηση παγίων με δωρεάν ή συμβολικό τίμημα φορέων του δημοσίου αποτελούν 

παράγοντες ανάπτυξης των φορέων Κοι.Σ.Π.Ε. Είναι εμφανές ότι η προαναφερόμενη 

ορθή μεταχείριση δεν περιλαμβάνει τις Κοιν.Σ.Επ. διαφόρων τύπων οι οποίες 

αποτελούν το 90% του αριθμού των φορέων Κ.Αλ.Ο. με αποτέλεσμα να 

παρουσιάζονται σοβαρές δυσχέρειες στην  λειτουργία τους όπως ήδη προαναφέρθηκε.       

 

Παραδείγματα παρεμβάσεων στον ν.4412/16 (Άρθρο 20) 

Το άρθρο 20, «Συμβάσεις ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα» (σύμφωνα με το 

άρθρο 20 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ), σχεδιάστηκε σύμφωνα με τα πρότυπα που έθεσε η 

ΕΕ για την θεσμοθέτηση των κατ’ αποκλειστικότητα δημοσίων συμβάσεων με φορείς 

Κ.Αλ.Ο. Ωστόσο η περιγραφή περιορίζεται στην συμμετοχή φορέων που προσφέρουν 

εργασία σε υποσύνολο των ευπαθών ομάδων όπως οι ψυχικά ασθενείς και σε φορείς 

όπως οι Κοι.Σ.Π.Ε. και οι Κοιν.Σ.Επ. Ευάλωτων  ομάδων (του νόμου 4019/2011).  

Η αναφορά στο εδάφιο 1δ τονίζει ότι … 

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

καταστατικού του, την  επαγγελματική και κοινωνική ένταξη ατόμων με 

αναπηρία ή μειονεκτούντων προσώπων, εφόσον  περισσότεροι από 30% 

των εργαζομένων του φορέα είναι εργαζόμενοι με αναπηρία ή  

μειονεκτούντες εργαζόμενοι... 

και είναι εξαιρετικά ασαφής διότι αναφέρει η έννοια «εργαζόμενοι με αναπηρία» η 

οποία είναι ήδη γενικά κατανοητή στην ελληνική κοινωνία, ενώ η έννοια των 

«μειονεκτούντων» εργαζόμενων δεν ορίζεται σαφώς έως σήμερα. Στην αμέσως 

επόμενη παράγραφο μάλιστα αναφέρει επίσης… 

Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να προβλέπουν την εκτέλεση των 

δημόσιων συμβάσεων στο  πλαίσιο προγραμμάτων προστατευμένης 
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απασχόλησης, εφόσον περισσότεροι από 30% των  εργαζομένων στα 

προγράμματα αυτά είναι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεκτούντες  

εργαζόμενοι. 

αναφέροντας την δυνατότητα μόνο (μπορούν) και όχι την υποχρεωτικότητα ενώ 

αφήνουν και πάλι τον ορισμό «μειονεκτούντες εργαζόμενοι» ασαφή και χωρίς 

περιγραφή. Συνέπεια τούτου, οι δημόσιοι φορείς αποφεύγουν να «ερμηνεύσουν» οι 

ίδιοι την «μειονεξία» και να μην αναθέτουν σε άλλους φορείς εκτός των Κοι.Σ.Π.Ε. 

έργα ώστε να μην απορριφθούν εκ των υστέρων οι πληρωμές από την αποκεντρωμένη 

διοίκηση.   

Συνεπώς είναι αναγκαία η επαναδιατύπωση του άρθρου και εναρμόνιση του με 

τον κανονισμό 651/2014 (17ης Ιουνίου 2014) και το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου της 10ης Σεπτεμβρίου 2015 όπου σαφώς αναφέρεται ότι οι 

μειονεκτούσες ομάδες εκτός από τα άτομα με αναπηρίες, είναι …οι νέοι, οι εργαζόμενοι 

μεγαλύτερης ηλικίας, οι γυναίκες, οι μακροχρόνια άνεργοι και οι εργαζόμενοι που 

βρίσκονται σε μειονεκτική θέση…(π.χ. με πολιτισμικά αίτια) 

Επιπλέον, είναι απαραίτητο να ενεργοποιηθεί η «παγωμένη» 4η παράγραφος του 

άρθρου που αναφέρει ότι…   

Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται κατόπιν πρότασης των Υπουργών 

Εσωτερικών και  Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης 

και Τουρισμού, Εργασίας, Κοινωνικής  ασφάλισης και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης και Οικονομικών καθορίζονται: 

α) το κατώτατο ποσοστό των συμβάσεων τις οποίες οι αναθέτουσες 

αρχές αναθέτουν  υποχρεωτικά δυνάμει του παρόντος άρθρου και ο 

τρόπος υπολογισμού του, 

β) τα είδη και οι κατηγορίες των συμβάσεων του παρόντος άρθρου, 

γ) οι ειδικότεροι όροι ανάθεσης των συμβάσεων του παρόντος άρθρου, 

δ) διαφορετικό ελάχιστο ποσοστό εργαζομένων που ανήκουν σε ευπαθείς 

ομάδες του πληθυσμού,  εφόσον ορίζεται ανώτερο από το 30% και 

οποιοδήποτε άλλο σχετικό θέμα.  

 

3 Δημιουργία κεντρικού φορέα οικονομικής στήριξης του τομέα Κ.Αλ.Ο.   

Η απουσία του ταμείου Κοινωνικής Οικονομίας που προβλέφθηκε στον νόμο 

4430/2016 (παρ.1 άρθρ. 10) και έκτοτε δεν τηρήθηκε δυσκολεύει την λειτουργία των 



 

83 
 

φορέων οι οποίοι κατά κανόνα στερούνται αρχικών κεφαλαίων και ρευστότητας για τις 

βασικές επιχειρησιακές τους λειτουργίες. Για παράδειγμα οι φορείς ακόμη και να 

μπορούσαν να συμμετέχουν σε συμβάσεις δεν δύνανται να το κάνουν, λόγω της 

δυσκολίας κατοχής εγγυητικών επιστολών οι οποίες για την έκδοση τους από τις 

τράπεζες απαιτούν κεφάλαια ή δεσμεύουν ρευστότητα. Επίσης στην σπάνια περίπτωση 

που οι φορείς καταφέρουν να συμμετέχουν σε δημόσιες συμβάσεις, πρέπει να 

περιμένουν πολλούς μήνες για την πληρωμή τους από τις αναθέτουσες αρχές (δημόσιοι 

φορείς και ΟΤΑ), ενώ οι ίδιοι είναι υποχρεωμένοι να εξοφλούν την μισθοδοσία, τις 

εργοδοτικές εισφορές αλλά και τον φόρο όπως οι υπόλοιπες επιχειρήσεις. Συνεπώς η 

απουσία ρευστότητας απαιτεί την παρουσία του ταμείου της Κοινωνικής Οικονομίας) 

διαφορετικά οι φορείς Κ.Αλ.Ο. δυσκολεύονται σημαντικά να συμμετέχουν σε 

δημόσιες συμβάσεις.  

Οι μικροπιστώσεις είναι επίσης ένας τομέας που θα μπορούσε να υποστηριχθεί 

από το ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας. Ο ισχύων νόμος 4701/2020 περί 

μικροπιστώσεων περιοριστικά θεσμοθετεί και περιγράφει τους εν δυνάμει πιστωτικούς 

φορείς. Ωστόσο στην πράξη, οι φορείς αυτοί βλέπουν τον θεσμό των μικροπιστώσεων 

κυρίως με οικονομικά κριτήρια και δεν λαμβάνουν υπόψη την ειδική σύνθεση και 

τρόπο λειτουργίας των φορέων Κ.Αλ.Ο. Είναι ουσιώδης συνεπώς για την λειτουργία 

των φορέων, η δημιουργία και παρουσία εξειδικευμένου φορέα μικροπιστώσεων αλλά 

και χορηγήσεων αρχικού κεφαλαίου κίνησης των Κοι.Σ.Π.Ε., Κοιν.Σ.Επ και ΣυνΕργ. 

Eίναι βεβαίως ευνόητο ότι για κάθε είδους σχετική στήριξη απαιτείται η συμπερίληψη 

μιας κοινά συμφωνημένης ρήτρας ανάπτυξης και του βαθμού επιτυχίας των δράσεων 

κοινωνικής ωφέλειας και εργασιακής ένταξης μειονεκτούντων εργαζομένων. Ένα άλλο 

σημείο συζήτησης για την οικονομική στήριξη των φορέων Κ.Αλ.Ο. είναι η δημιουργία 

κινήτρων συγχώνευσης τους ή/και συμμετοχής τους σε συμπράξεις με εξωστρέφεια. 

Ωστόσο τα υφιστάμενα προγράμματα (ΕΣΠΑ) δεν είναι σχεδιασμένα για τις 

δυνατότητες και τον χαρακτήρα λειτουργίας των φορέων Κ.Αλ.Ο. Συνεπώς η 

αναγκαιότητα διαφορετικών τρόπων στήριξης των φορέων Κ.Αλ.Ο. από ένα ταμείο 

Κοινωνικής Οικονομίας το καθιστά την ίδρυση του μεγίστης σημασίας για το μέλλον 

του τομέα Κ.Αλ.Ο. Θα λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες στην στόχευση των φορέων 

Κ.Αλ.Ο. όπως ορίζονται στο 2ο άρθρο του νόμου 4430/2016 και αναφέρονται και 

παραπάνω.  
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4 Θεσμικός σχεδιασμός και λειτουργία εκπαιδευτικού πλαισίου για την Κ.Αλ.Ο.  

Η εκπαίδευση και κατάρτιση είναι μια πολύ σημαντική και απαραίτητη διαδικασία για 

την σύγκλιση των ορισθέντων από τον νόμο και της εφαρμογής τους στους φορείς του 

τομέα Κ.Αλ.Ο. ώστε να επιτευχθεί η διάχυση αλλά και να αντιμετωπιστούν οι 

διαπιστούμενες ασάφειες.  

Για παράδειγμα θεωρείται απαραίτητος σχεδιασμός για παράδειγμα εξάμηνων 

προγραμμάτων εκπαίδευσης, δύο τουλάχιστον, που θα στοχεύουν στην επιχειρηματική 

δράση και την διαχείριση μικρού μεγέθους κοινωνικών επιχειρήσεων για τα μέλη των 

φορέων Κ.Αλ.Ο. Αποτελεί αναγκαίο εφόδιο πριν και κατά την ίδρυση των φορέων 

αλλά και στην διάρκεια της λειτουργίας τους. Η εκπαιδευτική παρέμβαση σε 

συνδυασμό με την προαναφερόμενη ως άνω οικονομική στήριξη, θα διευκολύνει τη 

διαχειριστική τους δυνατότητα (επάρκεια). Για τον ορθό σχεδιασμό του όμως είναι 

σημαντικό να γίνει κατανοητό το γεγονός της οικονομικής δυσχέρειας των μελών των 

φορέων. Ως εκ τούτου οι εκπαιδευόμενοι στην διάρκεια των προτεινόμενων και 

αναγκαίων  προγραμμάτων εκπαίδευσης θα πρέπει ταυτόχρονα να στηρίζονται 

οικονομικά. Η στήριξη αυτή είναι αναγκαία ώστε να μην διασπώνται από την 

εκπαίδευση, να μην εξέρχονται πρόωρα των προγραμμάτων και να έχουν τους πόρους, 

ώστε να αντιμετωπίζουν τα ζητήματα επιβίωσης των ιδίων και των οικογενειών τους.  

Συνεπώς ο σχεδιασμός αφορά σε ολιστικά υποστηριζόμενη εκπαίδευση με 

μηνιαίο επίδομα των εκπαιδευομένων τουλάχιστον στο ύψος του επιδόματος ανεργίας. 

Για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας και των ουσιαστικών παραδοτέων θα μπορούσε 

να προβλεφθεί μια ρήτρα διακοπής της στήριξης η οποία θα σχετίζεται με την 

ουσιαστική συμμετοχή και την εστίαση του εκπαιδευομένου στο εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα. Φαίνεται άλλωστε αναγκαία σε επόμενο στάδιο, η ίδρυση τμήματος ή 

ανεξάρτητου φορέα δευτεροβάθμιας προπτυχιακής εκπαίδευσης (π.χ. ΕΠΑΛ) ή ακόμη 

και η διαμόρφωση ενός πλαισίου για την ύπαρξη «Ακαδημίας Κοινωνικής 

Επιχειρηματικότητας». Για την κατάρτιση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος σπουδών 

θα μπορούσαν να συνεργαστούν τα ΑΕΙ σε συνεργασία με στελέχη και ειδικούς 

ερευνητές της Κ.Αλ.Ο. Στην εκπαίδευση αυτή θα μπορούσαν να μαθητεύσουν τα μέλη 

- στελέχη των νέων αλλά και ώριμων φορέων Κ.Αλ.Ο. αλλά και μέλη της δημόσιας 

διοίκησης (μετεκπαίδευση) ειδικότερα όσοι εμπλέκονται σε δράσεις και πρωτοβουλίες 

για την ή μέσω της Κ.Αλ.Ο. 
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5 Επαναδημοσίευση της πρόσκλησης ίδρυσης των Κέντρων Στήριξης 

Κ.Αλ.Ο.  

Η ανάγκη για ύπαρξη και λειτουργία φορέων στήριξης που θα έχουν την τεχνογνωσία 

και το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό ώστε να παρέχουν ποιοτικές και 

αποτελεσματικές υπηρεσίες συμβουλευτικής προς τις κοινωνικές επιχειρήσεις είναι 

αδιαμφισβήτητο. Η πρώτη απόπειρα της πολιτικής ηγεσίας το 2018 για σύσταση 

τέτοιου είδους υποστηρικτικών φορέων κατά γενική ομολογία ήταν ανεπιτυχής. Αυτό 

έχει ως αποτέλεσμα τη γενική δυσπιστία του πεδίου αναφορικά με τη ικανότητα της 

πολιτείας να αφουγκραστεί τις ανάγκες των Κοινωνικών Επιχειρήσεων και να 

οργανώσει μέσω ενός συνεκτικού και καινοτόμου στρατηγικού σχεδίου τα εργαλεία 

εκείνα τα οποία θα στηρίξουν την προσπάθεια για ανάπτυξη του Τομέα. 

Από τους φορείς της έρευνας αυτής προτάθηκε η άμεση επανάληψη της 

προσπάθειας με δημοσίευση μιας βελτιωμένης και επικαιροποιημένης πρόσκλησης με 

γεωγραφική ανάπτυξη των κέντρων στήριξης ανάλογη του πληθυσμού των φορέων14. 

Η βιωσιμότητα των κέντρων αυτών πρέπει να στηριχθεί αποκλειστικά στην 

χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και όχι από εθνικούς πόρους 

διαφορετικά θα οδηγηθεί σε ματαίωση όπως η προηγούμενη προσπάθεια. Για να 

εξασφαλιστεί λοιπόν η βιωσιμότητα των Κέντρων Στήριξης πρέπει η χρηματοδότηση 

να είναι εξασφαλισμένη. Επίσης θα πρέπει να αποφευχθούν λάθη του παρελθόντος 

όπως η έλλειψη δημοσιότητας του έργου των  κέντρων στήριξης και να σχεδιαστούν 

κίνητρα συμμετοχής των φορέων Κ.Αλ.Ο. και συνεργασίας τους με τα επιλεγμένα 

Κέντρα Στήριξης από την προτεινόμενη δράση. Εκτός της εξασφάλισης της 

οικονομικής βιωσιμότητας των κέντρων στήριξης μέσω επαρκούς και 

αποτελεσματικής χρήσης των ευρωπαϊκών πόρων, ένας σημαντικός παράγοντας 

επιτυχίας του εγχειρήματος είναι η κατανόηση της αναγκαιότητας τους από την 

κοινωνία και τους φορείς Κ.Αλ.Ο.  

                                                             
14 Σήμερα τα κέντρα στήριξης της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας είναι μόνον 11 ήτοι: από 
ένα στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Κέρκυρα, Λευκάδα, Βόλος, Κόρινθος, Κιάτο, Λέσβος και δύο 

στην Κρήτη (Ηράκλειο και Χανιά)  

https://kentrostirixiskalo.online/wp-content/uploads/2021/07/catalogue-web.pdf  

Ο αριθμός των κέντρων στήριξης που προβλεπόταν στην πρόσκληση της 31-07-2018 ήταν σχετικός με 

την πληθυσμιακή κάλυψη των φορέων Κ.Αλ.Ο. της κάθε περιφέρειας και έφτανε στους 89 φορείς.  

 https://www.espa.gr/Lists/Proclamations/Attachments//4009/ΩΣΥΟ465ΧΙ8-

ΜΘ4_PROSKL_KALO.pdf   

https://kentrostirixiskalo.online/wp-content/uploads/2021/07/catalogue-web.pdf
https://www.espa.gr/Lists/Proclamations/Attachments/4009/%CE%A9%CE%A3%CE%A5%CE%9F465%CE%A7%CE%998-%CE%9C%CE%984_PROSKL_KALO.pdf
https://www.espa.gr/Lists/Proclamations/Attachments/4009/%CE%A9%CE%A3%CE%A5%CE%9F465%CE%A7%CE%998-%CE%9C%CE%984_PROSKL_KALO.pdf
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Μέσω αυτή της δράσης θα επέλθει η αναγκαία ποιοτική αναβάθμιση των 

δεξιοτήτων των μελών των Κοινωνικών Επιχειρήσεων. Οι φορείς Κ.Αλ.Ο. θα 

στελεχώνονται από άτομα τα οποία έχουν τις γνώσεις και την εκπαίδευση για να 

ανταποκριθούν στις ιδιαίτερες ανάγκες των επιχειρήσεών. Έτσι θα καταφέρουν να 

επιχειρούν εντός του σύγχρονου ανταγωνιστικού περιβάλλοντος και θα αντέξουν στο 

χρόνο, θα είναι δηλαδή οικονομικά και επιχειρησιακά βιώσιμες. Για γίνει εφικτή η 

προσέλευση των φορέων στα κέντρα στήριξης θα πρέπει να αποκατασταθεί η χαμένη 

αξιοπιστία της πολιτείας λόγω των αποτυχιών του παρελθόντος. Θα πρέπει να 

προσφέρει σοβαρά κίνητρα στους φορείς Κοινωνικής Οικονομίας να συνεργαστούν με 

τα Κέντρα Στήριξης. Συνεπώς, η δράση αυτή θα πρέπει να συνδυαστεί με την 

οικονομική στήριξη των φορέων ώστε ο κύκλος της συνεργασίας με τα κέντρα 

στήριξης να ολοκληρωθεί με την δημιουργία πραγματικών επιχειρηματικών έργων. 

Είναι βεβαίως αντιληπτό ότι για να αποκτήσει πρόσβαση μια Κοινωνική Επιχείρηση 

σε επιδοτούμενα κεφάλαια με την στήριξη του κράτους θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει 

την αναγκαία εκπαίδευση η οποία θα προσφέρεται από το Κέντρο Στήριξης της 

ευρύτερης περιοχής της. Έτσι οι Κοινωνικές Επιχειρήσεις που θα λάβουν τεχνική 

υποστήριξη από τα κέντρα στήριξης θα πληρούν τα κριτήρια και θα έχουν τα 

χαρακτηριστικά για χρηματοδότηση για να γίνουν βιώσιμες. Είναι εύλογο, οι 

χρηματοδοτήσεις να παρέχονται σε υγιείς και βιώσιμους φορείς.   

Μια επίσης σημαντική παράμετρος η οποία εκφράστηκε σχεδόν από το σύνολο 

των Κοινωνικών Επιχειρήσεων που έλαβαν μέρος στην έρευνα είναι η διαφάνεια στη 

λειτουργία των Κέντρων Στήριξης. Επιπροσθέτως υπογραμμίστηκε η ανάγκη για 

έλεγχο και συνεχή αξιολόγηση και αποτίμηση του έργου των φορέων στήριξης έτσι 

ώστε να εξασφαλίζεται ότι το έργο τους συνάδει με το σκοπό σύστασής τους καθώς 

επίσης και ότι η λειτουργία τους χαρακτηρίζεται από αξιοκρατία και κοινωνικό όφελος. 

Συνεπώς προτείνεται η θέσπιση παραδοτέων σε ετήσια βάση και έλεγχος αυτών 

από εξειδικευμένα στελέχη του Υπουργείου Εργασίας. Οι εκθέσεις των Κέντρων 

Στήριξης, καθώς και οι εκθέσεις αξιολόγησης των Παραδοτέων από τη μεριά του 

Υπουργείου θα πρέπει να αναρτώνται στο Διαδίκτυο και να είναι προσβάσιμες προς 

όλους. Σημαντικό και ιδιαίτερης βαρύτητας κριτήριο στις εκθέσεις αξιολόγησης 

συνιστάται να είναι αυτό τής ύπαρξης σημαντικού Κοινωνικού Αντικτύπου στο έργο 

των Κέντρων Στήριξης. Να λαμβάνονται δηλαδή υπόψη εν γένει τα αποτελέσματα της 

λειτουργίας τους και η ποιοτική προσφορά συμβουλευτικών υπηρεσιών προς όσο το 

δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό Κοινωνικών Επιχειρήσεων. 
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Τέλος, η  συνεισφορά και συμβουλευτική στήριξη των Κέντρων Στήριξης για 

την προώθηση της περιφερειακής και εθνικής οργάνωσης και δικτύωσης των φορέων 

θα πρέπει να επικεντρώνεται τόσο σε επίπεδο στήριξης των δευτεροβάθμιων ενώσεων 

όσο και αυτών που ανήκουν στην τριτοβάθμια ομοσπονδία ενώσεων. Με λίγα λόγια τα 

Κέντρα Στήριξης καλούνται να υποστηρίξουν όχι μόνο τις Κοινωνικές Επιχειρήσεις 

αλλά και τις ενώσεις και οργανώσεις δικτύωσης αυτών.  

 

6 Διοικητική αναδιοργάνωση της Κ.Αλ.Ο. 

Οι φορείς της ΚΑΑ αναφέρονται στην ανάγκη βελτίωσης των διοικητικών 

διαδικασιών που σχετίζονται με τις καθημερινές συναλλαγές των Κοινωνικών 

Επιχειρήσεων με δημόσιους φορείς, γεγονός που θα συνέβαλε σημαντικά στη 

διασφάλιση αποτελεσματικότερου επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Μια καλύτερη 

οργάνωση της διεύθυνσης Κ.Αλ.Ο. του Υπουργείου Εργασίας μπορεί να επιτύχει 

εξοικονόμησης χρόνου και χαμένων χρημάτων. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με όσα 

προκύπτουν από την έρευνα είναι ότι ένας ήδη ιδρυμένος φορέας ΚΑΟ πρέπει να 

ακολουθεί απαρχαιωμένες και άκρως γραφειοκρατικές διαδικασίες για την 

καταχώριση ή/και την ενημέρωση των εγγράφων που αποστέλλονται σε ποικίλες 

δημόσιες αρχές ή τράπεζες. Είναι μια σειρά εργασιών που μπορεί κάποιος να κάνει πιο 

γρήγορα χρησιμοποιώντας νέες τεχνολογίες, δηλαδή με την ψηφιοποίηση των 

διαδικασιών για παράδειγμα, χωρίς την υποβολή έντυπων αντιγράφων ή σαρωμένων 

εγγράφων στη διεύθυνση Κ.Αλ.Ο για την ανανέωση του ετήσιου πιστοποιητικού 

μέλους μητρώου Κ.Αλ.Ο. Η διεύθυνση Κ.Αλ.Ο  μπορεί να τα ζητήσει και να τα πάρει 

απευθείας από τις οικονομικές ή ασφαλιστικές δημόσιες αρχές ή τα Ειρηνοδικεία και 

τα Πρωτοδικεία της χώρας. 

Η έλλειψη ειδικών μηχανισμών κρατικής στήριξης των φορέων της Κ.Αλ.Ο  

αποτελεί μείζονα πρόκληση και φαίνεται ότι είναι δύσκολο έργο. Η ύπαρξη ενός 

σημείου «διεπαφής», που θα αποτελεί τον συνδετικό κρίκο του Υπουργείου με το 

οικοσύστημα της Κ.Αλ.Ο, αποτελεί επιτακτική ανάγκη. Αυτό το σημείο «επαφής» όχι 

μόνο θα είναι ένα ανοιχτό «αυτί» που ακούει καλύτερα τις ανάγκες του χώρου αλλά θα 

βοηθούσε ουσιαστικά τους φορείς σε σημαντικά θέματα που τους απασχολούν. Είναι 

απαραίτητο όμως οι παραπάνω προτεινόμενοι μηχανισμοί να στελεχώνονται από 

εξειδικευμένο προσωπικό που θα γνωρίζει σε βάθος και συγκεκριμένα τα θέματα που 

αφορούν τον Τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας. Επιπροσθέτως θα είναι σε θέση να 
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προτείνει αποτελεσματικές λύσεις προς τα πάνω αλλά και να αναπτύξει εκείνους τους 

απαραίτητους συνδέσμους συνεχούς ανατροφοδότησης σχετικά με τις ανάγκες των 

φορέων του τομέα από τα κάτω. Την δημιουργία του σημαντικού αυτού σημείου 

επαφής μπορεί υποστηρίξει οργανωτικά η Ειδικής Γραμματείας για την Κοινωνική 

Οικονομία που προτείνεται να επανιδρυθεί αφού καταργήθηκε έξαφνα το 2019 από την 

νέα πολιτική ηγεσία. Το έργο της ήταν πολύπλευρο και εστιαζόταν εκτός από την 

αποτύπωση της κατάστασης του πεδίου αλλά και την εξεύρεση λύσεων όσον αφορά τα 

ειδικότερα προβλήματά του.  

Η έρευνα αποκαλύπτει επίσης αίτημα από τους φορείς της Κοινωνικής 

Οικονομίας για ίδρυση και λειτουργία στο μέλλον ενός θεματικού επιμελητηρίου. Θα 

λειτουργεί αποκλειστικά για τους φορείς της Κ.Αλ.Ο. με σκοπό την καλύτερη 

εξυπηρέτηση και υποστήριξη των αναγκών τους και τη βελτιστοποίηση του 

συντονισμού των ενεργειών που σχετίζονται με χρηματοδοτικά εργαλεία και 

εκπαιδευτικά προγράμματα. Αυτό το Επιμελητήριο Κοινωνικής Οικονομίας σε 

συνεργασία με την ειδική γραμματεία Κοινωνικής Οικονομίας και σε συνεχή 

συνεννόηση με τους ενώσεις της κοινωνικής οικονομίας θα συνδιαμορφώνει το 

πλαίσιο παρεμβάσεων και τα προτεινόμενα πακέτα προς τα πάνω. 

 

7 Μέτρηση του κοινωνικού αντικτύπου των φορέων Κ.Αλ.Ο. 

Η μέτρηση του κοινωνικού αντικτύπου διαχρονικά συνιστά μια πρόκληση. Έχουν 

αναπτυχθεί παγκοσμίως αρκετά εργαλεία τα οποία σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό 

καταφέρνουν να αποτυπώσουν το κοινωνικό αποτέλεσμα της δραστηριοποίησης ενός 

φορέα. Εργαλεία τέτοιου τύπου έχουν αναπτυχθεί και στη χώρα μας. Δυστυχώς όμως 

είτε δεν ολοκληρώθηκαν είτε δεν λειτούργησαν στην πράξη για διάφορους λόγους 

όπως για παράδειγμα η ασάφεια ή απουσία διάχυσης των αντιλήψεων κοινωνικής 

λογοδοσίας και η ασαφής αναφορά του κοινωνικού αντικτύπου στον νόμο 4430/16. 

Επιπλέον παρατηρείται απουσία σχετικής κουλτούρας στους ΟΤΑ και στο δημόσιο 

ειδικότερα κατά την διαδικασία επιλογής συνεργασίας τους σε δημόσιες συμβάσεις με 

φορείς Κ.Αλ.Ο. με βάση τις κοινωνικές τους επιδόσεις. Απαιτείται συνεπώς η 

ανάπτυξη ενός αποδεκτού συνεκτικού και αποτελεσματικού εργαλείου μέτρησης του 

κοινωνικού αντικτύπου ούτως ώστε αυτό να μπορεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο 

εργαλείο στα χέρια της πολιτείας και ένας χρήσιμος οδηγός για τις ίδιες τις κοινωνικές 

επιχειρήσεις και τους πολίτες. Το εργαλείο αυτό θα πρέπει να είναι προσβάσιμο σε 
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όλους μέσω του διαδικτύου, έτσι οποιοσδήποτε πολίτης ή φορέας να μπορεί να το 

συμβουλευθεί. Η ύπαρξη ενός αποτελεσματικού εργαλείου μέτρησης του κοινωνικού 

αντικτύπου θα συμβάλει στην αντικειμενικότερη αξιολόγηση των φορέων του πεδίου 

οι οποίοι ενδεχομένως επιθυμούν να συμμετέχουν σε επιδοτούμενα προγράμματα 

απασχόλησης. 

Με σκοπό να αρθεί η γενικότερη δυσπιστία που χαρακτηρίζει τους φορείς του 

πεδίου όσον αφορά τη συμμετοχή τους σε τέτοιου είδους εργαλεία αξιολόγησης πρέπει 

να δοθούν ξεκάθαρα κίνητρα όπως αυτό της συμμετοχής σε εθνικά και ευρωπαϊκά 

προγράμματα. Κατόπιν τούτου κανένας φορέας δεν θα μπορεί να καταθέσει φάκελο 

συμμετοχής χωρίς να έχει αποτυπώσει τα απαραίτητα στοιχεία που αφορούν στη 

δραστηριοποίηση του και τα οποία οδηγούν στην αξιολόγηση του κοινωνικού του 

αντικτύπου. Επίσης φορείς που συμμετέχουν στη μέτρηση μπορούν να έχουν 

πρόσβαση σε σεμινάρια και προγράμματα κατάρτισης που θα αφορούν στη συμμετοχή 

τους σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα καθώς και δυνατότητα απόκτησης σήματος 

φορέα με σημαντικό κοινωνικό αντίκτυπο (social Economy labels / certification 

schemes). 

Σημαντικός παράγοντας εξασφάλισης της επιτυχίας των ανωτέρω είναι ο 

ξεκάθαρος ορισμός του τί είναι κοινωνικός απολογισμός και ποιες οι διαδικασίες για 

την επιστημονικά ορθή και αντικειμενική μέτρησή του. Δεδομένου ότι η πλειονότητα 

των φορέων δεν έχει τις ειδικές γνώσεις αναφορικά με το συγκεκριμένο θέμα μεγάλη 

σημασία αποκτά η ενημέρωση και εκπαίδευση των φορέων σχετικά. Οι ενδεδειγμένες 

εκπαιδευτικές παρεμβάσεις ενδέχεται να προσφέρονται είτε διαδικτυακά είτε δια 

ζώσης σε Κέντρα Δια Βίου Μάθησης ή σε δημόσια ΙΕΚ (ΔΙΕΚ) ή σχολές του ΟΑΕΔ. 

Η χρηματοδότηση δύναται να προέλθει από πόρους του ΕΣΠΑ ή εκπαιδευτικά 

προγράμματα όπως το Erasmus+. Σημαντικότερο όλων δε, είναι η ξεκάθαρη 

αποτύπωση ενός γενικά αποδεκτού ορισμού από πλευράς πολιτείας όσον αφορά του τι 

εννοούμε με την έννοια κοινωνικός απολογισμός και ποια η διαδικασία μέτρησης 

αυτού. Σημαντική κρίνεται η συνεισφορά των Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων στην 

επιστημονική εννοιολογική τεκμηρίωση και την κατασκευή ενός αξιόπιστου 

εργαλείου. 

Η διάχυση των αξιών και της χρησιμότητας του κοινωνικού αντικτύπου είναι 

εξαιρετικά σημαντική όχι μόνο για τους φορείς που ανήκουν στην Κοινωνική 

Οικονομία αλλά αφορά εξίσου το ευρύ κοινό. Είναι σημαντικό να γνωρίζουν όλοι ότι 

η ύπαρξη ισχυρού κοινωνικού αντικτύπου οδηγεί σε θετικά αποτελέσματα σε τοπικό 
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κυρίως επίπεδο σε όρους απασχόλησης και ανάσχεσης της ανεργίας και ως εκ τούτου 

το κοινωνικό αποτύπωμα κάθε επιχείρησης είναι σημαντικό να μετριέται και να 

αξιολογείται συνεχώς και αδιαλείπτως. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι σε αυτή τη 

πορεία θα συμβάλουν σημαντικά και οι διαμορφούμενες συμπράξεις φορέων οι οποίες 

παράγουν πολλαπλασιαστικό και ενισχυμένο κοινωνικό αποτύπωμα και άρα η σημασία 

της δικτύωσης των ίδιων των φορέων είναι κρίσιμη. 

Είναι σημαντικό επίσης οι ίδιοι οι πολίτες να μπορούν να συμμετέχουν ενεργά 

στην αξιολόγηση του κοινωνικού αντίκτυπου έτσι ώστε το ίδιο το εργαλείο να μην 

αυτοπεριορίζεται σε μια μονόπλευρη αποτύπωση του κοινωνικού αποτελέσματος αλλά 

να συμπεριλαμβάνει την ανατροφοδότηση που προέρχεται από την ίδια την κοινωνία 

και πρακτικά να είναι σε θέση να εκφράζει το πώς αυτή την εκλαμβάνει. Εκδηλώσεις 

σε τοπικό επίπεδο που θα αφορούν στη διάχυση και την προώθηση της σημασίας του 

κοινωνικού αντικτύπου έχουν ιδιαίτερη αξία. 

Τέλος για να εξασφαλιστεί η αντικειμενικότητα του εργαλείου ο σχεδιασμός 

του πρέπει να χαρακτηρίζεται από αυστηρά πρότυπα ελέγχου και αντικειμενικότητας 

τα οποία θα έχουν προκύψει από εκτεταμένη διαβούλευση με τους φορείς και 

παράλληλη σύσταση τεχνικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων η οποία θα έχει 

καθοδηγητικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα.  

 

8 Σχεδιασμός στοχευμένων πολιτικών απασχόλησης μέσω των φορέων  

Κ.Αλ.Ο.  

Οι φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας οικονομίας μέσω της δραστηριοποίησής τους 

προωθούν ένα μοντέλο απασχόλησης το οποίο στηρίζεται στη δημοκρατική διοίκηση, 

την ισότητα, την αποδοχή της διαφορετικότητας και τη συνεργατική οικονομική 

οργάνωση. Η αξία αυτού του μοντέλου και η βαρύτητα που αποδίδεται στην 

αξιοποίηση της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε 

διεθνές επίπεδο στην κοινωνική και εργασιακή ένταξη ατόμων που ανήκουν σε ειδικές 

και ευάλωτες ομάδες είναι ιδιαίτερα σημαντική. Οι Φορείς του πεδίου μπορούν να 

μετατραπούν -μέσω μιας δέσμης στοχευμένων πολιτικών- σε κοινωνούς της 

φιλοσοφίας που διέπει τις αρχές της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας και να 

συμβάλλουν ουσιαστικά στην αντιμετώπιση της ανεργίας και του κοινωνικού 

αποκλεισμού αλλά και να αποτελέσουν θερμοκοιτίδες ανάπτυξης νέων εν δυνάμει 

Κοινωνικών Επιχειρηματιών. 
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Ωστόσο θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι οι φορείς της Κοινωνικής Οικονομίας 

λόγω της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας αλλά και λόγω του ότι ως φορείς δεν είναι 

ιδιαίτερα ανταγωνιστικοί σε σχέση με τις συμβατικές επιχειρήσεις. Συνεπώς, η 

εφαρμογή πολιτικών απασχόλησης -που θα επιδοτεί την απασχόληση ατόμων που 

ανήκουν σε ειδικές και ευάλωτες ομάδες- σε φορείς του πεδίου προβλέπεται να έχει 

θετικές επιπτώσεις τόσο στο επίπεδο της μείωσης της ανεργίας όσο και σε αυτό της 

αύξησης της παραγωγικότητας των ίδιων των Κοινωνικών Επιχειρήσεων. 

Η συμμετοχή Κοινωνικών Επιχειρήσεων σε προσκλήσεις που αφορούν σε 

προγράμματα που στόχο έχουν τη μείωση της ανεργίας και την αύξηση της 

απασχολησιμότητας είναι επιβεβλημένη. Και ενώ οι Κοινωνικές Επιχειρήσεις μπορούν 

και αυτή τη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές να συμμετέχουν σε προγράμματα 

απασχόλησης όπως αυτά του ΟΑΕΔ ωστόσο αυτά είτε δεν είναι γνωστά είτε οι όροι 

συμμετοχής είναι τις περισσότερες φορές απαγορευτικοί για τις ίδιες. Οι φορείς 

Κοινωνικής Οικονομίας θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ευνοϊκότερα σε σχέση με τις 

συμβατικές επιχειρήσεις ειδικά όσον αφορά προγράμματα απασχόλησης ειδικών και 

ευάλωτων ομάδων. 

Στο πλαίσιο αυτό πολύ σημαντικός κρίνεται ο σχεδιασμός εργαλείων 

αξιολόγησης της πορείας των ωφελουμένων αλλά και των ίδιων των φορέων 

υλοποίησης. Τα προγράμματα θα πρέπει να στηρίζονται στη φιλοσοφία του μοντέλου 

της υποστηριζόμενης απασχόλησης προσαρμοσμένου στις ανάγκες ενός γενικότερου 

πληθυσμού. Η πορεία των ωφελούμενων στο πρόγραμμα θα πρέπει να αξιολογείται 

συνεχώς και να επαναπροσδιορίζεται η στρατηγική και ο οδικός χάρτης που θα αφορά 

στην πορεία απασχόλησης του κάθε ατόμου ξεχωριστά ανάλογα με τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά του εργασιακού του προφίλ και την πορεία εργασιακής του ένταξης.  

Τα εργαλεία αξιολόγησης των φορέων θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από διαφάνεια 

και αξιοκρατία και να αποτυπώνουν αντικειμενικά τον κοινωνικό αντίκτυπο και το 

κοινωνικό όφελος από την απασχόληση των ωφελουμένων σε κάθε φορέα. Φορείς οι 

οποίοι συγκεντρώνουν διαχρονικά υψηλή βαθμολογία και θετικές αξιολογήσεις θα 

μπορούν να συμμετέχουν σε μεγαλύτερα έργα για την ενίσχυση της απασχόλησης. 

Συμπράξεις φορέων κοινωνικής οικονομίας θα μπορούν να αξιολογούνται συνολικά 

λαμβάνοντας υπόψη τόσο τη συνολική όσο και τις επιμέρους βαθμολογίες αλλά και τη 

δυναμική και τις προοπτικές της σύμπραξης. 

Η συμβολή του ΟΑΕΔ στο σχεδιασμό προγραμμάτων πολιτικών απασχόλησης 

είναι εξίσου σημαντική και θα πρέπει να επικεντρωθεί σε δύο άξονες:  
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α. στη διάχυση και διάδοση της πληροφορίας για τα προγράμματα αυτά στους 

φορείς του πεδίου, την οργάνωση σεμιναρίων και αντίστοιχης εκπαίδευσης που θα 

αφορά στις απαιτήσεις και τις  προϋποθέσεις συμμετοχής καθώς και στην εκπαίδευση 

για την κατάρτιση του φακέλου. Οι φορείς του πεδίου αυτή τη στιγμή δεν έχουν ούτε 

την τεχνογνωσία αλλά ούτε και την πληροφόρηση για συμμετοχή σε τέτοιου είδους 

προγράμματα.  

β. στη διαμόρφωση ενός ευνοϊκότερου πλαισίου για την ένταξη Κοινωνικών 

Επιχειρήσεων σε αυτά ή και να αναπτύξει προγράμματα αποκλειστικά για φορείς που 

ανήκουν στο πεδίο της Κοινωνικής Οικονομίας. 

Οι παραπάνω δράσεις θα μπορούσε να χρηματοδοτηθούν μέσω του νέου ΕΣΠΑ 

ή και να συνδεθεί με χρηματοδοτικά εργαλεία της Ε.Ε. που αφορούν σε φορείς του 

τομέα. 
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Παραρτήματα 

Παράρτημα 1 

Στην έρευνα αυτή έλαβαν συνολικά μέρος 4 διαφορετικοί τύποι φορέων δηλαδή 

Κοιν.Σ.Επ. και των τριών κατευθύνσεων (ΣΚΩ, Ένταξης Ειδικών, Ένταξης Ευάλωτων 

ομάδων) Κοι.Σ.Π.Ε., ένα Σωματείο και δύο ΑμΚΕ και είναι ονομαστικά οι παρακάτω 

ανά περιοχή:  

ΑΤΤΙΚΗ (δεκαπέντε φορείς και τρεις διαφορετικοί τύποι). Συγκεκριμένα:  

✔ Κοιν.Σ.Επ. Συλλογικής και Κοινωνικής ωφέλειας (ΣΚΩ): 1) Αλληλεγγύη 

Νοτίων Προαστίων, 2) Ίσιδα 3) Iotel, 4) One tool three, 5) Ι.Δ.Α.Φ.Κ, 6) 

Κούμαρος, 7) Copow, 8) O.ART.ATH, 9) Συμμετοχή Goal Setting, 10) Beehive 

Community.  

✔ Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης Ειδικών Ομάδων: 11) ΣύνΟικο,  

✔ Κοιν.Σ.Επ. ένταξης Ευάλωτων Ομάδων: 12) Νέοι Ορίζοντες,  

✔ Κοι.Σ.Π.Ε.: 13) Διαδρομές,  

✔ Σωματεία: 14) Δίκτυο Αλληλέγγυας Συμβουλευτικής,  

✔ ΑμΚΕ: 15) Higgs 

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ (Δύο φορείς Κοιν.Σ.Επ). Συγκεκριμένα: 

✔ Κοιν.Σ.Επ. Συλλογικής και Κοινωνικής ωφέλειας (ΣΚΩ): 1) Φθίας όραμα 

(Λαμία), 2) Nowtopia (Δελφοί). 

ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ (Έξι φορείς Κοιν.Σ.Επ). Συγκεκριμένα:  

✔ Κοιν.Σ.Επ. Συλλογικής και Κοινωνικής ωφέλειας (ΣΚΩ): 1) I.R. Hellas, 2) 

Ηλιοδώρα, 3) Green Labs, 4) Φροντί-Ζω, 5) Ποντίων Θρέψης, 6) Συν-Ένα. 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ (Ένας φορέας Κοιν.Σ.Επ). Συγκεκριμένα:  

✔ Κοιν.Σ.Επ. Συλλογικής και Κοινωνικής ωφέλειας (ΣΚΩ): 1) Κεφαλοπόταμος 

ΚΡΗΤΗ, ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ, ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ (Συνολικά τέσσερις φορείς, τρεις 

Κοιν.Σ.Επ και ένας διάφοροι). Συγκεκριμένα:  

✔ Κοιν.Σ.Επ. Συλλογικής και Κοινωνικής ωφέλειας (ΣΚΩ): 1) Agro ID 

(Χερσόνησος Ηρακλείου), 2) Αργαστήρι (Ανώγεια Ρεθύμνου), 3) Ανάπτυξη 

Aegean (Κως),  

✔ Διάφοροι: 4) Change Makers Lab (Πλωμάρι Λέσβου) 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ, ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ (Συνολικά έξι φορείς, πέντε 

Κοιν.Σ.Επ. και ένας Κοι.Σ.Π.Ε.). Συγκεκριμένα:  
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✔ Κοιν.Σ.Επ. Συλλογικής και Κοινωνικής ωφέλειας (ΣΚΩ): 1) Phaos ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ 

(Καλαμάτα) 2) Liofyllo (Πάτρα), 3) Καλλιάφεια (Λεχαινά), 4)Funville 

(Κόρινθος)  

✔ Κοιν.Σ.Επ. ένταξης Ευάλωτων Ομάδων: 5) Γέφυρες (Πάτρα) 

✔ Κοι.Σ.Π.Ε: 6) Νέοι Ορίζοντες (Κέρκυρα) 

 

 

 

 


