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Πεξίιεςε 
 

θνπφο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε πξνζέγγηζε ηεο έλλνηαο ηεο θνηλσληθήο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζην ζχγρξνλν πεξηβάιινλ, ν ξφινο ηεο θαη ε κειέηε ησλ 

δηαθνξεηηθψλ κνληέισλ ησλ θνξέσλ θνηλσληθήο θαη αιιειέγγπαο νηθνλνκίαο, νη 

νπνίνη εληάζζνληαη ζην πιαίζην ηεο θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. 

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή απνηειείηαη απφ ηξία θεθάιαηα. Αξρίδεη κε ηελ έλλνηα-

ζχλνιν ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ζπλερίδεη ζηελ εηδηθφηεξε έλλνηα ηεο θνηλσληθήο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη νινθιεξψλεηαη κε παξαδείγκαηα θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ. 

Αξρηθά, πξνζεγγίδεηαη ε έλλνηα ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, θαζψο θαη νη 

ζεκαληηθφηεξεο κνξθέο απηήο. Ζ έλλνηα ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο δελ είλαη 

κνλνζήκαληε θαη γηα ην ιφγν απηφ δελ κπνξεί λα ππάξμεη έλαο κνλαδηθφο νξηζκφο. 

ην πιαίζην απηήο ηεο εξγαζίαο, ζα αλαθεξζνχλ δηάθνξεο πξνζεγγίζεηο απηήο ηεο 

έλλνηαο. Γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο έλλνηαο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ζα 

πεξηγξαθνχλ ηα θίλεηξα, πνπ σζνχλ θάπνηνλ λα επηρεηξήζεη θαη ζα γίλεη αλαθνξά ζε 

νξηζκέλα είδε επηρεηξεκαηηθφηεηαο. 

ηε ζπλέρεηα, παξνπζηάδεηαη ε έλλνηα ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο θαη ηεο θνηλσληθήο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Αλαδεηθλχεηαη ε έλλνηα θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θνηλσληθνχ 

επηρεηξεκαηία κε ηελ παξάζεζε ζεκαληηθψλ πξνζσπηθνηήησλ απηήο ηεο κνξθήο 

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Σέινο, αλαπηχζζεηαη ην ζεζκηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη 

ηελ θνηλσληθή νηθνλνκία θαη επηρεηξεκαηηθφηεηα ζηελ Διιάδα. 

Οινθιεξψλνληαο, επηιέγνληαη νξηζκέλεο θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ηφζν ζε δηεζλέο, φζν θαη ζε εζληθφ επίπεδν, νη νπνίεο 

παξνπζηάδνπλ ελδηαθέξνλ. 

Γεληθά, γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα ζθαηξηθήο παξνπζίαζεο ηνπ δεηήκαηνο ηεο 

θνηλσληθήο νηθνλνκίαο, σο απηφλνκεο κνξθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ε νπνία έρεη 

αλαπηπρζεί ηδηαίηεξα ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη θαηαιακβάλεη φιν θαη πεξηζζφηεξν 

ρψξν ζηε ζθελή ηεο δηεζλνχο νηθνλνκίαο. 
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ABSTRACT 
 

The scope of this dissertation is to approach the concept of social enterprises in the 

modern environment, their role and the study of different models of social and 

solidarity institutions of the economy, which are part of the social enterprises. 

The dissertation is divided in three parts. It starts with the concept of entrepreneurship 

as a whole, then it deals with the concept of the social enterprises and ends with 

examples of social enterprises.  

To start with, we approach the concept of entrepreneurship as well as its major forms. 

The concept of entrepreneurship is not unique and therefore there is not a single 

definition of it. In this dissertation we will examine various aspects of this concept. In 

order to better understand the term of social enterprises, we will refer to the motives 

which drive somebody to become an entrepreneur and we will describe certain forms 

of entrepreneurship. 

We then examine the concept of social economy and of social entrepreneurship. We 

focus on the concept and the characteristics of the social entrepreneur by citing 

examples of major personalities of this type of entrepreneurship. Finally, we elaborate 

on the institutional framework which governs the social economy and 

entrepreneurship in Greece.  

We close by selecting certain social enterprises which are active both internationally 

as well as locally and which are of interest. 

In general, we try to present the subject of the social economy as an autonomous form 

of entrepreneurship, which has shown particular development in recent years and 

occupies an increasing part in the world economic scene. 
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Δπραξηζηίεο 
 

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία κνπ δίλεη ηελ επθαηξία λα εθθξάζσ ηηο επραξηζηίεο 

κνπ ζηελ θαζεγήηξηα, ζην ηκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο, θχξηα Βηθηψξηα Πέθθα Οηθνλφκνπ γηα ηελ πνιχηηκε 

βνήζεηα, πνπ κνπ πξνζέθεξε ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο 

θαη ζηελ εθπφλεζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο.  

Δπηπιένλ, επραξηζηψ ηδηαίηεξα ηελ νηθνγέλεηα κνπ, πνπ κε ζηήξημε θαη έδεημε ηελ 

θαηαλφεζή ηεο, ψζηε λα νινθιεξψζσ ην κεηαπηπρηαθφ κνπ.  

Σέινο, ζέισ λα αλαθεξζψ ζηηο θπξίεο Μαξία Μπαθάξα, θνηηήηξηα ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ θαη Μαξία Μπφηζε, δηθεγφξν, γηα ηε ζπκβνιή ηνπο 

ζηελ εθπφλεζε απηήο ηεο εξγαζίαο.  
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Κεθάιαην 1
ν
 : Ση είλαη επηρεηξεκαηηθόηεηα; 

 

ην πξψην θεθάιαην ζα αλαθεξζνχκε ζηνλ νξηζκφ ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, θαζψο 

θαη ζηα θίλεηξα ηεο θαζψο ζα αλαιχζνπκε  ηηο κνξθέο θαη ηα είδε ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο.πσο ζα δνχκε παξαθάησ ε έλλνηα ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο δελ 

είλαη κνλνζήκαληε θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ δελ κπνξεί λα ππάξμεη έλαο κνλαδηθφο 

νξηζκφο. Γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο έλλνηαο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ζα 

πεξηγξάθνπλ ηα θίλεηξα πνπ σζνχλ θάπνηνλ λα επηρεηξήζεη.  

Ζ επηρεηξεκαηηθφηεηα δειαδή αλαθέξεηαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν κηα 

επηρεηξεκαηηθή ηδέα ζπιιακβάλεηαη θαη πινπνηείηαη, αμηνπνηψληαο ηηο επθαηξίεο πνπ 

πξνβάιινπλ  κέζα ζην νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ. Οη κνξθέο θαη ηα είδε ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο πνπ ζα αλαιχζνπκε είλαη πέληε, ε επηρεηξεκαηηθφηεηα 

θαηλνηνκίαο θαη ε ελδνεπηρεηξεκαηηθφηεηα, ε γπλαηθεία επηρείξεζε, ε πξάζηλε 

επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηέινο ε θνηλσληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα.  

 

1.1 Οξηζκόο ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο 
 

Μέζα ζην νηθνλνκηθφ θχθισκα (Circular flow of income), ην νπνίν ραξαθηεξίδεη ην 

ζχλνιν ησλ ζρέζεσλ πνπ δεκηνπξγνχληαη κεηαμχ ησλ βαζηθψλ κνλάδσλ ελφο 

νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο, εληνπίδνληαη ηξεηο βαζηθνί θνξείο: νη επηρεηξήζεηο 

(παξαγσγηθέο κνλάδεο), ηα λνηθνθπξηά (θαηαλαισηηθέο κνλάδεο) θαη ην θξάηνο. 

Σν παξαθάησ δηάγξακκα δείρλεη φηη κεηαμχ επηρεηξήζεσλ θαη λνηθνθπξηψλ ππάξρνπλ 

δχν αληίζεηεο ξνέο. Σα πξντφληα πνπ παξάγνληαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο ξένπλ πξνο ηα 

λνηθνθπξηά θαη θαηαλαιψλνληαη απφ απηά. Οη παξαγσγηθνί ζπληειεζηέο πνπ 

θαηέρνπλ ηα λνηθνθπξηά ξένπλ πξνο ηηο επηρεηξήζεηο φπνπ κεηαηξέπνληαη ζε 

πξντφληα. Σν Κξάηνο εκθαλίδεηαη λα ζπλδέεηαη θαη κε ηηο επηρεηξήζεηο θαη κε ηα 

λνηθνθπξηά πξνο ηα νπνία πξνζθέξεη ππεξεζίεο θαη πιηθά αγαζά θαη απφ ηα νπνία 

εηζπξάηηεη ρξεκαηηθά πνζά. 
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ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 1.1
1
: ΣΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΚΤΚΛΧΜΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πεγή : Τπνπξγείν Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Ηλζηηηνχην Δθπαηδεπηηθήο 

Πνιηηηθήο,Αξρέο Οηθνλνκηθήο Θεσξίαο, Ηλζηηηνχην Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ θαη Δθδφζεσλ 

«ΓΗΟΦΑΝΣΟ» 

 

ηελ παξνχζα εξγαζία, ζα αζρνιεζνχκε κε έλαλ απφ ηνπο αλσηέξσ θνξείο, απηφλ 

ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ηελ νπνία ζα επηρεηξήζνπκε λα νξίζνπκε. 

Ζ επηρεηξεκαηηθφηεηα ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ηελ 

νηθνλνκηθή κεγέζπλζε πνπ ζεσξείηαη αλαγθαία ζπλζήθε γηα ηε ζπλνιηθή θαη 

θνηλσληθή αλάπηπμε, φπσο γηα παξάδεηγκα γηα ηελ αλάπηπμε ηεο απαζρφιεζεο, ηεο 

παξαγσγήο, ησλ εηζνδεκάησλ, ηεο δήηεζεο θ.ιπ. 

Ζ έλλνηα ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο εθηείλεηαη απφ ην δεκηνπξγείλ έσο ην επηβηψλεηλ, 

απφ ηελ αλάιεςε ξίζθνπ έσο ηελ άζθεζε εγεζίαο γηα ηελ πξαγκάησζε ηνπ ζηφρνπ 

θαη απφ ηελ επηζπκία απηναπαζρφιεζεο έσο ηελ πξαγκάησζή ηεο. Κπξίσο, φκσο, 

επηρεηξεκαηηθφηεηα είλαη ε λννηξνπία αηφκσλ πνπ έρνπλ ην ηαιέλην λα 

αλαγλσξίδνπλ επθαηξίεο εθεί φπνπ νη άιινη δελ ηηο βιέπνπλ θαη λα νξγαλψλνληαη γηα 

λα επηηχρνπλ ην ηειηθφ επηδησθφκελν απνηέιεζκα. Οη επηρεηξεκαηίεο ζε φιε ηε 

                                                           
1
 Τπουργείο Παιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων, Ινςτιτοφτο Εκπαιδευτικισ Πολιτικισ,Αρχζσ 

Οικονομικισ Θεωρίασ, Ινςτιτοφτο Σεχνολογίασ Τπολογιςτϊν και Εκδόςεων «ΔΙΟΦΑΝΣΟ» 
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δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ ηνπο θαη ηδηαίηεξα κπξνζηά ζηε ιήςε απνθάζεσλ θαη ηελ 

επηινγή αλάκεζα ζε ελαιιαθηηθέο ιχζεηο, ζα πξέπεη λα ζπλδπάδνπλ ηέζζεξα βαζηθά 

ζηνηρεία:  

 Σελ ηθαλφηεηα λα «αζθνχλ» θαη λα «βιέπνπλ» ηηο ζπιινγηθέο αλάγθεο θαζψο 

θαη λα είλαη δεθηηθνί ζην θαηλνχξην θαη ζηηο ηπρφλ αιιαγέο. 

 Σε δπλαηφηεηα λα ζπλζέηνπλ ηηο ππάξρνπζεο γλψζεηο θαη ηηο λέεο ηδέεο, 

πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο επεξρφκελεο ζπιινγηθέο αλάγθεο. 

 Σελ θαιιηέξγεηα ηεο δηαίζζεζήο ηνπο, πνπ ζα ηνπο επηηξέςεη λα ζηαζκίζνπλ 

ηα δεδνκέλα πέξα απφ ηηο φπνηεο αλαιχζεηο θαη λα ξηζθάξνπλ. 

 Σελ πξαθηηθφηεηά ηνπο πνπ ζα εθνδηάδεη κε ηα απαξαίηεηα εξγαιεία θαη κέζα 

γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ζηφρσλ πνπ βάδνπλ
2
. 

ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία, δελ πθίζηαηαη έλαο θαη κνλαδηθφο απνδεθηφο νξηζκφο ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Αληίζεηα, ζε πνιιέο επηζηεκνληθέο εξγαζίεο πνπ έρνπλ 

δεκνζηεπζεί πεξηιακβάλνληαη νιφθιεξεο ιίζηεο κε νξηζκνχο πνπ έρνπλ πξνηαζεί 

θαηά θαηξνχο απφ επηθαλείο νηθνλνκνιφγνπο θαη ζεσξεηηθνχο ηεο Γηνίθεζεο 

Δπηρεηξήζεσλ. Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη κεξηθνί νξηζκνί:  

Ο πξψηνο νξηζκφο δφζεθε απφ ηνλ Jean-Batiste Say (1816): «Ο επηρεηξεκαηίαο 

κεηαθέξεη νηθνλνκηθνχο πφξνπο απφ πεξηνρέο ρακειήο απφδνζεο ζε πεξηνρέο πςειήο 

απφδνζεο». 

ην βηβιίν «Ζ Μηθξννηθνλνκηθή Πξνζέγγηζε ηεο χγρξνλεο Δπηρείξεζεο»
3
, 

βιέπνπκε φηη ε επηρεηξεκαηηθφηεηα «αλαθέξεηαη ζε κηα εηδηθή θαηεγνξία 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ πνπ ζθνπφ έρεη λα δηαρεηξίδεηαη απνδνηηθά ηε ρξήζε ησλ 

άιισλ παξαγσγηθψλ πφξσλ, δειαδή ηεο γεο, ηνπ θεθαιαίνπ θαη ηεο εξγαζίαο, 

πξνθεηκέλνπ λα παξαρζνχλ αγαζά θαη κε ππεξεζίεο κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν. 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα ε έλλνηα ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο δελ έρεη λα θάλεη κφλν κε ηε 

ζσζηή δηαρείξηζε ησλ εηζξνψλ, αιιά θαη κε ηε γεληθφηεξε έλλνηα ηεο δηεχζπλζεο ηεο 

παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο.». 

                                                           
2
 Μιχιϊτθσ, . & Οικονόμου, Κ., Η ζννοια και η ςημαςία τησ επιχειρηματικότητασ ςήμερα, 2006 

3
 Αγιακλόγλου Χ. & Πζκκα-Οικονόμου Β., Η Μικροοικονομική Προςζγγιςη τησ φγχρονησ Επιχείρηςησ, 

Εκδόςεισ Ε. Μπζνου, Ακινα 2014 
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χκθσλα κε ηνπο Kuratko & Hodgetts, επηρεηξεκαηηθφηεηα είλαη κηα δπλακηθή 

δηαδηθαζία νξάκαηνο, αιιαγήο θαη δεκηνπξγίαο. Πξνυπνζέηεη ηελ αθηέξσζε 

ελέξγεηαο θαη πάζνπο κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία θαη ηελ πινπνίεζε λέσλ ηδεψλ θαη 

δεκηνπξγηθψλ ιχζεσλ. Αλαγθαία ζπζηαηηθά πνπ πεξηιακβάλεη είλαη: 

 Ζ επηζπκία αλάιεςεο ιεινγηζκέλνπ ξίζθνπ κε ηε κνξθή ρξφλνπ, 

δηθαησκάησλ ή θαξηέξαο. 

 Ζ ηθαλφηεηα δεκηνπξγίαο κηαο έκπεηξεο επηρεηξεκαηηθήο νκάδαο. 

 Ζ δεκηνπξγηθή ηθαλφηεηα ζπγθέληξσζεο θαη ηαμηλφκεζεο ησλ αλαγθαίσλ 

πφξσλ. 

 Ζ ζεκειηψδεο δεμηφηεηα εθπφλεζεο ελφο ζηέξενπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ. 

 Καη ηέινο ε ηθαλφηεηα αλαγλψξηζεο επθαηξηψλ εθεί φπνπ νη άιινη βιέπνπλ 

κφλν ράνο, αληηθάζεηο θαη ζχγρπζε. 

Οη Bessant θαη Tidd νξίδνπλ ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα σο «ην κνλαδηθφ κείγκα 

ελέξγεηαο, νξάκαηνο, πάζνπο, δέζκεπζεο, ζσζηήο θξίζεο θαη ηθαλφηεηαο αλάιεςεο 

θηλδχλνπ πνπ απνηειεί ηελ θηλεηήξην δχλακε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο θαηλνηνκίαο»
4
, 

φπνπ θαηλνηνκία είλαη «ε δηαδηθαζία πινπνίεζεο ηδεψλ ζε ρξήζηκα λέα πξντφληα, 

δηαδηθαζίεο ή θαη ππεξεζίεο». 

 

Οη Wennekers et al  νξίδνπλ ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα σο εμήο: «Δπηρεηξεκαηηθφηεηα 

είλαη ε ηθαλφηεηα θαη επηζπκία ησλ αηφκσλ, είηε θαη‟ ηδίαλ είηε ζηα πιαίζηα 

νξγαλψζεσλ λα: 

 Αληηιακβάλνληαη θαη λα δεκηνπξγνχλ λέεο νηθνλνκηθέο επθαηξίεο (λέα 

πξντφληα, λέεο παξαγσγηθέο κέζνδνη, λέα νξγαλσηηθά ζρήκαηα θαη λένπο 

ζπλδπαζκνχο πξντφλησλ θαη αγνξάο. 

 Δηζάγνπλ ηηο ηδέεο ηνπο ζηελ αγνξά ελφςεη αβεβαηφηεηαο θαη άιισλ 

εκπνδίσλ, ιακβάλνληαο απνθάζεηο γηα ηελ ηνπνζεζία [εγθαηάζηαζεο], θαζψο θαη γηα 

ηε κνξθή θαη ηε ρξήζε [ησλ αλαγθαίσλ] πφξσλ θαη ησλ ζεζκψλ. 

 Αληαγσλίδνληαη κε άιινπο γηα κεξίδην ζηελ αγνξά.». 

                                                           
4
 Bessant J. & Tidd J., Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα, Εκδόςεισ Σηιόλα, 2017 
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χκθσλα κε ηνπο Johnson and Scholes, νη νπνίνη βαζίδνληαη πάληα ζηε ινγηθή φηη ε 

επηρεηξεκαηηθφηεηα ζεκαίλεη ζσζηφ marketing αιιά θαη ζπγθεθξηκέλε ζηξαηεγηθή 

θαηεχζπλζε, ε επηρεηξεκαηηθφηεηα νξίδεηαη «κέζα απφ ηε ζηξαηεγηθή θαηεχζπλζε ε 

νπνία δίλεη αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα γηα ηελ επηρείξεζε, αιιά θαη κέζσ ηεο 

δηάηαμεο ησλ πφξσλ ηεο κέζα ζε έλα κεηαβαιιφκελν πεξηβάιινλ, κε ζηφρν λα 

αληαπνθξηζεί ζηηο αλάγθεο ησλ αγνξψλ θαη λα ηθαλνπνηήζεη ηηο αλάγθεο ησλ βαζηθψλ 

νκάδσλ ελδηαθεξφκελσλ»
5
.    

χκθσλα κε ην Harvard Business School, ε επηρεηξεκαηηθφηεηα είλαη κηα δηαδηθαζία 

δεκηνπξγίαο, ή ε ζχιιεςε κηαο επθαηξίαο θαη ε επηδίσμε εθκεηάιιεπζήο ηεο, 

αλεμάξηεηα απφ ηνλ έιεγρν, ή ηελ θαηνρή ησλ κέζσλ πινπνίεζήο ηεο
6
. 

Σέινο, ε Πξάζηλε Βίβινο γηα ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα ζηελ Δπξψπε αλαγλσξίδεη φηη 

ε επηρεηξεκαηηθφηεηα είλαη πνιπδηάζηαηε θαη κπνξεί λα εκθαλίδεηαη ζε δηάθνξα 

πιαίζηα, νηθνλνκηθά ή άιια, θαη ζε θάζε είδνο νξγάλσζεο. Ζ ελ ιφγσ Πξάζηλε 

Βίβινο εμεηάδεη ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα ζην πιαίζην ηεο επηρείξεζεο θαη ηνλίδεη φηη 

απνηειεί θαηά θχξην ιφγν λννηξνπία. Πξφθεηηαη γηα ηε δξαζηεξηνπνίεζε θαη ηελ 

ηθαλφηεηα πνπ έρεη έλα άηνκν, κεκνλσκέλα ή ζην πιαίζην ελφο νξγαληζκνχ, λα 

αλαγλσξίδεη ηηο επθαηξίεο θαη λα ηηο εθκεηαιιεχεηαη πξνθεηκέλνπ λα επηηχρεη 

πξνζηηζέκελε αμία ή λα έρεη νηθνλνκηθφ φθεινο. Ζ δεκηνπξγηθφηεηα ή ε θαηλνηνκία 

ηνλ βνεζνχλ λα εηζέιζεη ζε κία ππάξρνπζα αγνξά ή λα βειηηψζεη ηελ αληαγσληζηηθή 

ζέζε ηνπ ζ' απηήλ, λα αιιάμεη ή αθφκε θαη λα δεκηνπξγήζεη κηα λέα αγνξά. Γηα λα 

απνβεί επηηπρήο κία επηρεηξεκαηηθή ηδέα απαηηείηαη ηθαλφηεηα ζπλδπαζκνχ ηεο 

δεκηνπξγηθφηεηαο ή ηεο θαηλνηνκίαο κε ηε ρξεζηή δηαρείξηζε θαη ηθαλφηεηα 

πξνζαξκνγήο κηαο επηρείξεζεο πξνθεηκέλνπ λα βειηηζηνπνηεζεί ε αλάπηπμή ηεο θαζ‟ 

φιεο ηηο θάζεηο ηνπ θχθινπ δσήο ηεο. Πξφθεηηαη γηα κηα δηαδηθαζία πνπ μεπεξλά θαηά 

πνιχ ηελ θαζεκεξηλή δηαρείξηζε: άπηεηαη ησλ ζηφρσλ θαη ηεο ζηξαηεγηθήο κίαο 

επηρείξεζεο. 

Δπνκέλσο, γίλεηαη εκθαλέο φηη ε επηρεηξεκαηηθφηεηα δελ κπνξεί εχθνια λα απνδνζεί 

κε έλαλ νξηζκφ, κνινλφηη είλαη κηα θπξίαξρε έλλνηα ηεο θαζεκεξηλφηεηαο.  

                                                           
5
 Johnson, G. and Scholes, K., Exploring Corporate strategy, 4th Ed. Prentice Hall, 1997. 

6
 Timmons & Spinelli's, New Venture Creation: Entrepreneurship For The 21st Century, McGraw-

Hill/Irwin, 2004 
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1.2 Κίλεηξα Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο 
 

Μεηά απφ ηελ πξνζπάζεηα νξηζκνχ ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, έρεη ελδηαθέξνλ λα 

αλαξσηεζνχκε γηα ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο θάπνηνο απνθαζίδεη λα επηρεηξήζεη. 

Ζ εχθνιε απάληεζε, πνπ ζα δηλφηαλ απφ πνιινχο απζφξκεηα, είλαη γηα λα δήζεη. 

Αιιά, ηειηθά, είλαη ν κνλαδηθφο ιφγνο ή ππάξρνπλ θαη άιια θίλεηξα πίζσ απφ ηελ 

απφθαζε θάπνηνπ λα αλαπηχμεη κηα επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα. 

Μία απφ ηηο βαζηθέο ελλνηνινγηθέο δηαθξίζεηο πνπ γίλνληαη ζην πιαίζην ηνπ δηεζλνχο 

εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο Global Entrepreneurship Monitor (GEM) αθνξά ζηνλ 

εληνπηζκφ ησλ θηλήηξσλ πνπ σζνχλ έλα άηνκν ζηελ αλάιεςε ελφο λένπ 

επηρεηξεκαηηθνχ εγρεηξήκαηνο. ην πιαίζην απηφ εληνπίδνληαη δχν βαζηθνί ηχπνη 

θηλήηξσλ:  

α) η επισειπημαηικόηηηα εςκαιπίαρ, πνπ αλαθέξεηαη ζηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα 

πνπ εθδειψλεηαη θπξίσο γηα ηελ αμηνπνίεζε κηαο επηρεηξεκαηηθήο επθαηξίαο πνπ 

εληνπίδεηαη θαη αμηνινγείηαη ζην νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ ηνπ εξσηψκελνπ θαη ε νπνία 

πξνθξίλεηαη ηθαλή είηε λα νδεγήζεη ζε αχμεζε ηνπ εηζνδήκαηφο ηνπ, είηε λα 

πξνζθέξεη εξγαζηαθή αλεμαξηεζία θαη  

β) η επισειπημαηικόηηηα ανάγκηρ, πνπ αλαθέξεηαη ζηελ πεξίπησζε φπνπ ην 

άηνκν σζείηαη ζηελ αλάιεςε επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θπξίσο ιφγσ έιιεηςεο 

άιισλ επηινγψλ εξγαζίαο, δπζαξέζθεηαο κε ηελ ππάξρνπζα απαζρφιεζε, θφβνπ γηα 

πηζαλή απφιπζε βξαρππξφζεζκα, ή απιψο γηα ιφγνπο δηαηήξεζεο ηνπ εηζνδήκαηφο 

ηνπ, ην νπνίν «απεηιείηαη» κε ζπξξίθλσζε.  

χκθσλα κε ηελ  εηήζηα έθζεζε γηα ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα ζηελ Διιάδα ηνπ Ηδξχκαηνο 

Οηθνλνκηθψλ θαη Βηνκεραληθψλ Δξεπλψλ (ΗΟΒΔ), ην 41% ησλ επηρεηξεκαηηψλ αξρηθψλ 

ζηαδίσλ (πεξίπνπ 160 ρηιηάδεο άηνκα) μεθίλεζαλ έλα επηρεηξεκαηηθφ εγρείξεκα απφ αλάγθε, 

ελψ ην 36,1% (πεξίπνπ 140 ρηιηάδεο άηνκα) δηέθξηλαλ θάπνηα επηρεηξεκαηηθή επθαηξία. ε 

ζρέζε κε κέζν φξν άιισλ επξσπατθψλ ρσξψλ πνπ αλήθνπλ ζηελ νκάδα ηεο θαηλνηνκίαο 

(ησλ πην αλαπηπγκέλσλ δειαδή ρσξψλ ζηηο νπνίεο αλήθεη θαη ε Διιάδα), ε 

επηρεηξεκαηηθφηεηα επθαηξίαο θηλείηαη ζε πνιχ ρακειφηεξα επίπεδα (55,8%), ελψ ε 

επηρεηξεκαηηθφηεηα αλάγθεο βξίζθεηαη ζε πςειφηεξα επίπεδα (22,8%)
7
. 

                                                           
7
 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα 2016-17: ε θάκςε ε λέα επηρεηξεκαηηθφηεηα, Γεθέκβξηνο 2017 
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Μεζνδνινγηθά, ν ραξαθηεξηζκφο ησλ αηφκσλ πνπ εηζέξρνληαη ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ 

ζηίβν γηα λα δηαηεξήζνπλ ην εηζφδεκά ηνπο σο επηρεηξεκαηηψλ αλάγθεο έρεη γίλεη ηα 

ηειεπηαία ρξφληα απφ ην GEM. Σα άηνκα απηά, έρνπλ δειψζεη κελ πξσηαξρηθά φηη 

αμηνπνηνχλ κία επθαηξία θαη ζα έπξεπε λα θαηαηάζζνληαη ζηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα 

επθαηξίαο. κσο δελ θαηαηάζζνληαη εθεί, θαζψο δειψλνπλ ηελ ίδηα ζηηγκή φηη 

πξνρψξεζαλ ζηελ αμηνπνίεζε απηήο ηεο επηρεηξεκαηηθήο επθαηξίαο επεηδή 

αηζζάλνληαη φηη ε ηξέρνπζα απαζρφιεζε δελ απνθέξεη πιένλ ην εηζφδεκα ην νπνίν 

είραλ «ζπλεζίζεη». Καηά ηελ άπνςε δειαδή ηεο επηζηεκνληθήο νκάδαο ηνπ GEM, 

απηφ ζεκαίλεη φηη ππνθξχπηεηαη νπζηαζηηθά εμ‟ αλάγθεο επηρεηξεκαηηθφηεηα.  

Βεβαίσο, θάπνηνο ζα έιεγε φηη νη δχν απηνί ηχπνη θηλήηξσλ επηρεηξεκαηηθήο 

δξαζηεξηνπνίεζεο απνηεινχλ ζηελ νπζία δχν αθξαίνπο πφινπο, θαζψο ηα 

επηρεηξεκαηηθά θίλεηξα ησλ αηφκσλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα κπνξεί λα θηλνχληαη 

κεηαμχ απηψλ ησλ δχν πφισλ θαη ηα φξηα λα είλαη πνιχ πην ζχλζεηα θαη δπζδηάθξηηα. 

χκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ηεο ζρεηηθήο εξψηεζεο ζηα Global ζηνηρεία ε 

επηρεηξεκαηηθφηεηα αλάγθεο νξίδεηαη σο ε επηρεηξεκαηηθφηεηα ηεο νπνίαο ην θίλεηξν 

δε ζρεηίδεηαη κε θάπνηα επηρεηξεκαηηθή επθαηξία, κπνξεί δειαδή λα αθνξά νηηδήπνηε 

άιιν ή αθφκα θαη ζπλδπαζκφ άιισλ παξαγφλησλ. 

Πάλησο αλεμάξηεηα απφ ηηο δχν ελαιιαθηηθέο θηλήηξσλ ζηελ επθαηξία θαη ζηελ 

αλαγθαηφηεηα, είλαη απαξαίηεην λα δνζεί ν νξηζκφο κίαο start up επηρείξεζεο, θαζψο 

θαη ηα δχν θίλεηξα απνζθνπνχλ ζην ίδην απνηέιεζκα, δειαδή ζηε δεκηνπξγία κηαο 

λέα επηρείξεζεο.  χκθσλα, ινηπφλ, κε ηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ startup.gr, σο 

start up επηρείξεζε, ζεσξείηαη κία νπνηαδήπνηε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα (ε 

πξψηε εηαηξηθή κνξθή πινπνίεζεο κίαο ηδέαο), ε νπνία έρεη ηξία βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά: είλαη λέα, είλαη θαηλνηφκνο θαη ε έρεη ηαρεία αλάπηπμε ή έρεη 

πξννπηηθέο ηαρείαο αλάπηπμεο. 

 

 

1.3 Μνξθέο θαη είδε επηρεηξεκαηηθόηεηαο 
 

ην παξφλ ππνθεθάιαην ζα πξνζπαζήζνπκε λα απαξηζκήζνπκε θαη λα νξίδνπκε ηα 

δηαθνξεηηθά είδε επηρεηξεκαηηθφηεηαο. 
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Ζ επηρεηξεκαηηθφηεηα  κπνξεί λα δηαθξηζεί ζε δηάθνξα είδε αλάινγα κε ην ζθνπφ ηεο 

θαη ηνλ ηξφπν πνπ ζηνρεχεη λα αληιήζεη αμία απφ ηελ αγνξά (επηρεηξεκαηηθφ 

κνληέιν). ηελ παξνχζα εξγαζία, επηιέμακε λα αλαθεξζνχκε ζηελ 

επηρεηξεκαηηθφηεηα θαηλνηνκίαο, ζηελ ελδνεπηρεηξεκαηηθφηεηα, ηε γπλαηθεία 

επηρεηξεκαηηθφηεηα, ηελ πξάζηλε επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ζηελ θνηλσληθή 

επηρεηξεκαηηθφηεηα, σο βαζηθέο, ζχγρξνλεο κνξθέο ηνπ επηρεηξείλ. 

 

1.3.1 Δπηρεηξεκαηηθόηεηα θαηλνηνκίαο 
 

Ζ επισειπημαηικόηηηα καινοηομίαρ ηνλίδεη ηελ θαηλνηνκία γηα λα δηαθνξνπνηεζεί απφ 

ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα αλάγθεο θαη ηελ απηναπαζρφιεζε. Ζ παξάκεηξνο πνπ 

δηαρσξίδεη ηηο δχν απηέο κνξθέο αθνξά ζην θφζηνο επθαηξίαο. Χο θφζηνο επθαηξίαο 

ελλννχκε ηελ ελαιιαθηηθή αμηνπνίεζε θεθαιαίνπ (ή εξγαζηαθνχ ρξφλνπ) φηαλ απηφ 

δελ ηνπνζεηεζεί ζε ζπγθεθξηκέλε επηρεηξεκαηηθή επθαηξία. Ζ επηρεηξεκαηηθφηεηα 

θαηλνηνκίαο εζηηάδεη ζε επηρεηξεκαηηθέο επθαηξίεο πςειήο νηθνλνκηθήο πξνζδνθίαο 

αμηνπνηψληαο γλψζεηο, επηρεηξεκαηηθφ ζρεδηαζκφ θαη ηάζεηο ηεο αγνξάο. Γηα ην ιφγν 

απηφ ραξαθηεξίδεηαη πνιιέο θνξέο θαη σο επηρεηξεκαηηθφηεηα έληαζεο γλψζεο. 

Οπζηαζηηθά, αλαθεξφκαζηε ζηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα, ε νπνία κε ηελ παξαγσγή θαη 

αμηνπνίεζε γλψζεο, πνπ νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ζρεηίδεηαη κε νηθνλνκηθνχο φξνπο 

αμίαο, παίξλεη θαηλνχξγηεο δηαζηάζεηο. Απηή ε κνξθή επηρεηξεκαηηθφηεηαο 

ζπγθεληξψλεη ηέζζεξα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά: νη επηρεηξήζεηο είλαη λέεο, 

θαηλνηφκεο, έρνπλ ζπγθεθξηκέλε έληαζε γλψζεο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο θαη λα 

αλαδεηθλχνπλ θαηλνηφκεο δξαζηεξηφηεηεο ζε δηαθνξεηηθνχο ηνκείο.  

 
 

 

 

1.3.2 Δλδνεπηρεηξεκαηηθόηεηα 
 

Ζ κνξθή επηρεηξεκαηηθφηεηαο ε νπνία αθνξά ζην εζσηεξηθφ κεγάισλ επηρεηξήζεσλ 

είλαη ε ενδοεπισειπημαηικόηηηα (intrapreneurship ή corporate entrepreneurship). Ζ 

ελδνεπηρεηξεκαηηθφηεηα σο έλλνηα εκθαλίζηεθε ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ `90 
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απαληψληαο ζηνλ «θνξεζκφ» πνπ παξαηεξείηαη ζε κεγάιεο θαη δπζθίλεηεο 

επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνχο. Ζ πξψηε αλαθνξά ζε απηή έγηλε ην 1978 απφ ηνλ 

Gifford Pinchot ΗΗΗ θαη ηε ζχδπγφ ηνπ Elisabeth (Pinchot 1985). Ζ 

ελδνεπηρεηξεκαηηθφηεηα αληηκεησπίζηεθε αξρηθά απφ πνιινχο σο νμχκσξε έλλνηα. 

Γηα παξάδεηγκα, ν Morse (1986) ραξαθηεξίδεη ηελ έλλνηα απηή σο «ςεπδαίζζεζε» 

ιφγσ ηνπ γξαθεηνθξαηηθνχ ζπζηήκαηνο ησλ κεγάισλ εηαηξηψλ ην νπνίν δελ κπνξεί 

λα παξέρεη ζηνπο εξγαδφκελνπο ηηο αληακνηβέο θαη ηελ απηνλνκία πνπ απαηηεί ε 

επηρεηξεκαηηθή πξσηνβνπιία. Χζηφζν, αξθεηέο απφ ηηο επηρεηξήζεηο ζήκεξα 

πηνζεηνχλ ηελ επηρεηξεκαηηθή δηαρείξηζε (entrepreneurial management) ζηε 

ιεηηνπξγία ηνπο. Οη Stevenson & Jarillo (1990), ν νξηζκφο ησλ νπνίσλ ππεξβαίλεη ηελ 

ίδξπζε κηαο λέαο επηρείξεζεο, πηζηεχνπλ φηη ε ελδνεπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ην 

επηρεηξεκαηηθφ κάλαηδκελη είλαη πνπ ζα πξέπεη λα απνηεινχλ αληηθείκελα 

δηδαζθαιίαο ζηηο εκπνξηθέο ζρνιέο θαη ζηα αληίζηνηρα πξνγξάκκαηα ΜΒΑ (business 

administration). Δπηζεκαίλνπλ επίζεο φηη ε πινχζηα έξεπλα ζηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα 

επηθεληξψλεηαη ζηνλ επηρεηξεκαηία πνπ ηδξχεη κηα λέα επηρείξεζε κε απνηέιεζκα ε 

επηρεηξεκαηηθφηεηα λα ζεσξείηαη φηη αλαθέξεηαη απνθιεηζηηθά ζηηο ΜΜΔ. Τπάξρεη 

ζπλεπψο αλάγθε λα νξηζηεί ε επηρεηξεκαηηθφηεηα αλεμάξηεηα κε ην κέγεζνο ησλ 

επηρεηξήζεσλ ψζηε λα κειεηεζεί νιφθιεξν ην θάζκα ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο. 

Οπζηαζηηθά, ε ελδνεπηρεηξεκαηηθφηεηα γεθπξψλεη ην επηρεηξείλ ησλ ΜΜΔ κε απηφ 

ησλ κεγάισλ εηαηξεηψλ. Οη Antoncic & Hisrich (2003) ζπκθσλνχλ κε ηνλ επξχ ηεο 

νξηζκφ σο επηρεηξεκαηηθφηεηα ζην εζσηεξηθφ επηρεηξήζεσλ πνπ φκσο δελ αθνξά ζηηο 

δηαδηθαζίεο ηνπ ππξήλα ηνπο θαη επηζεκαίλνπλ φηη απαληάηαη ζε δηαθνξεηηθφ βαζκφ 

ζην ελδνεπηρεηξεκαηηθφ ζπλερέο. Με ηνλ πιένλ ζπκπεξηιεπηηθφ φξν ηεο 

ελδνεπηρεηξεκαηηθφηεηαο, νη ζπγγξαθείο πεξηιακβάλνπλ ηνπιάρηζηνλ νθηψ 

δηαδηθαζίεο ζην εζσηεξηθφ κεγάισλ εηαηξεηψλ:  

• ηελ δεκηνπξγία λέσλ απηφλνκσλ ελδνεηαηξηθψλ κνλάδσλ,  

• ηε δεκηνπξγία λέσλ πξντφλησλ,  

• ηελ θαηλνηνκία ζε πξντφληα θαη ππεξεζίεο,  

• ηελ θαηλνηνκία ζε δηαδηθαζίεο παξαγσγήο,  

• ηελ αλαλέσζε ηεο εηαηξείαο,  

• ηελ αλάιεςε ξίζθνπ απφ ηνπο εξγαδφκελνπο,  
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• ηελ πξφλνηα θαη ηελ πξνεξγαζία γηα πξσηνβνπιίεο ηεο εηαηξείαο θαη  

• ην επηρεηξεκαηηθφ πιενλέθηεκα έλαληη ησλ αληαγσληζηψλ. 

• ην επηρεηξεκαηηθφ πιενλέθηεκα έλαληη ησλ αληαγσληζηψλ.
8
  

1.3.3 Γπλαηθεία Δπηρεηξεκαηηθόηεηα
9
 

 

Δίλαη γεγνλφο φηη αμίδεη λα αλαθεξζνχκε ζηε γπλαηθεία επηρεηξεκαηηθφηεηα σο κηα 

ηδηαίηεξε κνξθή επηρεηξεκαηηθφηεηαο, θαζψο απνηειεί ηα ηειεπηαία ρξφληα έλα 

αλεξρφκελν θαηλφκελν παγθνζκίσο. Αλαγλσξίδεη φηη ε πνηθηιία ησλ επηρεηξεκαηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ ησλ γπλαηθψλ ζπκβάιιεη ζηελ ζηαζεξφηεηα θαη ηελ αλζεθηηθφηεηα 

ησλ ηνπηθψλ νηθνλνκηψλ. Αλαδεηθλχεηαη, επίζεο, έλαο λένο ξφινο ησλ γπλαηθψλ ζε 

έλα νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ, ην νπνίν γλσξίδεη ζπλερείο κεηαβνιέο κε ηαρχηαηνπο 

ξπζκνχο. ε ηνπηθφ επίπεδν, ε επηρεηξεκαηηθφηεηα εθηηκάηαη σο έλα κέζν γηα ηελ 

έληαμε ησλ γπλαηθψλ ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν ηεο αγνξάο, αιιά γηα ηελ ελζσκάησζή 

ηνπο ζηε δηαδηθαζία ηεο νινθιεξσκέλεο αλάπηπμεο ηνπ γπλαηθείνπ επηρεηξεκαηηθνχ 

θιάδνπ.  

Αμίδεη λα αλαθεξζεί πσο ε γπλαηθεία επηρεηξεκαηηθφηεηα είλαη έλα θαηλφκελν πνπ 

ζπλαληάηαη πνιχ έληνλα ηελ ηειεπηαία δεθαεηία θαη κάιηζηα έρνπλ εθπνλεζεί 

αξθεηέο κειέηεο γηα ηελ δηεξεχλεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θαηλνκέλνπ γπλαηθεία 

επηρεηξεκαηηθφηεηα ιακβάλεη ζεκαληηθέο δηαζηάζεηο ζηε ζχγρξνλε πξαγκαηηθφηεηα 

θαη γίλεηαη αληηθείκελν επηζηεκνληθήο κειέηεο θαζψο θαη ζρνιηαζκνχ νξγαλψζεσλ 

θαη νξγαληζκψλ  ζε εζληθφ, επξσπατθφ θαη δηεζλέο επίπεδν. 

Δμάιινπ, ε γπλαηθεία επηρεηξεκαηηθφηεηα απνηειεί ζεκαληηθφ ζηφρν θαη πξέπεη λα 

ιεθζνχλ κέηξα κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε θαη ηε ζηήξημε ηεο ζε θνηλνηηθφ θαη εζληθφ 

επίπεδν θαζφηη νη γπλαίθεο θέξνπλ κεγαιχηεξν ην βάξνο ζηελ θαηαλνκή ηεο αλεξγίαο 

θαη αληηκεησπίδνπλ κεγαιχηεξα πξνβιήκαηα έληαμεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο. 

                                                           
8
 Τπουργείο Παιδείασ και Θρθςκευμάτων, Γενικι Γραμματεία Δια Βίου Μάκθςθσ, Καινοτομία-

Επιχειρηματικότητα-Διοίκηςη Επιχειρήςεων 
9
 Reynolds et al, 2004, Οξγαληζκφο γηα ηελ Οηθνλνκηθή πλεξγαζία θαη Αλάπηπμε (ΟΑΑ), 

(Λακπξηαλίδεο Λ., 2003). 



 

  
19 

 

Παξαθάησ, παξαηίζεληαη νη πξνυπνζέζεηο γηα λα ζεσξεζεί κηα επηρείξεζε 

«γπλαηθεία», φπσο νξίδεηαη απφ ηνλ Οξγαληζκφ γηα ηελ Οηθνλνκηθή πλεξγαζία θαη 

Αλάπηπμε (ΟΑΑ): 

 

α) λα ππάξρεη γπλαηθεία ζπκκεηνρή ζε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 51% ζην θεθάιαην ηεο 

επηρείξεζεο, θαη 

β) νη ελέξγεηεο ζηξαηεγηθήο ζθνπηκφηεηαο πνπ αθνξνχλ ζηελ αλάπηπμε ηεο 

επηρείξεζεο λα ιακβάλνληαη απφ ηελ/ηηο ηδηνθηήηξηα/-εο.  

Ο νξηζκφο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πξνυπνζέζεσλ θαζίζηαηαη απαξαίηεηνο γηα ηελ 

«πξαγκαηηθή θαηαγξαθή ησλ γπλαηθείσλ επηρεηξήζεσλ, θαζψο κεγάινο είλαη ν 

αξηζκφο ησλ επηρεηξήζεσλ, φπνπ νη ζπλέηαηξνη είλαη δηαθνξεηηθνχ θχινπ ή ζε 

πεξηπηψζεηο νηθνγελεηαθψλ επηρεηξήζεσλ, ε γπλαίθα θαηαγξάθεηαη σο ηδηνθηήηξηα 

γηα θνξνινγηθνχο ιφγνπο, ελψ ζηελ νπζία ν άλδξαο ιακβάλεη ηηο απνθάζεηο 

ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο θαη αζθεί επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα» (Λακπξηαλίδεο Λ., 

2003). 

Μνινλφηη ην αλδξηθφ θχιν είλαη πην πξφζπκν λα δξαζηεξηνπνηεζεί επηρεηξεκαηηθά, 

πνιιέο θπβεξλήζεηο αλά ηνλ θφζκν δηνξγαλψλνπλ θαη ζπληνλίδνπλ ελέξγεηεο, κε 

απψηεξν ζθνπφ λα ελζαξξχλνπλ ηηο γπλαίθεο λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ επηρεηξεκαηηθά 

(Reynolds et al, 2004). ηελ Ακεξηθή, ππάξρνπλ απηή ηε ζηηγκή πάλσ απφ 6,2 

εθαηνκκχξηα γπλαηθείεο επηρεηξήζεηο.  

Βάζεη ησλ κειεηψλ, νη γπλαίθεο επηζπκνχλ λα δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε παξαδνζηαθά 

γπλαηθείνπο ηνκείο, φπσο είλαη ην εκπφξην, ελψ πζηεξνχλ ζε ηνκείο, νη νπνίνη 

ζεσξνχληαη παξαδνζηαθά αλδξνθξαηνχκελνη, φπσο είλαη νη επηζηήκεο, ν θιάδνο ηεο 

κεραληθήο θαη κεραλνινγίαο θαη ε ηερλνινγία. 

 

1.3.4 Πξάζηλε Δπηρεηξεκαηηθόηεηα 
 

Ζ κνξθή επηρεηξεκαηηθφηεηαο πνπ πεξηγξάθεηαη κε ηνλ φξν «πξάζηλε 

επηρεηξεκαηηθφηεηα» απνηειεί κηα  αλαδπφκελε κνξθή νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 
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Αθνξά ηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, ε νπνία ελζσκαηψλεη ζηε ιεηηνπξγία ηεο 

ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο.  

Ζ «πξάζηλε επηρεηξεκαηηθφηεηα» εζηηάδεη ζηελ θάιπςε δχν βαζηθψλ αλαγθψλ ησλ 

ζχγρξνλσλ θνηλσληψλ: 

α) ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο θαη 

 

β) ζηε δηαηήξεζε θαη ηελ ήπηα αμηνπνίεζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. 

Απνηειεί έλα είδνο επηρεηξεκαηηθφηεηαο κε κεγάιε επξχηεηα, ην νπνίν ζηεξίδεηαη: 

α) ζηελ αλαδήηεζε λέσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, β) ζε έλα λέν ζρεδηαζκφ, θαη γ) 

ζηε ζπλνιηθή αλαζπγθξφηεζε ηεο νηθνλνκίαο ζε ζρέζε κε ηε θχζε, ηελ θνηλσλία θαη 

ηνλ άλζξσπν. 

Πέξαλ ηνπ ζεηηθνχ ηζνδπγίνπ πνπ επηθέξεη ζην πεξηβάιινλ ε πηνζέηεζε απφ ηηο 

επηρεηξήζεηο κηαο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο κε αληίιεςε πξάζηλεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο, δεκηνπξγείηαη θαη κηα λέα αγνξά πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πνπ 

είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ εθαξκνγή απηψλ ησλ θηινπεξηβαιινληηθψλ πξαθηηθψλ. 

Δπνκέλσο, δεκηνπξγνχληαη δπλαηφηεηεο γηα ηελ ίδξπζε θαη ηε βηψζηκε αλάπηπμε 

λέσλ θαη θαηλνηφκσλ επηρεηξήζεηο, κε πξφζζεηα νθέιε γηα ηελ ηνπηθή θαη εζληθή 

νηθνλνκία
10

.  

Με ιίγα ιφγηα, ε πξάζηλε επηρεηξεκαηηθφηεηα απνηειεί κηα ζχγρξνλε κνξθή 

νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο πνπ αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ησλ επηρεηξήζεσλ γηα 

θεξδνθνξία θαη αλάπηπμε, αιιά ηαπηφρξνλα ιακβάλεη ππφςε ηελ πεξηβαιινληηθή 

δηάζηαζε, αληηκεησπίδνληάο ηελ ζαλ επθαηξία θαη φρη ζαλ εκπφδην.  

Ζ πξάζηλε επηρεηξεκαηηθφηεηα είλαη απφ ηνπο βαζηθνχο άμνλεο ηεο επξσπατθήο 

πνιηηηθήο, ελψ εδξαηψλεηαη ζηγά ζηγά θαη ζηελ Διιάδα, ζην πιαίζην ζπκκφξθσζεο 

κε ηηο θνηλνηηθέο πνιηηηθέο αιιά θαη εθκεηάιιεπζεο ησλ ζρεηηθψλ επθαηξηψλ 

ρξεκαηνδφηεζεο πνπ πξνθχπηνπλ κέζα απφ ηα εζληθά θαη επξσπατθά πξνγξάκκαηα. 
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 Τπουργείο Παιδείασ και Θρθςκευμάτων, Γενικι Γραμματεία Δια Βίου Μάκθςθσ, Πράςινη 
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1.3.5 Κνηλσληθή Δπηρεηξεκαηηθόηεηα 
 

Σειεπηαίν είδνο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ζην νπνίν ζα αλαθεξζνχκε ζην παξφλ 

θεθάιαην είλαη ε θνηλσληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα. ε απηφ ην ζεκείν, ε αλαθνξά ζα 

είλαη πνιχ ζχληνκε, θαζψο ε θνηλσληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα απνηειεί ην θεληξηθφ 

δήηεκα ηνπ επφκελνπ θεθαιαίνπ. 

Ζ θνηλσληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα ζεσξείηαη θξίζηκε παξάκεηξνο θαη θαηάιιειε 

πξαθηηθή γηα ηελ αλαθνχθηζε αξθεηψλ θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ, ηα νπνία ην 

θξάηνο αδπλαηεί λα επηιχζεη ην θξάηνο θαη γηα ηα νπνία ν ηδησηηθφο ηνκέαο δελ είλαη 

πξφζπκνο λα αλαιάβεη πξσηνβνπιίεο, αθνχ ηα νηθνλνκηθά νθέιε ζεσξνχληαη 

κεδακηλά. Ο φξνο απνηειείηαη απφ δπν ζπζηαηηθά κέξε, ηελ επηρεηξεκαηηθή θαη ηελ 

θνηλσληθή δηάζηαζε. Σν πξψην ζπζηαηηθφ κέξνο είλαη ηδηαίηεξα δεκνθηιέο θαη σο εθ 

ηνχηνπ έλαο κεγάινο αξηζκφο εξγαζηψλ έρεη εθπνλεζεί θπξίσο γηα λα δηεξεπλήζεη 

ηνπο ιφγνπο χπαξμεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Σν δεχηεξν ζπζηαηηθφ κέξνο 

πξνζδηνξίδεη θπξίσο ηνλ θνηλσληθφ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Γηα 

ηελ θνηλσληθή δηάζηαζε εκθαλίδεηαη κηα πιεηάδα νξηζκψλ κε έκθαζε θπξίσο ζε 

ζέκαηα εχξεζεο λέσλ επθαηξηψλ πςειήο θνηλσληθήο αμίαο (social value), λέσλ 

θαηλνηνκηψλ θαη ηνικεξψλ εγρεηξεκάησλ κε ρακειέο νηθνλνκηθέο απνδφζεηο. Ο φξνο 

ηεο θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο κεηαηφπηζε ηελ έκθαζή ηνπ απφ απνθιεηζηηθά 

θνηλσληθά ζέκαηα ζε κηα ζεηξά νηθνλνκηθψλ δεηεκάησλ. 

Οη Seelos θαη Mair (2005) νξίδνπλ ηελ θνηλσληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα σο ηελ 

νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα «πνπ παξέρεη λέα παξαγσγηθά κνληέια παξνρήο 

πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πνπ εμππεξεηνχλ ηηο άκεζεο αλζξψπηλεο αλάγθεο ησλ 

θησρφηεξσλ ζηξσκάησλ ηεο θνηλσλίαο πνπ παξακέλνπλ αλαπάληεηεο απφ ηηο 

ζεκεξηλέο νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο δνκέο» (Seelos & Mair,2005: 243). Οη Mair 

θαη Martin (2006) ζπλέιεμαλ κηα πιεηάδα νξηζκψλ γηα ηελ έλλνηα ηεο θνηλσληθήο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο πνπ είλαη δπλαηφλ λα ηαμηλνκεζνχλ ζηηο αθφινπζεο ηξεηο 

θαηεγνξίεο, δειαδή ζε νξηζκνχο πνπ αλαθέξνληαη: α) ζηνπο νξγαληζκνχο πνπ 

αλαδεηνχλ θεθάιαηα γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ θνηλσληθψλ αλαγθψλ, β) ζηνπο 

νξγαληζκνχο πνπ εκπνξεπκαηνπνηνχλ ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ θνηλσληθψλ αλαγθψλ, θαη 

γ) ζηνπο νξγαληζκνχο πνπ έρνπλ κνλαδηθφ ζηφρν λα απαιχλνπλ ηνλ αλζξψπηλν πφλν 

θαη λα θαηαιχζνπλ ηηο πθηζηάκελεο θνηλσληθέο δνκέο. Οκνίσο, νη Roper θαη Cheney 

(2005) πξνβάιινπλ ηξεηο ηχπνπο θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο κε έκθαζε ζηελ 



 

  
22 

 

ηδηνθηεζία ηεο επηρείξεζεο, φπσο είλαη: α) ε ηδησηηθή θνηλσληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα 

(private social entrepreneurship), δειαδή ηδησηηθέο πξσηνβνπιίεο γηα ηελ αλαθνχθηζε 

θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ κε ζθνπφ ην θέξδνο θαη ηε δεκηνπξγία θαηλνηνκηψλ, β) ε 

θνηλσληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα κε επίηεπμεο θέξδνπο (social entrepreneurship in the 

not-for-profit sector), θαη γ) ε θνηλσληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα 

(public-sector social entrepreneurship), δειαδή πξσηνβνπιίεο ησλ δεκφζησλ 

νξγαληζκψλ γηα ηελ επίιπζε θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ. Μνινλφηη ε ζπγθεθξηκέλε 

ηαμηλφκεζε είλαη θάπσο γεληθή θαη έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηελ νξηνζέηεζε ηεο 

θνηλσληθήο νηθνλνκίαο, ζεσξείηαη κηα επαξθήο ελλνηνινγηθή δηάθξηζε πνπ κπνξεί λα 

εξκελεχζεη δηάθνξνπο ηχπνπο ηεο θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη δελ είλαη 

άδηθνο κε θαλέλα ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο πνπ ζπκβάιιεη νπζηαζηηθά ζηελ επίιπζε ησλ 

θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ
11

.  

1.4 πκπέξαζκα  
 

Δπνκέλσο, γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ε έλλνηα ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο είλαη 

πνιπζήκαληε, αιιά, ζε θάζε πεξίπησζε, απνηειεί θπξίαξρε έλλνηα ηεο νηθνλνκηθήο 

θαη θνηλσληθήο δξαζηεξηφηεηαο ησλ αλζξψπσλ. Δπηπιένλ, ε επηρεηξεκαηηθφηεηα δελ 

είλαη κηα έλλνηα ζηαηηθή, αληηζέησο είλαη πνιχ δπλακηθή. Απηφ απνδεηθλχεηαη απφ 

ηελ πιεζψξα ησλ επηζεηηθψλ πξνζδηνξηζκψλ, νη νπνίνη κπνξνχλ λα ηεο απνδνζνχλ 

αλάινγα κε ην αληηθείκελν ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ησλ αηφκσλ πνπ επηρεηξνχλ, ηνλ ηνκέα δξαζηεξηνπνίεζεο θιπ. Απηή ε λέα κνξθή 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο  παξάγεη ην θχξην Κνηλσληθφ έξγν, έλαληη ησλ ζπκβαηηθψλ 

θεξδνζθνπηθψλ νξγαληζκψλ. Οη επηρεηξήζεηο απηήο ηεο κνξθήο θηάλνπλ εθεί πνπ ην 

θξάηνο αδπλαηεί. Παξφια απηά είλαη απνθιεηζκέλεο απφ ηα εξγαιεία ηνπ ζχγρξνλνπ 

θαπηηαιηζκνχ γηα αλάπηπμε θαη ζρεδφλ νινθιεξσηηθά εμαξηψκελεο απφ ην θξάηνο 

 

 
 

 

                                                           
11
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Κεθάιαην 2
ν
 : Κνηλσληθή νηθνλνκία θαη θνηλσληθή 

επηρεηξεκαηηθόηεηα 

 
ε απηφ ην θεθάιαην ζα πξνζπαζήζνπκε λα πξνζεγγίζνπκε ηνπο φξνπο θνηλσληθή 

νηθνλνκία θαη ηελ θνηλσληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα. Αλαδεηθλχεηαη ε έλλνηα θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θνηλσληθνχ επηρεηξεκαηία κε ηελ παξάζεζε ζεκαληηθψλ 

πξνζσπηθνηήησλ απηήο ηεο κνξθήο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο.Οξίδνληαο ηελ 

έλλνηα ηεο θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ηνλίδεηαη ν ζθνπφο, ν νπνίνο αθνξά ζηελ 

θάιπςε θνηλσληθψλ αλαγθψλ θαη ηελ επίιπζε θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ  ζηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ απηφ δελ είλαη εθηθηφ  απφ ηνπο δεκφζηνπο θνξείο θαη ην θξάηνο 

εμαηηίαο ηεο έιιεηςεο νηθνλνκηθψλ πφξσλ. πλήζσο νη νηθνλνκηθέο επηρεηξήζεηο 

αθνξνχλ ηδησηηθέο πξσηνβνπιίεο θαη ρξεζηκνπνηνχλ ηδηψηηθά θεθάιαηα κε ζθνπφ 

αθελψο ηε δηαηήξεζε ηεο βησζηκφηεηαο ηεο επηρείξεζεο , αθεηέξνπ ηελ πξνζέγγηζε 

θαη ηε βειηίσζε κηαο θνησληθήο παζνγελνχο θαηάζηαζεο. 

Ζ έλλνηα ηεο θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο εληάζζεηαη ζε κηα επξχηεξε έλλνηα, 

έλαλ επξχηεξν θνξέα, απηφλ ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο. Ζ θνηλσληθή νηθνλνκία 

πεξηιακβάλεη φιεο ηηο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ζπλαιιαγέο πνπ απνζθνπνχλ:  

1. ηελ άκκεζε εμππεξέηεζε ησλ κειψλ ηνπο  

2. ηελ έκθαζε ζηηο αλάγθεο ησλ εξγαδνκέλσλ έλαληη ηνπ θέξδνπο 

Ζ θνηλσληθή νηθνλνκία πεξηιακβάλεη θνξείο φπσο είλαη νη ζπλεηαηξηκζνί, ηα 

θνηλσθειή ηδξχκαηα, νη ζχιινγνη θαη άιια. Βξίζθεηαη δε ζην επίθεληξν ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαη φρη κφλν ζπλαιιαγψλ θαη αιιειεπηδξάζεσλ κεηαμχ ηνπ θξάηνπο, 

ηεο αγνξάο θαη ηεο θνηλφηεηαο. Σέινο ζα αλαθεξζνχλ ζπνπδαίνη επηρεηξεκαηίεο-

εγέηεο. 

Γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ θεθαιαίνπ αιιφ έλα ζεκαληηθφ θνκκάηη πνπ ζα αλαπηπρζεί 

αθνξά ην ζεζκηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηελ θνηλσληθή νηθνλνκία θαη 

επηρεηξεκαηηθφηεηα ζηελ Διιάδα. Ζ αλάιπζε ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ ζέηεη ηα 

ζεκέιηα γηα κηα πγηή επηρεηξεκαηηθφηεηα θαζψο είλαη γλσζηφ φηη νη λφκνη 

αληαλαθινχλ ζπζρεηηζκνχο δχλακεο αλάκεζα ζηελ θνηλσλία θαη ζην θξάηνο. 

 

2.1 Κνηλσληθή νηθνλνκία, κηα γεληθόηεξε πξνζέγγηζε 

 

Αθνχγνληαο ηνλ φξν θνηλσληθή νηθνλνκία ζίγνπξα ε ζθέςε καο «πεγαίλεη» ή 

ηνπιάρηζηνλ «πήγαηλε» ζε θξαηηθνχο κεραληζκνχο πνπ ζηφρν είραλ λα θαιχςνπλ  

αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο φπσο ε θηψρεηα, ν αλαιθαβεηηζκφο, νη δηάθνξεο εμαξηήζεηο, 

πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα, θαη δηάθνξα άιια θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά ζέκαηα. 

πρλά, αθνχγακε θαη αθνχκε, απφ ηνπο πνιηηηθνχο γηα έλα θνηλσληθφ θξάηνο πνπ 
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ζηφρν έρεη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζχγρξνλσλ θαη θαζεκεξηλψλ πξνβιεκάησλ ησλ 

αζζελέζηεξσλ θνηλσληθψλ νκάδσλ. Αθφκε, είλαη δηαδεδνκέλε ε αληίιεςε φηη ε 

επίιπζε ησλ θνηλσληθψλ ζεκάησλ κπνξεί λα γίλεηαη ρσξίο λα καο ελδηαθέξεη ην 

θφζηνο γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ απηνχ. Γηα ην ιφγν απηφ, ηα πξνεγνχκελα ρξφληα 

πνιινί δεκφζηνη νξγαληζκνί θαη δεκφζηεο επηρεηξήζεηο, πνπ ηδξχζεθαλ, θπξίσο, απφ 

Οξγαληζκνχο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, δελ κπφξεζαλ λα αληαπεμέιζνπλ νηθνλνκηθά 

θαη ζηγά ζηγά θαηαξγήζεθαλ ή αληηθαηαζηάζεθαλ κε λέα ζεζκηθά πιαίζηα γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ επάισηνπ πιεζπζκνχ ηνπο. 

πλνιηθά, ε εκθάληζε λέσλ αλαγθψλ θαη ε εληεηλφκελε δηαθνξνπνίεζε ησλ 

πθηζηάκελσλ έρνπλ δεκηνπξγήζεη πην ζχλζεηεο απαηηήζεηο απφ ηνπο  πνιίηεο, ελψ θαη 

ε θξίζε ζπλέβαιε ζηνλ πξνζδηνξηζκφ αμηψλ, φπσο απηψλ ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο 

αιιειεγγχεο, πξνο ηηο νπνίεο νθείινπκε λα θηλεζνχκε. Γίλεηαη ινηπφλ θαηαλνεηφ 

πσο ζε κηα επνρή εληεηλφκελνπ παγθφζκηνπ αληαγσληζκνχ, κεγάισλ δεκνγξαθηθψλ 

αιιαγψλ θαη δεκνζηνλνκηθψλ πεξηνξηζκψλ, απαηηνχληαη λέεο κνξθέο νξγάλσζεο θαη 

ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζηνλ δεκφζην ηνκέα, ζηηο νξγαλψζεηο ηεο θνηλσλίαο ησλ 

πνιηηψλ, ζηηο ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο πνιίηεο κέζα ζε έλα θιίκα θνηλήο 

επζχλεο γηα ηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε (Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 2013). 

ια απηά ζπκβάιινπλ ζηελ  αλάπηπμε ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο. 

 

2.2.Ζ έλλνηα – νξηζκόο  ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο  

 
Ο φξνο θνηλσληθή νηθνλνκία πηζαλφηαηα εκθαλίζηεθε γηα πξψηε θνξά ζηελ 

νηθνλνκηθή βηβιηνγξαθία ην 1830. Δίλαη ε ρξνληά πνπ ν Γάιινο θηιειεχζεξνο 

νηθνλνκνιφγνο Charles Dunoyer δεκνζίεπζε ην έξγν ηνπ «Πξαγκαηεία πεξί ηεο 

Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο», ζην νπνίν ηαζζφηαλ ππέξ κηαο εζηθήο πξνζέγγηζεο ηεο 

νηθνλνκίαο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 1820-1860 αλαπηχρζεθε ζηε Γαιιία κηα 

αλνκνηφκνξθε ηδενινγηθή ζρνιή, ε νπνία κπνξεί λα νξηζζεί ζπιινγηθά σο ζρνιή ησλ 

θνηλσληθψλ νηθνλνκνιφγσλ
12

. Απφ ηφηε, πνιινί ήηαλ νη νηθνλνκνιφγνη πνπ 

ζπλέδξακαλ ζηελ αλάπηπμε ηεο, νη θπξηφηεξνη εθ ησλ νπνίσλ ήηαλ ν John Stuart Mill 

                                                           
12

 φνοψθ τθσ ζκκεςθσ που εκπονικθκε για τθν Ευρωπαϊκι Οικονομικι και Κοινωνικι Επιτροπι από 
το Διεκνζσ Κζντρο Ζρευνασ και Πλθροφόρθςθσ για τθ Δθμόςια, Κοινωνικι και υνεταιριςτικι 
Οικονομία (CIRIEC), Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΗ 
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θαη ν Leon Walras. Απηφ πνπ θαη νη δχν έζεζαλ είλαη φηη νη θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο 

κπνξνχλ λα δηαδξακαηίζνπλ ζεκαληηθφ «νηθνλνκηθφ» ξφιν, φρη εμαιείθνληαο ην 

θεθάιαην αιιά θαζηζηψληαο ηνλ θφζκν ιηγφηεξν θαπηηαιηζηηθφ, θαζψο θαη «εζηθφ 

ξφιν», εμίζνπ ζεκαληηθφ, ν νπνίνο ζπλίζηαηαη ζην λα εηζαρζεί ε δεκνθξαηία ζηηο 

εξγαζίεο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο
13

. Ζ θνηλσληθή νηθνλνκία νξίδεηαη σο ν ρψξνο 

ηεο νηθνλνκίαο πνπ βξίζθεηαη αλάκεζα ζηνλ ηδησηηθφ θαη ην δεκφζην ηνκέα ηεο 

νηθνλνκίαο θαη ζηνλ νπνίν δηεμάγνληαη νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο κε θνηλσληθνχο 

ζθνπνχο θαη ζηφρνπο
14

. 

πσο ζεκεηψλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα, ε θνηλσληθή νηθνλνκία βξίζθεηαη αλάκεζα 

ζην θξάηνο, ηελ αγνξά θαη ηελ θνηλφηεηα θαη αληίζηνηρα, αλάκεζα ζηηο θπξίαξρεο 

ιεηηνπξγηθέο ηνπο αξρέο (αγνξαία, κε αγνξαία θα κε ρξεκαηηθή νηθνλνκία)
15

.  

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 2.1
16

 :THE THIRD SECTOR AND THE DEMOCRATIZATION 

OF THE WELFARE STATE 

 

                                                           
13

 Monzon J.L., The worker cooperatives in the economic literature and facts, Ministry of Labour and 
Social Security, Spain, 1989 
14

 Moulaert, F. and Ailenei, O., Social economy, third sector and solidarity relations: A conceptual 
synthesis from history to present, Urban Studies, 2005 
15

 οφία Αδάμ, Κοινωνική οικονομία Οδηγόσ Δημιουργίασ Κοινωνικών Επιχειρήςεων, Θεςςαλονίκθ 
2014 
16

 Pestoff Triangle (Source: Pestoff, 1992) ,Pestoff 2004 
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Πεγή: THE THIRD SECTOR AND THE DEMOCRATIZATION OF THE 

WELFARE STATE-PESTOFF TRIANGLE 1992 

 

Παξαηεξψληαο ην νηθνλνκηθφ – θνηλσληθφ γίγλεζζαη, μερσξίδνπλ νηθνλνκηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο δελ ζπγθαηαιέγνληαη νχηε ζηνλ θξαηηθφ νχηε ζηνλ 

ηδησηηθφ ηνκέα, αιιά απνηεινχλ ην «ηξίην ηνκέα», ν νπνίνο δηαζέηεη ηηο δηθέο αξρέο, 

αμίεο θαη θηινδνμίεο. 

Ο ηξίηνο ηνκέαο απνηειεί έλα άθξσο ειπηδνθφξν πεδίν γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

πξνβιεκάησλ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ πξφζθαηε εμέιημε ησλ θνηλσληθψλ θαη 

νηθνλνκηθψλ ζπζηεκάησλ
17

. 

Ζ θνηλσληθή νηθνλνκία είλαη ζε ζέζε λα θαιχςεη αλάγθεο θαη λα δψζεη θαηλνηφκεο 

ιχζεηο ζηηο θνηλσλίεο εθεί πνπ νη άιινη νηθνλνκηθνί παξάγνληεο αδπλαηνχλ. Γηεζλψο 

ν ηξίηνο ηνκέαο απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα γηα πξαθηηθέο θαη άκεζεο ιχζεηο ζηα 

θαζεκεξηλά πξνβιήκαηα ηεο ζίηηζεο, λνζειείαο, ζηέγεο, εξγαζίαο θιπ. Σν θέξδνο 

δελ είλαη ην δεηνχκελν απφ ηνπο κεραληζκνχο ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο αιιά ε 

ζηήξημε ησλ αηφκσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε απηήλ θαζψο θαη ε ελεξγνπνίεζε ή  

αλαδηνξγάλσζε ηεο θνηλσληθήο αιιειεγγχεο ψζηε λα αληαπεμέιζνπλ ζηνπο ιηηνχο 

δεκφζηνπο πξνυπνινγηζκνχο.  

Παξαηεξήζεηο ζχκθσλα κε ηνλ Muukkonen, M.
18

: 

1) Σα θέξδε απφ ηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ 

αμηνπνηνχληαη γηα ηε βειηίσζε ηεο ελ ιφγσ δξαζηεξηφηεηαο θαη δελ απνηεινχλ ζε 

θακία πεξίπησζε ην βαζηθφ θίλεηξν ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 

2) Οη θνξείο – νξγαλψζεηο θαη επηρεηξήζεηο ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο ππεξηεξνχλ 

ζεκαληηθά ησλ δεκφζησλ θνξέσλ θαη ππεξεζηψλ ζε ζέκαηα επειημίαο θαη 

δηαρεηξηζηηθήο ιεηηνπξγίαο. 

3) Ζ αλαθνξά ζηηο δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο ζην πιαίζην ησλ νξγάλσλ θαη 

κεραληζκψλ ιήςεο απνθάζεσλ παξαπέκπεη ζηελ αξρή ηνπ «έλα άηνκν – κία ςήθνο». 

Ζ ζπκκεηνρή ζηηο απνθάζεηο ηεο θνηλσληθήο επηρείξεζεο δελ πξνυπνζέηεη ηελ 

θαηνρή ηίηισλ ηδηνθηεζίαο. 
                                                           
17

 ΟΛΙΒΙΑ ΚΤΡΙΑΚΙΔΟΤ/ΕΛΕΝΗ ΑΛΑΒΟΤ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ, επτζμβριοσ 2014, 
εκδόςεισ Rosilli 
18

 Muukkonen, M. (Framing the field: Civil society and related concepts, Nonprofit and Voluntary 
Sector Quartely, 2009) 
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4) Ηδηαίηεξε πξνζνρή απνδίδεηαη ζηνπο αλζξψπνπο θαη ζηε πνηφηεηα / ζηαζεξφηεηα 

ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο. 

Δπνκέλσο, ε θνηλσληθή νηθνλνκία απνηειεί κηα ελεξγεηηθή παξέκβαζε πνπ 

εμειίζζεηαη ζην πιαίζην ησλ αγνξψλ θαη ηεο θνηλσλίαο γεληθφηεξα θαη πνπ 

αλεμάξηεηα απφ ηε λνκηθή ππφζηαζε ησλ θνξέσλ ηεο ζρεηίδεηαη κε ηελ αξρή ηεο 

δεκνθξαηηθήο αλαγλψξηζεο, ζηεξίδεηαη ζε κηα επξεία θνηλσληθή βάζε, πηνζεηεί 

ζπιινγηθά θξηηήξηα θαηαλνκήο θεξδψλ, αλαπηχζζεη κηα ηδηαίηεξε ζρέζε 

αιιειεγγχεο κε ην πεξηβάιινλ ηεο θαη πξνσζεί ηελ θνηλσληθή ζπλνρή (Moulaert, F. 

and Ailenei, O. (2005). 
19

Ζ ελζσκάησζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο θνηλσληθψλ νκάδσλ 

πνπ είραλ ή έρνπλ απνθιεηζηεί απφ απηήλ δεκηνπξγψληαο ζέζεηο εξγαζίαο, κέζσ ησλ 

νξγαλψζεσλ ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο,  είλαη βαζηζκέλε ζηηο αξρέο ηεο θνηλσληθήο 

αιιειεγγχεο. 

Ο φξνο αιιειέγγπα νηθνλνκία ζπλδέζεθε κε ηελ εκπεηξία ησλ ξηδνζπαζηηθψλ 

θηλεκάησλ ζηε Λαηηληθή Ακεξηθή, αιιά ζηαδηαθά έγηλε δεκνθηιήο θαη ζε ρψξεο ηεο 

Δπξψπεο θαη πξφζθαηα ζηελ Διιάδα ηεο θξίζεο. Ζ αιιειέγγπα νηθνλνκία 

πεξηιακβάλεη φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρνπλ κηα δηπιή ζηφρεπζε: 

α) Οηθνλνκηθή, δηφηη επηρεηξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ νηθνλνκηθέο ζρέζεηο κε βάζε ηελ 

ακνηβαηφηεηα. 

β) Πνιηηηθή, δηφηη επηρεηξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ θαη λα δηαηεξήζνπλ απηφλνκνπο 

δεκφζηνπο ρψξνπο φπνπ ζπδεηνχληαη ζθνπνί θαη κέζα.  

Σνλ ηειεπηαίν θαηξφ ε αληαιιαγή εκπεηξηψλ κεηαμχ ησλ πξαθηηθψλ πνπ αλαδχζεθαλ 

εληφο ησλ ξηδνζπαζηηθψλ θηλεκάησλ ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο θαη εδξαησκέλσλ 

παξαδεηγκάησλ ζηελ Δπξψπε (ζπλεηαηξηζκνί) είραλ σο απνηέιεζκα νη φξνη 

θνηλσληθή θαη αιιειέγγπα νηθνλνκία λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζπρλά καδί ή ελαιιάμ 

ρσξίο λα ζεκαηνδνηνχλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ηνπο
20

.  

 

ε γεληθέο γξακκέο ε θνηλσληθή νηθνλνκία δξαζηεξηνπνηείηαη θαη πξνζπαζεί λα 

επελδχζεη νπζηαζηηθά ζηελ θνηλσληθή ελζσκάησζε πεξηζσξηνπνηεκέλσλ νκάδσλ, 

ζηε πξφιεςε θνηλσληθψλ αληζνηήησλ, ζηελ ελίζρπζε ηεο ηνπηθήο αλάπηπμεο, ζηελ 

                                                           
19

 Social economy, third sector and solidarity relations: A conceptual synthesis from history to present, 

Urban Studies). 
20

 οφία Αδάμ, Κοινωνική οικονομία Οδηγόσ Δημιουργίασ Κοινωνικών Επιχειρήςεων, Θεςςαλονίκθ 
2014  
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αλάπηπμε δεκνθξαηηθψλ θαη ζπκκεηνρηθψλ δνκψλ, ζηε δεκηνπξγία λέσλ κνξθψλ 

απαζρφιεζεο κέζσ λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο, ζηε βηψζηκε θαη πξάζηλε αλάπηπμε, ζηελ 

αιιεινβνήζεηα ησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ, ζηελ πξφιεςε θνηλσληθψλ αληζνηήησλ θαη 

γεληθφηεξα ζηελ ελίζρπζε θαη ελδπλάκσζε ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ, δειαδή ηνπ 

αλζξψπνπ.  

Ζ θνηλσληθή νηθνλνκία απνηειεί πεδίν έληνλνπ ελδηαθέξνληνο ηα ηειεπηαία ρξφληα 

ζηελ Δπξψπε. Ζ νηθνλνκηθή θξίζε θαη ε δεκνζηνλνκηθή ιηηφηεηα έρνπλ 

απνδπλακψζεη ην θξάηνο πξφλνηαο ην νπνίν αδπλαηεί λα ηθαλνπνηήζεη ηηο λέεο 

δηαθνξνπνηεκέλεο αλάγθεο πνπ αλαδχνληαη. Ζ αλεξγία θαη ηα απμαλφκελα πνζνζηά 

θηψρεηαο θαη θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ απνηεινχλ κάζηηγα γηα ηα πεξηζζφηεξα 

επξσπατθά θξάηε πνπ ην θξαηαηφ νηθνλνκηθφ κνληέιν αδπλαηεί λα επηιχζεη. Ζ 

Δπξσπατθή Κνηλφηεηα δείρλεη λα αληηιακβάλεηαη φηη νη λέεο απηέο πξνθιήζεηο δελ 

κπνξνχλ λα επηιπζνχλ κε ηα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ κέρξη ηψξα. Ζ θνηλσληθή 

νηθνλνκία απνηειεί κηα ελδεδεηγκέλε ιχζε ε νπνία ζπκβαδίδεη θαη κε ην θνηλσληθφ- 

νηθνλνκηθφ πξφηππν ηεο Δπξψπεο
21

. 

Ζ Γαιιία ππήξμε ε πξψηε ρψξα πνπ αλαγλψξηζε πνιηηηθά θαη λνκηθά ηε ζχγρξνλε 

έλλνηα ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο, κε ην δηάηαγκα ηνπ Γεθεκβξίνπ ηνπ 1981 κε ην 

νπνίν ζπζηάζεθε ε δηππνπξγηθή αληηπξνζσπεία ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο, ελψ ζηελ 

πνξεία ε έλλνηα εμαπιψζεθε θαη ζε άιιεο Δπξσπατθέο ρψξεο. Σν 2011, ε Ηζπαλία 

έγηλε ε πξψηε επξσπατθή ρψξα πνπ ςήθηζε λνκνζεηηθή πξάμε ζρεηηθά κε ηελ 

θνηλσληθή νηθνλνκία, ελψ ηελ ίδηα ρξνληά ςεθίζηεθε ζρεηηθφ λνκνζρέδην θαη ζηελ  

Διιάδα
22

.  

Οη νξγαλψζεηο θαη νη επηρεηξήζεηο ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο πνπ δηεζλψο ζπλαληάκε 

νκαδνπνηνχληαη ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο: 

 ζπλεηαηξηζηηθέο επηρεηξήζεηο, 

 αιιειαζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί – θνηλσλίεο αιιεινβνήζεηαο 

 ζσκαηεία ή νξγαλψζεηο πνπ νλνκάδνληαη γεληθά «ελψζεηο» 

 ηδξχκαηα   
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 Ευρωπαϊκι Επιτροπι, Γενικι Διεφκυνςθ Απαςχόλθςθσ, Κοινωνικϊν Τποκζςεων και Κοινωνικισ 
Ζνταξθσ, Κοινωνική οικονομία και κοινωνική επιχειρηματικότητα “Οδηγόσ για την Κοινωνική 
Ευρώπη”,  Σεφχοσ 4, Μάρτιοσ, 2013  
22

 Διεκνζσ Κζντρο Ζρευνασ και Πλθροφόρθςθσ για τθ Δθμόςια, Κοινωνικι και υνεταιριςτικι 
Οικονομία (CIRIEC), Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ,  2012 
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Ζ πξνζέγγηζε απηή έρεη ηηο ξίδεο ηεο θπξίσο ζηελ Γαιιηθή παξάδνζε θαη κπνξνχκε 

λα πνχκε φηη απνηειεί κία ζεζκηθή πξνζέγγηζε ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο. 

Μία άιιε πξνζέγγηζε είλαη λα δνζεί έκθαζε ζηηο βαζηθέο – θνηλέο αμίεο θαη αξρέο 

πνπ ηηο δηέπνπλ.  χκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο πνπ δίλεηαη απφ 

ηνλ  

Defourny (6 Borzaga, C. & Defourny, J 2001, “The emergence of Social Enterprise” 

Routledge, London, UK.) ζηα πιαίζηα κηαο Καλνληζηηθήο πξνζέγγηζεο είλαη: «ε 

θνηλσληθή νηθνλνκία πεξηιακβάλεη νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλαιακβάλνληαη 

απφ επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνχο θπξίσο ζπλεηαηξηζκνχο, θνηλσλίεο 

αιιεινβνήζεηαο θαη ζσκαηεία (ελψζεηο), νη νπνίεο δελ κπνξνχλ απζηεξά λα 

εληαρζνχλ νχηε ζηνλ δεκφζην νχηε ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα [θαη] ε ζηάζε ησλ νπνίσλ 

δηέπεηαη απφ ηηο αθφινπζεο αμίεο:  

α) Γξαζηεξηνπνίεζε κε ζηφρν ηελ εμππεξέηεζε ησλ κειψλ ηνπο ή ην ζπιινγηθφ 

φθεινο. Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλαιακβάλνπλ ζην πιαίζην ηεο θνηλσληθήο 

νηθνλνκίαο ζα πξέπεη λα έρνπλ ζηφρν ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πξνο ηα κέιε ηνπο ή ηελ 

επξχηεξε θνηλφηεηα  παξά ηελ επηδίσμε θέξδνπο. 

β) Γηαρεηξηζηηθή απηνλνκία, πνπ ηηο δηαρσξίδεη θαη απφ ηνπο νξγαληζκνχο παξαγσγήο 

αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα.   

 

γ) Γεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ, εθαξκφδνληαο έλαλ απζηεξφ 

πεξηνξηζκφ ηνπ αξηζκνχ ησλ ςήθσλ θαηά άηνκν – κέινο θαη φρη αλάινγα κε ηε 

ζπκκεηνρή ζην θεθάιαην. Γειαδή, δηέπνληαη απφ δεκνθξαηηθφηεηα θαη ηζνλνκία 

βάζεη ηεο αξρήο «θάζε κέινο, κία ςήθνο». 

δ) Απνδίδνπλ πξνηεξαηφηεηα ζηηο αλάγθεο ησλ αηφκσλ θαη ηελ εξγαζία έλαληη ηνπ 

θεθαιαίνπ θαηά ηελ δηαλνκή ησλ θεξδψλ.  

Με απιά ιφγηα, νη ελ ιφγσ νξγαληζκνί δίλνπλ πξνηεξαηφηεηα ζηνλ αλζξψπηλν 

παξάγνληα θαη ηελ θάιπςε βαζηθψλ αλαγθψλ ηνπ,  πηνζεηψληαο έλα κεραληζκφ 

ζπληνληζκνχ πνπ βαζίδεηαη ζηε ζπιινγηθφηεηα, ηελ αιιειεγγχε, ηελ ακνηβαηφηεηα 

θαη ηελ εκπηζηνζχλε  κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ, ζηνηρείν αθξηβψο πνπ ηνπο 

δηαθνξνπνηεί απφ ηα ηεθηαηλφκελα ζηελ αγνξά (φπνπ νη ζπλαιιαγέο δηέπνληαη απφ 

ηδηνηέιεηα) ή αθφκα θαη ζην Κξάηνο (φπνπ ν ζπληνληζκφο επηηπγράλεηαη βάζεη ηνπ 

θξάηνπο δηθαίνπ θαη ησλ γξαθεηνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ). Ο ζπιινγηθφο ραξαθηήξαο 
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ησλ νξγαληζκψλ θνηλσληθήο νηθνλνκίαο απαηηεί κεγαιχηεξν βαζκφ ζπκκεηνρήο ησλ 

ηδξπηψλ ηνπο θαη ηαπηφρξνλα εθρψξεζε αξκνδηνηήησλ ιήςεο απνθάζεσλ ζε 

επξχηεξν θάζκα εκπιεθνκέλσλ. Χο εθ ηνχηνπ, ηνχο ραξαθηεξίδεη ε πνιπκεηνρηθή 

ζπγθξφηεζε, δηέπνληαη θαη πηνζεηνχλ αξρέο δεκνθξαηηθήο δηαθπβέξλεζεο ελψ νη 

απνθάζεηο ιακβάλνληαη χζηεξα απφ ςεθνθνξία ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ ηνπο θαη ην 

ηδηνθηεζηαθφ ηνπο θαζεζηψο αλαγλσξίδεηαη ζε φια ηα ελδηαθεξφκελα-εκπιεθφκελα 

κέξε (εξγαδφκελνη, πειάηεο, ρξήζηεο, ηδξπηέο, εζεινληέο) θαη φρη κφλν ζηνπο 

επελδπηέο.   

ε απηφ ην ζεκείν θαη πξηλ πξνρσξήζνπκε παξαθάησ θξίλακε αλαγθαίν λα θάλνπκε 

κία κηθξή αλάπηπμε ζε θάζε νκαδνπνηεκέλε θαηεγνξία ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο. 

1. Ο ζπλεηαηξηζκφο- ζχκθσλα κε ηε Γηεζλή πλεηαηξηζηηθή Έλσζε
23

, είλαη κηα 

«απηφλνκε έλσζε πξνζψπσλ, ηα νπνία ζπλεηαηξίδνληαη νηθεηνζειψο, πξνθεηκέλνπ λα 

ηθαλνπνηήζνπλ ηηο θνηλέο ηνπο νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο θαη πνιηηηζηηθέο αλάγθεο θαη 

επηδηψμεηο, κέζσ κηαο ζπληδηφθηεηεο θαη δεκνθξαηηθά δηνηθνχκελεο επηρείξεζεο» 

(ICA, 1995). Μέζσ απηψλ θαηέζηε εθηθηή ε αληηκεηψπηζε νηθνλνκηθνθνηλσληθψλ 

δπζρεξεηψλ θαη ε πξνάζπηζε ησλ ζπκθεξφλησλ κεηνλεθηνχλησλ νκάδσλ αλζξψπσλ 

κε ηε ρξήζε ηεο απηνβνήζεηαο ζε  βαζηθά αγαζά θαη ππεξεζίεο. ηηο νκάδεο απηέο 

αλήθνπλ θαη ηα δηθαηψκαηα ηδηνθηεζίαο είηε πξφθεηηαη γηα θαηαλαισηέο, αγξφηεο, 

εξγαδφκελνπο θ.ν.θ.  

2. Ζ αιιειαζθαιηζηηθή εηαηξεία βαζίδεηαη ζε ακνηβαίεο ζπκβάζεηο θαη κέζσ ησλ 

παξνρψλ ησλ κειψλ ηεο, ηνχο πξνζθέξεη αζθαιηζηηθέο ππεξεζίεο. Ζ εμαζθάιηζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ απέλαληη ζην ελδερφκελν ηεο αληθαλφηεηαο γηα εξγαζία, αζζέλεηαο θαη 

γεξαηεηψλ ήηαλ ν βαζηθφο ζηφρνο δεκηνπξγίαο ηνπο. Πεξί ηα ηέιε ηνπ 19νπ αη θαη 

αξγφηεξα  - αθνχ απνδείρζεθαλ επηηπρεκέλα-, είηε ελζσκαηψζεθαλ ζηα πθηζηάκελα 

δεκφζηα ζπζηήκαηα θνηλσληθήο πξφλνηαο νξηζκέλσλ ρσξψλ (πρ. Γεξκαλία), είηε 

ηέζεθαλ ζην πεξηζψξην (πρ. Ηηαιία). Σα ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξείηαη κηα 

επαλάθακςε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεζκνχ ππφ ηε κνξθή ηεο ζπκπιεξσκαηηθήο-σο 

πξνο ηε δεκφζηα-  αζθάιεηαο, θαιχπηνληαο έλα επξχ θάζκα θηλδχλσλ (αζζέλεηα, 

ζάλαην, θαθή ζπγθνκηδή ή απφδνζε θηι) (νδεγφο ΔΔ, 2013, 23-24).   

                                                           
23

 http://ica.coop/en/whats-co-op/co-operative-identity-values-principles  

http://ica.coop/en/whats-co-op/co-operative-identity-values-principles
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3. Οη ελψζεηο αθνξνχλ ζηε ζχκπξαμε θαη ηε δεκηνπξγία κφληκεο νξγάλσζεο κηαο 

νκάδαο αλζξψπσλ, γηα ζπγθεθξηκέλν (ςπραγσγηθφ, θνηλσληθφ, πνιηηηζηηθφ, 

νηθνλνκηθφ) ζθνπφ. Δίλαη ηππηθέο, κε θαηαζηαηηθφ θαη ζπγθεθξηκέλνπο θαλφλεο 

ζπκκεηνρήο, ή άηππεο, ρσξίο θαζνξηζκέλε δνκή. Δπίζεο, είλαη νξγαληζκνί είηε 

γεληθνχ ζπκθέξνληνο, δει. ε θαηεγνξία ησλ δηθαηνχρσλ δηαθέξεη απφ εθείλε ησλ 

ππεπζχλσλ, είηε ακνηβαίνπ ζπκθέξνληνο φπνπ ζην εζσηεξηθφ ηεο νξγάλσζεο 

πξσηεχνληα ξφιν παίδεη ε αιιειεγγχε. Απνηεινχλ ηελ παιαηφηεξε κνξθή  

νξγαληζκνχ θνηλσληθήο νηθνλνκίαο θαη αλάινγα κε ην εζληθφ πιαίζην ηεο εθάζηνηε 

ρψξαο ιακβάλνπλ δηαθνξεηηθή νλνκαζία πρ. ελψζεηο, κε θεξδνζθνπηθνί νξγαληζκνί, 

κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο, εζεινληηθέο νξγαλψζεηο θηι (Οδεγφο ΔΔ, 2013, 24-25).  

4. Σα ηδξχκαηα ζπζηήλνληαη γηα ηελ επίηεπμε ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ ζπγθεθξηκέλεο 

νκάδαο αλζξψπσλ ή ηεο επξχηεξεο θνηλφηεηαο, κε ηε ρξεζηκνπνίεζε 

θιεξνδνηεκάησλ ή θεθαιαίσλ πνπ έρνπλ ζπγθεληξσζεί απφ ζπζηεκαηηθέο 

εθζηξαηείεο. ηελ Δπξψπε άιινηε ζπκκεηέρνπλ άκεζα ζηελ παξνρή ή θαη παξαγσγή  

αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ ή έκκεζα ρξεκαηνδνηψληαο ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο 

αλζξψπσλ ή δξαζηεξηνηήησλ. Μέζσ ησλ ηδξπκάησλ απηψλ θαη ράξε ζηελ 

πξσηνβνπιία εχπνξσλ ηδησηψλ ή εηαηξεηψλ, παξαηεξείηαη ηειεπηαία, κηα ηάζε 

ζηήξημεο ησλ θνηλσληθψλ έξγσλ θαη νξγαλψζεσλ (Οδεγφο ΔΔ, 2013, 26). 

Οη δηαθξηηέο απηέο θαηεγνξίεο, κπνξεί λα πξνζιακβάλνπλ δηαθνξεηηθέο λνκηθέο 

κνξθέο ή λα ζπλδπάδνπλ νξγαλσηηθνχο ηχπνπο, αλάινγα κε ηηο ηζηνξηθέο 

ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ εθάζηνηε θνηλσληθνχ ζρεκαηηζκνχ θαη ηα εζληθά ζεζκηθά πιαίζηα. 

Γηα παξάδεηγκα, κπνξεί λα ππάξρνπλ ηδξχκαηα ππφ ηνλ έιεγρν θαη ηελ επνπηεία 

εζεινληηθψλ ελψζεσλ  ή νξηζκέλνη νξγαληζκνί θνηλσληθήο νηθνλνκίαο λα 

πεξηβιεζνχλ επηρεηξεκαηηθέο κνξθέο πνπ πξνζηδηάδνπλ ζηνλ θεξδνζθνπηθφ ηνκέα, 

φπσο νη ζπλεηαηξηζκνί πνπ έρνπλ ζπζηήζεη θεθαιαηνπρηθέο- ειεγρφκελεο απφ ηνλ ίδην 

ην ζπλεηαηξηζκφ – εηαηξείεο (Οδεγφο ΔΔ, 2013, 28). 

Σα ηειεπηαία ρξφληα ζηνλ ηνκέα ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο αλαδχζεθε σο πνιχ 

ζεκαληηθφ θαηλφκελν θαη ε θνηλσληθή επηρείξεζε, απνηέιεζκα δεκηνπξγίαο κηαο 

νκάδαο αλζξψπσλ ή ελφο θνηλσληθνχ επηρεηξεκαηία, νη νπνίνη απνθαζίδνπλ λα 

επηδηψμνπλ έλα ζαθψο πξνζδηνξηζκέλν θνηλσληθφ ζθνπφ  δηνηθείηαη κε 

επηρεηξεκαηηθφ ηξφπν θαη παζρίδεη δηαξθψο γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο ηζνξξνπίαο ηεο 

θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο ηεο δηάζηαζεο. Μπνξεί λα νλνκάδεηαη θαη λα έρεη  
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θαηαρσξεζεί σο ζπλεηαηξηζκφο, έλσζε, θηιαλζξσπηθφ ίδξπκα, ηδησηηθή επηρείξεζε 

κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα θηι. αλάινγα κε ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα εζληθή 

λνκνζεζία. Σν θχξην ζηνηρείν σζηφζν πνπ ηηο δηαθνξνπνηεί απφ ηηο παξαδνζηαθέο 

ελψζεηο ή ηα θηιαλζξσπηθά ηδξχκαηα είλαη φηη κέξνο ησλ εηζνδεκάησλ ηνπο 

πξνέξρεηαη απφ ηελ εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ζπλαιιαγέο πνπ αλαπηχζζνπλ γηα 

θνηλσληθφ –πάληα-  ζθνπφ, αληί λα εμαξηψληαη απφ επηρνξεγήζεηο θαη δσξεέο 

(Οδεγφο ΔΔ, 2013, 31-33) . 

Με ηελ θνηλσληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα ζα αζρνιεζνχκε ζην επφκελν κέξνο ηνπ 

θεθαιαίνπ απηνχ. 

2.3.Κνηλσληθή Δπηρεηξεκαηηθόηεηα κία πξώηε πξνζέγγηζε 
 

Σα ηειεπηαία ηξηάληα ρξφληα πεξίπνπ, ε ζπδήηεζε έρεη επηθεληξσζεί ζε κηα λέα 

κνξθή θνξέα ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο, ηηο θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο. χκθσλα κε 

ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ε θνηλσληθή επηρείξεζε νξίδεηαη σο «έλαο θνξέαο ηεο 

θνηλσληθήο νηθνλνκίαο, ηνπ νπνίνπ πξσηαξρηθφο ζηφρνο είλαη φρη ε δεκηνπξγία 

θεξδψλ γηα ηνπο ηδηνθηήηεο ή ηνπο εηαίξνπο ηεο αιιά ε χπαξμε ζεηηθνχ θνηλσληθνχ 

αληίθηππνπ. Γξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ αγνξά παξέρνληαο αγαζά θαη ππεξεζίεο κε 

επηρεηξεκαηηθφ θαη θαηλνηφκν ηξφπν, θαη ρξεζηκνπνηεί ηα θέξδε θπξίσο γηα 

θνηλσληθνχο ζθνπνχο. Τπφθεηηαη ζε ππεχζπλε θαη δηαθαλή δηαρείξηζε, ηδίσο 

ελζαξξχλνληαο ηε ζπκκεηνρή εξγαδνκέλσλ, θαηαλαισηψλ θαη παξαγφλησλ πνπ 

επεξεάδνληαη απφ ηηο εκπνξηθέο ηεο δξαζηεξηφηεηεο»
24

. Ζ ζεκεξηλή θαηάζηαζε ηεο 

θξίζεο ζηε δηεζλή θνηλφηεηα έρεη δεκηνπξγήζεη ¨αληηζψκαηα¨ επηβίσζεο θαη πάζνπο 

ζηνπο πνιίηεο γηα θνηλσληθή απνζηνιή θαη πξνζθνξά. Οη πνιίηεο κε έρνληαο 

εκπηζηνζχλε ζηα έξγα ησλ θπβεξλήζεσλ, ησλ «δήζελ» θηιαλζξσπηθψλ θαη ησλ 

θπβεξλεηηθψλ νξγαλψζεσλ ή αθφκε θαη ζπλεηαηξηζκψλ πνπ πίζσ απφ ην «καλδχα» 

ηνπ θνηλσληθνχ ζθνπνχ ηνπο θαηαρξφληαλ ηηο δηάθνξεο θξαηηθέο ή θνηλνηηθέο 

επηδνηήζεηο, νξγαλψλνληαη θαη δεκηνπξγνχλ κε δηθή ηνπο πξσηνβνπιία θνηλσληθέο 

επηρεηξήζεηο πνπ ζηφρν έρνπλ ηελ επίιπζε θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ θαη αδηθηψλ. 

Απφ ηελ άιιε νη δηάθνξνη θνηλσληθνί ζεζκνί ιφγσ ηεο δπζηνθίαο ηνπο θαη δπζθνιίαο 

                                                           
24

 Ευρωπαϊκι επιτροπι, Πρωτοβουλία για τθν κοινωνικι επιχειρθµατικότθτα, Οικοδόµθςθ ενόσ 
οικοςυςτιµατοσ για τθν προϊκθςθ των κοινωνικϊν επιχειριςεων ςτο επίκεντρο τθσ κοινωνικισ 
οικονοµίασ και τθσ κοινωνικισ καινοτοµίασ, Βρυξζλλεσ, 25.10.2011 COM(2011). 
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ηνπο λα αληαπνθξηζνχλ άκεζα, ελεξγά θαη απνηειεζκαηηθά ζηα ζχγρξνλα θνηλσληθά 

πξνβιήκαηα έρνπλ – σο επί ην πιείζηνλ- απνηχρεη. Οη λέα κνξθή πνπ «αθνχεη» ζην 

φλνκα  θνηλσληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα, έξρεηαη λα θαιχςεη απηφ ην θελφ ζηελ 

θνηλσλία κε θαηλνηφκεο ηδέεο, δηθέο ηεο επέιηθηεο πξσηνβνπιίεο θαη  ρσξίο λα 

πεξηκέλεη ην εθάζηνηε θπβεξλεηηθφ ή θνηλνηηθφ «θνξβαλά» γηα λα ιεηηνπξγήζεη. 

ηεξίδεηαη ζηηο δηθέο ηεο δπλάκεηο θαη πξνζπαζεί κέζα απφ επηρεηξεκαηηθέο δξάζεηο 

λα αληηκεησπίζεη θνηλσληθά θαηλφκελα φπσο ε θηψρεηα, ε θιηκαηηθή αιιαγή, ε 

ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε, ε εθπαίδεπζε, νη ηέρλεο θαη ν πνιηηηζκφο, ηα 

δηθαηψκαηα ησλ αλέξγσλ, ησλ κνλνγνλετθψλ νηθνγελεηψλ, ησλ λέσλ, ησλ παηδηψλ 

ησλ κεηαλαζηψλ θιπ.                                                               

Ζ θνηλσληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα θεξδίδεη ζπλερψο έδαθνο, παγθνζκίσο, ζε 

δηαθξηηνχο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο  θαη κάιηζηα απνηειεί θαη θπξίαξρν ζέκα ζε 

πξνγξάκκαηα παλεπηζηεκίσλ, εξεπλεηηθψλ θέληξσλ, ζε επηζηεκνληθά άξζξα θαη ζε 

εθπαηδεπηηθά ζπγγξάκκαηα
25

.  

 

2.4 Οξηζκόο ηεο Κνηλσληθήο Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο 

 
Ζ θνηλσληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα απνηειεί αδηακθηζβήηεηα κία κνξθή 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Ζ Κνηλσληθή Δπηρεηξεκαηηθφηεηα (Social Entrepreneurship) 

απνηειεί κηα δηαθξηηή κνξθή επηρεηξεκαηηθφηεηαο ε νπνία έρεη σο ζθνπφ ηελ 

επίηεπμε ελφο θνηλσληθνχ ζθνπνχ (social purpose) κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο θνηλσληθήο 

αμίαο (social value) θαη ζηνρεχεη ζηελ επίιπζε πηεζηηθψλ θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ 

φπσο ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ε εθπαίδεπζε, ε παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο, ε 

θηψρεηα, ελέξγεηα, πδάηηλνη πφξνη θιπ. Ζ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ 

αλαιακβάλεη ηίζεηαη ζην θέληξν ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο θνηλσληθήο επηρείξεζεο θαη 

ε επίιπζή ηνπ ζπρλά έξρεηαη κέζα απφ ηελ εθαξκνγή θαηλνηφκσλ πξνζεγγίζεσλ. 

Ζ θνηλσληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα κπνξεί λα ιακβάλεη ηφζν θεξδνζθνπηθή φζν θαη κε 

θεξδνζθνπηθή κνξθή, ρσξίο λα αιιάδεη ν ηειηθφο ζθνπφο ηεο, δειαδή ε επίηεπμε 

ελφο θνηλσληθνχ ζθνπνχ. Οη θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο μεθηλνχλ απφ αλζξψπνπο κε 
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 David Stokes-Nicholas Wilson-Martha Mador, Entrepreneurship, CENGAGE Learning EMEA, 2010 
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φξακα θαη επηκνλή λα επηηχρνπλ ην ζηφρν ηεο θνηλσληθήο αιιαγήο θαη ηεο επίηεπμεο 

ιχζεσλ κε δηάξθεηα θαη νη νπνίνη εθαξκφδνπλ βαζηθέο αξρέο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο 

ζηε ιεηηνπξγία ησλ νξγαληζκψλ ηνπο. Κξίζηκν ζηνηρείν πνπ δηαρσξίδεη ηηο 

«θνηλσληθέο» απφ ηηο «παξαδνζηαθέο» επηρεηξήζεηο είλαη ην γεγνλφο φηη νη πξψηεο 

ζηνρεχνπλ ζηελ επίιπζε ζπγθεθξηκέλσλ θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ θαη φρη ζηελ  

επίηεπμε νηθνλνκηθνχ απνηειέζκαηνο, ην νπνίν ρξεζηκνπνηνχλ σο κέζν γηα ηελ 

επηηπρία ηνπ ζθνπνχ ηνπο
26

. 

Ο νξηζκφο ηεο θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηα 

αθφινπζα ηξία ζηνηρεία: 

 ηνλ πξνζδηνξηζκφ ελφο ζηαζεξνχ ζεκείνπ αιιά εγγελψο άδηθνπ ζεκείνπ 

ηζνξξνπίαο πνπ πξνθαιεί ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ πεξηζσξηνπνίεζε, ηνλ πφλν θαη 

ηελ ηαιαηπσξία ελφο ηκήκαηνο ηεο αλζξσπφηεηαο πνπ δελ θαηέρεη ηνπο 

νηθνλνκηθνχο πφξνπο ή ηελ πνιηηηθή δχλακε λα παξάγεη κφλν ηνπ ηα 

θνηλσληθά αγαζά πνπ έρεη αλάγθε, 

 ηνλ πξνζδηνξηζκφ κηαο επθαηξίαο ζε απηφ ην εηδηθφ ζεκείν ηεο ηζνξξνπίαο, ηε 

δηακφξθσζε κηαο πξφηαζεο θνηλσληθήο αμίαο θαη ηελ απνζηαζεξνπνίεζε ηεο 

εγεκνλίαο ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο έζσ έκπλεπζεο, δεκηνπξγηθφηεηαο, 

άκεζεο δξάζεο θαη ςπρηθνχ ζζέλνπο, 

 ηε δεκηνπξγία ελφο λένπ, ζηαζεξνχ ζεκείνπ ηζνξξνπίαο πνπ απειεπζεξψλεη 

ηελ εγθισβηζκέλε δπλακηθή ή απαιχλεη ηνλ πφλν ηεο νκάδαο ζηφρνπ θαη 

δηαζθαιίδεη έλα θαιχηεξν κέιινλ γηα ηελ νκάδα απηή ή ηελ επξχηεξε 

θνηλσλία κέζσ δηαδηθαζηψλ κίκεζεο θαη ηεο δεκηνπξγίαο ελφο ζηαζεξνχ 

νηθνζπζηήκαηνο γχξσ απφ ην λέν ζεκείν ηζνξξνπίαο
27

. 

Απηά ηα ηξία παξαπάλσ ζηνηρεία πεξηγξάθνληαη ζην παξαθάησ παξάδεηγκα πνπ καο 

αλαθέξεη ε θαζεγήηξηα Διέλε αιάβνπ ζηε δηνίθεζε επηρεηξήζεσλ ζην Οηθνλνκηθφ 

Παλεπηζηήκην Αζελψλ:  

                                                           
26

 David Stokes-Nicholas Wilson-Martha Mador, Entrepreneurship, CENGAGE Learning EMEA, 2010 
27

 ΟΛΙΒΙΑ ΚΤΡΙΑΚΙΔΟΤ/ΕΛΕΝΗ ΑΛΑΒΟΤ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ, εκδόςεισ Rosilli, 
επτζμβριοσ 2014 
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Ζ Victoria Hale απνηειεί έλα αθφκε θιαζηθφ παξάδεηγκα θνηλσληθνχ επηρεηξεκαηία. 

Ζ Hale είλαη θαξκαθνπνηφο θαη άξρηζε λα αλεζπρεί ηδηαίηεξα κε ηηο δπλάκεηο ηεο 

αγνξάο πνπ θπξηαξρνχλ ζηνλ θιάδν ηεο. Αλ θαη νη κεγάιεο θαξκαθεπηηθέο εηαηξείεο 

έρνπλ αλαπηχμεη παηέληεο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ελφο κεγάινπ αξηζκνχ κεηαδνηηθψλ 

αζζελεηψλ, ηα αληίζηνηρα θάξκαθα δελ αλαπηχζζνληαη πάληα θαζψο νη πιεζπζκνί   

πνπ ηα ρξεηάδνληαη πεξηζζφηεξν δελ έρνπλ ηελ νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα γηα απηά. Ο 

θαξκαθεπηηθφο θιάδνο, κε θίλεηξν ηε κεγηζηνπνίεζε ηνπ θέξδνπο γηα ηνπο κεηφρνπο, 

εζηηάδεη ζηε δεκηνπξγία θαη ηελ πξνψζεζε θαξκάθσλ ζηνπο πιεζπζκνχο ησλ 

αλεπηπγκέλσλ θπξίσο ρσξψλ πνπ κπνξνχλ λα ηα πιεξψζνπλ.  Ζ Hale έβαιε ζθνπφ 

ηεο δσήο ηεο λα δηαηαξάμεη απηφ ην ζηαζεξφ ζεκείν ηζνξξνπίαο, ην νπνίν ζεψξεζε 

φηη είλαη άδηθν θαη αλππφθνξν. Γεκηνχξγεζε ην Ηλζηηηνχην γηα ηελ Τγεία ηνπ 

Κφζκνπ (Institute for One World Health), ηελ πξψηε κε θεξδνζθνπηθή θαξκαθεπηηθή 

εηαηξεία ηεο νπνίαο ε απνζηνιή είλαη λα δηαζθαιίζεη φηη ηα θάξκαθα πνπ 

θαηαπνιεκνχλ ηηο κεηαδνηηθέο αζζέλεηεο ηνπ αλαπηπζζφκελνπ θφζκνπ θηάλνπλ ζηα 

άηνκα πνπ ηα ρξεηάδνληαη αλεμάξηεηα απφ ηε δπλαηφηεηα ηνπο λα πιεξψζνπλ γηα 

απηά. Σν εγρείξεκα ηεο Hale έρεη πεξάζεη ηα πξψηα ζηάδηα αλάπηπμεο ηνπ κε ηελ 

επηηπρή δεκηνπξγία, εξγαζηεξηαθή δνθηκή θαη εμαζθάιηζε ηεο έγθξηζεο απφ ηε 

ξπζκηζηηθή αξρή ηεο Ηλδίαο, ηνπ πξψηνπ θαξκάθνπ ρακεινχ θφζηνπο πνπ ζεξαπεχεη 

ηε ζπιαρληθή ιετζκαλίαζε, κία αξξψζηηα πνπ ζθνηψλεη πεξηζζφηεξα απφ 200.000 

άηνκα θάζε ρξφλν. Αλ θαη είλαη πνιχ λσξίο γηα λα γλσξίδνπκε θαηά πφζν ε Hale ζα 

επηηχρεη ζηε δεκηνπξγία ελφο λένπ ζεκείνπ ηζνξξνπίαο πνπ ζα δηαζθαιίδεη κία πην 

δίθαηε αληηκεηψπηζε ησλ αζζελεηψλ πνπ πιήηηνπλ ηνπο θησρνχο πιεζπζκνχο ηνπ 

θφζκνπ, παξφια απηά έρεη απηά ηα ηξία  ζηνηρεία πνπ πξνινγίζακε γηα ηελ θνηλσληθή 

επηρεηξεκαηηθφηεηα. Πξψηνλ, πξνζδηφξηζε έλα ζηαζεξφ αιιά άδηθν ζεκείν 

ηζνξξνπίαο ζην θαξκαθεπηηθφ θιάδν. Γεχηεξνλ, είδε θαη αμηνπνίεζε ηε επθαηξία λα 

επέκβεη ρξεζηκνπνηψληαο ηελ έκπλεπζε θαη ηε δεκηνπξγηθφηεηα ηεο, ηελ ακεζφηεηα 

θαη ην ζάξξνο ηεο γηα λη εηζάγεη έλα λέν επηρεηξεκαηηθφ εγρείξεκα πνπ ζα παξέρεη 

ελαιιαθηηθέο ζηα πην αδχλαηα ηκήκαηα ηνπ πιεζπζκνχ. Σξίηνλ, επηδεηθλχεη θπζηθφ 

ζζέλνο πξνζπαζψληαο λα απνδείμεη ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ κνληέινπ ηεο. Βέβαηα, ν 

ρξφλνο ζα δείμεη θαηά πφζν ε θαηλνηνκία ηεο Hale ζα εκπλεχζεη θαη άιινπο λα 

αθνινπζήζνπλ ην παξάδεηγκα ηεο θαη λα πξνθαιέζνπλ κεηαζρεκαηηζηηθή αιιαγή. 

Αηελίδνληαο ην κέιινλ, νη επελδπηέο ηεο – κεηαμχ ησλ νπνίσλ είλαη θαη ην ίδξπκα 
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Skoll – κπνξνχλ λα νξακαηηζηνχλ ηε κέξα φπνπ ην Ηλζηηηνχην ηεο Hale ζα έρεη 

δεκηνπξγήζεη έλα ππφδεηγκα ζην θαξκαθεπηηθφ θιάδν, έλα ππφδεηγκα κε ηα ίδηα 

θνηλσληθά νθέιε πνπ είλαη πιένλ αδηακθηζβήηεηα ζηνλ θιάδν ηεο 

κηθξνρξεκαηνδφηεζεο. 

 Ο Ridley Duff πξνηείλεη, ζην παξαθάησ ζρήκα, κία ηππνινγία πνπ βαζίδεηαη ζηελ 

πξνζέγγηζε ησλ νκάδσλ ελδηαθεξνκέλσλ (stakeholder perspective) θαη δηαθξίλεη ηηο            

 θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο αλάινγα κε ηνπο θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ., σο νκάδεο 

ελδηαθεξνκέλσλ, ζηε δηαθπβέξλεζε ηνπο (πρ δεκφζηεο ππεξεζίεο, εζεινληηθέο 

νξγαλψζεηο, ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο). Ο Ridley Duff  ππνζηεξίδεη φηη νη θνηλσληθέο 

επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα γίλνληαη αληηιεπηέο σο έλα ζχλνιν επηρεηξεκαηηθψλ 

πξαθηηθψλ πνπ πξνζδηνξηζηηθά δεκηνπξγεί νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά αγαζά ζε 

ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο ελδηαθεξνκέλσλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, απνθεχγνληαη 

θαηεγνξηνπνηήζεηο πνπ έρνπλ βάζε ην θέξδνο θαη ε θνηλσληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα 

λνείηαη σο ε αλάπηπμε ελαιιαθηηθψλ επηρεηξεκαηηθψλ δνκψλ θαη πξαθηηθψλ πνπ 

ππνζηεξίδνπλ νξζνινγηθνχο ζηφρνπο.  

Γηάγξακκα 2.2 :Κνηλσληθέο επηρεηξήζεηο θαη ε πξνζέγγηζε 
28

 

 

Πεγή : Κνηλσληθέο επηρεηξήζεηο θαη ε πξνζέγγηζε ,Ridley Duff  (2008) 

                                                           
28

 Κνηλσληθέο επηρεηξήζεηο θαη ε πξνζέγγηζε Ridley Duff  (2008) 
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2.4.1 Σα Υαξαθηεξηζηηθά ηεο Κνηλσληθήο Δπηρείξεζεο 

Έλαο γεληθφο νξηζκφο ηεο θνηλσληθήο επηρείξεζεο, ζχκθσλα κε ην πεξηερφκελν πνπ 

έρεη απνδψζεη ζε απηήλ ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη ζπγθεθξηκέλα ην δίθηπν EMES 

(«l‟ Emergence des Enterprises Sociales en Europe», 1996-1999).  χκθσλα κε ηνλ 

νξηζκφ απηφ, ε θνηλσληθή επηρείξεζε είλαη: «Έλαο θνξέαο ηεο θνηλσληθήο 

 νηθνλνκίαο, ηνπ νπνίνπ πξσηαξρηθφο ζηφρνο είλαη φρη ε δεκηνπξγία θεξδψλ γηα ηνπο 

ηδηνθηήηεο ή ηνπο εηαίξνπο ηεο αιιά ε χπαξμε ζεηηθνχ θνηλσληθνχ αληίθηππνπ. 

Γξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ αγνξά παξέρνληαο αγαζά θαη ππεξεζίεο κε επηρεηξεκαηηθφ 

θαη θαηλνηφκν ηξφπν θαη ρξεζηκνπνηεί ηα θέξδε θπξίσο γηα θνηλσληθνχο ζθνπνχο. 

Τπφθεηηαη ζε ππεχζπλε θαη δηαθαλή δηαρείξηζε, ηδίσο ελζαξξχλνληαο ηε ζπκκεηνρή 

εξγαδνκέλσλ, θαηαλαισηψλ θαη παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνληαη απφ ηηο εκπνξηθέο ηεο 

δξαζηεξηφηεηεο» (Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 2013).  

Σν δίθηπν EMES έρεη νξίζεη έλα ζχλνιν νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ, ηα νπνία ηδαληθά ζα πξέπεη λα δηαζέηεη θάζε θνηλσληθή επηρείξεζε.  

Σα νηθνλνκηθά ηεο ραξαθηεξηζηηθά είλαη:  

 Ζ ζπλερήο νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα  

 Ζ έκθαζε πνπ δίλεηαη ζηε ζπλερή νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα έρεη σο ζηφρν λα 

νξηνζεηήζεη ηηο θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο έλαληη άιισλ νξγαλψζεσλ ηεο θνηλσληθήο 

νηθνλνκίαο. Οη θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο, ζε αληίζεζε κε ηνπο παξαδνζηαθνχο κε 

θεξδνζθνπηθνχο νξγαληζκνχο, εκπιέθνληαη άκεζα ζηελ παξαγσγή αγαζψλ θαη ηελ 

παξνρή ππεξεζηψλ πξνο ηελ θνηλσλία ζε ζπλερή βάζε. Ζ ζπλερήο δξάζε παξαγσγήο 

αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ νπζηαζηηθά απνηειεί ηνλ ιφγν χπαξμεο ησλ θνηλσληθψλ 

επηρεηξήζεσλ.  

 Τςειφο βαζκφο απηνλνκίαο  

 Αθφκα θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ νη θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο ρξεκαηνδνηνχληαη απφ 

δηάθνξεο δεκφζηεο ή ηδησηηθέο πεγέο, νη πεγέο απηέο δελ ζρεηίδνληαη κε ηελ έκκεζε ή 
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άκεζε δηαρείξηζή ηνπο θαη νη θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο δηαηεξνχλ ηε δηαρεηξηζηηθή 

ηνπο απηνλνκία.  

 Ακεηβφκελε εξγαζία 

 Σν θξηηήξην ηεο ακεηβφκελεο εξγαζίαο δηαρσξίδεη ηηο θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο απφ 

ηηο εζεινληηθέο νκάδεο. πσο θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ παξαδνζηαθψλ κε 

θεξδνζθνπηθψλ ελψζεσλ, νη θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο κπνξνχλ επίζεο λα ζπλδπάδνπλ 

ρξεκαηηθνχο θαη κε ρξεκαηηθνχο πφξνπο, εζεινληέο θαη κηζζσηνχο. Χζηφζν, ε                                   

δξαζηεξηφηεηα πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζηηο θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο απαηηεί έλα 

ειάρηζην επίπεδν απφ ακεηβφκελνπο εξγαδνκέλνπο. 

Σα θνηλσληθά ηεο ραξαθηεξηζηηθά είλαη: 

 Ο φθεινο ζηελ θνηλφηεηα 

 Έλαο απφ ηνπο θχξηνπο ζηφρνπο ησλ θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ είλαη λα εμππεξεηνχλ 

ηελ θνηλφηεηα ή κηα ζπγθεθξηκέλε νκάδα αλζξψπσλ έρνληαο πάληα σο 

πξνηεξαηφηεηα ηνλ άλζξσπν θαη ηελ εξγαζία έλαληη ηνπ θεθαιαίνπ. Έηζη ε θνηλσληθή 

απνζηνιή βξίζθεηαη ζην επίθεληξν ηεο θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη δελ 

ζεσξείηαη ζπκπιεξσκαηηθή ιεηηνπξγία. 

 πκκεηνρηθή δεκνθξαηηθή δπλακηθή θαη ζπκκεηνρή ζηηο απνθάζεηο, ε νπνία 

δελ θαζνξίδεηαη απφ ηε ζπλεηζθνξά θεθαιαίνπ. 

 

Δδψ ηίζεληαη ηα δεηήκαηα ηεο ζπκκεηνρηθφηεηαο θαη ηεο δεκνθξαηηθήο δηνίθεζεο, 

δηάζηαζε ε νπνία έρεη ελζσκαησζεί ζηηο λνκηθέο κνξθέο πνπ έρνπλ ζεζκνζεηεζεί γηα 

ηηο θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο ζε δηάθνξεο ρψξεο ηεο ΔΔ (Αδάκ, 2014). Αξρηθά νη 

θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο πξνθξίλνπλ νξγαλσηηθέο δνκέο πνπ πξνάγνπλ ηε ζπκκεηνρή 

ελφο θάζκαηνο ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ πνπ 

εκπιέθνληαη άκεζα ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο σο εξγαδφκελνη ή 

εζεινληέο, αιιά θαη ηε ζχκπξαμε δηαθφξσλ ηδησηηθψλ θαη δεκφζησλ νξγαληζκψλ. 

Υαξαθηεξηζηηθφο επίζεο είλαη ν πξνζαλαηνιηζκφο ζηνλ δεκνθξαηηθφ ηξφπν 

δηνίθεζεο. Ηδηαίηεξε ζεκαζία δίλεηαη ζηελ αμία ησλ ζπλεηαηξηζηηθψλ αξρψλ θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζηελ αξρή «έλα κέινο - κηα ςήθνο». Μάιηζηα ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, 
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έλαο απφ ηνπο ζηφρνπο ησλ θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ είλαη ε πξνψζεζε ηεο 

δεκνθξαηίαο κέζα απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπο. 

 πιινγηθή δηάζηαζε 

Σν θξηηήξην ηεο ζπιινγηθήο πξσηνβνπιίαο ππνγξακκίδεη φηη πξφθεηηαη γηα 

εγρεηξήκαηα πνπ απαηηνχλ ηε δεκηνπξγία νκάδαο. Οη θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο 

απνηεινχλ ην απνηέιεζκα κηαο ζπιινγηθήο δπλακηθήο ησλ αηφκσλ πνπ αλήθνπλ ζε 

κηα θνηλφηεηα ή ζε κηα νκάδα πνπ κνηξάδεηαη κία θνηλή αλάγθε ή έλαλ θνηλφ ζηφρν. 

 

 

 Πεξηνξηζκέλε δηαλνκή ησλ θεξδψλ  

Σα θέξδε επαλεπελδχνληαη ζηελ επηρείξεζε ελψ θαζνξίδνληαη θαη φξηα φζνλ αθνξά 

ηελ ηδηνπνίεζε ησλ θεξδψλ. Οη θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο δελ απαγνξεχνπλ ηε δηαλνκή 

ησλ θεξδψλ αιιά ζέηνπλ πεξηνξηζκνχο, έηζη ψζηε λα κελ θαζνξίδεηαη ε ιεηηνπξγία 

ηνπο απφ ηε κεγηζηνπνίεζε ηνπ θέξδνπο. Ζ επαλεπέλδπζε ηνπ κεγαιχηεξνπ κέξνπο 

ησλ ελδερφκελσλ θεξδψλ ή ε αμηνπνίεζή ηνπο κε άιινλ ηξφπν γηα ηελ εθπιήξσζε 

ηεο θνηλσληθήο απνζηνιήο ηεο επηρείξεζεο, απνδεηθλχνπλ πσο ν πξσηαξρηθφο 

ζθνπφο ηεο επηρείξεζεο είλαη θνηλσληθφο θαη φρη νηθνλνκηθφο. Ο πεξηνξηζκφο απηφο 

έρεη σο ζηφρν λα δηαζθαιίζεη φηη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζα παξακείλνπλ ζηνλ 

νξγαληζκφ θαη ζα ζπλερίζνπλ λα δηαηίζεληαη γηα ηνλ ζθνπφ γεληθνχ ζπκθέξνληνο. 

Μάιηζηα ζε πεξίπησζε δηάιπζεο ηεο επηρείξεζεο, ηα πεξηνπζηαθά ηεο ζηνηρεία θαηά 

θαλφλα κεηαβηβάδνληαη ζε άιιε θνηλσληθή επηρείξεζε, πξνθεηκέλνπ λα είλαη 

πεξηζζφηεξν πηζαλή ε κειινληηθή επηδίσμε ζθνπψλ ζρεηηθψλ κε ηελ πξφλνηα θαη ηελ 

αλάπηπμε. 

Δδψ είλαη ρξήζηκν λα αλαθεξζνχκε ζηε δηαδηθαζία θαη ζηελ πινπνίεζε ηεο 

θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη λα δνχκε ηειηθά αλ δηαθέξεη απφ ηελ ακηγψο 

εκπνξηθή επηρεηξεκαηηθφηεηα. Ζ θχξηα δηαθνξά έγθεηηαη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ 

επηδησθφκελσλ σθειεκάησλ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα ή θνηλσληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα 
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εθαξκφδεη ηε δηαδηθαζία ηεο εκπνξηθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. πγθεθξηκέλα θαη ε 

θνηλσληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα ελεξγεί φπσο παξαθάησ
29

: 

1. Έρνπκε πξψηα ηελ αλαγλψξηζε κίαο επθαηξίαο γηα λα δεκηνπξγεζεί κία αμία ζην 

θνηλσληθφ ζχλνιν. Με άιια ιφγηα εληνπίδνπκε έλα θνηλσληθφ πξφβιεκα ή κία κε 

ηθαλνπνηεζείζα αλάγθε. Γηα παξάδεηγκα ζήκεξα ζηελ Διιάδα ζηελ αξρή ηνπ 

ζρνιηθνχ έηνπο 2018-2019, κάζακε απφ ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο, φηη  

αλαζηάησζε ζε ρηιηάδεο γνλείο έρεη πξνθαιέζεη ν απνθιεηζκφο απφ ηνπο παηδηθνχο 

ζηαζκνχο ησλ παηδηψλ 4 σο 5 εηψλ κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο κε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ 

ΔΠΑ, πνπ πινπνηεί ε ΔΔΣΑΑ αιιά απνθαζίδεη ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο θαη 

απνθιείεη απφ ηελ δσξεάλ θηινμελία ησλ παηδηθψλ ζηαζκψλ φια ηα παηδηά ειηθία 4 

σο 5 εηψλ. Τπνρξεψλνληαο κε απηή ηελ απφθαζε ηνπο γνλείο πνπ δελ έρνπλ ηελ 

νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα λα κελ ηα ζηείινπλ ζην πξνλήπην ζρνιείν. ζνη γνλείο έρνπλ 

νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα κπνξνχλ ηα παηδηά ηνπο λα ηα ζηείινπλ ζε ηδησηηθνχο                                          

παηδηθνχο ζηαζκνχο πιεξψλνληαο βέβαηα ην αληίηηκν. ε απηφ ην ζχγρξνλν 

θνηλσληθφ θαηλφκελν ηεο κε ηθαλνπνίεζεο κίαο νπζηαζηηθήο θνηλσληθήο αλάγθεο, 

βιέπνπκε ηελ αλαγλψξηζε επθαηξίαο, απφ ηε κία ηνπ θνηλσληθνχ επηρεηξεκαηία, πνπ 

ζα εληνπίζεη ηελ επθαηξία γηα ηθαλνπνίεζε ησλ γνλέσλ ρσξίο νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα 

θαη απφ ηε άιιε ηνπ εκπνξηθνχ επηρεηξεκαηία, πνπ ζα αλαγλσξίζεη θαη απηφο κία 

επθαηξία ζηνπο γνλείο κε νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα.  

2. Με ηελ αλαγλψξηζε ηεο επθαηξίαο πξνρσξνχκε ζηελ αλάπηπμε κηαο 

επηρεηξεκαηηθήο ηδέαο. Ζ θνηλσληθή επηρεηξεκαηηθή ηδέα έρεη πνιιέο δηαζηάζεηο θαη 

κπνξείο λα ηελ πξνζεγγίζεηο απφ ηε δεκηνπξγία λέσλ πξντφλησλ ή θαηλνχξγησλ 

αγνξψλ πνπ πξέπεη λα εμππεξεηεζνχλ. Γηα παξάδεηγκα ε θαξκαθνπνηφο Hale, πνπ 

αλαθεξζήθακε παξαπάλσ, δεκηνχξγεζε έλα λέν κε αθξηβφ θάξκαθν γηα ηνπο 

θησρνχο πιεζπζκνχο. Έπεηηα, ν θνηλσληθφο επηρεηξεκαηίαο εληνπίδεη θαη 

πξνζδηνξίδεη ηα πξαγκαηηθά θνηλσληθά νθέιε πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ 

επηηπρεκέλε επηρείξεζε θαη ζέηεη ηνπο ζηφρνπο µε βάζε απηά ηα νθέιε. ε απηφ ν 

εµπνξηθφο επηρεηξεκαηίαο, ηα µεηξνχµελα νθέιε ηνπ είλαη πνιχ ζαθή: θέξδε ή θάηη 

ζπλαθέο (φπσο ην µεξίδην ηεο αγνξάο). Οη θνηλσληθνί επηρεηξεκαηίεο αληηκεησπίδνπλ 
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ηελ πξφθιεζε απνηίµεζεο ηεο αμίαο ησλ επηρεηξήζεψλ ηνπο µε ηξφπν θαζνξηζκέλν, 

ππνζηεξίμηµν θαη µεηξήζηµν. Ζ αδπλαµία εληνπηζµνχ θαη απνηίµεζεο ηεο 

θνηλσληθήο απφδνζεο θαη ζέζπηζεο ζηφρσλ ζε απηή ηε θάζε απνηειεί έλα βαζηθφ 

ιφγν γηα ηνλ νπνίν δελ επηηπγράλνπλ πνιιέο θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο. 

3. Πξνζδηνξίδνληαη νη αλάγθεο ζε πφξνπο θαη απνθηψληαη νη απαξαίηεηνη πφξνη. Οη 

θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο ζηεξίδνληαη ζε ηξεηο βαζηθνχο ηχπνπο πφξσλ. Πξψηνλ, 

ππάξρνπλ ρξεκαηννηθνλνκηθέο αλάγθεο. Οη ρξεκαηννηθνλνκηθνί πφξνη πξνέξρνληαη 

απφ έζνδα απφ επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ηε θηιαλζξσπία θαη ην θξάηνο. Οη 

δχν ηειεπηαίεο πεγέο πφξσλ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο ζε απηφ ην αξρηθφ ζηάδην 

επεηδή ζπλήζσο µία θνηλσληθή επηρείξεζε δελ έρεη λα πνπιήζεη ηίπνηα. ∆εχηεξνλ, 

ππάξρνπλ αλάγθεο ζε αλζξψπηλνπο πφξνπο µε ηε µνξθή εζεινληψλ θαη επί πιεξσµή 

εξγαδνκέλσλ. Οη εζεινληηθνί πφξνη είλαη ζε επίπεδν εθηειεζηηθνχ πξνζσπηθνχ ή 

εγεηηθψλ ζηειερψλ, πνπ ζπρλά απνηεινχλ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην. Ζ κεγαιχηεξε 

ζπλεηζθνξά ζε αλζξψπηλν θεθάιαην ζπλήζσο πξνέξρεηαη απφ ηνλ θνηλσληθφ 

επηρεηξεκαηία. Σξίηνλ, ππάξρνπλ πφξνη αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ. Απηνί αθνξνχλ ηελ 

εθπαίδεπζε, ηελ εκπεηξία, ηε γλψζε θαη ηελ πείξα πξνθεηκέλνπ µία επηρείξεζε λα 

γίλεη ιεηηνπξγηθή θαη ηθαλή. Γηα παξάδεηγκα, έλαο θνηλσληθφο επηρεηξεκαηίαο πνπ   

πξνηίζεηαη λα εθαξµφζεη έλα πξφγξαµµα ζρνιηθψλ θνππνληψλ πξέπεη λα βξεη φρη 

µφλν ηα ρξήµαηα θαη ην εξγαηηθφ δπλαµηθφ πνπ απαηηνχληαη γηα λα μεθηλήζεη ην 

εγρείξεµα, αιιά θαη ηηο αλαγθαίεο πνιηηηθέο θαη ηερληθέο γλψζεηο ζρεηηθά µε απηφ ην 

είδνο ζηφρνπ. 

4. Ο θνηλσληθφο επηρεηξεκαηίαο μεθηλά θαη αλαπηχζζεη ην εγρείξεµα. Μεηά ηελ 

έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ εγρεηξήκαηνο αθνινπζεί ε αλάπηπμε, ε νπνία µπνξεί λα είλαη 

γξήγνξε ή αξγή, ελψ ζπρλά αθνξά ηελ επέθηαζε ηνπ κεγέζνπο ηνπ νξγαληζκνχ ή ηνπ 

πεδίνπ ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ. ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, φµσο, ε αλάπηπμε πξέπεη λα 

αθνινπζεί µηα ρεηξνπηαζηή επηρεηξεζηαθή ζηξαηεγηθή, ε νπνία πεξηιακβάλεη έλα 

επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην γηα ηελ θάιπςε ησλ απμαλφκελσλ αλζξψπηλσλ αλαγθψλ θαη 

αλαγθψλ ζε νηθνλνκηθνχο πφξνπο, ηελ εθρψξεζε αξκνδηνηήησλ απφ ηνλ θνηλσληθφ 

επηρεηξεκαηία ζε άιινπο, µηα δηαδηθαζία αληηκεηψπηζεο θαη δηαπξαγκάηεπζεο 

αλαπφθεπθησλ ζπγθξνχζεσλ, θαη έλα αμηφινγν ζρέδην γηα ηε µκέηξεζε ηεο πξνφδνπ  

ζε ζρέζε µε µεηξήζηµα πξφηππα θνηλσληθήο αμίαο πνπ θαζνξίζηεθαλ ζε έλα  

πξνγελέζηεξν ζηάδην. 
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5. Δπίηεπμε ζηφρσλ θαη πεξαηηέξσ ελέξγεηεο. Πξφθεηηαη γηα έλα ηµήµα ηεο 

θνηλσληθήο επηρείξεζεο πνπ ζπρλά παξακειείηαη, δειαδή ην επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην 

επίηεπμεο ζηφρσλ. Απηφ δελ ζεµαίλεη απιψο ην ζρεδηαζµφ γηα ηελ επίηεπμε ελφο 

ζηφρνπ ηνπ εγρεηξήκαηνο. Τπάξρνπλ ηέζζεξηο ηνπιάρηζηνλ πηζαλφηεηεο εμέιημεο µηαο 

θνηλσληθήο επηρείξεζεο πνπ, µε βάζε µεηξήζηµα ζηνηρεία, έρεη επηηχρεη ηνπο ζηφρνπο 

ηεο: µπνξεί λα θιείζεη, µπνξεί λα επαλαπξνζδηνξίζεη ηελ ηαπηφηεηά ηεο έηζη ψζηε λα 

εμππεξεηεί µηα λέα θνηλσληθή απνζηνιή, µπνξεί λα πεξηέιζεη ζε µηα θαηάζηαζε 

ζηαζεξνπνίεζεο ησλ ππεξεζηψλ ηεο ή µπνξεί λα µεηεμειηρζεί ζε έλα άιιν 

επηρεηξεκαηηθφ εγρείξεκα. 

 

 

 

 

 

ην παξαθάησ ζρήκα παξνπζηάδεηαη ζπλνπηηθά ε δηαδηθαζία ηεο θνηλσληθήο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο:
30
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ΠΗΝΑΚΑ 2.1: πλνπηηθή παξνπζίαζε ηεο θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πεγή : Arthur C. Brooks, Κοινωνική Επιχειρηματικότητα-Μια ςφγχρονη προςζγγιςη ςτη δημιουργία 
κοινωνικοφ κεφαλαίου, επιμζλεια: Ιωςιφ Χαςςίδ & Ειρινθ Φαφαλιοφ, μετάφραςθ: Ανδρζασ 
οκοδιμοσ & Ειρινθ Φαφαλιοφ, Εκδόςεισ «Κων -. Ζλλθν», Aκινα 2010 

 

 

Ζ Κνηλσληθή Δπηρεηξεκαηηθφηεηα είλαη κηα κνληέξλα ηδέα ζηε ζεκεξηλή θνηλσλία, 

θαζηζηψληαο ηελ φιν θαη πην δεκνθηιή. Απηφο είλαη ν ιφγνο νπνχ απηή ε ηδέα 

πξνζειθχεη φιν θαη πεξηζζφηεξε πξνζνρή παγθνζκίσο, ζπγθεθξηκέλα ζηνλ 

αθαδεκατθφ ηνκέα φζν θαη ζηνλ νηθνλνκηθφ. Μπνξνχκε λα πνχκε φηη ε θνηλσληθή 

 

Αλαγλώξηζε ησλ επθαηξηώλ                     
Κνηλσληθά πξνβιήκαηα                                             

Με ηθαλνπνηεζείζεο αλάγθεο 

 Αλάπηπμε ηδεώλ                                     
Δληνπηζκφο ησλ θνηλσληθψλ 

σθειεκάησλ           Νέα πξντφληα ή 

αγνξέο 

 

Πξνζδηνξηζκόο θαη απόθηεζε πόξσλ                          
Κεθαιαηνπρηθνί πφξνη                              

Αλζξψπηλνη πφξνη                                                   

Αλζξψπηλν θεθάιαην 

 

Έλαξμε θαη αλάπηπμε εγρεηξήκαηνο                                     
Μέηξεζε ηεο απφδνζεο                                                            

Δπέθηαζε θαη αιιαγή 

 
Δπίηεπμε ζηόρσλ                                          

Δπίηεπμε ηεο απνζηνιήο θαη θιείζηκν             

Δπίηεπμε ηεο απνζηνιήο θαη εμεχξεζε 

κηαο λέαο επθαηξίαο                                                   

Δπίηεπμε κηαο ζηαζεξήο ηζνξξνπίαο 

ππεξεζηψλ                                                     

Μεηεμέιημε ζε έλα άιιν εγρείξεκα 
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επηρεηξεκαηηθφηεηα είλαη κηα κνληέξλα έθθξαζε, έλα είδνο „λέαο κφδαο‟. Χζηφζν ην 

ίδην δελ ηζρχεη γηα ην θαηλφκελν ην ίδην, απφ ηε ζηηγκή πνπ αλέθαζελ ππήξραλ 

θνηλσληθνί επηρεηξεκαηίεο αλ θαη νη ηειεπηαίνη δελ δηαθξίλνληαη σο ηέηνηνη. 

Έλα θαιφ παξάδεηγκα ηεο ηειεπηαίαο δήισζεο είλαη ν ηεξάζηηνο αξηζκφο ησλ θνξέσλ 

αιιειεγγχεο πνπ φινη γλσξίδνπκε εδψ θαη θαηξφ. Απηνί νη θνξείο είραλ 

δεκηνπξγεζεί κέζσ πξσηνβνπιηψλ απηνχ ηνπ είδνπο, αιιά πφηε δελ ήηαλ 

ζπζρεηηζκέλα κε ην δήηεκα ηεο θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Απηή ε έθθξαζε 

απέθηεζε κηα λέα έκθαζε, θαη σο εθ ηνχηνπ ζεσξείηαη σο δπλακηθή θαη 

επαλαζηαηηθή θίλεζε αληαπνθξηλφκελε ζηα πνιιά πξνβιήκαηα πνπ νη κνληέξλεο 

θνηλσλίεο αληηκεησπίδνπλ. Μεηακνξθψλεηαη επίζεο ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν 

εξκελεχνπκε ηελ θνηλσλία γεληθφηεξα. Δπηθαιχπηεηαη κε ηελ έλλνηα ηεο θνηλσληθήο 

επζχλεο, ε νπνία είλαη ήδε γλσζηή ζηηο εηαηξηθέο επηρεηξήζεηο. Οη ηειεπηαίνη 

αλαιακβάλνπλ πξννδεπηηθά ην εζηθφ θαζήθνλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ αεηθφξν 

αλάπηπμε ηεο θνηλσλίαο ζηελ νπνία αλήθνπλ
31

. 

 

2.4.2 Κνηλσληθνί επηρεηξεκαηίεο –εγέηεο 
 

Οπνηεδήπνηε ε θνηλσλία έρεη επέιζεη ζε ηέικα ή έρεη ηελ πξννπηηθή λα 

εθκεηαιιεπηεί κηα λέα επθαηξία, ρξεηάδεηαη έλαλ επηρεηξεκαηία λα αληηιεθζεί ηελ 

επθαηξία, λα κεηαηξέςεη απηφ ην φξακα ζε πξαγκαηηθφηεηα θαη κεηά, λα 

γλσζηνπνηήζεη ην θαηλνχξγην πξφηππν ζε νιφθιεξε ηελ θνηλσλία. Υξεηαδφκαζηε 

ηέηνηα επηρεηξεκαηηθή εγεζία ηφζν ζηελ εθπαίδεπζε θαη ζηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα 

φζν έρνπκε ζηηο επηθνηλσλίεο θαη ηα μελνδνρεία. Απηή είλαη ε δνπιεηά ησλ 

θνηλσληθψλ επηρεηξεκαηηψλ
32

. 

 

Ζ αθνζίσζε ηνπο ζηελ αληηκεηψπηζε θαη επίιπζε βαζηθψλ θνηλσληθψλ 

πξνβιεκάησλ κε ζθνπφ ηελ ηθαλνπνίεζε θνηλσληθψλ πξνθιήζεσλ θαη βειηίσζεο 

ησλ πξνηχπσλ θαη ηεο πνηφηεηαο δσήο φηαλ πξφθεηηαη γηα πεξηζσξηνπνηεκέλεο 

θνηλσληθέο νκάδεο, βάδεη ηνπο θνηλσληθνχο επηρεηξεκαηίεο ζηελ θαξδηά ηεο 
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θνηλσλίαο
33

. ε αληίζεζε κε δηάθνξνπο νξηζκνχο ησλ θνηλσληθψλ επηρεηξεκαηηψλ θαη 

ζε αληηζηνηρία κε απηνχο ησλ θαζαξψλ επηρεηξεκαηηψλ, θαηαιήγνπκε ζην 

ζπκπέξαζκα φηη νη ηειεπηαίνη επηθεληξψλνληαη ζηελ δεκηνπξγία επηρεηξεκαηηθνχ 

πινχηνπ, ελψ ν θνηλσληθφο επηρεηξεκαηίαο ιεηηνπξγεί κε ηξφπν πνπ λα ηθαλνπνηεί 

φια ηα θξηηήξηα πνπ ζέηεη ε πξσηαξρηθή θνηλσληθή απνζηνιή πνπ ζέιεη λα 

εθπιεξψζεη, αλαπηχζζνληαο έηζη κηα ζεηξά πεγψλ θαη ζηξαηεγηθψλ πνπ παξάγνπλ 

έζνδα κε ζθνπφ λα απνξξνθήζνπλ ηελ θνηλσληθή αμία
34

.  

Ο Dees (2001), ραξαθηεξίδεη θνηλσληθνχο επηρεηξεκαηίεο „ηνπο θνξείο αιιαγψλ ζην 

θνηλσληθφ ηνκέα‟ , νη νπνίνη θάλνπλ ηα αθφινπζα: 

1. Τηνζεηνχλ κηα απνζηνιή γηα λα δεκηνπξγήζνπλ θαη λα δηαηεξήζνπλ κία θνηλσληθή 

αμία (θαη φρη απιψο κηα ηδησηηθή αμία). 

2. Αλαγλσξίδνπλ θαη αδηάθνπα επηδηψθνπλ ηελ αμηνπνίεζε λέσλ επθαηξηψλ πνπ ζα 

εμππεξεηήζνπλ απηή ε απνζηνιή. 

3. Μεηέρνπλ ζε κηα δηαδηθαζία ζπλερψλ θαηλνηνκηψλ, πξνζαξκνγψλ θαη κάζεζεο. 

4. Δλεξγνχλ κε απνθαζηζηηθφηεηα ρσξίο λα πεξηνξίδνληαη απφ ηνπο άπνξνπο πνπ 

έρνπλ ηψξα ζηε δηάζεζε ηνπο. 

5. Δθδειψλνπλ κία απμεκέλε αίζζεζε επζχλεο απέλαληη ζηηο πιεζπζκηαθέο νκάδεο 

πνπ εμππεξεηνχλ θαη ζρεηηθά κε ηα απνηειέζκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη
35

.  

Σα παξαπάλσ θαζνξίδνπλ ην ηη κπνξνχλ λα θάλνπλ νη θνηλσληθνί επηρεηξεκαηίεο, 

ζεκαληηθφ φκσο είλαη λα πξνζεγγίζνπκε ηα πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θαη λα 

δνχκε ηειηθά πνηνί κπνξνχλ ή πνηνί έρνπλ ηελ ηάζε λα γίλνπλ θνηλσληθνί 

επηρεηξεκαηίεο. Έρνπλ γίλεη κειέηεο ζρεηηθά κε ηα δεκνγξαθηθά – νκαδνπνηεκέλα 

ραξαθηεξηζηηθά επηρεηξεκαηηψλ θαζψο θαη κειέηεο γηα ηα εγγελή ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπο. Τπάξρνπλ ζηνηρεία πνπ δείρλνπλ, γηα παξάδεηγκα, φηη παίδεη ξφιν ην θχιν. 

Παξφιν πνπ νη πεξηζζφηεξνη θνηλσληθνί επηρεηξεκαηίεο είλαη γέλνπο αξζεληθνχ 
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αλαινγία αλδξψλ – γπλαηθψλ είλαη πνιχ κηθξφηεξε απφ φηη είλαη κεηαμχ ησλ 

εκπνξηθψλ επηρεηξεκαηηψλ
36

. 

Σα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία δελ θαζνξίδνπλ ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη πην ρξήζηκα 

απφ ηα εγγελή ραξαθηεξηζηηθά είλαη ηα ςπρνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ θνηλσληθψλ 

επηρεηξεκαηηψλ. Σα παξαθάησ είλαη  

απφ απηά πνπ εληνπίδνληαη πην ζπρλά ζηηο δηάθνξεο κειέηεο. 

Καινοηομικόηηηα. Γεδνκέλνπ φηη ε επηρεηξεκαηηθφηεηα ζπλήζσο πξνυπνζέηεη 

θαηλνηνκίεο, δελ πξέπεη λα καο εθπιήζζεη ην γεγνλφο φηη νη επηρεηξεκαηίεο ηείλνπλ  

λα είλαη θαηλνηφκα άηνκα. Απηφ ζεκαίλεη φηη αλαπηχζζνπλ λέεο ηδέεο γηα λα 

αληαπνθξηζνχλ ζε ζπγθεθξηκέλεο πξνθιήζεηο. 

Πποζαναηολιζμόρ ζηα επιηεύγμαηα. Οη επηρεηξεκαηίεο είλαη ζρεδφλ πάληα άηνκα 

πξνζαλαηνιηζκέλα κε μερσξηζηφ ηξφπν πξνο ηνπο ζηφρνπο. Καζνξίδνπλ κε θπζηθφ 

ηξφπν πξνζσπηθνχο ζηφρνπο θαη κεηξνχλ ηελ πξφνδν πξνο απηνχο ηνπο ζηφρνπο. 

Αίζθηζη ηος ελέγσος ηηρ μοίπαρ ηοςρ. Οη επηρεηξεκαηίεο ζπάληα βιέπνπλ ηνλ εαπηφ 

ηνπο σο ζχκα ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπο, αιιά κάιινλ ζεσξνχλ φηη ειέγρνπλ νη ίδηνη ηε 

κνίξα ηνπο. Απηφ κπνξεί λα νθείιεηαη ζηε ζηάζε λα βιέπνπλ ηηο αξλεηηθέο 

πεξηζηάζεηο σο επθαηξίεο αληί σο απεηιέο. 

Ανεξαπηηζία. Οη επηρεηξεκαηίεο είλαη πάξα πνιχ αλεμάξηεηα άηνκα. Οη πεξηζζφηεξνη 

ζηεξίδνληαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηηο δπλάκεηο ηνπο θαη πνιινί πξνηηκνχλ κε απφιπηε 

θπζηθφηεηα λα εξ3γάδνληαη κφλνη ηνπο γηα λα επηηχρνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο. 

Μικπή αποζηποθή ππορ ηον κίνδςνο. Παξφιν νπ δελ ππάξρνπλ ζηνηρεία πνπ λα 

δείρλνπλ φηη θάπνην ινγηθφ άηνκν-κεηαμχ ησλ νπνίσλ είλαη θαη επηρεηξεκαηίεο – 

επηδεηεί ηνλ θίλδπλν γηα ράξε ηνπ θηλδχλνπ θαη κφλν, ππάξρνπλ ζηνηρεία πνπ 

δείρλνπλ φηη νη επηρεηξεκαηίεο είλαη πην αλεθηηθνί απέλαληη ζηνλ θίλδπλν θαη πην 

δεκηνπξγηθνί ζην λα εθεπξίζθνπλ ηξφπνπο κεηξηαζκνχ ηνπ θηλδχλνπ. 
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Ανοσή ζηην αζάθεια. Οη επηρεηξεκαηίεο θαηά θαλφλα ληψζνπλ πην άλεηα απφ φ,ηη 

άιια άηνκα ζε θαηαζηάζεηο πνπ είλαη δπλακηθέο θαη φρη ηδηαίηεξα μεθάζαξεο. (See 

Moris, 1998) 

Απηά είλαη ηα ςπρνινγηθά ζπζηαηηθά γηα έλαλ επηρεηξεκαηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ. 

κσο ρξεηάδεηαη θαη θάηη άιιν γηα έλαλ θνηλσληθά επηρεηξεκαηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ. 

χκθσλα κε ηνλ Bornstein (2005), ν θνηλσληθφο επηρεηξεκαηίαο ραξαθηεξίδεηαη απφ 

„πξσηνβνπιία, δεκηνπξγηθφηεηα, ελέξγεηα, επίκνλε εζηίαζε ηεο πξνζνρήο ζηα 

απνηειέζκαηα, ηθαλφηεηα γηα απηνβειηίσζε, κνλαδηθή ηθαλφηεηα θαηαλφεζεο ηεο 

αγνξάο θαη, πάλσ απφ φια, κηα βαζηά πξνζήισζε ζηε δεκηνπξγία ελφο δίθαηνπ θαη 

αλζξψπηλνπ θφζκνπ‟. Δπνκέλσο, ζηνλ πην πάλσ θαηάινγν ζα κπνξνχζακε λα 

πξνζζέζνπκε έλα αθφκε ραξαθηεξηζηηθφ. 

Κοινωνική ζςναίζθηζη και κοινωνικόρ πποβλημαηιζμόρ. Οη θνηλσληθνί 

επηρεηξεκαηίεο αληηιακβάλνληαη ηελ αμία ηνπ θνηλσληθνχ νθέινπο θαη είλαη 

δηαηεζεηκέλνη λα αθηεξψζνπλ ην ηαιέλην ηνπο θαη ηελ ελεξγεηηθφηεηά ηνπο γηα λα 

ζπζζσξεχζνπλ απηά ηα νθέιε
37

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
37

 Arthur C. Brooks, Κοινωνική Επιχειρηματικότητα-Μια ςφγχρονη προςζγγιςη ςτη δημιουργία 
κοινωνικοφ κεφαλαίου, επιμζλεια: Ιωςιφ Χαςςίδ & Ειρινθ Φαφαλιοφ, μετάφραςθ: Ανδρζασ 
οκοδιμοσ & Ειρινθ Φαφαλιοφ, Εκδόςεισ «Κων -. Ζλλθν», Aκινα 2010                                                                                              



 

  
49 

 

 

Σν παξαθάησ ζρήκα παξνπζηάδεη πψο ιεηηνπξγνχλ ζπλδπαζηηθά ηα ςπρνινγηθά 

ραξαθηεξηζηηθά γηα λα βνεζήζνπλ ζηε δεκηνπξγία ελφο θνηλσληθνχ επηρεηξεκαηία. 

 

Γηάγξακκα 2.3:Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θνηλσληθνύ επηρεηξεκαηία
38

 

                                                                                         

Δγγελή ραξαθηεξηζηηθά  

Παηδεία θαη εκπεηξία 

Καηλνηνκηθφηεηα 

Πξνζαλαηνιηζκφο ζηα 

επηηεχγκαηα  

Αλεμαξηεζία 

Αίζζεζε ηνπ ειέγρνπ επί 

ηεο κνίξαο ηνπο  

Μηθξή απνζηξνθή ζηνλ 

θίλδπλν 

Αλνρή απέλαληη ζηελ 

αζάθεηα 

 

 

 

 

 

 

 

Πεγή : Arthur C. Brooks, Κοινωνική Επιχειρηματικότητα-Μια ςφγχρονη προςζγγιςη ςτη 

δημιουργία κοινωνικοφ κεφαλαίου, επιμζλεια: Ιωςιφ Χαςςίδ & Ειρινθ Φαφαλιοφ, 

μετάφραςθ: Ανδρζασ οκοδιμοσ & Ειρινθ Φαφαλιοφ, Εκδόςεισ «Κων -. Ζλλθν», Aκινα 2010                                                                                              

 
 

 

 

                                                           
38

 Arthur C. Brooks, Κοινωνική Επιχειρηματικότητα-Μια ςφγχρονη προςζγγιςη ςτη δημιουργία 
κοινωνικοφ κεφαλαίου, επιμζλεια: Ιωςιφ Χαςςίδ & Ειρινθ Φαφαλιοφ, μετάφραςθ: Ανδρζασ 
οκοδιμοσ & Ειρινθ Φαφαλιοφ, Εκδόςεισ «Κων -. Ζλλθν», Aκινα 2010                                                                                              

Επιχειρθματικόσ 

προςανατολιςμόσ 

Κοινωνικά 

επιχειρθματικόσ 

προςανατολιςμόσ 

υναίςκθςθ τθσ 

κοινωνίασ και 

κοινωνικόσ 

προβλθματιςμόσ 



 

  
50 

 

 

2.4.3 Παξνπζίαζε πξνζώπσλ πνπ αλέδεημαλ ηελ θνηλσληθή 

επηρεηξεκαηηθόηεηα 
 

Ζγεζία ζηελ Κνηλσληθή Δπηρείξεζε 

Οη θνηλσληθνί επηρεηξεκαηίεο κε εγεηηθέο ηθαλφηεηεο είλαη πιένλ εχθνιν λα 

εληνπηζηνχλ. Μεηά απφ πνιπεηή επίκνλε πξνζπάζεηα βξήθαλ ιχζεηο ζε πξνβιήκαηα 

πνπ αληηκεησπίδνπλ άπνξνη-δπζηπρείο πιεζπζκνί θαη έρνπλ νηθνδνκήζεη ζρέζεηο 

εκπηζηνζχλεο καδί ηνπο. Μεξηθνί απφ ηνπο εμέρνληεο θνηλσληθνχο εγέηεο ζηνλ 

παγθφζκην ράξηε, φπσο ζθηαγξαθνχληαη απφ ηα επηηεχγκαηά ηνπο, ελέπλεπζαλ κε ηηο 

πξσηνβνπιίεο ηνπο  θαη ηηο θαηλνηφκεο πξνζεγγίζεηο πνπ εθάξκνζαλ.                                  

Σα πξνθίι ηνπο, αλ θαη εηεξφθιεηα, ζπλζέηνπλ ην πάδι ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ 

θνηλσληθνχ επηρεηξεκαηία-εγέηε. 

Ο Kurt Holle ζην Πεξνύ 

Ο Kurt Holle ίδξπζε ην 1989 ηελ εηαηξεία Rainforest Expedition πνπ παξνπζίαζε κηα 

λα πξνζέγγηζε νηθνηνπξηζκνχ. Ήηαλ ε πξψηε εηαηξεία ζην Πεξνχ πνπ ζπλεξγάζηεθε 

κε κηα εκεδαπή θνηλφηεηα ψζηε λα δεκηνπξγεζεί κηα λέα ζπλεξγαζία κε βάζε ηνλ 

ηνπξηζκφ.  Απφ ην 2014 ε εηαηξεία δηαζέηεη ηξία νηθνινγηθά θαηαιχκαηα πνπ 

θηινμελνχλ 15.000 ηνπξίζηεο εηεζίσο. Σν θαηάιπκα Posada Amazonas αλήθεη ζηελ 

θνηλφηεηα ησλ Infierno (200 νηθνγέλεηεο ληφπησλ, 950 άηνκα) θαη δηνηθείηαη απφ 

θνηλνχ κε ηελ εηαηξεία. Σα θέξδε απφ ην θαηάιπκα έρνπλ απμήζεη ηα έζνδα θάζε 

νηθνγέλεηαο πάλσ απφ 100%. Ο ζπγθεθξηκέλνο θνηλσληθφο εγέηεο θηλεηνπνηήζεθε 

απφ ην πξφβιεκα φηη νη απνδαζψζεηο ηνπ Ακαδνλίνπ επζχλνληαη γηα ην 18% ησλ 

παγθφζκησλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα θαη αληηπξνζσπεχνπλ κία ηεξάζηηα 

απεηιή γηα εθαηνκκχξηα είδε δσήο.  

Λίγα ιφγηα γηα ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ…. Ο Kurt Holle αληηιήθζεθε απφ λσξίο φηη ε 

βαζηθή επηρεηξεκαηηθή ηνπ δξαζηεξηφηεηα είλαη λα απμάλεη ηελ αμία ηεο θχζεο θαη 

επνκέλσο φθεηιε λα ηελ πξνζηαηεχεη. Ο Ακαδφληνο είλαη έλα δχζθνιν κέξνο γηα 

επηρεηξεκαηηθή δξάζε, ηδηαίηεξα φηαλ επηδηψθεηο λα ηελ θάλεηο κε ππεπζπλφηεηα. 

Δίλαη ην πξφηππν κέξνο ζηνλ θφζκν ζε βηνπνηθηιφηεηα. Οη άλζξσπνί ηνπ 

πξνζδηνξίδνπλ ηνλ πινχην βάζε ρξφλνπ θαη γαιήλεο ηνπ λνπ θαη ηεο θχζεο. Απηφο ν 
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πξνζδηνξηζκφο ηνπ πινχηνπ δελ ηαηξηάδεη κε ηηο ζπλζήθεο ηηο ζεκεξηλήο αγνξάο. Γελ 

κπνξείο λα παξάγεηο καδηθά θαη λα απμάλεηο ζεκαληηθά θάηη ζην πην 

δηαθνξνπνηεκέλν νηθνζχζηεκα ηνπ θφζκνπ, θαζψο είλαη ινγηζηηθά αζχκθνξν. 

Παξφια απηά ππάξρεη θνηλσληθή δξάζε ζηνλ Ακαδφλην θαη θαηλνηνκία ζηα κέξε πνπ 

ππάξρεη κεγαιχηεξε αλάγθε. πσο ηζρπξίδεηαη ν Kurt Holle, ίζσο είλαη ην θαιχηεξν 

κέξνο λα βξίζθεηαη ζε ηφζν ζπλαξπαζηηθέο επνρέο
39

.  

 

Ζ Cybele Amado de Oliveira ζηε Βξαδηιία 

Ζ Cybele Amado de Oliveira (www.institutochapada.org.br) ίδξπζε ην 1997 ην 

Ηλζηηηνχην Chapada επηλνψληαο κηα θαηλνηφκν κεζνδνινγία γηα ηε βειηίσζε ηεο 

εθπαίδεπζεο κε ηε ζπκκεηνρή γνλέσλ, εθπαηδεπηηθψλ θαη πνιηηηθψλ. 

Ζ ζπγθεθξηκέλε θνηλσληθή εγέηεο θηλεηνπνηήζεθε απφ ηελ πεπνίζεζε φηη θάζε παηδί 

ζηε Βξαδηιία αμίδεη λα ιάβεη άξηζηε δεκφζηα εθπαίδεπζε. Γεκηνχξγεζε λέεο 

θνηλσληθέο δνκέο πνπ ελζαξξχλνπλ ηε ζπλερή κάζεζε θαη εληζρχνπλ ηηο θνηλφηεηεο 

κέζα απφ ηε ζπλεξγαζία ηνπο κε εθιεγκέλνπο πνιηηηθνχο πνπ εμαζθαιίδνπλ πνηνηηθή 

εθπαίδεπζε. Σν ηλζηηηνχην ζπλεξγάδεηαη κε ηηο θνηλφηεηεο, πξνθεηκέλνπ λα 

αλαπηχμνπλ πξνηάζεηο εθπαίδεπζεο θαη λα ηηο παξνπζηάζνπλ ζε ππνςήθηνπο 

πνιηηηθνχο. Ζ πξνζέγγηζε ηνπ Ηλζηηηνχηνπ εγγπάηαη ζεκαληηθή επηξξνή ζηε δεκφζηα 

πνιηηηθή, αθνχ θάζε ππνςήθηνο πνιηηηθφο επηιέγεη ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε 

εθπαίδεπζεο θαη ηελ ππνζηεξίδεη γηα ηηο εθινγέο. Απφ ηελ ίδξπζε ηνπ ην Ηλζηηηνχην 

έρεη παξάζρεη ππεξεζίεο ζε πεξίπνπ 4.000 εθπαηδεπηέο θαη πάλσ απφ 72.000 

θνηηεηέο. 

Λίγα ιφγηα γηα ηελ πξνζσπηθφηεηα ηεο….Ζ Cybele Amado de Oliveira γελλήζεθε ην 

1967 θαη φηαλ μεθίλεζε ην ζρνιείν, νη δάζθαινη δηέγλσζαλ ιαλζαζκέλα φηη είρε 

κηθξφ βαζκφ δπζιεμίαο θαη δελ κπνξνχζε πνηέ λα κάζεη λα δηαβάδεη θαη λα γξάθεη. 

ηελ ειηθία ησλ δεθαηεζζάξσλ, μεθίλεζε εζεινληηθά λα δηδάζθεη θησρά παηδηά ελψ 

κεηά ηηο ζπνπδέο ηεο ζηα παηδαγσγηθά ην 1990, καδί κε ζπκθνηηεηέο ηεο ίδξπζαλ έλα 

ελαιιαθηηθφ ζρνιείν (Alternative School of Salvador, Barca Dalva), ζην νπνίν νη 

γνλείο ζπκκεηείραλ ζηε δηαδηθαζία εθπαίδεπζεο ησλ παηδηψλ ηνπο. πλερίδνληαο ην 

εθπαηδεπηηθφ ηεο έξγν θαη ηελ εζεινληηθή ηεο ζπκκεηνρή ζε δηάθνξα ππνζηεξηθηηθά 
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πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο, ζπλεηδεηνπνίεζε φηη ππήξραλ πξνβιήκαηα ζην δεκφζην 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, ηα νπνία ήζειε λα επηιπζνχλ. Σν 1997 δεκηνχξγεζε έλα 

ππνζηεξηθηηθφ εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα (Teacher Support and Assistance Program) 

γηα λα εθπαηδεχνληαη εθπαηδεπηέο ηεο πεξηθέξεηαο ζε ζέκαηα δεκηνπξγηθήο ζθέςεο 

θαη ζηε ζπλέρεηα ίδξπζε ην Ηλζηηηνχην Chapada
40

.  

 

O Frederick K.W. Day, ζηελ Ακεξηθή 

Ο Frederick Day ίδξπζε ην 2005 ηελ Buffalo Bicycle Company 

(http://www.worldbicyclerelief.org) πνπ θαηαζθεπάδεη πνδήιαηα εηδηθά ζρεδηαζκέλα 

γηα ην αθξηθαληθφ έδαθνο θαη ηηο απαηηήζεηο ελφο θνξηίνπ. Ζ εηαηξεία έρεη πνπιήζεη 

πάλσ απφ 45.000 πνδήιαηα ζε ηδηψηεο θαη εηαηξείεο ελψ έρεη ρνξεγήζεη 70.000 

ρξεζηκνπνηψληαο έλα κνλαδηθφ κνληέιν θαηαζθεπήο. Ο ζπγθεθξηκέλνο θνηλσληθφο 

εγέηεο θηλεηνπνηήζεθε απφ ηα πξνβιήκαηα ηεο θαζεκεξηλήο επηβίσζεο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ νη Αθξηθαλνί ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ. Απηά ζπλδένληαη κε ηνπο 

πεξηνξηζκέλνπο πδάηηλνπο πφξνπο, ηελ πεξηνξηζκέλε πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε, ηελ 

αλεπαξθή πξφζβαζε ζε ηξφθηκα, θαχζηκα θαη εθπαίδεπζε. Ζ ρξήζε πνδειάησλ 

επηηξέπεη γξεγνξφηεξε θαη επθνιφηεξε πξφζβαζε ζε αγαζά θαζεκεξηλήο αλάγθεο, 

αιιά πξνζθέξεη θαη δπλαηφηεηεο κεηαθνξάο ηνπο. 

Ζ εηαηξεία θαηαζθεπάδεη ηα πνδήιαηα ζηελ Αθξηθή θαη βξίζθεηαη ζε άκεζε επαθή 

κε ηνπο ρξήζηεο, πξνθεηκέλνπ λα θάλεη βειηηψζεηο θαη θαηάιιειν έιεγρν πνηφηεηαο. 

Έρεη πηνζεηήζεη ηε θηινζνθία ηνπ «ηίκηνπ ηδξψηα» (sweat equity)  θαη ηελ 

πξνζαξκφδεη ζε αλζξψπηλεο θαη θνηλσληθέο αλάγθεο. Γηα παξάδεηγκα ζηελ 

εθπαίδεπζε ρξεζηκνπνηεί ην κνλαδηθφ κνληέιν «ζπνχδαζε γηα λα ην απνθηήζεηο» 

(study to own) , φπνπ ζπλεξγάδεηαη κε θνηλφηεηεο γηα ηελ επηινγή θνηηεηψλ πνπ 

έρνπλ κεγαιχηεξε αλάγθε κεηαθνξάο θαη παξαθνινπζεί πσο ρξεζηκνπνηνχλ ηα 

πνδήιαηα. Σα πνδήιαηα δσξίδνληαη ζηνπο θνηηεηέο κε ηνλ φξν λα γίλνπλ δηθά ηνπο 

αλ παξαθνινπζήζνπλ δχν ρξφληα ζρνιείν. Απφ ην 2002, πεξηζζφηεξα απφ 25.000 

πνδήιαηα έρνπλ ρνξεγεζεί ζε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα. Αληίζηνηρα, ζην ηνκέα ηεο 

πγείαο δεκηνχξγεζε ην κνληέιν «δνχιεςε γηα ην απνθηήζεηο» (work to own), φπνπ 

εζεινληέο εθπαηδεχνληαη ζε ζέκαηα πγείαο θαη ππνρξενχληαη λα ππεξεηνχλ δχν 
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ρξφληα ηελ θνηλφηεηα, πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζνπλ έλα πνδήιαην. Πάλσ απφ 62.000  

πνδήιαηα ρξεζηκνπνηνχληαη απφ εξγαδνκέλνπο ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο. Δπίζεο, ε 

εηαηξεία ζπλεξγάδεηαη κε ζπλεηαηξηζκνχο γηα λα βνεζήζεη ηνπο αγξφηεο λα 

αγνξάζνπλ πνδήιαηα πνπ απμάλνπλ ηελ πξφζβαζε ζε αγνξέο θαη ηελ 

παξαγσγηθφηεηα. Πάλσ απφ 4.000 πνδήιαηα έρνπλ αγνξαζηεί κέζσ απηήο ηεο 

ζπλεξγαζίαο. Σέινο, ε εηαηξεία έρεη ρνξεγήζεη πάλσ απφ 3.500 πνδήιαηα γηα 

πεξηβαιινληηθέο δξάζεηο, φπσο ζπιινγή αλαθπθιψζηκσλ ζθνππηδηψλ θαη 

δελδξνθχηεπζε. Αμηνζεκείσην είλαη φηη ε εηαηξεία εθπαηδεχεη ηνπηθνχο κεραληθνχο 

ζε επηρεηξεκαηηθέο ηθαλφηεηεο, θαζψο θαη ζε ηθαλφηεηεο ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο 

πνδειάησλ. 

Λίγα ιφγηα ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ…. Ο Frederick Day αλαγλψξηζε  έγθαηξα φηη ε 

κεηαθνξά είλαη θξίζηκε γηα ηελ πγεία, ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε 

θαη δεκηνχξγεζε ηελ εηαηξεία πνπ ζρεδηάδεη , παξάγεη θαη δηαλέκεη πςειήο πνηφηεηαο 

πνδήιαηα γηα ηνπο Αθξηθαλνχο αγξφηεο. Καηά ηελ άπνςε ηνπ, ε κεηαθνξά κε ην 

πνδήιαην ηνπ κεηψλεη ζεκαληηθά εκπφδηα θαζεκεξηλφηεηαο, θαζψο κνριεχεη ηελ 

αλζξψπηλε πξνζπάζεηα. Γηαζέηεη πάλσ απφ 20 ρξφληα εκπεηξίαο ζε αλάπηπμε 

πξντφλησλ, δηαρείξηζε εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο ηα δηεζλήο δξαζηεξηφηεηεο. Πξηλ απφ 

ηελ ίδξπζε ηεο θνηλσληθήο ηνπ επηρείξεζεο είρε δηεπζπληηθή ζέζε ζην δεχηεξν 

κεγαιχηεξν πξνκεζεπηή εμαξηεκάησλ πνδειάησλ. 

 

Ο Mois Cherem Arana ζην Μεμηθό 

Ο Mois Cherem Arana (https://www.enova.com) καδί κε ηνπο Jorge Camil θαη Raul 

Maldonado ίδξπζαλ ην 2007 ηελ εηαηξεία ENOVA, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζεη ηα 

πξνβιήκαηα ηεο πιεηνςεθίαο ηνπ πιεζπζκνχ ζην Μεμηθφ (69%) πνπ δελ έρεη 

πξφζβαζε ζε ππνινγηζηέο ή ζην δηαδίθηπν κε επαθφινπζεο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζηελ 

εθπαίδεπζε. Πξφθεηηαη γηα ην δίθηπν εθπαίδεπζεο θαη θαηλνηνκίαο  RIA  δειαδή κία 

αιπζίδα 70 εθπαηδεπηηθψλ θέληξσλ πνπ παξέρεη ζε θνηλφηεηεο ηνπ Μεμηθνχ πνπ δελ 

έρνπλ πξφζβαζε ζε ηερλνινγίεο πιεξνθνξηψλ. Με ηελ επηηπρεκέλε ζπλεξγαζία 

κεηαμχ θνηλσληθνχ, δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα, ην RIA έρεη βνεζήζεη πάλσ απφ 

350.000 άηνκα ζε θνηλφηεηεο ρακεινχ εηζνδήκαηνο απφ ην 2007, κε 3.000 λέα κέιε 

λα εγγξάθνληαη ζην δίθηπν εβδνκαδηαίσο. Ο ζπγθεθξηκέλνο θνηλσληθφο εγέηεο 

θηλεηνπνηήζεθε απφ ην φξακα ηνπ λα βειηηψζεη ηηο αθαδεκατθέο, επαγγεικαηηθέο θαη 
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θνηλσληθέο ηθαλφηεηεο κέζσ ηεο ηερλνινγίαο δεκηνπξγψληαο ςεθηαθνχο πνιίηεο, 

βειηηψλνληαο εθπαηδεπηηθά απνηειέζκαηα θαη δεκηνπξγψληαο επθαηξίεο ζε λέα 

άηνκα.  

Λίγα ιφγηα γηα ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ…. Ο Mois Cherem Arana ζπνχδαζε ζην 

Μεμηθφ θαη έιαβε ππνηξνθία γηα κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζηε Γεκφζηα Πνιηηηθή ζην 

Harvard Kennedy School. Έρεη ιάβεη πνιιέο δηαθξίζεηο θχξνπο αιιά ε κεγαιχηεξε 

ήηαλ φηαλ ίδξπζε ηελ θνηλσληθή ηνπ επηρείξεζε ην 2007 εθκεηαιιεπφκελνο ηελ 

επθαηξία λα δακάζεη ηελ ηερλνινγία εθπαηδεχνληαο ρακεινχ εηζνδήκαηνο 

Μεμηθάλνπο. Ζ Μεμηθάληθε θπβέξλεζε αλέζεζε ζηνλ Mois  θαη ζηνπο κεηέπεηηα 

ζπληδξπηέο ηνπ, Jorge  θαη Paul, λα αλαιχζνπλ ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ 

Μεμηθάλσλ ρακεινχ εηζνδήκαηνο. ηε ζπλέρεηα, απνθάζηζαλ λα θηηάμνπλ κία λέα, 

αλεμάξηεηε νξγάλσζε κε επίθεληξν ηε κάζεζε απφ απφζηαζε (e-learning)
41

.  

 

 

O Gopi Gopalakrishnan ζηελ Ηλδία 

Ο Gopi Gopalakrishan (http://www.worldhealthpartners.org) ίδξπζε ην 2008 ηελ 

εηαηξεία World Health Partners γηα ηελ παξνρή βαζηθψλ ππεξεζηψλ πγείαο ζηηο 

αγξνηηθέο θνηλφηεηεο ηεο Ηλδίαο. Ζ εηαηξεία ζπλδέεη ηνπο αζζελείο ησλ δηθηχσλ κε 

εμεηδηθεπκέλνπο γηαηξνχο αζηηθψλ πεξηνρψλ κέζσ πιαηθφξκαο ηειεταηξηθήο. Απηφο 

ν ηξφπνο έρεη νδεγήζεη ζε δεθάδεο ρηιηάδεο πνηνηηθέο ηαηξηθέο ζπλεδξίεο θάζε έηνο, 

ελψ  νη αζζελείο ηεο ππαίζξνπ εμνηθνλνκνχλ θαηά κέζν φξν 6 δνιάξηα αλά ηαηξηθφ 

επεηζφδην. Ο ζπγθεθξηκέλνο θνηλσληθφο εγέηεο θηλεηνπνηήζεθε απφ ηα ζνβαξά 

πξνβιήκαηα ηεο Ηλδίαο ιφγσ ησλ απνκνλσκέλσλ αγξνηηθψλ θνηλνηήησλ, ηεο 

ειιηπνχο θπβεξλεηηθήο ζηήξημεο, ηεο αλεπαξθνχο ππνδνκήο, ηεο αλππαξμίαο 

πξνιεπηηθήο ηαηξηθήο θαη ηεο αλεπαξθνχο λνκνζεζίαο.  

Λίγα ιφγηα γηα ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ….. Ο Gopi Gopalakrishnan έρεη πάλσ απφ 20 

ρξφληα εκπεηξίαο ζηελ εθαξκνγή κεγάιεο θιίκαθαο πξνγξακκάησλ παξνρήο 

ππεξεζηψλ κε ειιηπήο πφξνπο. Ίδξπζε ηελ εηαηξεία Janani, κία κε θεξδνζθνπηθνχ 

ραξαθηήξα νξγάλσζε  γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ηαηξηθήο πεξίζαιςεο παηδηψλ θαη 
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αλαπαξαγσγήο ζε κία απφ ηηο πην θησρέο πεξηνρέο ηεο Ηλδίαο. Οη ππεξεζίεο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο νξγάλσζεο είλαη ηφζν δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηνλ νηθνγελεηαθφ 

πξνγξακκαηηζκφ ησλ θησρψλ θνηλνηήησλ ηεο Ηλδίαο πνπ ιακβάλνπλ θπβεξλεηηθή 

ππνζηήξημε,. Έρνληαο εμεηδίθεπζε ζε ζπλεξγαζίεο δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ θνξέσλ, 

ν Gopi Gopalakrishnan  δηαθξίλεηαη γηα ηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα κνριεχεη ηδησηηθνχο 

πφξνπο γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα.  

 

Ο Jim Ayala ζηηο Φηιηππίλεο 

Ο Jim Ayala ίδξπζε ην 2012 ηελ εηαηξεία Hybrid Social Solutions Inc (HSSI) 

(http://www.hybridsocialsolutions.com) πξσηνπνξψληαο κε ην θαηλνηφκν πξφγξακκα 

ASSESS πνπ παξέρεη ζηνπο Φηιηππηλέδνπο ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ ειηαθή ελέξγεηα 

θαη ελέξγεηα κέζσ ρεηξνθίλεηα θηλνχκελσλ γελλεηξηψλ. Ζ εηαηξεία ξπζκίδεη ηε 

ρξεκαηνδφηεζε κέζσ θνηλνηηθψλ νξγαλψζεσλ, ζπληνλίδεη ηνπηθά δίθηπα ηερληθήο 

ππνζηήξημεο θαη παξέρεη ηερληθή εθπαίδεπζε γηα καθξνπξφζεζκε βησζηκφηεηα. 

Μέρξη θαη ζήκεξα έρεη ζπλεξγαζηεί κε πάλσ απφ 40 θνηλνηηθέο νξγαλψζεηο ζε φιε 

ηελ επηθξάηεηα ηεο ρψξαο εμαζθαιίδνληαο ειηαθή ελέξγεηα ζε πεξίπνπ 30.000 

θαηνίθνπο. Ο ζπγθεθξηκέλνο θνηλσληθφο εγέηεο θηλεηνπνηήζεθε απφ ηελ πεπνίζεζε 

φηη νη επηρεηξήζεηο θαη ηα επελδπηηθά θεθάιαηα δηαδξακαηίδνπλ θξίζηκν ξφιν ζηελ 

επίιπζε θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ ζπλδπαδφκελα κε νκάδεο ελδηαθεξφκελσλ, 

πξνθεηκέλνπ λα εκπνξεπκαηνπνηήζνπλ θνηλσληθέο θαηλνηνκίεο ζηε βάζε ηεο 

νηθνλνκηθήο ππξακίδαο.  

Λίγα ιφγηα γηα ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ… ν Jim Αyala έρεη επαγγεικαηηθή εκπεηξία 

29 εηψλ ζε νηθνλνκηθά αλαπηπμηαθά ζέκαηα αλαδπφκελσλ αγνξψλ κέζα απφ 

δηάθνξνπο ξφινπο σο θνηλσληθφο επηρεηξεκαηίαο, Γηεπζχλσλ ζχκβνπινο εηζεγκέλεο 

ζην ρξεκαηηζηήξην εηαηξείαο,  ζχκβνπινο επηρεηξήζεσλ θαη κέινο δηνηθεηηθψλ 

ζπκβνπιίσλ κε θπβεξλεηηθψλ νξγαλψζεσλ (non-governemental organizations). 

πνχδαζε νηθνλνκηθά θαη δηνίθεζε επηρεηξήζεσλ ζε πςεινχ θχξνπο Παλεπηζηήκηα 

ηεο Ακεξηθήο (Princeton University θαη Harvard Business School)
42

.  

 

O Bill Drayton  
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Ο Bill Drayton είλαη έλαο θνηλσληθφο επηρεηξεκαηίαο κε έλα καθξχ ηζηνξηθφ 

ηδξπηηθψλ νξγαλψζεσλ θαη δεκφζησλ ππεξεζηψλ. αλ καζεηήο, ίδξπζε νξγαληζκνχο 

πνπ θπκαίλνληαη απφ ηηο λνκνζεηηθέο ππεξεζίεο ηνπ Yale κέρξη ηνλ Ashoka Table ηνπ 

Υάξβαξλη, έλα δηεπηζηεκνληθφ εβδνκαδηαίν θφξνπκ ζηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο. Μεηά 

ηελ απνθνίηεζε ηνπ απφ ην Υάξβαξλη, έιαβε έλα Μ.Α. απφ ην Κνιέγην ηνπ Balliol 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Ομθφξδεο. Σν 1970, απνθνίηεζε απφ ηε λνκηθή ζρνιή ηνπ 

Yale. Αθνχ εξγάζηεθε ζηελ McKinsey & Company, δίδαμε ζην Stanford Law School 

θαη ζην Kennedy School of Government ηνπ Υάξβαξλη. Απφ ην 1977 έσο 1981, ελψ 

ππεξεηνχζε ηε δηνίθεζε ηεο Carter σο βνεζφο δηαρεηξηζηή ηνπ Οξγαληζκνχ 

Πξνζηαζίαο ηνπ Πεξηβάιινληνο, μεθίλεζε ηελ εκπνξία εθπνκπψλ (βάζε ηνπ Κηφην) 

κεηαμχ άιισλ κεηαξξπζκίζεσλ. Ξεθίλεζε ην Ashoka ην 1981. Υξεζηκνπνίεζε ην 

κηζζφ πνπ έιαβε, φηαλ εμειέγε κέινο ηνπ MacArthur ην 1984 γηα λα αθηεξσζεί 

πιήξσο ζηελ Ashoka. 

Ο Bill είλαη Πξφεδξνο θαη Γηεπζχλσλ χκβνπινο ηεο Ashoka. Δίλαη επίζεο πξφεδξνο 

αθφκε ηξηψλ νξγαληζκψλ: Youth Venture, Community Greens, θαη Get America 

Working! Ο Bill έρεη θεξδίζεη πνιιά βξαβεία θαη δηαθξίζεηο θαζ „φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

θαξηέξαο ηνπ. Σν 2005, είρε εθιερζεί σο έλαο απφ ηνπο θαιχηεξνπο εγέηεο ηεο 

Ακεξηθήο απφ ηελ US News & World Report and Harvard‟s Canter for Public 

Leadership. Άιιν βξαβείν ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηελ ηηκεηηθή ηνπ αλψηεξνπ 

απνθνίηνπ ηεο λνκηθήο ζρνιήο ηνπ Yale, ην Γηεζλέο Βξαβείν Δπηηπρίαο Γηαηήξεζεο 

ηεο Δζληθήο Άγξηαο Εσήο θαη ην Δζληθφ Βξαβείν Γεκφζηαο Τπεξεζίαο ηεο Δζληθήο 

Αθαδεκίαο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. Χο έλα απφ ηα ηξία κέιε ηεο εγεηηθήο νκάδαο, νη 

ηδηαίηεξεο επζχλεο ηνπ είλαη ε εγεζία ησλ λέσλ πξνγξακκάησλ επηρεηξεκαηηθνχ 

πλεχκαηνο θαη θνηλσληθψλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ θαζψο θαη ε αλαδήηεζε 

ηνπ πξνζσπηθνχ θαη νη ιεηηνπξγίεο κάξθεηηλγθ (www.ashoka.org/en/people/). 

O Muhammad Yunus 

Ο „Καζεγεηήο MUHAMMAD YUNUS ίδξπζε ηελ ηξάπεδα Grameen ζην 

Μπαγθιαληέο ην 1983, ηξνθνδνηνχκελε απφ ηελ πεπνίζεζε φηη ε πίζησζε είλαη 

ζεκειηψδεο αλζξψπηλν δηθαίσκα. Ο ζηφρνο ηνπ ήηαλ λα βνεζήζεη ηνπο θησρνχο λα 

μεθχγνπλ απφ ηε θηψρεηα παξέρνληάο ηνπο δάλεηα κε ηνπο θαηάιιεινπο φξνπο γηα 

απηνχο θαη δηδάζθνληαο ηνπο κεξηθέο πγηείο νηθνλνκηθέο αξρέο έηζη ψζηε λα 

κπνξέζνπλ λα βνεζήζνπλ ηνπο ίδηνπο. 

http://www.ashoka.org/en/people/
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Απφ ην πξνζσπηθφ δάλεην ηνπ Γξ. Yunus, κε κηθξά ρξεκαηηθά πνζά, ζε απνιπκέλνπο 

πθαληέο, πθαληνπξγνχο ζην Μπαγθιαληέο ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟70, ε ηξάπεδα 

Grameen έρεη πξνρσξήζεη ζην πξνζθήλην ελφο εθθνιαπηφκελνπ παγθφζκηνπ 

θηλήκαηνο γηα ηελ εμάιεηςε ηεο θηψρεηαο κέζσ ηεο κηθξνδηαπξαγκάηεπζεο. 

Αληίγξαθα ηνπ κνληέινπ ηεο Grameen Bank ιεηηνπξγνχλ ζε πεξηζζφηεξεο απφ 100 

ρψξεο παγθνζκίσο. 

Γελλεκέλνο ην 1940 ζηε πφιε δίπια ζην ιηκάλη Chittagong, ν Καζεγεηήο Yunus 

ζπνχδαζε ζην Dhaka University ζην Μπαγθιαληέο, έπεηηα έιαβε ππνηξνθία 

Fulbright γηα λα ζπνπδάζεη νηθνλνκηθά ζην Παλεπηζηήκην Vanderbilt. Έιαβε ην 

δηδαθηνξηθφ ηνπ ζηα νηθνλνκηθά απφ ην Vanderbilt ην 1969 θαη ηνλ επφκελν ρξφλν 

έγηλε βνεζφο θαζεγεηή νηθνλνκηθψλ ζην Middle Tennessee State University. 

Δπηζηξέθνληαο ζην Μπαγθιαληέο, ν Yunus έγηλε επηθεθαιήο ηνπ ηκήκαηνο 

νηθνλνκηθψλ ζην Παλεπηζηήκην Chittagong. 

Απφ ην 1993 έσο ην 1995, ν θαζεγεηήο Yunus ήηαλ κέινο ηεο Γηεζλνχο 

πκβνπιεπηηθήο Οκάδαο γηα ηελ Σέηαξηε Παγθφζκηα Γηάζθεςε γηα ηηο Γπλαίθεο, κηα 

ζέζε ζηελ νπνία δηνξίζηεθε απφ ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηνπ. Έρεη ππεξεηήζεη ζηελ 

Παγθφζκηα Δπηηξνπή γηα ηελ Τγεία ησλ Γπλαηθψλ, ζην πκβνπιεπηηθφ πκβνχιην 

γηα ηε Βηψζηκε Οηθνλνκηθή Αλάπηπμε θαη ζηελ νκάδα εκπεηξνγλσκφλσλ ησλ 

Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηηο γπλαίθεο θαη ηα νηθνλνκηθά. 

Ο θαζεγεηήο Yunus είλαη ν παξαιήπηεο πνιιψλ δηεζλψλ βξαβείσλ γηα ηηο ηδέεο θαη 

ηηο πξνζπάζεηέο ηνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Mohamed Shabdeen βξαβείνπ γηα 

ηελ Δπηζηήκε (1993), ηεο ξη Λάλθα, Αλζξσπηζηηθφ Βξαβείν (1993), CARE, ΖΠΑ, 

Παγθφζκην Βξαβείν Σξνθίκσλ (1994), Παγθφζκην Ίδξπκα γηα ην Βξαβείν Σξνθίκσλ, 

ΖΠΑ, Βξαβείν Ζκέξαο Αλεμαξηεζίαο (1987), ην πςειφηεξν βξαβείν ηνπ 

Μπαγθιαληέο, Βξαβείν αλζξσπηζηηθήο εγεζίαο ηνπ βαζηιηά Υνπζεΐλ (2000), Ίδξπκα 

King Hussien, Ηνξδαλία. Βξαβείν Volvo γηα ην πεξηβάιινλ (2003), Βξαβείν ηνπ 

Ηδξχκαηνο Πεξηβάιινληνο ηεο Volvo, νπεδία. Βξαβείν Nikkei Asia γηα ηελ 

πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε (2004), Nihon Keizai Shimbun, Ηαπσλία. Βξαβείν 

Διεπζεξίαο ηνπ Franklin D. Roosevelt (2006), Ηλζηηηνχην Ρνχδβειη ησλ Κάησ 

Υσξψλ. θαη ην Βξαβείν Δηξήλεο ηεο ενχι (2006), Πνιηηηζηηθφ Ίδξπκα γηα ην 
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Βξαβείν Δηξήλεο ηεο ενχι, ενχι, Κνξέα. Δίλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ 

ηνπ Ηδξχκαηνο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ
43

. 

2.5 Θεζκηθό πιαίζην ζηελ Διιάδα ζρεηηθά κε ηελ θνηλσληθή 

νηθνλνκία θαη ηηο θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο 

Έλα απφ ηα θξίζηκα ζηνηρεία γηα ηελ αλάπηπμε νπνηνπδήπνηε ηχπνπ 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο είλαη ε δηεξεχλεζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ θαη θπξίσο ηνπ 

λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ κε ην νπνίν ζα πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη νη επηρεηξήζεηο. Ζ 

αλάιπζε ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ ζέηεη ηα ζεκέιηα γηα κηα πγηή επηρεηξεκαηηθφηεηα 

θπξίσο φηαλ νη φξνη ιεηηνπξγίαο είλαη ζαθψο θαζνξηζκέλνη θαη ζε ζρεηηθά ρακειή 

κεηαβιεηφηεηα. ε απηφ ην ππνθεθάιαην ζα γίλεη αλαιπηηθή αλαθνξά ζην ζεζκηθφ 

πιαίζην, ην νπνίν δηέπεη ηηο θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο ζηελ Διιάδα, φπσο απηφ έρεη 

δηακνξθσζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα. 

Ζ ζεζκηθή αληηκεηψπηζε ηεο θνηλσληθήο θαη αιιειέγγπαο νηθνλνκίαο κπνξεί λα 

θπκαίλεηαη απφ ηε ζπληαγκαηηθή αλαγλψξηζε (π.ρ. Δθνπαδφξ, Βξαδηιία), ηελ 

πηνζέηεζε ελφο γεληθνχ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ, ηε ζεζκνζέηεζε επηκέξνπο δεηεκάησλ, 

φπσο ραξαθηεξηζηηθά ηα λνκηθά πξφζσπα ηεο ΚΑΛΟ (π.ρ. Ζλ. Βαζίιεην, Ηηαιία), 

έσο ηελ πιήξε απνπζία εηδηθήο ξχζκηζεο (π.ρ. Γεξκαλία). 

Πξηλ αλαθεξζνχκε ζην ειιεληθφ ζεζκηθφ πιαίζην, ζα ζέζνπκε επηγξακκαηηθά θάπνηα 

ζηνηρεία ηνπ επξσπατθνχ πιαηζίνπ. Σα ζέκαηα ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο έρνπλ 

ηνπνζεηεζεί ζηελ θνξπθή ηεο πνιηηηθήο αηδέληαο ηεο ΔΔ ψζηε λα ελζαξξπλζνχλ νη 

πνιίηεο λα αλαπηχμνπλ επηρεηξεκαηηθέο ηδέεο κε θνηλσληθή απνζηνιή. Ζ θεληξηθή 

πνιηηηθή ηεο ΔΔ εζηηάδεη ζε αληαγσληζηηθέο επηρεηξήζεηο ηνπ ηξίηνπ ηνκέα πνπ λα 

κπνξνχλ λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ ζηηο δηεζλείο αγνξέο επί ίζνηο φξνηο κε ηηο 

παξαδνζηαθέο επηρεηξήζεηο θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα.    

Σα ζέκαηα ηεο θνηλσληθήο θαη αιιειέγγπαο νηθνλνκίαο έρνπλ ηνπνζεηεζεί ζηελ 

θνξπθή ηεο πνιηηηθήο αηδέληαο ηεο ΔΔ ψζηε λα ελζαξξπλζνχλ νη πνιίηεο ηεο λα 

αλαπηχμνπλ επηρεηξεκαηηθέο ηδέεο κε θνηλσληθή απνζηνιή. Ζ θεληξηθή πνιηηηθή ηεο 

                                                           
43

 Από το Les Prix Nobel. Σα Βραβεία Νόμπελ 2006, Εκδότθσ Karl Grandin, *Nobel Foundation+, 
τοκχόλμθ, 2007. Πθγι: https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/2006/yunus-
bio.html  

https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/2006/yunus-bio.html
https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/2006/yunus-bio.html
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ΔΔ εζηηάδεη ζε αληαγσληζηηθέο επηρεηξήζεηο ηνπ ηξίηνπ ηνκέα πνπ λα είλαη ζε ζέζε λα 

δξαζηεξηνπνηεζνχλ ζηηο δηεζλείο αγνξέο ζε φξνπο ίζνπο κε ηηο θεξδνζθνπηθνχ 

ραξαθηήξα επηρεηξήζεηο. εκαληηθφ είλαη λα επηζεκαλζνχλ νξηζκέλεο θξίζηκεο 

ρξνλνινγίεο γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ πιαηζίνπ. Γηα παξάδεηγκα ην έηνο 1989 

θαηά ην νπνίν μεθηλάεη ε πξνζπάζεηα ηεο ΔΔ γηα ηε δηάδνζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο 

ζηνλ ηνκέα ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο, ελψ ηελ ίδηα πεξίνδν πνιιά πξνγξάκκαηα 

δεκηνπξγήζεθαλ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Μηα  

ζεκαληηθή ρξνλνινγία είλαη, επίζεο, ην έηνο 2003. Σφηε, ην ζπκβνχιην ηεο ΔΔ 

πξνζπάζεζε λα ζπκβάιεη ζηελ πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο κε ηελ παξνρή 

ελφο ππνδείγκαηνο γηα ηε ζχληαμε θαηαζηαηηθνχ ζπλεηαηξηζηηθήο εηαηξείαο. Σν 

επφκελν έηνο, ε ΔΔ εμέδσζε εηδηθφ νδεγφ θαη νδεγίεο γηα ηελ πξνψζεζε ησλ 

ζπλεηαηξηζηηθψλ εηαηξηψλ ζηελ Δπξψπε θαη ηε βειηίσζε ηεο ηνπηθήο θαη 

πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο. Σέινο, ε ζηξαηεγηθή «Δπξψπε 2020»
44

, πνπ απνηειεί ην 

ζεκαηνιφγην ηεο ΔΔ γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ απαζρφιεζε γηα ηελ ηξέρνπζα 

δεθαεηία, δίλεη έκθαζε ζηελ έμππλε, δηαηεξήζηκε θαη ρσξίο απνθιεηζκνχο αλάπηπμε 

σο κέζν αληηκεηψπηζεο ησλ δηαξζξσηηθψλ αδπλακηψλ ηεο επξσπατθήο νηθνλνκίαο, 

βειηίσζεο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηεο παξαγσγηθφηεηάο ηεο θαη ελίζρπζεο κηαο 

δηαηεξήζηκεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο ηεο αγνξάο. 

ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, γεληθφ λνκηθφ πιαίζην γηα ηελ θνηλσληθή θαη αιιειέγγπα 

νηθνλνκίαο έρνπλ κέρξη ζηηγκήο πηνζεηήζεη ε Γαιιία, ε Ηζπαλία, ε Πνξηνγαιία, ε 

Διιάδα θαη ην Λνπμεκβνχξγν. Δίλαη ελδηαθέξνλ φηη φιεο νη ζρεηηθέο λνκνζεηηθέο 

πξσηνβνπιίεο, είηε επξφθεηην γηα ηελ εηζαγσγή ελφο λένπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ είηε 

γηα ηελ αλαζεψξεζε ηνπ ήδε ππάξρνληνο, ρξνλνινγνχληαη κεηά ην 2010, 

ηνπνζεηνχκελεο ζπλεπψο εληφο ηνπ γεληθφηεξνπ πιαηζίνπ ηεο παγθφζκηαο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο.  

Δπνκέλσο, ε Διιάδα δελ απνηειεί εμαίξεζε ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα θξάηε. Σα 

ηειεπηαία ρξφληα θαη εηδηθά ηελ πεξίνδν ηεο νηθνλνµηθήο θξίζεο εκθαλίδνληαη 

επηηαθηηθά ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα πξαθηηθέο αιιειεγγχεο θαη θνηλσληθήο 

απηελέξγεηαο. Ζ δεκηνπξγία ζπλεξγαηηθψλ παξαγσγηθψλ κνλάδσλ, θαζψο θαη ε 

                                                           
44

 https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-
economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/framework/europe-
2020-strategy_el 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/framework/europe-2020-strategy_el
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/framework/europe-2020-strategy_el
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/framework/europe-2020-strategy_el
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δεκηνπξγία δνµψλ θνηλσληθήο αιιειεγγχεο, απνηεινχλ θνηλσληθέο πξσηνβνπιίεο, νη 

νπνίεο αλάγνληαη ζε βάζνο ηεο ηζηνξηθήο δηαδξνµήο ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο θαη 

αλαιφγσο ησλ εθάζηνηε θνηλσληθννηθνλνµηθψλ ζπλζεθψλ, δηαδξακάηηζαλ θαη 

εμαθνινπζνχλ λα δηαδξακαηίδνπλ έλα ζεµαληηθφ ξφιν γηα ηελ θάιπςε παξαγσγηθψλ 

θαη θνηλσληθψλ αλαγθψλ. 

Οη πξναλαθεξφµελεο δξαζηεξηφηεηεο, πνπ δηεζλψο πεξηγξάθνληαη σο «Κνηλσληθή θαη 

Αιιειέγγπα Οηθνλνµία», πεξηιακβάλνπλ ζπλεηαηξηζηηθέο θαη ζπλεξγαηηθέο µνξθέο 

παξαγσγήο πξντφλησλ ή πξνζθνξάο ππεξεζηψλ, νη νπνίεο αλαπηχζζνληαη είηε ζην 

πιαίζην ηεο νηθνλνµίαο ηεο αγνξάο είηε µεηαμχ δηθηπψζεσλ εθηφο ηεο ηππηθήο 

ηδησηηθήο αγνξάο. Πεξηιακβάλνπλ, επίζεο, δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλαπηχζζνληαη απφ 

ελψζεηο πξνζψπσλ ζε ηνπηθφ επίπεδν, νη νπνίεο µε ηελ εζεινληηθή πξνζθνξά ησλ 

ζπκκεηερφλησλ επηδηψθνπλ λα θαιχςνπλ µε ηθαλνπνηνχκελεο, απφ ην θξάηνο ή ηελ 

ηδησηηθή αγνξά, θνηλσληθέο αλάγθεο ησλ αηφµσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο 

πξναλαθεξζείζεο ελψζεηο, δηεθδηθψληαο παξάιιεια ηελ απμαλφκελε θνηλσληθή 

ζπκκεηνρή ζε απηέο ή ηελ ελεξγή θξαηηθή ππνζηήξημε είηε πξνο ηηο ίδηεο είηε πξνο ηηο 

θνηλσληθέο αλάγθεο πνπ επηδηψθνπλ λα θαιχςνπλ. 

 

Οη δξαζηεξηφηεηεο ηεο θνηλσληθήο θαη αιιειέγγπαο νηθνλνκίαο έρνπλ µηα µαθξά 

ηζηνξία θαη ζηελ Διιάδα, ε νπνία αλάγεηαη ήδε ζηελ πεξίνδν ηνπ Μεζνπνιέκνπ, θαη 

παξά ηελ εµθάληζε εθθπιηζηηθψλ θαηλνκέλσλ ιφγσ ηεο εδξαίσζεο πειαηεηαθψλ 

κεζφδσλ θαηά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, ζπλερίδνπλ λα ππάξρνπλ θαη λα 

αλαπηχζζνληαη επηηπρεκέλα παξαδείγκαηα θνηλσληθψλ, αγξνηηθψλ ή αζηηθψλ 

ζπλεηαηξηζµψλ, ελψ έρεη επεθηαζεί ε δξαζηεξηφηεηά ηνπο ζηνλ πξνκεζεπηηθφ θαη ηνλ 

αγξνηνδηαηξνθηθφ ηνµέα. 

Αλαζηαιηηθφ ξφιν ζηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηέηνησλ πξαθηηθψλ δηαδξακάηηζε ε 

απνπζία ζχγρξνλνπ ζεζµηθνχ πιαηζίνπ, αιιά θαη ε θαθή θήµε ησλ ζπλεηαηξηζµψλ, 

ιφγσ ησλ πειαηεηαθψλ εθηξνπψλ ηνπ πξφζθαηνπ παξειζφληνο. Χζηφζν, ε 

νηθνλνµηθή θξίζε, ζπλνδεχηεθε απφ ηελ εµθάληζε δηαθφξσλ εγρεηξεκάησλ είηε µε 

ηε µνξθή ζπλεηαηξηζηηθψλ πξσηνβνπιηψλ, είηε µε ηε µνξθή δνµψλ αιιειεγγχεο γηα 

ηελ θάιπςε δσηηθψλ αλαγθψλ (δηαηξνθή, ζηέγαζε, εθπαίδεπζε, ηαηξηθή πεξίζαιςε). 



 

  
61 

 

Ζ εμέιημε απηή πήξε πξσηνθαλείο γηα ηα εγρψξηα δεδνµέλα δηαζηάζεηο, ρσξίο 

σζηφζν λα έρεη πξνζεγγίζεη ηα µεγέζε πνπ θαιχπηνπλ αλάινγεο δξαζηεξηφηεηεο ζε 

επίπεδν Δπξσπατθήο Έλσζεο. Γεληθά, ε θνηλσληθή νηθνλνκία θαη επηρεηξεκαηηθφηεηα 

µπνξεί λα απνηειέζεη έλα εξγαιείν δίθαηεο νηθνλνµηθήο αλάπηπμεο, µέζα απφ ηελ 

θνηλσληθή θηλεηνπνίεζε θαη ηελ αμηνπνίεζε ηεο δεµφζηαο θαη ηδησηηθήο πεξηνπζίαο. 

Δίλαη γλσζηφ φηη νη λφκνη αληαλαθινχλ ζπζρεηηζκνχο δχλακεο αλάκεζα ζηελ 

θνηλσλία θαη ην θξάηνο. Δκπεξηέρνπλ, ινηπφλ, φρη κφλν ηνπο θαλφλεο πνπ 

εγθαζηδξχνπλ θαη δηεπξχλνπλ ηηο θπξίαξρεο θνηλσληθέο ζρέζεηο αιιά θαη επηινγέο θαη 

παξαρσξήζεηο ηνπ θξάηνπο πξνο ηνπο πνιίηεο, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε 

θνηλσληθή εηξήλε. ε απηφ ην πιαίζην, εηδηθά ηελ πεξίνδν ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, 

απνηέιεζε αλαγθαηφηεηα ε ζέζπηζε λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ ζηελ Διιάδα πνπ ζα 

αθνξνχζε ηελ θνηλσληθή θαη αιιειέγγπα νηθνλνκία, θαζψο φιεο νη πξσηνβνπιίεο 

πνπ είραλ αλαπηπρζεί θαηά ηελ πξνεγνχκελε πεξίνδν έπξεπε λα νξηνζεηεζνχλ, αιιά 

θαη λα δνζνχλ θίλεηξα γηα ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμή ηνπο. Δδψ ην θξάηνο θαιείηαη λα 

δψζεη ην έλαπζκα γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ελ ιφγσ ηνκέα ζηε ρψξα. Έηζη, ν  ξφινο ηνπ 

δελ είλαη λα ππνθαηαζηήζεη, αιιά λα ελεξγνπνηήζεη θαη λα ζπλδξάµεη ηελ θνηλσληθή 

πξσηνβνπιία, ελψ επηηπρία ηνπ φινπ εγρεηξήκαηνο ελαπφθεηηαη ζην θνηλσληθφ 

θεθάιαην θαη ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο. 

2.5.1 Ο N.4019/2011 γηα ηελ «Κνηλσληθή Οηθνλνκία θαη ηελ 

Κνηλσληθή Δπηρεηξεκαηηθόηεηα» 

Ζ ζεζκηθή θαηνρχξσζε ηεο θνηλσληθήο θαη αιιειέγγπαο ζηελ Διιάδα έιαβε ρψξα 

κε ηνλ λ.4019/2011 «Κνηλσληθή Οηθνλνµία θαη Κνηλσληθή Δπηρεηξεµαηηθφηεηα» (Α‟ 

216). Ζ ρξνληθή ζηηγκή απηήο ηεο θίλεζεο δελ είλαη ηπραία. Ζ ζπλερήο ππνρψξεζε 

ηεο κηζζσηήο εξγαζίαο δεκηνπξγεί έλα ππεξάξηζκν δπλακηθφ θπξίσο λέσλ αλζξψπσλ. 

Σαπηφρξνλα, ε θαηαζηξνθή ησλ πξνλνηαθψλ ππνδνκψλ ηνπ θξάηνπο ζε ζπλδπαζκφ 

κε ηε δηάξξεμε ηνπ θνηλσληθνχ ηζηνχ γηγαληψλεη ηνλ αξηζκφ ησλ αηφκσλ, πνπ δελ 

έρνπλ πξφζβαζε ζε βαζηθά θνηλσληθά αγαζά. ην πιαίζην απηφ εληάζζεηαη θαη ε 

θαηνρχξσζε ηεο θνηλσληθήο θαη αιιειέγγπαο νηθνλνκίαο.  

Πξηλ απφ ηελ ςήθηζε ηνπ πξναλαθεξζέληνο λφκνπ, φπσο αλαθέξεηαη ζηελ 

αηηηνινγηθή έθζεζε ηνπ λ.4019/2011 «ζην ειιεληθφ ζεζµηθφ πιαίζην δελ ππήξρε 

θαµία αλαγλψξηζε ηνπ ηνµέα ηεο θνηλσληθήο νηθνλνµίαο θαη επηρεηξεµαηηθφηεηαο 
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θαη ζπλεπψο ησλ µνξθψλ απηψλ πνπ ζπλδπάδνπλ ην «επηρεηξείλ» µε ηελ θνηλή 

σθέιεηα θαη ην θνηλσληθφ ζπµθέξνλ. Ζ δξαζηεξηνπνίεζε ζηνλ ηνµέα ηεο θνηλσληθήο 

νηθνλνµίαο θαη θνηλσληθήο επηρεηξεµαηηθφηεηαο µεηαθξαδφηαλ αλαγθαζηηθά ζηε 

ζχζηαζε ελφο µε θεξδνζθνπηθνχ νξγαληζµνχ ή ελφο ζσµαηείνπ µε αδπλαµία 

ζπλδπαζµνχ ηεο θνηλσληθήο σθέιεηαο µε ηελ ππφ πξνυπνζέζεηο επηδίσμε ηνπ 

θέξδνπο. Σε µφλε ζεζµνζεηεµέλε ζχγρξνλε µνξθή Κνηλσληθήο Δπηρείξεζεο ζηελ 

Διιάδα απνηεινχζαλ µέρξη πξφηηλνο νη Κνηλσληθνί πλεηαηξηζµνί Πεξηνξηζµέλεο 

Δπζχλεο (Κνη.ΠΔ) (λ.2716/1999, άξζξν 12) πνπ έρνπλ σο ζηφρν ηελ θνηλσληθή 

ελζσµάησζε ησλ αηφµσλ µε ςπρηθά πξνβιήµαηα». 

πσο πξνθχπηεη απφ ηελ αηηηνινγηθή έθζεζε ηνπ λ.4019/2011, βαζηθή επηδίσμε ήηαλ 

«λα εηζαγάγεη µηα θαηλνηφµν παξάµεηξν ζηηο ζρέζεηο Κξάηνπο-θνηλσλίαο-ηδησηηθνχ 

ηνµέα θαη ζηελ Διιάδα: απηφλ ηεο Κνηλσληθήο Οηθνλνµίαο θαη ηεο Κνηλσληθήο 

Δπηρεηξεµαηηθφηεηαο. Οη δχν βαζηθνί ηνπ ζηφρνη είλαη: α) ε δεµηνπξγία ζέζεσλ 

εξγαζίαο θαη ε θνηλσληθή έληαμε επάισησλ νµάδσλ β) ε θάιπςε θνηλσληθψλ 

αλαγθψλ, εηδηθφηεξα µέζσ ηεο ελίζρπζεο ηεο θνηλσληθήο θαη αιιειέγγπαο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηεο θνηλσληθήο θαηλνηνκίαο θαη γ) ε ελίζρπζε ηεο ηνπηθήο 

αλάπηπμεο θαη ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο.». 

ε απηφ ην ζεκείν, γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα ζπλνπηηθήο παξνπζίαζεο ηεο θνηλσληθήο 

ζπλεηαηξηζηηθήο επηρείξεζεο (ΚΟΗΝΔΠ), ζεζκνχ πνπ γηα πξψηε θνξά εηζήρζε κε ην 

λ.4019/2011. Ζ ΚΟΗΝΔΠ είλαη έλαο αζηηθφο ζπλεηαηξηζκφο κε θνηλσληθφ ζθνπφ, 

πνπ δηαζέηεη εθ ηνπ λφκνπ εκπνξηθή ηδηφηεηα. Γχλαηαη λα απνζθνπεί ζηελ θνηλσληθή 

έληαμε θαη ζηελ παξαγσγή πξντφλησλ θαη παξνρή ππεξεζηψλ θνηλσληθνχ-

πξνλνηαθνχ ραξαθηήξα γηα επάισηεο νκάδεο πιεζπζκνχ ή ζηελ πξναγσγή ηνπ 

ηνπηθνχ θαη ζπιινγηθνχ ζπκθέξνληνο, ζηελ απαζρφιεζε, ζηελ ελδπλάκσζε ηεο 

θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη ηεο ηνπηθήο ή πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο. Αλάινγα κε ηνλ 

εηδηθφηεξν ζθνπφ ηνπο, νη ΚΟΗΝΔΠ δηαθξίλνληαη ζηηο εμήο θαηεγνξίεο: 

α) Κοινωνικέρ ςνεηαιπιζηικέρ Επισειπήζειρ Ένηαξηρ, νη νπνίεο αθνξνχλ ζηελ έληαμε 

ζηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή δσή ησλ αηφκσλ πνπ αλήθνπλ ζηηο επάισηεο νκάδεο 

πιεζπζκνχ, β) Κοινωνικέρ ςνεηαιπιζηικέρ Επισειπήζειρ Κοινωνικήρ Φπονηίδαρ, νη 

νπνίεο αθνξνχλ ζηελ παξαγσγή θαη παξνρή πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ θνηλσληθνχ 

πξνλνηαθνχ ραξαθηήξα ζε ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο πιεζπζκνχ, φπσο νη ειηθησκέλνη, 

ηα βξέθε, ηα παηδηά, ηα άηνκα κε αλαπεξία θαη ηα άηνκα κε ρξφληεο παζήζεηο, 
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γ) Κοινωνικέρ ςνεηαιπιζηικέρ Επισειπήζειρ ςλλογικού και Παπαγωγικού κοπού, νη 

νπνίεο αθνξνχλ ηελ παξαγσγή πξντφλησλ θαη παξνρή ππεξεζηψλ γηα ηελ 

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

εθπαίδεπζε, παξνρέο θνηλήο σθέιεηαο, αμηνπνίεζε ηνπηθψλ πξντφλησλ, δηαηήξεζε 

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

ζπιινγηθφ ζπκθέξνλ, ηελ πξνψζεζε ηεο απαζρφιεζεο, ηελ ελδπλάκσζε ηεο 

θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη ηελ ελδπλάκσζε ηεο ηνπηθήο ή πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο. 

Γηα ηελ ίδξπζή ηεο ρξεηάδνληαη ηνπιάρηζηνλ 5 κέιε. Σα κέιε δελ θέξνπλ επζχλε γηα 

ηα ρξέε ηεο ΚΟΗΝΔΠ παξά κφλν κέρξη ην χςνο ηεο ζπλεηαηξηζηηθήο ηνπο κεξίδαο. 

Ζ ηζνηηκία θάζε κέινπο δηαζθαιίδεηαη απφ ηνλ λφκν κέζα απφ ηελ απαγφξεπζε 

θαηνρήο άλσ ηεο κίαο ζπλεηαηξηζηηθήο κεξίδαο κε δηθαίσκα ςήθνπ. Μφλν κέιε ηεο 

ΚΟΗΝΔΠ κπνξνχλ λα είλαη εξγαδφκελνί ηεο. Μέξνο ησλ θεξδψλ ηεο ΚΟΗΝΔΠ 

δηαλέκνληαη κφλν ζηνπο εξγαδφκελνχο ηεο (φρη ζηα κέιε – κε εξγαδφκελνπο). 

πγθεθξηκέλα, ηα θέξδε δηαηίζεληαη πνζνζηηαία, εηεζίσο, σο εμήο: (α) 5% γηα 

ζρεκαηηζκφ απνζεκαηηθνχ, (β) έσο 35% δηαλέκεηαη ζηνπο εξγαδφκελνπο σο θίλεηξν 

παξαγσγηθφηεηαο θαη (γ) ην ππφινηπν (ηνπιάρηζηνλ 60%) δηαηίζεηαη γηα ηνπο 

ζθνπνχο ηεο επηρείξεζεο θαη ηε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο. Τπάξρνπλ 

πξνβιέςεηο γηα ηελ επηρνξήγεζε ησλ ΚΟΗΝΔΠ θαζψο θαη γηα ηε θνξνινγηθή ηνπο 

κεηαρείξηζε πξνο ην επλντθφηεξν. Ζ ίδξπζε κίαο ΚΟΗΝΔΠ έρεη κεδεληθά ζρεδφλ 

έμνδα. 

Ο ζπγθεθξηκέλνο ζεζκφο απνηέιεζε αληηθείκελν θξηηηθήο, ηφζν ζεηηθήο φζν θαη 

αξλεηηθήο, θαζψο εηζήγαγε έλα λέν κνληέιν επηρείξεζεο ζηελ Διιάδα θαη 

αλαγλψξηζε κηα δξαζηεξηφηεηα, πνπ ρξφληα έκελε ζηελ αθάλεηα, ηνπιάρηζηνλ γηα ηελ 

επίζεκε Πνιηηεία. Δπνκέλσο, φπσο θάζε λένο ζεζκφο, δεκηνχξγεζε ην πιαίζην γηα 

έλαλ πινχζην δηάινγν. 

Δλδηαθέξνλ πξνθαιεί ην γεγνλφο φηη παξά ηηο πνιηηηθέο πξνζδνθίεο θαη κέζα ζην 

πιαίζην ηεο θξίζεο, δεκηνπξγήζεθαλ ΚΟΗΝΔΠ αιιά φρη θαηά θχξην ιφγν ζηα 

πξνζδνθψκελα απφ ηελ θπξίαξρε ζηξαηεγηθή πεδία. χκθσλα κε ζηνηρεία πνπ 

αληιήζεθαλ απφ ην Μεηξψν Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο ηνπ αξκφδηνπ Τπνπξγείνπ, 632 

ΚΟΗΝΔΠ είραλ θάλεη αίηεζε εγγξαθήο κέρξη ηα ηέιε επηεκβξίνπ 2014. Απφ απηέο, 

νη 24 αλήθαλ ζηελ θαηεγνξία ΚΟΗΝΔΠ θνηλσληθήο έληαμεο, νη 81 ζηελ θαηεγνξία 

θνηλσληθήο θξνληίδαο θαη 527 ζηελ θαηεγνξία ζπιινγηθνχ θαη παξαγσγηθνχ 
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ζθνπνχ.34 Απηφ πνπ πξνθχπηεη είλαη φηη νη ΚΟΗΝΔΠ δεκηνπξγήζεθαλ θπξίσο γηα 

ηελ έλαξμε παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ κε ζπιινγηθφ ηξφπν, αιιά ρσξίο εκθαλή 

θνηλσληθή ζηφρεπζε. Ζ εηθφλα απηή δελ άιιαμε ζεκαληηθά ζχκθσλα κε 

κεηαγελέζηεξα ζηνηρεία πνπ έδσζε ζηε δεκνζηφηεηα ην αξκφδην Τπνπξγείν. 

πγθεθξηκέλα, απφ ην 2012 σο ην 2016 είραλ εγγξαθεί ζην κεηξψν 1.225 ΚΟΗΝΔΠ 

εθ ησλ νπνίσλ νη 847 παξέκελαλ εγγεγξακκέλεο ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2016. Σν 

Τπνπξγείν, σζηφζν, εθηηκά φηη ν αξηζκφο ησλ ελεξγψλ θνξέσλ είλαη θαηά πνιχ 

κηθξφηεξνο ησλ εγγεγξακκέλσλ (283 θνξείο ην 2015). Σν 2015 ν ζπλνιηθφο αξηζκφο 

ησλ εξγαδφκελσλ ζε ΚΟΗΝΔΠ εθηηκάηαη ζε 813 άηνκα, ν θχθινο εξγαζηψλ ησλ 

ΚΟΗΝΔΠ θηάλεη ηα 6,9 εθαη. Δπξψ. Οη ΚΟΗΝΔΠ, ινηπφλ, απνηεινχλ έλα φρεκα 

γηα ηελ έλαξμε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο κηθξήο θιίκαθαο ε νπνία δελ 

θαηνξζψλεη λα δεκηνπξγήζεη πνιιέο ζέζεηο εξγαζίαο θαηά ηελ πξψηε πεξίπνπ 

πεληαεηία απφ ηελ ςήθηζε ηνπ λ.4019/2011. 

πλνπηηθά, ν λ. 4019/2011 πξνέβιεπε ηε ζπιινγηθή ηδηνθηεζία θαη ηε δεκνθξαηηθή 

δηνίθεζε ησλ ΚΟΗΝΔΠ ρσξίο λα ζέηεη αλππέξβιεηα εκπφδηα ζηνλ αξηζκφ ησλ 

ηδξπηηθψλ κειψλ. Δπηπιένλ, ε πεξηνξηζκέλε δηαλνκή θεξδψλ κφλν ζε εξγαδφκελνπο 

απνζάξξπλε θαηλφκελα θεξδνζθνπίαο απφ ηνπο ηδηνθηήηεο-ζπλεηαίξνπο. Άιιεο 

παξάκεηξνη πνπ θαζηζηνχλ απηή ηε λνκηθή κνξθή ζειθηηθή είλαη φηη δελ απαηηείηαη 

ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην έλαξμεο θαη φηη ε ηδηφηεηα ηνπ κέινπο δελ ζπλεπάγεηαη 

αζθαιηζηηθή ππνρξέσζε ή δηαθνπή επηδφκαηνο πξφλνηαο ή αλεξγίαο. Χζηφζν, έρεη, 

επίζεο, δηαηππσζεί ε άπνςε φηη δίλεη έκθαζε ζηηο εππαζείο θαη επάισηεο νκάδεο 

πιεζπζκνχ, ρσξίο λα ιακβάλεη ππφςε ηελ πξνγελέζηεξε εδξαίσζε θαη ιεηηνπξγία 

ηεο Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο θαη ησλ θνξέσλ ηεο, φπσο θαη πξνγελέζηεξσλ 

Κνηλσληθψλ Δπηρεηξήζεσλ άιισλ λνκηθψλ ηχπσλ. Χο απνηέιεζκα, ν λφκνο 

ζηνηρεηνζεηεί κηα ηππνπνίεζε ησλ Κνηλσληθψλ Δπηρεηξήζεσλ, «βαζηζκέλε ζηελ 

αλάγθε ηνπ θξάηνπο λα πξνβιέπεη ειεγθηηθέο, φρη, φκσο, ιεηηνπξγηθέο ξπζκίζεηο γηα 

ηελ ψζεζε ηνπ ηνκέα ηεο Κνηλσληθήο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο»
45

. 

                                                           
45

 Μανϊλθσ Σηουβελζκασ, Κωνςταντίνα Zoehrer, Ο Νόμοσ 4019/2011 - Προχποθζςεισ λειτουργίασ τησ 
Κοινωνικήσ Οικονομίασ για μια βιώςιμη αγορά εργαςίασ, Επιςτθμονικι Εταιρεία Κοινωνικισ 
Πολιτικισ, τεφχοσ 3, ςελ. 125 - 136 , 2017 
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2.5.2 Ο N.4430/2016 γηα ηελ «Κνηλσληθή θαη Αιιειέγγπα 

Οηθνλνκία θαη αλάπηπμε ησλ θνξέσλ ηεο» 
 

Απφ ηελ αλσηέξσ παξνπζίαζε ηνπ πξνεγνχκελνπ λφκνπ θαίλεηαη φηη ην λνκνζεηηθφ 

πιαίζην παξνπζίαδε νξηζκέλα θελά, ζηα νπνία επηρείξεζε λα απαληήζεη ν λνκνζέηεο 

κε ην λ.4430/2016.  

Σν νξακαηηθφ πεδίν ηνπ λφκνπ πξνθχπηεη πξσηίζησο απφ ηελ Αηηηνινγηθή Έθζεζε 

θαη δεπηεξεπφλησο απφ ηα δχν πξψηα άξζξα ηνπ λφκνπ, πνπ πεξηιακβάλνπλ ην 

ζθνπφ θαη ηνπο νξηζκνχο. χκθσλα κε ηελ Αηηηνινγηθή Έθζεζε, ε θνηλσληθή θαη 

αιιειέγγπα νηθνλνκία απνηειεί «πξνλνκηαθφ θνξέα παξαγσγηθήο 

αλαζπγθξφηεζεο», ηδίσο ιφγσ ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο, πνπ ηε 

δηαρσξίδνπλ απφ ηηο θιαζηθέο ηδησηηθέο θεξδνζθνπηθέο επηρεηξήζεηο ηεο αγνξάο, ε 

ζηνρνζεζία ησλ νπνίσλ εμαληιείηαη ζηελ αλαπαξαγσγή ηνπ θεθαιαίνπ κέζσ ηεο 

κεγηζηνπνίεζεο ησλ θεξδψλ. πλεπψο, ε θνηλσληθή θαη αιιειέγγπα νηθνλνκίαο δελ 

αληηκεησπίδεηαη απιψο σο έλαο κεραληζκφο ππνθαηάζηαζεο ησλ ζε κεγάιν βαζκφ 

εγθαηαιειεηκκέλσλ πιένλ ή ζπλερψο ζπξξηθλνχκελσλ θξαηηθψλ πξνλνηαθψλ 

ιεηηνπξγηψλ, αιιά σο έλα ελαιιαθηηθφ πξνο ηελ νηθνλνκία ηεο αγνξάο νηθνλνκηθφ 

κνληέιν, ην νπνίν κπνξεί, έζησ δπλεηηθά, λα επεθηαζεί ζε φιν ην θάζκα ηεο 

νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, φπσο ξεηψο αλαθέξεηαη ζηελ Αηηηνινγηθή Έθζεζε 

αιιά θαη ζην άξζξν 1 ηνπ λφκνπ. Αλακθηζβήηεηα, ν λνκνζέηεο θαίλεηαη λα 

αληηκεησπίδεη ηελ θνηλσληθή θαη αιιειέγγπα σο κεηαζρεκαηηζηηθή δχλακε θαη 

κάιηζηα φρη κφλν ηεο νηθνλνκίαο αιιά θαη ζπλνιηθφηεξα ηεο θνηλσλίαο, αθνχ 

ζχκθσλα κε ηελ Αηηηνινγηθή Έθζεζε απνηειεί «… ηζρπξφ παξάγνληα 

εθδεκνθξαηηζκνχ ηεο θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο νξγάλσζεο…», αιιά θαη 

παξάγνληα «…δηεθδίθεζεο ή ζπγθξφηεζεο ζεζκψλ θάιπςεο παξαγσγήο πξντφλησλ ή 

παξνρήο ππεξεζηψλ πξνζβάζηκσλ ζε φινπο ηνπο πνιίηεο, αζρέησο νηθνλνκηθήο 

θαηάζηαζεο…», άξα φρη απνθιεηζηηθά κε φξνπο αγνξάο. πσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, 

απφ ηε δηθαηνιφγεζε απηή θαη ηε ζηνρνζεζία ηεο λνκνζεηηθήο πξσηνβνπιίαο, φπσο 

ακθφηεξεο πξνθχπηνπλ απφ ηελ Αηηηνινγηθή Έθζεζε, ηελ Έθζεζε Αμηνιφγεζεο 

πλεπεηψλ Ρχζκηζεο, αιιά θαη ηα δχν πξψηα άξζξα ηνπ λφκνπ, πξνθχπηεη φηη ζε 

επίπεδν λνκνηερληθήο ξχζκηζεο ηα δεηνχκελα είλαη δχν: πξψηνλ, ε δεκηνπξγία ελφο 

νινθιεξσκέλνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ, ην νπνίν ζα επηηξέπεη αθξηβψο ηε δηεχξπλζε 
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ηεο θνηλσληθήο θαη αιιειέγγπαο νηθνλνκίαο ζε φινπο ηνπο ηνκείο νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο, θαιχπηνληαο –ηνπιάρηζηνλ ζηνηρεησδψο– φιεο ηηο ζρεηηθέο 

λνκνζεηηθέο θαη νξγαλσηηθέο αλάγθεο· δεχηεξνλ, ην λνκνζεηηθφ απηφ πιαίζην λα 

ζηεξίδεηαη θαη λα αλαδεηθλχεη ηηο ηδηαίηεξεο αξρέο ηεο θνηλσληθήο θαη αιιειέγγπαο 

νηθνλνκίαο. 

 

 

Σν παξαθάησ απφζπαζκα ηεο αηηηνινγηθήο έθζεζεο ηνπ λφκνπ ζπλνςίδεη ηνπο 

ζηφρνπο, νη νπνίνη επηδηψθνληαη: 

ηφρνο ηνπ λένπ ζεζµηθνχ πιαηζίνπ είλαη:  

• Να απνζαθελίζεη ην ελλνηνινγηθφ πιαίζην, ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη 

ην ξφιν ηεο ΚΑΛΟ, ζχµθσλα µε ηελ αληίιεςε πνπ ζέιεη λα πξνσζήζεη ε 

θπβέξλεζε, αληιψληαο, φµσο, φρη µφλν απφ ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία θαη 

εµπεηξία, αιιά θπξίσο ελζσκαηψλνληαο ην ιφγν θαη ην φξαµα ησλ δξψλησλ 

ζην πεδίν ηεο ΚΑΛΟ ζηελ Διιάδα.  

• Να δηεπξχλεη ην πεδίν εθαξκνγήο ηεο ΚΑΛΟ πέξαλ ηνπ πξνλνηαθνχ θαη 

εληαμηαθνχ ραξαθηήξα (φπνπ έδηλε έµθαζε ν λ. 4019/2011) ζε φιν ην θάζµα 

ηεο νηθνλνµηθήο δξαζηεξηφηεηαο.  

• Να δηνξζψζεη ηηο ζηξεβιψζεηο πνπ παξαηεξήζεθαλ απφ ηελ εθαξµνγή ηνπ 

λφµνπ.  

• Να απνηαπηίζεη ηελ ΚΑΛΟ απφ ην λνµηθφ ζρήµα ηεο ΚΟΗΝΔΠ, θαζψο ε 

ίδηα ε εκπεηξία έδεημε φηη ην ζρήµα απηφ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα πνιχ επξχηεξεο 

εθαξκνγέο. 

• Να εηζάγεη λέα λνµηθή µνξθή, απηή ηνπ ζπλεηαηξηζµνχ εξγαδνκέλσλ, ε 

ζεζκνζέηεζε ησλ νπνίσλ απαληά ζηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα ηεο 

ιεηηνπξγίαο πιεζψξαο ηέηνησλ εγρεηξεκάησλ, πνπ µέρξη ζήµεξα 

ρξεζηκνπνηνχζαλ άιια λνµηθά ζρήµαηα (ΚΟΗΝΔΠ, αζηηθφο ζπλεηαηξηζµφο, 
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Ο.Δ.) ειιείςεη ηνπ θαηάιιεινπ. Παξάιιεια δεκηνπξγεί ην λνµηθφ ζρήµα, γηα 

ηε κεηαβίβαζε πησρεπµέλσλ ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ ζηνπο εξγαδνκέλνπο 

ηνπο.  

• Να δεκηνπξγήζεη ηα θίλεηξα γηα ηε δηθηχσζε ησλ ζπλεξγαηηθψλ 

εγρεηξεκάησλ, µέζσ ηεο ζεζκνζέηεζεο ησλ ελψζεσλ θνξέσλ ΚΑΛΟ. 

Βάζεη ησλ αλσηέξσ πεξηγξαθφκελσλ ζηφρσλ ζπλάγεηαη φηη ν λένο λφκνο πξνζπαζεί 

λα αλαγλσξίζεη θαη ζεζκηθά ην ζχλνιν ησλ εγρεηξεκάησλ, πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη 

ζηνλ ηνκέα ηεο θνηλσληθήο θαη αιιειέγγπαο νηθνλνκίαο θαη αλαπηχρζεθαλ ην 

ηειεπηαίν δηάζηεκα ζηε ρψξα. Δπηπιένλ, κεηά απφ κηα πεληαεηία ηζρχνο ηνπ 

λ.4019/2011, θξίζεθε αλαγθαία ε αλαζεψξεζε ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ, ψζηε λα 

εμαιεηθζνχλ νη πξνβιεκαηηθέο πνπ αλέθπςαλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ. Σέινο, πξφζεζε 

είλαη λα δνζεί ην έλαπζκα ζε φινπο ηνπο πνιίηεο λα αλαιάβνπλ πξσηνβνπιίεο ζε 

φιεο ηηο παξαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο ελφο θηιηθνχ 

πεξηβάιινληνο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ θνξέσλ θνηλσληθήο θαη αιιειέγγπαο 

νηθνλνκίαο.  

ην ζεκείν απηφ, ζα παξνπζηαζηνχλ επηγξακκαηηθά νη δηαθνξέο ηνπ ηζρχνληνο, 

πιένλ, λφκνπ θαη ηνπ πξνεγνχκελνπ θαηαξγεκέλνπ, θαζψο θαη νξηζκέλεο 

αληηδξάζεηο. 

Με ην λέν λφκν ζεζκνζεηήζεθε ε ζχλδεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ κεγέζνπο ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο ηνπ θνξέα θνηλσληθήο θαη αιιειέγγπαο νηθνλνκίαο κε κηα ειάρηζηε 

δαπάλε κηζζσηήο εξγαζίαο. Έηζη, απφ ηνλ δεχηεξν ρξφλν ιεηηνπξγίαο ηνπο θη εθφζνλ 

ν ηδίξνο ηνπο ππεξβαίλεη ηηο 30.000 επξψ εηεζίσο ζα έρνπλ ηελ ππνρξέσζε ην 25% 

ησλ εζφδσλ ηνπο λα απνηειεί κηζζνινγηθή δαπάλε. Σέζεθε φξην ζηελ αλαινγία 

εξγαδνκέλσλ-κε κειψλ ζε ζρέζε κε ηνπο εξγαδφκελνπο-κέιε γηα λα δηαζθαιηζηεί φηη 

Κνηλ..Δπ. θαη νη πλεηαηξηζκνί Δξγαδνκέλσλ δελ ζα ιεηηνπξγνχλ σο γξαθεία 

ελνηθίαζεο εξγαδνκέλσλ: νη εξγαδφκελνη-κε κέιε ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ δελ κπνξεί λα 

είλαη πεξηζζφηεξνη απφ ην 40% γηα ηηο Κνηλ..Δπ. θαη απφ 25% γηα ηνπο 

πλεηαηξηζκνχο Δξγαδνκέλσλ. Πξνβιέθζεθε ε ζχγθιηζε ζηηο ακνηβέο, νξίδνληαο 

φξην κεηαμχ αλψηεξνπ θαη θαηψηεξνπ κηζζνχ 3 πξνο 1 εληφο ηνπ θνξέα, αιιά θαη 

εληφο ησλ ζπκπξάμεσλ ζηηο νπνίεο απηφο ζπκκεηέρεη. Οξηνζεηήζεθε ε εζεινληηθή 
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εξγαζία ζηνπο ζρεηηθνχο θνξείο. Γηα λα ζεσξείηαη εζεινληηθή ε εξγαζία ησλ κε 

κειψλ, ζα πξέπεη απφ ηε δξάζε ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ λα κελ παξάγνληαη έζνδα 

γηα ηνλ θνξέα θαη απηή λα έρεη πξναπνθαζηζηεί θαη αλαθνηλσζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

θνξέα. Γηα ηα κέιε, ε εζεινληηθή εξγαζία δε κπνξεί λα μεπεξλά ηηο 16 ψξεο 

εβδνκαδηαίσο. Πξνβιέθζεθε ε επηζηξνθή κέξνπο ησλ θεξδψλ ζηνπο εξγαδφκελνπο. 

πγθεθξηκέλα, ην 35% ησλ εηήζησλ θεξδψλ δηαηίζεηαη ζηνπο εξγαδνκέλνπο, 

αλεμάξηεηα αλ απηνί είλαη κέιε ή φρη ηνπ θνξέα. Σα θέξδε απηά δελ θνξνινγνχληαη 

ζε επίπεδν λνκηθνχ πξνζψπνπ, αιιά κφλν ζε επίπεδν θπζηθνχ πξνζψπνπ, κε ηελ 

θιίκαθα ηνπ εηζνδήκαηνο ηεο κηζζσηήο εξγαζίαο. Καζηεξψζεθαλ δηεπθνιχλζεηο, 

φπσο φηη νη ζπγθεθξηκέλνη θνξείο κπνξεί λα ζπλάπηνπλ πξνγξακκαηηθέο ζπκβάζεηο 

γηα ηε κειέηε θαη εθηέιεζε έξγσλ θαη πξνγξακκάησλ θνηλσληθήο σθέιεηαο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηνπο θαηαζηαηηθνχο ζθνπνχο ηνπο κε αληηζπκβαιιφκελνπο ην Γεκφζην 

ή θνξείο ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ηνπο ΟΣΑ α‟ θαη β‟ βαζκνχ ή φηη ΟΣΑ 

α‟ θαη β‟ βαζκνχ, ΝΠΓΓ θαη ΝΠΗΓ -θνξείο ηεο θπβέξλεζεο- κπνξεί λα παξαρσξνχλ 

ηε ρξήζε θηλεηήο θαη αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπο ζε θνξείο ΚΑΛΟ γηα ηελ ελίζρπζε 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζπιινγηθήο θαη θνηλσληθήο σθέιεηαο. Οξίζζεθαλ κέηξα γηα ηε 

δηαθάλεηα ζηε ιεηηνπξγία ησλ Κνηλ..Δπ:  κέινο κηαο Κνηλ..Δπ. δελ κπνξεί λα είλαη 

κέινο θαη άιισλ Κνηλ..Δπ. κε ίδηα δξαζηεξηφηεηα, ψζηε λα απνηξέπεηαη ε 

εθκεηάιιεπζε ησλ επλντθψλ ξπζκίζεσλ ηνπ λφκνπ, πνζνζηφ ησλ αθαζάξηζησλ 

εζφδσλ κηαο Κνηλ..Δπ. πιινγηθήο θαη Κνηλσληθήο Χθέιεηαο πνπ πξνέξρεηαη απφ 

δεκφζην ρξήκα δελ κπνξεί λα μεπεξλά ην 65% ησλ εζφδσλ ηεο, κε ζθνπφ ηελ 

απνθπγή δεκηνπξγίαο θξαηηθνδίαηησλ επηρεηξήζεσλ ή αλάπηπμεο πειαηεηαθψλ 

ζρέζεσλ. Θεζπίζηεθαλ θνξνινγηθέο θαη αζθαιηζηηθέο ξπζκίζεηο: νη Κνηλ..Δπ. 

απαιιάζζνληαη απφ ηελ ππνρξέσζε πξνθαηαβνιήο ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο, νη 

Κνηλ..Δπ. θαη νη πλεηαηξηζκνί Δξγαδνκέλσλ απαιιάζζνληαη απφ ηελ ππνρξέσζε 

θαηαβνιήο ηέινπο επηηεδεχκαηνο γηα ηα πξψηα πέληε έηε απφ ηελ έλαξμε 

ιεηηνπξγίαο, ελψ κεηά ηελ πεληαεηία θαηαβάιινπλ σο ηέινο επηηεδεχκαηνο 500 επξψ 

εηεζίσο, φζνη αλήθνπλ ζε επάισηεο νκάδεο θαη εξγάδνληαη ζε Κνηλ..Δπ. ή ζε 

πλεηαηξηζκφ Δξγαδνκέλσλ ζπλερίδνπλ λα απνιακβάλνπλ φια ηα επηδφκαηα θαη ηηο 

θάζε είδνπο παξνρέο πνπ ιάκβαλαλ, νη εξγαδφκελνη-κέιε πλεηαηξηζκνχ 

Δξγαδνκέλσλ αζθαιίδνληαη ζηνλ ΟΑΔΔ θαηά ην πξφηππν π.ρ. ησλ εηαίξσλ κηαο 

νκφξξπζκεο εηαηξείαο θαη απηή ε αζθάιηζε εμαηξεί ηα κέιε ηνπ πλεηαηξηζκνχ 

Δξγαδνκέλσλ απφ θάζε άιιε παξάιιειε αζθάιηζε.  



 

  
69 

 

Δπηπιένλ, ν λένο λφκνο πξνβιέπεη ζεηξά ρξήζηκσλ εξγαιείσλ γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη 

ηνλ ζπληνληζκφ ηεο θνηλσληθήο θαη αιιειέγγπαο νηθνλνκίαο. πζηήζεθε Δηδηθή 

Γξακκαηεία Κνηλσληθήο θαη Αιιειέγγπαο Οηθνλνκίαο, ε νπνία ζπληνλίδεη ηελ 

εθηέιεζε θαη εθαξκνγή ηεο θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα, 

επνπηεχεη ηνλ έιεγρν λνκηκφηεηαο ησλ θνξέσλ θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπο,  

ζπλεξγάδεηαη κε δηεζλείο νξγαληζκνχο θαη φξγαλα ή/θαη ππεξεζίεο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο ή άιισλ θξαηψλ θαη ζπγθεληξψλεη επξσπατθέο θαιέο πξαθηηθέο θαηλνηφκσλ 

δξάζεσλ. Γεκηνπξγήζεθε έλα δηππνπξγηθφ εξγαιείν, ε πληνληζηηθή Δπηηξνπή γηα 

ηελ Κνηλσληθή θαη Αιιειέγγπα Οηθνλνκία κε ζθνπφ ηνλ νξηδφληην ζπληνληζκφ ησλ 

ζπλαξκφδησλ ππνπξγείσλ ζε επίπεδν πνιηηηθψλ απνθάζεσλ θαη απαηηνχκελσλ 

δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ απφ ηα επηκέξνπο ππνπξγεία, αλαθνξηθά κε ηε γλσκνδφηεζε 

ζηελ Δζληθή ηξαηεγηθή γηα ηελ Κνηλσληθή θαη Αιιειέγγπα Οηθνλνκία, ηελ 

αμηνιφγεζε, παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο θαη επηθαηξνπνίεζε ηεο Δζληθήο 

ηξαηεγηθήο γηα ηελ Κνηλσληθή θαη Αιιειέγγπα Οηθνλνκία. πζηήζεθε Δζληθή 

Δπηηξνπή ΚΑΛΟ γηα λα εμαζθαιηζηεί ε πξνψζεζε ηνπ θνηλσληθνχ δηαιφγνπ γηα ηε 

δηακφξθσζε πνιηηηθψλ αλάπηπμεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο. 

πγρξφλσο ζεζπίζηεθε ε δπλαηφηεηα δηθηχσζεο θαη νηθνλνκηθήο ζπλεξγαζίαο ησλ 

θνξέσλ γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ νηθνζπζηήκαηνο ηεο θνηλσληθήο θαη αιιειέγγπαο 

νηθνλνκίαο. ε απηφ ην πιαίζην, πξνβιέθζεθε φηη δέθα θνξείο κπνξεί λα ζπζηήζνπλ 

Δλψζεηο Φνξέσλ ΚΑΛΟ, νη νπνίεο δελ αζθνχλ επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο αιιά 

απνζθνπνχλ ζηελ εθπξνζψπεζε θαη ηελ ελίζρπζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ θνξέσλ, 

κέζσ ηεο κεηαμχ ηνπο αληαιιαγήο εκπεηξηψλ θαη γλψζεσλ.  

Δίλαη, επνκέλσο, γεγνλφο φηη ππάξρνπλ θάπνηεο δηαθνξέο αλάκεζα ζηνλ παιαηφ 

(λ.4019/2011) θαη ηνλ λέν λφκν (λ.4430/2016), νη νπνίεο ζπλνςίδνληαη παξαθάησ:  

 

1. Ο λένο λφκνο έρεη πιένλ δπν δηαθξηηέο θαηεγνξίεο θνξέσλ θνηλσληθήο θαη 

αιιειέγγπαο νηθνλνκίαο: α. ηεο έληαμεο επάισησλ νκάδσλ θαη β. ηνπ θνηλσληθνχ θαη 

ζπιινγηθνχ ζθνπνχ, κε απνηέιεζκα ηελ πην μεθάζαξε ε θαηεγνξηνπνίεζε. 

2. Μηα λέα θαηεγνξία εκθαλίδεηαη: ν ζπλεηαηξηζκφο εξγαδνκέλσλ πνπ ζηελ νπζία 

είλαη ε ζχκπξαμε επαγγεικαηηψλ κε ηε ρξήζε ελφο άιινπ επαγγεικαηηθνχ ΑΦΜ θαη 
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νη νπνίνη αζθαιίδνληαη ππνρξεσηηθά απφ ηελ πξψηε ζηηγκή ζηνλ ΟΑΔΔ ή ζην ηακείν 

πνπ αλήθνπλ (κεραληθνί θ.α.).  

3. Ξεθαζαξίδεη ηελ πιήξε επζχλε ηνπ δηαρεηξηζηή ζην 100% . 

4. Γίλεη απαιιαγή απφ ηελ θαηαβνιή ηέινπο επηηεδεχκαηνο γηα ηα 5 πξψηα ρξνληά 

θαη κεηά ην ηέινο δηακνξθψλεηαη ζε 500 επξψ. 

5. Ζ ζπκκεηνρή ησλ επάισησλ νκάδσλ κεηψζεθε ζε πνζνζηφ θαη πιένλ πξέπεη λα 

είλαη ηνπιάρηζηνλ 30% . 

6. Οη πεληακειήο ΚνηλΔπ κπνξνχλ πιένλ λα έρνπλ δηαρεηξηζηή αληί δηνηθνχζαο 

επηηξνπήο κε απφθαζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο ηνπο. 

7. Σν πνζνζηφ εξγαδνκέλσλ κε κειψλ έλαληη κειψλ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 

40%. 

8. Καηά ηελ απνρψξεζε έλα κέινο ιακβάλεη πίζσ ηελ ζπλεηαηξηζηηθή κεξίδα πνπ 

έρεη θαηαβάιεη κε ηελ ηξέρνπζα ηηκή πνπ έρεη δηακνξθσζεί θαη κε αλψηαην φξην έσο 

3 θνξέο ηεο αξρηθήο ηεο αμίαο. 

ε ζπλέρεηα ηεο παξνπζίαζεο ησλ βαζηθψλ δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ δχν 

λνκνζεηεκάησλ, ζα παξαζέζνπκε κηα ζεηξά απφςεσλ ζρεηηθά κε ην λ.4430/2016. 

ηελ «Δηήζηα Έθζεζε 2017 & ρέδην ∆ξάζεο γηα ηελ Αλάπηπμε ηνπ 

Οηθνζπζηήµαηνο ηεο Κνηλσληθήο θαη Αιιειέγγπαο Οηθνλνµίαο 2017-2023», πνπ 

δεκνζίεπζε ε Δηδηθή Γξακκαηεία γηα ηελ Κνηλσληθή θαη Αιιειέγγπα Οηθνλνκία ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο
46

 

αλαθέξεηαη: «Με ηνλ Ν.4430/2016 ζπλδηακνξθψζακε κε ην πεδίν έλα λέν ζεζκηθφ 

πιαίζην πνπ δηεπξχλεη ην «επηρεηξείλ κε θνηλσληθή αμία» πέξαλ ησλ γλσζηψλ κέρξη 

ζήκεξα Κνηλ..Δπ., βάδεη θαλφλεο θαη δηακνξθψλεη εθείλν ην πεξηβάιινλ, ψζηε ε 

Κνηλσληθή Οηθνλνκία λα απεπζχλεηαη ζε φινπο ηνπο πνιίηεο θαη ζε φιεο ηηο 

παξαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο.». Ο λφκνο 4430/2016, ζχκθσλα κε ην αξκφδην 

Τπνπξγείν, απνηειεί ηνλ πξψην λφκν πνπ επηρεηξεί λα ξπζκίζεη νξηδφληηα ηε 

                                                           
46

 http://www.ypakp.gr/uploads/docs/10678.pdf  

http://www.ypakp.gr/uploads/docs/10678.pdf
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ιεηηνπξγία ησλ Φνξέσλ Κνηλσληθήο θαη Αιιειέγγπαο Οηθνλνκίαο ζηε ρψξα, αθνχ 

πξσηίζησο νξηνζεηήζεη εθ λένπ ην πεδίν. 

Σν δήηεκα ηνπ λένπ λφκνπ έρεη απαζρνιήζεη έληνλα δηάθνξνπο ελδηαθεξφκελνπο 

θνξείο. ην 2ν Φφξνπκ γηα ην πλεηαηξηζηηθφ Γίθαην, ζην νπνίν πεξηιακβαλφηαλ 

ελφηεηα κε ηίηιν «πλεηαηξηζηηθφ δίθαην θαη ην λνκηθφ πιαίζην ηεο θνηλσληθήο 

νηθνλνκίαο», νη εηζεγεηέο άζθεζαλ επνηθνδνκεηηθή θξηηηθή θαη θαηέζεζαλ απφςεηο 

γηα ηε βειηίσζε ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο. Αλάκεζα ζηα 

πξνβιήκαηα πνπ ρξεηάδεηαη λα αληηκεησπηζηνχλ, αλαθέξζεθαλ ραξαθηεξηζηηθά: 

• ηελ πνιπλνκία πνπ πθίζηαηαη, αθνχ απηή ηε ζηηγκή βξίζθνληαη ζε ηζρχ ελλέα 

λφκνη ή πξνεδξηθά δηαηάγκαηα πνπ ξπζκίδνπλ δηαθνξεηηθά ζπλεηαηξηζηηθά 

θαζεζηψηα. 

• ην γεγνλφο φηη ν λ.4430/2016 πεξηιακβάλεη ζπρλά αληηθξνπφκελεο έσο θαη 

ιαλζαζκέλεο πξνβιέςεηο εμαηηίαο ησλ νπνίσλ απνθιείνληαη κηα ζεηξά απφ λνκηθέο 

νληφηεηεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα εληαρζνχλ ζην νηθνζχζηεκα ηεο θνηλσληθά 

αιιειέγγπαο νηθνλνκίαο, φπσο είλαη νη αγξνηηθνί - νηθνδνκηθνί - δαζηθνί - γπλαηθείνη 

ζπλεηαηξηζκνί, νη ελεξγεηαθέο θνηλφηεηεο, νη ζπλεηαηξηζηηθέο ηξάπεδεο, νη κε 

θεξδνζθνπηθέο επηρεηξήζεηο, νη ελψζεηο παξαγσγψλ θ.ά. 

ην ζηφραζηξν ηέζεθαλ, επίζεο, αθ‟ ελφο ε ηάζε ππεξβνιηθά ιεπηνκεξψλ ξπζκίζεσλ 

θαη πξνυπνζέζεσλ πνπ ηειηθά ιεηηνπξγνχλ απνηξεπηηθά πξνο ηε ζχγθιηζε ησλ 

δηαθφξσλ λνκηθψλ νληνηήησλ ζε θνηλέο αξρέο θαη αμίεο ιεηηνπξγίαο, αιιά θαη νη 

αληηθξνπφκελνη θαλφλεο πνπ, φπσο επηζεκάλζεθε, δελ πεξηγξάθνπλ ηηο αμίεο ησλ 

θνηλσληθψλ ζπλεηαηξηζκψλ, αιιά αληηκεησπίδνληαη ζηε βάζε ηεο αγγινζαμνληθήο 

πξνζέγγηζεο σο θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο ζηελεχνληαο θαη παξεξκελεχνληαο ηηο 

ζπλεηαηξηζηηθέο αξρέο ηεο ΚΑΛΟ. 

Δλδεηθηηθφ ηεο θαηάζηαζεο ήηαλ ζρεηηθή εηζήγεζε κε ηίηιν «Παξεκβαίλνληαο ζην 

ράνο: πνηεο ειιεληθέο λνκηθέο κνξθέο κπνξνχλ λα πάξνπλ ην θαζεζηψο ησλ θνξέσλ 

ηεο θνηλσληθά αιιειέγγπαο νηθνλνκίαο;», ζηελ αξρή ηεο νπνίαο ν νκηιεηήο Γ. 

Μειηζζνπξγφο (Διιεληθφ Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην) αλαξσηήζεθε πνηα λνκηθή κνξθή 

ζα ζπλέθεξε λα επηιέμεη κηα νκάδα κειηζζνθφκσλ-κειηζζνπαξαγσγψλ, δηαηξέρνληαο 
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ηα ηζρχνληα ζην εκπνξηθφ, αζηηθφ θαη ζπλεηαηξηζηηθφ δίθαην, ρσξίο ηειηθά λα είλαη 

ζε ζέζε λα δψζεη απάληεζε. 

Έλα απφ ηα δεηήκαηα πνπ ζπδεηήζεθαλ ζην πιαίζην ηνπ θφξνπκ ήηαλ θαη απηφ ηεο 

ελαξκφληζεο ηεο ζπλεηαηξηζηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρεη απαζρνιήζεη εξεπλεηέο θαη 

λνκηθνχο θαη άιισλ ρσξψλ. 

«Οη ιφγνη πνπ ππαγνξεχνπλ κηα ηέηνηα λνκνζεηηθή παξέκβαζε είλαη πνιπάξηζκνη, 

φπσο ε ελδπλάκσζε ηεο δηεζλνχο ζπλεηαηξηζηηθήο ηαπηφηεηαο, πνπ δηέπεη φιν ην 

θάζκα ησλ ζπλεηαηξηζκψλ, ε δηαζπλεηαηξηζηηθή ζπλεξγαζία φρη κφλν κεηαμχ 

νκνεηδψλ, αιιά θαη δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ ζπλεηαηξηζκψλ, ε παξνρή εθ ηνπ λφκνπ ηεο 

δπλαηφηεηαο ζχζηαζεο κηαο παλειιήληαο ζπλνκνζπνλδίαο ζπλεηαηξηζκψλ πνπ ζα 

εθπξνζσπεί ην ζπλεηαηξηζηηθφ θίλεκα ζην ζχλνιφ ηνπ, αιιά θαη ε άζθεζε ηεο 

ζπληαγκαηηθά πξνβιεπφκελεο θξαηηθήο επνπηείαο απφ έλαλ εληαίν θνξέα πξνο 

δηεπθφιπλζε ηεο ζπλνιηθήο ραξηνγξάθεζεο, παξαθνινχζεζεο θαη επφπηεπζεο ησλ 

ζπλεηαηξηζκψλ»
47

. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ζεκαληηθφηεξε θξηηηθή πνπ αζθήζεθε ζην λ.4430/2016 είλαη 

απηή πνπ δηαηππψζεθε απφ θνηλνχ απφ CICOPA & CECOP (2017) νη νπνίεο είραλ 

παξαθνινπζήζεη ηελ πξνεηνηκαζία απηνχ ηνπ λφκνπ
48

. ηελ αλαθνίλσζή ηνπο 

δηαπηζηψλνπλ φηη νη πεξηζζφηεξεο απφ απηέο ηηο ζπζηάζεηο ηνπο δελ εηζαθνχζηεθαλ, 

θαη ζπκπεξαίλνπλ φηη ε Διιεληθή θπβέξλεζε ςήθηζε ην λφκν κε βηαζχλε, παξά ηηο 

πηέζεηο θαη ηηο παξαηεξήζεηο απφ ηε Γηεζλή Οξγάλσζε Δξγαζίαο (ILO). 

 

Δληνπίδνπλ ζεκαληηθέο αδπλακίεο, φπσο:  

 ε έιιεηςε νξηζκνχ ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηνπ θνηλσληθνχ 

ζπλεηαηξηζκνχ,  

                                                           
47

 Ιϊαννα ωτιρχου, Κριτική και προτάςεισ για να βελτιωθοφν οι νόμοι για την ΚΑΛΟ, Εφθμερίδα των 
υντακτϊν, 1/10/2018, http://www.efsyn.gr/arthro/kritiki-kai-protaseis-gia-na-veltiothoyn-oi-nomoi-
gia-tin-kalo  
48

 Δεσ και CICOPA-ILO (2013) όπου περιλαμβάνεται μια ςειρά προτάςεων για το πωσ θ εμπειρία 
ςυνεταιριςμϊν και οργανιςμϊν ςυνεταιριςτικισ υποςτιριξθσ από το παγκόςμια διαδεδομζνο δίκτυό 
τθσ κα μποροφςε να βοθκιςει τθν Ελλάδα να ςυνζρκει οικονομικά με ζνα βιϊςιμο τρόπο. 
https://www.diktio-kapa.dos.gr/keimena/CICOPAReport%20ILO.pdf 

http://www.efsyn.gr/arthro/kritiki-kai-protaseis-gia-na-veltiothoyn-oi-nomoi-gia-tin-kalo
http://www.efsyn.gr/arthro/kritiki-kai-protaseis-gia-na-veltiothoyn-oi-nomoi-gia-tin-kalo
https://www.diktio-kapa.dos.gr/keimena/CICOPAReport%20ILO.pdf
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 ην γεγνλφο φηη νη ζπλεηαηξηζηηθέο αξρέο δελ αλαθέξνληαη πξάγκα θξίζηκν αθνχ δελ 

ππάξρνπλ ζηελ Διιεληθή ζπλεηαηξηζηηθή λνκνζεζία ελ γέλεη,  

 έλαο ειάρηζηνο αξηζκφο ηδξπηηθψλ κειψλ ν νπνίνο είλαη πςειφηεξνο απφ φηη ζε 

φιεο ηηο πξφζθαηεο ζπλεηαηξηζηηθέο λνκνζεζίεο ζηελ Δπξψπε (5 γηα ηνπο 

ζπλεηαηξηζκνχο εξγαδνκέλσλ θαη 7 γηα ηνπο θνηλσληθνχο ζπλεηαηξηζκνχο),  

 ην ζπλνλζχιεπκα δηαθνξεηηθψλ επηπέδσλ λνκνζεζίαο, θαη ηέινο  

 ν απνθιεηζκφο απφ ην πεδίν ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο ζεηξάο ζπλεηαηξηζκψλ θαη 

επηρεηξήζεσλ θνηλσληθήο νηθνλνκίαο πνπ δελ ζπκκνξθψλνληαη κε κηα ζεηξά απφ 

πνιχ ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα.  

 

2.6 πκπέξαζκα  

Απφ ηα παξαπάλσ ζπλάγεηαη φηη ζηελ Διιάδα έρεη γίλεη ην πξψην βήκα ζεζκηθήο 

αλαγλψξηζεο ηεο θνηλσληθήο θαη αιιειέγγπαο νηθνλνκίαο κε κηα πξνζπάζεηα 

νξηζκνχ απηήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη ελίζρπζή ηεο. Έρνπλ δνζεί εξγαιεία θαη 

θίλεηξα κε ζθνπφ ηελ ψζεζε πνιηηψλ λα δεκηνπξγήζνπλ αληίζηνηρνπο θνξείο θαη 

έρεη επηρεηξεζεί ε δηθηχσζε φισλ ησλ εγρεηξεκάησλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε 

δξάζε ηνπο. 

Δίλαη θαλεξφ, φκσο, φηη ρξεηάδνληαη πνιιέο νπζηαζηηθέο βειηηψζεηο, φρη κφλν ζε 

λνκνζεηηθφ επίπεδν, αιιά θαη ζε θνηλσληθφ, ψζηε απηφο ν ηξφπνο «επηρεηξείλ» λα 

απνηειέζεη θηλεηήξην κνριφ ηεο αλάπηπμεο, ε νπνία ζα βαζίδεηαη ζε έλαλ άιιν 

ηξφπν νξγάλσζεο θαη είλαη ιχζε γηα ηελ ελίζρπζε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

θαη ηεο ηνπηθήο αλάπηπμεο, δίλνληαο ιχζεηο ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζεκάησλ ηεο 

νηθνινγίαο, ηεο παηδείαο, ηεο πγείαο, ζηελ άκβιπλζε ησλ αληζνηήησλ θαη ζηελ 

ζηήξημε ησλ επάισησλ θνηλσληθά νκάδσλ. Οη θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο είλαη ην 

αλαπηπμηαθφ φρεκα ηεο Δπξψπεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θαίξησλ θνηλσληθψλ 

πξνβιεκάησλ ηεο δνκηθήο αλεξγίαο θαη ηεο θηψρηαο ζηνρεχνληαο ζηελ αλάπηπμε  

ησλ πφιεσλ θαη ησλ  πεξηθεξεηψλ.  
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Αδάκ νθία, Κοινωνική οικονομία Οδηγόρ Δημιοςπγίαρ Κοινωνικών Επισειπήζεων, 

Θεζζαινλίθε 2014  

 

Απφ ην Les Prix Nobel. Σα Βξαβεία Νφκπει 2006, Δθδφηεο Karl Grandin, [Nobel 

Foundation], ηνθρφικε, 2007. Πεγή: 

https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/2006/yunus-bio.html 

 

Γηεζλέο Κέληξν Έξεπλαο θαη Πιεξνθφξεζεο γηα ηε Γεκφζηα, Κνηλσληθή θαη 

πλεηαηξηζηηθή Οηθνλνκία (CIRIEC), Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗΝ 

ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ,  2012 

 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή, Γεληθή Γηεχζπλζε Απαζρφιεζεο, Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ θαη 

Κνηλσληθήο Έληαμεο, Κοινωνική οικονομία και κοινωνική επισειπημαηικόηηηα 

“Οδηγόρ για ηην Κοινωνική Εςπώπη”,  Σεχρνο 4, Μάξηηνο, 2013  

 

Δπξσπατθή επηηξνπή, Πξσηνβνπιία γηα ηελ θνηλσληθή επηρεηξεµαηηθφηεηα, 

Οηθνδφµεζε ελφο νηθνζπζηήµαηνο γηα ηελ πξνψζεζε ησλ θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ 

ζην επίθεληξν ηεο θνηλσληθήο νηθνλνµίαο θαη ηεο θνηλσληθήο θαηλνηνµίαο, 

Βξπμέιιεο, 25.10.2011 COM(2011). 

 

Κνηλσληθέο επηρεηξήζεηο θαη ε πξνζέγγηζε Ridley Duff  (2008) 

 

ΚΤΡΗΑΚΗΓΟΤ ΟΛΗΒΗΑ /ΔΛΔΝΖ ΑΛΑΒΟΤ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΕΠΙΥΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ, επηέκβξηνο 2014, εθδφζεηο Rosilli 

 

χλνςε ηεο έθζεζεο πνπ εθπνλήζεθε γηα ηελ Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή θαη Κνηλσληθή 

Δπηηξνπή απφ ην Γηεζλέο Κέληξν Έξεπλαο θαη Πιεξνθφξεζεο γηα ηε Γεκφζηα, 

Κνηλσληθή θαη πλεηαηξηζηηθή Οηθνλνκία (CIRIEC), Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΗ 

 

σηήξρνπ Ηψαλλα , Κπιηική και πποηάζειρ για να βεληιωθούν οι νόμοι για ηην ΚΑΛΟ, 

Δθεκεξίδα ησλ πληαθηψλ, 1/10/2018, http://www.efsyn.gr/arthro/kritiki-kai-

protaseis-gia-na-veltiothoyn-oi-nomoi-gia-tin-kalo 

 

Σδνπβειέθαο Μαλψιεο , Κσλζηαληίλα Zoehrer, Ο Νόμορ 4019/2011 - Πποϋποθέζειρ 

λειηοςπγίαρ ηηρ Κοινωνικήρ Οικονομίαρ για μια βιώζιμη αγοπά επγαζίαρ, 

Δπηζηεκνληθή Δηαηξεία Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο, ηεχρνο 3, ζει. 125 - 136 , 2017 

 

 

Arthur C. Brooks, Κοινωνική Επισειπημαηικόηηηα-Μια ζύγσπονη πποζέγγιζη ζηη 

δημιοςπγία κοινωνικού κεθαλαίος, επηκέιεηα: Ησζήθ Υαζζίδ & Δηξήλε Φαθαιηνχ, 

κεηάθξαζε: Αλδξέαο νθνδήκνο & Δηξήλε Φαθαιηνχ, Δθδφζεηο «Ίσλ -. Έιιελ», 

Aζήλα 2010   

https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/2006/yunus-bio.html
http://www.efsyn.gr/arthro/kritiki-kai-protaseis-gia-na-veltiothoyn-oi-nomoi-gia-tin-kalo
http://www.efsyn.gr/arthro/kritiki-kai-protaseis-gia-na-veltiothoyn-oi-nomoi-gia-tin-kalo
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Bill Drayton Ηδξπηήο ηεο Ashoka: Innovators for the Public, www.societyprofits.eu    

  

CICOPA-ILO (2013) φπνπ πεξηιακβάλεηαη κηα ζεηξά πξνηάζεσλ γηα ην πσο ε 
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Κεθάιαην 3
ν
 :Κνηλσληθέο επηρεηξήζεηο ζην ζύγρξνλν 

πεξηβάιινλ 

 

3.1 Πξαθηηθέο εθαξκνγέο θνηλσληθώλ επηρεηξήζεσλ ζην 

δηεζλέο πεξηβάιινλ 

3.1.1 Ζ Mobile School ζην Βέιγην
49

 
 

Ζ Mobile School (θηλεηφ ζρνιείν) είλαη θνηλσληθή επηρείξεζε θαη δεκηνπξγήζεθε ην 

1997 κε έδξα ζην Βέιγην. Βαζηθφ αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηάο ηεο είλαη ε παξνρή 

θηλεηήο εθπαίδεπζεο κέζσ ππνζηήξημεο θαη ιχζεσλ γηα ηελ εδξαίσζε δηαδηθαζηψλ 

δηαηεξήζηκεο αλάπηπμεο ζε επαίζζεηεο θνηλσληθά νκάδεο. 

Ηζηνξηθφ  

Ζ Βέιγηθε εηαηξεία Mobile School δξαζηεξηνπνηείηαη ήδε δεθαπέληε ρξφληα 

εηζάγνληαο έλα θαηλνηφκν κνληέιν εθπαίδεπζεο γηα άζηεγα παηδηά θαη άζηεγνπο 

θαζνδεγεηέο. Δίλαη έλα θηλνχκελν φρεκα κε πηπζζφκελνπο πίλαθεο θαη ζπλνιηθή 

δηάζηαζε (αλνηγκέλν) πνπ δελ μεπεξλά ηα έμη κέηξα. Σα εθπαηδεπηηθά παηρλίδηα 

κάζεζεο, κε ηα νπνία είλαη εμνπιηζκέλν είλαη ειεθηξνληθά (ζε ινγηζκηθφ) θαη 

κπνξνχλ λα εγθαηαζηαζνχλ νπνπδήπνηε. ηήλεηαη θαη μεζηήλεηαη πνιχ εχθνια, ελψ 

ν ζρεδηαζκφο ηνπ επηηξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε πεδνδξφκηα, πιαηείεο, πάξθα θαη 

θησρνγεηηνληέο κεγαινππφιεσλ. Σα πιηθά ηνπ θηλεηνχ ζρνιείνπ είλαη ελζσκαησκέλα 

ζηνπο πίλαθεο θαη ζρεδηαζκέλα πξνθεηκέλνπ λα κεηαθηλνχληαη, λα πξνζαξκφδνληαλ, 

λα αληέρνπλ θαη λα κελ θιέβνληαη. Έηζη, ην θηλεηφ ζρνιείν ιεηηνπξγεί ζε φιεο ηηο 

θαηξηθέο ζπλζήθεο. Μπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ζε ηξνπηθά θιίκαθα θαη παγσκέλεο 

πεξηνρέο.  

Σα εθπαηδεπηηθά ηνπ παηρλίδηα μεπεξλνχλ ηα 300. Σν παθέην θαιχπηεη πνηθίιε 

ζεκαηνινγία πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη ζε παηδηά ηνπ δξφκνπ επξείαο θάιπςεο 

                                                           
49 ΟΛΗΒΗΑ ΚΤΡΗΑΚΗΓΟΤ/ΔΛΔΝΖ ΑΛΑΒΟΤ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ, εθδφζεηο 

Rosilli, επηέκβξηνο 2014 
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βαζηθή εθπαίδεπζε ζε γξαθή, δεκηνπξγηθή ζεξαπεία, εθπαίδεπζε πγηεηλήο, απνθπγή 

λαξθσηηθψλ θαη ελεκέξσζε θαηά ηνπ AIDS.  

Σν 2012 ε εηαηξεία νινθιήξσζε 2.250 καζήκαηα ζην δξφκν θαη πξαγκαηνπνίεζε 

51.000 επαθέο κε άζηεγα άηνκα. 

 Σν 2014 ππήξραλ 36 θηλεηά ζρνιεία ζε 21 ρψξεο θαηά κήθνο ηεζζάξσλ επείξσλ 

(Λαηηληθήο Ακεξηθήο, Αζίαο, Αθξηθήο θαη Δπξψπεο). Πξνθεηκέλνπ λα πεηχρεη ηε 

κεγαιχηεξε δπλαηή απήρεζε, ε ηζηνζειίδα ηεο εηαηξείαο είλαη ε Αγγιηθή, 

Οιιαλδηθή, Γαιιηθή θαη Ηζπαληθή γιψζζα. 

ηαλ δελ πάλε ηα παηδηά ζην ζρνιείν, ηφηε ζα πξέπεη λα πάεη ην ζρνιείν ζηα  

παηδηά.  ηελ Διιάδα ην πξσηνπφξν πξφγξακκα γηα ηελ απαζρφιεζε ησλ παηδηψλ 

ζην δξφκν ηξέρεη εδψ θαη αξθεηφ θαηξφ απφ ηε ΜΚΟ Άξζηο ζηελ Αζήλα, ζχκθσλα 

κε απφ ηεο 18/5/2018 δεκνζίεπκα ηνπ αληαπνθξηηή ηνπ CNN ζηελ Διιάδα Κψζηα 

Πιηάθνπ. Σν Mobile school ιεηηνπξγεί θαη απφ άιιεο ΜΚΟ ζηελ Διιάδα θαη κέρξη 

ζηηγκήο εθηφο απφ ηελ Αζήλα βξίζθεηαη ζε Θεζζαινλίθε, Πάηξα θαη Γξάκα. 

πσο εμεγεί ζην CNN Greece ε θ. Σφληα , θνηλσληθή ιεηηνπξγφο πνπ δνπιεχεη ζην 

ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα, ην mobile school πξνζπαζεί λα πξνζεγγίζεη παηδηά πνπ ην 

θπζηθφ ηνπο πεξηβάιινλ είλαη ν δξφκνο, είηε δνπιεχνπλ ζην δξφκν, πξνθαλψο 

παξάλνκα, είηε βξίζθνληαη ζε κεηαθίλεζε θαη πεξλνχλ κηα πεξίνδν ηεο δσήο ηνπο ζε 

ζπλζήθεο δξφκνπ. Δπίζεο πξνζεγγίδεη θαη άιιεο θνηλσληθέο νκάδεο φπσο Ρνκά, 

πξφζθπγεο θαη κεηαλάζηεο. Γιψζζα, καζεκαηηθά, ελεκέξσζε γηα ζέκαηα πγείαο, 

ζξεζθείαο θαη πνιηηηζκνχ, δεκηνπξγηθή απαζρφιεζε, αιιά θαη παηρλίδη είλαη ην κέζν 

γηα λα θέξνπλ νη επαγγεικαηίεο θαη εζεινληέο ηεο Άξζηο ηα παηδηά θνληά ηνπο.  

Σν πξφγξακκα μεθίλεζε αξρηθά ζηε Θεζζαινλίθε απφ ηελ Άξζηο θαη ην 2014 κηα 

νκάδα ζηελ Αζήλα εθπαηδεχηεθε θαη μεθίλεζε λα ην ρξεζηκνπνηεί ζηελ Αζήλα. Σν 

2017 ην mobile school ζηελ πεξηνρή ηεο Αηηηθήο πξνζέγγηζε ζρεδφλ 1500 παηδηά εθ 

ησλ νπνίσλ ηα κηζά ζρεδφλ ήηαλ πξνζθπγφπνπια. Ζ ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία 

ήηαλ  παηδηά έσο 12 εηψλ. Σα ζεκεία παξέκβαζεο ζηελ Αζήλα ήηαλ ζε αζηηθέο 

πεξηνρέο, (Κνισλφο, Πι.Βηθησξίαο θέληξα πξνζσξηλήο δηακνλήο πξνζθχγσλ, 

(Λαχξην, ρηζηφ) θαη ην θέληξν θξάηεζεο ζηελ Ακπγδαιέδα.   

 Σν Mobile school ιεηηνπξγεί θαη απφ άιιεο ΜΚΟ ζηελ Διιάδα θαη κέρξη ζηηγκήο 

εθηφο απφ ηελ Αζήλα βξίζθεηαη ζε Θεζζαινλίθε, Πάηξα θαη Γξάκα. 



 

  
78 

 

ήκεξα ην Mobile school έρεη παξνπζία ζε 24 ρψξεο. 

Βαζηθφ Δπηρεηξεκαηηθφ Μνληέιν 

Σν επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν ηεο θνηλσληθήο απηήο επηρείξεζεο επηηειεί ζπγθεθξηκέλεο 

ιεηηνπξγίεο, φπσο:  

Αλάπηπμεο εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ, εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ θαη έξγσλ γηα 

άζηεγα παηδηά θαη λένπο, άζηεγνπο θαζνδεγεηέο, καζεηέο, ζρνιεία θαη δαζθάινπο 

παξέρνληαο ηα παξαθάησ πξντφληα:  

Κηλνχκελν φρεκα κε πηπζζφκελνπο πίλαθεο θαη πεξηζζφηεξα απφ 300 ειεθηξνληθά 

εθπαηδεπηηθά παηρλίδηα. 

Δθπαηδεπηηθά πιηθά γηα βαζηθή εθπαίδεπζε (π.ρ. γξαθή), δεκηνπξγηθή ζεξαπεία (π.ρ. 

επίιπζε πξνβιεκάησλ), εθπαίδεπζε πγηεηλήο (π.ρ. δηαηξνθή), ηθαλφηεηεο επηβίσζεο 

(π.ρ. θνηλσληθνπνίεζε), αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, επηρεηξεκαηηθφηεηα (π.ρ. 

πξνγξακκαηηζκφο), βαζηθά θίλεηξα (π.ρ. θαιιηηερληθά) θαη εθκάζεζε παηρληδηψλ.  

Δθπαίδεπζε θαζνδεγεηψλ (άζηεγσλ εζεινληψλ) ζε ηθαλφηεηεο θαη κεζνδνινγίεο 

ζρεηηθέο κε ηξείο άμνλεο: δεκηνπξγηθφηεηα-θαηλνηνκία, κεζνδνινγίεο νξγαλψζεσλ 

θαη ςπρνινγία άζηεγσλ παηδηψλ. 

Δθζηξαηεία θηκσιίαο ζηα πεδνδξφκηα. Πξφθεηηαη γηα έλα έξγν πνπ καζεηέο 6-12 εηψλ 

ελεκεξψλνληαη γηα ηα άζηεγα παηδηά θαη εμαζθαιίδνπλ νηθνλνκηθή βνήζεηα απφ ηνλ 

θνηλσληθφ ηνπο πεξίγπξν. Κάζε άηνκν πνπ βξίζθνπλ δειψλεη ην φλνκα ηνπ θαη δίλεη 

1 επξψ. Σα νλφκαηα θαηαγξάθνληαη κε ζρέδηα απφ θηκσιία ζε πεδνδξφκηα. 

Δξγαζηήξηα, φπνπ νη καζεηέο ελεκεξψλνληαη γηα ηα άζηεγα παηδηά. 

Παξνρήο ππνζηήξημεο θαη ιχζεσλ γηα εδξαίσζε δηαδηθαζηψλ δηαηεξήζηκεο 

αλάπηπμεο γηα άηνκα θαη νξγαλψζεηο κε ηα παξαθάησ πξντφληα: 

Δλδπλάκσζε άζηεγσλ παηδηψλ, πξνθεηκέλνπ λα ληψζνπλ άλεηα θαη λα επηδηψμνπλ 

κφλα ηνπο λα εμειηρζνχλ. Άζηεγα παηδηά είλαη φζα έρνπλ ην δξφκν σο βέιηηζηε 

επηινγή, αλαγθάδνληαη λα δνπιεχνπλ ζην δξφκν, επηζπκνχλ λα δνπιεχνπλ γηα 

ππνζηήξημε ηεο νηθνγελείαο ηνπο, είλαη νξθαλά ή έρνπλ απνβιεζεί απφ ηελ θνηλσλία 

ιφγσ αλίαησλ αζζελεηψλ θαη φζα ραδνινγνχλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο εκέξαο ζην 

δξφκν. 
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Δλδπλάκσζε άζηεγσλ θαζνδεγεηψλ, δειαδή απηψλ πνπ εζεινληηθά θαζνδεγνχλ θαη 

εθπαηδεχνπλ άζηεγα παηδηά θαη λένπο. 

 

Δλδπλάκσζε καζεηψλ θαη δαζθάισλ ζρνιείσλ γηα ηνπο ίδηνπο αιιά θαη γηα λα 

θαζνδεγήζνπλ ηνπο καζεηέο. 

Ζ Οκάδα ηεο Κνηλσληθήο Δπηρείξεζεο 

Γχν άηνκα κε εηεξνγελή αθαδεκατθή θνπιηνχξα, ν Arnoud Raskin (ζρεδηαζηήο 

πξντφλησλ) θαη ε Ann Van Hellemont (ςπρνιφγνο) μεθίλεζαλ ηε ζπλεξγαζία ηνπο 

ζην πιαίζην ηνπ θηλεηνχ ζρνιείνπ δηεξεπλψληαο γηα δεθαπέληε ρξφληα ηηο ηθαλφηεηεο 

ησλ άζηεγσλ λέσλ ζηνπο δξφκνπο. ηε ζπλέρεηα, δεκηνχξγεζαλ ηελ εηαηξεία 

Streetwize πνπ παξέρεη εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα γηα επηρεηξήζεηο θαη 

εξγαδφκελνπο. Σα πξντφληα ηεο εηαηξείαο είλαη ηφζν πεηπρεκέλα πνπ βξαβεχηεθαλ 

γηα ηελ έκπλεπζε, ηε δεκηνπξγηθφηεηα θαη ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπο ζηελ πξάμε. Ζ 

Streetwize επελδχεη ηα θέξδε ηεο ζηε Mobile School δεκηνπξγψληαο αληαπνδνηηθά 

νθέιε. πγθεθξηκέλα, εθαξκφδεηαη έλα κνληέιν επίδξαζεο 360 κνηξψλ πνπ 

ιεηηνπξγεί σο εμήο:  

Σα θέξδε ηεο Streetwize απφ ηελ πψιεζε εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ επελδχνληαη 

ζηα πξνγξάκκαηα ηεο Mobile School. 

Ζ Mobile School επελδχεη ζηε δηαηεξήζηκε αλάπηπμε ησλ άζηεγσλ παηδηψλ κέζσ 

επέιηθησλ εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. 

Οη ζηάζεηο, νη ηθαλφηεηεο θαη νη ηζηνξίεο ησλ παηδηψλ απηψλ εκπλένπλ ηελ Streetwize 

λα δηακνξθψλεη ην πεξηερφκελν ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο πξνγξακκάησλ. 

Ζ Streetwize πνπιάεη ηα πξντφληα ηεο ζε επηρεηξήζεηο θαη νξγαλψζεηο βνεζψληαο ην 

αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπο λα ιεηηνπξγεί πην έμππλα ζηελ αγνξά. 

Βαζηθά Θέκαηα Κνηλσληθήο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο 

Σα βαζηθά ζέκαηα θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο κπνξνχλ λα αλαδεηρζνχλ 

απαληψληαο ζε ηξία ζεκειηψδε εξσηήκαηα: 

Γιαηί ο κάνοςν; Δπηδηψθνπλ λα αλαπηχμνπλ ηηο ηθαλφηεηεο εππαζψλ θνηλσληθά 

νκάδσλ (άζηεγσλ παηδηψλ) κέζσ επέιηθηεο εθπαίδεπζεο, πξνθεηκέλνπ λα έρνπλ 
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επθαηξίεο νκαιήο έληαμεο ζηελ θνηλσλία. Ζ εηαηξεία παξαθηλείηαη απφ ηελ εμήο 

αξρή: „Αλ ην παηδί δελ κπνξεί λα έξζεη ζην ζρνιείν, πξέπεη ην ζρνιείν λα πάεη ζε 

απηφ‟. Ζ εηαηξεία αληηιακβάλεηαη αλαδεηθλχεη ην πξφβιεκα ηεο εθπαίδεπζεο ελφο 

ηεξάζηηνπ πιεζπζκνχ. πγθεθξηκέλα, ην 13% ησλ παηδηψλ παγθνζκίσο είλαη άζηεγν, 

ελψ ην 50% δεη ζε θησρνγεηηνληέο. Σν 20% θάησ ησ 18 θαη 5% άλσ ησλ 18. Απφ 

απηά ηα παηδηά ην 40% είλαη θνξίηζηα θαη ην 60% αγφξηα. 

Πώρ ηο κάνοςν; πσο πξναλαθέξζεθε, ε Mobile School ρξεκαηνδνηείηαη ζρεδφλ 

ζην ζχλνιν ησλ αλαγθψλ ηεο απφ ηε Streetwize. Δπηπιένλ, ε εηαηξεία δεηά 

ππνζηήξημε απφ εζεινληέο, θαη θηιαλζξσπηθέο εηζθνξέο. ρεηηθά κε ηνπο εζεινληέο, 

ελεκεξψλνπλ γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ελδείθλπηαη λα δηαζέηνπλ θαη ηηο νκάδεο 

εξγαζίαο, ζηηο νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα ζπλεηζθέξνπλ. ρεηηθά κε ηηο θηιαλζξσπηθέο 

εηζθνξέο παξαθηλνχλ κε ην ζχλζεκα: „Κάληε ηε δηαθνξά γηα ηα άζηεγα παηδηά κε 

κεληαία ζπλεηζθνξά‟ θαη ελεκεξψλνπλ φηη 120 δσξεέο ησλ 5 επξψ κεληαίσο 

επαξθνχλ γηα λα δεκηνπξγεζεί έλα λέν θηλεηφ ζρνιείν. Έλα θηλεηφ ζρνιείν θάλεη 

εηεζίσο 3.000-5.000 επαθέο κε άζηεγα παηδηά κε απνηέιεζκα ε θάζε ζπλεηζθνξά λα 

έρεη άκεζε επίδξαζε ζηε δσή ηνπο. Ζ ππνζηήξημε κπνξεί λα γίλεη κε ηνπο εμήο 

ηξφπνπο:  

 Καηάζεζε ρξεκάησλ. 

 Υξήζε ζπγθεθξηκέλνπ παξφρνπ θηλεηήο ηειεθσλίαο. 

 Δλεκέξσζε θαιεζκέλσλ ζε θνηλσληθέο εθδειψζεηο γηα παξνρή βνήζεηαο ζην 

θηλεηφ ζρνιείν. 

 Αλαθνίλσζε γηα έληαμε ηνπ θηλεηνχ ζρνιείνπ ζε δηαζήθε. 

Σι κάνοςν; Πξνζθέξνπλ έλαλ θχθιν εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ δελ 

απνζθνπεί λα αληηθαηαζηήζεη ην παξαδνζηαθφ εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ηνπ 

ζρνιείνπ. ιεο νη δξαζηεξηφηεηεο  (παηρλίδηα θαη πιηθά) επηδηψθνπλ λα εληζρχζνπλ 

ηελ απηνεθηίκεζε ησλ αηφκσλ θαη ηδηαίηεξα ηα ηαιέληα ηνπο. Με απηφ, ρηίδνπλ γεξέο 

βάζεηο ζηα άηνκα ηνπ δξφκνπ, ψζηε λα πηζηεχνπλ ζηηο ηθαλφηεηεο ηνπο, λα έρνπλ 

απηνπεπνίζεζε θαη παξαθίλεζε γηα λα ζηεξίμνπλ δηαδηθαζίεο αλάπηπμεο.
50
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3.1.2 Ζ εηαηξεία Trashy Bags ζηε Γθάλα 
 

Ζ Trashy Bags είλαη κηα θνηλσληθή επηρείξεζε κε έδξα ηελ Accra ζηε Γθάλα, απφ ην 

2007.  Δηζήγαγε έλα θαηλνηφκν κνληέιν παξαγσγήο θαη δηαθίλεζεο ηζαληψλ απφ 

απνξξίκκαηα. Γίλνληαο εξγαζία ζε πεξίπνπ εμήληα αλζξψπνπο παξάγεη πξσηφηππεο 

θαη θαιαίζζεηεο ηζάληεο πνπ δηαηίζεληαη ζηε ηνπηθή αγνξά, αιιά εμάγνληαη θαη ζε 

πνιιά κέξε ηνπ θφζκνπ.  

Ηζηνξηθφ  

Ζ Trashy Bags είλαη θνηλσληθή επηρείξεζε πνπ θαζαξίδεη ηα πιαζηηθά απφβιεηα απφ 

ηνπο δξφκνπο ηεο Γθάλα ζηε Γπηηθή Αθξηθή. Πάλσ απφ ζαξάληα ληφπηνη εξγάδνληαη  

γηα ηε ζπιινγή, θαζαξηζκφ θαη ξαθή πιαζηηθψλ απνξξηκκάησλ κε ηε κνξθή 

θαθειίζθσλ πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ζην παξειζφλ γηα λα πεξηέρνπλ πφζηκν λεξφ 

θαη άιια πνηά, ζε κνληέξλεο θαη ρξήζηκεο ζαθνχιεο θαη άιια πξντφληα. Σα πιαζηηθά 

ζαθνπιάθηα έρνπλ γίλεη έλα κεγάιν πξφβιεκα ζηελ Αθξηθή εμαηηίαο ηεο έιιεηςεο 

πξσηνβνπιηψλ αλαθχθισζεο θαη ππνδνκψλ δηαρείξηζεο απνβιήησλ. Δπίζεο, 

θαηαζθεπάδνπκε ζαθνχιεο απφ δηαθεκηζηηθέο δηαθεκηζηηθέο πηλαθίδεο – νζφλεο  πνπ 

εκθαλίδνληαη ζηνπο δξφκνπο ηεο Γθάλαο. 

Ζ Trashy Bags πξσηνζηαηεί ζηελ αεηθφξν αλάπηπμε ζηελ Αθξηθή ζηνλ ηνκέα ηεο 

αλαθχθισζεο πιαζηηθψλ θαη ζχιιεμε θαη αλαθχθισζε πεξίπνπ 20 εθαηνκκχξηα 

πιαζηηθέο ζαθνχιεο απφ ηφηε πνπ μεθίλεζε ην 2007. Κάζε κήλα πεξίπνπ 200.000 

πιαζηηθέο ζαθνχιεο ζπιιέγνληαη θαη κεηαθέξνληαη ζηελ  Trashy Bags απφ έλα 

δίθηπν αηφκσλ πνπ ιακβάλνπλ εηζφδεκα γηα ηηο πξνζπάζεηεο ηνπο. 

Ο θαηάινγνο ησλ πξντφλησλ πεξηιακβάλεη γηα παξάδεηγκα ζαθίδηα γηα θνξεηνχο 

ππνινγηζηέο, ηζάληεο αγγειηνθφξσλ, ζαθίδηα , ηζάληεο γπκλαζηηθήο, πνξηνθφιηα, 

ηζάληεο γηα θαζεκεξηλή ρξήζε θιπ. Κάλνπλε πξντφληα ζρεδηαζηψλ ηα νπνία έρνπλ 

ζρεδηαζηεί απφ ηνπο δηθνχο ππαιιήινπο ηεο Trashy Bags. 

Βαζηθφ Δπηρεηξεκαηηθφ Μνληέιν 

Δηζήγαγε έλα θαηλνηφκν κνληέιν λα θάλεη αλαθπθισκέλεο, θηιηθέο πξνο ην 

πεξηβάιινλ, ζαθνχιεο θαη δψξα απφ  πιαζηηθά ζθνππίδηα. 

Ζ Οκάδα ηεο Κνηλσληθήο Δπηρείξεζεο 
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Ζ νκάδα δηνίθεζεο ηεο εηαηξείαο απνηειείηαη απφ 5 κέιε. Ο Stuart Gold είλαη 

ηδξπηηθφ κέινο κε ζπνπδέο ζηελ αξρηηεθηνληθή θαη ζρεηηθή επηαεηή εκπεηξία ζην 

Ζλσκέλν Βαζίιεην. Δθπαηδεχηεθε ζε ειεθηξνληθέο εθαξκνγέο βάζεο δεδνκέλσλ. Σε 

δεθαεηία ηνπ ‟90 δνχιεςε ζηελ αλάπηπμε ηερλνινγίαο δηαδηθηπαθνχ ινγηζκηθνχ ζην 

Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη ηελ Ακεξηθή. Μεηαθηλήζεθε ζηε Γθάλα ζηηο αξρέο ηνπ 2006 

θαη μεθίλεζε ηελ εηαηξεία ην επφκελν έηνο. Ο Stuart πηζηεχεη φηη πνιιά πξνβιήκαηα 

ηεο Αθξηθήο κπνξνχλ λα επηιπζνχλ απφ ηνπο ληφπηνπο. Γπζηπρψο νη Αθξηθαλνί δε 

έρνπλ απηνπεπνίζεζε ζηελ ηθαλφηεηα ηνπο λα θαηλνηνκνχλ  θαη λα παξάγνπλ 

πξντφληα πνπ ν θφζκνο ζέιεη λα αγνξάζεη. Ζ εηαηξεία πνπ έθηηαμε αληαλαθιά ηα 

πηζηεχσ ηνπ, δειαδή γηα ζθέςε εθηφο πιαηζίνπ κε κηθξή επέλδπζε. Ζ Lydia  Appiah 

είλαη επηθεθαιήο παξαγσγήο κε βαζηθή ππεπζπλφηεηα λα εθπιεξψλεη ηνπο ζηφρνπο 

παξαγσγήο  θαη λα εθηειεί άξηηα παξαγγειίεο. Έρεη αθαδεκατθέο ζπνπδέο θαη 

εκπεηξία ζην ιηαληθφ εκπφξην. Πηζηεχεη κε πάζνο φηη ε εηαηξεία απνηειεί απφδεημε 

ηεο ηθαλφηεηαο ηεο Αθξηθήο γηα θηαλνηνκία. Ζ Elvis Aboluah είλαη επηθεθαιήο έξγσλ 

απφ ηελ εκέξα ίδξπζεο ηεο εηαηξείαο. Έρεη ζπνπδάζεη αξραηνινγία θαη δηαζέηεη 

εκπεηξία ζε κνπζεία θαη εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα. Έρεη δεζκεπηεί κε ηελ ηδέα φηη ε 

εθπαίδεπζε θαη ε ελεκέξσζε ζπληζηνχλ ηξφπνπο γηα ηελ επίιπζε ρξφλησλ 

πξνβιεκάησλ ζηελ Αθξηθή. Σε νκάδα δηνίθεζεο ζπκπιεξψλνπλ νη επηθεθαιήο 

πσιήζεσλ θαη θηηξηαθήο ππνδνκήο, ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαη παξαγσγήο. 

Σα βαζηθά ζέκαηα επηρεηξεκαηηθφηεηαο κπνξνχλ λα αλαδεηρζνχλ απαληψληαο ζε ηξία 

ζεκειηψδε εξσηήκαηα:  

Γηαηί ην θάλνπλ;  

Δπηδηψθνπλ λα δηαρεηξηζηνχλ ηα απφβιεηα πνπ ζπληζηνχλ έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα 

πξνβιήκαηα ζηε Γπηηθή Αθξηθή. ηελ Γθάλα ηα απφβιεηα απφ πιαζηηθφ 

πξνζεγγίδνπλ ηνπο 22000 ηφλνπο πιαζηηθνχ ζε εηήζηα βάζε. ε δέθα ρξφληα ν 

αξηζκφο απηφο απμήζεθε θαηά 70%  ελψ κφλν ην 2% είλαη αλαθπθιψζηκν. Σα 

απφβιεηα πνπ δελ κπνξνχλ λα δηαρεηξηζηνχλ νη ηνπηθνί θνξείο θαηαιήγνπλζηνπο 

δξφκνπο δεκηνπξγψληαο ζνβαξνχο θηλδχλνπο κνιχλζεσλ θαη εκθάληζεο αζζελεηψλ. 

Σν βαζηθφ πιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηεί ε εηαηξεία γηα ηα πξντφληα ηεο είλαη ηα πιαζηηθά 

θαθειάθηα. Λφγσ ηνπ φηη είλαη θζελφηεξα  θαη πην εχρξεζηα απφ ηα πιαζηηθά ή 

γπάιηλα κπνπθάιηα, ηα θαθειάθηα έρνπλ δηαδνζεί επξέσο ζηε Γπηηθή Αθξηθή  ηηο 

ηειεπηαίεο δεθαεηίεο. Καηά κέζν φξν νη θάηνηθνη πίλνπλ 1-2 θαθειάθηα εκεξηζίσο. 
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Δπηπιένλ, ην γάια, νη ρπκνί θαη ηα παγσηά ζπζθεπάδνληαη παξνκνίσο αιιά κε πην 

αδηαθαλέο θαη ππθλφ πιηθφ. Σα θαθειάθηα έρνπλ ηδηαίηεξεο ηδηφηεηεο αληνρήο θαη 

ζεξκηθέο ελψ εέηλαη ζρεηηθά έπθνιν λα αλαθπθισζνχλ ζε άιινπο ηχπνπο πιαζηηθνχ. 

Πψο ην θάλνπλ;  

πιιέγνπλ πιαζηηθέο ζπζθεπαζίεο θαη κε ειάρηζηε παξέκβαζε κφλν ζε επίπεδν 

θαζαξηζκνχ επηκεθχλνπλ ηελ σθέιηκε δσή ηνπ πιαζηηθνχ απνθεχγνληαο 

πεξηβαιινληηθέο κνιχλζεηο εληφο θαη εθηφο Αθξηθήο. Δθηφο απφ  πιαζηηθά 

θαθειάθηα , πξφζζεηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη ηα πιαζηηθά απφ 

δηαθεκηζηηθνχο πίλαθεο αλαθνηλψζεσλ, πιαζηηθά πθάζκαηα θαη αθξψδε πιηθά. 

Ση θάλνπλ;  

Παξάγνπλ ρξήζηκεο θαη θαιαίζζεηεο ηζάληεο θαη αμεζνπάξ απεπζείαο απφ ηα πιηθά 

πνπ καδεχνπλ απφ ην δξφκν. Έηζη:  

Δπηδηψθνπλ φηη ην πιαζηηθφ κπνξεί λα είλαη ρξήζηκν γηα πνιχ θαηξφ κεηά απφ ηελ 

αξρηθή ηνπ ρξήζε. 

Αμηνπνηνχλ ηελ επθαξία λα εθπαηδεχνπλ ηνπο Αθξηθαλνχο ζρεηηθά κε ηνπο θηλδχλνπο 

απφ ηε κφιπλζε ηεο γεο θαη ηελ ππεχζπλε δηαρείξηζε ζθνππηδηψλ. 

 

Απαζρνινχλ εξγαηηθφ δπλακηθφ εθφζνλ αληακείβνπλ ηα άηνκα πνπ ζπιιέγνπλ θαη 

απνιπκαίλνπλ ηα πιηθά, θαζψο θαη ηα άηνκα πνπ ξάβνπλ ηηο ηζάληεο. ην εξγαζηήξην 

ηεο Άθξα απαζρνινχληαη ζε πιήξε βάζε πάλσ απφ 60 άηνκα. 

Βνεζνχλ ζηε δηαηήξεζε θαζαξηφηεηαο, ε νπνία δεκηνπξγείθαιχηεξν αηζζεηηθφ 

απνηέιεζκα αιιά θαη αζθάιεηα. 

Μεηψλνπλ ηελ αλάγθε γηα πιαζηηθέο ηζάληεο κίαο ρξήζεο ζε ζνχπεξκάξθεη θαη 

θαηάζηεκαηα ιηαληθήο.  

Γπζηπρψο, νη θαηξηθέο ζπλζήθεο, ην επίπεδν κφξθσζεο θαη ε άγλνηα 

πεξηβαιινληηθψλ ζεκάησλ νδεγεί ζε αιφγηζηε δηαρείξεζε ησλ πιαζηηθψλ απηψλ 

απνβιήησλ. Πάλσ απφ 250 ηφλνη πιαζηηθψλ ζπζθεπαζηψλ πεηηνχληαη ζε δξφκνπο, 

παξαιίεο θαη απνρεηεχζεηο. Απηφ φρη κφλν πξνθαιεί αηζζεηηθή ξχπαλζε αιιά 
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επεξεάδεη ζπζκλελψο ηε ρισξίδα θαη παλίδα ηεο πεξηνρήο θαη νδεγεί θαη ζε 

επνρηαθέο πιεκκχξεο.
51

 

3.1.3 Blake Nycoskie θαη TOMS 
 

Ο BLAKE MYCOSKIE είλαη ν ηδξπηήο θαη επηθεθαιήο ηνπ ρνξεγνχ παπνπηζηψλ 

TOMS, θαη ν άλζξσπνο πίζσ απφ ηελ ηδέα One for One®, έλα επηρεηξεκαηηθφ 

κνληέιν πνπ βνεζάεη έλαλ άλζξσπν ζε αλάγθε γηα θάζε πξντφλ πνπ πσιείηαη. 

Μηα απιή ηδέα έρεη εμειηρζεί ζε έλα παγθφζκην θίλεκα: ηα παπνχηζηα TOMS έρνπλ 

παξάζρεη πάλσ απφ 60 εθαηνκκχξηά δεπγάξηα παπνχηζηα ζε παηδηά απφ ην 2006, ηα 

νπηηθά TOMS έρνπλ απνθαηαζηήζεη ηελ φξαζε ζε πάλσ απφ 400,000 απφ ην 2011 

θαη ε Δηαηξεία ςεζίκαηνο TOMS έρεη βνεζήζεη ζηελ παξνρή πάλσ απφ 335,000 

εβδνκάδεο αζθαινχο χδξεπζεο απφ ηελ αξρή ηνπ 2014. Σν 2015, ε θνιεμηφλ απφ 

ηζάληεο ηεο TOMS ηδξχζεθε κε ηελ απνζηνιή λα βνεζήζεη ζηελ παξνρή θαηάξηηζεο 

γηα εηδηθεπκέλνπο γελλήηνξεο θαη λα δηαλείκεη εμαξηήκαηα γελλήζεσλ πνπ πεξηέρνπλ 

αληηθείκελα πνπ βνεζνχλ κηα γπλαίθα λα κεηαθέξεη κε αζθάιεηα ην κσξφ ηεο. Απφ 

ην 2016, ε TOMS έρεη ππνζηεξίμεη πάλσ απφ 25,000 κεηέξεο κε ππεξεζίεο αζθαινχο 

γέλλεζεο 

Οη ηαπεηλέο αξρέο ηεο TOMS ζπλέβεζαλ αθνχζηα. Καζψο ηαμίδεπε ζηελ Αξγεληηλή 

ην 2006, ν Blake έγηλε κάξηπξαο ησλ δπζθνιηψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα παηδηά πνπ 

κεγαιψλνπλ ρσξίο παπνχηζηα. Ζ ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο ήηαλ απιή, αιιά 

επαλαζηαηηθή: λα δεκηνπξγήζεη κηα επηρείξεζε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα πνπ ζα 

ήηαλ βηψζηκε θαη δελ ζα εμαξηάηαη απφ δσξεέο. Σν φξακα ηνπ Blake ζχληνκα 

κεηαηξάπεθε ζε απιή επηρεηξεκαηηθή ηδέα πνπ παξείρε ην ηζρπξφ ζεκέιην γηα ηελ 

TOMS. 

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ πξψησλ πέληε εηψλ ηεο, ε TOMS ήηαλ αξθεηά επηηπρεκέλε 

ζηελ παξνρή παπνπηζηψλ γηα παηδηά πνπ έρνπλ αλάγθε. Αιιά ν Blake, έρνληαο 

αλαγλσξίζεη άιιεο δσηηθέο αλάγθεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηαμηδηψλ ηνπ ζε φιν ηνλ 

θφζκν, ζπλεηδεηνπνίεζε φηη ην One for One® κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε πεξηζζφηεξα 
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αληηθείκελα πέξαλ ησλ παπνπηζηψλ. Αλέπηπμε ηελ ηδέα γηα ηα γπαιηά TOMS ζηα 

νπνία γηα θάζε δεπγάξη γπαιηψλ πνπ πνχιεζε, ην TOMS ζα βνεζνχζε λα δψζεη ηελ 

φξαζε ζε έλα άηνκν πνπ ηελ έρεη αλάγθε. One for One®. 

Σν θζηλφπσξν ηνπ 2011, ν Blake θπθινθφξεζε ην πξψην ηνπ βηβιίν, „Ξεθηλήζηε θάηη 

πνπ έρεη ζεκαζία‟ – (Start Something That Matters), πξνζθέξνληαο ηε δηθή ηνπ 

θαηαπιεθηηθή ηζηνξία έκπλεπζεο θαη ηε δχλακε ελζσκάησζεο ηεο παξνρήο ζηηο 

επηρεηξήζεηο. Παξαπέκπεη άιιεο εηαηξείεο θαη άηνκα πνπ έρνπλ θηλεηνπνηεζεί θαη 

εκπλεχζεη ηελ ελζσκάησζε ηεο θηιαλζξσπίαο ζην επάγγεικά ηνπο θαζψο θαη ζηελ 

πξνζσπηθή ηνπο δσή. Σν βηβιίν έγηλε best-seller ζηελ New York Times. Σν πην 

ζεκαληηθφ είλαη ε ειπίδα ηνπ Blake είλαη φηη ην Start Something That Matters εκπλέεη 

άιινπο λα κεηαηξέςνπλ ην πάζνο θαη ηα φλεηξά ηνπο ζε πξαγκαηηθφηεηα. 

Απφ παπνχηζηα ζε γπαιηά θαη ηψξα έλα βηβιίν, ε κνλαδηθή πξνζέγγηζε ζηηο 

επηρεηξήζεηο ηνπ Blake ηνπ έρεη απνλείκεη πνιπάξηζκεο δηαθξίζεηο. Σν 2009, ν Blake 

θαη ε TOMS έιαβαλ ην Βξαβείν Δηαηξηθήο Τπεξνρήο (ACE) ηνπ Τπνπξγνχ 

Δμσηεξηθψλ ηνπ 2009. ηε χλνδν Οινκέιεηαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κιίληνλ At the 

Clinton Global Initiative University plenary session, ν πξψελ Πξφεδξνο Κιίληνλ 

εηζήγαγε ηνλ Blake ζην αθξναηήξην σο “έλαο απφ ηνπο πην ελδηαθέξνληεο 

επηρεηξεκαηίεο (πνπ έρσ γλσξίζεη πνηέ). To  ” People Magazine ζπκπεξηέιαβε ηνλ 

Blake ζηελ ιίζηα „‟Ήξσεο κεηαμχ καο‟‟-“Heroes Among Us”, θαη ηα παπνχηζηα 

TOMS ζπκπεξηιήθζεθαλ ζην άξζξν „‟Πσο λα θηηάμεηο ηνλ Καπηηαιηζκφ‟‟- “How to 

Fix Capitalism” ζην πεξηνδηθφ Time Magazine ηνπ Bill Gates. Σν 2011, ν Blake 

νλνκάζηεθε ζηνλ θαηάινγν “40 θάησ απφ 40” – “40 Under 40” ηνπ πεξηνδηθνχ 

Fortune, αλαγλσξίδνληαο ηνλ σο έλαλ απφ ηνπο θνξπθαίνπο λένπο επηρεηξεκαηίεο 

ζηνλ θφζκν»
52

.  

 πσο πεξηγξάθεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο TOMS, φια άξρηζαλ κε ηελ πψιεζε 

ππνδεκάησλ. Παξφιν πνπ ηα ηειεπηαία ρξφληα ν Blake Mycoskie θαη ε Toms 

πέηπραλ λα δεκηνπξγήζνπλ πξαγκαηηθή θνηλσληθή αμία βειηηψλνληαο ηελ πξφζβαζε 

ζην λεξφ, βνεζψληαο ηνπο ηπθινχο λα δνπλ, παξέρνληαο βνήζεηα ζε θησρέο γπλαίθεο, 

πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπλ λα δψζνπλ κηα αζθαιή γέλλεζε ζην παηδί ηνπο θαη 

επίζεο θαηαπνιεκψληαο ηνλ εθθνβηζκνχ. 

                                                           
52

 Πθγι: http://www.toms.com/blakes-bio & www.societyprofits.eu  

http://www.toms.com/blakes-bio
http://www.societyprofits.eu/
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3.2 Πξαθηηθέο εθαξκνγέο θνηλσληθώλ επηρεηξήζεσλ ζηελ 

Διιάδα 

3.2.1 Ζ Δηαηξεία ΜΠΟΡΟΤΜΔ 
 

Ζ εηαηξεία ΜΠΟΡΟΤΜΔ  είλαη θνηλσληθή (αζηηθή, κε θεξδνζθνπηθή) κε έδξα ηελ 

Αζήλα. Αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηαο ηεο είλαη ε κείσζε ηεο ζπαηάιεο θαγεηνχ θαη 

παξάιιεια ε αμηνπνίεζε ηνπ πεξηζζεπνχκελνπ θαγεηνχ γηα θνηλσθειή ζθνπφ ζε 

φιε ηελ Διιάδα.  

Ηζηνξηθφ  

Ζ εηαηξεία κπνξνχκε ηδξχζεθε κφιηο ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2012 εηζάγνληαο έλα 

θαηλνηφκν κνληέιν αμηνπνίεζεο πεξηζζεπνχκελσλ ηξνθίκσλ γηα θνηλσθειήο 

ζθνπνχο ζε φιε ηελ Διιάδα. Έρεη παξνπζία ζην δηαδίθηπν θαη νπζηαζηηθά ιεηηνπξγεί 

σο θφκβνο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ δσξεηψλ ησλ ηξνθίκσλ θαη ησλ πην θαηάιιεισλ 

απνδεθηψλ δεκηνπξγψληαο γέθπξεο ζηαζεξνχ ραξαθηήξα. ήκεξα έρεη δεκηνπξγήζεη 

εθαηνληάδεο ηέηνηεο γέθπξεο πνπ πξνζθέξνπλ 1000 κεξίδεο θαγεηνχ θαηά κέζν φξν 

εκεξεζίσο εληφο κηαο πεξηνρήο. Ζ θχξηα απνζηνιή ηεο εηαηξείαο είλαη ε 

θαηαπνιέκεζε ηεο ζπαηάιεο θξέζθνπ θαγεηνχ ζηελ θνηλσλία καο, ζπλδένληαο ηνπο 

ρνξεγνχο ηξνθίκσλ κε ηνπο θαηαιιειφηεξνπο απνδέθηεο βάζεη γεσγξαθηθήο 

εγγχηεηαο θαη ζρεηηθήο ηαχηηζεο πξνζθνξάο κε ηε πξαγκαηηθή αλάγθε. Πξνθεηκέλνπ 

λα πεηχρεη ηε κεγαιχηεξε δπλαηή απήρεζε ε ηζηνζειίδα ηεο εηαηξείαο είλαη 

ειιεληθή, αγγιηθή θαη γεξκαληθή γιψζζα.  

Βαζηθφ επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν 

Σν επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν ηεο θνηλσλίαο απηήο επηρείξεζεο επηηειεί ζπγθεθξηκέλεο 

ιεηηνπξγίεο, φπσο: 

Δπηθνηλσλίαο: θαζεκεξηλή επηθνηλσλία θαη θαηαγξαθή αλαγθψλ απνδεθηψλ 

(ηδξπκάησλ, θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ, δήκσλ, ζπζζηηίσλ θαη ηδησηψλ) 

Δλεκέξσζεο: θαζεκεξηλή ελεκέξσζε απφ δσξεηέο ηξνθίκσλ ( εηαηξεηψλ, 

εζηηαηνξίσλ, μελνδνρείν, αξηνπνηείσλ, νπσξνπσιείσλ, ηδησηψλ) 
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Γηθηχσζεο: θαζεκεξηλή δηθηχσζε κεηαμχ δσξεηψλ ηξνθίκσλ θαη απνδεθηψλ βάζεη 

γεσγξαθηθήο εγγχηεηαο γηα εμνηθνλφκεζε πφξσλ αιιά θαη ηελ ελδπλάκσζε ηεο 

αιιειεγγχεο ζηε γεηηνληά. 

πληνληζκνχ: παξαιαβή ηξνθίκσλ θαη παξάδνζε γηα εμνηθνλφκεζε θφζηνπο ζε 

ρξήκα (γηα δσξεηέο)  θαη ρξφλν (γηα ηνπο απνδέθηεο)  κεηαμχ ησλ εκπιεθνκέλσλ.  

Καηαγξαθήο: φισλ ησλ ζεκείσλ αλάγθεο ζε ράξηε γηα ηαρχηεξε αληαπφθξηζε ζηα 

αηηήκαηα.  

Ζ νκάδα ηεο θνηλσληθήο επηρείξεζεο 

Σξία άηνκα κε εηεξνγελή αθαδεκατθή θνπιηνχξα, ε Ξέληα (αξραία Διιεληθά θαη 

θηινζνθία), ε Αιεμία (επηθνηλσλία, κέζα θαη πνιηηηζκφο) θαη ν Αιέμαλδξνο 

(πνιηηηθέο θαη νηθνλνκηθέο επηζηήκεο) έλησζαλ πάληα έληνλε επαηζζεζία ζε ζέκαηα 

εζεινληηζκνχ θαη θνηλσληθήο πξνζθνξάο. Ζ Ξέληα έθαλε φλεηξα απφ παηδί λα είλαη 

κέινο αλζξσπηζηηθήο νκάδαο, ν Αιέμαλδξνο ζπκκεηείρε ζε αλζξσπηζηηθή απνζηνιή 

ζην Αθγαληζηάλ ην 2003 θαη ε Αιεμία πξνβιεκαηίδεηαη ζε ηξφπνπο βειηίσζεο ηεο 

αλζξσπηλήο δσήο. Σειηθά θαηάθεξαλ λα δεκηνπξγήζνπλ κηα επηρείξεζε θνηλσληθνχ 

ραξαθηήξα θαη λα πξνζειθχζνπλ θνληά ηνπο κηα πνιπάξηζκε νκάδα εζεινληψλ 

(http://www.boroume.gr/omada/) ε εηαηξεία βαζίδεηαη ζηελ εζλνηηθή ζπκκεηνρή. Γηα 

ην ζθνπφ απηφ, πεξηγξάθεη κε ζαθήλεηα ην έξγν ηνπ ππνςεθίνπ εζεινληή παξάιιεια 

κε ηα ελδεδεηγκέλα ηππηθά πξνζφληα (π.ρ. Γλψζεηο ρεηξηζκνχ ππνινγηζηψλ)  θαη 

ζηνηρεία πξνζσπηθφηεηαο (π.ρ. Αηζηνδνμία, ζεηηθή ελέξγεηα)   

Βαζηθά ζέκαηα θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο 

Σα βαζηθά ζέκαηα θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο κπνξνχλ λα αλαδεηρζνχλ 

απαληψληαο ζε ηξία ζεκειηψδε εξσηήκαηα: 

Γιαηί ηο κάνοςν; Δπηδηψθνπλ λα αλαπηχμνπλ έλα θνηλσληθφ θίλεκα πνπ ζα αλαδείμεη 

ηελ επαηζζεζία ηεο θνηλσλίαο, δειαδή ησλ πνιηηψλ θαη ησλ νξγαλψζεσλ, ζε ζέκαηα 

αμηνπνίεζεο ηξνθίκσλ γηα θνηλσθειείο ζθνπνχο αληί λα θαηαιήγνπλ ζηα ζθνππίδηα.  

Πωρ ηο κάνοςν; Παξέρνπλ ζπλερή ελεκέξσζε ζηνλ ηξφπν πνπ ιεηηνπξγνχλ, αιιά 

θαη κε ζπλαθή ζέκαηα φπσο γηα παξάδεηγκα ν δεθάινγνο κείσζεο ηεο ζπαηάιεο 

http://www.boroume.gr/omada/
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θαγεηνχ  (https://www.boroume.gr/dekalogos-meiosis-tis-spatalis-fagitou/) πνπ 

παξνπζηάδεη ζην site ηεο ε εηαηξεία:  

Γεθάινγνο κείσζεο ηεο ζπαηάιεο θαγεηνύ 

Μεξηθά απιά βήκαηα κε ηα νπνία κπνξεί ν θάζε έλαο απφ εκάο λα κεηψζεη ηελ 

ζπαηάιε θαγεηνχ γχξσ ηνπ. 

1. Φσλίδνπκε «κε κέηξν» – Πξνγξακκαηίδνπκε ηα γεχκαηά καο. 

Υξεζηκνπνηνχκε ιίζηεο γηα ηα ςψληα καο θαη απνθεχγνπκε ηηο παξνξκεηηθέο 

αγνξέο. Σα επηπιένλ ηξφθηκα πνπ ζα αγνξάδακε, ζπρλά θαηαιήγνπλ ζηα 

ζθνππίδηα. 

2. Δπηιέγνπκε ηα «πεξίεξγα» θξνύηα θαη ιαραληθά – Αγνξάδνπκε θξνχηα θαη 

ιαραληθά ηα νπνία κπνξεί λα κελ έρνπλ ην «ζσζηφ» κέγεζνο, ρξψκα ή ζρήκα, 

γηαηί δηαθνξεηηθά ζπρλά θαηαιήγνπλ ζηα ζθνππίδηα. Δίλαη ην ίδην λφζηηκα θαη 

πγηεηλά κε απηά πνπ έρνπλ «ηέιεηα» εκθάληζε. 

3. Πξνζέρνπκε ηηο εηηθέηεο ζηα ηξόθηκα – Μαζαίλνπκε πφηε ζηα αιήζεηα 

«ραιάεη» ην θαγεηφ. Σα πεξηζζφηεξα ηξφθηκα είλαη αζθαιή αθφκα θαη 

κεξηθέο εκέξεο κεηά ηελ πξνηεηλφκελε εκεξνκελία θαηαλάισζεο ηνπο. 

4. Σαθηνπνηνύκε ην ςπγείν καο – Οξγαλψλνπκε ζσζηά ηα ηξφθηκα ζην ςπγείν 

καο θαη θαηαλαιψλνπκε πξψηα απηά πνπ είλαη λα «ραιάζνπλ» ζχληνκα. 

Σνπνζεηνχκε ηα πξντφληα ζηα ζσζηά ξάθηα-ζήθεο. 

5. Αμηνπνηνύκε ηελ θαηάςπμή καο – Μπνξνχκε λα ζπληεξνχκε θαγεηφ ζηελ 

θαηάςπμε θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν, λα ην δηαηεξνχκε αζθαιέο γηα κεγαιχηεξν 

ρξνληθφ δηάζηεκα. 

6. Εεηάκε κηθξόηεξεο κεξίδεο θαγεηνύ – ηαλ βξεζνχκε ζε θάπνην 

εζηηαηφξην/ηαβέξλα κπνξνχκε λα ξσηήζνπκε εάλ ππάξρεη δπλαηφηεηα λα καο 

δψζνπλ κηθξφηεξε κεξίδα απφ ηελ θαλνληθή. Πξνζπαζνχκε, φπνηε καο δνζεί 

ε επθαηξία λα ζεξβηξηζηνχκε, λα ηνπνζεηνχκε κηθξφηεξεο κεξίδεο θαγεηνχ 

ζην πηάην καο θαη εθφζνλ ζέινπκε λα παίξλνπκε ζπκπιήξσκα. 

7. Παίξλνπκε καδί καο ην πεξηζζεπνύκελν θαγεηό όηαλ ηξώκε έμσ – Γελ 

μερλάκε λα δεηάκε απφ ην εζηηαηφξην/ηαβέξλα λα καο βάινπλ ην θαγεηφ πνπ 

https://www.boroume.gr/dekalogos-meiosis-tis-spatalis-fagitou/
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πεξίζζεςε ζε παθέην, γηα λα ην θάκε αξγφηεξα ή λα ην ζπληεξήζνπκε ζην 

ςπγείν / θαηάςπμε. 

8. Φηηάρλνπκε ιίπαζκα γηα ηα θπηά καο – Υξεζηκνπνηνχκε ηα ππνιείκκαηα 

ηξνθψλ γηα λα θηηάμνπκε ιίπαζκα. 

9. Μεηαδίδνπκε ηελ «έμππλε» θαηαλάισζε ηξνθίκσλ - Γηαδίδνπκε ην 

κήλπκα «Κακία κεξίδα θαγεηνχ ρακέλε!», ζε θίινπο θαη ζπγγελείο θαη 

γηλφκαζηε πξφηππν θαηαλαισηηθήο ζπκπεξηθνξάο. 

10. Γσξίδνπκε ην πεξηζζεπνύκελν θαγεηό - Σξφθηκα πνπ είλαη ζε άξηζηε 

θαηάζηαζε θαη δελ ηα έρνπκε αγγίμεη, κπνξνχκε λα ηα δσξίζνπκε ζε 

ηδξχκαηα, ζπζζίηηα θαη θνηλσληθέο ππεξεζίεο ηεο πεξηνρήο καο, αθνχ 

ζπκβνπιεπηνχκε ηνλ ράξηε ηνπ www.boroume.gr. Μπνξνχκε επίζεο λα 

επηθνηλσλήζνπκε κε ην Μπνξνχκε ζην 210 3237805 ή ζην info@boroume.gr 

εθφζνλ ρξεηαδφκαζηε βνήζεηα λα θάλνπκε ηε δσξεά ησλ ηξνθίκσλ καο. 

Δπηθνηλσλνχλ, ελεκεξψλνληαη, δηθηπψλνπλ ζπληνλίδνπλ θαη θαηαγξάθνπλ 

Σι κάνοςν;  ηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηεο ΜΠΟΡΟΤΜΔ παξνπζηάδνπλ ηα 

απνηειέζκαηα ηνπο: «Ξεθηλήζακε ην 2011 κε 12 ηπξφπηηεο απφ έλα αλαςπθηήξην θαη 

πξνζθέξακε ζην ηνπηθφ ζπζζίηην. Γεο παξαθάησ ηη έρνπκε θάλεη απφ ηφηε! 

Καζεκεξηλά ζψδνπκε & πξνζθέξνπκε πεξηζζφηεξεο απφ 23.000 κεξίδεο θαγεηνχ 

Υάξε ζην κεραληζκφ δηάζσζεο & πξνζθνξάο ηνπ Μπνξνχκε, 1€ ιεηηνπξγηθνχ 

θφζηνπο αληηζηνηρεί ζε πεξηζζφηεξεο απφ 38 κεξίδεο θαγεηνχ γηα αλζξψπνπο πνπ 

έρνπλ αλάγθε 

Απφ ην 2011 κέρξη ζήκεξα έρνπκε ζψζεη & πξνζθέξεη ζπλνιηθά πάλσ απφ 

21.000.000 κεξίδεο θαγεηνχ αμίαο πάλσ απφ 31.500.000€ (κε 1,5€ / κεξίδα) 

Πεξηζζφηεξνη απφ 900 εζεινληέο έρνπλ ζηεξίμεη ην Μπνξνχκε 

πλεξγαδφκαζηε κε πεξηζζφηεξνπο απφ 600 θνηλσθειείο θνξείο, ζπζζίηηα θαη 

θνηλσληθέο ππεξεζίεο δήκσλ ζε φιε ηελ Διιάδα 

Πεξηζζφηεξεο απφ 2.000 επηρεηξήζεηο έρνπλ πξνζθέξεη θαγεηφ κε ηε βνήζεηα ηνπ 

Μπνξνχκε 

Έρνπκε ζψζεη θαη πξνζθέξεη θαγεηφ ζε 80 ζεκεία ηεο Διιάδαο 
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Πεξηζζφηεξα απφ 14.000 παηδηά έρνπλ ιάβεη κέξνο ζην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα 

«Μπνξνχκε ζην ρνιείν» 

Έρνπκε ζψζεη θαη πξνζθέξεη πεξηζζφηεξνπο απφ 120 ηφλνπο θξέζθα θξνχηα θαη 

ιαραληθά κέζσ ηνπ "Μπνξνχκε ζηε Λατθή" 

47 ηφλνη θξέζθσλ ιαραληθψλ θαη θξνχησλ έρνπλ ζσζεί & πξνζθεξζεί κέζσ ηνπ 

«Μπνξνχκε ζην Υσξάθη» 

Έρνπκε κεηαηξέςεη πεξηζζφηεξεο απφ 82.000 επξψ ρξεκαηηθέο δσξεέο ζε 

δσξνεπηηαγέο ζνχπεξ κάξθεη ζηεξίδνληαο 1.456 σθεινχκελνπο κέζσ ηνπ "Δίκαζηε 

Οηθνγέλεηα"». 

πσο δηαπηζηψλνπκε, ηα παξαπάλσ λνχκεξα πνπ καο παξνπζηάδνπλ ζηελ ηζηνζειίδα 

ηεο εηαηξείαο ΜΠΟΡΟΤΜΔ, είλαη πνιχ ειπηδνθφξα γηα κία θνηλσληθή επηρείξεζε 

θαη δίλεη ην παξάδεηγκα γηα λα ππάξμνπλ θαη άιιεο ηέηνηεο πξσηνβνπιίεο.  

Δπίζεο έλα παξάδεηγκα απφ ηε δξάζε ηεο Μπνξνχκε έρνπκε παξαθάησ:   

Μπνξνύκε ζην Υαιάλδξη: δξάζε εζεινληηθήο πξνζθνξάο & επαηζζεηνπνίεζεο 

θαηά ηεο ζπαηάιεο θαγεηνύ 

Υαηξφκαζηε ηδηαίηεξα γηα ηελ φκνξθε γηνξηή πνπ δηνξγαλψζακε κε ηνλ Γήκν 

Υαιαλδξίνπ, ην άββαην 13 Οθησβξίνπ ζηελ θεληξηθή πιαηεία Υαιαλδξίνπ, κε 

αθνξκή ηελ Παγθφζκηα Ζκέξα Σξνθίκσλ (16/10). 

Γηα φινπο ηνπο παξαθάησ θαη αθφκε πεξηζζφηεξνπο ιφγνπο! 

Μηα εμαηξεηηθή ζπλεξγαζία κε ηνλ Γήκν Υαιαλδξίνπ, ηελ ΔΠΑΦΤ, θαζψο θαη κε 

φινπο ηνπο ζπληειεζηέο ηεο εθδήισζεο. 

Γεθάδεο εζεινληέο ζπκκεηείραλ κε ρακφγειν θαη ελζνπζηαζκφ ζηελ νκαδηθή δξάζε 

«δηάζσζεο & πξνζθνξάο ηξνθίκσλ». 

Θξεπηηθά θξνχηα θαη ιαραληθά «δηαζψζεθαλ» θαη εθαηνληάδεο λφζηηκεο ζαιάηεο 

πξνζθέξζεθαλ ζην Κνηλσληθφ Παληνπσιείν-πζζίηην ηνπ Γήκνπ Υαιαλδξίνπ θαη 

ζηηο Γνκέο Φπρνθνηλσληθήο Απνθαηάζηαζεο ηεο ΔΠΑΦΤ. 

Δλεξγνί πνιίηεο ζέιεζαλ λα κάζνπλ πεξηζζφηεξα γηα ην πψο ν θαζέλαο εχθνια 

κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηε ζπιινγηθή πξνζπάζεηα κείσζεο ηεο ζπαηάιεο ηξνθίκσλ 

θαη αχμεζεο ηεο επηζηηηζηηθήο ζηήξημεο ζε θνηλσληθά επάισηεο νκάδεο. 
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Νένη «πξεζβεπηέο» ηνπ κελχκαηνο ηνπ Μπνξνχκε έγηλαλ νη κηθξνί θίινη, κε ηνπο 

νπνίνπο νη εζεινληέο ηνπ πξνγξάκκαηνο «Μπνξνχκε ζην ρνιείν» είραλ ηελ 

επθαηξία λα κηιήζνπλ γηα ηε ζπαηάιε ηξνθίκσλ, γηα ηνλ εζεινληηζκφ θαη ηελ 

θνηλσληθή πξνζθνξά. 

Θα ζέιακε λα επραξηζηήζνπκε απφ θαξδηάο φινπο φζνη ζπκκεηείραλ θαη ππνζηήξημαλ 

ηελ νκαδηθή απηή δξάζε θνηλσθεινχο πξνζθνξάο, επαηζζεηνπνίεζεο γηα ην ζέκα ηεο 

ζπαηάιεο ηξνθίκσλ, θαη δηάδνζεο ηνπ κελχκαηνο «Κακία κεξίδα θαγεηνχ ρακέλε»! 

Σνπο ζεθ Μαξηαληίλα Αλδξηθνπνχινπ (ΣΟ ΒΑΕΑΚΗ), Κσζηή Κσζηάθε (α ια γθξεθ) 

θαη Γηάλλε Λνπθάθν (Φσκί & Αιάηη), πνπ εηνίκαζαλ –παξέα κε ηνπο εζεινληέο- 

γεπζηηθέο ζαιάηεο θαη ρπκνχο, ελψ, παξάιιεια, κνηξάζηεθαλ ηδέεο θαη ζπκβνπιέο 

γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ ηξνθίκσλ θαη ηε κείσζε ηεο ζπαηάιεο θαγεηνχ ζην ζπίηη. 

Σνλ Φξεζθνχιε γηα ηελ πξνζθνξά φισλ ησλ θξνχησλ & ιαραληθψλ, θαζψο θαη ηελ 

«Οηθνγέλεηα σηήξαιε» γηα ην ειαηφιαδν, ηελ Unilever-Hellas θαη ηελ ΑΒ 

Βαζηιφπνπινο γηα ηελ πξνζθνξά ησλ ππφινηπσλ πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζακε γηα 

λα αξηχζνπκε ηηο ζαιάηεο. 

Ηδηαίηεξεο επραξηζηίεο απεπζχλνπκε, βεβαίσο, ζε φινπο ηνπο εζεινληέο πνπ 

ζπκκεηείραλ ζηε δξάζε, ζηελ νκάδα ηεο Ethelon πνπ είρακε ηε ραξά λα έρνπκε καδί 

καο, θαη ζηελ  εζειφληξηα Ησάλλα Μπελέηνπ γηα ηε ζπκβνιή ηεο ζηελ πξνεηνηκαζία 

ηεο εθδήισζεο. 

Γηα ηελ ππνζηήξημή ηνπο επραξηζηνχκε αθφκα ηελ 4wise monkeys γηα ηνλ ζρεδηαζκφ 

ησλ αθηζψλ ηεο εθδήισζεο, ηελ DTMH θαη ηνλ Παλαγηψηε Σζεηζέθν γηα ηε 

θσηνγξαθηθή θάιπςε, θαη ηνλ Pepper 96,6γηα ηηο κνπζηθέο πνπ έδσζαλ ηνλ ηφλν 

ζηελ εθδήισζε. 

 

 

 

 

https://www.boroume.gr/programmata/programs-detail/boroume-sto-sholeio/
https://www.tobazaki.com/
https://el-gr.facebook.com/%CE%91-%CE%BB%CE%B1-%CE%B3%CE%BA%CF%81%CE%B5%CE%BA-501912279875823/
https://www.yiannislucacos.gr/restaurant
https://freskoulis.gr/
https://sotirale-family.com/
https://www.unilever.gr/
https://www.ab.gr/
https://www.ab.gr/
http://www.ethelon.org/
https://www.4wisemonkeys.gr/
https://dtmh.gr/
https://www.pepper966.gr/
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3.3 πκπέξαζκα 
 

Οπφηε βιέπνπκε δελ είλαη κφλα ηα λνχκεξα πνπ αλαθέξακε παξαπάλσ αιιά θαη ε 

ελεξγνπνίεζε θαη θηλεηνπνίεζε θνξέσλ, επηρεηξήζεσλ θαη απιψλ πνιηηψλ – 

εζεινληψλ. Απηφ ίζσο είλαη θαη ην πην νπζηαζηηθφ θέξδνο κηαο θνηλσληθήο 

επηρείξεζεο, δειαδή λα κπνξέζεη λα θεξδίζεη ηελ εκπηζηνζχλε θαη ηελ αλαγλψξηζε 

ηνπ έξγνπ ηεο, έηζη ψζηε λα γίλεηαη πην παξαγσγηθή ζηνλ θνηλσληθφ ζθνπφ ηεο.  

ε πεξίνδν κεγάιεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη αλέρεηαο, νη θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο  ζα 

είλαη εθείλνο ν επηρεηξεζηαθφο βξαρίνλαο πνπ δχλαηαη λα κεηαβάιιεη ηε δπζκελή 

νηθνλνκηθή ζπγθπξία ζε θάηη ζεηηθφ. Δλ ησ κεηαμχ ζηγά ζηγα αλαδχνληαη ζε φιε ηελ 

Διιάδα δηαθνξεηηθέο κνξθέο θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο δίλνληαο ηε ιχζε θαη 

ηε βνήζεηα ζε αλζξψπνπο πνπ ε θξίζε ηνπο δεκηνχξγεζε ή ηνπο δηφγθσζε ηα 

πξνβιήκαηα αμηνπξεπνχο επηβίσζεο. 
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Βηβιηνγξαθία 3
νπ

 θεθαιαίνπ  
 

ΚΤΡΗΑΚΗΓΟΤ ΟΛΗΒΗΑ/ΔΛΔΝΖ ΑΛΑΒΟΤ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΕΠΙΥΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ, εθδφζεηο Rosilli, επηέκβξηνο 2014 

 

 

   

http://www.toms.com/blakes-bio 
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Άθεζα γηα ην ηέινο ηνλ νξηζκφ γηα ηνλ αληθεηκεληθφ ζθνπφ κηαο επηρείξεζεο. 

χκθσλα κε ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή δηνίθεζε κηαο εηαηξείαο ν αληηθεηκεληθφο ζθνπφο 

ηεο είλαη ε κεγηζηνπνίεζε ηνπ πινχηνπ ησλ κεηφρσλ ηεο.
53

 

(ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ Θεσξία θαη Πξαθηηθή Γεκήηξηνο 

Βαζηιείνπ Νηθφιανο Ζπεηξψηεο Αζήλα 2015 εθδνηηθφο νίθνο Rosili). Δπνκέλσο θαη 

ζηε ζχγρξνλε θνηλσληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα κπνξνχκε λα ηζρπξηζηνχκε φηη 

πξνζδνθνχκε θαη εδψ ζηε κεγαιχηεξε απφδνζε ησλ θεξδψλ καο ψζηε λα 

κνηξάζνπκε κεγαιχηεξν «κέξηζκα» ζηνπο «κεηφρνπο» καο, δειαδή λα κπνξέζνπκε 

λα ζπλερίζνπκε ηε δξαζηεξηφηεηα καο θαη ζπγρξφλσο λα πξνζθέξνπκε ζην 

θνηλσληθφ ζχλνιν. 

Έηζη κπνξνχκε λα πνχκε φηη ε θνηλσληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα είλαη έλα εξγαιείν γηα 

θνηλσληθή αλάπηπμε θαη βησζηκφηεηα . Οη θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο ιεηηνπξγνχλ ζαλ 

ζπκβαηηθέο επηρεηξήζεηο. Έρνπλ θαλνληθή δνκή, πξνγξακκαηηζκφ, νξγάλσζε, 

δηνίθεζε, έιεγρν. Κπξίσο επαλεπελδχνπλ ηα θέξδε ηνπο, δεκηνπξγνχλ ζέζεηο 

εξγαζίαο, θνηλσληθή επαλέληαμε θαη ελζσκάησζε.  

Οπφηε βιέπνπκε φηη ε θνηλσληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα πιένλ ιεηηνπξγεί θαη 

δεκηνπξγεί κε ηνπο θαλφλεο ηεο αγνξάο. πσο ηζρχεη θαη ζε κία επηρείξεζε  θχξηνο 

ζηφρνο είλαη ε επίηεπμε ηνπ θέξδνπο ψζηε λα θαηαζηεί δπλαηή ε βησζηκνηεηά ηεο, κε 

ηε δηαθνξά φκσο φηη απεπζχλεηαη, ζπλήζσο, ζε πνιχ κεγαιχηεξν θνηλφ θαζψο ζην  

θέληξν ηεο απνζηνιήο ηνπο ππάξρεη ν Κνηλσληθφο ζθνπφο. Ζ απνζηνιή απηψλ ησλ 

νξγαληζκψλ είλαη ε επίηεπμε θέξδνπο γηα ηελ βησζηκφηεηα ηνπ θνηλσληθνχ ηνπο 

ζθνπνχ ελ ηέιεη.  

Σέινο πξέπεη λα επηζεκάλνπκε φηη θαη ν ξφινο ηνπ θξάηνπο είλαη ζεκαληηθφο ζε 

ηέηνηεο πξνζπάζεηεο θαζψο θαη νη θηιαλζξσπίεο – πξνζθνξέο ηνπ απινχ πνιίηε. 

 

Βαζίιεηνο Γηακπίιεο 

                                                           
53

 ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ Θεσξία θαη Πξαθηηθή Γεκήηξηνο Βαζηιείνπ Νηθφιανο 

Ζπεηξψηεο Αζήλα 2015 εθδνηηθφο νίθνο Rosili 



 

  
95 

 

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 
 Kοινωνική Επισειπημαηικόηηηα, οπιζμόρ και πποέλεςζη, http://koinsep.org 

 Αγηαθιφγινπ Υ. & Πέθθα-Οηθνλφκνπ Β., Η Μικποοικονομική Πποζέγγιζη ηηρ 

ύγσπονηρ Επισείπηζηρ, Δθδφζεηο Δ. Μπέλνπ, Αζήλα 2014 

 Αδάκ νθία, Κοινωνική οικονομία Οδηγόρ Δημιοςπγίαρ Κοινωνικών 

Επισειπήζεων, Θεζζαινλίθε 2014 

 Απφ ην Les Prix Nobel. Σα Βξαβεία Νφκπει 2006, Δθδφηεο Karl Grandin, [Nobel 

Foundation], ηνθρφικε, 2007. Πεγή: 

https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/2006/yunus-bio.html  

 Γηεζλέο Κέληξν Έξεπλαο θαη Πιεξνθφξεζεο γηα ηε Γεκφζηα, Κνηλσληθή θαη 

πλεηαηξηζηηθή Οηθνλνκία (CIRIEC), Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗΝ 

ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ,  2012 

 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα 2016-17: ε θάκςε ε λέα επηρεηξεκαηηθφηεηα, Γεθέκβξηνο 

2017 

 Δπξσπατθή Δπηηξνπή, Γεληθή Γηεχζπλζε Απαζρφιεζεο, Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ 

θαη Κνηλσληθήο Έληαμεο, Κοινωνική οικονομία και κοινωνική επισειπημαηικόηηηα 

“Οδηγόρ για ηην Κοινωνική Εςπώπη”,  Σεχρνο 4, Μάξηηνο, 2013  

 Δπξσπατθή επηηξνπή, Πξσηνβνπιία γηα ηελ θνηλσληθή επηρεηξεµαηηθφηεηα, 

Οηθνδφµεζε ελφο νηθνζπζηήµαηνο γηα ηελ πξνψζεζε ησλ θνηλσληθψλ 

επηρεηξήζεσλ ζην επίθεληξν ηεο θνηλσληθήο νηθνλνµίαο θαη ηεο θνηλσληθήο 

θαηλνηνµίαο, Βξπμέιιεο, 25.10.2011 COM(2011). 

 ΚΤΡΗΑΚΗΓΟΤ ΟΛΗΒΗΑ /ΔΛΔΝΖ ΑΛΑΒΟΤ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΕΠΙΥΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ, εθδφζεηο Rosilli, επηέκβξηνο 2014 

 Μηρηψηεο, . & Οηθνλφκνπ, Κ., Η έννοια και η ζημαζία ηηρ επισειπημαηικόηηηαρ 

ζήμεπα, 2006 

 χλνςε ηεο έθζεζεο πνπ εθπνλήζεθε γηα ηελ Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή θαη 

Κνηλσληθή Δπηηξνπή απφ ην Γηεζλέο Κέληξν Έξεπλαο θαη Πιεξνθφξεζεο γηα ηε 

Γεκφζηα, Κνηλσληθή θαη πλεηαηξηζηηθή Οηθνλνκία (CIRIEC), Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΗ 

 σηήξρνπ Ηψλλα , Κπιηική και πποηάζειρ για να βεληιωθούν οι νόμοι για ηην 

ΚΑΛΟ, Δθεκεξίδα ησλ πληαθηψλ, 1/10/2018, http://www.efsyn.gr/arthro/kritiki-

kai-protaseis-gia-na-veltiothoyn-oi-nomoi-gia-tin-kalo Γεο θαη CICOPA-ILO 

(2013) φπνπ πεξηιακβάλεηαη κηα ζεηξά πξνηάζεσλ γηα ην πσο ε εκπεηξία 

ζπλεηαηξηζκψλ θαη νξγαληζκψλ ζπλεηαηξηζηηθήο ππνζηήξημεο απφ ην παγθφζκηα 

δηαδεδνκέλν δίθηπφ ηεο ζα κπνξνχζε λα βνεζήζεη ηελ Διιάδα λα ζπλέξζεη 

νηθνλνκηθά κε έλα βηψζηκν ηξφπν. 

 Σδνπβειέθαο Μαλψιεο, Κσλζηαληίλα Zoehrer, Ο Νόμορ 4019/2011 - 

Πποϋποθέζειρ λειηοςπγίαρ ηηρ Κοινωνικήρ Οικονομίαρ για μια βιώζιμη αγοπά 

επγαζίαρ, Δπηζηεκνληθή Δηαηξεία Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο, ηεχρνο 3, ζει. 125 - 136 

, 2017 

 Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Γεληθή Γξακκαηεία Γηα Βίνπ Μάζεζεο, 

Καινοηομία-Επισειπημαηικόηηηα-Διοίκηζη Επισειπήεων 

 Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Γεληθή Γξακκαηεία Γηα Βίνπ Μάζεζεο, 

Ππάζινη Επισειπημαηικόηηηα 

http://koinsep.org/
https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/2006/yunus-bio.html
http://www.efsyn.gr/arthro/kritiki-kai-protaseis-gia-na-veltiothoyn-oi-nomoi-gia-tin-kalo
http://www.efsyn.gr/arthro/kritiki-kai-protaseis-gia-na-veltiothoyn-oi-nomoi-gia-tin-kalo


 

  
96 

 

 Τπνπξγείν Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Ηλζηηηνχην Δθπαηδεπηηθήο 

Πνιηηηθήο, Απσέρ Οικονομικήρ Θεωπίαρ, Ηλζηηηνχην Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ 

θαη Δθδφζεσλ «ΓΗΟΦΑΝΣΟ»  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΞΔΝΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 
 Arthur C. Brooks, Κοινωνική Επισειπημαηικόηηηα-Μια ζύγσπονη πποζέγγιζη ζηη 

δημιοςπγία κοινωνικού κεθαλαίος, επηκέιεηα: Ησζήθ Υαζζίδ & Δηξήλε 

Φαθαιηνχ, κεηάθξαζε: Αλδξέαο νθνδήκνο & Δηξήλε Φαθαιηνχ, Δθδφζεηο «Ίσλ 

-. Έιιελ», Aζήλα 2010                                                                                              

 Bessant J. & Tidd J., Καινοηομία & Επισειπημαηικόηηηα, Δθδφζεηο Σδηφια, 2017 

 David Stokes-Nicholas Wilson-Martha Mador, Entrepreneurship, CENGAGE 

Learning EMEA, 2010 

 Dees, J. Gregory,  The meaning of Social Entrepreneurship, Manuscript 2001 

 Drayton Bill Ηδξπηήο ηεο Ashoka: Innovators for the Public, 

www.societyprofits.eu  

 http://ica.coop/en/whats-co-op/co-operative-identity-values-principles 

 Johnson, G. and Scholes, K., Exploring Corporate strategy, 4th Ed. Prentice Hall, 

1997. 

 Monzon J.L., The worker cooperatives in the economic literature and facts, 

Ministry of Labour and Social Security, Spain, 1989 

 Moulaert, F. and Ailenei, O., Social economy, third sector and solidarity 

relations: A conceptual synthesis from history to present, Urban Studies, 2005 

 Muukkonen, M. (Framing the field: Civil society and related concepts, Nonprofit 

and Voluntary Sector Quartely, 2009) 

http://www.societyprofits.eu/
http://ica.coop/en/whats-co-op/co-operative-identity-values-principles


 

  
98 

 

 Samer Abu Saifan, 2012 Social Entrepreneurship: Definitions and Boundaries, 

Technology Innovation Management Review, www.societyprofits.eu  

 Timmons & Spinelli's, New Venture Creation: Entrepreneurship For The 21st 

Century, McGraw-Hill/Irwin, 2004  

 Zahra et all, 2008, Globalization of Social Entrepreneurship Opportunities, 

Strategic Entrepreneurship Journal, 2(2): 117:131,www.societyprofits.eu   

 http://www.toms.com/blakes-bio & www.societyprofits.eu 

 http://www.ypakp.gr/uploads/docs/10678.pdf 

 www.societyprofits.eu  
 

 

http://www.societyprofits.eu/
file:///C:/Users/ioannis/Downloads/www.societyprofits.eu
http://www.toms.com/blakes-bio
http://www.societyprofits.eu/
http://www.ypakp.gr/uploads/docs/10678.pdf
http://www.societyprofits.eu/

