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Πεπίλητη: Tα ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξείηαη κηα απμαλφκελε ζπδήηεζε γχξσ απφ ην 

πεξηερφκελν θαη ηηο θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο πηπρέο ηεο έλλνηαο ηεο Κνηλσληθήο 

Οηθνλνκίαο. Ο φινο πξνβιεκαηηζκφο θαη ε έληαζε ησλ αλαδεηήζεσλ γχξσ απφ ηηο δπλεηηθέο 

κνξθέο, ηνπο πηζαλνχο θνξείο θαη ηα αληηθείκελα εθαξκνγήο ηεο ππξνδφηεζαλ δηεζλψο 

ζεκαληηθέο ζεσξεηηθέο θαηαζέζεηο αιιά θαη ηδενινγηθέο αληηπαξαζέζεηο. Παξά ην γεγνλφο 

φηη δελ ππάξρεη θαζνιηθά απνδεθηφο νξηζκφο γηα ηελ Κνηλσληθή Οηθνλνκία, σζηφζν ν 

νξηζκφο πνπ έρεη δψζεη ην Γηεζλέο Κέληξν Έξεπλαο θαη Πιεξνθφξεζεο γηα ηε Γεκφζηα, 

Κνηλσληθή θαη πλεηαηξηζηηθή Οηθνλνκία (CIRIEC) θαίλεηαη λα ζπγθεληξψλεη ηε 

κεγαιχηεξε ζπλαίλεζε ζηνλ επξσπατθφ ρψξν.  

 

Η ζεκαζία ηνπ ηνκέα ζε επξσπατθφ επίπεδν είλαη αμηφινγε κηα θαη ζε απηφλ εληάζζεηαη ην 

10% ησλ επξσπατθψλ επηρεηξήζεσλ, απαζρνιεί πεξίπνπ 11 εθαη. εξγαδνκέλνπο, 

αληηπξνζσπεχεη πεξίπνπ ην 5,9% ηεο ζπλνιηθήο απαζρφιεζεο θαη ην 6,7% ηεο κηζζσηήο 

απαζρφιεζεο ηελ ψξα πνπ ζηελ  ρψξα καο ηα αληίζηνηρα πνζνζηά είλαη κφιηο 1,8% θαη  

3,3%. 
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Ο ηνκέαο ηεο Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο ζεζκνζεηείηαη γηα πξψηε θνξά ζηελ Διιάδα κε ηελ 

ςήθηζε ηνπ αληίζηνηρνπ λφκνπ. ηελ εηζήγεζε απηή επηρεηξείηαη κηα πξψηε θξηηηθή 

απνηίκεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ, ηνπ πλεχκαηνο θαη ησλ πξνζέζεσλ πνπ δηαθαίλνληαη ζην λφκν 

ζε ζρέζε κε ηε ζεκεξηλή «θαιιηθξαηηθή» πξαγκαηηθφηεηα ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε θαη 

κειεηψληαη νη δπλαηφηεηεο ζπκκεηνρήο ηεο ζε κνξθέο ή θνξείο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο. 

 

Διζαγυγή 

 

Η έλλνηα ηεο Kνηλσληθήο Oηθνλνκίαο, σο λνεηηθή ζχιιεςε θαη νξγαλσηηθφ 

κφξθσκα δελ είλαη θαηλνχξηα. Δληάζζεηαη ζην επξχηεξν πιαίζην ησλ αιιειέγγπσλ κνξθψλ 

θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο νξγάλσζεο θαη πξάμεο ζηελ ηζηνξία ησλ αλζξψπηλσλ 

θνηλσληψλ. Μπνξεί, κάιηζηα, λα ππνζηεξίμεη θαλείο φηη σο έλλνηα παξνπζηάδεη κηα ηδηαίηεξε 

δπλακηθή,  φηη, δειαδή, εμειίζζεηαη ζπλερψο θαη αλαδηακνξθψλεηαη ηζηνξηθά κέζα απφ ηα 

δηάθνξα εζληθά, ζξεζθεπηηθά, πνιηηηθά, ηδενινγηθά θαη θνηλσληθννηθνλνκηθά 

ραξαθηεξηζηηθά θάζε ηφπνπ. Όπσο ζεκεηψλεη ν Defourny (Defourny, 2000), νη ξίδεο ηεο 

εληνπίδνληαη βαζηά κέζα ζην ρξφλν, ζηνπο ζπλεηαηξηζκνχο ηεο αξραίαο Αηγχπηνπ, ζηηο 

«ζξεζθεπηηθέο αδειθφηεηεο» ησλ αξραίσλ Διιήλσλ, θαη ζηηο ζπληερλίεο θαη αδειθφηεηεο 

ησλ Ρσκαίσλ.  

 

Αθφκα θαη ε  ζχιιεςε ηεο «ζχγρξνλεο» έλλνηαο ηεο Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο, 

ρξνλνινγείηαη ήδε απφ ηνλ 19ν αηψλα, φηαλ λέεο ηδέεο (βιέπε Οπηνπηθνί νζηαιηζηέο, 

Ρνηζληέτι,, Ρατθάηδελ, νπιηδε-Νηέιηηο θιπ.), λένη ηχπνη θνξέσλ θαη επηρεηξήζεσλ 

δεκηνπξγήζεθαλ ζπιινγηθά απφ νκάδεο αλζξψπσλ σο απάληεζε ζηα πξνβιήκαηα πνπ 

αληηκεηψπηδαλ ιφγσ ησλ δξαζηηθψλ αιιαγψλ πνπ επέθεξε ε βηνκεραληθή επαλάζηαζε θαη 

γεληθφηεξα ε κεηάβαζε απφ ηε θενπδαξρία ζηνλ θαπηηαιηζκφ θαη ηελ νηθνλνκία ηεο αγνξάο.  

 

Μέρξη ζήκεξα, έρνπλ δηαηππσζεί πνιινί νξηζκνί γηα ην ηη νλνκάδνπκε Κνηλσληθή 

Οηθνλνκία. Παξφια απηά, ν ζαθήο ελλνηνινγηθφο πξνζδηνξηζκφο ηεο έλλνηαο εμαθνινπζεί 

λα παξνπζηάδεη ζνβαξέο αδπλακίεο ιφγσ θπξίσο ηεο θχζεο θαη ηεο πνιππινθφηεηαο ηνπ 

φξνπ. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθή ε θξάζε ηνπ Bruno Roelants ζην ζπλέδξην Κνηλσληθήο 

Οηθνλνκίαο ζηελ Πξάγα ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2002 φηη «θαλέλαο δελ μέξεη πεξί ηίλνο αθξηβψο 

πξφθεηηαη, αιιά φινη μέξνπλ φηη ππάξρεη» (Bruno Roelants, 2002).  



3 

Η Έννοια ηηρ Κοινυνικήρ Οικονομίαρ 

 Παξά ην γεγνλφο φηη δελ ππάξρεη θνηλά απνδεθηφο νξηζκφο γηα ηνλ φξν Κνηλσληθή 

Οηθνλνκία (S.Cace, Arpinte, C.Cace, Cojocaru,, 2011, DIESIS, 2008,2006) , σζηφζν απηφο 

πνπ έρεη δηαηππψζεη ην CIRIEC (International Center of Research and Information on the 

Public, Social and Cooperative Economy) θαίλεηαη λα ζπγθεληξψλεη ηε κεγαιχηεξε 

ζπλαίλεζε ζηνλ Δπξσπατθφ ρψξν. (CIRIEC, 2006, Ναζηνχιαο, 2010). 

 

  χκθσλα κε απηφλ "Κνηλσληθή Οηθνλνκία είλαη ην ζχλνιν ησλ ιδιυηικών, ηςπικά 

ζςγκποηημένυν επηρεηξήζεσλ, κε αςηονομία αποθάζευν θαη ελεςθεπία ζςμμεηοσήρ, πνπ 

έρνπλ δεκηνπξγεζεί γηα ηελ εξςπηπέηηζη ηυν αναγκών ηυν μελών ηοςρ μέζα από ηην αγοπά, 

παξάγνληαο αγαζά θαη παξέρνληαο ππεξεζίεο, αζθάιεηα θαη ρξεκαηνδφηεζε, ε παξαγσγή 

ησλ απνθάζεσλ θαη θάζε δηαλνκή ησλ θεξδψλ ή ησλ πιενλαζκάησλ κεηαμχ ησλ κειψλ, δε 

ζςνδέονηαι άμεζα με ηο κεθάλαιο ή ηιρ ζςνδπομέρ απφ κέξνπο ησλ κειψλ, θάζε έλα απφ ηα 

νπνία έρεη θαη μία τήθο. Η Κνηλσληθή Οηθνλνκία επίζεο πεξηιακβάλεη ηδησηηθνχο, ηππηθά 

ζπγθξνηεκέλνπο νξγαληζκνχο κε απηνλνκία απνθάζεσλ θαη ειεπζεξία ζπκκεηνρήο, πος 

παπάγοςν μη αγοπαίερ ςπηπεζίερ γηα ηα λνηθνθπξηά θαη ηα νπνία πιενλάζκαηα ησλ νπνίσλ, 

δελ κπνξνχλ λα πεξηέιζνπλ ζηελ θαηνρή ησλ νηθνλνκηθψλ παξαγφλησλ πνπ ηνπο 

δεκηνπξγνχλ, ηνπο ειέγρνπλ ή ηνπο ρξεκαηνδνηνχλ" (CIRIEC, 2007, p.20). 

 

Αλαιχνληαο ηνλ νξηζκφ ζηα επηκέξνπο ζηνηρεία ηνπ, δηαθξίλνπκε ηα θπξηφηεξα  

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ  πνπ δηέπνπλ ηε ιεηηνπξγία ησλ Κνηλσληθψλ Δπηρεηξήζεσλ. 

 

Πξφθεηηαη ινηπφλ γηα Ιδησηηθέο (εθηφο ηνπ άκεζνπ θξαηηθνχ ειέγρνπ), ηππηθά 

ζπγθξνηεκέλεο επηρεηξήζεηο (λνκηθά πξφζσπα ή ελψζεηο πξνζψπσλ), κε απηνλνκία 

απνθάζεσλ (απηνδηνίθεηεο, αλεμάξηεηεο, νξίδνπλ δηθέο ηνπο δηνηθήζεηο), κε ειεπζεξία 

ζπκκεηνρήο (αλνηθηέο ζε λέα κέιε). Δπηπιένλ, δεκηνπξγνχληαη γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ 

αλαγθψλ ησλ κειψλ ηνπο (πξνηεξαηφηεηα ε θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ ίδησλ ησλ κειψλ ηνπο 

θαη δεπηεξεπφλησο ην θέξδνο), δξαζηεξηνπνηνχληαη εληφο ηεο αγνξάο (κε φξνπο αγνξάο- νη 

δξαζηεξηφηεηέο ηνπο ελέρνπλ επηρεηξεκαηηθφ ξίζθν), παξάγνπλ αγαζά θαη παξέρνπλ 

ππεξεζίεο (θαιχπηνπλ έλα επξχ θάζκα αγνξαίσλ θαη κε δξαζηεξηνηήησλ), ε παξαγσγή ησλ 

απνθάζεσλ θαη θάζε δηαλνκή ησλ θεξδψλ ή ησλ πιενλαζκάησλ κεηαμχ ησλ κειψλ, δε 
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ζπλδένληαη άκεζα κε ην θεθάιαην ή ηηο ζπλδξνκέο απφ κέξνπο ησλ κειψλ (δελ ππάξρνπλ 

πιεηνςεθηθά παθέηα φπσο ζηηο θιαζζηθέο επηρεηξήζεηο), θάζε κέινο έρεη κία ςήθν 

(επηθξαηεί ε αξρή ηεο δεκνθξαηίαο) θαη δχλαληαη λα παξάγνπλ θαη κε αγνξαίεο ππεξεζίεο. 

 

Ο παξαπάλσ νξηζκφο φρη κφλν νξηνζεηεί ην ρψξν ηεο Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο, 

αιιά ηαπηφρξνλα απνηππψλεη κε ζαθήλεηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη εληφο απηνχ θαη θαινχληαη Κνηλσληθέο Δπηρεηξήζεηο. 

 

Τπάξρνπλ δχν θχξηεο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο σο πξνο ην πνηνη θνξείο αλήθνπλ 

ζηελ Κνηλσληθή Οηθνλνκία. Η Θεζκηθή-Ννκηθή Πξνζέγγηζε θαη ε Καλνληζηηθή πξνζέγγηζε 

(Defourny, 1999). 

 

χκθσλα κε ηελ πξψηε νη θνξείο ηεο Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο κπνξνχλ λα 

νκαδνπνηεζνχλ ζε ηξεηο κεγάιεο θαηεγνξίεο: α) πλεηαηξηζηηθέο Δπηρεηξήζεηο, β) 

«Κνηλσλίεο αιιεινβνήζεηαο» θαη γ) σκαηεία ή Οξγαληζκνί («Δλψζεηο»). 

  

Δικόνα 1 Καηεγνξίεο Κνηλσληθψλ Δπηρεηξήζεσλ - Θεζκηθή-Ννκηθή Πξνζέγγηζε 

  

χκθσλα κε ηελ δεχηεξε, ε θνηλσληθή νηθνλνκία αθνξά ζε νηθνλνκηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλαιακβάλνληαη απφ επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνχο, θπξίσο 

ζπλεηαηξηζκνχο, θνηλσλίεο αιιεινβνήζεηαο θαη ζσκαηεία (ελψζεηο), ε ζηάζε ησλ νπνίσλ 

δηέπεηαη απφ ηηο αθφινπζεο αξρέο: 
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1.   θνπφ έρνπλ θπξίσο ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πξνο ηα κέιε ηνπο ή ηελ 

θνηλσλία, παξά ηελ επηδίσμε θέξδνπο 

2.   Έρνπλ αλεμάξηεηε δηνίθεζε. 

3.   Δθαξκφδνπλ δεκνθξαηηθή δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ. 

4.   Απνδίδνπλ πξνηεξαηφηεηα ζηα άηνκα θαη ηελ εξγαζία έλαληη ηνπ θεθαιαίνπ 

θαηά ηε δηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο 

 

Όζνλ αθνξά ηηο δηαζηάζεηο πνπ δηέπνπλ ηε ιεηηνπξγία ησλ Κνηλσληθψλ 

Δπηρεηξήζεσλ,  ζχκθσλα κε ην EMES είλαη δχν (EMES, 1999): 

1.   Η Δπηρεηξεκαηηθή & Οηθνλνκηθή Γηάζηαζε 

2.   Η Κνηλσληθή Γηάζηαζε 

  

Η Επισειπημαηική και η Οικονομική Διάζηαζη κηαο θνηλσληθήο επηρείξεζεο 

θαιχπηεηαη απφ ηα εμήο θξηηήξηα: 

1.   πλερήο δξαζηεξηνπνίεζε ζε παξαγσγή πξντφλησλ ή θαη παξνρή ππεξεζηψλ 

2.   Τςειφο βαζκφο απηνλνκίαο 

3.   εκαληηθφ επίπεδν νηθνλνκηθνχ ξίζθνπ 

4.   Διάρηζηνο βαζκφο ακεηβφκελεο εξγαζίαο 

 

Η Κοινυνική Διάζηαζη ραξαθηεξίδεηαη απφ: 

1.      αθή ζθνπφ πξνο φθεινο ηεο θνηλσλίαο 

2.      Πξσηνβνπιία πνπ πξνσζείηαη απφ νκάδα πνιηηψλ 

3.      Μηα κεξίδα – κηα ςήθνο   

4.      πκκεηνρηθή θχζε πνπ εκπιέθεη θαη ηα επσθεινχκελα άηνκα  

5.      Πεξηνξηζκέλε δηαλνκή θεξδψλ 

 

Οη θνξείο ηεο Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο δξαζηεξηνπνηνχληαη παξάιιεια κε απηνχο 

ηνπο Ιδησηηθνχ θαη ηνπ Γεκφζηνπ ηνκέα (Defourny, 1999, Galliano, 2003) ρσξίο φκσο ε 

κεηαμχ ηνπο ζρέζε λα είλαη αληαγσληζηηθή (Neamtan, 2009).  
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Πξέπεη λα απνζαθεληζηεί φηη ε έλλνηα ηεο θνηλσληθήο επηρείξεζεο δελ ηαπηίδεηαη 

κε ηελ έλλνηα ηεο θνηλσληθήο θαη αιιειέγγπαο νηθνλνκίαο θαη "δηακνξθψλεηαη, ζηαδηαθά σο 

έλλνηα είδοςρ ππορ γένορ" (Μεηξνζχιε, 2007) Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη ε Κνηλσληθή Οηθνλνκία 

σο επξχηεξνο φξνο πεξηιακβάλεη ηφζν παξαδνζηαθέο κνξθέο φπσο νη πλεηαηξηζκνί θαη νη 

Με Κεξδνζθνπηθνί Οξγαληζκνί φζν θαη πην ζχγρξνλεο φπσο νη Κνηλσληθέο Δπηρεηξήζεηο. Ο  

Defourny, ζέινληαο λα απνδψζεη φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξα ηε ζρέζε ησλ Κνηλσληθψλ 

Δπηρεηξήζεσλ κε ηνπο παξαδνζηαθνχο θνξείο ηεο Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο, ηηο ηνπνζεηεί 

αλάκεζα ζηνπο πλεηαηξηζκνχο θαη ηνπο Με Κεξδνζθνπηθνχο Οξγαληζκνχο (Defourny, 

2004). 

 

Δικόνα 2 Κνηλσληθέο Δπηρεηξήζεηο (Πεγή: Defourny, 2004)   

 

Σα βαζηθά ζεκεία δηάθξηζεο Με Κεξδνζθνπηθψλ Οξγαληζκψλ θαη Κνηλσληθψλ 

Δπηρεηξήζεσλ είλαη ε ηδηαίηεξε έκθαζε πνπ δίλνπλ νη ηειεπηαίεο ζηηο δεκνθξαηηθέο 

δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ  θαζψο θαη ζηε δηαλνκή κέξνπο ησλ θεξδψλ . Σν γεγνλφο φηη 

νη Με Κεξδνζθνπηθνί Οξγαληζκνί δελ δηαλέκνπλ ηα θέξδε ζηα κέιε ηνπο απηφκαηα 

πεξηνξίδεη ην ζπλεηαηξηζηηθφ ζηνηρείν θαη ηνλ ραξαθηήξα αιιεινβνήζεηαο πνπ δηέπεη ηελ 

ιεηηνπξγία ησλ Κνηλσληθψλ Δπηρεηξήζεσλ (Defourny, 2000). 

 

Η Κοινυνική Οικονομία και Κοινυνικέρ Δπισειπήζειρ ζηην Δςπώπη 
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Η Κνηλσληθή Οηθνλνκία απνηειεί έλα νινέλα θαη πην ζεκαληηθφ θνκκάηη ηνπ 

ζπλφινπ ηεο Δπξσπατθήο Οηθνλνκίαο (Evans & Syrett, 2007). Οη Κνηλσληθέο Δπηρεηξήζεηο 

ζπκβάιινπλ ζηελ δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο (Galera, 2009, Neamtan, 2009, OECD, 

2007, Comedia, 2005), ζε κηα νξζνινγηθφηεξε αμηνπνίεζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ ζε ηνπηθφ 

επίπεδν (Galera, 2009) πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο γεληθνχ ελδηαθέξνληνο ηηο νπνίεο δελ κπνξεί 

(γηα δηαθφξνπο ιφγνπο) λα παξάζρεη νχηε ν δεκφζηνο νχηε ν ηδησηηθφο ηνκέαο ( Galera, 

2009), παξέρνπλ λέεο θαηλνηφκεο ππεξεζίεο (Neamtan, 2009, OECD, 2007, Comedia, 2005) 

ή ζπλεηζθέξνπλ ζηελ βειηίσζε ήδε παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ (Neamtan, 2009, OECD, 

2007), εληζρχνπλ ηε ζπλεξγαηηθφηεηα θαη ηηο ζπκπξάμεηο (Comedia, 2005) ηελ πεξηθεξεηαθή 

θαη ηνπηθή αλάπηπμε (Neamtan, 2009, OECD, 2007), ηελ θνηλσληθή ζπλνρή  (Galera, 2009) 

θαζψο θαη ηελ αλάπηπμε ηεο πεξηβαιινληηθήο ζπλείδεζεο θαη ηεο έλλνηαο ηνπ εζηθνχ 

εκπνξίνπ. (Neamtan, 2009, OECD, 2007)  

 

ε καθξννηθνλνκηθφ επίπεδν ηα παξαγσγηθά απνηειέζκαηα ησλ θνηλσληθψλ 

επηρεηξήζεσλ ζπλεηζθέξνπλ ζηε κεηαξξχζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο πξφλνηαο, 

ιεηηνπξγνχλ αλαδηαλεκεηηθά κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ θνηλσληθψλ νκάδσλ, ελζαξξχλνπλ ηελ 

θνηλσληθή θαηλνηνκία θαη δεκηνπξγνχλ επθαηξίεο απαζρφιεζεο. (Borzaga θαη Santuari 

2003). 

 

Μπνξεί λα πεη θαλείο φηη νη εμειίμεηο κε βάζε ηνπο αξηζκνχο θαη ηα πνζνζηά είλαη 

αξθεηά εληππσζηαθέο. χκθσλα κε ην REVES ν ηνκέαο ηεο Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο ζηε 

Γαιιία αληηπξνζσπεχεη ην 12% ηνπ ΑΔΠ θαη απαζρνιεί ην 12% ηνπ εξγαηηθνχ ηεο 

δπλακηθνχ, ζηελ Ιζπαλία ην 14% ηνπ ΑΔΠ θαη ην 18% ηνπ εξγαηηθνχ ηεο δπλακηθνχ. ηελ 

Ιηαιία νη θνηλσληθνί ζπλεηαηξηζκνί έρνπλ θηάζεη ηνπο 7000, απαζρνινχλ 223.000 άηνκα κε 

κηζζσηή ζρέζε εξγαζίαο, 31.000 εζεινληέο θαη αθαζάξηζηα έζνδα άλσ ησλ 5 δηζ.επξψ. 

πλνιηθά απαζρνιεί ζηελ Δπξψπε,  πάλσ απφ 11 εθαηνκκχξηα κηζζσηνχο, πεξίπνπ 6% ηνπ 

ελεξγνχ πιεζπζκνχ ηεο Έλσζεο. Χζηφζν,  εκθαλίδεηαη ζρεηηθά πεξηνξηζκέλε ζηα λέα θξάηε 

κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, κε ειάρηζηεο εμαηξέζεηο (CIRIEC, 2007). 

 

 Η Κνηλσληθή Οηθνλνκία σο έλλνηα είλαη ηδηαίηεξα απνδεθηή ζε ρψξεο φπσο ε  

Γαιιία, ε Ιηαιία, ε Πνξηνγαιία, ε Ιζπαλία, ην Βέιγην, ε Ιξιαλδία θαη ε νπεδία ελψ ρψξεο 
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κε κέζν επίπεδν απνδνρήο είλαη: ε Κχπξνο, ε Γαλία, ε Φηλιαλδία, ε Διιάδα, ην 

Λνπμεκβνχξγν, ε Λεηνλία, ε Μάιηα, ε Πνισλία θαη ην Ηλσκέλν Βαζίιεην. ε απηέο ν  φξνο 

ζπλππάξρεη κε άιιεο έλλνηεο, φπσο κε θεξδνζθνπηθφ ηνκέαο, ηξηηνγελήο ηνκέαο, θαη 

θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο. Υψξεο κε πεξηνξηζκέλε ή θακία αλαγλψξηζε ηνπ φξνπ είλαη  

Απζηξία, ε Γεκνθξαηία ηεο Σζερίαο, ε Δζζνλία, ε Γεξκαλία, ε Οπγγαξία, ε Ληζνπαλία, νη 

Κάησ Υψξεο, θαη ε ινβελία (CIRIEC, 2008). 

 

Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ ηα πνζνζηά απαζρφιεζεο ζε ζρέζε κε ηε ζπλνιηθή 

απαζρφιεζε. Οιιαλδία, Ιξιαλδία, Γαιιία, Φηλιαλδία εκθαλίδνπλ ηα πςειφηεξα πνζνζηά 

ελψ ε ρψξα καο βξίζθεηαη ζηελ 22ε ζέζε απφ ηηο ζπλνιηθά 25.  Ίδηα ε εηθφλα θαη φζνλ 

αθνξά ην πνζνζηφ κηζζσηήο εξγαζίαο ζηελ Κνηλσληθή Οηθνλνκία ζε ζρέζε κε ην ζχλνιν 

ηεο κηζζσηήο εξγαζίαο ζηα θξάηε-κέιε, κε ηελ Οιιαλδία, Γαιιία, Ιξιαλδία θαη Φηλιαλδία 

λα είλαη ζηηο πξψηεο ζέζεηο θαη ηελ Διιάδα πάιη ζηελ 22ε ζέζε. 

 

Παξά ηηο παξαπάλσ απνγνεηεπηηθέο επηδφζεηο ηεο ρψξαο καο, εληνχηνηο, απφ ηε 

δεθαεηία ηνπ ’80 θαη κεηά, ηδηαίηεξα δε ηηο δχν ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, παξαηεξείηαη αχμεζε 

ηνπ αξηζκνχ νξγαλψζεσλ θαη ησλ λέσλ δξαζηεξηνηήησλ ζην ρψξν ηεο θνηλσληθήο θαη 

αιιειέγγπαο νηθνλνκίαο (Πξφηαζε Γεκηνπξγίαο Πιαηζίνπ-EQUAL). 

 

ηελ Διιάδα,  νη θαηεγνξίεο ησλ θνξέσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Κνηλσληθή 

Οηθνλνκία κε βάζε ηελ χπαξμε ή φρη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ θαζψο θαη ηνλ 

επηρεηξεκαηηθφ πξνζδηνξηζκφ ηνπο είλαη νη εμήο (Μπηηζάλε Δ., Μαπξέαο Κ., Σζνχληαο Κ. 

2003):  

1. θνξείο πνπ ηθαλνπνηνχλ ηα θιαζζηθά-παξαδνζηαθά θξηηήξηα ηνπ ηξίηνπ ηνκέα 

(κε θεξδνζθνπηθνί θνξείο,  δεκνθξαηηθή ιήςε απνθάζεσλ,  εζεινληηζκφο)  ρσξίο 

ππνρξεσηηθά άκεζν νηθνλνκηθφ αληηθείκελν  (παξαγσγή ππεξεζηψλ ή πξντφλησλ), 

2. θνξείο θαη εηαηξηθά ζρήκαηα πνπ αλαπηχζζνπλ πξσηνβνπιίεο γηα έληαμε ζηελ 

απαζρφιεζε αηφκσλ απνθιεηζκέλσλ απφ ηελ αγνξά εξγαζίαο,  πινπνηψληαο 

δξαζηεξηφηεηεο κε νηθνλνκηθφ πεξηερφκελν  (πξνγξάκκαηα θαηαπνιέκεζεο απνθιεηζκνχ, 

Horizon, Now, Youthstart, Ιntegra, Φπραξγψο), 
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3. θνξείο θαη εηαηξηθά ζρήκαηα κε ζαθή πξννξηζκφ ηελ αλάπηπμε ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο απφ κεηνλεθηηθέο νκάδεο πιεζπζκνχ ή ζε κεηνλεθηηθέο γεσγξαθηθέο 

πεξηνρέο (Κ.Π LEADER θ.ά.), 

4. νξγαλψζεηο θαη δνκέο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη ηνπ θαηαλαισηή,  θνξείο πνπ αλαπηχζζνπλ πξσηνβνπιίεο γηα ηε 

βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο θαη ηελ παξνρή θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ.   

Η Θεζμική παπέμβαζη ηηρ Κενηπικήρ Δξοςζίαρ με ηην τήθιζη ηος Νόμος 

 

 Με ην ζρέδην λφκνπ γηα ηελ Κνηλσληθή Οηθνλνκία επηρεηξείηαη κηα πξψηε 

ζεζκνζέηεζε ηνπ ρψξνπ. Χο θνξέαο Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο ζεζπίδεηαη ε Κνηλσληθή 

πλεηαηξηζηηθή Δπηρείξεζε (Κνηλ..Δπ.). ηφρνο κηαο Κνηλ..Δπ. κπνξεί λα είλαη ε έληαμε 

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

Πιεζπζκνχ (Κοινυνικέρ Σςνεηαιπιζηικέρ Επισειπήζειρ Ένηαξηρ), β) ε παξαγσγή θαη παξνρή 

πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ θνηλσληθνχ-πξνλνηαθνχ ραξαθηήξα (Κοινυνικέρ Σςνεηαιπιζηικέρ 

Επισειπήζειρ Κοινυνικήρ Φπονηίδαρ), θαη γ) ε πξνψζεζε δξάζεσλ πνπ αθνξνχλ ζην ηνπηθφ 

θαη ζπιινγηθφ ζπκθέξνλ,  ηελ πξνψζεζε ηεο απαζρφιεζεο,  ηελ ελδπλάκσζε ηεο ηνπηθήο ή 

πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο,  ηελ παξαγσγή θαη παξνρή πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ 

(πνιηηηζκφο,  πεξηβάιινλ,  νηθνινγία,  εθπαίδεπζε,  παξνρέο θνηλήο σθέιεηαο,  αμηνπνίεζε 

ηνπηθψλ πξντφλησλ,  δηαηήξεζε παξαδνζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη επαγγεικάησλ θ.α.) θαη 

ηελ ελδπλάκσζε θαη αλάπηπμε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο (Κοινυνικέρ Σςνεηαιπιζηικέρ 

Επισειπήζειρ Σςλλογικού Σκοπού) . 

 

Σξία ζεκεία δηακνξθψλνπλ, ζε κεγάιν βαζκφ, ην ξφιν θαη ηηο λέεο δπλαηφηεηέο 

ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ζηα πιαίζηα ηνπ λφκνπ, ηα νπνία παξαζέηνπκε παξαθάησ: 

 

Σν πξψην είλαη φηη ε ζπκκεηνρή ησλ ΟΣΑ θαη ησλ ΝΠΓΓ πνπ ππάγνληαη ζε απηνχο 

δελ επηηξέπεηαη παξά κφλνλ θαηφπηλ εγθξίζεσο ηνπ επνπηεχνληνο θνξέα θαη κφλν ζηελ 

πεξίπησζε ζπκκεηνρήο ζε Κνηλ..Δπ. Έληαμεο. Μπνξνχκε λα ππνζέζνπκε φηη  ε πξφζεζε 

ηνπ λνκνζέηε απνβιέπεη ζην λα πεξηνξίζεη ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ΟΣΑ θαη ΝΠΓΓ, γηα 
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ιφγνπο, πξνθαλψο ή πηζαλψο, δηαθάλεηαο ψζηε λα αληηκεησπηζηνχλ απνηειεζκαηηθφηεξα 

θαηλφκελα αλάπηπμεο πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ δήκσλ θαη θνξέσλ.  

 

Έλα δεχηεξν ζεκείν είλαη φηη νη Κνηλ..Δπ.. σο ζπκβαιιφκελνη, δχλαληαη λα 

ζπλάπηνπλ πξνγξακκαηηθέο ζπκθσλίεο κε αληηζπκβαιιφκελνπο ην δεκφζην ή ηνλ επξχηεξν 

δεκφζην ηνκέα θαη ηνπο νξγαληζκνχο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο πξψηνπ θαη δεχηεξνπ βαζκνχ. 

Δδψ, επηρεηξείηαη, θαηά ηα θαηλφκελα, ε ζεζκνζέηεζε ελφο λένπ πιαηζίνπ αλάπηπμεο 

ζπκπξάμεσλ κεηαμχ Κνηλσληθψλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Ο.Σ.Α., γεγνλφο πνπ δεκηνπξγεί 

ελδηαθέξνπζεο ζπλζήθεο σο πξνο ηνλ ηξφπν θαη ην βαζκφ εκπινθήο ησλ πξψησλ ζηα λέα 

απηά ζρήκαηα ζπλεξγαζηψλ.  

 

Οη πξνγξακκαηηθέο ζπκθσλίεο - θαη εδψ εξρφκαζηε ζην ηξίην ζεκείν - 

πξαγκαηνπνηνχληαη κέζσ ησλ Δημοζίυν Σςμβάζευν Αναθοπάρ πνπ πξνβιέπεη ν λφκνο θαη 

γηα ηε ζχλαςή ησλ νπνίσλ νη αλαζέηνπζεο αξρέο πξνβιέπνπλ ηε ζπκκεηνρή θνξέσλ ηεο 

Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο ζηελ εθηέιεζή ηνπο. Δδψ, φκσο, ζεκεηψλνπκε ην εμήο παξάδνμν. 

Δλψ ν λφκνο δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο δήκνπο λα ζπκπξάηηνπλ κε Κνηλσληθέο 

Δπηρεηξήζεηο, νχηε νη κελ νχηε νη δε εθπξνζσπνχληαη ζηελ ελλεακειή επηηξνπή γηα ηελ 

εθαξκνγή ηνπ Οινθιεξσκέλνπ ρεδίνπ Δλζσκάησζεο Πνιηηηθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 

Κνηλσληθήο Αλαθνξάο. Αληίζεηα, ζπζηήλεηαη κηα πνιπκειήο δηππνπξγηθή επηηξνπή κε 

εθπξφζσπν αθφκα θαη απφ ην ππνπξγείν Άκπλαο, ζηελ νπνία είλαη ραξαθηεξηζηηθή ε 

απνπζία ησλ άκεζα ελδηαθεξνκέλσλ.  

 

Σν παξαπάλσ παξάδνμν εληζρχεηαη αθφκα πεξηζζφηεξν εάλ ιάβνπκε ππφςε φηη 

πιήζνο άξζξσλ ηνπ Καιιηθξάηε (άξζξα 78, 83, 85, 96, 101, 178 & 202) αιιά θπξίσο ην 

άξζξν 76 πνπ ζεζπίδεη ηελ Γεκνηηθή Δπηηξνπή Γηαβνχιεπζεο θηλείηαη πξνο ηελ αθξηβψο 

αληίζεηε θαηεχζπλζε. πγθεθξηκέλα ην άξζξν 76 δεκηνπξγεί ηηο πξνυπνζέζεηο γηα αλάπηπμε 

ζπλεξγεηψλ κεηαμχ Σ.Α. θαη Φνξέσλ ηεο Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο κε ηξφπν δεκνθξαηηθφ θαη 

ζπκκεηνρηθφ, κε απεπζείαο εθπξνζψπεζε θαη δηαβνχιεπζε φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ 

ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο. Σν άξζξν φκσο γηα ηα Οινθιεξσκέλα ρέδηα Δλζσκάησζεο 

Πνιηηηθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ Κνηλσληθήο Αλαθνξάο ηνπ λφκνπ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε 
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ην πλεχκα ησλ πξνεγνπκέλσλ άξζξσλ ηνπ Καιιηθξάηε αιιά θαη κε ηε γεληθφηεξε 

θηινζνθία ηεο απνθεληξσκέλεο δηνίθεζεο θαη ηεο ζπκκεηνρηθήο δεκνθξαηίαο. 

Κπιηική αποηίμηζη ηος νόμος για ηην Κοινυνική Οικονομία 

 

Ο λφκνο γηα ηελ Κνηλσληθή Οηθνλνκία, παξνπζηάδεη ζνβαξέο αδπλακίεο ηηο νπνίεο 

ζα πξνζπαζήζνπκε λα ζπλνςίζνπκε παξαθάησ: 

 

1. Τηνζεηείηαη έλαο γεληθφο, αζαθήο θαη αλεπαξθήο νξηζκφο ηεο Κνηλσληθήο 

Οηθνλνκίαο ν νπνίνο επηδέρεηαη πνιιψλ εξκελεηψλ σο πξνο ην πνηνη θνξείο αλήθνπλ 

ζε απηήλ. 

2. Πεξηνξίδεη ηε δξάζε «απφ ηα θάησ». Σν θεληξηθφ θξάηνο κέζα απφ ηηο  πηπρέο ηνπ 

λφκνπ θαίλεηαη λα επηδηψθεη λα θξαηήζεη ππφ έιεγρν ηελ φιε δηαδηθαζία θαη ηηο 

θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο ινηπνχο θνξείο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο ζε νκεξεία, 

δίλνληαο έκθαζε ζηηο απνθιεηζηηθά θπβεξλεηηθέο επηηξνπέο ειέγρνπ πνπ δηνξίδεη. 

3. Σίζεηαη δήηεκα βησζηκφηεηαο ησλ Κνηλσληθψλ Δπηρεηξήζεσλ κηα θαη δίλεηαη έκθαζε 

θπξίσο ζηελ θξαηηθή ρξεκαηνδφηεζε (Σακείν Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο θιπ). 

4. Πξνσζείηαη κηα πεξηζζφηεξν αθαηξεηηθή πξνζέγγηζε ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο κε 

βαζηθφ ζηφρν ηελ παξνρή θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ θαη ηελ εξγαζηαθή έληαμε αηφκσλ 

πνπ αλήθνπλ ζε εππαζείο θνηλσληθέο νκάδεο κέζα απφ ηε δξαζηεξηνπνίεζε ησλ 

θνξέσλ ηεο. Όκσο παξαθάκπηεηαη επηκειψο ε δπλαηφηεηα δξαζηεξηνπνίεζεο ζην 

αγνξαίν ηκήκα. Γίλεη ηελ εληχπσζε φηη ε θνηλσληθή νηθνλνκία δελ εηζρσξεί ζε 

αγνξαίεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ζπλεπψο ν ραξαθηήξαο ηεο είλαη πεξηζζφηεξν 

ππνιεηκκαηηθφο ζε ζρέζε κε ηελ νηθνλνκία ηεο αγνξάο. Τπελζπκίδνπκε ηνλ νξηζκφ 

ηνπ CIRIEC πνπ παξαζέζακε παξαπάλσ ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν νη θνηλσληθέο 

επηρεηξήζεηο "δξαζηεξηνπνηνχληαη εληφο ηεο αγνξάο θαη παξάγνπλ αγαζά θαη 

παξέρνπλ ππεξεζίεο". 

5. Υξεζηκνπνηείηαη επηκειψο ε ιέμε «ηδίσο» ζηελ πεξηγξαθή ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

ζπιινγηθνχ ζθνπνχ  («ηδίσο νη πνιηηηζηηθέο, νη πεξηβαιινληηθέο, νη νηθνινγηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ε αμηνπνίεζε θαη αλάδεημε ηνπηθψλ πξντφλησλ,  ε παξνρή 
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θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ») ε ρξήζε ηεο νπνίαο φκσο πξνθαιεί ζχγρπζε σο πξνο ην 

πεδίν εθαξκνγήο.  

6. Γηαθξίλεη ηηο εππαζείο θνηλσληθέο νκάδεο ζε "επάισηεο" θαη "εηδηθέο". ηηο εηδηθέο 

κάιηζηα εληάζζεηαη ζρεδφλ ην ζχλνιν ησλ αλέξγσλ θάηη ην νπνίν δεκηνπξγεί 

ζνβαξέο παξαλνήζεηο, γηαηί είλαη θνηλψο απνδεθηφ φηη νη άλεξγνη ζην ζχλνιφ ηνπο 

ζεσξνχληαη εππαζήο νκάδα. Σν πξφβιεκα κεηαηνπίδεηαη πηα ζε απηνχο, σο δηθφ ηνπο 

θαη φρη σο πξφβιεκα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ίδηαο ηεο αγνξάο θαη ησλ αζθνπκέλσλ 

πνιηηηθψλ. Οη άλεξγνη πεξηζσξηνπνηνχληαη, θηλδπλεχνπλ λα κεηαηξαπνχλ ζε κηα 

ππνδεέζηεξε θαηεγνξία εξγαδνκέλσλ κε ειάρηζηα εξγαζηαθά δηθαηψκαηα έλαληη ησλ 

«θαλνληθψλ εξγαδνκέλσλ»,  ειινρεχεη ν θίλδπλνο δηακφξθσζεο κηαο αγνξάο κε 

εξγαδνκέλνπο δχν ηαρπηήησλ θαη αληηκεησπίδεηαη ην πξφβιεκα ηεο αλεξγίαο κε ηηο 

γλσζηέο πξνλνηαθνχ ηχπνπ πξαθηηθέο πνπ δελ αληηκεησπίδνπλ ην πξφβιεκα ζηε ξίδα 

ηνπ νχηε θαη δεκηνπξγνχλ βηψζηκεο ζέζεηο εξγαζίαο. 

7. Η πξνζέγγηζε ηνπ λνκνζρεδίνπ είλαη κνλνδηάζηαηε θαη ειιηπήο κηα θαη 

αληηιακβάλεηαη ηελ Κνηλσληθή Οηθνλνκία κφλν σο «νηθνλνκία έληαμεο» ησλ 

θησρφηεξσλ ζηξσκάησλ ηνπ πιεζπζκνχ θαη θαηαπνιέκεζεο ηεο θηψρεηαο 

αγλνψληαο ηνλ αλαπηπμηαθφ ηεο ραξαθηήξα. 

8. Απνπζία δηαβνχιεπζεο κε ηνπο παξαδνζηαθνχο θνξείο ηεο Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο 

ζηελ ρψξα καο. 

9. Η ζπκκεηνρή ησλ Ν.Π.Γ.Γ. κπνξεί λα απνδεηρζεί επλντθφ πεδίν αλάπηπμεο 

πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ εάλ δελ ππάξρνπλ ζαθή αληηθεηκεληθά θξηηήξηα πξφζιεςεο 

αλέξγσλ. 

10. Σα πνζνζηά δηαλνκήο θεξδψλ είλαη πεξηνξηζηηθά θαη πηζαλψλ λα κελ αληαλαθινχλ 

ηε δπλακηθή θαη ηνπο νηθνλνκηθνχο πεξηνξηζκνχο πνιιψλ θνξέσλ.  

 

Νέερ Γςναηόηηηερ και Πποοπηικέρ 

 

Μνινλφηη, ν λφκνο γηα ηελ Κνηλσληθή Οηθνλνκία παξνπζηάδεη ζεκαληηθά ελ γέλεη 

πξνβιήκαηα, ελ ηνχηνηο, κπνξεί λα πεη θαλείο φηη δεκηνπξγεί λέεο δπλαηφηεηεο ζπλεξγαζίαο 

ηεο Σ.Α. κε Κνηλσληθέο Δπηρεηξήζεηο ζε έλα επξχ θάζκα δξαζηεξηνηήησλ ηηο νπνίεο ζα 

επηρεηξήζνπκε λα παξαζέζνπκε παξαθάησ. 
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Η ζπκκεηνρή ησλ Κνηλ..Δπ. Έληαμεο, Κνηλσληθήο Φξνληίδαο θαη πιινγηθνχ 

θνπνχ ζην ζεζκφ ησλ πξνγξακκαηηθψλ ζπκβάζεσλ παξνπζηάδεη ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα 

ηφζν γηα ηηο Κνηλσληθέο Δπηρεηξήζεηο νη νπνίεο έρνπλ κηα κνλαδηθή επθαηξία λα 

δξαζηεξηνπνηεζνχλ άκεζα ζην πεδίν  εθαξκνγήο ησλ θαηαζηαηηθψλ ηνπο δξαζηεξηνηήησλ 

φζν θαη γηα ηελ Σ.Α. ε νπνία βξίζθεηαη ζηε ζέζε λα έρεη ζηε δηάζεζή ηεο αλζξψπηλν 

δπλακηθφ γηα λα θαιχςεη θελά ζηελ άζθεζε ηεο θνηλσληθήο ηεο πνιηηηθήο πνπ απνξξένπλ 

απφ έιιεηςε πφξσλ, θαηάξγεζε θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ  ή ζηειερηαθή αλεπάξθεηα. Δηδηθά 

φζνλ αθνξά πξνγξάκκαηα έληαμεο, ε Σ.Α. έρεη ήδε κεγάιε εκπεηξία απφ δξάζεηο πνπ έρνπλ 

πινπνηεζεί έσο ζήκεξα απφ ηελ ίδηα θαη σο εθ ηνχηνπ κπνξεί λα πξνβεί ζε απνηειεζκαηηθφ 

ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ πξνγξακκάησλ ηα νπνία ζα αλαιακβάλνληαη εμ’ νινθιήξνπ απφ 

Κνηλσληθέο Δπηρεηξήζεηο ή κε ηε ζπκκεηνρή ησλ δήκσλ κέζσ ησλ Ν.Π.Γ.Γ. ηνπο. 

 

Η δπλαηφηεηα ππνγξαθήο ζπκβάζεσλ κε Κνηλ..Δπ., δεκηνπξγεί πξνυπνζέζεηο γηα 

απνηειεζκαηηθή νξηδφληηα ζπλεξγαζία θνξέσλ θαη Σ.Α. Ο ξφινο ησλ δήκσλ ζην θνκκάηη 

ηνπ ζρεδηαζκνχ, ηεο θαηαλνκήο πφξσλ θαη ηεο πινπνίεζεο ησλ πξνγξακκάησλ θνηλσληθήο 

πνιηηηθήο θξίλεηαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο κηα θαη απφ φια ηα παξαπάλσ θξίλεηαη θαηά κεγάιν 

πνζνζηφ ε επηηπρία ηνπο. 

 

Με ζθνπφ ηελ θαιχηεξε απνηχπσζε ηεο θνηλσληθν-νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ζε θάζε 

δήκν, θξίλεηαη ζθφπηκε ε εθπφλεζε κειεηψλ ζε ηνπηθφ επίπεδν γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ 

δπλαηνηήησλ δεκηνπξγίαο λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο ζηνλ ηνκέα ηεο θάιπςεο ηνπηθψλ 

θνηλσληθψλ αλαγθψλ θαη ηεο αλάπηπμεο βηψζηκσλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ (ππεξεζίεο 

θαη παξαγσγή) ζηνπο ηνκείο ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο. 

 

Οη δήκνη έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα ζπλεξγαζίαο κε ηα θαηά ηφπνπο γξαθεία ηνπ ΟΑΔΓ  

γηα ηελ ζηήξημε ησλ Κνηλ..Δπ. Έληαμεο. Απηά ηα ζρήκαηα ζπλεξγαζίαο κπνξνχλ λα 

επεθηαζνχλ θαη κε ηε ζπκκεηνρή εξγαηηθψλ θέληξσλ ή άιισλ θνηλσληθψλ θνξέσλ,  γηα ηελ 

αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ ζε ηνκείο φπσο ην πεξηβάιινλ, ε πνηφηεηα δσήο, ν πνιηηηζκφο θαη 

ν ηνπξηζκφο. Σερλνγλσζία κπνξεί λα αλαδεηεζεί εθηφο απφ ηε ρψξα καο θαη ζε επξσπατθφ 

επίπεδν κηα θαη νη Κνηλσληθέο Δπηρεηξήζεηο Έληαμεο, γλσζηέο σο Wises (Work Integration 
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Social Enterprises) έρνπλ αλαπηπρζεί ηδηαίηεξα ζην εμσηεξηθφ θαη ππάξρεη εκπεηξία σο πξνο 

ηηο θαιέο πξαθηηθέο θαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Τπάξρεη επίζεο ε δπλαηφηεηα 

δηαδεκνηηθψλ ζπλεξγαζηψλ γηα ηε δηάδνζε θαιψλ πξαθηηθψλ πνπ έρνπλ εθαξκνζηεί κε 

επηηπρία ζε φιε ηελ Διιάδα. 

 

Γεκηνπξγνχληαη πξνυπνζέζεηο νξγάλσζεο ζε ζπζηεκαηηθή βάζε ζεκαηηθψλ δξάζεσλ 

ζε ζπλεξγαζία κε Κνηλσληθέο Δπηρεηξήζεηο πιινγηθνχ θνπνχ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε 

ηνκείο φπσο ην πεξηβάιινλ, ν πνιηηηζκφο θαη ν ηνπξηζκφο κε ζθνπφ ηελ ηνπξηζηηθή 

αλάπηπμε θαη αμηνπνίεζε ησλ δήκσλ θαη ησλ πεξηθεξεηψλ. 

 

Γηαγξάθνληαη επίζεο λέεο δπλαηφηεηεο γηα θνηλή δξαζηεξηνπνίεζε Ο.Σ.Α. θαη 

Κνηλσληθψλ πλεηαηξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε επηκέξνπο κνξθψλ 

ηνπξηζκνχ φπσο ν αγξνηνπξηζκφο ή ν νηθνηνπξηζκφο πφιεο, ν ζξεζθεπηηθφο ηνπξηζκφο, ν 

ζπλεδξηαθφο θιπ. 

 

Οη δήκνη έρνπλ ηε δπλαηφηεηα ζχκπξαμεο κε Κνηλσληθέο πλεηαηξηζηηθέο 

Δπηρεηξήζεηο πιινγηθνχ θνπνχ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηα πνιηηηζηηθά γηα ηελ 

δηνξγάλσζε εθδειψζεσλ, θεζηηβάι, ζπλαπιηψλ, γηνξηψλ, ζεαηξηθψλ παξαζηάζεσλ θιπ. 

θαζψο θαη ίδξπζεο Γξαθείνπ Τπνζηήξημεο Κνηλσληθψλ Δπηρεηξήζεσλ θαη ινηπψλ θνξέσλ 

Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο ζην νπνίν ζα ηεξείηαη βάζε δεδνκέλσλ κε φιεο ηνπο θνξείο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη εληφο ηνπ δήκνπ.  

 

Η πξνψζεζε ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ Κνηλσληθψλ Δπηρεηξήζεσλ ηφζν εληφο ηνπ 

δήκνπ φζν θαη δηαδεκνηηθά κπνξεί λα γίλεη κέζσ ελδηάκεζσλ θνξέσλ φπσο π.ρ. ηεο ΚΔΓΔ. 

 

Οη Ο.Σ.Α. κπνξνχλ κέζσ ενημεπυηικών ζςνανηήζευν γχξσ απφ ηηο δξάζεηο ησλ 

θνξέσλ θαη ηηο δπλαηφηεηεο ζπκκεηνρήο ζε απηνχο θαζψο θαη κέζσ διοπγάνυζηρ ζςνεδπίυν 

θαη ημεπίδυν λα εληζρχνπλ ην επίπεδν πιεξνθφξεζεο θαη ζπκκεηνρήο ζε ηνπηθφ επίπεδν. 

 

Μία θαιή πξαθηηθή ζα ήηαλ ε δεκηνπξγία δπλακηθνχ Ιnternet portal κε ζθνπφ ηελ 

ελεκέξσζε αιιά θαη ηε  δηαβνχιεπζε, κε δπλαηφηεηα ζπλερνχο ελεκέξσζεο φζνλ αθνξά ηηο 
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δξαζηεξηφηεηεο ή ηα πξνγξάκκαηα ηνπ δήκνπ θαη ησλ Κνηλσληθψλ Δπηρεηξήζεσλ αιιά θαη 

δπλαηφηεηα δηαιφγνπ κε ηνπο δεκφηεο γχξσ απφ πξνβιήκαηα, πξνηάζεηο θαη ζρφιηα.  

Αληηπξνζψπεπζε ζε ηζηνζειίδεο κοινυνικήρ δικηύυζηρ κε ζθνπφ ηελ πξνβνιή ησλ δξάζεσλ 

θαη ηελ έγθαηξε ελεκέξσζε ησλ δεκνηψλ. 

 

Άιιε κία δπλαηφηεηα πνπ πξέπεη λα ιεθζεί ζνβαξά ππφςε είλαη ε πξνψζεζε ηεο 

δηθηχσζεο ησλ αλαπηπμηαθψλ εηαηξηψλ ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρεη ε Σ.Α.. Δπίζεο, ε αξιοποίηζη 

ακινήηυν κέζσ εηδηθά ζρεδηαζκέλσλ πξνγξακκάησλ θαη ρξήζε ηνπο είηε σο θνηηίδεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο γηα Κνηλσληθέο πλεηαηξηζηηθέο Δπηρεηξήζεηο είηε σο καηοικίερ με πολύ 

σαμηλό μίζθυμα ζε οικογένειερ με παπάλληλη θέζπιζη κοινυνικών κπιηηπίυν. 

 

Γεκηνπξγνχληαη νη πξνυπνζέζεηο γηα ζπλεξγαζία κε Κνηλ..Δπ. Φξνληίδαο γηα 

παποσή ςπηπεζιών τςσοκοινυνικήρ μέπιμναρ ζε δεκφηεο αιιά θαη ζε ππεξεζίεο πνπ 

αθνξνχλ ζε ππνζηήξημε εππαζψλ θνηλσληθψλ νκάδσλ φπσο απηέο νξίδνληαη ζην 

λνκνζρέδην.  

 

Γηακνξθψλνληαη θαηάιιειεο ζπλζήθεο γηα ζηήξημε θαη αλάπηπμε αγνξψλ ηνπηθψλ 

πξντφλησλ πνπ ζα δηαηίζεληαη απεπζείαο απφ ηνπο παξαγσγνχο ή απφ Κνηλ..Δπ. Έληαμεο ή 

πιινγηθνχ θνπνχ ρσξίο κεζάδνληεο. 

 

Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε πξννπηηθή κειέηεο ησλ δπλαηνηήησλ γηα ίδξπζε Ηζηθψλ 

Σξαπεδψλ ή Υξνλνηξαπεδψλ γηα ζηήξημε ηεο Κνηλσληθήο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο ζε 

ζπλεξγαζία κε ήδε ππάξρνπζεο δνκέο ηνπ εμσηεξηθνχ θαζψο θαη ε ζχκπξαμε κε Κνηλ..Δπ. 

πιινγηθνχ θνπνχ κε ζθνπφ ηελ παξνρή εθπαηδεπηηθψλ ππεξεζηψλ κέζσ ζεκηλαξίσλ ζε 

δεκφηεο π.ρ. βαζηθέο δεμηφηεηεο ζηε ρξήζε ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, ζεκηλάξηα 

απηνθαηαλάισζεο θιπ.  

 

Σέινο, Μνληεινπνίεζε θαη πξνηππνπνίεζε παξεκβάζεσλ 

 

Γςζκολίερ και Δμπόδια 
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Αλαθεξζήθακε ήδε ζηελ θξηηηθή γχξσ απφ ην λφκν θαζψο θαη ζηα ζεκεία ζηα νπνία 

παξαηεξνχληαη ζεκαληηθέο αζάθεηεο θαη ηα νπνία κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ βαζηθά εκπφδηα 

ζηελ εθαξκνγή ηνπ. Οη δήκνη θαινχληαη κέζα απφ ηνλ Καιιηθξάηε λα πινπνηήζνπλ έλαλ 

θεληξηθφ ζρεδηαζκφ κέζσ ηεο δηάδξαζεο κε φινπο ηνπο θνηλσληθνχο θνξείο θαη θπζηθά κε 

ηηο Κνηλσληθέο Δπηρεηξήζεηο. 

 

Μία απφ ηηο θπξηφηεξεο πξνθιήζεηο πνπ θαινχληαη λα αληηκεησπίζνπλ είλαη ην 

δήηεκα ηεο βησζηκφηεηαο ησλ Κνηλσληθψλ Δπηρεηξήζεσλ κηα θαη ν λφκνο δίλεη ππέξκεηξε 

βαξχηεηα ζηε ρξεκαηνδφηεζή ηνπο αιιά παξαιείπεη λα πξνβιέςεη ηνπο κεραληζκνχο 

εθείλνπο θαη ηα εξγαιεία πνπ ζα δηαζθαιίζνπλ ηε βησζηκφηεηά ηνπο.  

 

Η πξφβιεςε γηα ζχζηαζε δηππνπξγηθήο επηηξνπήο κε κέιε απφ δηάθνξα ππνπξγεία 

αιιά κε ηελ απνπζία ηεο Σ.Α. θαη ησλ θνξέσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Κνηλσληθή 

Οηθνλνκία ππάξρεη πεξίπησζε λα νδεγήζεη ζε αλειαζηηθφηεηα ζηε ιήςε απνθάζεσλ, 

θαζπζηεξήζεηο, έιιεηςε ζπληνληζκνχ θαη θπξίσο ακθίβνιε απνηειεζκαηηθφηεηα. Ο ξφινο 

ηνπ ελδηάκεζνπ θνξέα ζα κπνξνχζε γηα παξάδεηγκα λα αλαηεζεί ζηελ ΚΔΓΔ έηζη ψζηε 

ηνπιάρηζηνλ λα εθπξνζσπείηαη θαη ε Σ.Α. ζε απηή ηελ επηηξνπή. Η αλάπηπμε 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ εληάζζνληαη ζηα πιαίζηα ηεο Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο ζα πξέπεη λα 

ραξαθηεξίδνληαη απφ πξσηνβνπιίεο πνπ μεθηλνχλ «απφ θάησ» θαη γηα ην ιφγν απηφ ε 

ζχζηαζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο επηηξνπήο δε ζπλάδεη κε ηε θχζε ησλ θνξέσλ πνπ αλήθνπλ 

ζηνλ Σνκέα. 

 

Δπίζεο, ζεκαληηθφο είλαη θαη ν θίλδπλνο αλάπηπμεο πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ ζηνλ 

ηξφπν πνπ ζα απνθαζίδεη ε δηππνπξγηθή επηηξνπή φζν θαη ζηηο ππνγξαθέο κλεκνλίσλ 

ζπλεξγαζίαο. Θα πξέπεη λα ζεζπηζηνχλ ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα γηα ηελ ππνγξαθή 

πξνγξακκαηηθψλ ζπκβάζεσλ κε πιήξε δηαθάλεηα θαη απνηειεζκαηηθνχο ειεγθηηθνχο 

κεραληζκνχο. Η ζπκκεηνρή Ν.Π.Γ.Γ. ζηα λέα ζρήκαηα, ελέρεη θαη θηλδχλνπο πνπ ζε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο δχλαληαη λα ακθηζβεηήζνπλ ηνλ ίδην ηνλ ραξαθηήξα ησλ Κνηλσληθψλ 

Δπηρεηξήζεσλ. Κίλδπλνη πνπ απνξξένπλ απφ ηελ πειαηεηαθή ανηίλητη ηεο εμππεξέηεζεο 

ησλ εκεηέξσλ εληφο ηνπ δήκνπ, θίλδπλνη οικονομικήρ θύζευρ φπσο ην πσο ζα γίλεηαη ε 

δηαρείξηζε ησλ θνλδπιίσλ, θίλδπλνη πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ην βαθμό ζςμμεηοσήρ ηυν 
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Ν.Π.Δ.Δ. ζηε ιήςε ζηξαηεγηθψλ απνθάζεσλ γηα ην κέιινλ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ζηνλ 

ηξφπν δηαρείξηζεο θαη δηνίθεζεο, θίλδπλνη πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηε δπζθνιία κέηξεζεο 

ηνπ κοινυνικού οθέλοςρ απφ ηελ δξαζηεξηνπνίεζε ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηέινο θίλδπλνη 

αλλοίυζηρ ηηρ θύζηρ ηυν Κοινυνικών Επισειπήζευν κεηαηξέπνληάο ηεο απφ πξσηνβνπιίεο 

πνπ μεθηλνχλ απφ ηε βάζε, απφ ηελ ίδηα ηελ θνηλσλία, βαζηθφ εξγαιείν ηεο Σ.Α. γηα 

εξγαζηαθή νκεξία θαη εθκεηάιιεπζε ησλ ίδησλ ησλ δεκνηψλ ηεο. Αο κελ μερλάκε πσο κε 

απηφλ ηνλ ηξφπν έλα απφ ηα βαζηθά θξηηήξηα ιεηηνπξγίαο ησλ Κνηλσληθψλ Δπηρεηξήζεσλ, 

απηφ ηεο "αλεμαξηεζίαο απέλαληη ζην θξάηνο ή ζε θάζε δεκφζηα ζπιινγηθφηεηα" ηίζεηαη ππφ 

ακθηζβήηεζε. 

 

εκαληηθφ εκπφδην ζηελ φιε πξνζπάζεηα, απνηειεί θαη ε δπζπηζηία πξνο ηνπο θνξείο 

ηεο Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο πνπ επηθξαηεί ζηε ρψξα καο θαη είλαη απνηέιεζκα ηεο ειιηπνχο 

πιεξνθφξεζεο θαη εθπαίδεπζεο. 

 

Δίλαη επίζεο ζεκαληηθφ λα κελ ζεσξεζνχλ νη εξγαδφκελνη ζηηο Κνηλσληθέο 

Δπηρεηξήζεηο σο εξγαδφκελνη δεχηεξεο θαηεγνξίαο κε ιηγφηεξα εξγαζηαθά δηθαηψκαηα απφ 

ηνπο ππνινίπνπο. 

 

Η έιιεηςε πφξσλ απνηειεί ζνβαξφ αλαζηαιηηθφ παξάγνληα πνπ ζα αληηκεησπίζεη ε 

Σ.Α. εηδηθά ζηελ ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζπγθπξία πνπ δηαλχεη ε παηξίδα καο. Όιεο νη 

ελέξγεηεο ζρεδηαζκνχ, νξγάλσζεο, πξνψζεζεο, εθπαίδεπζεο ζηειερψλ θαη εξγαδνκέλσλ, 

δηαρείξηζεο πφξσλ, δηάζεζεο πιηθνχ, εξεπλψλ ζε ηνπηθφ επίπεδν, αλάιπζεο αλαγθψλ, 

βέιηηζησλ  πξαθηηθψλ, δηαηήξεζεο γξαθείνπ ππνζηήξημεο Κνηλσληθψλ Δπηρεηξήζεσλ, 

ελεκέξσζεο ηνπ θνηλνχ θιπ. ζα πξέπεη λα θαιπθζνχλ νηθνλνκηθά απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο 

δήκνπο θάηη ην νπνίν απνηειεί κία ζεκαληηθή πξφθιεζε. ε φιεο απηέο ηηο δξάζεηο ζα 

πξέπεη λα γίλεη ε θαιχηεξε δπλαηή εθκεηάιιεπζε εζεινληψλ, εξγαδνκέλσλ ζε Κνηλσληθέο 

Δπηρεηξήζεηο θαη ινηπνχο θνξείο ηεο Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο έηζη ψζηε λα επηηεπρζεί ε 

κεγαιχηεξε δπλαηή απφδνζε κε ην ρακειφηεξν δπλαηφ θφζηνο. 

 

Σέινο, πνιχ ζεκαληηθή ζηελ φιε δηαδηθαζία κπνξεί λα απνδεηρζεί ε εκπεηξία πνπ 

έρνπλ αλαπηχμεη πνιινί θνξείο φπσο Μ.Κ.Ο., εζεινληηθέο νξγαλψζεηο θαη νξγαλψζεηο ηεο 
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θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ νη νπνίεο δξαζηεξηνπνηνχληαη εδψ θαη ρξφληα θαη έρνπλ 

ζπζζσξεχζεη πνιχηηκε εκπεηξία θαη ηερλνγλσζία. Γε ζα πξέπεη ζε θακία πεξίπησζε λα 

αληηκεησπίζνπλ ηηο Κνηλσληθέο Δπηρεηξήζεηο ηνπ λφκνπ σο αληαγσληζηηθέο αιιά σο 

βαζηθνχο εηαίξνπο ζηελ πξνζπάζεηα γηα αλάπηπμε ηνπ ηνκέα ζηε ρψξα θαη γηα φζν ην 

δπλαηφλ πην ζηνρεπκέλε θαη απνηειεζκαηηθή δξάζε ζε ηνπηθφ επίπεδν. 

 

Επίλογος 

 

πλνςίδνληαο, ε  Σ.Α. βξίζθεηαη αληηκέησπε κε κνλαδηθέο πξνθιήζεηο θαη θαιείηαη - 

κέζσ ελφο ζχλζεηνπ πιέγκαηνο απμεκέλσλ αξκνδηνηήησλ θαη ελφο δηαθνξεηηθνχ ηξφπνπ 

άζθεζεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο κε έκθαζε ζηε δηαβνχιεπζε, φπσο πξνβιέπεηαη θαη ζηνλ 

Καιιηθξάηε, λα αλαπηχμεη ην θαηάιιειν πεξηβάιινλ γηα ηελ ελζάξξπλζε ηεο Κνηλσληθήο 

Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο.  

 

Ο λφκνο γηα ηελ Κνηλσληθή Οηθνλνκία, παξά ηα επηκέξνπο πξνβιήκαηα πνπ 

παξνπζηάδεη κπνξεί λα κεηαηξαπεί ζε έλα ζεζκηθφ εξγαιείν γηα ηνπο Ο.Σ.Α. κε ζθνπφ ηελ 

απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε θνηλσληθν-νηθνλνκηθψλ πξνβιεκάησλ ζε ηνπηθφ επίπεδν.  

 

Οη δήκνη βξίζθνληαη αληηκέησπνη κε κία κνλαδηθή πξφθιεζε. Απφ ηε κία λα 

πξνρσξήζνπλ ζε έλα ζηξαηεγηθφ θεληξηθφ ζρεδηαζκφ πνπ ελδερνκέλσο ζα θιεζνχλ λα 

ζηεξίμνπλ θαη λα πινπνηήζνπλ νη Κνηλσληθέο Δπηρεηξήζεηο θαη νη ινηπνί θνξείο ηεο 

Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο δειαδή λα αλαπηχμνπλ κία «απφ επάλσ πξνο ηα θάησ» πνιηηηθή ε 

νπνία φκσο ζα δηακνξθψλεηαη κέζα απφ κία «απφ θάησ πξνο ηα επάλσ» αλαηξνθνδφηεζε, 

απνηέιεζκα ηεο δεκνθξαηηθήο ζπκκεηνρήο φισλ ησλ άκεζα εκπιεθνκέλσλ ζηελ φιε 

δηαδηθαζία. εκείν ηνκήο απηψλ ησλ δχν αληίξξνπσλ θαηεπζχλζεσλ κπνξνχλ λα 

απνηειέζνπλ νη Γεκνηηθέο Δπηηξνπέο Γηαβνχιεπζεο, ζηφρνο ησλ νπνίσλ πξέπεη λα είλαη ε 

φζν ην δπλαηφλ απνηειεζκαηηθφηεξε άζθεζε ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο ζε ηνπηθφ επίπεδν. 

 

Σν κεγάιν ζηνίρεκα γηα ηελ Σ.Α. είλαη ην θαηά πφζν ζα κπνξέζεη λα πξνσζήζεη 

ζπζηεκαηηθά, απνθαζηζηηθά θαη ζπγθξνηεκέλα ηελ νξηδφληηα ζπλεξγαζία ησλ θνξέσλ θαη 

κέζα απφ ηε δηαβνχιεπζε θαη ηηο λέεο δπλαηφηεηεο πνπ ν λφκνο γηα ηελ Κνηλσληθή 
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Οηθνλνκία δηακνξθψλεη θαη ηειηθά λα δεκηνπξγήζεη ηνπο θαηάιιεινπο φξνπο γηα ηελ 

αλάπηπμε ηεο θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο σο εγγχεζε γηα έλα βηψζηκν θαη θνηλσληθά 

ιεηηνπξγηθφ αζηηθφ θαη φρη κφλν, πεξηβάιινλ. 
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