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Ευρωπαϊκή Ένωση:κοινωνική 
οικονομία 

 

 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις 

 10% όλων των ευρωπαϊκών 
επιχειρήσεων 

 Απασχολούν 11 εκατομμύρια 
ανθρώπους 

 6% των εργαζομένων στην Ευρώπη 



Ευρώπη:κοινωνική οικονομία 

 

Από αυτούς: 

 70% απασχολούνται σε μη 
κερδοσκοπικούς οργανισμούς 

 26% σε μορφές συνεταιρισμών 

 3% σε αμοιβαίες επιχειρήσεις 



Ευρώπη: κοινωνική οικονομία 

Παρούσα σε κάθε οικονομικό τομέα: 

 

τράπεζες, ασφάλειες, γεωργία, 
χειροτεχνία/βιοτεχνία, εμπόριο, 
υπηρεσίες υγείας, κοινωνικές 

υπηρεσίες 

 



Ελλάδα: N.4019/2011, Κοινωνική 

Συνεταιριστική Επιχείρηση 

 Φορέας κοινωνικής οικονομίας 

 Αστικός συνεταιρισμός με κοινωνικό σκοπό 

 Διαθέτει εμπορική ιδιότητα 

 Μέλη φυσικά πρόσωπα και νομικά πρόσωπα (έως 1/3 

μελών) 

 Μία ψήφος ανεξάρτητα από αριθμό συνεταιριστικών 

μερίδων 



Εγγεγραμμένες Κοιν.Σ.Επ.  

Ένταξης: 9 

Κοινωνικής φροντίδας: 54 

Συλλογικού και παραγωγικού σκοπού: 465 

 

Αύξηση εγγραφών από καλοκαίρι 2013: 40%  

 



Ιδιαίτερα ελληνικά 
χαρακτηριστικά 

 

 Μικρό ποσοστό απασχόλησης σε 
σχέση με την Ευρώπη (1,5-2%) 

 

 Υπάρχει χώρος ανάπτυξης 

 

 Μόνο από μέλη ΚΟΙΝΣΕΠ εμπλέκονται 
σήμερα γύρω στις 3.000 άτομα 



Πλεονεκτήματα Κοιν.Σ.Επ.  

 

Καλλιέργεια και ανάδειξη του 

κοινωνικού της σκοπού 

 που αποτελεί και το δυναμικότερο 

επιχείρημά της στις σχέσεις της με 

πολίτες-δημόσιο-επιχειρήσεις για 

προσέλκυση πόρων 



Ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα 
κοινωνικής οικονομίας 

 Διευκολύνει την υπέρβαση εμποδίων για ένταξη 
στην αγορά εργασίας από άτομα που 
μειονεκτούν 

 Προσφέρει επιχειρηματικές εκδοχές με έντονο 
το κοινωνικό στοιχείο, γεγονός που προωθεί 
την ίδια την ταυτότητα της κοινωνικής 
οικονομίας 

 Είναι οργανωμένη και προσανατολισμένη στο 
να ανταποκρίνεται σε ανάγκες ευπαθών 
ομάδων, υποβαθμισμένων περιοχών και 
γειτονιών 

 



Ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα 
κοινωνικής οικονομίας 

 Ζωντανό παράδειγμα ότι η δραστηριοποίηση 
των ανθρώπων μπορεί να επιφέρει αλλαγή της 
ζωής τους  

 Δημιουργεί στους ανθρώπους την αίσθηση, την 
εμπιστοσύνη, ότι έχουν την δυνατότητα να 
αδράξουν τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται 

 Καλλιεργεί τοπικά μοντέλα διακυβέρνησης που 
προωθούν την ένταξη και ενδυναμώνουν τις 
τοπικές κοινότητες  

 



Ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα 
κοινωνικής οικονομίας 

 Δημιουργεί επιπλέον τζίρο στο τοπικό 
επίπεδο 

 Αναβαθμίζει τις δεξιότητες των 
ανθρώπων στο τοπικό επίπεδο 

 Χρησιμοποιεί ελεύθερους 
οικονομικούς πόρους 

 Δημιουργεί κοινωνικό κεφάλαιο και 
εμπιστοσύνη 

 



Τομείς παρέμβασης 

 Κρίση μικρομεσαίας δομής-οικογενειακό 

μοντέλο (επιχειρήσεις και καταστήματα) 

 Κρίση κράτους πρόνοιας –υπηρεσίες 

κοινωνικής φροντίδας 

 Υπηρεσίες σε ΑμεΑ και άλλες ευπαθείς ομάδες 

 Μεταποιητικός τομέας-δράσεις υποκατάστασης 

εισαγωγών-νέοι τομείς 



Τομείς παρέμβασης 

 

 Αγροτικός τομέας-προώθηση προϊόντων 

 Κρίση αστικού περιβάλλοντος 

 Ενεργειακή ασφάλεια 

 Βιώσιμη περιβαλλοντική ανάπτυξη 

 Ενέργεια (τηγανόλαδα για σχολεία) 



Τομείς παρέμβασης 

 Ανακύκλωση 

 Συνεργατικά καθαριστήρια 

 Σύστημα μεταφορών (π.χ. σύστημα μεταφοράς σε 

συνεργασία με δήμους, φορείς ΑμεΑ, εξυπηρέτηση 

τουριστών ΑμεΑ μη ηλεκτροκίνητα οχήματα) 

 Καλλιέργεια και προώθηση τοπικών ποικιλιών 

 Δομές αλληλεγγύης (κοινωνικά παντοπωλεία, δομές 

στέγασης, λαχανόκηποι κλπ)  


