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Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

Οι κοινωνικές επιχειρήσεις συνιστούν 
ιδιωτικούς οργανισμούς 

Κύριος σκοπός τους δεν είναι να 
παράγουν οικονομικά οφέλη για τους 
ιδιοκτήτες ή τους μετόχους τους 

Αλλά να παρέχουν αγαθά και υπηρεσίες 
είτε στα μέλη τους είτε στην ευρύτερη 
κοινότητα  



Διακήρυξη Στρασβούργου  
17-1-2014 

Οι κοινωνικές επιχειρήσεις: 

 Αποκτούν εισόδημα από εμπορευόμενα 
αγαθά ή υπηρεσίες 

 Έχουν κοινωνικό σκοπό προσανατολισμένο 
στο κοινό καλό 

 Τα κέρδη επανεπενδύονται στην κοινωνική 
επιχείρηση 

 Οργάνωση δημοκρατική και συμμετοχική  

 



Ορισμός κοινωνικών επιχειρήσεων 

 Ιδιωτικοί, αυτόνομοι, επιχειρηματικοί οργανισμοί 

 Παρέχουν αγαθά και υπηρεσίες 

 Σαφώς εκπεφρασμένος σκοπός ωφέλεια κοινότητας 

 Κατέχονται ή διοικούνται από ομάδα πολιτών 

 Υλικό συμφέρον επενδυτών κεφαλαίου υπόκειται σε 
περιορισμούς 

 Προσδίδουν υψηλή αξία στην αυτονομία τους 

 Ανάληψη οικονομικού κινδύνου 

 Απαγόρευση διανομής κερδών 



Καλές πρακτικές - Ευρώπη 



ΔΑΝΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

 Πολλές κοινωνικές επιχειρήσεις σε τοπικό 
επίπεδο που προσφέρουν κατάρτιση, 
συμβουλευτική, ημερήσια φροντίδα, φθηνά 
γεύματα, βρεφονηπιακοί σταθμοί, υπηρεσίες 
επανένταξης, βοήθεια στο σπίτι 

 Οι περισσότερες στηρίζονται οικονομικά από 
συμβάσεις που υπογράφουν με τις τοπικές 
αρχές για την παροχή τέτοιων υπηρεσιών 

 Λίγα έσοδα και από παραγωγή αγαθών και 
υπηρεσιών προς πώληση 



Δανική εμπειρία 

 Δημιουργούνται ως αποτέλεσμα 
κινητοποίηση τοπικών δικτύων 
πολιτών, δράσης δημόσιων 
λειτουργών, ή κινητοποίηση 
άλλων οργανώσεων της 
κοινωνικής οικονομίας 



Γαλλία-άστεγοι 

Μια σειρά από κοινωνικά προγράμματα 
διαχειρίζονται φορείς της κοινωνικής 
οικονομίας (ημι-ανταγωνιστικά) 

Οι τοπικές αρχές χρηματοδοτούν τέτοιες 
οργανώσεις με ετήσιες συμβάσεις. 

Λόγω της αδυναμίας ανταπόκρισής τους για 
κοινωνική στήριξη των αστέγων και της 
απροθυμίας διεύρυνσης των υπηρεσιών 
καλέστηκαν φορείς της κοινωνίας των 
πολιτών να διαχειριστούν τέτοια 

προγράμματα.  



Ιταλία 

• Όταν το 1991 εισήχθη ο νόμος για τους 
κοινωνικούς συνεταιρισμούς τους παρείχε 
προνομιακό στάτους για τις δημόσιες προμήθειες 

• Αργότερα αυτό αναιρέθηκε 

• Αλλά για τους κοινωνικούς συνεταιρισμούς 
εργασιακής ένταξης (τύπου β όπως ονομάζονται), 
μετά από συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή οι 
τοπικές αρχές μπορούν να συνάπτουν συμβάσεις 
έως 300.000 ευρώ 



Ιταλία 

 Υπολογίζεται ότι το 45% των 
κοινωνικών επιχειρήσεων έχει ως 
πελάτη το δημόσιο (στοιχεία 2011) 

 65% των εσόδων των κοινωνικών 
συνεταιρισμών (του νόμου του 1991) 
προέρχονται από πωλήσεις αγαθών 
και υπηρεσιών στο δημόσιο 

 Από ιδιώτες το 28% 



Ιταλία-κοινωνικοί συνεταιρισμοί 
(Ν. 1991) τομείς δράσης 

 Κοινωνική φροντίδα και κοινωνική 
προστασία 40% 

 Οικονομική ανάπτυξη και κοινωνική 
συνοχή 32% (τύπου Β, δηλαδή 
εργασιακής ένταξης) 

 Υγεία 11% 

 Εκπαίδευση 8%  



Italy-Nuova Cooperativa 



ΙΤΑΛΙΑ: La nuova cooperativa 1 

 Έτος ίδρυσης 1980 

 Στόχοι: Καταπολέμηση αποκλεισμού και 

περιθωριοποίησης από την εργασία 

 Απασχολεί 515 άτομα 

 191 μειονεκτούντα και ΑΜΕΑ 

 Οικονομικά ανεξάρτητος 

 Ετήσιος κύκλος εργασιών: 12.000.000 



La nuova cooperativa 2 

Δραστηριοποιείται σε: 

 

1. Καθαρισμό και διαχείριση 
δημόσιων χώρων (δημόσια 
γραφεία, σχολεία, πάρκα, 
περιοχές πράσινου) 



La nuova cooperativa 3 

 

2. Ανακύκλωση (πόρτα πόρτα 
συλλογή χαρτιού, ογκώδη υλικά, 
μεταφορά βιομηχανικών 
αποβλήτων, χρησιμοποιημένοι 
υπολογιστές) 



La nuova cooperativa 4 

3. Άλλες περιβαλλοντικές δράσεις 

 

 Καθαρισμός λαϊκών αγορών 

 Απεντομώσεις 

 Συλλογή αγαθών από σούπερ 
μάρκετ 



La nuova cooperativa 5-
Προκλήσεις 

1. Αβεβαιότητα εργασίας 

2. Ανάγκη για υψηλή ποιότητα 
υπηρεσιών 

3. Παράλληλα διευκόλυνση ένταξης 
μειονεκτούντων ατόμων 

4. Παράλληλα διερεύνηση νέων 
χρηματοδοτικών εργαλείων 



La nuova cooperativa 6-
Μαθήματα 

 Ανάγκη για γρήγορη απόκτηση τεχνικών 
ικανοτήτων και δεξιοτήτων 

 Επενδύσεις σε τεχνικό εξοπλισμό και μηχανήματα 

 Επιλογή και επίβλεψη μειονεκτούντων για 
υλοποίηση εργασιών που απαιτούν συνέχεια και 
δέσμευση 

 Ισορροπημένη σύνθεση ομάδων εργασίας 

 Υποστήριξη προς τους εργαζόμενους για 
επιδίωξη της αποστολής του συνεταιρισμού 

 Δικτύωση με άλλους συνεταιρισμούς 

 Μετάβαση από την κουλτούρα των επιδοτήσεων 
στην κουλτούρα των συμβολαίων 



Πρόγραμμα «Υπηρεσίες για την Ενορία 
Τουλσκ (TPS)»  
 (μικρό χωριό με 570 νοικοκυριά-1994) 

Στόχοι: 
1. αντιμετώπιση προβλημάτων αποκλεισμού παρέχοντας βιώσιμες 

θέσεις απασχόλησης και κατάρτιση, κυρίως σε γυναίκες 
2. παροχή υπηρεσιών και εγκαταστάσεων, προσβάσιμων και 

ευέλικτων, κυρίως για ηλικιωμένους και για νέες οικογένειες  
• Το TPS έλαβε επιδότηση από έναν οργανισμό προώθησης της 

τοπικής ανάπτυξης και την τοπική υγειονομική υπηρεσία. 
Αργότερα χρηματοδοτήθηκε και από ευρωπαϊκά κονδύλια.  

• Το τελευταίο επέτρεψε την πρόσληψη ενός συντονιστή και 15 
γυναικών που θα παρείχαν τις υπηρεσίες.  

• Υπηρεσίες: φροντίδα στο σπίτι για ηλικιωμένους και μικρά 
παιδιά 

• Οι γυναίκες προετοίμαζαν τα γεύματα ή τα παρέδιδαν, παρείχαν 
υπηρεσίες φροντίδας σε περίπτωση έκτακτων περιπτώσεων, 
νυκτερινής φροντίδας για τους αρρώστους, κομμωτική, φύλαξη 
παιδιών, μωρών και βοήθεια κάθε είδους για το σπίτι. 



ΣΚΩΤΙΑ: ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 



ΣΚΩΤΙΑ: ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 



ΣΚΩΤΙΑ-Ο τέταρτος τομέας (1) 

 Υποστηρικτική απασχόληση για άτομα με 
προβλήματα ψυχικής υγείας 

 Ετήσιος κύκλος εργασιών 1,8 εκατομμύρια 
ευρώ 

 Ίδρυση, 1981 

 Βοήθεια στα άτομα για  

1. Ανάκαμψη από την ψυχική ασθένεια 

2. Βελτίωση απασχολησιμότητας 

3. Επανάκτηση ή διατήρηση απασχόλησης 



Ο τέταρτος τομέας (2) 

Δράση σε: 

 Τουρισμό 

 Εστίαση 

 Πλυντήρια 

 Κέντημα 

 Κατασκευές/πωλήσεις 

 Ανακύκλωση και χρήση ξύλου 

 Υποστηρικτικές υπηρεσίες 



 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

 



Κοινωνικές Συνεταιριστικές 

Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) 

 Νόμος  4019/2011 

 

 Δημιουργία οντότητας Κοινωνική Συνεταιριστική 

Επιχείρηση 

 

 Εγγραφή στο αντίστοιχο μητρώο απαραίτητο για 

ευεργετικές διατάξεις νόμου 



Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση 

(Κοιν.Σ.Επ.) 

 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 μερίδων 

 Όχι συμμετοχή ΟΤΑ και ΝΠΔΔ (με εξαίρεση 

ΚοινΣΕπ ένταξης) 



Κοινωνικές… (Αιτιολογική έκθεση 

νόμου) 

 Δεν αποσκοπεί στο κέρδος 

 

 Στοχεύει στην επίλυση κοινωνικών προβλημάτων 

 

 Διαθέτει κοινωνικό όραμα ή αποστολή με στόχο 

την ανακούφιση ή την προαγωγή συμφερόντων 

ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων 



Γιατί κοινωνική οικονομία σύμφωνα με το νόμο 
είναι: 

 

«…οικονομικές, επιχειρηματικές, παραγωγικές 

και κοινωνικές δραστηριότητες που 

αναλαμβάνονται από νομικά πρόσωπα ή 

ενώσεις προσώπων, των οποίων ο 

καταστατικός σκοπός είναι η επιδίωξη του 

συλλογικού οφέλους και η εξυπηρέτηση 

γενικότερων κοινωνικών συμφερόντων» 



Ο «Συλλογικός σκοπός» ορίζεται ως 

 

Προώθηση δράσεων συλλογικότητας και η προστασία 

συλλογικών αγαθών μέσω αναπτυξιακών, 

οικονομικών και κοινωνικών πρωτοβουλιών τοπικού 

περιφερειακού ή ευρύτερου χαρακτήρα. 

(Πολιτιστικές, περιβαλλοντικές, οικολογικές 

δραστηριότητες, αξιοποίηση και ανάδειξη τοπικών 

προϊόντων, παροχή κοινωνικών υπηρεσιών) 



Άρθρο 3 Καταστατικού 

 

 Αναγράφεται  ο σκοπός  βάσει  συγκεκριμένης  

ανάγκης  που έχει  εντοπιστεί σε τοπικό  ή 

ευρύτερο επίπεδο και που η Κοινωνική 

Συνεταιριστική Επιχείρηση προτίθεται να 

ικανοποιήσει με τις δραστηριότητές της  

 Με αυτό κρίνεται η ένταξη της Κοιν.Σ.Επ. στο 

Μητρώο 

 



Άρθρο 3 Καταστατικού (συνέχεια…) 

 

 Αναγραφή δραστηριοτήτων για την επίτευξη του 

συγκεκριμένου σκοπού 

  Ανάδειξη σύνδεσης των δραστηριοτήτων με το 

σκοπό της Κοιν.Σ.Επ., έτσι όπως απορρέει από  

συγκεκριμένη ανάγκη 

 Τρόπος και μέσα με τα οποία θα υλοποιηθούν οι 

δραστηριότητες 

 



Συνεταιριστικές… 

 Η λειτουργία τους βασίζεται στον νόμο  περί 

αστικών συνεταιρισμών (ν. 1667/1986, ΦΕΚ 196 

Α/6.12.1986) 

 

 Ελεύθερη συμμετοχή 

 Δημοκρατική διοίκηση 

 Ετήσια συνέλευση 

 



Επιχειρήσεις… 

 Ανεξαρτησία απέναντι στο κράτος 

 

 Επιχειρηματικό ρίσκο 

 

 Εμπορική ιδιότητα 

 

 Εγγραφή στο αντίστοιχο μητρώο απαραίτητο για 

ευεργετικές διατάξεις νόμου 



Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης 

40% εργαζομένων ανήκει στις ευάλωτες 

πληθυσμιακές ομάδες (ΑμεΑ, 

απεξαρτημένοι, αποφυλακισμένοι, ανήλικοι 

παραβάτες, οροθετικοί) 

Μέλη: τουλάχιστον 7 

Δυνατότητα συμμετοχής ΝΠΔΔ με έγκριση 

φορέα 



Κοιν.Σ.Επ. Κοινωνικής Φροντίδας 

 

Παραγωγή και παροχή προϊόντων και 

υπηρεσιών κοινωνικού-προνοιακού 

χαρακτήρα σε συγκεκριμένες ομάδες του 

πληθυσμού  

(ηλικιωμένοι, βρέφη, παιδιά, ΑμεΑ, άτομα 

με χρόνιες παθήσεις) 



Κοιν.Σ.Επ. Συλλογικού και Παραγωγικού 

Σκοπού 

Παραγωγή προϊόντων/παροχή υπηρεσιών για 

ικανοποίηση αναγκών συλλογικότητας 

(πολιτισμός, περιβάλλον, οικολογία, εκπαίδευση, 

παροχές κοινής ωφέλειας, αξιοποίηση τοπικών 

προϊόντων, διατήρηση παραδοσιακών 

δραστηριοτήτων και επαγγελμάτων κ.ά) 

Προαγωγή τοπικού-συλλογικού-απασχόλησης- 

κοινωνικής συνοχής 

 



 

Έδρα, σκοπός , επωνυμία,  

Στοιχεία μελών, ύψος συνεταιριστικής μερίδας, 

έκταση ευθύνης  

Όροι εισόδου/εξόδου μελών 

Ορισμός προσωρινής Δ.Ε.  

 

Υποχρεωτικά στοιχεία καταστατικού 



ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ:  

1. Ανώτατο όργανο 

2. Δεσμευτικότητα νομίμων αποφάσεων 

3. Έλεγχος και εποπτεία ΔΕ 

ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: 

1. Εκτελεστικό όργανο 

2. Δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση 

3. Κατ’ ελάχιστον 3 μέλη 

Οργάνωση Κοιν.Σ.Επ. 



   
 
1ο βήμα : προσωρινή βεβαίωση 

 Ηλεκτρονική και «χειρόγραφη» υποβολή δικαιολογητικών στο μητρώο 

(καταστατικό, υπεύθυνες δηλώσεις μελών) 

 Νομικός έλεγχος 

 Προσωρινή βεβαίωση/Νομική προσωπικότητα 

  

 

 

Βήματα εγγραφής 



Βήματα εγγραφής 

 
2ο βήμα : οριστική βεβαίωση 

 Έναρξη δραστηριότητας ΔΟΥ ( μέσα σε ένα μήνα από την έκδοση της 

προσωρινής βεβαίωσης εγγραφής) 

 Υποβολή πρόσθετων δικαιολογητικών στο Μητρώο-μέσα σε δύο μήνες από  την 

έκδοση της προσωρινής βεβαίωσης εγγραφής (βεβαίωση έναρξης 

δραστηριότητας, ορισμός Νέας Διοικούσας Επιτροπής) 

 Οριστική βεβαίωση (Ισχύει έως την υποβολή του πρώτου Ετήσιου 

Προγράμματος Δραστηριοτήτων και Απολογισμού, οπότε αντικαθίσταται από το 

Πιστοποιητικό Μέλους του Μητρώου) 

 Βιβλίο μελών, πρακτικών γενικής συνέλευσης, πρακτικών διοικούσας 

 



      Οι  Υ.Α προβλέπουν συγκεκριμένες ετήσιες υποχρεώσεις 
των Κοιν.Σ.ΕΠ. όπως: 

Α)Υποβολή ετήσιου απολογισμού και προγραμματισμού του 
επόμενου έτους 

Β)Υποβολή ισολογισμού 

Γ) Οριστική δήλωση εκκαθάρισης φόρου μισθωτών 
υπηρεσιών 

Δ) Πίνακας προσωπικού/Αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις 
ΙΚΑ 

 

Υποχρεώσεις προς το Μητρώο 

Κοινωνικής Οικονομίας 



Ετήσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων 

 Περιγραφή δραστηριοτήτων που θα υλοποιηθούν 

κατά το τρέχον έτος    

 Δράσεις προώθησης της απασχόλησης και 

καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού 

 Δράσεις προώθησης της συλλογικότητας και 

εξυπηρέτησης του συλλογικού οφέλους 

 



Ετήσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων 

 Δράσεις προώθησης της τοπικής ανάπτυξης και της κοινωνικής 

συνοχής 

 Αριθμός εργαζομένων που θα απασχοληθούν (ΕΜΕ) 

 Αριθμός εργαζομένων που ανήκει στις ευάλωτες ομάδες (για 

Κοιν.Σ.Επ. ένταξης)  

 Προβλεπόμενος κύκλος εργασιών 

 ΚΑΔ στον οποίο προβλέπεται η μεγαλύτερη εισροή εσόδων  

 Προβλεπόμενα καθαρά κέρδη 

 



Υποχρεώσεις προς το Μητρώο 

 Τροποποιήσεις καταστατικού (εισαγωγή-

αποχώρηση μελών, αλλαγή 

σκοπού/δραστηριότητας, αλλαγή τρόπου 

διανομής κερδών, αλλαγή έδρας) 

 Ενημέρωση για αλλαγές Διοικούσας Επιτροπής 

 



Οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές 
Επιχειρήσεις  

 







Το 2006 ξεκινήσαμε την αναβίωση καλλιέργειας του 

ζαχαροκάλαμου παίρνοντας πληροφορίες από βιώματα 

των γηραιότερων του χωριού που αναπολούσαν την 

γεύση του πετμεζιού από ζαχαροκάλαμο. Τη δεκαετία 

1950-1960 όλοι οι κάτοικοι του χωριού καλλιεργούσαν 

αυτό το φυτό. Μαζευόταν σε δύο σημεία του χωριού 

που τα ονόμαζαν στέκια και το αποχύμωναν. Στο σιρόπι 

του ζαχαροκάλαμου με την προσθήκη κολοκύθας 

γέμιζαν τενεκέδες για να περάσει η οικογένεια τη 

χρονιά. Ήταν απαραίτητη γλυκαντική ουσία στα χρόνια 

της φτώχιας. 



• Από το 2006 μέχρι σήμερα το σπέρνουμε κάθε χρόνο και 

πειραματιζόμαστε ώστε να πετύχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. 

Από αναφορές παλιών καλλιεργητών καταφέραμε να 

δημιουργήσουμε ανοξείδωτη μηχανή αποχύμωσης. 

• Η σπορά του φυτού γίνεται την Άνοιξη. Φροντίζουμε, ποτίζουμε, 

ξεβοτανίζουμε τα φυτά σύμφωνα με τις οδηγίες του γεωπόνου. Όταν 

ωριμάσει το φυτό και αποκτήσει τα απαιτούμενα σάκχαρα , κόβουμε 

ένα-ένα τα καλάμια με το χέρι. Τα μεταφέρουμε σε στεγασμένο 

χώρο όπου γίνεται η αποψίλωση στην πρότυπη ανοξείδωτη μηχανή. 

Συλλέγουμε τον χυμό, τον φιλτράρουμε σε δύο στάδια. Το ψήνουμε 

όσο χρειάζεται για να φτάσει στην σωστή πυκνότητα. Εναλλακτικά 

προσθέτουμε κομμάτια κολοκύθας ή κυδωνιού.  



Αυτές οι γεύσεις στο σιρόπι του ζαχαροκάλαμου 

είναι που ξυπνούν τις μνήμες στους 

ηλικιωμένους πλέον κάτοικους και τους 

μεταφέρει νοερά πενήντα και πλέον χρόνια 

πριν. Ζωηρεύει το βλέμμα και φωτίζεται το 

πρόσωπο τους και μας περιγράφουν τις 

βραδιές πετμεζιού στην βάλτα έξω από την 

Γενισέα όπου ξενυχτούσαν με γέλια και 

τραγούδια ώσπου να γευτούν το πετμέζι. 



Γενισέα 



http://www.ksemygdonia.com/ 



Στόχοι 

 Δημιουργία βοτανόκηπου 

 Κέντρο διαφύλαξης και διάδοσης των 
αυτοφυών αρωματικών και φαρμακευτικών 
φυτών 

 Κέντρο Δια Βίου Μάθησης της 
αγροδιατροφικής αλυσίδας 

 Κέντρο περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης 

 Εργαστήριο για παραδοσιακές χειροποίητες 
βοτανοδημιουργίες - βοτανολειτουργικά 
τρόφιμα 

 



Οι εργάτες της ΒΙΟΜΕ παράγουν 
αξιοπρέπεια 



ΒΙΟΜΕ 





ΜΥΡΤΙΛΛΟ ΚΑΦΕ 



ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

 Σκοπός: Η ανατροπή του καθεστώτος του κοινωνικού 

αποκλεισμού των ευπαθών ομάδων στην Ελλάδα 

 Ιδρύθηκε τον Νοέμβριο 2013 στην κεντρική πλατεία 

του δήμου Νέου Ηρακλείου Αττικής 

 Καφετέρια, bakery και πολιτιστικό χώρο 

 Σήμερα εργάζονται επί ίσοις όροις 11 ευπαθείς και 

εκπαιδεύονται άλλοι 24 με σκοπό την ένταξή τους στην 

αγορά εργασίας. 

 



Ο νέος χώρος 
(https://www.facebook.com/Myrtillo/ 



Myrtillo Cafe 

 Το Myrtillo εντάχθηκε συνειδητά στο νομικό πλαίσιο 

των Κοιν.Σ.Επ. θέλοντας να απαντήσει  

 α. σε νοοτροπίες παθητικής εξάρτησης των ΜΚΟ από 

ξένες αποφάσεις και έξωθεν εισερχόμενο εισόδημα 

 β. σε κοινωνικές παθολογίες, όπως η καχυποψία έναντι 

της καινοτομίας, ο φόβος του διαφορετικού και η 

καταδικαστική υποτίμηση των δυνατοτήτων των 

ευπαθών. 

 



ΙΠΠΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ στόχοι: 

 Η δημιουργία επισκέψιμου ερευνητικού 
βοτανικού Κήπου 

 Οργανωμένη καλλιέργεια και εμπορία 
τοπικών βοτάνων 

 Απώτερος στόχος: παραγωγή καινοτόμων 
τυποποιημένων προϊόντων με βότανα, 
αφεψήματα, κρέμες, κεραλοιφές, λάδια 

 





ΦΕΩΖ _ΚΟΙΝΣΕΠ 



Φιλαρμονική Εταιρεία Ωδείο 
Ζακύνθου ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. 

 Προγραμματική Σύμβαση συνάπτει ο Δήμος Ζακύνθου με την Κοινωνική 
Συνεταιριστική Επιχείρηση «Φιλαρμονική Εταιρεία Ωδείο 
Ζακύνθου» (ΦΕΩΖ Κοιν.Σ.Επ.) που συνέστησαν με την υποστήριξη 
του Δήμου, οι μουσικοί των Φιλαρμονικών των τέως Δήμων Αλυκών, 
Αρκαδίων και Λαγανά, προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχιση της 
λειτουργίας τους και η σημαντική πολιτιστική και κοινωνική τους 
προσφορά στην προαγωγή της μουσικής παιδείας και στην δωρεάν 
εκμάθηση μουσικών οργάνων στις περιοχές των αντίστοιχων Δημοτικών 
Ενοτήτων. 
 

 Μέσω της Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης, στην 
οποία εκτός από τον Δήμο και την ΦΕΩΖ Κοιν.Σ.Επ, συμμετέχουν 
υποχρεωτικά η Γενική Γραμματεία Πολιτισμού του Υπουργείου Παιδείας 
και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και η Περιφέρεια Ιονίων 
Νήσων, θα εξασφαλίζεται η απαραίτητη χρηματοδότηση του Δήμου 
προς τις τρεις αυτές φιλαρμονικές, με φορέα υλοποίησης και 
αποκλειστικό χρηματοδότη τον Δήμο Ζακύνθου. 

 



Φιλαρμονική Εταιρεία Ωδείο 
Ζακύνθου ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. 

 Ο Δήμαρχος Ζακύνθου, στην εισήγησή του, 
επεσήμανε πως λόγω της μη έγκρισης 
προσλήψεων στους Δήμους, προσπαθώντας να 
εξασφαλιστεί τρόπος χρηματοδότησης του 
προσφερόμενου έργου και υπηρεσιών των 
Φιλαρμονικών, η σύσταση Κοινωνικής 
Συνεταιριστικής Επιχείρησης, ήταν ο μοναδικός 
τρόπος, με τον οποίο οι αρχιμουσικοί και οι 
βοηθοί τους θα διασφαλίζονταν οικονομικά, 
αφού τόσα χρόνια έχουν προσφέρει τα μέγιστα 
στην λειτουργία τους." 



ΓΑΛΗΝΟΣ ΚΟΙΝΣΕΠ-Σύμβαση  

Στο Γραφείο ∆ιεύθυνσης Ανθρώπινου 
∆υναµικού – Κοινωνικής Παρέµβασης και 
Αλληλεγγύης …συνήλθε σε συνεδρίαση το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο του Νοµικού 
Προσώπου «∆ηµοτική Κοινωνική 
Αλληλεγγύη – Προσχολική Αγωγή Καβάλας» 
µετά από την µε αριθµό 1508/23-4-2013 
πρόσκληση του Προέδρου ∆Σ.  



ΓΑΛΗΝΟΣ ΚΟΙΝΣΕΠ 

Ο Πρόεδρος εισηγείται το 3ο θέµα της 
ηµερήσιας διάταξης δηλαδή : «Σύναψη 
προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ 
∆ήµου καβάλας- ∆ηµοτικής Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης- προσχολικής Αγωγής 
Καβάλας και Κοινωνικής Συνεταιριστικής 
Επιχείρησης ΓΑΛΗΝΟΣ και ορισµός 
εκπροσώπου στην επιτροπή 
παρακολούθησης» 



ΓΑΛΗΝΟΣ ΚΟΙΝΣΕΠ 

1. της πρωτοβάθµιας ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης και αγωγής υγείας 

2. της προληπτικής ιατρικής η οποία λειτουργεί συµπληρωµατικά στην 
αρτιότερη και αµεσότερη ενηµέρωση των δηµοτών σε θέµατα έγκαιρης 
διάγνωσης ασθενειών αλλά και σε θέµατα ενηµέρωσης που αφορούν 
το AIDS, τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών, παχυσαρκίας, διακοπής 
καπνίσµατος κ.α. 

3. της λειτουργίας του Κοινωνικού Φαρµακείου του ∆ήµου Καβάλας. 

4. της παροχής πρωτοβάθµιας ιατρικής φροντίδας σε ηλικιωµένους και 
Α.Μ.Ε.Α. που αντιµετωπίζουν αποδεδειγµένη αδυναµία µετακίνησης 
στους χώρους των ∆ηµοτικών Ιατρείων του ∆ήµου Καβάλας. 

5. της παροχής πρωτοβάθµιας ιατρικής φροντίδας στο δρόµο σε αστέγους 
και αλλοδαπούς οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας.  



ΓΑΛΗΝΟΣ ΚΟΙΝΣΕΠ 

6. της παροχής πρωτοβάθµιας ιατρικής φροντίδας 
σε φυλακισµένους. 

7. της ενηµέρωσης µαθητών και καθηγητών σε 
θέµατα πρόληψης κατά των ναρκωτικών και 
του καπνίσµατος. 

8. της διοργάνωσης ηµερίδων. 

9. της συνταγογράφησης σύµφωνα µε την 
κείµενη νοµοθεσία ασφαλισµένων που 
υπάγονται στον ΕΟΠΥΥ. 

10.θεώρησης και ελέγχου βιβλιαρίων εργασίας.  



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 



Πώς ξεκινάει μια Κοιν.Σ.Επ. 

 

Μία ομάδα ανθρώπων, με αίσθημα αλληλεγγύης 

ή/και αλληλοϋποστήριξης έχοντας εντοπίσει ένα 

κοινωνικό πρόβλημα ή μια κοινωνική ανάγκη, και 

ταυτόχρονα μια ευκαιρία, έναν καινούργιο τρόπο 

για την αντιμετώπιση του προβλήματος 



Πώς ξεκινάει μια Κοιν.Σ.Επ. 

 

Ο κοινωνικός επιχειρηματίας είναι ένας 

επιχειρηματίας με πάθος , που έχει 

καινοτόμες ιδέες, που τολμά να 

διαφοροποιηθεί και να ανοίξει το δρόμο προς 

έναν νέο τρόπο του επιχειρείν,  δίνοντας 

προτεραιότητα στο κοινωνικό όφελος παρά 

στο κέρδος 



Θυμήσου: 

 

Χρειάζεται ένα δίκτυο υποστήριξης 

για να ξεκινήσει και να αναπτυχθεί 

μια κοινωνική συνεταιριστική 

επιχείρηση 



Η Κοιν.Σ.Επ. πρέπει να λάβει υπ’ 

όψιν: 

 

Το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης  

Την αγορά στην οποία απευθύνεται / οι 
πελάτες και ο ανταγωνισμός  

Την ανάγκη προσαρμογής στις επιταγές 
του περιβάλλοντος για τη διατήρηση μιας 
δυναμικής ισορροπίας μαζί του  



Τι χρειάζεται μια Κοιν.Σ.Επ. 

 Καινοτόμες ιδέες  

 Συγκεκριμένο  κοινωνικό σκοπό, ξεκάθαρους  

στόχους και στρατηγική επικέντρωση σε αυτούς 

 Βιώσιμο Επιχειρηματικό σχέδιο 

 Επαρκές αρχικό κεφάλαιο  

 Κατάλληλη ομάδα διαχείρισης με ηγετικές 

δεξιότητες, τόλμη και πάθος 

 Ανταγωνιστικά επίπεδα υπηρεσιών-προϊόντων 

 



Τι χρειάζεται μια Κοιν.Σ.Επ. 

 Απαραίτητη η οικονομική υποστήριξη ειδικά για 
το ξεκίνημα 

 Αναζήτηση αγορών για εκπλήρωση του σκοπού 
και των στόχων  

 Διαφάνεια λειτουργίας, μέτρηση και ανάδειξη 
της κοινωνικής της αξίας-κοινωνικού αντίκτυπου 
της  

 Υποστήριξη από τοπικούς ιδιωτικούς και 
δημόσιους φορείς 

 



Κρίση τομέων-παρέμβαση κοινωνικής 

οικονομίας 

 Κρίση μικρομεσαίας δομής-οικογενειακό μοντέλο 
επιχείρησης-καταστήματα 

 Κρίση ελληνικού κράτους πρόνοια-υπηρεσίες 
κοινωνικής φροντίδας 

 Ενίσχυση ατόμων ΑμεΑ 

 Τάση επιστροφής στην περιφέρεια: αίτημα τοπικής 
ανάπτυξης-γεωργία-βιολογική γεωργία-μεταποίηση 

 Συντήρηση μεταποιητικού τομέα-νέοι τομείς 
μεταποίησης 



Κρίση τομέων-παρέμβαση κοινωνικής 

οικονομίας 

 Κρίση αστικού περιβάλλοντος-Βιώσιμη αστική 

ανάπτυξη 

 Κρίση φυσικού περιβάλλοντος- Βιώσιμη 

περιβαλλοντική ανάπτυξη 

 Ενεργειακή ασφάλεια 

 Περιορισμός πόρων για τον πολιτισμό 



Κοινωνικές επιχειρήσεις: απαραίτητο και 

αναγκαίο εργαλείο για την επίτευξη 

μίας αλληλέγγυας οικονομίας σε μία 

Ελλάδα δυναμική, με πολύμορφη 

επιχειρηματική δράση, με ενισχυμένη 

την διάσταση της αλληλεγγύης 


