
Η ανάπτυξη της κοινωνικής συνεργατικής οικονοµίας,  
ο ρόλος της στην τοπική οικονοµία και οι δυνατότητες συνεργασίας µε την αυτοδιοίκηση 

Κοινωνική Οικονομία: 
Αλληλεγγύη, 

Συνεργατικότητα και 
Συλλογική Ευημερία 



Κοινωνική Οικονοµία: Είναι η 
οικονοµία υπόθεση όλων; 

�  Η χωρική και κοινωνική ανισότητα µπορεί να 
αντιµετωπιστεί από την ίδια δράση των κατοίκων, 
µε ίδια µέσα και εργασία, αξιοποιώντας το 
ανθρώπινο και κοινωνικό κεφάλαιο της πόλης.  



“Η αλλαγή της κοινωνίας απαιτεί σήµερα τη συµµετοχή όλου του πληθυσµού, 
και όλος ο πληθυσµός µπορεί να ευαισθητοποιηθεί στο ζήτηµα αυτής της 
αναγκαιότητας, µε εξαίρεση ίσως ένα 3% - 5% ατόµων ανεπίδεκτων 
αλλαγής”.  -  Κ. Καστοριάδης 

Κοινωνική Οικονοµία: Είναι η 
οικονοµία υπόθεση όλων; 

�  H κοινωνική επιχειρηµατικότητα δεν αφορά λίγους 
µεµονωµένους ανθρώπους που διορθώνουν τα λάθη των 
άλλων. Είναι η προσπάθεια ανάδειξης αποκάλυψη όλων 
αυτών των «κρυµµένων» δυνατοτήτων και η απελευθέρωση 
των δυνάµεων που υπάρχουν µέσα σε κάθε άτοµο για την 
αναµόρφωση της κοινωνίας.  



Η ανθρώπινη εργασία είναι  
(και πρέπει να είναι)  

απελευθερωτική & αναπτυξιακή.  

Η ανθρώπινη εργασία απελευθερώνει τη δηµιουργικότητα και την 
κοινωνικότητα του ατόµου.  

Κοινωνική Οικονοµία & Δυναµικό Μοντέλο Ανάπτυξης 



Ενδυνάµωση 
όχι 

Ανακούφιση 

Επένδυση σε 
ίδιους 

πόρους και 
εµπειρίες 

Μάθηση & 
εξέλιξη 

Δικαιοσύνη 
& Ισότητα 

Τρίκυκλη επανένταξη 

Κοινωνική Οικονοµία & Δυναµικό Μοντέλο Ανάπτυξης 



Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου 

& 
Κοινωνικού 
Κεφαλαίου 

Συστηµική 
Αλλαγή Ουσιαστικός Εκδηµοκρατισµός 



Κοινωνική 
Συνοχή 

Βασική 
πηγή 

συλλογικού 
πλούτου 



�  Ενεργός και ενεργοποιητική κοινωνική 
πολιτική  

Οικολογικά, κοινωνικά και πολιτιστικά συµβατές µε 
τη συµµετοχή των ανθρώπων στις τοπικές κοινωνίες  
λύσεις   



� Οικοδόµηση ενός τοπικού κοινωνικού 
κράτους, το οποίο θα εξασφαλίζει µια πιο 
δίκαιη διανοµή των κοινωνικών αγαθών 
και ευκαιριών  

 
Ατοµικιστικές απαντήσεις σε συλλογικά ερωτήµατα 



Περιορισµοί και Εµπόδια 

v Η ελληνική κοινωνία δεν έχει να επιδείξει πολλά 
παραδείγµατα αυτοοργάνωσης  

v Απουσία κοινοτικής κουλτούρας 

v Ανεπαρκείς θεσµοί  

v Γραφειοκρατία 



Περιορισµοί και Εµπόδια 

v Ατοµικισµός – ανταγωνισµός 

v Θεσµική Εξάρτηση 

v Αποσπασµατικά πεδία οικονοµικής δράσης 

v Στείρες αντιστάσεις 



Περιορισµοί και Εµπόδια 

v Αδιαφάνεια 

v Απουσία «κοινωνικής αναγνώρισης» των 
δραστηριοτήτων 

v Μη εφαρµογή κριτηρίων και προτύπων 

v Λανθασµένη θεώρηση των δοµών κοινωνικής 
οικονοµίας ως υποκατάστατα κρατικών δοµών 



Περιορισµοί και Εµπόδια 

v «Από τα πάνω» προώθηση της κοινωνικής 
οικονοµίας 

v Καιροσκοπισµός 

v Η θεώρηση των δοµών κοινωνικής οικονοµίας ως 
«ανακουφιστική» λύση  



Ø  Λειτουργική και θεσµική σύνδεση µε το 
νοµικό πλαίσιο και αρχές αλλά και θεσµική 
αυτονοµία – ανεξαρτησία 

Ø Συνέργειες και διασύνδεση 

Ø Διασφάλιση και ανάπτυξη του χώρου 

Ø  Ενσωµάτωση κοινωνικών, περιβαλλοντικών 
κριτηρίων στις αυτοδιοικητικές λειτουργίες  

Βασικοί Άξονες - Προτεραιότητες: 



Ø  Υιοθέτηση βασικών κριτηρίων βιωσιµότητας & 
ωφέλειας δοµών κοινωνικής οικονοµίας 

 
q Αν ο συγκεκριµένος φορέας πάψει να υπάρχει, η 
κοινωνία θα έχει ζηµία και πόση ζηµία; 

q Η συντήρηση του συγκεκριµένου φορέα είναι 
κοινωνικά συµφερότερη από την κατάργησή του; 

q Η αντικατάσταση του φορέα από άλλον για την 
προσφορά του ίδιου έργου είναι συµφερότερη για 
την κοινωνία;  

Βασικοί Άξονες - Προτεραιότητες: 



Ø Οργάνωση στη βάση κοινών αρχών και αξιών 

Ø Διαφάνεια 

Ø Συλλογική ιδιοκτησία και αξιοποίηση τοπικών 
πόρων και µέσων 

 

Βασικοί Άξονες - Προτεραιότητες: 



Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας 

Κυριάκος Κατσαδώρος 
Επιστηµονικός Διευθυντής 

ΚΛΙΜΑΚΑ 

Αυτόό  που  για  τους  πολλούύς  	
είίναι  αυτονόόητο  	

για  εµμάάς  είίναι  αγώώνας  ζωήής  	


