
Οριςμόσ και παραδείγματα κοινωνικϊν επιχειρήςεων 
 

Σοφία Αδάμ  
 

Σεμινάριο: Δθμιουργϊντασ μια κοινωνικι επιχείρθςθ  



Σφνοψη 

Τι είναι μια κοινωνικι επιχείρθςθ; 

Ποια είναι τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά/οι ιδιαίτερεσ προκλιςεισ 

Πώσ επιλζγουμε τθν οικονομικι δραςτθριότθτα 

Παραδείγματα  

 

 



Βαςικζσ ερωτήςεισ 

 

 

 

 Είναι μια νομικι μορφι; 

 Ζχει ςκοπό το κζρδοσ; 

 Είναι οποιαδιποτε δραςτθριότθτα παράγει ζςοδα για ζναν κοινωνικό ςκοπό;  

 Σε ζναν ι πολλοφσ οικονομικοφσ τομείσ; 

 Πώσ λαμβάνονται οι αποφάςεισ; 



Δείτε και πείτε 

 

 

 

 Ηλιόςποροι-Ζνασ Άλλοσ Κόςμοσ  

 https://www.youtube.com/watch?v=fX8cEfV8l4U 

 (10:12-11:05), (18:42-19:21) 

 Κοινωνικι οικονομία: Μια εναλλακτικι λφςθ 

 https://www.youtube.com/watch?v=R89jkyvpL9w 

     (Heinrich Böll Stiftung Greece) (37:27-40:27) 

https://www.youtube.com/watch?v=fX8cEfV8l4U
https://www.youtube.com/watch?v=fX8cEfV8l4U
https://www.youtube.com/watch?v=fX8cEfV8l4U
https://www.youtube.com/watch?v=R89jkyvpL9w
https://www.youtube.com/watch?v=R89jkyvpL9w
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Ο ιδεατόσ τφποσ των κοινωνικϊν επιχειρήςεων  

 

 
ΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΚΚΑΑ  ΚΚΡΡΙΙΤΤΗΗΡΡΙΙΑΑ   ΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΚΚΑΑ  ΚΚΡΡΙΙΤΤΗΗΡΡΙΙΑΑ  

ΣΣυυννεεχχιισσ  οοιικκοοννοομμιικκιι  

δδρρααςςττθθρριιόόττθθτταα 
ΣΣττόόχχοοσσ  ττοο  όόφφεελλοοσσ  ςςττθθνν  

κκοοιιννόόττθθτταα//οομμάάδδαα 

ΥΥψψθθλλόόσσ  ββαακκμμόόσσ  ααυυττοοννοομμίίαασσ ΣΣυυλλλλοογγιικκιι  δδιιάάςςττααςςθθ 

ΑΑννάάλλθθψψθθ  ρρίίςςκκοουυ ΗΗ  ςςυυμμμμεεττοοχχιι  ςςττιισσ  ααπποοφφάάςςεειισσ  δδεενν  

κκαακκοορρίίηηεεττααιι  ααππόό  ττθθ  ςςυυννεειιςςφφοορράά  

κκεεφφααλλααίίοουυ  

MMiinniimmuumm  ααμμεειιββόόμμεεννθθσσ  εερργγααςςίίαασσ ΠΠοολλυυεεττααιιρριικκόόττθθτταα   

((αακκόόμμαα  κκααιι  χχρριιςςττεεσσ//ππεελλάάττεεσσ)) 
 ΠΠεερριιοορριιςςμμζζννθθ  δδιιααννοομμιι  κκεερρδδώώνν 

 



Πρακτικζσ τθσ κοινωνικισ οικονομίασ ςτο ςφγχρονο κόςμο 

  

  

 Κοινωνική 
οικονομία 

  

  

ΑΝΑΔΙΑΝΟΜΗ   

  

    
Κράτοσ 

  

Ιδιωτικό 

  

AMOIBAIOTHTA 

  Κοινότητα 

  

Αγορά   

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ 

Μη 
Κερδοςκοπική 

  

Κερδοςκοπική   

Δημόςιο 

  

Ανεπίςημη 
  

Θεςμική 
  

Πθγι: Pestoff (2004) 



Αγορά 

 

 

 

Επιτυχία Αποτυχία 

• Όγκοσ δουλειάσ, γριγορθ επζκταςθ  
• Λιγότεροσ χρόνοσ για εςωτερικζσ 

ςυναντιςεισ  
• Απώλεια κοινωνικοφ 

προςανατολιςμοφ 
• Διανομι κερδών ι επανεπζνδυςθ 
• Αφξθςθ εργαηομζνων-μθ μελών 

 

• Αλλαγζσ (ζδρα, οικονομικι 
δραςτθριότθτα) 

• Πολφσ χρόνοσ για εςωτερικζσ 
ςυναντιςεισ  

• Ζξοδοσ μελών  
• Προςωποποίθςθ ευκφνθσ ςε 

υπερδραςτιρια μζλθ 
 



Κράτοσ 

 

 

 

 Αλλαγζσ κεςμικοφ πλαιςίου (νζα νομικι μορφι, κατάργθςθ φοροαπαλλαγών, 
τζλοσ επιτθδεφματοσ 

 Επιδοτιςεισ: επιφόρτιςθ ςυγκεκριμζνων μελών, κακυςτεριςεισ ςτθν 
εκταμίευςθ, διαφοροποίθςθ εργαηομζνων 

 Δθμόςιεσ ςυμβάςεισ: ςυνεργαςία με ΟΤΑ, κακυςτεριςεισ 
 Αλλαγζσ ευρφτερου πλαιςίου λειτουργίασ: πιςτοποιιςεισ, αδειοδοτιςεισ 
 Αςφαλιςτικζσ υποχρεώςεισ 
 Φορολογικζσ υποχρεώςεισ 
 Ταμείο Κοινωνικισ Οικονομίασ 



Ομάδα 

 

 

 

 Rotation ι εξειδίκευςθ 
 Συμπλθρωματικά κακικοντα μελών 
 Δζςμευςθ ςτθ δθμοκρατικι λειτουργία 
 Διαφάνεια οικονομικισ παρακολοφκθςθσ 
 Εξίςωςθ αρχικών μεριδίων ειςφοράσ 
 Αφξθςθ προςωπικοφ ι επανεπζνδυςθ 
 Αποχώρθςθ-είςοδοσ μελών 
 Ιδεολογία-αγορά 
 Αποτελεςματικότθτα ι δθμοκρατία 
 Διαχείριςθ απουςίασ λόγω αςκζνειασ, τζκνων, κ.λπ.  



Κοινωνικό όφελοσ 

 

 

 

 Κοινωνικόσ προςανατολιςμόσ/αντίκτυποσ 
 

 Αγοραία λογικι/διαφζρουμε από μια τυπικι επιχείρθςθ; 
 

 Σφνδεςθ με άλλα εγχειριματα/ανταγωνιςμόσ 
 

 Ανατροφοδότθςθ από πελάτεσ, λιπτεσ των υπθρεςιών 
 
 
 



Επιλζγοντασ την οικονομική δραςτηριότητα 

 

 

 

 Κοινωνικι ωφζλεια: εξυπθρζτθςθ κοινωνικών αναγκών  
 Κοινωνικι καινοτομία: εντοπιςμόσ νζων κοινωνικών αναγκών 

ι παραγωγι αγακών/υπθρεςιών με νζο τρόπο.   
 Κοινωνικι δικαιοςφνθ: διευκόλυνςθ τθσ πρόςβαςθσ ςε 

κοινωνικά ςτρώματα με περιοριςμζνεσ οικονομικζσ 
δυνατότθτεσ. 

 Κοινωνικι ςυμμετοχι: δθμιουργία κζςεων εργαςίασ για 
κοινωνικζσ ομάδεσ που αντιμετωπίηουν δυςκολίεσ ςτθν 
εφρεςθ εργαςίασ.   



Πϊσ θα μασ ζρθει η ιδζα; 

 

 

 

 Σε μια ςτιγμι ζμπνευςθσ 

  Κλείνει μια επιχείρθςθ ςτθν τοπικι κοινότθτα  

  Ζχει ιδθ αναπτυχκεί μια παρόμοια ιδζα ςε άλλθ περιοχι 

  Ζχει πετφχει ςε ζναν άλλο τομζα και μπορεί να μεταφερκεί.  

 Σε όλεσ τισ περιπτώςεισ, θ αρχι γίνεται με μια ιδζα που 

ανταποκρίνεται ςε μια κοινωνικι ανάγκθ και ζχει πικανότθτεσ 

να μεταςχθματιςτεί ςε μια οικονομικά βιώςιμθ επιχείρθςθ.  



Πιθανά πεδία δραςτηριοποίηςησ 

 

 

 

 Κοινωνικι φροντίδα/αρωγι 
  Στοχευμζνεσ υγειονομικζσ υπθρεςίεσ 
  Εκπαίδευςθ  
  Κοινωνικι ζνταξθ 
  Κοινωνικι ςτζγαςθ 
  Περιβαλλοντικι προςταςία 
  Αγροτικι παραγωγι/πώλθςθ ειδών διατροφισ  
  Ηκικό εμπόριο 
  Συγκοινωνίεσ/μετακίνθςθ/κοινωνικόσ τουριςμόσ 
  Προςταςία πολιτιςμικισ κλθρονομιάσ 



Υπηρεςίεσ παιδικήσ φροντίδασ (και όχι μόνο) 

 

 

 

Ονομαςία Idea 90, κοινωνικόσ ςυνεταιριςμόσ φροντίδασ  

Τοποκεςία Καλαβρία/Ιταλία 

Σφντομο ιςτορικό   Ιδρφκθκε το 1990 από 9 άνεργεσ γυναίκεσ παρζχοντασ 

υπθρεςίεσ παιδικισ φροντίδασ 

Στοχεφςεισ Φεμινιςτικι οπτικι για τθν κοινωνικοποίθςθ τθσ παιδικισ 

φροντίδασ, τθν επαγγελματικι καταξίωςθ των υπθρεςιϊν 

παιδικισ φροντίδασ, τθν αποδόμθςθ τθσ κυρίαρχθσ οπτικισ για 

το ρόλο των γυναικϊν ςτθ Ν. Ιταλία  

Υπθρεςίεσ Υπθρεςίεσ παιδικισ φροντίδασ (παιδικοί ςτακμοί, καλοκαιρινι 

καταςκινωςθ-ςχολείο), φροντίδα θλικιωμζνων, ατόμων με 

αναπθρία και νζων που αντιμετωπίηουν τον κίνδυνο του 

κοινωνικοφ αποκλειςμοφ 

Πθγζσ εςόδων Συμβάςεισ με τθν τοπικι αυτοδιοίκθςθ και τοπικζσ επιχειριςεισ, 

αμοιβζσ ιδιωτϊν 

http://idea90.it/
http://idea90.it/
http://idea90.it/


Στοχευμζνεσ υγιειονομκζσ υπηρεςίεσ 

 

 

 

Ονομαςία POCA: Συνεταιριςμόσ για ζναν προςιτό βελονιςμό ςτθν 

κοινότθτα 

Τοποκεςία Portland, Oregon/ΗΠΑ 

Σφντομο 

ιςτορικό   

Ιδρφκθκε το 2002 από 2 ειδικευμζνουσ βελονιςτζσ 

Στοχεφςεισ Η πρόςβαςθ των φτωχότερων κοινωνικϊν ομάδων ςτθ 

κεραπευτικι πρακτικι του βελονιςμοφ 

Υπθρεςίεσ Σιμερα παρζχει κοινοτικι και οικονομικά προςιτι 

εκπαίδευςθ ςτο βελονιςμό και ςυνεδρίεσ βελονιςμοφ ςε 

200 κοινοτικά κζντρα.  

Πθγζσ εςόδων Πωλιςεισ βιβλίων-αξεςουάρ, ειςφορζσ μελϊν, αμοιβζσ 

ιδιωτϊν  

https://www.pocacoop.com/pocatv/


Επαγγελματική αποκατάςταςη  

 

 

 

Ονομαςία Σχεδία/Περιοδικό Δρόμου 

Τοποκεςία Ακινα/Ελλάδα 

Σφντομο ιςτορικό   Το περιοδικό εκδίδεται από τθ ΜΚΟ Διογζνθσ που ιδρφκθκε το 2010 

Στοχεφςεισ Κοινωνικι ζνταξθ αςτζγων και άλλων κοινωνικά αποκλειςμζνων ομάδων  

Υπθρεςίεσ Προετοιμαςία, ενδυνάμωςθ, κοινωνικοποίθςθ και απαςχόλθςθ αςτζγων 

μζςα από τθν ζκδοςθ περιοδικοφ ποικίλθσ φλθσ 

Πθγζσ εςόδων Πωλιςεισ περιοδικοφ, επιδοτιςεισ 

http://www.youtube.com/watch?v=xLTyL-mD4GM


Στζγαςη 

 

 

 

Ονομαςία Bremer Höhe: Στεγαςτκόσ ςυνεταιριςμόσ 

Τοποκεςία Βερολίνο/Γερμανία 

Σφντομο ιςτορικό   Το 2000, 51 ζνοικοι ςε διαμερίςματα ιςτορικϊν κτιρίων του 

ανατολικοφ Βερολίνου δθμιουργοφν ζνα ςυνεταιριςμό 

προκειμζνου να εμποδίςουν τθν πϊλθςθ των κτιρίων ςε ιδιϊτεσ 

επενδυτζσ 

Στοχεφςεισ Ανακαίνιςθ-ςυντιρθςθ ιςτορικϊν κτιρίων, ςτζγαςθ ςε προςιτζσ 

τιμζσ, περιβαλλοντικι αναβάκμιςθ, κοινοτικι αναβάκμιςθ 

Υπθρεςίεσ Στζγαςθ ςε προςιτζσ τιμζσ, κοινωνικζσ δράςεισ, πολιτιςτικά 

δρϊμενα, υποςτιριξθ άλλων ςτεγαςτικϊν ςυνεταιριςμϊν  

Πθγζσ εςόδων Συνεταιριςτικζσ μερίδεσ και ενοίκιο 



Ανανεϊςιμεσ πηγζσ ενζργειασ 

 

 

 

Ονομαςία Ecopower: Συνεταιριςμόσ Ανανεϊςιμων Πθγϊν Ενζργειασ 

Τοποκεςία Φλάνδρα/Βζλγιο 

Σφντομο ιςτορικό   Ιδρφκθκε το 1991 ωσ ζνασ μικρόσ ςυνεταιριςμόσ υδροθλεκτρικισ 

ενζργειασ. Το 1999 κατόρκωςε να πετφχει μία ςφμβαςθ με τθν τοπικι 

αυτοδιοίκθςθ του Eeklo για τθ ςυνεταιριςτικι παραγωγι θλεκτρικισ 

ενζργειασ με ανεμογεννιτριεσ, φωτοβολταϊκά, φυτικά λάδια. Σιμερα 

ζχει 45.000 μζλθ και κεφάλαια περίπου 45.000.000 Ευρϊ. 

Στοχεφςεισ Παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ μζςα από ανανεϊςιμεσ πθγζσ, 

ςυμμετοχι τθσ τοπικισ κοινωνίασ ςτο ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ 

ςχεδίων ςτον τομζα των ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ, μείωςθ τθσ 

κατανάλωςθσ ενζργειασ  

Υπθρεςίεσ Παραγωγι και διανομι θλεκτρικισ ενζργειασ, ςχεδιαςμόσ και 

υλοποίθςθ καινοτόμων παρεμβάςεων. Προμθκεφει με ρεφμα πάνω 

από 35.000 πελάτεσ, οι περιςςότεροι μζλθ του ςυνεταιριςμοφ. 

Πθγζσ εςόδων Συνεταιριςτικζσ μερίδεσ και πωλιςεισ ενζργειασ 

http://www.socialcooperatives.gr/page/111/82/knapen
http://www.socialcooperatives.gr/page/111/82/knapen


Κοινωνικόσ τουριςμόσ 

 

 

 

Ονομαςία Le Mat: Δίκτυο κοινωνικϊν τουριςτικϊν επιχειριςεων (50:14) 

Τοποκεςία Ιταλία 

Σφντομο ιςτορικό   Ιδρφκθκε από 24 εταίρουσ: κοινωνικζσ επιχειριςεισ ζνταξθσ και 

κοινωνικοφ τουριςμοφ.  

Στοχεφςεισ Προϊκθςθ μιασ άλλθσ αντίλθψθσ για τον τουριςμό μζςα από τθ 

γνωριμία με τθν τοπικι κοινωνία και τθ φιλοξενία ςε 

ςυνεταιριςτικζσ επιχειριςεισ 

Υπθρεςίεσ Λειτουργεί με το ςφςτθμα τθσ δικαιόχρθςθσ (franchising) και 

διοργανϊςει ταξίδια ςε προοριςμοφσ όπου βρίςκονται 

κοινωνικζσ επιχειριςεισ του δικτφου 

Πθγζσ εςόδων Επιδοτιςεισ, ιδιϊτεσ 

http://www.lemat.it/


Αλληλζγγυο εμπόριο 

 

 

 

Ονομαςία Συν.Άλλοισ: Συνεταιριςμόσ για το αλλθλζγγυο εμπόριο 

Τοποκεςία Ακινα/Ελλάδα 

Σφντομο ιςτορικό   Ο ςυνεταιριςμόσ ξεκίνθςε τθ λειτουργία του το φκινόπωρο του 2011 

φςτερα από πολφμθνθ διαδικαςία εςωτερικισ διαβοφλευςθσ του 

ςυνεταιριςμοφ ο Σπόροσ 

Στοχεφςεισ Σφνδεςθ του κινιματοσ των ηαπατίςτασ και άλλων αγωνιηόμενων 

παραγωγϊν του παγκόςμιου Νότου με όςο το δυνατόν 

περιςςότερουσ πολίτεσ ςτθν Ελλάδα βάςει των αρχϊν αλλθλζγγυου 

εμπορίου και προϊκθςθ τθσ εργατικισ αυτοδιαχείριςθσ ωσ 

απάντθςθ ςτο ηιτθμα τθσ εργαςίασ  

Υπθρεςίεσ Αλλθλζγγυο εμπόριο, διάδοςθ του αυτοδιαχειριςτικοφ προτάγματοσ  

Πθγζσ εςόδων Πωλιςεισ προϊοντων  

http://www.youtube.com/watch?v=fX8cEfV8l4U


Προςοχή, προςοχή, προςοχή! 

 Ποια είναι θ κοινωνικι ανάγκθ που εξυπθρετϊ; 

 Ποιοι/εσ κα μποροφςαν να αγοράςουν αυτό το προϊόν/αυτιν τθν υπθρεςία; 

 Υπάρχουν άλλεσ επιχειριςεισ που καλφπτουν αυτι τθν ανάγκθ; 

 Είναι ανταγωνιςτζσ ι μποροφν να μασ βοθκιςουν; 

SOS 1 : Η ιδζα μασ δεν μπορεί να μεταςχθματιςτεί ςε βιϊςιμθ επιχείρθςθ (ταιριάηει περιςςότερο ςε 

λειτουργία κοινωνικοφ κζντρου). 

SOS 2: Βάηουμε περιςςότερουσ ςτόχουσ από αυτοφσ που μποροφμε να πετφχουμε. 



Τι μποροφμε να κάνουμε 

 Ζρευνα ςτο διαδίκτυο (το κάνει κάποιοσ άλλοσ ιδθ;)  

 Συηθτθςεισ με φίλουσ/εσ, κοινωνικοφσ χϊρουσ και πρωτοβουλίεσ για τθ χρθςιμότθτα τθσ 

ςυγκεκριμζνθσ παραγωγικισ ιδζασ 

 Επιςκζψεισ ςε άλλεσ κοινωνικζσ επιχειριςεισ που δραςτθριοποιοφνται ςτο ςυγκεκριμζνο ι 

παρεμφερι τομζα 

 Καταγραφι ικανοτιτων/πόρων/εμποδίων/προκλιςεων για τθ δθμιουργία τθσ επιχείρθςθσ 



Ικανότητεσ 

 Επαφζσ με δθμόςια διοίκθςθ (μθτρϊο, ΙΚΑ, εφορία) 

 Οικονομικζσ ςυναλλαγζσ (τιμολόγια, ΦΠΑ, ταμειακι μθχανι, μιςκοδοςία) 

 Αγορά (προμθκευτζσ, πελάτεσ, ιδιοκτιτεσ) 

 Χϊροσ (εφρεςθ, επιςκευι, ανακαίνιςθ) 

 Εξοπλιςμόσ (ςυντιρθςθ, επιδιορκϊςεισ) 

 Κακαριότθτα (τακτικότθτα, γενικι κακαριότθτα) 

 Η/Υ (τιρθςθ αρχείων, θλεκτρονικι αλλθλογραφία, μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ) 

 Οργανωςθ (τιρθςθ ζντυπων αρχείων, ατηζντα-πρακτικά ςυναντιςεων, βάρδιεσ, τθλ. κζντρο) 

 Παραγωγι (κφρια δραςτθριότθτα)  



Πόροι 

 Εκελοντικι εργαςία για τθ δθμιουργία 

 Εκελοντικι εργαςία για τθ λειτουργία (παράπλευρεσ δραςτθριότθτεσ) 

 Φίλοι/εσ (ςυνειςφορά ςτισ εργαςίεσ δθμιουργίασ, πίςτωςθ χρόνου αποπλθρωμισ) 

 Προςωπικζσ αποταμιεφςεισ  

 Αποταμιεφςεισ φίλων/ςυγγενϊν  

 Προπλθρωμι αγορϊν από τθν κοινότθτα των αγοραςτϊν (αλλθλζγγυο crowd-funding) 

 Ενίςχυςθ από άλλεσ κοινωνικζσ επιχειριςεισ (π.χ. προμθκευτζσ) 

 Επιχορθγιςεισ 

 Δανειςμόσ 

 



Εμπόδια 

 Η ομάδα δεν ζχει όλεσ τισ ικανότθτεσ 

 Μερικά μζλθ ζχουν παραπάνω απαιτοφμενεσ ικανότθτεσ από άλλα 

 Παράλλθλεσ δουλειζσ 

 Ζλλειμμα εμπιςτοςφνθσ 

 Μικρι γνϊςθ τθσ αγοράσ (ςυνεργατικά εγχειριματα;) 

 Κουλτοφρα ςυλλογικότθτασ 

 Κλίκεσ 

 Γνϊςθ για τθν παραγωγικι διαδικαςία 

 Αλλαγι προςωπικισ κατάςταςθσ μελϊν 

 Χριματα 

 

 



Προκλήςεισ 

 Αβεβαιότθτα γεν. οικονομικοφ περιβάλλοντοσ (τι ζχω να χάςω;) 

 Ο κλάδοσ που ειςζρχομαι ςυρρικνϊνεται 

 Παραπάνω ςτοχεφςεισ από τισ εφικτζσ 

 Ακζτθςθ προμθκευτϊν  

 Διαφορετικό πελατολόγιο, άλλεσ απαιτιςεισ 

 Διαγραφι από το μθτρϊο (χϊροσ, ζναρξθ, αποςτολι ςυμπλθρωματικϊν ςτοιχείων) 

 Κακυςτζρθςθ επιχοριγθςθσ από το κράτοσ 

 Αλλαγζσ ςτο κεςμικό πλαίςιο 

 Αλλαγζσ ςτθ φορολογία 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ευχαριςτϊ 
 

+ 30 6977 201279 
sof_adam77@yahoo.gr 

 


