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‘Εισαγωγή στην Κοινωνική Οικονομία και Οικονομικούς Τομείς
Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας και Κοινωνικής 
Επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα’



Περιεχόμενο

η έννοια της Κοινωνικής Οικονομίας

σχέση της Κοινωνικής Οικονομίας με τους άλλους κλάδους 
της Οικονομίας

αρχές και αξίες Κοινωνικής Οικονομίας

λογική και πρακτικές της Κοινωνικής Οικονομίας

Σημασία Κοινωνικής Οικονομίας στην Ανάπτυξη της 
Κοινωνίας και της Οικονομίας



Η Κοινωνική Οικονομία και 
άλλοι τομείς της Οικονομίας
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Κοινωνική Συνεταιριστική 
Επιχείρηση

• κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις 
ένταξης, 

• κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις 
κοινωνικών υπηρεσιών

• κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις με 
παραγωγικό και συλλογικό σκοπό

Ν.4019/2011



Τομείς δραστηριότητας Φορέων 
Κοινωνικής Οικονομίας

Δραστηριοποιούνται σε διάφορους 
κοινωνικοοικονομικούς τομείς όπως: 

+ Κοινωνική προστασία
+ Κοινωνικές υπηρεσίες
+ Υγεία
+ Τραπεζικές εργασίες
+ Ασφαλιστική
+ Γεωργική παραγωγή
+ Καταναλωτικές υποθέσεις

+ Συλλογική εργασία
+ Βιοτεχνία
+ Στέγαση
+ Εφοδιασμό
+ Υπηρεσίες γειτονιάς
+ Εκπαίδευση και Κατάρτιση
+ Πολιτισμός, αθλητισμός και 

δραστηριότητες αναψυχής.



Κοινωνική Οικονομία, τι 
είναι;
Tο σύνολο των οικονομικών, επιχειρηματικών, παραγωγικών 
και κοινωνικών δραστηριοτήτων, οι οποίες αναλαμβάνονται 
από νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων, των οποίων ο 
καταστατικός σκοπός είναι η επιδίωξη του συλλογικού 
οφέλους και η εξυπηρέτηση γενικότερων κοινωνικών 
συμφερόντων.



Αρχές Κοινωνικής 
Οικονομίας

Δημοκρατική και συμμετοχική 
διαχείριση και διαδικασία λήψης 
αποφάσεων
Ισότητα, Αλληλεγγύη και ανοικτή 

συμμετοχή μελών
Επίτευξη στόχων κοινού 

συμφέροντος
Προτεραιότητα στο Άτομο και 

Κοινωνικό στόχο, έναντι του 
κεφαλαίου
Εφαρμογή της Ανεξαρτησίας και 

Αυτονομίας έναντι του κράτους
Κοινωνική Καινοτομία



Στόχοι κοινωνικής 
οικονομίας

1. Στήριξη απασχόλησης

2. Νέοι οικονομικοί τομείς

3. Βελτίωση αγορών

4. Κάλυψη των κοινωνικών αναγκών 

5. Αύξηση των εισοδημάτων 

6. Εξάλειψη του κοινωνικού αποκλεισμού

7. Κοινωνική ευημερία και Συνοχή

8. Παρότρυνση του τοπικού κοινωνικού 
κεφαλαίου 

9. Εξάλειψη των τοπικών αποκλίσεων και 
γεωγραφικών ανισοτήτων



Κοινωνική οικονομία στην ΕΕ

• Κοινωνική Οικονομία στην Ευρώπη- το έτος 2009-
2010:

• Απασχολεί το 6,5% του ενεργού πληθυσμού της 
ΕΕ-27

• Απασχολεί 14,5 εκατομμύρια θέσεις εργασίας 
και

• Αντιπροσωπεύει πάνω από 2 εκατομμύρια 
επιχειρήσεις και οργανισμούς κοινωνικής 
οικονομίας, που αντιπροσωπεύουν το 10% όλων 
των επιχειρήσεων στην ΕΕ. 



Κοινωνική οικονομία 
στην Ελλάδα

 8.400 συνεταιρισμοί παραδοσιακού τύπου

 71 γυναικείοι συνεταιρισμοί

 17 Κοι.Σ.Π.Ε

 1.500 – 2000 οργανώσεις εθελοντισμού

 Μικτές οργανώσεις, εθελοντικές οργανώσεις, σωματεία ειδικώς αναγνωρισμένων ως 
φιλανθρωπικών, αστικών ΜΚ εταιρών, ιδρυμάτων κλπ. 

 1.000+Κοιν.Σ.Επ.

Η απασχόληση στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας αντιπροσωπεύει το 1.8% της συνολικής 
απασχόλησης και το 2.9% της έμμισθης απασχόλησης.



Βασικά συμπεράσματα

Μιλήσαμε για την Κοινωνική Οικονομία

Κοινωνική Οικονομία ως ένα από τους τρείς διακριτούς 
κλάδους της Οικονομίας, ανάμεσα στην Ιδιωτική και 
Δημόσια

Η Κοινωνική Οικονομία δεν επιδιώκει το κέρδος αλλά την 
επίτευξη κοινωνικών σκοπών

 Χαρακτηριστικός πρωταγωνιστής της Κοινωνικής 
Οικονομίας είναι οι Φορείς ΚΑΛΟ



Ευχαριστώ για την 
προσοχή σας!

Νάντια Καρρά, Οικονομολόγος, Σύμβουλος 
Επιχειρήσεων με εξειδίκευση στο μάρκετινγκ και στη 
διοίκηση επιχειρήσεων, Living Prospects Ltd.

n.karra@lp.gr


