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"Ανάλυση της οικοκοινωνικής επιχειρηματικότητας,  

ανάγκες, εμπόδια και καλές πρακτικές” 

 

  

 

Το έργο BC4ESE συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ERASMUS+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα υλοποιηθεί από τον Ιανουάριο του 2022 έως τον 
Ιανουάριο του 2025. Η παρούσα δημοσίευση αντικατοπτρίζει τις απόψεις των συγγραφέων και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί 

υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν (Πρόσκληση έργου: ERASMUS-YOUTH-2021-CB, Project no: 10105201) 
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Εισαγωγή 
 

 
Στόχος του παρόντος εγγράφου είναι να εξετάσει την οικοκοινωνική οικονομία στην Ευρώπη 
και στις χώρες των εταίρων του έργου και στα Δυτικά Βαλκάνια. Ο απώτερος στόχος είναι να 
ωθηθούν περισσότεροι νέοι να ξεκινήσουν και να αναπτύξουν οικοκοινωνικές επιχειρήσεις 
και να διασφαλιστεί ότι θα έχουν πρόσβαση στην κατάλληλη βοήθεια και υποστήριξη σε 
κάθε στάδιο της επιχειρηματικής τους πορείας.  
Το Diesis Network μαζί με το CDP "Globus" είναι οι υπεύθυνοι εταίροι για την δημιουργία 
αυτού του παραδοτέου και για την υποστήριξη όλων των εταίρων του έργου: συντονιστής 
εταίρος CEDRA Split (Κροατία), τοπική αναπτυξιακή υπηρεσία Prozor-Rama (Βοσνία-
Ερζεγοβίνη), Young Ambassadors (Σερβία), ADP-ZID και CSO (Μαυροβούνιο) και Hub Nicosia 
(Κύπρος). 
 
Το παρόν έγγραφο χωρίζεται σε δύο κύρια μέρη: τις γενικές πληροφορίες για το ιστορικό της 
κοινωνικής επιχειρηματικότητας και την έννοια της οικοκοινωνικής επιχειρηματικότητας και 
την ανάλυση των χωρών.  
 
Για κάθε χώρα, επικεντρωθήκαμε στα ακόλουθα σημεία:    
a. Έρευνα και ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης όσον αφορά την οικοκοινωνική 
επιχειρηματικότητα στις χώρες εταίρους 
b. Έρευνα σχετικά με τα εμπόδια που εμποδίζουν την ανάπτυξη οικοκοινωνικών έργων 
και δραστηριοτήτων μέσω της κοινωνικής επιχειρηματικότητας  
c. Παραδείγματα καλών πρακτικών από υφιστάμενους οικοκοινωνικούς επιχειρηματίες 
στις χώρες εταίρους, την ΕΕ και τον κόσμο  
 
Δεδομένου ότι τα Δυτικά Βαλκάνια είναι μία από τις περιοχές της Ευρώπης που 
επηρεάζονται περισσότερο από την κλιματική αλλαγή και εκτιμάται ότι θα έχουν την ίδια 
τάση μέχρι το τέλος του αιώνα, οι δράσεις που προωθούνται στην Πράσινη Ατζέντα για τα 
Δυτικά Βαλκάνια στο πλαίσιο του Οικονομικού και Επενδυτικού Σχεδίου για τα Δυτικά 
Βαλκάνια αποτελούν βασικούς παράγοντες για την επίτευξη του στόχου της κλιματικής 
ουδετερότητας. Η οικολογική κοινωνική επιχειρηματικότητα αποτελεί σημαντικό μέρος της 
Πράσινης Ατζέντα, το οποίο σίγουρα μπορεί να οδηγήσει την περιοχή στην αναζήτηση 
επιλογών για τη μείωση του αποτυπώματος της κατανάλωσης και την αύξηση του ποσοστού 
χρήσης κυκλικών υλικών, γεγονός που με τη σειρά του θα ενισχύσει την οικονομική 
ανάπτυξη.1 
 

                                                           
1 Commission Staff Working Document (2020), Guidelines for the Implementation of the Green Agenda for the Western 
Balkans accompanying the Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European 
Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. An Economic and Investment Plan for the Western 
Balkans, SWD/2020/223 final 
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Σχετικά με το πρόγραμμα … 
 
"Η κύρια εστίαση του έργου BC4ESE είναι η δημιουργία ενός καινοτόμου πλαισίου για τη 
διατομεακή οικοκοινωνική ανάπτυξη που θα επιτρέψει σε τοπικούς συνδέσμους και νέους 
να συμβάλουν ενεργά στην έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη των 
στοχευμένων περιοχών στην Κροατία, τη Βοσνία, τη Σερβία, το Μαυροβούνιο, το Βέλγιο και 
την Κύπρο".  
Οι τοπικές οργανώσεις χρειάζονται υποστήριξη για την αύξηση των ικανοτήτων τους, ώστε 
να μπορούν να πρωτοστατήσουν στην εφαρμογή νέων δραστηριοτήτων μη τυπικής 
μάθησης. Με την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ οκτώ εταίρων, το έργο θα συμβάλει 
στην ανάπτυξη της διασυνοριακής συνεργασίας και θα αυξήσει την ικανότητα των 
οργανώσεων τόσο από το Πρόγραμμα όσο και από τις χώρες εταίρους. 
Μέσω του έργου BC4ESE στοχεύουμε στη δημιουργία ικανοτήτων για την προώθηση της 
οικοκοινωνικής επιχειρηματικότητας (OE) και την ανάπτυξη εργαλείων και μεθοδολογιών 
μη τυπικής εκπαίδευσης. Αυτό θα εμπλέξει τους νέους να ασχοληθούν με την OE μέσω της 
ανάπτυξης των ήπιων, επιχειρηματικών και ψηφιακών δεξιοτήτων τους, επιτρέποντας έτσι 
αλλαγές συμπεριφοράς για ατομικές προτιμήσεις, πολιτιστικές αξίες και ευαισθητοποίηση 
για την αειφόρο ανάπτυξη και τον τρόπο ζωής 

 
 

Μεθοδολογία 
 
Πριν από την έρευνα, το Diesis Network εφοδίασε όλους τους εταίρους με ένα σύνολο 
κατευθυντήριων γραμμών και ένα πρότυπο για την ανάπτυξη μιας έκθεσης ανάλυσης χώρας. 
Οι εταίροι χρησιμοποίησαν διάφορες πηγές για τη διεξαγωγή της έρευνας. Παρακάτω 
μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες.   
 
Το ευρωπαϊκό τοπίο για την κοινωνική οικονομία αναπτύχθηκε χάρη σε επίσημες πηγές και 
μελέτες της ΕΕ, καθώς και σε έγγραφα και μελέτες από ερευνητικά κέντρα, δεξαμενές 
σκέψης και συνδέσμους, καθώς και σε προηγούμενες μελέτες που δημιουργήθηκαν από το 
Diesis., το CEDRA (Κροατία) και το Synthesis (Κύπρος). 
   
Για τη γραφειακή  έρευνα που πραγματοποίησαν οι εταίροι για τη χώρα τους, τους ζητήθηκε 
να αναλύσουν την κοινωνική και οικονομική κατάσταση της χώρας, καθώς και την 
κατάσταση της οικοκοινωνικής επιχειρηματικότητας.  Για το σκοπό αυτό, χρησιμοποίησαν 
επίσημες πηγές, εθνικές μελέτες και στατιστικά στοιχεία, καθώς και ακαδημαϊκή 
βιβλιογραφία. Εκτός από την επιστημονική έρευνα και ανάλυση, οι εταίροι διεξήγαγαν 
επίσης μια ανάλυση αναγκών με τη συμμετοχή των άμεσα ενδιαφερόμενων μερών σχετικά 
με το θέμα της ανάπτυξης της οικοκοινωνικής επιχειρηματικότητας και της εκπαίδευσης για 
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οικοκοινωνικές επιχειρηματικές δεξιότητες. Εμπλέξαμε οικοκοινωνικούς επιχειρηματίες από 
τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη και το Μαυροβούνιο για να τους ρωτήσουμε σχετικά με τις ανάγκες 
τους στον επιχειρηματικό τομέα, προκειμένου να κατανοήσουμε τη θέση τους από πρώτο 
χέρι. Το προϊόν αυτών των συνεντεύξεων είναι αυτό το βίντεο:  
https://www.youtube.com/watch?v=kCl3y6w7IKo  
Συμμετείχαν επίσης 30 νέοι από 6 χώρες εταίρους, 5 νέοι ανά χώρα, και τους ρωτήσαμε 
σχετικά με τις ανάγκες τους όσον αφορά την εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα. Ένα 
βίντεο σχετικά με τις ανάγκες των νέων έχει επίσης δημιουργηθεί για τους σκοπούς αυτού 
του αποτελέσματος και μπορείτε να το βρείτε εδώ:  
https://www.youtube.com/watch?v=pIHNb-L_TKs        
 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=kCl3y6w7IKo
https://www.youtube.com/watch?v=pIHNb-L_TKs
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Γενική επισκόπηση της έννοιας της κοινωνικής επιχειρηματικότητας 
 

Η κοινωνική επιχειρηματικότητα είναι μια ανθρωπιστική αντίληψη των επιχειρήσεων, η 
οποία έχει γίνει δημοφιλής τον 21ο αιώνα, αν και στην πραγματικότητα χρονολογείται από 
τα αρχικά στάδια της ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας. Η προέλευση της ιδέας και της 
πρακτικής των κοινωνικών επιχειρήσεων συνδέεται με την ανάπτυξη του καπιταλισμού κατά 
τον 18ο και 19ο αιώνα, όταν ιδρύθηκαν ομάδες αυτοβοήθειας και άλλες ενώσεις που 
καθοδηγούνταν από τις αρχές της φιλανθρωπίας. Διαφορετικές μορφές συνένωσης για την 
επίτευξη κοινών στόχων ή για λόγους αλληλεγγύης προς ευάλωτες ομάδες ήταν γνωστές 
νωρίτερα.  
Υπό την επίδραση της παγκοσμιοποίησης, η κοινωνική επιχειρηματικότητα, ως έννοια που 
ενσωματώνει τη δημιουργία κοινωνικής και οικονομικής αξίας, αποκτά ολοένα και 
μεγαλύτερη σημασία. 
Στη βιβλιογραφία δεν υπάρχει ενιαίος ορισμός της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Για την 
εννοιολογική προσέγγιση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, είναι σημαντικό να 
ξεκινήσουμε από το γεγονός ότι η κοινωνική επιχειρηματικότητα είναι, πάνω απ' όλα, μια 
μορφή επιχειρηματικότητας. Η επιχειρηματικότητα αναφέρεται συνήθως στην ίδρυση μιας 
επιχείρησης και στη δημιουργία αξίας για τους επιχειρηματίες ή για την κοινωνία. Οι 
πρωτοβουλίες κοινωνικής επιχειρηματικότητας έχουν ως κοινό χαρακτηριστικό ότι 
αποτελούν επιχειρηματικά εγχειρήματα που αποσκοπούν στη δημιουργία κοινωνικού 
οφέλους, δηλαδή στην επίλυση ενός συγκεκριμένου κοινωνικού προβλήματος, ενώ το 
πραγματοποιούμενο κέρδος επανεπενδύεται στο σύνολό του ή κατά το μεγαλύτερο μέρος 
του σε περαιτέρω επιχειρηματική ανάπτυξη που σχετίζεται με τον κοινωνικό σκοπό. 
Ένα από τα συχνά ερωτήματα, ιδίως στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, είναι πώς 
αναγνωρίζεται μια κοινωνική επιχείρηση, δηλαδή πώς διαφέρει μια κοινωνική επιχείρηση 
από τις παραδοσιακές επιχειρήσεις; Το ευρωπαϊκό ερευνητικό δίκτυο EMES έχει ορίσει 
εννέα κριτήρια που χρησιμοποιούνται συχνότερα για την αναγνώριση των κοινωνικών 
επιχειρήσεων: 
 
Πίνακας 1. Προσπάθεια λειτουργικοποίησης της έννοιας της κοινωνικής επιχείρησης με βάση το SBI 

Βασική διάσταση Γενικός ορισμός Ελάχιστα 
προαπαιτούμενα 

Επιχειρηματικότητα/ 
οικονομική 
διάσταση 

Σταθερή και συνεχής 
παραγωγή αγαθών και 
υπηρεσιών 
> Τα έσοδα προέρχονται 
κυρίως από την άμεση 
πώληση αγαθών 
και υπηρεσιών σε ιδιώτες 
χρήστες ή μέλη όσο και από 
δημόσιες συμβάσεις. 
(Τουλάχιστον μερική) χρήση 
των συντελεστών 
παραγωγής που 
λειτουργούν στην 

Οι OE πρέπει να είναι 
προσανατολισμένες στην 
αγορά 
(συχνότητα εμφάνισης 
διαπραγμάτευσης θα 
πρέπει να είναι ιδανικά 
πάνω από 25%) 
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νομισματική οικονομία 
(αμειβόμενη εργασία, 
κεφάλαιο, περιουσιακά 
στοιχεία) 
> Παρόλο που βασίζεται 
τόσο σε εθελοντές (ιδίως 
κατά την ίδρυση 
και σε μη εμπορικούς 
πόρους, για να γίνουν 
βιώσιμες, οι OE 
συνήθως χρησιμοποιούν 
επίσης παραγωγικούς 
συντελεστές που συνήθως 
λειτουργούν στην 
νομισματική οικονομία. 

Κοινωνική διάσταση Ο επιδιωκόμενος στόχος 
είναι σαφώς κοινωνικός. Το 
παρεχόμενο προϊόν/ 
οι δραστηριότητες που 
εκτελούνται έχουν 
κοινωνική/γενικού 
ενδιαφέροντος χροιά 
> Τα είδη των 
προσφερόμενων υπηρεσιών 
ή των δραστηριοτήτων που 
εκτελούνται μπορεί να 
ποικίλλουν σημαντικά 
από τόπο σε τόπο, ανάλογα 
με τις ανεκπλήρωτες 
ανάγκες που προκύπτουν 
σε τοπικό επίπεδο ή σε 
ορισμένες περιπτώσεις 
ακόμη και σε παγκόσμιο 
πλαίσιο. 

Η προτεραιότητα του 
κοινωνικού στόχου πρέπει 
να καθορίζεται σαφώς από 
τις εθνικές νομοθεσίες, τα 
καταστατικά των OE ή άλλα 
σχετικά έγγραφα. 

Περιεκτική Διακυβέρνηση-
ιδιοκτησία 
διάσταση 

Μοντέλο συμπεριληπτικής 
και συμμετοχικής 
διακυβέρνησης 
> Εμπλέκονται όλοι οι 
ενδιαφερόμενοι φορείς, 
ανεξαρτήτως νομικής 
μορφή. 
> Ο περιορισμός διανομής 
κερδών (ειδικά στα 
περιουσιακά στοιχεία) 
εγγυάται 

Η δομή διακυβέρνησης 
ή/και οργάνωσης των OE 
πρέπει να διασφαλίζει ότι 
τα συμφέροντα όλων των 
ενδιαφερόμενων μερών 
εκπροσωπούνται δεόντως 
στις διαδικασίες λήψης 
αποφάσεων. 
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ότι διασφαλίζεται ο 
κοινωνικός σκοπός της 
επιχείρησης. 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2020). Κοινωνικές επιχειρήσεις και τα οικοσυστήματά τους στην Ευρώπη. Συγκριτική συνθετική 
έκθεση. Συγγραφείς: Carlo Borzaga, Giulia Galera, Barbara Franchini, Stefania Chiomento, Rocío Nogales και Chiara Carini. 
Λουξεμβούργο: Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διαθέσιμο στη διεύθυνση https://europa.eu/!Qq64ny 

Ο Yunus (2009) ορίζει την κοινωνική επιχειρηματικότητα με την ευρύτερη δυνατή έννοια, ως 
κάθε προσπάθεια να βοηθηθούν άλλοι άνθρωποι. Η πρωτοβουλία αυτή μπορεί να είναι 
οικονομικής και μη οικονομικής φύσης, κερδοσκοπική και μη κερδοσκοπική. Τόνισε ότι η 
κοινωνική επιχειρηματικότητα και η κοινωνική επιχείρηση συχνά εξισώνονται. Δεν είναι 
όμως το ίδιο πράγμα. Η κοινωνική επιχείρηση είναι μια υποκατηγορία της κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας. Όλοι όσοι σχεδιάζουν και διευθύνουν κοινωνικές επιχειρήσεις είναι 
κοινωνικοί επιχειρηματίες. Ωστόσο, δεν συμμετέχουν όλοι οι κοινωνικοί επιχειρηματίες στο 
έργο μιας κοινωνικής επιχείρησης. 
 
Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η κοινωνική επιχείρηση είναι ένας φορέας της 
κοινωνικής οικονομίας, του οποίου ο κύριος στόχος είναι να έχει κοινωνικό αντίκτυπο και 
όχι κέρδος για τους ιδιοκτήτες ή τους μετόχους του. Λειτουργεί παρέχοντας αγαθά και 
υπηρεσίες για την αγορά με επιχειρηματικό και καινοτόμο τρόπο και χρησιμοποιεί τα κέρδη 
της κυρίως για την επίτευξη κοινωνικών στόχων. Η διαχείρισή της γίνεται με ανοιχτό και 
υπεύθυνο τρόπο και, ιδίως, εμπλέκει τους εργαζόμενους, τους καταναλωτές και τους 
ενδιαφερόμενους που επηρεάζονται από τις εμπορικές της δραστηριότητες.  
 
Συνολικά, η έννοια της κοινωνικής επιχειρηματικότητας είναι ακόμη αρκετά νέα σε περιοχές 
όπως τα Δυτικά Βαλκάνια και υπάρχει μεγάλη ανάγκη να δημιουργηθούν νομικά ευνοϊκές 
συνθήκες για την ανάπτυξη του οικοσυστήματος. Παρ' όλα αυτά, η βιβλιογραφική έρευνα 
που διεξήχθη για τους σκοπούς της παρούσας εργασίας, θα παρουσιάσει την τρέχουσα 
κατάσταση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και του οικοσυστήματος που την περιβάλλει 
στις συγκεκριμένες χώρες, με έμφαση στην οικοκοινωνική επιχειρηματικότητα. Πρόκειται 
για μια προσπάθεια να κατανοήσουμε ποιες είναι οι προκλήσεις και να εντοπίσουμε τους 
ευνοϊκούς παράγοντες για την περαιτέρω ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. 
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Έννοια της οικολογικής επιχειρηματικότητας/ οικοεπιχειρηματικότητας 
 

Οι καταστροφικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις της οικονομίκης ανάπτυξης αυξάνονται.   Οι 
πόροι της γης υπερεκμεταλλεύονται και οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής αγνοούνται, 
ανεξάρτητα από τις δυνατότητες των μελλοντικών γενεών για μια αξιοπρεπή ζωή. Η 
κοινωνική ανισότητα βαθαίνει σε παγκόσμιο επίπεδο από τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις 
ενός μονόπλευρου συμφέροντος για την επίτευξη κέρδους που έχει ως αποτέλεσμα οι χώρες 
με υψηλότερη οικονομική ανάπτυξη να καταναλώνουν περισσότερους πόρους. Για 
παράδειγμα, οι χώρες με τη χαμηλότερη οικονομική ανάπτυξη υποφέρουν περισσότερο από 
τις συνέπειες της υπερθέρμανσης του πλανήτη, παρά το γεγονός ότι δεν την προκάλεσαν 
(Diffenbaugh & Burke, 2019).  

Ο όρος ecopreneurship είναι μια λέξη portmanteau που σχηματίζεται από τον συνδυασμό 
των τύπων eco (όπως στο ecological) και entrepreneurship. Ο όρος eco προέρχεται από το 
ελληνικό έργο eikos, το οποίο μεταφράζεται κυριολεκτικά ως σπίτι. Η οικολογία είναι ο 
κλάδος της επιστήμης που μελετά το πώς λειτουργεί το σπίτι μας με την έννοια του 
περιβάλλοντος και του περίγυρού μας. Το ενδιαφέρον των ανθρώπων για τη φροντίδα και 
τη διατήρηση των βιολογικών πόρων έχει αυξηθεί ως απάντηση σε ένα μοντέλο παραγωγής 
που καταναλώνει τους φυσικούς πόρους πιο γρήγορα από ό,τι μπορούν να ανακτηθούν. Στο 
πλαίσιο ενός τέτοιου μοντέλου, οι πόροι εξαντλούνται ταχύτερα από ό,τι αναπληρώνονται 
(9).  

Η επιχειρηματικότητα, από την άλλη πλευρά, ορίζεται γενικά ως η ανακάλυψη κενών στην 
αγορά στα οποία οι επιχειρηματίες είναι ικανοί να εντοπίσουν και να διερευνήσουν νέες 
επιχειρηματικές ευκαιρίες (10-12, Ibidem). Έτσι, η οικοεπιχειρηματικότητα είναι η 
αναζήτηση νέων ευκαιριών που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος με στόχο 
την περιβαλλοντική βιωσιμότητα (13, Ibidem). Ο Chopra ορίζει την οικοεπιχειρηματικότητα 
ως "επιχειρηματικότητα μέσα από έναν περιβαλλοντικό φακό" (14, Ibidem). 

Δείχνοντας τα οικονομικά οφέλη του να είσαι πιο οικολογικός και φιλικός προς το 
περιβάλλον, οι οικοεπιχειρηματίες λειτουργούν ως παράγοντας έλξης που ενθαρρύνει άλλες 
επιχειρήσεις να είναι οικολογικά προνοητικές. Αυτός ο ρόλος έρχεται σε αντίθεση με τους 
παράγοντες ώθησης, όπως οι κυβερνητικοί κανονισμοί και η πίεση από ενδιαφερόμενα μέρη 
και οργανώσεις όπως οι ΜΚΟ (24, 42, Ibidem). Η οικοεπιχειρηματικότητα έχει επίσης 
προσδιοριστεί ως ένας νέος τρόπος συμμετοχής στην εμπορική εκμετάλλευση ιδεών, 
προϊόντων και υπηρεσιών, όπου το αποτέλεσμα της ανταλλαγής μεταξύ του παρόχου 
υπηρεσιών και του καταναλωτή είναι θετικό και για τα δύο μέρη καθώς και για το 
περιβάλλον. 

Οι Johanisova και Fraňková (2017) εντοπίζουν πέντε διαστάσεις των οικοκοινωνικών 
επιχειρήσεων, i) στόχοι που δεν είναι κερδοσκοπικοί, ii) χρήση των κερδών για την 
αναπλήρωση της Φύσης και της κοινότητας, iii) δημοκρατικά και τοπικά πρότυπα ιδιοκτησίας 
και διακυβέρνησης, iv) ρίζες στον τόπο και τον χρόνο, και v) πρότυπα παραγωγής, 
ανταλλαγής ή παροχής υπηρεσιών εκτός αγοράς.  

Περαιτέρω, όπως τονίζουν οι Zahedi και Otterpohl (2016), οι επιχειρηματίες μπορούν να 
διαδραματίσουν διττό ρόλο, είτε να γίνουν πράσινοι επιχειρηματίες, οι οποίοι μέσω των 
δραστηριοτήτων τους οδηγούν στην αλλαγή της δομής της οικονομίας, είτε αυτοί που 
εισάγουν τους νέους κανόνες στην κοινωνία, ακολουθώντας την προσέγγιση της 
βιωσιμότητας.    
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Με βάση τη βιβλιογραφική επισκόπηση, μπορεί να συναχθεί το συμπέρασμα ότι η κοινωνική 
επιχειρηματικότητα και η οικολογική επιχειρηματικότητα βασίζονται σε τρεις πυλώνες: 
καινοτομία, μέριμνα για το περιβάλλον, επανεπένδυση των κερδών για κοινωνικό σκοπό. 

Για τους σκοπούς του παρόντος έργου, η κοινοπραξία θα χρησιμοποιήσει τον παραπάνω 
ορισμό, ως σημείο αναφοράς κατά την προώθηση και την ευαισθητοποίηση της 
οικοκοινωνικής επιχειρηματικότητας σε προσεχείς δραστηριότητες και δημοσιεύσεις. 

Τοπίο της οικοκοινωνικής επιχειρηματικότητας στην Ευρώπη και τα Δυτικά 
Βαλκάνια 
 

Το κεφάλαιο αυτό καλύπτει τις αναλύσεις του ιστορικού των χωρών των Δυτικών 
Βαλκανίων (Μαυροβούνιο, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Κροατία και Σερβία), του Βελγίου και 
της Κύπρου.  Για κάθε χώρα, θα επικεντρωθούμε στα ακόλουθα σημεία: 
 

◊ Επισκόπηση της υφιστάμενης κατάστασης όσον αφορά την οικοκοινωνική 
επιχειρηματικότητα στις χώρες εταίρους  
 
◊ Εμπόδια που εμποδίζουν την ανάπτυξη οικοκοινωνικών έργων και 
δραστηριοτήτων μέσω της κοινωνικής επιχειρηματικότητας 
 
◊ Παραδείγματα καλών πρακτικών υφιστάμενων οικοκοινωνικών επιχειρηματιών 
στις χώρες εταίρους, στην ΕΕ και στον κόσμο  
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Βοσνία-Ερζεγοβίνη 
 

Υπάρχουσα κατάσταση όσον αφορά την οικοκοινωνική επιχειρηματικότητα στη Βοσνία-
Ερζεγοβίνη 

Στη σημερινή κοινωνία της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης υπάρχει μεγάλη ανάγκη για νέα 
επιχειρηματικά μοντέλα, για καλύτερες και αποτελεσματικότερες κοινωνικές και 
οικονομικές πολιτικές, προκειμένου να αντιμετωπιστούν όλες οι προκλήσεις που 
αντιμετωπίζει η κοινωνία. Η οικονομική ανάπτυξη στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη χαρακτηρίζεται 
από πολυάριθμες προκλήσεις, και οι σημαντικότερες από αυτές είναι η υψηλή ανεργία, η  
ύπαρξη παραοικονομίας, η δυσμενής διάρθρωση της οικονομίας που βασίζεται σε τομείς με 
χαμ ηλή προστιθέμενη αξία, η έλλειψη επιχειρηματικού πνεύματος και κουλτούρας, η 
ανεπαρκής αξιοποίηση των φυσικών και άλλων πόρων.  Σύμφωνα με την Υπηρεσία 
Στατιστικής της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, το ποσοστό ανεργίας, όπως ορίζεται από τον ορισμό 
της ΔΟΕ, ήταν 17,4 το έτος 2021.     

Το υψηλό ποσοστό ανεργίας στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη οφείλεται στις μεταβατικές διαδικασίες 
και στην αργή εφαρμογή των κοινωνικοοικονομικών μεταρρυθμίσεων. Οι αλλαγές στον 
μακροοικονομικό χαρακτήρα και η αβέβαιη κατάσταση στην οικονομία αντανακλούν 
δυσμενώς στις οικονομικές ροές. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οικονομικές οντότητες με  έντονα 
κοινωνικά στοιχεία να μην μπορούν να αναπτυχθούν. Ένα από τα σημαντικότερα και 
δυσκολότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Βοσνία-Ερζεγοβίνη είναι η πολύ δυσμενής 
θέση των νέων στην κοινωνία και η αποχώρησή τους από τη χώρα. 

Σε μια εποχή που ο κοινωνικός αποκλεισμός, η φτώχεια, η ανεργία και η μόλυνση του 
περιβάλλοντος αποτελούν έντονα κοινωνικά προβλήματα στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, η 
κοινωνική επιχειρηματικότητα μπορεί να προσφέρει νέες απαντήσεις. Η έννοια της 
κοινωνικής επιχειρηματικότητας δεν είναι επαρκώς γνωστή στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη και 
υπάρχουν ορισμένα διλήμματα σχετικά με την έννοια αυτή. Συχνά ταυτίζεται με έννοιες 
όπως η κοινωνική υπόθεση, η φτώχεια, ενώ αποτελεί μια ευρύτερη αναπτυξιακή έννοια. 
Συνήθως εξετάζεται μέσα από το πρίσμα της εργασιακής ένταξης περιθωριοποιημένων 
κατηγοριών, το οποίο αποτελεί στενή προσέγγιση της έννοιας αυτής. Ωστόσο, η κοινωνική 
επιχειρηματικότητα βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη. 
Πραγματοποιείται σε ιδιωτικές οργανώσεις με διάφορες νομικές μορφές και τομείς, των 
οποίων πρωταρχικός στόχος είναι η δημιουργία κοινωνικών αξιών, και στις οποίες το 
πραγματοποιούμενο κέρδος επανεπενδύεται εξ ολοκλήρου ή ως επί το πλείστον στην 
επίτευξη του κοινωνικού στόχου.  

Παρόλο που δεν υπάρχει ακόμη ακριβής καταγραφή των κοινωνικών επιχειρήσεων και της 
κλίμακας τους, στην πρακτική της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης μπορούμε να εντοπίσουμε 
επιχειρηματικές οντότητες παρόμοιες με τις κοινωνικές επιχειρήσεις στην ΕΕ σύμφωνα με τα 
προαναφερθέντα κριτήρια. Οι επιχειρήσεις αυτές είναι οι εξής: - οι επιχειρήσεις του τομέα 
της βιομηχανίας και του εμπορίου, οι οποίες έχουν την ιδιότητα να αποτελούνται από 
επιχειρήσεις που δεν είναι επιχειρήσεις:  

o Ενώσεις πολιτών που ασκούν οικονομικές δραστηριότητες σύμφωνα με το καταστατικό, 
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o Εταιρείες που ιδρύονται από ενώσεις πολιτών με στόχο την επίλυση ενός συγκεκριμένου 
κοινωνικού προβλήματος (π.χ. ανεργία των νέων κ.λπ.), 

o Συνεταιρισμοί (κυρίως γεωργικοί κ.λπ.), 

o Εταιρείες για την απασχόληση ατόμων με αναπηρία (μορφή καθεστώτος), 

o Προστατευτικά εργαστήρια (έντυπο κατάστασης). 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύονται στον ιστότοπο του Ομοσπονδιακού Ταμείου 
Επαγγελματικής Αποκατάστασης και Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρία από τον Μάιο του 
2021, ο αριθμός των ενεργών εταιρειών για την απασχόληση ατόμων με αναπηρία και των 
προστατευόμενων εργαστηρίων στην Ομοσπονδία της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης ήταν 115. 
Πρόκειται για τα μόνα διαθέσιμα επίσημα στοιχεία που αφορούν τις κοινωνικές 
επιχειρήσεις, και συγκεκριμένα τον τύπο που αναφέρεται στην απασχόληση ατόμων με 
αναπηρία. 

Οικολογική διάσταση των κοινωνικών επιχειρήσεων 

Στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, ο όρος οικοκοινωνική επιχειρηματικότητα δεν είναι γνωστός. 
Επίσης, ο όρος οικολογική επιχειρηματικότητα δεν έχει διαδοθεί. Η κοινωνική 
επιχειρηματικότητα με οικολογική διάσταση δεν έχει αναπτυχθεί επαρκώς. Ο νόμος για την 
κοινωνική επιχειρηματικότητα της Δημοκρατίας της Σέρπσκα και της περιφέρειας Brčko της 
Βοσνίας-Ερζεγοβίνης αναφέρει τις περιβαλλοντικές προκλήσεις με τον ορισμό της 
κοινωνικής επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο της εκπλήρωσης των κοινωνικών στόχων. 
Επίσης, σε αυτούς τους νόμους, η προστασία του περιβάλλοντος ορίζεται μεταξύ των αρχών 
στις οποίες βασίζεται η ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Ωστόσο, δεν 
υπάρχουν ειδικές διατάξεις που να αναφέρονται στις οικοκοινωνικές επιχειρήσεις, όσον 
αφορά την παροχή ειδικών μορφών κινήτρων στις επιχειρήσεις αυτές.  

Οι ακόλουθοι τομείς έχουν χαρακτηριστεί ως οικοκοινωνική επιχειρηματικότητα στο πλαίσιο 
της Β-Ε: 

o Ενώσεις πολιτών/ΜΚΟ που ασχολούνται με θέματα προώθησης της προστασίας του 
φυσικού περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών που ασχολούνται με αυτά 
τα θέματα. Ωστόσο, δεν υπάρχουν ακριβή στοιχεία σχετικά με τις οικονομικές 
δραστηριότητες αυτών των οργανώσεων που αποσκοπούν στη διατήρηση του 
περιβάλλοντος, οι οποίες θα είχαν τον χαρακτήρα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, 

o Εταιρείες (με περιορισμένη ευθύνη) αφιερωμένες στην επίτευξη των στόχων για την 
ανακύκλωση που προβλέπονται από το νομικό πλαίσιο, εταιρείες που ασχολούνται με την 
παραγωγή βιολογικών τροφίμων κ.λπ, 

o Συνεταιρισμοί που ασχολούνται με την παραγωγή υγιεινών τροφίμων. 
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Εμπόδια που εμποδίζουν την ανάπτυξη οικοκοινωνικών έργων και δραστηριοτήτων μέσω 
της κοινωνικής επιχειρηματικότητας  

Γενικά, η κοινωνική επιχειρηματικότητα δεν υποστηρίζεται επαρκώς στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη. 
Αντιπροσωπεύεται σε διάφορα δημόσια έγγραφα στον τομέα της απασχόλησης και της 
επιχειρηματικότητας, αλλά δεν υπάρχουν ακόμη ειδικές δημόσιες πολιτικές, στρατηγικές και 
σχέδια δράσης αφιερωμένα σε θέματα ανάπτυξης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας.  

Παρόλο που έχουν θεσπιστεί νομικά πλαίσια για την κοινωνική επιχειρηματικότητα στη 
Δημοκρατία της Σέρπσκα και στην περιφέρεια Brčko, δεν ανταποκρίνονται επαρκώς στις 
ανάγκες του τομέα αυτού. Με βάση μια εικόνα του νόμου για την κοινωνική 
επιχειρηματικότητα της Δημοκρατίας της Srpska, μπορεί να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι ο 
νόμος αυτός δεν μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία ενός επαρκούς συστήματος στήριξης 
των κοινωνικών επιχειρήσεων. Χωρίς συγκεκριμένες μορφές στήριξης των κοινωνικών 
επιχειρήσεων και χωρίς την εφαρμογή τους, ο σκοπός του νόμου αυτού δεν θα 
πραγματοποιηθεί. Περιέχει ορισμένες ελλείψεις όσον αφορά τον στόχο του νόμου, τον 
περιοριστικό ορισμό της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, ζητήματα που σχετίζονται με την 
εναρμόνιση άλλων κανονισμών. Το 2022, προγραμματίζεται ένα προκαταρκτικό σχέδιο του 
νόμου για την κοινωνική επιχειρηματικότητα στην Ομοσπονδία της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης. 

Οι υφιστάμενες κοινωνικές επιχειρήσεις στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη (σε διάφορες μορφές), 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που επικεντρώνονται σε οικολογικά ζητήματα, 
αντιμετωπίζουν μια σειρά από εμπόδια και προκλήσεις, και ως προς αυτές που 
διασταυρώνονται με  τον τομέα εντοπίσαμε τα ακόλουθα: 

o Η σημασία της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, συμπεριλαμβανομένης αυτής που 
αποσκοπεί στην επίλυση περιβαλλοντικών προβλημάτων, δεν αναγνωρίζεται επαρκώς, 

o Το επιχειρηματικό περιβάλλον είναι δυσμενές, 

o Υπάρχει έλλειψη θεσμικής υποστήριξης που να στοχεύει συγκεκριμένα στις κοινωνικές 
επιχειρήσεις (δεν υπάρχει μόνιμος χρηματοδοτικός μηχανισμός για τη στήριξη της ίδρυσης 
νέων και της ανάπτυξης υφιστάμενων κοινωνικών επιχειρήσεων, δεν υπάρχουν 
προγράμματα καθοδήγησης, κ.λπ,) 

o Δεν εφαρμόζονται πλήρως τα υφιστάμενα μέτρα στήριξης για τις επιχειρήσεις που 
μπορούν να αναγνωριστούν ως κοινωνικές επιχειρήσεις βάσει των χαρακτηριστικών τους, 

o Οι περιβαλλοντικές προκλήσεις στη χώρα αυξάνονται, 

o Οι ιστορίες επιτυχίας της επιχειρηματικότητας προβάλλονται ελάχιστα στα μέσα μαζικής 
ενημέρωσης κ.λπ. 

Με βάση την πρωτογενή έρευνα που διεξήγαγε το CDP "Globus", τις συναντήσεις με μέλη 
του Συνασπισμού για την Ανάπτυξη της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στη Β-Ε, καθώς 
και τη μελέτη άλλων σχετικών και διαθέσιμων πηγών, ορισμένα από τα βασικά εμπόδια 
που αντιμετωπίζουν οι κοινωνικές επιχειρήσεις είναι: 
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o Περίπλοκες, χρονοβόρες και δαπανηρές διαδικασίες για την ίδρυση εταιρειών, 

 

o Έλλειψη αρχικού κεφαλαίου, 

 

o Έλλειψη γνώσεων μάρκετινγκ και επιχειρηματικότητας, 

 

o Υψηλές επιχειρηματικές εισφορές, 

 

o Αθέμιτος ανταγωνισμός - παραοικονομία, 

 

o Πρόβλημα τοποθέτησης προϊόντων, 

 

o Υψηλό κόστος πιστοποίησης της βιολογικής παραγωγής, 

 

o Ελλιπής εφαρμογή των νόμων οντοτήτων για την επαγγελματική αποκατάσταση και την 
απασχόληση των ατόμων με αναπηρία. 

 

Συστάσεις σχετικά με πιθανές στρατηγικές και βελτιώσεις για την οικοκοινωνική 
επιχειρηματικότητα σε εθνικό επίπεδο 

 
Προκειμένου να βελτιωθεί η κατάσταση στον τομέα της οικοκοινωνικής 
επιχειρηματικότητας στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, ορίσαμε διάφορες βασικές συστάσεις που 
δείχνουν τι πρέπει να γίνει: 
 
o Να προωθηθεί η οικοκοινωνική επιχειρηματικότητα, ιδίως μέσω παραδειγμάτων καλής 
πρακτικής, προκειμένου να επιτευχθεί καλύτερη κατανόηση της έννοιας αυτής και της 
σημασίας της στην κοινωνία, 
 
o Να βελτιωθεί το νομικό πλαίσιο για την κοινωνική επιχειρηματικότητα, το οποίο θα 
υποστηρίζει επαρκώς και την οικοκοινωνική επιχειρηματικότητα, μέσω της θέσπισης νέων, 
της βελτίωσης και της εναρμόνισης των υφιστάμενων νόμων, 
 
o Η παροχή επαρκούς οικονομικής και επαγγελματικής υποστήριξης στις κοινωνικές 
επιχειρήσεις με βάση τις πραγματικές τους ανάγκες, 
 
o Να δημιουργηθεί ένα ευνοϊκότερο επιχειρηματικό περιβάλλον όσον αφορά ορισμένα 
φορολογικά και άλλα οφέλη στις επιχειρήσεις, απαλλαγή από την καταβολή εισφορών, 
ιδίως κατά τα πρώτα έτη λειτουργίας των επιχειρήσεων, για τις κοινωνικές επιχειρήσεις, 
 
o Να σχεδιάσει και να εφαρμόσει στοχευμένα προγράμματα για τη στήριξη της 
απασχόλησης και της αυτοαπασχόλησης των νέων, σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα και τις 
ανάγκες τους, 
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o Να καθιερώσει βραβεία για κοινωνικές επιχειρήσεις και επιχειρηματίες, 
συμπεριλαμβανομένης της κατηγορίας των οικοκοινωνικών επιχειρηματιών, σε ετήσια 
βάση. 

 
Μαυροβούνιο 

Υπάρχουσα κατάσταση όσον αφορά την οικοκοινωνική επιχειρηματικότητα στο 
Μαυροβούνιο 
 
Από τότε που το Μαυροβούνιο ανακήρυξε την ανεξαρτησία του το 2006, προχώρησε σε 
σημαντικές ιδιωτικοποιήσεις και υιοθέτησε το ευρώ, παρόλο που δεν ήταν μέλος της 
ευρωζώνης. Εντάχθηκε στο ΝΑΤΟ το 2017 και είναι υποψήφια χώρα για ένταξη στην ΕΕ, ενώ 
είναι η μόνη αυτοαποκαλούμενη "οικολογική χώρα" στον κόσμο. Με πληθυσμό περίπου 
700, 000 άτομα και ΑΕΠ 12,0 δισεκατομμυρίων δολαρίων, οι κύριοι οικονομικοί τομείς 
περιλαμβάνουν τον τουρισμό, τις κατασκευές και το εμπόριο και τους τομείς των υπηρεσιών. 
Η χώρα επωφελείται από τον ταχύτερα αναπτυσσόμενο τουριστικό τομέα στον κόσμο, ο 
οποίος επλήγη ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια των ταξιδιωτικών απαγορεύσεων λόγω της 
πανδημίας COVID-19. Από το 2022, το ποσοστό ανεργίας βρισκόταν στο υψηλότερο επίπεδο 
του 24,24%, εν μέρει μόνο λόγω της πανδημίας. Αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις λόγω 
του υψηλού ποσοστού ανεργίας, καθώς και των υψηλών ποσοστών φτώχειας, τα οποία 
επιβαρύνουν σημαντικά τις κοινωνικές υπηρεσίες της χώρας. Επιπλέον, υπάρχει 
περιορισμένη διαρθρωτική στήριξη για τις ΕΟ, συνολικά υψηλή μακροχρόνια ανεργία, 
χαμηλή συμμετοχή στο εργατικό δυναμικό της τάξης του 68%, έλλειψη κινητικότητας, 
σημαντικές περιφερειακές ανισότητες και αναντιστοιχία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης 
εργασίας. Το υψηλό ποσοστό ανεργίας είναι πιθανό να αυξηθεί ακόμη περισσότερο, καθώς 
οι δημοσιονομικές πιέσεις αναμένεται να αναγκάσουν την κυβέρνηση να αναδιαρθρώσει 
τον δημόσιο τομέα μειώνοντας τον αριθμό των δημοσίων υπαλλήλων. Εκτός από τις μεγάλης 
κλίμακας ξένες επενδύσεις στις παράκτιες περιοχές, η ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα είναι 
περιορισμένη.  
Οι κοινωνικές επιχειρήσεις λειτουργούν συχνά "κάτω από το ραντάρ" και είναι "κρυμμένες" 
μεταξύ των υφιστάμενων νομικών οντοτήτων, κυρίως των LLCs. Είναι σημαντικό να 
σημειωθεί ότι η κοινωνική επιχειρηματικότητα έχει αναγνωριστεί ως μοντέλο 
κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης σε τρεις εθνικές στρατηγικές: την Εθνική Στρατηγική για 
την Απασχόληση και την Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2016-2020 , τη Στρατηγική για τη 
Βελτίωση του Περιβάλλοντος που ευνοεί τις δραστηριότητες των Μη Κυβερνητικών 
Οργανώσεων 2018-2020 και τη Στρατηγική για τις πολύ μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
στο Μαυροβούνιο 2018-2020 , ενώ η αναγκαιότητα της "πράσινης επιχειρηματικότητας" και 
των πράσινων θέσεων εργασίας αναγνωρίζεται στην Εθνική Στρατηγική για την Αειφόρο 
Ανάπτυξη έως το 2030.2 
Η στρατηγική για την ανάπτυξη των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 
αναφέρει ότι ένας από τους επιχειρησιακούς στόχους, μεταξύ άλλων, είναι η "προώθηση της 
κοινωνικής επιχειρηματικότητας μέσω συγκεκριμένων στόχων: 
1. Προώθηση του θεσμικού πλαισίου και της πρόσβασης σε χρηματοδότηση,  
2. Παροχή των απαραίτητων γνώσεων και δεξιοτήτων,  

                                                           
2National Strategy for Sustainable Development by 2030 available at: https://bit.ly/3wLTvHh 
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3. Προώθηση, δικτύωση και υπεράσπιση των γυναικών, των νέων και των κοινωνικών 
επιχειρηματιών" .  
Η στρατηγική δεν στοχεύει αποκλειστικά στην κοινωνική επιχειρηματικότητα- την 
αντιμετωπίζει μάλλον ως έναν τομέα διαφορετικών τύπων επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων που πρέπει να ενθαρρυνθούν. Η στρατηγική στοχεύει στην 
επιχειρηματικότητα στο σύνολό της, με υποενότητες για τη νεολαία, τις γυναίκες και την 
κοινωνική επιχειρηματικότητα. 
Όσον αφορά τον αριθμό των κοινωνικών επιχειρήσεων στο Μαυροβούνιο, δεν υπάρχουν 
επίσημα και ακριβή στοιχεία. Σύμφωνα με μια έρευνα χαρτογράφησης του 2015 που 
διεξήχθη από το Κέντρο για την Ανάπτυξη Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΚΑΜΚΟ) και 
καλύπτει 19 από αυτές τις κοινωνικές επιχειρήσεις, το 16% αυτών είναι ανενεργές, το 73% 
(14) ήταν ΟΚΠ που ασκούν οικονομική δραστηριότητα, μία ήταν εγγεγραμμένη ως εταιρεία 
περιορισμένης ευθύνης που ιδρύθηκε από ΟΚΠ και μία άλλη ήταν προστατευμένο 
εργαστήριο που ιδρύθηκε από ΟΚΠ βάσει του νόμου για την επαγγελματική αποκατάσταση 
και την απασχόληση ατόμων με αναπηρία. Μια άλλη ερευνητική μελέτη που διεξήχθη από 
την ΝΕΣΤ (2017) εκτίμησε ότι υπάρχουν 20-30 κοινωνικές επιχειρήσεις στο Μαυροβούνιο. Η 
πιο πρόσφατη έρευνα, μέρος του ευρωπαϊκού χάρτη των κοινωνικών επιχειρήσεων, 
εκτίμησε ότι θα μπορούσαν να υπάρχουν περίπου 130 κοινωνικές επιχειρήσεις στο 
Μαυροβούνιο εταιρείες με τη μορφή ενώσεων και ιδρυμάτων, εργαστηρίων προστασίας, 
συνεταιρισμών και μη κυβερνητικών οργανώσεων. 
Η προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας βασίζεται στην προβολή παραδειγμάτων 
καλών πρακτικών μέσω οργανώσεων που ασχολούνται με το θέμα αυτό και μηχανισμών 
υποστήριξης για τους οποίους υπάρχουν δύο κορυφαίοι θεσμοί: Το Ταμείο Επενδύσεων και 
Ανάπτυξης του Μαυροβουνίου (IDF MN) και ο Οργανισμός Απασχόλησης του 
Μαυροβουνίου. Το IDF MN το 2020 χορήγησε μία πιστωτική γραμμή για τη στήριξη της 
επιχειρηματικότητας ύψους 45.000 ευρώ και ο Οργανισμός Απασχόλησης χορήγησε πέντε 
πιστωτικές γραμμές σε γυναίκες ύψους 25.000,00 ευρώ.   Ανεξάρτητα από αυτό, το έτος 2022 
στην έκθεση σχετικά με την υλοποίηση του σχεδίου δράσης της αναπτυξιακής στρατηγικής 
για τις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, μόνο μία τέτοια επιχείρηση έλαβε την 
πιστωτική γραμμή. Οι σημαντικότερες δράσεις προβολής για την Κοινωνική 
Επιχειρηματικότητα και τη Νεανική Επιχειρηματικότητα είναι το Βραβείο Κοινωνικού 
Αντίκτυπου και η Ακαδημία Νεανικής Επιχειρηματικότητας μαζί με την ετήσια Έκθεση 
Νεανικής Επιχειρηματικότητας, η οποία συγκέντρωσε περισσότερους από 40 νέους 
επιχειρηματίες που παρουσίασαν τις επιχειρήσεις τους. Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην 
υποστήριξη επιχειρηματιών με την ιδέα που αντιμετωπίζει ένα συγκεκριμένο κοινωνικό 
ζήτημα ή έχει γενικό κοινωνικό όφελος. 
Ένα από τα προβλεπόμενα αποτελέσματα και τις κύριες δραστηριότητες στον τομέα της 
ανάπτυξης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας ήταν η ανάπτυξη στρατηγικών 
κατευθυντήριων γραμμών για τη βελτίωση του ρυθμιστικού πλαισίου για την ανάπτυξη της 
κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Από το 2021, όταν εγκρίθηκε η έκθεση για το σχέδιο 
δράσης, η δραστηριότητα αυτή δεν είχε υλοποιηθεί. Στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας 
συντάχθηκαν τρία έγγραφα που υποβλήθηκαν στο Υπουργείο Οικονομίας. Η πρωτοβουλία, 
ωστόσο, δεν υλοποιήθηκε, λόγω του COVID-19, των περιορισμών του προϋπολογισμού και 
της έλλειψης κονδυλίων.   
Σύμφωνα με την Εθνική Στρατηγική για την ανάπτυξη των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων στο Μαυροβούνιο 2018-2022, "η κοινωνική επιχειρηματικότητα έχει ως 
πρωταρχικό στόχο την επίλυση κρίσιμων κοινωνικών προκλήσεων και την καινοτόμο κάλυψη 
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κοινωνικών αναγκών που εξυπηρετούν το κοινό συμφέρον και το κοινό καλό για την 
κοινότητα".  Η κοινωνική επιχειρηματικότητα είναι απαραίτητη για την αντιμετώπιση των 
κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών προκλήσεων, προωθώντας παράλληλα την 
ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς, την κοινή ευημερία και την κοινωνική ένταξη. Επιπλέον, η 
κοινωνική επιχειρηματικότητα συμβάλλει στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, ιδίως σε 
τοπικό επίπεδο, καθώς και στη δημοκρατική συμμετοχή και στη βελτίωση της παροχής 
κοινωνικών υπηρεσιών. 
Ως σημαντικός τομέας για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης, τη μείωση της φτώχειας 
και την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη, η κοινωνική επιχειρηματικότητα αναγνωρίζεται στο 
Μαυροβούνιο στην Εθνική Στρατηγική για την απασχόληση και την ανάπτυξη των 
ανθρώπινων πόρων 2016-2020 , καθώς και στη Στρατηγική για τη βελτίωση του 
περιβάλλοντος που επιτρέπει τις δραστηριότητες των μη κυβερνητικών οργανώσεων 2018-
2020 . Οι κοινωνικές επιχειρήσεις μπορούν να λειτουργούν στο Μαυροβούνιο σύμφωνα με 
διάφορες νομικές πράξεις: τον νόμο για τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, τον νόμο για τις 
εταιρείες, τον νόμο για την επαγγελματική αποκατάσταση και την απασχόληση ατόμων με 
αναπηρία και τον νόμο για τους συνεταιρισμούς. 
 
Οικολογική διάσταση των κοινωνικών επιχειρήσεων 
 

Το πρόβλημα της έρευνας στον τομέα της οικο-κοινωνικής επιχειρηματικότητας είναι η 
έλλειψη νομικών απαιτήσεων για το τι συνιστά οικο-κοινωνική επιχειρηματικότητα. 
Δεύτερον, η οικοκοινωνική επιχειρηματικότητα ως τέτοια δεν αποτελεί στόχο των διαφόρων 
στρατηγικών που αναφέρθηκαν προηγουμένως. Αυτό που στοχεύουν οι διάφορες 
στρατηγικές είναι η κοινωνική επιχειρηματικότητα. Αυτή η μορφή μπορεί να έχει στο πεδίο 
εφαρμογής της οικολογικά και, με τη σειρά της, κοινωνικά οφέλη. Ωστόσο, η έλλειψη 
ορισμού και διάκρισης καθιστά δύσκολη την άντληση πληροφοριών. 

Παρόλο που γίνονται κάποιες αρχικές προσπάθειες για την ανάπτυξη και την ενδυνάμωση 
της οικολογικής και κοινωνικής επιχειρηματικότητας, δεν υπάρχουν πληροφορίες για τα 
ακριβή αποτελέσματα και τις εκροές, κυρίως λόγω της έλλειψης συναίνεσης ή εθνικού 
ορισμού της οικοκοινωνικής επιχειρηματικότητας. Παρόλο που το κυβερνητικό πρόγραμμα 
εργασίας για το 2013 υποχρέωσε το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Πρόνοιας να 
εκπονήσει σχέδιο νόμου για την κοινωνική επιχειρηματικότητα, τη στρατηγική για την 
κοινωνική επιχειρηματικότητα 2013-2016 και ένα επακόλουθο σχέδιο δράσης για το 2013, 
δεν υπάρχει ακόμη νόμος για τον τομέα της ΣΕ, ούτε εθνική στρατηγική και εγκεκριμένο 
έγγραφο πολιτικής. Λόγω της έλλειψης ορισμού, οι κοινωνικές επιχειρήσεις μπορούν να 
συσταθούν με ποικίλες νομικές οντότητες και άλλες νομικές μορφές, όπως εταιρείες 
περιορισμένης ευθύνης, ενώσεις και ιδρύματα, κοινωνικές επιχειρήσεις ένταξης στην 
εργασία (ΚΕΕ) με εμπορικές δραστηριότητες- συνεταιρισμοί- κυρίαρχες επιχειρήσεις που 
επιδιώκουν ρητό και πρωταρχικό κοινωνικό στόχο (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2018).    

 

Εμπόδια που εμποδίζουν την ανάπτυξη οικοκοινωνικών έργων και δραστηριοτήτων μέσω 
της κοινωνικής επιχειρηματικότητας 

 

Παρόλο που ο τομέας της ΟΕ εξακολουθεί να αναπτύσσει σημαντικές ευκαιρίες, κίνητρα για 
την επιχειρηματικότητα μπορούν να βρεθούν στα διαθέσιμα προγράμματα ενεργού 
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εργασίας, στο Ταμείο για την επαγγελματική αποκατάσταση και απασχόληση ατόμων με 
αναπηρία και στα ευρωπαϊκά ταμεία. 
Όλες οι έρευνες δείχνουν ότι οι κοινωνικές επιχειρήσεις, σε γενικές γραμμές, χρειάζονται 
πρόσθετη υποστήριξη προκειμένου να είναι βιώσιμες και κερδοφόρες και ότι η υποστήριξη 
θα πρέπει να παρέχεται κυρίως μέσω διαφόρων προγραμμάτων κατάρτισης, παροχής 
συμβουλών και καθοδήγησης για να τις βοηθήσει να αναπτύξουν τις διοικητικές, 
οικονομικές και εμπορικές τους δεξιότητες.        
Σύμφωνα με την ανάλυση των αναγκών, τα βασικά εμπόδια των κοινωνικών επιχειρήσεων 
στο Μαυροβούνιο για την επίτευξη κέρδους από τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες 
ήταν τα εξής: 

o τα προβλήματα στην τοποθέτηση προϊόντων,  
o η έλλειψη χώρου πωλήσεων, 
o ο έντονος ανταγωνισμός.     
 

Η μελέτη έγινε σε μικρό αριθμό κοινωνικών επιχειρήσεων, οι περισσότερες από τις οποίες 
είχαν τη μορφή ΟΚΠ. Ως εκ τούτου, η αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος για το σύνολο 
του πληθυσμού είναι ασαφής. Από την άλλη πλευρά, εντοπίστηκαν επίσης ορισμένα 
εσωτερικά εμπόδια, μεταξύ των οποίων: 

o η έλλειψη επιχειρηματικών δεξιοτήτων,      
o η ανάγκη για περισσότερο ποιοτικό εξοπλισμό και επαρκές υλικό εργασίας, 
o η ανεπαρκής δικτύωση, 
 

Η IEC Technopolis εφαρμόζει επί του παρόντος το "BoostMeUp", το πρώτο πρόγραμμα προ-
επιταχυνσης στο Μαυροβούνιο, το οποίο απευθύνεται σε καινοτόμους, ομάδες ανάπτυξης 
αρχικών σταδίων και επιχειρηματίες που σκοπεύουν να φέρουν νέα και καινοτόμα προϊόντα 
ή υπηρεσίες στην αγορά. Το πρόγραμμα συγκέντρωσε ιδέες και ομάδες νέων ανθρώπων 
(ηλικίας κάτω των 30 ετών), ορισμένοι από τους οποίους δραστηριοποιούνται στον τομέα 
της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Η προώθηση της οικο-κοινωνικής επιχειρηματικότητας 
είναι κυρίως μια δραστηριότητα που γίνεται από ορισμένες ΜΚΟ με προγράμματα 
προστασίας του περιβάλλοντος. Μέσω αυτών των διαφόρων δραστηριοτήτων, γίνονται 
προσπάθειες για την προώθηση της επιχειρηματικότητας γενικά, ιδίως μεταξύ 
μειονεκτουσών ομάδων ανθρώπων, γυναικών και νέων. Σύμφωνα με τους νέους στο 
Μαυροβούνιο, η αυτοπεποίθηση, η δυνατότητα αντιμετώπισης συγκεκριμένων 
περιβαλλοντικών ζητημάτων, κοινωνικών προβλημάτων και αναγκών, είναι οι πιο εμφανείς 
παράγοντες παρακίνησης που μπορούν να επηρεάσουν την πιθανότητα να ξεκινήσουν τη 
δική τους επιχείρηση στον τομέα της οικοκοινωνικής επιχειρηματικότητας (Jelena Andjelic, 
2020.   
Η κυβέρνηση, μέσω των διαφόρων οργάνων της, προβαίνει σε πολυάριθμα στρατηγικά 
έγγραφα για να επιτύχει καλύτερη προβολή όλων των ευκαιριών και των διαθέσιμων πόρων 
για την ανάπτυξη σχεδίων και την επιχειρηματικότητα, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε 
καλύτερη χρήση των πόρων αυτών και να οδηγήσει σε οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη 
(CEED).  
Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ) εγκαινίασε μια νέα 
χρηματοδοτική διευκόλυνση για την πράσινη οικονομία (GEFF) στο Μαυροβούνιο, η οποία 
θα παρέχει δάνεια σε νοικοκυριά για βελτιώσεις της ενεργειακής απόδοσης. Το πρόγραμμα 
θα επωφεληθεί από πάνω από 27 εκατ. ευρώ σε κίνητρα για τους τελικούς δανειολήπτες 
που παρέχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του επενδυτικού πλαισίου για τα Δυτικά 
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Βαλκάνια (WBIF). (Νέα χρηματοδοτική διευκόλυνση για την πράσινη οικονομία 
εγκαινιάστηκε στο Μαυροβούνιο για τη στήριξη πράσινων επενδύσεων, 2021). 
Τον Δεκέμβριο του 2015, η κυβέρνηση του Μαυροβουνίου ενέκρινε την Εθνική Στρατηγική 
για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΕΣΒΑ) έως το 2030. (Η Στρατηγική διαρθρώνει τους στρατηγικούς 
στόχους σε πέντε θέματα προτεραιότητας, μεταξύ των οποίων η διατήρηση του φυσικού 
κεφαλαίου (ΣΒΑ 14, 15) και η εισαγωγή μιας πράσινης οικονομίας, διακυβέρνησης και 
χρηματοδότησης για τη βιώσιμη ανάπτυξη (ΣΒΑ 7, 8, 9, 12). (Εθελοντικές εθνικές 
αναθεωρήσεις στο HLPF 2016, 2017) 
Οι εξελίξεις και η προώθηση της οικοκοινωνικής επιχειρηματικότητας είναι δυνατές στους 
ακόλουθους τομείς: 

o o Ενέργεια 
o o Διαχείριση αποβλήτων 
o o Οικολογική γεωργία και οικολογικός τουρισμός 
o o Ανακύκλωση 
o o Εκπαίδευση 
o o Οικολογικά προϊόντα 

 

 

Συστάσεις σχετικά με πιθανές στρατηγικές και βελτιώσεις για την οικοκοινωνική 
επιχειρηματικότητα σε εθνικό επίπεδο 
   

o Βελτίωση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση για τη ΟΕ, ιδίως βελτίωση της 
πρόσβασης σε διάφορες πιστωτικές γραμμές, ώστε να δοθεί η ευκαιρία σε 
περισσότερους ανθρώπους να ξεκινήσουν τις οικοκοινωνικές επιχειρήσεις τους, 

o Ανάπτυξη πολιτικών και κανονιστικών θέσεων για την ανάπτυξη της ΟΕ που δεν θα 
είναι περιοριστικές και θα επικεντρώνονται στη βελτίωση της παράλληλης 
νομοθεσίας, η οποία θα παρέχει ένα καλύτερο πλαίσιο για τη συστημική 
παρακολούθηση συγκεκριμένων αποτελεσμάτων στον τομέα αυτό, 

o Συμπερίληψη των νέων σε πρωτοβουλίες που προωθούν την έννοια της κοινωνικής 
οικονομίας,  

o Ανάπτυξη βιώσιμης υποστήριξης για τις εκκολαπτόμενες κοινωνικές επιχειρήσεις και 
άνοιγμα των μέσων που είναι διαθέσιμα για τις ΜΜΕ, αλλά και για τις ΟΕ,  

o Δημιουργία και διαχείριση ενός συστήματος συλλογής δεδομένων και βάσης 
δεδομένων για τις κοινωνικές επιχειρήσεις στο Μαυροβούνιο, για το οποίο θα πρέπει 
να υπάρχει νομικό πλαίσιο, 

o Εισαγωγή μοντέλων κοινωνικής καινοτομίας, κοινωνικής οικονομίας και κυκλικής 
οικονομίας στο εκπαιδευτικό σύστημα, βελτιώνοντας έτσι την κατανόηση της έννοιας 
και διευρύνοντας τους ορίζοντες των νέων όσον αφορά τις δυνατότητες 
σταδιοδρομίας, 

o Προώθηση και υποστήριξη των παραδειγμάτων βέλτιστων πρακτικών και δημιουργία 
ενός συστήματος αναγνώρισης,  

o Εμβάθυνση της πρόσβασης των ΝΑ σε προγράμματα κατάρτισης, καθοδήγησης και 
συμβουλευτικής υποστήριξης. 
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Κροατία 
 
Υπάρχουσα κατάσταση όσον αφορά την οικοκοινωνική επιχειρηματικότητα στην 
Κροατία 
 
Όταν μιλάμε γενικά για την κοινωνική επιχειρηματικότητα στην Κροατία, αυτή δεν 
εμφανίστηκε μέχρι το 2015, όταν η κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Κροατίας ενέκρινε τη 
στρατηγική για την ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στη Δημοκρατία της 
Κροατίας από το 2015 έως το 2020.3 Παρόλο που εμφανίστηκε επίσημα το 2015, η κοινωνική 
επιχειρηματικότητα υπάρχει για περισσότερα από 150 χρόνια και βασίζεται στην παράδοση 
των συνεταιρισμών. Ο πρώτος συνεταιρισμός ιδρύθηκε το 1846 και πριν από τον Β' 
Παγκόσμιο Πόλεμο, στην Κροατία υπήρχαν περίπου 2.500 συνεταιρισμοί με 460.000 μέλη. 
Οι συνεταιρισμοί ήταν επίσης πολύ δημοφιλείς μεταξύ του μαθητικού πληθυσμού (δημοτικά 
και γυμνάσια) και έχει σημαντικό ρόλο στην εκμάθηση της επιχειρηματικότητας με 
συνεταιριστικές αξίες όπως η αλληλεγγύη και η δημοκρατική διακυβέρνηση.4 Η στρατηγική 
που αναφέρθηκε προηγουμένως ορίζει την κοινωνική επιχειρηματικότητα ως "μια 
επιχείρηση που βασίζεται στις αρχές της κοινωνικής, περιβαλλοντικής και οικονομικής 
βιωσιμότητας, στην οποία τα παραγόμενα κέρδη επανεπενδύονται εξ ολοκλήρου ή σε 
μεγάλο βαθμό προς όφελος της κοινότητας". Το επίκεντρο της εργασίας είναι η καινοτόμος 
παροχή αγαθών και υπηρεσιών και το παραγόμενο κέρδος χρησιμοποιείται κυρίως για την 
επίτευξη κοινωνικών στόχων.5 
Παρόλο που η δραστηριότητα 1.5 της Στρατηγικής (2015) αναφέρεται στη "Δημιουργία ενός 
μοναδικού μητρώου κοινωνικών επιχειρηματιών, ανάπτυξη κριτηρίων και κανόνων για την 
αναγνώριση των κοινωνικών επιχειρηματιών", μέχρι σήμερα δεν έχει δημιουργηθεί μητρώο 
κοινωνικών επιχειρηματιών. Ο μόνος τρόπος για να εντοπιστούν οι κοινωνικές επιχειρήσεις 
στην Κροατία είναι η σύνταξη εκθέσεων και η διεξαγωγή ερευνών για το θέμα. Σε μια έρευνα 
που έγινε στο πλαίσιο του έργου European Social Enterprise Monitor (ESEM) το 2020, 
συμμετείχαν 86 κοινωνικές επιχειρήσεις από την Κροατία - το μεγαλύτερο ποσοστό 
αποτελούσαν οι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης 32%, οι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί 
23%, οι συνεταιρισμοί 20% και οι απλές εταιρείες περιορισμένης ευθύνης που αποτελούσαν 
το 11%. Άλλοι συμμετέχοντες ήταν ιδρύματα, βιοτεχνίες, ανώνυμες εταιρείες, οικογενειακές 
εκμεταλλεύσεις και άλλοι.6 

 

 

 

 

Source 1 Made by the author according to the CEPOR (2020) Izvješće o malim i srednjim poduzećima u Hrvatskoj – 2020., 
page 35., http://www.cepor.hr/wp-content/uploads/2021/01/Izvjesce-2020-HR-web.pdf 

 

 

                                                           
3 Υπουργείο Εργασίας, Συνταξιοδοτικού Συστήματος, Οικογένειας και Κοινωνικής Πολιτικής (2015) "Στρατηγική για την 
ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στη Δημοκρατία της Κροατίας για την περίοδο από το 2015 έως το 2020", 
Διαθέσιμο στη διεύθυνση: https://mrosp.gov.hr/arhiva-3104-10582/usvojena-strategija-razvoja-drustvenog-
poduzetnistva-u-hrvatskoj-11570/11570. 
4 Vidović, D. (2019) Social enterprises and their ecosystems in Europe,, https://www.bib.irb.hr/1062773  
5 Kolaković, M., Turuk, M., Turčić, I. (2018) Social Entrepreneurship: Zagreb International Review of Economics & Business.  
6 CEPOR (2020) Έκθεση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Κροατία - 2020 ,http://www.cepor.hr/wp-
content/uploads/2021/01/Izvjesce-2020-HR-web.pdf  

http://www.cepor.hr/wp-content/uploads/2021/01/Izvjesce-2020-HR-web.pdf
http://www.cepor.hr/wp-content/uploads/2021/01/Izvjesce-2020-HR-web.pdf
https://mrosp.gov.hr/arhiva-3104-10582/usvojena-strategija-razvoja-drustvenog-poduzetnistva-u-hrvatskoj-11570/11570
https://mrosp.gov.hr/arhiva-3104-10582/usvojena-strategija-razvoja-drustvenog-poduzetnistva-u-hrvatskoj-11570/11570
http://www.cepor.hr/wp-content/uploads/2021/01/Izvjesce-2020-HR-web.pdf
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Πίνακας 3: Ποσοστό SE στη Δημοκρατία της Κροατίας το 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ο αριθμός των κοινωνικών επιχειρήσεων αυξήθηκε μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση του 
2008, η οποία έθεσε σε σοβαρό κίνδυνο την ικανότητα του δημόσιου τομέα να χρηματοδοτεί 
τις παραδοσιακές, βασισμένες σε υποδομές υπηρεσίες γενικού συμφέροντος και 
τροφοδότησε το ενδιαφέρον για πιο περιεκτικά και πλουραλιστικά οικονομικά συστήματα.7 
Όσον αφορά τις ΜΜΕ, ο τομέας έχει σημαντικά το μεγαλύτερο μερίδιο στον αριθμό των 
επιχειρήσεων στην Κροατία, που ανέρχεται στο 99,7%. Το 2019, ο συνολικός αριθμός των 
εταιρειών αυξήθηκε κατά 3,9% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, γεγονός που αποτελεί 
συνέχεια της θετικής τάσης αύξησης του αριθμού των εταιρειών στην Κροατία. Οι πολύ 
μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις απασχολούν τα τρία τέταρτα (74,3%) του συνόλου 
των εργαζομένων σε επιχειρηματικές οντότητες στην Κροατία το 2019. 8 
 
Οικολογική διάσταση των κοινωνικών επιχειρήσεων 

 
Η βιωσιμότητα μπορεί να επιτευχθεί μόνο όταν οι κυβερνήσεις, η κοινωνία των πολιτών και 
η οικονομία συνεργάζονται. Οι επιχειρηματίες αναρωτιούνται: Η απάντηση βρίσκεται στην 
εφαρμογή των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ). Αναφέρεται ότι το μοντέλο ECG και το 
εργαλείο αξιολόγησής του, ο Ισολογισμός Κοινού Συμφέροντος (CGBS), μπορούν να 
παράσχουν μια προσέγγιση για την εφαρμογή των SDGs στη διαχείριση των επιχειρήσεων. 
Επίσης, τουλάχιστον ένας ΣΒΑ καλύπτεται σε κάθε θέμα/μήτρα του Κοινού Καλού. 9 
Η Στρατηγική (2015) ορίζει 9 βασικά χαρακτηριστικά, τα οποία τονίζουν καλύτερα τη 
διάκριση των κοινωνικών από τις λεγόμενες παραδοσιακές εταιρείες: 

o Ένας κοινωνικός επιχειρηματίας δημιουργεί νέα αξία και εξασφαλίζει οικονομική 
βιωσιμότητα κατά τρόπο ώστε σε τρία χρόνια λειτουργίας της επιχείρησης να 
σχεδιάζει να πραγματοποιήσει τουλάχιστον το 25% του ετήσιου εισοδήματός του ή 
να το πραγματοποιήσει με την άσκηση της επιχειρηματικής του δραστηριότητας, 

                                                           
7 LEED (2016) Boosting social entrepreneurship and social enterprise creation - Unlocking the potential of social enterprises 
in Croatia, έκθεση. 
8CEPOR(2020) Έκθεση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Κροατία - 2020 http://www.cepor.hr/wp-
content/uploads/2021/01/Izvjesce-2020-HR-web.pdf  
9 Kasper, M., Hofielen, G. (2021), Οι επιχειρήσεις ενεργούν για το κοινό καλό και τους ΣΒΑ. 
,https://www.ecogood.org/wp-content/uploads/2021/03/ECG-promotes-SDGs-210225-web-1.pdf 
 

https://www.ecogood.org/wp-content/uploads/2021/03/ECG-promotes-SDGs-210225-web-1.pdf
https://www.ecogood.org/wp-content/uploads/2021/03/ECG-promotes-SDGs-210225-web-1.pdf
https://www.ecogood.org/wp-content/uploads/2021/03/ECG-promotes-SDGs-210225-web-1.pdf
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o Ο κοινωνικός επιχειρηματίας επενδύει τουλάχιστον το 75% του ετήσιου κέρδους, 
δηλαδή το πλεόνασμα των εσόδων έναντι των δαπανών που πραγματοποιούνται από 
την άσκηση της δραστηριότητάς του, στην υλοποίηση και ανάπτυξη επιχειρηματικών 
στόχων, δηλαδή δραστηριοτήτων, 

o Σε περίπτωση παύσης της δραστηριότητας, ο κοινωνικός επιχειρηματίας έχει 
καθορισμένη υποχρέωση να μεταβιβάσει τα εναπομείναντα περιουσιακά του 
στοιχεία, (...), στην ιδιοκτησία άλλου κοινωνικού επιχειρηματία, (...).  

Λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία των SDGs για την ανάπτυξη της επιχείρησης, παρακάτω 
παρατίθεται μια σύντομη επισκόπηση κάθε στόχου ξεχωριστά (στόχος που έχει άμεση σχέση 
με την οικοκοινωνική επιχειρηματικότητα) και της σημασίας του για την ανάπτυξη ενός 
βιώσιμου εργασιακού περιβάλλοντος. 

1. Ο στόχος "Χωρίς φτώχεια" είναι πολύ σημαντικός όταν μιλάμε για ίσες ευκαιρίες για 
όλους. Η εφαρμογή αυτού του στόχου στην επιχείρηση συμβάλλει στην οικονομική 
ενδυνάμωση των μειονεκτουσών ομάδων. Επίσης, ενθαρρύνει την ανάπτυξη και την 
εμπορία προϊόντων και υπηρεσιών που αποσκοπούν στη δημιουργία βελτιωμένων 
συνθηκών διαβίωσης για τα απειλούμενα και μειονεκτούντα τμήματα του πληθυσμού. Τα 
τέλεια παραδείγματα επιχειρήσεων που επιτυγχάνουν αυτόν τον στόχο στην Κροατία είναι 
η ARYA Intimo d.o.o. και η Održivo društvo d.o.o. 

To ARYA Intimo d.o.o. είναι το πρώτο κατάστημα πλήρως εξειδικευμένο για ογκολογικούς 
ασθενείς και στόχος του είναι να βοηθήσει τις γυναίκες που βρίσκονται σε φάση ανάρρωσης 
μετά από μαστεκτομή ή ζουν χωρίς το ένα ή και τα δύο στήθη να βρουν όλα όσα χρειάζονται 
σε ένα μέρος για να αισθάνονται ικανοποιημένες και με αυτοπεποίθηση. 

Η Održivo društvo d.o.o. ιδρύθηκε από την Ένωση Prospero το 2018. Η βασική δραστηριότητα 
είναι η κατασκευή παντόφλων, παπουτσιών και άλλων υποδημάτων και από την πώληση 
των υποδημάτων, επενδύουν ετησίως το 75% των κερδών στην τοπική κοινότητα. Οι κύριοι 
χρήστες τους είναι οι γυναίκες και οι νέοι και στη συνέχεια οι ηλικιωμένοι και οι ασθενείς. 

2. Ο στόχος "Μηδενική πείνα" είναι προσανατολισμένος προς την εξάλειψη της πείνας, την 
επίτευξη επισιτιστικής ασφάλειας, τη βελτίωση της διατροφής και την προώθηση της 
βιώσιμης γεωργίας. Κάθε χρόνο, περίπου δώδεκα Κροάτες οικολογικοί παραγωγοί 
συμμετέχουν στη διεθνή έκθεση οικολογικών προϊόντων Biofach στη γερμανική πόλη της 
Νυρεμβέργης. Ξεχωρίζουν οι ακόλουθοι παραγωγοί οικολογικών τροφίμων της Δημοκρατίας 
της Κροατίας: Annapurna, Art of Raw, Bobica, Ecogos, Exploria, Hermes International, Jan 
Spider, Luxor, Vegetariana και Viridis Farm. Παράγουν και διανέμουν υγιεινές και προσιτές 
πηγές τροφίμων, δημιουργώντας επίσης και προωθώντας την ευαισθητοποίηση για την 
υγιεινή διατροφή. 

3. Ο στόχος "Ποιοτική εκπαίδευση" εξασφαλίζει ποιοτική εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς 
και ισότητα και προωθεί ευκαιρίες δια βίου μάθησης για όλους. Το καλύτερο παράδειγμα 
οικοκοινωνικής επιχείρησης που εφάρμοσε αυτόν τον στόχο στην επιχείρησή της είναι η 
Hedona d.o.o. Το εργαστήριο σοκολάτας απασχολεί αποκλειστικά άτομα με αναπηρία. Το 
2020 πήραν το βραβείο CEB για την κοινωνική συνοχή. 
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Η Sfera Visia είναι μια οικολογική-κοινωνική επιχείρηση της οποίας οι εργαζόμενοι, άτομα 
με αναπηρία, φτιάχνουν φυσικά σαπούνια με γραφή Braille. 

Το Buba bar είναι μια καφετέρια που απασχολεί άτομα με αναπηρία, τα περισσότερα άτομα 
με σύνδρομο Down. Οι εργαζόμενοι εκπαιδεύονται για την εργασία τους ώστε να ενταχθούν 
καλύτερα στην κοινωνία και την τοπική κοινότητα. 

4. Ο στόχος "Καθαρό νερό και αποχέτευση" διαπερνά όλες τις επιχειρήσεις που 
προσανατολίζονται σε οικολογικά και βιώσιμα προϊόντα, διότι η επιλογή οικολογικά 
συμβατών προϊόντων συνεπάγεται επίσης οικολογική και υπεύθυνη επεξεργασία του νερού. 
Όλοι οι επιχειρηματίες που αναφέρθηκαν μέχρι στιγμής δραστηριοποιούνται ακολουθώντας 
αυτόν τον στόχο. 

5. Ο στόχος "Υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή" καλύπτεται από όλα τα αναφερόμενα 
ΕΣΕ. Οι εταιρείες παρασκευάζουν τα προϊόντα τους από οικολογικά συστατικά- η ESE 
χρησιμοποιεί επίσης ανακυκλωμένα υλικά και μηχανισμούς ανακύκλωσης κατά την 
κατασκευή των προϊόντων. Το καλύτερο είναι ότι με την υπεύθυνη παραγωγή, οι εταιρείες 
ευαισθητοποιούνται σύμφωνα με τη μετριοπαθή χρήση των πόρων και συμβάλλουν στη 
βιώσιμη καταναλωτική συμπεριφορά.  

Αυτοί ήταν μόλις 5 από τους 17 στόχους που μπορεί να ενσωματώσει μια οικοκοινωνική 
επιχείρηση στην επιχείρησή της.      
 

 
Πώς μπορεί η οικοκοινωνική επιχειρηματικότητα να ανταποκριθεί στις ανάγκες της 
κροατικής κοινωνίας; 
 
Το έγγραφο "Είναι η κοινωνική επιχειρηματικότητα καλύτερη για τους εργαζόμενους; Η 
επίδραση της εργασιακής εμπειρίας σε Kροατικούς κοινωνικούς συνεταιρισμούς στην 
αντιλαμβανόμενη ευημερία ", η οποία βασίζεται στα δεδομένα που συλλέχθηκαν για το 
πρόγραμμα iPRESENT, περιέχει έρευνα σχετικά με τα κίνητρα των εργαζομένων για εργασία 
σε κοινωνικές επιχειρήσεις.10 

Οι Puđak και Šimleša (2019) συμπεριέλαβαν τα ακόλουθα ερευνητικά ερωτήματα: 1) Τι 
είδους αξίες και κίνητρα έχουν οι εργαζόμενοι που εργάζονται σε κοινωνικές επιχειρήσεις; 
2) Ανταποκρίνεται η εργασιακή εμπειρία των εργαζομένων σε μια κοινωνική επιχείρηση στον 
στόχο και την αποστολή της; 3) Πώς αντανακλά η εργασιακή εμπειρία των εργαζομένων στην 
αντιλαμβανόμενη ευημερία τους; Για να πάρουν τις απαντήσεις χρησιμοποίησαν 
περιγραφική ποιοτική μεθοδολογία. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι άνθρωποι 
παρακινούνται από την κοινωνική αποδοχή, την αίσθηση της ισότητας, την αυτονομία και 
άλλες μη χρηματικές πτυχές της εργασίας. Επίσης, οι συμμετέχοντες συνέδεσαν την 
προθυμία τους να εργαστούν σε κοινωνική επιχείρηση με τον ορισμό της κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας, ιδίως με το κομμάτι της βοήθειας προς τους άλλους, της βελτίωσης της 
κοινότητας και της προστασίας του περιβάλλοντος. Είναι σημαντικό να σκιαγραφηθεί ότι οι 

                                                           
10 Puđak, J., Šimleša, D. (2019) Is Social Entrepreneurship Better for Workers? The Influence of Work Experience in Croatian 
Social Cooperatives on Perceived Well-Being, Croatian Sociological Review 
 https://hrcak.srce.hr/237757.  
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ερωτηθέντες περιγράφουν την εργασία σε κοινωνική επιχείρηση ως θετική, ότι αύξησε την 
ποιότητα της ζωής τους, ιδίως όσον αφορά τη χρησιμότητα για την κοινωνία. Ορισμένοι από 
τους ερωτηθέντες επεσήμαναν ότι η εργασία στην SE τους βοήθησε να εσωτερικεύσουν νέες 
αξίες και να υιοθετήσουν νέες συμπεριφορές που σχετίζονται με την προστασία του 
περιβάλλοντος και την παροχή βοήθειας σε όσους έχουν ανάγκη. Η μεγάλη προστιθέμενη 
αξία είναι οι συνθήκες εργασίας και οι διαπροσωπικές σχέσεις, οι οποίες δηλώνουν ότι είναι 
πιο σημαντικές από έναν υψηλό μισθό.  

Λαμβάνοντας υπόψη ένα μέρος των ερευνών που αναφέρθηκαν παραπάνω, το όφελος της 
εργασίας στην ΕΑΕ είναι σαφές. Δεν υπάρχουν μόνο πλεονεκτήματα για τους εργαζόμενους 
και τους ιδιοκτήτες, αλλά και για ολόκληρη την κοινότητα. Με την εφαρμογή των ΕΣΑ στις 
δραστηριότητές τους, οι εταιρείες ανεβάζουν την ποιότητα της εργασίας, των προϊόντων και 
την ικανοποίηση των εργαζομένων σε αξιοζήλευτο επίπεδο, γεγονός που επιβεβαιώνεται 
από τις απαντήσεις των εργαζομένων των εν λόγω εταιρειών. 

Εμπόδια που εμποδίζουν την ανάπτυξη οικοκοινωνικών έργων και δραστηριοτήτων μέσω 
της κοινωνικής επιχειρηματικότητας 

Τα εμπόδια που εμποδίζουν την ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στην Κροατία 
έχουν αναλυθεί στο πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής για την ανάπτυξη της κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας στη Δημοκρατία της Κροατίας και μέσα στην έκθεση για τη χώρα που 
εκπονήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος "Ενίσχυση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας 
και της δημιουργίας κοινωνικών επιχειρήσεων" (2011). Η έκθεση εκπονήθηκε από ομάδα 
αποτελούμενη από μέλη της Γραμματείας LEED του ΟΟΣΑ και εξωτερικούς εμπειρογνώμονες 
που επισκέφθηκαν την Κροατία τον Οκτώβριο του 2014 για μια επίσκεψη μελέτης, 
προκειμένου να εξετάσουν τον ρόλο, τόσο τον πραγματικό όσο και τον δυνητικό, της 
κοινωνικής επιχειρηματικότητας και των κοινωνικών επιχειρήσεων, καθώς και τη στήριξη 
που θα μπορούσε να δοθεί στον τομέα ώστε να μπορέσει να αξιοποιήσει τις δυνατότητες 
αυτές.  

Η έκθεση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι, με βάση το στάδιο ανάπτυξης στο οποίο έχουν 
φθάσει οι κοινωνικές επιχειρήσεις σε άλλες χώρες (π.χ. Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία, Γαλλία), 
καθώς και με βάση τις εμπειρικές παρατηρήσεις κατά τη διάρκεια της επίσκεψης μελέτης, 
μια κοινωνική επιχείρηση στην Κροατία βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης. Ενώ 
υπάρχουν αρκετοί ευνοϊκοί παράγοντες, οι οποίοι θα μπορούσαν να ανοίξουν το δρόμο για 
την ανάπτυξη των κοινωνικών επιχειρήσεων, υπάρχει επίσης ένα σύνολο εμποδίων που 
πρέπει να ξεπεραστούν για να δημιουργηθεί ένα ευνοϊκό περιβάλλον για τις κοινωνικές 
επιχειρήσεις.11 

Στο πλαίσιο της παρούσας έκθεσης και της εθνικής στρατηγικής, δημιουργήθηκε μια 
ανάλυση SWOT που προσδιορίζει τις εσωτερικές αδυναμίες και τις εξωτερικές απειλές που 
εμποδίζουν την ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στην Κροατία. 

                                                           
11 European Commission (2016), Boosting social entrepreneurship and social enterprise creation: Unlocking the potential of 
social enterprises in Croatia (pages 66-83) https://www.oecd.org/employment/leed/Croatia%20report%2025.11.16-
FINAL.pdf 
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Οι πιο σημαντικές εσωτερικές αδυναμίες, σύμφωνα με την έκθεση 12 και τη στρατηγική 13 
είναι: 

o Δυσκολίες στον καθορισμό του συνόλου των κοινωνικών επιχειρήσεων (π.χ. ενώσεις 
που παρέχουν κοινωνικές υπηρεσίες και δεν περιλαμβάνονται στις υπάρχουσες 
στατιστικές). 

o Χαμηλή συνειδητοποίηση των δυνατοτήτων των κοινωνικών επιχειρήσεων ως 
φορέων παροχής ευρέος φάσματος υπηρεσιών γενικού ενδιαφέροντος 

o 
τύπων κοινωνικών επιχειρήσεων. 

o Χαμηλή προβολή της κοινωνικής επιχείρησης και του κοινωνικού οφέλους που 
παρέχεται 

o Νομικές ασυνέπειες 
o Ελλιπής αποκέντρωση και δυσκολίες στην εφαρμογή της λόγω της σημερινής 

διοικητικής δομής (πολλοί μικροί δήμοι) 
o Διαφθορά 
o Έλλειψη κατάλληλου/επιτρεπτικού δημοσιονομικού πλαισίου 
o Έλλειψη διαχειριστικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων των κοινωνικών επιχειρηματιών 
o Κατακερματισμένη και περιστασιακή στήριξη 
o Ανεπαρκής αυτοοργάνωση των κοινωνικών επιχειρήσεων 

Οι εξωτερικές απειλές που εντοπίστηκαν στο πλαίσιο της στρατηγικής 14 και της έκθεσης 15 
είναι οι εξής:  

o στην υιοθέτηση ανεπαρκών πολιτικών στήριξης και ανεπαρκών επιλογών όσον 
αφορά τα κυβερνητικά και διαχειριστικά εργαλεία που υιοθετούνται από τους 
κοινωνικούς επιχειρηματίες, οι οποίοι αποτυγχάνουν να αξιοποιήσουν τα 
ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των κοινωνικών επιχειρήσεων, 

o δημόσιες συμβάσεις: Η υιοθέτηση ανεπαρκών ρητρών και κανόνων μπορεί να 
δημιουργήσει τεχνικά εμπόδια και πρακτικά να αποκλείσει την πρόσβαση των 
κοινωνικών επιχειρήσεων στις δημόσιες συμβάσεις, καθώς και να ωθήσει σε 
ισομορφικές πρακτικές εις βάρος των δικαιούχων, 

o χρηματοδότηση: Πιθανή αναντιστοιχία μεταξύ της ζήτησης για 
κεφάλαια/χρηματοδότηση και της προσφερόμενης 
χρηματοδότησης/χρηματοδοτικής στήριξης, 

                                                           
12 Ibid. 
13Strategy for the development of social entrepreneurship in the Republic of Croatia for the period from 2015 to 2020 
(2015). http://www.esf.hr/wordpress/wp-content/uploads/2015/02/Strategija-razvoja-dru%C5%A1tvenog-
poduzetni%C5%A1tva-u-RH-za-razdoblje-2015-2020.pdf   
14 Ibid. 
15 European Commission (2016), Boosting social entrepreneurship and social enterprise creation: Unlocking the potential of 
social enterprises in Croatia (pages 66-83) https://www.oecd.org/employment/leed/Croatia%20report%2025.11.16-
FINAL.pdf 
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o οι μικροί οργανισμοί ενδέχεται να αντιμετωπίσουν δυσκολίες στον ανταγωνισμό για 
ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και, ως εκ τούτου, να αποκλειστούν,  

o κίνδυνος χαμηλότερης δέσμευσης των εθελοντών, 
o οι φορολογικές ασυνέπειες μπορεί να απειλήσουν τη βιωσιμότητα των κοινωνικών 

επιχειρήσεων, 

 

Συστάσεις σχετικά με πιθανές στρατηγικές και βελτιώσεις για την οικοκοινωνική 
επιχειρηματικότητα σε εθνικό επίπεδο 
 
Τα προκαταρκτικά συμπεράσματα με βάση την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην 
Κροατία υποδηλώνουν ότι υπάρχουν συγκεκριμένες ομοιότητες μεταξύ των κρατών μελών 
της ΕΕ όσον αφορά το καθεστώς και τις επιπτώσεις της κοινωνικής επιχειρηματικότητας εν 
γένει. Το καθεστώς της έννοιας της "οικοκοινωνικής" επιχειρηματικότητας δεν διαφέρει από 
αυτό. Παρ' όλα αυτά, η κοινωνική ευθύνη που παράγεται μέσω των κοινωνικών 
επιχειρήσεων αυξάνεται γεωμετρικά, με αποτέλεσμα την ίδρυση αρκετών νέων ΟΕ στην 
Κροατία τα τελευταία τέσσερα χρόνια.  
Παρά τα εμπόδια που παρατηρήθηκαν, η κατάσταση στην τρέχουσα κροατική αγορά 
εργασίας δείχνει ότι υπάρχουν πράγματι αρκετοί οργανισμοί και επιχειρήσεις που 
ακολουθούν τις κατευθυντήριες γραμμές των ΣΒΑ και επωφελούνται από την 
περιβαλλοντική βιωσιμότητα στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους, αναπτύσσοντας 
παράλληλα τις επιτυχημένες οικοκοινωνικές επιχειρήσεις τους. 
 

o Τα κυριότερα ζητήματα εντοπίστηκαν όσον αφορά τη νομοθεσία και τα 
διοικητικά θέματα, ενώ στη Δημοκρατία της Κροατίας δεν έχουν τεθεί διοικητικές 
βάσεις, όπως στην πλειονότητα των κρατών της ΕΕ. Ως εκ τούτου, δεν είναι σαφές 
τι είδους υποκείμενο μπορεί πραγματικά να φτάσει στο καθεστώς της κοινωνικής 
επιχείρησης, εκτός από τη διεκδίκηση του ίδιου του καθεστώτος. 

o Το ίδιο ισχύει και για την οικολογική πτυχή των κοινωνικών επιχειρήσεων. Όσον 
αφορά την οικοκοινωνική διάσταση των κροατικών κοινωνικών επιχειρήσεων, 
είναι σημαντικό να παρατηρηθεί η ενσωμάτωση των στόχων της βιώσιμης 
ανάπτυξης στα εν λόγω επιχειρηματικά θέματα.  

o Η τήρηση των κατευθυντήριων γραμμών των ΣΒΑ στα επιχειρηματικά προϊόντα 
καθώς και στη δημιουργία ενός βιώσιμου εργασιακού περιβάλλοντος είναι 
ζωτικής σημασίας για τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να παρουσιαστούν ως 
οικοκοινωνικές επιχειρήσεις.  

o Συνεπώς, είναι απαραίτητο να καθοριστούν οι διοικητικές ρυθμίσεις σχετικά με 
την έννοια και το καθεστώς των κοινωνικών επιχειρήσεων, ώστε η νομοθεσία να 
υποστηρίζει σαφώς τη σημασία της κοινωνικής διάστασης στις επιχειρήσεις. 

o Ωστόσο, ο τομέας της επιχειρηματικότητας στην Κροατία, γενικότερα, χρειάζεται 
επειγόντως μια διαρθρωτική οικονομική μεταρρύθμιση, χωρίς την οποία δεν 
υπάρχει δυνατότητα προόδου. Αυτό είναι ζωτικής σημασίας προκειμένου να 
επιλυθούν οι φορολογικές και διοικητικές ασυνέπειες που στέκονται εμπόδιο 
στην ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στη Δημοκρατία της 
Κροατίας.  

o Άλλα προβλήματα περιλαμβάνουν ζητήματα προβολής και κατανόησης της 
έννοιας, καθώς και έλλειψη δεξιοτήτων και ικανοτήτων του διοικητικού 
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προσωπικού και αναντιστοιχία της εξωτερικής χρηματοδότησης μεταξύ της 
προσφοράς και των αναγκών των κοινωνικών επιχειρήσεων. Οι ευκαιρίες 
χρηματοδότησης από την ΕΕ και οι τοπικές πηγές έχουν ήδη επιδράσει θετικά 
στην αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων. Ωστόσο, μόνο όταν εφαρμόσουμε με 
επιτυχία την οικονομική και διοικητική μεταρρύθμιση, τα κεφάλαια αυτά θα 
μπορέσουν να έχουν εξυπνότερο αντίκτυπο στην περαιτέρω ανάπτυξη της 
κοινωνικής και οικολογικής επιχειρηματικότητας στην Κροατία.  
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Σερβία 
 
Υπάρχουσα κατάσταση όσον αφορά την οικοκοινωνική επιχειρηματικότητα στη Σερβία 
 
Οι πρώτες γραμμές της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στη Σερβία αναγνωρίστηκαν τον 19ο 
αιώνα μέσω της ίδρυσης συνεταιρισμών. Ο πρώτος συνεταιρισμός στη Σερβία ιδρύθηκε το 
1846, αμέσως μετά τη δημιουργία των πρώτων συνεταιρισμών στην Ευρώπη. Επίσης, η 
πρώτη Ένωση Συνεταιρισμών στη Σερβία ιδρύθηκε το 1895 και ως εθνική ένωση συμμετείχε 
στην ίδρυση της Διεθνούς Συνεταιριστικής Συμμαχίας - ΔΣΣ16 το 1895. Τρία χρόνια αργότερα, 
το 1898, ψηφίστηκε ο πρώτος νόμος για τους γεωργικούς και βιοτεχνικούς συνεταιρισμούς 
στη Σερβία (srp. Zakon o zemaljoradničkim i zanatskim zadrugama)17. Σήμερα, στον τομέα της 
κοινωνικής οικονομίας, οι συνεταιρισμοί, οι ενώσεις πολιτών, οι εταιρείες περιορισμένης 
ευθύνης και οι εγγεγραμμένοι επιχειρηματίες - νομικές οντότητες που εργάζονται με βάση 
τις αρχές της κοινωνικής οικονομίας και ως εκ τούτου είναι δύσκολο να προσδιοριστεί ο 
ακριβής αριθμός των κοινωνικών επιχειρήσεων στη Σερβία. Σύμφωνα με τις οικονομικές 
επιπτώσεις των κοινωνικών επιχειρήσεων στη Δημοκρατία της Σερβίας18 το 2012 
λειτούργησαν 1.196 κοινωνικές επιχειρήσεις στη Σερβία. Επίσης, η έκθεση ‘Οικονομική 
δραστηριότητα των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών’ 19 δείχνει ότι 8.100 οργανώσεις 
και ιδρύματα περιλαμβάνουν οικονομικές δραστηριότητες στο ιδρυτικό τους έγγραφο, αλλά 
μόνο 1.905 επανεκκίνησαν οικονομικές δραστηριότητες στο μητρώο επιχειρήσεων. 
Η κοινωνική επιχειρηματικότητα στη Σερβία βασίζεται στην παραγωγή και την παροχή 
υπηρεσιών. Σε αυτόν τον τομέα, οι επιχειρηματικές οντότητες επιτυγχάνουν την κοινωνική 
τους αποστολή κυρίως μέσω της οικονομικής ενδυνάμωσης και της απασχόλησης ευάλωτων 
κοινωνικών ομάδων.  
Μετά από χρόνια προετοιμασίας και συζητήσεων του σχεδίου εγγράφου, η Εθνοσυνέλευση 
της Δημοκρατίας της Σερβίας ενέκρινε στις 4 Φεβρουαρίου 2022 το νόμο για την κοινωνική 
επιχειρηματικότητα 20 , ο οποίος τέθηκε σε ισχύ στις 15 Φεβρουαρίου 2022. Σύμφωνα με το 
άρθρο 1, με τον παρόντα νόμο, η Δημοκρατία της Σερβίας ρυθμίζει την έννοια, τους στόχους, 
τις αρχές και τον τομέα δραστηριότητας της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, τη νομική 
θέση, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των φορέων που ασκούν δραστηριότητες υπό το 
καθεστώς της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, τις προϋποθέσεις για την απόκτηση και τη 
λήξη του καθεστώτος της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, την έννοια των κοινωνικά 
ευάλωτων ομάδων, την ενθάρρυνση της ανάπτυξης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και 
τη στήριξη των κοινωνικά ευάλωτων ομάδων, την καταχώριση του καθεστώτος της 
κοινωνικής επιχειρηματικότητας, την υποβολή εκθέσεων, την εποπτεία και άλλα σημαντικά 
θέματα για την κοινωνική επιχειρηματικότητα στη Δημοκρατία της Σερβίας. 
Με τον νόμο αυτό, η Σερβία όρισε την κοινωνική οικονομία ως την οικονομία της οποίας 
πρωταρχικός στόχος είναι η αποκόμιση ωφελειών για την ευρύτερη κοινωνική κοινότητα και 
τις κοινωνικά ευάλωτες ομάδες, αντί για την επίτευξη κέρδους, και την κοινωνική 
επιχειρηματικότητα ως την άσκηση δραστηριοτήτων γενικού ενδιαφέροντος με σκοπό τη 
δημιουργία νέων και καινοτόμων ευκαιριών για την επίλυση κοινωνικών προβλημάτων, 

                                                           
16 International Cooperative Alliance – ICA https://www.ica.coop/en, 8/9/2022 
17 Ministry of Economy, Cooperatives in Serbia, https://www.privreda.gov.rs/oglasna-tabla/zadrugarstvo-u-srbiji, 8/9/2022 
18 Statistical Office of the Republic of Serbia, Economic impacts of social enterprises in the Republic of Serbia, 2014 
19 Civic Indicatives, Economic activity of civil society organisations, 2017 
20 Official Gazette of the RoS, No.:14/2022 (Translation in English provided by the Coalition for Solidarity Economy 
Development - https://www.diesis.coop/wp-content/uploads/2022/03/The-Law-on-Social-Entrepreneurship-ENG-1.pdf) 
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προβλημάτων ατόμων ή κοινωνικά ευάλωτων ομάδων, καθώς και για την πρόληψη της 
εμφάνισης και την εξάλειψη των συνεπειών του κοινωνικού αποκλεισμού, την ενίσχυση της 
κοινωνικής συνοχής και την επίλυση άλλων προβλημάτων σε τοπικό επίπεδο. 
Η κοινωνική επιχειρηματικότητα ορίζεται επίσης στο άρθρο 5 του νόμου ως μια 
επιχειρηματική δραστηριότητα κατά την οποία το παραγόμενο κέρδος επενδύεται στην 
ένταξη κοινωνικά ευάλωτων ομάδων, την προστασία του περιβάλλοντος, την αγροτική 
ανάπτυξη, την εκπαίδευση, τον πολιτισμό, τις κοινωνικές καινοτομίες και άλλους τομείς 
ευρύτερου κοινωνικού ενδιαφέροντος. Η κοινωνική επιχειρηματικότητα υλοποιείται ιδίως 
μέσω: 

1) παραγωγή αγαθών και παροχή υπηρεσιών (κοινωνικών, εκπαιδευτικών, 
υγειονομικών κ.λπ.), σύμφωνα με τον παρόντα νόμο, 
2) ένταξη στην αγορά εργασίας, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο,  
3) επιχειρηματική λειτουργία που συμβάλλει στη βιώσιμη ανάπτυξη των 
κατεστραμμένων περιοχών και των τοπικών κοινοτήτων, 
4) επιχειρηματική λειτουργία που επιλύει προβλήματα σε άλλους τομείς γενικού 
ενδιαφέροντος. κοινότητες και την κοινωνία στο σύνολό της. 

Ο νόμος καθόρισε σαφείς προϋποθέσεις για την απόκτηση του καθεστώτος της κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας και τη διαδικασία καταχώρισης του καθεστώτος της κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας για τις επιχειρηματικές οντότητες. Ο νόμος για την κοινωνική 
επιχειρηματικότητα θα εφαρμοστεί μετά την παρέλευση εννέα μηνών από την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος του (15 Φεβρουαρίου 2022) και τα πρώτα αποτελέσματα της εφαρμογής του 
θα φανούν τα επόμενα χρόνια. 
Πριν από την εφαρμογή του νόμου για την κοινωνική επιχειρηματικότητα, οι δραστηριότητες 
της κοινωνικής οικονομίας ήταν εν μέρει νομικά πλαισιωμένες μέσω του νόμου για τους 
συνεταιρισμούς, του νόμου για τις ενώσεις, του νόμου για την κοινωνική προστασία, του 
νόμου για την επαγγελματική αποκατάσταση και την απασχόληση ατόμων με αναπηρία, του 
νόμου για τις επιχειρήσεις, του νόμου για τον φόρο επί των κερδών, του νόμου για τον φόρο 
προστιθέμενης αξίας και άλλων νομικών ρυθμίσεων και στρατηγικών εγγράφων. 
Η σημαντικότερη συμβολή στην ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στη Σερβία 
βασίζεται στις δραστηριότητες των μη κυβερνητικών δικτύων και ενώσεων που παρέχουν 
υποστήριξη σε διάφορα επίπεδα - από μεμονωμένους φορείς έως κυβερνητικά και 
στρατηγικά επίπεδα. 
 
Οικολογική διάσταση των κοινωνικών επιχειρήσεων   
 
Η εφαρμογή του νόμου για την κοινωνική επιχειρηματικότητα 21 στη Σερβία εισάγει τον όρο 
προστασία του περιβάλλοντος μέσω της αρχής της βιώσιμης ανάπτυξης στο άρθρο 3, το 
οποίο υποδηλώνει ότι η κοινωνική επιχειρηματικότητα και τα κίνητρα για την κοινωνική 
επιχειρηματικότητα πρέπει να σχεδιάζονται και να εφαρμόζονται λαμβάνοντας υπόψη:  

o απαιτήσεις που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος, 
o καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, 
o τον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή στην 

κλιματική αλλαγή,  
o αποφυγή της υπερβολικής χρήσης των φυσικών πόρων, 

                                                           
21 Official Gazette of the RoS, No.:14/2022 (Translation in English provided by the Coalition for Solidarity Economy 
Development - https://www.diesis.coop/wp-content/uploads/2022/03/The-Law-on-Social-Entrepreneurship-ENG-1.pdf), 
8/9/2022 
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o αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας και μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. 

 
Οι επιπτώσεις τους στην κοινωνία, ιδίως στις τοπικές κοινότητες, στην ανάπτυξη και τις 
ιδιαιτερότητές τους, στις ευάλωτες κατηγορίες του πληθυσμού, στην ισότητα των φύλων, 
καθώς και στις απαιτήσεις της καταπολέμησης της φτώχειας. 
Χωρίς μητρώο είναι δύσκολο να προσδιοριστεί ο υπάρχων αριθμός των κοινωνικών 
επιχειρήσεων με οικολογικές διαστάσεις, αλλά διάφορα προγράμματα, όπως το Green Ideas 
του Ιδρύματος Trag που διοργανώθηκε με στόχο να υποκινήσει ενωμένους πολίτες να 
χρησιμοποιούν και να αναπτύσσουν καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες, να λειτουργούν με 
τεχνολογίες και γνώσεις του επιχειρηματικού τομέα κατά την επίλυση κοινωνικών 
προβλημάτων στις τοπικές κοινότητες, διατηρώντας παράλληλα τους φυσικούς πόρους και 
το περιβάλλον σε συνάρτηση με τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και το ενδιαφέρον 
διαφόρων φορέων - ομάδων, ενώσεων, εταιρειών να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα δείχνει 
ότι στη Σερβία υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων και επιχειρήσεων που ενδιαφέρονται για το 
περιβάλλον. 
Η οικολογική διάσταση στις κοινωνικές επιχειρήσεις στη Σερβία βασίζεται κυρίως στη χρήση 
βιώσιμων πρώτων υλών στην παραγωγή (ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση) και στη 
μείωση του αντίκτυπου στο περιβάλλον μέσω των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (π.χ. 
βιώσιμοι τρόποι μεταφοράς, βιοδιασπώμενες συσκευασίες, ψηφιοποιημένη διοίκηση...). 
Επίσης, οι ψηφιακές τάσεις στον επιχειρηματικό τομέα παρείχαν νέες ευκαιρίες. Σήμερα 
στην αγορά υπάρχουν πολλά ψηφιακά προϊόντα με κοινωνικές αποστολές που σχετίζονται 
με περιβαλλοντικά θέματα (π.χ. City & Me: ψηφιακή πλατφόρμα με εφαρμογή Android και 
iOS που ενθαρρύνει τον ακτιβισμό και τη δράση των χρηστών στον τομέα της ανακύκλωσης, 
της ποδηλασίας... μέσω της επιβράβευσης για την επίτευξη προτεινόμενων πράσινων 
στόχων - αν οι χρήστες κάνουν 50 χλμ. με ποδήλατο στις περιοχές της πόλης, θα λάβουν 1 
κουπόνι CM που μπορεί να ανταλλαχθεί με δύο εισιτήρια δημόσιου θεάτρου). 

Εμπόδια που εμποδίζουν την ανάπτυξη οικοκοινωνικών έργων και δραστηριοτήτων μέσω 
της κοινωνικής επιχειρηματικότητας 

Στο πλαίσιο των εξηγήσεων για την υιοθέτηση του νόμου για την κοινωνική 
επιχειρηματικότητα που εστάλη στην Εθνοσυνέλευση 22, οι βασικές προκλήσεις για την 
ανάπτυξη του τομέα της κοινωνικής οικονομίας στη Σερβία που εντοπίστηκαν μέσω 
δημόσιων συζητήσεων με τους σχετικούς φορείς είναι: 

o ανεπαρκής νομική μορφή, 
o ανεπαρκείς επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο, 
o δύσκολη πρόσβαση σε πηγές χρηματοδότησης, 
o φορολογική μεταχείριση, 
o έλλειψη στατιστικής παρακολούθησης. 

 
Η έννοια της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στη Σερβία είναι πολιτικά και νομικά 
αποδεκτή. Εκτός από τον νόμο για την κοινωνική επιχειρηματικότητα, η σερβική κυβέρνηση 
συγκρότησε Συμβούλιο για την κοινωνική επιχειρηματικότητα και ξεκίνησε την 
προετοιμασία του προγράμματος για την κοινωνική επιχειρηματικότητα με στόχο την 

                                                           
22 Draft Law on Social Entrepreneurship - 
http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/lat/pdf/predlozi_zakona/2021/2505-21%20-%20Lat..pdf, 8/9/2022 
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υποστήριξη των υφιστάμενων και τη δημιουργία νέων κοινωνικών επιχειρήσεων23. Επίσης, 
το Εμπορικό Επιμελητήριο της Σερβίας δημιούργησε το τμήμα κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας 24 για να ασχοληθεί με τη βιωσιμότητα, την καινοτομία και τον 
προσανατολισμό των κοινωνικών επιχειρήσεων στην αγορά. Σε αυτό το επίπεδο, η 
κατανόηση και η ενσωμάτωση του θεσπισμένου νομικού πλαισίου της κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας στα έγγραφα περιφερειακής και τοπικής πολιτικής, στα σχέδια δράσης 
και στους προϋπολογισμούς θα αποτελέσει μεγάλη πρόκληση για πολλές αρχές και μπορεί 
να παρατηρηθεί ως εμπόδιο στην ανάπτυξη οικοκοινωνικών επιχειρήσεων στις πραγματικές 
συνθήκες. 
Στο επίπεδο της κοινωνίας, μια βασική αδυναμία για την ανάπτυξη και την υποστήριξη των 
κοινωνικών επιχειρήσεων και επιχειρηματιών, καθώς και των οικοκοινωνικών έργων και 
δραστηριοτήτων είναι το χαμηλό επίπεδο κατανόησης του "κοινωνικού" στην έννοια της 
επιχείρησης μεταξύ των γενικών πληθυσμών, που οφείλεται στη χαμηλή προβολή των 
οικοκοινωνικών επιχειρήσεων και των ιστοριών τους, στην αναγνώριση και κατανόηση της 
κοινωνικής αποστολής των δραστηριοτήτων. Επίσης, αυτό επηρεάζεται ιδιαίτερα από τη 
συνειδητοποίηση της έννοιας και της σημασίας της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, καθώς 
και από το επίπεδο περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης της κοινωνίας.    
Εκτός από την προβολή και την αναγνώριση, οι κοινωνικές επιχειρήσεις χρειάζονται 
πρόσθετη στήριξη μέσω της πρόσβασης σε πόρους, της εκπαίδευσης και της ανάπτυξης 
δεξιοτήτων, της καθοδήγησης και της παροχής συμβουλών, καθώς και μέτρων στήριξης της 
αγοράς, τα οποία θα στηρίξουν τις κοινωνικές επιχειρήσεις ώστε να είναι βιώσιμες, 
κερδοφόρες και ανταγωνιστικές στην αγορά υπό πραγματικές επιχειρηματικές συνθήκες.   
 

Συστάσεις σχετικά με πιθανές στρατηγικές και βελτιώσεις για την οικοκοινωνική 
επιχειρηματικότητα σε εθνικό επίπεδο 

 
Με βάση προηγούμενες αναλύσεις της Δημοκρατίας της Σερβίας, οι βασικές συστάσεις για 
την ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της κοινωνικής οικονομίας είναι:     

o Προσαρμογή των στρατηγικών στόχων που σχετίζονται με την κοινωνική 
οικονομία στα εθνικά, περιφερειακά και τοπικά έγγραφα πολιτικής, στα 
σχέδια δράσης και στους προϋπολογισμούς, 

o Προσαρμογή των μέτρων χρηματοδότησης και στήριξης ειδικά για την 
κοινωνική επιχειρηματικότητα και την κοινωνική οικονομία, 

o Ανάπτυξη και προσαρμογή μέτρων στήριξης της αγοράς για τα προϊόντα και 
τις υπηρεσίες των κοινωνικών επιχειρήσεων, 

o Ανάπτυξη και εφαρμογή μητρώου κοινωνικών επιχειρήσεων και εθνικού 
μοντέλου παρακολούθησης και αξιολόγησης σημαντικών δεδομένων της 
κοινωνικής οικονομίας.   

o Αύξηση της ικανότητας του δημόσιου τομέα να κατανοεί και να υποστηρίζει 
την ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας σε εθνικό, περιφερειακό 
και τοπικό επίπεδο, 

                                                           
23 National television of Serbia, Brnabic: We are developing an inclusive society with equal opportunities for everyone, 
https://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/drustvo/4873553/zakon-o-socijalnom-preduzetnistvu-.html, 8/9/2022 
24 Serbian Chamber of Commerce: PKS formed the Section for Social Enterprise - https://pks.rs/vesti/pks-formirala-sekciju-
za-socijalno-preduzetnistvo-6200, 8/9/2022 
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o Ανάπτυξη τυπικών και μη τυπικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων για νέους 
στο εκπαιδευτικό σύστημα (από το δημοτικό επίπεδο) και μοντέλα διπλής 
εκπαίδευσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις. 
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Κύπρος 
 

Υπάρχουσα κατάσταση όσον αφορά την οικοκοινωνική επιχειρηματικότητα στην Κύπρο  

Η κοινωνική επιχειρηματικότητα είναι εξαιρετικά δύσκολο να οριστεί. Καθώς οι καιροί 
αλλάζουν και η κοινωνία αλλάζει μαζί της, η κοινωνική επιχειρηματικότητα γίνεται όρος-
ομπρέλα, δημιουργώντας έτσι δυσκολία στον ορισμό του όρου. Aν ο όρος έπρεπε να οριστεί 
και να συμφωνηθεί με όλους, θα γινόταν περιττός την επόμενη στιγμή λόγω της 
εξελισσόμενης φύσης της κοινωνίας (Martin and Osberg, 2007).  

 
Οικολογική διάσταση στην κοινωνική επιχειρηματικότητα  

 

Η έννοια της οικοκοινωνικής επιχειρηματικότητας, αν και αρκετά νέα, αποτελεί τη φυσική 
εξέλιξη των επιχειρηματικών πρακτικών που εστιάζουν σε άλλες πτυχές εκτός από το κέρδος. 
Συνδέοντάς την με την εταιρική κοινωνική ευθύνη, η φύση και η κοινωνία, πάνε χέρι-χέρι 
όταν πρόκειται για τη διατήρησή τους μέσα στην κοινωνία. Καθώς η κοινωνία αναπτύσσεται 
και απαιτεί καλύτερες πρακτικές από τον επιχειρηματικό κόσμο, οι άνθρωποι 
χρησιμοποιούν το ισχυρότερο χαρτί τους για να προωθήσουν την αλλαγή - τη δύναμη του 
χρήματος. Επιλέγοντας να ψηφίσουν με τα χρήματά τους, ο εταιρικός κόσμος προσαρμόζεται 
έτσι ώστε όχι μόνο να διατηρήσουν την πελατεία τους αλλά και να κερδίσουν νέους. Αυτό 
είναι ένα πρόβλημα/θέμα/όριο που αντιμετωπίζουν και οι νέες επιχειρήσεις- είναι 
πρόκληση για αυτές να κερδίσουν αλλά και να διατηρήσουν πελάτες όταν υπάρχουν τόσες 
πολλές οικοκοινωνικές επιχειρήσεις. Κατά συνέπεια, οι οικοκοινωνικοί επιχειρηματίες 
βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του σημερινού αλλά και του μελλοντικού επιχειρηματικού 
κόσμου25.  

 

Οι οικο-κοινωνικοί επιχειρηματίες, αν και είναι ένα σχετικά νέο παγκόσμιο φαινόμενο, είναι 
μια ακόμη πιο νέα έννοια για το νησί της Κύπρου. Λόγω του μικρού μεγέθους της, η έλλειψη 
ευκαιριών και η έλλειψη εξειδικευμένων υποδομών για οικοκοινωνικές επιχειρήσεις και 
επιχειρηματίες δημιουργεί ένα ισχυρό ανασταλτικό παράγοντα για την ανάπτυξη του 
κλάδου. Τούτου λεχθέντος, υπάρχουν κάποιες οικοκοινωνικές επιχειρηματικές πρακτικές 
που συμβαίνουν στο νησί, αλλά η πλειοψηφία τους φαίνεται να έχει ισχυρή σύνδεση με την 
κυβέρνηση μέσω υπεργολαβίας ερευνητικών δραστηριοτήτων. Αυτό προφανώς ενισχύει τις 
επιχειρήσεις και τους επιτρέπει να παρακάμπτουν τα κοινά ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι 
οικοκοινωνικές επιχειρήσεις.  

 

Οι κοινωνικές επιχειρήσεις είναι μια νέα και παλιά έννοια στην κυπριακή κοινωνία. Η χώρα 
έχει μια μακρά ιστορία και παράδοση δραστηριοτήτων με κοινωνικό προσανατολισμό που 
ασκούνται από ιδρύματα, εθελοντικές ομάδες καθώς και συλλόγους, που χρονολογούνται 
80 χρόνια πίσω, όταν ξεκίνησε ο συνεταιριστικός τομέας. Ωστόσο, ο "Νόμος για τις 
Κοινωνικές Επιχειρήσεις" τέθηκε σε ισχύ μόλις στο τέλος του 2020, στις 23 Δεκεμβρίου 2020 
για την ακρίβεια, με τον όρο να εισάγεται για πρώτη φορά το 2010. Η έννοια της 
αλληλοβοήθειας και της καλοσύνης προς τους άλλους είναι χαρακτηριστικά του κυπριακού 
λαού και έτσι αντικατοπτρίζεται μέσα στο συνεταιριστικό τομέα της χώρας. Έτσι, οι 

                                                           
25 Karitzis, A. (March 2021), Social Enterprises. Karitzis Legal.https://karitzis.com/social-enterprises/ 

https://karitzis.com/social-enterprises/
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κινητήριες δυνάμεις για τις κοινωνικές επιχειρήσεις δεν βασίζονται μόνο στις πολιτικές, αλλά 
περιλαμβάνουν: 

 

1) το ιδιωτικό αυτοκίνητο  

2) την κίνηση των συνεργατών/ιδρυμάτων και 

3) η συνεργατική κίνηση 26  

 

Τα θέματα που αφορούν την κοινωνική επιχειρηματικότητα εμπίπτουν στην αρμοδιότητα 
της Αρχής για τις Συνεταιριστικές Εταιρείες, μια απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου αριθ. 
90.126 στις 7 Οκτωβρίου 2020. Η κοινωνική επιχειρηματικότητα και η κοινωνική οικονομία 
θεωρούνται καινοτόμες απαντήσεις στις οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές 
προκλήσεις μέσω της δημιουργίας βιώσιμων θέσεων εργασίας, της κοινωνικής ένταξης, της 
βελτίωσης των τοπικών κοινωνικών υπηρεσιών και της εδαφικής συνοχής.  

Ένα νομοσχέδιο με τίτλο "Νόμος για την ανάπτυξη και τη διατήρηση ενός μητρώου 
κοινωνικών επιχειρήσεων" βρίσκεται επί του παρόντος ενώπιον της Βουλής των 
Αντιπροσώπων με στόχο να ρυθμίσει την εγγραφή των επιχειρήσεων σε ένα μητρώο 
κοινωνικών επιχειρήσεων. Πρέπει να αποφασιστεί ένα σύνολο κριτηρίων που πρέπει να 
πληροί ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο προκειμένου να μπορεί να εγγραφεί ως κοινωνική 
επιχείρηση27. Το νομοσχέδιο επιδιώκει επίσης να καθορίσει και να περιγράψει τις 
υποχρεώσεις των κοινωνικών επιχειρήσεων  

Σύμφωνα με το νόμο, οι επιχειρήσεις μπορούν να θεωρηθούν κοινωνικές επιχειρήσεις εάν 
εμπίπτουν στις ακόλουθες δύο κατηγορίες: 

 

1) Κοινωνική επιχείρηση γενικής εμβέλειας: ο πρωταρχικός σκοπός μιας τέτοιας 
επιχείρησης θα πρέπει να είναι η εκπλήρωση μιας κοινωνικής αποστολής μέσω της 
προώθησης θετικών κοινωνικών ή/και περιβαλλοντικών δράσεων προς όφελος της 
κοινωνίας, και θα πρέπει να επενδύει τουλάχιστον το 70% των κερδών της για την 
προώθηση αυτής της κοινωνικής αποστολής, 

2) Επιχείρηση κοινωνικής ενσωμάτωσης: ο πρωταρχικός σκοπός της επιχείρησης αυτής 
θα πρέπει να είναι η εκπλήρωση μιας κοινωνικής αποστολής μέσω της απασχόλησης 
ατόμων που προέρχονται από ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, και τα άτομα αυτά 
θα πρέπει να αποτελούν τουλάχιστον το 40% του εργατικού δυναμικού της 
επιχείρησης. 

 

Στις 5th Ιουνίου 2019, το Συμβούλιο Υπουργών αποφάσισε ότι το Μητρώο Κοινωνικών 
Επιχειρήσεων υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού 
και Ανάπτυξης. 
 

Εμπόδια που εμποδίζουν την ανάπτυξη οικοκοινωνικών έργων και δραστηριοτήτων μέσω 
της κοινωνικής επιχειρηματικότητας  

 

                                                           
26 Karitzis, A. (March 2021), Social Enterprises. Karitzis Legal. https://karitzis.com/social-enterprises/ 
27Directorate General Growth (2022), Social entrepreneurship. 
http://www.dgepcd.gov.cy/dgepcd/dgepcd.nsf/page60_en/page60_en?OpenDocument  

https://karitzis.com/social-enterprises/
http://www.dgepcd.gov.cy/dgepcd/dgepcd.nsf/page60_en/page60_en?OpenDocument
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Υπάρχει νομικό πλαίσιο που συμβάλλει στην αναγνώριση και καταγραφή των κοινωνικών 
επιχειρήσεων υπάρχουν περισσότερες προϋποθέσεις που υποστηρίζουν ή/και περιορίζουν 
το επιχειρηματικό οικοσύστημα της χώρας- αυτές είναι: 

o Μεταφορά έρευνας και ανάπτυξης  
o Επιχειρηματική χρηματοδότηση  
o Κυβερνητικά προγράμματα  
o Ανοικτότητα της αγοράς 
o Νομική και εμπορική υποδομή 
o Κυβερνητική πολιτική  
o Φυσική υποδομή  
o Πολιτισμός και κοινωνικοί κανόνες 
o Επιχειρηματική εκπαίδευση  

 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα μιας τετραετούς μελέτης της Εθνικής Έκθεσης GEM, οι 
φυσικές υποδομές και οι εμπορικές και νομικές υποδομές είναι δύο από τις ισχυρότερες 
συνθήκες πλαισίου του τοπικού οικοσυστήματος που προάγουν την επιχειρηματικότητα και 
είναι σταθερές όλα αυτά τα χρόνια. Με τη μετασχολική επιχειρηματική εκπαίδευση να 
ακολουθεί με βαθμολογία υψηλότερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, καθώς και τη 
φορολογία και τη γραφειοκρατία να βελτιώνονται κάθε χρόνο. Αυτό δημιουργεί ένα 
περιβάλλον που βοηθά την επιχειρηματικότητα, ωστόσο υπάρχουν ακόμα λόξυγκες στο 
δρόμο για τη δημιουργία ενός ισχυρού περιβάλλοντος που θα ενισχύσει την επιχειρηματική 
δραστηριότητα και πιο συγκεκριμένα την οικολογική επιχειρηματικότητα28. 

 

Για παράδειγμα, το κυπριακό φορολογικό σύστημα είναι υποστηρικτικό για τις νέες 
επιχειρήσεις λόγω του ότι το ύψος του φόρου που εφαρμόζεται δεν αποτελεί μεγάλο 
πρόβλημα για τις επιχειρήσεις, ωστόσο τα χρηματοδοτούμενα επιχειρηματικά προγράμματα 
από την κυβέρνηση θεωρούνται αδυναμία λόγω των δυσκολιών που προκύπτουν από το 
ανύπαρκτο συγκεντρωτικό σύστημα. Η άντληση πληροφοριών για τα προγράμματα που 
είναι διαθέσιμα στους επιχειρηματίες είναι εξαιρετικά δύσκολη, δημιουργώντας έτσι ένα 
εμπόδιο από την αρχή - αν δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες, πώς θα έχουν 
πρόσβαση στα εργαλεία που έχουν δημιουργηθεί για την υποστήριξή τους;  

 

Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες στην Κύπρο επικεντρώνονται κυρίως στα ακόλουθα 
θέματα: 

 
Πίνακας 4:Επιχειρηματική δραστηριότητα αρχικών σταδίων με βάση τους κλάδους της βιομηχανίας 

 

Επιχειρηματική δραστηριότητα Κύπρος Ευρωπαϊκός μέσος 
όρος 

Γεωργία 2.7% 4.7% 

Εξόρυξη 6% 6.3% 

                                                           
28  Polyviou. (2021), Entrepreneurship in Cyprus, National Report 2019/2020. 
https://www.c4e.org.cy/reports/2019/Entrepreneurship%20in%20Cyprus_GEM%20National%20Report%202019_2020.pdf 

 

https://www.c4e.org.cy/reports/2019/Entrepreneurship%20in%20Cyprus_GEM%20National%20Report%202019_2020.pdf
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Κατασκευή 5.7% 8.2% 

Μεταφορά 5.4% 3.6% 

Χονδρικό/Λιανικό εμπόριο 34.4% 29.2% 

Τεχνολογία πληροφοριών/επικοινωνιών 5.5% 5.7% 

Οικονομικά  5.6% 4.2% 

Επαγγελματικές υπηρεσίες 8.3% 10.9% 

Διοικητικές υπηρεσίες 4.6% 5.2% 

Υγεία, εκπαίδευση, κυβέρνηση και 
κοινωνικές υπηρεσίες 

17.4% 18.6% 

Προσωπικές/καταναλωτικές υπηρεσίες 4.4% 3.5% 

 

Παρόλο που η Κύπρος διαθέτει μια καλή βάση πόρων για τους επιχειρηματίες, υπάρχει 
πολύς δρόμος για την πλήρη στήριξη των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και των 
υποτμημάτων των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που εμπίπτουν σε εξειδικευμένους 
τομείς - κοινωνικές επιχειρηματικές δραστηριότητες και οικοκοινωνικές επιχειρηματικές 
δραστηριότητες.  

 

Ορισμένες από τις βελτιώσεις, που προτείνονται στην έκθεση GEM29 , για την τόνωση των 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στη χώρα είναι: 

o Αύξηση της χρηματοδότησης από την κυβέρνηση για νεοφυείς επιχειρήσεις  
o Επανεξέταση των κριτηρίων για τα άτομα που είναι επιλέξιμα για κρατική 

χρηματοδότηση  
o Αύξηση των προσκλήσεων για ανοικτές προσκλήσεις προς νεοφυείς 

επιχειρήσεις  
o Αναδιάρθρωση του εκπαιδευτικού συστήματος σε σχολικό επίπεδο για την 

έναρξη της επιχειρηματικής μάθησης  
o Βελτίωση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων ώστε να 

αντιμετωπίζονται δεξιότητες που είναι χρήσιμες στους επιχειρηματίες μέσω 
πρακτικής άσκησης και δραστηριοτήτων δικτύωσης πριν από την αποφοίτηση  

o Ενθάρρυνση των πανεπιστημίων να αναπτύξουν σύντομα μαθήματα για 
επιχειρηματίες  

o Παροχή κινήτρων στις επιχειρήσεις για την προώθηση της 
επιχειρηματικότητας στους εργαζομένους τους  

o Προσφορά μαθημάτων για τις γυναίκες να ενταχθούν στον κλάδο STEM - 
ειδικά εκείνες που απασχολούνται ήδη σε άλλους τομείς  

o Ψηφιοποίηση των κυβερνητικών διαδικασιών προς τις επιχειρήσεις  

                                                           
29  Πολυβίου. (2021). Επιχειρηματικότητα στην Κύπρο, Εθνική Έκθεση 2019/2020. 
https://www.c4e.org.cy/reports/2019/Entrepreneurship%20in%20Cyprus_GEM%20National%20Report%202019_2020.pdf 
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o Ενίσχυση της διαφάνειας του δημόσιου τομέα  
o Επιτάχυνση των διαδικασιών ίδρυσης μιας νέας επιχείρησης  
o Παρακίνηση των νεότερων γενεών να ακολουθήσουν νέα επαγγελματικά 

μονοπάτια  

 

Είναι προφανές ότι μέσω της νομοθεσίας που ήδη ισχύει, καθώς και των βελτιώσεων που 
προτείνονται από εκθέσεις, η κοινωνική επιχειρηματικότητα και η οικοκοινωνική 
επιχειρηματικότητα απέχουν πολύ από το να αποτελούν προτεραιότητα στην Κύπρο. Χωρίς 
να υπάρχει ένα συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο που να συμβάλλει στην προώθηση 
εξειδικευμένων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, αυτό οδηγεί σε σημαντικά όρια, 
προκαλώντας μειονεκτήματα για αυτές, καθιστώντας έτσι λιγότερο πιθανή την ανάληψη 
πρωτοβουλιών.  

 

Υπήρξαν κάποιες περιπτώσεις όπου ο αγροτουρισμός, που εστιάζει στην κοινωνική και 
περιβαλλοντική βιωσιμότητα, έλαβε χώρα στην Κύπρο, αλλά χωρίς την κυβερνητική στήριξη 
της χρηματοδότησης και της προώθησης τα έργα ήταν καταδικασμένα, καθώς ο κύκλος ζωής 
τους θεωρήθηκε σύντομος από την αρχή. Πρέπει να γίνουν αλλαγές για να ενισχυθούν οι 
εξειδικευμένες επιχειρηματικές δραστηριότητες, ώστε να αντικατοπτρίζουν τις 
χρηματοδοτικές επιχειρηματικές δραστηριότητες που ήδη συμβαίνουν στην Κύπρο. 

 

Ορισμένες από τις μεγαλύτερες οικο-κοινωνικές επιχειρήσεις που ευδοκιμούν σήμερα στην 
Κύπρο, έχουν ένα ισχυρό κοινό στοιχείο - όλες συνεργάζονται στενά με εθνικούς φορείς, είτε 
με δημόσια πανεπιστήμια για ερευνητικούς σκοπούς είτε με δήμους. Αυτό αναδεικνύει τη 
σημασία της καλής σύνδεσης με τους κυβερνητικούς φορείς στην Κύπρο, έτσι ώστε οι 
επιχειρηματικές δραστηριότητες να υποστηρίζονται από τα κυβερνητικά προγράμματα που 
είναι διαθέσιμα στους επιχειρηματίες. Με την εύκολη πρόσβαση σε πόρους που ωφελούν 
τους επιχειρηματίες, δημιουργείται ένα αίσθημα ασφάλειας και μειώνεται ο φόβος της 
αποτυχίας, κάνοντας τους επιχειρηματίες να θέλουν να αναλάβουν ρίσκα.   

 

Μια πρωτοβουλία που είναι ακόμη νέα στην Κύπρο, αλλά φαίνεται να πηγαίνει καλά, είναι 
η ιδέα των καταστημάτων μηδενικών αποβλήτων και των προϊόντων μηδενικών αποβλήτων. 
Και πάλι, οι πρωτοβουλίες αυτές προέρχονται από ανθρώπους που επιλέγουν να 
επενδύσουν το χρόνο και τα χρήματά τους, καθώς γνωρίζουν ότι υπάρχει ζήτηση για τέτοια 
προϊόντα και υπηρεσίες από τις τοπικές κοινωνίες. Οι πελάτες επιλέγουν να ψηφίσουν με τα 
χρήματά τους, διατηρώντας αυτές τις επιχειρήσεις βιώσιμες. Η ζήτηση για πιο βιώσιμα 
ψώνια αυξάνεται, αλλά χωρίς να υπάρχουν βιώσιμες υποδομές για τέτοιες επιχειρήσεις, οι 
άνθρωποι φοβούνται να κάνουν το άλμα για να τις ξεκινήσουν και καθώς οι νόμοι δεν 
υπάρχουν ακόμη, είναι δύσκολο να βρουν επενδυτές καθώς και τράπεζες να 
επενδύσουν/δανείσουν χρήματα σε αυτές.  

 

Συστάσεις σχετικά με πιθανές στρατηγικές και βελτιώσεις για την οικοκοινωνική 
επιχειρηματικότητα σε εθνικό επίπεδο 30 

 

                                                           
30  Polyviou. (2021). Entrepreneurship in Cyprus, National Report 2019/2020. 
https://www.c4e.org.cy/reports/2019/Entrepreneurship%20in%20Cyprus_GEM%20National%20Report%202019_2020.pdf 
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o Να διευκολύνετε τα άτομα να συλλέγουν τις πληροφορίες που χρειάζονται - 
οι διαδικτυακές πύλες πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμες από τα άτομα.  

o Η κυβέρνηση θα πρέπει να ανακοινώσει πρωτοβουλίες και να δώσει χρόνο 
στα άτομα να προετοιμάσουν τις αιτήσεις τους για χρηματοδότηση  

o Αύξηση της ειδικής χρηματοδότησης από την κυβέρνηση για νεοφυείς 
επιχειρήσεις και ειδικά για οικοκοινωνικές νεοφυείς επιχειρήσεις 

o Επανεξετάστε τα κριτήρια για τα άτομα που είναι επιλέξιμα για κρατική 
χρηματοδότηση - κάντε τα πιο περιεκτικά, αλλά δημιουργήστε επίσης 
κριτήρια για οικο-κοινωνικές πρωτοβουλίες  

o Αύξηση των προσκλήσεων για ανοικτές προσκλήσεις ειδικά για νεοφυείς 
επιχειρήσεις  

o Αναδιάρθρωση του εκπαιδευτικού συστήματος σε σχολικό επίπεδο για την 
έναρξη της επιχειρηματικής μάθησης - τα νέα άτομα έχουν πολλές ιδέες, 
αλλά εμποδίζονται σε σχολικό επίπεδο. Με τη σωστή καθοδήγηση, θα 
ωθηθούν στον δρόμο της επιχειρηματικότητας αντί να επιδιώκουν απλώς 
ένα πανεπιστημιακό πτυχίο.  

o Βελτίωση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων ώστε να 
εξετάζονται δεξιότητες που είναι χρήσιμες στους επιχειρηματίες μέσω 
πρακτικής άσκησης και δραστηριοτήτων δικτύωσης πριν από την 
αποφοίτηση. Ιδιαίτερα κρίσιμο για την Κύπρο, καθώς το 57,1% των ατόμων 
έχει πτυχίο σε επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και άνω - το δεύτερο 
υψηλότερο στην ΕΕ . 31 

o Ενθάρρυνση των πανεπιστημίων να αναπτύξουν σύντομα μαθήματα για 
επιχειρηματίες 

o Παροχή κινήτρων στις επιχειρήσεις για την προώθηση της 
επιχειρηματικότητας στους εργαζομένους τους  

o Ψηφιοποίηση των κυβερνητικών διαδικασιών προς τις επιχειρήσεις  
o Ενίσχυση της διαφάνειας του δημόσιου τομέα  
o Επιτάχυνση των διαδικασιών ίδρυσης μιας νέας επιχείρησης  
o Παρακίνηση των νεότερων γενεών να ακολουθήσουν νέα επαγγελματικά 

μονοπάτια  

 

Βέλγιο 

 

Υπάρχουσα κατάσταση όσον αφορά την οικοκοινωνική επιχειρηματικότητα στο Βέλγιο 
 

Το Βέλγιο διαθέτει ένα πολύ ιδιαίτερο και μοναδικό πολιτικό πλεονέκτημα. Ως εκ τούτου, η 
ανάπτυξη του τομέα της κοινωνικής οικονομίας καθοδηγείται από τις περιφερειακές 
διαφορές και ακόμη και ο ορισμός της κοινωνικής επιχείρησης αλλάζει ελαφρώς ανάλογα με 
την περιοχή: Φλάνδρα και τη γερμανική περιοχή. Στην πραγματικότητα, δεν υπάρχει 
πραγματική και συνολική συναίνεση στο Βέλγιο ως προς το τι συνιστά κοινωνική επιχείρηση 

                                                           
31 https://www.cyprusprofile.com/sectors/education-research#:~:text=Η 
Κύπρος%20έχει%20επίσης%20το%20δεύτερο,σύμφωνα%20με%20την%20Ευρωπαϊκή%20Επιτροπή.  
 

https://www.cyprusprofile.com/sectors/education-research#:~:text=Cyprus%20also%20has%20the%20second,according%20to%20the%20European%20Commission
https://www.cyprusprofile.com/sectors/education-research#:~:text=Cyprus%20also%20has%20the%20second,according%20to%20the%20European%20Commission
https://www.cyprusprofile.com/sectors/education-research#:~:text=Cyprus%20also%20has%20the%20second,according%20to%20the%20European%20Commission
https://www.cyprusprofile.com/sectors/education-research#:~:text=Cyprus%20also%20has%20the%20second,according%20to%20the%20European%20Commission
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και, πιο συγκεκριμένα, ποια είναι τα πραγματικά όρια που καθορίζουν αυτή την έννοια.32 Ο 
όρος "κοινωνική επιχειρηματικότητα" ορίζεται επίσης διαφορετικά ανάλογα με το επίπεδο 
εξουσίας που εξετάζεται. Για παράδειγμα, η ομοσπονδιακή αρχή βασίζει τον ορισμό της στην 
προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 33 

Συνολικά, η έννοια της κοινωνικής επιχείρησης είναι το αποτέλεσμα μιας πλειάδας ριζών και 
παραδόσεων εντός και στα όρια της ευρύτερης "κοινωνικής οικονομίας". Σε αυτές 
περιλαμβάνονται: η παράδοση των συνεταιρισμών, το συνεταιριστικό κίνημα, η παράδοση 
των αλληλασφαλιστικών εταιρειών, η (νέα) κοινωνική οικονομία και η πιο πρόσφατη 
προσέγγιση με επιχειρηματικό προσανατολισμό. Ο ρόλος των δημόσιων πολιτικών και των 
φιλανθρωπικών φορέων υπήρξε επίσης πολύ σημαντικός στην ανάπτυξη της σύγχρονης 
έννοιας της κοινωνικής οικονομίας και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στη χώρα.34 

Ο επίσημος ορισμός της κοινωνικής οικονομίας από τις δημόσιες υπηρεσίες του Βελγίου 
είναι ο εξής: "Η κοινωνική οικονομία είναι μια εναλλακτική λύση στη συμβατική οικονομία. 
Αυτή η μορφή της οικονομίας δεν βασίζεται αποκλειστικά σε μια κερδοσκοπική λογική, αλλά 
σε διάφορες αρχές, μεταξύ των οποίων οι ακόλουθες: αυτονομία της διοίκησης σε σχέση με 
τις δημόσιες αρχές, προτεραιότητα των ανθρώπων και της εργασίας έναντι του κεφαλαίου 
κατά την αναδιανομή των κερδών, απώτερος στόχος η εξυπηρέτηση των μελών και της 
κοινότητας και όχι το κέρδος και δημοκρατική διαδικασία λήψης αποφάσεων”.35  

Ενώ, στο γαλλόφωνο Βέλγιο (Βαλλονία και μέρος των Βρυξελλών), η κοινωνική επιχείρηση 
παρουσιάζεται συνήθως ως το πιο επιχειρηματικό υποσύνολο της κοινωνικής οικονομίας ή 
ως συνώνυμο της τελευταίας, που ορίζεται ως κάθε οικονομική δραστηριότητα που 
αναπτύσσεται από ενώσεις, συνεταιρισμούς, αλληλασφαλιστικούς οργανισμούς και 
ιδρύματα και δεν αποσκοπεί στη μεγιστοποίηση του κέρδους.  

Στη Φλάνδρα, η "κοινωνική επιχείρηση-κοινωνική επιχειρηματικότητα" και η "κοινωνική 
οικονομία" δεν χρησιμοποιούνται ως συνώνυμα, αλλά τις τελευταίες δεκαετίες η κοινωνική 
επιχειρηματικότητα έχει εν μέρει υιοθετηθεί από την κοινωνική οικονομία. Πράγματι, ενώ 
ιστορικά η κοινωνική οικονομία στη Φλάνδρα εξομοιωνόταν με το έργο των WISEs, σήμερα 
έχει μια ευρύτερη έννοια. Στη Φλάνδρα, τώρα η κοινωνική οικονομία ορίζεται νομικά ως ένα 
σύνολο "κοινωνικών επιχειρηματικών αξιών" που αναπτύσσονται στο πλαίσιο διαφόρων 
οργανωτικών μορφών και τομέων δραστηριότητας.  

Τελικά, αυτές οι περιφερειακές διαφορές όσον αφορά τον ορισμό και την ερμηνεία φαίνεται 
να είναι λιγότερο σημαντικές όταν εξετάζονται οι συγκεκριμένες πραγματικότητες και τα 
οικοσυστήματα των κοινωνικών επιχειρήσεων. Για λόγους διευκρίνισης, ένα έγγραφο-

                                                           
32 European Commission (2020), Social enterprises, and their eco-systems: A European mapping report. Updated country 
report. 
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?advSearchKey=socentercountryreports&mode=advancedSubmit&catId=1307&doc_s
ubmit=&policyArea=0&policyAreaSub=0&country=0&year=0  
33 Economie.fgov.be (official informative website of the Belgian government dedicated to economic trends), Social 
economy page. https://economie.fgov.be/fr/themes/entreprises/economie-durable/economie-sociale-et  
34 European Commission (2020) , Social enterprises, and their eco-systems: A European mapping report. Updated country 
report. 
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?advSearchKey=socentercountryreports&mode=advancedSubmit&catId=1307&doc_s
ubmit=&policyArea=0&policyAreaSub=0&country=0&year=0 
35 Belgium.be, Information and services. Social Economy. 
https://www.belgium.be/fr/economie/developpement_durable/economie_durable/modeles_economiques_innovants/ec
onomie_sociale ( 25/07/2022) 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?advSearchKey=socentercountryreports&mode=advancedSubmit&catId=1307&doc_submit=&policyArea=0&policyAreaSub=0&country=0&year=0
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?advSearchKey=socentercountryreports&mode=advancedSubmit&catId=1307&doc_submit=&policyArea=0&policyAreaSub=0&country=0&year=0
https://economie.fgov.be/fr/themes/entreprises/economie-durable/economie-sociale-et
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?advSearchKey=socentercountryreports&mode=advancedSubmit&catId=1307&doc_submit=&policyArea=0&policyAreaSub=0&country=0&year=0
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?advSearchKey=socentercountryreports&mode=advancedSubmit&catId=1307&doc_submit=&policyArea=0&policyAreaSub=0&country=0&year=0
https://www.belgium.be/fr/economie/developpement_durable/economie_durable/modeles_economiques_innovants/economie_sociale
https://www.belgium.be/fr/economie/developpement_durable/economie_durable/modeles_economiques_innovants/economie_sociale
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ορόσημο για την κοινωνική οικονομία στο Βέλγιο - Κοινωνικές επιχειρήσεις και τα 
οικοσυστήματά τους στην Ευρώπη: Country report Belgium, προτείνει τέσσερις κύριες 
προσεγγίσεις ή ιδανικούς τύπους που συνδέονται με μία ή περισσότερες από τις παραδόσεις 
που περιγράφονται παραπάνω, αλλά δεν περιορίζονται αποκλειστικά σε μία συγκεκριμένη 
νομική μορφή ή δημόσια πολιτική. Οι προσεγγίσεις αυτές είναι οι εξής:  

o γενικού συμφέροντος που επιδιώκεται με επιχειρηματικό τρόπο 
(χαρακτηριστικό των ενώσεων, των ιδρυμάτων και ορισμένων συνεταιρισμών 
με κοινωνικό σκοπό),  

o συνδυασμός αμοιβαίου και γενικού συμφέροντος (χαρακτηριστικό των 
συνεταιρισμών και των αλληλασφαλιστικών εταιρειών),  

o το ιδιωτικό συμφέρον σε συνδυασμό με το γενικό συμφέρον (όπως 
παρατηρείται όλο και περισσότερο σε εταιρείες με νομικά ή άλλως 
καθορισμένο κοινωνικό σκοπό),  

o "δημόσιες κοινωνικές επιχειρήσεις". 
 

Ορισμένοι αριθμοί που σχετίζονται με την κοινωνική επιχειρηματικότητα στο Βέλγιο 36  

Στο Βέλγιο, οι περισσότερες κοινωνικές επιχειρήσεις λειτουργούν ως ενώσεις. Λιγότερα 
είναι τα ιδρύματα, οι αλληλασφαλιστικοί οργανισμοί, οι συνεταιρισμοί και οι εταιρείες 
κοινωνικού σκοπού - οι δύο τελευταίες κατηγορίες συνδυάζονταν συχνά μεταξύ τους μέχρι 
τη μεταρρύθμιση του 2019 (η οποία κατήργησε την εταιρεία κοινωνικού σκοπού και 
εισήγαγε μια διαπίστευση κοινωνικής επιχείρησης που είναι διαθέσιμη μόνο για τους 
συνεταιρισμούς).37  

Όσον αφορά τους αριθμούς, οι ενώσεις αντιπροσωπεύουν το 94,8% και παρέχουν το 87,4% 
των θέσεων εργασίας. Ακολουθούν οι εταιρείες με κοινωνικό σκοπό (4,2%) και οι 
αλληλασφαλιστικοί οργανισμοί (3,9%) και, τέλος, τα ιδρύματα και οι συνεταιρισμοί που 
έχουν εγκριθεί από το CNC, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν αντίστοιχα το 2,8 και το 1,7% των 
θέσεων εργασίας στην κοινωνική οικονομία.38        

 

 

 

 

 

                                                           
36 The most complete and up-to-date statistics related to the social economy sector in Wallonia and Brussels are given by 
the Observatoire de l’économie sociale, which provides annual state of the art reports and many other statistics and 
analysis. All these reports and data are available and free to access (in French) on their website: 
 https://observatoire-es.be/  
37 European Commission (2020), Social enterprises, and their eco-systems: A European mapping report. Updated country 
report. 
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?advSearchKey=socentercountryreports&mode=advancedSubmit&catId=1307&doc_s
ubmit=&policyArea=0&policyAreaSub=0&country=0&year=0 
38 Economiesociale.be, Chiffres-clés de l’économie sociale:  https://economiesociale.be/decouvrir/chiffres-cles (visited on 
25/07/2022) 

https://observatoire-es.be/
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?advSearchKey=socentercountryreports&mode=advancedSubmit&catId=1307&doc_submit=&policyArea=0&policyAreaSub=0&country=0&year=0
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?advSearchKey=socentercountryreports&mode=advancedSubmit&catId=1307&doc_submit=&policyArea=0&policyAreaSub=0&country=0&year=0
https://economiesociale.be/decouvrir/chiffres-cles
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Πίνακας 5. Αριθμός κοινωνικών επιχειρήσεων στο Βέλγιο39 

 

 

 

 

                                                           
39 Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2020), Κοινωνικές επιχειρήσεις και τα οικοσυστήματά τους: Μια ευρωπαϊκή έκθεση 
χαρτογράφησης. Επικαιροποιημένη έκθεση ανά χώρα. 
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?advSearchKey=socentercountryreports&mode=advancedSubmit&catId=1307&doc_s
ubmit=&policyArea=0&policyAreaSub=0&country=0&year=0 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?advSearchKey=socentercountryreports&mode=advancedSubmit&catId=1307&doc_submit=&policyArea=0&policyAreaSub=0&country=0&year=0
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?advSearchKey=socentercountryreports&mode=advancedSubmit&catId=1307&doc_submit=&policyArea=0&policyAreaSub=0&country=0&year=0
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Με βάση τους παραπάνω αριθμούς (περίπου από το 2017/2018), η κοινωνική οικονομία 
αντιπροσωπεύει 18.000 πραγματικές θέσεις εργασίας και 390.000 θέσεις πλήρους 
απασχόλησης, δηλαδή 1 στις 8 θέσεις εργασίας στο Βέλγιο.40  

Επιπλέον, από το 2013 έως το 2018, ο αριθμός των επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας 
αυξήθηκε κατά 4,7% και ο αριθμός των θέσεων εργασίας αυξήθηκε κατά 8,9%. Συνεπώς, η 
κοινωνική οικονομία εδραιώνει την ιδιότητά της ως βιώσιμο οικονομικό μοντέλο και 
πάροχος θέσεων εργασίας στο Βέλγιο.41 

Το 2020, οι επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας στη Βαλλονία και τις Βρυξέλλες παρείχαν 
247.000 θέσεις εργασίας, δηλαδή το 12,3% της συνολικής απασχόλησης, εκ των οποίων 
14.700 καθαρές θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν από το 2016 (+6%).42 

 
Οικολογική διάσταση των κοινωνικών επιχειρήσεων 

 
Έννοια της οικολογικής επιχειρηματικότητας, της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της 
οικοκοινωνικής επιχειρηματικότητας στο Βέλγιο 
 
Στο Βέλγιο, υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για τη βιωσιμότητα και την κοινωνική οικονομία και 
για το πώς αυτά μπορούν να συνδυαστούν για την παροχή βιώσιμων και χωρίς 
αποκλεισμούς προϊόντων και υπηρεσιών στην κοινότητα. Το έντονο ενδιαφέρον τόσο των 
ιδιωτικών και ιδιωτικών φορέων, όσο και της κοινωνίας των πολιτών και των κοινοτήτων, για 
το θέμα της βιωσιμότητας και της οικολογίας είναι μια εδραιωμένη και μακροχρόνια τάση 
στη χώρα. Αυτό αντικατοπτρίζεται καλά στις δημόσιες πολιτικές, στις στάσεις των πολιτών 
και στη συμπεριφορά των κάθε είδους ιδιωτικών φορέων.  
 
Ως εκ τούτου, δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι στο βελγικό τοπίο των κοινωνικών 
επιχειρήσεων υπάρχει έντονη παρουσία επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα της οικολογικής βιωσιμότητας. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                           
40 Economiesociale.be, Key figures of the social economy 
 https://economiesociale.be/decouvrir/chiffres-cles (visited on 25/07/2022) 
41 Observatoire de l’ES. Publications. https://observatoire-es.be/publications/ (visited on 25/07/2022) 
42 Observatory of SE (July 2022), The notebooks of the observatory - Number 16 (July 2022): the inventory of the social 
economy 2019/2020. https://observatoire-es.be/wp-content/uploads/2022/07/EDL-2019-2020.pdf   

https://economiesociale.be/decouvrir/chiffres-cles
https://observatoire-es.be/publications/
https://observatoire-es.be/wp-content/uploads/2022/07/EDL-2019-2020.pdf
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Πίνακας 6. Κατανομή των εταιρειών OE ανά τομέα δραστηριότητας 43 
 

 

 
 
 
Δεν υπάρχει επίσημος ξεχωριστός ορισμός για το τι είναι οι οικοκοινωνικές επιχειρήσεις.  
Στον παραπάνω πίνακα, η ομάδα Diesis που διεξήγαγε αυτή την έρευνα πιστεύει ότι οι 
οικοκοινωνικές επιχειρήσεις δρουν οριζόντια σε όλο το οικοσύστημα και επομένως θα 
μπορούσαν να εμπίπτουν στις ακόλουθες κατηγορίες:  

o Γεωργία, δασοκομία και αλιεία 
o Μεταποιητικές βιομηχανίες 
o Παραγωγή και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου, ατμού και 

κλιματισμού 
o Παραγωγή και διανομή νερού - αποχέτευση, διαχείριση αποβλήτων και 

απορρύπανση 
o Κατασκευή 
o Μεταφορά 
o Προϊόντα και υπηρεσίες διαμονής και διατροφής (HORECA) 
o Χρηματοοικονομικές δραστηριότητες και ασφάλειες 
o Εκπαίδευση και διδασκαλία 

                                                           
43 Παρατηρητήριο της ΝΑ (Ιούλιος 2022), Τα σημειωματάρια του Παρατηρητηρίου - Αριθμός 16 (Ιούλιος 2022): η 
απογραφή της κοινωνικής οικονομίας 2019/2020. https://observatoire-es.be/wp-content/uploads/2022/07/EDL-2019-
2020.pdf 

https://observatoire-es.be/wp-content/uploads/2022/07/EDL-2019-2020.pdf
https://observatoire-es.be/wp-content/uploads/2022/07/EDL-2019-2020.pdf
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o Ανθρώπινη υγεία και κοινωνική δράση 
o Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών 

Δεδομένου ότι, όπως προαναφέρθηκε, οι οικοκοινωνικές επιχειρήσεις μπορεί να υπάγονται 
σε πολλούς και ετερογενείς τομείς, είναι αδύνατο να έχουμε ακριβή στοιχεία.  
 
Ωστόσο, στο Βέλγιο υπάρχει έντονη παρουσία των επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας που 
θα μπορούσαν να οριστούν ως "οικολογικές" σε 3 συγκεκριμένες κατηγορίες (βιολογικά 
τρόφιμα, δίκαιο εμπόριο και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας).44 Αυτές οι τρεις συγκεκριμένες 
κατηγορίες επιλέχθηκαν ως οι κυριότερες, για τις ανάγκες του παρόντος εγγράφου, αλλά δεν 
είναι εξαντλητικές. 
 
Βιολογικά τρόφιμα και αλυσίδες εφοδιασμού τροφίμων 
 
Η οικοδόμηση εναλλακτικών συστημάτων διατροφής αποτελεί μέσο για να γίνουν οι 
κοινωνίες μας πιο βιώσιμες, καθώς η έννοια του βιώσιμου συστήματος διατροφής επιτρέπει 
την πρόσβαση σε τρόφιμα για όλους τους ανθρώπους.45 
Επιπλέον, η τάση επέκτασης της τροφικής αλυσίδας: ο αυξανόμενος διαχωρισμός μεταξύ 
παραγωγής και κατανάλωσης δυστυχώς διακόπτει τη σύνδεση μεταξύ φύσης και 
πολιτισμού. Οι οικοκοινωνικές επιχειρήσεις θα μπορούσαν να αποτελέσουν το μέσο για να 
σπάσει αυτή η τάση.46  
 
Στο Βέλγιο υπάρχουν διάφοροι συνεταιρισμοί, λαϊκές αγορές, παντοπωλεία που διανέμουν 
και προωθούν την τοπική παραγωγή τροφίμων.47 Ο κοινωνικός σκοπός τους επικεντρώνεται 
κυρίως στο να σπάσουν την παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων και να τα 
επαναφέρουν στο τοπικό επίπεδο. Αυτό εξασφαλίζει ότι η αλυσίδα εφοδιασμού καλύπτεται 
κυρίως σε τοπικό επίπεδο.  Περαιτέρω, αυτές οι επιπτώσεις, καθώς και η κοινότητα μέσω 
της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, και την ένταξη στην αγορά εργασίας των ατόμων 
με αναπηρία ή / και αποκλεισμένων από την αγορά εργασίας. Τέλος, οι οργανώσεις που 
συμμετέχουν στα συστήματα τροφίμων (π.χ. Σύντομες αλυσίδες εφοδιασμού τροφίμων) 
έχουν επίσης μεγαλύτερη ανεξαρτησία από την εθελοντική εργασία και, ως εκ τούτου, 
οικοδομούν ισχυρότερες σχέσεις με τους πολίτες ή/και τους παραγωγούς, μερικές φορές εις 
βάρος της αλληλεπίδρασης της αγοράς με περισσότερους καταναλωτές.48  
 
Διαχείριση αποβλήτων και ανακύκλωση  
 
Στο Βέλγιο υπάρχει ένα σημαντικό μέρος των κοινωνικών επιχειρήσεων που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα της επαναχρησιμοποίησης, της επισκευής και της 
ανακύκλωσης. Το Βέλγιο βρίσκεται ήδη στο δρόμο για την οικοδόμηση μιας πιο βιώσιμης 
κοινωνίας μέσω μιας κυκλικής οικονομίας. Η κυκλική οικονομία δημιουργεί οικονομική 
δραστηριότητα. Ένας από τους στόχους του μοντέλου της κυκλικής οικονομίας είναι τα 
μηδενικά απόβλητα, όπου όλα τα υλικά διατηρούνται σε κυκλοφορία. Το 2016, το Βέλγιο 

                                                           
44 B. Huybrechts (2016), Social Enterprise in Belgium: A Diversity of Roots, Models and Fields. 
45 J.Sumners ( January 2011), Sustainability and the Civil Commons: Rural Communities in the Age of Globalisation 
46 Costantini, Pastorelli, Sebillo (CIRIEC 2019), How social enterprises contribute to sustainable food systems, 
https://www.diesis.coop/wp-content/uploads/2019/10/WP2019-14.pdf  
47  B. Huybrechts (2016), Social Enterprise in Belgium: A Diversity of Roots, Models and Fields. 
48  B. Huybrechts (2016), Social Enterprise in Belgium: A Diversity of Roots, Models and Fields. 

https://www.diesis.coop/wp-content/uploads/2019/10/WP2019-14.pdf
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κατέλαβε τη δεύτερη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την ανακύκλωση 
αποβλήτων- σχεδόν το 77% των συνολικών αποβλήτων στο Βέλγιο ανακυκλώθηκε.49 
 
Δίκαιο Εμπόριο  
 
Το δίκαιο εμπόριο θα μπορούσε, αφενός, να θεωρηθεί ως το εργαλείο για την εκπαίδευση 
των πολιτών, των κυβερνήσεων και των επιχειρήσεων, ώστε να γίνουν δικαιότεροι οι 
διεθνείς εμπορικοί κανόνες και πρακτικές, και, αφετέρου, είναι ένας τρόπος στήριξης των 
παραγωγών μικρής κλίμακας στο Νότο (μέρος της κοινωνικής τους αποστολής). Οι αγρότες 
που συμμετέχουν στο δίκαιο εμπόριο δημιουργούν μια αλλαγή σε διάφορα μέτωπα, από την 
επένδυση σε καινοτόμες τεχνικές φιλικές προς το κλίμα μέχρι την ενδυνάμωση των 
κοινοτήτων στις οποίες ζουν.50 
 
Οι κοινωνικές επιχειρήσεις που ασχολούνται με το δίκαιο εμπόριο συνδυάζουν αυτές τις 
οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις σε διαφορετικό βαθμό και μέσω διαφορετικών 
μοντέλων και πρακτικών στο Βέλγιο Στο Βέλγιο οι κοινωνικές επιχειρήσεις συγκεντρώνονται 
υπό την ομπρέλα της "Βελγικής Ομοσπονδίας Δίκαιου Εμπορίου" . 
 
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 

Αυτή η κατηγορία οικοκοινωνικών επιχειρήσεων κυριαρχείται στο Βέλγιο σε μεγάλο βαθμό 
από κοινωνικούς συνεταιρισμούς, οι οποίοι επιδιώκουν να αυξήσουν το μερίδιο της 
κατανάλωσης ενέργειας που παράγεται με βάση ανανεώσιμες πηγές.51 
Η διακυβέρνηση των κοινωνικών συνεταιρισμών επιτρέπει στους καταναλωτές να 
επενδύουν σε εργαλεία παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, όπως 
ανεμογεννήτριες, φωτοβολταϊκά ή υδροηλεκτρική ενέργεια. Από τη μία πλευρά, 
εξυπηρετούν τα μέλη τους, όπως οι παραδοσιακοί συνεταιρισμοί (εδώ προμήθεια με 
ηλεκτρική ενέργεια), από την άλλη παρέχουν πράσινη ενέργεια για να ενθαρρύνουν την 
εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση των εκπομπών του θερμοκηπίου(συμβολή στην 
καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, άρα κοινωνική αποστολή).  
 
Το σημαντικό επίπεδο ευαισθητοποίησης σχετικά με την Κοινωνική Οικονομία και η 
αυξανόμενη τάση της να καταστεί κοινή ομπρέλα για τις διάφορες ρίζες και προσεγγίσεις 52 
δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες για την ευδοκίμηση της οικοκοινωνικής επιχειρηματικότητας. 
Σε συνδυασμό με το γεγονός ότι οι περισσότερες SE που δραστηριοποιούνται σε τομείς που 
σχετίζονται με το περιβάλλον υπάγονται σε συνεταιριστική δομή διακυβέρνησης, μπορεί 
μόνο να συμβάλει στο να έρθουν οι SE ακόμη πιο κοντά στις τοπικές κοινότητες και προς το 
μέγιστο δυνατό όφελος τους. Για τους σκοπούς της έρευνας του δικτύου Diesis με θέμα "Πώς 
οι κοινωνικές επιχειρήσεις συμβάλλουν στα εναλλακτικά συστήματα τροφίμων", 
ερωτήθηκαν εμπειρογνώμονες της κοινωνικής οικονομίας και των κοινωνικών επιχειρήσεων 
από 14 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (BE, BG, DK, EE, FR, DE, HU, IT, MT, NL, PT, ES, 
RO, UK.  Προέκυψε ότι ο κύριος ρόλος των κοινωνικών επιχειρήσεων στη δημιουργία 
βιωσιμότητας, ήταν η σχέση τους με τους "πελάτες" τους, μέσω της οποίας οι άνθρωποι δεν 
                                                           
49 https://www.unep.org/news-and-stories/story/belgium-its-way-towards-circular-economy (visited on 07/07/2022) 
50 https://www.fairtrade.org.uk/what-is-fairtrade/ (visited on 07/07/2022)  
51 Social Enterprise in Belgium: A Diversity of Roots, Models and Fields, B. Huybrechts, July 2016 
52 Costantini, Pastorelli, Sebillo (CIRIEC 2019) How social enterprises contribute to sustainable food systems, 
https://www.diesis.coop/wp-content/uploads/2019/10/WP2019-14.pdf 

https://www.unep.org/news-and-stories/story/belgium-its-way-towards-circular-economy
https://www.fairtrade.org.uk/what-is-fairtrade/
https://www.diesis.coop/wp-content/uploads/2019/10/WP2019-14.pdf
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είναι μόνο καταναλωτές αλλά και ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι συμμετέχουν περισσότερο και 
έχουν μεγαλύτερη αίσθηση ευθύνης.53  
 
Εν κατακλείδι, στο οικοσύστημα της ΝΑ παρατηρούμε την εμφάνιση κοινωνικών 
επιχειρηματιών που σκέφτονται πιο πράσινα, οι οποίοι θεωρούν τα κοινωνικά ζητήματα 
στενά συνδεδεμένα με τα περιβαλλοντικά ζητήματα.  
 
Η φιγούρα του πράσινου κοινωνικού επιχειρηματία, αν και ακόμη υποτιμάται, επιδιώκει να 
αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται σήμερα η κοινωνική επιχειρηματικότητα, 
εξετάζοντας τη σύνδεση μεταξύ οικονομίας, οικολογίας και κοινωνίας μέσω μιας 
πολυεπίπεδης προσέγγισης της βιώσιμης ανάπτυξης.54   
Αυτό περιλαμβάνει τη δημιουργία της καινοτόμου κοινότητας, για την αλλαγή της δομής της 
οικονομίας μέσω της βιωσιμότητας, και μιας κοινότητας που δημιουργεί και αλλάζει τους 
κανόνες σε μια κοινωνία, ώστε να διατηρηθεί η βιώσιμη ανάπτυξη.55 
 

Εμπόδια που εμποδίζουν την ανάπτυξη οικοκοινωνικών έργων και δραστηριοτήτων μέσω 
της κοινωνικής επιχειρηματικότητας  

 
Αν και το βελγικό οικοσύστημα κοινωνικών επιχειρήσεων είναι καλά ανεπτυγμένο, 
εξακολουθεί να αντιμετωπίζει ορισμένες σημαντικές προκλήσεις, παραδόξως λόγω της 
ποικιλομορφίας του. Η σύσταση κοινωνικής επιχείρησης είναι μάλλον δύσκολη στο Βέλγιο, 
λόγω της ποικιλόμορφης νομοθεσίας του, που διαφέρει από περιοχή σε περιοχή, και είναι 
δύσκολο για τους αρχάριους επιχειρηματίες να πλοηγηθούν στο σωστό νομοθετικό πλαίσιο 
για τις ανάγκες τους. Η γραφειοκρατία συχνά εμποδίζει την ομαλή σύσταση της κοινωνικής 
επιχείρησης και, ως εκ τούτου, δημιουργεί αβεβαιότητες στην αρχή της επιχειρηματικής 
τους διαδρομής.56 

Επιπλέον, οι επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας εκπροσωπούνται στους περισσότερους 
τομείς της οικονομίας, αλλά κατά καιρούς δεν αναγνωρίζονται ακόμη ως κερδοφόροι 
οργανισμοί. Αυτή η έλλειψη σαφήνειας και ευαισθητοποίησης σχετικά με τον σημαντικό 
ρόλο που διαδραματίζουν οι επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας καθιστά άνιση την 
πρόσβαση στη χρηματοδότηση (οι επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας που υποβάλλουν 
αίτηση για στήριξη μπορεί να μην τη λάβουν λόγω της παραγωγής εσόδων). Υπάρχει επίσης 
σημαντικό κενό στην αντιστοίχιση της χρηματοδότησης με τις ανάγκες των SE.  

Αυτές οι δύο προαναφερθείσες προκλήσεις είναι οι πιο κοινές μαζί με τις παρακάτω, οι 
οποίες διακρίνονται ως πιο γενικές που ισχύουν για τις κοινωνικές επιχειρήσεις στο σύνολό 
τους, όπως: 

o Αδυναμία απόδειξης του κοινωνικού αντίκτυπου 

                                                           
53 Costantini, Pastorelli, Sebillo (CIRIEC 2019), How social enterprises contribute to sustainable food systems, 
https://www.diesis.coop/wp-content/uploads/2019/10/WP2019-14.pdf 
54 Costantini, Pastorelli, Sebillo (CIRIEC 2019) How social enterprises contribute to sustainable food systems, 
https://www.diesis.coop/wp-content/uploads/2019/10/WP2019-14.pdf 
55  A.Zahedi & R. Otterpohl, (2016), Towards sustainable development by creation of green social entrepreneur’s 
communities, 12th Global conference on sustainable manufacturing. 
56 Costantini, Pastorelli, Sebillo (CIRIEC 2019), How social enterprises contribute to sustainable food systems, 
https://www.diesis.coop/wp-content/uploads/2019/10/WP2019-14.pdf 

https://www.diesis.coop/wp-content/uploads/2019/10/WP2019-14.pdf
https://www.diesis.coop/wp-content/uploads/2019/10/WP2019-14.pdf
https://www.diesis.coop/wp-content/uploads/2019/10/WP2019-14.pdf
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o Κακή επικοινωνία και ορατότητα  

Παραδόξως, στο Βέλγιο, η κοινωνική επιχειρηματικότητα ως τομέας της βιομηχανίας 
προωθείται ευρέως και υπάρχει ένα σημαντικό σύνολο διαθέσιμων εργαλείων για την 
υποστήριξη των επιχειρηματιών, ωστόσο η πρόσβαση δεν είναι πάντα πολύ απλή και για 
πολλά άπειρα άτομα αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει το σημαντικότερο εμπόδιο.57 Από 
την άλλη πλευρά, η προαναφερθείσα πλούσια ποικιλομορφία μοντέλων σε ορισμένους από 
τους τομείς αφήνει στις ΣΕ και τις πρωτοβουλίες τους μια μάλλον ελεύθερη επιλογή όσον 
αφορά το μοντέλο που θα υιοθετήσουν. 
 

Συστάσεις σχετικά με πιθανές στρατηγικές και βελτιώσεις για την οικοκοινωνική 
επιχειρηματικότητα σε εθνικό επίπεδο 
 
Με βάση τις καλές πρακτικές που εντοπίστηκαν και τη βασική έρευνα των προηγούμενων, 
διατυπώνονται οι ακόλουθες συστάσεις σχετικά με πιθανές στρατηγικές και βελτιώσεις για 
την οικοκοινωνική επιχειρηματικότητα σε εθνικό επίπεδο: 
 

o Περαιτέρω ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σύνδεση μεταξύ της κοινωνικής 
οικονομίας και των πράσινων πεδίων/οικολογίας. Προώθηση της ιδέας ότι η 
κοινωνική οικονομία είναι μια βιώσιμη επιλογή και στενά συνδεδεμένη με 
την πράσινη μετάβαση.  

o Προώθηση πράσινων/οικολογικών λύσεων μεταξύ των επιχειρηματιών της 
κοινωνικής οικονομίας και των μοντέλων κοινωνικής οικονομίας μεταξύ των 
οικολογικών επιχειρηματιών: προώθηση της αμοιβαίας γονιμοποίησης των 
τομέων. Αυτό επίσης σε επίπεδο κατάρτισης και επώασης. 

o Προώθηση της ανταλλαγής καλών πρακτικών οικοκοινωνικών επιχειρηματιών 
και ευαισθητοποίηση σχετικά με τα υπάρχοντα καλά παραδείγματα. 

o Προσφέρει περαιτέρω υποστήριξη σε επίδοξους επιχειρηματίες τόσο όσον 
αφορά την ανάπτυξη ιδεών όσο και την υλικοτεχνική υποστήριξη (διοίκηση, 
πρόσβαση σε χρηματοδότηση κ.λπ.). 

 

 

 

 

 

  

                                                           
57E.Lamio ( 2020) , Youth Social Entrepreneurship Profile, research within YSEH project, supported by the European 
Commission, section Belgium. 
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Conclusion  
 

Από την παραπάνω βιβλιογραφική ανασκόπηση που πραγματοποιήθηκε για την έρευνα, 
μπορεί να συναχθεί το συμπέρασμα ότι ειδικά η περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων 
επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από την κλιματική αλλαγή και τις περιβαλλοντικές προκλήσεις 
που τη συνοδεύουν, όπως η οικολογική κρίση. Κατά τα φαινόμενα στην Κύπρο και το Βέλγιο:  
Οι Οικολογικές-Κοινωνικές Επιχειρήσεις βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της απελευθέρωσης 
των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) θα μπορούσαν σίγουρα να οδηγήσουν, ειδικά στην 
περιοχή των ΔΒ τη μείωση του αποτυπώματος και να αυξήσουν το ποσοστό χρήσης κυκλικών 
υλικών, το οποίο με τη σειρά του θα ενισχύσει την οικονομική ανάπτυξη. Επιπλέον, η 
οικολογική διάσταση της κοινωνικής οικονομίας έφτασε στη δυναμική της όσον αφορά τις 
προτεραιότητες της πολιτικής της ΕΕ, στενά συνδεδεμένη με την πράσινη μετάβαση, μια 
στροφή προς την κυκλική οικονομία, όπου η ανακύκλωση και η επαναχρησιμοποίηση είναι 
ο κανόνας, ενώ η χρήση των φυσικών πόρων μειώνεται σημαντικά.   
 
Ωστόσο, παρατηρήσαμε ότι υπάρχουν σημαντικά εμπόδια ή προκλήσεις κατά την εξέταση 
της ανάπτυξης της οικοκοινωνικής επιχειρηματικότητας που εμποδίζουν τη χρήση των 
δυνατοτήτων της, στις περισσότερες χώρες που συμπεριλήφθηκαν στην έρευνα, δόθηκε 
μεγάλη έμφαση: 
 

o έλλειψη νομικών πλαισίων και, ως εκ τούτου, δυσκολίες στη σύσταση 
κοινωνικών επιχειρήσεων, 

o χαμηλή ευαισθητοποίηση και κατανόηση της οικοκοινωνικής 
επιχειρηματικότητας στην κοινωνία και τα θεσμικά όργανα, 

o κενά δεξιοτήτων και αναντιστοιχίες μεταξύ εκπαίδευσης και αγοράς 
εργασίας. 
 

Περαιτέρω, η έρευνα δείχνει ότι οι κοινωνικές επιχειρήσεις, γενικά, χρειάζονται πρόσθετη 
υποστήριξη προκειμένου να είναι βιώσιμες και κερδοφόρες και ότι η υποστήριξη θα πρέπει 
να παρέχεται κυρίως μέσω διαφόρων προγραμμάτων κατάρτισης, συμβουλευτικής και 
καθοδήγησης, ώστε να τις βοηθήσει να αναπτύξουν τις διοικητικές, οικονομικές και 
εμπορικές τους δεξιότητες. Πρωτοβουλίες όπως το έργο BC4ESE θα βοηθήσουν στην 
ευαισθητοποίηση των νέων, στην προώθηση του κινήματος μεταξύ των νέων γενεών και 
στην αναγνώριση ότι η οικονομία μπορεί να γίνει με πιο βιώσιμο τρόπο και να επιλύσει 
ορισμένες από τις πιεστικές προκλήσεις της εποχής μας.  Είναι επιτακτική ανάγκη οι νέοι να 
έχουν την ευκαιρία να μάθουν, να κατανοήσουν και να αγκαλιάσουν την έννοια της 
οικοκοινωνικής επιχειρηματικότητας και, ως εκ τούτου, να εξερευνήσουν νέους τρόπους 
απασχόλησης, συμβάλλοντας παράλληλα στους βιώσιμους στόχους. 
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Οικοκοινωνικές επιχειρήσεις στις χώρες των εταίρων 
 

Βοσνία & Ερζεγοβίνη 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 

GREENS 

d.o.o. 

Κοινωνική 
επιχείρηση 

Εταιρεία για την παραγωγή 
μικρολαχανικών, βοτάνων και 
βρώσιμων λουλουδιών στη Βοσνία-
Ερζεγοβίνη. 

https://greens.ba
/  

AGRO-PLAN 
d.o.o.  

Κοινωνική 
επιχείρηση 

Κοινωνικά προσανατολισμένη εταιρεία 
που ασχολείται με την καλλιέργεια 
βιολογικών φρούτων και λαχανικών. 

http://otaharin.or
g/  

Ekopak d.o.o.  Μη 
κερδοσκοπική 
εταιρεία 

Η αποστολή της Ekopak είναι να 
επιτρέψει την εκπλήρωση των νομικών 
υποχρεώσεων σύμφωνα με το 
εγχειρίδιο κανόνων για τη διαχείριση 
των συσκευασιών και των αποβλήτων 
συσκευασίας με το χαμηλότερο 
βιώσιμο κόστος για όλους τους πελάτες 
της και με τα μεγαλύτερα 
περιβαλλοντικά οφέλη για την 
Ομοσπονδία της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης. 

https://www.eko
pak.ba/  

ProVita Συνεργατικό 

Ο συνεταιρισμός ProVita λειτουργεί 
από το 2018. Ο συνεταιρισμός 
ιδρύθηκε ως απάντηση στα 
προβλήματα ανεργίας, ιδίως των 
γυναικών. Ανήκει σε γυναίκες, έναν 
άνδρα και το σωματείο "Glas" ως 
νομικό πρόσωπο που αγωνίζεται για 
μια καλύτερη θέση των γυναικών, 
ιδίως των ευάλωτων ομάδων. Η κύρια 
δραστηριότητα είναι η αγορά και η 
παραγωγή άγριων και φυτικών 
φρούτων και λαχανικών και η 

https://www.face
book.com/ProVit
aZadruga/ 

https://greens.ba/
https://greens.ba/
http://otaharin.org/
http://otaharin.org/
https://www.ekopak.ba/
https://www.ekopak.ba/
https://www.facebook.com/ProVitaZadruga/
https://www.facebook.com/ProVitaZadruga/
https://www.facebook.com/ProVitaZadruga/
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μεταποίησή τους σε προϊόντα 
προστιθέμενης αξίας, μαρμελάδες και 
χυμούς υψηλής ποιότητας, καθώς και η 
παροχή υπηρεσιών στύψης φρούτων. 

EkoDizajn d.o.o. Εταιρεία Ιδρύθηκε το 2016 και ανήκει στον 
Σύλλογο Πολιτών "Κάτι παραπάνω". Η 
EkoDizajn ανήκει στην κατηγορία των 
κοινωνικών επιχειρήσεων πληροί τα 
ακόλουθα κριτήρια: διεξάγει 
δραστηριότητες που διέπονται από 
υψηλά περιβαλλοντικά πρότυπα, 
απασχολεί περιθωριοποιημένες 
ομάδες και χρησιμοποιεί τα κέρδη 
όπως ορίζεται από την αποστολή της 
UGNV και διεξάγει μη εμπορικές 
δραστηριότητες. Οι κύριοι τομείς 
εργασίας είναι: παραγωγή τροφίμων 
με οικολογικές και βιολογικές αρχές, 
χωροταξικός σχεδιασμός με 
οικολογικές και βιολογικές αρχές και 
κατάρτιση ατόμων με αναπηρία. 

http://www.ekodi
zajn.ba/ 

 

Μαυροβούνιο 
 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 

Garmin, 
Danilovgrad  

L.L.C (εταιρεία 
περιορισμένης 
ευθύνης) 

Παραγωγή και διανομή 
βιοδιασπώμενων σακουλών. 

www.garmin.co.m
e 
 

Seljak.me  L.L.C. Η πρώτη διαδικτυακή πλατφόρμα που 
παρέχει τον ταχύτερο και 
αποτελεσματικότερο τρόπο στους 
αγρότες να πωλούν τα προϊόντα τους, 
διαθέτοντας τη μεγαλύτερη 
προσφορά σπιτικών προϊόντων για 
τους πελάτες. Η πύλη διαθέτει 
ιστολόγιο με ενημερωτικά-
εκπαιδευτικά άρθρα που παρέχουν 
στους αγρότες σημαντικές 
πληροφορίες απαραίτητες για την 
αναβάθμιση των γνώσεών τους και τη 

 www.seljak.me 
 

http://www.ekodizajn.ba/
http://www.ekodizajn.ba/
http://www.garmin.co.me/
http://www.garmin.co.me/
http://www.seljak.me/
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βελτίωση της παραγωγής τους. Η ίδια 
ομάδα πέντε νέων που δημιούργησε 
αυτή την πλατφόρμα υλοποίησε 
επίσης ένα έργο άμεσης 
ψηφιοποίησης στην αγροτική 
παραγωγή, εγκαθιστώντας συσκευές 
όπως αισθητήρες γέννησης νεογνών, 
κολάρα GPS για βοοειδή και 
αισθητήρες μελισσών. 

Eko korijen L.L.C. Η πρώτη πλατφόρμα για τη 
δημιουργία και δημοσίευση 
προσιτού, εφαρμόσιμου και 
κατανοητού περιβαλλοντικού 
περιεχομένου σε απευθείας σύνδεση 
και δια ζώσης, που απευθύνεται στο 
ευρύτερο κοινό στα Βαλκάνια. 
Οι αρμοδιότητες περιλαμβάνουν την 
περιβαλλοντική εκπαίδευση, τη 
δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου 
(μαθήματα, ηλεκτρονικά εγχειρίδια, 
αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης), τη διοργάνωση πράσινων 
εκδηλώσεων κ.λπ. 

https://www.ekok
orijen.com/ 
 
 

 

Κροατία 

 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ  

ROUM Οργάνωση 
νεολαίας Το ROUM είναι ένα έργο στο πλαίσιο 

της Οργάνωσης Νεολαίας Ρομά της 
Κροατίας - ROM HR. Η ιδέα βασίζεται 
στην εκμάθηση από τις κοινότητες 
των Ρομά που έχουν μακρά 
παράδοση στην 
επαναχρησιμοποίηση, τον 
επανασχεδιασμό και την ανακύκλωση 
απορριπτόμενων αντικειμένων, τη 
διατήρηση παραδοσιακών τεχνών και 
επαγγελμάτων, την επίδειξη μεγάλων 
επιχειρηματικών δεξιοτήτων και τη 
μείωση της ποσότητας των 
απορριμμάτων στις κοινωνίες μας. Το 

https://roumupdesig
n.com/  

https://www.ekokorijen.com/
https://www.ekokorijen.com/
https://roumupdesign.com/
https://roumupdesign.com/
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ROUM είναι ένα κέντρο διάσωσης 
απορριπτόμενων αντικειμένων, όπου 
Ρομά και καλλιτέχνες συναντιούνται 
για να κατασκευάσουν κομμάτια 
εσωτερικής διακόσμησης από 
απορριπτόμενα αντικείμενα. 

Održivo d.o.o. Κοινωνική 
επιχείρηση 
ΜΜΕ 

Η Održivo d.o.o. είναι μια κοινωνική 
επιχείρηση που παρέχει λύσεις για το 
περιβάλλον διαβίωσης των πελατών 
με βάση την περμακουλτούρα, την 
αρχιτεκτονική και τον αστικό 
σχεδιασμό. Το έργο τους δίνει 
έμφαση στη βιωσιμότητα και την 
αποδοτικότητα των κτιρίων, καθώς 
και στην αναγεννητική επίδραση στο 
περιβάλλον. 

https://odrzivo.com/ 

Sfera Visia 
 

Κοινωνική 
επιχείρηση 
ΜΜΕ 

Μια κοινωνική επιχείρηση που 
αναπτύχθηκε ως κέντρο ιδεών που 
αναγνωρίζει τις αρετές και τα 
πλεονεκτήματα όλων των μελών της 
ομάδας με σκοπό τη δημιουργία 
καλύτερων συνθηκών για την 
απασχόληση τυφλών και ατόμων με 
προβλήματα όρασης. Το κύριο προϊόν 
της εταιρείας είναι ένα φυσικό υγρό 
σαπούνι που παρασκευάζεται από το 
μειονεκτούν προσωπικό της. 

https://sferavisia.hr/  

Humana nova  Κοινωνική 
επιχείρηση 

Η οργάνωση εργάζεται σε 3 τομείς: 
περιβάλλον, κοινωνικό περιβάλλον 
και οικονομία. Απασχολεί άτομα με 
αναπηρία και άλλα κοινωνικά 
αποκλεισμένα άτομα. Η εταιρεία 
παράγει ρούχα και υφάσματα μέσω 
επαναχρησιμοποίησης, 
επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης 
και άλλων βιώσιμων τεχνικών. 

https://humananova
.org/  

 

 

 

https://odrzivo.com/
https://sferavisia.hr/
https://humananova.org/
https://humananova.org/


 
 
 

52 

 

Σερβία 

 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΣ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΥΠΟΣ  

Organela  Κοινωνική 
επιχείρηση 

Παραγωγή βιολογικών 
τροφίμων με στόχο να γίνουν τα 
βιολογικά τρόφιμα διαθέσιμα 
σε όσο το δυνατόν 
περισσότερους ανθρώπους και 
δωρεάν για όσους τα 
χρειάζονται περισσότερο. 

Κοινωνική 
επιχείρηση 

Radanska ruza  Κοινωνική 
επιχείρηση 

Μια κοινωνική επιχείρηση που 
απασχολεί ηλικιωμένες και 
μακροχρόνια άνεργες γυναίκες, 
ανύπαντρες μητέρες και 
γυναίκες με ειδικές ανάγκες από 
τις αγροτικές περιοχές του 
δήμου Lebane. Η Radanska Ruza 
παράγει υψηλής ποιότητας 
παραδοσιακά σερβικά τρόφιμα, 
όπως μαρμελάδες από τοπικά 
φρούτα και λαχανικά. 

Κοινωνική 
επιχείρηση 

NewPen  Κοινωνική 
επιχείρηση 

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2018 
στη Smederevska Palanka της 
Σερβίας, με σκοπό να 
προσφέρει κάτι νέο στην αγορά 
των μολυβιών και των κραγιόν. 
Τα προϊόντα μολύβια γραφίτη 
και κραγιόν είναι 
κατασκευασμένα από 
ανακυκλωμένο χαρτί 
εφημερίδων, στοχεύουν κυρίως 
στην προστασία του 
περιβάλλοντος με πολλούς 
τρόπους. 

Κοινωνική 
επιχείρηση 

Centar Zvezda  ΜΚΟ Το Κέντρο κοινωνικής ένταξης 
παιδιών και νέων "Star" είναι 
μια ένωση πολιτών που έχει ως 
στόχο την προώθηση της 
αναδοχής, τη βοήθεια σε 
ενήλικα παιδιά χωρίς γονική 
φροντίδα σε ορφανοτροφεία, 
καθώς και σε εκείνα που 

ΜΚΟ 
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ετοιμάζονται για μια 
ανεξάρτητη ζωή μετά την έξοδο 
από το σύστημα κοινωνικής 
φροντίδας. Ο σύλλογος παράγει 
κεριά και αναμνηστικά. 

 

Κύπρος 

 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΣ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 

SYNTHESIS Centre 
for research and 
education  

Ερευνητικό 
Ινστιτούτο/Κέντ
ρο 

Ο κορυφαίος οργανισμός 
της χώρας στους τομείς της 
κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας και 
της κοινωνικής 
καινοτομίας. Πρωτοπόρος 
οργανισμός που ξεκινά και 
υλοποιεί έργα κοινωνικού 
αντίκτυπου, με έμφαση 
στην κοινωνική ένταξη 

https://www.synthesis-
center.org/  

Citizens in Power 
(C.I.P.) 

Μη 
κερδοσκοπικός, 
εκπαιδευτικός 
και ερευνητικός 
οργανισμός  

Ένας από τους κορυφαίους 
οργανισμούς στην Κύπρο 
στους τομείς της 
παγκόσμιας εκπαίδευσης, 
της κοινωνικής 
καινοτομίας, της 
επιχειρηματικότητας, του 
STEM και της βιώσιμης 
ανάπτυξης. 

https://www.citizensinpo
wer.org/  

AKTI Project and 
Research Centre  

ΜΚΟ, Μη 
κερδοσκοπική 
οργάνωση 

Δημιούργησε ένα 
εκτεταμένο δίκτυο 
συνεργατών και εθελοντών 
για την αύξηση της 
περιβαλλοντικής 
ευαισθητοποίησης και την 
προώθηση της βιώσιμης 
ανάπτυξης. 

http://www.akti.org.cy/  

EkoNest Μικρομεσαία, 
οικογενειακή, 
γυναικεία 
επιχείρηση 

Βοηθήστε τους πελάτες να 
συμβάλουν σε έναν καθαρό 
και υγιή πλανήτη. 
Διεξάγουν τις 
δραστηριότητές τους με 

https://eko-nest.com/ 
 

https://www.synthesis-center.org/
https://www.synthesis-center.org/
https://www.citizensinpower.org/
https://www.citizensinpower.org/
http://www.akti.org.cy/
https://eko-nest.com/
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περιβαλλοντικά υπεύθυνο, 
κοινωνικά υπεύθυνο και 
ηθικό τρόπο, θέτοντας το 
περιβάλλον στο επίκεντρο 
των πάντων  

A Good Company Κατάστημα 
λιανικής 
πώλησης 

Πραγματικά βιώσιμη 
σουηδική μάρκα lifestyle. 
Σχεδιάζουν τα καλύτερα 
προϊόντα καθημερινής 
χρήσης, χωρίς 
συμβιβασμούς στον 
σχεδιασμό ή τη 
βιωσιμότητα. 

https://agood.com/  

Agno Κοινωνική 
επιχείρηση  

Κατάστημα μηδενικών 
αποβλήτων, με είδη που 
προέρχονται από την 
τοπική αγορά. 
Συνεργάζεται επίσης με τις 
τοπικές κοινότητες, 
βοηθώντας στην προώθηση 
μικρών τοπικών 
επιχειρήσεων.  

 Instagram 
@agnogrocery 

 
 

  

https://agood.com/
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Βέλγιο 

 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΣ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ  

BEES COOP  
 

Συνεργατικό 
 
 

Συνεργατικά σούπερ μάρκετ ως 
εναλλακτική λύση στα μεγάλα 
καταστήματα λιανικής πώλησης. Το 
BEES Coop, το πρώτο τέτοιο σούπερ 
μάρκετ στις Βρυξέλλες, λειτουργεί χάρη 
στους "ειδικούς πελάτες" του. Τα 
προϊόντα διατροφής είναι βιολογικά, 
δίκαια, βραχυκυκλωμένα και με 
σεβασμό στο περιβάλλον, ενώ η 
τιμολογιακή πολιτική είναι δίκαιη για 
όλους τους καταναλωτές, 
ανταμείβοντας παράλληλα κατάλληλα 
τον παραγωγό για τη δουλειά του. Η 
BEES Coop είναι ένας οικονομικός και 
κοινωνικός οικολογικός συνεταιρισμός 
των Βρυξελλών. 

http://bees-
coop.be/ 
 

PERMAFUNGI  συνεργατικό Η PermaFungi ανακυκλώνει το 
κατακάθι του καφέ σε δύο πολύτιμα 
προϊόντα: μανιτάρια στρειδιών και 
κομπόστ. Αυτή η τεχνική μετατρέπει 
πλήρως τα απόβλητα σε δύο χρήσιμα 
προϊόντα. Η PermaFungi προωθεί 
ενεργά τη βιώσιμη ανάπτυξη μέσω 
κοινωνικών, οικονομικών και 
περιβαλλοντικών δράσεων στις 
Βρυξέλλες. Αυτή η κοινωνική 
επιχείρηση παράγει και πωλεί φρέσκα 
μανιτάρια και κομπόστ και αναπτύσσει 
ένα δίκτυο αποκεντρωμένης 
παραγωγής. Η επιχείρηση έχει 
καθιερώσει ένα πρόγραμμα 
συμμετοχικής διαχείρισης και 
κοινωνικο-επαγγελματικής ένταξης και 
απασχολεί ασκούμενους και εθελοντές. 

https://www
.permafungi.
be/ 
 

BeerFood  Κοινωνική 
επιχείρηση 

Το πρόγραμμα Beerfood στοχεύει στην 
προώθηση των σπόρων ζυθοποιίας 
(απόβλητα βύνης για την παρασκευή 
μπύρας) στην ανθρώπινη διατροφή 
και, ως εκ τούτου, στη διάδοση ενός 
πιο βιώσιμου τρόπου ζωής, 

https://en.b
eerfood.be/  

http://bees-coop.be/
http://bees-coop.be/
https://www.permafungi.be/
https://www.permafungi.be/
https://www.permafungi.be/
https://en.beerfood.be/
https://en.beerfood.be/
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κατανάλωσης και παραγωγής. Οι 
σπόροι αυτοί θα χρησιμεύσουν ως 
βάση για υγιεινά, τοπικά και υπεύθυνα 
προϊόντα που θα μεταποιούνται στην 
περιοχή της πρωτεύουσας των 
Βρυξελλών (μπάρες δημητριακών, 
τσιπς, μπισκότα, βάφλες, ψωμί κ.λπ.). 

ISATIO  Κοινωνική 
επιχείρηση  

Τοπική παραγωγή 300 σακακιών με 
βάση τις αρχές της κυκλικής 
οικονομίας. Όλα τα υλικά που 
χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή 
των σακακιών ήταν δείγματα 
υφασμάτων και τα άκρα βιδών από την 
κλωστοϋφαντουργία. Ολόκληρος ο 
κύκλος παραγωγής ολοκληρώθηκε 
χρησιμοποιώντας ένα πολύ σύντομο 
κύκλωμα: σχεδιασμός στο Etterbeek, 
παραγωγή στην πόλη των Βρυξελλών, 
στο Molenbeek και στο Anderlecht και 
παράδοση μέσω ποδηλατικών 
ταχυμεταφορέων. συμβάλλει στη 
δημιουργία δύο νέων εργαστηρίων 
ραπτικής και δύο θέσεων εργασίας και 
στην κοινωνικο-επαγγελματική 
επανένταξη δύο ανέργων με μικρή 
εμπειρία. 

https://en.is
atio.com/ 
 

Fietspunten  Σύνδεση με 
κοινωνική 
δραστηριότητ
α 

Τα σημεία ποδηλάτων ενθαρρύνουν τη 
χρήση ποδηλάτων σε συνδυασμό με τις 
δημόσιες μεταφορές, όπως οι 
σιδηροδρομικοί σταθμοί. 
Διαχειρίζονται από τα μέλη τους, τα 
οποία είναι υπεύθυνα για τη 
συντήρηση των ποδηλάτων στους 
σιδηροδρομικούς σταθμούς και για τη 
μίσθωση ποδηλάτων για εταιρείες, 
τοπικές αρχές ή ιδιώτες. Πρόκειται για 
κοινωνικές επιχειρήσεις με έμφαση στη 
βιώσιμη κινητικότητα με ποδήλατο. 

http://www.
fietspunten.
be/ 

WeCo Store         Εταιρεία με 
κοινωνική 
δραστηριότητ
α 

Η WeCo προωθεί τη μόδα που σέβεται 
το περιβάλλον και τον άνθρωπο, 
κάνοντας τις βιώσιμες και ηθικές 
μάρκες ρούχων και αξεσουάρ πιο 
προσιτές και ορατές. Επιλέγουν ένα 
ποιοτικό προϊόν με μια διαδικασία 

https://weco
store.be/ 
 

https://en.isatio.com/
https://en.isatio.com/
https://wecostore.be/
https://wecostore.be/
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κατασκευής που έχει μικρότερες 
επιπτώσεις στο περιβάλλον και σέβεται 
τους εργαζόμενους. 
 Παρέχουν όσο το δυνατόν πιο σαφείς 
και διαφανείς πληροφορίες για κάθε 
ένα από τα προσφερόμενα προϊόντα- 
από τις πρώτες ύλες μέχρι τη διανομή, 
την κατασκευή και τη μεταφορά των 
προϊόντων. 

Paysans-
artisans  

Συνεργατικό Οι Paysans- τεχνίτες είναι ένας 
συνεταιρισμός με κοινωνικό σκοπό. Η 
οικονομική του δραστηριότητα 
επικεντρώνεται στην εμπορία 
βιοτεχνικών και τοπικών προϊόντων 
διατροφής. Πέρα από αυτή την 
εμπορική δραστηριότητα, η Paysans-
Artisans αυτοπροσδιορίζεται ως ένα 
κίνημα πολιτών που φέρνει κοντά 
αγρότες, βιοτέχνες-μεταποιητές και 
καταναλωτές γύρω από ένα κοινό 
όραμα για τη γεωργία και τα τρόφιμα.  
Είναι ένας συνεταιρισμός που 
συνεργάζεται με πολλούς άλλους 
φορείς, όπως ενώσεις, δημόσιους 
φορείς ή ιδιωτικούς φορείς. Χάρη σε 
αυτές τις ευθυγραμμίσεις 
αναπτύσσουν δραστηριότητες 
ευαισθητοποίησης και δημιουργούν 
από κοινού νέα έργα. 

https://pays
ans-
artisans.be/ 
 

 

 

  

https://paysans-artisans.be/
https://paysans-artisans.be/
https://paysans-artisans.be/
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Οικοκοινωνικές επιχειρήσεις από την Ευρώπη 
 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 

MeGO! 
(Γαλλία)  

Κοινωνική 
επιχείρηση  

Το MeGO! ανακυκλώνει 
αποτσίγαρα σε πλαστικά 
στοιχεία που μπορούν να 
συναρμολογηθούν σε έπιπλα. 
Στόχος του είναι να 
λειτουργήσει ως εθνικό 
πρόγραμμα συλλογής 
απορριμμάτων και παρέχει 
κατάλληλα για το σκοπό αυτό 
στοιχεία σταχτοδοχείων ή 
ακόμη και φωτιστικά δρόμου 
για οργανισμούς που 
επιθυμούν να συμμετάσχουν 
ενεργά στο πρόγραμμα 
συλλογής. Θα καταστήσει 
σχεδόν το κάπνισμα φιλικό 
προς το περιβάλλον. 

https://me-go.fr/ 
 

Vinted 
(Λιθουανία) 

Εταιρεία λιανικής 
πώλησης 

Το Vinted είναι μια λιθουανική 
διαδικτυακή αγορά για αγορά, 
πώληση και ανταλλαγή 
καινούργιων ή μεταχειρισμένων 
αντικειμένων, κυρίως ρούχων 
και αξεσουάρ. 

https://www.vinted.lt/  

Brigadadomar 
(Πορτογαλία)  

ΜΚΟ Κύριος σκοπός της ένωσης είναι 
η απολύμανση της 
ακτογραμμής. 
Αναπτύσσουν και υλοποιούν 
δράσεις και εκδηλώσεις με 
στόχο την προστασία της 
βιοποικιλότητας, 
δραστηριότητες που σχετίζονται 
με την ανακύκλωση και 
εκστρατείες ευαισθητοποίησης, 
προκειμένου να 
προειδοποιήσουν την κοινωνία 
γενικότερα για τη μάστιγα που 
είναι τα θαλάσσια 
απορρίμματα, ενθαρρύνοντας 

http://www.brigadado
mar.org/  

https://me-go.fr/
http://www.brigadadomar.org/
http://www.brigadadomar.org/


 
 
 

59 

 

τους πολίτες να συμμετάσχουν 
μεμονωμένα ή μέσω της δικής 
τους οργάνωσης. 

Boodla 
(Σουηδία) 

Κοινωνική 
επιχείρηση 

Η Boodla κατασκευάζει 
οικολογικούς κήπους κατοικιών 
και σχολικούς κήπους ως έναν 
τρόπο δημιουργίας ενός 
βιώσιμου μέλλοντος, τόσο 
κοινωνικά όσο και 
περιβαλλοντικά. Οι κήποι τους 
πρέπει να αποτελούν ένα 
ενδιάμεσο μεταξύ του 
λαχανόκηπου και της παιδικής 
χαράς ανακάλυψης. Σκοπός 
είναι να προωθήσουν την 
ικανότητα των ανθρώπων να 
συνδιαμορφώνουν το 
περιβάλλον τους και να 
γνωρίζονται μεταξύ τους, ενώ 
καλλιεργούν τα δικά τους 
λαχανικά. 

http://boodla.se/   

EcoDome 
(Ισπανία) 

ΜΜΕ Η EcoDome σχεδιάζει και 
κατασκευάζει οικολογικές 
λύσεις στέγασης για πελάτες. 
Προσφέρουν το σχεδιασμό και 
την παραγωγή πλήρως 
ανακυκλώσιμων κατοικιών που 
καταφέρνουν να μειώσουν τις 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις και 
την κατανάλωση ενέργειας έως 
και 40%. Κύριος στόχος είναι η 
συμβολή στη βιώσιμη ανάπτυξη 
του πλανήτη μέσω της 
οικολογικής αρχιτεκτονικής που 
είναι ικανή να δημιουργεί 
αποδοτικές και βιώσιμες 
κατοικίες. 

https://www.ecodom
e.es  

Laboratorio 
Cartiera 

(Ιταλία)  

Κοινωνική 
επιχείρηση 

Μια ηθική επιχείρηση μόδας 
που προσφέρει συγκεκριμένες 
απαντήσεις στις προκλήσεις της 
εποχής μας: τη δημιουργία 
νέων ευκαιριών απασχόλησης, 
την οικονομική ενσωμάτωση 

https://www.coopcart
iera.it/  

http://boodla.se/
https://www.ecodome.es/
https://www.ecodome.es/
https://www.coopcartiera.it/
https://www.coopcartiera.it/
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των μεταναστών και των 
αιτούντων άσυλο, την 
ανακάλυψη της ειδικευμένης 
χειροτεχνίας, την 
επανακατοίκηση πρώην 
βιομηχανικών περιοχών, την 
ανάκτηση πρωτογενών υλικών 
που αλλιώς προορίζονταν για 
απόρριψη και μια παραγωγή με 
ελάχιστες περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις. 

Συνεταιρισμός 
Placido Rizzotto 
(Ιταλία)   

Συνεργατικό Δημιούργησε το εμπορικό σήμα 
"Libera Terra" στη Σικελία, στο 
πλαίσιο του οποίου παράγει και 
εμπορεύεται βιολογικά 
προϊόντα και προϊόντα "χωρίς 
μαφία" με ετήσιο εισόδημα 
περίπου 6 εκατομμύρια ευρώ. 
Τα τρόφιμα παράγονται στα 
πρώην κτήματα των αφεντικών 
της μαφίας- Εμπορεύεται 
περίπου 70 προϊόντα από 8 
συνεταιρισμούς σε όλο τον 
κόσμο. 

www.liberaterra.it 
 

Oma Maa 
(Φινλανδία) 

Συνεργατικό Η Oma Maa είναι ένας 
συνεταιρισμός τροφίμων που 
βασίζεται στην υποστηριζόμενη 
από την κοινότητα γεωργία 
(CSA), καθώς και σε οικολογικά 
και κοινωνικά βιώσιμες 
μεθόδους παραγωγής 
τροφίμων. 

https://www.omamaa
.fi/in-english/ 

http://www.liberaterra.it/
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Ecosia 
(Γερμανία) 

Κοινωνική 
επιχείρηση/ 
Εταιρεία 

Η μηχανή αναζήτησης Ecosia 
είναι μια πράσινη νεοφυής 
επιχείρηση από το Βερολίνο, 
που ιδρύθηκε το 2009. Η 
εταιρεία δωρίζει το 80% ή 
περισσότερο των κερδών της σε 
μη κερδοσκοπικούς 
οργανισμούς που 
επικεντρώνονται στην 
αναδάσωση. Χρησιμοποιεί τα 
παραγόμενα χρήματα από τις 
διαφημίσεις για τη φύτευση 
δέντρων για το περιβάλλον. 
Μέχρι στιγμής, έχουν φυτέψει 
πάνω από 100 εκατομμύρια 
δέντρα και σήμερα έχουν 
περίπου 7 εκατομμύρια 
χρήστες. 

https://www.ecosia.or
g/ 

Move On Wood 
Recycling 
(Σκωτία) 

Κοινωνική 
επιχείρηση  

Η Move On Wood Recycling 
είναι μια κοινωνική επιχείρηση 
στο Εδιμβούργο, η οποία 
συλλέγει άχρηστα ξύλα, πωλεί 
ποιοτική ξυλεία και παρέχει 
ευκαιρίες εργασιακής 
εμπειρίας, κατάρτισης και 
εθελοντισμού σε μειονεκτούντα 
άτομα, ιδίως σε νέους που δεν 
έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές 
τους. 

https://moveonwood.
org.uk/  

Enaleia 
(Ελλάδα) 

Κοινωνική 
επιχείρηση 

Πρόκειται για μια μη 
κερδοσκοπική κοινωνική 
επιχείρηση που αντιμετωπίζει 
δύο άμεσα συνδεδεμένα 
προβλήματα για το θαλάσσιο 
περιβάλλον: τη μείωση των 
ιχθυαποθεμάτων και τη 
ρύπανση των θαλασσών από 
πλαστικά. Επίσης, διδάσκουν 
αλιευτικές πρακτικές που 
διατηρούν τους τοπικούς 
πληθυσμούς ψαριών και 
απομακρύνουν τα βουνά 
πλαστικού που μολύνουν τις 
θάλασσες του κόσμου, 

www.enaleia.com 

https://www.ecosia.org/
https://www.ecosia.org/
https://moveonwood.org.uk/
https://moveonwood.org.uk/
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προσαρμόζοντας την αλιευτική 
βιομηχανία για ένα πράσινο 
μέλλον. Αποστολή τους είναι να 
καταστήσουν το θαλάσσιο 
οικοσύστημα βιώσιμο, 
αντιμετωπίζοντας τόσο την 
υπεραλίευση όσο και την 
πλαστική ρύπανση. 

Η Lexi  
(ΗΝΩΜΈΝΟ 
ΒΑΣΊΛΕΙΟ) 

Κοινωνική 
επιχείρηση 

Είναι ο μοναδικός 
κινηματογράφος κοινωνικής 
επιχείρησης του Λονδίνου, ένα 
κινηματογραφικό παλάτι που 
λειτουργεί από εθελοντές και 
έχει ισχυρούς δεσμούς όχι μόνο 
με την τοπική κοινότητα, αλλά 
και με ένα μοναδικό 
φιλανθρωπικό έργο χιλιάδες 
μίλια μακριά, στη Νότια 
Αφρική. Το Enterprise δίνει το 
100% των κερδών του για 
φιλανθρωπικούς σκοπούς, 
παρέχοντας ζωτική υποστήριξη 
στο πρωτοποριακό 
Sustainability Institute στη 
Νότια Αφρική - ένα κέντρο 
βιώσιμης διαβίωσης και 
μάθησης που εδρεύει στο 
αγροτικό Stellenbosch της 
Νότιας Αφρικής με 
εκπαιδευτικά και διατροφικά 
προγράμματα και 
πρωτοβουλίες οικολογικής 
έρευνας. 

www.thelexicinema.co
.uk 
 

SUMA  
(ΗΝΩΜΈΝΟ 
ΒΑΣΊΛΕΙΟ)  

Συνεργατικό Ένας αυτοδιοικούμενος 
εργατικός συνεταιρισμός που 
απασχολεί 150 μέλη, ιδρύθηκε 
το 1975 στο Leeds, εμπορεύεται 
βιολογικά προϊόντα και τηρεί 
πλήρως τις αρχές του Δίκαιου 
Εμπορίου- όλοι οι εργαζόμενοι 
έχουν τις ίδιες αποδοχές και 
συμμετέχουν ισότιμα στη λήψη 
αποφάσεων. 

www.suma.coop 
 
 
 
 
 

  

http://www.thelexicinema.co.uk/
http://www.thelexicinema.co.uk/
http://www.suma.coop/
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  Οικοκοινωνικές επιχειρήσεις από όλο τον κόσμο 
 

 

Νότια Αμερική 
 

ΌΝΟΜΑ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΎ 

ΤΥΠΟΣ DESCRITPION ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 

ÉCHALE 
(Μεξικό) 

Κοινωνική 
επιχείρηση 

Βιώσιμη κοινοτική ανάπτυξη 
μέσω της κοινωνικής ένταξης 
στην κατασκευή κατοικιών και 
κοινοτικών υποδομών στον 
κόσμο. 

echale.mx/en 
 

Algramo  
(Χιλή) 

Εταιρεία/Κοινωνι
κή επιχείρηση 

Ηγείται των κυκλικών και 
βιώσιμων πρακτικών εντός της 
εταιρείας, προωθώντας τις 
καλές συνήθειες, τη συνειδητή 
κατανάλωση και την κυκλική 
εκπαίδευση. Μια κυκλική 
πλατφόρμα που, μέσω της 
καινοτομίας, φέρνει τα 
καλύτερα προϊόντα στους 
ανθρώπους, σε έξυπνες και 
βιώσιμες μορφές, ώστε να 
μπορούν να βοηθήσουν τον 
πλανήτη χωρίς να πληρώνουν 
υπερβολικά. 

algramo.com 

Inka Moss  
(Περού) 

Κοινωνική 
επιχείρηση 

Μια κοινωνική επιχείρηση 
αφιερωμένη στην παραγωγή 
και εξαγωγή βρύων Sphagnum. 
Επικεντρώνονται στην παροχή 
στους πελάτες τους ενός 
προϊόντος υψηλής ποιότητας 
που παράγει τριπλό αντίκτυπο 
στις κοινότητες όπου 
δραστηριοποιούνται. 

inkamoss.com 
 

Natpacking 
(Κολομβία) 

Εταιρεία Η πρώτη μάρκα 100% 
βιολογικής συσκευασίας στη 
Λατινική Αμερική και η 
δέσμευσή της στην καινοτομία 
και τη βιώσιμη ανάπτυξη 
αντικατοπτρίζεται σε αυτό το 
προϊόν. Χρησιμοποιούν 
ανανεώσιμες πρώτες ύλες που 

natpacking.com 
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τους επιτρέπουν να 
δημιουργούν θετικό αντίκτυπο 
στη διατήρηση του πλανήτη και 
να παρέχουν νέες εναλλακτικές 
λύσεις στα σπίτια και τις 
βιομηχανίες της περιοχής. 

Βόρεια Αμερική 
 

Ένωση 
Ηλεκτρονικής 
Ανακύκλωσης 
(Καναδάς/ΗΠΑ)  

Σύλλογος  Είναι ένας μη κερδοσκοπικός 
οργανισμός που εργάζεται για 
τη μείωση των ηλεκτρονικών 
αποβλήτων σε ολόκληρο τον 
Καναδά. Ανακυκλώνουν, 
επαναχρησιμοποιούν και 
δωρίζουν ηλεκτρονικές 
συσκευές, ενώ παράλληλα 
εξασφαλίζουν την ασφάλεια 
των δεδομένων για όσους 
δωρίζουν τις χρησιμοποιημένες 
ηλεκτρονικές συσκευές τους. 
Εκτός από τις τοποθεσίες 
απόρριψης και την υπηρεσία 
παραλαβής, η Electronic 
Recycling Association παρέχει 
δωρεάν ανακατασκευασμένο 
εξοπλισμό σε τοπικές 
φιλανθρωπικές οργανώσεις. 

https://www.era.ca/ 
 

Συστήματα Husk 
Power Systems 

(ΗΠΑ) 

 Κοινωνική 
επιχείρηση/ 
Εταιρεία 

Ιδρύθηκε το 2007. Στην Ινδία, 
περίπου 125.000 αγροτικά 
χωριά, ή περισσότεροι από 400 
εκατομμύρια άνθρωποι, ζουν 
χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, και 
αυτό είναι ένα μεγάλο 
πρόβλημα. Ωστόσο, υπάρχουν 
επίσης μεγάλες ποσότητες 
ρυζιού στην περιοχή και τα 
υπολείμματά του που 
παραμένουν μετά τη 
συγκομιδή. Δύο 
δισεκατομμύρια κιλά ρυζιού 
παράγονται ετησίως και 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
για την παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας μέσω της 

https://huskpowersyst
ems.com/ 

https://www.era.ca/
https://huskpowersystems.com/
https://huskpowersystems.com/
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αεριοποίησης της βιομάζας. 
Έχει αναπτυχθεί καινοτόμος 
τεχνολογία με βάση τη βιομάζα 
που μπορεί να παράγει 
αποτελεσματικά ενέργεια, 
καθώς και συμβατικές χρήσεις 
βιομάζας σε μικροεπίπεδο που 
επιτρέπουν σε μια εταιρεία να 
προμηθεύει αγροτικούς 
οικισμούς σε τιμή που μπορούν 
να αντέξουν οικονομικά. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Αυστραλία 
 

Ποιος δίνει 
δεκάρα  
(Αυστραλία) 

Κοινωνική 
επιχείρηση 

Μια κοινωνική επιχείρηση που 
ιδρύθηκε μέσω μιας 
εκστρατείας crowdfunding το 
2012. Παράγουν και πωλούν 
χαρτί τουαλέτας, ενώ το 50% 
των κερδών τους συμβάλλει 
στην κατασκευή τουαλετών και 
στη βελτίωση των συνθηκών 
υγιεινής στον αναπτυσσόμενο 
κόσμο. 

https://au.whogivesac
rap.org/  

 
Αφρική 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΟΝΟΜΑ 

ΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 

Malo  
(Μάλι) 

Κοινωνική 
επιχείρηση 

Μια κοινωνική επιχείρηση που 
κατασκευάζει και λειτουργεί 
σύγχρονες εγκαταστάσεις για 
την άλεση, την ενίσχυση και την 
εμπορία ρυζιού που 
καλλιεργείται από 

https://www.malo.ml/   

https://au.whogivesacrap.org/
https://au.whogivesacrap.org/
https://www.malo.ml/
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μικροκαλλιεργητές στη Δυτική 
Αφρική.  Αποστολή τους είναι 
να ενισχύσουν τα εισοδήματα 
των μικροκαλλιεργητών και να 
βελτιώσουν τη ζωή των 
καταναλωτών, μετατρέποντας 
τις σοδειές ρυζιού σε υγιεινά 
και προσιτά προϊόντα. 

Sanergy  
(Κένυα) 

Κοινωνική 
επιχείρηση 

Η Sanergy οικοδομεί υγιείς και 
ευημερούσες κοινότητες 
παρέχοντας βιώσιμες λύσεις 
αποχέτευσης χωρίς αποχέτευση 
στους άτυπους αστικούς 
οικισμούς της Αφρικής. Το 
μοναδικό επιχειρηματικό τους 
μοντέλο επιτρέπει την 
επένδυση σε ανθρώπους και 
λειτουργίες για τη δημιουργία 
αυξανόμενης αξίας. 
Επικεντρώνονται σε ολόκληρη 
την αλυσίδα αξίας της 
αποχέτευσης (κατασκευή, 
συλλογή και μετατροπή). Στις 
πόλεις όπου εργάζονται, 
ενδυναμώνουν τις κοινότητες 
και διεγείρουν την ανάπτυξη 
εντός των αστικών άτυπων 
οικισμών κατά τη διαδικασία. 

https://www.sanergy.
com/ 

HelloSolar 
(Αιθιοπία)  

Κοινωνική 
επιχείρηση 

Πρόκειται για έναν 
αποκεντρωμένο πάροχο λύσεων 
ηλιακής ενέργειας εκτός 
δικτύου, ο οποίος έχει 
δεσμευτεί να βελτιώσει την 
ποιότητα ζωής των αγροτικών 
κοινοτήτων στην Αιθιοπία, 
διευκολύνοντας την πρόσβαση 
σε βιώσιμη ενέργεια και 
συνδεσιμότητα μέσω προσιτών 
ηλιακών συστημάτων PAY-as-
you-go. 

https://www.hellosola
rint.com/ 

 
Ασία 
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EcoAd  

(Ινδία)  

Κοινωνική 
επιχείρηση  

Η EcoAd διδάσκει σε μη 
προνομιούχες γυναίκες στην 
Ινδία, οι οποίες συχνά δεν 
είχαν προηγουμένως μισθωτή 
εργασία, να δημιουργούν 
φιλικές προς το περιβάλλον 
εναλλακτικές λύσεις για 
πλαστικές σακούλες και 
συσκευασίες από 
απορρίμματα εφημερίδων και 
άλλα απορρίμματα χαρτιού. 

https://ecoad.in/ 
 

 

Φάρμα Kaneko  
Ogawa Town, 
νομός Saitama, 

(Ιαπωνία) 

συνεργασία μεταξύ 
γεωργών/καταναλ
ωτών (TEIKEI) 

Η βασική του φιλοσοφία είναι 
"η επίτευξη αυτάρκειας σε 
τρόφιμα και ενέργεια με την 
αξιοποίηση των πόρων που 
υπάρχουν στη γειτονιά, χωρίς 
να εξαρτάται από βιομηχανικά 
προϊόντα ή πετρέλαιο". 

Κάθε χρόνο, το αγρόκτημα του 
Kaneko δέχεται κάποιους 
εκπαιδευόμενους, οι οποίοι 
μαθαίνουν γεωργία ζώντας 
κάτω από μια στέγη για ένα 
χρόνο. Οι απόφοιτοι στέκονται 
τώρα στα δικά τους πόδια σε 
όλη την Ιαπωνία. 

https://www.japanfs.
org/en/news/archives
/news_id035262.html 

 

Διάφορα Coop 
( Νότια Κορέα)  

Συνεργατικό  Χρησιμοποιεί τα άχρηστα 
φυσικά μέρη των δέντρων για 
την παραγωγή παιχνιδιών για 
παιδιά. 

https://www.variousc
oop.com/ 
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