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2.3.1 Νομικό πλαίσιο της κοινωνικής οικονομίας 



Αυτή η διάλεξη αφορά τα ακόλουθα θέματα:

• Η κοινωνική οικονομία στην Ευρώπη

• Οι αρχές της κοινωνικής οικονομίας και οι Στόχοι Βιώσιμης
Ανάπτυξης (ΣΒΑ)

• Ρύθμιση της κοινωνικής οικονομίας στις χώρες του
προγράμματος



Η κοινωνική οικονομία στην
Ευρώπη (1)

Το 2002, οι κυριότεροι φορείς της ευρωπαϊκής
κοινωνικής οικονομίας (ο προκάτοχος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης Κοινωνικής Οικονομίας
https://www.socialeconomy.eu.org/),
υιοθέτησαν τον Χάρτη Κοινωνικής Οικονομίας, ο
οποίος αναθεωρήθηκε το 2015 και καθορίζει την
ταυτότητα, τις βασικές αξίες και τα κοινά
χαρακτηριστικά όλων των φορέων της
κοινωνικής οικονομίας.

01

https://www.socialeconomy.eu.org/the-social-economy/the-social-economy-charter/


Η κοινωνική οικονομία στην
Ευρώπη (2)

Ο Χάρτης της Κοινωνικής Οικονομίας έχει καθοριστική
σημασία για τον ορισμό της κοινωνικής οικονομίας στην
Ευρώπη και παγκοσμίως. Για παράδειγμα, ο Χάρτης
αναφέρεται στο προοίμιο του ισπανικού νόμου για την
κοινωνική οικονομία (5/2011).

Η εμφάνιση και η πρόοδος της ψηφιοποίησης, της
αλυσίδας εφοδιασμού και των μεγάλων δεδομένων ή η
παγκόσμια αύξηση των ανισοτήτων και της εργασιακής
ανασφάλειας είναι τάσεις που αλλάζουν γρήγορα τον
κόσμο μας, φέρνοντας νέες ευκαιρίες αλλά και νέες
προκλήσεις και μας ωθούν να συζητήσουμε για το
μέλλον που θέλουμε να οικοδομήσουμε συλλογικά.
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2,8 εκατομμύρια 
κοινωνικές 

επιχειρήσεις και 
οργανώσεις 

13,6 εκατομμύρια 
απασχολούμενοι 

8% του ΑΕΠ της ΕΕ 

Πηγή: Μελέτη της Ευρωπαϊκής
Οικονομικής και Κοινωνικής
Επ ιτροπής με θέμα "Οι πρόσφατες
εξελίξεις της κοινωνικής
οικονομίας στην Ευρωπαϊκή
Ένωση".



Η κοινωνική οικονομία στην
Ευρώπη (3)

Η Ευρώπη χρειάζεται την κοινωνική οικονομία για να
προσεγγίσει τους πολίτες της, να εντοπίσει τις
πραγματικές τους ανάγκες και να τους καταστήσει μέρος
της δημιουργίας λύσεων σε μια σειρά από προκλήσεις,
όπως η ανεργία ή η επισφαλής εργασία, ο κοινωνικός
αποκλεισμός, οι διακρίσεις και ο ρατσισμός, η κλιματική
αλλαγή ή η έλλειψη κοινωνικής συνοχής.

Ομοίως, η κοινωνική οικονομία χρειάζεται την
Ευρωπαϊκή Ένωση για να βελτιώσει την προβολή της, ως
μια συμμαχία ενάρετων επιχειρηματικών μοντέλων, και
για να υποστηρίξει την αναγνώριση και την ανάπτυξή
της, επί ίσοις όροις με άλλες μορφές επιχειρήσεων, σε
όλη την ενιαία ευρωπαϊκή αγορά (Ευρώπη της κοινωνικής
οικονομίας).
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Πηγή: Ευρώπη της κοινωνικής οικονομίας



Οι αρχές της κοινωνικής οικονομίας

Η κοινωνική οικονομία αποτελείται από μια
ποικιλία επιχειρήσεων και οργανισμών, όπως
συνεταιρισμοί, αλληλασφαλιστικές εταιρείες,
ενώσεις, ιδρύματα και άλλες μορφές κοινωνικών
επιχειρήσεων που μπορεί να είναι ειδικές για κάθε
χώρα.
Είναι ενωμένες γύρω από τις αξίες της υπεροχής
των ανθρώπων και του κοινωνικού στόχου έναντι
του κεφαλαίου, της δημοκρατικής διακυβέρνησης,
της αλληλεγγύης και της επανεπένδυσης του
μεγαλύτερου μέρους των κερδών για την
υλοποίηση στόχων βιώσιμης ανάπτυξης, με
γνώμονα την αποστολή τους να υπηρετούν το
κοινό καλό και το γενικό συμφέρον.

Κοινωνικές επιχειρήσεις και οργανώσεις 
Πηγή: Κοινωνική Οικονομία Ευρώπη
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Οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης

Η κοινωνική οικονομία αποτελεί ευκαιρία και κινητήριο
μοχλό για την υλοποίηση της Ατζέντας 2030 και των 17
Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) σε ευρωπαϊκό και
παγκόσμιο επίπεδο, ιδίως για την επίτευξη του στόχου 8
"προώθηση της διατηρήσιμης, χωρίς αποκλεισμούς και
βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης, της πλήρους και
παραγωγικής απασχόλησης και της αξιοπρεπούς
εργασίας".
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Ρύθμιση της κοινωνικής οικονομίας
στις χώρες του προγράμματος
Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τι είδους
νομοθεσία υπάρχει ειδικά για την κοινωνική
επιχειρηματικότητα και πώς λειτουργούν οι
κοινωνικές επιχειρήσεις σε χώρες στις οποίες δεν
υπάρχει ειδική νομοθεσία. Πολλές χώρες έχουν
πρόσφατα εισαγάγει νέα νομοθεσία και
στρατηγικές, ενώ άλλες βρίσκονται στη
διαδικασία.

Ο ακόλουθος πίνακας περιλαμβάνει τους νόμους
που ρυθμίζουν την κοινωνική οικονομία ή την
κοινωνική επιχειρηματικότητα στις χώρες του
έργου (Αυστρία, Κροατία, Κύπρος, Μάλτα,
Σλοβενία, Ισπανία και Κροατία).
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Πίνακας1. Νόμοι και στρατηγικές για το WISE ή το SE
στις χώρες του προγράμματος.

Ρύθμιση της κοινωνικής οικονομίας
στις χώρες του προγράμματος

WISE - Κοινωνική επιχείρηση ένταξης στην εργασία
SE -Κοινωνική επιχείρηση
PWD - Άτομα με αναπηρία 2.3.1 Νομικό πλαίσιο της κοινωνικής οικονομίας

Χώρα Δίκαιο/Στρατηγική

Αυστρία Νόμος της 9ης Απριλίου 1873 για τους συνεταιρισμούς
(RGBI αριθ. 70 όπως τροποποιήθηκε από τον
ομοσπονδιακό νόμο BGBI 91/1976)

Κροατία Στρατηγική για την ανάπτυξη της κοινωνίας των πολιτών
2006-2011, 2012-2016
Στρατηγική για την ανάπτυξη της κοινωνικής
επιχειρηματικότητας (2015)
Νόμος 157/2013 για την επαγγελματική αποκατάσταση και
την απασχόληση των ΑΜΕΑ
Νόμος για τους συνεταιρισμούς (OG 34/2011, 125/2013,
76/2014)

Κύπρος Εθνικό σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη του
οικοσυστήματος των κοινωνικών επιχειρήσεων 2021
Νόμος για τις κοινωνικές επιχειρήσεις (23/12/2020)
Νόμος για τις συνεταιριστικές εταιρείες (Νόμος 22/1985)

Μάλτα Νόμος περί συνεταιριστικών εταιρειών του 2001
[Κεφάλαιο 442 των νόμων της Μάλτας]
Λευκή Βίβλος - Πράξη για τις κοινωνικές επιχειρήσεις
(Ιούνιος 2015)

Χώρα Δίκαιο/Στρατηγική

Σλοβενία Στρατηγική για την κοινωνική επιχειρηματικότητα 2013-
2016
Στρατηγική για την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας
2019-2029
Νόμος για την εργασιακή αποκατάσταση και την
απασχόληση των ατόμων με αναπηρία (2004)
Νόμος 20/2011 για την κοινωνική επιχειρηματικότητα
Νόμος για τους συνεταιρισμούς (1992)

Ισπανία Νόμος 5/2011 για την κοινωνική οικονομία
Νόμος 27/1999 για τους συνεταιρισμούς κοινωνικής
πρωτοβουλίας
Νόμος 20/1990 για το φορολογικό καθεστώς των
συνεταιρισμών
Νόμος 44/2007 για τις επιχειρήσεις κοινωνικής ένταξης
Βασιλικό Νομοθετικό Διάταγμα 1/2013 για τα ΑΜΕΑ
Νόμος 44/2015 για τις εταιρείες συμμετοχικής εργασίας



08 Ρύθμιση της κοινωνικής οικονομίας
στις χώρες του προγράμματος

Για παράδειγμα, στην Ισπανία, η σημερινή
διαμόρφωση της Κοινωνικής Οικονομίας
σηματοδοτείται από την έγκριση του νόμου
5/2011, της 29ης Μαρτίου, για την Κοινωνική
Οικονομία, ο οποίος αναμφίβολα αποτελεί μια
άνευ προηγουμένου καμπή για την αναγνώριση, 
την προβολή και την ανάπτυξη του τομέα, τόσο
στο ίδιο το κράτος όσο και στην Ευρωπαϊκή
Ένωση. 
Άλλες χώρες, όπως η Σλοβενία, έχουν ρυθμίσει
την κοινωνική επιχειρηματικότητα ή έχουν
στρατηγικές για την ανάπτυξη της κοινωνικής
επιχειρηματικότητας ή της κοινωνικής
οικονομίας (όπως η Κροατία, η Σλοβενία, η
Κύπρος). 



09 Ρύθμιση της κοινωνικής οικονομίας
στις χώρες του προγράμματος

Στην περίπτωση της Αυστρίας, δεν υπάρχει
συναίνεση σχετικά με το αν θα είχε νόημα να
δοθεί ένα ενιαίο νομικό πλαίσιο στις
διαφορετικές νομικές παραδόσεις των
κοινωνικών επιχειρήσεων. 
Πολύ πρόσφατα στην Κύπρο, η ενσωμάτωση του
νόμου για τις κοινωνικές επιχειρήσεις στο
νομοθετικό οπλοστάσιο θα συμβάλει σίγουρα
στην περαιτέρω ανάπτυξη και προώθηση της
κοινωνικής επιχειρηματικότητας στην Κύπρο. 
Όλες οι χώρες έχουν αναπτύξει νόμους για τους
συνεταιρισμούς και ορισμένες από αυτές
αναγνωρίζουν τους συνεταιρισμούς ως μια
μορφή κοινωνικής επιχείρησης ή κοινωνικής
οικονομίας (Σλοβενία, Ισπανία). 



Έργο TRAIN-CE-FOOD

Συγγραφέας: Aguirre (Permacultura Cantabria)

Το έργο αυτό συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής
Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ. GA: SI2.823699.

Η παρούσα δημοσίευση αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο των συγγραφέων και των συντελεστών
και η Επιτροπή δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε

αυτήν.


