
2.3 Νομικό πλαίσιο για την ίδρυση
κοινωνικών επιχειρήσεων/συνεταιρισμών

2.3.2 Η κοινωνική επιχείρηση

Ενότητα 2 Επ ιχειρήσεις και συνεταιρισμοί στην κυκλική οικονομία
Οκτώβριος/2021



Αυτή η διάλεξη αφορά τα ακόλουθα θέματα:

• Ορισμός της κοινωνικής επιχείρησης

• Χαρακτηριστικά της κοινωνικής επιχείρησης

• Πώς βγάζουν κέρδος οι κοινωνικές επιχειρήσεις;

• Μοντέλα κοινωνικών επιχειρήσεων

• Νομική μορφή για μια κοινωνική επιχείρηση

• Δραστηριότητα. Ομαδική εργασία: (εκτιμώμενος χρόνος
30 λεπτά)



Η κοινωνική επιχείρηση
Η κοινωνική επιχείρηση δεν είναι μια νομική δομή,
αλλά ένας όρος που περιγράφει μια επιχείρηση
που δραστηριοποιείται κυρίως για κοινωνικούς
ή/και περιβαλλοντικούς σκοπούς ή για το καλό της
κοινότητας - ή συγκεκριμένων ομάδων εντός της
κοινότητας.

Οι κοινωνικές επιχειρήσεις είναι επιχειρήσεις που
αλλάζουν τον κόσμο προς το καλύτερο. Όπως και
οι παραδοσιακές επιχειρήσεις στοχεύουν στην
επίτευξη κέρδους, αλλά αυτό που τις κάνει να
ξεχωρίζουν είναι το τι κάνουν με τα κέρδη τους - τα
επανεπενδύουν ή τα δωρίζουν για τη δημιουργία
θετικών κοινωνικών αλλαγών.

Οι κοινωνικές επιχειρήσεις βρίσκονται στις
κοινότητές μας και στους κεντρικούς δρόμους μας
- από καφετέριες και εστιατόρια, μέχρι παμπ και
κέντρα αναψυχής, τράπεζες και εταιρείες
λεωφορείων.
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Η κοινωνική επιχείρηση

Πουλώντας αγαθά και υπηρεσίες στην
ελεύθερη αγορά, οι κοινωνικές
επιχειρήσεις δημιουργούν θέσεις
εργασίας και επανεπενδύουν τα κέρδη
τους στην επιχείρησή τους ή στην
τοπική κοινότητα.

Αυτό τους επιτρέπει να αντιμετωπίζουν
τα κοινωνικά προβλήματα, να
βελτιώνουν τις ευκαιρίες ζωής των
ανθρώπων, να παρέχουν ευκαιρίες
κατάρτισης και απασχόλησης σε όσους
βρίσκονται πιο μακριά από την αγορά,
να στηρίζουν τις κοινότητες και να
βοηθούν το περιβάλλον. Είναι
επιχειρήσεις για καλό σκοπό και όταν
κερδίζουν, κερδίζει και η κοινωνία.

Διασκεδάστε με αυτό το βίντεο
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https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=T2vxSHkrcns&feature=youtu.be


Χαρακτηριστικά της κοινωνικής επιχείρησης
1. Έχει σαφή κοινωνική ή περιβαλλοντική αποστολή που

καθορίζεται στα διοικητικά της έγγραφα.
2. Το εισόδημα παράγεται από επιχειρηματικές

δραστηριότητες.
3. Υπάρχει ζήτηση στην αγορά για τα αγαθά και τις

υπηρεσίες του οργανισμού.
4. Ελέγχεται ή ανήκει προς το συμφέρον της κοινωνικής

του αποστολής.
5. Είναι διαφανής όσον αφορά τον τρόπο λειτουργίας της

και τον αντίκτυπο που έχει.
6. Συμμετοχικός χαρακτήρας, προώθηση και ενθάρρυνση

της συμμετοχής μιας ή περισσότερων ομάδων πολιτών.
7. Κύριος στόχος είναι η ωφέλεια της κοινότητας. Η κύρια

προτεραιότητα μιας κοινωνικής επιχείρησης δεν είναι η
επίτευξη κέρδους και το δικό της κέρδος. Το μεγαλύτερο
ενδιαφέρον του περνάει μέσα από την ικανοποίηση και
την απόκτηση ενός οφέλους για την κοινωνία.
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8. Να επανεπενδύει ή να χαρίζει μέρος των κερδών ή
των πλεονασμάτων για τον κοινωνικό του σκοπό.
Τα ίδια κέρδη δεν είναι ο κύριος στόχος των
κοινωνικών επιχειρήσεων.

9. Εγγύηση ίσων ευκαιριών, αποφεύγοντας κάθε
είδους διακρίσεις.

10. Βασίζεται, κυρίως, στο εργατικό δυναμικό και όχι
στο κεφάλαιο.

11. Προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής
καινοτομίας.

12. Βασίζεται σε μικτή χρηματοδότηση, με κύριο
στόχο την αυτοχρηματοδότηση και τη μείωση της
οικονομικής εξάρτησης.

Με βάση αυτά τα χαρακτηριστικά, μπορείτε να δείτε
ότι οι κοινωνικές επιχειρήσεις μοιράζονται πτυχές των
παραδοσιακών επιχειρήσεων και των κοινωνικών μη
κερδοσκοπικών οργανισμών.
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Οι κοινωνικές επιχειρήσεις ταιριάζουν με τους στόχους της
ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Η Πράσινη Συμφωνία
παρέχει ένα σχέδιο δράσης για:
• ενίσχυση της αποδοτικής χρήσης των πόρων με τη

μετάβαση σε μια καθαρή, κυκλική οικονομία
• αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και μείωση της

ρύπανσης
Ειδικότερα, αποδεικνύεται ότι διαδραματίζουν καθοριστικό
ρόλο σε περιόδους κρίσης (π.χ. κατά τη διάρκεια του
covid-19, προσφέροντας υπηρεσίες και προϊόντα)- στη
διατήρηση των ποσοστών απασχόλησης και δημιουργίας
θέσεων εργασίας- στην αναβάθμιση των υποδομών και
υπηρεσιών μεταφορών, ενέργειας και επικοινωνιών, ιδίως
σε απομονωμένες περιοχές- στην παροχή τοπικών
εναλλακτικών λύσεων για τις παγκόσμιες επιχειρήσεις-
στην εξασφάλιση ίσων δικαιωμάτων και πρόσβασης σε
αξιοπρεπή εργασία, πιστώσεις, πληροφορίες, τεχνολογία
και κατάρτιση.
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Πώς βγάζουν κέρδος οι κοινωνικές
επιχειρήσεις;
Η τάση στις σημερινές επιχειρήσεις περιστρέφεται
γύρω από τη δημιουργία σταθερής, βιώσιμης
απασχόλησης και την ύπαρξη ηθικού σκοπού και
δέσμευσης απέναντι στο περιβάλλον.

Ένα από τα οφέλη της κοινωνικής επιχείρησης είναι
το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που αποκτά χάρη
στην κοινωνική δέσμευση για τη δημιουργία πλούτου
και απασχόλησης.

Η εταιρεία συμβάλλει στην κοινωνική βιωσιμότητα,
διαφοροποιούμενη σημαντικά από τους
ανταγωνιστές της, γεγονός που αποτελεί μεγάλο
πλεονέκτημα για τους πραγματικούς και δυνητικούς
πελάτες, οι οποίοι, αντιμέτωποι με δύο
πανομοιότυπα προϊόντα ή υπηρεσίες, θα επιλέξουν
την κοινωνική εταιρεία.
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Εάν μια κοινωνική επιχείρηση είναι κερδοφόρα, μπορεί να
επεκταθεί και να έχει μεγαλύτερο αντίκτυπο στην κοινωνία.

Χαρακτηριστικό είναι να είναι οικονομικά βιώσιμη με την
πάροδο του χρόνου, καθώς ξυπνάει μεγαλύτερη ενσυναίσθηση
στους ανθρώπους, γνωρίζοντας ότι ένα μεγάλο μέρος όσων
παράγονται εστιάζεται στην ανάληψη ευθύνης για ένα
πρόβλημα της κοινωνίας, όπως η καταπολέμηση της
υπερθέρμανσης του πλανήτη, η έλλειψη πρόσβασης σε πόσιμο
νερό ή η βελτιστοποίηση του συστήματος επαναχρησιμοποίησης
αποβλήτων μιας εταιρείας, το οποίο μακροπρόθεσμα μπορεί να
δημιουργήσει κοινωνικό, περιβαλλοντικό και οικονομικό
αντίκτυπο.

Οι κοινωνικές επιχειρήσεις ευδοκιμούν, ξεπερνώντας τις
αντίστοιχες συμβατικές ΜΜΕ σε όλους σχεδόν τους
επιχειρηματικούς τομείς: δημιουργία θέσεων εργασίας,
καινοτομία, επιχειρηματική αισιοδοξία και ποσοστά start-up.

Πώς βγάζουν κέρδος οι
κοινωνικές επιχειρήσεις;
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Μοντέλα κοινωνικών επιχειρήσεων
Οι περισσότερες κοινωνικές επιχειρήσεις έχουν τις
ρίζες τους σε μορφές συλλογικής συνείδησης, όπως η
ανάγκη προώθησης της κοινωνικής δικαιοσύνης, η
προστασία του περιβάλλοντος, η υποστήριξη της
κοινωνικής και επαγγελματικής ένταξης
μειονεκτούντων ατόμων, η κάλυψη κενών στην
παροχή υπηρεσιών γενικού συμφέροντος και η
στήριξη της ανάπτυξης περιθωριοποιημένων και
υποβαθμισμένων περιοχών.
Σε άλλες περιπτώσεις, οι κοινωνικές επιχειρήσεις
βασίζονται σε πρωτοβουλίες κοινωνικών λειτουργών
και χρηστών, οι οποίοι δεσμεύονται να σχεδιάσουν
νέα μοντέλα υπηρεσιών και να εφαρμόσουν
καινοτόμες στρατηγικές κοινωνικής ένταξης για να
ξεπεράσουν τη δυσκολία των φορέων παροχής
δημόσιας πρόνοιας να αντιμετωπίσουν τις
αναδυόμενες ανάγκες που προκύπτουν στην
κοινωνία (Κοινωνική Ευρώπη, 2020).
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Μοντέλα κοινωνικών
επιχειρήσεων
Πολλές εταιρείες θεωρούνται κοινωνικές για
διάφορες πτυχές που παρουσιάζουν, αλλά είναι
πολύ διαφορετικές μεταξύ τους, επειδή η καθεμία
προσφέρει λύση σε διαφορετικό πρόβλημα.
Ως εκ τούτου, διαπιστώνουμε ότι οι κοινωνικά
υπεύθυνες εταιρείες βασίζουν τα κοινωνικά τους
μοντέλα σε έναν από τους πιθανούς τρόπους που
τους επιτρέπουν να βοηθήσουν την κοινωνία:
1. Μέσω του προϊόντος ή της υπηρεσίας: μπορούν

να επιτραπούν οι εταιρείες που προσφέρουν
προϊόντα που λύνουν ένα πρόβλημα,
βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα ορισμένων
διαδικασιών παραγωγής, παρέχουν νέα
τεχνολογία σε ανθρώπους που την έχουν
ανάγκη ή μειώνουν/αντικαθιστούν δαπάνες που
δεν έχουν οι άνθρωποι.
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10
Μοντέλα κοινωνικών επιχειρήσεων
2. Μέσω της εργασίας: οι εταιρείες που τοποθετούν

την αξία που έχουν για την κοινωνία με την
εργασία, χρησιμοποιούν ομάδες που κινδυνεύουν
από αποκλεισμό ή έχουν λιγότερες ευκαιρίες για
να εκτελέσουν τη δραστηριότητα της εταιρείας.
Το ιδανικό μοντέλο συνίσταται στη μελέτη των
χαρακτηριστικών αυτών των ομάδων, που
θεωρητικά βρίσκονται σε μειονεκτική θέση, για
να διαπιστωθεί σε ποιες θέσεις εργασίας
μπορούν να προσφέρουν ανταγωνιστικό
πλεονέκτημα.

3. Μέσω της χρησιμοποιούμενης πρώτης ύλης:
προσφέρουν προϊόντα που υπάρχουν ήδη στην
αγορά, αλλά κατασκευάζονται με νέα υλικά που
εκπλήσσουν τον καταναλωτή. Αυτή είναι η
περίπτωση των βιολογικών προϊόντων ή των
προϊόντων που κατασκευάζονται με μη
ρυπογόνα υλικά.



Εν ολίγοις, η Κοινωνική Επ ιχείρηση είναι ένα σαφές
παράδειγμα του πώς ο ορθολογισμός και η κοινωνική
πρόοδος είναι συμβατές, του πώς η επ ιχειρηματική

αποτελεσματικότητα μπορεί να συνυπάρξει με την κοινωνική
ευθύνη. 

Πώς είναι δυνατός ένας άλλος τρόπος επ ιχειρηματικής
δραστηριότητας.



Νομική μορφή της κοινωνικής επιχείρησης
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Το πρώτο βήμα για τη δημιουργία μιας κοινωνικής
επιχείρησης είναι η επιλογή της νομικής μορφής,
κατά προτίμηση με τη βοήθεια μιας συμβουλευτικής
εταιρείας, με την οποία θα διαχειριστεί το ξεκίνημα
και, μόλις η επιχείρηση ιδρυθεί, τις απορρέουσες
φορολογικές υποχρεώσεις, δηλαδή την καταβολή
των φόρων.

Οι κοινωνικές επιχειρήσεις μπορούν να υιοθετήσουν
διάφορες νομικές μορφές, ανάλογα με τη νομοθεσία,
όπως συνεταιρισμοί, αλληλασφαλιστικοί οργανισμοί,
ενώσεις, ιδρύματα και κοινωνικές επιχειρήσεις,
μεταξύ άλλων μορφών που μπορεί να είναι ειδικές
για κάθε χώρα. Ο ακόλουθος πίνακας περιλαμβάνει
τις μορφές ή τη νομική αναγνώριση των κοινωνικών
επιχειρήσεων στις χώρες του έργου (Αυστρία,
Κροατία, Κύπρος, Μάλτα, Σλοβενία, Ισπανία και
Κροατία).
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Νομική μορφή της
κοινωνικής επιχείρησης

Δεδομένου ότι η κοινωνική
επιχειρηματικότητα επιδιώκει ένα
συλλογικό αγαθό, μέσω μιας εταιρείας που
παράγει οικονομικά οφέλη και
επανεπενδύεται στην επίτευξη του κύριου
κοινωνικού στόχου, δεν συνιστώνται όλοι
οι τύποι εταιρειών που υπάρχουν για την
κοινωνική επιχειρηματικότητα.



Πρότυπα ή
νομική
αναγνώριση
ως WISE ή
SE στις
χώρες του
έργου.
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επιχείρησης

Χώρα Πρότυπα ή νομική αναγνώριση ωςWISE ή SE

Αυστρία Κοινωφελής ανώνυμη εταιρεία (GmbH an gGmbH)
Ολοκληρωμένη επιχείρηση (IB)
Συνεργατικό
Σύλλογος
ECO-WISE

Κροατία Ολοκληρωτικό εργαστήριο (νόμος 157/2013)
Προστατευμένο εργαστήριο (Νόμος 157/2013)
Συνεργατικό
Σύλλογος
Ίδρυμα
Εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (LLC, SLLC) που ιδρύονται από ενώσεις
Ίδρυμα

Κύπρος Εταιρείες περιορισμένης ευθύνης
Συνεταιρισμός
Σύλλογος
Ίδρυμα

Μάλτα Εθελοντική οργάνωση
Συνεργατικό

Σλοβενία Εταιρεία για ΑΜΕΑ (2004)
Κέντρο απασχόλησης (2004)
Συνεργατικό
Σύλλογος
Ίδρυμα
Ινστιτούτο
Κοινωνική επιχείρηση (Νόμος 20/2011)

Ισπανία Συνεταιρισμός Κοινωνικής Πρωτοβουλίας (Νόμος 27/1999)
Συνεταιρισμοί που επιδιώκουν σκοπούς γενικού συμφέροντος (νόμος 20/1990)
Επιχείρηση κοινωνικής ένταξης (νόμος 44/2007)
Ειδικό κέντρο απασχόλησης (LRD 1/2013)
Συμμετέχουσα εταιρεία εργασίας (Νόμος 44/2015)

Ορισμένες χώρες, όπως η Σλοβενία,
εισήγαγαν ένα νομικό καθεστώς
κοινωνικής επιχείρησης, το οποίο
μπορεί να υιοθετηθεί από διάφορες
νομικές οντότητες -κερδοσκοπικές
και μη κερδοσκοπικές- υπό την
προϋπόθεση ότι συμμορφώνονται
με νέα κριτήρια, πέραν της
εκπλήρωσης των κριτηρίων που ήδη
ισχύουν.

Άλλες χώρες, όπως η Ισπανία, έχουν
προσαρμόσει τους υφιστάμενους
κανονισμούς σχετικά με τους
συνεταιρισμούς ή τις εταιρείες
εργασίας.



Πρότυπα ή
νομική
αναγνώριση
ως WISE ή
SE στις
χώρες του
έργου.
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Χώρα Πρότυπα ή νομική αναγνώριση ωςWISE ή SE
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Ίδρυμα
Εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (LLC, SLLC) που ιδρύονται από ενώσεις
Ίδρυμα
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Συνεταιρισμός
Σύλλογος
Ίδρυμα
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Επιχείρηση κοινωνικής ένταξης (νόμος 44/2007)
Ειδικό κέντρο απασχόλησης (LRD 1/2013)
Συμμετέχουσα εταιρεία εργασίας (Νόμος 44/2015)

Οι κοινωνικές επιχειρήσεις έχουν
δημιουργηθεί χρησιμοποιώντας
νομικές μορφές που δεν έχουν
σχεδιαστεί ειδικά γι' αυτές.

Σε ορισμένες χώρες η πιο
διαδεδομένη οδός για τη δημιουργία
κοινωνικών επιχειρήσεων είναι η
ένωση ή/και το ίδρυμα (π.χ.
Αυστρία).

Ωστόσο, οι ενώσεις και τα ιδρύματα
παρουσιάζουν συχνά περιορισμούς
(π.χ. στην προσέλκυση
επιχειρηματικών κεφαλαίων, στη
δέσμευση εργαζομένων κ.λπ.),
παρεμποδίζοντας την πλήρη
εδραίωσή τους ως κοινωνικές
επιχειρήσεις.



Πρότυπα ή
νομική
αναγνώριση
ως WISE ή
SE στις
χώρες του
έργου.
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Ισπανία Συνεταιρισμός Κοινωνικής Πρωτοβουλίας (Νόμος 27/1999)
Συνεταιρισμοί που επιδιώκουν σκοπούς γενικού συμφέροντος (νόμος 20/1990)
Επιχείρηση κοινωνικής ένταξης (νόμος 44/2007)
Ειδικό κέντρο απασχόλησης (LRD 1/2013)
Συμμετέχουσα εταιρεία εργασίας (Νόμος 44/2015)

Η ιδιαιτερότητα της χώρας
είναι εξαιρετικά υψηλή και η
ανάπτυξη των κοινωνικών
επιχειρήσεων δεν απαιτεί
κατ' ανάγκη την υιοθέτηση
ειδικής νομοθεσίας.



Δραστηριότητα. Η κοινωνική επιχείρηση: 
συζήτηση (εκτιμώμενος χρόνος 30 λεπτά)
Η τάξη θα χωριστεί σε μικρές ομάδες των 4-5 μαθητών. Οι
μαθητές θα συζητήσουν στις ομάδες τους τις ακόλουθες
ερωτήσεις επί 15 λεπτά. Στη συνέχεια, οι ομάδες θα
διατυπώσουν από κοινού τις προτάσεις τους. Ο επιβλέπων
θα οργανώσει ένα πάνελ (https://es.padlet.com/) όπου ο
εκπρόσωπος κάθε ομάδας θα γράψει τα συμπεράσματά του.
Ο επιβλέπων θα οργανώσει τις ιδέες και θα προκύψουν
κάποια συμπεράσματα.
• Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ μιας επιχείρησης και μιας

κοινωνικής επιχείρησης;
• Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ μιας κοινωνικής

επιχείρησης και ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού;
• Ποια είναι τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα μιας

κοινωνικής επιχείρησης;
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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.


