


ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

 

Οι συμμετέχοντες φορείς και άτομα στο Εκπαιδευτικό Εργαστήριο «Η Κοινωνική 

Οικονομία ως μέσο για την άρση των Εμποδίων Κοινωνικής Ένταξης και 

Εργασιακής Ενσωμάτωσης:  Εμπειρίες και Προοπτικές» -που πραγματοποιήθηκε 

στη Θεσσαλονίκη στις 8 & 9 Νοεμβρίου 2008 από το Τμήμα Ψυχολογίας του 

Α.Π.Θ.- συζήτησαν για τις υπάρχουσες εμπειρίες στο χώρο της κοινωνικής 

οικονομίας στην Ελλάδα.  

Είναι γνωστό ότι η Κοινωνική Οικονομία εμπεριέχει μια ισότιμη οικονομική, 

κοινωνική, πολιτιστική και πολιτική διάσταση και περιεχόμενο. Προωθεί μια 

βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη που οφείλει να προστατεύει το περιβάλλον, να 

χρησιμοποιεί εναλλακτικές πηγές ενέργειας, να σέβεται τον πολιτισμό και να 

συμβάλλει στην πολιτιστική εξέλιξη. Να ενισχύει την κοινωνική συνύπαρξη και την 

κοινωνική συμμετοχή, να  προωθεί μορφές πολιτικής δημοκρατίας για όλα τα μέλη 

της κοινωνίας, την κοινωνική δικαιοσύνη και αλληλεγγύη και να εγγυάται τη 

δυνατότητα μιας αξιοπρεπούς ζωής και για τις μελλοντικές γενιές.  

Γνωρίζουμε ότι η κοινωνική οικονομία δίνει έμφαση στη δημοκρατική διοίκηση, 

οργάνωση και διαχείριση των δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης ή μιας οικονομικής 

δραστηριότητας, είναι προσανατολισμένη προς την παραγωγή αξιών χρήσης, 

προωθεί έναν διαφορετικό καταμερισμό εργασίας, φροντίζει για την ευημερία, την 

ποιότητα ζωής, την ικανοποίηση των εργαζομένων (και) από το περιεχόμενο της 

ίδιας της εργασίας καθώς και την ανάπτυξη της προσωπικότητας των 

εμπλεκομένων, χρησιμοποιεί πρώτες ύλες και εφαρμόζει μεθόδους που αποκλείουν 

την κατασπατάληση πόρων και ενέργειας και προστατεύει το περιβάλλον. 

Διαπιστώνουμε, λοιπόν, ότι ο τομέας αυτός έχει ιδιαίτερη σημασία τόσο για την 

οικονομική ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών όσο και τη συμμετοχή των πολιτών 

στη  βελτίωση της ποιότητας της ζωής της τοπικής κοινωνίας. Εξάλλου είναι 

εμφανές ότι η κοινωνική οικονομία  συμβάλλει  στην αντιμετώπιση των ζητημάτων 

κοινωνικού αποκλεισμού. Διαπιστώνουμε, επίσης, τον ιδιαίτερο  ρόλο που καλείται 

να παίξει η Τοπική Αυτοδιοίκηση  αναλαμβάνοντας τις πρωτοβουλίες εκείνες που 

θα διαμορφώσουν  το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο. 

Σε αυτό το πνεύμα προτείνουμε στην Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων 

Ελλάδας τα παρακάτω: 

 

 

 

 



1. Διαμόρφωση ενός θεσμικού πλαισίου για την Κοινωνική Οικονομία 

και τις Κοινωνικές Επιχειρήσεις, 

2. Δημιουργία Δημοτικών Γραφείων Εργασίας, 

3. Συμμετοχή των Δήμων σε Κοινωνικές Επιχειρήσεις, 

4. Δυνατότητα απευθείας σύναψης προγραμματικών συμβάσεων με 

Κοινωνικές Επιχειρήσεις, 

5. Δυνατότητα απασχόλησης από τον Δήμο και τις δημοτικές 

επιχειρήσεις σε επιδοτούμενες θέσεις εργασίας από τον ΟΑΕΔ 

ατόμων που προέρχονται από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, 

6. Δυνατότητα απευθείας ανάθεσης εργασιών και προμηθειών σε 

κοινωνικές επιχειρήσεις, 

7. Δυνατότητα  απευθείας μίσθωσης δημοτικών ακινήτων σε 

κοινωνικές επιχειρήσεις για δραστηριότητες που προάγουν την 

τοπική παράδοση, τον πολιτισμό και την ανάπτυξη. 

 

Θεωρούμε σκόπιμο στο επερχόμενο συνέδριό σας να υπάρξει σχετική εισήγηση για 

το παραπάνω θέμα και είμαστε στη διάθεσή σας να συνεργαστούμε για τη 

συζήτηση και υλοποίηση των παραπάνω. 
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