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η κοινωνική οικονομία 

Είναι ο χώρος της οικονομίας που βρίσκεται ανάμεσα στον ιδιωτικό και δημόσιο 
εριλαμβάνει δραστηριότητες από άτομα, σχήματα, επιχειρήσεις &  

οργανισμούς

περισσότερο στην παροχή ευκαιριών προςπερισσότερο στην παροχή ευκαιριών προς

αυτοδιάθεση, αυτονομία, αυτοδιαχείριση

προτεραιότητα στα μέλη και την εργασία τους

και ευκαιρίες, δίδουν λύσεις σε δυσκολίες

η κοινωνική οικονομία 

ανάμεσα στον ιδιωτικό και δημόσιο 
εριλαμβάνει δραστηριότητες από άτομα, σχήματα, επιχειρήσεις &  

οργανισμούς που:

προς τα μέλη τους & την κοινωνία,προς τα μέλη τους & την κοινωνία,

τους έναντι του κέρδους

δυσκολίες και αδιέξοδα



μερικά στοιχεία
Η κοινωνική οικονομία σε ευρωπαϊκό επίπεδ
πάνω από 2 αιώνες αποτελεί ένα κρίσιμο οικονομικό 
μέγεθος, ήτοι:μέγεθος, ήτοι:

15 εκατομμύρια περίπου αμειβόμενοι εργαζόμενοι
6,5% του ενεργού πληθυσμού 
2 εκατομμύρια επιχειρήσεις 
10% του συνόλου των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων 10% του συνόλου των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων 

μερικά στοιχεία
Η κοινωνική οικονομία σε ευρωπαϊκό επίπεδο και για 
πάνω από 2 αιώνες αποτελεί ένα κρίσιμο οικονομικό 

15 εκατομμύρια περίπου αμειβόμενοι εργαζόμενοι
6,5% του ενεργού πληθυσμού 
2 εκατομμύρια επιχειρήσεις 
10% του συνόλου των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων 10% του συνόλου των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων 



μερικά χαρακτηριστικά
επίπεδα αυτοχρηματοδότησηςεπίπεδα αυτοχρηματοδότησης

Ενσωμάτωση ατόμων από ευπαθείς
Προώθηση της ισότητας και καταπολέμηση
Ανάπτυξη δημιουργικών και παραγωγικών
Κάλυψη αναγκών που δεν καλύπτονται
Εισχώρηση στην αγορά μέσω δραστηριοτήτων

συμμετοχή των εργαζομένωνσυμμετοχή των εργαζομένων

ερικά χαρακτηριστικά
αυτοχρηματοδότησης των δραστηριοτήτωναυτοχρηματοδότησης των δραστηριοτήτων

ευπαθείς κοινωνικές ομάδες
καταπολέμηση κάθε διάκρισης
παραγωγικών ικανοτήτων των

καλύπτονται από το δημόσιο/
δραστηριοτήτων έντασης

εργαζομένων στις υποθέσεις τηςεργαζομένων στις υποθέσεις της



οι φορείς  Κ.ΑΛ.Ο. σε αριθμούς

ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΧΑΝΙΩΝ 

ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

ΛΑΣΙΘΙΟΥ 

ΣΥΝΟΛΟ 

σε αριθμούς

ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ %

46 41

21 11

16 8

6 7

89 100



Στην Κρήτη ο τομέας Κ.ΑΛ.Ο. 
παρουσιάζει μια  αφ’ εαυτού 

δυναμική και κυρίως 
βάσιμη προοπτική.βάσιμη προοπτική.

Εντοπίζεται έλλειμα επίδοσης και 
απόδοσης και παράλληλα 

υστέρηση χωρικού & κλαδικού 
προσανατολισμού.

προβολής & στήριξης της κοινωνικής 

Η Περιφέρεια Κρήτης διαθέτει 
τεχνογνωσία, μέσα & θέληση ώστε  

να είναι ένας πολύτιμος αρωγός.

Οι φορείς Κ.ΑΛ.Ο, έχουν θεματικά 
πεδία, τομείς και περιοχές που 

υπάρχουν & ανάγκες & 
δυνατότητες.δυνατότητες.

Προκύπτει ανάγκη συνολικής & 
συντονισμένης προσπάθειας 

προβολής & στήριξης της κοινωνικής 
οικονομίας. 

Είναι ευκαιρία για  συνέργεια & 
συνεργασία με την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση & με άλλους 



η ίδρυση και λειτουργία 

Απαιτεί ουσιαστικές ενέργειες σχεδιασμού 
για την έναρξη των δραστηριοτήτων, όπως: 

Η προπαρασκευή επιχειρηματικών 
εργαλείων (έρευνα αγοράς/ 
επιχειρηματικό σχέδιο)
Η κινητοποίηση & ενημέρωση με στόχο Η κινητοποίηση & ενημέρωση με στόχο 
τη δημιουργία αρχικού πυρήνα & την 
προσέλκυση νέων ατόμων ή φορέων 

ίδρυση και λειτουργία Κοιν.Σ.Επ
Για την ίδρυση:

• Εφαρμόζεται η προβλεπόμενη νομοθεσία 
για τη σύσταση αστικού συνεταιρισμού

• Απαιτείται σύνταξη και κατάθεση του 
καταστατικού
Απαιτείται σύνταξη και κατάθεση του 
καταστατικού

• Είναι υποχρεωτική η εγγραφή στο Γενικό 
Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας 

Μετά την ίδρυση:
 Υποχρεούται σε ετήσια βάση να 

υποβάλει στο τμήμα Μητρώου τυχόν 
τροποποιήσεις τροποποιήσεις 

 Υποβάλλει το ετήσιο πρόγραμμα 
δραστηριοτήτων και απολογισμού 



στις Κοιν.Σ.Επ που
ευάλωτες ομάδες &

επίδομα ή άλλη παροχή,

κίνητρα


επίδομα ή άλλη παροχή,
να το λαμβάνουν
την αμοιβή τους.

δεν υπόκειται σε
εισοδήματος για το
κερδών που αφορά στο
αποθεματικού και τις

της.



της.
πρόσβαση σε πηγές

χρηματοδότησης.

ίνητρα
Η Κοιν.Σ.Επ μπορεί να
προγράμματα & σε ενεργητικές
απασχόλησης.απασχόλησης.
Έχει το δικαίωμα να συνάπτει
με το Δημόσιο, τους δήμους
Περιφέρειες.



ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

μια σύνοψη των στόχων που ελπίζει

μεθόδους και τις στρατηγικές που θα

στην ορθή διάγνωση & αξιολόγηση

καθώς και των δυνατοτήτων &

Ενσωματώνει το επιχειρηματικό σχέδιοΕνσωματώνει το επιχειρηματικό σχέδιο

Υποδεικνύει την εκπόνηση Επιχειρηματικού

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ελπίζει να πετύχει η Κοιν.Σ.Επ

εφαρμόσει.

αξιολόγηση για τον εντοπισμό

& αδυναμιών.

& το σχέδιο μάρκετινγκ.& το σχέδιο μάρκετινγκ.

Επιχειρηματικού σχεδίου & Σχεδίου μάρκετινγκ



πλάνο οργάνωσης & διοίκησης 
να λειτουργήσει με επιχειρηματικούς

περιορίσει τις εξωτερικές απειλές,
εφαρμόσει μία ξεκάθαρη οργανωτική
δεσμευτεί ότι θα υιοθετήσει τρόπους

συνεχώς στους στόχους της, σε σχέση
αποτελεσματικότητα και άρα της επίδοσης και

πλάνο οργάνωσης & διοίκησης 
επιχειρηματικούς όρους.

απειλές, να εκμεταλλευτεί / δημιουργήσει
οργανωτική δομή, ιεραρχία, καταμερισμό

τρόπους και κανόνες λειτουργίας
σχέση με την παραγωγικότητα,
και απόδοσης.



έλεγχος & αξιολόγηση ωφέλειας 
Σκοπός: η αποτύπωση μίας όσοΣκοπός: η αποτύπωση μίας όσο

εικόνας για τις κοινωνικές αξίες
στόχους του συλλογικού συμφέροντος

να είναι επιτυχής πρέπει να είναι
και οι δραστηριότητες.

πορίσματα του ελέγχου κοινοποιούνται
εμπλεκομένων με τη λειτουργία

έλεγχος & αξιολόγηση ωφέλειας 
όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένηςόσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένης

αξίες που αντιπροσωπεύει

συμφέροντος που εξυπηρετεί

είναι προσδιορισμένοι οι στόχοι,

κοινοποιούνται & διαχέονται στο
λειτουργία της επιχείρησης.




