
 

 
 
 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ 
 

Στην πρώτη ενότητα το διάλογο συντόνισε ο Καθ. του Πολυτ. Κρήτης Ευάγγελος 
Γρηγορούδης. Η ενότητα επικεντρώθηκε στις δημόσιες πολιτικές για την Κοινωνική 
Οικονομία, σε ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό 
παρουσιάστηκε το ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για την Κοινωνική Οικονομία, το οποίο έχει τη 
δυνατότητα να προκρίνει λύσεις από τη βάση προς την κορυφή στις σημερινές προκλήσεις 
(κλιματική αλλαγή, ενεργειακή κρίση, ψηφιακή μετάβαση κ.λπ.).  
Από την Προϊσταμένη της Διεύθυνσης ΚαλΟ του Υπουργείου Εργασίας κα. Ελένη 
Κοντονάσιου παρουσιάστηκε η σημερινή κατάσταση της Κοινωνικής Οικονομίας σε 
εθνικό  επίπεδο, καθώς και οι μελλοντικές ευκαιρίες και απειλές.  
Ο αρμόδιος  Αντιπεριφερειάρχης κ. Αντώνης Παπαδεράκης παρουσίαση τη κατάσταση 
της ης Κοινωνικής Οικονομίας σε Περιφερειακό επίπεδο και το σχέδιο δράσης της 
Περιφέρειας με επίκεντρο την δημιουργία του Περιφερειακού Μηχανισμού Στήριξης  της 
Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας μέσω της ΠΑΝΕΤΑΙΚ καθώς και την σύσταση του Διαρκούς 
Περιφερειακού Φόρουμ για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία.  
Τέλος, συζητήθηκαν τα σημαντικότερα εμπόδια που αφορούν κυρίως την ευαισθητοποίηση 
όλων και την ανάγκη κατανόησης της έννοιας της Κοινωνικής Οικονομίας, τους θεσμικούς 
φραγμούς που αντιμετωπίζουν οι φορείς Κ.αλ.Ο. και τη σημαντικότητα της 
χρηματοδότησης και της υλοποίησης μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής. 
 
Στη δεύτερη  ενότητα με τίτλο ''Αναπτύσσοντας την Κοινωνική Οικονομία στο πεδίο της 
Αυτοδιοίκησης''  το διάλογο συντόνισε ο Πρόεδρος της ΠΛΟΗΓΟΣ Χάρης Ροδιτάκης.  
Παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν τόσο οι θεωρητικές όσο και οι πρακτικές πλευρές και οι 
λογοι που συνδέουν την Τοπική Αυτοδιοίκηση με την κοινωνική επιχειρηματικότητα. 
Τονίστηκε ιδιαίτερα ο σημαντικός ρόλος και η υποχρέωση της τοπικής αυτοδιοίκησης 
(Δήμοι - Περιφέρεια) καθώς και των Αναπτυξιακών Φορέων της Κρήτης να συμβάλουν και 
να συντονιστούν για την διεύρυνση του τομέα αυτού μέσα από την ανάπτυξη συνεργασιών. 
 Τόσο ο δήμαρχος Ανωγείων κος Σωκράτης Κεφαλογιάννης όσο και ο δήμαρχος Πλατανιά 
κος Γιάννης Μαλανδράκης υπογράμμισαν την ανάγκη αξιοποίησης των κοινωνικών 
επιχειρήσεων αλλά και την υποχρέωση της τοπικής αυτοδιοίκησης για την βελτίωση της 
απασχόλησης μέσω της κοινωνικής επιχειρηματικότητας καθώς και τη βελτίωση του 
σχετικου νομοθετικού πλαισίου.  
Ο δήμαρχος Ανωγείων αναφέρθηκε επίσης σε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες που 
αναπτύσσονται στο Δήμου του όπως οι πολιτικές αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας και 
των δημοτικών υποδομών καθώς και η βοήθεια της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στην 
προώθηση του πολιτισμού και τουρισμού της περιοχής.  
Στο ίδιο κλίμα , ο δήμαρχος Πλατανιά υπογράμμισε την σημαντικότητα της κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας και την στήριξη που της παρέχει ο Δήμος (αλλα και τα οφέλη που 
απολαμβάνει) μέσα από τη διαχείριση-αξιοποίηση των περιπατητικών μονοπατιών καθώς 
και την προώθηση του τουρισμού στην περιοχή του Πλατανιά.  
Ο εκπρόσωπος της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης-Αυτοδιοίκησης κος Δημήτρης 
Φεγγίτης αναφέρθηκε στα βασικά σημεία και τις προϋποθέσεις ανάπτυξης της κοινωνικής 



 

επιχειρηματικότητας υπογραμμίζοντας αυτά που πρέπει να ληφθούν υπόψη για το 
σχεδιασμό μίας περιφερειακής η δημοτικής πολιτικής .  
Ο πρόεδρος της Ένωσης φορέων Κ.αλ.Ο Κρήτης , Κώστας Παπαδάκης παρουσίασε εμπειρίες 
και καλά παραδείγματα σχετικά με την κοινωνική επιχειρηματικότητα και τις τοπικές 
αυτοδιοίκησης , στον ευρωπαϊκό χώρο αναδεικνύοντας την ευρύτητα των δυνατοτήτων 
που υπάρχουν για περισσότερες συνεργασίες μεταξύ των δύο πλευρών ,στην Κρήτη. 
 
Στην Τρίτη ενότητα, το διάλογο συντόνισε η Έφη Κουτεντάκη, Αντιπεριφερειάρχης 
ΚρήτηςΠαιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης και Νέας Γενιάς, η οποία στην εισαγωγή 
της επισήμανε ότι η Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία είναι ένας «άλλος» τρόπος 
εργασίας και επιχειρηματικότητας, όπου εργαζόμενοι και μέλη αποφασίζουν ισότιμα, με 
βασικούς στόχους τη βιωσιμότητα και την κερδοφορία αλλά όχι την κερδοσκοπία καθώς 
έμφαση δίνεται στη δίκαιη ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας. 
Ο Γιάννης Ζαΐμάκης Καθηγητής της Κοινωνιολογίας του Πολιτισμού, του Αθλητισμού και της 
Κοινότητας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης μίλησε για το ρόλο της κοινωνικής και αλληλέγγυας 
οικονομίας προς την κατεύθυνση μιας ηθικής οικονομίας που επικεντρώνεται στην 
αλληλεγγύη, το συνεργατισμό και τα κοινωνικά δικαιώματα. Επιπλέον,  στην παρουσίαση 
του τονίστηκε η ανάγκη διαμόρφωσης ενός ευρύτερου σχεδιασμού ανάπτυξης 
συνεταιριστικών επιχειρήσεων σε θύλακες κοινωνικής αποστέρησης σε εθνικό και 
περιφερειακό επίπεδο. 
Η Κατερίνα Βλασάκη, Προϊσταμένη στο Παρατηρητήριο της Περιφέρειας Κρήτης έκανε 
ιδιαίτερη αναφορά στις ΚΟΙΝΣΕΠ Ένταξης και συγκεκριμένα πληροφόρησε το κοινό για 
θέματα όπως: ποιους αφορά και με ποιους τρόπους μπορούν να συνεργαστούν με την 
τοπική αυτοδιοίκηση καθώς και γιατί είναι σημαντική η ανάπτυξη ΚΟΙΝΣΕΠ Ένταξης για την 
τοπική αυτοδιοίκηση και την τοπική κοινωνία. 
Η Ελένη Καρδάση από το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Ηρακλείου μας έδωσε ποσοτικά και 
ποιοτικά στοιχεία για τα Κέντρα Κοινότητας, και συγκεκριμένα: Ποιος είναι ο ρόλος τους, 
στην  καταπολέμηση της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού και κάθε μορφής 
διακρίσεων, καθώς και στην προώθηση στην απασχόληση 
Τέλος, ιδιαίτερα σημαντική ήταν η εισήγηση του Θανάση Κατσαρή, Πρόεδρου του 
Παγκρήτιου Συλλόγου Ρομά για τα στερεότυπα και τις προκαταλήψεις που συνοδεύουν 
τους Ρομά και την αναγκαιότητα ανάληψης δράσεων για την συμπερίληψη τους στον 
κοινωνικό ιστό, προκειμένου να θεμελιωθούν τα δικαιώματά τους για αξιοπρεπή στέγαση 
και διαβίωση.  
 
Στην τέταρτη ενότητα με τίτλο «Πόροι και Χρηματοδοτικές Ευκαιρίες για την  
Κ.Aλ.Ο.», την οποία συντόνισε ο κ. Ευαγ. Νικολαΐδης, Επικ. Καθηγ. Πανεπιστημίου Κρήτης, ο 
κ. Γ. Αλεξόπουλος, Διδάσκων στο ΠΜΣ του ΕΑΠ για την κοινωνική οικονομία,  παρουσίασε 
τα αποτελέσματα πρόσφατης  
έρευνας για τα εμπόδια στην πρόσβαση στη χρηματοδότηση, και αναφέρθηκε  
στις προϋποθέσεις για την αποτελεσματική λειτουργία της. Η κ. Μ.  
Κασωτάκη, Προϊσταμένη ΕΥΔ Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Κρήτης,  
παρουσίασε τα προβλήματα του τρέχοντος Περιφερειακού  
Προγράμματος σχετικά με την Κ.Aλ.Ο.» καθώς και το Πρόγραμμα «Κρήτη  
2021-2027» το οποίο μέσα από ένα ευρύ φάσμα δράσεων στοχεύει και στην  
ανάπτυξη του σχετικού χώρου. Η κ. Ρ. Οικονόμου, Προϊσταμένη ΕΔ ΕΣΠΑ και ΑΠΚΟ του 
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ανέλυσε τις επιμέρους  
πτυχές της Εθνικής Στρατηγικής για την προώθηση της Κ.Aλ.Ο. 
 
Στην 5η ενότητα τη οποίας συντονιστής ήταν ο κ. Παπαμιχαήλ, Διευθυντής του 
Επιστημονικού και Τεχνολογικού  Πάρκου Παν. Κρήτης,  παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν 



 

θέματα σχετικά με την δημιουργία και την ανάπτυξη των κοινωνικών επιχειρήσεων. 
Οι  εισηγητές κ.Μπέλλης, Στέλεχος Αναπτυξιακής Καρδίτσας, ο κ. Κουργιαντάκης Επ. Καθ. 
ΕΛΜΕΠΑ και  κ. Δρακωνάκης, Σύμβουλος Επιχειρήσεων,  επικεντρώθηκαν στις ευκαιρίες και 
στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα οι κοινωνικές επιχειρήσεις, τόσο κατά την 
ίδρυση όσο και κατά την διάρκεια της ανάπτυξής τους. Ιδιαιτέρως, προσδιορίστηκαν και 
αναπτύχθηκαν οι ενέργειες οι οποίες απαιτούνται για την δημιουργία μιας Κοιν.Σ.Επ, με 
ιδιαίτερη αναφορά στον επιχειρηματικό σχεδιασμό και στη λήψη αποφάσεων, ενώ 
παρουσιάστηκαν καλές πρακτικές και επιτυχημένα παραδείγματα από άλλες περιοχές της 
χώρας. Τέλος, αναλυθήκαν οι δυσκολίες και τα εμπόδια που δημιουργεί σήμερα η 
πολυνομία και η κλαδική αντιμετώπιση της ΚΑΛΟ και έγινε μια διεξοδική συζήτηση για τον 
τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν. 
 
Τέλος στην 6η ενότητα παρουσιάστηκαν από την Μ. Πετραντωνάκη, Δ/ντρια της ΠΑΝΕΤΑΙΚ 
ΑΕ καλές πρακτικές επιχειρήσεων Κ.αλ.Ο.απο το Δικτυο Κ.Ο. του Βερολίνου, την Ελλάδα 
(InCommOn, ΑγροΟικοΠολις, dot2dot, Staramaki, Menalon Trail, Myrtillo Cafe ) αλλά και την 
Κρήτη ( Πολιτιστική Εταιρεία Κρήτης, Terra Verde, Μινώα Ενεργειακή, Φροντίδα στο Σπίτι) 
με παράλληλη συζήτηση. Το Impact Hub Athens παρουσίασε τη Δημοτική Αγορά Κυψέλης, 
την πρώτη Αγορά Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα.  
 

 

 


