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1. Εισαγωγή 

 
Η Οικοδόμηση της Ανεκτικότητας της κοινότητας και της Βιώσιμης Ανάπτυξης μέσω της  

Κοινωνικής Οικονομίας (BREED) είναι ένα Ευρωπαϊκό έργο που εμπλέκει διαφορετικούς και 

διάφορους εταίρους σε μια κοινοπραξία, όπως τοπικές δημόσιες αρχές, ενδιαφερόμενους 

φορείς και οργανώσεις κοινωνικής οικονομίας από το Βέλγιο, την Ελλάδα, την Ιταλία,  

Πορτογαλία και Ισπανία. Ο κύριος στόχος του BREED είναι να αυξήσει την ικανότητα των 

τοπικών δημόσιων διοικήσεων, των  οργανώσεων κοινωνικής οικονομίας, 

συμπεριλαμβανομένης της κοινωνίας των πολιτών,   προκειμένου να προωθήσει την 

κοινωνική αλλαγή και να ενισχύσει τις συνθήκες για την κοινωνική οικονομία στις 

περιφέρειες που συμμετέχουν στο έργο και όχι μόνο. Επιπλέον, το BREED επιθυμεί να 

συμβάλει σε μια ανθεκτική, χωρίς αποκλεισμούς και βιώσιμη κοινοτική ανάπτυξη μέσω της 

συμμετοχής διαφόρων φορέων και οργανισμών όπως οι τοπικές δημόσιες διοικήσεις, οι 

κοινωνικοί συνεταιρισμοί,οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι ενδιαφερόμενοι φορείς της 

κοινωνικής οικονομίας που προέρχονται από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, τις μη 

κερδοσκοπικές ενώσεις και την τοπική κοινότητα. Με τη συνεργασία, αυτή η ομάδα 

βασικών παραγόντων θα οικοδομήσει οικοσυστήματα κοινωνικής οικονομίας και θα    

αναπτύξει από κοινού στρατηγικές για την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί. 

 
Το παραδοτέο 2.1 «Συλλογή και ανάλυση δεδομένων για ανάλυση προκαταρκτικών 

πλαισίων αναφοράς» (D2.1) αναπτύχθηκε  από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Επιχειρήσεων  

Κοινωνικής Ένταξης (European Network of Social Integration Enterprises - ENSIE) σε 

συνεργασία με τους εταίρους του έργου. Ο κύριος στόχος του D2.1 είναι να παρέχει 

υποστήριξη προσαρμοσμένη στις ανάγκες κάθε κοινότητας και περιοχής, χαρτογραφώντας 

τις κοινωνικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει και τις δυνατότητες. Το παρόν έγγραφο 

προσφέρει μια επισκόπηση του  πλαισίου της κοινωνικής οικονομίας σε κάθε τοπικό τμήμα 

του έργου, και δίνει την ευκαιρία να επισημανθούν και να κατανοηθούν οι ειδικές ανάγκες 

των κοινωνικών επιχειρηματιών όσον αφορά τις οικονομικές, διοικητικές, νομικές, 

κανονιστικές πτυχές των αγορών. Ως εκ τούτου, στόχος είναι η συλλογή κρίσιμων γνώσεων 

και ο εντοπισμός τομέων βελτίωσης  και  ανάπτυξης ικανοτήτων   στον τομέα της κοινωνικής 

οικονομίας σε τοπικό επίπεδο. 

 
   Για  τον σκοπό αυτό,  η ενότητα D2.1 περιέχει την προσέγγιση που ακολουθείται στη 

μεθοδολογία προκειμένου να συγκεντρωθούν όλες οι απαραίτητες πληροφορίες που 

εμφανίζονται στην παρούσα ανάλυση για τα προκαταρκτικά πλαίσια αναφοράς.  Θα 
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ακολουθήσει ένα τμήμα που θα εξηγεί τα μέσα που είναι διαθέσιμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο 

για την προώθηση της κοινωνικής οικονομίας σε διάφορα επίπεδα, δηλαδή ευρωπαϊκό, 

εθνικό, περιφερειακό και τοπικό.  Στη συνέχεια, το κύριο μέρος της  έκθεσης θα περιέχει 

μια διακρατική συγκριτική προσέγγιση με βάση τις πληροφορίες που συλλέγονται στον 

δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα κατά τη συλλογή δεδομένων σε κάθε περιοχή των 

εμπλεκόμενων  χωρών.  Τέλος, θα  δοθεί ατομική  εθνική περιγραφή για όλους, 

προκειμένου να καταρτιστεί ειδική ταυτότητα που θα συγκεντρώνει την τρέχουσα 

κατάσταση, τις προκλήσεις, τις ευκαιρίες ανάπτυξης  της  κοινωνικής οικονομίας και τις 

συγκεκριμένες  ανάγκες. 
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2. Μεθοδολογία 

 
Το Π2.1 βασίζεται σε έρευνα τεκμηρίωσης που ακολουθείται από ποσοτική και ποιοτική 

ανάλυση κάθε τοπικής κοινότητας μέσω ερωτηματολογίων και συνεντεύξεων που 

απευθύνονται σε δύο ομάδες. Συγκεκριμένα, έχουν προσδιοριστεί οι κύριες ομάδες-στόχοι 

(TG), μεταξύ των οποίων ο ιδιωτικός και ο δημόσιος τομέας. Αφενός, ο ιδιωτικός τομέας 

περιλαμβάνει εκπροσώπους και διευθυντικά στελέχη κοινωνικών συνεταιρισμών, 

κοινωνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων, μη κερδοσκοπικών οργανώσεων, μη 

κερδοσκοπικών ενώσεων, άλλων φορέων της κοινωνικής οικονομίας τόσο από τον δημόσιο 

όσο και από τον ιδιωτικό τομέα που ασχολούνται με την κοινωνική ένταξη, την εκπαίδευση, 

τον πολιτισμό, τις τέχνες, τον αθλητισμό και την ανάπτυξη της κοινότητας εν γένει (TG1). 

Από την άλλη πλευρά, ο δημόσιος  τομέας περιλαμβάνει υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και 

διευθυντικά στελέχη από τοπικά γραφεία δημόσιας διοίκησης που ασχολούνται με την 

κοινωνική οικονομία και την κοινοτική ανάπτυξη  εν γένει (TG2).  

 
Καθώς  στόχος του έργου είναι  η συμμετοχή  φορέων του  ιδιωτικού και του δημόσιου 

τομέα και η κατανόηση και χαρτογράφηση των ειδικών αναγκών τους, έτσι ετοιμάστηκαν 

δύο ξεχωριστά ερωτηματολόγια: ένα για τον δημόσιο τομέα και το άλλο για τον ιδιωτικό 

τομέα. Κάθε ερωτηματολόγιο περιείχε έναν ακριβή και σαφή ορισμό της  κοινωνικής 

οικονομίας, έτσι ώστε οι ερωτηθέντες να μπορούν να κατανοήσουν αυτήν την εναλλακτική 

οικονομία με συγκεκριμένους όρους εάν δεν είχαν προηγούμενη γνώση της. Έτσι, ο ορισμός      

που χρησιμοποιήθηκε ήταν  ο  εξής: «Η κοινωνική οικονομία είναι ένας άλλος τρόπος  

οικονομικής λειτουργίας όταν τη συγκρίνουμε με την παραδοσιακή.  Οι επιχειρήσεις 

κοινωνικής οικονομίας χαρακτηρίζονται  από: 

- Την υπεροχή των ανθρώπων και τον κοινωνικό στόχο έναντι του κεφαλαίου 

- Δημοκρατική διακυβέρνηση 

- Αλληλεγγύη 

- Επανεπένδυση των περισσότερων κερδών εντός της επιχείρησης για την επίτευξη   

των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης». 1. 

 
  

 

 

 
 

 

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

https://www.socialeconomy.eu.org/the-social-economy/
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Τα ερωτηματολόγια  αναφέρονται σε διάφορα   θέματα και οι απαντήσεις συγκεντρώθηκαν  

σύμφωνα με τα ακόλουθα θέματα: 

 
- Γενικές πληροφορίες: το μέρος αυτό   περιλαμβάνει το όνομα του  οργανισμού, τον 

αριθμό των εργαζομένων, το νομικό καθεστώς της δομής και τη θέση εργασίας του  

συνεντευξιαζόμενου· 

- Γνώση και εργασία στον  τομέα της κοινωνικής οικονομίας:  ομαδοποιεί τη γνώση 

της κοινωνικής οικονομίας και του κατά πόσον η οργάνωση λειτουργεί στο πλαίσιο 

της κοινωνικής οικονομίας ή όχι. 

- Τομέας δραστηριότητας και κοινωνική οικονομία:  το θέμα αυτό αναφέρεται στους 

τομείς δραστηριότητας  της δομής  που ερωτήθηκε για να διαπιστωθεί εάν ο τομέας 

τους σχετίζεται με την κοινωνική οικονομία και εάν υπάρχουν ευκαιρίες 

απασχόλησης, που σχετίζονται με την κοινωνική οικονομία, στην περιφέρειά τους.  

- Δικτύωση: παρέχει μια επισκόπηση της κατάστασης των  δραστηριοτήτων δικτύωσης 

και της εφαρμογής τους  στην τοπική περιοχή. 

- Οικονομικοί και ανθρώπινοι πόροι: ενημερώνει κυρίως  την κατάσταση όσον αφορά 

τους  ανθρώπινους πόρους για την προώθηση, την ανάπτυξη και την εφαρμογή της 

κοινωνικής οικονομίας, καθώς και  την εργασιακή ένταξη των μειονεκτούντων 

ομάδων εντός της οντότητας. Προστέθηκε ένα ερώτημα  για την οικονομική 

κατάσταση του ιδιωτικού τομέα. 

- Δημόσια στήριξη: αφορά  τα ειδικά σχέδια δράσης που εφαρμόζουν οι  τοπικές αρχές 

για την προώθηση της κοινωνικής οικονομίας και χρησιμοποιούνται από τον 

ιδιωτικό τομέα, καθώς και τα απαραίτητα μέτρα (π.χ. επιδοτήσεις) για τη 

δημιουργία/ανάπτυξη της οργάνωσης και/ή την ένταξη μειονεκτούντων ατόμων ή 

ομάδων.  Οι κοινωνικά  υπεύθυνες δημόσιες συμβάσεις (ΚΥΔΣ) συμμετείχαν στη 

συζήτηση μέσω της συμμετοχής και των δύο τομέων και των εμποδίων που 

αντιμετωπίζουν για την  ορθή χρήση  αυτού  του τύπου συβάσεων.  

- Εταιρική σχέση: το μέρος αυτό παρέχει πληροφορίες σχετικά με το κατά πόσον 

υπάρχει συνεργασία μεταξύ των δύο τομέων, και εάν υπάρχει προθυμία για την 

οικοδόμηση στενής εταιρικής σχέσης μεταξύ τους. 

 
Και οι δύο μορφές ερωτηματολογίων εστάλησαν στην τοπική και περιφερειακή δημόσια 

διοίκηση που συμμετείχεστο έργο: Δήμος Κατερίνης (Ελλάδα), Δήμος Alcamo (Ιταλία), 

Δήμος  Paredes (Πορτογαλία) και Δήμος του Ριμπέρα Άλτα (Ισπανία).  Επιπλέον, ζητήθηκε 

από αυτές τις δημόσιες αρχές να μεταφράσουν τα δύο ερωτηματολόγια στη δική τους 

γλώσσα, προκειμένου να προσεγγίσουν ευκολότερα τους κατοίκους της περιοχής. Όσον 

αφορά τη διάδοσή τους, κάθε εταίρος προχώρησε διαφορετικά, με βάση το σύστημα 
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δημόσιας λειτουργίας του και το τοπικό πλαίσιο.  Έτσι, το ερωτηματολόγιο θα μπορούσε να 

λάβει τη μορφή   προσωπικών συνεντεύξεων, διαδικτυακών συνεντεύξεων κ.λπ.   Συνολικά, 

η συλλογή δεδομένων για το D2.1 ανήλθε σε 92 διαφορετικά ενδιαφερόμενα μέρη στην 

Ελλάδα, την Ιταλία, την  Πορτογαλία και την  Ισπανία, συμπεριλαμβανομένων 39 από τον 

δημόσιο τομέα και 53 από το ιδιωτικό. 
 

3. Κοινωνική οικονομία σε ευρωπαϊκό επίπεδο 

 
Η ανάγκη για μια πιο κοινωνική προσέγγιση της οικονομίας έγινε πιο αισθητή κατά τη 

διάρκεια της πανδημίας και το τρέχον οικονομικό σύστημα έδειξε τους δικούς του 

περιορισμούς. Στο πλαίσιο της αύξησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), έχουν εγκριθεί πολλά 

μέτρα και έχουν ενισχυθεί οι πολιτικές για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων. 

Όσον αφορά τις ευρωπαϊκές ανάγκες και λαμβάνοντας υπόψη τις κοινωνικές, οικονομικές, 

τεχνολογικές και οικολογικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η κοινωνία αντιμετωπίζοντας, 

μια πιο ανθεκτική και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνία είναι επιθυμητή από όλα τα 

ενδιαφερόμενα μέρη για την επίτευξη ενός δίκαιου μετασχηματισμού. 

 
Η κοινωνική οικονομία έχει αποδείξει τη σημασία της στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας. Για 

παράδειγμα, πάνω από 2,8 εκατομμύρια κοινωνικές επιχειρήσεις απασχολούν περισσότερα 

από 13,6 άτομα που αντιπροσωπεύουν το 6,3% του  ενεργού πληθυσμού της  ΕΕ-282.  Όσον 

αφορά  τον αντίκτυπο στην  αγορά εργασίας και στην καθημερινή ζωή των Ευρωπαίων, η 

κοινωνική οικονομία συμβάλλει στον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και 

επίσης στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης, όπως η αξιοπρεπής εργασία και η οικονομική 

ανάπτυξη, η μείωση της φτώχειας και των ανισοτήτων, οι βιώσιμες πόλεις και 

κοινότητεςκ.λπ.  Ως εκ τούτου, η κοινωνική οικονομία θεωρείται ως μια εναλλακτική 

οικονομία που μπορεί να αντιμετωπίσει αυτές τις κύριες προκλήσεις που αναφέρθηκαν 

παραπάνω. Παρέχει επίσης κοινωνικά καινοτόμες λύσεις σε αυτά τα ζητήματα μέσω της 

δημιουργίας θέσεων εργασίας, της κοινωνικής ένταξης,της ισότιμης ένταξης μειονεκτουσών 

ομάδων και της συμβολής στην   ψηφιακή και πράσινη μετάβαση μέσω της προσφοράς 

βιώσιμων αγαθών και υπηρεσιών.  

 
Με στόχο την αντιμετώπιση των προβλημάτων που εντοπίστηκαν και την πρόταση 

κατάλληλων λύσεων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δρομολόγησε και ενέκρινε το σχέδιο δράσης 

για την  κοινωνική οικονομία (SEAP) τον Δεκέμβριο του 2021. Το σχέδιο αυτό πρέπει να 

εγκριθεί από άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ τα επόμενα χρόνια,  δεδομένου ότι περιλαμβάνει 

διάφορα  μέτρα και πολιτικές υπέρ  του τομέα  της κοινωνικής οικονομίας.  Το ευρωπαϊκό 

πλαίσιο είχε καταδείξει σαφώς μια πραγματική ανάγκη να συμπεριληφθεί η κοινωνική 
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οικονομία στις καθημερινές δραστηριότητες κάθε κράτους μέλους σε εθνικό, περιφερειακό 

και τοπικό επίπεδο. Τρεις κύριοι τομείς προσδιορίστηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο 

ΣΔΚΟ προκειμένου να τονωθεί η προώθηση και η ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας σε 

επίπεδο ΕΕ. Έχουν ως εξής: επιχειρηματικό περιβάλλον· ευκαιρίες και ανάπτυξη 

ικανοτήτων·  ευαισθητοποίηση και αναγνώριση. 

 
Πρώτον, το επιχειρηματικό περιβάλλον αφορά το συνολικό πλαίσιο σε επίπεδο ΕΕ, 

διαμορφώνοντας συνεκτικά πολιτικά και νομικά πλαίσια λαμβάνοντας υπόψη το εθνικό 

πλαίσιο, την ποικιλομορφία των νομικών μορφών που καλύπτονται από την κοινωνική 

οικονομία και τις ανάγκες. Η ενίσχυση της κοινωνικοοικονομικής κατάστασης και η δημόσια 

χρηματοδοτική στήριξη αποτελούν επίσης μέρος του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, 

προκειμένου να διευκολυνθούν οι  κοινωνικές επιχειρήσεις όσον αφορά την πρόσβαση στις 

αγορές και να συμπεριληφθούν κοινωνικοί και περιβαλλοντικοί στόχοι. Η προώθηση της 

κοινωνικής οικονομίας σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο είναι ένα άλλο σημείο που 

ανέφερε  η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  Πράγματι, η κοινωνική οικονομία είναι ένα 
 
 

2 Ενημερωτικό δελτίο: Σχέδιο δράσης για την  κοινωνική οικονομία (2021) 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1537&langId=en 
Η ΕΕ-28 περιλαμβάνει το Βέλγιο, τη Βουλγαρία, την Τσεχική Δημοκρατία, τη Δανία, τη Γερμανία, την Εσθονία, 
την Ιρλανδία, την Ελλάδα, την Ισπανία, τη Γαλλία, την Κροατία, την Ιταλία, την Κύπρο, τη Λετονία, τη 
Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, την Ουγγαρία, τη Μάλτα, τις Κάτω Χώρες, την Αυστρία, την Πολωνία, την 

Πορτογαλία, τη Ρουμανία, τη Σλοβενία, τη Σλοβακία, τη Φινλανδία, τη  Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1537&langId=en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1537&langId=en
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σημαντικό εργαλείο για την τοπική οικονομική ανάπτυξη, προκειμένου να αναζωογονηθούν 

οι ευρωπαϊκές αγροτικές περιοχές και να προωθηθεί η  βιώσιμη και ανθεκτική κοινωνία 

χωρίς αποκλεισμούς. 

 
Δεύτερον, οι  ευκαιρίες και η ανάπτυξη ικανοτήτων για τις οντότητες της κοινωνικής 

οικονομίας περιλαμβάνουν τη στήριξη των  επιχειρήσεων και την ανάπτυξη ικανοτήτων, 

καθώς οι φορείς της κοινωνικής οικονομίας έχουν επιχειρηματικά χαρακτηριστικά με  

βιώσιμη διάσταση για την ανάπτυξη θέσεων εργασίας και  ανάπτυξη.  Ιδιαίτερη έμφαση 

δίνεται στην προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας μεταξύ των νέων και 

ορισμένων ευάλωτων ομάδων, όπως οι μετανάστες, οι πρόσφυγες, οι ενήλικες χαμηλής 

ειδίκευσης, οι μετανάστες, οι πρώην κρατούμενοι, τα άτομα με  αναπηρία και άλλα άτομα 

που συχνά υφίστανται διακρίσεις στην αγορά εργασίας. Η προώθηση και η ανάπτυξη είναι 

δυνατές εφόσον εφαρμόζεται επαρκής πρόσβαση σε χρηματοδότηση σε επίπεδο ΕΕ και σε 

εθνικό επίπεδο.  Ως εκ τούτου, υπάρχει ανάγκη βελτίωσης της πρόσβασης στη 

χρηματοδότηση μέσω νέων μηχανισμών, καλύτερης κατανόησης της  μέτρησης του  

κοινωνικού αντίκτυπου και συμπλήρωσης των χρηματοδοτικών μέσων. Επιπλέον, η 

κοινωνική οικονομία και οι φορείς της συμβάλλουν στην επίτευξη δίκαιης πράσινης και 

ψηφιακής μετάβασης, προσφέροντας βιώσιμες πρακτικές και υπηρεσίες. Η ιδέα είναι να 

ενισχυθεί η κοινωνική καινοτομία και να μεγιστοποιηθεί αυτή η συμβολή με την ενίσχυση 

των πράσινων και ψηφιακών ικανοτήτων των κοινωνικών επιχειρήσεων σε περιφερειακό 

και τοπικό επίπεδο μέσω της συνεργασίας με τις  δημόσιες αρχές και των εταιρικών 

σχέσεων μεταξύ διαφορετικών τομέων. 

 
Και τρίτον, το επίκεντρο είναι η ενίσχυση της ευαισθητοποίησης  και της αναγνώρισης της  

κοινωνικής οικονομίας και των δυνατοτήτων της. Οι κύριοι στόχοι είναι η προώθηση της 

κοινωνικής οικονομίας και η αύξηση της προβολής των διαφόρων φορέων της στο κοινό, 

συμπεριλαμβανομένων των ευάλωτων ομάδων, προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο θετικός 

αντίκτυπος με την υιοθέτηση της  κοινωνικής οικονομίας στην καθημερινή εργασιακή 

ρουτίνα.  Εκτός αυτού, τα βασικά υπάρχοντα δεδομένα είναι συχνά ελλιπή ή δεν 

αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα των οντοτήτων που εργάζονται στον τομέα της 

κοινωνικής οικονομίας. Ως εκ τούτου, είναι ζωτικής σημασίας να ληφθούν πλήρη δεδομένα 

για να διευκολυνθεί η ευαισθητοποίηση και η αναγνώρισή του. 

 
Αυτοί οι τρεις κύριοι τομείς που αναφέρθηκαν παραπάνω σκιαγραφούν την ευρωπαϊκή 

προσέγγιση για την κοινωνική οικονομία και τις ανάγκες σε αυτό το επίπεδο. Εκτός αυτού, 

είναι επίσης σημαντικό να εξεταστεί η κατάσταση της κοινωνικής οικονομίαςστο 

συγκεκριμένο τοπικό πλαίσιο, προκειμένου να κατανοηθεί το τοπικό υπόβαθρο και οι 
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ιδιαίτερες ανάγκες των  διαφόρων ενδιαφερόμενων μερών που εμπλέκονται στον  τομέα 

της κοινωνικής οικονομίας για την καλύτερη  να τους αντιμετωπίσει. Αυτός είναι ο λόγος για 

τον οποίο πραγματοποιήθηκε αυτή η ανάλυση: για την καλύτερη προσαρμογή  των 

επόμενων  δράσεων του έργου  BREED, συμπεριλαμβανομένης της υλοποίησης κοινωνικών 

τοπικών αποστολών (D2.2 Έκθεση για τη διακρατική κοινωνική αποστολή) και της 

κατάρτισης τοπικών σχεδίων δράσης για την κοινωνική οικονομία  (D2.3 Επιτομή των 

κατευθυντήριων γραμμών για την ανάπτυξη των σχεδίων κοινωνικής δράσης). 
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4. Κοινωνική οικονομία σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο 

 
4.1. Γνώση και εργασία στον  τομέα της κοινωνικής οικονομίας 

 
Η  γνώση  της κοινωνικής οικονομίας αποτελεί  ουσιαστικό σημείο εκκίνησης για τις  τοπικές 

και περιφερειακές κοινότητες προκειμένου να προωθήσουν και να αναπτύξουν δράσεις 

σύμφωνα με τις αρχές αυτής της μορφής οικονομίας.   Πράγματι, οι δράσεις αυτές μπορούν 

να έχουν  θετικό αντίκτυπο, καθώς ανταποκρίνονται σε  συγκεκριμένες ανάγκες της 

κοινότητας, υποστηρίζοντας παράλληλα ένα πιο ανθεκτικό και βιώσιμο περιβάλλον 

διαβίωσης και εργασίας χωρίς αποκλεισμούς. Συνολικά, η κοινωνική οικονομία είναι 

γνωστή από τον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα στην Πορτογαλία και την Ιταλία, ενώ η 

έλλειψη ευαισθητοποίησης είναι αισθητή και στους δύο τομείς στην Ελλάδα. Μπορεί 

κανείς να διακρίνει μια κάποια διαφορά και ανομοιογένεια στην Ισπανία, δεδομένου ότι οι  

δημόσιες αρχές δηλώνουν ότι γνωρίζουν την κοινωνική οικονομία, ενώ οι περισσότεροι 

οργανισμοί του ιδιωτικού τομέα  εκδηλώνουν το αντίθετο. 

 
Οι ιδιωτικές δομές στην Ιταλία, την Πορτογαλία και οι μισές από αυτές στην Ισπανία που 

εργάζονται για την κοινωνική οικονομία επικεντρώνονται στην κοινωνική ένταξη, την ένταξη 

των ευάλωτων ατόμων στην εργασία, τη στήριξη των κοινωνικών επιχειρήσεων και την  

κοινωνική καινοτομία. Ο ιδιωτικός τομέας μπορεί να έχει  ευρύ φάσμα δράσεων λόγω  της 

συμμετοχής του δημόσιου τομέα στην Ισπανία και την Πορτογαλία στην προώθηση και 

ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Πράγματι, οι 

δημόσιες αρχές στην Πορτογαλία ισχυρίζονται ότι ασχολούνται με την κοινωνική οικονομία 

ενισχύοντας τις κοινωνικές οργανώσεις και ενώσεις με στόχο την προώθηση της ανάπτυξης 

και της συμμετοχής τους. Η κατάσταση είναι σχεδόν ίδια στην Ισπανία, με  ιδιαίτερη 

έμφαση στα ευρωπαϊκά σχέδια για τη δημιουργία και την ανάπτυξη κοινωνικών 

επιχειρήσεων.  Αν και οι δημόσιοι φορείς που είναι εξοικειωμένοι με την κοινωνική 

οικονομία δεν αποτελούν την πλειοψηφία στην Ελλάδα, δραστηριοποιούνται  στους τομείς 

της απασχόλησης των ατόμων με αναπηρία, της εκπαίδευσης, του πολιτισμού και του 

αθλητισμού. Ωστόσο, οι ιδιωτικοί οργανισμοί στην ίδια χώρα δεν επιλέγουν συγκεκριμένα 

τις δράσειςπου ακολουθούν την κοινωνική οικονομία.  

 
Υπάρχουν δύο κύριοι λόγοι για τον μεγάλο αριθμό δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την 

κοινωνική οικονομία. Το πρώτο είναι η φύση των ιδιωτικών δομών, δεδομένου ότι 

περιλαμβάνουν κυρίως κοινωνικούς συνεταιρισμούς, ενώσεις και μη κερδοσκοπικούς 

οργανισμούς στην Ιταλία και την Πορτογαλία. Ο δεύτερος λόγος είναι η γνώση της 

κοινωνικής οικονομίας.  Όταν  είναι γνωστό και κατανοητό από τις δημόσιες αρχές και τον 
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ιδιωτικό τομέα, η προώθηση και ανάπτυξη δραστηριοτήτων κοινωνικής οικονομίας 

αυξάνεται.  Ωστόσο, οι εξαιρέσεις μπορούν να συγχωνευθούν στην Ιταλία, όπου ο δημόσιος 

τομέας δεν πραγματοποιεί τόσες πολλές δράσεις στον  τομέα αυτό, αν και είναι ενήμεροι.   

Επιπλέον, ορισμένες ιδιωτικές δομές στην Ελλάδα ισχυρίζονται ότι αντιμετωπίζουν 

δυσκολίες για λόγους βιωσιμότητας, οι οποίες θεωρούνται εμπόδιο για την ανάπτυξη 

δραστηριοτήτων. 
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4.2.  Τομέας δραστηριότητας και κοινωνική οικονομία 

 
Ένα μεγάλο μέρος των ιδιωτικών φορέων, στις  τέσσερις συμμετέχουσες χώρες,  προέρχεται  

από τους τομείς της γεωργίας, του πολιτισμού, του αθλητισμού, της νεολαίας, της 

εκπαίδευσης, των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, των κοινωνικών υπηρεσιών με ορισμένες 

ιδιαιτερότητες στις τηλεπικοινωνίες, την οικοδομική βιομηχανία, τις τραπεζικές και νομικές 

υπηρεσίες (π.χ. Ελλάδα) ή την κατάρτιση,  βιομηχανία  ομορφιάς, κυκλική οικονομία (π.χ. 

Ισπανία).  Όσον  αφορά τους  δημόσιους  φορείς, εργάζονται κυρίως  στον  τομέα της 

εκπαίδευσης, των κοινωνικών υπηρεσιών και της νεολαίας. 

 
Η σημασία  των τομέων  δραστηριότητας των  ιδιωτικών και δημόσιων οργανισμών 

καταδεικνύεται  σε διάφορους κοινούς τομείς δράσης. Πρόκειται για την ανταπόκριση στις 

ανάγκες των τοπικών και περιφερειακών κοινοτήτων και, ιδίως, στις ειδικές ανάγκες της  

εργασιακής ένταξης ευάλωτων  ομάδων ή της διατήρησης και δημιουργίας δραστηριοτήτων 

για την ανάπτυξη ικανοτήτων. Επιπλέον, αναφέρονται η δημιουργία  θέσεων εργασίας, η 

προώθηση  της    κοινωνικής συνοχής και η κατάρτιση που σχετίζεται με  τον  ψηφιακό 

μετασχηματισμό, την επιχειρηματικότητα και τις  τεχνικές δεξιότητες.  Ο δημόσιος τομέας 

στην Ιταλία και την Ισπανία τονίζει επίσης  τη σημασία του ρόλου τους μέσω ευρωπαϊκών 

έργων, ευκαιριών χρηματοδότησης και της ανάπτυξης περιφερειακών και τοπικών 

πολιτικών για την προώθηση και την εφαρμογή της κοινωνικής οικονομίας μέσω χώρων και 

ευκαιριών. Επιπλέον, δίνεται έμφαση στην  ανάπτυξη της συνεργασίας των  δημόσιων 

αρχών με οργανώσεις  νεολαίας και εθελοντικές οργανώσεις στην Ελλάδα και την  

Πορτογαλία για  τη λειτουργία κοινωνικής δομής για  μειονεκτούσες ομάδες.  

 
Σε γενικές γραμμές, οι περισσότεροι φορείς που ανήκουν στον ιδιωτικό τομέα δεν 

γνωρίζουν τις επιχειρηματικές και εργασιακές ευκαιρίες στον τομέα της κοινωνικής 

οικονομίας στην περιφέρειά τους.  Μερικοί πιστεύουν ότι δεν υπάρχουν ευκαιρίες με αυτή 

την έννοια (π.χ. Πορτογαλία) ή πολύ μεγάλες ευκαιρίες (π.χ. Ισπανία, Ιταλία). Ωστόσο, 

αρκετοί τομείς δραστηριότητας θεωρούνται παγκοσμίως ευκαιρίες όπως η γεωργία, οι 

κοινωνικές υπηρεσίες, η ενέργεια, η βιοτεχνία, η κατάρτιση, ο αθλητισμός και η 

εκπαίδευση. Η δημιουργία και η ανάπτυξη  ενώσεων, συνεταιρισμών και άλλων μορφών 

θεωρούνται επίσης  ευκαιρίες  για την ένταξη των μειονεκτούντων ατόμων.  Έμφαση δίνεται 

επίσης  στη  δημιουργία επιχορηγήσεων και ανταλλαγών  απασχόλησης,  καθώς και  στην 

ανάπτυξη και εφαρμογή μεθοδολογιών για την αξιολόγηση του κοινωνικοοικονομικού 

αντίκτυπου των επιχειρήσεων και των δομών της κοινωνικής οικονομίας.  

 
Αν και υπάρχουν επιχειρηματικές και εργασιακές ευκαιρίες, οι ιδιωτικοί οργανισμοί δεν 
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σκέφτηκαν να μετατρέψουν τον επιχειρηματικό τους τομέα κατά τη διάρκεια της 

πανδημίας. Ορισμένοι έχουν κάνει εσωτερικές αλλαγές λόγω του πλαισίου υγείας, όπως  η 

εξ αποστάσεως εκπαίδευση και οι νέοι τρόποι  εργασίας (π.χ. Πορτογαλία, Ιταλία).  

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, μόνο μία ιδιωτική δομή στην Ισπανία αποφάσισε να 

προσαρμοστεί στις συνθήκες της πανδημίας και να ανοίξει ένα κατάστημα πώλησης χύμα 

προϊόντων, καθώς συγκεντρώνει σημαντικές κοινωνικές και περιβαλλοντικές αξίες. 
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Σύμφωνα με  τον δημόσιο τομέα, η  κοινωνική οικονομία προσφέρει διάφορες ευκαιρίες 

εργασίας για τις  τοπικές και περιφερειακές κοινότητες σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες. 

Πράγματι, παρέχει μια άμεση και αξιόπιστη λύση στις νέες προκλήσεις μέσω άμεσων και 

έμμεσωνπόρων στους οποίους μπορεί να βασιστεί μια δυνητικά αποτελεσματική κοινωνική 

και εργασιακή ένταξη.  Αυτό  συνεπάγεται  ευκαιρίες  απασχόλησης  χωρίς αποκλεισμούς,  

έντονη επιχειρηματικότητα, δημιουργία και ανάπτυξη συνεταιρισμών  και πρωτοβουλιών 

εργασίας στον τομέα της δημόσιας και ιδιωτικής κοινωνικής εργασίας. Ορισμένοι τομείς 

δραστηριοτήτων στην Ισπανία είναι πιθανότερο να περιλαμβάνουν ευκαιρίες απασχόλησης 

όπως η  γεωργία και η  ενέργεια. Λόγω των βιομηχανικών χαρακτηριστικών της περιοχής 

στην Πορτογαλία, πολλές ευκαιρίες περιστρέφονται στονβιομηχανικό τομέα, ιδίως στον 

τομέα των επίπλων.  Ωστόσο, μπορεί  κανείς να παρατηρήσει ότι ένα μεγάλο μέρος  του 

δημόσιου τομέα στην Ελλάδα δεν έχει  καμία γνώση για τις σχετικές ευκαιρίες  εργασίας. 

 
4.3. Δικτύωση 

 
Η δικτύωση θεωρείται απαραίτητο εργαλείο για την ανταλλαγή ιδεών, ευκαιριών και   την 

οικοδόμηση ενός σταθερού  δικτύου ανάλογα με τους  τομείς δραστηριότητας. Επιτρέπει 

επίσης  την ακριβέστερη ανάπτυξη ευνοϊκών  σχέσεων που είναι απαραίτητες για την 

προώθηση και την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας σε περιφερειακό και τοπικό 

επίπεδο. Σε γενικές γραμμές, οι συνεδρίες δικτύωσης δεν διοργανώνονται και/ή δεν 

αναπτύσσονται επαρκώς από τις τοπικές δημόσιες αρχές των τεσσάρων συμμετεχουσών 

χωρών. Αυτή η έλλειψη δικτύων αποτελεί συνεπώς κύριο εμπόδιο για την ανάπτυξη της 

κοινωνικής οικονομίας και τις επιπτώσεις της  στις περιφερειακές και τοπικές κοινότητες. 

 
Η μεγάλη πλειοψηφία των ιδιωτικών οργανισμών δεν συμμετέχουν σε δημόσιες 

πρωτοβουλίες δικτύωσης αφιερωμένες στην κοινωνική οικονομία στην Πορτογαλία, την 

Ισπανία και την Ιταλία, ενώ στην Ελλάδα κανένας δεν συμμετέχει.  Αν και πολύ λίγοι 

συμμετέχουν σε εκδηλώσεις δικτύωσης  που διοργανώνονται από τοπικούς δημόσιους 

φορείς, η έμφαση στην Ιταλία, για παράδειγμα, δίνεται ιδιαίτερα σε πρωτοβουλίες που  

προτείνονται από τον ιδιωτικό τομέα, όπως το συνέδριο "Resilea: The  community do 

business» έχοντας ως  στόχο τη δημιουργία ενός  δικτύου με στόχο την ανάπτυξη μιας 

συστημικής προσέγγισης για την κοινωνική-οικολογική ανθεκτικότητα του νησιού. Ωστόσο, 

ορισμένες εταιρικές σχέσεις μεταξύ των δύο τομέων θεωρούνται επίσης ως ευκαιρίες  

δικτύωσης (π.χ. Πορτογαλία, Ισπανία). 

 
Από την πλευρά του δημόσιου τομέα, οι φορείς στις τέσσερις χώρες δηλώνουν επίσης 
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έλλειψη συνεδριών δικτύωσης στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας. Υλοποιούνται 

ορισμένες τοπικές και περιφερειακές πρωτοβουλίες, όπως το "Paredes de Inclusão" που 

επιτρέπει τη δικτύωση (π.χ. Πορτογαλία) και την κατάρτιση και εργαστήρια (π.χ. Ισπανία).   

Επιπλέον, το BREED   θεωρείται  ως ώθηση για τη δικτύωση της  κοινωνικής οικονομίας από 

τις ελληνικές  δημόσιες αρχές.  Και οι δύο τομείς τονίζουν τον επείγοντα χαρακτήρα της 

ανάπτυξης τέτοιων πρωτοβουλιών προκειμένου  να καταστεί δυνατός ο εμπλουτισμός των 

συναντήσεων και των ανταλλαγών. 
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4.4. Οικονομικοί και ανθρώπινοι πόροι 

 
Οι ανθρώπινοι πόροι αποτελούν ουσιώδες στοιχείο της  εσωτερικής οργάνωσης κάθε 

δομής, είτε  στον ιδιωτικό είτε στον  δημόσιο τομέα.   Πράγματι, αυτή η εσωτερική πτυχή 

επιτρέπει  την ανάπτυξη δραστηριοτήτων και την επίτευξη στόχων που είχαν τεθεί 

προηγουμένως από τις οντότητες.  Επιπλέον, οι χρηματοδοτικοί πόροι αφορούν κυρίως τον 

ιδιωτικό τομέα λόγω της έλλειψης χρηματοδότησης και ορισμένων ζητημάτων που 

αφορούν τις πηγές εσόδων τους. Αυτό είναι ένα στοιχείο που πρέπει να ληφθεί υπόψη, 

καθώς έχει άμεσο αντίκτυπο στην ανθρώπινη ικανότητα των ιδιωτικών οργανισμών όσον 

αφορά  τον αριθμό των εργαζομένων, για παράδειγμα. 

 
Οι κυριότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει  ο ιδιωτικός τομέας όσον αφορά τους 

ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους είναι αρκετά δύσκολες και εξαρτώνται από  την 

εθνική κατάσταση.  Στην Πορτογαλία, μπορεί  κανείς να παρατηρήσει τις απουσίες των 

εργαζομένων, τη δυσκολία   επίτευξης κάποιας  χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και την 

εξάρτηση από  τους δικαιούχους καθώς και  από τα έργα.  Ιδιωτικοί οργανισμοί στην 

Ελλάδα ισχυρίζονται ότι οι κύριες πηγές εσόδων τους είναι από τις πωλήσεις αγαθών και 

υπηρεσιών και ορισμένες ευρωπαϊκές και εθνικές επιχορηγήσεις, ενώ αναφέρουν την 

κλιματική κρίση και την ανάπτυξη της επιχείρησης ως προκλήσεις. Όσον αφορά την Ισπανία, 

ορισμένες δομές αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην αποκατάστασητων εργαζομένων, καθώς 

οι οικονομικοί τους πόροι τρομάζουν αυτή τη στιγμή.   Οι ιδιωτικές δομές στην Πορτογαλία, 

την Ιταλία και την Ελλάδα, καθώς και οι  δημόσιες αρχές στην Πορτογαλία, δεν  απασχολούν 

άτομα που βρίσκονται σε ευάλωτη κατάσταση.  Εκτός αυτού, σε ορισμένους ιδιωτικούς 

οργανισμούς στην Ισπανία, μπορεί κανείς να παρατηρήσει νέους, γυναίκες άνω των 45 

ετών, άτομα από την οικογένεια που ζουν σε υποβαθμισμένες περιοχές και μετανάστες. Η 

κατάσταση φαίνεται να είναι πιο θετική στον δημόσιο τομέα στην Ιταλία, την Ισπανία και 

την Ελλάδα, καθώς ορισμένες δομέςεπιτρέπουν την επαγγελματική ένταξη των 

μειονεκτουσών ομάδων, ιδίως των  ατόμων με ειδικές ανάγκες. 

 
Συνολικά, οι δημόσιοι φορείς στις τέσσερις  συμμετέχουσες χώρες δεν  διαθέτουν 

συγκεκριμένο υπάλληλο που να ασχολείται με την κοινωνική οικονομία ούτε οι εργαζόμενοι 

γνωρίζουν αυτές τις πληροφορίες. Ωστόσο, ορισμένες υπηρεσίες τοπικών και 

περιφερειακών αρχών εργάζονται για την κοινωνική οικονομία. Τα τμήματα αυτά  μπορεί 

να είναι το Τμήμα Κοινωνικής Δράσης (π.χ. Πορτογαλία) ή το Τμήμα  Οικονομικής 

Προώθησης, το Τμήμα Απασχόλησης, Κατάρτισης και Επιχειρηματικότητας (π.χ. Ισπανία) ή    

Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Κατερίνη (π.χ. Ελλάδα) που συμβάλλουν στην   



D2.1: Συλλογή και ανάλυση δεδομένων για προκαταρκτική ανάλυση πλαισίων 
αναφοράς 

BREED Έργο | Grant Agreement n. 101074094 — BREED — SMP-COSME-2021-RESILIENCE 

Η στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας δημοσίευση δεν αποτελεί έγκριση των 
περιεχομένων της. που αντικατοπτρίζουν τις απόψεις μόνο των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν έχει καμία ευθύνη για 
οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

 

 

κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη. Η ύπαρξη ενός δημόσιου λειτουργού σε θέματα 

κυρίως της κοινωνικής οικονομίας θα μπορούσε πράγματι να είναι χρήσιμη και θεωρείται 

θετικό σημείο για την προώθηση ενός καλύτερου δυναμισμού μεταξύ των τομέων και την 

περαιτέρω ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας. Ωστόσο, υπάρχουν προειδοποιήσεις ότι οι 

τρέχουσες συνθήκες δεν επιτρέπουν τη δημιουργία μιας τέτοιας θέσης  λόγω της 

πολυπλοκότητας των κανονισμών (π.χ. Ιταλία) και του  μικρού  μεγέθους της οντότητας  και 

της αντίστοιχης κάλυψης  περιοχή (π.χ. Πορτογαλία). 
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4.5. Δημόσια στήριξη 

 
Λόγω της νομικής φύσης των ιδιωτικών δομών και των  δυσκολιών  τους  όσον αφορά τους 

οικονομικούς  πόρους, η δημόσια στήριξη είναι μία από τις σημαντικότερες ευκαιρίες για 

όσους επιθυμούν να προωθήσουν και να αναπτύξουν δραστηριότητες. Συνολικά, οι 

περισσότερες δημόσιες αρχές δεν διαθέτουν ειδικό σχέδιο δράσης  για την προώθηση της 

κοινωνικής οικονομίας, αν και σε τοπικό επίπεδο στην Ισπανία και την  Πορτογαλία, αυτό 

είναι πολύ πιο ανεπτυγμένο.  Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εγκάρσια πτυχή, στη 

δημιουργία θέσεων απασχόλησης και στην επιθυμία επίτευξης ενός πιο βιώσιμου 

οικονομικού και κοινωνικού μοντέλου. Επιπλέον, πολλά μέτρα  στήριξης, 

συμπεριλαμβανομένων των χρηματοδοτικών,    εφαρμόζονται  στα εν λόγω εδάφη.    

Στοχεύουν στη δημιουργία  κοινωνικών επιχειρήσεων, στην επαγγελματική ένταξη   

ευάλωτων  ομάδων, στην επιχειρηματικότητα, αλλά και σε συγκεκριμένους τομείς 

δραστηριοτήτων όπως η ανακύκλωση, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η  κατάρτιση.  

Αν και  προτείνονται  μέτρα  για τη στήριξη της ανάπτυξης οργανώσεων και/ή της 

απασχόλησης ευάλωτων ατόμων, η πλειονότητα του ιδιωτικού τομέα δεν λαμβάνει στήριξη 

στην Ιταλία, την Πορτογαλία και την Ελλάδα. Από την άλλη, οι ισπανικές δομές 

εξακολουθούν να δίνουν προσοχή στις δημόσιες επιχορηγήσεις και τις προτάσεις  της ΕΕ, 

των εθνικών και περιφερειακών δημόσιων αρχών. Λόγω   έλλειψης υποστήριξης, οι 

ιδιωτικοί οργανισμοί στην Ιταλία διαφοροποιούν τις  πηγές εσόδων τους επιλέγοντας 

ιδιωτικά κεφάλαια. 

 
Όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις, οι εργαζόμενοι στον δημόσιο τομέα δεν γνωρίζουν 

εάν η οντότητά τους προσφέρει αυτήν την εναλλακτική σύμβαση στην Πορτογαλία και την 

Ισπανία, ενώ η πλειονότητα αυτών δεν συμμετέχει στην Ιταλία. Επιπλέον, είναι σημαντικό 

να υπογραμμιστεί ότι ένα μεγάλο ποσοστόστην Ελλάδα δεν είναι εξοικειωμένο με τον όρο 

«κοινωνικά υπεύθυνες δημόσιες συμβάσεις». Ωστόσο, μπορεί κανείς να αναφέρει 

ορισμένες περιπτώσεις όπου έχει χρησιμοποιηθεί στην Ισπανία. Η δήλωση αυτή αντιστοιχεί 

στην κατάσταση που αναφέρει  ο ιδιωτικός  τομέας.  Πράγματι, ο ιδιωτικός τομέας δεν έχει 

κατά  κύριο λόγο συμμετάσχει και/ή κερδίσει συμβάσεις αποκλειστικής ανάθεσης  στις 

ΚΥΔΣ, αλλά ορισμένοι ενδέχεται να συμμετάσχουν στην εφαρμογή ενός προγράμματος για 

τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης (π.χ. Ισπανία). Όσον αφορά τις δυνατότητες 

χρησιμοποίησης αυτής της μορφής δημοσίων συμβάσεων στο εγγύς μέλλον, η έλλειψη 

γνώσης της παρατηρείται κυρίως στις τέσσερις χώρες, αν και ο δημόσιος τομέας στην Ιταλία  

συμφωνεί έντονα με τη χρήση της. 
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Τα εμπόδια δεν καθιστούν απαραίτητα εύκολη τη συμμετοχή σε ΚΥΔΣ. Μπορεί κανείς να 

παρατηρήσει ότι ο εντοπισμός των δυσκολιών διαφέρει μεταξύ του ιδιωτικού και του 

δημόσιου τομέα.   Πράγματι, η γραφειοκρατία αναγνωρίστηκε ως το μεγαλύτερο εμπόδιο 

για τη συγκεκριμένη συμμετοχή λόγω έλλειψης κατανόησης και αβεβαιότητας, ενώ ο 

δημόσιος τομέας αναγνώρισε την έλλειψη γνώσεων επί του θέματος.  Για τα άλλα εμπόδια  

που    εντοπίζονται από  τον ιδιωτικό τομέα, η γραφειοκρατία ακολουθείται από έλλειψη 

γνώσεων, νομικά εμπόδια και τον χρόνο που δαπανάται.  Όσον αφορά  τον δημόσιο τομέα, 

οι δυσκολίες προέρχονται από τη νομοθεσία και την κουλτούρα, αλλά πηγάζουν και από 

μια δημοσιονομική αντένδειξη και την αντίληψη του κοινού (π.χ. Πορτογαλία), την έλλειψη 

ανθρώπινων πόρων (π.χ. Ελλάδα) και το είδος των δραστηριοτήτων και την έλλειψη 

δικτύωσης (π.χ. Ιταλία). Τα στοιχεία αυτά δεν επιτρέπουν κατ' ανάγκη την περαιτέρω 

προώθηση και ανάπτυξη των κοινωνικά υπεύθυνων συμβάσεων. 

 
4.6. Συνεργασία 

 
Η εταιρική σχέση είναι ένα άλλο στοιχείο που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη όταν πρόκειται 

για την υλοποίηση δράσεων για την προώθηση και την ανάπτυξη ενός συγκεκριμένου 

θέματος. Πράγματι, προσφέρει διευκολύνσεις, γνώσεις και μεγαλύτερο αντίκτυπο που θα 

ήταν απαραίτητο για την κοινωνική οικονομία. Η συνεργασία μεταξύ του δημόσιου και του 

ιδιωτικού τομέα εξακολουθεί να είναι γενικά δύσκολη στις συμμετέχουσες χώρες. Αν και οι 

εταιρικές σχέσεις δημιουργούνται  και αναπτύσσονται μέσω προγραμμάτων και έργων, η 

πλειονότητα των ιδιωτικών οργανισμών δεν συνεργάζεται με περιφερειακούς και τοπικούς 

δημόσιουςφορείς στην Πορτογαλία, την Ιταλία και την Ισπανία. Όσον αφορά τις δομές του 

ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα, καμία από αυτές δεν έχει συνεργαστεί ούτε συνεργάζεται επί 

του παρόντος  με τις δημόσιες αρχές.  Η  έλλειψη πληροφόρησης σχετικά με τη γνώση μιας 

πιθανής εταιρικής  σχέσης ισχύει και για τους δύο τομείς στην Ελλάδα. 

 
Όσον αφορά τον δημόσιο τομέα, η κατάσταση είναι διαφορετική, καθώς  η πλειονότητα 

των δημόσιων φορέων δηλώνουν ότι συνεργάζονται με ιδιωτικές δομές στον τομέα της 

κοινωνικής οικονομίας, ιδίως μέσω της  αγοράς βιώσιμων  προϊόντων (π.χ. Πορτογαλία) και 

της προώθησης έργων και προγραμμάτων  καθώς και στήριξη σε συνεταιρισμούς, για 

παράδειγμα (π.χ. Ισπανία). Από την άλλη, η Ιταλία βρίσκεται στη μέση οδό, καθώς  οι  

περισσότερες δημόσιες αρχές  επεσήμαναν  την απουσία εταιρικών σχέσεων με τον 

ιδιωτικό τομέα, ενώ στην Ελλάδα δεν αναφέρεται καμία συνεργασία  ή οι εργαζόμενοι δεν  

γνωρίζουν αν μια τέτοια  εταιρική σχέση έχει αναπτυχθεί στην περιοχή  τους. 

 
Συνολικά, ο ιδιωτικός και ο δημόσιος τομέας επιθυμούν να συνεχίσουν τις διάφορες 
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εταιρικές σχέσεις τους στην Πορτογαλία και την  Ισπανία.  Ως εκ τούτου,   υπάρχει ισχυρή 

βούληση και  από τις  δύο πλευρές να προωθήσουν και να  αναπτύξουν την κοινωνική 

οικονομία στις κοινότητές τους.  Πράγματι, οι ιδιωτικές  και δημόσιες δομές γνωρίζουν καλά 

ότι μια στενή συνεργασία θα ήταν περισσότερο από επωφελής για την κάλυψη των 

αναγκών των κοινοτήτων και την ανταλλαγή  ορθών πρακτικών και γνώσεων.  Ως εκ τούτου, 

αυτή η εταιρική σχέση θα  στηρίξει περαιτέρω και θα ενθαρρύνει βιώσιμους στόχους. Στο 

ιταλικό πλαίσιο, ο ιδιωτικός τομέας είναι ανοικτός στην περαιτέρω ανάπτυξη της εταιρικής 

σχέσης του με τις τοπικές και περιφερειακές δημόσιες διοικήσεις για την υλοποίηση 

βιώσιμων και χωρίς αποκλεισμούς δράσεων και την αύξηση των ευκαιριών για την 

ανάπτυξη. Αν και η πλειοψηφία  τους είναι επίσης υπέρ  της ανάπτυξης αυτής της  

συνεργασίας, υπάρχει  κάποια  απροθυμία όσον αφορά τους όρους της εταιρικής σχέσης. Η 

κατάσταση στην Ελλάδα είναι αρκετά διαφορετική καθώς η προσοχή είναι από τον ιδιωτικό 

τομέα ενώ οι δημόσιες αρχές είναι πρόθυμες να ξεκινήσουν συνεργασία λόγω  της 

ευελιξίας και της  αποτελεσματικότητας των ιδιωτικών δομών για να  επίτευξη θετικού 

αντίκτυπου.  
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5. Μια εθνική επισκόπηση 

 
5.1. Ελλάδα 

 
Στο πλαίσιο αυτής της έκθεσης, συνολικά, πραγματοποιήθηκαν 13 συνεντεύξεις με τον 

δημόσιο τομέα και 14 με τον ιδιωτικό τομέα από τον Δήμο Κατερίνης. Ο ιδιωτικός τομέας 

περιλάμβανε κυρίως   διάφορους οργανισμούς    , όπως τραπεζικά ιδρύματα, ξενοδοχεία  

και μικρομεσαίες  επιχειρήσεις. Προέρχονται κυρίως από την οικοδομική βιομηχανία, την 

εκπαίδευση, τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, τη βιομηχανία μηχανημάτων, τις νομικές και 

τραπεζικές υπηρεσίες και τις τηλεπικοινωνίες. Για τον δημόσιο τομέα, προέρχονται από τον 

δήμο  Κατερίνης, το πανεπιστήμιο, τον διαχειριστή δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας 

κ.λπ. 

 
Συνολικά,  το 61,5% του δημόσιου τομέα  δεν   είχε  γνώση της κοινωνικής οικονομίας, ενώ 

ο τελευταίος είναι λιγότερο  γνωστός στον   ιδιωτικό τομέα με ποσοστό 78,6%.   Μπορεί 

κανείς να παρατηρήσει ότι η κοινωνική οικονομία   ορίστηκε ως μια εναλλακτική μορφή 

οικονομίας, μια επιχειρηματικότητα που εξίσου περιλαμβάνει και παρέχει ευκαιρίες 

απασχόλησης σε όλες τις κοινωνικές ομάδες, μια αλληλέγγυα οικονομία που δεν   θέτει το 

κέρδος ως δικό της στόχο ή μια οικονομία που καλύπτει τις ανάγκες του ασθενέστερου 

κοινωνικού στρώματος. Όσον αφορά την εργασία με την κοινωνική οικονομία, έχει 

παρατηρηθεί σαφής διαφορά μεταξύ των δύο τομέων. Ο ιδιωτικός τομέας δεν ασχολείται 

με την κοινωνική οικονομία. Οι αρχές της επιχειρηματικής ηθικής είναι αρκετά παρόμοιες 

με  τις αξίες της κοινωνικής οικονομίας, αλλά  οι λόγοι βιωσιμότητας, η έλλειψη γνώσης  και 

το πεδίο εφαρμογής της εταιρείας αναφέρονται ως βασικά ζητήματα.  Η κατάσταση είναι 

διαφορετική στον δημόσιο τομέα, καθώς ορισμένοι εργάζονται για την απασχόληση 

ατόμων με αναπηρίες, την κοινωνική κλινική και το συμβουλευτικό κέντρο για 

κακοποιημένες γυναίκες. 

 
Οι τομείς δραστηριότητας των ιδιωτικών και δημόσιων δομών μπορούν να είναι σημαντικοί 

για την κοινωνική οικονομία μέσω της ενσωμάτωσης της εργασίας σε μειονεκτούσες 

ομάδες.   Αυτή η ένταξη μπορεί να περιλαμβάνει ανειδίκευτους εργαζόμενους, άτομα με 

αναπηρίες, Ρομά, μετανάστες και πρόσφυγες.  Αυτό είναι δυνατό μέσω της στενής 

συνεργασίας εταιρειών και κοινωνικών επιχειρήσεων, της δημιουργίας τοπικών δικτύων 

κοινωνικής αλληλεγγύης και της συμμετοχής εθελοντικών οργανώσεων. Ως εκ τούτου, η 

ιδέα είναι να παρασχεθούν οι απαραίτητοι πόροι για τη βελτίωση της ζωής και της 

ποιότητας ζωής αυτών των ατόμων.  Συνήθως,  οι δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς δεν 

γνωρίζουν τις ευκαιρίες εργασίας στην  περιοχή  τους. 
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Όσον αφορά τις πρωτοβουλίες δικτύωσης, μπορεί κανείς να παρατηρήσει ότι δεν 

υλοποιούνται πολλές δραστηριότητες δικτύωσης από τις δημόσιες αρχές και αυτή η 

έλλειψη δικτύωσης αντικατοπτρίζεται στον ιδιωτικό τομέα. Ωστόσο, το BREED θεωρείται ως 

ώθηση για την υλοποίηση δραστηριοτήτων και ως ευκαιρία δικτύωσης για τους φορείς της 

κοινωνικής οικονομίας. Όσον αφορά τους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους, ο 

ιδιωτικός τομέας επιβεβαιώνειότι οι πηγές των εσόδων του προέρχονται από τις πωλήσεις 

αγαθών και υπηρεσιών και από ορισμένες ευρωπαϊκές και εθνικές επιχορηγήσεις.  Μπορεί 

κανείς να σημειώσει ότι ένας αξιωματικός  είναι δεν ασχολείται αποκλειστικά με την 

κοινωνική οικονομία. Όσον αφορά την ένταξη των μειονεκτουσών ομάδων στην εργασία, 

δεν εμφανίζεται στον ιδιωτικό τομέα, ενώ παρατηρείται διαφορά στον δημόσιο τομέα , 

δεδομένου ότι τα άτομα με αναπηρίες μπορεί να έχουν νόμο περί απασχόλησης. 

 
Συνολικά, τα μέτρα δημόσιας στήριξης για τη δημιουργία και την ανάπτυξη κοινωνικών 

επιχειρήσεων είναι διαθέσιμα μέσω προγραμμάτων κοινωνικών  παροχών και 

ασφαλιστικών εισφορών για την ένταξη των ευάλωτων ομάδων  στην αγορά εργασίας, 

ιδίως των ατόμων με αναπηρίες.  Μολονότι έχουν τεθεί σε εφαρμογή ορισμένα μέτρα, ο 

ιδιωτικός τομέας δεν έλαβε επιχορηγήσεις και στήριξη.  Επιπλέον, οι ΚΥΔΣ δεν 

χρησιμοποιούνται από τις δημόσιες διοικήσεις και τους ιδιωτικούς οργανισμούς.   Ο 

συνδυασμός της γραφειοκρατίας και της έλλειψης γνώσης  είναι τα βασικά στοιχεία που 

περιορίζουν τη δέσμευση και καθιστούν τη διαδικασία δύσκολη και χρονοβόρα. Τα άλλα 

στοιχεία ήταν τα  εξής: νομικό εμπόδιο, έλλειψη  ανθρώπινων πόρων και πολιτιστικά 

εμπόδια. 

 
Τέλος, στον τομέα της συνεργασίας, οι δύο τομείς δεν συνεργάζονται στενά, αλλά 

επιδεικνύουν κάποιο βαθμό προθυμίας για την έναρξη συνεργασίας. Αυτό έχει ως στόχο να 

δημιουργήσει μεγαλύτερο αντίκτυπο στην κοινωνία λόγω της ευελιξίας και της 

αποτελεσματικότητας του ιδιωτικού τομέα για την επίτευξη βιώσιμων αποστολών.  Αν και 

μπορεί  κανείς να παρατηρήσει μια θετική πτυχή για τη  μελλοντική συνεργασία,  

εξακολουθεί να υπάρχει ένα ορισμένο επίπεδο δυσπιστίας από την πλευρά  ορισμένων 

ιδιωτικών οργανισμών.  

 
5.2. Ιταλία 

 
Συνολικά 21 άτομα ερωτήθηκαν από τον δήμο του Alcamo, 12 από τον ιδιωτικό τομέα και 9 

από τον δημόσιο τομέα  , όπως τοπικούς δημόσιους φορείς και τοπικά σχολεία.  Οι τομείς 

δραστηριότητάς τους είναι κυρίως οι κοινωνικές υπηρεσίες, το περιβάλλον και η εδαφική 
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προστασία. Μεταξύ των ιδιωτικών δομών, βρίσκουμε κυρίως συνεταιρισμούς, μη 

κερδοσκοπικές οργανώσεις, μη αναγνωρισμένες ενώσεις και μικρές και μεσαίες 

επιχειρήσεις.  Οι δραστηριότητες τους   αφορούν τη γεωργία, τη νεολαία, την εκπαίδευση, 

τον αθλητισμό, τον πολιτισμό και το  δίκαιο εμπόριο. 

 
Συνολικά, η κοινωνική οικονομία είναι γνωστή στους ιδιωτικούς οργανισμούς με ποσοστό 

91,67% και επίσης στους δημόσιους φορείς με 88,90%.   Ορίζεται ως  απάντηση σε 

συγκεκριμένες ανάγκες και προκλήσεις ή ως οικονομική δραστηριότητα γενικού 

συμφέροντος, συμπεριλαμβανομένων κοινωνικών ρητρών και κοινών αξιών και 

δεοντολογικών αρχών.  Λόγω της   φύσης των ιδιωτικών δομών, οι περισσότεροι εργάζονται 

στην  κοινωνική οικονομία.  Πράγματι, το έργο αυτό   χαρακτηρίζεται  από τη στήριξη των 

κοινωνικών επιχειρήσεων, την ένταξη των μειονεκτούντων ατόμων, τη δημιουργία  θέσεων 

εργασίας, το δίκαιο εμπόριο, την ευαισθητοποίηση και την κατάρτιση. Ορισμένοι που δεν 

εργάζονται σε αυτόν τον τομέα εξηγούν οργανωτικές δυσκολίες. Όσον αφορά τον δημόσιο 

τομέα, οι μισοί δεν γνωρίζουν ακριβώς εάν οι δημόσιοι φορείς ασχολούνται με την 

κοινωνική οικονομία, αλλά για τις   σχετικές δομές, το έργο επικεντρώνεται στα άτομα με 

αναπηρίες και η κοινωνική ένταξη διαφόρων ομάδων, καθώς και ο τομέας δραστηριότητάς 

τους , θα μπορούσαν να είναι συναφείς  με την παροχή δημόσιων πόρων και τη δημιουργία 

περισσότερων εταιρικών σχέσεων με συνεταιρισμούς. 

 
Όσον αφορά τις ευκαιρίες απασχόλησης για την κοινωνική οικονομία στην περιοχή, οι 

τοπικές δημόσιες   αρχές δηλώνουν ότι ο τρίτος τομέας αποτελεί ουσιαστικό μέρος των 

ευκαιριών, ακολουθούμενος από τη δημιουργία νεοσύστατων επιχειρήσεων για την 

ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα στην πράσινη οικονομία και τη δημιουργία θέσεων 

εργασίας.  Ο  ιδιωτικός τομέας έχει  ανάμικτη άποψη  για τις επιχειρηματικές και 

εργασιακές ευκαιρίες.  Πράγματι, ορισμένοι  δεν γνωρίζουν τις ευκαιρίες στον τομέα της  

κοινωνικής οικονομίας, ενώ άλλοι διεκδικούν ευκαιρίες σε τομείς όπως η γεωργία, ο 

τουρισμός και άλλες μορφές υπηρεσιών σε οικογενειακές γεωργικές εκμεταλλεύσεις. 

Πολλοί δεν προσηλυτίστηκαν ή δεν σκέφτηκαν να μετατρέψουν τον τομέα δραστηριότητάς 

τους, μετά την πανδημία, καθώς δεν έβλεπαν το νόημα και οι δραστηριότητές τους είχαν 

ήδη ξεκινήσει εδώ και αρκετές δεκαετίες.  Ωστόσο, υπήρξε μια περίπτωση όπου ένας 

βιομηχανικός τομέας προχώρησε σε συμβουλευτικές υπηρεσίες και άλλοι απλώς 

τροποποίησαν τη δομή τους για να συμπεριλάβουν κοινωνικές αρχές. 

 
Όσον αφορά τη  δικτύωση, ο ιδιωτικός τομέας δεν  συμμετέχει  γενικά σε συνεδρίες που  

διοργανώνονται από δημόσιους φορείς, αλλά θα  ενδιαφερόταν. Ορισμένες ιδιωτικές δομές 

αναλαμβάνουν από μόνες τους την πρωτοβουλία να συναντήσουν πιθανούς παράγοντες και 
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όσοι συμμετέχουν αισθάνονται ότι  υπάρχει ανάγκη περαιτέρω ανάπτυξής τους.  Αυτή η 

κατάσταση αντικατοπτρίζεται  μεταξύ των δημόσιων οργανισμών, καθώς δεν  προτείνουν 

απαραίτητα τέτοιες πρωτοβουλίες, αλλά έχουν αρκετά κίνητρα για να το κάνουν. Όσον 

αφορά τους ανθρώπινους πόρους, ο δημόσιος τομέας δεν διαθέτει υπεύθυνο για την 

κοινωνική οικονομία, αλλά θεωρείται χρήσιμος με μεγάλη απροθυμία λόγω της 

πολυπλοκότητας των κανονισμών. Όσον αφορά τους εργαζόμενους σε μειονεκτική θέση με 

συμβάσεις, ορισμένοι δημόσιοι φορείς τους απασχολούν, αλλά η κατάσταση είναι 

διαφορετική στον  ιδιωτικό τομέα, καθώς η πλειονότητα  όχι. 

 
Οι δημόσιες αρχές δεν προτείνουν σχέδιο δράσης που να περιλαμβάνει μέτρα για την 

προώθηση της κοινωνικής οικονομίας στην περιφέρειά τους.  Αν και  προτείνονται  

επιδοτήσεις για  την ένταξη των ευάλωτων ατόμων και τη δημιουργία και ανάπτυξη 

κοινωνικών επιχειρήσεων,εξακολουθεί να υπάρχει έλλειψη ευκαιριών και γνώσεων εκ 

μέρους των δημόσιων αρχών. Σε γενικές γραμμές, ο ιδιωτικός τομέας δεν λαμβάνει 

δημόσια οικονομική στήριξη και στρέφεται σε ιδιωτικούς χρηματοδότες, όπως ιδρύματα και 

θρησκευτικές οργανώσεις. Επιπλέον, δεν έχουν συμμετάσχει ή/και δεν έχουν κερδίσει 

συμβάσεις αποκλειστικής ανάθεσης σε ΚΥΔΣ. Αυτή η κατάσταση συμβαίνει επίσης στους 

δημόσιους φορείς με έλλειψη γνώσης σχετικά με αυτό το σημείο, αλλά  θα ήθελαν να το  

χρησιμοποιήσουν λαμβάνοντας υπόψη τις  προσεκτικές συνθήκες και τις δυσκολίες στους 

κανονισμούς.  Άλλα εμπόδια ήταν τα πολιτιστικά εμπόδια, το είδος των δραστηριοτήτων και 

η έλλειψη  παρουσίασης από τα μέσα  μαζικής ενημέρωσης.   Όσον αφορά  τον ιδιωτικό 

τομέα, οι κύριες  δυσκολίες πρόσβασης σε  αυτό το είδος  προμηθειών είναι  η έλλειψη 

γνώσεων, η  γραφειοκρατία και τα  νομικά εμπόδια.  Η γραφειοκρατία περιπλέκει την 

υποβολή  προτάσεων καθώς την καθιστά  πολύ επίκαιρη. Μερικές φορές είναι αργή και 

επίσης ασαφής και αβέβαιη σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα εφαρμοστούν οι 

υπηρεσίες. 

 
Η συνεργασία μεταξύ του δημόσιου και του  ιδιωτικού τομέα  δεν αναπτύσσεται και δεν 

υπάρχει σχεδόν καθόλου  στον  τομέα της κοινωνικής οικονομίας.  Ορισμένες  ιδιωτικές 

δομές αναδεικνύουν τις ανάγκες για να το έχουν και καλύπτουν αυτό το κενό με 

συνεργασίες με τον ιδιωτικό τομέα, αλλά αυτό δεν θεωρείται αρκετό. Οι οργανισμοί που 

συνεργάζονται με τις  δημόσιες αρχές συνεργάζονται σε ορισμένα έργα για την ευημερία 

και την υγεία. Και οι δύο τομείς τάσσονται γενικά υπέρ της συνεργασίας προκειμένου να 

αποκτηθούννέες δεξιότητες, να εφαρμοστούν οδηγίες  για την αειφόρο και χωρίς 

αποκλεισμούς ανάπτυξη, να αυξηθούν οι ευκαιρίες της κοινότητας και να ανταποκριθούν 

στις ανάγκες των κοινοτήτων και των μειονεκτουσών ομάδων.  Ωστόσο, ορισμένοι δημόσιοι 

φορείς εξακολουθούν να είναι απρόθυμοι, ιδίως όσον αφορά τους όρους της εταιρικής 
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σχέσης και, από την πλευρά του ιδιωτικού τομέα, το λειτουργικό σύστημα των δημόσιων 

αρχών δημιουργεί  δυσκολίες στη  συνεργασία. 

 
5.3. Πορτογαλία 

 
Η συλλογή δεδομένων πραγματοποιήθηκε από τον δήμο Paredes, συμπεριλαμβανομένων 

12 ερευνών από τον ιδιωτικό τομέα και 5 από τον δημόσιο τομέα. Μη κερδοσκοπικές 

οργανώσεις   και ενώσεις, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, συνεταιρισμοί, μεμονωμένες  

εταιρείες,   ιδιωτικά ιδρύματα συμμετείχαν ως ιδιωτικός τομέας στην υλοποίηση  αυτής της 

έκθεσης.  Οι δραστηριότητες  τους  βασίζονται κυρίως στη γεωργία, την 

κλωστοϋφαντουργία, τις κοινωνικές υπηρεσίες, την εκπαίδευση, την κατάρτιση, την παροχή 

συμβουλών, τη λατρείακαι τον αθλητισμό. Όσον αφορά τον δημόσιο τομέα, είναι δημόσιοι 

φορείς, συμβούλια και ιδρύματα και ασχολούνται με την εκπαίδευση, τη διαχείριση και την 

προώθηση και προστασία των παιδιών και των  νέων. 

 
Οι φορείς του δημόσιου τομέα έχουν γνώση της κοινωνικής οικονομίας που αναδεικνύει τις 

κοινωνικές και οικονομικές δραστηριότητες για το γενικό συμφέρον της κοινωνίας και τη 

βιώσιμη ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Οι δημόσιοι φορείς ισχυρίζονται ότι εργάζονται στον 

τομέα της κοινωνικής οικονομίαςμέσω της υποστήριξης κοινωνικών ενώσεων. Όσον αφορά 

τον ιδιωτικό τομέα, η κοινωνική οικονομία δεν αποτελεί επίσης ανακάλυψη, δεδομένου ότι 

ορίζεται ως απάντηση σε διάφορες προκλήσεις, ιδίως στον κοινωνικό αποκλεισμό. Ο 

τομέας αυτός ασχολείται ιδιαίτερα με την καινοτομία και τα  προσόντα του κοινωνικού 

τομέα, την κοινωνική επιχειρηματικότητα και την  κοινωνική ένταξη. 

 
Έτσι, οι ιδιωτικοί φορείς δηλώνουν ότι έχουν θετικό αντίκτυπο λαμβάνοντας υπόψη τις 

ανάγκες της  κοινότητας, παρέχοντας κοινωνικές απαντήσεις για ευάλωτες ομάδες, 

προσφέροντας εκπαίδευση σε ψηφιακές, επιχειρηματικές και τεχνικές δεξιότητες και 

αναπτύσσοντας τις δραστηριότητές τους μέσω της δημιουργίας  θέσεις εργασίας και την 

προώθηση της κοινωνικής συνοχής. Όσον αφορά τον δημόσιο τομέα, διασφαλίζει τον 

αντίκτυπο με έμφαση στη νεολαία και την ενεργό προώθηση της αλληλεγγύης, 

προκειμένου να συμβάλει  στην οικονομική 
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και κοινωνική ανάπτυξη της κοινωνίας. Ο βιομηχανικός χαρακτήρας της περιοχής με τη 

θέση πολλών εργοστασίων θεωρείται ευκαιρία εργασίας για δημόσιους φορείς. Ωστόσο, η 

θέση του ιδιωτικού τομέα για το σημείο αυτό δεν είναι ομόφωνη. Οι δομές που διεκδικούν 

ευκαιρίες εργασίας απαριθμούν την εκπαίδευση, την κατάρτιση και τον αθλητισμό.  Στον  

τομέα της κοινωνικής οικονομίας στην περιφέρεια, ο   ιδιωτικός τομέας εντοπίζει πολλές 

δυνατότητες, όπως η  κατάρτιση των παιδιών και των νέων, η δημιουργία θέσεων εργασίας  

ευκαιρίες, την ανάπτυξη των ενώσεων και την τοπική παραγωγή. Καμία από τις εταιρείες 

δεν έχει αλλάξει τον τομέα δραστηριότητάς της λόγω της πανδημίας, αλλά έχουν γίνει 

ορισμένες εσωτερικές αλλαγές  στις μεθόδους εργασίας και στην  εξ αποστάσεως 

κατάρτιση. 

 
Όσον αφορά τη δικτύωση, ο δημόσιος τομέας υλοποιεί πρωτοβουλίες για την προώθηση 

της ανάπτυξης της κοινωνικής οικονομίας στην περιοχή μέσω έργων όπως το "Paredes de 

Inclusão" στον τομέα της ισότητας, του αθλητισμού και της υγείας. Ωστόσο, η μεγάλη 

πλειονότητα των ιδιωτικών οργανισμών δεν συμμετέχουν σε αυτές τις στιγμές  δικτύωσης.  

Ωστόσο, ορισμένες από  αυτές  συμμετέχουν σε πρωτοβουλίες που προτείνουν οι δημόσιες 

αρχές μέσω εταιρικών σχέσεων και εκστρατειών για την καταπολέμηση της φτώχειας και 

του κοινωνικού αποκλεισμού. Όσον αφορά τους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους 

στον ιδιωτικό τομέα,   δόθηκε  έμφαση στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν  οι οργανισμοί, 

όπως οι πηγές εσόδων και η αναζήτηση  χορηγών.  Ορισμένοι ιδιωτικοί και δημόσιοι 

οργανισμοί απασχολούν μειονεκτούντα άτομα για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης. 

Εκτός αυτού, οι περισσότεροι   δημόσιοι φορείς δεν  έχουν έναν αξιωματικό  που  εργάζεται  

στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας, αλλά μερικοί έχουν ένα τμήμα αφιερωμένο στην  

κοινωνική δράση.  Η δημιουργία αυτής της  θέσης εργασίας  γίνεται  αντιληπτή  από την 

πλειοψηφία, καθώς θα μπορούσε να είναι χρήσιμη για την  περαιτέρω τόνωση  των 

σχέσεων μεταξύ των οργανισμών και την προώθηση της κοινωνικής οικονομίας, αν και 

ορισμένες αναφέρουν δυσκολίες όπως  γεωγραφικές περιοχές και το μικρό μέγεθος των 

δημόσιων τοπικώνεπιχειρήσεων. 

 
Τα σχέδια δράσης υλοποιούνται από τις δημόσιες αρχές σχετικά με τα έργα και  παρέχεται 

οικονομική στήριξη για τη δημιουργία  επιχειρήσεων, την ένταξη ευάλωτων  ομάδων, την 

επιχειρηματικότητα μέσω των μέτρων της εθνικής δημόσιας υπηρεσίας απασχόλησης.   Ως 

εκ τούτου, ορισμένες ιδιωτικές δομές λαμβάνουν δημόσια στήριξη. Οι εργαζόμενοι του 

δημόσιου τομέα δεν γνωρίζουν τη συμμετοχή  οργανισμών του δημόσιου τομέα  στις ΝΠΣ, 

ενώ πολύ λίγοι οργανισμοί του  ιδιωτικού τομέα έχουν συμμετάσχει και έχουν κερδίσει 

συμβάσεις ανάθεσης. Τα εμπόδια στην πρακτική αυτής της μορφής προμήθειας είναι 

πολλά. Περίπου το 60% του δημόσιου τομέα αναφέρει έλλειψη γνώσεων, ακολουθούμενη 
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από νομικά και πολιτιστικά εμπόδια και δημοσιονομικούς συμβιβασμούς. Η έμφαση 

δίνεται σε μια αναγκαία  αλλαγή της κοινής γνώμης σε κοινωνικό, οικονομικό και νομικό 

επίπεδο.  Όσον αφορά τα εμπόδια  που εκφράζει ο ιδιωτικός τομέας, μπορεί  κανείς να 

παρατηρήσει ότι το 50% της   κρατικής γραφειοκρατίας ως  κεντρικό στοιχείο 

ακολουθούμενο από έλλειψη γνώσης  και απουσία  προσφορών   σε κοινωνικά υπεύθυνα  

προϊόντα και υπηρεσίες. Συνολικά, υπάρχει συνεργασία μεταξύ του δημόσιου και του 

ιδιωτικού τομέα στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας στην περιοχή μέσω της Συνιστώσας 

Στήριξης της Οικογένειας, του εισοδήματος κοινωνικής ένταξης και των ιδιωτικών φορέων 

κοινωνικής αλληλεγγύης. Οι ιδιωτικές δομές που δεν συνεργάζονται με τον δημόσιο τομέα 

θα ήθελαν να αναπτύξουν δικτύωση και εταιρικές σχέσεις για να δημιουργήσουν μια στενή 

σχέση. Πράγματι, οι ανταλλαγές θα ευνοούσαντην κοινωνική οικονομία και θα προσέθεταν 

αξία στις δραστηριότητές τους. Η κοινωνική οικονομία διαδραματίζει επίσης απαραίτητο 

ρόλο για τις ανάγκες των ασθενέστερων τμημάτων  της κοινωνίας.  Όσον αφορά τους   

δημόσιους  φορείς, επιθυμούν να συνεχίσουν τη  συνεργασία τους  με τον ιδιωτικό τομέα  

δίνοντας έμφαση στην ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών  προκειμένου να έχουν 

πρόσβαση  σε απαντήσεις που είναι δύσκολο να προσεγγιστούν για αυτούς. 

 
5.4. Ισπανία 

 
27 συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν από την ένωση δήμων Ribera Alta στο πλαίσιο της 

συλλογής δεδομένων, εκ των οποίων 12 από το δημόσιο τομέα και 15 από τον ιδιωτικό 

τομέα. Για τον πρώτο τομέα που αναφέρθηκε, οι   συμμετέχοντες ήταν  ιδιαίτερα 

αντιπροσωπευτικοί των  τοπικών δημόσιων αρχών,  της Ομοσπονδίας Δήμων και Επαρχιών 

της  Βαλένθια,  της εθελοντικής ένωσης δήμων και επίσης  πολιτικές και θεσμικές δομές.  

Όσον αφορά τον ιδιωτικό τομέα, προέρχονται κυρίως από μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, 

ακολουθούμενες από ενώσεις. Ο τομέας δραστηριότητάς τους  είναι αρκετά   διαφορετικός 

καθώς  περιλαμβάνει τη γεωργία, την κατάρτιση, την κηπουρική, τη μεταλλουργική 

βιομηχανία, την τροφοδοσία, τον ξενώνα, την ανακύκλωση, το σαλόνι ομορφιάς και το 

χύμα.  

 
Το 60% των συμμετεχόντων στον δημόσιο τομέα έχουν γνώση της κοινωνικής οικονομίας, 

καθώς συμμετέχουν σε έργα κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης, αλλά  και  στην 

κατάρτιση και μέσω ευρωπαϊκών έργων. Υποστηρίζουν τη δημιουργία κοινωνικών 

επιχειρήσεων και κατάλληλων πολιτικώνγια την προώθηση της  κοινωνικής οικονομίας και 

των εταιρικών σχέσεων.  Όσον αφορά  τον ιδιωτικό τομέα, ορισμένοι εργάζονται  για τον  

κοινωνικό αποκλεισμό, την ένταξη στην εργασία και την κυκλική οικονομία.  Ωστόσο, 

ορισμένες δομές καθορίζουν τις δραστηριότητές τους περισσότερο σε σχέση με την 
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οικονομία του κοινού καλού. Επιπλέον, η κοινωνική επιχειρηματικότητα  γίνεται αντιληπτή 

ως  ευκαιρία εργασίας σύμφωνα με  τον δημόσιο τομέα.  Ωστόσο, το παραπάνω 

αποτέλεσμα δεν συνάδει με το αποτέλεσμα του ιδιωτικού τομέα. Αν και ορισμένοι 

αναφέρουν την παρουσία  ευκαιριών για κοινωνική οικονομία, άλλοι δεν  γνωρίζουν  ποιες 

είναι οι δυνατότητες. 

 
Ο δημόσιος τομέας προτείνει ορισμένες πρωτοβουλίες δικτύωσης που σχετίζονται με το 

περιβάλλον και το κοινό καλό, το δίκτυο αλληλέγγυας οικονομίας και την κατάρτιση μέσω 

τουμεταβατικού συμφώνου για την απασχόληση.  Εξάλλου, μπορεί κανείς να παρατηρήσει 

ότι ένα μέρος των ιδιωτικών δομών δεν συμμετέχει στις στιγμές δικτύωσης  που 

διοργανώνουν οι δημόσιες αρχές, ενώ ορισμένες καθιερώνουν συνεδρίες δικτύωσης. Όσον 

αφορά τους ανθρώπινους πόρους για τον δημόσιο τομέα, όλοι δεν διαθέτουν τμήμα ή  

υπεύθυνο  για  τον τομέα της κοινωνικής οικονομίας.  Μερικοί από  αυτούς έχουν τμήμα 

αρμόδιο, όπως το τμήμα οικονομικής προώθησης ή το τμήμα απασχόλησης, κατάρτισης και 

επιχειρηματικότητας. Όσον αφορά την ένταξη των μειονεκτούντων ατόμων στην εργασία, 

ορισμένοι εργάζονται ως προσωρινοί προσωρινοί δημόσιοι εργαζόμενοι και μπορούν να 

προσληφθούν σε ορισμένους ιδιωτικούς οργανισμούς. Άλλωστε, οι ιδιωτικές δομές έχουν 

κάποια ζητήματα που αφορούν την οικονομική τους κατάσταση. Οι πηγές των εσόδων τους 

είναι από τις πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών ή  σπανίζουν  να  προσλάβουν υπαλλήλους.  

 
Οιδημοτικές αρχές προτείνουν σχέδια  δράσης για την προώθηση της κοινωνικής 

οικονομίας  με την εφαρμογή οικονομικών δραστηριοτήτων που δημιουργούν απασχόληση 

σε τοπικό επίπεδο  στον τομέα της κατάρτισης,  πολιτικές ανακύκλωσης και ανανεώσιμες 

πηγές ενέργειας. Προτείνονται επίσης χρηματοδοτικά μέτρα έμμεσα ή μέσω ευρωπαϊκών 

προγραμμάτων και οι ιδιωτικοί  οργανισμοί δίνουν προσοχή στις δημόσιες επιχορηγήσεις 

και προτάσεις σε περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Ωστόσο, οι ΚΥΔΣ δεν είναι 

γνωστές στον δημόσιο τομέα, καθώς η πλειοψηφία  δεν γνωρίζει ακριβώς εάν η  δομή τους 

εμπλέκεται  σε αυτήν.  Λίγοι μόνο δημόσιοι φορείς έχουν ήδη χρησιμοποιήσει αυτό το 

είδος συμβάσεων για να ενσωματώσουν κοινωνικές και οικολογικές επιπτώσεις στις 

δραστηριότητές τους. Συνολικά, ο ιδιωτικός τομέας δεν έχει λάβει συμβάσεις κατ' 

αποκλειστικότητα  , με  εξαίρεση  την  υποβολή προσφορών για την εφαρμογή ενός 

προγράμματος  στόχων βιώσιμης ανάπτυξης  . Αν και η συμμετοχή σε αυτές τις δημόσιες 

συμβάσεις παραμένει ελάχιστη, και οι δύο τομείς δεν έχουν ιδέα για τα εμπόδια που 

ενδέχεται να την  περιορίσουν. 

 
Τέλος, η συνεργασία δημόσιου   και  ιδιωτικού τομέα  είναι  πραγματικότητα.    

Συνεργάζονται  για να αλληλοϋποστηρίζονται, αν και ορισμένες   ιδιωτικές δομές δηλώνουν  
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έλλειψη εταιρικής σχέσης με  δημόσιους φορείς. Οι τελευταίες συνεργάζονται με 

συνεταιρισμούς που δραστηριοποιούνται στους τομείς της γεωργίας και της ενέργειας 

μέσω ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τις ενισχύσεις διαθεσιμότητας,την ενίσχυση και 

τη στήριξη.  Και οι δύο τομείς επιθυμούν να συνεχίσουν και να  αναπτύξουν περαιτέρω τη 

συνεργασία τους μέσω έργων που έχουν κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις. Εξάλλου, ο ιδιωτικός τομέας υπογραμμίζει την ανάγκη  συνεργασίας των  

δημόσιων αρχών με τους μικρούς οργανισμούς και τις επιχειρήσεις. 
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6. Συμπέρασμα 

 
Όπως φαίνεται στην παρούσα έκθεση, η κοινωνική οικονομία προσπαθεί να βρει τη θέση 

της  σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.  Τον  

Δεκέμβριο του  2021,  η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατάρτισε  σχέδιο δράσης για  την κοινωνική 

οικονομία,  προκειμένου να ανταποκριθεί στις  ειδικές ανάγκες και τις  πολλές προκλήσεις 

που αντιμετωπίζουν οι κοινότητες. Προβλέπει διάφορες δράσεις για την τόνωση της 

κοινωνικής οικονομίας.    Στόχος  της παρούσας έκθεσης ήταν να δώσει μια γενική εικόνα 

του πλαισίου της  κοινωνικής οικονομίας σε τέσσερις κοινότητες, και συγκεκριμένα στην 

Κατερίνη (Ελλάδα), στο Alcamo (Ιταλία), στο Paredes (Πορτογαλία) και στη Ribera.  Άλτα 

(Ισπανία). Προσδιορίζοντας τις ανάγκες τους, η ιδέα είναι να αυξηθεί η ικανότητα των 

τοπικών δημόσιων διοικήσεων, των οργανώσεων κοινωνικής οικονομίας  και της κοινωνίας 

των πολιτών να προωθούν την κοινωνική αλλαγή και να τονώνουν τις συνθήκες για την  

κοινωνική οικονομία. 

 
Ωστόσο, η κοινωνική οικονομία είναι γνωστή στον ιδιωτικό  και  δημόσιο τομέα,   ενώ σε 

ορισμένες περιφέρειες δεν αναπτύσσεται  .  Η κοινωνική ένταξη,  η ένταξη των 

μειονεκτούντων  ατόμων στην εργασία, η ανάπτυξη κοινωνικών επιχειρήσεων και η 

εκπαίδευση είναι οι κύριες δραστηριότητες των δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών που 

στοχεύουν στην έρευνα. Οι τομείς δραστηριότητας των δομών που παρουσιάζονται στην 

παρούσα έκθεση (τμήμα 4.2) επιτρέπουν πληροφορίες σχετικά με τις ευκαιρίες 

απασχόλησης στοντομέα της κοινωνικής οικονομίας.  Διευκολύνουν επίσης    την εξέταση   

μακροπρόθεσμων προοπτικών με ιδιαίτερη έμφαση στην επαγγελματική ένταξη ευάλωτων  

ομάδων, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την επιχειρηματικότητα. 

 
Λόγω της γενικής έλλειψης δικτύωσης, αυτό αναγνωρίστηκε ως θεμελιώδης ανάγκη 

αντιμετώπισης τόσο  από τον ιδιωτικό όσο και από  τον δημόσιο τομέα.  Πράγματι, 

απαιτούνται  επειγόντως στιγμές δικτύωσης για την κάλυψη δομών που εργάζονται στον 

ίδιο τομέα με ταυτόσημες αξίες. Αυτόθα διευκόλυνε την προώθηση και την περαιτέρω 

ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας στις περιφέρειες, την ανταλλαγή ευκαιριών και τη 

δημιουργία νέων εταιρικών σχέσεων. Όσον αφορά τη συνεργασία, δεν έχει αναπτυχθεί 

επαρκώς και η έλλειψη συνεργασίαςέχει αρνητικές επιπτώσεις στις δράσεις.  Ωστόσο, 

υπάρχει  έντονη  επιθυμία να δημιουργηθούν ή να  ενισχυθούν οι εταιρικές σχέσεις μεταξύ 

των  δύο τομέων για την υλοποίηση κοινών έργων.  

 
Εκτός αυτού, οι δημόσιες και ιδιωτικές δομές έχουν επίσης ορισμένα στοιχεία του 

προσωπικού που  ανήκουν σε μειονεκτούσες ομάδες, αλλά υπάρχει ακόμη μια προσπάθεια 
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που πρέπει να γίνει. Τα τμήματα που ασχολούνται με την κοινωνία, την επιχειρηματικότητα 

και την οικονομία ασχολούνται με τις αποστολές της κοινωνικής οικονομίας. Επιπλέον, ένας   

παράγοντας αρμόδιος για την  κοινωνική οικονομία θα τύχει θετικής υποδοχής από τις 

δημόσιες αρχές, ακόμη και αν    εγείρονται αμφιβολίες σχετικά με τη νομική σκοπιμότητα 

και το μικρό μέγεθος των οντοτήτων. Οι χρηματοδοτικοί πόροι είναι επίσης ένα ουσιαστικό 

σημείο, καθώς  αντιμετωπίζουν δυσκολίες που επηρεάζουν αρνητικά την ανάπτυξη του  

ιδιωτικού τομέα.  Ως εκ τούτου, η δημόσια χρηματοδοτική στήριξη είναι ζωτικής σημασίας 

για αυτές.  Τα χρηματοδοτικά μέτρα  προτείνονται εν μέρει  (τμήμα 4.5) από τις  δημόσιες 

αρχές, αλλά εξακολουθούν να προτείνονται ανεπαρκής. Το μεγαλύτερο μέρος του ιδιωτικού 

τομέα αντιμετωπίζει δυσκολίες στην πρόσβαση σε αυτά και ορισμένοι από αυτούς 

προτιμούν να χρησιμοποιούν ιδιωτικά κεφάλαια. Οι κοινωνικά υπεύθυνες δημόσιες 

συμβάσεις είναι επίσης προβληματικές για λόγους γραφειοκρατίας, γνώσης , κατανόησης 

και προσβασιμότητας. 


