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ΝΕΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ   
 ΜΕ ΑΞΟΝΑ  

ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ’ 

 



 
‘SOCIO-ECONOMIC ACTING in THE AEGEAN’ 

 
 

 Αξιοποίηση της  κοινωνικής οικονομίας στα νησιά του 

Αιγαίου 

 

τρίπτυχο: περιβάλλον-παράδοση & πολιτισμός  

  

 Ανάδειξη του πολιτιστικού και ανθρωπιστικού  

αποτύπωμα στις  περιοχές που συνδέει η θάλασσα του 

Αιγαίου. 

 

 



 

‘SOCIO-ECONOMIC ACTING in THE AEGEAN’ 

 
 

 ανάδειξη του ρόλου της κοινωνικής συνεργατικής και 

αλληλέγγυας οικονομίας 

 ενδυνάμωση  του brand “Aegean islands 

 ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής  μέσα από δομές 

κοινωνικής επιχειρηματικότητας 

  ποιοτικές θέσεις εργασίας μέσα από συνεργατικές 

μορφές οικονομίας 

  πρό(Σ)κληση  για τα  νησιά του Αιγαίου  



 

 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

 

Κοινωνική 
Διάσταση 

Κοινωνικός Σκοπός 

Διακυβέρνηση 
Περιορισμός στην διανομή κερδών 

Οργανωτική αυτονομία 

Δημοκρατική λήψη αποφάσεων 

Επιχειρηματική 
Διάσταση 

Συνεχή δραστηριότητα στην αγορά 

Μη Κερδοσκοπικοί 

οργανισμοί 



ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

 Ποιο είναι το Οικοσύστημα  της Κοινωνικής και 

Αλληλέγγυας Οικονομίας στην Ελλάδα; 

 

 Ιδρυτικό θεσμικό πλαίσιο: Νόμος 4019/2011  για 

Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα 

 

 Προσπάθειες από μεμονωμένες μονάδες χωρίς 

συντονισμό και διαρκή υποστήριξη από κράτος 

 

 Απουσία μια ολοκληρωμένης στρατηγικής – Δεσμευμένοι 

πόροι  

 

 



ΝΟΜΟΣ Κ.ΑΛ.Ο (4430/2016) 

 η εργασία και οι εργαζόμενοι στο επίκεντρο 

 

 νέο νομικό πρόσωπο, ο συνεταιρισμός εργαζομένων 

 

φορολογικά και ασφαλιστικά κίνητρα  

 

 απαλλαγή φόρου επιτηδεύματος για 5 χρόνια 

 

 διαφάνεια στη λειτουργία των ΚΟΙΝ.ΣΕΠ 

 
 



ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ&  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ  

 Υπόθεση εργασίας: 

 

 νησιωτικό περιβάλλον αποτελεί μια χωρική ενότητα όπου 

το κοινωνικό επιχειρείν μπορεί να αναπτυχθεί 

 

 σημαντικό να κατανοήσουμε τι σημαίνει νησιωτικότητα με 

όρους  τοπικής ανάπτυξης 

 

  ποιους περιορισμούς αλλά και ευκαιρίες δημιουργούν 

στην ανάπτυξη του κοινωνικού  ‘επιχειρείν’. 



ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ&  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ  

Χαρακτηριστικά της νησιωτικότητας: 

 μικρό μέγεθος (έκταση- πληθυσμό) 

   περιφερειακότητα και απομόνωση  

 αυξημένο κόστος  

 μη ανταγωνιστικά προϊόντα/ υπηρεσίες  

ποιότητα, η ιδιαιτερότητα, η  δυνατότητα 

κατάκτησης μονοπωλιακής θέσης 

  ιδιαίτερη βιωματική ταυτότητα του νησιώτη 



Στρατηγικοί Στόχοι: 

Αειφορία- Ποιότητα- Καινοτομία  

    Το επιθυμητό  

πολυεπίπεδο μοντέλο  διακυβέρνησης   

φέρουσα ικανότητα για τη διατήρηση των 

ισορροπιών στα νησιωτικά οικοσυστήματα  

παραγωγής αγαθών υψηλής προστιθέμενης 

αξίας – μοναδικότητα είναι τοπικός πόρος 

 διατήρηση και αξιοποίηση της φυσικής και 

πολιτιστικής κληρονομιάς (γεωπολιτισμός) 

 διαφοροποίηση των παρεμβάσεων (tailor made) 



 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ  

ΣΤΟ Ν.ΑΙΓΑΙΟ 

 
  

 50 ΚΟΙΝ.ΣΕΠ εκ των οποίων το 74,5% είναι 

ενεργές (13 Διαγραφές) 

 89,5% Συλλογικού & Παραγωγικού Σκοπού   

 10,5%  Κοινωνικής Φροντίδας & Ένταξης  

 (1) ΚΟΙΣΠΕ.  

  

(Ποσοτική-Ποιοτική Ανάλυση δίκτυο ΔΑΦΝΗ- Γεωργία 

Κανελλοπούλου) 



ΤΟΜΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ’ 

ΣΤΟ Ν.ΑΙΓΑΙΟ 

  

 Απορρίμματα,- Υπηρεσίες παροχής συμβουλών, -

Υπηρεσίες προβολής κινηματογραφικών ταινιών,- 

Μελέτη και έρευνα της ανθρώπινης συνειδητότητας, -

Παροχή υπηρεσιών κοινωνικής μέριμνας, -

Παραγωγή/Επεξεργασία τροφίμων, Εμπόριο -

Αφεψημάτων/Βοτάνων, Υπηρεσίες εστίασης ,- 

Λειτουργία μουσείων/Υπηρεσίες επίσκεψης σε 

αρχαιολογικούς ιστορικούς χώρους, -Τουριστικές 

Υπηρεσίες/Πολιτιστικές εκδηλώσεις/Διαχείριση 

κατασκήνωσης, και Επεξεργασία και συντήρηση ψαριών 



ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ  

ΣΤΟ Β.ΑΙΓΑΙΟ 

 

 22 ΚΟΙΝΣΕΠ, το  73,9% ενεργές (6 Διαγραφές ),  

 76,5% , Συλλογικού & Παραγωγικού Σκοπού  

 23,5% επί του συνόλου των ενεργών, 

Κοινωνικής Φροντίδας & Ένταξης 

 1 ΚΟΙΣΠΕ. 

 

 
(Ποσοτική-Ποιοτική Ανάλυση δίκτυο ΔΑΦΝΗ- Γεωργία 

Κανελλοπούλου) 

 



ΤΟΜΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ’ 

ΣΤΟ Β.ΑΙΓΑΙΟ 

 

Υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας, -Αγροτικές και 

κτηνοτροφικές δραστηριότητες,- Διοργάνωση 

πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων, -

Εκπαιδευτικές και πολιτιστικές δράσεις και 

Προώθηση τοπικών γεωργικών προϊόντων.  

(Έρευνα πεδίου δίκτυο ΔΑΦΝΗ- Γεωργία Κανελλοπούλου) 



 
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΠΟΡΟΙ  

 Π/Υ 9.5 ΠΕΠ- ΕΣΠΑ 2014-2020 

 

 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  Άμεσες 

επιχορηγήσεις 

Χρηματοδοτικά 

εργαλεία 

Υποστήριξη  

Ν.ΑΙΓΑΙΟ  1.849.258 €   555.350 €   469.015 €  

Β.ΑΙΓΑΙΟ   850.635 €   555.350 €   469.015 €  

Π/Υ στο σύνολο 

των περιφερειών 

 36.073.704 € 23.551.266 €  19.889.949 €  



ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ;  

Α) Τα δομικά χαρακτηριστικά των νησιών: 

 περιορισμένες δυνατότητες ανάπτυξης και ευκαιρίες 

απασχόλησης , κυρίως στα μικρά νησιά του Αιγαίου 

 αδυναμία επιτυχούς εφαρμογής στις περιοχές αυτές του 

αναπτυξιακού μοντέλου που ακολουθήθηκε στα μεγάλα 

νησιά 

 την ανάγκη σχεδιασμού και εφαρμογής εναλλακτικών 

μοντέλων ανάπτυξης 

 αξιοποίηση ενδογενών στοιχείων αποτελεί εγγύηση 

βιωσιμότητας 



ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ 

 

 Α) Τα δομικά χαρακτηριστικά των νησιών: 
 ο τουρισμός αποτελεί ένα από τους ελάχιστους κλάδους 

οικονομικής δραστηριότητας  

 ένα τέτοιο μοντέλο ανάπτυξης στηρίζεται στην ανάδειξη 

και προβολή της ταυτότητας των νησιών 

  τα πολύτιμα και σε μεγάλο βαθμό άγνωστα στοιχεία του 

πολιτισμού ή/και του φυσικού πλούτου των νησιών 

 ανάγκη αξιοποίησης όσο και διατήρησης των στοιχείων 

αυτού του ενδογενούς πολιτισμικού πλούτου 

 

 



ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ; 

 Β) Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του 

κοινωνικού επιχειρείν: 

  κοινωνική διάσταση: προσδιορίζει το ‘άλλο’ 

επιχειρείν 

 επιχειρηματική δραστηριότητα: διαμόρφωση άλλης 

«κουλτούρας» 

  τοπική συνεισφορά: ο τόπος και οι αξίες του είναι μια 

μοναδική πηγή έμπνευσης 

   αναπτυξιακή προοπτική: νέα κουλτούρα 

διακυβέρνησης 



 

Άξονες Κοινωνικού Επιχειρείν  

στο Αιγαίο   

  
1) Πολυεπίπεδη Νησιωτική Διακυβέρνηση  

 

2)  Ανθρώπινο Κεφάλαιο 

 

3) Ισόρροπη Τοπική Ανάπτυξη - Κοινή Αιγαιακή 

Ταυτότητα  

 
4) Δημιουργία του νησιώτη Κοινωνικού Επιχειρηματία 

 



  

‘SOCIO-ECONOMIC ACTING in THE AEGEAN’-  

ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 

 
AEGEAN GEOCULTURES ROUTES:   

 με  άξονα τη γεωπολιτισμική κληρονομιά του Αιγαίου 

 

AEGEAN CULT:  

 αναμνηστικά προϊόνταa υψηλής αισθητικής ποιότητας  

που αναδεικνύουν την ταυτότητα τον αιγιακό πολιτισμό  

 

AEGEAN DELI:  

 διοργάνωση  διαδραστικών events γευσιγνωσίας 

τοπικών προϊόντων και γεύσεων.  

 

 



SOCIO ACTING in THE AEGEAN 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 Χαρτογράφηση των επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας 

στα νησιά 

 Δημιουργία μια ψηφιακής πλατφόρμας για την 

συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ όλων 

των επιχειρήσεων 

 Αξιοποίηση των  χρηματοδοτικών  προγραμμάτων σε 

εθνικό και περιφερειακό επίπεδο ( τομεακά και 

περιφερειακά προγράμματα 

 Δημιουργία ενός συντονιστικού οργάνου των 

επιχειρήσεων για την συλλογική τους εκπροσώπηση.  

 

 



SOCIO ACTING in THE AEGEAN 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 Συμφιλίωση του επιχειρηματικού κόσμου με το κοινωνικό 

επιχειρείν- δεν είναι ανταγωνιστικοί κλάδοι  

 Νησιωτικά Επιμελητήρια  να στηρίξουν το κοινωνικό 

επιχειρείν 

 Διαβούλευση και Συνεργασία της Τ.Α και των τοπικών 

φορέων ( επιμελητήρια, εργατικό κέντρο, κλπ) 

 Στρατηγικά Σχέδια σε περιφερειακό και δημοτικό επίπεδο 

 ένα Κοινωνικό Συμβόλαιο μεταξύ όλων των 

εμπλεκομένων  

 Ρήτρα Νησιωτικότητας  

 



SOCIO ACTING in THE AEGEAN 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 Δημιουργία υποστηρικτικών δομών για την στήριξη και 

‘επώαση ‘ των επιχειρηματικών σχεδίων (π.χ.το μοντέλο 

του Blue Growth Pireaus) 

 Δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης σε κάθε νησί 

για τις δυνατότητες της κοινωνικής επιχειρηματικότητας.  

 Επιμόρφωση και κατάρτιση των εν δυνάμει ‘κοινωνικών 

επιχειρηματιών’ μέσα από πιστοποιημένες δομές ( π.χ 

ΚΕΚ, ΙΕΚ) 

 Βραβείο Κοινωνικού Επιχειρηματία: ανάδειξη καλών 

πρακτικών και επιβράβευση κοινωνικών επιχειρήσεων.  

 

 



SOCIO ACTING in THE AEGEAN 

ΑΝΤΙ-ΕΠΙΛΟΓΟΥ 

 

‘Act Global…  

 

   Speak Local … 

 

          Work Social’ 

 

   in the Aegean islands  

 


