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Τ
ο Υπουργείο Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης διοργάνωσε 

φέτος για πρώτη φορά την Έκ-
θεση ΚΑΛΟ ATHENSEXPO, μια 
τριήμερη εκδήλωση που φιλο-
δόξησε να φέρει κοντά τους 
φορείς της κοινωνικής συνεται-
ριστικής οικονομίας και γενικά 
τις οργανώσεις που δραστηρι-
οποιούνται στον Κοινωνικό Το-
μέα της Οικονομίας. Το ΠΑΚΟΕ 
συμμετείχε ενεργά στην Έκθεση 
με πληθώρα δραστηριοτήτων.

Τις τελευταίες δεκαετίες έχει 
αναπτυχθεί και γνωρίζει ικανή 
διάδοση ο Τριτογενής Τομέας 
της οικονομίας. 

Πρόκειται για ένα σύνολο 
οικονομικών δραστηριοτήτων 
που κείνται στον ενδιάμεσο 
χώρο μεταξύ του Δημόσιου Το-
μέα και της ιδιωτικής επιχειρη-
ματικότητας.

Οι φορείς της Κοινωνικής 
και Αλληλέγγυας Οικονομίας 
(ΚΑΛΟ) είναι κυρίως συνεταιρι-
σμοί ή άλλες οργανώσεις (Κοι-
νωνικοί Συνεταιρισμοί Περιο-
ρισμένης Ευθύνης – ΚοιΣΠΕ, 
Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επι-
χειρήσεις – ΚοινΣΕπ, γενικότερα 
Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις 
– ΜΚΟ κ.λπ.) που επιχειρούν 
με κοινωνικό πρόσημο και με 
κρατική στήριξη συνήθως, νο-
μοθετική ή άλλη. Προσπαθούν 
να απασχολούν κατά πλειονό-
τητα ανθρώπους που ανήκουν 
σε ευάλωτες ή και ευπαθείς κοι-
νωνικές ομάδες και διαθέτουν 
συνεταιριστικό πνεύμα. Ως εκ 

τούτου, η επιχειρηματικότητα 
των φορέων ΚΑΛΟ αποσκο-
πεί στην ομαλή ενσωμάτωση 
και ενδυνάμωση στην αγορά 
εργασίας ανθρώπων με σοβα-
ρά συνήθως προβλήματα, κάτι 
που συνιστά και τη σπουδαιό-
τερη ίσως κοινωνική προσφο-

ρά των φορέων ΚΑΛΟ.
Η Έκθεση ΚΑΛΟ ATHENS 

EXPO, που διοργανώθηκε για 
πρώτη φορά φέτος στον φι-
λόξενο χώρο της «Τεχνόπο-
λης», στο Γκάζι, από την Τετάρτη 
1/11/2017 μέχρι την Παρασκευή 
3/11/2017 και ώρες 11.00΄ 

π.μ. έως 11.00΄ μ.μ., είχε κύριο 
στόχο να αναδείξει τις δραστη-
ριότητες των συμμετεχόντων 
φορέων και να συμβάλει στην 
ανταλλαγή γόνιμων ιδεών στο 
πεδίο της κοινωνικής οικονομί-
ας, εστιάζοντας στην καινοτο-
μία και στην αλληλεπίδραση-
συνεργασία των φορέων ΚΑΛΟ. 

Ένας άλλος σημαντικός στό-
χος ήταν η ενημέρωση του κοι-
νού, για το οποίο η είσοδος ήταν 
δωρεάν και τις τρεις ημέρες της 
εκδήλωσης, σχετικά με θέματα 
κοινωνικής επιχειρηματικότη-
τας και η διεξαγωγή διαλόγου 
γύρω από ζητήματα ευκαιριών 
απασχόλησης.

Το ΠΑΚΟΕ έδωσε δυναμικό 
«παρών» στην Έκθεση, με δικό 
του περίπτερο και ποικίλες δρα-
στηριότητες, με γνώμονα πάντο-
τε το οικολογικό όφελος που 
συνδέεται με τις κοινωνικές συ-
νεταιριστικές δραστηριότητες. 

Στο περίπτερο του ΠΑΚΟΕ δι-
ανεμόταν δωρεάν ενημερωτικό 

υλικό και η εφημερίδα «ΟΙΚΟ-
νομία», λειτούργησε πρότυπος 
λαχανόκηπος με πραγματικά 
παρτέρια και επιδείχθηκαν οι 
επιστημονικές εργαστηριακές 
μέθοδοι με τις οποίες το ΠΑ-
ΚΟΕ μετρά και αξιολογεί μια 
σειρά παραμέτρων που αφο-
ρούν την υγεία και την ποιότητα 
της ζωής μας, όπως η ποιότη-
τα του νερού, η ηχορύπανση, η 
ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία 
και η ατμοσφαιρική ρύπανση.

Για το πρόγραμμα της Έκθε-
σης οι αναγνώστες της «ΟΙΚΟ-
νομίας» μπορούν να συμβου-
λευθούν το ακόλουθο κείμενο, 
που αντλεί στοιχεία από το σχε-
τικό Δελτίο Τύπου του ΠΑΚΟΕ.

ΥΓ.: Για την ιστορία, να γράψου-
με ότι, δυστυχώς, λόγω… ανορ-
γανωσιάς των συντελεστών της 
Έκθεσης δεν μπορέσαμε να ενη-
μερώσουμε και να συζητήσουμε 
με τους «περιπτερούχους» της 
Έκθεσης για τα έντονα προβλή-
ματα που παρουσιάζει ο χώρος.

Η ιστορία, η δράση και η προσφορά δεν μηδενίζονται:
To ΠΑΚΟΕ δίνει δυναμικό «παρών» στην Έκθεση ΚΑΛΟ ATHENS EXPO ’17

«Τεχνόπολη», Γκάζι, 1 – 3 Νοεμβρίου 2017

ΑΠO ΤΗΝ ΤΕΤAΡΤΗ  1/11/2017 
έως την Παρασκευή 3/11/2017 διορ-
γανώθηκε στην «Τεχνόπολη», στο Γκάζι, 
από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύ-
ης η 1η Έκθεση Κοινωνικής και Αλλη-
λέγγυας Οικονομίας «ΚΑΛΟ ATHENS 
EXPO ’17». Στην έκθεση συμμετείχαν 
οι φορείς κοινωνικής οικονομίας, με 
σκοπό την προβολή των δραστηριοτή-
των τους, την καλύτερη μεταξύ τους 
γνωριμία και την ανταλλαγή απόψεων 
για θέματα που αφορούν τον Κοινωνι-
κό Τομέα της οικονομίας.

Το πρόγραμμα της Έκθεσης, που ήταν 
ανοιχτή τις ώρες 11.00΄- 23.00΄με δω-
ρεάν είσοδο για το κοινό, είχε ως εξής:

Τετάρτη, 1/11:
12.00΄- 14.00΄: Εργαστήριο 1: «Χτί-

ζοντας συνεργατικές ομάδες: Το κλειδί 
της βιωσιμότητας»

Εργαστήριο 2: «Εργαστήριο ψηφι-
ακών εργαλείων ανοικτού κώδικα, για 
την οργάνωση και την εσωτερική επι-
κοινωνία ομάδων»

16.00΄- 17.30΄: Παρουσίαση της 
Ετήσιας Έκθεσης για την ΚΑΛΟ

19.00΄: Εγκαίνια Έκθεσης: Χαιρε-
τισμός Ρ. Αντωνοπούλου, αν. υπουρ-
γού εργασίας / Ομιλία πρωθυπουργού 
Αλέξη Τσίπρα

Πέμπτη, 2/11:
12.00΄- 14.00΄: Εργαστήριο 1: «Πα-

ράγουμε και... εξάγουμε: Συνεταιριστι-
κά προϊόντα και υπηρεσίες πέρα από 
τα σύνορα»

Εργαστήριο 2: «Μέτρηση Θετικού 
Κοινωνικού Αντίκτυπου»

18.00΄- 20.00΄: Συζήτηση: «20 λε-
πτά κήρυγμα... Οι φορείς ΚΑΛΟ αυτο-
παρουσιάζονται»

Παρασκευή, 3/11:
12.00΄- 14.00΄: Εργαστήριο 1: «Ψη-

φιακή Επικοινωνία 1.0»
Εργαστήριο 2: «Business Planκαι Οι-

κονομικά για μη ειδικούς»
Το ΠΑΚΟΕ, επίσημα εγγεγραμμένος 

φορέας στο Μητρώο Φορέων Κοινωνι-
κής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, συμ-
μετείχε δυναμικά στην Έκθεση με δικό 
του περίπτερο. Οι παρεμβάσεις του 
πραγματοποιήθηκαν στο σύνολο των 
εκδηλώσεων της Έκθεσης και αφορού-
σαν κυρίως τον διαδραστικό σχεδιασμό 
της επικοινωνίας με τους φορείς και το 
κοινό, πάντα με στόχευση το περιβαλ-
λοντικό συμφέρον μέσω πολιτικών αει-

φορίας, εστιασμένων στο πεδίο της κοι-
νωνικής συνεταιριστικής οικονομίας.

Συγκεκριμένα, οι δραστηριότητες του 
ΠΑΚΟΕ στο τριήμερο αυτό περιέλαβαν 
μεταξύ άλλων:
• φύτευση σε αυτοσχέδια παρτέρια διά-
φορων λαχανικών
• λειτουργία εργαστηρίου μέτρησης 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης
• μέτρηση παραμέτρων ποιότητας νερού
• μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικής ακτι-
νοβολίας
• μετρήσεις θορύβου
• διανομή ενημερωτικού έντυπου υλι-
κού για περιβαλλοντικά θέματα
• δωρεάν διανομή της εφημερίδας «ΟΙ-
ΚΟνομία» του ΠΑΚΟΕ
• διοργάνωση μικρών συζητήσεων για 
τη βελτίωση της ποιότητας ζωής
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Το ΠΑΚΟΕ ενημερώνει και συμπαραστέκεται:
Φορείς ΚΑΛΟ: Σοβαρές προσπάθειες ανάδειξης της παραδοσιακής πρωτογενούς παραγωγής

Σ
την 1η Έκθεση Φορέων Κοινωνικής 
και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ 
ATHENSEXPO’17), που διοργανώθηκε 
το τριήμερο 1-3 Νοεμβρίου 2017 στην 

«Τεχνόπολη», στη συνοικία Γκάζι της Αθήνας, 
κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις από 
όλη την Ελλάδα παρουσίασαν μεταξύ άλλων 
αγροτικά προϊόντα από ένα ευρύ φάσμα παρα-
γωγής καθώς και τις συναφείς δραστηριότητές 
τους. Η «ΟΙΚΟνομία» βρέθηκε κοντά τους και 
σας μεταφέρει τους προβληματισμούς, την πεί-
ρα και τις προσδοκίες τους.

Η Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία 
(ΚΑΛΟ) συνιστά τον «τρίτο» χώρο της παρα-
γωγής, καθώς κείται στο μεσοδιάστημα του 
ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα της οικονο-
μίας. Η ΚΑΛΟ, που αφορά κυρίως τη συγκρό-
τηση και οικονομική δραστηριοποίηση συνεται-
ριστικών ομάδων με κοινωνική στελέχωση και 
στόχευση, γνωρίζει ήδη μεγάλη ανάπτυξη στις 
αναπτυγμένες χώρες. Τα τελευταία χρόνια έχει 
διαμορφωθεί και εξακολουθεί να διαμορφώ-
νεται και στη χώρα μας το νομοθετικό πλαίσιο 
που καθορίζει το πλαίσιο λειτουργίας των φο-
ρέων ΚΑΛΟ, ενώ γίνονται σημαντικά βήματα 
για την ανάδειξη του έργου και της κοινωνικής 
προσφοράς τους.

Σημαντικό κομμάτι της 1ης Έκθεσης ΚΑΛΟ 
αποτέλεσαν οι συνεταιριστικές επιχειρήσεις που 
ασχολούνται ιδιαίτερα με την αγροτική παρα-
γωγή. Διέθεταν, μάλιστα, δικό τους εκθεσιακό 
χώρο. Πρόκειται κυρίως για Κοινωνικές Συνε-
ταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚοινΣΕπ) και Κοινωνι-
κούς Συνεταιρισμούς Περιορισμένης Ευθύνης 
(ΚοιΣΠΕ) που, ενώ στη μεγάλη πλειονότητά τους 
δεν στελεχώνονται από μεγάλο αριθμό συνε-
ταιριστών ούτε απασχολούν άμεσα πολυάριθ-
μο προσωπικό, ο κύκλος των συνολικών εργα-
σιών τους είναι τέτοιος, ώστε η επίδραση στην 
οικονομία του τόπου τους αλλά και ευρύτερα 
να είναι πολλαπλάσια, αφορώντας και επηρεά-
ζοντας έμμεσα πολλαπλάσιο αριθμό ανθρώπων.

Οι συνεταιριστικές επιχειρήσεις είχαν να εκ-
θέσουν μια ευρεία γκάμα παραδοσιακών προ-
ϊόντων, που ξεκινούν από τα θεραπευτικά και 
αρωματικά βότανα ή τα αιθέρια έλαια και φτά-
νουν μέχρι τα προϊόντα αλεύρου (αρτοσκευά-
σματα, πίτες, ζυμαρικά), τα συστατικά για σαλά-
τες (παραδοσιακά λαχανικά, σάλτσες), τα γλυκά 
και τα άλλα επιδόρπια, το λάδι και γενικότερα 
τα προϊόντα της ελιάς και πολλά άλλα. Είναι 
σημαντικό να ειπωθεί ότι πολλές από αυτές τις 
κοινωνικές επιχειρήσεις δεν περιορίζονται στην 
καλλιέργεια ή στην παραγωγή απλώς των συ-
γκεκριμένων αγαθών, αλλά στο επιχειρηματικό 
ρεπερτόριό τους περιλαμβάνουν τη συσκευα-
σία-τυποποίηση, τη διάθεση-εμπορία και την 
πώλησή τους. Παράλληλα, αρκετές από αυτές 
έχουν ήδη ανοιχτεί σε αγορές εκτός του στενού 
τοπικού πεδίου τους, εμπορευόμενες με τα με-
γάλα ελληνικά αστικά κέντρα και εξάγοντας σε 
χώρες του εξωτερικού.

Σε ό,τι αφορά τον κοινωνικό χαρακτήρα των 
φορέων ΚΑΛΟ είναι χρήσιμο να επισημανθεί ότι 
οι περισσότερες από αυτές είναι ολιγομελείς, 
αλλά τα μέλη τους προέρχονται από ευαίσθη-
τες, ευάλωτες ή ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. 
Στη μεγάλη πλειονότητά τους οι κοινωνικοί συ-
νεταιριστές είναι άνεργοι ή άνθρωποι που σε 
κάποια στιγμή της ζωής τους αντιμετώπισαν 
σοβαρές ψυχοκοινωνικές δυσκολίες ή έχουν 
κάποια αναπηρία. Επιπλέον, οι βασικοί στόχοι 
των οικονομικών δραστηριοτήτων τους είναι η 
τόνωση της τοπικής παραγωγής, η διεύρυνση 
του όγκου εργασιών κατά τρόπο που να ευνοεί 

την αύξηση της απασχόλησης, καθώς και η πε-
ραιτέρω δικτύωση και ανάπτυξη συνεργασιών 
με σκοπό την αμοιβαία μεγιστοποίηση του οι-
κονομικού οφέλους και την επανεπένδυσή του. 
Ο κοινωνικός χαρακτήρας της οικονομικής δρα-
στηριότητας των φορέων ΚΑΛΟ αναδεικνύεται 
και από δύο άλλα, μείζονος σημασίας, στοιχεία. 
Το ένα είναι η σημασία που αποδίδουν και οι 
προσπάθειες που καταβάλλουν για την ηπιότε-
ρη δυνατή αξιοποίηση της γης, με μεθόδους φι-
λικές προς το περιβάλλον και με βασικό στόχο 
την αειφορία. Το δεύτερο είναι η εκπαιδευτική 
δραστηριότητα: πολλοί από τους φορείς ΚΑΛΟ 
διοργανώνουν ήδη ή έχουν βάλει στην προγραμ-
ματική τους ατζέντα εκπαιδευτικά προγράμμα-
τα που απευθύνονται κατά κύριο λόγο σε παι-
διά και νέους και αφορούν ακριβώς τη φιλική 
προς το περιβάλλον αγροκαλλιέργεια, με στό-
χο την ανάπτυξη της οικολογικής συνείδησης.

Η «ΟΙΚΟνομία» επισκέφθηκε τους συνεται-
ριστές παραγωγούς και μίλησε μαζί τους για τα 
προβλήματα, τις ανάγκες, τη δράση, τις προσ-
δοκίες τους.

Κοινή συνισταμένη των απαντήσεων των πε-
ρισσοτέρων ήταν ότι η σύμπηξη και δραστηριο-
ποίηση φορέων ΚΑΛΟ είναι μια αρκετά δύσκολη 
υπόθεση, αφού και μόνη η ιδέα της συγκρότη-
σης ενός επιχειρηματικού φορέα με κοινωνικά 
χαρακτηριστικά αντιστρατεύεται το κυρίαρχο 
επιχειρηματικό μοντέλο, που θέλει τις επιχειρή-
σεις ανταγωνιστικές, όχι συναγωνιστικές, μετα-
ξύ τους. Ένα άλλο σοβαρό πρόβλημα που έχουν 
να αντιμετωπίσουν είναι ο κίνδυνος για μη βιω-
σιμότητα της στελέχωσής τους, αφού αρκετοί 
συνεταιριστές στην πορεία είτε απογοητεύονται 
και τα παρατούν είτε βρίσκουν αλλού απασχό-
ληση. Ειδικά σε ό,τι αφορά την επιχειρηματική 
δράση τους, πολλοί εκπρόσωποι φορέων ΚΑΛΟ 
επισήμαναν τη δυσκολία ανταγωνισμού με τις 
μεγάλες ιδιωτικές επιχειρήσεις, καθώς οι δεύ-
τερες έχουν μεγαλύτερη δυνατότητα συμπίεσης 
του κόστους εργασιών τους και άρα περισσότε-
ρες πιθανότητες να κερδίσουν τον ανταγωνισμό 
στην αγορά. Εξάλλου, δεν λείπουν και μια σειρά 
από θεσμικά προβλήματα, που συνδέονται κυ-
ρίως με την ανάθεση συμβάσεων έργων με το 
Δημόσιο ή με φορείς ΟΤΑ και που για την επί-
λυσή τους απαιτείται καλύτερος συντονισμός 
των φορέων ΚΑΛΟ και ισχυρότερη εκπροσώ-
πηση στις ρυθμιστικές Αρχές.

Το πλέον θετικό στοιχείο που προέκυψε 
από τις επαφές μας με τους φορείς ΚΑΛΟ ήταν 
η αισιοδοξία τους ότι, παρά τις δυσκολίες και 
τα προβλήματα που υπάρχουν, και μάλιστα εν 
μέσω οικονομικής κρίσης, μπορούν να τα κα-
ταφέρουν και να αντεπεξέλθουν στον σκληρό 
ανταγωνισμό, αναδεικνύοντας τα συγκριτικά 
πλεονεκτήματά τους, που βασίζονται στην ποι-
ότητα και στον κοινωνικό χαρακτήρα της παρα-
γωγικής δραστηριότητάς τους.

Η «ΟΙΚΟνομία» ήλθε σε επαφή με φορείς 
ΚΑΛΟ από όλη την Ελλάδα, που δραστηριο-
ποιούνται σε ευρύτατο φάσμα της πρωτογε-
νούς παραγωγής. Ειδικότερα, συναντήσαμε και 
μιλήσαμε με τους:

– κ. Κωνσταντίνο Βησαρόπουλο, πρόε-
δρο της «Ηλακάτης», που παράγει, συσκευά-
ζει και εμπορεύεται σιτηρά και όσπρια, με έδρα 
τη Ματαράγκα Καρδίτσας.

– κ. Άντα Πολύζου, πρόεδρο της «Μελαν-
θώς», που παράγει φυσικά προϊόντα με φυσι-
κές μεθόδους, με έδρα τη Δαλαμανάρα Άργους.

– κ. Άννα Θεοδωρίδου, πρόεδρο της «Συν 
Άλλοις», που ως συνεταιρισμός δίκαιου εμπο-
ρίου εισάγει και επεξεργάζεται καφέ, κακάο και 

ζάχαρη, με έδρα το Θησείο, στην Αθήνα.
– κ. Ελένη Λαζάκη, κοινωνική λειτουργό, 

και κ. Δήμητρα Παπαδοπούλου, πρόεδρο της 
«Διάπλους», που μεταξύ άλλων ασχολείται 
επισταμένα με οικολογικές καλλιέργειες, με 
έδρα το Χαϊδάρι.

– κ. Κώστα Χατζηγεωργίου, πρόεδρο της 
«Πυξίδας Εναλλακτικής Οικονομίας», που 
ασχολείται μεταξύ άλλων με την εστίαση κα-
θώς και με την εισαγωγή και συσκευασία μπα-
χαρικών, βοτάνων, καφέ και ξηρών καρπών, με 
έδρα τη Νέα Φιλαδέλφεια Αττικής.

– κ. Άννα Ράπτη, πρόεδρο της «Θημω-
νιάς», που παράγει και προωθεί αρτοσκευά-
σματα, με έδρα την Κάτω Τιθορέα Φθιώτιδας.

– κ. Σοφία Γρειανίδου, πρόεδρο του «Κήπου 
της Ελπίδας», που ασχολείται με την παραγωγή, 
μεταποίηση και πώληση αγροτικών προϊόντων 
και με τη διοργάνωση ανάλογων εκπαιδευτι-
κών προγραμμάτων, με έδρα τη Δραπετσώνα.

– κ. Ανδρέα Ζαριφόπουλο, πρόεδρο της 
«Ανέλιξις», που ασχολείται με την παραγωγή 
και παρασκευή προϊόντων υγιεινής διατροφής 
καθώς και με τη διοργάνωση ενημερωτικών εκ-
στρατειών γύρω από αυτήν, με έδρα την Αργυ-
ρούπολη Αττικής.

– κ. Ερμιόνη Χαχάλου, πρόεδρο της «Έρ-
κυνας», που παράγει, συσκευάζει και διαθέτει 
στην αγορά πιστοποιημένα παραδοσιακά χειρο-
ποίητα αγαθά διατροφής, με έδρα τη Λιβαδειά.

– κ. Μαράι Κλεπετούνα, γενική διευθύντρια 
της“WomenAssociations”, πουσυνεργάζεται 
με άλλους κοινωνικούς συνεταιρισμούς για την 
προώθηση και διάθεση προϊόντων μέσω χον-
δρικής και e-shop,με έδρα το Γαλάτσι Αττικής.

– κ. Φωτεινή Τρελλοπούλου, κοινωνική 
λειτουργό του «Ευ Ζην», που μεταξύ άλλων 
δραστηριοποιείται στον χώρο της εστίασης 
και του catering, με έδρα το Αιγάλεω Αττικής.

– κ. Αναστασία Μπέρδου, μέλος της «Βου-
μελιταίας», που απασχολεί κυρίως κοινωνικώς 
αποκλίνοντα άτομα παράγοντας αγαθά διατρο-
φής με παραδοσιακές μεθόδους και από τοπικές 
πρώτες ύλες, με έδρα το Μαρτίνο Φθιώτιδας.

– κ. Μαργαρίτα Μποβιτσέλι, πρόεδρο, και 
κ. Πάρη Καίσαρη, γραμματέα του «ΠΑΛΜΙ», που 
ασχολείται με την παραγωγή και διακίνηση ελαι-
ολάδου και ελιών Καλαμών καθώς και σύκων, 
αλλά και με την ήπια αγροτουριστική ανάδειξη 
της μεσσηνιακής ενδοχώρας, με έδρα τη Μεσ-
σήνη Μεσσηνίας.

– κ. Αντώνη Κουτσούμπα, πρόεδρο της 
«Επάρκειας», που παράγει και διαθέτει προϊ-
όντα δίκοκκου και σκληρού σιταριού καθώς και 
κριθαριού με παραδοσιακό τρόπο και μηχανικές 
μεθόδους μεταποίησης, αλλά ασχολείται και με 
την παραδοσιακή δόμηση, με έδρα την Ξάνθη.

– κ. Μιχαηλίδου, πρόεδρο, και κ. Πανα-
γιωτίδη, αντιπρόεδρο της «Συλλογής», που 
ασχολείται με τη συγκομιδή, επεξεργασία και 
διάθεση ήμερης και άγριας τρούφας μέσω βιο-
λογικών καλλιεργειών, ενώ παράλληλα διοργα-
νώνει σχετικά εκπαιδευτικά σεμινάρια, με έδρα 
τους Τοξότες Ξάνθης.

– κ. Σταύρο Υφαντή, μέλος της ΚοινΣΕπ 
«Αγροδίαιτος», που ασχολείται με πρώτες ύλες 
για σαλάτες και παραδοσιακές μαρμελάδες και 
διατηρεί μεζεδοπωλείο, ενώ δραστηριοποιείται 
και στον χώρο του αγροτουρισμού, με έδρα το 
Τσινάρι Θεσσαλονίκης.

κ. Χάρη Κορογώνα, πρόεδρο της οικολο-
γικής αγοράς «Το Περιβόλι», που διαθέτει βι-
ολογικά προϊόντα, με έδρα τον Ταύρο Αττικής.

– κ. Βαγγέλη Αναστασίου, μέλος της «Μο-
δούσας», που παράγει, συσκευάζει, τυποποιεί 

και διακινεί ελαιόλαδο και ελιές, απασχολώντας 
μέλη ευπαθών κοινωνικών ομάδων και εξάγο-
ντάς το και στο εξωτερικό, με έδρα τον Παπά-
δο στη Γέρα της Λέσβου.

– κ. Γιώργο Ρεθυμνιωτάκη, πρόεδρο της 
«Συνεργασίας-Δημιουργίας», που ασχολεί-
ται με την παραγωγή και διάθεση αρωματικών 
βοτάνων, απασχολώντας κυρίως ΑμεΑ,με έδρα 
τον Ασπρόπυργο.

– κ. Γιάννη Γεωργιάδη, πρόεδρο της «Περι-
συλλογής», που ασχολείται κυρίως με τη συλ-
λογή και διάθεση βοτάνων, με έδρα τη Θέρμη 
Θεσσαλονίκης.

– κ. Βασιλική Μπούσδρου, πρόεδρο του 
«Ευ Συν», που παράγει, συσκευάζει και διακι-
νεί ελαιόλαδο, γλυκά του κουταλιού και λικέρ 
παρασκευασμένα χωρίς συντηρητικά, με έδρα 
την Αγριά Μαγνησίας.

– κ. Σοφία Λυκούδη, πρόεδρο του «Βάλ-
σαμον», που με θεραπευτικά βότανα ως πρώ-
τη ύλη δημιουργεί συνταγές για την παραγωγή 
βιολογικών προϊόντων, με έδρα την Παλλήνη.

– κ. Γιώργο Μπουκιστιάνο, πρόεδρο του 
«Σπείρα Γης», που ασχολείται με την παραγω-
γή και διάθεση ενεργών μικροοργανισμών για 
τη βιοτεχνολογία βελτιωτικών εδάφους καθώς 
και με τη διοργάνωση σχετικών εκπαιδευτικών 
σεμιναρίων σε όλη την Ελλάδα, με έδρα το Αι-
γίνιο Πιερίας.

– κ. Στέλλα Γκουδίνογλου, αντιπρόεδρο 
του Δικτύου ΚοινΣΕπ Δυτικής Μακεδονίας και 
πρόεδρο της «Μυγδονίας», η οποία ασχολεί-
ται κυρίως με τρόφιμα και υλικά σωματικού κα-
θαρισμού παραγόμενα από βότανα, με έδρα τον 
Λαγκαδά Θεσσαλονίκης.

– κ. Νίκο Ντάλλες, πρόεδρο του “Olympus 
Aroma”, το οποίο συλλέγει, επεξεργάζεται με 
παραδοσιακές μεθόδους και συσκευάζει 15 δια-
φορετικά βότανα από τον Όλυμπο, παράγοντας 
αιθέρια έλαια και ανθόνερα με προοπτική την 
εξαγωγή τους στο εξωτερικό, διοργανώνοντας 
παράλληλα σχετικά επιμορφωτικά σεμινάρια, με 
έδρα την Πιερία.

– κ. Σοφία Καλαϊτζάκη, πρόεδρο της «Αλ-
χημείον», που συνδέει σεμινάρια ολιστικής θε-
ραπευτικής με τη χρήση θεραπευτικών βοτάνων, 
προωθώντας την παραγωγή τους, με έδρα το 
Ηράκλειο Κρήτης.

– κ. Ειρήνη Πλουμίδου, ταμία της «Αένα-
ος Ροή», που συλλέγει, μεταποιεί, συσκευάζει-
τυποποιεί και εμπορεύεται μανιτάρια, απασχο-
λώντας κυρίως ανέργους, με έδρα το Βουτύρο 
Ευρυτανίας.

Το ΠΑΚΟΕ, πρωτοπόρο εδώ και 38 χρό-
νια στις δραστηριότητες που αφορούν την 
ποιότητα των τροφίμων και στις οικολογικές 
πρωτοβουλίες και πρακτικές υγιεινής διατρο-
φής, επιθυμώντας να προβάλει και να προ-
ωθήσει την κοινωνική συνεταιριστική επιχει-
ρηματικότητα που σέβεται το περιβάλλον και 
την ανθρώπινη υγεία, συνολικά την ποιότη-
τα ζωής, διοργανώνει έκθεση παραδοσιακών 
προϊόντων διατροφής στην Τεχνόπολη, στην 
Αθήνα, το διήμερο 20-21 Δεκεμβρίου 2017, 
με τίτλο «Ημέρες Υγιεινής Διατροφής», κατό-
πιν πρόσκλησης στους συνεταιριστές παρα-
γωγούς-φορείς ΚΑΛΟ. 

Στο περίπτερο της Έκθεσης θα λειτουργούν 
παραδοσιακά μαγειρεία, όπου οι επισκέπτες θα 
έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν και να χα-
ρούν δωρεάν υγιεινά και νόστιμα εδέσματα, 
παρασκευασμένα με παραδοσιακούς τρόπους, 
από όλα τα μέρη της πατρίδας μας. 
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Ε
γκαινιάζοντας την 1η Έκθεση 
ATHENS EXPO ΚΑΛΟ ’17, ο 
πρωθυπουργός κ. Αλέξης Τσίπρας 
τόνισε τη σημασία της κοινωνικής 

επιχειρηματικότητας για τη συνολική 
προσπάθεια οικονομικής και κοινωνικής 
ανάκαμψης που καταβάλλει η χώρα και 
στάθηκε στις προσπάθειες της Πολιτείας 
για την ενίσχυσή της. Αφού συνέκρινε την 
παραδοσιακή επιχειρηματική αντίληψη, 
που προσιδιάζει σε ένα «παλιό μοντέλο 
ανάπτυξης», όπως υποστήριξε, έθεσε τις 
προτεραιότητες της κυβέρνησης για την 
προώθηση του κοινωνικού επιχειρείν 
και διέγραψε αδρά τις προοπτικές για 
το μέλλον. 

Την εναρκτήρια ομιλία του πρω-
θυπουργού χαιρέτισε και προλόγισε 
η αναπληρώτρια υπουργός Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης κ. Ράνια Αντωνοπούλου. 
Η υπουργός, αφού αναφέρθηκε στους 
στόχους της Έκθεσης, που ήταν κυρίως 
η γνωριμία και η ανταλλαγή τεχνογνω-
σίας μεταξύ των φορέων ΚΑΛΟ, τόνι-
σε δύο βασικά γνωρίσματα της κοινω-
νικής επιχειρηματικότητας: αφενός ότι 
γνώμονας της λειτουργίας της δεν είναι 
το κέρδος, αλλά η αξιοπρεπής αμοιβή 
των εργαζομένων και η κοινωνική προ-
σφορά με έμφαση στους νέους· αφετέ-
ρου ότι οι κοινωνικές επιχειρήσεις εί-
ναι ανοιχτές σε όλες τις κοινωνικές και 
εθνοτικές πληθυσμιακές ομάδες, χωρίς 
αποκλεισμούς.

Η κ. Αντωνοπούλου εξήγγειλε, επίσης, 
σημαντικές κυβερνητικές πρωτοβουλίες 
για την ενίσχυση των κοινωνικών συνε-
ταιρισμών σε συνεργασία με τα υπουρ-
γεία Αγροτικής Ανάπτυξης και Ψηφιακής 
Πολιτικής, επισημαίνοντας ότι η παρου-
σία του πρωθυπουργού στην Έκθεση 
υπογραμμίζει τη σημασία που αποδίδει 
η κυβέρνηση στην κοινωνική οικονομία.

Στην εναρκτήρια ομιλία του ο κ. 
Τσίπρας μίλησε για «έναν νέο τρόπο 
εργασίας, σκέψης, παραγωγής και 
κοινωνικού οφέλους». Ο πρωθυπουρ-
γός υπενθύμισε ότι έχει περάσει ένας 
χρόνος από την ψήφιση του νέου νόμου 
για την ΚΑΛΟ και μνημόνευσε την πρό-
σφατη επίσκεψή του σε μεγάλο επιχει-
ρηματικό hub στο Σικάγο, όπου είχε την 
ευκαιρία να αποκομίσει σημαντικές εμπει-
ρίες γύρω από το κοινωνικό επιχειρείν.

«Η ΚΑΛΟ εργαλείο 
ανάκαμψης»

Στη συνέχεια τόνισε ότι, σε μια επο-
χή που «η Ελλάδα αρχίζει να βγαίνει 
από τα μνημόνια οδεύοντας προς την 
ανάκαμψη», η δυνητικά σημαντική επί-
δραση της ΚΑΛΟ στο σύνολο της οικο-
νομίας μπορεί να βοηθήσει στην ανασυ-
γκρότηση των δυνάμεων της χώρας και 

να ενισχύσει τα συγκριτικά της πλεονε-
κτήματα, ανοίγοντας παράλληλα δρό-
μους σε νέες παραγωγικές δραστηριότη-
τες. Αυτό, υποστήριξε ο πρωθυπουργός, 
θα εμποδίσει την επιστροφή της χώρας 
στο παραγωγικό μοντέλο που την οδή-
γησε στην κρίση, επιτιθέμενος στο σημείο 
αυτό σε «κυρίαρχους επιχειρηματικούς 
και μιντιακούς κύκλους, που εδραίωσαν 
μια ακραία αντικοινωνική πολιτική, ήδη 
προ κρίσης». Στους ίδιους κύκλους κα-
ταλόγισε και την πλάνη ότι «οι Έλληνες 
ζούσαν πάνω από τις δυνατότητές τους, 
και άρα η λιτότητα θα έφερνε τη λύση». 
Σε αντιδιαστολή, ο κ. Τσίπρας αναφέρ-
θηκε στους αριθμούς εγγραμμάτων που 
φεύγουν στο εξωτερικό και τόνισε ότι 
η ενίσχυση της κοινωνικής οικονομίας 
μπορεί να αποτελέσει εφαλτήριο για τον 
επαναπατρισμό τους.

Η σύγκριση με το χθες

Συνέχισε λέγοντας ότι το παλιό μο-
ντέλο ανάπτυξης βασιζόταν στη συντρι-
βή της εργασίας, στη σάρωση των εργα-
σιακών δικαιωμάτων και στις «νόμιμες 
φοροαπαλλαγές σε κρατικοδίαιτους 
ολιγάρχες του πλούτου, ευνοουμένους 
των εκάστοτε κυβερνήσεων». Απενα-
ντίας, η κυβέρνηση «δεν θέτει κανένα 
ταβάνι στις δημιουργικές ικανότητες της 
χώρας ούτε στη βελτίωση του βιοτικού 
επιπέδου». Βασικό όχημα προς αυτή την 
κατεύθυνση ο πρωθυπουργός ανέφερε 
την ΚΑΛΟ, φέρνοντας παραδείγματα και 
από τη διεθνή πραγματικότητα (π.χ. τη 
Γαλλία, όπου η ΚΑΛΟ συνεισφέρει στο 
10% του ΑΕΠ). Προσέθεσε σχετικά ότι 
η κοινωνική οικονομία κινητοποιεί κοι-
νωνικούς πόρους με μεγάλη ανταπο-
δοτικότητα, καθώς δημιουργεί διαρκώς 

νέες θέσεις εργασίας και μπορεί να είναι 
αρκετά ανθεκτική σε εξωτερικούς κλυ-
δωνισμούς. Έδωσε έμφαση, επίσης, στις 
θεμελιώδεις αξίες και αρχές λειτουργί-
ας της ΚΑΛΟ, που είναι η συνεργατι-
κή λογική, η συλλογικότητα, η συμβατή 
με το κοινωνικό όφελος κατανομή των 
κερδών, η δημοκρατικότητα στην πα-
ραγωγική διαδικασία και στη λήψη των 
αποφάσεων και η επιδίωξη για βέλτιστη 
ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων 
και υπηρεσιών.

Ο πρωθυπουργός μίλησε για μια 
«ιστορική ευκαιρία να αλλάξουμε συνολικά 
σελίδα στην παραγωγή, κάτι που είναι 
και αίτημα των ίδιων των παραγωγών-
φορέων». Τονίζοντας την ανάγκη να 
συνδεθεί ο τριτογενής τομέας της πα-
ραγωγής, κυρίως ο τουρισμός, με τους 
άλλους δύο, επέμεινε στην αναγκαιότη-
τα πιστοποίησης των ελληνικών προϊό-
ντων και στη διαμόρφωση μιας πρωτο-
γενούς παραγωγής «έξω από τη λογική 
των επιδοτήσεων, που οδήγησε στην 
αποσύνδεση τελικά από την παραγωγή», 
όπως είπε.

Προοπτικές και εξαγγελίες 
για την ΚΑΛΟ

Ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε στον νέο 
νόμο για την ΚΑΛΟ (4430/2016), υπο-
γραμμίζοντας τη θεσμοθέτηση της Ει-
δικής Γραμματείας ΚΑΛΟ. Ως στόχους 
της έθεσε τη μέριμνα για την ανάπτυξη 
της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, την 
οριζόντια συνεργασία μεταξύ συναρμό-
διων υπουργείων και υπηρεσιών, τη θέ-
σπιση φορολογικών και ασφαλιστικών 
κινήτρων και τον προγραμματισμό συ-
γκεκριμένων δραστηριοτήτων για χρη-
ματοδοτικές και άλλες υποστηρικτικές 

υπηρεσίες.
Στη συνέχεια προχώρησε σε συγκε-

κριμένες εξαγγελίες, ήτοι:
α) Παροχή μικροπιστώσεων συνολι-

κού ύψους 10.000.000 € από το Ταμείο 
Κοινωνικής Οικονομίας.

β) Δικαίωμα ένταξης των φορέων 
ΚΑΛΟ στα ΕΣΠΑ και σε προγράμματα 
του ΟΑΕΔ.

γ) Επιπλέον χρηματοδότηση συνο-
λικού ύψους 28.000.000 € σε υφιστά-
μενους φορείς ΚΑΛΟ.

δ) Ίδρυση Κέντρων Υποστήριξης Φο-
ρέων (κονδύλιο 11.000.000 €): προβλέ-
πεται η δημιουργία περισσότερων από 
100 κέντρα σε όλη την επικράτεια, που 
θα υποστηρίζουν νέες και υφιστάμενες 
επιχειρήσεις ΚΑΛΟ.

Ο πρωθυπουργός ολοκλήρωσε την 
ομιλία του επιβραβεύοντας τους κοινω-
νικούς συνεταιριστές για την απόφα-
σή τους να μείνουν και να παλέψουν 
στη χώρα. Εξέφρασε την ελπίδα ότι με 
τη δική τους παρότρυνση και δράση η 
Πολιτεία θα αναλάβει ακόμη περισσό-
τερες και καλύτερες πρωτοβουλίες για 
την ανάπτυξη του κοινωνικού τομέα της 
οικονομίας και απηύθυνε πρόσκληση να 
προσπαθήσουμε όλοι οι παραγωγικοί 
συντελεστές για το καλύτερο δυνατό 
αποτέλεσμα. Από τη δική μας πλευρά, 
έχουμε να σχολιάσουμε ότι η λέξη «αλ-
ληλέγγυα» ετυμολογικά ανήκει σε μια 
ευνομούμενη κοινωνία, και όχι σε μια 
κοινωνία διακριτών κοινωνικών, οικο-
νομικών και πολιτιστικών κραυγαλέων 
αντιθέσεων, κ. πρωθυπουργέ.

Με αυτές τις θέσεις, το ΠΑΚΟΕ 
θα αγωνιστεί με όλες τις εμπειρίες, 
γνώσεις και δυνάμεις που έχει για 
έναν καλύτερο κόσμο με ελπίδα και 
προοπτική.

Α. Τσίπρας: «Η ΚΑΛΟ όχημα ανάπτυξης»
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Προβολή φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ)
Ομιλία του κ. Α. Βαρλόου, ειδικού γραμματέα ΚΑΛΟ:

«Μέτριος πλην ελπιδοφόρος ο απολογισμός»

Σ
την εισήγησή του κατά τις ερ-
γασίες της 1ης Έκθεσης φορέων 
ΚΑΛΟ ο ειδικός γραμματέας Κοι-
νωνικής και Αλληλέγγυας Οι-

κονομίας κ. Αντώνης Βαρλόου εστιά-
στηκε στις μέχρι σήμερα επιδόσεις του 
τομέα, αναφέρθηκε στις προσπάθειες 
της Πολιτείας για την ενίσχυσή του 
και επισήμανε την ανάγκη περαιτέρω 
ενεργοποίησης των ίδιων των φορέ-
ων προκειμένου να ευδοκιμήσει το εγ-
χείρημα του κοινωνικού συνεταιριστι-
κού επιχειρείν.

Τι νέο κομίζει η επιτυχημένη 
κοινωνική επιχειρηματικότητα

Επισημαίνοντας τις βασικές διαφορές 
μεταξύ συμβατικής/κλασικής και κοινωνι-
κής επιχειρηματικότητας, ο ειδικός γραμ-
ματέας στάθηκε ιδιαίτερα στην αντιδια-
στολή της επιθυμίας για μεγιστοποίηση 
των κερδών και της διεξαγωγής ανταγω-
νισμού διακριτών ορίων (με πλήρη διαχω-
ρισμό των πόρων από την κοινωνία), από 
τη μία πλευρά, προς την επιθυμία κερδο-
φορίας με κοινωνικό αντίκτυπο μέσα σε 
συνεργατικά πλαίσια, από την άλλη. Εδώ 
τα επιχειρηματικά όρια είναι ημιδιαπερατά 
(καθώς η επιχείρηση αλληλαντιδρά διαρ-
κώς με την κοινωνία), ενώ το επιδιωκόμε-
νο αποτέλεσμα είναι η συνολική μεγέθυν-
ση των επιχειρήσεων και η μεγιστοποίηση 
του κοινωνικού αντικτύπου.

Ο κ. Βαρλόου τόνισε την ιδιαίτερη ση-
μασία που έχει η καινοτομία για την εξέλι-
ξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Η 
επίλυση των κοινωνικών προβλημάτων με 
νέες ιδέες και λύσεις, νέους τρόπους νέα 
προϊόντα και υπηρεσίες θα συμβάλει ση-
μαντικά στην ανάπτυξη των κοινωνικών 
επιχειρήσεων, όπως υποστήριξε.

Σε ό,τι αφορά τα γνωρίσματα μιας 
επιτυχημένης κοινωνικής επιχείρησης, 
ο κ Βαρλόου αποδελτίωσε στην ομιλία 
του τα εξής:

α) Τα μέλη-εργαζόμενοι των συνεται-
ρισμών χαρακτηρίζονται από έντονη αφο-
σίωση στον κοινωνικό τους στόχο, δυνα-
μικότητα και ανάληψη πρωτοβουλιών, 
συμμετοχικότητα/συνεργασία και διάθε-
ση συνεισφοράς στην επιχείρηση.

β) Η κοινωνική επιχείρηση ως σύνολο 
εκκινεί με μικρά κεφάλαια, θέτοντας μι-
κρούς στόχους κει επιδιώκοντας τοπικές 
λύσεις, συνδέεται με την τοπική κοινω-
νία, ανταποκρίνεται σε βασικές κοινωνι-
κές ανάγκες (υψηλή ποιότητα υπηρεσιών, 
ικανοποιητικές αμοιβές), δικτυώνεται με 
άλλους κοινωνικούς φορείς και αποδει-
κνύει τη συνεισφορά της καταθέτοντας 
ετήσιες απολογιστικές και προγραμματι-
κές εκθέσεις.

Το νέο θεσμικό πλαίσιο
Ακολούθως ο ειδικός γραμματέας 

ΚΑΛΟ στάθηκε στις νομοθετικές ρυθμί-
σεις που διέπουν τη λειτουργία των κοι-
νωνικών επιχειρήσεων, ιδίως στους νό-
μους 4019/2011 και 4430/2016. Αφού 
αναφέρθηκε στην ίδρυση ενός νέου συ-
νεταιριστικού φορέα, του Συνεταιρισμού 
Εργαζομένων, μνημόνευσε τη σύνδεση με-
ταξύ της οικονομικής δραστηριότητας των 
φορέων ΚΑΛΟ και της ελάχιστης μισθο-
λογικής δαπάνης, τη θέσπιση ποσόστωσης 
εργαζομένων μη μελών με εργαζομένους-
μέλη, καθώς και τον καθορισμό ελάχιστου 
και ανώτατου ορίου μισθών. Επίσης, επι-
σήμανε τις διαφοροποιήσεις που έχουν 
επέλθει στη λειτουργία των ΚοινΣΕπ, την 
ψηφιοποίηση του Μητρώου Κοινωνικών 
Επιχειρήσεων και την πρόνοια για δικτύω-
ση και οικονομική συνεργασία των φορέ-
ων ΚΑΛΟ μέσω και της παροχής οικονο-
μικών και ασφαλιστικών κινήτρων. Τέλος, 
αναφέρθηκε στις διατάξεις που αφορούν 
τη δημόσια διαβούλευση περί κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας, δηλαδή στη σύστα-
ση Εθνικής Επιτροπής ΚΑΛΟ και Ειδικής 
Γραμματείας ΚΑΛΟ.

Η ΚΑΛΟ σε αριθμούς
Στη συνέχεια της ομιλίας του ο κ. Βαρ-

λόου αναφέρθηκε στα αποτελέσματα και 
στα συμπεράσματα από τους δείκτες της 
«Α΄ Ετήσιας Έκθεσης Λειτουργίας των Φο-
ρέων ΚΑΛΟ». Οι αριθμοί δείχνουν εντυ-
πωσιακή αύξηση τόσο των κοινωνικών 
συνεταιρισμών (383 το 2015 από μό-
λις 3 το 2013) όσο και των εργαζομένων 
(ελάχιστοι το 2012, περίπου 800 το 2015, 
από τους οποίους μάλιστα το ¼ προέρχε-
ται από ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες) 
και του κύκλου εργασιών, που παρουσιά-
ζει σημαντική μεν αύξηση το 2015 (περί-
που 6.8000.000 € τζίρος), αλλά εμφανί-
ζει ακόμη σημαντική υστέρηση συγκριτικά 
με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ένα αρνητι-

κό στοιχείο είναι ότι περί τις 80 κοινωνι-
κές επιχειρήσεις είχαν μηδενικό τζίρο το 
2015, αλλά αυξήθηκε σημαντικά ο αριθ-
μός εκείνων που είχαν μεγάλο τζίρο.

Στο σημείο αυτό ο ειδικός γραμματέας 
σχολίασε ότι η μηδενική κερδοφορία στις 
κοινωνικές επιχειρήσεις δεν συνιστά κατ’ 
ανάγκη αρνητικό δείκτη, αφού μπορεί να 
σημαίνει ότι τα διαθέσιμά τους επανεπεν-
δύονται αμέσως σε νέες θέσεις εργασίας 
ή και υπηρεσίες.

Ως προς τη γεωγραφική κατανομή 
όλων των δεικτών (αύξηση φορέων-εργα-
ζομένων ΚΑΛΟ, οικονομικά μεγέθη κ.λπ.) 
υπερτερεί, όπως είναι επόμενο, η Αττική. 
Εντούτοις, υπάρχουν περιοχές, όπως η Θεσ-
σαλία και η Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, 
που παρουσιάζουν μια ιδιαίτερη δυναμική 
– χωρίς να λείπουν και τα παραδείγματα 
περιφερειών που υστερούν. Οι περισσό-
τερες επιχειρήσεις ΚΑΛΟ προς το παρόν 
είναι ΚοινΣΕπ Συλλογικού και Παραγωγι-
κού Σκοπού, ενώ πολύ λίγες είναι οι Κοιν-
ΣΕπ Ένταξης. Η λειτουργία τους, πάντως, 
εμφανίζει ικανή διασπορά σε όλους τους 
παραγωγικούς κλάδους (πλην της βιομη-
χανίας): εκπαίδευση, εστίαση (που εμφα-
νίζει και τον μεγαλύτερο τζίρο), χονδρικό 
και λιανικό εμπόριο, διαχείριση απορριμμά-
των και υπηρεσίες καθαρισμού. Η ένταση 
της εργασίας, επίσης, παρουσιάζει σημα-
ντική διακύμανση κατά εργασιακό κλάδο.

Υπουργείο Εργασίας: το όραμα και οι 
δραστηριότητες υποστήριξης για την 
ΚΑΛΟ

Ο κ. Βαρλόου, ανοίγοντας διάλογο 
και με το ακροατήριο, αναφέρθηκε στο 
όραμα του Υπουργείου Εργασίας για την 
ευόδωση της κοινωνικής επιχειρηματικό-
τητας, την οποία χαρακτήρισε «διαφανές 
μοντέλο ανάπτυξης που αποσκοπεί στην 
ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών με 
καινοτόμο τρόπο και δίνει έμφαση στον 
κοινωνικό αντίκτυπο και στην αειφόρο 
ανάπτυξη».

Αφού τόνισε ότι η Ειδική Γραμματεία 
ΚΑΛΟ στοχεύει στη διαμόρφωση ενός δίκαι-
ου και ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλ-
λοντος για τους φορείς ΚΑΛΟ, παρέθεσε 4 
καταστατικές αρχές για τη δημιουργία του:

α) Αυτοδιαχείριση και αλληλοϋποστή-
ριξη του οικοσυστήματος ΚΑΛΟ.

β) Περιορισμός του κράτους στη δη-
μιουργία δίκαιου πλαισίου και στρατηγι-
κών παρεμβάσεων.

γ) Εδραίωση της κοινωνικής καινοτο-
μίας ως βασικού αναπτυξιακού μοχλού.

δ) Ενίσχυση της ποικιλομορφίας των 
φορέων ΚΑΛΟ με αποτέλεσμα την ανθε-
κτικότητα. 

Ο κ. Βαρλόου, τέλος, προέβη σε μία 

σειρά δεσμεύσεων για την περαιτέρω ενί-
σχυση της κοινωνικής επιχειρηματικότη-
τας. Μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στα εξής:

α) Μέσα στο 2017 δημιουργούνται υπο-
στηρικτικές υπηρεσίες για νέους και υφι-
στάμενους φορείς ΚΑΛΟ, που θα αφορούν 
την ενημέρωση του κοινωνικού συνόλου 
και θα συνδράμουν την υλοποίηση μιας 
επιχειρηματικής ιδέας, χρηματοδοτώντας 
στη βάση της αναλογικότητας το αρχικό 
κεφάλαιο με βάση ένα βιώσιμο επιχειρη-
ματικό σχέδιο και την παραγωγή κοινω-
νικού αντικτύπου.

β) Αναπτύσσονται συγκεκριμένα χρη-
ματοδοτικά εργαλεία (δάνεια, εγγυήσεις 
δανείων, εγγυητικές επιστολές) και ειδικό 
παρατηρητήριο διάθεσης, κατανομής και 
αξιοποίησης κονδυλίων, ενώ υπάρχει πρό-
νοια για χρηματοδότηση και από το ΕΣΠΑ 
2014-2020. Σημαντικά ποσά θα διατεθούν 
και από το ΠΕΠ (περίπου 80.000.000 €) 
και από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανά-
πτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, όπως και 
από άλλους πόρους.

Η ομιλία έκλεισε με τη διαπίστωση ότι 
οι δείκτες ανάπτυξης της κοινωνικής επι-
χειρηματικότητας στη χώρα μας δεν εί-
ναι ακόμη σε επιθυμητό επίπεδο. Υπάρ-
χουν, εντούτοις, πολλές προσδοκίες ότι, 
και παρά την οικονομική κρίση η οποία 
σοβεί, οι φορείς ΚΑΛΟ θα δείξουν στο 
επόμενο διάστημα αυξανόμενη δυναμική 
και μπορούν να αποβούν σημαντικό εργα-
λείο οικονομικής και γενικότερα κοινωνι-
κής ανάκαμψης.

Πρωτότυπη αλλά ανοργάνωτη
Παρά το γεγονός ότι όλα τα έξοδα της 

διοργάνωσης ήταν πληρωμένα, εντούτοις 
εμείς, ως ΠΑΚΟΕ, με την 38χρονη πείρα 
μας διαπιστώσαμε αρκετά προβλήματα και 
βαθμολογήσαμε με πέντε (5) –με άριστα 
το δέκα(10)– την όλη εκδήλωση. Αυτό το 
δικαιολογούμε ως εξής:

1. Η ενημέρωση των πολιτών από τα 
media ήταν ασήμαντη, και όχι ουσιαστι-
κή (ΕΡΤ τρία μηνύματα, άλλοι Ρ/Τ σταθ-
μοί μόλις ένα-δύο μηνύματα όλη την προ-
ηγούμενη εβδομάδα).

2. Ανοργάνωτος και όχι μελετημένος 
ο προγραμματισμός των ομιλιών.

3. Αναποτελεσματικός ο σχεδιασμός 
των διάφορων event.

4. Ανύπαρκτη η ουσιαστική ανταλλα-
γή πληροφοριών και απόψεων.

Τέλος, ευελπιστούμε στη συνεργα-
σία του Υπουργείου, όταν τον επόμενο 
Μάρτιο το ΠΑΚΟΕ θα διοργανώσει 
συνδιάσκεψη των φορέων ΚΑΛΟ, ώστε 
να διδαχθούμε όλοι από τα λάθη της 1ης 
Έκθεσης και να είναι αποτελεσματική και 
χρήσιμη η νέα αυτή συνάντηση.
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Ο
ι κοινωνικές επιχειρήσεις δρα-
στηριοποιούνται στον «τρί-
το» τομέα της οικονομίας, την 
κοινωνική οικονομία, και δη-

μιουργούνται για την προώθηση της 
απασχόλησης ατόμων που ανήκουν 
σε ευαίσθητες (ευπαθείς ή και ευάλω-
τες) κοινωνικές ομάδες και αντιμετω-
πίζουν δυσκολίες ως προς την πρόσβα-
σή τους στην αγορά εργασίας. Μεταξύ 
των θεσμοθετημένων φορέων κοινω-
νικής επιχειρηματικότητας μπορούν να 
αναφερθούν Αστικές Μη Κερδοσκοπι-
κές Εταιρείες (ΑΜΚΕ), γενικότερα Μη 
Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) και 
άλλοι, αλλά οι σημαντικότεροι είναι, 
σύμφωνα και με την κείμενη νομοθεσία 
όπως έχει διαμορφωθεί από το 1999 
έως το 2017, οι Κοινωνικοί Συνεταιρι-
σμοί Περιορισμένης Ευθύνης (ΚοιΣΠΕ), 
οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχει-
ρήσεις (ΚοινΣΕπ) και οι Συνεταιρισμοί 
Εργαζομένων.

Στις κοινωνικές επιχειρήσεις επιχειρεί-
ται, με επιστημονικό τρόπο αλλά κυρίως 
χωρίς τη λογική του ασύλου, η εργασιακή 
ένταξη των ατόμων με σοβαρά κοινωνικά 
ή και ψυχοκοινωνικά προβλήματα. Μέσα 
από την ανάδειξη της δημιουργικότητάς 
τους και των ικανοτήτων τους μπορούν 
να αισθάνονται ως χρήσιμα και παραγω-
γικά μέλη μιας κλειστής αρχικά κοινωνί-
ας, που είναι η κοινωνία των ατόμων που 
δραστηριοποιούνται ή έρχονται σε συνερ-
γασίες με τις κοινωνικές επιχειρήσεις.Ένας 
ακόμη στόχος της αυτής της μορφής ερ-
γασίας των ατόμων με ψυχοκοινωνικά ή 
άλλα κοινωνικά προβλήματα είναι η επαφή 
τους με τα υπόλοιπα μέλη της κοινωνίας 
– κατά συνέπεια, και η καλύτερη ενημέ-
ρωση της ευρύτερης κοινωνίας όχι μόνο 
για τα προβλήματα αλλά και για τις ικα-
νότητες αυτών των ατόμων.

Αυτή η συχνή επαφή και επικοινωνία 
συμβάλλει και στην άμβλυνση στερεοτύπων 
και προκαταλήψεων που συχνά υπάρχουν 
για άτομα με σοβαρά ψυχικά ή κοινωνικά 
προβλήματα. Μια από τις συνηθέστερες 
προκαταλήψεις είναι η μη διάθεση ή η μη 
ικανότητα των ατόμων αυτών να αντα-
ποκριθούν και να συντονιστούν στα πλαί-
σια των αναγκών μιας σύγχρονης επιχεί-
ρησης. Εντούτοις, η πραγματικότητα έχει 
καταδείξει πως συχνά τα άτομα αυτά είναι 
περισσότερα εργατικά σε σχέση με πολ-
λούς άλλους που δεν πάσχουν από ψυχο-
κοινωνικά προβλήματα. Αυτό βρίσκει την 
εξήγησή του στο ότι η εργασία για αυτά 
τα άτομα είναι κατά το μεγαλύτερο μέρος 
της έκφραση δημιουργίας αλλά και διά-
θεσης για βελτίωση των συνθηκών της 
κοινωνικής τους (επαν)ένταξης.

Ο «χώρος» αυτών των επιχειρήσε-
ων είναι ένα είδος φίλτρου προστασίας 
των ατόμων αυτών (καθεστώς «προστα-

τευόμενης απασχόλησης»)· αφενός επει-
δή συμβάλλει στην εξωτερίκευση ενός 
πνεύματος εργατικότητας και συνεργα-
τικότητας, αφετέρου γιατί οι συνεργάτες 
και οι συνάδελφοι είναι άνθρωποι με ίδια 
προβλήματα ή έστω γνώστες αυτών των 
προβλημάτων. Πρόκειται, συνεπώς, για 
επιχειρήσεις με σαφή κοινωνική αποστο-
λή, που διαθέτουν προς πώληση τα δικά 
τους προϊόντα και υπηρεσίες στην αγορά 
με σκοπό να συνεχίσουν την προσφορά 
τους στις τοπικές κοινωνίες.

Ο ορισμός «κοινωνικές επιχειρήσεις» 
είναι ένας ορισμός-«ομπρέλα», ένας ευρύ-
τερος ορισμός που περιλαμβάνει επιχειρή-
σεις πολλών και διαφορετικών μορφών.

Ι. ΚοιΣΠΕ
Μια μορφή κοινωνικής επιχείρησης, 

με σημαντική πορεία τα τελευταία χρό-
νια και στη χώρα μας, είναι οι Κοινωνι-
κοί Συνεταιρισμοί περιορισμένης ευ-
θύνης (ΚοιΣΠΕ).

Οι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί πε-
ριορισμένης ευθύνης (ΚοιΣΠΕ) είναι 
ένας σχετικά νέος θεσμός στην Ελλάδα. 
Η αναγκαιότητα ύπαρξής τους αρχίζει να 
διαφαίνεται στις αρχές της δεκαετίας του 
1990, οπότε και ατύπως αρχίζουν να λει-
τουργούν στην χώρα μας οι πρώτοι συνε-
ταιρισμοί αυτού του είδους. Αρκετά χρό-
νια αργότερα, το 1999, ψηφίζεται από το 
Ελληνικό Κοινοβούλιο ο πρώτος νόμος 
(Ν. 2716/1999) που «νομιμοποιεί» πλέον 
τους συνεταιρισμούς αυτούς, φιλοδοξώ-
ντας στην ενδυνάμωσή τους μέσω και της 
νομικής τους κατοχύρωσης. Το 2004 δη-
μιουργήθηκε το δίκτυο των υπό σύσταση 
και εν λειτουργία ΚοιΣΠΕ. 

Οι ΚοιΣΠΕ είναι νομικά πρόσωπα ιδι-
ωτικού δικαίου με περιορισμένη ευθύνη 
των μελών και αποτελούν Μονάδες Ψυ-
χικής Υγείας. Με αυτή την ιδιότητα, η ανά-
πτυξη και η εποπτεία τους ανήκουν στο 
Υπουργείο Υγείας. Επομένως, αποτελούν 
μια ιδιαίτερη μορφή συνεταιρισμού, αφού 

ταυτόχρονα είναι παραγωγικές και εμπο-
ρικές μονάδες ενώ επίσης είναι και Μονά-
δες Ψυχικής Υγείας που αποβλέπουν στην 
κοινωνική και οικονομική ενσωμάτωση 
και επαγγελματική επανένταξη των ατό-
μων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα στις 
δομές της κοινωνίας. Η οικονομική τους 
αυτάρκεια αλλά και η ανάπτυξη επαγγελ-
ματικών δεξιοτήτων είναι οι άμεσοι στό-
χοι των συνεταιρισμών.

Τα μέλη των ΚοιΣΠΕ μπορούμε να τα 
κατατάξουμε σε τρεις βασικές κατηγορίες:

– άτομα με ψυχοκοινωνικά προβλή-
ματα (σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 
35%, ηλικίας τουλάχιστον 15 ετών)

– επαγγελματίες ψυχικής υγείας, ερ-
γαζόμενοι στο χώρο ψυχικής υγείας, δη-
μόσιοι υπάλληλοι(σε ποσοστό μικρότερο 
ή ίσο του 45%)

– Νομικά Πρόσωπα Δημόσιου ή Ιδι-
ωτικού Δικαίου ή άλλα φυσικά πρόσωπα 
(σε ποσοστό έως 20% μετά από σχετική 
πρόβλεψη του καταστατικού των ΚοιΣΠΕ)

Τα άτομα με ψυχοκοινωνικά προβλή-
ματα μπορούν να απασχοληθούν στον 
ΚοιΣΠΕ και να αμείβονται ανάλογα με 
την παραγωγικότητα τους ή με τον χρό-
νο εργασίας τους. Η αμοιβή τους από την 
εργασία τους στον ΚοιΣΠΕ προστίθεται 
στα όποια επιδόματα οι συντάξεις λαμ-
βάνουν. Στην περίπτωση όπου κάποιοι 
είναι ανασφάλιστοι, τότε αναλαμβάνει ο 
ΚοιΣΠΕ να τους ασφαλίσει στον αντίστοι-
χο ασφαλιστικό φορέα. Η ιδιότητα του 
μέλους των ΚοιΣΠΕ δεν συνεπάγεται και 
απασχόληση σε αυτούς. Και αντίστροφα, 
ένας εργαζόμενος δεν είναι απαραίτητα 
και μέλος του ΚοιΣΠΕ.Στους ΚοιΣΠΕ επί-
σης μπορούν να απασχοληθούν δημόσι-
οι υπάλληλοι, είτε με βασική απασχόλη-
ση με μετακίνησή τους από την οργανική 
τους θέση είτε συμπληρωματικά στη βα-
σική τους εργασία. 

Εκτός του κεφαλαίου από τις συνε-
ταιριστικές μερίδες οι ΚΟΙΣΠΕ μπορούν 
να έχουν πόρους και από:

– Επιχορήγηση από τον Τακτικό Κρα-
τικό Προϋπολογισμό ή από το Πρόγραμ-
μα Δημοσίων Επενδύσεων (αποκλειστικά 
για συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα), 
από την ΕΕ ή από Διεθνείς Οργανισμούς.

–Εθνικούς οργανισμούς, διεθνείς ορ-
γανισμούς, αναπτυξιακά προγράμματα και 
προγράμματα επενδύσεων.

– Κληροδοτήματα και δωρεές.
–Την άσκηση της επιχειρηματικής τους 

δραστηριότητας.
–Την εκμετάλλευση των περιουσιακών 

τους στοιχείων.
Ο Νόμος 4430/2016, ο όποιος αφο-

ρά την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικο-
νομία, ψηφίστηκε τον Οκτώβριο του 2016 
και ήλθε να αντικαταστήσει το σύνολο 
των άρθρων του Νόμου 4019/2011 που 
αναφέρονταν στην Κοινωνική Οικονομία 
και Επιχειρηματικότητα.

Ο νέος νόμος έρχεται να καλύψει κά-
ποια σημαντικά κενά που είχαν προκληθεί 
από την εφαρμογή του Ν. 4019/2011, βά-
ζοντας κανόνες στα εργασιακά και ασφα-
λιστικά ζητήματα που είχαν προκύψει και 
σκοπεύοντας να δώσει φορολογικά και οι-
κονομικά κίνητρα, να κάνει πιο ευέλικτο 
υπό προϋποθέσεις το διοικητικό σχήμα, 
αλλά και για πρώτη φορά να καθορίσει 
κυρώσεις και πρόστιμα για τις περιπτώ-
σεις εκείνες στις οποίες καταστρατηγού-
νται οι ρυθμίσεις του νόμου.

ΙΙ. ΚοινΣΕπ
Κάτω από την ίδια περίπου νομοθετι-

κή-θεσμική ομπρέλα έχουν ενταχθεί και οι 
Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις 
(ΚοινΣΕπ). Σύμφωνα με τον νόμο λοιπόν, 
Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις 
(ΚοινΣΕπ) είναι οι αστικοί συνεταιρισμοί 
του Ν. 1667/86 που έχουν ως σκοπό τη 
συλλογική και κοινωνική ωφέλεια.

Διακρίνονται ανάλογα με τον σκο-
πό τους σε:
• ΚοινΣΕπ Συλλογικής και Κοινωνικής 
Ωφέλειας, οι οποίες αναπτύσσουν δρα-
στηριότητες «βιώσιμης ανάπτυξης» ή 
και παρέχουν «κοινωνικές υπηρεσίες 
γενικού ενδιαφέροντος».

Ως «βιώσιμη ανάπτυξη» ορίζονται οι 
οικονομικές δραστηριότητες, εμπορικές ή 
ανταλλακτικές, που προωθούν την αειφο-
ρία του περιβάλλοντος, την κοινωνική και 
οικονομική ισότητα καθώς και την ισότητα 
των φύλων, προστατεύουν και αναπτύσ-
σουν τα κοινά αγαθά και προωθούν τη 
διαγενεακή και πολυπολιτισμική συμφι-
λίωση, δίνοντας έμφαση στις ιδιαιτερό-
τητες των τοπικών κοινωνιών. Ενδεικτι-
κά, η βιώσιμη ανάπτυξη περιλαμβάνει τις 
εξής δραστηριότητες:

α. Την προστασία και αποκατάσταση 
του φυσικού περιβάλλοντος και της βιο-
ποικιλότητας.

β. Την αειφόρο γεωργία και κτηνο-

Κοινωνική επιχειρηματικότητα: Φορείς Κοινωνικής 
και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ)
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τροφία, η οποία δίνει έμφαση στη διατή-
ρηση και διάδοση απειλούμενων τοπικών 
παραδοσιακών ποικιλιών ή «φυλών» και 
στην αποτροπή διείσδυσης γενετικά τρο-
ποποιημένων οργανισμών.

γ. Την τοπικά και περιφερειακά υπο-
στηριζόμενη γεωργία ή κτηνοτροφία, που 
συμβάλλει στην ανάπτυξη απευθείας εμπο-
ρικών σχέσεων μεταξύ παραγωγών και 
καταναλωτών και ενισχύει την προσβα-
σιμότητα σε είδη πρώτης ανάγκης, ιδίως 
των ασθενέστερων οικονομικά ομάδων 
του πληθυσμού, μέσα από την απευθεί-
ας διάθεσή τους.

δ. Το δίκαιο και αλληλέγγυο εμπόριο. 
Ως «δίκαιο και αλληλέγγυο εμπόριο» ορί-
ζεται η βασισμένη στο διάλογο, τη δια-
φάνεια και τον αλληλοσεβασμό εμπορι-
κή σύμπραξη, που επιδιώκει μεγαλύτερη 
ισοτιμία στο διεθνές και εγχώριο εμπό-
ριο. Συνεισφέρει στη βιώσιμη ανάπτυξη, 
προσφέροντας καλύτερους όρους εμπο-
ρίας των προϊόντων και διασφαλίζοντας 
τα δικαιώματα των περιθωριοποιημένων 
παραγωγών και εργαζομένων.

ε. Την παραγωγή ενέργειας από ανα-
νεώσιμες πηγές σε μικρή κλίμακα και την 
ανάπτυξη τεχνολογίας που μειώνει την 
κατανάλωση ενέργειας.

στ. Τη μείωση της παραγωγής αποβλή-
των και απορριμμάτων σε τοπικό επίπεδο, 
με συμμετοχή των πολιτών, μέσα από την 
επαναχρησιμοποίηση, αξιοποίηση, ανακύ-
κλωση των αποβλήτων ή μέσα από τον 
ανασχεδιασμό του τρόπου παραγωγής και 
διανομής των προϊόντων.

ζ. Την κατασκευή και συντήρηση υπο-
δομών και ενέργειας σε δημοκρατική συ-
νεργασία με τις τοπικές κοινωνίες.

η. Την ανάπτυξη δεξιοτήτων και τη με-
ταφορά τεχνογνωσίας.

θ. Τον εναλλακτικό, θεματικό και ήπιο 
τουρισμό.

ι. Τον σχεδιασμό και τη διάθεση και-
νοτόμων και ελεύθερων ψηφιακών προ-
ϊόντων και υπηρεσιών ή κάθε μορφής τε-
χνολογίας που προωθεί την ομότιμη και 
βασισμένη στα κοινά παραγωγή.

ια. Την παραγωγή, τη μεταποίηση, την 
προώθηση ή τη διατήρηση της παραγωγικής 
ή πολιτιστικής κληρονομιάς κάθε τόπου.

ιβ. Την παραγωγή και προώθηση της 
ανεξάρτητης πολιτισμικής δημιουργίας.

ιγ. Την περιβαλλοντική αναβάθμιση των 
οικισμών και του κτηριακού αποθέματος.

ιδ. Τη διαχείριση ακίνητης περιουσίας 
με κοινωνικά και περιβαλλοντικά κριτήρια.

Ως «κοινωνικές υπηρεσίες γενικού 
συμφέροντος» ορίζονται οι υπηρεσίες που 
είναι προσβάσιμες σε όλους, προάγουν 
την ποιότητα ζωής και παρέχουν κοινω-
νική προστασία σε ομάδες όπως ηλικιω-
μένοι, βρέφη, παιδιά, άτομα με αναπηρία 
και χρόνιες παθήσεις, και περιλαμβάνουν 
την εκπαίδευση, την υγεία, την κοινωνική 
στέγαση, την κοινωνική σίτιση, την παιδική 
φροντίδα, τη μακροχρόνια φροντίδα και 
τις υπηρεσίες κοινωνικής αρωγής, χωρίς, 
ωστόσο, να υποκαθιστούν τις γενικές υπο-
χρεώσεις του κράτους στην άσκηση της 
κοινωνικής πολιτικής.
• ΚοινΣΕπ Ένταξης Ευάλωτων Ομάδων, 
οι οποίες επιδιώκουν την ένταξη στην οι-

κονομική και κοινωνική ζωή των ατόμων 
που ανήκουν στις Ευάλωτες Κοινωνικές 
Ομάδες. Ποσοστό 30% κατ’ ελάχιστον των 
μελών και των εργαζομένων στις επιχει-
ρήσεις αυτές ανήκουν υποχρεωτικά σε 
αυτές τις κατηγορίες.

Ως «ευάλωτες» ορίζονται οι ομάδες 
εκείνες του πληθυσμού που η ένταξή τους 
στην κοινωνική και οικονομική ζωή εμπο-
δίζεται από σωματικά και ψυχικά αίτια ή 
λόγω παραβατικής συμπεριφοράς. Σε αυ-
τές ανήκουν:

α΄) τα άτομα με αναπηρία οποιασδή-
ποτε μορφής (σωματική, ψυχική, νοητι-
κή,αισθητηριακή),

β΄) τα άτομα με προβλήματα εξάρτη-
σης από ουσίες ή τα απεξαρτημένα άτομα,

γ΄) οι ανήλικοι με παραβατική συμπε-
ριφορά, οι φυλακισμένοι/ες και αποφυ-
λακισμένοι/ες.

• ΚοινΣΕπ Ένταξης Ειδικών Ομά-
δων, οι οποίες επιδιώκουν την ένταξη 
στην οικονομική και κοινωνική ζωή των 
ατόμων που ανήκουν στις Ειδικές Ομά-
δες Πληθυσμού. Ποσοστό 50% κατ’ ελά-
χιστον των μελών και των εργαζομένων 
στις επιχειρήσεις αυτές ανήκουν υποχρε-
ωτικά σε αυτές τις κατηγορίες.

Ως «ειδικές» ορίζονται οι ομάδες εκεί-
νες του πληθυσμού οι οποίες βρίσκονται 
σε μειονεκτική θέση ως προς την ομαλή 
ένταξή τους στην αγορά εργασίας, από οι-
κονομικά, κοινωνικά και πολιτισμικά αίτια. 
Σε αυτές ανήκουν:

α) τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας,
β) τα θύματα παράνομης διακίνησης 

και εμπορίας ανθρώπων,
γ) οι άστεγοι,
δ) τα άτομα που διαβιούν σε συνθή-

κες φτώχειας,
ε) οι οικονομικοί μετανάστες,
στ) οι πρόσφυγες και οι αιτούντες άσυ-

λο, για όσο εκκρεμεί η εξέταση του αιτή-
ματος χορήγησης ασύλου,

ζ) οι αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών,
η) τα άτομα με πολιτισμικές ιδιαιτε-

ρότητες,
θ) οι μακροχρόνια άνεργοι έως είκο-

σι πέντε ετών και άνω των πενήντα ετών.
Οι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορι-

σμένης Ευθύνης (ΚοιΣΠΕ) του άρθρου 12 
του Ν. 2716/1999 θεωρούνται αυτοδικαί-
ως Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρή-
σεις (ΚοινΣΕπ) Ένταξης.

Η σύσταση ΚοινΣΕπ και η υπαγωγή 
της στις διατάξεις του νόμουσυντελείται 
με την εγγραφή της στο Μητρώο Φορέ-
ων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομί-
ας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 
οπότε αποκτά νομική προσωπικότητα και 
εμπορική ιδιότητα. Η αίτηση εγγραφής, το 
καταστατικό και υπεύθυνες δηλώσεις των 
μελών της ΚοινΣΕπ περί μη συμμετοχής 
σε άλλον Φορέα Κοινωνικής και Αλλη-
λέγγυας Οικονομίας με την ίδια δραστη-
ριότητα κατατίθενται προς έγκριση στο 
Τμήμα Μητρώου.

Για τη σύσταση ΚοινΣΕπ Συλλογικής 
και Κοινωνικής Ωφέλειας απαιτείται η συμ-
μετοχή σε αυτήν και η υπογραφή του κα-
ταστατικού της από τουλάχιστον πέντε (5) 
πρόσωπα, φυσικά ή νομικά, και από του-

λάχιστον επτά (7), αν πρόκειται για Κοιν-
ΣΕπΈνταξης.

Μέλη μπορούν να είναι είτε φυσικά 
είτε νομικά πρόσωπα. Μέλος σε μια Κοιν-
ΣΕπ δεν μπορεί να είναι μέλος και άλλης 
ΚοινΣΕπ με ίδια δραστηριότητα.

Το κεφάλαιο της επιχείρησης διαιρεί-
ται σε συνεταιριστικές μερίδες. Ο αριθ-
μός των μερίδων και η ονομαστική τους 
αξία, η οποία είναι ίδια για κάθε μερίδα, 
καθορίζονται στο καταστατικό της επιχεί-
ρησης. Κάθε μέλος της ΚοινΣΕπ διαθέτει 
από μία υποχρεωτική συνεταιριστική με-
ρίδα, το ύψος της οποίας δεν μπορεί να 
είναι κατώτερο των εκατό (100) ευρώ.Τα 
μέλη της ΚοινΣΕπ διαθέτουν από μία υπο-
χρεωτική συνεταιριστική μερίδα ως ελά-
χιστη συμμετοχή στο κεφάλαιο της επι-
χείρησης, που είναι ίση για όλα τα μέλη. 
Στο καταστατικό μπορεί να προβλέπεται 
η απόκτηση μέχρι πέντε (5) προαιρετικών 
μερίδων χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Η απόκτηση υποχρεωτικών συνεται-
ριστικών μερίδων πραγματοποιείται με 
καταβολή μετρητών, ενώ η απόκτηση 
προαιρετικών μερίδων μπορεί να πραγμα-
τοποιείται με καταβολή μετρητών καθώς 
και με την εισφορά κινητής ή και ακίνη-
της περιουσίας, εφόσον αυτό προβλέπε-
ται ρητά στο καταστατικό.

Για τις εταιρικές υποχρεώσεις ευθύνε-
ται μόνο η ΚοινΣΕπ με την περιουσία της.
Ειδικά για τις υποχρεώσεις προς το Δη-
μόσιο, ο διαχειριστής ή ο πρόεδρος της 
Διοικούσας Επιτροπής της ευθύνεται αλ-
ληλεγγύως και εις ολόκληρον με την Κοιν-
ΣΕπ για τις οφειλές της προς το Δημόσιο 
και διατηρεί δικαίωμα αναγωγής κατά των 
λοιπών μελών της ΚοινΣΕπ, τα οποία για 
τις ίδιες οφειλέςευθύνονται έναντί του 
απεριόριστα και εις ολόκληρον.

Τα κέρδη της ΚοινΣΕπ δεν διανέμονται 
στα μέλη, εκτός αν αυτά είναι εργαζόμενοι.

Τα κέρδη διατίθενται ετησίως ως εξής:
α΄. κατά ποσοστό 5% για τον σχημα-

τισμό τακτικού αποθεματικού,
β΄. κατά ποσοστό 35% διανέμονται 

στους εργαζομένους της επιχείρησης, 
εκτός αν τα 2/3 των μελών της Γενικής 
Συνέλευσης της ΚοινΣΕπ αποφασίσουν 
αιτιολογημένα τη διάθεση μέρους ή όλου 
του ποσοστού αυτού σε δραστηριότητες 
του στοιχείου γ’,

γ΄. το υπόλοιπο διατίθεται για τη δη-
μιουργία νέων θέσεων εργασίας και τη 
γενικότερη διεύρυνση της παραγωγικής 
δραστηριότητας της ΚοινΣΕπ.

Εργαζόμενοι στις ΚοινΣΕπ, οι οποίοι 
ανήκουν στις Ευάλωτες Ομάδες Πληθυ-
σμού και λαμβάνουν επίδομα πρόνοιας ή 
επιδόματα επανένταξης ή οποιασδήποτε 
μορφής νοσήλιο ή παροχή ή σύνταξη ως 
έμμεσα ασφαλισμένοι, συνεχίζουν να ει-
σπράττουν τις παροχές αυτές ταυτόχρο-
να με την αμοιβή τους από την ΚοινΣΕπ.
Τα μέλη της ΚοινΣΕπ μπορεί να είναι και 
εργαζόμενοί της με σχέση εξαρτημένης 
εργασίας. Αμείβονται για την παρεχόμε-
νη εργασία και έχουν όλα τα δικαιώματα 
και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από 
την εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία.

Η παροχή υπηρεσιών προς εξυπηρέ-
τηση του σκοπού της ΚοινΣΕπ από μέλη 

της, τα οποία δεν βρίσκονται σε εργασια-
κή σχέση με αυτήν, συνιστά μη αμειβόμε-
νη σύμβαση εντολής. Η σύμβαση εντολής 
που συνάπτεται μεταξύ μελών και ΚοινΣΕπ 
οφείλει να γίνεται εγγράφως, να περιγρά-
φει με σαφήνεια την παρεχόμενη υπηρε-
σία και σε καμία περίπτωση δε μπορεί να 
υπερβαίνει τις 16 ώρες εβδομαδιαίως.

Ο αριθμός των εργαζομένων μη μελών 
δεν μπορεί να υπερβαίνει σε ποσοστό το 
40% του συνόλου των εργαζομένων της 
ΚοινΣΕπ.Το ποσοστό αυτό μπορεί να αυ-
ξάνεται μέχρι και το 50% του συνολικού 
ποσοστού των εργαζομένων της Κοιν-
ΣΕπ κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης 
του Τμήματος Μητρώου επί αιτήσεως της 
ΚοινΣΕπ για την αντιμετώπιση έκτακτων 
εποχικών αναγκών για χρονικό διάστημα 
που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) 
μήνες ανά ημερολογιακό έτος.

H ΚοινΣΕπ υποχρεούται, από τη δεύτε-
ρη χρήση λειτουργίας της, να παρουσιάζει 
ετήσια δαπάνη μισθοδοσίας τουλάχιστον 
ίση με το 25% του κύκλου εργασιών της 
προηγούμενης χρήσης. Η υποχρέωση αυτή 
αφορά τις ΚοινΣΕπ με κύκλο εργασιών και 
έσοδα επιχορηγήσεων της προηγούμενης 
ετήσιας χρήσης μεγαλύτερα από το 300% 
του ετήσιου κόστους μισθοδοτικής δαπά-
νης ενός υπαλλήλου πλήρους απασχόλη-
σης, με βάση τον κατώτατο νομοθετημέ-
νο μισθό χωρίς επιδόματα.

Η ΚοινΣΕπ οφείλει να τηρεί Μητρώο 
Εθελοντών, στο οποίο καταγράφονται τα 
μη μέλη που λειτουργούν ως εθελοντές 
και υποστηρίζουν τις δράσεις της. Η ίδια 
δεν έχει ασφαλιστικές υποχρεώσεις προς 
τα μη μέλη που λειτουργούν ως εθελο-
ντές, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι 
παρακάτω προϋποθέσεις:

α΄. Από την εθελοντική δράση δεν 
παράγονται άμεσα έσοδα για τον Φορέα.

β΄. Η δράση έχει προαποφασισθεί από 
το Διοικητικό Συμβούλιο ή τη Διοικούσα 
Επιτροπή του Φορέα.

Η απόφαση, η πρόσκληση και το πρό-
γραμμα της δράσης που θα γίνει με χρήση 
εθελοντών καταγράφονται σε πρακτικό, 
το οποίο προδημοσιεύεται στην ιστοσελί-
δα της ΚοινΣΕπ. Η ίδια ευθύνεται για τυ-
χόν ζημίες που προξενήθηκαν στον εθε-
λοντή κατά την παροχή της εθελοντικής 
του απασχόλησης. Σε περίπτωση όπου ο 
εθελοντής απασχολείται στο εξωτερικό, η 
ΚοινΣΕπ αναλαμβάνει πλήρως τα έξοδα 
ταξιδιού, διαβίωσης, καταλύματος, επα-
ναπατρισμού και ιατροφαρμακευτικής πε-
ρίθαλψης, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη 
που θα προκύψει κατά τη διάρκεια διαμο-
νής του εθελοντή στο εξωτερικό.

ΙΙΙ. Συνεταιρισμοί Εργαζομένων
Συνεταιρισμοί Εργαζομένων εί-

ναι οι Αστικοί Συνεταιρισμοί του 
Ν.1667/1986, όπως ισχύει, οι οποίοι 
έχουν εκ του νόμου εμπορική ιδιότητα, 
παράγουν «συλλογική ωφέλεια», όπως 
ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 2, και 
στους οποίους συμμετέχουν αποκλειστι-
κά και μόνο φυσικά πρόσωπα τα οποία 
επιθυμούν να βιοποριστούν με συλλογι-
κό και αυτόνομο τρόπο, παράγοντας από 
κοινού αγαθά και υπηρεσίες για τρίτους.
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Το καταστατικό των Συνεταιρισμών Ερ-
γαζομένων οφείλει να είναι σύμφωνο με 
τις αρχές της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας 
Οικονομίας, με την εξαίρεση της απαίτη-
σης παραγωγής «κοινωνικής ωφέλειας».

Ένας συνεταιρισμός εργαζομένων είναι 
μια συνεταιριστική ιδιοκτησία, δημοκρατι-
κά ελεγχόμενη από τους ιδιοκτήτες-εργα-
ζομένους της. Ο έλεγχος αυτός μπορεί να 
ασκείται με διάφορους τρόπους. Σε «κα-
θαρές» μορφές του συνεταιρισμού εργα-
ζομένων, όλες οι μετοχές κατέχονται από 
το εργατικό δυναμικό, χωρίς εξωτερικούς 
ιδιοκτήτες, και κάθε μέλος έχει μία μετά 
ψήφου μετοχή. Στην πράξη, ο έλεγχος από 
τους ιδιοκτήτες-εργαζομένους μπορεί να 
ασκηθεί μέσω της ατομικής, συλλογικής ή 
πλειοψηφικής κυριότητας από το εργατικό 
δυναμικό ή με διατήρηση των ατομικών, 
συλλογικών ή πλειοψηφικών δικαιωμάτων 
ψήφου (ασκούνται στη βάση μίας ψήφου 
ανά μέλος). Ένας συνεταιρισμός των ερ-
γαζομένων, ως εκ τούτου, έχει το χαρα-
κτηριστικό ότι η πλειονότητα του εργατι-
κού δυναμικού κατέχει τις μετοχές, και η 
πλειονότητα των μετοχών ανήκει στο ερ-
γατικό δυναμικό.

Υπάρχουν πολλοί ορισμοί για το τι 
μπορεί να θεωρηθεί «Συνεταιρισμός Ερ-
γαζομένων». Ο Διεθνής Οργανισμός Βι-
ομηχανίας, Βιοτεχνίας και Υπηρεσίας Συ-
νεταιρισμών Παραγωγών (International 
Organisation of Industrial, Artisanal 
and Service Producers– CICOPA) δίνει 
έναν οχτασέλιδο ορισμό στη δήλωσή 
του για την «Παγκόσμια Διακήρυξη των 
Συνεταιρισμών Εργαζομένων» (“World 
Declaration on Workers’ Cooperatives”), 
ο οποίος εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέ-
λευση της Διεθνούς Συμμαχίας Συνεταιρι-
σμών (International Cooperative Alliance) 
τον Σεπτέμβριο του 2005. Τα εξής ανα-
φέρονται ως βασικά χαρακτηριστικά των 
συνεταιρισμών εργαζομένων:

1. Έχουν ως στόχο τη δημιουργία και 
τη διατήρηση βιώσιμων θέσεων εργα-
σίας και τη δημιουργία πλούτου, για να 
βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των ερ-
γαζομένων-μελών, να εξυψώσουν την 
ανθρώπινη εργασία, να επιτρέψουν τη 
δημοκρατική αυτοδιαχείριση των εργα-
ζομένων, να προωθήσουν την κοινότητα 
και την τοπική ανάπτυξη.

2. Η ελεύθερη και εθελοντική συμ-
μετοχή των μελών τους, προκειμένου να 
συμβάλουν με την εργασία τους και τους 
οικονομικούς πόρους τους, εξαρτάται από 
την ύπαρξη χώρων εργασίας.

3. Κατά γενικό κανόνα, οι εργασίες 
πρέπει να εκτελούνται από τα μέλη. Αυτό 
σημαίνει ότι η πλειονότητα των εργαζομέ-
νων σε έναν συγκεκριμένο συνεταιρισμό 
εργαζομένων είναι μέλη, και αντιστρόφως.

4. Η σχέση εργαζομένων-μελών με 
τον συνεταιρισμό τους θα πρέπει να θε-
ωρείται διαφορετική από εκείνη της συμ-
βατικής, βασισμένης στον μισθό, εργασί-
ας, καθώς και από εκείνη της αυτόνομης 
ατομικής εργασίας.

5. Ο εσωτερικός κανονισμός τους συ-
νίσταται από ρυθμίσεις που έχουν συμφω-
νηθεί δημοκρατικά και έγιναν δεκτές από 
τους εργαζομένους-μέλη.

6. Πρέπει να είναι αυτόνομοι και ανε-
ξάρτητοι έναντι του Δημοσίου και τρίτων, 
όσο αφορά τις εργασιακές τους σχέσεις 
και τη διαχείριση καθώς και τη χρήση και 
τη διαχείριση των μέσων παραγωγής.

Οι συνεταιρισμοί εργαζομένων ακο-
λουθούν επίσης τις αρχές και αξίες του 
Rochdale, που αποτελούν ένα σύνολο βα-
σικών αρχών για τη λειτουργία των συ-
νεταιρισμών. Ορίστηκαν για πρώτη φορά 
από την Rochdale Society of Equitable 
Pioneers στο Rochdale της Αγγλίας το 
1844 και αποτέλεσαν τη βάση για τις αρ-
χές με τις οποίες λειτουργούν μέχρι σή-
μερα οι συνεταιρισμοί σε όλο τον κόσμο.

Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει κα-
θολικά αποδεκτός ορισμός των συνεται-
ρισμών εργαζομένων, μπορούν να θεωρη-
θούν ως επιχειρήσεις που παράγουν ένα 
προϊόν ή προσφέρουν μια υπηρεσία, τα 
οποία πωλούν με σκοπό το κέρδος, όπου 
οι εργαζόμενοι είναι ταυτόχρονα και οι 
ιδιοκτήτες της επιχείρησης. Οι εργαζόμε-
νοι-ιδιοκτήτες εργάζονται στην επιχείρη-
ση και τη διευθύνουν. Σε αντίθεση με τις 
συμβατικές επιχειρήσεις, η ιδιοκτησία και 
η εξουσία για λήψη αποφάσεων του συ-
νεταιρισμού των εργαζομένων θα πρέπει 
να ανήκει αποκλειστικά στους εργαζόμε-
νους-ιδιοκτήτες ως σύνολο. Οι εργαζόμε-
νοι-ιδιοκτήτες ελέγχουν τους πόρους του 
συνεταιρισμού και την εργασιακή διαδι-
κασία, όπως μισθούς και ώρες εργασίας.

Τα δικαιώματα ψήφου δεν συνδέονται 
με τις επενδύσεις ή την πελατεία του συ-
νεταιρισμού, και μόνο εργαζόμενοι-ιδιο-
κτήτες μπορούν να ψηφίσουν για τις απο-
φάσεις που τους αφορούν. Στην πράξη, 
προκειμένου να επιβιώσουν, οι συνεται-
ρισμοί εργαζομένων έχουν δοκιμάσει δι-
άφορες παραλλαγές ώστε να εκφράσουν 
τα συμφέροντα των συνδικαλιστικών ορ-
γανώσεων, των τοπικών αρχών ή όσων 
έχουν επενδύσει σε αναλογία μεγαλύτε-
ρη της εργασίας, είτε μέσω προσπαθειών 
για ανάμειξη ατομικών και συλλογικών 
μορφών ιδιοκτησίας είτε μέσω ελέγχου 
εκ μέρους των εργαζομένων.

Όπως επισημαίνεται από θεωρητικούς 
αλλά και επαγγελματίες, στους συνεταιρι-
σμούς εργαζομένων η σημασία των κεφα-
λαίων θα πρέπει να είναι δευτερεύουσα σε 
σχέση με εκείνη της εργασίας. Πράγματι, 
ο Adams και οι συνεργάτες του βλέπουν 
τους συνεταιρισμούς των εργαζομένων ως 
«λαμποριστικούς» παρά ως καπιταλιστι-
κούς: «Η εργασία είναι ο παράγοντας που 
μισθώνει, ως εκ τούτου τα δικαιώματα ψή-
φου και τα δικαιώματα ιδιοκτησίας έχουν 
ανατεθεί στους ανθρώπους που κάνουν 
την εργασία και όχι στο κεφάλαιο, έστω 
και αν οι εργαζόμενοι-μέλη προσφέρουν 
κεφάλαιο μέσω συνδρομών και παρακρά-
τησης κερδών […]. Κάθε κέρδος ή ζημία 
μετά από τα κανονικά λειτουργικά έξοδα 
αποδίδεται στα μέλη με βάση τη συμβο-
λή τους στην εργασία».

Παρ’ όλα αυτά, οι πρόσφατες εξελίξεις 
στο συνεταιριστικό κίνημα έχουν αρχίσει 
να στρέφουν τη σκέψη σαφώς προς την 
κατεύθυνση πολυμερών προοπτικών. Αυτό 
έχει οδηγήσει σε επανειλημμένες απόπει-
ρες να αναπτυχθούν κανόνες μοντέλου οι 

οποίοι θα διαφοροποιούν τα δικαιώματα 
ελέγχου στις επενδύσεις από τα δικαιώ-
ματα στα κέρδη. 

Σύμφωνα με την ισχύουσα στην Ελ-
λάδα νομοθεσία, το κεφάλαιο του συνε-
ταιρισμού διαιρείται σε ίσες συνεταιριστι-
κές μερίδες. Ο αριθμός των μερίδων και η 
ονομαστική τους αξία, η οποία είναι ίδια 
για κάθε μερίδα, καθορίζονται στο κατα-
στατικό του. Επίσης, τα μέλη του Συνε-
ταιρισμού Εργαζομένων διαθέτουν μία 
υποχρεωτική συνεταιριστική μερίδα, ως 
ελάχιστη συμμετοχή στο κεφάλαιό του και 
είναι ίση για όλα τα μέλη. Στο καταστατικό 
μπορεί να προβλέπεται η απόκτηση μέχρι 
τριών προαιρετικών μερίδων χωρίς δικαί-
ωμα ψήφου.Η απόκτηση συνεταιριστικών 
μερίδων πραγματοποιείται με καταβολή 
μετρητών καθώς και με την εισφορά κι-
νητής ή και ακίνητης περιουσίας, εφόσον 
αυτό περιγράφεται ρητά στο καταστατικό.

Το μέλος του Συνεταιρισμού Εργαζο-
μένων ευθύνεται έναντι των δανειστών 
του μέχρι του ποσού που κατέβαλε για 
την απόκτηση της συνεταιριστικής του με-
ρίδας. O νόμιμος εκπρόσωπος του Συνε-
ταιρισμού Εργαζομένων ευθύνεται για τις 
οφειλές του νομικού προσώπου και διατη-
ρεί δικαίωμα αναγωγής κατά των λοιπών 
μελών του Συνεταιρισμού Εργαζομένων.

Στον Συνεταιρισμό Εργαζομένων μέ-
λος μπορεί να είναι μόνο το φυσικό πρό-
σωπο που βιοπορίζεται μέσω της εργασί-
ας που προσφέρει στο συνεταιρισμό, και 
ο τελευταίος δύναται να προσλαμβάνει 
εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης ερ-
γασίας, χωρίς αυτοί να καθίστανται μέλη 
του. Επιπλέον, υποχρεούται να αποδίδει 
τις ασφαλιστικές εισφορές κάθε εργαζο-
μένου στο οικείο ταμείο υπαγωγής του. 
Οι εργαζόμενοι μη μέλη δύνανται να αι-
τούνται την είσοδό τους σε αυτόν ως νέα 
μέλη, ενώ ο αριθμός των εργαζομένων μη 
μελών δεν μπορεί να υπερβαίνει σε πο-
σοστό το 25% του αριθμού των μελών.

Οι συνεταιρισμοί των εργαζομένων 
συχνά θεωρήθηκαν ως εναλλακτική λύση 
ή «τρίτος δρόμος» για την οργάνωση της 
εργασίας, έναντι της αντίστοιχης διαχεί-
ρισης από το κεφάλαιο ή το κράτος. Εν 
ολίγοις, οι συνεταιρισμοί εργαζομένων 
οργανώνονται για να εξυπηρετήσουν τις 
ανάγκες των εργαζομένων-ιδιοκτητών, 
παράγοντας οφέλη (τα οποία μπορεί να 
είναι κέρδη, αλλά μπορεί και όχι), για τους 
εργαζομένους-ιδιοκτήτες, και όχι για εξω-
τερικούς επενδυτές. Αυτός ο εργατοκε-
ντρικός προσανατολισμός τούς κάνει να 
διαφέρουν ριζικά από άλλες εταιρίες και 
τους προσδίδει το χαρακτηριστικό της 
«συλλογικής ωφέλειας».

Πρόσθετα διαρθρωτικά χαρακτηρι-
στικά και κατευθυντήριες αρχές τούς δι-
αφοροποιούν περαιτέρω από άλλα επι-
χειρηματικά μοντέλα. Για παράδειγμα, οι 
εργαζόμενοι-ιδιοκτήτες μπορεί να μην πι-
στεύουν ότι η μεγιστοποίηση του κέρδους 
είναι ο καλύτερος ή ο μόνος στόχος για 
τη συνεργασία τους. Τα κέρδη (ή οι ζη-
μίες) των συνεταιρισμών εργαζομένων 
επιμερίζονται στους εργαζομένους-ιδιο-
κτήτες. Οι μισθοί έχουν γενικά μικρή δι-
αφορά λόγου, η οποία ιδανικά θα έπρεπε 

να καθοδηγείται από τις αρχές της αναλο-
γικότητας και της εξωτερικής και εσωτε-
ρικής αλληλεγγύης (π.χ.ο«δύο προς ένα» 
λόγος μεταξύ του χαμηλότερα και του 
υψηλότερα αμειβόμενου εργαζόμενου), 
και συχνά είναι ίσοι για όλους τους ερ-
γαζομένους. Οι μισθοί μπορεί να προσδι-
οριστούν σύμφωνα με την επιδεξιότητα, 
την αρχαιότητα και τον χρόνο εργασίας, 
και να αυξηθούν ή να μειωθούν σε περι-
όδους ευνοϊκής ή δυσμενούς οικονομι-
κής συγκυρίας, με σκοπό τη διαφύλαξη 
της ασφάλειας της εργασίας.

Ως προς τη δομή τους, οι συνεταιρισμοί 
εργαζομένων εμφανίζουν ευρεία ποικιλία 
εσωτερικών δομών. Ο εργατικός έλεγχος 
μπορεί να ασκείται άμεσα ή έμμεσα από 
τους εργαζομένους-ιδιοκτήτες. Αν ασκεί-
ται έμμεσα, τα μέλη των αντιπροσωπευ-
τικών οργάνων λήψης αποφάσεων (π.χ. 
το Διοικητικό Συμβούλιο) εκλέγονται από 
τους εργαζομένους-ιδιοκτήτες (οι οποίοι, 
με τη σειρά τους, προσλαμβάνουν τη διεύ-
θυνση)και υπόκεινται σε ανάκληση επίσης 
από τους εργαζομένους-ιδιοκτήτες. Αυτή 
είναι μια ιεραρχική δομή παρόμοια με εκεί-
νη μιας συμβατικής επιχείρησης, με διοι-
κητικό συμβούλιο και διαφόρων βαθμών 
διαχειριστές, με τη διαφορά ότι το Διοι-
κητικό Συμβούλιο εκλέγεται.

Σε περίπτωση όπου ο έλεγχος ασκεί-
ται άμεσα, όλα τα μέλη του συναντώνται 
τακτικά για να λάβουν –και να ψηφίσουν 
για– τις αποφάσεις σχετικά με τη λειτουρ-
γία του συνεταιρισμού. Οι συνεταιρισμοί 
άμεσης διαχείρισης μερικές φορές χρησι-
μοποιούν συναινετική διαδικασία για τη 
λήψη αποφάσεων. 

Ο άμεσος εργατικός έλεγχος διασφαλί-
ζει επίπεδη δομή διαχείρισης, αντί ιεραρχι-
κής. Η δομή αυτή δανείζεται τα χαρακτηρι-
στικά της από συλλογικότητες ακτιβιστών 
και οργανώσεων πολιτών, και όλα τα μέλη 
επιτρέπεται και αναμένεται να διαδρα-
ματίσουν έναν ρόλο στη διαχείριση. Τέ-
τοιες δομές μπορεί να σχετίζονται με πιο 
ριζοσπαστικούς πολιτικούς στόχους. Κά-
ποιοι συνεταιρισμοί, επίσης, χρησιμοποι-
ούν κυκλική εργασία (job rotation) ή δί-
καιο επιμερισμό εργασίας (balanced job 
complexes) για να ξεπεράσουν τις όποιες 
ανισότητες της εργασίας, καθώς και για να 
προσφέρουν στους εργαζομένους ένα ευ-
ρύτερο φάσμα εμπειριών και έκθεση στις 
διαφορετικές εργασίες ενός εργασιακού 
χώρου, ώστε να είναι σε καλύτερη θέση 
να πάρουν αποφάσεις για ολόκληρο τον 
εργασιακό χώρο.

Ιστορικά, οι συνεταιρισμοί των εργα-
ζομένων πρόβαλαν στο προσκήνιο κατά 
τη διάρκεια της Βιομηχανικής Επανάστα-
σης ως τμήμα του εργατικού κινήματος, 
καθώς η απασχόληση κινήθηκε προς τις 
βιομηχανικές περιοχές και ορισμένοι το-
μείς τηςσυρρικνώθηκαν. 

Στη σύγχρονη, τη Μεταβιομηχανική 
Εποχή, οι Συνεταιρισμοί Εργαζομένων 
γνωρίζουν νέα άνθηση, καθώς φαίνονται 
να συνιστούν μία από τις δυνητικές απα-
ντήσεις στα οξέα και απαιτητικά προβλή-
ματα που θέτουν η υποβάθμιση του πε-
ριβάλλοντος και της ποιότητας εργασίας 
και ζωής του σύγχρονου πολίτη.



   

ΦΑΚΕΛΟΣ  ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017  για το 
Περιβάλλον   9

Π
οιος ισχυρίζεται ότι οι αγροτικοί και 
οι άλλοι παραγωγικοί συνεταιρισμοί 
(σύμφωνα με τον Ν. 4430/2016) 
δεν μπορούν να μπουν στο Μητρώο 

Κοινωνικής Οικονομίας του Υπουργείου 
Εργασίας, ώστε να θεωρούνται φορείς 
κοινωνικής οικονομίας; Ποιος ισχυρίζεται 
ότι στην Ελλάδα καταστρατηγούνται οι 
επτά (7) συνεταιριστικής αρχές;

Ο Ν. 4430/2016 για την κοινωνική οικο-
νομία, δεν προβλέπει κάτι τέτοιο. Αντιθέτως 
αναφέρει (άρθρο 3.1.δ) ότι στο Μητρώο εγ-
γράφεται:

«Οποιοδήποτε άλλο μη μονοπρόσωπο νο-
μικό πρόσωπο, εφόσον έχει αποκτήσει νομι-
κή προσωπικότητα, όπως ιδίως αγροτικοί συ-
νεταιρισμοί του Ν. 4384/2016, αστικοί του 
Ν. 1667/1986 και αστικές μη κερδοσκοπικές 
εταιρείες του Ν. 741 ΑΚ».

Εξαιρούνται μόνο οι συνεταιρισμοί που 
απασχολούν περισσότερους (άνω του 50%) 
εργαζόμενους παρά εταίρους. 

Και όμως, οργανώθηκε ειδική ημερίδα από 
το Δίκτυο ΚΑΠΑ, προβάλλοντας τον ισχυρισμό 
ότι όλες οι άλλες μορφές εκτός των ΚΟΙΝΣΕΠ 
αποκλείονται. Αποκρύπτεται έτσι η πρόθεση του 
νομοθέτη να αποκλείσει από την κοινωνική οι-
κονομία τους φορείς εκείνους που τυπικά λει-
τουργούν ως συνεταιρισμοί, αλλά στην ουσία 
λειτουργούν ως ΕΠΕ, εργολάβοι μισθωτής ερ-
γασίας, με πόρους από το Δημόσιο, τους Δή-
μους και το ΕΣΠΑ.

Το βασικό επιχείρημα που προέβαλαν οι 
εισηγητές είναι ότι καταστρατηγούνται οι επτά 
(7) συνεταιριστικές αρχές και ότι το κράτος τούς 
αδικεί επειδή δεν τους θεωρεί φορείς κοινωνι-
κής οικονομίας. Αποκρύπτεται βεβαίως το ότι 
μερικοί συνεταιρισμοί και ΜΚΟ, που έχουν 2 
ως 5 μέλη ως εταίρους, εμφανίζονται να απα-
σχολούν δεκάδες και εκατοντάδες μισθωτούς 
εργαζόμενους απορροφώντας οικονομικούς 
πόρους από το κράτος, τους Δήμους, την ΕΕ 
και την Ύπατη Αρμοστεία για τους Πρόσφυ-
γες, στην ουσία δρώντες ως υπεργολάβοι του 
κράτους, και όχι ως εργαλείο της κοινωνίας.

Αποκρύπτεται επίσης ότι στην πράξη εί-
ναι υπεργολάβοι κρατικών πόρων και αυτό 
θέλουν να το βαφτίσουν «κοινωνική οικονο-
μία». Ένας εκ των εισηγητών, που εμφανίζε-
ται ως επικεφαλής ΚΟΙΝΣΕΠ και είναι πρώην 
ευρωβουλευτής, πρωτοστατεί στην προσπά-
θεια αναθεώρησης του νόμου με το ψευδοε-
πιχείρημα ότι αποκλείονται συλλήβδην οι πα-
ραδοσιακοί συνεταιρισμοί.

Οι ξένοι προσκεκλημένοι ήλθαν στην Ελ-
λάδα με έναν σκοπό: 

«Να ενθαρρύνουν τις πρωτοβουλίες για 
ενοποίηση του χώρου της κοινωνικής οικο-
νομίας, ώστε να δημιουργηθεί επιτέλους ένα 
τριτοβάθμιο όργανο το οποίο θα μπορεί να 
εγγραφεί στους διεθνείς οργανισμούς και θα 
αποτελέσει επίσημο κοινωνικό εταίρο που θα 
διαβουλεύεται με την ελληνική κυβέρνηση και 
τα ευρωπαϊκά όργανα». 

 Αυτό το θέμα αντιθέτως δεν είχε τεθεί 
στους στόχους της ημερίδας ούτε απασχό-
λησε καθόλου τους περισσότερους εισηγη-
τές, όσο η αλλαγή του νόμου για την κοινω-
νική οικονομία.

Ο κ. Ν. Χρυσόγελος, ως επικεφαλής του 
Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, ανέ-
φερε την ανάγκη να υπογραφεί ένας κώδικας 
δεοντολογίας για να ξεπερασθούν προβλήμα-
τα, ώστε να διευρυνθεί η «ομπρέλα» της Κοι-
νωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ), 
καθ’ όσον, όπως ακούστηκε, τυγχάνει να δι-
αχειρίζεται μεγάλα ποσά από επιχορηγήσεις, 
να απασχολεί 50 εργαζόμενους και συνεπώς 
ο φορέας του πιθανόν να μην μπορεί να εγ-
γραφεί στο Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας 
του Υπουργείου Εργασίας. Ο νόμος καταργεί 
τα ειδικά προνόμια που είχε ένα κλειστό κύ-
κλωμα φορέων που καρπώθηκε τεράστια ποσά 
τα τελευταία 25 χρόνια.

Ο κ. Π. Τουρναβίτης, εκπρόσωπος της 
Ένωσης Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδος, 
υπερασπίστηκε το έργο των συνεταιριστικών 
τραπεζών ως αντιστάθμισμα των συστημικών 
τραπεζών, ως μόνων σύμμαχων των τοπικών 
κοινωνιών σε εποχές οικονομικής ασφυξίας. 

Ο κ. Π. Σατολιάς, πρόεδρος της ΝΕΑΣ ΠΑ-
ΣΕΓΕΣ και πρόεδρος του επιτυχημένου γαλα-
κτοπαραγωγικού συνεταιρισμού Καλαβρύτων, 
ισχυρίστηκε ότι, αν και οι συνεταιρισμοί στηρί-
ζουν τις τοπικές κοινωνίες σε εποχές κρίσης, ο 
νόμος δεν τους θεωρεί φορείς κοινωνικής οικο-
νομίας, προφανώς από λανθασμένη ερμηνεία.

Ο κ. Σ. Κουπίδης, πρόεδρος της Πανελλή-
νιας Ομοσπονδίας ΚοιΣΠΕ, ανέλυσε την προ-
σφορά της στην κοινωνική ένταξη των ψυχι-
κά ασθενών και ανέφερε ότι όλοι οι ΚοιΣΠΕ 
είναι φορείς κοινωνικής οικονομίας, εφόσον 
και οι ίδιοι είναι και εταίροι και χρήστες των 
υπηρεσιών, μαζί με τους επαγγελματίες υγείας.

Ο κ. Σ. Κατωμέρης, μέλος του ΔΣ της Πα-
νελλήνιας Ένωσης Συμπράξεων Κοινωνικής 
Οικονομίας (ΠΕΣΚΟ) και πρόεδρος του Περι-
φερειακού Μηχανισμού ΚοινΣΕπ Αττικής, τό-
νισε την ανάγκη για στενότερη συνεργασία και 
επικοινωνία της νέας μορφής των ΚοινΣΕπ με 
τις ευρωπαϊκές συνεταιριστικές οργανώσεις.

Ο κ. Ευ. Σπινθάκης, συντονιστής της ΠΕΣ-
ΚΟ, εισηγήθηκε το θέμα «Η διάκριση κοινωνι-
κών συνεταιρισμών από συνεταιρισμούς ιδιω-
τών», και μεταξύ άλλων είπε:

«Όλοι οι συνεταιρισμοί δεν είναι ίδιοι, 
έχουν διαφορετικούς σκοπούς. Κάποιοι εξυ-
πηρετούν συμφέροντα συγκεκριμένης ομά-
δας παραγωγών ή επαγγελματιών, αποκλει-
στικά μελών τους, ενώ άλλοι τα συμφέροντα 
ευρύτερης κοινότητας. 

Υπάρχουν συνεταιρισμοί κερδοσκοπικοί, 
που αποσκοπούν στη μεγιστοποίηση του κέρ-
δους των μελών τους, και άλλοι που αποσκο-
πούν στην μείωση των τιμών των αγαθών προς 
όφελος καταναλωτών και χρηστών. Επιπλέ-
ον, κάποιες μορφές συνεταιρισμών παρουσι-
άζονται εικονικά ως συνεταιρισμοί, ενώ στην 
πραγματικότητα λειτουργούν ως κερδοσκο-
πικές εταιρίες.

Στην πρώτη περίπτωση έχουμε συνεται-
ρισμούς που λειτουργούν με όρους ανταγω-
νιστικότητας της αγοράς (συνεταιρισμοί ιδιω-
τών-ιδιοκτητών), και στη δεύτερη περίπτωση 
συνεταιρισμούς στους οποίους ένα τμήμα της 
κοινωνίας επιχειρεί σε κοινόκτητο χώρο (κτή-
μα, εργοστάσιο, διαδίκτυο κ.λπ.) με κύριο σκο-
πό να εξασφαλίζει έσοδα στα μέλη-εργαζομέ-

νους του και φτηνές υπηρεσίες στην κοινότητα.
Είναι λοιπόν αναγκαία η διάκριση μεταξύ 

ιδιωτικών-εμπορικών μορφών συνεταιρισμών 
και κοινωνικών συνεταιρισμών. Είναι επίσης 
αναγκαία η διάκριση μεταξύ ΜΚΟ που λει-
τουργούν ως ΑΕ με εκατοντάδες και χιλιάδες 
εργαζόμενους από τη μια πλευρά, και οργα-
νώσεων της κοινωνίας πολιτών που χαρακτη-
ρίζονται από εθελοντισμό και από το κοινωνι-
κό κεφάλαιο που συνθέτουν.

Το ερώτημα, επομένως, “γιατί να μην ανή-
κουν όλοι οι συνεταιρισμοί στην κοινωνική οι-
κονομία ανεξαρτήτως μορφής”, απαντάται από 
τη συμμετοχικότητα καταναλωτών-χρηστών 
στο κοινωνικό επιχειρείν. Είναι διαφορετικό 
ο συνεταιρισμός που λειτουργεί ως ΕΠΕ, και 
άλλο ο συνεταιρισμός που συγκροτείται από 
πολλά μέλη. Είναι άλλο ο συνεταιρισμός που 
έχει ως υποκείμενο ιδιώτες που λειτουργούν 
ως ΕΠΕ, και άλλο ένας συνεταιρισμός που έχει 
ως υποκείμενο ολόκληρα τμήματα της κοινω-
νίας καταναλωτές-χρήστες. 

Ο Ν. 4430/2016 ορθώς έχει θεσμοθετή-
σει τη διάκριση με βάση τη συμμετοχή και τον 
κοινωνικό αντίκτυπο και ορθώς θέτει όριο στις 
προσλήψεις μη εταίρων σε κοινωνικές επιχει-
ρήσεις, γιατί διαφορ ετικά θα ήταν σαν να ανα-
γνωρίζει ως κοινωνική επιχείρηση και κάθε συ-
νεταιρισμό που λειτουργεί ιδιωτικοοικονομικά. 
Εξάλλου, οι αγροτικοί συνεταιρισμοί χαίρουν 
ειδικών προνομίων από το Υπουργείο Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και προφανώς δεν είναι δίκαιο 
να διεκδικούν τα προνόμια των κοινωνικών και 
εργασιακών συνεταιρισμών του Ν. 4430/2016. 
Η ψήφιση ενός θετικού νόμου, βεβαίως, δεν 
αντισταθμίζει το έλλειμμα πολιτικού σχεδια-
σμού και τα έλλειμμα των πόρων για την ενί-
σχυση των κοινωνικών συνεταιρισμών.

Επομένως, αυτό που έχει σημασία για την 
Ελλάδα είναι να ξανακερδίσουν την αξιοπιστία 
τους οι συνεταιρισμοί, με τη συγκρότηση νέου 
κοινωνικού κεφαλαίου, και να υπάρξουν πολι-
τικές επενδύσεων προς αυτή τη κατεύθυνση 
και συνέργειες με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, 
που έχει ανάγκη τις υπηρεσίες των κοινωνι-
κών συνεταιρισμών.

Η ΠΕΣΚΟ έχει πάρει ανάλογες πρωτοβου-
λίες προς αυτή την κατεύθυνση, με την πρότα-
ση για “συνέργειες κοινωνικών συνεταιρισμών 
με Δήμους και οργανώσεις της κοινωνίας πο-
λιτών” στο πλαίσιο “Τοπικές Κοινωνικές Συ-
μπράξεις”, με στόχο την αξιοποίηση των ανε-
νεργών πόρων σε κτήρια και αγροκτήματα, οι 
οποίοι δεν μπορούν να αξιοποιηθούν επεκτεί-
νοντας τη μισθωτή εργασία με περισσότερους 
δημοτικούς υπαλλήλους αλλά μέσω κοινωνι-
κών συνεταιρισμών».Το απογοητευτικό με τον 
οργανωτή της ημερίδας είναι ότι πετάχτηκε 
αγανακτισμένος και διέκοψε τον εισηγητή της 
ΠΕΣΚΟ, προφανώς γιατί διαφώνησε μαζί του. 
Αυτό έγινε παρουσία του κοινού, των άλλων 
εισηγητών και, κυρίως, των ξένων προσκεκλη-
μένων. Το πράγμα έσωσε βεβαίως ο εκπρόσω-
πος του Γεωπονικού Πανεπιστημίου που φιλο-
ξένησε την ημερίδα. Τίθενται όμως ερωτήματα 
για την σκοπιμότητα και τις συνέπειες αυτής 
της συμπεριφοράς από έναν φορέα που δη-
λώνει ότι εργάζεται για την ενότητα του χώ-
ρου της κοινωνικής οικονομίας και την ενιαία 

εκπροσώπησή του στις ελληνικές Αρχές, στην 
ΕΕ και στις διεθνείς συνεταιριστικές ενώσεις. 

Μοιάζει να κατεγράφησαν 60 περίπου 
συμμετοχές (με 35 περίπου ανθρώπους στην 
αίθουσα), σε ένα μεγάλων προσδοκιών αμφι-
θέατρο, που δεν προϊδεάζουν για μια επαρ-
κή νομιμοποίηση μιας πολύ ενδιαφέρουσας 
προσπάθειας στο νεοανακαλυφθέν, σχετικά, 
πεδίο της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικο-
νομίας. Οι βαρύγδουπες διεθνείς συμμετοχές 
πιθανόν «καταναλώθηκαν», χωρίς να μπορέ-
σουν να παράγουν ένα ικανοποιητικό αποτέ-
λεσμα συναντίληψης στον χώρο.

Άλλωστε, οι συμπερασματικές παρατηρή-
σεις της δρ. Ι. Δουβίτσα στο κλείσιμο της ημε-
ρίδας δεν εξέφρασαν την κοινή συμφωνία των 
παρισταμένων σε μια αναγκαία κοινή δήλω-
ση δημιουργίας μιας πλατφόρμας συναντίλη-
ψης για τον χώρο, αλλά απλά κατέγραψαν τι 
ακούστηκε. Μεταξύ αυτών, επισήμανε από τις 
προσωπικές της σημειώσεις: 

«Η εμπειρία των διεθνών οργανισμών εί-
ναι απαραίτητη. Οι συνεταιρισμοί είναι κατ’ 
εξοχήν η Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονο-
μία. Πρέπει να συνάδει κάθε κρατική νομοθε-
σία με τον Κανονισμό 193 του ILO, ιδιαίτερα 
αν το κράτος είναι μεταξύ των 126 κρατών 
που τον ψήφισαν. Ο νόμος για την ΚΑΛΟ θα 
έπρεπε να είναι γενικός νόμος-πλαίσιο και να 
δημιουργηθούν επί μέρους νομοθετήματα για 
τους Συνεταιρισμούς, για τα Αλληλόχρεα Κε-
φάλαια, για τις Ηθικές Τράπεζες, για τα Ιδρύ-
ματα και για τις Κοινωνικές Επιχειρήσεις, όπως 
περίπου υπάρχει ο γενικός νόμος για την Ιδιω-
τική Οικονομική και επί μέρους νομοθετήματα 
για τις Ομόρρυθμες Εταιρείες, για τις Εταιρεί-
ες Περιορισμένης Ευθύνης, για τις Ανώνυμες 
Εταιρείες, για τις Αστικές Μη Κερδοσκοπικές 
Εταιρείες κ.λπ.

Ό,τι και να γίνει, πρέπει οι αξίες (αυτοβο-
ήθειας, αυτοευθύνης, δημοκρατίας, ισότητας, 
δικαιοσύνης και αλληλεγγύης) και οι αρχές 
(εθελοντική και ανοικτή συμμετοχή, δημοκρα-
τικός έλεγχος των μελών, οικονομική συμμε-
τοχή των μελών, αυτονομία και ανεξαρτησία, 
εκπαίδευση, κατάρτιση και πληροφόρηση, συ-
νεργασία μεταξύ συνεταιρισμών και κοινοτι-
κό ενδιαφέρον) να περιλαμβάνονται ευκρινώς 
στους νόμους και τα επί μέρους νομοθετήματα». 

Ήταν μια πολύ μεγάλη επιτυχία η παρουσία 
των εκπροσώπων διεθνών οργανισμών, μεταξύ 
των οποίων: ILO-Διεθνές Γραφείο Εργασίας, 
UNTFSSE-Ειδική Ομάδα ΟΗΕ Κοινωνικής και 
Αλληλέγγυας Οικονομίας, COPAC-Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή Προώθησης και Προαγωγής Συνεται-
ρισμών, SSE-Κοινωνική Οικονομία Ευρώπης, 
CoopEurope-Συνεταιρισμοί Ευρώπης, CICOPA-
Διεθνής Οργάνωση Συνεταιρισμών Βιομηχα-
νίας, Βιοτεχνίας και Υπηρεσιών.

Η ημερίδα για την Κοινωνική και Αλληλέγ-
γυα Οικονομία ήταν μια πάρα πολύ σημαντι-
κή προσπάθεια στην προσπάθεια συγκρότησης 
μιας πλατφόρμας συνάντησης και συνεννόη-
σης όλων των εμπλεκομένων με την ΚΑΛΟ. 

για την καταγραφή
Δημήτρης Μιχαηλίδης,

μέλος του Παρατηρητηρίου των 
Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών

Συνεταιρισμοί: Το διακύβευμα  
του χαρακτηρισμού τους

Ποιο ήταν το διακύβευμα της ημερίδας του Δικτύου ΚΑΠΑ της 23/09/2017  
στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο και ΠΟΙΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΣΕ;
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Τ
ο βασικό ερώτημα της ημερίδας είναι 
«αν θα πρέπει όλοι οι συνεταιρισμοί 
να χαρακτηρίζονται φορείς κοινωνι-
κής οικονομίας και να ανήκουν στις 

ίδιες ενώσεις».Η απάντηση δεν μπορεί να εί-
ναι μονοσήμαντη, γιατί όλοι οι συνεταιρισμοί 
δεν είναι ίδιοι, έχουν διαφορετικούς σκοπούς. 
Κάποιοι εξυπηρετούν συμφέροντα συγκεκριμέ-
νης ομάδας παραγωγών ή επαγγελματιών,απο-
κλειστικά μελών τους, ενώ άλλοι τα συμφέρο-
ντα ευρύτερης κοινότητας.

Υπάρχουν συνεταιρισμοί κερδοσκοπικοί που 
αποσκοπούν στη μεγιστοποίηση του κέρδους των 
μελών τους, και άλλοι που αποσκοπούν στη μεί-
ωση των τιμών των αγαθών προς όφελος κατα-
ναλωτών και χρηστών.Επιπλέον, κάποιες μορφές 
συνεταιρισμών παρουσιάζονται εικονικά ως συ-
νεταιρισμοί, ενώ στην πραγματικότητα λειτουρ-
γούν ωςκερδοσκοπικές εταιρίες.

Στην πρώτη περίπτωση έχουμε συνεταιρι-
σμούς που λειτουργούν με όρους ανταγωνι-
στικότητας της αγοράς (συνεταιρισμοί ιδιωτών 
- ιδιοκτητών), και στη δεύτερη περίπτωση συνε-
ταιρισμούς όπου ένα τμήμα της κοινωνίας επι-
χειρεί σε κοινόκτητο χώρο (κτήμα, εργοστάσιο, 
διαδίκτυο κ.λπ.) με κύριο σκοπό να εξασφαλίζει 
έσοδαστα μέλη-εργαζομένους του και φτηνές 
υπηρεσίες στην κοινότητα.

Η δεύτερη κατηγορία αναπτύσσεται με πε-
ρισσότερο κοινωνικά χαρακτηριστικά,ιδιαίτε-
ρα μετάτη μεγάλη ύφεση . Στην Ευρώπη και 
στην Ελλάδα έχουμε ταυτόχρονα πολλές μορ-
φές συνεταιριστικής επιχειρηματικότητας, εξ ου 
και χωριστή νομοθεσία. Αυτός είναι ο λόγος για 
τον οποίο στη χώρα μας οι σχετικές πολιτικές 
επιμερίζονται σε πολλά υπουργεία (Εργασίας, 
Περιβάλλοντος, Αγροτικής Ανάπτυξης, Υγείας, 
Υποδομών κ.λπ.). Ενώ έχουν υπάρξει προσπά-
θειες, φαίνεται ότι υπάρχουν πραγματικές δυ-
σκολίες ενοποίησης και του θεσμικού πλαισίου 
αλλά και των πολιτικών. 

Η άποψη ότι «οι συνεταιρισμοί πρέπει να 
λειτουργούν όλοι βάσει των 7 συνεταιρι-
στικών αρχών» δεν σημαίνει ότι έτσι εξασφα-
λίζεται και ο κοινωνικός τους χαρακτήρας,κα-
θώςυπάρχουν διαφορές στην οικονομική τους 
φύση. Για παράδειγμα, ένας ενεργειακός συνε-
ταιρισμός όπου συμμετέχει όλη η τοπική κοινό-
τητα δεν είναι το ίδιο με ένανσυνεταιρισμό μιας 
ομάδας 7-10 εταίρων που κατασκευάζει π.χ. σα-
πούνι. Ένας συνεταιρισμός παροχής υπηρεσιών 
υγείας όπου συμμετέχουν ΑΜΕΑ διαφέρει από 
έναν ολιγομελή συνεταιρισμό λογιστών ή νομι-
κών που λειτουργεί ως ΕΠΕ.

Παραδοσιακά,γνωρίζουμε ότι οι συνεται-
ρισμοί ήταν ένας τρόπος επιβίωσης μικρών και 
μεσαίων επιχειρήσεων που ενώνουν χρηματικά 
διαθέσιμα για να αγοράζουν πρώτες ύλες και 
προϊόντα με εκπτώσεις και μειώνουν τα λειτουρ-
γικά τους έξοδα διατηρώντας κοινά τμήματα με 
οικονομίες κλίμακας. Στην εξέλιξή τους όμως 
πολλοί από αυτούς έγιναν κανονικές μετοχικές 
κερδοσκοπικές εταιρίες και αποκόπηκαν από τον 
αρχικό τους προορισμό.Βεβαίως, κάθε μορ-
φή επιχειρηματικότητας είναι αποδεκτήκαι 
μπορεί να συμβάλει στη βιώσιμη ευημερία 
της κοινωνίας, αλλά δεν έχει τον ίδιο κοι-
νωνικό αντίκτυπο ούτε την ίδια κοινωνική 
ωφέλεια, ώστε να τύχει χορηγιών από το 

κράτος και την κοινότητα. 

Η διάκριση
Είναι λοιπόν αναγκαία η διάκριση μεταξύ ιδι-

ωτικών-εμπορικών μορφών συνεταιρισμών και 
κοινωνικών συνεταιρισμών. Είναι επίσης αναγκαία 
η διάκριση μεταξύ ΜΚΟ που λειτουργούν ως ΑΕ 
με εκατοντάδες και χιλιάδες εργαζόμενους από 
την μια πλευρά, και οργανώσεων της κοινωνίας 
πολιτών που χαρακτηρίζονται από εθελοντισμό 
και από το κοινωνικό κεφάλαιο που συνθέτουν.

Δυστυχώς, στη χώρα μας οι αγροτικοί και 
οι αστικοί εμπορικοί συνεταιρισμοί κατέρρευσαν 
και δυσφήμησαν τον συνεργατισμό, γιατί λει-
τούργησαν ως ιδιωτικοί οργανισμοί, όπως και 
οι ΜΚΟ δυσφήμησαν τον εθελοντισμό, με απο-
τέλεσμα τη γενική απαξίωση του χώρου. Εδώ 
χρειάζεται ουσιαστική μελέτη του φαινομένου, 
ώστε να ενθαρρυνθούν νέες επενδύσεις στον 
χώρο. Ένας νέος νόμος που θα προστεθεί στην 
ήδη υπάρχουσα πολυνομία προφανώς δεν λύ-
νει το πρόβλημα.

Ο συνεργατισμός
«Σήμερα, πάνω από ένα δισεκατομμύριο 

άνθρωποι είναι μέλη συνεταιρισμών – δηλαδή 
ένας στους επτά κατοίκους της Γης. Πάνω από 
εκατό εκατομμύρια άτομα απασχολούνται από 
συνεταιρισμούς, ή 20% περισσότεροι από τους 
εργαζόμενους σε πολυεθνικές εταιρίες. Οι τρι-
ακόσιοι μεγαλύτεροι συνεταιρισμοί έχουν ίσο 
αριθμό μελών με τη δέκατη χώρα σε πληθυσμό 
στον κόσμο. Στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη 
Γερμανία ένας στους τέσσερεις είναι μέλος συ-
νεταιρισμού. Στον Καναδά τέσσερεις στους δέκα 
κατοίκους είναι μέλη συνεταιρισμών. Στην Ινδία 
και στην Κίνα τετρακόσια εκατομμύρια άτομα 
ανήκουν σε συνεταιρισμούς. Στην Ιαπωνία μία 
στις τρεις οικογένειες είναι μέλος συνεταιρισμού 
και στη Γαλλία τριάντα δύο εκατομμύρια άτομα 
συμμετέχουν σε συνεταιρισμούς. Στις Ηνωμέ-
νες Πολιτείες υπάρχουν 29.000 συνεταιρισμοί, 
με εκατόν είκοσι εκατομμύρια μέλη, και διαθέ-
τουν 73.000 επαγγελματικούς χώρους σε όλη 
τη χώρα» (Τζ. Ρίφκιν).

Δυο είναι οι βασικοί λόγοι αυτής της ανό-
δου του συνεργατισμού, ιδιαίτερα μετά την κρί-
ση του 2008:
1. Η σταδιακή συρρίκνωση και απόσυρση του 
κράτους πρόνοιας:

Όταν το κράτος άρχισε να αποσύρεται, η ιδι-
ωτική φιλανθρωπία προσπάθησε να καλύψει το 
κενό χρηματοδοτώντας μη κερδοσκοπικές πρω-
τοβουλίες, αλλά τα διαθέσιμα κεφάλαια για τις 
κοινότητες ήταν ελάχιστα σε σύγκριση με τα 
κρατικά έσοδα. Παγιδευμένοι ανάμεσα σε ένα 
αυξημένο κοινωνικό φορτίο, αλλά με μειωμένα 
έσοδα για την αντιμετώπιση κρίσιμων αναγκών 
της κοινότητας, οι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί 
άρχισαν να αναζητούν νέα επιχειρηματικά μο-
ντέλα που θα μπορούσαν να ταιριάζουν με την 
πρωταρχική τους αποστολή και να παράσχουν 
συμπληρωματική πηγή εσόδων για τηλειτουργία 
και την επέκταση των υπηρεσιών τους.

Η προοπτική ενός παραδειγματικού μοντέ-
λου που μπορεί να μειώσει το οριακό κόστος 
κοντά στο μηδέν κάνει την ιδιωτική επιχείρηση 
λιγότερο αποτελεσματική, επειδή η επιβίωσήτης 

εξαρτάται από τη μεγιστοποίηση του κέρδους. 
Οι συνεταιρισμοί είναι λοιπόν το μοναδι-
κό επιχειρηματικό μοντέλο που θα μπορέ-
σει να λειτουργήσει σε μία κοινωνία σχε-
δόν μηδενικού οριακού κόστους.

Χιλιάδες συνεταιρισμοί ηλεκτρισμού και 
πράσινης ενέργειας ξεφυτρώνουν σε κοινότητες 
ανά τον κόσμο, θέτοντας τα θεμέλια ενός κοι-
νόκτητου χαρακτήρα ισομερούς διαμοιρασμού 
της ενέργειας μέσω περιφερειακών και εθνικών 
δικτύων διανομής. Στην Ευρωπαϊκή Ένωσηπε-
ρισσότερος κόσμος επενδύει σε συνεταιρισμούς 
παρά στο χρηματιστήριο. 
2. Η διογκούμενη τεχνολογική ανεργία:

Ο δεύτερος λόγος που αναγκάζει τις κοινω-
νίες να βαδίσουν προς αυτή την κατεύθυνση εί-
ναι το φάντασμα της «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΕΡ-
ΓΙΑΣ», πουπλανάταιπάνω από την Ελλάδα, την 
Ευρώπη και τον κόσμο και διαρκώς συρρικνώνει 
τη φορολογική βάση μισθωτών και μικρομεσαί-
ων επιχειρήσεων, περιορίζοντας τα έσοδα κρά-
τους και Δήμων. Πρόκειται για μια μεγάλη ανα-
τροπή στην οικονομική αντίληψη και πρακτική, 
που συντελείται παγκόσμια, και στο δόγμα του 
φορολογητέουτης μισθωτής εργασίας που άν-
θισε για έναν αιώνα.

Δεν ήταν ασφαλώς πάντοτε έτσι οι συνθή-
κες στην οικονομία. Το φορολογικό κράτος του 
1920 κατείχε το 10% έως 15%του ΑΕΠ στην Ευ-
ρώπη και στην Αμερική. Σήμερα ο μέσος όρος, 
ενώ πλησιάζει το 50%, δεν μπορεί να αντιμετω-
πίσει την ανεργία και να καλύψει επαρκώς τις 
ανάγκες του κοινωνικού κράτους. Στην Ευρώπη 
οι κυβερνήσεις και οι Δήμοι έχουν αντιληφθεί 
τις νέες τάσεις στην οικονομία, και γι’ αυτό βλέ-
πουμε να αυξάνονται οι ενεργειακοί συνεταιρι-
σμοί, οι συνεταιριστικές τράπεζες και οι κοινω-
νικές επιχειρήσεις με τη συμμετοχή της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης.

Οι κοινωνικοί και οι εργασιακοί συνεταιρι-
σμοί προέκυψαν ως νέο υβρίδιο στη μεταβιο-
μηχανική εποχή της αυξανόμενης τεχνολογικής 
ανεργίας και της ανάγκης να καλυφθεί το κενό 
που αφήνει πίσω του το συρρικνωμένο κοινωνικό 
κράτος.Το κλειδί είναι οι επενδύσεις σε κοι-
νωνικές επιχειρήσεις που δεν αποσκοπούν 
στο κέρδος, αλλά προσφέρουν νέες θέσεις 
εργασίας, σε άλλες περιπτώσεις συμπληρω-
ματικό εισόδημα και σε άλλες μειωμένο κό-
στος κοινωνικών υπηρεσιών. 

Η εναλλακτική οδός
Μία είναι η εναλλακτική οδόςγια την ενίσχυ-

ση των κοινωνικών υπηρεσιών στους Δήμους: 
• η ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας για 

νέες θέσεις εργασίας και νέες υπηρεσίες, 
• η μείωση του κόστους των προσφερόμε-

νων υπηρεσιών, 
•  η ενεργοποίηση των ανενεργών υλι-

κών πόρων, 
• η εξοικονόμηση κονδυλίων λόγωμείωσης-

του γραφειοκρατικού κόστους και υπηρεσιών 
που μπορούν να ψηφιοποιηθούν γιανα γίνουν 
προσβάσιμες στους πολίτες μέσω διαδικτύου 
χωρίς κόστος.

Με αυτή την προσέγγιση διαβλέπουμε ότι θα 
έχουμε μια αυξανόμενη ζήτηση για κοινωνικούς, 
ενεργειακούς και καταναλωτικούς συνεταιρισμούς, 

με στόχο τη μείωση του κόστους των συναλλα-
γών (πεμπτουσία της κοινωνικής οικονομίας) και 
συμπληρωματικά εισοδήματα για τα νοικοκυριά. 

Θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε αυ-
τούς τους συνεταιρισμούς ως μετακαπιτα-
λιστικούς, στους οποίους ενεργοποιούνται 
ολόκληρες κοινότητες που συγκροτούν κοι-
νωνικό κεφάλαιο. 

Η απάντηση  
στο αρχικό ερώτημα

Το ερώτημα, επομένως,«γιατί να μην ανή-
κουν όλοι οι συνεταιρισμοί στην κοινωνική οι-
κονομία ανεξαρτήτως μορφής»απαντάται από 
τη συμμετοχικότητα καταναλωτών-χρηστών στο 
κοινωνικό επιχειρείν.

Είναι κάτι διαφορετικό ο συνεταιρισμός που 
λειτουργεί ως ΕΠΕ και άλλο ο συνεταιρισμός που 
συγκροτείται από πολλά μέλη. Είναι άλλο ο συ-
νεταιρισμός που έχει ως υποκείμενο ιδιώτες που 
λειτουργούν ως ΕΠΕ και άλλο ένας συνεταιρι-
σμός που έχει ως υποκείμενο ολόκληρα τμήματα 
της κοινωνίας καταναλωτές-χρήστες. 

Ο Ν. 4430/2016 ορθώς έχει θεσμοθετή-
σει τη διάκριση με βάση τη συμμετοχή και 
τον κοινωνικό αντίκτυπο και ορθώς θέτει 
όριο στις προσλήψεις μη εταίρων σε κοι-
νωνικές επιχειρήσεις, γιατί διαφορετικά 
θα ήταν σαν να αναγνωρίζει ως κοινωνική 
επιχείρηση και κάθε συνεταιρισμό που λει-
τουργεί ιδιωτικοοικονομικά. 

Εξάλλου, οι αγροτικοίσυνεταιρισμοί χαίρουν 
ειδικών προνομίων από το Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και προφανώς δεν είναι δίκαιο να δι-
εκδικούν τα προνόμια των κοινωνικών και ερ-
γασιακών συνεταιρισμών του Ν.4430/2016. Η 
ψήφιση ενός θετικού νόμου, βεβαίως, δεν αντι-
σταθμίζει το έλλειμμα πολιτικού σχεδιασμού και 
το έλλειμμα των πόρων για την ενίσχυση των 
κοινωνικών συνεταιρισμών.

Επομένως, αυτό που έχει σημασία για την Ελ-
λάδα είναι να ξανακερδίσουν την αξιοπιστία τους 
οι συνεταιρισμοί.με τη συγκρότηση νέου κοινωνι-
κού κεφαλαίου, και να υπάρξουν πολιτικές επεν-
δύσεων προς αυτή τη κατεύθυνση και συνέργει-
ες με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, που έχει ανάγκη 
τις υπηρεσίες των κοινωνικών συνεταιρισμών.

Η Πανελλήνια Ένωση Συμπράξεων Κοινω-
νικής Οικονομίας (ΠΕΣΚΟ) έχει πάρει ανάλο-
γες πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση, 
με την πρότασηγια «συνέργειες κοινωνικών 
συνεταιρισμών με Δήμους και οργανώσεις 
της κοινωνίας πολιτών» στο πλαίσιο «Τοπικές 
Κοινωνικές Συμπράξεις», με στόχο την αξιοποί-
ηση των ανενεργών πόρων σε κτήρια και αγρο-
κτήματα, οι οποίοι δεν μπορούν να αξιοποιηθούν 
επεκτείνοντας τη μισθωτή εργασία με περισσό-
τερους δημοτικούς υπαλλήλους αλλά μέσω κοι-
νωνικών συνεταιρισμών.

Κεντρικός στόχος του έργου “Synergies of 
Social Cooperatives with Local Government 
and Civil Society” είναι η επινόηση δημιουργί-
ας θέσεων εργασίαςμε βάση την κοινωνική επι-
χειρηματικότητα, η οποία μπορεί να αναπτυχθεί 
μεσυνέργειες συνεταιρισμών εργαζομένων με 
την Τοπική Αυτοδιοίκηση και την ιδιωτική επι-
χειρηματικότητα.

Ευάγγελος Σπινθάκης

«Συνεταιρισμοί και κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία στην Ελλάδα και στον κόσμο»
Ημερίδα, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, 23/09/2017

Η διάκριση κοινωνικών συνεταιρισμών 
από συνεταιρισμούς ιδιωτών
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Κοινωνικά Αλληλέγγυα Οικονομία (ΚΑΛΟ):

Νομοθεσία στα χαρτιά,… αλλά στην ουσία;

Η θεσμοθέτηση της λειτουρ-
γίας στη χώρα μας των φο-
ρέων Κοινωνικής και Αλλη-
λέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ) 

ξεκίνησε το 1999 με την ψήφιση του 
νόμου 2716, που αφορά την ίδρυση 
και λειτουργία των Κοινωνικών Συ-
νεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης 
(ΚοιΣΠΕ). Έκτοτε, μια σειρά νομοθε-
τήματα μετέβαλαν σταδιακά το τοπίο 
της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, 
επιχειρώντας να ανταποκριθούν στις 
αυξανόμενες ανάγκες του χώρου αλλά 
και στις διεθνείς εξελίξεις.

1. Ο Ν. 2716 του 1999 είχε ως κύ-
ριο κοινωνικό πεδίο αναφοράς την εργα-
σιακή επανένταξη και, μέσω αυτής, την 
ευρύτερη κοινωνική ενσωμάτωση και 
την οικονομική αυτονόμηση ανθρώπων 
με ψυχοκοινωνικά, ιδίως ψυχιατρικά, 
προβλήματα. Για την επίτευξη αυτού 
του στόχου προέβλεπε τη σύσταση και 
λειτουργία των Κοινωνικών Συνε-
ταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης 
(ΚοιΣΠΕ), οι οποίοι είναι ταυτόχρονα 
παραγωγικές μονάδες, ως συνεταιρι-
στικές επιχειρήσεις, και μονάδες ψυχι-
κής υγείας, ιδιότητα που συνεπιφέρει 
την υπαγωγή τους στην εποπτεία του 
Υπουργείου Υγείας.

Ως κοινωνικοί συνεταιρισμοί, οι ΚοιΣ-
ΠΕ δεν παράγουν απλώς συλλογική 
ωφέλεια αλλά και κοινωνική ωφέ-
λεια, δηλαδή δεν αποσκοπούν μόνο 
στην ενδυνάμωση της οικονομικής κα-
τάστασης των μελών τους αλλά και στη 
μεγέθυνση του κοινωνικού αντικτύπου, 
όπως αυτός ορίζεται με όρους κοινω-
νικού οφέλους.

Ως προς το πρώτο σκέλος, στο άρ-
θρο 12, παρ. 2 του νόμου προβλέπεται 
ότι οι ΚοιΣΠΕ μπορούν «να αναπτύσσουν 
οποιαδήποτε οικονομική δραστηριότη-
τα» και «να συμμετέχουν σε επιχειρή-
σεις κοινής ωφέλειας», «να συμμετέ-
χουν σε αναπτυξιακά προγράμματα ή 
να συμμετέχουν με άλλες επιχειρήσεις 
ή εταιρείες στην πραγματοποίησή τους 
και να συνεργάζονται μέσω κοινοπρα-
ξιών ή προγραμματικών συμβάσεων με 
άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημο-
σίου ή ιδιωτικού δικαίου, εταιρείες ή 
άλλες ενώσεις κάθε τύπου». Παράλλη-
λα, συνιστάται η ίδρυση ενός ΚοιΣΠΕ σε 
κάθε Τομέα Ψυχικής Υγείας.

Σε ό,τι αφορά την ιδιότητα του μέ-
λους, ο Ν. 2716/1999 ορίζει ότι αυτά 
μπορεί να είναι (α΄) φυσικά πρόσωπα, 
μεγαλύτερα τουλάχιστον των 15 ετών, 
τα οποία «λόγω ψυχικής διαταραχής 
έχουν ανάγκη αποκατάστασης [...], ανε-
ξάρτητα από τη διαγνωστική κατηγορία, 
το στάδιο της νόσου και τη διαμονή [...], 
χωρίς να απαιτείται να έχουν την ικανό-
τητα για δικαιοπραξία», σε ποσοστό του-
λάχιστον 35% των μελών. Επίσης, μέλη 

ενός ΚοιΣΠΕ μπορούν να γίνουν (β΄) 
επαγγελματίες ψυχικής υγείας ή δημό-
σιοι υπάλληλοι κλάδου ΕΣΥ σε ποσοστό 
μέχρι 45% των μελών, καθώς και (γ΄) 
ΝΠΙΔ ή ΝΠΔΔ ή και φυσικά πρόσωπα 
που έχουν κατά προτίμηση σύνδεση με 
το ΕΣΥ και τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας 
σε ανώτατο ποσοστό 20% των μελών. 
Τα μέλη της α΄ κατηγορίας μπορούν να 
εργάζονται επ’ αμοιβή στον ΚοιΣΠΕ χω-
ρίς να χάνουν οποιοδήποτε άλλο εισόδη-
μα ή παροχή. Επίσης, συμμετέχουν υπο-
χρεωτικά στη σύνθεση του επταμελούς 
Διοικητικού Συμβουλίου δύο μέλη της 
α΄ κατηγορίας, «εφόσον δεν τελούν σε 
πλήρη στερητική δικαστική συμπαράστα-
ση». Με τον ίδιο νόμο ορίζεται ο τρόπος 
λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλί-
ου και η Γενική Συνέλευση ως ανώτατο 
όργανο του συνεταιρισμού.

2. Ο Ν. 4019/2011, αφού ορίσει 
το εννοιολογικό πλαίσιο της κοινωνικής 

οικονομίας, στη συνέχεια προχωρεί στη 
θεσμοθέτηση των Κοινωνικών Συνε-
ταιριστικών Επιχειρήσεων (ΚοινΣΕπ), 
ορίζοντας ότι διαθέτουν «κοινωνικό σκο-
πό [...] και εμπορική ιδιότητα». Διακρίνει 
τις ΚοινΣΕπ σε: (α΄) ΚοινΣΕπ  Ένταξης, 
στις οποίες υπάγονται όσες απευθύνο-
νται στην ένταξη ατόμων που ανήκουν 
στις Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες (άτομα 
με σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα, 
με παραβατική συμπεριφορά, με σωμα-
τική αναπηρία, εξαρτημένα ή απεξαρτη-
μένα από ουσίες, φυλακισμένοι ή απο-
φυλακισμένοι, οροθετικοί)· (β΄) ΚοινΣΕπ 
Κοινωνικής Φροντίδας, που παράγουν 
προϊόντα ή προσφέρουν υπηρεσίες σε 
ευαίσθητες πληθυσμιακές ομάδες όπως 
τα παιδιά, οι ηλικιωμένοι, τα άτομα με 
χρόνιες παθήσεις ή με αναπηρία·και (γ΄) 
ΚοινΣΕπ Συλλογικού και Παραγωγικού 
Σκοπού, που αποσκοπούν στην ικανοποί-
ηση των «αναγκών της συλλογικότητας 

(πολιτισμός, περιβάλλον, οικολογία, εκ-
παίδευση, παροχές κοινωνικής ωφέλει-
ας, αξιοποίηση τοπικών προϊόντων, δια-
τήρηση παραδοσιακών δραστηριοτήτων 
και επαγγελμάτων κ.ά.) που προάγουν 
το τοπικό και συλλογικό συμφέρον».

Για τη διανομή των κερδών ο ίδιος 
νόμος ορίζει ότι δεν διανέμονται στα 
μέλη της ΚοινΣΕπ, εκτός εάν τα μέλη 
είναι και εργαζόμενοι. Επίσης, επανα-
λαμβάνει την ευνοϊκή διάταξη για τα μέ-
λη-εργαζομένους που ανήκουν στην α΄ 
κατηγορία των ΚοιΣΠΕ και λαμβάνουν 
παράλληλα με την αμοιβή τους από την 
ΚοινΣΕπ  Ένταξης και προνοιακό ή άλλο 
επίδομα, καθώς με το άρθρο 2, παρ. 2 
του νόμου οι ΚοιΣΠΕ «θεωρούνται αυ-
τοδικαίως Κοινωνικές Συνεταιριστικές 
Επιχειρήσεις Ένταξης».

Με τον ίδιο νόμο (άρθρο 14) ιδρύ-
εται το Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οι-
κονομίας, στο οποίο εγγράφονται υπο-
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χρεωτικά οι κοινωνικές συνεταιριστικές 
επιχειρήσεις.

3. Ο Ν. 4430/2016 φιλοδόξησε 
να αλλάξει επί τα βελτίω το τοπίο της 
ΚΑΛΟ. Σε αυτόν ορίζονται με σαφήνεια 
για πρώτη φορά η «συλλογική ωφέ-
λεια» ( = «η από κοινούεξυπηρέτηση 
των αναγκών των μελών του Φορέα 
Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονο-
μίας, μέσα από τη διαμόρφωση ισότι-
μων σχέσεων παραγωγής, τη δημιουρ-
γίαθέσεων σταθερής και αξιοπρεπούς 
εργασίας, τη συμφιλίωση προσωπικής, 
οικογενειακής και επαγγελματικήςζω-
ής») και η «κοινωνική ωφέλεια» ( = 
«η εξυπηρέτηση κοινωνικών αναγκών 
τοπικού ή ευρύτερου χαρακτήραμε την 
αξιοποίηση της κοινωνικής καινοτομίας, 
μέσα απόδραστηριότητες «βιώσιμης 
ανάπτυξης» ή παροχής «κοινωνικών 
υπηρεσιών γενικού συμφέροντος» 
ή κοινωνικής ένταξης»). Επίσης, προ-
βλέπεται η χρησιμοποίηση συγκεκριμέ-
νων εργαλείων μέτρησης του κοινωνι-
κού αντικτύπου από τη λειτουργία των 
φορέων ΚΑΛΟ, ενώ κατονομάζονται οι 
φορείς αυτοί (ΚοιΣΠΕ, ΚοινΣΕπ, Συνε-
ταιρισμοί Εργαζομένων κ.λπ.).

Με τον ίδιο νόμο ορίζεται ως επο-
πτική Αρχή της νομιμότητας των φορέ-
ων ΚΑΛΟ το Τμήμα Μητρώου Φορέων 
Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονο-
μίας του Υπουργείου Εργασίας. Επίσης, 
κατοχυρώνεται η χρηματοδότηση των 
φορέων ΚΑΛΟ από το Ταμείο Κοινω-
νικής Οικονομίας και το Εθνικό Ταμείο 
Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης, κα-
θώς και από το Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων προκειμένου για προγράμ-
ματα συγχρηματοδοτούμενα από την 
ΕΕ. Με το άρθρο 10 του νόμου ιδρύε-
ται Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας υπό 
την εποπτεία του Υπουργείου Εργασί-
ας, με σκοπό την ενίσχυση της χρη-
ματοδότησης των φορέων ΚΑΛΟ. 
Επίσης, ορίζεται ότι 10 τουλάχι-
στον φορείς ΚΑΛΟ έχουν το δικαί-
ωμα να συγκροτήσουν Ένωση Φο-
ρέων ΚΑΛΟ.

Ο συνολικός έλεγχος της λειτουρ-
γίας των κοινωνικών συνεταιριστικών 
επιχειρήσεων ανατίθεται στο ΤμήμαΠα-
ρακολούθησης και Ελέγχων Φορέων 
Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονο-
μίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινω-
νικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης, καθώς και στις υπηρεσίες των 
Περιφερειών που είναι αρμόδιες για τα 
θέματα Απασχόλησης - Εμπορίου - Του-
ρισμού. Παράλληλα, εξουσιοδοτείται η 
Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή 
της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και 
Προστασίας Καταναλωτή να αποστέλ-
λει αναλυτικό δελτίο καταγεγραμμένων 
καταγγελιών σχετικών με παραβάσεις 
της νομοθεσίας από τους φορείς ΚΑΛΟ 
προς την αρμόδια Υπηρεσία της Ειδικής-
Γραμματείας Κοινωνικής καιΑλληλέγγυας 
Οικονομίας, καθώς και προς υπηρεσίες 
τωνΠεριφερειών. Επίσης, με τα άρθρα 
12 και 13 συγκροτούνται Εθνική Επι-

τροπή ΚΑΛΟ και Συντονιστική Επιτροπή 
ΚΑΛΟ για τη χάραξη πολιτικής και τον 
συντονισμό των πολιτικών αποφάσεων 
στον χώρο της ΚΑΛΟ σε συνεργασία με 
τις κοινωνικές επιχειρήσεις.

Με το άρθρο 14 οι κατηγορίες των 
ΚοινΣΕπ περιορίζονται σε δύο (Ένταξης 
και Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλει-
ας), ενώ διατηρείται ο χαρακτηρισμός 
των ΚοιΣΠΕ ως ΚοινΣΕπ Ένταξης. Κατά 
τα λοιπά, ο νόμος επιφέρει ήσσονες τρο-
ποποιήσεις στη λειτουργία των ΚοινΣΕπ.

Το άρθρο 24 αναφέρεται στη σύστα-
ση και λειτουργία των Συνεταιρισμών 
Εργαζομένων, οι οποίοι, σε αντίθεση με 
τους άλλους φορείς ΚΑΛΟ, μπορούν 
να έχουν ως μέλη μόνο φυσικά πρό-
σωπα, και έχουν ως στόχο τη «συλλο-
γική ωφέλεια». Ενδιαφέρουσα είναι η 
διάταξη για το ασφαλιστικό καθεστώς 
των μελών (άρθρο 26), που προβλέπει 
ότι: «Τα μέλη του Συνεταιρισμού Εργα-
ζομένων εγγράφονται καιασφαλίζονται 
στον Οργανισμό Ασφάλισης Ελευθέρω-
νΕπαγγελματιών [...]. Το ασφαλισμένο 
κατά τα ανωτέρω μέλος του Συνεταιρι-
σμού Εργαζομένων δεν υπόκειται σεπε-
ραιτέρω ή άλλη παράλληλη ασφαλιστι-

κή υποχρέωση που προκύπτει εξ άλλης 
ιδιότητάς ή ως επιτηδευματίας ατομι-
κής δραστηριότητας, και μόνη η ως άνω 
ασφαλιστική του κάλυψη, εκ της ιδιό-
τητάς του ως μέλος του Συνεταιρισμού 
Εργαζομένων, το απαλλάσσει από κά-
θεάλλη προηγούμενη ή επόμενη ταυτό-
χρονη ασφαλιστικήυποχρέωση, από την 
οποία να απορρέει ασφάλιση. Η δαπά-
νη για τις ασφαλιστικές εισφορές των 
μελών βαρύνει το Συνεταιρισμό Εργα-
ζομένων και εκπίπτει φορολογικά από 
τα έσοδά του».

Τέλος, το άρθρο 34, παρ. 2, επανα-
λαμβάνει τις ευνοϊκές νομοθετικές δια-
τάξεις για όσους ανήκουν στις ευάλω-
τες κοινωνικές ομάδες και λαμβάνουν 
επίδομα Πρόνοιας ή άλλες κοινωνικές 
παροχές.

Νέο όργανο είναι η Ειδική Γραμματεία 
Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας 
που συνίσταται στο Υπουργείο Εργασί-
ας, διαρθρωμένη σε 5 Τμήματα. Σκοπός 
της η διαμόρφωση του καλύτερου δυ-
νατού εθνικού στρατηγικού σχεδιασμού 
για την ΚΑΛΟ κατόπιν συνεργασιών με 
κάθε ενδιαφερόμενο, δικτύωσης με δι-
εθνείς οργανισμούς και παρακολούθη-

σης των διεθνών εξελίξεων.
Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο συ-

μπληρώνεται με δευτερεύουσας ή και 
επουσιώδους σημασίας διατάξεις των 
νόμων 4483, 4484 και 4486 του 2017.

Σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση 
των φορέων ΚΑΛΟ, η κείμενη νομοθε-
σία προβλέπει τη σωρευτική ή εναλλα-
κτική χρηματοδότηση των δραστηριο-
τήτων τους από επιχορηγήσεις από τον 
Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό ή από 
το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 
(αποκλειστικά για συγχρηματοδοτού-
μενα προγράμματα), από την ΕΕ ή από 
Διεθνείς Οργανισμούς. Επίσης, από άλ-
λους εθνικούς οργανισμούς, αναπτυξιακά 
προγράμματα και κρατικά ή διακρατικά 
(Ενωσιακά) προγράμματα επενδύσεων 
(ΕΣΠΑ κ.τ.ό.).
Το ΠΑΚΟΕ, μετά τα παραπάνω, 
διακηρύσσει: 
α) Να επικρατήσει η ισότητα και 
η ισονομία για όλους!
β) Να επικρατήσει παντού η αρχή 
«όποιος εργάζεται αμείβεται»!
Τέλος, αναρωτιόμαστε: Επιδοτεί-
ται η ιστορία και η συνέχεια των 
φορέων ΚΑΛΟ;
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Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών 
ανακήρυξε το 2012 «Διεθνές 
Έτος των Συνεταιρισμών» και 
κάλεσε τον κόσμο να ρίξει μια 

φρέσκια ματιά στους συνεταιρισμούς 
και στα ταμεία αλληλασφάλισης. Την 
ίδια χρονιά, η πόλη Κεμπέκ του Κα-
ναδά φιλοξένησε την πρώτη Διεθνή 
Διάσκεψη των Συνεταιρισμών. Με-
ταξύ της τελικής δήλωσης της πρώ-
της αυτής συνάντησης και της εφαρ-
μογής του Σχεδίου Συνεταιριστικής 
Δεκαετίας της Διεθνούς Συνεταιρι-
στικής Συμμαχίας επιβεβαιώθηκε η 
παγκόσμια σημασία της συνεταιρι-
στικής κίνησης και της κίνησης των 
αλληλασφαλιστικών ταμείων.

Κατά τη δεύτερη Διεθνή Διάσκε-
ψη των Συνεταιρισμών το 2014, η 
κίνηση των συνεταιρισμών και των αλ-
ληλασφαλιστικών ταμείων έθεσε για 
τον εαυτό της ως στόχο να αποδεικνύ-
ουν την ικανότητα των συνεταιρισμών 
να καινοτομούν και να προσαρμόζονται. 
Οι συμμετέχοντες στη σύνοδο συμφώ-
νησαν στον στόχο της δημιουργίας πε-
ρισσότερων συνεταιρισμών και την ενί-
σχυση των ήδη υπαρχόντων.

Ο στόχος ήταν να ενθαρρυνθούν οι 
συνεταιρισμοί να συνεργαστούν για να 
εξασφαλίσουν την επισιτιστική ασφάλεια, 
να συνεχίσουν τον ρόλο τους ως δημι-
ουργών πλούτου και απασχόλησης, να 
εντείνουν τις δράσεις τους για την προ-
ώθηση της πρόσβασης σε υγειονομική 
περίθαλψη και σε χρηματοπιστωτικές 
υπηρεσίες για όλους τους ανθρώπους, 
και να συνεχίσουν να στηρίζουν την βι-
ώσιμη ανάπτυξη.

Το 2016 οι συνεταιριστικές επιχει-
ρήσεις συγκεντρώθηκαν και πάλι στην 
πόλη του Κεμπέκ, αυτή τη φορά για να 
επικεντρωθούν στην ικανότητα των συ-
νεταιρισμών να δραστηριοποιούνται για 
κοινωνικά, περιβαλλοντικά και οικονο-
μικά ζητήματα. 

Σε απάντηση προς τους Στόχους του 
ΟΗΕ για Βιώσιμη Ανάπτυξη (SDGs), οι 
συνεταιρισμοί και τα ταμεία αλληλα-
σφάλισης αναγνωρίζουν ότι μπορούν 
να επηρεάσουν τα πράγματα από την 
άποψη της δυνατότητάς τους να εισα-
γάγουν στρατηγικές βιώσιμης ανάπτυ-
ξης και να συμβάλουν στην επίλυση με-
γάλων παγκόσμιων ζητημάτων.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΣΥΝΕΤΑΙ-
ΡΙΣΜΩΝ (11-13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

1.  Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ  
ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Λαμβάνοντας υπόψη ότι επισιτιστι-
κή ασφάλεια σημαίνει πρόσβαση σε 
υγιεινή, θρεπτική και επαρκή τροφή για 
όλους, ώστε να μπορούν να είναι ενερ-
γοί και υγιείς·

εκτιμώντας ότι, παρά την πρόοδο 
που έχει σημειωθεί τις τελευταίες δύο 
δεκαετίες στις αναπτυσσόμενες περιφέ-
ρειες, το γεγονός ότι υπάρχουν 795 εκα-
τομμύρια υποσιτιζόμενων ανθρώπων σε 
όλο τον κόσμο είναι μια πηγή σοβαρού 
προβληματισμού·

δεδομένου ότι μέχρι τα μέσα αυτού 
του αιώνα ο παγκόσμιος πληθυσμός θα 
φθάσει τα 9 δισεκατομμύρια ανθρώπους 
και προκειμένου να διατραφούν όλοι, η 
γεωργική παραγωγή θα πρέπει να αυ-
ξηθεί κατά 60%·

λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν μια 
σειρά από φαινόμενα, συμπεριλαμβανο-
μένων της αστικοποίησης, της κλιματι-
κής αλλαγής, των ενόπλων συγκρούσε-
ων, της κερδοσκοπίας και των φυσικών 
καταστροφών, που απειλούν να θέσουν 
σε κίνδυνο την επισιτιστική ασφάλεια, 
την εξάλειψη της πείνας και τη μείωση 
της φτώχειας, και

εκτιμώντας ότι οι συνεταιρισμοί συμ-
βάλλουν άμεσα στον Στόχο 2 (Εξάλειψη 
της πείνας), και στον Στόχο 1 (Εξάλειψη 
της φτώχειας) και στον Στόχο 3 (Καλή 
υγεία) της Ατζέντας 2030 των Ηνωμέ-
νων Εθνών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη,

Τώρα, ως εκ τούτου, οι συνεταιρι-
σμοί αναλαμβάνουν να υποστηρίξουν 
την παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια με: 

– το να καταστούν ένα απαραίτητο 
εργαλείο για την οργάνωση και την εμπο-
ρία της γεωργικής παραγωγής και την 
παροχή φωνής στους παραγωγούς γε-
ωργικών προϊόντων, έτσι ώστε οι κυβερ-
νήσεις να μπορούν να υιοθετούν και να 
εφαρμόζουν αποτελεσματικές πολιτικές

– το να προσφέρουν στους παρα-
γωγούς και στους εργαζόμενους έναν 
τρόπο να αυξήσουν τη διαπραγματευ-
τική τους δύναμη μέσω της συλλογικής 
εκπροσώπησης και των οικονομιών κλί-

μακας, συμβάλλοντας στην άμβλυνση 
των επιπτώσεων της επισιτιστικής ανα-
σφάλειας για τους νέους και τους αυ-
τόχθονες πληθυσμούς, ιδιαίτερα στο 
αυξανόμενο κόστος των βασικών τρο-
φίμων, στις καταστροφές των εσοδειών 
και στην απώλεια των τροφίμων

– τη βελτίωση της παραγωγικότητας 
και της βιωσιμότητας των οικογενεια-
κών και μικρών γεωργικών εκμεταλλεύ-
σεων και τη βελτίωσης της πρόσβασης 
στις αγορές, την ενέργεια, τις υπηρεσί-
ες, την πληροφόρηση, τη γνώση και τις 
τεχνολογίες

– τη διευκόλυνση της πρόσβασης 
σε γεωργικές εκτάσεις και νερό και την 
υποβοήθηση διατήρησης της τοπικής 
ιδιοκτησίας

– την υποστήριξη της επόμενης γε-
νιάς των παραγωγών γεωργικών προ-
ϊόντων, και συγκεκριμένα με την παρο-
χή βοήθειας και την παροχή κινήτρων 
στους νέους, τις γυναίκες και τους αυ-
τόχθονες πληθυσμούς σε θέματα γεωρ-
γικής παραγωγής, διευκολύνοντας την 
πρόσβαση στην κατάρτιση, την πληρο-
φόρηση και την τεχνολογία, και

– την προστασία και την προώθηση 
των παραδοσιακών γεωργικών πρακτι-
κών που θα συμβάλουν στην αυτάρκεια 
των απομονωμένων κοινοτήτων.

2.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ, 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ  
ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑ
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η εισοδη-

ματική ανισότητα συνεχίζει να επιδει-
νώνεται, ακόμη και στις προηγμένες οι-
κονομίες, και ότι περισσότεροι από 200 
εκατομμύρια άνθρωποι είναι άνεργοι σε 
όλο τον κόσμο το 2016 και ότι ο αριθ-
μός αυτός αναμένεται να αυξηθεί κατά 
τα επόμενα χρόνια·

λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέοι, ιδί-
ως οι νέες γυναίκες, υπερεκπροσωπού-
νται μεταξύ των ανέργων, και κοντά στο 
30% των νέων δεν έχουν δουλειά, πηγαί-
νουν στο σχολείο ή αποκτούν κατάρτιση·

λαμβάνοντας υπόψη ότι η ασταθής 
απασχόληση βρίσκεται σε άνοδο στις 
αναδυόμενες χώρες, τις αναπτυσσόμε-
νες χώρες και τις αναπτυγμένες χώρες, 

καθώς και ότι ο αριθμός των εργαζομέ-
νων σε ασταθή απασχόληση ανέρχεται 
σήμερα σε 1,44 δισεκατομμύρια·

εκτιμώντας ότι οι ηλικιωμένοι αντι-
προσωπεύουν περισσότερο από το 20% 
του συνολικού πληθυσμού στον ανα-
πτυγμένο κόσμο και εκατοντάδες χι-
λιάδες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν το 
κλείσιμο κάθε χρόνο εξαιτίας συνταξι-
οδότησης των ιδιοκτητών, οι οποίοι δεν 
είναι σε θέση να βρουν τους κατάλλη-
λους διαδόχους·

εκτιμώντας ότι οι μικρές και μεσαί-
ες επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν σύ-
ντομες περιόδους οικονομικής δυσπρα-
γίας συχνά κλείνουν, ακόμη και όταν θα 
μπορούσαν να συνεχίσουν να λειτουρ-
γούν με τη μεταφορά της ιδιοκτησίας 
στους εργαζομένους τους με τη μορφή 
του συνεταιρισμού·

εκτιμώντας ότι οι συνεταιρισμοί συμ-
βάλλουν άμεσα στην προώθηση της βιώ-
σιμης και χωρίς αποκλεισμούς εκβιομη-
χάνισης, στην προώθηση της καινοτομίας 
τόσο στις αστικές όσο και στις αγροτι-
κές περιοχές, συμβάλλουν στην οικονο-
μική κυριαρχία τόσο σε εθνικό όσο και 
σε τοπικό επίπεδο και αποτρέπουν τη 
μετεγκατάσταση και τη μετανάστευση 
επιχειρήσεων·

εκτιμώντας ότι οι συνεταιρισμοί έχουν 
δείξει ότι είναι καθοριστικής σημασίας 
για την ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς 
και βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης, 
την απασχόληση και την αξιοπρεπή ερ-
γασία, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου απο-
τελούν ένα μεγάλο μέρος της οικονομί-
ας, και εκτιμώντας ότι οι συνεταιρισμοί 
συμβάλλουν άμεσα στον Στόχο 8 (Καλές 
θέσεις εργασίας και οικονομική ανάπτυ-
ξη), στον Στόχο 4 (Ποιοτική εκπαίδευση), 
στον Στόχο 5 (Ισότητα των φύλων) και 
στον Στόχο 10 (Μείωση ανισοτήτων) της 
Ατζέντας 2030 των Ηνωμένων Εθνών 
για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Τώρα, συνεπώς, οι συνεταιρισμοί 
αναλαμβάνουν την υποχρέωση να συμ-
βάλουν στη βελτίωση της παγκόσμιας 
οικονομικής ανάπτυξης, της απασχό-
λησης και της κατάστασης της αξιοπρε-
πούς εργασίας, με:

– τη διευκόλυνση της επιβίωσης 
των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 
με την προώθηση εξαγορών από τους 
εργαζόμενους και προώθηση του συνε-

Διακήρυξη Διεθνούς Διάσκεψης Συνεταιρισμών
(Κεμπέκ, 11-13.10.2016)

Συνεταιρισμοί: η δύναμη δράσης  
για τους βιώσιμους αναπτυξιακούς 

στόχους των Ηνωμένων Εθνών
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ταιριστικού μοντέλου ως μέσου για την 
εξασφάλιση διαδοχής στις επιχειρήσεις

– την ενθάρρυνση της συλλογικής 
επιχειρηματικότητας, ιδιαίτερα της ενερ-
γού συμμετοχής των γυναικών, των νέων 
και των αυτόχθονων πληθυσμών σε συ-
νεταιριστικές νεοσύστατες επιχειρήσεις

– τη χειραφέτηση των γυναικών 
μέσω της ένταξης τους στον τομέα της 
διαχείρισης και της διακυβέρνησης, με 
αποτέλεσμα την εξάλειψη της βίας και 
των διακρίσεων σε βάρος τους

– τη διευκόλυνση της δημιουργίας 
και της ανάπτυξης των συνεταιριστικών 
επιχειρήσεων ως δημιουργών ποιοτικών 
θέσεων εργασίας και συλλογικού πλού-
του σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο

– την προώθηση και προσφορά απα-
σχόλησης και αξιοπρεπούς εργασίας 
(δημιουργία θέσεων εργασίας, εργασι-
ακά δικαιώματα, κοινωνική προστασία, 
κοινωνικός διάλογος), σύμφωνα με τα 
πρότυπα της Διεθνούς Οργάνωσης Ερ-
γασίας, μεταξύ των οποίων της Σύστα-
σης Νο 193 του 2002 για την Προώ-
θηση των Συνεταιρισμών

– την προώθηση της ένταξης του συ-
νεταιριστικού και του αμοιβαίου επιχει-
ρηματικού μοντέλου στην εκπαίδευση, 
την κατάρτιση και την ανάπτυξη δεξιο-
τήτων, ιδίως μεταξύ των νέων

– τη δημιουργία δυνατότητας στους 
πλέον μειονεκτικούς πληθυσμούς να απο-
κτήσουν πρόσβαση σε αξιοπρεπή εργασία, 
ώστε να είναι σε θέση να συσσωρεύουν 
περιουσιακά στοιχεία, να αναδιανέμουν 
τον πλούτο και να επηρεάζουν τη λήψη 
αποφάσεων για θέματα οικονομικής με-
γέθυνσης και ανάπτυξης

– την υποστήριξη της μετάβασης 
από την άτυπη στην επίσημη οικονομία 
και απασχόληση μέσω του συνεταιρι-
στικού μοντέλου

– την ανάπτυξη πρωτοβουλιών που 
βοηθούν συνεταιριστικές επιχειρήσεις να 
αναπτυχθούν και να ευημερήσουν, από 
το στάδιο της εκκίνησης μέσω των στα-
δίων ενοποίησης και ανάπτυξης

– την ενθάρρυνση των συνεταιρι-
σμών που δραστηριοποιούνται στον το-
μέα της βιομηχανίας και των υπηρεσιών 
να σχηματίσουν ενώσεις

– την προώθηση της αμοιβαιοποίησης 
της καινοτομίας μεταξύ των συνεταιρι-
σμών που δραστηριοποιούνται στον το-
μέα της βιομηχανίας και των υπηρεσιών

– τη διασύνδεση σε παγκόσμιο, πε-
ριφερειακό και εθνικό επίπεδο, προκει-
μένου να μετατραπεί η σημερινή οικο-
νομική διάρθρωση της βιομηχανίας και 
των υπηρεσιών σε μια πιο δίκαιη και πιο 
διανεμητική, και

– την καταπολέμηση των ανισοτήτων, 
ιδίως μέσω της συνεταιριστικής αρχής 
της εθελοντικής και ελεύθερης συμμε-
τοχής, καθώς και της αρχής της οικο-
νομικής συμμετοχής, εξασφαλίζοντας 
μια δίκαιη αναδιανομή του πλεονάσμα-
τος μεταξύ των μελών και επανεπένδυ-
ση για την επίτευξη της αποστολής του 
συνεταιρισμού.

3.  ΠΡΟΣΒΑΣΗ  
ΣΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ  
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η υγεία εί-

ναι ένα από τα θεμελιώδη δικαιώματα 
κάθε ανθρώπινου όντος·

λαμβάνοντας υπόψη ότι 400 εκα-
τομμύρια άνθρωποι δεν έχουν πρόσβα-
ση σε βασικές υπηρεσίες υγείας, και 6% 
των κατοίκων των χωρών με χαμηλά ή 
μεσαία εισοδήματα ζουν σε συνθήκες 
ακραίας φτώχειας λόγω του κόστους 
της υγειονομικής περίθαλψης·

λαμβάνοντας υπόψη ότι η βελτίωση 
της υγείας και της ευημερίας εξαρτάται 
σε μεγάλο βαθμό από τις προσπάθει-
ες εφαρμογής της καθολικής κάλυψης 
της υγειονομικής περίθαλψης, που πολ-
λές χώρες εξακολουθούν να μην έχουν·

λαμβάνοντας υπόψη ότι ακόμη και 
στις ανεπτυγμένες χώρες δεν έχουν όλοι 
πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη, 
πρωτοβάθμια περίθαλψη και κοινωνι-
κές υπηρεσίες για διάφορους λόγους, 
όπως η ακανόνιστη γεωγραφική κατα-
νομή των ιατρών, των κέντρων υγειο-
νομικής περίθαλψης και των υπηρεσιών, 
σε βάρος των απομακρυσμένων περιο-
χών και των υποβαθμισμένων αστικών 
περιοχών·

λαμβάνοντας υπόψη ότι σε πολλές 
χώρες η αύξηση του πληθυσμού, η γή-
ρανση του πληθυσμού και η εξάπλωση 
των χρόνιων παθήσεων συμβάλλουν 
στην αύξηση τόσο της ζήτησης όσο και 
του κόστους και της περιπλοκότητας της 
πρόσβασης σε υπηρεσίες υγειονομικής 
περίθαλψης·

λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αξίες της 
αμοιβαιότητας και η κοινωνική φύση των 
συνεταιρισμών μπορούν να συμβάλουν 
στην άμβλυνση του κερδοσκοπικού κιν-
δύνου στον τομέα της υγειονομικής πε-
ρίθαλψης, ο οποίος είναι ιδιαίτερα ευαί-
σθητος σε τέτοιους κινδύνους·

εκτιμώντας ότι οι συνεταιρισμοί και 
τα ταμεία αλληλασφάλισης προσφέρουν 
πρακτικές και πρωτότυπες λύσεις για το 
χειρισμό πολλών από τις προκλήσεις που 
σχετίζονται με τη βελτίωση της πρόσβα-
σης στην υγειονομική περίθαλψη και τις 
κοινωνικές υπηρεσίες, και 

εκτιμώντας ότι οι συνεταιρισμοί συμ-
βάλλουν άμεσα στην επίτευξη του Στόχου 
3 (Καλή υγεία), καθώς και του Στόχου 
1 (Εξάλειψη φτώχειας) και του Στόχου 
10 (Περιορισμό ανισοτήτων) της Ατζέ-
ντας 2030 των Ηνωμένων Εθνών για 
τη Βιώσιμη Ανάπτυξη,

Τώρα, ως εκ τούτου, οι συνεταιρι-
σμοί αναλαμβάνουν την υποχρέωση να 
συμβάλουν στη βελτίωση της πρόσβα-
σης στην υγειονομική περίθαλψη και τις 
κοινωνικές υπηρεσίες, με: 

– την προστασία των ανθρώπων από 
τους οικονομικούς κινδύνους που συν-
δέονται με την υγειονομική περίθαλψη 
και τις κοινωνικές υπηρεσίες, συμπερι-
λαμβανομένου του κόστους των φαρ-

μάκων, μέσω της ανάπτυξης λύσεων 
αλληλασφάλειας για την κάλυψη της 
υγειονομικής περίθαλψης

– τη βελτίωση της γεωγραφικής κα-
τανομής των υπηρεσιών υγειονομικής 
περίθαλψης, πρωτοβάθμιας περίθαλψης 
και κοινωνικών υπηρεσιών προς όφε-
λος των απομακρυσμένων περιοχών και 
των υποβαθμισμένων αστικών περιοχών

– την εγκατάσταση ενός πλήρους 
φάσματος υγειονομικής περίθαλψης, 
πρωτοβάθμιας περίθαλψης και κοινωνι-
κών υπηρεσιών, που θα είναι διαθέσιμο 
στους ευάλωτους και περιθωριοποιημέ-
νους πληθυσμούς, συμπεριλαμβανομέ-
νων των αυτόχθονων λαών

– την παροχή δυνατότητας στις κοι-
νότητες να αναλαμβάνουν την κυριό-
τητα των υπηρεσιών πρόληψης, υγει-
ονομικής περίθαλψης και κοινωνικών 
υπηρεσιών που αυτές χρειάζονται και να 
αναπτύσσουν μια ολοκληρωμένη προ-
σωποκεντρική προσέγγιση, μέσω κοινω-

νικών συνεταιρισμών και συνεταιρισμών 
πολλαπλών ενδιαφερόμενων μερών 
που να περιλαμβάνουν τόσο τους πα-
ρόχους υγειονομικής περίθαλψης όσο 
και τους χρήστες

– την ανάπτυξη υπηρεσιών πρωτο-
βάθμιας φροντίδας μέσω διεπιστημονι-
κών δικτύων με παρόχους υγειονομικής 
περίθαλψης οι οποίοι προσφέρουν ολο-
κληρωμένες υπηρεσίες υγειονομικής πε-
ρίθαλψης εκτός νοσοκομείων

– τη βοήθεια στους ηλικιωμένους και 
στα άτομα που αντιμετωπίζουν απώλεια 
της αυτονομίας τους να παραμείνουν 
στο σπίτι και να λαμβάνουν υγειονομι-
κή περίθαλψη στο σπίτι, και

– τη συνεργασία με τις κυβερνήσεις 
και υποστήριξη των μη κυβερνητικών 
εταίρων για τη βελτίωση της υγειονο-
μικής περίθαλψης για γυναίκες και κο-
ρίτσια, που συχνά στερούνται την πιο 
βασική φροντίδα και διατρέχουν τον 
μεγαλύτερο κίνδυνο.
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4.  ΦΤΩΧΕΙΑ ΚΑΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ
Λαμβάνοντας υπόψη ότι πάνω από 

2 δισεκατομμύρια ενήλικες δεν έχουν 
πρόσβαση σε χρηματοπιστωτικές υπη-
ρεσίες·

λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονο-
μική ένταξη και η εκπαίδευση αποτε-
λούν βασικούς παράγοντες για την κα-
ταπολέμηση της φτώχειας·

λαμβάνοντας υπόψη ότι πάνω από 
50 χώρες και η Παγκόσμια Τράπεζα 
έχουν θέσει στόχους για την επέκταση 
της χρηματοπιστωτικής ένταξης·

λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χρη-
ματοπιστωτικοί συνεταιρισμοί είναι οι 
οδηγοί της οικονομικής ένταξης και 
σε ορισμένες χώρες είναι σε θέση να 
φθάσουν πολλούς περισσότερους αν-
θρώπους από ό,τι άλλα είδη χρηματο-
πιστωτικών ιδρυμάτων·

λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χρημα-
τοπιστωτικοί συνεταιρισμοί έχουν μια 

ισχυρή παρουσία στις αγροτικές και 
απομακρυσμένες περιοχές, οι οποίες 
μόλις και μετά βίας εξυπηρετούνται, 
αν όχι καθόλου, από άλλα χρηματοπι-
στωτικά ιδρύματα·

λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσβαση 
σε προϊόντα αποταμίευσης συμβάλλει 
θετικά στην αυτονομία των γυναικών, 
των νέων και των αυτόχθονων λαών, 
όπως και στις παραγωγικές επενδύσεις, 
την κατανάλωση, και την αύξηση της 
παραγωγικότητας και του εισοδήματος·

λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσβαση 
σε τρεχούμενο λογαριασμό μπορεί να 
λειτουργήσει ως εφαλτήριο για να βο-
ηθήσει τους ανθρώπους να αναλάβουν 
την ευθύνη της δικής τους ανάπτυξης·

λαμβάνοντας υπόψη ότι η αμοιβαία 
μικροασφάλιση αναγνωρίζεται ως ένας 
αποδοτικός και αποτελεσματικός μηχα-
νισμός περιορισμού του κινδύνου που 
ανακουφίζει τη φτώχεια, παρέχει χει-
ραφέτηση των δύο φύλων και βοηθά 

τις αγροτικές κοινότητες και πρέπει να 
προωθηθεί, να ενθαρρυνθεί και να επι-
τραπεί να υπάρχει, και

εκτιμώντας ότι οι συνεταιρισμοί μπο-
ρούν να προσφέρουν αποτελεσματικές 
λύσεις στις προκλήσεις της φτώχειας 
και της οικονομικής ένταξης και άμεσα 
να βοηθήσουν στην επίτευξη του Στό-
χου 1 (Εξάλειψη της φτώχειας), του 
Στόχου 2 (Εξάλειψη της πείνας), του 
Στόχου 4 (Ποιοτική εκπαίδευση), του 
Στόχου 8 (Καλές θέσεις εργασίας και 
οικονομική ανάπτυξη) και του Στόχου 
10 (Περιορισμός ανισοτήτων) της Ατζέ-
ντας του 2030 των Ηνωμένων Εθνών 
για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη,

Τώρα, ως εκ τούτου, οι συνεταιρι-
σμοί αναλαμβάνουν να βοηθήσουν στη 
βελτίωση της πρόσβασης στις χρηματο-
πιστωτικές υπηρεσίες και στην προώθη-
ση της χρηματοοικονομικής ένταξης, με:

– την ενίσχυση των χρηματοπιστω-
τικών συνεταιρισμών ώστε να μπορούν 
να προσφέρουν αξιόπιστες και προσιτές 
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες

– τη χρησιμοποίηση της τεχνολογίας 
για να προσφέρουν χρηματοπιστωτικές 
υπηρεσίες σε γεωγραφικά απομακρυ-
σμένες και σε αποκλεισμένους οικονο-
μικά ή κοινωνικά πληθυσμούς, συμπερι-
λαμβανομένων των αυτόχθονων λαών

– την παροχή χρηματοδοτικών μέ-
σων για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων 
της βιομηχανίας και των υπηρεσιών

– τη διαφοροποίηση πολιτισμικά 
αποδεκτών χρηματοπιστωτικών υπη-
ρεσιών και μηχανισμών για να αντα-
ποκριθούν στις ανάγκες των τοπικών 
κοινοτήτων

– την προώθηση της οικονομικής 
χειραφέτησης μέσω μικρών δανείων 
σε άτομα με χαμηλό εισόδημα και σε 
κοινότητες

– την παροχή πρόσβασης σε αμοιβαία 
μικροασφάλιση για φτωχές κοινότητες

– την προώθηση της αποταμίευσης 
και της χρηματοοικονομικής εκπαίδευ-
σης σε άτομα και κοινότητες

– την παροχή δυνατότητας σε άτο-
μα με χαμηλό εισόδημα και στις οικο-
γένειές τους για να βελτιώσουν την οι-
κονομική τους ασφάλεια

– την υποστήριξη αποτελεσματικής 
και αποδοτικής δικτύωσης μεταξύ των 
χρηματοπιστωτικών συνεταιρισμών και 
την ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας 
μεταξύ των εθνικών ενώσεων

– την υποστήριξη θέσπισης της κα-
τάλληλης νομοθεσίας και εποπτείας 
για τη διασφάλιση της σταθερότητας 
των χρηματοπιστωτικών συνεταιρι-
σμών και την ένταξή τους στα επίση-
μα χρηματοπιστωτικά συστήματα των 
χωρών τους, και

– την παροχή δυνατότητας στις γυ-
ναίκες, στη νεολαία και στους αυτό-
χθονες λαούς να έχουν πρόσβαση σε 
ευκαιρίες, στην τεχνολογία και στην 
εκπαίδευση, προκειμένου να βελτιωθεί 
η πολιτική, κοινωνική, δημοκρατική και 
οικονομική επιρροή τους.

5.  ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 
ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η κλιματική 
αλλαγή είναι ένας από τους τρεις μεγα-
λύτερους παγκόσμιους κινδύνους για το 
μέλλον των κοινωνιών και των βιολογι-
κών συστημάτων του πλανήτη, σύμφωνα 
με το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ·

λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει απο-
δειχθεί επιστημονικά ότι η ατμόσφαιρα 
του πλανήτη θερμαίνεται λόγω των εκ-
πομπών αερίων του θερμοκηπίου που 
παράγονται από την ανθρώπινη δρα-
στηριότητα, η οποία έχει οδηγήσει σε 
αύξηση του αριθμού των φυσικών κα-
ταστροφών, απειλώντας έτσι, μεταξύ άλ-
λων, την παραγωγή τροφίμων·

εκτιμώντας ότι οι εκπομπές αερίων 
του θερμοκηπίου πρέπει επειγόντως και 
σημαντικά να μειωθούν, προκειμένου να 
περιοριστεί η υπερθέρμανση του πλανήτη·

εκτιμώντας ότι θα απαιτηθεί τερά-
στια προσπάθεια για να επιτευχθεί ο 
στόχος που ορίζεται στη Συμφωνία του 
Παρισιού, κατά τη διαπραγμάτευση στο 
COP21 και εγκρίθηκε στις 12 Δεκεμβρίου 
2015, να διατηρηθεί μια αύξηση της πα-
γκόσμιας θερμοκρασίας πολύ κάτω από 
τους 2 βαθμούς Κελσίου πάνω από τα 
προβιομηχανικά επίπεδα και να γίνουν 
προσπάθειες να περιορισθεί η αύξηση 
αυτή ακόμη περισσότερο στους 1,5 βαθ-
μούς Κελσίου, και εκτιμώντας ότι οι συ-
νεταιρισμοί είναι σε θέση να βοηθήσουν 
στην αντιμετώπιση πολλών προκλήσεων 
που σχετίζονται με το στόχο 13 (Δράση 
για το κλίμα), καθώς και με τον Στόχο 6 
(Καθαρό νερό και αποχέτευση), τον Στό-
χο 7 (Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας), τον 
Στόχο 11 (Βιώσιμες πόλεις και κοινότη-
τες) και τον Στόχο 12 (Υπεύθυνη κατα-
νάλωση) της Ατζέντας 2030 των Ηνω-
μένων Εθνών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη,

Τώρα, ως εκ τούτου, οι συνεταιρι-
σμοί αναλαμβάνουν την υποχρέωση να 
συμβάλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη και 
να δράσουν προκειμένου να περιορι-
στεί η υπερθέρμανση του πλανήτη με:

– την ενημέρωση του κοινού και των 
επιχειρήσεων για τις επιπτώσεις των εκ-
πομπών αερίων θερμοκηπίου στο κλίμα 
και προώθηση μιας ισχυρότερης πολιτι-
στικής αίσθησης της βιώσιμης ανάπτυξης

– την προώθηση των συνεταιρισμών 
στην παραγωγή και διανομή ενέργειας, 
ιδίως στο πεδίο των ανανεώσιμων πη-
γών ενέργειας, και συμβολή στην εκτέ-
λεση και τη χρηματοδότηση πράσινων 
έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

– την υποστήριξη της ανάπτυξης 
και της εφαρμογής μέτρων ενεργεια-
κής απόδοσης

– την προστασία των πληθυσμών ένα-
ντι του κινδύνου φυσικών καταστροφών 
που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή

– την προώθηση και παροχή μηχα-
νισμών προστασίας του αμοιβαίου κιν-
δύνου και λύσεων σε κοινότητες που 
επηρεάζονται από αυξημένες φυσικές 
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καταστροφές, ως αποτέλεσμα της κλι-
ματικής αλλαγής

– την διατήρηση των οικοσυστη-
μάτων και της βιοποικιλότητας, και 
συγκεκριμένα με την προώθηση της 
βιώσιμης ανάπτυξης των δασών, έξυ-
πνης γεωργίας, και έξυπνης διαχείρι-
σης υδάτινων πόρων

– την υποστήριξη της διαχείρισης 
υδάτων και αποχέτευσης από συνε-
ταιρισμούς των πολιτών

– την προώθηση της ισότητας των 
φύλων και της αυτονομίας των γυναι-
κών στον μετριασμό της κλιματικής 
αλλαγής και τις στρατηγικές για την 
επίτευξη δίκαιης και ολικής βιώσιμης 
ανάπτυξης, καθώς οι γυναίκες θα πρέ-
πει να ακούγονται σε κάθε επίπεδο λή-
ψης αποφάσεων, από την οικογενεια-
κή ζωή μέχρι την πολιτική

– την υποστήριξη των νέων και των 
αυτόχθονων πληθυσμών, έτσι ώστε να 
μπορούν να διαδραματίσουν ενεργό 
ρόλο στο περιβάλλον και στην εξεύ-
ρεση καινοτόμων λύσεων για την κλι-
ματική αλλαγή

– την επένδυση στην ενεργεια-
κή αποτελεσματικότητα, καθώς είναι 
ένας από τους βασικούς πυλώνες για 
το μέλλον του κόσμου, που θα εξαρ-
τάται ολοένα και περισσότερο από το 
πετρέλαιο

– την καταπολέμηση της υποβάθμι-
σης του περιβάλλοντος και των επικίν-
δυνων εξορυκτικών πρακτικών

–την επιδίωξη τοπικής, αρμονικής 
και βιώσιμης ανάπτυξης των οικονο-
μικών, περιβαλλοντικών και κοινωνι-
κών θεμάτων, και

– την προώθηση του σημαντικού 
ρόλου που διαδραματίζουν ήδη οι συ-
νεταιρισμοί σε πολλές χώρες στον το-
μέα της ανακύκλωσης και διαχείρισης 
των αποβλήτων, ως μέρος της νέας 
αστικής πράσινης πολιτικής.

Η ΔΥΝΑΜΗ  
ΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ

Η δύναμη δράσης που έχουν οι 
συνεταιρισμοί είναι εκτεταμένη και 
εκτείνεται στο μεγαλύτερο μέρος των 
παγκόσμιων προκλήσεων που επιδι-
ώκουν τους Στόχους Βιώσιμης Ανά-
πτυξης. Η παγκόσμια συνεταιριστική 
κίνηση υπόσχεται τη δέσμευσή της να 
συμβάλει στην επίτευξη των Στόχων 
Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs), προκει-
μένου να κάνει μια αισθητή και μετρή-
σιμη συμβολή στην αναζήτηση λύσε-
ων σε όλο τον κόσμο.

Σε ένα πλαίσιο που χαρακτηρίζεται 
από μια τεράστια αύξηση της ανισό-
τητας, της ανεργίας, της ανασφάλειας 
και των συγκρούσεων, με πρωτοφα-
νή επίπεδα διασυνδέσεων και αλλη-
λεξαρτήσεων που δεν είχαν υπάρξει 
ποτέ στην ιστορία της ανθρωπότητας, 
και με αυξανόμενο ενδιαφέρον των 
πολιτών στη συνεργατική και κυκλική 

οικονομία, το συνεταιριστικό μοντέλο 
είναι τώρα, περισσότερο από ποτέ, η 
απάντηση που χρειάζεται ο κόσμος 
για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις 
που αντιμετωπίζει και να επωφεληθεί 
από τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται.

Με τη δέσμευση για τους Στόχους 
Βιώσιμης Ανάπτυξης με έναν μετρή-
σιμο τρόπο και με την υιοθέτηση των 
στόχων της ανάπτυξης για το 2030, η 
παγκόσμια συνεταιριστική κίνηση προ-
ωθεί την εμπειρία της συλλογικότητας 
και τη δύναμή της να ενεργεί. Η διεθνής 
συνεταιριστική ανάπτυξη και η διασυ-
νεταιριστική συνεργασία αντιπροσω-
πεύουν την συλλογική μας δέσμευση 
για τον σχηματισμό μιας παγκόσμιας 

εταιρικής σχέσης για την βιώσιμη ανά-
πτυξη. Αλλά θα απαιτήσει τη συνεργα-
σία όλων των ενδιαφερομένων, από 
τον ιδιωτικό τομέα μέχρι όλα τα επί-
πεδα της κυβέρνησης, καθώς και την 
υποστήριξη όλων των γενεών.

Για να φανεί η πρώτη μας συλλο-
γική δράση, υποβάλλουμε προς τον 
ΟΗΕ τα 403 έργα που έχουν ήδη ξε-
κινήσει και τις 345 προτάσεις έργων 
που προέκυψαν από τις ομάδες εργα-
σίας που λειτούργησαν κατά τη διάρ-
κεια της Διεθνούς Συνόδου Κορυφής 
των Συνεταιρισμών το 2016. Σκο-
πός είναι να προετοιμαστεί ένας κα-
τάλογος των συγκεκριμένων έργων, 
να καταγραφεί ό,τι έχει ήδη γίνει σε 

σχέση με τους 17 στόχους βιώσιμης 
ανάπτυξης, να εμπνεύσει άλλους συ-
νεταιρισμούς και αλληλασφαλιστικά 
ταμεία να δημιουργήσουν παρόμοια 
έργα, και να αναπτυχθούν εργαλεία 
για να εξασφαλιστεί ότι τα αποτελέ-
σματα γίνονται γνωστά. Όσο για τις 
προτάσεις έργων, πρόθεσή μας είναι 
να δημιουργηθεί μια τράπεζα των έρ-
γων που να μπορεί να καθοδηγηθεί με 
την υποστήριξη διεθνών οργανισμών, 
όπως ο ΟΗΕ και η Διεθνής Συνεταιρι-
στική Συμμαχία.

(μετάφραση:  
Κώστας Παπαγεωργίου, ΙΣΕΜ)
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