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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Τοπικό Σχέδιο Δράσης «Δίκτυο για την
κοινωνική οικονομία και την προώθηση
στην απασχόληση γυναικών
επιστημόνων στο Θριάσιο Πεδίο» &
κοινωνικό επιχειρείν
Εισήγηση στο «social_businessHUB, τριήμερο αφιερωμένο στην κοινωνική

επιχειρηματικότητα»

* 27, 28 & 29 Μαΐου 2015
Ράνια Φιλοπούλου,
ΑμΚΕ «Αθηνά- Κοινωνική Μέριμνα»
Υπ. Φυσικού Αντικειμένου ΤοπΣΑ «Θριασία»

Τοπικό Σχέδιο Δράσης «Δίκτυο για την κοινωνική οικονομία και
την προώθηση στην απασχόληση γυναικών επιστημόνων στο
Θριάσιο Πεδίο»

Περιοχή παρέμβασης

Βασικοί άξονες

 Ως περιοχή παρέμβασης ορίζεται το
Θριάσιο Πεδίο και ειδικότερα, οι Δήμοι
Ασπροπύργου, Ελευσίνας και Μεγαρέων.

 Αστικές Αναπλάσεις - Πράσινη Ανάπτυξη

Στόχοι

 Ποιότητα ζωής - Πολιτισμική Δημιουργία

 Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις - Τοπική
Κοινωνία



Ένταξη στην απασχόληση 78 ωφελουμένων ανέργων γυναικών από τους Δήμους Ελευσίνας, Μεγάρων
και Ασπροπύργου (Θριάσιο Πεδίο), πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης



Υλοποίηση ενός πλέγματος δράσεων, οι οποίες καλύπτουν συμπληρωματικά τις διαφορετικές ανάγκες
των ωφελούμενων, παρέχοντάς τους ολοκληρωμένη υποστήριξη σε συνδυασμό με την τοπική ανάπτυξη



Αντιμετώπιση των προβλημάτων που σχετίζονται με την τοπική οικονομία και την απασχόληση



Ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας και δικτύωσης με φορείς εκτός της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Θριασία»
που δραστηριοποιούνται στην περιοχή του Θριασίου και ευρύτερα

Τοπικό Σχέδιο Δράσης «Δίκτυο για την κοινωνική οικονομία και
την προώθηση στην απασχόληση γυναικών επιστημόνων στο
Θριάσιο Πεδίο»
Δικτύωση με τοπικούς φορείς με σκοπό:
Παρακολούθηση ενός εκ των παρακάτω
τμημάτων κατάρτισης, διάρκειας 125 ωρών:

o τη διεύρυνση των επαγγελματικών
επαφών

o Αειφόρος περιβαλλοντική διαχείριση

o ανάδειξη νέων προοπτικών
συνεργασίας και τοπικής ανάπτυξης

o Νομική και Οικονομική συμβουλευτική
Επιχειρήσεων
o Κατάρτιση στελεχών στον τομέα της
ενέργειας και των κατασκευών
o Επιχειρηματικότητα στις υπηρεσίες

o την απόκτηση χρήσιμων πληροφοριών
o την ανταλλαγή εμπειριών και ιδεών
o την απόκτηση συμβουλών από
έμπειρους του χώρου

Συμμετοχή σε ενέργειες συμβουλευτικής:

o Επαγγελματική Συμβουλευτική
o Συμβουλευτική Επιχειρηματικότητας
o Συμβουλευτική Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας

Τοπικό Σχέδιο Δράσης «Δίκτυο για την κοινωνική οικονομία και
την προώθηση στην απασχόληση γυναικών επιστημόνων στο
Θριάσιο Πεδίο»
Υλοποίηση ενεργειών
ενημέρωσης/ευαισθητοποίησης του κοινού
σε θέματα:
o Προώθησης στην αγορά εργασίας
o Επιχειρείν & Κοινωνικού επιχειρείν
o Ανάπτυξης πρακτικών Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης

o Τοπικών συνεργασιών για την
απασχόληση (ΤΣΑ)
o Συνεργασιών μεταξύ Αναπτυξιακών
Συμπράξεων

o Διάχυσης στόχων, αποτελεσμάτων και
καλών πρακτικών έργου

Εκπόνηση μελετών:
o Μελέτη αποτύπωσης της υφιστάμενης
κατάστασης της τοπικής αγοράς
εργασίας.
o Υποστηρικτική μελέτη - έρευνα πεδίου
για τις ψυχοπαθολογικές συνέπειες και
ποιότητα ζωής ανέργων γυναικών
υψηλών προσόντων στο πλαίσιο της
οικονομικής κρίσης. Τρόποι
παρέμβασης.
Ηλεκτρονική δικτύωση/ προβολή:
o www.topsa-thriasia.gr & Microsite/thriasia
o Social business forum
o facebook.com/thriasia

Κοινωνικό επιχειρείν

Νόμος 4019/201
*Το θεσμικό πλαίσιο των Κοιν.Σ.Επ.
o

Ο ακρογωνιαίος λίθος για την Κοινωνική Οικονομία και την ανάπτυξη της
κοινωνικής επιχειρηματικότητας είναι ο Ν. 4019/2011 (περί Κοινωνικής Οικονομίας
και Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας και λοιπές διατάξεις ΦΕΚ Α’ 216/30.09.2011)

o

Στα άρθρα που περιλαμβάνονται γίνεται εκτενής αναφορά σε όλα τα σημεία που
αφορούν:



το περιεχόμενο και την σύσταση των Κοιν.Σ.Ε.Π.,



το πλαίσιο λειτουργίας που πρέπει να ακολουθούν,
τις σχέσεις μεταξύ των μελών,



τα όργανα Διοίκησης,



τον τρόπο διανομής των κερδών, τους πόρους,



τα χρηματοδοτικά εργαλεία και τα οικονομικά κίνητρα που δύναται μια Κοιν.Σ.Επ. να
έχει,



τις διαδικασίες ελέγχου στις οποίες υπόκειται κλπ

Νόμος 4019/201
*Το θεσμικό πλαίσιο των Κοιν.Σ.Επ.
o

Στο παραπάνω πλαίσιο, έχει συσταθεί Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας, το
οποίο αποτελεί βιβλίο που τηρείται σε ηλεκτρονική μορφή. Το μητρώο τηρείται στο
Τμήμα Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Η πρόσβαση σε αυτό γίνεται
ατελώς από οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο και αποτελείται από τα εξής επιμέρους
μητρώα:

α) Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας: εγγράφονται υποχρεωτικά οι Κοιν.Σ.Επ., οι
οποίες συστήνονται με βάση το Νόμο 4019/2011 και οι Κοι.Σ.Π.Ε. του Νόμου 2716/1999

β) Ειδικό Μητρώο άλλων Φορέων Κοινωνικής Οικονομίας: εγγράφονται προαιρετικά οι
υφιστάμενες νομικές μορφές, οι οποίες πληρούν σωρευτικά τα παρακάτω κριτήρια:
1.

έχουν ως αποκλειστικό καταστατικό σκοπό την κοινωνική ωφέλεια μέσω της παραγωγής
αγαθών ή της παροχής υπηρεσιών συλλογικού και κοινωνικού χαρακτήρα

2.

αποδίδουν προτεραιότητα στα άτομα και την εργασία έναντι του κεφαλαίου

3.

εφαρμόζουν δημοκρατικό σύστημα λήψης αποφάσεων

Νόμος 4019/201
*Το θεσμικό πλαίσιο των Κοιν.Σ.Επ.
4.

έχουν αυτονομία στη διοίκηση και διαχείριση των δραστηριοτήτων τους

5.

προβλέπουν τη χρησιμοποίηση των κερδών τους για τους καταστατικούς σκοπούς τους και
δευτερευόντως τη δυνατότητα περιορισμένης διανομής κερδών αυτών

6.

λειτουργούν με βάση την αρχή της αειφόρου ανάπτυξης

7.

οι δραστηριότητές τους εντάσσονται αποκλειστικά σε μία από τις τρεις κατηγορίες
Κοιν.Σ.Επ., ήτοι Ένταξης, Κοινωνικής φροντίδας ή Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού

8.

αναπτύσσουν τις δραστηριότητές τους τουλάχιστον επί μία τριετία πριν από την υποβολή
της αίτησης εγγραφής στο Μητρώο

* Οι Φορείς Κοινωνικής Οικονομίας που εγγράφονται στο Ειδικό Μητρώο, μπορούν να

χρηματοδοτούνται από το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης και
εντάσσονται στο Νόμο 3908/2001 που αφορά στην "Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για
την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή".

Τα βασικά του κοινωνικού επιχειρείν
Τι είναι η Κοινωνική Οικονομία;
o

«Κοινωνική Οικονομία» είναι το σύνολο των οικονομικών, επιχειρηματικών,
παραγωγικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων, οι οποίες αναλαμβάνονται από νομικά
πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων, των οποίων ο καταστατικός σκοπός είναι η επιδίωξη
του συλλογικού οφέλους και η εξυπηρέτηση γενικότερων κοινωνικών συμφερόντων
(Άρθρο 1 Ν. 4019/2011).

Τι είναι οι Κοιν.Σ.Επ.;
o

Φορέας της Κοινωνικής Οικονομίας είναι Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση
(Κοιν.Σ.Επ.). Η Κοιν.Σ.Επ. είναι αστικός συνεταιρισμός με κοινωνικό σκοπό και διαθέτει εκ
του νόμου την εμπορική ιδιότητα.

Τα βασικά του κοινωνικού επιχειρείν
Πόσες κατηγορίες Κοιν.Σ.Επ. υπάρχουν;
1.

Ένταξης, με σκοπό την ένταξη ατόμων από ευάλωτες ομάδες πληθυσμού

2.

Κοινωνικής Φροντίδας, με σκοπό την παραγωγή προϊόντων και παροχή υπηρεσιών
κοινωνικού χαρακτήρα σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού

3.

Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού, με σκοπό την προαγωγή του τοπικού και
συλλογικού συμφέροντος, την απασχόληση, την ενδυνάμωση της κοινωνικής
συνοχής και της τοπικής ή περιφερειακής ανάπτυξης

Πόσοι χρειάζεται να συμπράξουν για να ιδρυθεί μια Κοιν.Σ.Επ.;
o

Για την ίδρυση μιας Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης, χρειάζονται τουλάχιστον 7 μέλη.

o

Για την ίδρυση Κοιν.Σ.Επ. Κοινωνικής Φροντίδας ή Συλλογικού και Παραγωγικού
Σκοπού, χρειάζονται τουλάχιστον 5 μέλη.

Τα βασικά του κοινωνικού επιχειρείν
Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν;
o

Τα μέλη της Κοιν.Σ.Επ. μπορούν να είναι είτε φυσικά πρόσωπα είτε φυσικά πρόσωπα
και νομικά πρόσωπα και συμμετέχουν σε αυτήν με μια ψήφο, ανεξάρτητα από τον
αριθμό των συνεταιριστικών τους μερίδων. Αυτό που έχει σημασία δεν είναι τα
χρήματα, αλλά οι άνθρωποι που συμμετέχουν, το συλλογικό όφελος και το κοινωνικό
συμφέρον.

Σε ποιους τομείς δραστηριοποιούνται;
o

Στην παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών σε τομείς όπως πολιτισμός, περιβάλλον,
οικολογία, εκπαίδευση, παροχές κοινής ωφέλειας, αξιοποίηση τοπικών προϊόντων,
διατήρηση παραδοσιακών δραστηριοτήτων και επαγγελμάτων.

Τα βασικά του κοινωνικού επιχειρείν
Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν;
o

Τα μέλη της Κοιν.Σ.Επ. μπορούν να είναι είτε φυσικά πρόσωπα είτε φυσικά πρόσωπα
και νομικά πρόσωπα και συμμετέχουν σε αυτήν με μια ψήφο, ανεξάρτητα από τον
αριθμό των συνεταιριστικών τους μερίδων. Αυτό που έχει σημασία δεν είναι τα
χρήματα, αλλά οι άνθρωποι που συμμετέχουν, το συλλογικό όφελος και το κοινωνικό
συμφέρον.

Σε ποιους τομείς δραστηριοποιούνται;
o

Στην παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών σε τομείς όπως πολιτισμός, περιβάλλον,
οικολογία, εκπαίδευση, παροχές κοινής ωφέλειας, αξιοποίηση τοπικών προϊόντων,
διατήρηση παραδοσιακών δραστηριοτήτων και επαγγελμάτων.

Τα βασικά του κοινωνικού επιχειρείν
Κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των Κοιν.Σ.Επ.
o

Κάθε μέλος πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον μία υποχρεωτική συνεταιριστική μερίδα και έως πέντε προαιρετικές
συνεταιριστικές μερίδες

o

Όλα τα μέλη της Κοιν.Σ.Επ. έχουν δικαίωμα μιας ψήφου ανεξάρτητα από τον αριθμό των συνεταιριστικών
μερίδων που διαθέτουν

o

Μόνη η συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου με την ιδιότητα μέλους–εταίρου, σε Κοιν.Σ.Επ., δεν του προσδίδει
εμπορική ιδιότητα και δεν δημιουργεί ασφαλιστικές ή φορολογικές υποχρεώσεις

o

Μέλος μίας Κοιν.Σ.Επ δεν μπορεί να μετέχει σε άλλη Κοιν.Σ.Επ που έχει έδρα στην ίδια Περιφερειακή ενότητα και
τον ίδιο καταστατικό σκοπό

o

Τα κέρδη της Κοιν.Σ.Επ. δεν διανέμονται στα μέλη της, εκτός αν τα μέλη αυτά είναι και είναι εργαζόμενοι σε αυτή

o

Τα κέρδη διατίθενται ποσοστιαία, ετησίως, ως εξής:



5% για σχηματισμό αποθεματικού.



Έως 35% διανέμεται στους εργαζόμενους ως κίνητρο παραγωγικότητας.



Το υπόλοιπο (τουλάχιστον 60%) διατίθεται για τις δραστηριότητες της επιχείρησης και τη δημιουργία νέων
θέσεων εργασίας.

Τα βήματα για την
σύσταση μιας
Κοιν.Σ.Επ.

Βήμα 1
•Συγκρότηση της ομάδας των ιδρυτικών μελών (7 τουλάχιστον για την σύσταση μίας
ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. «ένταξης» και 5 για την σύσταση Κοιν.Σ.Επ. Κοινωνικής Φροντίδας ή
Συλλογικού Σκοπού)
•Κατάρτιση του επιχειρηματικού σχεδίου

Βήμα 2
•Σύνταξη καταστατικού
•Υποβολή αίτησης για εγγραφή στο Τμήμα Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας της
Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας

Βήμα 3
•Εγγραφή της Κοιν.Σ.Επ. στο Μητρώο μετά τον επιτυχή έλεγχο της αίτησης (έκδοση
Βεβαίωσης Εγγραφής από το Μητρώο-ισχύει μόνο για έναρξη δραστηριότητας στο
Δ.Ο.Υ., σήμανση του καταστατικού και αποστολή αυτού στην Κοιν.Σ.Επ.)
•Υποβολή της δήλωσης έναρξης εργασιών της Κοιν.Σ.Επ. στην αρμόδια Δημόσια
Οικονομική Υπηρεσία

Βήμα 4
•Υποβολή πρόσθετων στοιχείων στο Τμήμα Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας
•Έγκριση από το Μητρώο του αιτήματος καταχώρισης πρόσθετων στοιχείων και
έκδοση Βεβαίωσης Εγγραφής (ισχύει έως την υποβολή του πρώτου Ετήσιου
Προγράμματος Δραστηριοτήτων και Απολογισμού, οπότε αντικαθίσταται από το
Πιστοποιητικό Μέλους του Μητρώου)

Ο μόνος δρόμος για την ανάπτυξη είναι η συνεργασία…
ας κάνουμε την προσπάθεια μας!

Σας ευχαριστώ
πολύ!

Ράνια Φιλοπούλου,
ΑμΚΕ «Αθηνά- Κοινωνική Μέριμνα»
Υπ. Κοινωνικών Προγραμμάτων
Υπ. Φυσικού Αντικειμένου Πράξης Τοπ.Σ.Α.

Τηλ. 2108668365 Fax. 2108668719
Web. www.athena.org.gr & info@athena.org.gr
Web. www.topsa-thriasia.gr & info@topsa-thriasia.gr

