
Ημερίδα για την Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία 
Μια συνάντηση Διεθνών Οργανώσεων και Οργανισμών ΚΑΛΟ με 

ελληνικούς συνεταιρισμούς και δημόσιους φορείς στο 
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο τις 23 Σεπτεμβρίου 2017, 9:00 πμ 

 
•Θέματα εργαστήριου  

 
•1ο θέμα  

 
•Ποιοι φορείς ανήκουν στην Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία; 
•Ανήκουν όλες οι κατηγορίες των συνεταιρισμών στην Κοινωνική και 
Αλληλέγγυα Οικονομία (π.χ. αγροτικοί, αστικοί, κοινωνικοί, κλπ);  
 
•Ποιος είναι ο ευρωπαϊκός ορισμός για την Κοινωνική και 
Αλληλέγγυα Οικονομία; 
•  
•Η υιοθέτηση των συνεταιριστικών αρχών και αξιών είναι μια 
επαρκής προϋπόθεση για έναν φορέα, για να αποτελέσει μέρος της 
Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας;  
 
•Η νομοθεσία που τους διέπει χρειάζεται να συνδεθεί με τις Διεθνείς 
αρχές του Συνεργατισμού; 

Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Περιφερειακής Ανάπτυξης  



Ημερίδα για την Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία 
Μια συνάντηση Διεθνών Οργανώσεων και Οργανισμών ΚΑΛΟ με 
ελληνικούς συνεταιρισμούς και δημόσιους φορείς στο Γεωπονικό 

Πανεπιστήμιο τις 23 Σεπτεμβρίου 2017, 9:00 πμ 

 

•Θέματα εργαστήριου  
 
•2ο θέμα  
 
•Αρκετές ευρωπαϊκές χώρες διαθέτουν νομοθεσία για τους 
κοινωνικούς συνεταιρισμούς. Ορισμένες από αυτές έχουν επίσης 
χωριστή νομοθεσία για τις κοινωνικές επιχειρήσεις (ή μια παρόμοια 
έννοια). Άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχουν νομοθεσία για τις κοινωνικές 
επιχειρήσεις αλλά όχι για τους κοινωνικούς συνεταιρισμούς. Στην 
περίπτωση αυτή, ίσως είναι δυνατόν να συνδυαστεί η νομοθεσία για 
τις κοινωνικές επιχειρήσεις με τη γενική συνεταιριστική νομοθεσία. 
Σε κάθε περίπτωση, οι κοινωνικοί συνεταιρισμοί και οι κοινωνικές 
επιχειρήσεις διακρίνονται σαφώς μεταξύ τους ως προς το νομικό και 
θεσμικό καθεστώς.   
 
•Νομίζετε ότι αυτό θα πρέπει να ισχύει και στην Ελλάδα ή το νομικό 
καθεστώς της «Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης, σύμφωνα με 
τον νόμο για την Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία, να  παραμείνει 
ως έχει;  

Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Περιφερειακής Ανάπτυξης  



Ημερίδα για την Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία 
Μια συνάντηση Διεθνών Οργανώσεων και Οργανισμών ΚΑΛΟ με 
ελληνικούς συνεταιρισμούς και δημόσιους φορείς στο Γεωπονικό 

Πανεπιστήμιο τις 23 Σεπτεμβρίου 2017, 9:00 πμ 

•Θέματα εργαστήριου  
 

•3ο  θέμα  
 
•Έχει κάποια αξία η συνεργασία με Διεθνείς Οργανισμούς για την 
τροποποίηση της νομοθεσίας της Κοινωνικής Αλληλέγγυας 
Οικονομίας και την ενοποίηση και την αναθεώρηση της νομοθεσίας 
περί συνεταιρισμών; Αν ναι, πώς έχει λειτουργήσει αυτό σε άλλες 
περιπτώσεις; Πώς νομίζετε ότι θα μπορούσε να γίνει στην Ελλάδα; 

Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Περιφερειακής Ανάπτυξης  



Ημερίδα για την Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία 
 

Παρουσίαση Δικτύου Κ.ΑΠ.Α. 

 
 
 
 
 
 
•Το Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης  και 
Περιφερειακής Ανάπτυξης ιδρύθηκε τον Ιούνιο 
του 2008  ως αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία. 
 
•από ανθρώπους οι οποίοι γνώριζαν το έργο 
των κοινωνικών μεταρρυθμιστών Ρόμπερτ 
Οουεν , Σαν Σιμόν  Τσαρλ Φουριέ και Ουίλιαμ 
Κινγκ.  

Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Περιφερειακής Ανάπτυξης  



Ημερίδα για την Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία 
 

Παρουσίαση Δικτύου Κ.ΑΠ.Α. 

•Σύμφωνα με στοιχεία της Διεθνούς Οργάνωσης 
Εργασίας (ILO) και της Διεθνούς Συνεταιριστικής 
Συμμαχίας (ICA) οι συνεταιρισμοί απέδειξαν 
ανθεκτικότητα αυξάνοντας τον κύκλο εργασιών 
τους σε αυτή και παλαιότερες κοινωνικο 
οικονομικές κρίσεις,  καταφέρνοντας να 
δώσουν μια αξιοπρεπή διαβίωση για τους 
ανθρώπους. 

Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Περιφερειακής Ανάπτυξης  



Ημερίδα για την Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία 
 

Παρουσίαση Δικτύου Κ.ΑΠ.Α. 

•2012-2013 Στόχοι του δικτύου ΚΑΠΑ σε 
συνεργασία με το διεθνές συνεταιριστικό 
κίνημα Cooperatives (Europe, CICOPA) 
 
Nα αναδειχτούν τα οφέλη των συνεταιρισμών 
και η εισφορά τους υπηρετώντας τουλάχιστον 4 
δισεκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο 
 
Να προωθηθεί η συνεταιριστικής εκπαίδευσης 
ως το κλειδί της επιτυχίας των συνεταιρισμών 
 
Να δημιουργηθεί ένα ευνοϊκό νομικό 
περιβάλλον για την ανάπτυξη των 
συνεταιρισμών σύμφωνα με τις διεθνείς 
υποχρεώσεις της χώρας μας που απορρέουν 
από την Σύσταση 193/2002  της Διεθνούς 
Οργάνωσης Εργασίας (ILO) την οποία η χώρα 
μας έχει ψηφίσει και αποδεκτεί.  

Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Περιφερειακής Ανάπτυξης  



Ημερίδα για την Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία 
 

Παρουσίαση Δικτύου Κ.ΑΠ.Α. 

 
•Το δίκτυο ΚΑΠΑ διαθέτει στο κοινό ένα πλήθος 
συνεταιριστικών κειμένων (σύνολο 13 000 σελίδες) και  
Video. 
 
Συνεργάζεται στην παγκόσμια καμπάνια της Διεθνούς 
Συνεταιριστικής Συμμαχίας «Οικοδομώντας ένα 
καλύτερο κόσμο τώρα» 
Συμμετέχει στο δι-ευρωπαϊκό πρόγραμμα Coοpstarter 
με συνεταιρισμούς από όλη την Ευρώπη και 
εκπαιδευτικά ιδρύματα όπως το Cooperative College 
της Μεγάλης Βρετανίας. 
Δημιούργησε βοηθητική εργαλειοθήκη για την 
προώθηση της συνεταιριστικής νομοθεσίας σύμφωνα 
με τις συνεταιριστικές αρχές  
 
Τον Ιούλιου του έτους 2016 το Δίκτυο ΚΑΠΑ εντάχτηκε 
στην Διεθνή Συνεταιριστική Συμμαχία ως το 292 
συνεργαζόμενο μέλος της  

Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Περιφερειακής Ανάπτυξης  



Ημερίδα για την Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία 

 Θέματα εργαστήριου  
 
•1ο θέμα  

 
•Ποιοι φορείς ανήκουν στην Κοινωνική και 
Αλληλέγγυα Οικονομία; 
•Ανήκουν όλες οι κατηγορίες των 
συνεταιρισμών στην Κοινωνική και Αλληλέγγυα 
Οικονομία (π.χ. αγροτικοί, αστικοί, κοινωνικοί, 
κλπ);  
 
•Ποιος είναι ο ευρωπαϊκός ορισμός για την 
Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία; 
•  
•Η υιοθέτηση των συνεταιριστικών αρχών και 
αξιών είναι μια επαρκής προϋπόθεση για έναν 
φορέα, για να αποτελέσει μέρος της Κοινωνικής 
και Αλληλέγγυας Οικονομίας;  
 
•Η νομοθεσία που τους διέπει χρειάζεται να 
συνδεθεί με τις Διεθνείς αρχές του 
Συνεργατισμού; 
Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Περιφερειακής Ανάπτυξης  



 Ποιοι φορείς ανήκουν στην Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία; 
Ανήκουν όλες οι κατηγορίες των συνεταιρισμών στην Κοινωνική και 

Αλληλέγγυα Οικονομία (π.χ. αγροτικοί, αστικοί, κοινωνικοί, κλπ); 
ΚΟΣΜΟΣ 

 
•Ακαδημία Κοινωνικής Αλληλέγγυας 
Οικονομίας της Διεθνούς Οργάνωσης 
Εργασίας  
 
•Φορείς της Κοινωνικής Αλληλέγγυας 
Οικονομίας 
•Ιδρύματα, Συνεταιρισμοί κοινωνικού και 
συλλογικού σκοπού, αμοιβαία ταμεία, μη 
κερδοσκοπικές επιχειρήσεις, ενώσεις 
προσώπων (τυπικές και άτυπες),  
κοινωνικές επιχειρήσεις 

Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Περιφερειακής Ανάπτυξης  



Ανήκουν όλες οι κατηγορίες των συνεταιρισμών στην Κοινωνική και 
Αλληλέγγυα Οικονομία (π.χ. αγροτικοί, αστικοί, κοινωνικοί, κλπ); 

ΕΥΡΩΠΗ 

 
•Η έκθεση του τμήματος Εσωτερικής Πολιτικής 
των Δικαιωμάτων των Πολιτών και 
Συνταγματικών  Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ορίζει ότι 
 
•οι συνεταιρισμοί ανήκουν στην Κοινωνική 
Αλληλέγγυα Οικονομία  

Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Περιφερειακής Ανάπτυξης  



Ποιος είναι ο ευρωπαϊκός ορισμός για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα 
Οικονομία; 

ΕΥΡΩΠΗ 

•1ο θέμα  
•Περιοδικό «Συνεταιριστική 
Πορεία» Μάρτιος 1987 
•Μας πληροφορεί για το 
Ευρωπαϊκό Συνέδριο των 
Οργανισμών Συνεταιριστικού, 
Αλληλοβοηθητικού και μη 
Κερδοσκοπικού Τομέα  
•Έτος 2008 δημιουργία της  

Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Περιφερειακής Ανάπτυξης  



Η νομοθεσία που τους διέπει χρειάζεται να συνδεθεί 
με τις Διεθνείς αρχές του Συνεργατισμού;  

ΚΟΣΜΟΣ 

•1ο θέμα  
 

•Σύσταση 193/2002 της Διεθνούς Οργάνωσης 
Εργασίας (ILO) 
•Την οποία έχει ψηφίσει και αποδεκτεί και η 
χώρα μας μαζί με άλλες 126 χώρες μέλη του 
ΟΗΕ και δύο αποχές.  
•Αυτή η Σύσταση ορίζει η συνεταιριστική 
νομοθεσία πρέπει να εκφράζει τις 
συνεταιριστικές αρχές. 

Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Περιφερειακής Ανάπτυξης  



Αρκετές ευρωπαϊκές χώρες διαθέτουν νομοθεσία για τους κοινωνικούς συνεταιρισμούς. Ορισμένες από αυτές 
έχουν επίσης χωριστή νομοθεσία για τις κοινωνικές επιχειρήσεις (ή μια παρόμοια έννοια). Άλλες ευρωπαϊκές 
χώρες έχουν νομοθεσία για τις κοινωνικές επιχειρήσεις αλλά όχι για τους κοινωνικούς συνεταιρισμούς. Στην 
περίπτωση αυτή, ίσως είναι δυνατόν να συνδυαστεί η νομοθεσία για τις κοινωνικές επιχειρήσεις με τη γενική 
συνεταιριστική νομοθεσία. Σε κάθε περίπτωση, οι κοινωνικοί συνεταιρισμοί και οι κοινωνικές επιχειρήσεις 
διακρίνονται σαφώς μεταξύ τους ως προς το νομικό και θεσμικό καθεστώς. 

•2ο θέμα  
 

Κοινωνικές 
Επιχειρήσεις 
– Κοινωνικοί 
Συνεταιρισμοί 



Αρκετές ευρωπαϊκές χώρες διαθέτουν νομοθεσία για τους κοινωνικούς συνεταιρισμούς. Ορισμένες από αυτές 
έχουν επίσης χωριστή νομοθεσία για τις κοινωνικές επιχειρήσεις (ή μια παρόμοια έννοια). Άλλες ευρωπαϊκές 
χώρες έχουν νομοθεσία για τις κοινωνικές επιχειρήσεις αλλά όχι για τους κοινωνικούς συνεταιρισμούς. Στην 
περίπτωση αυτή, ίσως είναι δυνατόν να συνδυαστεί η νομοθεσία για τις κοινωνικές επιχειρήσεις με τη γενική 

συνεταιριστική νομοθεσία. Σε κάθε περίπτωση, οι κοινωνικοί συνεταιρισμοί και οι κοινωνικές επιχειρήσεις 
διακρίνονται σαφώς μεταξύ τους ως προς το νομικό και θεσμικό καθεστώς. 

•2ο θέμα  
 

Ιταλία δημιουργός 
των κοινωνικών 
συνεταιρισμών  

Κοινωνικές 
Επιχειρήσεις 
– Κοινωνικοί 
Συνεταιρισμοί 



Νομίζετε ότι αυτό θα πρέπει να ισχύει και στην Ελλάδα ή το νομικό 
καθεστώς της «Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης, σύμφωνα με τον 
νόμο για την Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία, να  παραμείνει ως έχει; 

•Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση= Ένα μείγμα  

•Κοινωνικού Συνεταιρισμού και Κοινωνικής Επιχειρήσεις  



Νομίζετε ότι αυτό θα πρέπει να ισχύει και στην Ελλάδα ή το 
νομικό καθεστώς της «Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης, 
σύμφωνα με τον νόμο για την Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία, 
να  παραμείνει ως έχει; 

Αλλαγή νομοθεσίας από πάνω προς τα κάτω ή από 
κάτω προς τα πάνω;  

Βρετανικό Συμβούλιο:  

 «οι συστάσεις» για την αναθεώρηση της συνεταιριστικής νομοθεσία «θα 
πρέπει να διαμορφωθούν σύμφωνα με τον νέο νόμο 4430/2016 (για την 
ΚΑΛΟ) για τις κοινωνικές επιχειρήσεις»  



Έχει κάποια αξία η συνεργασία με Διεθνείς Οργανισμούς για την τροποποίηση της 
νομοθεσίας της Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας και την ενοποίηση και την 

αναθεώρηση της νομοθεσίας περί συνεταιρισμών; Αν ναι, πώς έχει λειτουργήσει 
αυτό σε άλλες περιπτώσεις; Πώς νομίζετε ότι θα μπορούσε να γίνει στην Ελλάδα; 

 

 
• Οι διεθνείς συνεταιριστικές οργανώσεις και 
οργανισμοί ως μια κιβωτός γνώσεις και 
εμπειρίας 150 ετών 
 
•Πόσες χώρες έχουν υποστηρίξει; Π.χ. Mercour   

 
•Ελλάδα = συνεργασία με Αρμόδια Υπουργεία  

 
•Συνεργασία οργανώσεων και πολιτών για να 
ζητήσουν συνεργασία με διεθνείς οργανώσεις 

Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Περιφερειακής Ανάπτυξης  



Ευχαριστούμε για την προσοχή 
σας  

Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης & 
Περιφερειακής Ανάπτυξης  
www.diktio-kapa.dos.gr 

http://www.diktio-kapa.dos.gr/
http://www.diktio-kapa.dos.gr/
http://www.diktio-kapa.dos.gr/
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	Αρκετές ευρωπαϊκές χώρες διαθέτουν νομοθεσία για τους κοινωνικούς συνεταιρισμούς. Ορισμένες από αυτές έχουν επίσης χωριστή νομοθεσία για τις κοινωνικές επιχειρήσεις (ή μια παρόμοια έννοια). Άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχουν νομοθεσία για τις κοινωνικές επιχειρήσεις αλλά όχι για τους κοινωνικούς συνεταιρισμούς. Στην περίπτωση αυτή, ίσως είναι δυνατόν να συνδυαστεί η νομοθεσία για τις κοινωνικές επιχειρήσεις με τη γενική συνεταιριστική νομοθεσία. Σε κάθε περίπτωση, οι κοινωνικοί συνεταιρισμοί και οι κοινωνικές επιχειρήσεις διακρίνονται σαφώς μεταξύ τους ως προς το νομικό και θεσμικό καθεστώς.
	Νομίζετε ότι αυτό θα πρέπει να ισχύει και στην Ελλάδα ή το νομικό καθεστώς της «Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης, σύμφωνα με τον νόμο για την Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία, να  παραμείνει ως έχει;
	Νομίζετε ότι αυτό θα πρέπει να ισχύει και στην Ελλάδα ή το νομικό καθεστώς της «Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης, σύμφωνα με τον νόμο για την Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία, να  παραμείνει ως έχει;
	Έχει κάποια αξία η συνεργασία με Διεθνείς Οργανισμούς για την τροποποίηση της νομοθεσίας της Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας και την ενοποίηση και την αναθεώρηση της νομοθεσίας περί συνεταιρισμών; Αν ναι, πώς έχει λειτουργήσει αυτό σε άλλες περιπτώσεις; Πώς νομίζετε ότι θα μπορούσε να γίνει στην Ελλάδα;�
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