
e-Πεπιοδικό Επιζηήμηρ & Τεχνολογίαρ                                                                                      
e-Journal of Science & Technology (e-JST) 

 

http://e-jst.teiath.gr                                                                                                                                   69                                                 

 

Μεηαζρεκαηίδνπζα κάζεζε: κηα θαηλνηόκα καζεζηαθή πξνζέγγηζε 

γηα ηελ αλάπηπμε επηρεηξεκαηηθώλ ηθαλνηήησλ ζηνλ ηνκέα ηεο 

Κνηλσληθήο νηθνλνκίαο 
 

Γξ αββαηνύ Σζνιαθίδνπ 

 
Φηιφινγνο θαη Κνηλσληνιφγνο, Δ.ΓΙ.Π. ζην Σκήκα 

Δπηθνηλσλίαο θαη Μέζσλ Μαδηθήο Δλεκέξσζεο ηνπ Δζληθνχ & Καπνδηζηξηαθνχ 

Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ (ΔΚΠΑ), εmail: stsolakidou@media.uoa.gr 

 

Πεξίιεςε 

ηηο αξρέο ηεο 4
εο

 Βηνκεραληθήο Δπαλάζηαζεο θαη ζ΄ έλα εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ πνπ 

αιιάδεη ξαγδαία ε κεηαζρεκαηίδνπζα κάζεζε έρεη εθαξκνγή φζν πνηέ άιινηε. Οη 

πξφζθαηεο θξίζεηο, ηφζν ε νηθνλνκηθή φζν θαη ε θξίζε ζηελ δεκφζηα πγεία εμαηηίαο 

ηνπ  COVID 19 αλαδεηθλχνπλ ηελ αλάγθε ησλ πνιηηψλ λα αλαζεσξνχλ ζηεξεν-

ηππηθέο αληηιήςεηο θαη λα πξνζαξκφδνληαη ζε λέα απξφβιεπηα δεδνκέλα. Η κεηαζρε-

καηίδνπζα κάζεζε αλαπηχρζεθε απφ ηνλ Jack Mezirow ηε δεθαεηία ηνπ '80 θαη 

εζηηάδεη ζηελ ζεκαζία ηεο θξηηηθήο ζθέςεο, ηνπ θξηηηθνχ αλαζηνραζκνχ θαη ηνπ 

νξζνινγηθνχ δηαιφγνπ κέζα κε ηα νπνία ν ελήιηθνο κπνξεί λα αλαζεσξήζεη 

δπζιεηηνπξγηθέο αληηιήςεηο, ππνζέζεηο, πεπνηζήζεηο ηνπ παξειζφληνο θαη λα 

νδεγεζεί ζε λέα ζρέδηα δξάζεο πνπ αληαπνθξίλνληαη ζην ζχγρξνλν 

θνηλσληθννηθνλνκηθφ πιαίζην αλαθνξάο. Η ζχγρξνλε επνρή, ν VUCA θφζκνο 

(Volatility, Uncertainty, Complexity and Ambiguity) πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ 

κεηαβιεηφηεηα, αβεβαηφηεηα, πνιππινθφηεηα θαη αζάθεηα απαηηεί ην αλζξψπηλν 

δπλακηθφ λα δηαζέηεη λέεο ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο πνπ ζα ην βνεζνχλ λα είλαη 

αλζεθηηθφ ζηηο ξαγδαίεο αηνκηθέο θαη νξγαλσζηαθέο αιιαγέο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα 

αλεμαξηήησο ηεο ζέιεζή ηνπο. ην πιαίζην απηφ ηφζν νη δηεπζπληέο φζν θαη νη 

εξγαδφκελνη ζηνλ ηνκέα ηεο Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο απνδεηνχλ εθπαηδεπηηθέο 

ηερληθέο πνπ ζα ηνπο επηηξέςνπλ λα γεθπξψζνπλ κε απνηειεζκαηηθφηεηα ην ράζκα 

πνπ δεκηνπξγείηαη κεηαμχ ησλ πξνζθεξφκελσλ θαη απαηηνχκελσλ ηθαλνηήησλ θαη 

δεμηνηήησλ. Η αλάπηπμε λέσλ ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ ζηηο θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο απνηειεί πξφθιεζε πνπ ρξεηάδεηαη επέλδπζε 

ζηελ δηα βίνπ κάζεζε, πξνζαξκνγή θαη επειημία ησλ εξγαδνκέλσλ. ην άξζξν απηφ 

επηρεηξείηαη ε παξνπζίαζε ηεο ζεσξίαο ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ θαη ε ζπκβνιή ηεο 

ζηελ αλάπηπμε επηρεηξεκαηηθψλ ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ 

ηνκέα ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο. 

Η επηζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο αλαθέξεηαη ζε δχν ηνκείο: ηε κεηαζρεκαηηζηηθή 

κάζεζε, ε νπνία επηθεληξψλεηαη ζηελ αιιαγή ζε αηνκηθφ θαη νξγαλσηηθφ επίπεδν 

θαη ζηελ παξνπζίαζε ηνπ Δπξσπατθνχ πιαηζίνπ αλαθνξάο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο 

σο ηθαλφηεηαο ε νπνία αλαιχεηαη κε ην  κνληέιν Entre Comp. Σν κνληέιν απηφ 

εζηηάδεη ηφζν ζηελ αηνκηθή φζν θαη ζηελ νξγαλσζηαθή αιιαγή κε επηπηψζεηο ζηελ 

αλάπηπμε ηνπ ηνκέα ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο. ην πιαίζην ηνπ άξζξνπ πξνηείλεηαη 

ε κεηαζρεκαηίδνπζα κάζεζε σο θιεηδί γηα ηελ αλάπηπμε κηαο θξίζηκεο νκάδαο 

αηφκσλ ηθαλψλ λα πξνσζήζνπλ ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη λα αλαπηχμνπλ κηα πην 

απνηειεζκαηηθή πξνζέγγηζε γηα ηελ αλάπηπμε ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο πνπ επλνεί 

ηελ θνηλσληθή ζπλνρή. 
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Δηζαγσγή 

ην ζχγρξνλν ξαγδαία κεηαβαιιφκελν θφζκν πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ αζηάζεηα, 

αβεβαηφηεηα, θαη πνιππινθφηεηα, ε δηα βίνπ κάζεζε θαη ε ζπλερήο επηθαηξνπνίεζε 

γλψζεσλ, ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ απνηεινχλ ζεκαληηθνχο παξάγνληεο γηα 

θνηλσληθή θαη επαγγεικαηηθή έληαμε, ελεξγνπνίεζε θαη ζπκκεηνρή ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ ζην θνηλσληθννηθνλνκηθφ γίγλεζζαη. ήκεξα, φζν πνηέ πξηλ ζην 

παξειζφλ, ε ζπλερήο πξνζαξκνγή ζηηο ηερλνινγηθέο αιιαγέο θαη ε γεθχξσζε ηνπ 

ράζκαηνο ησλ ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ ησλ εξγαδνκέλσλ κε ηηο αλάγθεο ηεο 

αγνξάο εξγαζίαο απνηεινχλ πξνυπφζεζε γηα κηα ζπλεθηηθή θνηλσλία θαη 

δηαζθαιίδνπλ ηελ αλαπηπμηαθή πνξεία ησλ ηνπηθψλ, εζληθψλ νηθνλνκηψλ θαη ηεο 

επεκεξίαο ζε δηεζλέο επίπεδν.  

Οη αιιαγέο πνπ πξνθαινχληαη εμ αηηίαο ηεο ηαρχηαηεο αλάπηπμεο ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ, ε κεηάδνζε αζχκκεηξσλ απεηιψλ ζε πνιχ κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα, 

φπσο ελδεηθηηθά ε θξίζε ζηε δεκφζηα πγεία εμ αηηίαο ηνπ COVID 19, πξνδηαγξάθνπλ 

έλα θιίκα αβεβαηφηεηαο ζην νπνίν νη πνιίηεο θαινχληαη λα δξάζνπλ θαη λα 

πξνζαξκνζηνχλ άκεζα, λα αλαπηχμνπλ αλζεθηηθφηεηα γηα λα μεπεξάζνπλ κε επηηπρία 

ηηο αιιαγέο πνπ επηβάιινληαη μαθληθά. Η πξνζαξκνγή ζηηο αιιαγέο απαηηνχλ 

εθπαίδεπζε, επειημία, πξνζαξκνγή θαη αλζεθηηθφηεηα ψζηε πηνζεηεζνχλ λέεο  

ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο θαη λα αλαδπζεί κηα λέα πξνζέγγηζε γηα ηελ ηαρχηεξε 

θαηαλφεζε ηνπ λένπ θνηλσληθννηθνλνκηθνχ πιαηζίνπ αλαθνξάο απφ φινπο ηνπο 

πνιίηεο. 

Πψο φκσο κπνξνχλ λα απνθεπρζνχλ πξνβιήκαηα αδξάλεηαο, θνβηθψλ ζηάζεσλ θαη 

ζπκπεξηθνξψλ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη γεληθφηεξα ησλ πνιηηψλ απέλαληη ζηηο 

απξφζκελεο θαη δπζηνπηθέο θξίζεηο θαη ηερλνινγηθέο αιιαγέο πνπ επηβάιινπλ ηαρείεο 

αιιαγέο ζηηο ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο ησλ αηφκσλ θαη ησλ ζπιινγηθνηήησλ?  Πνηνο 

είλαη ν ξφινο ηεο δηα βίνπ κάζεζεο θαη εηδηθφηεξα ησλ ζεσξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ 

ηεο κεηαζρεκαηίδνπζαο κάζεζεο γηα ηελ θαηαλφεζε ζηεξενηππηθψλ θαη 

δπζιεηηνπξγηθψλ πεπνηζήζεσλ θαη ηελ αλαζεψξεζε απφςεσλ, ζηάζεσλ θαη 

ζπκπεξηθνξψλ; Πνηεο είλαη νη επηρεηξεκαηηθέο ηθαλφηεηεο πνπ ρξεηάδεηαη λα 

αλαπηχζζνληαη απφ ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ζε πεξηφδνπο θξίζεσλ, νηθνλνκηθψλ ή 

άιισλ, ψζηε λα εληζρχεηαη ε απαζρνιεζηκφηεηα ζηνλ θνηλσληθφ ηνκέα θαη λα 

αλαδχνληαη θνηλσληθέο θαηλνηνκίεο; 

Απαληήζεηο ζηα παξαπάλσ εξσηήκαηα ζα επηρεηξεζεί λα δνζνχλ κε βηβιηνγξαθηθή 

επηζθφπεζε ησλ ζεσξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ ηεο κεηαζρεκαηίδνπζαο κάζεζεο ζε 

αηνκηθφ επίπεδν θαη ζην επίπεδν ησλ νξγαλψζεσλ, ησλ θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ θαη 

ζα παξνπζηαζηεί ην επξσπατθφ πιαίζην αλαθνξάο γηα ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηθαλφηεηεο 

γηα ηελ αλάπηπμε επηρεηξεκαηηθψλ ηθαλνηήησλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ ηνκέα ηεο 

θνηλσληθήο νηθνλνκίαο.  

 

1. Η κεηαζρεκαηίδνπζα κάζεζε σο κέζν αιιαγήο θαη αλάπηπμεο ησλ 

Κνηλσληθώλ Δπηρεηξήζεσλ  

Η κεηαζρεκαηίδνπζα κάζεζε αλαπηχζζεηαη σο ζεσξία ην 1978 απφ ηνλ Jack 

Mezirowν νπνίνο βαζηδφκελνο ζηηο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο γηα ηελ κάζεζε ηνπ 

Ακεξηθαλνχ θηινζφθνπ θαη παηδαγσγνχ John Dewey, ηνπ Βξαδηιηάλνπ θηινζφθνπ 
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θαη παηδαγσγνχ, εθπαηδεπηή ελειίθσλ Paulo Freire, ηηο ηδέεο ηνπ Γεξκαλνχ 

θηινζφθνπ Jurgen Habermas πξνηείλεη κηα ζπλζεηηθή, νξζνινγηθή πξνζέγγηζε γηα 

ηελ βαζχηεξε θαηαλφεζε ησλ αιιαγψλ ζε έλα «πιαίζην αλαθνξάο» πνπ 

ελαιιάζζεηαη κε ηαρχηεηα θαη πξνθαιεί δπζηνπηθέο θαηαζηάζεηο πνπ απαηηνχλ 

βαζχηεξε θαηαλφεζε ησλ αηηίσλ, αιιεινζπλδέζεσλ θαη  ηνπ ζπληνληζκνχ γηα ηελ 

θαηαλφεζε, πξνζαξκνγή θαη επειημία ηνπ αηφκνπ ζην λέν θνηλσληθννηθνλνκηθφ 

πεξηβάιινλ (Κφθθνο, 2017).  

O John Dewey (1859-1952) αλ θαη δίλεη κεγάιε έκθαζε ζηελ θνηλσληθή κάζεζε θαη 

αιιειεπίδξαζε ησλ καζεηψλ, δελ θαηαξγεί ηελ αηνκηθφηεηα, ηηο θιίζεηο, ηα 

ελδηαθέξνληα ηνπ αηφκνπ ζηελ θνηλσλία. ην βηβιίν ηνπ «Σν ζρνιείν θαη ε 

θνηλσλία» ππνζηεξίδεη φηη ε κάζεζε βαζίδεηαη ζηελ έξεπλα (the oryofin quiry) θαη 

ηελ πεηξακαηηθή ινγηθή (experimental logic) κε ζθνπφ λα πξνθιεζνχλ δηαθνξεηηθέο 

εκπεηξηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηελ δηεξεχλεζε ηεο αιήζεηαο. Σν πέξαζκα απφ ηελ 

θαηάζηαζε ηεο αβεβαηφηεηαο ζε κηα λέα θαηάζηαζε βαζίδεηαη ζε ππνζέζεηο, 

ζηνραζηηθή ζθέςε, πεηξακαηηθή εθαξκνγή, επηβεβαίσζε ή απφξξηςε ππνζέζεσλ θαη 

εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ. Η ηθαλφηεηα πξφβιεςεο, ε απηφ- αμηνιφγεζε, ην 

εκπεηξηθφ ζπλερέο θαη ε αξρή ηεο  αιιειεπίδξαζεο (Dewey, 1969, κεηθ. Πνιελάθε, 

1980) ζπκβάιινπλ ζηελ δεκηνπξγία κηαο λέαο θαηάζηαζεο πνπ απνηειεί ηε βάζε ηεο 

λέαο γλψζεο. Δπίζεο, ν Βξαδηιηάλνο παηδαγσγφοPaulo Freire ζην βηβιίν ηνπ ε 

«Παηδαγσγηθή ησλ Καηαπηεζκέλσλ» (1976), δηαηππψλεη ηελ άπνςε φηη νη καζεηέο 

κπνξνχλ λα κεηαζρεκαηίζνπλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα φηαλ απειεπζεξσζνχλ απφ 

θαηαζηάζεηο πνπ ηνπο ρεηξαγσγνχλ, αμηνπνηνχζνπλ ηελ θξηηηθή ζθέςε θαη 

απνθξππηνγξαθνχλ ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο βιέπνπλ ηνπο εαπηνχο ηνπο θαη ηνλ 

πεξίγπξφ ηνπο. Απηή ε δηαδηθαζία κπνξεί λα νδεγήζεη ζε απειεπζέξσζε 

(απειεπζεξσηηθή παηδαγσγηθή), δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία ν δηάινγνο κπνξεί λα 

ζπκβάιιεη ζε κεηαζρεκαηηζκφ βαζηδφκελνο ζε λέεο αλαθαιχςεηο ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο, ηνπ εαπηνχ θαη ησλ άιισλ. 

Η κεηαζρεκαηίδνπζα κάζεζε ηνπ Mezirow απνηειεί ηελ πιένλ ζπγθξνηεκέλε, θαη 

επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλε θαη επίθαηξε πξνζέγγηζε ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ θαη 

ζπγθεληξψλεη κε απμαλφκελν ξπζκφ ην ελδηαθέξνλ ησλ κειεηεηψλ θαη ησλ 

εθπαηδεπηψλ (Κφθθνο, 2007, Ληληδέξεο, 2008). χκθσλα κε ηελ ζεσξεηηθή απηή 

πξνζέγγηζε κάζεζεο, νη άλζξσπνη βξίζθνληαη ζπλήζσο εγθισβηζκέλνη ζε έλα 

ζχζηεκα «λνεηηθψλ ζπλεζεηψλ» ηηο νπνίεο απνθηνχλ ζηελ παηδηθή ειηθία θαη φηαλ 

σξηκάδνπλ, ζηελ πεξίνδν ηεο ελειηθηφηεηαο κέζσ θαη ηεο δηεξγαζίαο ηεο 

θνηλσληθνπνίεζεο, αληηιακβάλνληαη φηη ππάξρνπλ δπζιεηηνπξγηθέο θαηαζηάζεηο θαη 

παξαδνρέο πνπ ηνπο εκπνδίδνπλ λα αληηιεθζνχλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Όηαλ σο 

ελήιηθνη επαλεμεηάδνπλ θξηηηθά ηηο λνεηηθέο ηνπο ζπλήζεηεο, ηηο κεηαζρεκαηίδνπλ 

ψζηε λα κπνξνχλ λα δίλνπλ δσνγφλν λφεκα ζηηο εκπεηξίεο ηνπο (Κφθθνο, 2007). Ο 

Mezirow (2000) νξίδεη απηή ηε δηεξγαζία «κεηαζρεκαηίδνπζα κάζεζε». ηελ ζεσξία 

απηή ππνζηεξίδεηαη φηη ν  ελήιηθνο εθπαηδεπφκελνο ζηνράδεηαη θαη αλαζηνράδεηαη 

θξηηηθά πάλσ ζηηο ήδε παξαδεδεγκέλεο έλλνηεο, επαλαμηνινγεί ηηο πξφηεξεο ππνζέζεηο 

ζηηο νπνίεο βαζίδνληαη νη πεπνηζήζεηο ηνπ θαη αλαιακβάλεη δξάζε κε γλψκνλα ηε 

δηνξαηηθή ζθέςε πνπ απνξξέεη απφ ηε κεηαζρεκαηηζκέλε άπνςε σο ζπλέπεηα ησλ 

επαλαμηνινγήζεψλ ηνπ (Mezirow, 1990, Κφθθνο, 2019). Η ππέξβαζε ζηεξενηππηθψλ 

αληηιήςεσλ είλαη κηα καθξνρξφληα δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία νη θνηλσληθέο ζρέζεηο 

παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν θαη επίδξαζε. Η κεηαζρεκαηίδνπζα κάζεζε ζχκθσλα κε 

ηνλ Knud Illeris (2016) είλαη πην εθηεηακέλε απφ ηελ πξνζαξκνζηηθή κάζεζε ή ηελ 

ζπκπεξηθνξηζηηθή δηφηη έρεη απνηειέζκαηα πνπ παγηψλνπλ λέεο αληηιήςεηο θαη 

ζηάζεηο ζε επίθαηξα ζέκαηα. 
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Ο Mezirow (2000) δηαηππψλεη ηελ  «Θεσξία ηεο κεηαζρεκαηίδνπζαο κάζεζεο» θαηά 

ηελ νπνία ν ελήιηθνο εθπαηδεπφκελνο επαλαμηνινγεί ηηο πξνεγνχκελεο  ππνζέζεηο θαη 

πξνζδνθίεο  ζηηο νπνίεο βαζίδνληαη νη πεπνηζήζεηο ηνπ θαη αλαιακβάλεη δξάζε κε 

γλψκνλα ηε δηνξαηηθή ζθέςε πνπ απνξξέεη απφ ηε κεηαζρεκαηηζκέλε άπνςε, ηηο  

αλαδεηήζεηο, ηελ θξηηηθή ζθέςε θαη ηνλ νξζνινγηθφ δηάινγν (Mezirow, 1990). Ο 

εθπαηδεπφκελνο επαλεμεηάδνληαο θξηηηθά θεθηεκέλεο εκπεηξίεο ηεο παηδηθήο θαη 

εθεβηθήο ειηθίαο σζείηαη ζηε δηφξζσζε ζηξεβιψλ ππνζέζεσλ πνπ αθνξνχλ ζε 

θνηλσληθά, πνιηηηζκηθά ςπρηθά ή  άιια θεθάιαηα ηεο δσήο ηα νπνία επεξεάδνληαη 

απφ λέα πνιηηηζηηθά θαη θνηλσληθά δεδνκέλα. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, θαηαθηά λέα 

γλψζε – ζηα πιαίζηα ηεο ιεηηνπξγηθήο ή ηεο επηθνηλσληαθήο κάζεζεο – καζαίλεη λα 

κεηαζρεκαηίδεη «ηα δεδνκέλα πιαίζηα αλαθνξάο  ή ηε ζπλνιηθή ζεψξεζε πνπ έρεη 

γηα ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ηνλ θφζκν» (Ληληδέξεο, 2010 ζει. 96). 

Η κεηαζρεκαηίδνπζα κάζεζε σο δηαδηθαζία κάζεζεο είλαη ηδηαίηεξα απαηηεηηθή, 

ζπκβαίλεη φηαλ δελ ππάξρεη άιιε δηέμνδνο πνπ λα κπνξεί λα ζεσξεζεί βηψζηκε, π.ρ. 

ζπκβαίλεη ζηηο πεξηπηψζεηο αλάγθεο γηα ηελ ππέξβαζε ζηεξενηππηθψλ αληηιήςεσλ, ή 

αλαζεψξεζεο απφςεσλ εμ αηηίαο μαθληθψλ θξίζεσλ (νηθνλνκηθψλ, θνηλσληθψλ, θ. ά.) 

θαη δηαπηζηψλεηαη φηη είλαη κηα καθξνρξφληα δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία νη 

θπβεξλεηηθέο πνιηηηθέο, ε αλάπηπμε ησλ επηζηεκψλ, ε επηθνηλσλία θαη ηα κίληηα 

παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν θαη επίδξαζε. Γηα ην ιφγν απηφ, ε εθαξκνγή ηεο 

κεηαζρεκαηίδνπζαο κάζεζεο θαηά ηελ εηζαγσγή λέσλ θαηλνηφκσλ κεζφδσλ, αιιαγή 

ζηνλ  ηξφπν εξγαζίαο, ή ζηελ αλάιεςε επηρεηξεκαηηθψλ πξσηνβνπιηψλ ζε λένπο 

ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο, φπσο ε θνηλσληθή νηθνλνκία, είλαη κηα αζθαιήο θαη 

απνηειεζκαηηθή ηερληθή. 

 

2. Κνηλσληθή Οηθνλνκία θαη Κνηλσληθέο επηρεηξήζεηο  

Η θνηλσληθή νηθνλνκία εκθαλίδεηαη ζηελ Δπξψπε ζηα ηέιε ηνπ 18νπ αηψλα θαη ζηηο 

αξρέο ηνπ 19νπ κε ηελ κνξθή ζπλεηαηξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ, αζηηθψλ κε 

θεξδνζθνπηθψλ εηαηξεηψλ παξνρήο βνήζεηαο ζηηο επάισηεο νκάδεο πιεζπζκνχ. ηε 

Γαιιία θαη ηε Γεξκαλία, ε πην ζπλεζηζκέλε κνξθή εηαηξείαο ηνλ 19ν αηψλα είλαη ε 

«θηιηθή εηαηξεία» κε ζθνπφ ηελ αζθαιηζηηθή θάιπςε εξγαηψλ ιφγσ αηπρεκάησλ ή 

γήξαηνο, ε θάιπςε ησλ αλέξγσλ θαη ε δηαζθάιηζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ 

εξγαδνκέλσλ έλαληη ηεο εξγνδνζίαο. Σν 1830, ζηελ «Πξαγκαηεία ηεο Κνηλσληθήο 

Οηθνλνκίαο» ηνπ Charles Dunoyer αλαδεηθλχεηαη ε εζηθή πξνζέγγηζε ηεο νηθνλνκίαο 

ελψ πνιινί νηθνλνκνιφγνη ζηελ ζπλέρεηα  ηαπηίδνληαη κε ηελ θηιειεχζεξε αληίιεςε 

ηνπ “laissezfaire” πνπ ππνζηεξίδνληαλ απφ ηνλ αλεξρφκελν θαπηηαιηζκφ.  Πνιχ 

αξγφηεξα, ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970, ε αλάπηπμε ηνπ  «αθηηβηζµνχ», ηεο 

«απηφ-νξγάλσζεο», ηεο θηλεηνπνίεζεο  ησλ πνιηηψλ ζην πεδίν ησλ θνηλσληθν-

πνιηηηθψλ δξάζεσλ θαη θνηλσληθν-νηθνλνµηθψλ δξαζηεξηνηήησλ αλέδεημαλ ηελ  

Κνηλσληθή ή Αιιειέγγπα Οηθνλνκία, ε νπνία βαζίδνληαλ ζηε ζχζηαζε άηππσλ ή 

ηππηθψλ νξγαλψζεσλ, δνκψλ κε εηαηξηθά ζρήκαηα θαη θνξείο, ζπκπξάμεηο θνξέσλ κε 

ζθνπφ ηελ αλάιεςε  θνηλσληθννηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθφ-πνιηηηθψλ πξσηνβνπιηψλ 

κε αληίζηνηρε άζθεζε θνηλσληθννηθνλνκηθνχ ξφινπ.  

Η θνηλσληθή νηθνλνκία νξίδεηαη σο ην ζχλνιν ησλ νηθνλνκηθψλ, επηρεηξεκαηηθψλ, 

παξαγσγηθψλ θαη θνηλσληθψλ δξαζηεξηνηήησλ νη νπνίεο αλαιακβάλνληαη απφ λνκηθά 

πξφζσπα ή ελψζεηο πξνζψπσλ ησλ νπνίσλ ν θαηαζηαηηθφο ζθνπφο είλαη ε επηδίσμε 

ηνπ ζπιινγηθνχ, θνηλσληθνχ νθέινπο θαη ε εμππεξέηεζε θνηλσληθψλ ζπκθεξφλησλ.  

Η έλλνηα ζπρλά ηαπηίδεηαη κε ηελ αιιειεγγχε, ηελ εζηθή, ηελ ιατθή νηθνλνκία ή ηελ 

αλάπηπμε ηνπ ηξίηνπ ηνκέα ν νπνίνο πεξηιακβάλεη νξγαλψζεηο κε θχξην ζθνπφ ηελ 

θνηλή σθέιεηα. χκθσλα κε ηνλ Οξγαληζκφ Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη αλάπηπμεο 
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(ΟΟΑ, 2016) ε θνηλσληθή επηρείξεζε νξίδεηαη σο «νπνηαδήπνηε ηδησηηθή 

δξαζηεξηόηεηα ζπλδεδεκέλε κε ην δεκόζην ζπκθέξνλ, νξγαλσκέλε κε επηρεηξεκαηηθή 

ζηξαηεγηθή αιιά πνπ ν θύξηνο ζθνπόο ηεο δελ είλαη ε κεγηζηνπνίεζε ηνπ θέξδνπο αιιά 

ε επίηεπμε ζπγθεθξηκέλσλ νηθνλνκηθώλ θαη θνηλσληθώλ ζηόρσλ, θαη ε νπνία έρεη ηελ 

ηθαλόηεηα λα εηζάγεη θαηλνηόκεο ιύζεηο ζηα πξνβιήκαηα ηνπ θνηλσληθνύ απνθιεηζκνύ 

θαη ηεο αλεξγίαο». ην πιαίζην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο «ε θνηλσληθή νηθνλνκία 

αλαθέξεηαη ζην νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ πεδίν ην νπνίν εθπξνζσπείηαη απφ 

ζπλεηαηξηζκνχο, εηαηξείεο αιιεινβνήζεηαο, ελψζεηο, ηδξχκαηα, Σνπηθέο 

Πξσηνβνπιίεο Απαζρφιεζεο πνπ πξνηίζεληαη λα αληαπνθξηζνχλ κε ηελ πξνζθνξά 

πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ    ζε αλάγθεο ζηηο νπνίεο νχηε ε αγνξά νχηε ν δεκφζηνο 

ηνκέαο θαίλνληαη ηθαλνί λα αληαπνθξηζνχλ» (2020) https://www.hba.gr/5Ekdosis/ 

UplPDFs/deltia/4_2006/65-68.pdf). 

Οη θνξείο ηνπ Σξίηνπ Σνκέα, ηεο Κνηλσληθήο- Αιιειέγγπαο  Οηθνλνκίαο,  ζην 

πιαίζην ηεο παγθνζκηνπνηεκέλεο αγνξάο,  δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε έλαλ ελδηάκεζν, 

ζρεηηθά ξηδνζπαζηηθφ ρψξν, ν νπνίνο βξίζθεηαη µεηαμχ ηνπ δεµφζηνπ ηνµέα θαη ηεο 

νηθνλνκίαο ηεο αγνξάο. Απφ πνιηηηθή άπνςε νη νξγαληζκνί απηνί απνηεινχλ 

εθνχζηεο, εζεινληηθέο, ζπκκεηνρηθέο θαη αδέζκεπηεο ζπζπεηξψζεηο πνιηηψλ πνπ 

ζπγθξνηνχλ αλεμάξηεηεο δνκέο, νη νπνίεο δξνπλ ζην µαδηθφ ρψξν αλεμάξηεηα απφ 

πνιηηηθά θφκκαηα θαη πνιηηηθέο παξαηάμεηο (Νηνχιηα, 2015). Τπνζηεξίδνληαη άκεζα 

ή έκκεζα (κε θνξναπαιιαγέο)  απφ ην θξάηνο θαη ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηα 

Δπξσπατθά Γηαξζξσηηθά Σακεία (ΔΓΔΣ) θαη θπξίσο απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ 

Σακείν (ΔΚΣ). Τπνζηεξίδνπλ πνιηηηθέο απαζρφιεζεο, εθπαίδεπζεο, παξνρήο 

θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ, θξνληίδαο ζε παηδηά, ειηθησκέλνπο θαη άιιεο θνηλσληθέο 

νκάδεο θαη νκαδνπνηνχληαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: 

(1) πλεηαηξηζηηθέο επηρεηξήζεηο, αγξνηηθνί ζπλεηαηξηζκνί, απνηακηεπηηθνί θαη 

δηαλεκεηηθνί ζπλεηαηξηζκνί, πηζησηηθνί, πξνκεζεπηηθνί, ηνπξηζηηθνί θ.ά. 

(2) Κνηλσλίεο αιιεινβνήζεηαο, αιιεινβνεζεηηθά αζθαιηζηηθά ηακεία 

(3) σκαηεία ή νξγαληζκνί κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, Με Κπβεξλεηηθέο 

Οξγαλψζεηο (ΜΚΟ), εζεινληηθέο θαη θηιαλζξσπηθέο νξγαλψζεηο. 

ε δηεζλέο επίπεδν, ην παξάδεηγκα ηνπ ηξαπεδίηε ησλ θησρψλ απφ ηνλ νκψλπκν ηίηιν 

βηβιίνπ ηνπ πνπ εθδφζεθε ην 2003, Muhammad Yunus απφ ην Μπαγθιαληέο, θαζψο 

θαη ζην πξφζθαην βηβιίν ηνπ «ν Κφζκνο ησλ ηξηψλ Μεδεληθψλ» (2017), ππνζηεξίδεη 

ηελ αλάγθε κεδεληθήο θηψρεηαο, κεδεληθήο αλεξγίαο θαη κεδεληθήο ρξήζεο άλζξαθα 

αμηνπνηψληαο σο εξγαιείν κφριεπζεο γηα ηελ δεκηνπξγία νηθνλνκηθψλ θαη 

θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ, ηηο κηθξνπηζηψζεηο γηα ηνπο θησρνχο θαη ηδίσο γηα ηηο 

γπλαίθεο, κέζσ θαηλνηφκνπ εξγαζίαο. Η ρνξήγεζε κηθξν δαλείσλ θαη εγγπήζεσλ 

απνηεινχλ κηα απνηειεζκαηηθή κνξθή ηεο θνηλσληθήο αιιειέγγπαο νηθνλνκίαο πνπ 

αξρίδεη λα έρεη εθαξκνγή επξχηεξα ζε πνιιέο ρψξεο (Νηνχιηα, 2015). 

Η Δπξσπατθή Έλσζε κε ηελ πηνζέηεζε ηεο Κνηλσληθήο Αηδέληαο ην 2000, 

αλαθνίλσζε ηελ Κνηλνηηθή Πξσηνβνπιία EQUALκέζσ ηεο νπνίαο απφ ην 2001 έσο 

ην 2008, εληζρχζεθαλ πνιιέο πξνζπάζεηεο ίδξπζεο θνηλσληθψλ  επηρεηξήζεσλ ζε 

πνιιέο ρψξεο ηεο Έλσζεο. Με ηελ Αλαθνίλσζε γηα ηελ Κνηλσληθή 

Δπηρεηξεκαηηθφηεηα ηνπ 2011 (COM/2011/0682 ηειηθφ ηεο 25/10/2011) «ε θνηλσληθή 

επηρείξεζε νξίδεηαη σο θνξέαο ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο κε ζηόρν ηελ ύπαξμε 

ζεηηθνύ θνηλσληθνύ αληηθηύπνπ παξά ε δεκηνπξγία θεξδώλ γηα ηνπο ηδηνθηήηεο ή ηνπο 

κεηόρνπο ηεο παξέρνληαο αγαζά θαη ππεξεζίεο κε επηρεηξεκαηηθό θαη θαηλνηόκν ηξόπν, 

θαη ρξεζηκνπνηώληαο ηα θέξδε θπξίσο γηα θνηλσληθνύο ζθνπνύο. Υπόθεηηαη ζε 

ππεύζπλε θαη δηαθαλή δηαρείξηζε, ηδίσο ζπλδένληαο ηνπο εξγαδνκέλνπο ηεο, ηνπο 

πειάηεο ηεο θαη ηνπο παξάγνληεο πνπ εκπιέθνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηόηεηέο 

https://www.hba.gr/5Ekdosis/%20UplPDFs/deltia/4_2006/65-68.pdf
https://www.hba.gr/5Ekdosis/%20UplPDFs/deltia/4_2006/65-68.pdf
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ηεο» ελψ νη δξαζηεξηφηεηεο ησλ επηρεηξήζεσλ εζηηάδνπλ ζηελ παξνρή θνηλσληθψλ 

ππεξεζηψλ θαη αγαζψλ ζε επάισηεο νκάδεο, β) ζε επηρεηξήζεηο πνπ επηδηψθνπλ ηελ 

έληαμε ζηελ απαζρφιεζε αλέξγσλ θαη καθξνρξφληα αλέξγσλ. Παξάιιεια, κε ηελ 

θνηλσληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα εληζρχεηαη ε «θνηλσληθή θαηλνηνκία»  θαηά ην 

παξάδεηγκα ηνπ Ιδξχκαηνο  Ashoka ην νπνίν ίδξπζε ν Bill Drayton ην 1980. Η 

θνηλσληθή θαηλνηνκία «απνηειεί πξνζέγγηζε πνπ δίλεη έκθαζε ζηνλ αηνκηθό ξόιν ηνπ 

θνηλσληθνύ επηρεηξεκαηία, ν νπνίνο πηνζεηεί ηελ απνζηνιή λα δεκηνπξγεί θαη λα 

δηαηεξεί θνηλσληθή αμία (θαη όρη κόλν ηδησηηθή αμία), αλαγλσξίδεη θαη επηδηψθεη λέεο 

επθαηξίεο γηα λα ππεξεηήζεη ηελ απνζηνιή απηή, εκπιέθεηαη ζε κηα δηαδηθαζία 

ζπλερνχο θαηλνηνκίαο, πξνζαξκνγήο θαη κάζεζεο, ελεξγεί ζαξξαιέα ρσξίο λα 

πεξηνξίδεηαη απφ ηνπο άκεζα δηαζέζηκνπο πφξνπο θαη παξνπζηάδεη απμεκέλν αίζζεκα 

επζχλεο θαη ινγνδνζίαο έλαληη ησλ πνιηηψλ πνπ εμππεξεηεί θαη γηα ηα απνηειέζκαηα 

πνπ παξάγεη»( ΔΟΚΔ, 2017, https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/files/qe-

04-17-876-el-n.pdf). 

Μηα άιιε κνξθή θνηλσληθήο νηθνλνκίαο είλαη ε έλλνηα ηεο αιιειέγγπαο 

«ζπλεξγαηηθήο νηθνλνκίαο» ε νπνία εηζήρζε σο έλλνηα κε ηελ Αλαθνίλσζή ηεο ΔΔ κε 

ηίηιν «Δπξσπατθή αηδέληα γηα κηα ζπλεξγαηηθή νηθνλνκία» (COM/2016/0356 final - 

02/06/2016), ε νπνία αλαθέξεηαη ζε «επξύ θάζκα δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζπλδένληαη κε 

ηνπο ηνκείο ηεο θαηαλάισζεο, ηεο παξαγσγήο, ηεο ρξεκαηνδόηεζεο, ηεο εθπαίδεπζεο, 

αθόκε θαη ηεο δηαθπβέξλεζεο». Η ζπλεξγαηηθή νηθνλνκία απνηειεί επηρεηξεκαηηθφ 

κνληέιν ηνπ νπνίνπ νη δξαζηεξηφηεηεο δηεπθνιχλνληαη απφ ζπλεξγαηηθέο 

πιαηθφξκεο, θαη δίθηπα. Οη ζπλεξγαηηθέο πιαηθφξκεο δεκηνπξγνχλ κηα αλνηθηή 

αγνξά γηα ηελ πξνζσξηλή ρξήζε αγαζψλ ή ππεξεζηψλ πνπ ζπρλά παξέρνπλ ηδηψηεο. 

Η αλαθνίλσζε πξνζδηνξίδεη ηξεηο θαηεγνξίεο παξαγφλησλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε 

ζπλεξγαηηθή νηθνλνκία: α) ηνπο παξφρνπο ππεξεζηψλ -ηδηψηεο ή επαγγεικαηίεο-, β) 

ηνπο ρξήζηεο ησλ ππεξεζηψλ απηψλ θαη γ) ηνπο κεζάδνληεο, νη νπνίνη, κέζσ 

δηαδηθηπαθήο πιαηθφξκαο, ζπλδένπλ παξφρνπο θαη ρξήζηεο θαη δηεπθνιχλνπλ ηηο 

κεηαμχ ηνπο ζπλαιιαγέο («ζπλεξγαηηθέο πιαηθφξκεο»). Η Αλαθνίλσζε θαηαιήγεη φηη 

νη ζπλαιιαγέο ηεο ζπλεξγαηηθήο νηθνλνκίαο δελ πεξηιακβάλνπλ αιιαγή θπξηφηεηαο 

θαη κπνξνχλ λα είλαη θεξδνζθνπηθέο ή κε θεξδνζθνπηθέο (ΔΟΚΔ, 2017) . 

Σν ηξίην κνληέιν θνηλσληθήο νηθνλνκίαο είλαη ε νηθνλνκία πνπ απνζθνπεί ζην θνηλφ 

θαιφ, έλα  θνηλσληθννηθνλνκηθφ θαη πνιηηηθφ θίλεκα πνπ ζεκειηψζεθε απφ ηνλ 

απζηξηαθφ νηθνλνκνιφγν  Christian Felber ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο. Σν θίλεκα απηφ 

βαζίδεηαη ζηηο αμίεο πνπ αλαγλσξίδνληαη απφ φινπο ηνπο αλζξψπνπο σο θαζνιηθέο: 

ηελ αλζξψπηλε αμηνπξέπεηα, ηελ αιιειεγγχε, ηελ νηθνινγηθή βησζηκφηεηα, ηελ 

θνηλσληθή δηθαηνζχλε, ηε δηαθάλεηα θαη ηε δεκνθξαηηθή ζπκκεηνρή. Σν κνληέιν ηεο 

νηθνλνκίαο γηα ην θνηλφ θαιφ είλαη δηεπηζηεκνληθφ θαη ηζρχεη γηα φια ηα είδε 

επηρεηξήζεσλ θαη νξγαληζκψλ. 

ηα παξαπάλσ κπνξνχλ λα πξνζηεζνχλ ην κνληέιν ηεο θπθιηθήο νηθνλνκίαο ζην 

νπνίν ηα απφβιεηα κπνξνχλ λα κεηαηξαπνχλ ζε πφξνπο, ψζηε ε νηθνλνκία λα 

θαηαζηεί πεξηζζφηεξν βηψζηκε θαη λα κεησζεί ν αξλεηηθφο πεξηβαιινληηθφο ηεο 

αληίθηππνο, ε εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε (ΔΚΔ) πνπ εληζρχεη ηελ ζπκκεηνρή ηεο 

εηαηξείαο ζε δξάζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ  θνηλσλία θαη άιιεο κνξθέο δηθηχσλ θαη 

επηρεηξήζεσλ πνπ πξνσζνχλ ηελ θνηλσληθή θαηλνηνκία. 

 

2.1. Η Κνηλσληθή νηθνλνκία θαη νη Κνηλσληθέο επηρεηξήζεηο ζηελ 

Διιάδα 

Η Διιάδα ζχκθσλα κε ζρεηηθή αμηνινγηθή έθζεζε ηεο ΔΟΚΔ (2017) αλήθεη ζηηο 

ρψξεο ζηηο νπνίεο ε έλλνηα ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο αλαγλσξίδεηαη ζε κεζαίν 

https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/files/qe-04-17-876-el-n.pdf
https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/files/qe-04-17-876-el-n.pdf


e-Πεπιοδικό Επιζηήμηρ & Τεχνολογίαρ                                                                                      
e-Journal of Science & Technology (e-JST) 

 

http://e-jst.teiath.gr                                                                                                                                   75                                                 

 

επίπεδν, δειαδή δελ απνιακβάλεη ηεο αλαγλσζηκφηεηαο πνπ έρνπλ νη θνηλσληθέο 

επηρεηξήζεηο ζηελ Γαιιία, ηελ Ιζπαλία, ην Βέιγην, ηελ Πνξηνγαιία θαη ην 

Λνπμεκβνχξγν. Αλ θαη ε πξψηνο ζπλεηαηξηζκφο πνπ ηδξχζεθε ζηελ Διιάδα 

ρξνλνινγείηαη απφ ην 1780 ν ζεζκφο δελ είρε ηελ ίδηα εμέιημε φπσο ζηηο άιιεο 

επξσπατθέο ρψξεο. Αξγφηεξα πνιινί ζπλεηαηξηζκνί θαη ελψζεηο δεκηνπξγήζεθαλ ζε 

δηάθνξνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο άιινηε κε ζεηηθά θαη άιινηε κε αξλεηηθά 

απνηειέζκαηα ηδηαίηεξα ζηνπο ζπλεηαηξηζκνχο πνπ είραλ άκεζε θξαηηθή εμάξηηζε 

θαη επηρνξήγεζε.  

Η πξψηε ζεζκνζέηεζε ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο ζηελ Διιάδα, κε άμνλα ηελ 

COM/2011/0682, νινθιεξψζεθε κε ηνλ Ν. 4019/2011 «πεξί Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο 

θαη Κνηλσληθήο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν νη  

θνξείο ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο νκαδνπνηήζεθαλ ζε ηξεηο θαηεγνξίεο:  

(1) ηηο θνηλσληθέο ζπλεηαηξηζηηθέο επηρεηξήζεηο έληαμεο πνπ ζηνρεχνλ ζηελ 

έληαμε επάισησλ νκάδσλ (ΑκεΑ, εμαξηεκέλσλ, θπιαθηζκέλσλ, αλήιηθσλ 

παξαβαηψλ, θ.ά.) ζηελ αγνξά εξγαζίαο. ηηο Κνηλ..Π. Έληαμεο ην 40% θαη’ 

ειάρηζηνλ ησλ εξγαδνκέλσλ αλήθεη ζε επάισηεο νκάδεο πιεζπζκνχ θαη 

απαηηνχληαη επηά άηνκα γηα ηελ ζχζηαζή ηνπο ελψ νη ακνηβέο ηνπο 

θαιχπηνληαη απφ ην έξγν πνπ παξάγεηαη. 

(2) ηηο θνηλσληθέο ζπλεηαηξηζηηθέο επηρεηξήζεηο θνηλσληθήο θξνληίδαο, 

παξαγσγήο  πξντφλησλ ή παξνρήο ππεξεζηψλ θνηλσληθνχ – πξνλνηαθνχ 

ραξαθηήξα, νη νπνίεο ζπζηήλνληαη απφ πέληε άηνκα ηνπιάρηζηνλ, θαη   

(3) ζηηο θνηλσληθέο ζπλεηαηξηζηηθέο επηρεηξήζεηο ζπιινγηθνχ θαη παξαγσγηθνχ 

ζθνπνχ νη νπνίεο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε ηνκείο φπσο ν πνιηηηζκφο, ην 

πεξηβάιινλ, ε νηθνινγία, ε εθπαίδεπζε, νη παξνρέο θνηλήο σθέιεηαο, ε 

αμηνπνίεζε ηνπηθψλ πξντφλησλ, ε δηαηήξεζε παξαδνζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

θαη επαγγεικάησλ θαη ηδξχνληαη κε ηνπιάρηζηνλ πέληε κέιε. 

Η θνηλσληθή νηθνλνκία θαη νη δηάθνξεο κνξθέο θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ, φπσο 

πξνβιέπνληαλ απφ ηελ Δπξσπατθή Κνηλσληθή Αηδέληα ηνπ 2000 θαη απφ ηηο δχν 

αλαθνηλψζεηο ηνπ 20011 θαη ηνπ 2017 πνπ πξναλαθέξζεθαλ, επεξέαζαλ ην ειιεληθφ 

νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ κε ζπλέπεηα λα εληζρπζεί ε αλάπηπμε θνηλσληθψλ  

επηρεηξήζεσλ ηδηαίηεξα κεηά  ηελ νηθνλνκηθή θξίζε ηνπ 2008. Η πξφβιεςε 

ρξεκαηνδνηηθνχ άμνλα ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Απαζρφιεζεο 2007-2013 θαη 

ζην Δζληθφ ηξαηεγηθφ Πιαίζην Αλάπηπμεο (ΔΠΑ)2014-2020 επλννχλ ηελ εμέιημε 

ηνπ ζεζκνχ.  

Οη πξψηνη Κνηλσληθνί πλεηαηξηζκνί Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο (Κνη..Π.Δ.) 

δεκηνπξγήζεθαλ κε ζπγρξεκαηνδνηνχκελνπο πφξνπο απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ 

ηακείν θαη ιεηηνχξγεζαλ σο ππιψλαο ππνζηήξημεο θαη νινθιήξσζεο ηεο 

Φπρηαηξηθήο Μεηαξξχζκηζεο ζηελ Διιάδα. ηφρνο ηνπο είλαη ε θνηλσληθή έληαμε 

ςπρηθά αζζελψλ ζηελ θνηλσλία θαη ηελ αγνξά εξγαζίαο. ηηο 24/11/2002  

δεκηνπξγήζεθε ν πξψηνο Κνη..Π.Δ. ζηε Λέξν, έδξα ηνπ παιαηνχ κεγάινπ 

ςπρηαηξείνπ, ν νπνίνο αξηζκεί ζήκεξα 441 κέιε εθ ησλ νπνίσλ ηα 198 άηνκα είλαη κε 

ςπρνθνηλσληθά πξνβιήκαηα θαη 44 άιινπο εξγαδφκελνπο. Αθνινχζεζαλ θαη άιινη 

Κνη..Π.Δ. κε ιεηηνπξγία ζε δηάθνξνπο ηνκείο (θαζαξηζκνχ, θέηεξηλγθ, επίπισλ θαη 

άιισλ δξαζηεξηνηήησλ).  

Απφ ην 2011 θαη κεηά δεκηνπξγήζεθαλ δηαθνξεηηθέο κνξθέο θνηλσληθψλ 

επηρεηξήζεσλ νη νπνίεο θαηαγξάθνληαη ζην Μεηξψν Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο. 

χκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ Μεηξψνπ, έσο ηηο 27.10.2016, πξαγκαηνπνηήζεθαλ 1.221 
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εγγξαθέο Κνηλσληθψλ Δπηρεηξήζεσλ, εθ ησλ νπνίσλ ελεξγέο είλαη νη κφλν νη 908. 

Οξηζκέλεο απφ απηέο παξάγνπλ ζεκαληηθφ έξγν θαη πνιιαπιαζηαζηηθά νθέιε ζηελ 

ηνπηθή θνηλσλία ζηνπο ηνκείο ηεο παξαγσγήο πξντφλησλ, παξνρήο ππεξεζηψλ θαη  

δεκηνπξγίαο ζέζεσλ απαζρφιεζεο αιιά δηαπηζηψλεηαη φηη πνιιέο απφ απηέο, πεξί ηηο 

250 είλαη πιήξσο αλελεξγέο ελψ θαη πνιιέο άιιεο έρνπλ πεξηνξηζκέλε δξάζε. Γηα 

ηελ ελίζρπζε ηνπ ζεζκνχ, πφξνη ζπλνιηθνχ χςνπο 140 εθ επξψ δεζκεχηεθαλ κε 

ζηφρν ηελ πινπνίεζε ησλ Πξάμεσλ πνπ αθνξνχλ ηα  Σνπηθά ρέδηα γηα ηελ 

Απαζρφιεζε (ΣΟΠΑ) γηα ππνζηήξημε ησλ σθεινχκελσλ αιιά θαη ησλ 

επηρεηξήζεσλ κηαο ηνπηθήο αγνξάο εξγαζίαο, επηδηψθνληαο ηε ζχδεπμε ησλ αλαγθψλ 

θαη ηεο πξνζθνξάο εξγαζίαο θαη ηελ θνηλσληθή έληαμε επάισησλ νκάδσλ 

(ΣΟΠΔΚΟ) κε ηελ ελεξγνπνίεζε θαη θηλεηνπνίεζε ησλ ηνπηθψλ θνξέσλ γηα 

δεκηνπξγία ζέζεσλ απαζρφιεζεο γηα αλέξγνπο πνπ εληάζζνληαη ζηηο θνηλσληθά 

επάισηεο νκάδεο πιεζπζκνχ. 

Δπηπιένλ ην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο ζχκθσλα κε ηνλ 

Ναζηνχια θαη Μαπξνεηδή (2013)) ππνζηεξίδεη δξάζεηο γηα αλάπηπμε ηεο θνηλσληθήο 

νηθνλνκίαο πνπ αθνξνχλ πξνγξάκκαηα γηα ηελ ελίζρπζε ησλ 52/76 κηθξνκεζαίσλ 

επηρεηξήζεσλ θαη ηε ζχλδεζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηνπ αληαγσληζκνχ κε ηελ 

θνηλσληθή θαηλνηνκία. Οη θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο θαη’ εμνρήλ  εληάζζνπλ ζην 

πιαίζην ηνπο επάισηεο νκάδεο,  ηα κέιε απνθαζίδνπλ κε δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο 

γηα ηνπο ζθνπνχο θαη ηεο δξάζεηο, αλαπηχζζνπλ ζπλεξγαζίεο θαη ζπκπξάμεηο κε 

εζεινληηθφ θαη ζπκκεηνρηθφ ραξαθηήξα γηα ηελ ηθαλνπνίεζε θνηλσληθψλ αλαγθψλ, 

ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ θαη ηελ αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο, 

σο εθ ηνχηνπ πξνσζνχλ εκβιεκαηηθά ηελ θνηλσληθή θαηλνηνκία. Δπηθνπξηθά, κέζσ 

άιισλ δξάζεσλ ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ ηνπ ΔΠΑ εληζρχεηαη ε 

επηκφξθσζε θαη θαηάξηηζε γηα ηελ αλάπηπμε επηρεηξεκαηηθψλ ηθαλνηήησλ ησλ 

καζεηψλ θαη ε επηκφξθσζή θαη ππνζηήξημε λέσλ θαη ελειίθσλ κέζσ επηκνξθσηηθψλ 

πξνγξακκάησλ ηνπ Ιλζηηηνχηνπ Δπηκφξθσζεο ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο, πξνγξακκάησλ επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηελ 

Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζεο, εηδηθψλ πξνγξακκάησλ πξνπηπρηαθψλ θαη 

κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ζηα Παλεπηζηήκηα αιιά θαη επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα ζε 

Κέληξα Γηα Βίνπ Μάζεζεο(Δ.Γ. Κ.ΑΛ.Ο, εηήζηα έθζεζε 2017). Οη Θπξίδεο 

Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο απνηεινχλ επίζεο δνκέο ππνζηήξημεο πνπ εζηηάδνπλ ηελ δξάζε 

ηνπ θπξίσο ζηελ ζπγθξφηεζε ηνπ Καηαζηαηηθνχ θαη ηελ αξρηθή ππνζηήξημε 

ιεηηνπξγίαο ησλ θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ. 

Σν λέν ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηελ Κνηλσληθή  θαη Αιιειέγγπα Οηθνλνκία νξίδεηαη κε 

ηνλ Ν.4430/2016, ΦΔΚ 205/Α/31-10-2016) θαη κε ηελ εθαξκνζηηθή Τπνπξγηθή 

Απφθαζε 61621/Γ5.2643/3012-2016 (ΦΔΚ). Ρπζκίδνληαη ζέκαηα ηνπ ηνκέα ηεο 

θνηλσληθήο νηθνλνκίαο θαη ηελ παξέκβαζε-επνπηεία ηνπ Κξάηνπο ζε απηφ. θνπφο 

ηνπ λένπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ είλαη ε αλάπηπμε ηνπ ηνκέα ηεο Κνηλσληθήο θαη 

Αιιειέγγπαο Οηθνλνκίαο (Κ.ΑΛ.Ο), κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο ελφο επλντθνχ 

πεξηβάιινληνο, πνπ δηεπθνιχλεη ηε ζπκκεηνρή φισλ ησλ πνιηηψλ ζε φιεο ηηο δπλαηέο 

παξαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο, δηεπθνιχλεη ηε δηάρπζε πξαθηηθψλ δεκνθξαηίαο, 

ηζφηεηαο, αιιειεγγχεο, ζπλεξγαζίαο. Ο ζεβαζκφο ζηνλ άλζξσπν θαη ην πεξηβάιινλ 

θαηά ην πξφηππν ηεο ζπλεξγαηηθήο νηθνλνκίαο βξίζθεηαη ζην επίθεληξν ηεο 

Κ.ΑΛ.Ο..Η θνηλσληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα δεκηνπξγεί πξνυπνζέζεηο βηψζηκεο 

αλάπηπμεο γηα φιεο ηηο ειηθίεο θαη ηηο θνηλσληθέο θαηεγνξίεο, επάισηεο ή κε, κε 

ελεξγνπνίεζε δξάζεσλ ζε δηάθνξνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο θαη αλεμαξηήησο θχινπ 

θαη ειηθίαο ησλ ζπκκεηερφλησλ. Δπηπιένλ ε  Κ.ΑΛ.Ο εληζρχεηαη κε ηελ ίδξπζε 

Δηδηθήο Γξακκαηείαο γηα ηελ θνηλσληθή νηθνλνκία, ηελ ίδξπζε Δλψζεσλ θνξέσλ θαη 

κε δίθηπα Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο (ηνπιάρηζηνλ 10 θνξέσλ) γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ 
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έξγνπ ησλ θαζψο θαη κε ειεγθηηθνχο κεραληζκνχο ηφζν ζην πιαίζην ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο φζν θαη ζηηο 

αξκφδηεο ππεξεζίεο ησλ Πεξηθεξεηψλ πνπ αζρνινχληαη κε ζέκαηα Απαζρφιεζεο, 

Δκπνξίνπ θαη Σνπξηζκνχ. Απφ ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2017 ηδξχεηαη θαη ην Σακείν 

Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο κε αξρηθφ θεθάιαην 10 εθαηνκκπξίσλ επξψ πξνθεηκέλνπ λα 

εληζρπζνχλ δξάζεηο πξνψζεζεο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, λα εληζρπζνχλ ζπκπξάμεηο 

θαη δξάζεηο δηθηχσλ θαζψο θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ Μεηξψνπ Φνξέσλ Κνηλσληθήο 

Οηθνλνκίαο. 

Δλψ ζεζκηθά θαίλεηαη λα ιεηηνπξγεί έλα νινθιεξσκέλν ζχζηεκα θαη ηα θίλεηξα γηα 

ηελ δεκηνπξγία κηαο Κνηλ..Δπ. είλαη ζεκαληηθά ζε κηα ρψξα φπσο ε Διιάδα κεην 

πςειφηεξν πνζνζηφ αλεξγίαο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Eurostat, 16,4% ηνλ 

Γεθέκβξην ηνπ 2019 ) θαη παξφιε ηελ πξφβιεςε ρξεκαηνδφηεζεο θαη ζηήξημεο απφ 

ηα δηαξζξσηηθά επελδπηηθά ηακεία, ηηο ελεξγεηηθέο πνιηηηθέο απαζρφιεζεο ηελ 

ππνζηήξημε απφ θνξείο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ε θαηάζηαζε παξακέλεη ζε 

πζηέξεζε ζε ζχγθξηζε κε ηηο άιιεο επξσπατθέο ρψξεο (Γαιιία, Οιιαλδία, 

Πνξηνγαιία, Βέιγην). εκαληηθφο ιφγνο δηαθαίλεηαη φηη είλαη ε κε αμηνπνίεζε 

γλψζεσλ θαη ηθαλνηήησλ ησλ κειψλ αλάινγα κε ηα ζεκαηηθά αληηθείκελα αλ θαη 

έξεπλεο πνπ λα αθνξνχλ ηελ ζχδεπμε ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ κε 

ην πεδίν δξάζεο ησλ θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ δελ έρνπλ γίλεη ηελ ηειεπηαία 

δεθαεηία. Καηά ζπλέπεηα ε αμηνπνίεζε ησλ θνηλσληθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη ηερληθψλ 

ηθαλνηήησλ ησλ κειψλ ησλ Κνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ αιιά θαη ησλ εξγαδνκέλσλ ζ΄ 

απηέο δελ έρεη θαηαγξαθεί.  

Δπηπιένλ, φπσο ζε φιεο ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, έηζη θαη ζηνλ ηνκέα ηεο 

θνηλσληθήο νηθνλνκίαο παξακέλεη ζεκαληηθφ ην πξφβιεκα ηεο δηαζθάιηζεο ησλ 

απαηηνχκελσλ ηθαλνηήησλ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ εζηηάδνπλ ζηελ ιήςε απφθαζεο, 

ηελ δεκνθξαηηθή ιεηηνπξγία, ηελ απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία αιιά θαη ζε 

επηρεηξεκαηηθέο ηθαλφηεηεο φπσο ε αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ, ε εξγαζία ζε νκάδα, ε 

ηθαλφηεηα επίιπζεο ζχλζεησλ πξνβιεκάησλ, ε επειημία θαη πξνζαξκνζηηθφηεηα ζε 

πεξηφδνπο θξίζεο, νη ηερληθέο θαη πξαθηηθέο γλψζεηο γηα δηάθνξα ζέκαηα θαη ε 

ηθαλφηεηα νιηζηηθήο πξνζέγγηζεο ζεκάησλ. ηελ ελφηεηα πνπ αθνινπζεί ζα 

πξνζεγγηζηεί ην ζέκα ησλ απαξαίηεησλ επηρεηξεκαηηθψλ ηθαλνηήησλ ηηο νπνίεο ηα 

ζηειέρε απηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ ρξεηάδεηαη λα επηθαηξνπνηνχλ δηα βίνπ. 

 

3. Δπηρεηξεκαηηθέο ηθαλόηεηεο εξγαδνκέλσλ ζε Κνηλσληθέο 

επηρεηξήζεηο: κηα πξόθιεζε πνπ παξακέλεη  αλαμηνπνίεηε 

Δμεηάδνληαο ηελ εηήζηα έθζεζε θαη ην ρέδην Γξάζεο γηα ηελ Αλάπηπμε ηνπ 

Οηθνζπζηήκαηνο ηεο Κνηλσληθήο θαη Αιιειέγγπαο Οηθνλνκίαο 2017-2023 θαζψο θαη 

ηελ εηήζηα έθζεζε ηνπ 2018 ηεο Δηδηθήο Γξακκαηείαο Κνηλσληθήο θαη Αιιειέγγπαο 

Οηθνλνκίαο, δηαπηζηψλεηαη φηη ε εθπαίδεπζε θαη ε επηκφξθσζε ησλ κειψλ ησλ 

θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ θξίλεηαη αλαγθαία γηα ηελ αλάπηπμε ηεο θνηλσληθήο θαη 

αιιειέγγπαο νηθνλνκίαο (Δ.Γ. Κ.ΑΛ.Ο., 2017: 122-124 θαη 2018: 273-296).ην 

ρέδην Γξάζεο ηνπ 2017-2023, ε εθπαίδεπζε, ε θαηάξηηζε, ε πιεξνθφξεζε, ε 

δηθηχσζε θαη ε ζπλεξγαζία αλαδεηθλχνληαη σο βαζηθνί παξάγνληεο γηα ηελ αλάπηπμε 

ηεο Κ.ΑΛ.Ο.. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ζηηο αξκνδηφηεηεο ηεο Δηδηθήο Γξακκαηείαο 

Κ.ΑΛ.Ο. πξνηείλνληαλ ν πξνγξακκαηηζκφο κηαο ζεηξάο εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ ηφζν 

γηα δεκνζίνπο ππαιιήινπο σο ζηειέρε πεξηθεξεηαθψλ Κέληξσλ ηήξημεο Κ.ΑΛ.Ο. 

πξνθεηκέλνπ λα ιεηηνπξγνχλ σο κέληνξεο θαη εληζρπηέο ηνπ ζεζκνχ  θαη ζηήξημεο ησλ 

θνξέσλ ζε ηνπηθφ επίπεδν, φζν θαη ζε ζηειέρε ησλ θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ ή 

δπλεηηθά ζηειέρε, εληζρχνληαο ηελ εθπφλεζε εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ. Η θαηάξηηζε 
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καζεηψλ Λπθείνπ θαη ελειίθσλ ζηηο επηρεηξεκαηηθέο ηθαλφηεηεο απνηειεί έλαλ 

επηπιένλ παξάγνληα γηα ηε δηαζθάιηζε επηρεηξεκαηηθνχ πλεχκαηνο θαη θαηλνηνκίαο. 

Όκσο, ηφζν ε έθζεζε ηνπ 2017 φζν θαη απηή ηνπ 2018, δελ θάλνπλ  αλαθνξά ζηηο 

επηρεηξεκαηηθέο ηθαλφηεηεο ησλ κειψλ θαη πψο απηέο κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ, λα 

επηθαηξνπνηνχληαη δηα βίνπ θαη λα θαηαιήγνπλ ζε καζεζηαθά απνηειέζκαηα πνπ ζα 

βνεζνχλ ηα κέιε θαη ηνπο εξγαδφκελνπο ησλ θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ λα είλαη 

επέιηθηνη, αλζεθηηθνί θαη πξνζαξκφζηκνη ζε πεξηβάιινλ αβεβαηφηεηαο θαη έθηαθησλ 

θξίζεσλ. Αλ θαη νη θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο θαινχληαη λα εξγαζηνχλ ζε έλα ηέηνην 

πεξηβάιινλ φπσο νη ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο, θακία πξφβιεςε δελ γίλεηαη γηα ηελ 

επηκφξθσζε ηνπ δπλακηθνχ ηνπο ζηηο ζχγρξνλεο ηθαλφηεηεο πνπ απαηηνχληαη. 

Η Δπξσπατθή Έλσζε πξνσζεί ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα (entrepreneurship) σο κηα απφ 

ηηο νθηψ βαζηθέο ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο ηεο δηα βίνπ κάζεζεο (Αλαθνίλσζε 

(2006/962/ΔΚ) θαη COM(2018) 24 final) πνπ απεπζχλεηαη ζην ζχλνιν ησλ πνιηηψλ. 

ηηο Αλαθνηλψζεηο απηέο ε επηρεηξεκαηηθφηεηα ηαπηίδεηαη κε ην αίζζεκα 

πξσηνβνπιίαο θαη ηελ ηθαλφηεηα ησλ αηφκσλ λα κεηαηξέπνπλ ηηο ηδέεο ηνπο ζε 

δξάζε, λα είλαη δεκηνπξγηθνί θαη θαηλνηφκνη, λα αλαιακβάλνπλ ξίζθν θαη λα 

κπνξνχλ λα ζρεδηάδνπλ θαη λα δηαρεηξίδνληαη έξγα. Γηα ην ιφγν απηφ πξνηείλεηαη ζην 

πιαίζην ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θάζε καζεηήο λα έρεη ζπκκεηάζρεη ζε κηα 

δξάζε επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζην πιαίζην ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο.  

 

Η θνηλσληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα σο κηα ηθαλφηεηα αμηνπνίεζεο επθαηξηψλ θαη ηδεψλ 

πνπ κεηαζρεκαηίδνπλ θαηαζηάζεηο θαη πξνζδίδνπλ αμία ζηνπο άιινπο κπνξεί λα έρεη 

δηαθνξεηηθέο κνξθέο αλάινγα κε ην είδνο ησλ θνηλσληθψλ  επηρεηξήζεσλ. Σα κέιε 

θαη νη εξγαδφκελνη εθηφο ηνπ φηη αλαπηχζζνπλ ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπο επελδχνπλ 

ζην θνηλσληθφ θαιφ έρνληαο σο θίλεηξν ηελ απαζρφιεζε θαη ζηαδηαθά ηελ απηφ-

νινθιήξσζε πνπ κπνξεί λα δηαζθαιίδεη ε θνηλσληθή πξνζθνξά, ε αλάπηπμε  αμηψλ, 

ε δεκνθξαηηθή ιεηηνπξγία θαη θνηλσληθή ζπκκεηνρή. 

Σν επξσπατθφ πιαίζην αλαθνξάο Entre Comp
1
 νξίδεη ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα σο 

νξηδφληηα ηθαλφηεηα πνπ εθαξκφδεηαη ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο θνηλσληθήο θαη 

επαγγεικαηηθήο δσήο θαη αθνξά είηε άηνκα, ή νκάδεο ή νξγαληζκνχο, δίλνληαο ηελ 

επθαηξία γηα αηνκηθή θαη θνηλσληθή δξάζε θαη επηξξνή ζε άηνκα, νκάδεο θαη 

επξχηεξα ηνπο πνιίηεο.To Entre Comp νξγαλψλεηαη απφ ηξεηο ηνκείο ηθαλνηήησλ πνπ 

αληηθαηνπηξίδνπλ άκεζα ηνλ νξηζκφ ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο σο ηθαλφηεηαο λα 

κεηαηξέπνληαη νη ηδέεο ζε δξάζε θαη λα δεκηνπξγνχλ αμία γηα θάπνηνλ άιιν θαη ηηο 

15 ηθαλφηεηεο πνπ, καδί, απνηεινχλ ηα δνκηθά ζηνηρεία ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο σο 

ραξαθηεξηζηηθή αξκνδηφηεηα θάζε πνιίηε. Οη ζπκβνπιέο θαη νη πεξηγξαθηθνί δείθηεο 

δίλνπλ ηελ δηάζηαζε θαη ην βάζνο ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ, ζέκαηα ζηα 

νπνία απαηηείηαη εκβάζπλζε θαη πξαθηηθή εθαξκνγή. 

 

Πίλαθαο: Ιθαλφηεηέο, ζπκβνπιέο θαη πεξηγξαθηθνί δείθηεο ηεο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο 

 Ιθαλόηεηεο πκβνπιέο Πεξηγξαθηθνί δείθηεο 

 

Ιδ
έε

ο 

θ
α

η 

επ
θ

α
ηξ

ίε

ο 

1.Δληνπηζκφο 

επθαηξηψλ 

Φαληαζία θαη 

δηάγλσζε 

επθαηξηψλ γηα 

δεκηνπξγία αμίαο 

 Έκπλεπζε θαη παξαθίλεζε δπλεηηθψλ 

ελδηαθεξνκέλσλ 

 Τπνζηήξημε γηα ηελ επίηεπμε 

απνηειεζκάησλ 

                                                 
1https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8200&furtherPubs=yes 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8200&furtherPubs=yes
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 Δπίδεημε απνηειεζκαηηθήο 

επηθνηλσλίαο, πεηζνχο, 

δηαπξαγκάηεπζεο θαη εγεζίαο 

2.Γεκηνπξγηθφη

εηα 

Αλάπηπμε 

δεκηνπξγηθψλ θαη 

ζηνρεπκέλσλ ηδεψλ 

 Έλαξμε δηαδηθαζηψλ πνπ δεκηνπξγνχλ 

αμία 

• Αληηκεηψπηζε πξνθιήζεσλ 

• Αλεμαξηεζία ζηελ  εξγαζία θαη δξάζε 

γηα ηελ εθαξκνγή ζηφρσλ, ηήξεζε 

πξνζέζεσλ θαη εθηέιεζε 

πξνγξακκαηηζκνχ 

3.Όξακα Δξγαζία κε βάζε 

ην κειινληηθφ 

φξακα 

 Δθπφλεζε καθξνπξφζεζκσλ θαη 

βξαρππξφζεζκσλ ζηφρσλ 

 Οξηζκφο πξνηεξαηνηήησλ θαη ζρεδίσλ 

δξάζεο 

 Πξνζαξκνγή ζε απξφβιεπηεο αιιαγέο 

4.Δθηίκεζε 

ηδεψλ 

Αμηνπνίεζε ζην 

έπαθξν ηδεψλ θαη 

επθαηξηψλ 

 Λήςε απνθάζεσλ φηαλ ηα 

απνηειέζκαηα είλαη αβέβαηα, νη 

πιεξνθνξίεο είλαη ειιηπείο ή 

δηθνξνχκελεο ή φηαλ ππάξρεη ξίζθν 

απξφζκελσλ απνηειεζκάησλ 

 πκπεξίιεςε ζηε δηαδηθαζία 

δεκηνπξγίαο αμίαο δνθηκψλ γηα ηελ 

κείσζε ησλ θηλδχλσλ 

 Αληηκεηψπηζε ξαγδαίσλ αιιαγψλ κε 

ηαρχηεηα θαη επειημία  

5.Ηζηθή θαη 

βηψζηκε ζθέςε 

Αμηνιφγεζε ησλ 

ζπλεπεηψλ, ησλ 

επηπηψζεσλ ησλ 

ηδεψλ θαη ησλ 

επθαηξηψλ θαη 

δξάζεσλ 

 Αμηνιφγεζε ησλ ηδεψλ πνπ θέξλνπλ 

αμία θαη επηδξνχλ ζηελ νκάδα ζηφρν, 

ηελ αγνξά, ηελ θνηλσλία θαη ην 

πεξηβάιινλ 

 Αλαζθφπεζε ηνπ βαζκνχ βηψζηκσλ, 

καθξνπξφζεζκσλ θνηλσληθψλ θαη 

πνιηηηζηηθψλ ζηφρσλ θαη επηιεγκέλνπ 

ζρεδίνπ δξάζεο Αλαινγηζηείηε ην 

πφζν βηψζηκνη καθξνπξφζεζκνη 

θνηλσληθνί 

 Τπεχζπλε δξάζε 

Π
ό
ξ

ν
η 

6.Απηνγλσζία 

θαη απηφ-

απνηειεζκαηηθ

φηεηα 

Πίζηε ζηνλ εαπηφ 

θαη ζπλέρηζε ηεο 

πξνζπάζεηαο απηφ 

αλάπηπμεο 

 Δληνπηζκφο αλαγθψλ, θηινδνμηψλ θαη 

επηζπκηψλ γηα  βξαρππξφζεζκα, 

κεζνπξφζεζκα θαη καθξνπξφζεζκα 

δηαζηήκαηα 

 Πξνζδηνξηζκφο θαη αμηνιφγεζε 

δπλαηψλ θαη αδχλαησλ ζεκείσλ ηνπ 

αηφκνπ θαη ηεο νκάδαο 

 Πίζηε ζηελ ηθαλφηεηά γηα επεξεαζκφ 

ησλ γεγνλφησλ, παξά ηελ 

αβεβαηφηεηα θαη ηηο πξνζσξηλέο 

απνηπρίεο 

7.Κίλεηξα θαη Δπηκνλή ζηνλ  Απνθαζηζηηθφηεηα ζηελ κεηαηξνπή 
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επηκνλή ζηφρν θαη φρη 

παξαίηεζε 

 

ηδεψλ ζε πξάμε θαη ηθαλνπνίεζε 

αλαγθψλ 

 Τπνκνλή θαη ζπλέρηζε ησλ 

πξνζπαζεηψλ γηα επηηπρία 

καθξνπξφζεζκσλ ζηφρσλ ζε αηνκηθφ 

ή νκαδηθφ επίπεδν 

 Αλζεθηηθφηεηα ζηελ πίεζε, ηα 

πξνβιήκαηα θαη ηηο απνηπρίεο 

 

8.Δλεξγνπνίεζ

ε πφξσλ 

 

πγθέληξσζε θαη 

δηαρείξηζε 

απαηηνχκελσλ 

πφξσλ 

 πγθέληξσζε θαη δηαρείξηζε άπισλ 

θαη  ςεθηαθψλ πφξσλ πνπ απαηηνχληαη 

γηα λα κεηαηξαπνχλ νη ηδέεο ζε δξάζε 

 Αμηνπνίεζε ζην έπαθξν ησλ πφξσλ 

 Απφθηεζε θαη δηαρείξηζε ηθαλνηήησλ 

πνπ απαηηνχληαη ζε νπνηνδήπνηε 

ζηάδην, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ηερληθψλ, λνκηθψλ, θνξνινγηθψλ θαη 

ςεθηαθψλ ηθαλνηήησλ 

9. Οηθνλνκηθή 

θαη Λνγηζηηθή 

εθπαίδεπζε 

 

Αλάπηπμε 

ινγηζηηθψλ θαη 

νηθνλνκηθψλ 

γλψζεσλ 

 Δθηίκεζε θφζηνπο κεηαηξνπήο κηαο 

ηδέαο ζε πξάμε θαη δεκηνπξγία αμίαο 

 ρεδηαζκφο θαη εθαξκνγή 

αμηνινγήζεσλ ησλ νηθνλνκηθψλ 

απνθάζεσλ  

 Γηαρείξηζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο κε 

ηξφπν ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη 

βησζηκφηεηα θαη ε αμίαο  πνπ 

αλαπηχζζεηαη κπνξεί λα δηαξθέζεη 

καθξνπξφζεζκα 

10.Δλεξγνπνίε

ζε άιισλ 

 

Έκπλεπζε θαη ζπ 

ζηξάηεπζε άιισλ 
 Έκπλεπζε θαη ελεξγνπνίεζε 

ελδηαθεξνκέλσλ  

 Αλαδήηεζε ππνζηήξημεο γηα ηελ 

επίηεπμε απνηειεζκάησλ 

   Απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία, πεηζψ, 

δηαπξαγκάηεπζε θαη εγεζία 


ε 

δ
ξ

ά
ζ

ε
 

11. Αλάιεςε 

πξσηνβνπιίαο 

Πξαγκαηνπνίεζε, 

πξάμε 
 Έλαξμε δηαδηθαζηψλ  πνπ δεκηνπξγνχλ 

αμία 

 Αληηκεηψπηζε πξνθιήζεσλ 

  Απηφλνκε δξάζε γηα ηελ επίηεπμε 

ζηφρσλ, ηήξεζε πξνζέζεσλ θαη 

εθηέιεζε πξνγξακκαηηζκέλσλ 

εξγαζηψλ 

12.Πξνγξακκα

ηηζκφο θαη 

δηνίθεζε 

Πξνηεξαηνπνίεο 

ε/θαη 

παξαθνινχζεζε 

 

 Δθπφλεζε καθξνπξφζεζκσλ, 

κεζνπξφζεζκσλ θαη βξαρππξφζεζκσλ 

ζηφρσλ 

 Οξηζκφο πξνηεξαηνηήησλ θαη 

εθπφλεζε ζρεδίσλ δξάζεο 

 Πξνζαξκνγή ζε απξφβιεπηεο αιιαγέο 

13.Αληηκεηψπη

ζε 

Λήςε απνθάζεσλ 

ζε πεξηβάιινλ 
 Λήςε απνθάζεσλ ζε πεξηφδνπο 

αβεβαηφηεηαο, ειιηπνχο ελεκέξσζεο 
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αβεβαηφηεηαο, 

αζάθεηαο, 

θηλδχλνπ 

αβεβαηφηεηαο 

αζάθεηαο θαη 

θηλδχλνπ 

θαη φηαλ ππάξρεη ξίζθν εμαηηίαο 

ειιηπνχο πιεξνθφξεζεο 

  Γνκεκέλνη ηξφπνη πηινηηθψλ 

εθαξκνγψλ γηα ηελ κείσζε ησλ 

θηλδχλσλ απνηπρίαο θαηά ηελ 

δεκηνπξγία αμίαο 

 Αληηκεηψπηζε θαηαζηάζεσλ πνπ 

αιιάδνπλ ξαγδαία κε ηαρχηεηα θαη 

επειημία 

14.Δξγαζία κε 

άιινπο, ζε 

νκάδεο 

πγθξφηεζε 

νκάδσλ, 

ζπλεξγαζία θαη 

δηθηχσζε 

 Αλάπηπμε δξάζεσλ 

πξνζαλαηνιηζκέλσλ ζε πξάμε 

 Γηθηχσζε 

Δπίιπζε ζπγθξνχζεσλ θαη 

αληηκεηψπηζε αληαγσληζκνχ 

15.Μάζεζε 

κέζα απφ ηελ 

εκπεηξία 

Μάζεζε κε ηελ 

πξάμε 
 Αμηνπνίεζε νπνηαδήπνηε 

πξσηνβνπιίαο γηα ηε δεκηνπξγία αμίαο 

σο επθαηξία κάζεζεο 

 Λεηηνπξγία θαη κάζεζε ζε νκάδεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ νκφηηκσλ θαη 

ζπκβνχισλ 

 Μάζεζε απφ ηηο επηηπρίεο θαη ηα ιάζε 

 

Πεγή: Entre Compconceptual model: 

file:///C:/Users/MigroMedia/Downloads/LFNA27939ENN.en.pdf (16.5.2020), 

Μεηάθξαζε θαη πξνζαξκνγή απφ ηα αγγιηθά 

 

Απηέο νη ηθαλφηεηεο θαη ε αλάιπζή ηνπο επηηξέπνπλ ζηα κέιε θαη ηνπο εξγαδφκελνπο 

ζε θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο λα εξγάδνληαη ζε νκάδεο, λα παίξλνπλ πξσηνβνπιίεο, λα 

θαηλνηνκνχλ, λα είλαη επέιηθηνη θαη αλζεθηηθνί, λα πξνζαξκφδνληαη ζηηο εμειίμεηο θαη 

αιιαγέο θαη λα δεκηνπξγνχλ αμία θαη επηξξνή ζηνλ ηνκέα δξαζηεξηνπνίεζεο ηνπο. 

Όκσο απηέο ρξεηάδεηαη λα αλαπηχζζνληαη θαη λα επηθαηξνπνηνχληαη αλάινγα κε ηελ 

νκάδα ζηφρν θάζε θνξά, ηφζν απφ ηελ Δηδηθή Γξακκαηεία γηα ηελ Κ.ΑΛ.Ο. φζν θαη 

απφ ηα πεξηθεξεηαθά Κέληξα ηήξημεο, απφ ηα Γίθηπα ηεο Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο 

φζν θαη απφ ηηο ίδηεο ηηο θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο πξνθεηκέλνπ λα επηηπγράλεηαη ε 

αλάπηπμε επηρεηξεκαηηθήο λννηξνπίαο θαη ν κεηαζρεκαηηζκφο ησλ ζηάζεσλ θαη 

ζπκπεξηθνξψλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζε απηέο. 

 

Αληί επηιόγνπ: ε κεηαζρεκαηίδνπζα κάζεζε θιεηδί ζηελ πξνζπάζεηα 

εμέιημεο θαη κεηαζρεκαηηζκνύ  ησλ θνηλσληθώλ επηρεηξήζεσλ ζ΄ έλα 

πεξηβάιινλ VUCA
2
. 

Η αλαζεψξεζε αληηιήςεσλ φπσο εθθξάζηεθε απφ ηνλ Mezirow (2007) κε θξηηηθφ 

ζηνραζκφ θαη αμηνιφγεζε ηεο εγθπξφηεηαο πξφηεξσλ παξαδνρψλ, ε επαλεξκελεία κε 

βάζε λέεο πξνζδνθίεο, απνηειεί κεραληζκφ πξνζαξκνγήο ζε λέα δεδνκέλα θαη 

δεκηνπξγεί  θνπιηνχξα ζπλερνχο παξαγσγήο λέαο γλψζεο. Η αλάιεςε ξίζθνπ κε ηελ 

αλαζεψξεζε δπζιεηηνπξγηθψλ θαηαζηάζεσλ παξέρεη ηελ επθαηξία λα αλαπηπρζνχλ 

                                                 
2
VUCA: από ηα απχικά ηων λέξεων, Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity(HBR, 

2014).https://hbr.org/2014/01/what-vuca-really-means-for-you 

file:///C:\Users\MigroMedia\Downloads\LFNA27939ENN.en.pdf
https://hbr.org/2014/01/what-vuca-really-means-for-you
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θαηλνηνκίεο θαη λα κεηαηξαπνχλ ελδερφκελα ιάζε ζε επηηπρίεο κέζσ δηαδηθαζηψλ 

αμηνιφγεζεο, αλαζηνραζκνχ θαη εκπεξηζηαησκέλεο αλάιπζεο κε ζηφρν ηελ 

απηνβειηίσζε, ηελ αλάπηπμε ηεο θνηλσληθήο επηρείξεζεο θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζ’ απηή.  

Η πξνζσπηθή αλάπηπμε, ε αλάπηπμε επηρεηξεκαηηθψλ ηθαλνηήησλ, ε νηθνδφκεζε 

απηνπεπνίζεζεο, ν ζρεδηαζκφο λένπ πιάλνπ δξάζεο, ε δνθηκή λέσλ ξφισλ, ε 

παξαγσγή αμίαο γηα ηνπο άιινπο, απαηηνχλ ηελ δηεξεχλεζε παξσρεκέλσλ θαη 

δπζιεηηνπξγηθψλ πεπνηζήζεσλ, αληηιήςεσλ θαη ηξφπσλ ζπκπεξηθνξάο ζην πιαίζην 

ησλ θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ. Σα δέθα ζηάδηα κεηαζρεκαηηζκνχ ηνπ Mezirow 

(2007) πνπ μεθηλνχλ κε ην «απνπξνζαλαηνιηζηηθφ δίιεκκα», ην ηπραίν γεγνλφο πνπ 

πξνθαιεί ηελ αιιαγή ιεηηνπξγψληαο σο θαηαιχηεο, «ηελ απηνεμέηαζε ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ», «ηελ θξηηηθή απνηίκεζε», ην ζρεδηαζκφ λένπ πξνγξάκκαηνο 

δξάζεο», «ηελ απφθηεζε ηθαλνηήησλ» γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ θαη ηαπηφρξνλα «ηελ 

δνθηκαζηηθή εθαξκνγή ηνπ» κε βάζε ηηο λέεο επηθξαηνχζεο ζπλζήθεο απνηεινχλ 

απνηειεζκαηηθή καζεζηαθή πξνζέγγηζε ζε έλαλ VUCAθφζκν. Έλαλ θφζκν πνπ 

ραξαθηεξίδεηαη απφ κεηαβιεηφηεηα, αβεβαηφηεηα, πνιππινθφηεηα θαη απαηηεί 

αλζεθηηθφηεηα θαη αλάπηπμε επηρεηξεκαηηθψλ ηθαλνηήησλ ζε ηέηνην βαζκφ ψζηε φια 

ηα κέιε θαη νη εξγαδφκελνί ησλ θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ λα ζπλεηδεηνπνηνχλ άκεζα 

ηελ λέα πξαγκαηηθφηεηα, λα απνθηνχλ επηρεηξεκαηηθέο ηθαλφηεηεο ιεηηνπξγψληαο ζην 

πιαίζην νκάδαο θαη αιιεινεπηδξψληαο κεηαμχ ηνπο ψζηε φινη θαη φιεο ζπιινγηθά λα 

ηνικνχλ, λα θαηλνηνκνχλ θαη λα εζηηάδνπλ ζηελ παξαγσγή θνηλσληθήο αμίαο κε 

ζηνραζηηθφ δηάινγν γηα λέα ζεκαζηνδφηεζε ησλ εκπεηξηψλ, εζηθή ζπκπεξηθνξά θαη 

δηα βίνπ αλάπηπμε ηθαλνηήησλ.  

Σν επξσπατθφ πιαίζην αλαθνξάο Entre Comp απνηειεί έλα νινθιεξσκέλν ζρέδην 

ηθαλνηήησλ πνπ κπνξεί λα απνηειέζεη ηε βάζε γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ κειψλ, ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαη ησλ εζεινληψλ ησλ θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ. Η εθπαίδεπζε απηή 

ζα έρεη ζεκαληηθά απνηειέζκαηα ζηελ βησζηκφηεηα θαη απνδνηηθφηεηα ησλ 

παξαγφκελσλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ. Σν αλζξψπηλν δπλακηθφ απνηειεί ην 

αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ησλ θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ε κεηαζρεκαηηζηηθή 

κάζεζε θαζψο θαη ε πιάηπλζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ηθαλνηήησλ ηνπο ζα ζπκβάιεη 

ζηελ δέζκεπζε, δηεπξπκέλε γλψζε θαη παξαγσγηθή ηθαλφηεηα ηνπο ζε πεξηφδνπο 

θξίζεο.  

Ο ξφινο ηεο Δηδηθήο Γξακκαηείαο Κ.ΑΛ.Ο. , αιιά θαη ησλ ζεκαηηθψλ δηθηχσλ θαη 

ησλ θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ, ρξεηάδεηαη λα εζηηάζεη ζην ηξίπηπρν 

«κεηαζρεκαηηζηηθή κάζεζε», «επηρεηξεκαηηθέο ηθαλφηεηεο», «αλζξψπηλν δπλακηθφ» 

κε ζηφρν λα κεηαηξέςεη ηηο θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο ζε «Οξγαληζκνχο κάζεζεο» 

(Senge, 1990.  Argyris & Schön,1996.  Marsick & Watkins,2003). Οξγαληζκνχο 

Μάζεζεο πνπ παξέρνπλ δπλαηφηεηεο ζην πξνζσπηθφ ηνπο λα βειηηψλνπλ ζπλερψο ηηο 

γλψζεηο ηνπο, λα αλαπηχζζνπλ θαη λα εθαξκφδνπλ λέεο ηδέεο, λα αληηιακβάλνληαη 

νιηζηηθά θαη λα δξνπλ ζπιινγηθά ψζηε θαη ηφζν ηα άηνκα φζν θαη νη ίδηεο νη 

επηρεηξήζεηο λα κεηαζρεκαηίδνληαη θαη λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο ζχγρξνλεο 

πξνθιήζεηο. 
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