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• Η Διασυνοριακή Περιοχή περιλαμβάνει μερικές από τις πιο
υποβαθμισμένες και απομονωμένες κοινότητες και των δύο
χωρών, όπως εκδηλώνεται από την αύξηση των ποσοστών
φτώχειας και τα υψηλά ποσοστά ανεργίας, ως συνέπεια
αυτής της ανεργίας στην αγορά εργασίας, η περιοχή
παρουσιάζει τάσεις αποδυνάμωσης.

• Η επικρατούσα οικονομική ύφεση και η δημοσιονομική κρίση
και στις δύο πλευρές των συνόρων έχουν εντείνει περαιτέρω
την αποεπένδυση του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα στις
κοινωνικές υπηρεσίες, αποδυναμώνοντας περαιτέρω την
υλοποίηση και τη βιωσιμότητα της πολιτικής κοινωνικής



• Επίσης, τα χαρακτηριστικά του συστήματος παραγωγής σε 
συνδυασμό με τα χαμηλά επίπεδα εκπαίδευσης και η 
αναντιστοιχία μεταξύ ζήτησης και προσφοράς εργασίας 
οδήγησαν σε υψηλή ανεργία (κυρίως στο ελληνικό τμήμα), 
φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό. 

• Οι κοινωνικές επιχειρήσεις αποτελούν σημαντικό κινητήριο 
μοχλό ανάπτυξης ένα βασικό ρόλο στην αντιμετώπιση των 
σημερινών οικονομικών και περιβαλλοντικών προκλήσεων, 
σύμφωνα με έκθεση που δημοσίευσε η Επιτροπή της ΕΕ. 



• Η κοινωνική επιχειρηματικότητα έχει αποδειχθεί σε
ευρωπαϊκό επίπεδο για να μετριάσει τα εμπόδια στην είσοδο
στην αγορά εργασίας και τα εμπόδια παροχής κοινωνικών
υπηρεσιών σε ειδικές πληθυσμιακές ομάδες , προβλήματα
που υπάρχουν τόσο στην περιοχή του επιλέξιμου
προγράμματος.

• Υπάρχει κοινή ανάγκη για τοπικές δράσεις και πρωτοβουλίες
για την παροχή ευκαιριών για κοινωνικούς επιχειρηματίες να
εισέλθουν στην αγορά και για αναζήτηση εξειδικευμένων
αγορών και εμπορικών δυνατοτήτων.



• Η κοινωνική επιχείρηση ως έννοια ορίζεται ως μια
επιχείρηση της οποίας σκοπός είναι να επιλύσει τα κοινωνικά
προβλήματα με οικονομικά βιώσιμο τρόπο.

• Οι κοινωνικές επιχειρήσεις στους περισσότερους τομείς τους
λειτουργούν όπως και οι κλασσικές επιχειρήσεις που
αποσκοπούν κυρίως στο κέρδος.

• Δεδομένου, όμως, ότι ο κοινωνικός αντίκτυπος είναι ο
πρωταρχικός σκοπός μιας κοινωνικής επιχείρησης, η βασική
διαφορά έγκειται στο γεγονός πως τα κέρδη που
αποκομίζονται από την επιχειρηματική δραστηριότητα, είτε
επανεπενδύονται στην ίδια την επιχείρηση (δηλαδή τα
μερίσματα δεν καταβάλλονται στους ιδιοκτήτες) είτε
χρησιμοποιούνται για την εκκίνηση νέων κοινωνικών
επιχειρήσεων με σκοπό να αυξηθεί ο αντίκτυπος της
οργάνωσης

Τι είναι η κοινωνική επιχειρηματικότητα;



Γενικός στόχος 

• Η εξειδίκευση  νέων γνώσεων 

• Η ευαισθητοποίηση των ανθρώπων στην Διασυνοριακή 
Περιοχής

• Η πλήρης κατανόηση των συνθηκών υπό τις οποίες ξεκινά η 
κοινωνική επιχειρηματικότητα, αναπτύσσεται και μπορεί να 
συμβάλει αποτελεσματικά και αποτελεσματικά στην βιώσιμη 
αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων. 



• Ο Κοινωνικός Επιχειρηματίας (ΚΕ):

• Εκμεταλλεύεται τις ευκαιρίες να αλλάξει τα συστήματα,

• Δημιουργεί λύσεις που αλλάζουν την Κοινωνία προς το 
καλύτερο,

• Εφευρίσκει νέες προσεγγίσεις σε υπάρχουσες δομές & 
συστήματα

• Δημιουργεί Κοινωνικά μοντέλα, μεταφέροντας την εμπειρία 
του και την γνώση στην Κοινότητα των ΚΕ.




