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Στρογγυλή Τράπεζα_18 Νοεμβρίου 2018 

Πρακτικά 
 

I. Πρακτικά 

Την έναρξη της στρογγυλής τράπεζας κήρυξε ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δράμας,  κ. Στέφανος 

Γεωργιάδης, ως εκπρόσωπος του δικαιούχου 4 του έργου. 

Ο κ. Γεωργιάδης αφού καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους ανέφερε ότι στη διάρκεια της τεχνικής 

αυτής συνάντησης θα διερευνηθεί το ενδιαφέρον για την περαιτέρω επέκταση των κοινωνικών 

επιχειρήσεων της Δράμας, θα παρουσιαστούν καλές πρακτικές όπως εγκρίθηκαν από την πιο 

πρόσφατη συνέλευση των εταίρων που πραγματοποιήθηκε στο Επιμελητήριο της Ξάνθης τον 

Ιούνιο του 2018, θα γίνει εκτενής αναφορά στα προβλήματα του κλάδου και θα προταθούν 

ενδεδειγμένες λύσεις. 

Ακολούθησε η πρώτη παρουσίαση από την κα Ιώ Χατζηβαρύτη, Σύμβουλο του προγράμματος για 

το έργο, η οποία ξεκίνησε την ομιλία της με αναφορά στην κυριαρχούσα  δυσμενή οικονομική 

συγκυρία και χρηματοοικονομική κρίση κατά μήκος και των δύο πλευρών των συνόρων που έχει 

ως αποτέλεσμα την μείωση των επενδύσεων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στις κοινωνικές 

υπηρεσίες. Παράλληλα,  έχει μειώσει τις δυνατότητες συνεργασίας  στην διασυνοριακή περιοχή με 

αρνητική επίπτωση στην προσπάθεια καταπολέμησης της φτώχειας και του κοινωνικού 

αποκλεισμού. Τα χαρακτηριστικά του παραγωγικού συστήματος που συνδυάζουν το χαμηλό 

επίπεδο εκπαίδευσης και το αρνητικό ισοζύγιο προσφοράς και ζήτησης εργασίας οδήγησαν σε 

υψηλά ποσοστά ανεργίας (κυρίως στην Ελλάδα), φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό.  

Υπό αυτές τις συνθήκες όπως ανέφερε η κα Χατζηβαρύτη, οι κοινωνικές επιχειρήσεις είναι ένα 

σημαντικό κίνητρο για την συνολική ανάπτυξη της περιοχής και παίζει μεγάλο ρόλο στην 

αντιμετώπιση οικονομικών και περιβαλλοντικών προκλήσεων, σύμφωνα με σχετικό άρθρο της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει στον όρο «κοινωνική 

επιχείρηση» το ακόλουθο περιεχόμενο: « Κοινωνική επιχείρηση είναι ένας φορέας της κοινωνικής 

οικονομίας, του οποίου πρωταρχικός στόχος είναι όχι η δημιουργία κερδών για τους ιδιοκτήτες ή  
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τους εταίρους της αλλά η ύπαρξη θετικού κοινωνικού αντίκτυπου. Δραστηριοποιείται στην αγορά 

παρέχοντας αγαθά και υπηρεσίες µε επιχειρηματικό και καινοτόμο τρόπο, και χρησιμοποιεί τα 

κέρδη κυρίως για κοινωνικούς σκοπούς. Υπόκειται σε υπεύθυνη και διαφανή διαχείριση, ιδίως 

ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή εργαζομένων, καταναλωτών και παραγόντων που επηρεάζονται από 

τις εµπορικές της δραστηριότητες» (Social Business Initiative, Οκτώβριος 2011).  

Συνέχισε η κα Χατζηβαρύτη υπογραμμίζοντας ότι η έννοια της κοινωνικής επιχείρησης συγχέεται 

µε τους παραδοσιακούς οργανισμούς κοινωνικής οικονομίας και διατρέχει διάφορες νοµικές 

µορφές, καθώς µια οντότητα που λειτουργεί ως κοινωνική επιχείρηση µπορεί να επιλέξει να 

καταχωρηθεί ως ένωση, συνεταιρισµός, φιλανθρωπικό ίδρυµα κτλ., ως ιδιωτική επιχείρηση ή µε 

µια από τις ειδικές µορφές που δημιουργήθηκαν τα τελευταία χρόνια στο πλαίσιο των εθνικών 

νομοθεσιών. Εκείνο που διακρίνει τις κοινωνικές επιχειρήσεις από τις παραδοσιακές ενώσεις ή τα 

φιλανθρωπικά ιδρύµατα είναι ότι κερδίζουν σηµαντικό ποσοστό του εισοδήµατός τους µέσω 

εµπορικών συναλλαγών, αντί να εξαρτώνται από επιχορηγήσεις ή δωρεές. 

Έπειτα η ομιλήτρια εστίασε στο έργο ‘Social Forces’ που αφορά  σε μια εκτενή διασυνοριακή 

περιοχή και περιλαμβάνει μερικές από τις πιο απομονωμένες κοινότητες και των δυο χωρών, 

Ελλάδας και Βουλγαρίας. Περιοχές που χαρακτηρίζονται από αυξημένα ποσοστά φτώχειας και 

ανεργίας. Ενώ λοιπόν οι παραδοσιακοί οργανισµοί κοινωνικής οικονομίας (π.χ. συνεταιρισµοί και 

ενώσεις) έχουν σε γενικές γραµµές συσταθεί ως οργανισµοί µε έναν µόνο τύπο παραγόντων, 

πολλές κοινωνικές επιχειρήσεις περικλείουν συνδυασµό διαφορετικών τύπων ενδιαφερόμενων 

µερών στο σύνολο των µελών τους ή στις δοµές λήψης αποφάσεων. Αυτό το χαρακτηριστικό, 

μολονότι σχεδιάστηκε για την προώθηση της συµµετοχής όλων των ενδιαφερόµενων πολιτών, δεν 

αναιρεί το ενδεχόµενο χαρισµατικοί ηγέτες να διαδραµατίσουν κεντρικό ρόλο στην ίδρυση και την 

ανάπτυξη της επιχείρησης. Παράλληλα, όµως, η ύπαρξη µιας ποικιλόµορφης οµάδας, της οποίας 

τα µέλη είναι υπεύθυνα για την επιδίωξη του σκοπού γενικού συμφέροντος που έχει καθοριστεί 

από την κοινωνική επιχείρηση, εξασφαλίζει την επιβίωση της πρωτοβουλίας µετά το πέρας της 

εµπλοκής των ηγετών. Ως συνέπεια αυτού του διαχωρισμού της εργασιακής αγοράς, το έργο 
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παραθέτει κάποιες ιδέες κοινωνικών επιχειρήσεων που συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της 

μείωσης του πληθυσμού στα σύνορα μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας.  

 

Στην συνέχεια η ομιλήτρια αναφέρθηκε σε επιτυχημένα παραδείγματα Κοινωνικών Επιχειρήσεων 

την περιοχής όπως η Ηλιοδώρα Κοιν.Επ. Η Ηλιορώρα αποτελεί μια επιτυχημένε Κοιν. ΕΠ της 

οποίας τα μέλη δημιουργούν χειροποίητα προϊόντα, από επιλεγμένες πρώτες ύλες, ακολουθώντας 

παραδοσιακές μεθόδους μεταποίησης για κάθε προϊόν και δίνοντας έμφαση στην ποιότητα. 

Δραστηριοποιείται στην Δράμα ενώ έχει κατορθώσει να μπει δυναμικά στην εθνική αγορά.  

Ένα ακόμη παράδειγμα κοινωνικής επιχειρηματικότητας, που μπορεί να αναπτυχθεί στη Δράμα, 

σύμφωνα με την κα Χατζηβαρύτη, είναι αυτό της δημιουργίας Ενώσεων. Με τον όρο ‘Ένωση’ 

περιγράφεται µια οµάδα ανθρώπων που συμπράττουν για κάποιο συγκεκριμένο σκοπό 

(πολιτιστικής, ψυχαγωγικής, κοινωνικής ή οικονομικής φύσεως) και δημιουργούν µια µόνιµη 

οργάνωση για την επίτευξή του. Οι ενώσεις µπορούν να είναι τυπικές, µε κανόνες, καταστατικό και 

προϋποθέσεις συµµετοχής, ή άτυπες συσσωματώσεις χωρίς καθορισμένη δοµή.  

Οι ενώσεις όπως εξήγησε η κα Χατζηβαρύτη αποτελούν παλαιότερη µορφή οργανισµού 

κοινωνικής οικονομίας: άρχισαν να εµφανίζονται στην Ευρώπη µε την εµπέδωση της δηµοκρατίας, 

και σε πολλές χώρες συνεισέφεραν, µε το έργο και τις προσπάθειες ευαισθητοποίησης που 

κατέβαλαν, στη γέννηση του συστήµατος πρόνοιας ή στη σηµαντική βελτίωση της κάλυψής του. 

Συγκερκιμένα, περιλαµβάνουν τόσο οργανώσεις υπεράσπισης ανθρώπων και οµάδων, όσο και 

µορφές ελεύθερης ένωσης ατόµων µε γνώµονα κάποιο κοινό συµφέρον. Κάποιες από αυτές 

εξελίσσονται σε επιχειρήσεις αφιερωμένες στην παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών, χωρίς το 

κέρδος να είναι ο θεμελιώδης σκοπός τους. Οι ενώσεις µπορούν να είναι οργανισµοί είτε γενικού 

συμφέροντος (όπου η κατηγορία των δικαιούχων διαφέρει από εκείνη των υπευθύνων) είτε 

αµοιβαίου συµφέροντος (όπου η αλληλεγγύη στο εσωτερικό µιας κατηγορίας είναι αποφασιστικής 

σηµασίας). Τέλος, οι οργανισµοί αυτοί διαθέτουν ευρύ φάσµα ονοµασιών ανάλογα µε το εθνικό 

πλαίσιο, όπως: ενώσεις, µη κερδοσκοπικοί οργανισµοί, εθελοντικές οργανώσεις, µη κυβερνητικές 

οργανώσεις κ.ο.κ. 
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Ακολούθησε η παρουσίαση της Ευρωπαϊκής στρατηγικής από την κα Ε. Πολυτάρχηη οποία 
επιχείρησε να κάνει μια εισαγωγή στην στρατηγική για την Οικοδόμηση ενός οικοσυστήματος για 
την προώθηση των κοινωνικών επιχειρήσεων στο επίκεντρο της κοινωνικής οικονομίας και την 
κοινωνικής καινοτομίας (Η σχετική μελέτη της Commission διαμοιράστηκε και στους 
παρευρισκόμενους). Αναφέρθηκε στην δήλωση του Στρασβούργου1,  όπου πάνω από 2.000 
εμπλεκόμενοι, μεταξύ των οποίων φορείς χάραξης πολιτικής, κοινωνικοί επιχειρηματίες και 
υποστηρικτές κοινωνικών επιχειρήσεων, που εκπροσωπούσαν την πλούσια πολυμορφία της 
κοινωνικής οικονομίας στην Ευρώπη, επιβεβαίωσαν ότι οι κοινωνικές επιχειρήσεις πρέπει να παίξουν 
σημαντικότερο ρόλο στο μέλλον της Ευρώπης, ενώ παράλληλα εντόπισαν νέες ιδέες και μέτρα ώστε να 
απελευθερωθούν οι δυνατότητές τους να προωθήσουν έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη. Καθώς και στην δήλωση του Μιλάνου2 της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής 
Επιτροπής, περί δράσης που πρέπει να αναληφθεί σε επίπεδο ΕΕ, κατάρτισε μια σειρά προτάσεων και 
γενικών συστάσεων για αποτελεσματική στήριξη στην κοινωνική καινοτομία και την πολιτική 
κοινωνικών επενδύσεων. Συγκεκριμένα, η δήλωση αναφέρει ότι το κράτος και οι δημόσιες αρχές 
γενικά έχουν την τελική ευθύνη για την εξασφάλιση ισότιμης και καθολικής πρόσβασης των πολιτών 
σε υψηλό επίπεδο ευημερίας, και ότι δευτερογενείς παροχές είναι κατά κανόνα συμπληρωματική 
προσθήκη προς τις πρωτογενείς παροχές που βασίζονται στο κράτος, όχι την αντικατάστασή τους.   
 

Τέλος η κα Πολυτάρχη ανέφερε το ψήφισμα που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2015  και 
τόνισε το ρόλο της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της κοινωνικής καινοτομίας στην 
καταπολέμηση της ανεργίας καθώς και τον Οδικό Χάρτη της λουξεμβουργιανής Προεδρίας για την 
προώθηση των επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας στην Ευρώπη  που εστιάζει ιδιαίτερα στην 
ανάπτυξη των επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας, ενώ παράλληλα υπογραμμίζει τη σημασία 
ενός ολοκληρωμένου «οικοσυστήματος» για την κοινωνική οικονομία στην Ευρώπη. Δίνει 
ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη να αναπτυχθεί ένα κατάλληλο δημοσιονομικό οικοσύστημα ικανό 
να παρέχει αποτελεσματική στήριξη στην κοινωνική καινοτομία. 
 
Έπειτα η κα Χατζηβαρύτη έδωσε τον λόγο στους παρευρισκόμενους για να μοιραστούν την 
εμπειρία τους από την λειτουργία κοινωνικών επιχειρήσεων στην περιοχή να αναφερθούν στα 
προβλήματα και να κάνουν προτάσεις για την επίλυση αυτών. Στην συζήτηση ακούστηκαν τα 
παρακάτω: 
 
Προβλήματα 
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• Η συντριπτική πλειονότητα των παρευρισκομένων υποστήριξε ότι δεν υπάρχουν καθόλου ή 
δεν είναι σημαντικά τα όποια φορολογικά και άλλα κίνητρα στο πεδίο των ΜΚΟ/ 
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών  

• Η ατελείωτη γραφειοκρατία 

• Η ανάγκη για ένταξη σε χρηματοδοτικά εργαλεία ως επιλέξιμοι φορείς χρηματοδότησης 
 
Προτάσεις 
 

• Χρειάζεται ακόμη αρκετή προσπάθεια, τόσο από την πλευρά της Πολιτείας, όσο και από 
την πλευρά της Κοινωνίας των Πολιτών, ώστε να διαμορφωθεί ένα αποτελεσματικό 
πλαίσιο υποστήριξης των κοινωνικών επιχειρήσεων. Θα χρειαστεί προσπάθεια για την 
άρση των διοικητικών εμποδίων, για τη δημιουργία δομών συμβουλευτικής καθοδήγησης 
των κοινωνικών επιχειρηματιών, αλλά για την ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών σχετικά 
με τα οφέλη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. 

• Εκπαίδευση σε καινοτόμες τεχνικές digital marketing, διαχείριση ανθρώπινων πόρων και 
αποτελεσματική διοίκηση των επιχειρήσεων 

• Δικτύωση με φορείς του δημοσίου με σκοπό την δημιουργία πάγιων συνεργασιών για 
κάλυψη πάγιων και διαρκών αναγκών των Δήμων. 

• Το Επιμελητήριο θα πρέπει να στηρίξει με πρωτοβουλίες όπως το έργο Social Forces, την 
ανάπτυξη του θεσμού της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας. Έτσι μπορεί να μεταφερθεί η 
απαραίτητη γνώση και εμπειρία όσον αφορά την οργάνωση και λειτουργία 
επιχειρηματικών δομών. Μπορεί επίσης να αναπτυχθεί ένα δίκτυο ενημέρωσης, 
ευαισθητοποίησης και υποστήριξης σε επίπεδο τοπικών κοινωνιών. 

 

Μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης, η κα Χατζηβαρύτη ευχαρίστησε όλους τους 

παρευρισκόμενους για τον χρόνο που διέθεσαν για να συμμετάσχουν στη στρογγυλή τράπεζα και 

ανέφερε ότι η διάθεση για υποστήριξη των κοινωνικών επιχειρήσεων από πλευράς Επιμελητηρίου 

σίγουρα υπάρχει και ότι μέσα από τη σημερινή διοργάνωση – και άλλες που θα ακολουθήσουν – 

θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε το θέμα διεξοδικά, να αναζητήσουμε πεδία συνεργασίας 

και τρόπους, οι οποίοι θα μας επιτρέψουν να στηρίξουμε την ανάπτυξη της κοινωνικής 

επιχειρηματικότητας στην περιοχή. Το έργο Social Forces είναι μια προσπάθεια από την οποία 

έχουμε όλοι να κερδίσουμε. Μια προσπάθεια που μπορεί να βοηθήσει να εξελιχθούμε και αξίζει  



                 ROUND TABLE  

          ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
 

 

 Επιμελητήριο Δράμας 

 Ημερομηνία: 18.11.2018 

 Ώρα: 9.00-11.00 

 

 

1. Ενδυνάμωση των κοινωνικών επιχειρηματιών για καινοτομία, ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς και 
απασχόληση»· εγκρίθηκε στις 16/17 Ιανουαρίου 2014.  

2.  «Ενίσχυση της καινοτομίας για ένα καλύτερο κοινωνικό αποτέλεσμα» (εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή 
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή στις 23 Οκτωβρίου 2014).   

3. Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 30ής Ιουλίου 2015 (2014/*2236 (INI))   

 

 

 

πραγματικά να ενώσουμε τις δυνάμεις μας σε αυτό το σκοπό. Τέλος, η κα Χατζηβαρύτη 

ενημέρωσε τους συμμετέχοντες ότι μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας του έργου θα μπορούν να 

ενημερώνονται για τα περαιτέρω αποτελέσματα του έργου Social Forces.  

 

 

 
II. Invitation 
 
 
III. Participants lists 
 
   
IV. Press releases 

 

 

 

 

 

 

 


