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Εισαγωγή

Από τη δεκαετία του 1980, διάφορα θεσμικά και νομοθετικά όργανα της ΕΕ, όπως:
v Ευρωπαϊκή Επιτροπή (European Commission)
v Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (European Parliament)
v Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Council of the European Union) 
v Ευρωπαϊκό Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο (European Economic and Social 

Council)
…συνέβαλαν στην προώθηση της κοινωνικής οικονομίας μέσω μιας σειράς πρωτοβουλιών 
πολιτικής.

Η αυξανόμενη υποστήριξη της κοινωνικής οικονομίας αντικατοπτρίζει την αυξανόμενη 
αναγνώριση του ρόλου της όσον αφορά στην:
ü δημιουργία θέσεων απασχόλησης
ü παροχή κοινωνικών υπηρεσιών
ü τοπική οικονομική ανάπτυξη 
ü κοινωνική συνοχή



Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

Χρηματοδότηση της 1ης Ευρωπαϊκής 
Διάσκεψης για την Κοινωνική Οικονομία 
(Παρίσι) και ίδρυση Μονάδας Κοινωνικής 
Οικονομίας στο πλαίσιο της ΓΔ ΧΧΙΙΙ ως 
το πρώτο εξειδικευμένο όργανο για την 

κοινωνική οικονομία στην ΕΕ. 

1997

2006 
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1989

Πιλοτική δράση "Third 
System and Employment" 

(1997-2001)

Κατάρτιση εγχειριδίου με σκοπό τη 
στατιστική αναγνώριση του τομέα και 
τη χαρτογράφηση της συμβολής του 

στις εθνικές οικονομίες  

Υιοθέτηση της Πράξης για την Ενιαία 
Αγορά I (Single Market Act I - SMAI): 
μια σειρά μέτρων για την τόνωση της 

ευρωπαϊκής οικονομίας και τη 
δημιουργία θέσεων εργασίας με 

έμφαση στην κοινωνική 
επιχειρηματικότητα



Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

1994 20132009 
Έγκριση ψηφίσματος για την 

εναλλακτική κοινωνική οικονομία 
αναγνωρίζοντας τον ζωτικό, 
πρωτοποριακό ρόλο που 

διαδραματίζουν τα προγράμματα 
εναλλακτικής και κοινωνικής οικονομίας 

στις χώρες της ΕΕ. 

«Πρόγραμμα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 

Απασχόληση και την 
Κοινωνική Καινοτομία» 
(Employment and Social 

Innovation - EaSI) 

Έγκριση ψηφίσματος για την 
αναγνώριση της κοινωνικής 
οικονομίας ως φορέα- κλειδί 

για την υλοποίηση των στόχων 
της στρατηγικής για τη 

Λισαβόνα



Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Έκδοση κανονισμού περί καταστατικού της ευρωπαϊκής 
συνεταιριστικής εταιρείας με σκοπό τη στήριξη και 
διευκόλυνση των διακρατικών δραστηριοτήτων των 
συνεταιρισμών 

Διάσκεψη εμπειρογνωμοσύνης με τίτλο «Ενίσχυση των 
κοινωνικών επιχειρήσεων στην Ευρώπη»

Οι διασκέψεις ολοκληρώθηκαν με τη δήλωση του 
Λουξεμβούργου - ένα χάρτη πορείας προς ένα πιο 
ολοκληρωμένο οικοσύστημα γ ια τ ις  επιχε ιρήσεις 
κο ινων ικής  ο ικονομίας ,  υπογεγραμμένο από τ ις 
κυβερνήσεις της Γαλλίας, της Ιταλίας, του Λουξεμβούργου, 
της Σλοβακικής Δημοκρατίας, της Σλοβενίας και της 
Ισπανίας. 



Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

Συνέβαλε στην προβολή της κοινωνικής οικονομίας εντός της ΕΕ με διαδοχικές 
γνώμες και πρωτοβουλίες από τη δεκαετία του 1980.

1999: η πρώτη διάσκεψη της κοινωνίας πολιτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο 

Μεταξύ άλλων δράσεων της ΕΟΚΕ είναι: 
Ø η έκδοση διαφόρων γνωμοδοτήσεων, ψηφισμάτων και εκθέσεων (λ.χ., 

γνωμοδότηση με θέμα «Η εξωτερική διάσταση της κοινωνικής οικονομίας») 
Ø η διοργάνωση συνεδρίων και σεμιναρίων


