
 Εισαγωγή στην Κοινωνική Επιχειρηματικότητα  

Γιώργος Ησαΐας 



Τί ονομάζουμε Κοινωνική 
Επιχειρηματικότητα; 

 

 





BILL DRAYTON 

‘Everyone is a Changemaker’ 



 Κοινωνικές επιχειρήσεις: 

• Τομέας Κοινωνικών Επιχειρήσεων: Σύνθετος με διαφορετικές 
εφαρμογές ανά τον κόσμο. 

 

 • 2011 – Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

«Πρωτοβουλία για τις Κοινωνικές Επιχειρήσεις» 

 

 



Χαρακτηριστικά κοινωνικών επιχειρήσεων (1/2) 

 

Τι είναι η Κοινωνική Επιχείρηση; (Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο) 
 

• O κύριος στόχος λειτουργίας της είναι  κοινωνικός και όχι το 
κέρδος για τους ιδιοκτήτες ή τους μετόχους της.  
 

• Χρησιμοποιεί τα κέρδη κυρίως για την επίτευξη κοινωνικών 
στόχων. 

• Διευθύνεται με τρόπο δημοκρατικό ή συμμετοχικό ή με 
τρόπο που να προωθεί την κοινωνική δικαιοσύνη 



Διαστάσεις Κοινωνικής Επιχείρησης 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ 
ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ 

ΣΚΟΠΌΣ 



Χαρακτηριστικά κοινωνικών επιχειρήσεων (2/2) 

• Στην Ευρωπαϊκή Ένωση λειτουργούν περίπου 2 
εκατομμύρια φορείς κοινωνικής οικονομίας (10% 
όλων των επιχειρήσεων στην ΕΕ) 
 

• 11 εκατομμύρια εργάζονται σε κοινωνικές 
επιχειρήσεις (6% των εργαζομένων στην ΕΕ) 
 

• Δεν έχουν μια και μόνη νομική μορφή 



Τομείς δράσεων κοινωνικών επιχειρήσεων (1/2) 

• Κατάρτιση και ένταξη ατόμων με αναπηρίες, 
ανέργων κ.λ.π. 

1. Ένταξη στην 
εργασία 

• Υπηρεσίες υγείας και ιατρικής περίθαλψης, 
υπηρεσίες φύλαξης παιδιών, υπηρεσίες για 
ηλικιωμένους ή βοήθεια σε μειονεκτούντα άτομα 

2. Κοινωνικές 
υπηρεσίες 

• Ανακύκλωση και γενικότερα προστασία του 
περιβάλλοντος 3.Περιβάλλον 



Τομείς δράσεων κοινωνικών επιχειρήσεων (2/2) 

• Κοινωνικές επιχειρήσεις σε απομακρυσμένες 
αγροτικές περιοχές, αποκατάσταση γειτονιών 
στις αστικές περιοχές κ.λ.π.  

4. Τοπική ανάπτυξη 
υποβαθμισμένων 
περιοχών 

• Όπως του αθλητισμού, της τέχνης, του 
πολιτισμού, της επιστήμης, της έρευνας, της 
προστασίας του καταναλωτή κ.λ.π. 

5. Άλλα 



Παραδείγματα κοινωνικών επιχειρήσεων στην ΕΕ 

Skuhna, Σλοβενία (Ένταξη) 

Chernomorka, Βουλγαρία (Ένταξη) 

Elvis & Kresse, Ηνωμένο Βασίλειο (Περιβάλλον) 

Graefewirtschaft, Γερμανία (Τοπική ανάπτυξη και ένταξη) 

Ecopower, Βέλγιο (Περιβάλλον) 

 



Κοινωνική επιχειρηματικότητα στην Κύπρο 

Mετά το 2010 υπήρξαν πρωτοβουλίες που συνδυάζουν 
κοινωνικό ή/και περιβαλλοντικό σκοπό προερχόμενες από 
τον ιδιωτικό και τον μη κερδοσκοπικό/εθελοντικό τομέα 
 

Πολυμορφία φορέων που θα μπορούσαν να 
χαρακτηριστούν κοινωνικές επιχειρήσεις 



Πολιτικές στήριξης των κοινωνικών επιχειρήσεων 
(1/2) 

2015 
• Η Κυπριακή κυβέρνηση εντάσσει την κοινωνική 

επιχειρηματικότητα σε ένα ολοκληρωμένο 
πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων για την 
επιχειρηματικότητα. 
 

2016 
•  Η Μονάδα Διοικητικής Μεταρρύθμισης 

αναλαμβάνει την ευθύνη ανάπτυξης των 
κοινωνικών επιχειρήσεων. 
 
 
 



2017 

• «Έγγραφο πολιτικής για την ανάπτυξη του οικοσυστήματος 
κοινωνικών επιχειρήσεων στην Κύπρο» από 
εμπειρογνώμονες  

2018 

• «Σχέδιο Δράσης για την Ανάπτυξη του Οικοσυστήματος των 
Κοινωνικών Επιχειρήσεων». 

• Νομοσχέδιο για δημιουργία «Μητρώου Δημιουργίας και 
Διατήρησης Κοινωνικών Επιχειρήσεων». 

 

Πολιτικές στήριξης των κοινωνικών επιχειρήσεων 
(2/2) 



Επικείμενη Νομοθεσία  (1/3) 

• Σκοπός: η κοινωνική αποστολή με την προώθηση κοινωνικών ή/και 
περιβαλλοντικών δράσεων προς το συμφέρον της κοινωνίας 

• Παρέχει υπηρεσίες ή αγαθά στη βάση ενός επιχειρηματικού 
μοντέλου 

• Επενδύει το 70% των κερδών (τουλάχιστον) για την προώθηση της 
κοινωνικής της αποστολής 

• Δεν αποτελεί κρατική επιχείρηση 

 

Κοινωνική Επιχείρηση Γενικού Σκοπού 



Επικείμενη Νομοθεσία (2/3) 

• Σκοπός: εργοδότηση του 40% (τουλάχιστον) των υπαλλήλων 
από ευπαθείς ομάδες πληθυσμού  

• Παρέχει υπηρεσίες ή αγαθά στη βάση ενός επιχειρηματικού 
μοντέλου 

• Επενδύει το 70% των κερδών (τουλάχιστον) για την 
προώθηση της κοινωνικής της αποστολής 

• Δεν αποτελεί κρατική επιχείρηση 

Κοινωνική Επιχείρηση Ένταξης 



Επικείμενη Νομοθεσία (3/3) 

• Υποβολή ετήσιας έκθεσης μέχρι την 30η Απριλίου έκαστου 
έτους, στην οποία θα περιγράφεται το πώς η επιχείρηση 
εκπλήρωσε τον πρώτιστο σκοπό λειτουργίας της. 
 

• Ενημερώνει την αρμόδια Αρχή για τυχόν αλλαγές στα 
έγγραφα που είχε υποβάλει  

• Εάν δεν πληροί τις προϋποθέσεις ορισμού της κοινωνικής 
επιχείρησης θα πρέπει να διαγραφεί από το Μητρώο. 
 

• Φέρει ευθύνη για τα αληθή στοιχεία που υποβάλει προς 
αίτηση εγγραφής στο Μητρώο. 

 
 

 

Υποχρεώσεις Κοινωνικής Επιχείρησης 



Υποστηρικτικά μέτρα και κίνητρα 

• Επιχορήγηση κοινωνικών επιχειρήσεων 

• Δανειοδότηση κοινωνικών επιχειρήσεων 

• Πρόσβαση σε δομές και Τεχνογνωσία 

• Διευκόλυνση της πρόσβασης στις δημόσιες 
συμβάσεις (ισχύει μόνο για κοινωνικές επιχειρήσεις 
ένταξης) 

• Φορολογικές ελαφρύνσεις (δεν υπάρχουν) 

 

 

 

 



Υποστηρικτικά μέτρα και κίνητρα 
Μέτρο / Κίνητρο Κοινωνικές Επιχειρήσεις 

Γενικού Σκοπού Ένταξης 

1 Επιχορήγηση Κοινωνικών Επιχορηγήσεων NAI 

€25,000 

NAI 

Μέχρι €37,000 

2 Δανειοδότηση Κοινωνικών Επιχειρήσεων 

Προτεραιότητα σε υφιστάμενες (2 χρόνια λειτ.) 

NAI 

 €25,000 με ευνοϊκό επιτόκιο* 

3 Διευκόλυνση Πρόσβασης στις Δημόσιες 

συμβάσεις 

OXI NAI 

  

4 Πρόσβαση σε Υποδομές και Τεχνογνωσία: 

  

Κάλυψη τεχνολογικών αναγκών 

NAI  

Μέχρι 3 χρόνια 

Μέχρι €5,000. 

5 Φορολογικές Ελαφρύνσεις OXI OXI 



Κοινωνικές επιχειρήσεις στην Κύπρο 

• Θεραπευτική Κοινότητα Αγία Σκέπη 

https://youtu.be/flR4c5xmIg4   

• ΠΑΣΥΚΑΦ 

https://www.youtube.com/watch?v=sJyn_dQpEbM  

• Ανάκυκλος Περιβαλλοντική 

https://youtu.be/kMv7-Sx5n40  

• Cans for Kids 

https://youtu.be/8YSfv1VLEpo   
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