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Abstract:

“Social Entrepreneurship” provides an innovative response to
current economic and social challenges. It is distinguished from
mainstream business models by shifting the focus from wealth to
“making the world a better place”, and provides valuable services
to society such as education, health, environmental protection,
elimination of poverty, social inclusion etc. This article highlights
the importance of Social Entrepreneurship and provides an
overview of the landscape in Cyprus and the much-delayed legal
framework. Challenges and perspectives for the future are also
discussed.

Κοινωνικές Επιχειρήσεις: Κυπριακό θεσμικό πλαίσιο και προκλήσεις
Εισαγωγή
Ο θεσμός των κοινωνικών επιχειρήσεων αποτελεί κατάκτηση του κράτους δικαίου.
Για τα κυπριακά δεδομένα αποτελεί καινοτομία, προσδίδοντας στην εμπορική
δραστηριότητα πολυσήμαντο κοινωνικό χαρακτήρα. Η ανάπτυξη της κοινωνικής
οικονομίας σε παγκόσμιο επίπεδο και επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης προωθεί ως
βασικό άξονα και κυρίαρχο στοιχείο τις κοινωνικές επιχειρήσεις, χρησιμοποιώντας το
επιχειρηματικό μοντέλο για κοινωνικής φύσεως επιδιώξεις αντί για την αύξηση της
επένδυσης και του πλούτου. Πρόκειται για επιχειρήσεις που έχουν σκοπό να
επιφέρουν θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία και να στηρίξουν τα κοινωνικά θεμέλια
αντί να δημιουργούν και να διανέμουν αποκλειστικά κέρδη στους μετόχους τους.
Πρωτίστως, τα κέρδη μιας κοινωνικής επιχείρησης χρησιμοποιούνται για την
επίτευξη της κοινωνικής αποστολής της, την επιδίωξη και την επίτευξη στόχων
κοινωνικής

φύσεως

μέσω

της

προώθησης

θετικών,

κοινωνικών,

ή/και

περιβαλλοντικών δράσεων με γνώμονα το συμφέρον της κοινωνίας, και δίδοντας
ευκαιρίες εργοδότησης σε άτομα με αναπηρίες, αποφυλακισθέντες, άτομα που
πάσχουν από ασθένειες ταμπού όπως οροθετικοί, μονογονιούς και άλλες ευπαθείς
ομάδες ή ομάδες μη προνομιούχων ατόμων. Σε αυτά τα πλαίσια, η εταιρική
διακυβέρνηση της κοινωνικής επιχείρησης εδράζεται στη διαφάνεια, τις
δημοκρατικές διαδικασίες και τη συλλογικότητα μεταθέτοντας το κέντρο βάρους της
στους υπαλλήλους και τους πελάτες της καθώς και άλλους ενδιαφερόμενους που
επηρεάζονται από τις εμπορικές δραστηριότητες της επιχείρησης. Εναρμονίζει
δηλαδή τη δικαιοσύνη με την αποδοτικότητα.
Ο Νόμος για τις Κοινωνικές Επιχειρήσεις (Ο περί Κοινωνικών Επιχειρήσεων Νόμος του
2020) ψηφίστηκε στην Κύπρο προσφάτως αφού προηγήθηκαν πολυετείς συζητήσεις
και συστάσεις από τη αρμόδια Ευρωπαϊκή επιτροπή στα πλαίσια της αναπτυξιακής

μεταρρύθμισης με στόχο την ανάπτυξη της κοινωνικής πολιτικής και της κοινωνικής
επιχειρηματικότητας στην Κύπρο. Προωθείται ως ένα σύγχρονο και ελκυστικό
μοντέλο επιχειρηματικότητας με θετικές επιπτώσεις στην οικονομία και την
κοινωνική συνοχή ιδιαίτερα λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές στις οποίες βασίζεται η
κοινωνική επιχειρηματικότητα: διαφάνεια, δημοκρατικότητα, κοινωνική αποστολή,
οικονομική ανάπτυξη, δημιουργία νέων πρωτοβουλιών και βιώσιμων θέσεων
εργασίας, καλύπτοντας την ανικανοποίητη ζήτηση σε κοινωνικές παροχές και
εργασιακή ενσωμάτωση. Στοχεύει επιπλέον στη δημιουργία μιας ανταγωνιστικής
κοινωνικής οικονομίας της αγοράς, στην εξάλειψη της φτώχειας και της
καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού και

στην προστασία του

περιβάλλοντος. Η ψήφιση της νομοθεσίας συμβάλλει στη δημιουργία ρυθμιστικού
και θεσμικού πλαισίου για τη σύσταση και ανάπτυξη των κοινωνικών επιχειρήσεων
στην Κύπρο. Το απαραίτητο νομοθετικό πλαίσιο συμπληρώνεται από μέτρα και
δράσεις των αρμόδιων φορέων ώστε να προωθείται η ενίσχυση της κοινωνικής
επιχειρηματικότητας, στα πλαίσια όμως πάντα της διαφάνειας με αυστηρούς όρους
που να προστατεύουν το θεσμό από καταχρήσεις και να διασφαλίζεται η
ορθολογιστική και πολυεπίπεδη λειτουργία του με γνώμονα το σκοπό για τον οποίο
θεσπίζεται.

Η ιστορική εξέλιξη του θεσμού
Παρά το γεγονός ότι η κοινωνική αλληλεγγύη διακρίνει την κουλτούρα και την
κυπριακή παράδοση εντούτοις μέχρι το 2020 δεν υπήρχε ένα σαφές θεσμοθετημένο
ρυθμιστικό πλαίσιο για τη δραστηριοποίηση και τον έλεγχο των κοινωνικών
επιχειρήσεων που αναπτύσσονταν κυρίως σε συλλόγους, ιδρύματα και ομάδες
εθελοντών

με εξαίρεση τις συνεργατικές εταιρείες η λειτουργία των οποίων

ρυθμιζόταν με ειδικό νόμο. Οι συνεργατικές εταιρείες εμφανίστηκαν στην Κύπρο 80
και πλέον χρόνια πριν και έτυχαν της εμπιστοσύνης και της στήριξης του κυπριακού
λαού διακρίνονται όμως από την ευρύτερη έννοια της κοινωνικής επιχείρησης στη
σύγχρονη της μορφή. Δεν ήταν δηλαδή δύσκολο να δεχτούμε τη φιλοσοφία του

θεσμού όταν πρωτοεισήχθηκε το 2010 στα πλαίσια μια κοινής ευρωπαϊκής δράσης
και ειδικότερα την πρωτοβουλία για τις κοινωνικές επιχειρήσεις (“SBI”). Ως
ακολούθως καταρτίστηκε εθνικό σχέδιο δράσης που είχε ως αποτέλεσμα εν συντομία
την έγκριση του νομοσχεδίου με τίτλο «Ο περί της Δημιουργίας και Διατήρησης
Μητρώου Εγγραφής Κοινωνικών Επιχειρήσεων Νόμος του 2019» από το Υπουργικό
Συμβούλιο το έτος 2018. Κατατέθηκε ακολούθως στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής
και αφού υπέστη νομοθετική επεξεργασία ψηφίστηκε σε νόμο το 2020.
Η αρχική έννοια της κοινωνικής επιχείρησης καθιερώθηκε στα πλαίσια των αρχών
του Ευρωπαϊκού Δικαίου ακολουθώντας τη συλλογιστική των κανόνων της Συνθήκης
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη νομολογία του Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου, θέτοντας το πεδίο εφαρμογής των κοινωνικών επιχειρήσεων σε
επιχειρήσεις που ο στόχος του «κοινού καλού» είναι ο λόγος της εμπορικής τους
δραστηριότητας που εκφράζεται συχνά με τη μορφή υψηλού επιπέδου κοινωνικής
καινοτομίας, σε επιχειρήσεις που τα κέρδη τους επαναεπενδύονται με σκοπό την
εκπλήρωση του κοινωνικού

αυτού στόχου

ιδιοκτησίας και διακυβέρνησης

και επιχειρήσεις που το σύστημα

τους αντικατοπτρίζει την αποστολή τους,

χρησιμοποιώντας δημοκρατικές και συμμετοχικές αρχές εστιάζοντας στην κοινωνική
δικαιοσύνη.
Όπως διατυπώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο όρος περιλαμβάνει :
«Επιχειρήσεις που παρέχουν κοινωνικές υπηρεσίες ή/και αγαθά και υπηρεσίες σε
ευπαθείς ομάδες

(πρόσβαση σε στέγαση, υγειονομική περίθαλψη,

φροντίδα

ηλικιωμένων ή ατόμων με αναπηρία, συμπερίληψη ευάλωτων ομάδων, παιδική
μέριμνα, πρόσβαση σε εργατική απασχόληση και επαγγελματική κατάρτιση ,
διαχείριση εξάρτησης κλπ).
Και/ή
Επιχειρήσεις που

σκοπεύουν στην

παραγωγή αγαθών ή υπηρεσιών

για

κοινωνικούς στόχους (κοινωνική και επαγγελματική ένταξη μέσω πρόσβασης στην
εργατική απασχόληση για άτομα που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση, ιδίως λόγω

ανεπαρκών προσόντων ή κοινωνικών ή επαγγελματικών προβλημάτων που οδηγούν
σε αποκλεισμό και περιθωριοποίηση), αλλά η δραστηριότητα τους μπορεί να είναι
εκτός του πεδίου παροχής κοινωνικών αγαθών ή υπηρεσιών».
Το Κυπριακό Νομικό Πλαίσιο
Πριν τη ψήφιση της κυπριακής νομοθεσίας για τις κοινωνικές επιχειρήσεις, το
κυπριακό δίκαιο δεν περιλάμβανε διατάξεις που να διευκρινίζουν την έννοια της
κοινωνικής επιχείρησης. Οι κυρίαρχες νομικές δομές για τη δραστηριοποίηση
επιχειρήσεων με άξονα την κοινωνική πολιτική εν όλω ή εν μέρει ήταν εταιρείες
περιορισμένης ευθύνης με εγγύηση σύμφωνα με τον περί Εταιρειών Νόμο (Κεφ.
113), σωματεία και ιδρύματα δυνάμει του περί Σωματείων και Ιδρυμάτων και για
Άλλα Συναφή Θέματα Νόμος του 2017 (Ν. 104(I)/2017) που τροποποίησε το
προϋπάρχουν νομοθετικό πλαίσιο για τη σύσταση σωματείων και ιδρυμάτων και οι
Συνεργατικές Εταιρείες που συστήνονταν και δραστηριοποιούνταν στη βάση του
περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου του 1985 (Ν. 22/1985). Η θεσμοθέτηση της
κοινωνικής επιχείρησης με το νόμο του 2020 συμπληρώνει

και ενισχύει το

νομοθετικό πλαίσιο και παρέχει την επιλογή μιας ξεχωριστής νομικής οντότητας που
δύναται να λειτουργήσει ως μοχλός επίλυσης χρόνιων κοινωνικών προβλημάτων
ώστε η κοινωνική επιχειρηματικότητα στα πλαίσια της κοινωνικής οικονομίας να
αποκτήσει ενισχυμένη δυναμική.

Ο σκοπός του Νόμου είναι η παροχή δυνατότητας σε επιχειρήσεις οι οποίες είναι
εγγεγραμμένες στη Δημοκρατία, με εξαίρεση τις κρατικές επιχειρήσεις, να
εγγράφονται στο Μητρώο Κοινωνικών Επιχειρήσεων. Οι βασικές πρόνοιες του νόμου
αφορούν τα κριτήρια εγγραφής εν δυνάμει κοινωνικών επιχειρήσεων στο μητρώο
ώστε να επωφελούνται από τη άντληση ευρωπαϊκών κονδυλίων για την επίτευξη των
στόχων τους και να τυγχάνουν της συνδρομής της πολιτείας όταν αυτό καταστεί
αναγκαίο. Το νομοθετικό πλαίσιο εστιάζει στον ορισμό της κοινωνικής επιχείρησης
και στον καθορισμό των κριτηρίων για την εγγραφή τους στο μητρώο, ώστε να
περιορίζεται στο ελάχιστο ο κίνδυνος καταχρήσεων στα πλαίσια της διαφάνειας.

Ο νόμος διακρίνει τις κοινωνικές επιχειρήσεις σε δύο κατηγορίες, τις κοινωνικές
επιχειρήσεις γενικού σκοπού και τις κοινωνικές επιχειρήσεις ένταξης με πρόσθετα
κριτήρια ανά κατηγορία:
(α) Κοινωνική Επιχείρηση γενικού σκοπού σύμφωνα με το νόμο εγγράφεται στο
μητρώο νοουμένου ότι το ιδρυτικό έγγραφο και το καταστατικό της ή άλλο νόμιμο
έγγραφο για την ίδρυσή της, έχει ως κύριο σκοπό λειτουργίας την κοινωνική
αποστολή μέσω της προώθησης κοινωνικών, πολιτιστικών ή/και περιβαλλοντικών
δράσεων με γνώμονα το συμφέρον της κοινωνίας εξαιρουμένης της διοργάνωσης
ή/και η συμμετοχής σε οποιαδήποτε καμπάνια για κομματικούς σκοπούς και
επενδύει τουλάχιστον το ογδόντα τοις εκατό (80%) των κερδών της, μετά τους
φόρους, για την επίτευξη του κύριου σκοπού λειτουργίας της.
(β) Κοινωνική επιχειρήση ένταξης με πρωταρχικό αντικείμενο δραστηριότητας που
να αντικατοπτρίζεται στο ιδρυτικό έγγραφο και το καταστατικό της ή άλλο νόμιμο
έγγραφο για την ίδρυσή της, την κοινωνική αποστολή μέσω της εργοδότησης, κατά
δέκα τοις εκατό (10%) κατ’ ελάχιστον ως εργατικό δυναμικό, ατόμων με αναπηρίες
και, κατά τριάντα τοις εκατό (30%) κατ’ ελάχιστον ως εργατικό δυναμικό, ατόμων που
ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και επενδύει τουλάχιστον το σαράντα τοις εκατό (40%)
των κερδών της, μετά τους φόρους, για την επίτευξη του κύριου σκοπού λειτουργίας
της.
Πέραν των πιο πάνω, ο νόμος καθορίζει πρόσθετα κριτήρια για την εγγραφή
κοινωνικής επιχείρησης στο μητρώο με βασικό άξονα την προώθηση της κοινωνικής
οικονομίας, τον κοινωνικό αντίκτυπο και τον τρόπο λειτουργίας μιας κοινωνικής
επιχείρησης. Στα πλαίσια αυτά διευκρινίζεται ότι η εγγραφή στο μητρώο προαπαιτεί
την:
(α) παροχή αγαθών και υπηρεσιών στη βάση ενός επιχειρηματικού μοντέλου
σύμφωνα με το οποίο πέραν του εβδομήντα τοις εκατό (70%) των εσόδων της
κοινωνικής επιχείρησης προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα,

(β) εφαρμογή προκαθορισμένων διαδικασιών και κανόνων σε ό,τι αφορά τη διανομή
κερδών, προκειμένου να διασφαλίζεται η οικονομική βιωσιμότητα
(γ) οργάνωση της διοικητικής λειτουργίας της κοινωνικής επιχείρησης με τρόπο
επιχειρηματικό, υπεύθυνο και διαφανή, ιδίως με τη συμμετοχή των μελών, των
εργαζομένων ή/και των πελατών αυτής, ανάλογα με την περίπτωση, καθώς και
άλλων ενδιαφερόμενων μερών που επηρεάζονται από την επιχειρηματική της
δραστηριότητα, και
(δ) εφαρμογή πολιτικής περί αποδοχών και πρακτικές, ώστε η αμοιβή εκάστου
ανώτερου διοικητικού στελέχους της, καθώς και η υψηλότερη αμοιβή που λαμβάνει
οποιοσδήποτε υπάλληλός της, να μην υπερβαίνει το τετραπλάσιο της αμοιβής που
λαμβάνει υπάλληλος στο πλαίσιο του χαμηλότερου μισθολογικού κλιμακίου.
Την υποχρέωση εποπτείας και άσκησης των εξουσιών, των καθηκόντων και των
αρμοδιοτήτων που εκχωρούνται από το νόμο στην αρμόδια αρχή, έχει ο Έφορος
Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών, ο οποίος διορίζεται δυνάμει των διατάξεων του
περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου με κυρίαρχο καθήκον την κατάρτιση και τήρηση
μητρώου που καλείται «Μητρώο Κοινωνικών Επιχειρήσεων».
Η νομική δομή της κοινωνικής επιχείρησης σύμφωνα με το νόμο μπορεί να είναι
ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές ή με εγγύηση, εγγεγραμμένη
σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου ή συνεργατική εταιρεία
εγγεγραμμένη σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου ή
ομόρρυθμος ή ετερόρρυθμος συνεταιρισμός εγγεγραμμένος σύμφωνα με τις
διατάξεις του περί Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων Συνεταιρισμών και Εμπορικών
Επωνυμιών Νόμου. Ο νόμος καθορίζει επιπρόσθετα τη διαδικασία καθώς και τα
απαραίτητα έγγραφα τα οποία πρέπει να υποβληθούν στην αρμόδια αρχή ώστε να
εξετάσει το αίτημα εγγραφής της νομικής οντότητας σε κάθε περίπτωση που
υποβάλλει αίτηση. Η εγγραφή στο μητρώο επιτρέπει στους εγγεγραμμένους
οργανισμούς να χρησιμοποιούν τον όρο «κοινωνική επιχείρηση» όταν εμπορεύονται
ή κατά τη διεξαγωγή των εργασιών τους ή κατά την επικοινωνία τους με το κοινό,

πέραν των άλλων ελαφρύνσεων φορολογικών, χρηματοδότησης κα σύμφωνα με το
σχεδιασμό της πολιτείας.
Κάθε κοινωνική επιχείρηση είναι υπεύθυνη για την ακρίβεια και την αλήθεια του
περιεχομένου των εγγράφων που υποβάλλει στην αρμόδια αρχή, την ενημέρωση της
αρμόδιας αρχής για τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις των εγγράφων που υπέβαλε, το
αργότερο εντός δύο εβδομάδων από την ημερομηνία της αλλαγής ή της
τροποποίησης και οφείλει να συμμορφώνεται με τυχόν υποδείξεις της αρμόδιας
αρχής όσον αφορά οποιεσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις επήλθαν στα έγγραφα
που υποβλήθηκαν, την ενημέρωση της αρμόδιας αρχής όταν η επιχείρηση πλέον δεν
πληροί τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις εγγραφής, και την υποβολή ετησίως στην
αρμόδια αρχή ελεγμένων από εγκεκριμένο ελεγκτή οικονομικών καταστάσεων για το
προηγούμενο οικονομικό έτος και ετήσιας έκθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του
νόμου. Οι οικονομικές καταστάσεις απαιτείται να παρουσιάζουν αληθινή και δίκαιη
εικόνα της επιχείρησης, η οποία επιτυγχάνεται μέσω της πιστής εφαρμογής των
Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, των οποίων η τήρηση είναι
υποχρεωτική. Επιπλέον κάθε κοινωνική επιχείρηση υποβάλλει ετησίως στην αρμόδια
αρχή ετήσια έκθεση για το προηγούμενο οικονομικό έτος, η οποία περιλαμβάνει
στοιχεία της μισθοδοσίας περιλαμβανομένων των αποδοχών των μελών της
διοίκησης, καθώς και οποιασδήποτε αμοιβής ή μισθού στους ιδρυτές ή ιδιοκτήτες
της επιχείρησης,

περιγραφή του περιεχομένου οποιωνδήποτε συμφωνιών ή

συμβάσεων έχει συνομολογήσει, τα ακίνητα και τα κινητά περιουσιακά στοιχεία της,
περιγραφή του τρόπου με τον οποίο έχει εκπληρώσει τον κύριο σκοπό λειτουργίας
της, τεκμηρίωση ότι πέραν του εβδομήντα τοις εκατό (70%) των εσόδων της κατά το
προηγούμενο οικονομικό έτος προήλθε από επιχειρηματική δραστηριότητα,
υπεύθυνη δήλωση του κατά νόμο εκπροσώπου της επιχείρησης ότι εξακολουθεί να
μην αποτελεί κρατική επιχείρηση, στην περίπτωση που διανεμήθηκαν κέρδη κατά το
προηγούμενο οικονομικό έτος, υπολογισμό για την απόδοση του κεφαλαίου που
επενδύθηκε, και τεκμηρίωση ότι διοικείται με τρόπο επιχειρηματικό, υπεύθυνο και
διαφανή, ιδίως με τη συμμετοχή των μελών, των εργαζομένων ή/και των πελατών

αυτής, ανάλογα με την περίπτωση, καθώς και άλλων ενδιαφερόμενων μερών που
επηρεάζονται από την επιχειρηματική της δραστηριότητα.
Ο νόμος περιέχει επιπλέον διατάξεις που αφορούν τη διαγραφή της κοινωνικής
επιχείρησης από το μητρώο, καθώς και τις αρμόζουσες ποινές σε περίπτωση μη
συμμόρφωσης με τη νομοθεσία. Τέλος το παράρτημα του νόμου κατηγοριοποιεί τις
ευπαθείς ομάδες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της νομοθεσίας.
Η έννοια της Κοινωνικής Επιχείρησης με πραγματικά παραδείγματα
Η σημασία της κοινωνικής επιχείρησης διαφαίνεται από την επίδραση που έχει στις
τοπικές κοινωνίες. Στις πλείστες των περιπτώσεων οι κοινωνικές επιχειρήσεις
δημιουργούνται και στηρίζονται από τις τοπικές κοινωνίες ή από άτομα που έχουν
τις ίδιες ανησυχίες για συγκεκριμένα κοινωνικά θέματα με συγκριτικά
πλεονεκτήματα σε τοπικό επίπεδο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν τα
κοινωνικά παντοπωλεία που εμφανίστηκαν την περίοδο της κρίσης, δεν είναι όμως η
μόνη δράση που εξυπηρετεί μια κοινωνική επιχείρηση. Στην ουσία απαντά σε νέες
και διαφοροποιημένες ανάγκες που ανακύπτουν με την εξέλιξη της παγκόσμιας
οικονομίας συνδυάζοντας την κοινωνική με την οικονομική διάσταση.
Εργοστάσιο στην Ελλάδα που είχε εγκαταλειφθεί

την περίοδο της κρίσης,

αναδιοργανώθηκε με πρωτοβουλία των εργαζομένων σε αυτό και της τοπικής
κοινωνίας στα πλαίσια μιας συμμετοχικής προσέγγισης. Απασχολεί 22 άτομα και
παράγει προϊόντα γενικού καθαρισμού όπως σαπούνια και κόλλα που προωθούνται
σε τοπικά καταστήματα και διατίθενται ηλεκτρονικά. Τα προϊόντα είναι κατά βάση
οικολογικά, αποτελούνται από βιοδιασπώμενες πρώτες ύλες ακίνδυνες για το
περιβάλλον.
Κοινωνικός Συνεργατικός Συνεταιρισμός στη Θεσσαλονίκη παράγει και διαθέτει
ελληνικά τοπικά με τρόπο που να είναι φιλικά προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον.
Ο στόχος της επιχείρησης δεν είναι το κέρδος αλλά να καλύψει τις βασικές
διατροφικές ανάγκες των μελών και των πελατών της σε περιόδους κρίσης. Στο τέλος
κάθε οικονομικού έτους, τυχόν πλεόνασμα μοιράζεται στα μέλη και στην κοινότητα,

ενώ μέρος του παραμένει στο συνεργατισμό για να επαναεπενδυθεί στο
συνεταιρισμό.
Κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση στο Λαγκαδά δραστηριοποιείται στη
μεταποίηση αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων και αλιευμάτων. Είναι μια
γυναικεία μη κερδοσκοπική συνεταιριστική επιχείρηση συλλογικού και παραγωγικού
σκοπού με στόχο την επιδίωξη συλλογικού οφέλους και την εξυπηρέτηση
γενικότερων συμφερόντων συμβάλλοντας στην τοπική οικονομική ανάπτυξη, μέσω
της δημιουργίας θέσεων εργασίας, της εκπαίδευσης και της επιτάχυνσης

της

αγροτικής ανάπτυξης της αξιοποίησης ελληνικών αυτοφυών αρωματικών και
φαρμακευτικών φυτών, τοπικών παραδοσιακών ειδών και την ανάπτυξη σύνθετων
δράσεων

αγροτουρισμού.

Παράγει

παραδοσιακό

χειροποίητο

σαπούνι,

δραστηριοποιείται στη δημιουργία βοτανόκηπων, λειτουργεί εργαστήρι με νέες
βιοκαλλιέργειες, διατηρεί κέντρο περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και κέντρο Δια
Βίου Μάθησης για ενήλικες και ιδιαίτερα για νέους αγρότες.
Στην Ιταλία, 9 άνεργες γυναίκες ίδρυσαν κοινωνική επιχείρηση με σκοπό να παρέχουν
υπηρεσίες παιδικής φροντίδας. Προωθήθηκε μια φεμινιστική οπτική για την παιδική
φροντίδα, την επαγγελματική καταξίωση των υπηρεσιών παιδικής φροντίδας και την
αποδόμηση της κυρίαρχης οπτικής για τη θέση της γυναίκας στην κοινωνία. Πέραν
των υπηρεσιών παιδικής φροντίδας, παρείχαν φροντίδα σε ηλικιωμένους και
ανάπηρους και νέους που αντιμετώπιζαν κοινωνικό αποκλεισμό.
Στη Γερμανία 51 ένοικοι σε διαμερίσματα ιστορικών κτιρίων του ανατολικού
Βερολίνου δημιούργησαν ένα συνεταιρισμό προκειμένου να εμποδίσουν την
πώληση των κτιρίων σε ιδιώτες επενδυτές. Στόχευαν επίσης στην ανακαίνιση
ιστορικών κτιρίων, στη στέγαση σε προσιτές τιμές, την περιβαλλοντική και κοινοτική
αναβάθμιση. Παρείχαν υπηρεσίες στέγασης σε προσιτές τιμές, κοινωνικές δράσεις,
συνεισφορά σε πολιτιστικά δρώμενα και υποστήριξη σε άλλους στεγαστικούς
συνεταιρισμούς.

Στην Ιταλία 24 εταίροι ίδρυσαν δίκτυο κοινωνικών τουριστικών επιχειρήσεων, ώστε
να προωθηθεί μια άλλη αντίληψη για τον τουρισμό μέσω της γνωριμίας με την τοπική
κοινωνία και τη φιλοξενία σε συνεταιριστικές επιχειρήσεις.

Προκλήσεις και Μελλοντικές επιδιώξεις
Αναντίλεκτα όμως η ενισχυμένη δυναμική της κοινωνικής επιχειρηματικότητας δεν
εξαρτάται μόνο από τη νομοθεσία και την τήρηση της. Αναμένονται δράσεις και
συντονισμένες ενέργειες από την πολιτεία, καθώς και λήψη άμεσων και έμμεσων
μέτρων, παροχή κινήτρων, έκδοση κανονισμών και διαταγμάτων που να θέτουν τις
κατευθυντήριες γραμμές και να επεξηγούν τον τρόπο εφαρμογής των κριτηρίων της
νομοθεσίας. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2016) το πολιτικό και δημόσιο
περιβάλλον και η ικανότητα των πολιτών ασκούν επιχειρηματικές δραστηριότητες με
οργάνωση, επηρεάζουν άμεσα την εξέλιξη του θεσμού. Η προώθηση του μοντέλου
των κοινωνικών επιχειρήσεων απαιτεί εναλλακτικές μορφές στήριξης λόγω του
διαφορετικού πλαισίου δράσης τους, των στόχων που επιδιώκουν καθώς και των
χαρακτηριστικών τους. Οι κοινωνικές επιχειρήσεις χρειάζονται υποστήριξη που
σχετίζεται με συμβουλές και κατάρτιση ως προς το στρατηγικό σχεδιασμό τους, την
πρόσβαση στην αγορά, την ανάλυση της αγοράς, τον επιχειρηματικό σχεδιασμό, τη
συγκέντρωση κεφαλαίων, τη χρηματοδότηση, την πρόσβαση σε νομικές υπηρεσίες,
την αξιοποίηση καινοτομικής

τεχνολογίας, την

οργανική διακυβέρνηση, τη

συμμετοχή στη χρηματοδότηση και τη συμμετοχική ηγεσία χωρίς να εξαντλούνται τα
πεδία προβληματισμού. Ήδη μελετώνται μέτρα στήριξης προς τις κοινωνικές
επιχειρήσεις, υπό τη μορφή φορολογικών ελαφρύνσεων και απαλλαγής από τέλη,
φορολογικά κίνητρα σε φυσικά πρόσωπα που επενδύουν σε κοινωνικές επιχειρήσεις,
επιχορήγηση

κοινωνικών

επιχειρήσεων,

επιχορήγηση

δράσεων

κοινωνικής

επιχειρηματικότητας, επιχορήγηση πρόσληψης ατόμων με αναπηρία και άλλων
ευπαθών ομάδων και ασφαλώς σχέδια εκπαίδευσης στα στελέχη και στους
εργοδοτούμενους των κοινωνικών επιχειρήσεων.

Στο σχέδιο δράσης για ανάπτυξη οικοσυστήματος κοινωνικών επιχειρήσεων στην
Κύπρο που δημοσιεύτηκε τον Ιανουάριο του 2018 καθορίζονται οι άξονες
προτεραιότητας για δράση με σκοπό τη δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος
ανάπτυξης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Το Σχέδιο Δράσης, το οποίο
βασίστηκε στις εισηγήσεις του GECES1 αλλά και σε καλές πρακτικές άλλων χωρών,
θέτει τρείς άξονες προτεραιότητας: τη δημιουργία Ευνοϊκού Επιχειρηματικού
Περιβάλλοντος, την προώθηση Κουλτούρας Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας και
ενίσχυση της Πρόσβασης στη Χρηματοδότηση. Ως φορείς συνεργασίας για την
υλοποίηση των πιο πάνω στόχων τίθενται το δημόσιο, η τοπική αυτοδιοίκηση, η
ακαδημαϊκή κοινότητα, και ο ιδιωτικός τομέας, λαμβάνοντας υπόψη τις υφιστάμενες
συνθήκες του συστήματος των κοινωνικών επιχειρήσεων στην Κύπρο αλλά και των
δημόσιων οικονομικών.
Πριν την ψήφιση της νομοθεσίας στην Κύπρο δραστηριοποιούνταν μόλις 150
επιχειρήσεις με χαρακτηριστικά κοινωνικής επιχείρησης με εργατικό προσωπικό
1,2%, σε αντίθεση με την Ευρώπη που το 10% των επιχειρήσεων είναι κοινωνικές. Το
Ευρωπαϊκό παράδειγμα μπορεί να τύχει αξιοποίησης ως καθοδηγητικό στην
κυπριακή πραγματικότητα λαμβάνοντας υπόψη τις συντονισμένες προσπάθειες της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής που εδράζονται σε πέντε πυλώνες με επίκεντρο την
κοινωνική επιχείρηση: πρόσβαση σε χρηματοδότηση, πρόσβαση στις αγορές,
βελτίωση των συνθηκών-πλαίσιο εφαρμογής της νομοθεσίας, κοινωνική καινοτομία,
τεχνολογίες και νέα επιχειρηματικά μοντέλα και δράσεις που να ενισχύουν τη
διασυνοριακή διάσταση της κοινωνικής οικονομίας και της δραστηριοποίησης των
κοινωνικών επιχειρήσεων. Προωθείται επιπλέον σύστημα εγγυήσεων που θα
διευκολύνει

την

εξασφάλιση

πιστωτικών

διευκολύνσεων

στις

κοινωνικές

επιχειρήσεις αλλά και η χρησιμοποίηση των κοινωνικών επιχειρήσεων μέσα από τις
δημόσιες συμβάσεις, όπως και η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των οργανισμών
που έχουν καθαρά οικονομικές επιδιώξεις και των επιχειρήσεων κοινωνικής
οικονομίας.
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Ένα ιδιαίτερο στοίχημα για την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία στα πλαίσια της ενίσχυσης
της κοινωνικής επιχειρηματικότητας είναι η απουσία εξοικείωσης των επενδυτών σε
αυτό τον τομέα και η ανάγκη γεφύρωσης του χάσματος μεταξύ start-up και
βιωσιμότητας. Πέραν της πρόσβασης στην παραδοσιακή χρηματοδότηση οι δράσεις
της ευρωπαϊκής και εθνικής πρωτοβουλίας για τις κοινωνικές επιχειρήσεις θα πρέπει
να συντονιστούν προς νέες, καινοτόμες πηγές χρηματοδότησης από κοινωνικούς
επενδυτές, κεφάλαια και ιδρύματα, με ευέλικτες χρηματοδοτικές ρυθμίσεις και
τρόπους διαχείρισης των ταμειακών ροών. Από την άλλη ο στρατηγικός σχεδιασμός
των κοινωνικών επιχειρήσεων θα πρέπει να συντονίζεται στη βελτίωση των
κοινωνικών αποτελεσμάτων τους και την ανάδειξη του κοινωνικού τους αντίκτυπου
με εξωστρέφεια, να επενδύουν σε καλύτερη

επιχειρηματική δραστηριότητα

προσφέροντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες και μάρκετινγκ ώστε να αυξήσουν την
πελατειακή τους βάση με στόχο την προσέλκυση επενδυτών χωρίς να
παραγνωρίζεται το χαρακτηριστικό τους γνώρισμα, ως επιχειρήσεις ιδιαίτερα
προσανατολισμένες στον άνθρωπο και την βελτίωση της ποιότητας ζωής του.
Καταληκτικά
Καθοδόν προς ένα νέο ευρωπαϊκό κοινωνικό πρότυπο, διασυνοριακά και εθνικά,
εστιάζεται η πεποίθηση ότι η ανάπτυξη απαιτεί συλλογική δράση. Προσδίδοντας
κοινωνικό χαρακτήρα στην ανάπτυξη παρέχονται οι εγγυήσεις για ένα ορισμένο
επίπεδο ευημερίας για όλους.

Η αναγνώριση της σημασίας του κοινωνικού

κεφαλαίου στο πλαίσιο της επιχειρηματικής δραστηριότητας και της προόδου οδηγεί
σε καινοτόμες δράσεις που δεν λαμβάνουν υπόψη μόνο την οικονομική διάσταση.
Οι κοινωνικές επιχειρήσεις χαρακτηρίζονται από την αλληλεγγύη, την αμοιβαιότητα,
την άμεση συμμετοχή στη διοίκηση, τη δικαιοσύνη, την ισότητα, τη λογοδοσία, τη
διαφάνεια. Αρχές και αξίες που εξασφαλίζουν ένα επίπεδο βιώσιμης ανάπτυξης με
γνώμονα τις μελλοντικές γενεές. Ο θεσμός της κοινωνικής επιχειρηματικότητας ως η
πλέον μεγαλόπνοη και ανθεκτική καινοτομία εναρμονίζει πλήρως πανανθρώπινες
αξίες με την οικονομική δραστηριότητα. Θα ήταν απογοητευτικό εάν στην Κύπρο της
αλληλεγγύης, της ανθρωπιάς και της παράδοσης δεν ακολουθούσαμε αυτό το

μοντέλο. Θα είναι απογοητευτικό εάν δεν διασφαλίσουμε την ενισχυμένη δυναμική
του.
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