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Περίληψη 

 
 
 
Ζ παξνχζα πηπρηαθή εξγαζία εθπνλήζεθε ζηα πιαίζηα δηεξεχλεζεο ησλ 
απνηειεζκάησλ πνπ επηθέξεη ε εθαξκνγή ηεο θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ε 
ρξήζε ηνπ ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ. Με ηελ αχμεζε ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο, ηα 
ηειεπηαία ρξφληα, φιν θαη πεξηζζφηεξνη λένη επηρεηξεκαηίεο ηείλνπλ πξνο ηελ ίδξπζε 
θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ, αιιά θαη ήδε πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο αιιάδνπλ ηελ 
λννηξνπία ηνπο κέζσ βηψζηκσλ ηαθηηθψλ αλάπηπμεο. Οη κνξθέο ελαιιαθηηθνχ 
ηνπξηζκνχ απνηεινχλ, πιένλ, ηελ θηλεηήξηα δχλακε ηνπ ηνπξηζηηθνχ θιάδνπ, πνπ 
ιχλεη πνιιά ζχγρξνλα πξνβιήκαηα, φπσο ηελ επνρηθφηεηα ζηνλ ηνπξηζκφ, ηελ 
θαηαζηξνθή ησλ πεξηβαιινληηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ πφξσλ, ηελ θξαηηθή νηθνλνκηθή 
αζηάζεηα θιπ. 
θνπφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο πηπρηαθήο εξγαζίαο είλαη λα δηεξεπλήζεη ηελ αλάπηπμε 
ησλ ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ κέζσ ηεο θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηα. 
Παξαθάησ, ζα αθνινπζήζεη αλάιπζε ρξήζηκσλ νξηζκψλ θαη ελλνηψλ πνπ αθνξνχλ 
ηελ θνηλσληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηνλ ελαιιαθηηθφ ηνπξηζκφ, θαη ζε ζπλέρεηα ζα 
παξνπζηαζηεί κία ζπγθξηηηθή αλάιπζε κεηαμχ δχν θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ. Ο 
αλαγλψζηεο ζην ηέινο ηεο παξνχζεο πηπρηαθήο, ζα έρεη κηα πιήξε εηθφλα γηα ηηο 
επηδξάζεηο ηεο θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηελ νηθνλνκία θαη ηελ θνηλσλία, 
αιιά θαη γηα ηνλ ξφιν ησλ ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ ζηε βηψζηκε αλάπηπμε 
θαη ηα νθέιε πνπ επηθέξεη ε ρξήζε ηεο. 
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Abstract 

 
 
 
The purpose of the present thesis is to investigate the effects of applying social 
entrepreneurship and the use of alternative tourism. With the growth of the social 
economy in recent years more and more new entrepreneurs are moving towards the 
establishment of social enterprises but existing businesses are also changing their 
mindset through sustainable growth tactics. Alternative forms of tourism are now the 
driving force of the tourism industry which solves many contemporary problems such 
as seasonality in tourism, destruction of the environmental and cultural resources, 
state economic instability, etc. 
The purpose of this thesis is to explore the development of alternative forms of 
tourism through social entrepreneurship. Below we will analyze the useful definitions 
and concepts related to social entrepreneurship and alternative tourism, followed by 
a comparative analysis between two social enterprises. The reader at the end of this 
thesis will have a complete picture of the impact of social entrepreneurship on the 
economy and society but also on the role of alternative forms of tourism in 
sustainable development and the benefits of its use. 
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Εισαγωγή 

 
 
 
Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, ε θνηλσληθή νηθνλνκία, θαη θαη’ επέθηαζε  ε θνηλσληθή 
επηρεηξεκαηηθφηεηα, γλψξηζε ξαγδαία αλάπηπμε ζηελ Δπξψπε. Ζ αζηαζήο νηθνλνκηθή 
θαη θνηλσληθή θαηάζηαζε ηεο Διιάδαο, ψζεζε ηνπο λένπο επηρεηξεκαηίεο λα 
εθαξκφζνπλ ηελ θνηλσληθή θαηλνηνκία. Αξθεηέο θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο ηεο ρψξαο 
επηιέγνπλ ηνλ ζπλδπαζκφ ηεο αιιειέγγπαο θνηλσληθήο δξάζεο κε ηελ παξνρή 
ππεξεζηψλ ηνπξηζκνχ, θαζψο ε Διιάδα ραξαθηεξίδεηαη σο έλαο απφ ηνπο 
δεκνθηιέζηεξνπο ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο. 
Ο ηνπξηζκφο παξά ηελ ζεηηθή ηνπ ζπκβνιή ζηελ νηθνλνκία θαη ηελ θνηλσλία, επηθέξεη 
ηαπηφρξνλα θαη κηα ζεηξά απφ αξλεηηθέο επηδξάζεηο ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ, ηελ 
ηνπηθή θαη πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά. Έηζη, ε αξλεηηθή αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ νδήγεζε 
ζηελ πξνψζεζε βηψζηκσλ κνξθψλ ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο, πνπ απνζθνπνχλ φρη κφλν 
ζηελ θεξδνθνξία, αιιά ζηελ δηαηήξεζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηνπ 
πνιηηηζκνχ, ζηα ελδηαθέξνληα ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο θαη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε 
απηήο. 
ηφρνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο πηπρηαθήο εξγαζίαο, είλαη ε πξνζέγγηζε ησλ ελλνηψλ, φπσο 
ε θνηλσληθή νηθνλνκία, ε θνηλσληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη θαηλνηνκία, ν ελαιιαθηηθφο 
ηνπξηζκφο θαη νη κνξθέο ηνπ, θαζψο θαη ε παξνπζίαζε ηεο ζχζηαζεο θαη ηεο 
ιεηηνπξγίαο επηρεηξήζεσλ πνπ αλαπηχζζνληαη ελ κέζσ ηεο θνηλσληθήο 
επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ησλ ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ. ηηο ελφηεηεο πνπ ζα 
αθνινπζήζνπλ ζα αλαιπζνχλ ηα εμήο: 
ην πξώην θεθάιαην, παξνπζηάδεηαη ν νξηζκφο ηνπ ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ θαη νη 

κνξθέο ηνπ ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ κε ζπγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα, φπσο ν 
αγξνηνπξηζκφο, ν νηθνηνπξηζκφο θ.ιπ. ην δεύηεξν θεθάιαην, γίλεηαη αλάιπζε ηεο 
θνηλσληθήο νηθνλνκίαο, ην ηη εζηί θνηλσληθή θαηλνηνκία θαη θνηλσληθή επηρείξεζε, ε 
έλλνηα ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο θνηλσληθήο θαηλνηνκίαο, ψζηε ν αλαγλψζηεο λα κπνξεί 
λα αληηιεθζεί ηε δηάζηαζε ηεο θαηλνηνκίαο θαη ην φθεινο ηεο εθαξκνγήο ηεο.  
Έπεηηα, παξνπζηάδνληαη ηα έμη δηαδηθαζηηθά ζηάδηα ηεο θνηλσληθήο θαηλνηνκίαο, ή 
αιιηψο ε ζπείξα ηεο θνηλσληθήο θαηλνηνκίαο, πνπ βνεζά ζηε κεζνδηθή δηακφξθσζε 
κίαο θνηλσληθήο επηρείξεζεο ή κίαο ηδέαο. ην ηέινο ηνπ θεθαιαίνπ, αλαιχεηαη ε 
ζεκαζία ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο ζηελ Δπξψπε θαη ζηελ Διιάδα, θαζψο θαη κέζσ 
πην κνξθψλ αλαπηχζζεηαη. Έπεηηα, αλαθέξνληαη νξηζκέλα ζεκαληηθά αλαπηπμηαθά 
πξνγξάκκαηα θαη λνκνζεηηθά πιαίζηα ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο, φπσο ην πξφγξακκα 
θνηλνηηθήο πξσηνβνπιίαο EQUAL θαη ν λφκνο 4019. 
ην ηξίην θεθάιαην, αλαιχεηαη ε έλλνηα ηεο θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηνλ 

ηνπξηζκφ. Αξρηθά, δίλνληαη ρξήζηκνη νξηζκνί γηα ην ηη είλαη επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη 
επηρεηξεκαηίαο, ζε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ επηρεηξήζεσλ 
ζχκθσλα κε ην κέγεζφο ηνπο. Αθνχ, ν αλαγλψζηεο απνθηήζεη κηα νινθιεξσκέλε 
εηθφλα γηα ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηηο επηρεηξήζεηο,  γίλεηαη εκβάζπλζε ζηελ έλλνηα 
ηεο θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ απηήο, θαζψο θαη νη 
επηρεηξήζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη ζηα πιαίζηά ηεο, νη θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο θαη ε 
θαηεγνξηνπνίεζε ηνπο. ην ηέινο ηνπ θεθαιαίνπ, παξνπζηάδεηαη ε ζχλδεζε ηεο 
θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο κε ηνλ ηνπξηζκφ. 
ην ηέηαξην θεθάιαην, δηεξεπλάηαη ε αλάπηπμε ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ κέζσ 
ηεο θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηνπ ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ. πγθεθξηκέλα, 
παξνπζηάδεηαη ε νηθνλνκηθή θαη λνκηθή ζχζηαζε ησλ θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ, θαζψο 
θαη ε θαηεγνξηνπνίεζε απηψλ ζε Κνηλσληθέο πλεηαηξηζηηθέο Δπηρεηξήζεηο(Κνηλ..Δπ.) 
θαη Αζηηθέο Με Κεξδνζθνπηθέο Δηαηξείεο( Α.Μ.Κ.Δ.). ηε ζπλέρεηα ηνπ θεθαιαίνπ, 
αλαθέξνληαη νη ηάζεηο θαη νη πξννπηηθέο αλάπηπμεο ηνπ θνηλσληθνχ ηνπξηζκνχ ζε 
επξσπατθφ, εζληθφ θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, φπνπ ζηα πιαίζηα απηήο ηεο αλάπηπμεο 
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ζρεκαηίζηεθαλ ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηθέο, φπσο ε Υάξηα ηνπ Αεηθφξνπ Σνπξηζκνχ θαη ν 
Οδεγφο 21(Agenda 21). Σέινο, αλαθέξεηαη ε ζπκβνιή ηνπ ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ θαη 
ηεο θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηελ ηνπηθή αλάπηπμε. 
ην πέκπην θεθάιαην, παξνπζηάδεηαη ε κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο πνπ έρεη 
αθνινπζεζεί ζηε παξνχζα πηπρηαθή εξγαζία. Αξρηθά, κέζσ κηαο εηζαγσγήο 
πεξηγξάθεηαη ε κέζνδνο πνπ έρεη αθνινπζεζεί γηα ηε ζπγγξαθή ηεο έξεπλαο θαη γηα ηελ 
ζπιινγή ησλ πιεξνθνξηψλ ζε απηήλ. Έπεηηα, αλαιχεηαη ν ζθνπφο ηεο ζπγθξηηηθήο 
κειέηεο κεηαμχ δχν θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ, θαζψο θαη ην πεξηερφκελν ηεο 
αλάιπζεο.  
ην έθην θεθάιαην, αθνινπζεί ε ζπγθξηηηθή αλάιπζε. ηε κειέηε απηή, 
παξνπζηάδνληαη νη θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο «Σν Υαξνχπη» θαη «Άγθηζηξν Γξάζε», πνπ 
δξαζηεξηνπνηνχληαη κέζσ ηνπ ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ θαη ηεο θνηλσληθήο 
αιιειεγγχεο. ηε ζπλέρεηα ηνπ θεθαιαίνπ, παξνπζηάδνληαη νη δξάζεηο, νη 
ζθνπνί/ζηφρνη, ε ιεηηνπξγία θαη νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο θάζε επηρείξεζεο. ην ηέινο 
ηνπ θεθαιαίνπ απηνχ, κέζα απφ ηελ έξεπλα θαη παξνπζίαζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ δχν 
επηρεηξήζεσλ, αλαθέξνληαη νη νκνηφηεηεο θαη νη δηαθνξέο κεηαμχ ηνπο, θαζψο θαη ηα 
ζπκπεξάζκαηα απφ ηελ έξεπλα. Ζ ηειεπηαία ελφηεηα πνπ αθνινπζεί, αθνξά ηα γεληθά 
ζπκπεξάζκαηα απφ ηελ πηπρηαθή εξγαζία θαη ηηο πξνηάζεηο γηα ηελ κειινληηθή εμέιημε 
ηνπ ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ θαη ησλ θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ. 
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Κεφάλαιο 1: Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού 

 
 
 

1.1 Ορισμός του εναλλακτικού τουρισμού 

 
 
 
Ο ελαιιαθηηθφο ηνπξηζκφο πξσηνεκθαλίζηεθε κεηά ην 1980, θαζψο άξρηζε λα 
εληείλεηαη ε αλάγθε γηα βηψζηκε ηνπξηζηηθή αλάπηπμε κε ζηφρν πεξηνρέο πνπ ήηαλ ζηα 
αξρηθά ζηάδηα ηεο αλάπηπμεο ηνπο θαη κε ηνλ θαηάιιειν πξνγξακκαηηζκφ ζα ήηαλ ζε 
ζέζε λα πηνζεηήζνπλ βηψζηκα αλαπηπμηαθά ραξαθηεξηζηηθά, αιιά θαη πεξηνρέο πνπ 
αλαπηχρζεθαλ κέζσ ηνπ πξνηχπνπ ηνπ νξγαλσκέλνπ καδηθνχ ηνπξηζκνχ. (γηα ηνλ 
νξηζκφ θαη ηηο θαηεγνξίεο ηνπ ηνπξηζκνχ βιέπε Παξάξηεκα Α ζει.60-61) 
Με ηνλ φξν «ελαιιαθηηθφο ηνπξηζκφο», αλαθεξφκαζηε ζε κία θαηεγνξία ηνπξηζκνχ ε 
νπνία πεξηιακβάλεη θίλεηξα πνπ ζπλδένληαη κε ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα φπσο: 
θπζηνιαηξία, ηαμίδηα πεξηπέηεηαο, αζιεηηζκφο, πεξηήγεζε, πεξηβάιινλ, γλσξηκία κε ηελ 
ηνπηθή παξάδνζε. ηνλ ελαιιαθηηθφ ηνπξηζκφ, νη επηζθέπηεο είλαη απηνί πνπ ζπλήζσο 
επηιέγνπλ έλαλ νξηζκέλν ηξφπν νξγάλσζεο θαη δηεμαγσγήο ηνπ ηαμηδηνχ ηνπο, φπνπ 
έρνπλ ηελ πιήξε απηνλνκία ησλ επηινγψλ ηνπο θαη πεξηεγνχληαη ζε απηφ κε κηθξή ή 
ειάρηζηε ρξήζε ππεξεζηψλ νξγαλσκέλνπ ηνπξηζκνχ.  
Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ν ελαιιαθηηθφο ηνπξηζκφο ππνζηεξίδεη κε άκεζν ηξφπν ηελ 
αλάπηπμε κηαο εηδηθήο ππνδνκήο πνπ εμππεξεηεί ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ηνπξίζηεο. 
Δπηπιένλ, ν θνηλφο ζπλδεηηθφο θξίθνο, ηφζν ηεο δήηεζεο φζν θαη ηεο πξνζθνξάο ηνπ 
ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ, απνηειεί ν ζεβαζκφο σο πξνο ην πεξηβάιινλ θαη ηελ ηνπηθή 
θνηλσλία. Σέινο, άιινο έλαο ζηφρνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίαο ηνπξηζκνχ, είλαη ε 
επηκήθπλζε ηεο ηνπξηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζε φιεο ηηο επνρέο ηνπ ρξφλνπ. 
(Κνθθψζεο & Σζάξηαο, 2001) 
 
 

1.2 Μορφές εναλλακτικού τουρισμού 

 
 
 

1.2.1 Αγροτουρισμός/ αγροτικός τουρισμός 

 
Ο αγξνηνπξηζκφο πξνζειθχεη ηνπξίζηεο πνπ επηζπκνχλ λα βηψζνπλ ηελ αγξνηηθή δσή 
θαη έρνπλ σο βαζηθφ θίλεηξν ηελ γλσξηκία κε ηελ θχζε θαη ηελ χπαηζξν. ηελ  
ζπγθεθξηκέλε κνξθή ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ, ν ηνπξίζηαο δηακέλεη είηε ζε 
μελνδνρεηαθφ θαηάιπκα ζηελ αγξνηηθή πεξηνρή είηε ζε έλα αγξφθηεκα ή αγξνηηθφ 
θαηάιπκα, παξαηεξεί θαη ζπκκεηέρεη ζε αγξνηηθέο εξγαζίεο θαη δξαζηεξηφηεηεο, 
γλσξίδεη ηελ αγξνηηθή παξάδνζε θαη ηξέθεηαη απφ ηα θαγεηά ηνπ ηδίνπ αγξνθηήκαηνο. 
Πξφθεηηαη γηα κηα κνξθή ηνπξηζκνχ πνπ εκθαλίζηεθε ηελ δεθαεηία ηνπ 1960 ζηηο 
Ζ.Π.Α., ηνλ Καλαδά, ηελ Απζηξία θαη ηε Γαιιία. 
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ΔΙΚΟΝΑ 1.1 ΑΓΡΟΣΟΤΡΙΜΟ 

Πεγή: (travelstyle.gr) 
 

 

Ο αγξνηνπξηζκφο απνηειεί έλαλ ζπλδεηηθφ θξίθν κεηαμχ αγξνηηθνχ ηνκέα θαη 
ηνπξηζκνχ, πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη σθέιηκνο ζθνπφο θαη ζηνπο δχν ηνκείο. ηφρνο 
ηνπ αγξνηνπξηζκνχ είλαη ε πξνψζεζε ηεο ηνπηθήο βησζηκφηεηαο, αλάπηπμε θαη 
βειηηζηνπνίεζε  ησλ ηνπηθψλ ππνδνκψλ ηεο θάζε πεξηνρήο, θαζψο θαη αμηνπνίεζε ηνπ 
ληφπηνπ αγξνηηθνχ δπλακηθνχ. (Κνθθψζεο, Σζάξηαο, & Γθξίκπα, 2011) 
 
 

1.2.2 Οικοτουρισμός/ οικολογικός τουρισμός 

 
 
Ο νηθνηνπξηζκφο αλαθέξεηαη σο κία ήπηα, ππεχζπλε θαη θπζηνιαηξηθή κνξθή 
ηνπξηζκνχ ππαίζξνπ, φπνπ ν ηνπξίζηαο ζπκκεηέρεη ζε δξαζηεξηφηεηεο παξαηήξεζεο, 
πεξηήγεζεο θαη επηζηεκνληθήο δηεξεχλεζεο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο πνπ 
επηζθέπηεηαη. Ο επηζθέπηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηηο δηάθνξεο 
δξαζηεξηφηεηεο είηε κέζσ νξηζκέλσλ κνξθψλ αλαπαξάζηαζεο. Μέζσ ηνπ 
νηθνηνπξηζκνχ, επηηπγράλεηαη ε δηαηήξεζε θαη πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, 
αιιά θαη ε ήπηα ηνπηθή αλάπηπμε. (Κνθθψζεο, Σζάξηαο, & Γθξίκπα, 2011) 
ηφρνο ηνπ νηθνηνπξηζκνχ είλαη λα αμηνπνηεζνχλ νη ηνπξηζηηθέο δπλαηφηεηεο ζε 
πεξηνρέο κε πινχζην θπζηθφ πεξηβάιινλ, κέζσ ηνπ ζρεδηαζκνχ ελφο ηνπξηζηηθνχ 
πξντφληνο πνπ έρεη άκεζε ζρέζε κε ηελ παξαηήξεζε, ηελ πεξηήγεζε θαη ηελ δηακνλή 
ζε θπζηθφ πεξηβάιινλ, δειαδή λα ηθαλνπνηεί αλάγθεο θαη ελδηαθέξνληα ησλ 
επηζθεπηψλ. Κχξηνο γλψκνλαο απηψλ, είλαη ν ζεβαζκφο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο θαη ε 
παξνρή πςειήο πνηφηεηαο εκπεηξηψλ ζηνπο ηνπξίζηεο. (Κνκίιεο, 2007)   
 

1.2.3 Χιονοδρομικός τουρισμός/ τουρισμός χιονοδρομικών σπορ 

 
 
Ο ρηνλνδξνκηθφο ηνπξηζκφο θαίλεηαη λα ρξνλνινγείηαη πεξίπνπ πξηλ απφ ηέζζεξηο 
ρηιηάδεο ρξφληα. Ωο πεδίν αλάπηπμήο ηνπ είλαη ηα νξγαλσκέλα ρηνλνδξνκηθά θέληξα 
πνπ ζπγθξνηνχληαη απφ πνιπζχλζεηεο ππνδνκέο φπσο εζηηαηφξηα, πίζηεο, θαζψο θαη 
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μελνδνρεία, εηδηθά ζρεδηαζκέλα γηα ρεηκεξηλά ζπνξ, θνληά ή ζε απφζηαζε απφ 
νξεηλνχο νηθηζκνχο. Απηή ε κνξθή ηνπξηζκνχ, αλαθέξεηαη ζε ηνπξηζηηθή δξαζηεξηφηεηα 
πνπ εμαζθείηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρεηκεξηλήο πεξηφδνπ ιφγσ ησλ θιηκαηνινγηθψλ 
ζπλζεθψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο ρηνλνδξνκία, 
ειθεζξνδξνκία θιπ. 
 
 

 

ΔΙΚΟΝΑ 1.2 ΥΙΟΝΟΓΡΟΜΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ 

Πεγή: (traveldailynews.gr) 

 
 
Βαζηθφο ζηφρνο ηνπ ρηνλνδξνκηθνχ ηνπξηζκνχ είλαη λα αμηνπνηεζνχλ πεξηνρέο πνπ 
δηαζέηνπλ ηηο θαηάιιειεο ππνδνκέο θαη ην θπζηθφ πεξηβάιινλ, ψζηε λα πξνζειθχζνπλ 
ηνπξίζηεο πνπ επηζπκνχλ έλαλ ηχπν ηνπξηζκνχ κε αζιεηηθφ ραξαθηήξα, ζε ζπλδπαζκφ 
κε άιιεο δξαζηεξηφηεηεο ζε νξεηλέο πεξηνρέο.  (Κνθθψζεο, Σζάξηαο, & Γθξίκπα, 2011) 
 

 

1.2.4 Ορεινός/ ορειβατικός τουρισμός 

 
 
Ο νξεηλφο ηνπξηζκφο παξνπζηάδεη αξθεηέο νκνηφηεηεο κε ηνλ ρηνλνδξνκηθφ/ ρεηκεξηλφ 
ηνπξηζκφ, ζε θακία πεξίπησζε φκσο δελ ηαπηίδνληαη απνιχησο. Ο νξεηλφο ηνπξηζκφο 
αθνξά ζπλήζσο ηαμίδηα κηθξήο ρξνληθήο δηάξθεηαο ζε νξεηλέο πεξηνρέο γηα 
δξαζηεξηφηεηεο ήπηαο κνξθήο, φπσο πεξίπαην, πεξηήγεζε, νξεηβαζία θαη άιιεο 
αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζηελ χπαηζξν. Βαζίδεηαη ζην εηδηθφ θίλεηξν ησλ ηνπξηζηψλ 
γηα θπζηνιαηξία ζε νξεηλέο πεξηνρέο.  
ηφρνο ζηνλ νξεηλφ ηνπξηζκφ, είλαη ε αλάπηπμε θαη πξνψζεζε ησλ θαηάιιεισλ 
ππνδνκψλ νξεηβαζίαο θαη πεξηήγεζεο, φπσο νξεηβαηηθά κνλνπάηηα, θαηαιχκαηα, 
εηδηθά θαηαζηήκαηα εμνπιηζκνχ θιπ, θαζψο θαη παξφκνησλ ηνπξηζηηθψλ 
δξαζηεξηνηήησλ ζε νξεηλνχο φγθνπο. (Κνθθψζεο, Σζάξηαο, & Γθξίκπα, 2011) 
Σέινο, αμίδεη λα αλαθεξζεί πσο νη νξεηλέο πεξηνρέο εληάζζνληαη ζηνλ δεχηεξν πην 
δεκνθηιή θαη επηζθέςηκν πξννξηζκφ παγθνζκίσο, κεηά ηα λεζηά θαη ηηο παξάθηηεο 
πεξηνρέο, θεξδίδνληαο 15-20% ηνπ εηήζηνπ παγθφζκηνπ ηνπξηζκνχ. (Γνιφγινπ, 2008) 
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1.2.5 Πολιτισμικός τουρισμός  

 
 
O πνιηηηζκηθφο ηνπξηζκφο αλαθέξεηαη ζε ηνπξηζηηθά ηαμίδηα πνπ έρνπλ σο θπξίαξρν 
θίλεηξφ ηνπο, δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ πνιηηηζκφ, φπσο ε επίζθεςε 
αξραηνινγηθψλ ρψξσλ, θεζηηβάι θαη ζεαηξηθψλ παξαζηάζεσλ ζπλδπάδνληαο ηελ 
γλσξηκία ηεο ηνπηθήο παξάδνζεο θαη ηζηνξίαο, εζψλ, εζίκσλ θαη ηνπηθήο 
γαζηξνλνκίαο. Δίλαη κηα κνξθή ηνπξηζκνχ πνπ δηαζέηεη επξχ πεξηερφκελν θαη 
εκπεξηέρεη αξθεηέο δξαζηεξηφηεηεο άιισλ εηδηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ ηεο ίδηαο 
θαηεγνξίαο. Αθφκε, ζηηο βαζηθέο ππνθαηεγνξίεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο κνξθήο, εληάζζεηαη 
ν γαζηξνλνκηθφο θαη νηλνινγηθφο ηνπξηζκφο, πνπ ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ζεκεηψλεη 
ξαγδαία δήηεζε ζηελ ηνπξηζηηθή αγνξά. (Μνίξα, 2009) (Σζαξηάο Π. , 1996) 
 
 

 

ΔΙΚΟΝΑ 1.3 ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ 

Πεγή: (kathimerini.gr) 

 
Βαζηθφο ζθνπφο ηνπ πνιηηηζκηθνχ ηνπξηζκνχ, είλαη λα αλαδεηρζεί θαη λα αμηνπνηεζεί ε 
πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά πνπ δηαζέηεη θάζε ρψξα- θξάηνο, φπσο ηα αξραηνινγηθά, 
ηζηνξηθά θαη αξρηηεθηνληθά κλεκεία γηα λα αλαπηπρζεί κηα ζχλζεηε κνξθή ηνπξηζκνχ 
ζηελ πεξηνρή φπνπ ζαλ απνηέιεζκα ζα έρεη ν επηζθέπηεο λα γλσξίδεη νπζηαζηηθά ηνλ 
πνιηηηζκφ, ηελ παξάδνζε θαη ηνλ ηξφπν δσήο ησλ θαηνίθσλ ηνπ ηφπνπ. (Κνθθψζεο, 
Σζάξηαο, & Γθξίκπα, 2011) 
 
 

1.2.6 Θρησκευτικός τουρισμός 

 
 
Ο ζξεζθεπηηθφο ηνπξηζκφο αλαθέξεηαη ζε ηαμίδηα ζξεζθεπηηθνχ ραξαθηήξα, ζε ηφπνπο 
ζξεζθεπηηθήο ιαηξείαο φπσο είλαη ε Μέθθα, νη Άγηνη Σφπνη θιπ. Οη ηνπξίζηεο πνπ 
επηιέγνπλ ηελ ζπγθεθξηκέλε κνξθή ηνπξηζκνχ, επηζθέπηνληαη πεξηνρέο κε ζξεζθεπηηθά 
κλεκεία κε ζθνπφ  λα έξζνπλ ζε ζηελή επαθή αιιά θαη κειεηήζνπλ ηελ ζξεζθεπηηθή 
θιεξνλνκηά θαη παξάδνζε, πνπ ζπλδένληαη άκεζα  κε ηνλ πνιηηηζκφ, αθνχ ε ζξεζθεία 
απνηειεί ηκήκα ηνπ. 
Ο βαζηθφο ζθνπφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο κνξθήο είλαη ε θαιχηεξε δπλαηή αλάδεημε θαη 
πξνβνιή πεξηνρψλ ζξεζθεπηηθνχ ραξαθηήξα, ψζηε λα ππάξρεη επηζθεςηκφηεηα απφ 
ηνπξίζηεο κε ζξεζθεπηηθά ελδηαθέξνληα . (Κνθθψζεο, Σζάξηαο, & Γθξίκπα, 2011) 
(Μνίξα, 2009) 
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1.2.7 Εκπαιδευτικός/ επιστημονικός τουρισμός 

 
 
Ο εθπαηδεπηηθφο ή επηζηεκνληθφο ηνπξηζκφο αθνξά ην ηαμίδη κε βαζηθφ θίλεηξν ηελ 
εθπαίδεπζε, φπσο ε επίζθεςε εθδειψζεσλ θαη ε παξαθνινχζεζε ζεκηλαξίσλ, αιιά 
θαη κε θίλεηξν ηελ επηζηήκε, γηα επηζηεκνληθέο αληαιιαγέο, έξεπλεο, ζεκηλάξηα θιπ. 
Έηζη, νη ηνπξίζηεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο κνξθήο επηδηψθνπλ λα επηκνξθσζνχλ θαη λα 
θαηαξηηζηνχλ κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ζε ζεκηλάξηα, έξεπλεο, πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο, 
αθφκε θαη αλ θαηέρνπλ ζρεηηθέο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο. 
Σελ ζεκεξηλή επνρή, ν βαζηθφο ζθνπφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο κνξθήο ζπγθξνηείηαη ζηελ 
θαιχηεξε δπλαηή αλάδεημε θαη ζπγθξφηεζε ππνδνκψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ, ψζηε λα 
δεκηνπξγεζεί εθπαηδεπηηθφ ή επηζηεκνληθφ ελδηαθέξνλ γηα ηνπξίζηεο κε απηά ηα 
θίλεηξα. (Κνθθψζεο, Σζάξηαο, & Γθξίκπα, 2011) 
 
 

1.2.8 Αστικός τουρισμός 

 
 
Ο αζηηθφο ηνπξηζκφο αθνξά ηαμίδη ζπλήζσο κηθξήο δηάξθεηαο ζε αζηηθά θέληξα κε 
ζθνπφ ηηο δηαθνπέο, ηελ γλσξηκία κε ηνλ πνιηηηζκφ, ηηο αγνξέο, ηελ παξαθνινχζεζε 
πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ θαη γεληθψο ηελ γλσξηκία ηνπ επηζθέπηε κε ηνλ αζηηθφ 
πνιηηηζκφ ηεο ζπγθεθξηκέλεο πφιεο. 
ηνλ αζηηθφ ηνπξηζκφ βαζηθφο ζηφρνο είλαη λα δηακνξθσζεί θαη λα νξγαλσζεί  ν 
αζηηθφο ρψξνο κε ηέηνηνλ ηξφπν ψζηε λα απνηειέζεη πφιν έιμεο γηα ηνπξίζηεο πνπ 
έρνπλ σο θίλεηξν ηε γλσξηκία κε ηηο πφιεηο θαη ηελ ηζηνξία ηνπο. (Κνθθψζεο, Σζάξηαο, 
& Γθξίκπα, 2011) 
  
 

1.2.9 Επαγγελματικός τουρισμός 

 
 
Ο επαγγεικαηηθφο ηνπξηζκφο πεξηέρεη φιεο ηηο θαηεγνξίεο ηαμηδηψλ πνπ 
πξαγκαηνπνηνχληαη γηα επαγγεικαηηθνχο ζθνπνχο, δειαδή ιφγσ εξγαζίαο, ηα νπνία 
ζπρλά ζπλδπάδνληαη θαη κε άιιεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο δηαθνπέο θαη πνιηηηζκφ, 
εμαηξψληαο ηαμίδηα ηνπηθνχ ελδηαθέξνληνο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηνπο 
επηρεηξεκαηίεο. ηηο κνξθέο ηνπ επαγγεικαηηθνχ ηνπξηζκνχ αλήθεη ν ζπλεδξηαθφο, 
εθζεζηαθφο ηνπξηζκφο θαζψο θαη ν ηνπξηζκφο θηλήηξσλ θαη ην αηνκηθφ επαγγεικαηηθφ 
ηαμίδη. 
Ο εξγαδφκελνο/ ηνπξίζηαο εθηφο ηεο εθπιήξσζεο ησλ επαγγεικαηηθψλ ηνπ 
θαζεθφλησλ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ζπκκεηάζρεη ζε δηάθνξεο ηνπξηζηηθέο 
δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο κπνξεί λα έρνπλ επηιερζεί απφ ηνλ εξγαζηαθφ θνξέα θαη ν 
εξγαδφκελνο απνθαζίδεη γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπ. (Κνθθψζεο, Σζάξηαο, & Γθξίκπα, 
2011) 
 
 

1.2.10 Θαλάσσιος τουρισμός 
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Ο ζαιάζζηνο ηνπξηζκφο αλαθέξεηαη ζε ηνπξηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ιακβάλνπλ 
κέξνο ζηνλ ζαιάζζην ρψξν κηαο ρψξαο πνπ ππνδέρεηαη ηνπο ηνπξίζηεο. Οη 
δξαζηεξηφηεηεο απηέο ζα πξέπεη λα είλαη αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο ζπγθεθξηκέλεο 
ηνπξηζηηθήο κνξθήο θαη φρη κφλν έλα κέζν γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ δηαθνπψλ. 
 
 

 

ΔΙΚΟΝΑ 1.4 ΘΑΛΑΙΟ ΣΟΤΡΙΜΟ 

Πεγή: (e-kyklades.gr) 

 
 
Σέηνηεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ απνηεινχλ ηνλ ζαιάζζην ηνπξηζκφ, είλαη νη θξνπαδηέξεο 
πνπ πξνζθέξνπλ δηακνλή θαη ςπραγσγία ζηνπο ηνπξίζηεο, ε κίζζσζε ζθαθψλ 
αλαςπρήο, επηζθέςεηο ζε ιηκάληα κε ηνπξηζηηθφ ελδηαθέξνλ, πεξηεγήζεηο κε ηζηηνθφξα 
θαη κεραλνθίλεηα ζθάθε, δηάθνξα ζαιάζζηα ζπνξ θιπ. (Κνθθψζεο, Σζάξηαο, & 
Γθξίκπα, 2011) 
 
 

1.2.11 Τουρισμός περιπέτειας 

 
 
Ο ηνπξηζκφο πεξηπέηεηαο απνηειεί κία κνξθή ηνπξηζκνχ πνπ έρεη ζαλ θίλεηξν ηελ 
πεξηπέηεηα θαη ηελ δξάζε, ελψ είλαη κηα κνξθή πνπ θαιχπηεη ηελ αλάγθε ηνπ 
ζχγρξνλνπ αλζξψπνπ λα μεθχγεη απφ ην ζηξεο ησλ κεγαινππφιεσλ θαζψο θαη απφ 
ηελ ξνπηίλα ηνπ, θαη ηα ηειεπηαία ρξφληα παξνπζηάδεη αχμεζε ζηελ ηνπξηζηηθή αγνξά.  
Κάπνηεο απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ππεξεζίεο πνπ πεξηέρεη ε ζπγθεθξηκέλε κνξθή 
είλαη νη θπλεγεηηθέο εθδξνκέο θαη ην jeep ζαθάξη, ηζηηνπινΐα, ηππαζία, rafting θιπ. 
(Βελεηζαλνπνχινπ, 2006) 
 
 

1.2.12 Ιαματικός\ θεραπευτικός τουρισμός  

 
 

Ζ ζπγθεθξηκέλε κνξθή ηνπξηζκνχ αθνξά ζε ηνπξηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ γίλνληαη 
γηα ζεξαπεπηηθνχο ιφγνπο ή γηα ηελ βειηίσζε ηεο πγείαο. ηνλ ζεξαπεπηηθφ ηνπξηζκφ νη 
ηνπξίζηεο ζπκκεηέρνπλ ζε δηάθνξα πξνγξάκκαηα πγείαο ή νηηδήπνηε ζρεηίδεηαη κε ηελ 
ζεξαπεία θαη ηελ πγεία, ελψ ζηνλ ηακαηηθφ ηνπξηζκφ, πην ζπγθεθξηκέλα, πξνζθέξνληαη 
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ππεξεζίεο ζεξαπείαο θαη επεμίαο ζε ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο κε θχξην ζπζηαηηθφ ηηο 
ηακαηηθέο πεγέο. (θαθηαλάθεο, 2000) 
 
 

1.2.13 Αθλητικός τουρισμός 

 
 
Ο αζιεηηθφο ηνπξηζκφο αλαθέξεηαη ζε ηνπξηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε 
θάπνηα αγσλίζκαηα καδηθνχ αζιεηηζκνχ, δειαδή θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ δηαθνπψλ ηνπο 
νη ηνπξίζηεο αζθνχληαη, ηξέρνπλ, ζπλαγσλίδνληαη θιπ.  
 

 

 

ΔΙΚΟΝΑ 1.5 ΑΘΛΗΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ 

Πεγή: (vitantravel.gr) 

Παξφια απηά, πνιινί ηνπξίζηεο ζπλδπάδνπλ ηηο δηαθνπέο ηνπο θαη κε θάπνηα πην ήπηα 
κνξθή αζιεηηζκνχ, ελψ παξάιιεια άιινη ηαμηδεχνπλ κε απνθιεηζηηθφ ζθνπφ ηελ 
ζπκκεηνρή ηνπο ζε αζιεηηθνχο αγψλεο ή κε ηελ ελαζρφιεζε κε θάπνην ζπνξ. 
(θαθηαλάθεο, 2000) 
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Κεφάλαιο 2: Η ανάλυση της κοινωνικής καινοτομίας 

 
 
 
 

2.1 Τι είναι κοινωνική οικονομία 

 
 
 
Ζ θνηλσληθή νηθνλνκία πεξηέρεη δηάθνξεο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο, πνπ ιακβάλνπλ 
δξάζε ππφ ζπλζήθεο ζπιινγηθψλ πξσηνβνπιηψλ θαη δηέπνληαη απφ νξηζκέλεο αξρέο: 

 Δίλαη απηφλνκεο κνλάδεο κε απηφλνκε δηνίθεζε, φπνπ απνθαζίδεηαη απηφλνκα 
ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο. 

 Τπάξρεη κηα δεκνθξαηηθή αξρή ιήςεο απνθάζεσλ, φπνπ φια ηα κέιε έρνπλ 
ηελ ίδηα βαξχηεηα ςήθνπ αλεμάξηεηα απφ ηελ ζπλεηζθνξά ηνπ θάζε κέινπο ζην 
θεθάιαην. 

 ηελ δηαδηθαζία κεξίζκαηνο επί ησλ θεξδψλ, πξσηαξρηθφ κέξηζκα ιακβάλνπλ 
νη εξγαδφκελνη θαη ηα κέιε. 

 Βαζηθή πξνηεξαηφηεηα, δίλεηαη ζηελ εμππεξέηεζε θαη θάιπςε αλαγθψλ ηεο 
θνηλφηεηαο θαη ησλ κειψλ θαη φρη κφλν ζην νηθνλνκηθφ θέξδνο. 

πλεπψο, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε πσο ε θνηλσληθή νηθνλνκία είλαη έλα κεγάιν 
ζχλνιν δηαθφξσλ πξαθηηθψλ, φπσο νη θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο, νη ζύιινγνη, νη 
ζπλεηαηξηζκνί, ηα θνηλσθειή ηδξύκαηα θιπ. (Αδάκ, 2014) 

Δίλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί ν δηαδξαζηηθφο ξφινο ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο ζηελ 
αληηκεηψπηζε νηθνλνκηθψλ θξίζεσλ, αιιά κπνξεί λα εθαξκνζηεί θαη σο έλα 
επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν πνπ απνζθνπεί ζηε κνλφηξνπε θεξδνζθνπία, ζπλήζσο κέζσ 
βηψζηκσλ πξαθηηθψλ. Ζ θνηλσληθή νηθνλνκία πνπ γλψξηζε ξαγδαία αλάπηπμε ζηηο 
επξσπατθέο ρψξεο ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, αλαπηχζζεηαη κε πην ήπηνπο ξπζκνχο ζηελ 
Διιάδα, πξνζθέξνληαο ζεκαληηθά αγαζά θαη ππεξεζίεο πνηφηεηαο πξνο θαηαλάισζε 
ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο πξνζηηέο ηηκέο ή αθφκε θαη ρσξίο θάπνηα ρξεκαηηθή επηβάξπλζε, 
κε βαζηθφ ζηφρν ηελ θεξδνθνξία πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο θνηλσλίαο.  (World Wildlife 
Fund: Κνηλσληθή Οηθνλνκία)   
 
 

 

ΔΙΚΟΝΑ 2.1 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

Πεγή: (marcuscoetzee.co.za) 
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2.1.1 Τι είναι κοινωνική επιχείρηση 

 
 
 Μηα θνηλσληθή επηρείξεζε δίλεη κεγάιε ζεκαζία ζε κία ζπλερφκελε νηθνλνκηθή 
δξαζηεξηφηεηα πνπ ζηνρεχεη ζε νξηνζέηεζε ησλ θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ, ζε 
αληηπαξάζεζε κε άιιεο νξγαλψζεηο. Οη θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο ιφγσ ηεο απηνλνκίαο 
ηνπο ζηνρεύνπλ ζηελ απηνηειή δηνίθεζή ηνπο, αθφκα θαη ζε πεξίπησζε πνπ 
ιακβάλνπλ επηρνξεγήζεηο απφ ην θξάηνο. Αθφκε, αλαιακβάλνπλ ην ξίζθν ζε λέεο 
επηρεηξεκαηηθέο θαη θαηλνηόκεο ηδέεο, ελψ κία ζεκαληηθή δηαθνξά πνπ δηαρσξίδεη 
ηηο εζεινληηθέο νκάδεο από απηέο ησλ θνηλσληθώλ επηρεηξήζεσλ είλαη ε εξγαζία 
ελ ακνηβή.    

Πέξαλ ησλ νηθνλνκηθψλ θξηηεξίσλ πνπ δηέπνπλ ηηο θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο, βαζίδνληαη 
θαη ζε άιια θνηλσληθά θξηηήξηα, πνπ απνηεινχλ θαη ηνλ βαζηθφ ππιψλα ηεο θνηλσληθήο 
επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ζηνρεύνπλ ζηελ θνηλσληθή απνζηνιή ηεο θάζε 
θνηλσληθήο επηρείξεζεο. Πξφθεηηαη γηα ζπιινγηθή δεκηνπξγία ηδεψλ θαη εγρεηξεκάησλ 

κέζσ κηαο νκάδαο, ελψ δελ αλαηξνχληαη νη ζπλεηαηξηζηηθέο ιεηηνπξγίεο εληφο θαη εθηφο 
ηεο επηρείξεζεο, κε ηελ αξρή «έλα κέινο- κία ςήθνο».  
Δπίζεο, ζηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ εληάζζεηαη ε 
ζπκκεηνρηθφηεηα θαη ε δεκνθξαηηθή δηνίθεζε , κία ζεκαληηθή παξάκεηξνο ιάβεη λνκηθή 
κνξθή ζε πνιιέο ρψξεο ηεο Δ.Δ., γηα ηηο θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο. Σέινο, νη θνηλσληθέο 
επηρεηξήζεηο νξίδνπλ θάπνηνπο πεξηνξηζκνχο κε ζθνπφ λα κελ θαζνξηζηεί ε ιεηηνπξγία 
απηψλ ιφγσ ηεο κεγηζηνπνίεζεο ησλ θεξδψλ, ρσξίο φκσο λα απαγνξεχεη ηελ δηαλνκή 
ησλ θεξδψλ. Απηά, ινηπφλ, είλαη ηα θχξηα βήκαηα κηαο θνηλσληθήο επηρείξεζεο. 
(Αδάκ, 2014) 
 
 

2.2 Η έννοια της καινοτομίας 

 
 
 
Ζ θαηλνηνκία μεθηλάεη απφ δεκηνπξγηθέο ηδέεο αηφκσλ , κέζα ζε πιαίζηα ελφο 
νξγαληζκνχ, φπνπ κηα ηέηνηα ηδέα κπνξεί λα ραξαθηεξηζζεί δεκηνπξγηθή θαη 
επηηπρεκέλε. Οη Deschamps θαη Nayak (1995) αλαθέξνπλ πσο νη δχν θχξηεο 

δπλάκεηο πνπ δίλνπλ ψζεζε ζηελ αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ επί ηνλ 21ν αηψλα είλαη ε 
αλάγθε ζηελ αλεχξεζε λέσλ εηζνδεκαηηθψλ ξνψλ απφ ηελ δηνηθεηηθή πιεπξά ζε 
ζπλδπαζκφ κε ηελ αλάγθε ηεο δηαθνξνπνίεζεο απφ ηελ απμαλφκελε κάδα ησλ 
αληαγσληζηψλ ζε παγθφζκην επίπεδν. Γηα ηελ αλάπηπμε ησλ επηρεηξήζεσλ  δελ αξθεί 
κφλν ε επηβνιή κείσζεο ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο θαη ε αλαθαηαζθεπή ηνπ πξντφληνο. 
(Κξηεκάδεο, 2011) 
χκθσλα, κε κειέηε ηνπ εξεπλεηηθνχ νξγαληζκνχ EIM Business and Policy 
Research (2011) πνπ ηνλίδεη ηελ δηαθσλία φηη ν ξπζκφο αχμεζεο ηεο απαζρφιεζεο 
ζπλδέεηαη ζεηηθά κε ηελ θαηλνηνκία ησλ αλεμάξηεησλ επηρεηξήζεσλ, θαζψο θαη κε ηελ 
θαηλνηνκία ησλ ρσξψλ. Οη Varum and Rocha (2013) ππνζηεξίδνπλ φηη ππάξρνπλ 

πνιινί ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο νη θαηλνηνκίεο ησλ επηρεηξήζεσλ κπνξνχλ λα 
εληζρχζνπλ ηελ αλάπηπμε ηεο απαζρφιεζεο. Πξψηνλ, νη θαηλνηνκίεο πνπ εληζρχνπλ 
ηελ βειηίσζε ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο κπνξνχλ λα κεηψζνπλ ην θφζηνο 
παξαγσγήο. Σν απνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ απμάλεη ηε δήηεζε γηα πξντφληα. 
Δπηπιένλ, νη θαηλνηνκίεο ζηα πξντφληα κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ  λέα δήηεζε απφ 
ηνπο πειάηεο. Σέινο, νη θαηλνηνκίεο κπνξνχλ λα απμήζνπλ ηε δηεζλνπνίεζε ησλ 
κηθξψλ θαη κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ. Ζ δηεζλνπνίεζε ησλ επηρεηξήζεσλ κπνξεί λα 
ππνζηεξίμεη ηελ απφδνζε ησλ εηαηξεηψλ. Ζ ζπγθεθξηκέλε απφδνζε έρεη ηα 
ραξαθηεξηζηηθά ηεο αχμεζεο ηεο απαζρφιεζεο θαη ηεο αχμεζεο ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ. 
(Xirouchakis, 2015) 
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2.2.1 Η έννοια της κοινωνικής καινοτομίας  

 
 
Ζ θνηλσληθή θαηλνηνκία θαηά βάζε αλαθέξεηαη ζηελ θάιπςε νξηζκέλσλ αλαγθψλ ησλ 
θνηλσληψλ θαη ησλ αλζξψπσλ,  αλάγθεο πνπ δελ έρνπλ θαιπθζεί από ηελ θξαηηθή 
θαη ηνπηθή νηθνλνκία. Ζ αλάπηπμε ηεο θαηλνηνκίαο νδήγεζε ζε λένπο κεζφδνπο 

εξγαζίαο θαη λέεο ηδέεο γηα ζρεδηαζκφ θαη δεκηνπξγία πξσηνπνξηαθψλ πξντφλησλ θαη 
λέσλ ελλνηψλ πνπ παιαηφηεξα ήηαλ άγλσζηεο. Σαπηφρξνλα, δεκηνπξγήζεθαλ 
νξγαλσηηθέο δνκέο θαζψο θαη θνηλσληθνί νξγαληζκνί, πνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηα λέα 
πξντφληα θαη ηηο ηδέεο αλαπηχρζεθε κία θαιχηεξε θνηλσληθφ-νηθνλνκηθή ζρέζε ζηελ 
θνηλσλία, ε θνηλσληθή επεκεξία βειηηψζεθε θαη ηαπηφρξνλα νη ζπλζήθεο δσήο ησλ 
αλζξψπσλ.  
Σελ ζήκεξνλ εκέξα, θάπνηεο θνηλσληθέο θαηλνηνκίεο έρνπλ γλσξίζεη ηεξάζηηα επηηπρία 
θαη έρνπλ απνηειέζεη έλα πνιχ ζεκαληηθφ θαη αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο θνηλσλίαο 
καο, ζε ζεκείν πνπ λα κελ αληηιακβαλφκαζηε ηελ αξρηθή πεγή ηεο θαηλνηνκίαο ηνπο. 
Ωζηφζν, κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ νη αλζξψπηλεο αλάγθεο ηείλνπλ λα αιιάδνπλ, έηζη 
νξηζκέλεο θνηλσληθέο  θαηλνηνκίεο ζα ππνθαηαζηαζνχλ απφ λέεο θνηλσληθέο 
θαηλνηνκίεο πνπ ζα θαιχπηνπλ λέεο αλζξψπηλεο αλάγθεο. 
Σέινο, δελ ζα πξέπεη λα μερλάκε πσο ε θνηλσληθή  θαηλνηνκία είλαη έλα ζεκαληηθφ 
κέζν ράξαμεο πνιηηηθψλ, θνηλσληθήο θαη ηνπηθήο αλάπηπμεο, δελ απνηειεί φκσο απφ 
κφλν ηνπ ζθνπφ. (JobTown URBACT, 2014) 
  
 

 

ΔΙΚΟΝΑ 2.2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ 

Πεγή: (solikon2015.org) 

 
 

2.2.2 Τα έξι διαδικαστικά στάδια της κοινωνικής καινοτομίας 

 
 
Ζ θνηλσληθή θαηλνηνκία έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα αλαπηχζζεηαη ζε πνιινχο θιάδνπο ηεο 
θνηλσλίαο απφ έλαλ ηδηψηε πνπ εθαξκφδεη ηελ θαηλνηφκα ηδέα ηνπ κέρξη θπβεξλήζεηο 
πνπ ζεζκνζεηνχλ λέα πξφηππα αλάπηπμεο. Ζ θνηλσληθή θαηλνηνκία, ινηπφλ, 
απνηειείηαη απφ έμη επηκέξνπο ζηάδηα δηαδηθαζίαο : 

 Δξεζίζκαηα: πνηεο είλαη νη πξνθιήζεηο ή νη επθαηξίεο πνπ εληνπίδνληαη 

 Πξνηάζεηο: ηδέεο πνπ γελληνχληαη επί ζθνπνχ αληαπφθξηζεο ζηα εξεζίζκαηα 
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 Γεκηνπξγία πξνηύπνπ θαη πηινηηθή εθαξκνγή: είλαη ην ζηάδην ζην νπνίν 

νξηζκέλεο ηδέεο αλαπηχζζνληαη πιεξέζηεξα θαη ζηε ζπλέρεηα δνθηκάδνληαη 
ζηελ πξάμε 

 Δμαζθάιηζε βησζηκόηεηαο: αμηνπνηνχληαη ηα δηδάγκαηα πνπ απνθνκίζηεθαλ 
ζην ζηάδην ηεο πηινηηθήο εθαξκνγήο θαη αλαπηχζζνληαη πεξαηηέξσ νη ηδέεο, 
παξάιιεια κε ην ζπλππνινγηζκφ ζεκάησλ πνπ άπηνληαη ηεο νηθνλνκηθήο θαη 
θνηλσληθήο βησζηκφηεηαο ηεο δξαζηεξηφηεηαο 

 Κιηκάθσζε: ην ζηάδην ζην νπνίν, ε δξαζηεξηφηεηα επεθηείλεηαη ε εμειίζζεηαη 

 πζηεκηθή αιιαγή: ε θνηλσληθή θαηλνηνκία ηπγράλεη επξείαο απνδνρήο θαη 

θαζίζηαηαη αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο θαζεκεξηλφηεηαο.     
 

 

 

ΔΙΚΟΝΑ 2.3 Η ΠΔΙΡΑ ΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ 

Πεγή: (JobTown URBACT, 2014) 

 

Μέζσ ηεο ζπείξαο ηεο θνηλσληθήο θαηλνηνκίαο, επηηπγράλεηαη ζηαδηαθή 
δηακόξθσζε κηαο θνηλσληθήο επηρείξεζεο ή αθόκε θαη ε αλάπηπμε ηδεώλ ζε 
αξρηθό ζηάδην. Ζ θνηλσληθή θαηλνηνκία, ινηπφλ, ζηνρεχεη ζηελ επίηεπμε θνηλσληθψλ 
ζπκπεξηθνξηθψλ αιιαγψλ θαη κέζσ απηήο δηακνξθψλεηαη κία βηψζηκε αλάπηπμε ηεο 
θνηλσλίαο θαη νηθνλνκίαο, κε λέν ηξφπν ζθέςεο πνπ δελ βαζίδεηαη κνλάρα ζε επηζπκία 
κέγηζηνπ θέξδνπο, αιιά ζηελ θνηλσληθή πξνζθνξά θαη αιιειεγγχε. (JobTown 
URBACT, 2014) 
 
 

2.3 Κοινωνική οικονομία σε Ευρώπη και Ελλάδα 

 
 
 
Σα ηειεπηαία ρξφληα ζε δπηηθή θαη βφξεηα Δπξψπε άξρηζε λα πξνσζείηε ε αλάιεςε 
ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ηδεψλ, κε θχξηα βάζε ηελ θνηλσληθή νηθνλνκία θαη απνζθνπνχζε 
ζηελ ππνθαηάζηαζε ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο. Άξρηζε λα γίλεηε αληηιεπηφ πσο ε 
θνηλσληθή νηθνλνκία ιεηηνχξγεη ζαλ έλα αλαγθαίν κέζν πξνψζεζεο ζηα πιαίζηα ηεο 
επηρεηξεκαηηθφηεηαο ηεο επαγγεικαηηθήο απαζρφιεζεο αιιά θαη ηεο θνηλσληθήο 
δηείζδπζεο ησλ αηφκσλ πνπ θαηαλέκνληαη ζε εππαζείο νκάδεο. Μεηά απφ πνιιέο 
έξεπλεο απνδείρζεθε πσο ε θνηλσληθή νηθνλνκία έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα ζρεδηάζεη θαη λα 
πινπνηήζεη νηθνλνκηθά ζπζηήκαηα πνπ αλαδεηθλχνληαη ζε εζληθφ αιιά θαη ηνπηθφ 
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επίπεδν. Καηά ην δηάζηεκα 2007-2013, ε Δπξσπατθή Έλσζε, αζρνιήζεθε ζεκαληηθά 
κε ηνλ ηνκέα ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο, αιιά αθφκε θαη ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν 2014-
2020 εμαθνινπζεί λα δείρλεη ελδηαθέξνλ, θαη δηαηεξεί ζαλ βάζε ηεο ηα κέηξα ηεο 
θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθήο πξσηνβνπιίαο κέζα ζηα πιαίζηα ηεο Δπξσπατθήο 
Δπηηξνπήο.  
Όζσλ αθνξά ζηνηρεηά ηνπ κεγέζνπο ηεο ίδηαο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο ζε Δπξσπατθφ 
πιαίζην, παξαηεξήζεθε πσο ππάξρνπλ δπν εθαηνκκχξηα επηρεηξήζεηο πνπ αλήθνπλ 
ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο, φπνπ απηέο κε ηελ ζεηξά ηνπο 
πιεξνχλ πάλσ απφ ην δέθα ηηο εθαηφ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ Δπξψπε 
θαη απαζρνινχλ πάλσ απφ έληεθα εθαηνκκχξηα άηνκα ζε ζέζεηο εξγαζίαο πνπ 
ζρεηίδνληαη κε ηελ θνηλσληθή νηθνλνκία. Όζσλ αθνξά ηελ Διιάδα , ζηελ θνηλσληθή 
νηθνλνκία αλαπηπρηήθαλ νη κνξθέο ηεο ζε πεξηζηαζηαθά ζηάδηα αθνχ δελ ππήξρε 
βαζηθή θαη νπζηψδεο ππνζηήξημε νχηε θαη παξεκθεξέο ζεζκηθφ πιαίζην πνπ λα 
κπνξέζεη λα ηελ πιαηζηψζεη ζαλ βαζηθή αξρή. Οη ιίγεο απηέο κνξθέο απνθάλζεθαλ σο 
εμήο:  

 πλεηαηξηζκνί αγξνηψλ. 

 πλεηαηξηζκνί πεξηνξηζκέλεο θνηλσληθήο επζχλεο.  

 Γπλαηθείνη ζπλεηαηξηζκνί. 

 Πηζηνπνηεκέλνη θνξείο πνπ αζρνινχληαη άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο.  

 Πνιηηηζηηθνί ζχιινγνη θαη θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο πνπ ηδξχζεθαλ ζχκθσλα κε 
ην πξφγξακκα EQUAL (2001-2005). (Ο.Κ.Δ.-Οηθνλνκηθή θαη Κνηλσληθή 
Δπηηξνπή ηεο Διιάδνο , 2013) 

 
 

2.3.1 Το πρόγραμμα κοινοτικής πρωτοβουλίας EQUAL και ο νόμος 4019 

 
 
χκθσλα κε ην πξφγξακκα EQUAL, πνπ άκεζν ζθνπφ έρεη ηελ αλάπηπμε ηνπ ηξίηνπ 
νηθνλνκηθνχ ηνκέα αιιά θαη ηελ επαλέληαμε ησλ απνθιεηφκελσλ θαη απνθιεηζκέλσλ 
θνηλσληθψο εππαζψλ νκάδσλ. Καηά ηνλ λφκν 4019 πνπ ζεζπίζηεθε ην 2011 γηα ηελ 
θνηλσληθή νηθνλνκία θαη ηελ θνηλσληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα, ε ςήθηζε ηνπ ζεζκνζέηεζε 
ηελ παξνπζία ηεο θνηλσληθήο ζπλεηαηξηζηηθήο επηρείξεζεο (Κνηλ..Δπ.) πνπ έρεη σο 
βαζηθφ ζηφρν ηελ αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο ησλ αηφκσλ πνπ θαηαηάζζνληαη ζηελ 
θαηεγνξία ησλ επάισησλ νκάδσλ. ην άξζξν 14 ηνπ ίδηνπ λφκνπ, έγηλε πξφηαζε ηεο 
ζχζηαζεο ελφο ηκήκαηνο κεηξψνπ ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο φπνπ αλήθεη ζηελ 
δηεχζπλζε θνηλσληθήο πξνζηαζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ πξνζηαζίαο.  
Αθφκε, έπεηηα απφ ππνπξγηθή απφθαζε (ΦΔΚ221-12) απνθαζίζηεθε λα ηεξεζεί ε 
ιεηηνπξγία ηνπ γεληθνχ κεηξψνπ θνηλσληθήο νηθνλνκίαο ζην Τπνπξγείν Δξγαζίαο. Έηζη 
ινηπφλ, έγηλε ε αξρή ζηελ εθαξκνγή βαζηθψλ ζεζκηθψλ πιαηζίσλ θαη ππνδνκψλ πνπ 
απνζθνπνχζαλ ζηελ αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ζηελ Διιάδα. 
Οη θνξείο ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο πνπ εγγξάθνληαη ζην εηδηθφ κεηξψν ιακβάλνπλ 
κηα ρξεκαηνδφηεζε απφ ην Δζληθφ Σακείν Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη Αλάπηπμεο, ελψ 
ηαπηφρξνλα σθεινχληαη απφ παξεκθεξείο ξπζκίζεηο θαη θίλεηξα πνπ αθνξνχλ ηηο 
θνηλσληθέο ηνπ επηρεηξήζεηο. ηα πιαίζηα ησλ ζεζκνζεηήζεσλ, ηα λνκηθά πξφζσπα 
ζπκκεηέρνπλ θαη απνηεινχλ ηελ θνηλσληθή επηρείξεζε θαη πξέπεη λα πιεξνχλ ην 1/3 
ησλ κειψλ ηεο. 
Σα θαζαξά θέξδε πνπ ιακβάλεη ε θάζε θνηλσληθή επηρείξεζε δελ δηαρσξίδνληαη ζην 
θάζε κέινο ηεο, εθηφο ηεο πεξηπηψζεσο φπνπ ηα αλαθεξφκελα κέιε- άηνκα εξγάδνληαη 
κεο ζηελ ζπγθεθξηκέλε επηρείξεζε. ε εηήζηα βάζε, θαη ζχκθσλα κε ην εηδηθφ 
θαηαζηαηηθφ ηεο θάζε θνηλσληθήο επηρείξεζεο, ηα θέξδε κνηξάδνληαη ζε πνζνζηφ θαηά 
πέληε ηηο εθαηφ γηα απνζεκαηηθνχο ζθνπνχο, ελψ θαηά ηξηαληαπέληε ηηο εθαηφ κνηξάδεηε 
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ζε άηνκα πνπ εξγάδνληαη ζηελ ζπγθεθξηκέλε επηρείξεζε, ψζηε λα σζεί ηνπο 
εξγαδφκελνπο ζηελ παξαγσγηθφηεηα. Σν ππφινηπν πνζνζηφ ησλ θεξδψλ ηεο 
επηρείξεζεο κνηξάδεηε ζηηο δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο αιιά θαη γηα ηελ 
δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο.  
Σα ηειεπηαία ρξφληα φπνπ ε νηθνλνκηθή θξίζε έγηλε αηζζεηή απφ ηελ Διιεληθή 
νηθνλνκία αιιά θαη ηελ θνηλσλία, ε πξφνδνο ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο θαηά έλαλ 
ζπζηεκαηηθφ ηξφπν ζα κπνξνχζε λα σζήζεη ζε ζεκαληηθφ επίπεδν, ηδηαίηεξα ηηο 
εππαζείο θαη επάισηεο θνηλσληθέο νκάδεο κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο λέσλ ζέζεσλ 
εξγαζίαο, ηέινο ζα κπνξνχζε  λα εμειηρηεί ζε κεγάιν βαζκφ ε θνηλσληθή ζπλνρή, 
θαζψο απεηιείηε ηζρπξά απφ ηελ εμάπισζε ηεο θηψρεηαο θαη ηεο πεξηζσξηνπνίεζεο 
κεγάισλ νκάδσλ ηνπ πιεζπζκνχ. (Ο.Κ.Δ.-Οηθνλνκηθή θαη Κνηλσληθή Δπηηξνπή ηεο 
Διιάδνο , 2013) 
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Κεφάλαιο 3: Κοινωνική Επιχειρηματικότητα στον 

Τουρισμό 

 
 
 
 

3.1       Τι είναι επιχειρηματικότητα και επιχειρηματίας 

 
 
 
Ζ επηρεηξεκαηηθφηεηα νξίδεηαη σο ν ηέηαξηνο παξαγσγηθφο ζπληειεζηήο, κεηά ην 
θεθάιαην, ηελ εξγαζία θαη ην έδαθνο, θαηά ηελ Οηθνλνκηθή Θεσξία. Ο φξνο 
επηρεηξεκαηηθφηεηα πξνέξρεηαη απφ ηελ αξραία ειιεληθή ιέμε, «επηρεηξείλ», πνπ 
ζεκαίλεη «επηρεηξώ», δειαδή δεκηνπξγψ θάηη λέν, πξσηνπνξηαθφ, θαηλνηνκψ, ρσξίο 
λα είλαη βέβαην πσο απηή ε πξνζπάζεηα ζα επηηχρεη. Βαζηθφ ξφιν ζηελ πινθή ηεο 
επηρεηξεκαηηθφηεηαο δηαδξακαηίδεη θαη ν «επηρεηξεκαηίαο». 

 Ωο επηρεηξεκαηίαο ελλνείηαη, ην άηνκν ην νπνίν εληνπίδεη ηηο επθαηξίεο ζηνλ 
επηρεηξεκαηηθφ νξίδνληα θαη ηηο εθκεηαιιεχεηαη παξαγσγηθά, κε ζθνπφ ηελ δεκηνπξγία 
θαη ηελ αλάπηπμε κηα λέαο επηρείξεζεο. Ο επηρεηξεκαηίαο παίξλεη απνθάζεηο θαη 
αλαιακβάλεη θηλδχλνπο, αλαιακβάλεη ηελ νξγάλσζε ησλ ζπληειεζηψλ παξαγσγήο κε 
ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν, ψζηε λα επηηεπρζεί ην κέγηζην δπλαηφ απνηέιεζκα, αληιεί 
λέεο ηδέεο κέζσ πξσηνπνξηαθψλ επηρεηξεκαηηθψλ πξσηνβνπιηψλ θαη ηέινο αλαδεηά 
επθαηξίεο αλάπηπμεο θαη θέξδνπο. (Καξαγηάλλεο & Μπαθνχξνο, 2010) 
Οξηζκέλνη νηθνλνκνιφγνη θαη επηζηήκνλεο δηαηχπσζαλ ηηο απφςεηο ηνπο γηα ηελ 
επηρεηξεκαηηθφηεηα, σο εμήο: 
Ο Drucker (1985), αλέθεξε πσο « ε επηρεηξεκαηηθφηεηα είλαη κηα θαηλνηνκηθή πξάμε 

πνπ εληζρχεη κε λέν δπλακηθφ ηνπο ήδε ππάξρνληεο πφξνπο». 
Ο Venkataraman (1997), είπε πσο « νη έξεπλεο κε ζέκα ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα 
πξνζπαζνχλ λα θαηαλνήζνπλ απφ πνηνπο, κε πνηφλ ηξφπν θαη κε ηη ζπλέπεηεο 
εληνπίδνληαη, δεκηνπξγνχληαη θαη αμηνπνηνχληαη νη επθαηξίεο δεκηνπξγίαο λέσλ 
πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ».  
Ο Sharma θαη Chrisman (1999), ζεψξεζαλ πσο «ε επηρεηξεκαηηθφηεηα πεξηιακβάλεη 

πξάμεηο νξγαλσζηαθήο δεκηνπξγίαο, αλαλέσζεο ή θαηλνηνκίαο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα 
εληφο ή εθηφο ελφο πξνυπάξρνληνο νξγαληζκνχ». 
(Storey, Greene, Υαζζίδ, & Φαθαιηνχ, 2011) 
 
 

3.1.1 Η κατηγοριοποίηση των επιχειρήσεων 

 
 
Ο λένο νξηζκφο ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζεζπίζηεθε απφ ηελ Δπξσπατθή 
Έλσζε ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2005, θαη αλαθέξεηαη ζηελ επηζεψξεζε θαη ηνλ νξηζκφ ησλ 
επηρεηξήζεσλ, πεξηειήθζεζαλ θαη θάπνηα ζεκαληηθά θξηηήξηα φπνπ αλαθέξνληαη ζηηο 
επηρεηξήζεηο: ν αξηζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ν εηεζίσο θχθινο εξγαζηψλ θαη 
ηζνινγηζκφο. 
Παξαθάησ αλαθέξνληαη ηα ζρεηηθά θξηηήξηα ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ 
ζε ηξεηο θαηεγνξίεο, νη πνιχ κηθξέο, νη κηθξέο θαη νη κεζαίεο επηρεηξήζεηο. 
Οη πνιύ κηθξέο επηρεηξήζεηο: 
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 Απαζρνινχλ θάησ απφ 10 εξγαδνκέλνπο. 

 Ο εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ δελ ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ 2 εθαηνκκπξίσλ 
επξψ. 

 Ο ζπλνιηθφο εηήζηνο ηζνινγηζκφο δελ μεπεξλά ην πνζφ ησλ 2 εθαηνκκπξίσλ 
επξψ. 

Οη κηθξέο επηρεηξήζεηο: 

 Απαζρνινχλ θάησ απφ 50 εξγαδνκέλνπο. 

 Ο εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ δελ ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ 10 εθαηνκκπξίσλ 
επξψ. 

 Ο ζπλνιηθφο εηήζηνο ηζνινγηζκφο δελ μεπεξλά ην πνζφ ησλ 10 
εθαηνκκπξίσλ επξψ. 

Οη κεζαίεο επηρεηξήζεηο: 

 Απαζρνινχλ θάησ απφ 250 εξγαδνκέλνπο. 

 Ο εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ δελ ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ 50 εθαηνκκπξίσλ 
επξψ. 

 Ο ζπλνιηθφο εηήζηνο ηζνινγηζκφο δελ μεπεξλά ην πνζφ ησλ 43 
εθαηνκκπξίσλ επξψ. 
(Οπζηακπαζίδεο & Καηζνπιάθνο, 1999) 
 
 

ΠΙΝΑΚΑ 3.1 ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΗ ΜΜΔ 

 

ΚΡΙΣΗΡΙΑ 

ΜΕΓΕΘΟ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΗΗ 

ΥΝΟΛΟ 
ΙΟΛΟΓΙΜΟΥ 

ΚΥΚΛΟ 
ΕΡΓΑΙΩΝ 

ΥΝΟΛΟ 
ΑΠΑΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ 

Πολύ μικπέρ 
επισειπήζειρ 

<2.000.000 <2.000.000 <10 

Μικπέρ 
επισειπήζειρ 

<10.000.000 <10.000.000 <50 

Μεζαίερ 
επισειπήζειρ 

<50.000.000 <43.000.000 <250 

 

Πεγή: (Οπζηακπαζίδεο & Καηζνπιάθνο, 1999) 
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3.2 Τι είναι η κοινωνική επιχειρηματικότητα και ποια τα 

χαρακτηριστικά της 

 
 
 
Κνηλσληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα, ραξαθηεξίδεηαη ε θάζε κνξθή επηρεηξεκαηηθήο 
δξαζηεξηφηεηαο πνπ ζηφρνο ηεο είλαη ε εμππεξέηεζε θαη θάιπςε θνηλσληθψλ αιιά θαη 
αλζξσπηζηηθψλ αλαγθψλ. Ζ ζπγθεθξηκέλε κνξθή επηρεηξεκαηηθφηεηαο, εάλ εθαξκνζηεί 
κε ηνλ θαηάιιειν ηξφπν κπνξεί λα πεηχρεη κε κεγάια πνζνζηά επηηπρίαο, θάζε 
επηρεηξεκαηηθφ ζθνπφ. Ζ θνηλσληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα, εζηηάδεη ζηελ επηρεηξεκαηηθή 
δξαζηεξηφηεηα κέζσ ηεο θηιαλζξσπίαο θαη ηεο αιιειεγγχεο. 
(Καξαγηάλλεο & Μπαθνχξνο, 2010) 
Οη θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο, κε ηελ εθαξκνγή ηεο θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, 
επεθηάζεθαλ ζε πξνο λένπο θιάδνπο θαη θαηεπζχλζεηο επηρεηξεκαηηθψλ 
δξαζηεξηνηήησλ, φπσο ζε επηρεηξήζεηο πεξηβαιινληηθνχ ελδηαθέξνληνο, κνλάδεο 
θξνληίδαο ειηθησκέλσλ θαη αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο, ππεξεζίεο πξνζηαζίαο 
επαίζζεησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ θ.ιπ. Ο άκεζνο θαη βαζηθφο ξφινο ηεο θνηλσληθήο 
νηθνλνκίαο νδήγεζε ζε εθηέιεζε ζηφρσλ, πνπ εληάζζνληαη κέζα ζε πιαίζηα κηαο 
θνηλσληθήο πνιηηηθήο θαη ηεο πνιηηηθήο ηεο απαζρφιεζεο.  
Σα απνηειέζκαηα ηεο εθαξκνγήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο θαη 
θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο πνπ παξαηεξήζεθαλ ζε παλεπξσπατθφ επίπεδν είλαη 
ξαγδαίσο πην επηηπρεκέλα, αλαθνξηθά κε ηελ παξνρή ππεξεζηψλ γεληθνχ νθέινπο, 
απφ εθείλα πνπ ήηαλ αλακελφκελα απφ ην θξάηνο. 
Οη θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο είλαη επηρεηξήζεηο πνπ εζηηάδνπλ ζηνλ ζπιινγηθφ ραξαθηήξα 
θαη δελ έρνπλ θάπνην θεξδνζθνπηθφ ελδηαθέξνλ, ζηνρεχνπλ ζηελ θνηλσλία ζε 
ζπλδπαζκφ κε ηελ νηθνλνκία, επηδηψθνπλ λα θαηαπνιεκήζνπλ ηελ αλεξγία, ηνλ 
θνηλσληθφ απνθιεηζκφ, αθφκε επηδηψθνπλ ηελ θάιπςε δεηεκάησλ θαη αλαγθψλ 
θνηλσληθνχ ελδηαθέξνληνο, φπσο πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα θαη δεηήκαηα πξφλνηαο θαη 
αιιειεγγχεο. (Υξπζάθεο, Εηψκαο, Υαηδαληψλεο, & Καξακεηξνπνχινπ, 2002)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Οη ζπγθεθξηκέλεο επηρεηξήζεηο πνπ εθαξκφδνπλ ηελ θνηλσληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα, 
νλνκάδνληαη θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο θαη απνηεινχληαη απφ ζπγθεθξηκέλα 
ραξαθηεξηζηηθά, κεξηθά απφ ηα νπνία παξαζέηνληαη παξαθάησ: 

 

Πεγή: (ied.eu) 

ΔΙΚΟΝΑ 3.1 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 
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 Οξγαλψλνληαη κε βάζε ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ νκαδηθφηεηα. 

 Έρνπλ σο βαζηθφ ζηφρν ηελ επηδίσμε θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ ζηφρσλ πνπ 
ζηεξίδνληαη ζην ελδηαθέξνλ θαη ζηηο αλάγθεο ηεο νκάδαο. 

 Πξνβάινπλ λέεο θαηλνηνκηθέο ηδέεο θαη ιχζεηο κε ζηφρν ηελ επίιπζε 
θνηλσληθψλ δεηεκάησλ, φπσο ε αλεξγία θαη ν θνηλσληθφο απνθιεηζκφο. 

 πκκεηέρνπλ ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ζε θξαηηθφ θαη παγθφζκην επίπεδν, 
εληζρχνληαο ηελ θνηλσληθή ζπλνρή. 
(Borzaga C., 1999) 
 
 

3.2.1 Κατηγορίες κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων  

 
 
ηελ παξαπάλσ ππνελφηεηα, αλαθεξζήθακε ζηνλ Ν.4019/11 γηα ηελ θνηλσληθή 
νηθνλνκία θαη ηελ θνηλσληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα, φπνπ νξίδεη ζην άξζξν 2,2 πσο: 
«αλάινγα κε ηνλ ζθνπφ ηνπο ε θνηλσληθέο ζπλεηαηξηζηηθέο επηρεηξήζεηο δηαρσξίδνληαη 
ζε νξηζκέλεο θαηεγνξίεο: 

 Κνηλσληθέο πλεηαηξηζηηθέο Δπηρεηξήζεηο Έληαμεο, πνπ απαζρνινχληαη κε 

ηελ νηθνλνκηθή έληαμε θαη ηελ θνηλσληθή δσή ησλ πνιηηψλ πνπ αλήθνπλ ζηελ 
θαηεγνξία ησλ θνηλσληθά επάισησλ νκάδσλ πιεζπζκνχ. Πάλσ απφ ην 40% 
ησλ απαζρνινχκελσλ ζηηο ζπγθεθξηκέλεο επηρεηξήζεηο αλήθνπλ ζηηο επάισηεο 
νκάδεο πιεζπζκνχ. Οη Κνηλσληθνί πλεηαηξηζκνί Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο 
(Κνη..Π.Δ.) νξίδνληαη σο Κνηλσληθέο πλεηαηξηζηηθέο Δπηρεηξήζεηο Έληαμεο. 

 Κνηλσληθέο πλεηαηξηζηηθέο Δπηρεηξήζεηο Κνηλσληθήο Φξνληίδαο, πνπ 
αζρνινχληαη κε ηελ παξάγσγε θαη ηελ παξνρή πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πνπ 
δηέπνληαη απφ ραξαθηήξα πξφλνηαο θαη θνηλσληθφηεηαο γηα νξηζκέλεο νκάδεο 
πιεζπζκνχ φπσο ηα παηδηά, νη ειηθησκέλνη, ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο θαη ηα 
άηνκα κε ρξνληέο παζήζεηο. 

 Κνηλσληθέο πλεηαηξηζηηθέο Δπηρεηξήζεηο πιινγηθνύ θαη Παξαγσγηθνύ 
θνπνύ, πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγσγε πξντφλησλ θαη ηελ παξνρή 

ππεξεζηψλ, κε ζθνπφ ηελ ηθαλνπνίεζε αλαγθψλ ηεο ζπιινγηθφηεηαο, φπσο ε 
αλάπηπμε ηνπ πνιηηηζκνχ, ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ε νηθνινγία, ε 
εθπαίδεπζε, ε παξνρή θνηλήο σθέιεηαο ζηνπο πνιίηεο αιιά θαη ε δηαηήξεζε 
παξαδνζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ, αμηνπνίεζε αλεθκεηάιιεπησλ ηνπξηζηηθψλ 
πξννξηζκψλ, ηνπηθψλ κλεκείσλ πνιηηηζκνχ θαη θχζεο. Αθφκε ζηεξίδνπλ 
άκεζα ην ζπιινγηθφ θαη ηνπηθφ ζπκθέξνλ, ηελ απαζρφιεζε, ηελ θνηλσληθή 
ζπλνρή κε άκεζν απνηέιεζκα ηελ πεξηθεξεηαθή θαη ηνπηθή αλάπηπμε.  
(Ο.Κ.Δ.-Οηθνλνκηθή θαη Κνηλσληθή Δπηηξνπή ηεο Διιάδνο , 2013) 

 
 

3.3 Η σύνδεση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας με τον 

τουρισμό 

 
 
 
Ζ αλάγθε ηνπ αλζξψπνπ γηα αλαςπρή θαη δηαθνπέο δεκηνχξγεζε ην ηνπξηζηηθφ 
θαηλφκελν, κία αλάγθε πνπ κε ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ θαηνρπξψζεθε θαη ζεζπίζηεθε 
απφ ηα πεξηζζφηεξα νξγαλσκέλα θξάηε, θαη άξρηζε λα ζπκπεξηιακβάλεηαη  ζηα 
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δηθαηψκαηα φισλ ησλ πνιηηψλ, κε δεδνκέλεο ρξνληθέο πεξηφδνπο δηθαησκαηηθψλ 
δηαθνπψλ θαη απνρή απφ ηελ εξγαζία κεηά ακνηβήο. Μεηά ηελ αλαγλψξηζε ηεο 
αλαςπρήο σο θνηλσληθή αλάγθε θαη δηθαίσκα, ν ηνπξηζκφο επεθηάζεθε σο έλα 
θνηλσληθφ θαηλφκελν κε ζνβαξφ αληίθηππν ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία. 
 Με ηελ ζπλερψο αλαπηπζζφκελε ηερλνινγία, ηελ ζεκεξηλή εκέξα, ν θαηά δχλακηλ 
ηνπξίζηαο κπνξεί ζε ειάρηζην ρξνληθφ δηάζηεκα, κε νξγάλσζε θαη κε αθξίβεηα, λα 
βξεζεί ζε φπνην ζεκείν ηνπ πιαλήηε επηζπκεί. Μέζσ, ινηπφλ, απηήο ηεο πξνφδνπ ηεο 
ηερλνινγίαο, δίλεηαη κία λέα δπλαηφηεηα ζε αλεμεξεχλεηνπο ηφπνπο θαη πξννξηζκνχο 
λα αλαπηχμνπλ θαη λα ηνλψζνπλ ηελ ηνπηθή ηνπο νηθνλνκία. Τπάξρνπλ, ινηπφλ, 
νξηζκέλνη ιφγνη πνχ νη θνηλσλίεο δείρλνπλ ελδηαθέξνλ γηα ηελ ηνπξηζηηθή 
δξαζηεξηφηεηα, θάπνηνη απφ απηνχο είλαη : 

 Ζ κνλαδηθφηεηα ηνπ θάζε πξννξηζκνχ θαη ε ηθαλφηεηα λα απεπζχλεηαη ζε 
δηαθνξεηηθέο νκάδεο ηεο θνηλσλίαο 

 Ζ ζηελή αιιειεπίδξαζε πνπ ππάξρεη κεηαμχ ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ησλ ππφινηπσλ 
νηθνλνκηθψλ θιάδσλ , θαη κέζσ απηνχ δεκηνπξγνχληαη νηθνλνκίαο θιίκαθαο θαη 
λέεο ζέζεηο εξγαζίαο αθφκα θαη λέα επαγγέικαηα. 

 Ζ ζπζρέηηζε πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί κεηαμχ ηεο επδσίαο θαη ηεο αλαςπρήο κε ηα 
ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία ελφο ηφπνπ ή κίαο ρψξαο, πνπ πξνζζέηνπλ 
ειθπζηηθφηεηα ζηνλ ίδην ηνλ πξννξηζκφ. 
(Lickorish & Jenkins, 2004) 

Παξφια απηά, ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη παξαηεξεζεί κία ελίζρπζε ζηελ αλάπηπμε ηεο 
ζεκαζίαο θαη ηνπ ξφινπ ηνπ πνιηηηζκνχ ζηηο θνηλσλίεο, αιιά θαη ζηελ θαιπηέξεπζε ηεο 
πνηφηεηαο δσήο ησλ πνιηηψλ. Παξάιιεια, κε ηελ πνιηηηζηηθή απηή αλάπηπμε, 
αθνινπζεί θαη ην δήηεκα ηεο δηαηήξεζεο ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο πνπ πξέπεη λα 
δηαηεξεζεί αιιά θαη ε κεγάιε ζπκβνιή πνπ δίλεη ν πνιηηηζκφο ζε ηνπηθφ θαη 
πεξηθεξεηαθφ επίπεδν. 
Μία ιχζε ζε φια ηα παξαπάλσ είλαη ε ρξήζε ηεο θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο 
κέζσ ηεο αεηθφξνπ ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο θαη κεηαηξνπήο ησλ πνιηηηζηηθψλ θαη 
θπζηθψλ πφξσλ ζε πξνζνδνθφξα νηθνλνκηθά ζηνηρεία. ε κηα ηέηνηα πξννπηηθή, φπνπ 
ζπκβάιιεη άκεζα ν πνιηηηζκφο σο κέζν έθθξαζεο ησλ θνηλσληψλ ζε ηνπηθφ θαη 
θξαηηθφ επίπεδν αλάπηπμεο θαη ζπλδέεηαη ξεηά κε ηνλ πνηνηηθφ θνηλσληθφ ηνπξηζκφ. 
 Ζ αλάπηπμε ηεο ζπγθεθξηκέλεο κνξθήο ηνπξηζκνχ είλαη ηαρχηαηε, θαζψο έρεη 
απνηειέζεη κηα κεγάιε πξφθιεζε γηα ηελ εζληθή, πεξηθεξεηαθή θαη ηνπηθή νηθνλνκία. Ζ 
θνηλσληθή νηθνλνκία ρξεηάδεηαη ηνλ ηνπξηζκφ γηα ηελ νηθνλνκηθή ελίζρπζε θαη αλάπηπμε 
θαη ηνπξηζκφο έρεη αλάγθε απφ ηελ θνηλσληθή νηθνλνκία γηα λα αλαπηπρζεί πνηνηηθά. 
εκαληηθφ, επίζεο, είλαη λα αλαθεξζεί ε ζηαδηαθή κεηαζηξνθή ηνπ ηνπξηζκνχ απφ ηνλ 
καδηθφ ζηνλ ηνπξηζκφ πνπ ζέβεηαη ην πεξηβάιινλ θαη ηνλ πνιηηηζκφ αιιά ηαπηφρξνλα 
δηαζέηεη θαη έλαλ πην ζπκκεηνρηθφ θαη θνηλσληθφ ραξαθηήξα. Ζ ζπγθεθξηκέλε ηάζε 
αλάπηπμεο κηαο λέαο ηνπξηζηηθήο κνξθή, ελφο αεηθφξνπ ηνπξηζκνχ, κε κεγάια 
πιενλεθηήκαηα γηα ηνπο ηνπξίζηεο αιιά θαη γηα ηνπο ρψξνπο πνπ ηνπο ππνδέρνληαη.  
Πιένλ, ηα ζηνηρεία πνπ ζπγθηλνχλ ηνλ επηζθέπηε δείρλνπλ λα είλαη ε πνιηηηζηηθή 
θιεξνλνκηά θαη ην πεξηβάιινλ ελφο ηφπνπ, θαη ζε απηά δίλνπλ ζεκαζία πξνθεηκέλνπ λα 
επηζθεθηνχλ ηνλ ηφπν απηφλ , δηφηη ηνπο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα ζπιιέμνπλ λέεο 
εκπεηξίεο θαη εηθφλεο. Καηαπηφλ ηνλ ηξφπν, ρηίδεηαη κία δεκηνπξγηθή θαη πνηνηηθή κνξθή 
ηνπξηζκνχ, πνπ ζαλ βαζηθφ ζηφρν έρεη ηελ βησζηκφηεηα θαη ηελ ζπκκεηνρηθφηεηα.  
Μέζσ ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο εμέιημεο ηεο ηερλνινγίαο, ηαπηφρξνλα επηηπγράλεηαη θαη ε 
αλάπηπμε ηεο θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη γεληθψο ζηνλ ηνπξηζκφ. ηηο κέξεο 
καο, ε ρξήζε ησλ θνηλσληθψλ κέζσλ δηθηχνπ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα πξνβάιινπλ κε 
απνηειεζκαηηθφ ηξφπν ηηο επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνπξηζκφ θαη φρη 
κφλν, αλαδεηθλχνληαο ην ηνπξηζηηθφ θαη ζπλάκα πνιηηηζηηθφ πξντφλ, κε απνηέιεζκα λα 
κεηψλεηαη ην θφζηνο ηεο δηακεζνιάβεζεο. 
 Ζ ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ εηαηξεηψλ ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα, 
έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα επηηχρνπλ ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο θαη παξάιιεια ηα 
αλαδεηρζνχλ ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ θάζε πξννξηζκνχ. Με πλεπκαηηθφηεηα, αιιά θαη ε 
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ζπιινγηθφηεηα ηνπ εζεινληηζκνχ απφ ηελ νπνία δηέπεηαη θάζε ηφπνο κπνξεί λα 
ζρεκαηηζζεί θαη λα αλαπηπρζεί ην θνηλσληθφ θεθάιαην ηνπ θάζε ηφπνπ θαη λα 
δεκηνπξγεζεί κία θαηάιιειε ππνδνκή γηα ηελ αλάπηπμε ηεο θνηλσληθήο 
επηρεηξεκαηηθφηεηαο.  
Απηνί είλαη νξηζκέλνη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο νη θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο 
δξαζηεξηνπνηνχληαη ελεξγά, γηα λα πξνζθέξνπλ πνηνηηθά θαη θαηλνηνκηθά πξντφληα θαη 
ππεξεζίεο ζηνλ ηνπξηζηηθφ ηνκέα-θιάδν, θαζψο θαη γηα ηελ πξνζθνξά λέσλ ζέζεσλ 
εξγαζίαο, κε θχξηα ζθνπηκφηεηα ηελ ήπηα αλάπηπμε ηνπ θάζε ηφπνπ, πνπ πξνδηαζέηεη 
ηα δηθά ηνπ ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά πνπ κφλν κέζσ ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο 
κπνξνχλ λα πξνβιεζνχλ θαη λα δηαθπιαρζνχλ. (θξηάπαο) 
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Κεφάλαιο 4: Ανάπτυξη των μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων μέσω του εναλλακτικού τουρισμού και της 

κοινωνικής επιχειρηματικότητας 

 
 
 
 

 

4.1 Η οικονομική και νομική σύσταση των κοινωνικών 

επιχειρήσεων 

 
 
 
Οη θνηλσληθέο ζπλεηαηξηζηηθέο επηρεηξήζεηο είλαη κηα λέα λνκηθή κνξθή ηδησηηθψλ 
επηρεηξήζεσλ, κία κνξθή πνπ πξσηνεκθαλίζηεθε ζηελ Διιάδα πξηλ απφ ιίγα ρξφληα. 
Δίλαη, ινηπφλ, κηα κνξθή αζηηθνχ ζπλεηαηξηζκνχ, πνπ ηελ δηνίθεζή ηεο απνηεινχλ 
πέληε ή πεξηζζφηεξα άηνκα. ηελ ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία επηρεηξήζεσλ, ν ξφινο ηνπ 
ζπλεηαίξνπ ηεο θνηλσληθήο ζπλεηαηξηζηηθήο επηρείξεζεο κπνξεί λα ζπλδπάδεηαη 
ηαπηφρξνλα θαη κε ηνλ ξφιν ηνπ εξγαδνκέλνπ ή ηνπ δεκφζηνπ ππαιιήινπ, ρσξίο 
θάπνηνλ πεξηνξηζκφ λνκηθά ή πξαθηηθά. Ο λφκνο 1667/ 1986 ( Α’ 196), έζεζε ξεηά θαη 
πεξηεθηηθά ηελ ζχζηαζε θαη ηελ ιεηηνπξγία πνπ πξέπεη λα αθνινπζνχλ νη 
ζπγθεθξηκέλεο επηρεηξήζεηο. (γηα παξαπάλσ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αλάιπζεο ηεο 
έλλνηαο ησλ θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ, βιέπε Παξάξηεκα Β ζει.62) 
Ο πην πξφζθαηνο λφκνο πνπ ςεθίζηεθε ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2016 θαη αληηθαηέζηεζε 
νξηζκέλα άξζξα ηνπ πξνεγνχκελνπ λφκνπ 4019 πνπ είρε ςεθηζηεί ην 2011 θαη 
αθνξνχζε ηηο θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο. Ο λένο λφκνο ηνπ 2016 θάιπςε ζπγθεθξηκέλα 
θελά πνπ είρε αθήζεη ν πξνεγνχκελνο λφκνο, ζε αζθαιηζηηθά θαη εξγαζηαθά δεηήκαηα, 
θαζηζηψληαο λέα γξακκή πνξείαο ζε νηθνλνκηθά θαη θνξνινγηθά ζέκαηα. Πέξαλ ηνχηνπ, 
δεκηνπξγήζεθε έλα πην θαηάιιειν πιαίζην ιεηηνπξγίαο ησλ θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ, 
κε πην επέιηθην δηνηθεηηθφ ζρήκα θαη λνκηθέο θπξψζεηο, φπσο πξφζηηκα, γηα 
επηρεηξήζεηο θαη κέιε πνπ θαηαπαηνχλ ηα λνκηθά πιαίζηα θαη ηηο ξπζκίζεηο ηνπ λφκνπ 
απηνχ. Οη παξαηεξήζεηο ησλ πεξηζζνηέξσλ εξεπλεηψλ ηείλνπλ ζην ζπκπέξαζκα πσο 
νη θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο δηαθέξνπλ ζηνλ ζπλδπαζκφ ησλ θνηλσληθψλ ζθνπψλ ηνπο 
κε ηε βηψζηκε εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα θαη έρνπλ ηε δπλαηφηεηα αλάπηπμεο απφ ηνλ 
πξσηνγελή θαη κέρξη θαη ηνλ ηξηηνγελή ηνκέα παξαγσγήο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ. 
(Harding, 2004) 
Ζ εηδνπνηφο δηαθνξά ησλ θνηλσληθψλ  επηρεηξήζεσλ πνπ ηηο δηαρσξίδεη απφ άιιεο 
επηρεηξήζεηο, είλαη ε νξηνζέηεζε ζηελ δξαζηεξηνπνίεζε ηεο επηρείξεζεο  ζηα πιαίζηα 
ηνπ γεληθνχ ζπκθέξνληνο, ηα θέξδε ηεο λα απνηεινχλ θαηά ειάρηζην ην 50% ηνπ 
θχθινπ εξγαζηψλ ηεο θαη ε δηνίθεζή ηεο λα ζηεξίδεηαη ζηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη 
θαηλνηνκία, κε ζπλερή ζθνπφ ηεο ζηε δηαηήξεζε ηεο ηζνξξνπίαο αλάκεζα ζηελ 
νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή δηάζηαζε. Ζ ζπγθεθξηκέλε ηθαλφηεηα θαη πνιπκνξθία ησλ 
θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ ηνπο πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα λα δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε 
πνιιαπιά  πεδία θαη ηνκείο, θαη φρη κφλν ζηνλ δεκφζην ηνκέα φπσο ζεσξείηαη αθφκε 
ζε πνιιέο ρψξεο Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ απηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη ε θαηαθξάηεζε 
ησλ θεξδψλ ηεο επηρείξεζεο γηα ηελ ηδία ρξήζε ηεο επηρείξεζεο κε ζθνπφ ηελ 
εθπιήξσζε ησλ ζθνπψλ θαη ζηφρσλ ηεο. 
Πην ζπγθεθξηκέλα, ε δηαλνκή ησλ θεξδψλ θαη ησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ πεξηνξίδεηαη 
κέζα ζηα πιαίζηα ηεο επηρείξεζεο κε ζθνπφ λα εθκεηαιιεπηνχλ απνθιεηζηηθά γηα 
εθείλε, αθφκα ζε κηα πεξίπησζε δηάιπζεο κηαο θνηλσληθήο επηρείξεζεο ηα γεληθά 
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έζνδα θαη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ππφθεηληαη ζε κεηαβίβαζε πξνο άιιεο θνηλσληθέο 
επηρεηξήζεηο πνπ βξίζθνληαη ζε ελεξγή δξάζε θαη έηζη δηαζθαιίδεηαη ε ζπλέρεηα ησλ 
νηθνλνκηθψλ απηψλ πφξσλ λα ππεξεηνχλ θνηλσληθνχο ζθνπνχο. 
ηελ νξγαλσηηθή ζηνηβάδα ησλ θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ ππάξρεη δπλαηφηεηα θαη 
πξνηξνπή ησλ δηαθφξσλ κειψλ ζηελ άκεζε ζπκκεηνρή ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο 
επηρείξεζεο, είηε απηνί είλαη εξγαδφκελνη είηε ρξήζηεο, κπνξνχλ λα δηνηθνχλ, λα 
πξνζθέξνπλ λέεο ηδέεο. Παξφιν πνπ, ε ζπγθεθξηκέλε ηδέα ζρεδηάζηεθε γηα ηελ 
πξνηξνπή θαη πξνψζεζε ησλ πνιηηψλ ζηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζε νπνηαδήπνηε 
θνηλσληθή δξαζηεξηφηεηα/ επηρείξεζε, έδσζα κία λέα επθαηξία ζηελ ηπραία αλεχξεζε 
ραξηζκαηηθψλ εγεηψλ θαη θαηλνηφκσλ ηδεψλ φπνπ κπνξνχλ λα δηαδξακαηίζνπλ  
θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία ηεο θνηλσληθήο επηρείξεζεο, θαη ζε 
γεληθφηεξν επίπεδν ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο. (Αδάκ, 2014) 
 
 

4.1.1 Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση ή Αστική μη Κερδοσκοπική 

Εταιρία 

 
 
Οη θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο δηαρσξίδνληαη βάζε ηεο λνκηθήο κνξθήο ηνπο, ζε Αζηηθέο 
Με Κεξδνζθνπηθέο Δηαηξίεο (ΑΜΚΔ) θαη ζε Κνηλσληθέο πλεηαηξηζηηθέο 
Δπηρεηξήζεηο (ΚΟΗΝΔΠ). Οη δπν απηέο λνκηθέο κνξθέο δηακνξθψλνπλ έλαλ 
θνηλσθειή ζθνπφ, δειαδή επηδηψθεηε κε θάζε ηξφπν ην νκαδηθφ ζπκθέξνλ πεξά απφ 
νπνηαδήπνηε άιιε έλλνηα πξνο ηελ σθειεία ησλ κειψλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 
εγρεηξήκαηνο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα αξθεηέο θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο απνθάζηζαλ λα 
απνθηήζνπλ ηελ κνξθή ηεο αζηηθήο κε θεξδνζθνπηθήο εηαηξίαο ιφγν έιιεηςεο 
δηαθφξσλ λνκνζεηηθψλ θαη ζεζκηθψλ δπλαηνηήησλ ζην παξειζφλ. Πέξαλ ηνχηνπ, κεηά 
ηελ ζέζπηζε ηνπ Νφκνπ 2716/1999 πνπ έρεη σο ζηφρν ηελ θνηλσληθννηθνλνκηθή 
ελζσκάησζε ησλ αηφκσλ κε πξνβιήκαηα ςπρηθήο πγείαο, νλνκαζηήθαλ Κνηλσληθνί 
πλεηαηξηζκνί Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο (ΚΟΗΠΔ), εληαζήθαλ ζηηο θνηλσληθέο 
ζπλεηαηξίζηεθεο επηρεηξήζεηο (ΚΟΗΝΔΠ) πνπ νξίδεηε απφ ηνλ Νφκν 4019/2011. 
Παξαθάησ ζα νξίζνπκε ηα βαζηθά ζηνηρεηά ησλ ζπγθεθξηκέλσλ λνκηθψλ κνξθψλ : 

 Αζηηθή Με Κεξδνζθνπηθή Δηαηξία (ΑΜΚΔ)  

Οη ζπγθεθξηκέλεο εηαηξίεο νξίδνληαη απφ ηα άξζξα 741-784 ηνπ αζηηθνχ θψδηθα. Οη 
αζηηθέο κε θεξδνζθνπηθέο εηαηξίεο απνηεινχλ κηα κνξθή ε φπνηα δελ ζεζκνζεηήζεθε 
απφ ηελ λνκνζεζία αιιά κέζα απφ επηρεηξεκαηηθέο πξαθηηθέο, θαη έηζη ην λνκηθφ ηεο 
πιαίζην απνηειείηε απφ γεληθέο δηαηάμεηο ηνπ αζηηθνχ θψδηθα. Οη εηαηξίεο απηέο 
ζθνπεχνπλ λα επηδηψμνπλ θνηλσληθνχο, θηιαλζξσπηθνχο, επηζηεκνληθνχο, 
πεξηβαιινληηθνχο ή θαη άιινπο θνηλσθειείο ζθνπνχο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ επηδίσμε 
ηνπ ζπιινγηθνχ επ δελ, δίρσο απηφ λα ζεκαίλεη φηη δελ κπνξεί λα έρνπλ θαη 
νηθνλνκηθνχο ζθνπνχο δηαθνξνπνίεζε ηνπο απφ ηηο θεξδνζθνπηθέο εηαηξίεο γίλεηε ζην 
φηη δελ επηηξέπεηε ε δηαλνκή ησλ θεξδψλ ζηνπο εηαίξνπο ζε νπνηαδήπνηε δηαρεηξηζηηθή 
πεξίνδν. Απαηηείηε ε ζπκκέηνρε θαη ε εηζθνξά ηνπιάρηζηνλ δπν εηαίξσλ, σο θπζηθά ε 
λνκηθά πξφζσπα, ψζηε λα ζπζηαζεί απηή. Μέρξη ην 2012 νη έηεξνη ήηαλ πεξηνξηζκέλνη 
σο πξνο ηελ επζελή ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο εηαηξίαο πξνο ηξίηνπο κέρξη θαη ην χςνο 
ηεο εηαηξηθήο κεξίδαο. Μεηά ην άξζξν 270 πνπ ζεζπίζηεθε ην 2012 θαη εληάζεθε ζηνλ 
λφκν 4072 νξίζηεθε πσο νη εηαίξνη πνπ αλήθνπλ ζε κηα αζηηθή εηαηξία έρνπλ ηελ 
απνθιεηζηηθή επζχλε γηα ηα ρξέε ηεο. Δπνκέλσο νη αζηηθέο κε θεξδνζθνπηθέο εηαηξίεο 
ιεηηνπξγνχλ κε βάζε ηνλ θνηλσληθφ ζθνπφ πνπ ππεξηεξεί ηνπ νηθνλνκηθνχ, ν αξηζκφο 
ησλ εηαίξσλ είλαη κηθξφο θαη ζηαζεξφο, δελ ζθνπεχεη ζηελ απνιαβή θαη δηαλνκή 
δηαθφξσλ ηπραίσλ θεξδψλ θαη ηέινο δελ επηβάιεηε ε δέζκεπζε ζηε δεκνθξαηηθή 
δηνίθεζε ηεο εηαηξίαο, 
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 Κνηλσληθή πλεηαηξηζηηθή Δπηρείξεζε (ΚΟΙΝΔΠ) 

Όηαλ αλαθεξφκαζηε ζηηο θνηλσληθέο ζπλεηαηξίζηεθεο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο 
παξνπζηάδνπλ ηελ λέα λνκηθή κνξθή γηα ηηο θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο ζηελ Διιάδα, 
αληηιακβαλφκαζηε πσο πξνβιέπνληαη γηα ηνλ ζπλδπαζκφ ελφο θνηλσληθνχ ζθνπνχ κε 
ηελ επηρεηξεκαηηθή ηδέα θαη ηδηφηεηα. Όζνλ αθνξά ηε ζχζηαζε ησλ θνηλσληθψλ 
ζπλεηαηξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ ζηελ πεξίπησζε ηεο θνηλσληθήο ζπλεηαηξηζηηθήο 
επηρείξεζεο έληαμεο απαηηνχληαη θαηά ειάρηζην επηά άηνκα θαη αληηζηνίρσο 
απαηνχληαη πέληε άηνκα ζηελ πεξίπησζε ησλ θνηλσληθψλ ζπλεδξηάζηεθαλ 
επηρεηξήζεσλ είηε θξνληίδαο είηε ζπιινγηθνχ ζθνπνχ. Σα άηνκα απηά κπνξεί λα έρνπλ 
ή θπζηθή ή λνκηθή κνξθή, έλα θπζηθφ πξφζσπν δελ έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα αλήθεη ζε 
δπν θνηλσληθέο ζπλεηαηξηζηηθέο επηρεηξήζεηο κε ηνλ ίδην ζθνπφ θαη έδξα ζε κηα ίδηα 
πεξηθεξεηαθή πεξηνρή. Σα λνκηθά πξφζσπα δελ πξέπεη λα μεπεξλνχλ ην έλα ηξίην ησλ 
κειψλ. Σα λέα κέιε κπνξνχλ λα εληαζνχλ ζηελ ζπγθεθξηκέλε επηρείξεζε κε ηελ 
ππνρξέσζε ηεο αγνξάο ηνπιάρηζηνλ κηαο ζπλεηαηξηζηηθήο κεξίδαο, νη νπνίεο κπνξνχλ 
λα θηάζνπλ κέρξη θαη ηηο πέληε πξναηξεηηθέο. Όια ηα κέιε ηεο επηρείξεζεο δηθαηνχληαη 
λα έρνλ κηα ςήθν, ρσξίο απηφ λα εμαξηάηε απφ ηνλ αξηζκφ ησλ ζπλεηαηξηζηηθψλ 
κεξίδσλ πνπ έρεη αγνξάζεη ην θάζε κέινο. Δπίζεο, δελ ππάξρεη ζπγθεθξηκέλν 
θεθάιαην πνπ απαηηείηε γηα ηελ ζχζηαζε θαη δεκηνπξγία κηαο θνηλσληθήο 
ζπλεηαηξηζηηθήο επηρείξεζεο. Ζ δηνίθεζε ησλ θνηλσληθψλ ζπλεηαηξηζηψλ επηρεηξήζεσλ 
γίλεηε κέζσ ησλ γεληθψλ ζπλειεχζεσλ ησλ κειψλ θαη ηε δηνηθνχζα επηηξνπή. Δπίζεο, 
ζε αληίζεζε κε ηηο κε θεξδνζθνπηθέο εηαηξίεο, ππάξρεη πεξηνξηζκφο ζηελ δηαλνκή ησλ 
θεξδψλ κε πνζνζηφ πέληε ηηο εθαηφ, ην νπνίν πξνβιέπεηε γηα ηνλ ζρεκαηηζκφ ην 
απνζεκαηηθνχ θαη πνζνζηφ έσο 35 ηηο εθαηφ Πν πξνβιέπεηε πξνο δηαλνκή ησλ 
εξγαδνκέλσλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο επηρείξεζεο θαη ιεηηνχξγεη ζαλ έλα θίλεηξν πξνο ηελ 
παξαγσγηθφηεηα, ελψ ην ππφινηπν πνζφ δηαζέηεηε γηα ηηο δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο 
ηεο επηρείξεζεο. (Αδάκ, 2014) 
 
 

4.2 Τάσεις και προοπτικές ανάπτυξης του κοινωνικού τουρισμού 

σε ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο 

 
 
 
Ζ κεγάιε επηξξνή ηνπ ηνπξηζκνχ σο θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηφζν 
ζε παλεπξσπατθφ φζν θαη ζε εζληθφ επίπεδν, δηαγξάθηεθε ηφζν ζε καθξννηθνλνκηθφ 
επίπεδν φζν θαη ζε αλαπηπμηαθφ επίπεδν ηεο πεξηθέξεηαο. Σα ηειεπηαία ρξφληα, κέζα 
ζηα πιαίζηα κηαο ζχγρξνλεο ηνπξηζηηθήο πνιηηηθήο πνπ βαζίδεηαη ζε πνηνηηθέο θαη 
πηζηνπνηεκέλεο παξνρέο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, πνπ πεηπραίλνπλ κε απηφλ ηξφπν 
ηελ δηαθνξνπνίεζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο, πξνάγνληαο ηε ζχλδεζε ηεο ηνπηθήο 
νηθνλνκίαο κε ηελ αεηθφξν αλάπηπμε θαη ην πεξηβάιινλ.  
Σελ ζεκεξηλή επνρή, ηα αλεπηπγκέλα νηθνλνκηθά θξάηε πξνδηαζέηνπλ ηηο θαηάιιειεο 
ππνδνκέο γηα ηελ παξνρή θνηλσληθνχ ηνπξηζκνχ. Πην ζπγθεθξηκέλα, έλα ζχγρξνλν 
θξάηνο ππνρξενχηαη λα παξέρεη ζηνπο πνιίηεο ηνπ, πέξα απφ παξνρέο πγείαο, 
εξγαζίαο θαη παηδείαο θαη γεληθέο παξνρέο πξφλνηαο, ηελ πξφζβαζε ζηελ ςπραγσγία 
θαη ζηηο δηαθνπέο ψζηε λα ππάξρεη κηα ζσκαηηθή θαη ςπρηθή ηζνξξνπία. 
Δπνκέλσο, κέζσ ηεο πξνψζεζεο θαη ηεο ζέζπηζεο ηνπ ζεζκνχ ηνπ θνηλσληθνχ 
ηνπξηζκνχ έγηλε κηα επηηπρήο παξέκβαζε ελεξγεηηθήο πνιηηηθήο έληαμεο απφ ηελ κεξηά 
ηνπ θξάηνπο. Έηζη, θνηλσληθά εππαζείο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ έρνπλ πιένλ ην 
δηθαίσκα θαη ηνλ ελεξγφ ξφιν λα αζθήζνπλ ην δηθαίσκά ηνπο γηα δηαθνπέο κέζσ ηεο 
αξρήο ηεο ηζνηηκίαο ησλ πνιηηψλ, θαη παξάιιεια ππφ κία δηαθνξεηηθή έλλνηα θαη 
δηάζηαζε, νξηζκέλεο εππαζείο νκάδεο ηνπ θξάηνπο πνπ έρνπλ επεξεαζηεί άκεζα απφ 
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ηελ επνρηθφηεηα ηνπ ηνπξηζκνχ ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο ζε ζπλδπαζκφ κε νηθνλνκηθή 
θξίζε ή θαη αθφκε ηηο κεηαλαζηεπηηθέο ξνέο πνπ έρνπλ απμεζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη 
έρνπλ απνθιείζεη κε ηε ζεηξά ηνπο νξηζκέλεο ηνπξηζηηθέο πεξηνρέο απφ ηελ επίζθεςε 
λέσλ ηνπξηζηψλ, λα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα θαη ηελ επθαηξία ζε κηα λέα απαζρφιεζε. 
Πνιχ θξίζηκν θαη βαζηθφ ζεκείν ζηελ αλάπηπμε ηνπ θνηλσληθνχ ηνπξηζκνχ θαίλεηαη λα 
είλαη ε δεκηνπξγία κηαο θαηάιιειεο βάζεο γηα απηήλ, φπσο ε θαηαζθεπή εηδηθά 
ζρεδηαζκέλσλ ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ πνπ λα θαιχπηνπλ ηηο ζχγρξνλεο 
πξνδηαγξαθέο θαη λα ζπκβαδίδνπλ κε ηηο νηθνλνκηθέο δπλαηφηεηεο ησλ επηζθεπηψλ 
ηνπο, εηδηθά επηδφκαηα δηαθνπψλ φπνπ ρνξεγνχληαη ζε νηθνγέλεηεο πνπ ην έρνπλ 
αλάγθε θαη είλαη εηδηθψο πξνζαξκνζκέλα ζε απηέο, ε εθαξκνγή εηδηθψλ θνηλσληθψλ 
πξνγξακκάησλ ηνπξηζκνχ γηα ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο αηφκσλ, φπσο θνηηεηέο θαη 
λένπο, ζπληαμηνχρνπο ή γεληθψο άηνκα κε νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο δπζθνιίεο πνπ ε 
θαηάζηαζή ηνπο δελ ηνπο επλνεί λα θάλνπλ δηαθνπέο θιπ. (θαθηαλάθεο, 2000)  
 
 

4.2.1 Η Χάρτα του αειφόρου και εναλλακτικού τουρισμού και ο Οδηγός 

21/ Agenda 21 

 
 
Ζ ηαρχξπζκε αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ ηα ηειεπηαία ρξφληα, εθηφο απφ ηελ ζεηηθή ηεο 
ζπλεηζθνξά ζηηο νηθνλνκίεο θαη ζηελ ηνπηθή αλάπηπμε επέθεξε καδί ηεο κία ζεηξά απφ 
δπζάξεζηεο επηβαξχλζεηο ζην πεξηβάιινλ θαη ηελ θνηλσλία, φπσο κφιπλζε ηνπ 
πεξηβάιινληνο, ππνβάζκηζε ηεο ηνπηθήο θιεξνλνκηάο ηνπ θάζε ηφπνπ, 
θαηαζπαηάιεζε ησλ πνιηηηζηηθψλ πφξσλ θιπ. χκθσλα, κε ηνλ Παγθφζκην 
Οξγαληζκφ Σνπξηζκνχ, νη ζπγθεθξηκέλεο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηέθνληαη εκπφδην ζηελ 
πεξαηηέξσ νκαιή αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ, πνπ ζε ζηαδηαθή εμέιημε κπνξεί λα 
επηθέξεη κφλν δπζάξεζηα απνηειέζκαηα ζηηο πεξηνρέο πνπ αλαπηχζζνληαη κέζσ ηνπ 
ηνπξηζκνχ. 
‘Έηζη, ψζηε  λα ππάξρεη κία βηψζηκε ηνπξηζηηθή αλάπηπμε πνπ ζα σθειήζεη φρη κφλν 
ηελ ζεκεξηλή γεληά θαη ηελ θάζε ηνπηθή θνηλσλία, αιιά θαη ηηο επφκελεο γεληέο, θάπνηνη 
Γηεζλείο νξγαληζκνί πνπ αζρνινχληαη κε ηνλ ηνπξηζκφ θαη ηελ αεηθφξν θαη θνηλσληθή 
αλάπηπμή ηνπ, απνθάζηζαλ λα ζπληάμνπλ νξηζκέλεο ξπζκίζεηο θαη κέηξα. Σν 1995, ζηα 
πιαίζηα ηεο παγθφζκηαο δηάζθεςεο γηα ηνλ Αεηθφξν θαη Δλαιιαθηηθφ Σνπξηζκφ ζηελ 
Ηζπαλία, δηαηππψζεθαλ θαη ζπληάρζεθαλ ζε κνξθή ράξηαο, θάπνηεο γεληθέο αξρέο γηα 
ηελ αλάπηπμε ηνπ βηώζηκνπ θαη αεηθόξνπ ηνπξηζκνύ, φπνπ νξηζκέλνη απφ απηνχο 
παξαζέηνληαη παξαθάησ:  

 Πξνζηαζία ησλ πνιηηηζηηθψλ, ηζηνξηθψλ, θπζηθψλ θαη άιισλ πφξσλ πνπ 
αθνξνχλ ηνλ ηνπξηζκφ κε ζηφρν ηελ ζπλέρεηα ηεο θιεξνλνκίαο ζηηο επφκελεο 
γεληέο. 

 Ο ζρεδηαζκφο θαη ε αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ πξέπεη λα γίλεηαη έπεηηα απφ 
δηάθνξεο κειέηεο γηα ηελ πξφιεςε θνηλσληθψλ, πνιηηηζηηθψλ, νηθνλνκηθψλ θαη 
πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ. 

 Δπηβάιινληαη εηδηθά έξγα πξνζηαζίαο θαη βειηίσζεο ησλ ππνδνκψλ, θαζψο 
έλα πνηνηηθφ πεξηβάιινλ πξνζειθχεη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ηνπο επηζθέπηεο θαη 
είλαη επράξηζην γηα ηνπο πνιίηεο. 

 Ζ ζπλερήο δηαηήξεζε θαη αλάπηπμε ηεο ηνπξηζηηθήο δήηεζεο ζα ζπλεηζθέξεη 
ζηελ ζπληήξεζε ησλ ηνπξηζηηθψλ ππνδνκψλ θαη θαηαιπκάησλ. 

 Σα νηθνλνκηθά νθέιε πνπ επηθέξεη ε ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ζε κία θνηλσλία 
πξέπεη θαηά βάζε λα δηαρένληαη ζηελ θνηλφηεηα ηνπ ηφπνπ. 
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Οη ζπγθεθξηκέλεο αξρέο ζηνρεχνπλ ζηελ νηθνλνκηθή βησζηκφηεηα ηνπ ηνπξηζκνχ θαη 
ησλ πεξηνρψλ φπνπ αλαπηχζζεηαη, θαζψο θαη ζηελ δηαηήξεζε ηνπ θπζηθνχ 
πεξηβάιινληνο θαη ηεο θιεξνλνκηάο ηνπ θάζε ηφπνπ, αιιά θαη ζηελ πξνζηαζία ησλ 
ηνπηθψλ θνηλσληψλ. (www.ncy.org.cy) (Σζάιηαο) 
εκαληηθφ ξφιν ζηελ ελζσκάησζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ θαη θνηλσληθψλ αμηψλ ζηελ 
νηθνλνκηθή αλάπηπμε, έθεξε ε πλδηάζθεςε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ην πεξηβάιινλ 
θαη ηελ αλάπηπμε ην 1992, φπνπ ζπδεηήζεθαλ θξίζηκα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ θαηά βάζε 
ηελ κειινληηθή πεξηβαιινληηθή θαηάζηαζε θαη θνηλσληθή αλάπηπμε. ηα πιαίζηα ηεο 
ζπγθεθξηκέλεο ζπλδηάζθεςεο ζρεδηάζηεθε έλα ζύζηεκα αξρώλ πνπ βαζηδόηαλ ζε 
ζέκαηα βηώζηκεο αλάπηπμεο θαη απνζθνπνύζε ζηελ ιύζε πεξηβαιινληηθώλ 
δεηεκάησλ, ν Οδεγόο 21. 

Οη πξνζπάζεηεο πνπ έγηλαλ γηα ηελ ελζσκάησζε ηνπ Οδεγνχ 21 απφ ηα ππφινηπα 
θξάηε, αλέπηπμαλ ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο ψζηε λα ελζσκαησζνχλ νη 
πεξηβαιινληηθέο, θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο δηαζηάζεηο ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο, ζηνλ 
θαηάιιειν ζρεδηαζκφ θαη πινπνίεζε θπβεξλεηηθψλ θαη πνιηηηθψλ ζρεδίσλ πνπ 
αθνξνχλ ηελ πεξηθέξεηα, ην θξάηνο θαη φια ηα έζλε. (Σζάιηαο) 
 
 

4.3 Η συμβολή του εναλλακτικού τουρισμού και της κοινωνικής 

επιχειρηματικότητας στην τοπική ανάπτυξη 

 
 
 
Όπσο πξναλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, ηα νθέιε πνπ επέθεξε ε αλάπηπμε ηνπ 
ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ θαη ηεο θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, είλαη εκθαλή ηφζν ζε 
νηθνλνκηθφ φζν θαη ζε πεξηβαιινληηθφ, πνιηηηζηηθφ, θνηλσληθφ. Με ηελ πξφνδν θαη ηελ 
αλάπηπμε απηή επήιζε νξαηή βειηίσζε ηεο πεξηβαιινληηθήο θαηάζηαζεο ρσξίο 
παξφια απηά λα κεησζεί ε ζεηηθψο αλαπηπζζφκελε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε. 
Με ηελ αλάπηπμε ηνπ ελαιιαθηηθνχ θαη θνηλσληθνχ ηνπξηζκνχ δεκηνπξγνχληαη λέεο 
ζέζεηο εξγαζίαο θαζψο θαη ζπκπιεξσκαηηθά εηζνδήκαηα γηα ηνπο κφληκνπο θαηνίθνπο 
ηνπ ηφπνπ, απηφ είλαη κηα κεγάιε ζεηηθή ζπκβνιή ζε γεσγξαθηθέο πεξηνρέο ηεο ρψξαο 
πνπ αληηκεησπίδνπλ ζνβαξά πξνβιήκαηα αλεξγίαο θαη πιεζπζκηαθή κείσζε. Έηζη, 
αληηιακβαλφκαζηε πσο ε δξαζηεξηφηεηα θαη ε αλάπηπμε ηνπ ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ 
ζε θακία πεξίπησζε ππνθαζηζηά ηελ πξνυπάξρνπζα επαγγεικαηηθή ηνπηθή 
απαζρφιεζε, αληηζέησο πξνζθέξεη λέεο επθαηξίεο ζηελ ηνπηθή θνηλσλία κε ηελ ζηήξημε 
θαη ηελ ελίζρπζε ηεο, βειηηψλεηαη ε ηνπηθή νηθνλνκία θαη ηα εηζνδήκαηα, βειηηψλνληαη 
νη ζπλζήθεο ηεο δσήο ηνπο. 
Μέζσ ηεο αλάπηπμεο ηεο θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηνπ ελαιιαθηηθνχ 
ηνπξηζκνχ επηηπγράλεηε ε ηνπηθή θαη πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε ε φπνηα ζπκβάιεη ζηελ 
θαιπηέξεπζε ησλ νξψλ δσήο κε ηε βνήζεηα κηαο θαηάιιειεο ηνπξηζηηθήο ππνδνκήο 
πνπ ζέβεηαη ην πεξηβάιινλ θαη ηε θνηλσλία. Έηζη, πηζαλά έξγα πνπ είρε θαζπζηεξήζεη 
ε πινπνίεζε ηνπο ε θαη είρε αλαβιεζεί κέζσ ηεο ηνπξηζηηθήο πξνφδνπ θαη αλάπηπμεο 
θαη ησλ ηερλνινγηψλ πνπ επέθεξε απηή, έρνπλ πιένλ πξνρσξήζεη. ηα έξγα 
ηνπξηζηηθψλ ππνδνκψλ, πεξηέρνληαη θαη έξγα πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ βειηίσζε ησλ 
ζπγθνηλσληψλ, δηαθφξσλ δηθηχσλ, φπσο παξνρήο ηειεπηθνηλσληψλ, λέα εθπαηδεπηηθά 
θέληξα, αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο, θαηαιχκαηα, ρψξνη δεκφζηαο ρξήζεο αιιά θαη λέεο 
εηζαγσγέο ζε αγαζά θαη ππεξεζίεο θαιχηεξεο πνηφηεηαο. 
Με ηελ νξζή αλάδεημε θαη ηελ θαηάιιειε πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ καο πεξηβάιινληνο 
επηηπγράλεηε ε αλάπηπμε ηεο ηνπηθήο θαη πεξηθεξηθήο δψλεο, δίρσο απηφ λα επηδξά 
αξλεηηθά πξνο ην θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη ηνπο πφξνπο απηνχ. Καηά ηνλ ηξφπν απηφ, νη 
ηνπξίζηεο θαη ν κφληκνη θάηνηθνη ελφο ηφπνπ επαηζζεηνπνηνχληαη πξνο ηελ ζπληήξεζε 
ησλ ηνπηθψλ εζίκσλ, κλεκείσλ θιπ. Έηζη, δεκηνπξγείηε κηα πην ζηελή επαθή κεηαμχ 
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ηνπ ηνπξίζηα θαη ηνπ πεξηβάιινληνο , πξνθαιψληαο κηα πην νηθνινγηθή ζπλείδεζε ζε 
απηφλ θαη ζαλ απνηέιεζκα έρεη ηελ κεγαιχηεξε επαηζζεηνπνίεζε πξνο απηφ. 
Λφγσ ηεο ηνπξηζηηθήο εθκεηάιιεπζεο απφ ηνπο ληφπηνπο θαηνίθνπο κηαο πεξηνρήο, 
απηνί δίλνπλ πξνηεξαηφηεηα ζηελ πξνζηαζία θαη επεκεξία ηνπ ηφπνπ ηνπο. Με απηφλ 
ηνλ ηξφπν, παξνπζηάδεηαη κία επθαηξία αλαβίσζεο ησλ παιαηψλ ηνπηθψλ εζίκσλ θαη 
εξγαζηψλ, παιαηέο ηερληθέο πξνο ηελ παξαγσγή αγαζψλ, ηνπηθέο παξαδνζηαθέο 
εθδειψζεηο θαη γηνξηέο, θαζψο θαη ε αξρηηεθηνληθή θαη ε ιανγξαθία. Όια ηα παξαπάλσ 
ζπληεινχλ ζηελ δηαβίσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ηνπ θάζε ηφπνπ, ρσξίο λα 
αιινηψλνληαη ζην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ θαη ησλ γελεψλ. 
Έλα αθφκε βαζηθφ πιενλέθηεκα ηνπ ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ είλαη ε δηαλνκή ησλ 
ηνπξηζηψλ ζε φιεο ηηο επνρέο ηνπ ρξφλνπ, εμειίζζνληαο ηελ ηνπξηζηηθή δξαζηεξηφηεηα 
κε λέεο πξνηάζεηο γηα απηνχο πέξαλ ησλ θιαζζηθψλ κνξθψλ ηνπ επνρηθνχ θαη καδηθνχ 
ηνπξηζκνχ θαη έηζη δηαθνξνπνηεί ηηο ηνπξηζηηθέο απηέο πεξηφδνπο. Με ηελ αιιαγή απηή, 
επηηπγράλεηαη ε άκβιπλζε ηνπ δεηήκαηνο ηεο επνρηθφηεηαο ηνπ ηνπξηζκνχ πνπ 
ζεσξείηαη έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα δεηήκαηα επί ηνπ ηνπξηζκνχ ζηελ Διιάδα. 
(Σζαξηάο Π. , 1998) 
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Κεφάλαιο 5: Μεθοδολογία Έρευνας 

 
 
 
 

5.1 Εισαγωγή 

 
 
 
 
ηελ παξνχζα πηπρηαθή εξγαζία θχξηα κέζνδν έξεπλαο θαη εχξεζεο πεγψλ 
απνηέιεζαλ ηα βηβιία, δηάθνξεο κειέηεο θαη άξζξα δεκνζηεπκέλα απφ παγθφζκηνπο 
νξγαληζκνχο ηνπξηζκνχ θαη νηθνλνκίαο, πιεξνθνξίεο απφ ηζηνζειίδεο Τπνπξγείσλ, 
θαζψο θαη άξζξα επηζηεκφλσλ θαη εξεπλεηψλ. Αθνινπζείηαη ε κέζνδνο ηεο πνηνηηθήο 
έξεπλαο, φπνπ ζηφρνο ηεο είλαη λα γίλεη δηεξεχλεζε θαη πεξηγξαθή κίαο θαηάζηαζεο. 
ην παξαθάησ θεθάιαην, ζα δηεμαρζεί κία ζπγθξηηηθή έξεπλα/κειέηε κεηαμχ δχν 
θνηλσληθψλ ζπλεηαηξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ, «Σν Υαξνύπη» θαη «Agkistro Action» πνπ 
βξίζθνληαη ζε δηαθνξεηηθέο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο. Καηαπηφλ ηνλ ηξφπν, ζα 
αθνινπζήζεη κία επηκέξνπο ζχγθξηζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ, ησλ ζθνπψλ θαη ησλ 
δξάζεσλ κεηαμχ ησλ δχν επηρεηξήζεσλ, ζα εληνπηζηνχλ νη νκνηφηεηεο θαη νη δηαθνξέο 
ηνπο, θαζψο θαη ζα δνζεί κία βαζχηεξε αλάιπζε ησλ επηδξάζεσλ ζηελ ηνπηθή 
αλάπηπμε θαη ηελ εμέιημε ηνπ ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ ζε εζληθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν. Ζ 
ζπγθεθξηκέλε ζπγθξηηηθή αλάιπζε, βαζίζηεθε ζηελ πξνζσπηθή πξνζέγγηζε  σο πξνο 
ηελ ζπιινγή πιεξνθνξηψλ θαη ζηνηρείσλ, θαη έπεηηα αθνινχζεζε ε αλάιπζε θαη 
ζχγθξηζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ιήθζεθαλ. (Παξαζθεπφπνπινο, 1993) 
Βαζηθή πεγή γηα ηελ ζπιινγή πιεξνθνξηψλ γηα ηηο δχν επηρεηξήζεηο ήηαλ ε ηζηνζειίδα 
ηεο θαζεκίαο, φπνπ πεξηείραλ πνιιέο ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο θαη γεληθά ζηνηρεία γηα 
απηέο. ε επφκελν ζηάδην, έγηλε αλάιπζε ησλ ζθνπψλ ησλ επηρεηξήζεσλ, αλαθνξά 
ζηα κέιε, αιιά θαη ηα νηθνλνκηθά δεδνκέλα ησλ επηρεηξήζεσλ, απφ πνχ πεγάδνπλ ε 
ρξεκαηνδφηεζε θαη νη πφξνη γηα ηελ χπαξμε θαη ηελ ζπληήξεζή ηνπο, αλάιπζε ηεο 
δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεο θαη ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, θαζψο θαη εχξεζε 
ησλ νκνηνηήησλ θαη ησλ δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ. Ζ δηαθνξεηηθή 
γεσγξαθηθή πεξηνρή πνπ εδξεχνπλ ζα απνδψζεη ηελ αλάπηπμε ηνπ ελαιιαθηηθνχ 
ηνπξηζκνχ ζε δχν πξννξηζκνχο κε δηαθνξεηηθά γεσγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά.  
Ζ παξαθάησ ζπγθξηηηθή έξεπλα είλαη έλα θαιφ παξάδεηγκα δχν θνηλσληθψλ 
ζπλεηαηξηζηηθψλ  επηρεηξήζεσλ πνπ πέξαλ ησλ θνηλσληθψλ ηνπο δξάζεσλ 
αλαπηχζζνληαη  θαη ζηνλ ηνκέα ηνπ ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ. Μέζσ ηεο ζεσξεηηθήο 
κειέηεο πάλσ ζην δήηεκα ηεο αλάπηπμεο ησλ θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ κέζσ ελφο 
παξαδείγκαηνο, ζα αλαδεηρζεί ε επίδξαζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ επηρεηξήζεσλ ζε ηνπηθφ 
επίπεδν θαη εζληθφ επίπεδν, θαζψο ζα αλαιπζνχλ πεξαηηέξσ νη θνηλσθειείο δξάζεηο 
ησλ επηρεηξήζεσλ. (eclass.uniwa.gr) 
 
   

5.1.1 Σκοπός της συγκριτικής ανάλυσης μεταξύ των δύο επιχειρήσεων 

 
 
θνπφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζπγθξηηηθήο αλάιπζεο κεηαμχ ησλ δχν θνηλσληθψλ 
ζπλεηαηξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ, είλαη λα γίλεη πξνζέγγηζε ζην δήηεκα ηεο 
αλάπηπμεο ησλ θνηλσληθώλ επηρεηξήζεσλ ζηελ Διιάδα θαη ηηο επηδξάζεηο πνπ 
αζθνύλ απηέο ζηνλ ελαιιαθηηθό ηνπξηζκό, θαζψο θαη ζηε δηεξεχλεζε ησλ 

δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ δχν επηρεηξήζεσλ θαη ζηελ αλάιπζε ηνπ δηαθνξεηηθνχ 
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ηνπξηζηηθνχ παθέηνπ, αλάιπζε ησλ ζηφρσλ-ζθνπψλ ηνπο θαη πσο αλαπηχζζνληαη ζηνλ 
ελαιιαθηηθφ ηνπξηζκφ.  
Μέζα απφ ηελ δηαδηθαζία ηεο αλάιπζεο ηεο θάζε επηρείξεζεο, ν αλαγλψζηεο ζα 
αληηιεθζεί ηελ άκεζε αιιειεπίδξαζε ηεο θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο κε ηνλ 
ελαιιαθηηθφ ηνπξηζκφ. Ζ θαζεκηά απφ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ζα παξνπζηαζηνχλ 
παξαθάησ, πξνζθέξεη κνλαδηθέο ππεξεζίεο παθέησλ αλαςπρήο, ηνπξηζηηθψλ, 
επηκνξθσηηθψλ, ηζηνξηθψλ  πξνγξακκάησλ, θαζψο θαη αζιεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. 
Μέζσ ηεο ζχγθξηζήο ηνπο, ζα πξνβιεζεί άκεζα ε ιεηηνπξγηθή δνκή θαη ε δξάζε ησλ 
θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ ζηελ Διιάδα, ηελ ζήκεξνλ εκέξα. Ο αλαγλψζηεο ζην ηέινο 
ηνπ θεθαιαίνπ απηνχ ζα έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα αληηιεθζεί πιήξσο ηελ αιιειέγγπα 
δξάζε πνπ πξνζθέξνπλ νη θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο φζν ζε εζληθφ ηφζν θαη ζε ηνπηθφ 
επίπεδν, αιιά θαη ην θαηά πφζν επεξεάδνπλ απηέο ηελ αλάπηπμε θαη ηελ εμέιημε ηνπ 
ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ. 
 
 

5.1.2 Σύσταση και περιεχόμενο της συγκριτικής ανάλυσης 

 
 
ην πξώην κέξνο ηεο ζπγθξηηηθήο κειέηεο πνπ ζα αθνινπζήζεη, ζα παξνπζηαζηεί ε 
επηρείξεζε «Σν Υαξνύπη», πνπ εδξεχεη ζην Υνπδέηζη Ζξαθιείνπ Κξήηεο θαη ε 
επηρείξεζε «Agkistro Action» πνπ εδξεχεη ζην ρσξηφ Άγθηζηξν ζην λνκφ εξξψλ.  

Αξρηθά, ζα δνζνχλ γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ ίδξπζε ηνπο, γηα ηα κέιε ηνπο θαη ηνπο 
ζθνπνχο ηνπο. Έπεηηα, ζα γίλεη αλαθνξά ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 
επηρεηξήζεσλ θαη ζηηο δξάζεηο ηνπο φζσλ αθνξά ηνλ ελαιιαθηηθφ ηνπξηζκφ, θαζψο θαη 
ζα γίλεη αλαθνξά ζηε ζχζηαζε απηψλ. Δπίζεο, ζα ρξεζηκνπνηεζεί ην εξγαιείν ηεο 
αλάιπζεο SWOT, πνπ ζα εμεηάζεη ηα ηζρπξά θαη ηα αδχλακα ζεκεία ηεο θάζε 
επηρείξεζεο θαη ηηο επθαηξίεο θαη απεηιέο πνπ πξνέξρνληαη απφ ην πεξηβάιινλ πνπ 
δξαζηεξηνπνηνχληαη.  
ην ηξίην κέξνο, ζα παξνπζηαζηνχλ θαη ζα ζπγθξηζνχλ ηα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά 
ζεκεία ησλ δχν θνηλσληθψλ ζπλεηαηξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ, αιιά θαη νη δηαθνξέο ηνπο, 
φζσλ αθνξά ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο. Σέινο, ζα γίλεη αλαθνξά ζηελ ζχλδεζε  ηεο 
θνηλσληθήο δξάζεο θαη επηρεηξεκαηηθφηεηαο κε ηνλ ελαιιαθηηθφ ηνπξηζκφ, θαζψο θαη 
ζην θαηά πφζν νη θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο έρνπλ πξνάγεη ηελ αλάπηπμε ηνπ 
ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ ζε εζληθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν. 
  

 

 

  



 

39 
 

Κεφάλαιο 6: Μελέτη: Συγκριτική Ανάλυση μεταξύ δύο 

Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων 

 
 
 

6.1 Παρουσίαση της κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης 

«Το Χαρούπι» 

 
 
 
Σα πξψηα βήκαηα πξνο ηελ ίδξπζε ηεο επηρείξεζεο «Σν Υαξνύπη» έγηλαλ ην 2014, 
φπνπ ππήξρε ην φξακα ηεο δεκηνπξγίαο κίαο νκάδαο εξγαζίαο, πνπ ππάξρεη 
ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ κειψλ κε βάζε ηελ ηδενινγία ηνπο θαη ηελ θνηλή αληίιεςε πξνο 
ηελ έλλνηα ηεο νηθνινγίαο, ηεο νκαδηθφηεηαο θαη ζπλεξγαζίαο, ηεο εξγαζίαο θαη ηεο 
απηνλνκίαο. 
Ζ επηρείξεζε «Σν Υαξνχπη», έιαβε ηελ άδεηά ηεο ην 2015 απφ ην Μεηξψν Κνηλσληθήο 
Οηθνλνκίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο. ‘Έηζη, εγθξίζεθε ην θαηαζηαηηθφ πνπ ηελ 
θαηέζηεζε «Κνηλσληθή πλεηαηξηζηηθή Δπηρείξεζε πιινγηθνύ θαη Παξαγσγηθνύ 
θνπνύ» κε ηελ επσλπκία «Υαξνύπη Κνηλ..Δπ.», κε έδξα ην Υνπδέηζη Ζξαθιείνπ 

Κξήηεο.  
  
 

 

ΔΙΚΟΝΑ 6.1 ΣΟ ΥΑΡΟΤΠΙ 

Πεγή: (enallaktikos.gr) 

 
 
Έπεηηα, «Σν Υαξνχπη» ην 2017 εληάρζεθε ζην Γεληθφ Μεηξψν Φνξέσλ Κνηλσληθήο θαη 
Αιιειέγγπαο Οηθνλνκίαο ηνπ Ν.4430/2016 (Α’205) κε ηελ επσλπκία «Κνηλσληθή 
πλεηαηξηζηηθή Δπηρείξεζε πιινγηθήο θαη Κνηλσληθήο Ωθέιεηαο Υαξνύπη», κε 
έδξα ην Γαξίπα Υαλίσλ Κξήηεο. (charoupi.wordpress.com) 
Η νλνκαζία ηεο επηρείξεζεο, επηιέρζεθε ράξηλ ηνπ θαξπνχ ηεο ραξνππηάο, πνπ 

ζπλαληάηε ηδηαίηεξα ζηελ αλαηνιηθή Μεζφγεην θαη ζηελ Κξήηε. ηα κέζα ηνπ 20νπ 
αηψλα, αλαπηχρζεθε ε ρξήζε ηνπ, θαζψο θάιππηε θαη έλα κεγάιν κέξνο ηεο ηνπηθήο 
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νηθνλνκίαο. Δίλαη κηα δηαρξνληθή θαη ιηηή ηξνθή, πνπ έηξεθε ζε δχζθνινπο πεξηφδνπο 
ηνπο θησρνχο θαη ηνπο αληάξηεο ηνπ λεζηνχ. (charoupi.wordpress.com) 
Απφ ην 2017, «Σν Υαξνχπη» μεθίλεζε ηελ ζπλεξγαζία ηεο κε ηνλ Αγξφ, έλα αγξφθηεκα 
πνπ βξίζθεηαη θνληά ζηα Υαληά, φπνπ δηαρεηξίδεηαη ζπιινγηθά απφ κία νκάδα 
παξαγσγψλ. 
 
 

6.1.1 Σκοπός του «Χαρουπιού» 

 
 
Ο γεληθφηεξνο ζθνπόο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ έγθεηηαη ζηελ επηδίσμε νθέινπο ζε 
ζπιινγηθφ επίπεδν, θαζψο θαη ζηελ εμππεξέηεζε ησλ θνηλσληθψλ ζπκθεξφλησλ. Πην 
εηδηθά, ν ζπλεηαηξηζκφο απνζθνπεί κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ λα παξέρεη ππεξεζίεο πνπ 
ηθαλνπνηνχλ αλάγθεο δηαθφξσλ πιεζπζκηαθψλ νκάδσλ πνπ κπνξνχλ λα δηαθέξνπλ 
κεηαμχ ηνπο, κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο ζεξαπείαο, ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηνλ ηνπξηζκφ. 
ηόρνο ηνπ «Υαξνππηνχ», είλαη λα δηαδψζεη κέζσ αμηψλ θαη δηαθφξσλ πξαθηηθψλ πνπ 

πξνάγνπλ ην ζπκθέξνλ ηνπ ηφπνπ, ηελ νκαδηθφηεηα, ηελ ζπλεξγαζία, ηελ ελδπλάκσζε 
ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο, θαζψο θαη ην ζεβαζκφ πξνο ην πεξηβάιινλ, ηε θχζε, ηελ 
ηνπηθή θαη πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά αιιά θαη ηνλ άλζξσπν πξνάγνληαο ηαπηφρξνλα ηελ 
ςπρηθή πγεία ηνπ αλζξψπνπ. (charoupi.files.wordpress.com) 
 
 

6.1.2 Διοικητικά μέλη του συνεταιρισμού 

 
 
Ζ Α.Π. είλαη εηδηθεπκέλε ζηελ εθπαίδεπζε, φπσο ζηελ εηδηθή αγσγή, ηελ ηππηθή 

εθπαίδεπζε, ηελ ςπρηθή πγεία, ηελ θνηλσληθή ελζσκάησζε, θαζψο ζην «Υαξνχπη» 
εθπαηδεχεη, ζπληνλίδεη θαη ζεξαπεχεη κέζσ ηνπ ρνξνχ θαη ηνπ ζεάηξνπ. Αθφκε, είλαη 
επηζηεκνληθά ππεχζπλε γηα ηα ζρνιηθά πξνγξάκκαηα, πξνγξάκκαηα θαη ηερληθέο  πνπ 
αθνξνχλ ηελ ηέρλε θαη ηελ δξακαηνζεξαπεία. 
Ο Γ.Σ. αζρνιείηαη κε ηελ αγξνηηθή παξαγσγή θαη ηελ θαιιηέξγεηα νηθνινγηθψλ 

ιαραλφθεπσλ, ελψ αζρνιείηαη θαη κε ηελ κεηαπνίεζε ηεο ηξνθήο. ην «Υαξνχπη», είλαη 
αξκφδηνο ζηελ εθπαίδεπζε ησλ βησκαηηθψλ πξνγξακκάησλ νηθνινγίαο θαη απηάξθεηαο, 
πνπ παξαθνινπζνχλ παηδηά θαη έθεβνη. Δπίζεο, είλαη ππεχζπλνο θαη αζρνιείηαη κε ηα 
πξνγξάκκαηα αιιειέγγπνπ θαη νηθνινγηθνχ ηνπξηζκνχ, αθνχ ζθνπφο ηνπ είλαη λα 
κνηξαζηεί κε ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ηελ δπλαηφηεηα αλάπηπμεο ηνπ πξσηνγελή ηνκέα 
κέζσ ηεο νηθνινγίαο. 
Ο Γ.Ο., έρεη γλψζεηο πάλσ ζηε κεραλνινγία, ηελ νπηηθή θαη ηελ φξαζε, θαζψο θαη ζηελ 

αλάπηπμε δηαγλσζηηθψλ απεηθνληζηηθψλ ζπζηεκάησλ γηα έξγα ηέρλεο. ην «Υαξνχπη», 
είλαη ππεχζπλνο γηα ην εξγαζηήξην ηεο θσηνγξαθίαο θαη ην εξγαζηήξην παξαηήξεζεο 
ησλ άζηξσλ. 
Ζ Α.., έρεη γλψζεηο πάλσ ζηελ επίδξαζε πνπ έρεη ε δηαηξνθή ζηελ πγεία ηνπ 

αλζξψπνπ, θαζψο θαη ηηο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο ησλ ιαψλ ζε ζρέζε κε ην θιίκα. 
Δπίζεο, έρεη κειεηήζεη ζε βάζνο δηάθνξα ηνπηθά πξντφληα θάζε πεξηνρήο, ηελ 
δηαηξνθηθή θνπιηνχξα ησλ ιαψλ θαη ηηο παξαδφζεηο ηνπο. ην «Υαξνχπη», είλαη 
ππεχζπλε γηα ην πξφγξακκα κάζεζεο ηεο θξεηηθήο θνπδίλαο θαη γηα ην πξφγξακκα 
παξαδνζηαθψλ ρεηξνηερληψλ. 
Ο Ν.Π. είλαη εθπαηδεπηηθφο, θαζψο έρεη θαη γλψζεηο ζηελ εηδηθή αγσγή. Αζρνιείηαη θαη 

κε ην ζέαηξν. ην «Υαξνχπη», είλαη ππεχζπλνο γηα ηηο εθδξνκέο θαη ηηο εμεξεπλήζεηο 
ζηα θπζηθά ηνπία ηεο Κξήηεο. (charoupi.wordpress.com) 
(γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο επηζθεθηείηε ηελ ηζηνζειίδα ηεο επηρείξεζεο: 
https://charoupi.wordpress.com/) 

https://charoupi.wordpress.com/
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6.1.3 Δραστηριότητες του «Χαρουπιού 

 
 
ηελ ζπλεηαηξηζηηθή επηρείξεζε «Σν Υαξνχπη» αζθνχληαη ζπγθεθξηκέλεο 
δξαζηεξηφηεηεο δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ, ζχκθσλα κε ηελ έγθξηζε ηνπ Γεληθνχ Μεηξψνπ 
Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, φπνπ θαη παξνπζηάδνληαη 
παξαθάησ:  

 εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο- ππεξεζίεο ππνζηεξηθηηθήο εθπαίδεπζεο: 

φπσο δηάθνξα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα θαη 
ζεκηλάξηα θαηάξηηζεο, βησκαηηθά εξγαζηεξηαθά καζήκαηα, θαζψο θαη 
επαγγεικαηηθέο θαη επηζηεκνληθέο ζπλαληήζεηο. Τπάξρνπλ νξηζκέλα 
εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ έρνπλ εγθξηζεί απφ ην Τπνπξγείν Δζληθήο 
Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ. 

 ζεξαπεπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο- ππεξεζίεο ςπρηθήο πγείαο: βησκαηηθά 

εξγαζηήξηα κε ςπρνζεξαπεπηηθφ ζθνπφ, ζπλαληήζεηο επηζηεκνληθνχ 
ραξαθηήξα, νκαδηθή ή κεκνλσκέλε ζεξαπεία, πξνγξάκκαηα ζεξαπείαο γηα 
επάισηεο νκάδεο θαη πξνγξάκκαηα κε ζθνπφ ηελ θνηλσληθή ελζσκάησζε ησλ 
αηφκσλ, θαζψο θαη πξνγξάκκαηα πξνζσπηθήο αλάπηπμεο θαη εμέιημεο. 

 ηνπξηζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο- ππεξεζίεο ελαιιαθηηθνύ ηνπξηζκνύ: 

νκαδηθφο ή κεκνλσκέλνο ζπληνληζκφο θαη ζπλνδεία αηφκσλ, νξγάλσζε θαη 
δηεθπεξαίσζε εθδξνκψλ- πεξηεγήζεσλ, κεηαθνξψλ, ςπραγσγίαο, θηινμελίαο 
θαη ζίηηζεο ησλ επηζθεπηψλ, πξνγξάκκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ θχζε θαη ηελ 
παξάδνζε, πξνγξάκκαηα ζπκκεηνρήο ζε αγξνηηθέο εξγαζίεο θαη εθκάζεζε 
νηθνηερληψλ, παξαδνζηαθψλ επαγγεικάησλ, θαζψο θαη βησκαηηθά εξγαζηήξηα 
πνπ αθνξνχλ ηελ ηέρλε θαη νξγαλσκέλεο επηζηεκνληθέο θαη επαγγεικαηηθέο 
ζπλαζξνίζεηο.  

 πνιηηηζκηθέο δξαζηεξηόηεηεο: νξγάλσζε θαη εθηέιεζε ζπλαπιηψλ, 
παξαζηάζεσλ θαη δηαθφξσλ πξνβνιψλ, βησκαηηθά εξγαζηήξηα πνπ αθνξνχλ 
ηελ ηέρλε, ζεκηλάξηα επηκνξθσηηθνχ ζθνπνχ, επαγγεικαηηθέο θαη επηζηεκνληθέο 
ζπλαληήζεηο. (charoupi.files.wordpress.com) 

 
ην «Υαξνχπη», ππάξρεη κία νκάδα πνπ δηαρεηξίδεηαη ηνλ «Αγξό», έλα κηθξφ 

αγξφθηεκα ελλέα ζηξεκκάησλ πνπ βξίζθεηαη ζην Αθξσηήξη Υαλίσλ. Σν ζπγθεθξηκέλν 
αγξφθηεκα πεξηέρεη ειαηψλα, κπνζηάλη, θήπν κε δηάθνξα βφηαλα θαη ληφπηα 
αηγνπξφβαηα. Ζ νκάδα πνπ αζρνιείηαη κε ην αγξφθηεκα, ζηνρεχεη ζηελ αλαθχθισζε 
ηεο αγξνηηθήο θαη θηελνηξνθηθήο παξαγσγήο, δειαδή ζηελ θπθιηθή παξαγσγή. Πέξαλ 
ηνχηνπ, φιε ε παξαγσγή ησλ αγαζψλ γίλεηαη κε θπζηθφ ηξφπν ρσξίο ηε ρξήζε 
ρεκηθψλ νπζηψλ. ηνλ εζσηεξηθφ ρψξν γίλνληαη νη δξαζηεξηφηεηεο κεηαπνίεζεο θαη 
καγεηξηθήο ζηελ θνπδίλα, ελψ ζηνλ εμσηεξηθφ ρψξν πξαγκαηνπνηνχληαη ζεαηξηθέο 
δξαζηεξηφηεηεο, εθδξνκέο- πεξηεγήζεηο, πεξίπαηνη θιπ. (charoupi.wordpress.com) 
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ΔΙΚΟΝΑ 6.2 ΟΡΔΙΒΑΙΑ ΣΑ ΒΟΤΝΑ ΣΗ ΚΡΗΣΗ 

Πεγή: (charoupi.wordpress.com) 

 
 
Ζ ζπλεηαηξηζηηθή επηρείξεζε «Σν Υαξνχπη» κέζσ ησλ δξάζεσλ ηεο απνζθνπεί λα 
ζπλδέζεη ηνλ αιιειέγγπν ηνπξηζκό κε ηνλ νηθνινγηθό ηνπξηζκό. Ο αιιειέγγπνο 

ηνπξηζκφο ζέβεηαη ηελ ηνπηθή νηθνλνκία, θαηαλαιψλνληαο ηελ εγρψξηα ηνπηθή 
παξαγσγή, δειαδή ηνπηθά πξντφληα πνπ έρνπλ παξαρζεί θάησ απφ αλζξψπηλεο 
ζπλζήθεο, θαζψο γίλεηαη κία επηινγή ησλ δξαζηεξηνηήησλ, ψζηε απηέο λα 
αληαπνθξίλνληαη ζηε κε-εθκεηάιιεπζε πνπ πξνάγεη ε αιιειεγγχε. 
 Ο νηθνινγηθφο ηνπξηζκφο αλαπηχζζεηαη κέζα ζε ηνκείο κε βιαβεξνχο γηα ην 
πεξηβάιινλ. Μέζα ζην πιαίζην απηφ κπνξεί λα πεξηιακβάλεηαη ν ηφπνο δηακνλήο ησλ 
επηζθεπηψλ κέρξη θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα επηιέμνπλ, ή θαη ην αλακλεζηηθφ ζην 
ηέινο ηνπ ηαμηδηνχ/εθδξνκήο. θνπφο, ινηπφλ, είλαη νη επηζθέπηεο λα έρνπλ ηελ 
επθαηξία λα γλσξίζνπλ θάπνηεο δηαθνξεηηθέο πηπρέο ελφο ηφπνπ, κέζσ κίαο 
νηθνινγηθήο θαη αιιειέγγπαο πξαθηηθήο. 

 
 

 

ΔΙΚΟΝΑ 6.3 ΒΙΩΜΑΣΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ 

Πεγή: (charoupi.wordpress.com) 
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ην «Υαξνχπη» ε βησκαηηθή κάζεζε απνηειεί ην κέζν γλσξηκίαο κε λέα πεδία, φπσο 

λέα ηνπία θαη λέεο δξαζηεξηφηεηεο. Σέηνηα παξαδείγκαηα απνηεινχλ ηα πξνγξάκκαηα 
δηαδξνκψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ζηελ Κξήηε, φπνπ νη επηζθέπηεο ζπκκεηέρνπλ ζε 
θαζεκεξηλέο αζρνιίεο, φπσο ε κεηαπνίεζε ή ην καγείξεκα ζηνλ Αγξφ κε πξντφληα πνπ 
έρνπλ παξαρζεί ζε απηφλ. Αθφκε, θαη νδνηπνξία, πεδνπνξία θαη βφιηεο ζηελ θχζε. 
(charoupi.wordpress.com) 
 
 

6.1.4 Οικονομικά στοιχεία της κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης 

 
 
Σν «Υαξνχπη» ιεηηνπξγεί σο θνηλσληθή ζπλεηαηξηζηηθή επηρείξεζε πιινγηθνχ θαη 
Παξαγσγηθνχ θνπνχ. Γηα ηελ ζχζηαζή ηεο απαηηνχληαη πέληε θπζηθά ή λνκηθά 
πξφζσπα. Κάζε κέινο αγνξάδεη κία ζπλεηαηξηζηηθή κνλάδα θαηά ηελ εγγξαθή ηνπ θαη 
δηθαηνχηαη λα αγνξάζεη κέρξη θαη πέληε πξναηξεηηθέο ζπλεηαηξηζηηθέο κνλάδεο. Όια ηα 
κέιε δηαζέηνπλ απφ κία ςήθν, αλεμαξηήησο ησλ κνλάδσλ πνπ έρνπλ αγνξάζεη. 
Γηα ηελ ζχζηαζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο κνξθήο, δελ ππάξρεη νξηζκέλν απαηηνχκελν 
θεθάιαην. Ζ δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο γίλεηαη κέζσ ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο θαη ηεο 
Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κειψλ, θαζψο ε Γεληθή πλέιεπζε γίλεηαη ηνπιάρηζηνλ κία 
θνξά ην ρξφλν. Ζ Γηνηθνχζα Δπηηξνπή εθιέγεηαη κέζσ εθινγηθήο δηαδηθαζίαο απφ ηε 
Γεληθή πλέιεπζε θαη απνηειείηαη απφ ηξία κέιε. 
Ζ θνηλσληθή ζπλεηαηξηζηηθή επηρείξεζε «Σν Υαξνχπη», ιφγσ ηεο κνξθήο πνπ έρεη 
αδεηνδνηεζεί, ε δηαλνκή ησλ θεξδψλ γίλεηαη κε ηνλ εμήο ηξφπν: 

 Γηα ηνλ ζρεκαηηζκφ ηνπ απνζεκαηηθνχ δηαλέκεηαη πνζνζηφ 5%. 

 Ωο θίλεηξν παξαγσγηθφηεηαο γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο δηαλέκεηαη πνζνζηφ έσο 
35%. 

 Σν ππφινηπν πνζνζηφ δηαλέκεηαη γηα ηηο δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο 
επηρείξεζεο, θαζψο θαη γηα ηελ δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο. 

(Αδάκ, 2014) (charoupi.wordpress.com) 
 
 

6.1.5 Ανάλυση SWOT 

 
  
Δζσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο 
 
 
Γπλαηά ζεκεία ηεο επηρείξεζεο: 

 Δίλαη απφ ηηο ιίγεο θνηλσληθέο ζπλεηαηξηζηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ ζπλδπάδνπλ 
ηαπηφρξνλα δξαζηεξηφηεηεο/ ππεξεζίεο ηνπξηζηηθέο, πνιηηηζκηθέο, ζεξαπεπηηθέο 
θαη εθπαηδεπηηθέο. 

 Λφγσ ηεο λνκηθήο κνξθήο πνπ δηέπνπλ ηηο θνηλσληθέο ζπλεηαηξηζηηθέο 
επηρεηξήζεηο παξαγσγηθνχ θαη ζπιινγηθνχ ζθνπνχ, ππάξρεη ζσζηή νηθνλνκηθή 
δηαρείξηζε, θαζψο θαη δηαλνκή επί ησλ θεξδψλ. 

 Έλα νξηζκέλν ηκήκα ηεο ηνπξηζηηθήο αγνξάο αλαδεηά ηνλ ελαιιαθηηθφ θαη 
αιιειέγγπν ηνπξηζκφ. Ζ ζπγθεθξηκέλε επηρείξεζε, απνηειεί ηελ βέιηηζηε 
επηινγή γηα έλα επηιεγκέλν ηκήκα ηεο αγνξάο, πξνζθέξνληάο ηνπο κνλαδηθέο 
ππεξεζίεο. 
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 Ζ θνηλσληθή επηρείξεζε «Σν Υαξνχπη» πξνζθέξεη εμνπζηνδνηεκέλα 
εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα απφ ην Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη 
Θξεζθεπκάησλ, θάηη πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ αμηνπηζηία ησλ πξνγξακκάησλ ηεο. 

 Ζ βησκαηηθή κάζεζε απνηειεί βαζηθφ εξγαιείν ησλ πξνγξακκάησλ ζην 
«Υαξνχπη», έηζη θαη απηή απνηειεί ην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ηεο 
επηρείξεζεο. 

 Σα εθπαηδεπκέλα κέιε ηεο θνηλσληθήο ζπλεηαηξηζηηθήο επηρείξεζεο. 

 Ο κνλαδηθφο ζπλδπαζκφο νξεηλήο θαη παξαζαιάζζηαο ηνπνζεζίαο. 
 
 

Αδύλακα ζεκεία ηεο επηρείξεζεο: 

 Λφγσ ηεο λνκηθήο κνξθήο ηεο επηρείξεζεο, ην θεθάιαην θίλεζεο είλαη 
πεξηνξηζκέλν. 

 Τζηεξεί ζηα κέζα πξνψζεζεο θαη δηαθήκηζεο ησλ ππεξεζηψλ ηεο έλαληη άιισλ 
θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ, φπσο ε έιιεηςε πιεξνθνξηψλ ζηελ ηζηνζειίδα ηεο.  

 Γελ ππάξρεη  ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα ζηελ ηζηνζειίδα ηεο, ψζηε λα δίλεηαη ε 
δπλαηφηεηα αγνξάο θάπνησλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ, ζε αληίζεζε κε ηνπο 
αληαγσληζηέο ηεο. 
 
 

Δμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο 

 

 Δπθαηξίεο γηα ηελ επηρείξεζε: 

 Σα πξνγξάκκαηα ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηελ Διιάδα θαη ηελ Δπξψπε γηα 
θνηλσληθέο ζπλεηαηξηζηηθέο επηρεηξήζεηο θαη ηελ αλάπηπμε απηψλ, φπσο ε 
δξάζε «πλεξγαηηθνί ρεκαηηζκνί Καηλνηνκίαο» πνπ ρξεκαηνδνηείηε απφ ην 
Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο(ΔΣΠΑ) θαη ην Δηαηξηθφ χκθσλν 
γηα ην Πιαίζην Αλάπηπμεο(ΔΠΑ) 2014-2020, θαζψο θαη άιια πξνγξάκκαηα. 
(koinsep.org) 

 Καιχηεξεο ππνδνκέο ζηνλ νδηθφ άμνλα ηνπ λεζηνχ, θαζψο θαη βειηίσζε ησλ 
ππνδνκψλ ηνπξηζκνχ. 

 Τπάξρεη δπλαηφηεηα αλάπηπμεο θαη πξνψζεζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ 
ελαιιαθηηθνχ θαη αιιειέγγπνπ ηνπξηζκνχ, ιφγσ ηεο αλαδήηεζεο ησλ 
θαηαλαισηψλ γηα λέεο ππεξεζίεο. 

 Γηα ηελ ηνπξηζηηθή αγνξά, ε κνξθή ηνπ ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ απνηειεί κία 
λέα κνξθή πνπ εκπεξηέρεη αθφκα πνιιά θελά. Ζ επηρείξεζε έρεη ηελ επθαηξία 
λα πξνζθέξεη λέεο ππεξεζίεο θαη λα μερσξίζεη ζηελ αγνξά. 

 Μέζσ ηεο ηερλνινγηθήο πξνφδνπ επηηπγράλεηαη ε αλάπηπμε λέσλ θαλαιηψλ 
δηαλνκήο, φπσο ην δηαδίθηπν, θαη λέεο κέζνδνη παξαγσγήο. 
 
 

Κίλδπλνη γηα ηελ επηρείξεζε: 
 

 Μία παγθφζκηα ή εζληθή νηθνλνκηθή θξίζε κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ αλάπηπμε ή 
αθφκε θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο. 

 Ζ αχμεζε ησλ ηξνκνθξαηηθψλ επηζέζεσλ θαη ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ θπκάησλ 
κπνξεί λα ζπληειέζεη ζηε κείσζε ηνπ ηνπξηζκνχ. 

 Οη δηαξθείο αιιαγέο ζηε λνκνζεζία ηεο ρψξαο επεξεάδνπλ άκεζα ηηο 
ππάξρνπζεο θαη κειινληηθέο θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο. 
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 Ζ αχμεζε ηνπ αληαγσληζκνχ ζηνλ ζπγθεθξηκέλν θιάδν επηρεηξήζεσλ 
απμάλεηαη, θαζψο παξαηεξείηαη αχμεζε εηζφδνπ πνιιψλ λέσλ επηρεηξήζεσλ 
ζηνλ θιάδν.  
(Παππάο) (wikipedia.org) 
 
 

6.2 Παρουσίαση της κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης 

«Agkistro Action» 

 
 
 
Ζ θνηλσληθή ζπλεηαηξηζηηθή επηρείξεζε «Άγθηζηξν Γξάζε» ή αιιηώο «Agkistro 
Action” ηδξύζεθε ην 2015 θαη πιαηζηψλεη ηελ ιεηηνπξγία ηεο ζχκθσλα κε ηνπο 
ζρεηηθνχο λφκνπο γηα ηελ Κνηλσληθή Οηθνλνκία, πνπ ςεθίζηεθαλ ην 2011 θαη ην 
2016(Ν.4019 θαη Ν.4430). Ζ επηρείξεζε ραξαθηεξίδεηαη σο Κνηλσληθή πλεηαηξηζηηθή 
Δπηρείξεζε πιινγηθνύ θαη Παξαγσγηθνύ θνπνύ. Ζ έδξα ηεο επηρείξεζεο είλαη ην 
ρσξηφ Άγθηζηξν ηνπ δήκνπ ηληηθήο, ζην βφξεην ηκήκα ησλ εξξψλ. Ζ νλνκαζία ηεο 
επηρείξεζεο εκπλεχζηεθε απφ ηε ηνπνζεζία πνπ βξίζθεηαη ε επηρείξεζε. 
Σν Άγθηζηξν είλαη έλα ρσξηφ κηθξνχ κεγέζνπο πνπ θαηνηθείηαη απφ 300 άηνκα θνληά 
ζηα ειιελν-βνπιγαξηθά ζχλνξα θαη απνηειεί έλαλ πνιχ ζεκαληηθό πξννξηζκό 
ελαιιαθηηθνύ ηνπξηζκνύ ζην βφξεην ηκήκα ηεο Διιάδαο, θαζψο νη Ηακαηηθέο Πεγέο 

θαη ην Βπδαληηλφ Λνπηξφ ηεο πεξηνρήο πξνζειθχνπλ ην ελδηαθέξνλ ησλ επηζθεπηψλ. 
Καηά ην 2016, νη δηαλπθηεξεχζεηο ζε μελνδνρεία θαη μελψλεο ηεο πεξηνρήο έθηαζαλ ηηο 
40.000. 
 
 

 

ΔΙΚΟΝΑ 6.4 ΑΓΚΙΣΡΟ ΓΡΑΗ 

Πεγή: (agkistroaction.gr) 

 

Οπζηαζηηθά, ε επηρείξεζε «Άγθηζηξν Γξάζε» είλαη έλαο αζηηθφο ζπλεηαηξηζκφο 
θνηλσληθνχ ζθνπνχ, φπνπ ηα κέιε έρνπλ πεξηνξηζκέλε επζχλε θαη ζχκθσλα κε ηνλ 
λφκν δηαζέηεη εκπνξηθή ηδηφηεηα. Ζ επηρείξεζε «Άγθηζηξν Γξάζε» ιεηηνπξγεί κε βάζε 
ηελ επηδίσμε ηνπ ζπιινγηθνχ νθέινπο θαη ηα ζπλνιηθά θέξδε ηεο πξνθχπηνπλ απφ 
δξαζηεξηφηεηεο πνπ επηδηψθνπλ ην θνηλσληθφ ζπκθέξνλ. (agkistroaction.gr) 
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6.2.1 Σκοπός της «Agkistro Action» 

 
 
Ζ επηρείξεζε ζηνρεχεη ζηελ πξναγσγή ηνπ ηνπηθνχ θαη ζπιινγηθνχ ζπκθέξνληνο, 
θαζψο θαη λα δεκηνπξγήζεη λέεο ζέζεηο εξγαζίαο. Δπίζεο, ζηνρεχεη ζηελ αλάπηπμεο 
ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο. Ζ «Άγθηζηξν Γξάζε», πηζηεχεη πσο κέζσ ηεο αλάδεημεο λέσλ 
κνξθψλ ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ ζα ζπκβάιιεη ζεηηθά ζηελ επηζθεςηκφηεηα θαη ηελ 
ηνπηθή νηθνλνκία.  
Έλαο απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο ζθνπνχο ηεο επηρείξεζεο είλαη λα πξνσζήζεη ηνλ 
ελαιιαθηηθφ ηνπξηζκφ ζηελ πεξηνρή ηνπ Αγθίζηξνπ θαη γεληθψο ζην βφξεην ηκήκα ησλ 
εξξψλ, αθνχ ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία ηνπ είλαη ην θπζηθφ ζηνηρείν θαη ε ηζηνξία ηνπ 
ηφπνπ. Έηζη, κέζα ζε απηήλ ηελ ηδενινγία δεκηνπξγήζεθε ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2015, ην 
γξαθείν ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ «Agkistro Action». (agkistroaction.gr) 
 
 

6.2.2 Διοικητικά μέλη της κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης 

 
 
Ζ επηρείξεζε δηνηθείηαη ηζφηηκα απφ ηα κέιε ηεο θαη ηα θέξδε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο 
δξάζεηο ηεο δελ δηαλέκνληαη ζε απηά. Ζ Γηνηθνχζα Δπηηξνπή απνηειείηαη απφ ηα 
παξαθάησ κέιε: 

 Ο Ά.Γ. είλαη ν πξφεδξνο ηεο επηρείξεζεο, παξάιιεια είλαη θσηνγξάθνο, 
μελνδφρνο θαη Αληηδήκαξρνο Σνπξηζκνχ θαη Πνηφηεηαο Εσήο ζην Άγθηζηξν. 
(fdomouchtsidis.gr) 

 Ο Π.. είλαη ν αληηπξφεδξνο ηεο επηρείξεζεο, δεκνζηνγξάθνο θαη εθπξφζσπνο  
ηχπνπ ηεο δηνξγάλσζεο Ρνχπει, έλα θεζηηβάι ηζηνξηθήο αλαβίσζεο ηεο κάρεο 
ηνπ Ρνχπει 1941 πνπ απνηειεί έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα γεγνλφηα ηνπ Β’ 
Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ ζηελ Διιάδα. (grafida-sintikis.blogspot.com) 

 Ο Γ. Υ. είλαη ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ηεο επηρείξεζεο.  
(agkistroaction.gr) 

(γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο επηζθεθηείηε ηελ ηζηνζειίδα ηεο επηρείξεζεο: 
https://www.agkistroaction.gr/) 

 
 

6.2.3 Δραστηριότητες της «Agkistro Action» 

 
Ζ θνηλσληθή ζπλεηαηξηζηηθή επηρείξεζε «Άγθηζηξν Γξάζε» κέζσ ελφο γξαθείνπ 
ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ θαη ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο πνπ δηαζέηεη, πξνζθέξεη 
δξαζηεξηόηεηεο ελαιιαθηηθνύ-θπζηνιαηξηθνύ ραξαθηήξα, φπσο πνδειαζία, 
πεδνπνξία, ηνμνβνιία, θαηάβαζε ζηνλ πνηακφ ηξπκφλα κε θαλφ-θαγηάθ, θαηαξξίρεζε 
(rappel), ελαέξην πέξαζκα (flying fox) θιπ. Πνιιέο απφ ηηο δξάζεηο πνπ πξνζθέξεη ε 
«Άγθηζηξν Γξάζε» πεξηιακβάλεη εθδξνκέο πνπ ζπλδπάδνπλ ηε θχζε κε ηελ ηζηνξία. 
Όζν αθνξά ηνλ ηζηνξηθφ ηνπξηζκφ, ε «Άγθηζηξν Γξάζε» νξγαλψλεη πεξηεγήζεηο 
ηζηνξηθνύ-βησκαηηθνύ ραξαθηήξα κε ηε ζπλνδεία ηζηνξηθψλ θαη εξεπλεηψλ, φπσο νη 

πεξηεγήζεηο ζην πεδίν κάρεο ηνπ νρπξνχ Ρνχπει, ζηα ππφγεηα νρπξά ηεο γξακκήο 
Μεηαμά θαη ζε άιια ζεκαληηθά ηζηνξηθά ζεκεία πνπ άθεζε πίζσ ηνπ ν Β’ Παγθφζκηνο 
Πφιεκνο ζηα ειιελν-βνπιγαξηθά ζχλνξα ζηηο έξξεο. Ζ «Άγθηζηξν Γξάζε» είλαη ην 
πξψην γξαθείν ηνπξηζκνχ πνπ μεθίλεζε ηελ νξγάλσζε ησλ πεξηεγήζεσλ ζην νρπξφ 
Ρνχπει.  

https://www.agkistroaction.gr/
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ΔΙΚΟΝΑ 6.5 ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΣΗ «ΑΓΚΙΣΡΟ ΓΡΑΗ» 

 

Πεγή: (agistro.com) 

 
 
Αθφκε, ε «Άγθηζηξν Γξάζε» δηνξγαλψλεη εθδξνκέο ραιαξσηηθνύ- ζεξαπεπηηθνύ 
ραξαθηήξα ζηα γλσζηά Βπδαληηλά Λνπηξά, πνπ ζεσξνχληαη απφ ηα παιαηφηεξα ζηελ 

Διιάδα. Σν γξαθείν πξνζθέξεη πνιιέο ζπλδπαζηηθέο εθδξνκέο, φπνπ ν επηζθέπηεο 
κπνξεί λα ζπλδπάζεη ηε ραιάξσζε κε ηε δεκηνπξγηθή έληαζε. Πέξαλ ησλ 
δξαζηεξηνηήησλ πνπ πξνζθέξεη ε «Άγθηζηξν Γξάζε», κέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο ηεο κε 
μελνδνρεία θαη μελψλεο ηνπ Αγθίζηξνπ νη επηζθέπηεο κπνξνχλ λα βξνπλ δσκάηηα ζε 
θαιχηεξεο ηηκέο. Σέινο, ε επηρείξεζε αζρνιείηαη κε ηελ θαιιηέξγεηα, ηελ ηππνπνίεζε 
θαη ηελ δηάζεζε πξντφλησλ κε βάζε ην ζεξαπεπηηθφ θπηφ θξαληά. (social-
economy.com)  
 

 

ΔΙΚΟΝΑ 6.6 ΣΟΞΟΒΟΛΙΑ ΣΗΝ "ΑΓΚΙΣΡΟ ΓΡΑΗ" 

Πεγή: (agistro.com) 

 
 
Ζ «Άγθηζηξν Γξάζε» παξάιιεια ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη 
δηάθνξνπο θνξείο ηεο πεξηνρήο έρεη ζθνπφ λα πινπνηήζεη δξάζεηο πνπ ζα πξνσζνχλ 
ηελ νηθνηνπξηζηηθή αλάπηπμε θαη ζα επηθέξνπλ λέεο επθαηξίεο θαη λέεο ζέζεηο εξγαζίαο. 
Μέζσ ηεο πξνζέιθπζεο λέσλ επηζθεπηψλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ Αγθίζηξνπ, ζα 
εληζρπζεί ε ηνπηθή νηθνλνκία θαη ε ηαπηφηεηα ηεο πεξηνρήο, θαζψο ελζσκαηψλνληαη ζε 
απηήλ νη θπζηθνί θαη πνιηηηζηηθνί πφξνη πνπ αμίδεη λα αλαδεηρζνχλ. (agkistroaction.gr) 
(enallaktikos.gr) 
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6.2.4 Οικονομικά στοιχεία της κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης 

 
 
Ζ θνηλσληθή ζπλεηαηξηζηηθή επηρείξεζε «Άγθηζηξν Γξάζε» αλήθεη ζηελ ίδηα θαηεγνξία 
θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ κε ηελ επηρείξεζε «Σν Υαξνχπη», δειαδή πιινγηθνχ θαη 
Παξαγσγηθνχ θνπνχ. Έηζη, ιεηηνπξγεί κέζα ζηα ίδηα πιαίζηα πνπ νξίδεη ε λνκνζεζία 
γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ αλήθνπλ ζηνλ θνξέα ηεο Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο (Ν.4019/2011 
θαη Ν.4430/2016). Υαξαθηεξίδεηαη σο έλαο αζηηθφο ζπλεηαηξηζκφο κε θνηλσληθφ ζθνπφ 
θαη ζχκθσλα κε ηνλ λφκν δηαζέηεη εκπνξηθή ηδηφηεηα. Σα θέξδε ηεο επηρείξεζεο 
δηαηίζεληαη εηεζίσο σο εμήο: 

 5% γηα ζρεκαηηζκφ απνζεκαηηθνχ 

 Μέρξη θαη 35% ζηνπο εξγαδφκελνπο 

 Σνπιάρηζηνλ 60% γηα ηηο δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο 
 
Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηεο «Άγθηζηξν Γξάζε» βαζίζηεθε ζηελ ζπλεηαηξηζηηθή κεξίδα θάζε 
κέινπο, ζηνλ ηδησηηθφ δαλεηζκφ, ζηελ εζεινληηθή εξγαζία, θαζψο θαη ζηελ επηρνξήγεζε 
απφ ην πξφγξακκα Leader γηα ηελ αγνξά ηνπ εμνπιηζκνχ ηεο επηρείξεζεο, κε 50% ηδία 
ζπκκεηνρή. (agkistroaction.gr) 
 
 

6.2.5 Ανάλυση SWOT 

 
 
Δζσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο 
 
 
Γπλαηά ζεκεία ηεο επηρείξεζεο: 

 Σα ηδηαίηεξα παθέηα εθδξνκψλ θαη πεξηεγήζεσλ ηεο «Άγθηζηξν Γξάζε», φπσο 
ε πεξηήγεζε ζην νρπξφ Ρνχπει θαη ε εθδξνκή ζηα κνλαδηθά Βπδαληηλά Λνπηξά, 
είλαη κνλαδηθά ζηελ ηνπξηζηηθή αγνξά ηεο ρψξαο. 

 Τπάξρεη ηζρπξή πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα θαη θαιή θήκε ηεο επηρείξεζεο ζην 
λνκφ εξξψλ θαη φρη κφλν, θαζψο  ζπλεξγάδεηαη κε ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη 
δηάθνξνπο θνξείο ηεο πεξηνρήο. 

 Ζ επηρείξεζε εγείηαη ζηελ πξνζθνξά ππεξεζηψλ ελαιιαθηηθνχ θαη ηζηνξηθνχ 
ηνπξηζκνχ ζηελ πεξηνρή ηεο βφξεηαο Διιάδαο. 

 Ζ γλψζε θαη ε εκπεηξία ησλ δηνηθεηηθψλ κειψλ ηεο επηρείξεζεο. 

 Ζ ηνπνζεζία ηεο επηρείξεζεο απνηειείηαη απφ κνλαδηθά ηζηνξηθά θαη θπζηθά 
κλεκεία. 

 Ζ επηρείξεζε έζεζε νινθιεξσκέλε πξφηαζε πνπ έγηλε πξνο ην Σακείν Δζληθήο 
Άκπλαο γηα ηελ κεηαηξνπή νρπξνχ Καξαηάο, κέξνο ηεο ζξπιηθήο «Γξακκήο 
Μεηαμά»  ζε έλα Ηζηνξηθφ Θεκαηηθφ Πάξθν, θάηη πνπ ζα απνηειέζεη πφιν έιμεο 
λέσλ επηζθεπηψλ θαη αλέιημε ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο. (agkistroaction.gr) 
 
 

Αδύλακα ζεκεία ηεο επηρείξεζεο: 
 

 Ζ δηαλνκή ησλ θεξδψλ ηεο επηρείξεζεο είλαη ζρεδφλ πεξηνξηζκέλε ιφγσ ηεο 
λνκηθήο κνξθήο πνπ αθνινπζεί, έηζη ην θεθάιαην θίλεζεο εμαξηάηαη απφ ηηο 
απνδνρέο ηεο επηρείξεζεο. 
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 Ζ πξνψζεζε ηεο επηρείξεζεο θαη ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξεη ζα κπνξνχζε 
λα αλαδεηρζεί πεξηζζφηεξν κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ, ζε εζληθφ θαη παλεπξσπατθφ 
επίπεδν. 

 Ζ δηαδηθηπαθή ηζηνζειίδα ηεο επηρείξεζεο, ζα κπνξνχζε λα πξνζθέξεη 
ππεξεζία online αγνξάο ηνπηθψλ πξντφλησλ πνπ παξάγεη ε ίδηα, φπσο 
πξντφληα κε βάζε ην θπηφ θξαληά. (agkistroaction.gr) 

 
 
Δμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο 
 
 
Δπθαηξίεο γηα ηελ επηρείξεζε: 

 Σα πξνγξάκκαηα ηνπ Δηαηξηθνχ πκθψλνπ γηα ην Πιαίζην Αλάπηπμεο (ΔΠΑ) 
απνηεινχλ έλα ζεκαληηθφ ρξεκαηνδνηηθφ εξγαιείν γηα λενθπείο ή πθηζηάκελεο 
θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο. 

 ηελ αλάπηπμε θαη πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο επηρείξεζεο κπνξνχλ λα 
ζπκβάινπλ νη Δπξσπατθνί Μεραληζκνί Υξεκαηνδφηεζεο θαη Δλίζρπζεο, φπνπ 
είλαη επηδνηήζεηο απφ εηδηθά επξσπατθά ηακεία. 

 Ζ δηαξθήο αλάπηπμε ησλ εζληθψλ δξφκσλ ζην βφξεην ηκήκα ηεο ρψξαο. 

 Οη επηζθέπηεο αλαδεηνχλ κία ελαιιαθηηθή κνξθή ηνπξηζκνχ πνπ λα ζπλδπάδεη 
ηε θπζηνιαηξία κε ηε γλψζε θαη ηελ ραιάξσζε. 

 Λφγσ ηεο ζηαδηαθήο αλάπηπμεο ηνπ ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ ζηελ ρψξα 
ππάξρνπλ αξθεηά θελά ζηελ αγνξά, ηα νπνία κπνξεί λα θαιχςεη ε επηρείξεζε κε 
ηηο ππεξεζίεο ηεο. 

 Μέζσ ηεο ηερλνινγηθήο πξνφδνπ, έρνπλ αλαπηπρζεί λέα θαλάιηα δηαλνκήο  θαη 
ε εχξεζε θαη αγνξά πξντφλησλ απφ ηνπο θαηαλαισηέο έρεη γίλεη επθνιφηεξε. 

 Ζ πξνψζεζε ηεο επηρείξεζεο κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ κε 
ειάρηζηα νηθνλνκηθά κέζα θαη ζε ιηγφηεξν ρξφλν. 
(technopolis.gr) (agkistroaction.gr)  
 
 

Κίλδπλνη γηα ηελ επηρείξεζε: 
 

 H αζηαζήο νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ζε παγθφζκην επίπεδν, κπνξεί λα απνηειέζεη 
απεηιή γηα ηελ επηρείξεζε. 

 Ο αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ απμάλεηαη ζηαδηαθά. 

 Ζ είζνδνο λέσλ θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ ζηελ αγνξά. 

 Οη πηζαλέο αιιαγέο ζηε λνκνζεζία πνπ αθνξνχλ ηηο θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο 
κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ ιεηηνπξγία ηνπο. 

 Πνιιέο αξλεηηθέο ζπγθπξίεο πνιηηηθνχ ή νηθνλνκηθνχ ραξαθηήξα, φπσο νη 
ηξνκνθξαηηθέο ελέξγεηεο. 
 
 

6.3 Ομοιότητες και διαφορές μεταξύ των δύο επιχειρήσεων 

 
 
 
Οη νκνηόηεηεο κεηαμχ ησλ δχν επηρεηξήζεσλ πξνθχπηνπλ αξρηθά απφ ηελ κνξθή θαη 

ηελ ζχζηαζή ηνπο, θαζψο ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ραξαθηεξίδνληαη σο δχν 
Κνηλσληθέο πλεηαηξηζηηθέο Δπηρεηξήζεηο πιινγηθνχ θαη Παξαγσγηθνχ θνπνχ, κε φια 
ηα ιεηηνπξγηθά πιαίζηα πνπ δηέπνπλ ηηο ζπγθεθξηκέλεο επηρεηξήζεηο. Οη θνηλσληθέο 
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επηρεηξήζεηο «Σν Υαξνχπη» θαη «Άγθηζηξν Γξάζε» ζηνρεχνπλ ζηελ αλάπηπμε ηεο 
ηνπηθήο νηθνλνκίαο θαη ζηελ πξναγσγή ηεο ηνπηθήο, πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο θαη ηνπ 
ζπιινγηθνχ ζπκθέξνληνο, ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ζηελ πξνζθνξά λέσλ 
ζέζεσλ εξγαζίαο. 
Καη νη δχν επηρεηξήζεηο πξνάγνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ κέζσ 
βησκαηηθψλ δξάζεσλ, πξνθέξνπλ δηαθνξεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ κπνξνχλ λα 
ηθαλνπνηήζνπλ ηηο αλάγθεο ησλ επηζθεπηψλ. Δπίζεο, νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα 
βξνπλ ζηελ ηζηνζειίδα ησλ δχν επηρεηξήζεσλ πνιιέο πιεξνθνξίεο γηα ηηο 
δξαζηεξηφηεηεο θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπλ, ηελ ιεηηνπξγία ηνπο θαη ηνπο 
ζθνπνχο ηνπο. Σέινο, νη δχν επηρεηξήζεηο δηαζέηνπλ κέιε κε γλψζε θαη εκπεηξία πάλσ 
ζηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπλ. 
Όζν αθνξά ηηο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δχν θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ, αξρηθά 

εληνπίδνληαη ζηνλ ηχπν δξαζηεξηνηήησλ πνπ πξνζθέξνπλ, αθνχ ε θνηλσληθή 
επηρείξεζε «Σν Υαξνχπη» πξνζθέξεη εθπαηδεπηηθέο θαη ζεξαπεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 
κε πνιιά αλαγλσξηζκέλα εθπαηδεπηηθά θαη ζεαηξηθά πξνγξάκκαηα, ζε αληίζεζε κε ηελ 
θνηλσληθή επηρείξεζε «Άγθηζηξν Γξάζε» πνπ πξνζθέξεη πεξηεγήζεηο ζε γλσζηά 
ηζηνξηθά κλεκεία ζπλδπάδνληαο ηελ πεξηήγεζε ζηε θχζε ή ηελ ραιάξσζε ζην ηζηνξηθφ 
ρακάκ ηεο πεξηνρήο, πξνάγνληαο ηνλ ελαιιαθηηθφ ηνπξηζκφ. Έηζη, ε θάζε επηρείξεζε 
έρεη δεκηνπξγήζεη ην δηθφ ηεο πξνζσπηθφ «ραξαθηήξα» πνπ ηελ θάλεη λα μερσξίδεη γηα 
ηηο ππεξεζίεο ηεο. (charoupi.wordpress.com) (agkistroaction.gr) 
 
 

6.4 Συμπεράσματα από την έρευνα 

 
 
Ζ παξνπζίαζε θαη ε ζχγθξηζε ησλ δχν θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ έγηλε κε ζηφρν ηελ 
αλάδεημε ηεο ιεηηνπξγίαο, ησλ δξαζηεξηνηήησλ, ησλ ζηφρσλ ησλ επηρεηξήζεσλ, αιιά 
θαη ησλ επηδξάζεσλ πνπ αζθνχλ ζηελ αλάπηπμε ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο θαη ηελ εμέιημε 
ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο κέζσ ηνπ ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ. Ζ θνηλσληθή επηρείξεζε 
«Σν Υαξνχπη», δξαζηεξηνπνηείηαη κέζσ ελαιιαθηηθψλ δξάζεσλ κε θχξην 
ραξαθηεξηζηηθφ ηε βησκαηηθή κάζεζε. Πξνζθέξεη εθδξνκέο ζηε θχζε, εξγαζηήξηα πνπ 
αθνξνχλ ηελ ηέρλε θαη ην ζέαηξν, εθπαηδεπηηθά ζεκηλάξηα νηθνινγίαο γηα λένπο θιπ. Ζ 
θνηλσληθή επηρείξεζε «Άγθηζηξν Γξάζε», ιεηηνπξγεί σο γξαθείν ελαιιαθηηθνχ 
ηνπξηζκνχ. Πξνζθέξεη δξάζεηο ηζηνξηθνχ θαη θπζηνιαηξηθνχ ραξαθηήξα. 
Μέζσ ηεο έξεπλαο πνπ έγηλε γηα ηηο δχν θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο ζπκπεξαίλνπκε πσο 
παξά ηε δηαθνξεηηθή γεσγξαθηθή ζέζε θαη ηνλ ραξαθηήξα ησλ δχν θνηλσληθψλ 
επηρεηξήζεσλ έρνπλ ηνπο ίδηνπο ζθνπνχο θαη επηδξάζεηο ζηελ ηνπηθή νηθνλνκία. Καη νη 
δχν επηρεηξήζεηο ιεηηνπξγνχλ ζηα πιαίζηα ηεο θνηλσληθήο αιιειεγγχεο, ζέβνληαη ηελ 
ηνπηθή πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά θαη ην θπζηθφ πεξηβάιινλ, ζηνρεχνπλ ζηα ζπκθέξνληα 
ηεο θνηλσλίαο θαη ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε απηήο, πξνζθέξνπλ δξαζηεξηφηεηεο πνπ 
δηαπαηδαγσγνχλ ηηο γεληέο κέζσ ηεο ηζηνξίαο, ηνπ αζιεηηζκνχ θαη ηνπ πνιηηηζκνχ. 
 Έηζη, ε θνηλσληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ν ελαιιαθηηθφο ηνπξηζκφο δεκηνπξγνχλ ηα 
θαηάιιεια πιαίζηα γηα ηελ αεηθφξα αλάπηπμε ησλ επηρεηξήζεσλ, ηελ πξνζηαζία ησλ 
θπζηθψλ, πνιηηηζηηθψλ θαη ηζηνξηθψλ πφξσλ, θαη νηθνλνκηθά νθέιε πνπ δηαρένληαη 
ζηελ ηνπηθή θνηλσλία. Με ηελ αλάπηπμε ηνπ ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ θαη ηεο 
θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο ρψξαο βειηηψλεηαη θαη ην 
θπζηθφ πεξηβάιινλ δηαηεξείηαη, θαζψο δεκηνπξγνχληαη λέεο ζέζεηο εξγαζίαο θαη 
αλαμηνπνίεηεο ηνπξηζηηθά πεξηνρέο αλαβηψλνπλ. 
Σέινο, κέζσ ηεο έξεπλαο ζπκπεξαίλνπκε πσο αλ αμηνπνηεζνχλ νξηζκέλνη ππαξθηνί 
πφξνη ελφο πξννξηζκνχ, πνπ έρνπλ αδξαλνπνηεζεί είηε δελ έρνπλ αμηνπνηεζεί 
θαηαιιήισο, κπνξεί λα απνδεηρζεί σο κία θαηλνηνκηθή ηδέα κε θαιχηεξα απνηειέζκαηα 
απφ ηελ αλαδήηεζε κίαο λέαο ηδέαο πνιχ δηαθνξεηηθήο απφ ηηο ππφινηπεο ή θαη γηα ηε 
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ζχζηαζε θνηλσληθήο επηρείξεζεο κε εληειψο κνλαδηθά πξντφληα/ππεξεζίεο. Ζ 
αμηνπνίεζε ηεο πνιηηηζηηθήο θαη θπζηθήο θιεξνλνκηάο ηνπ ηφπνπ καο, κπνξεί λα 
απνηειέζεη ηελ θηλεηήξηα δχλακε γηα ηελ πγηή αλάπηπμε ηεο ρψξαο, ρσξίο φκσο λα 
μερλάκε θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ. 
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Συμπεράσματα 

 
 
 
 
Ο ηνπξηζκφο απνηειεί έλαλ απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο θιάδνπο ηεο νηθνλνκίαο πνπ έρεη ηε 
δπλαηφηεηα λα ηθαλνπνίεη ηελ αλζξψπηλε αλάγθε ησλ δηαθνπψλ, πξνζθέξνληαο κία 
επξεία επηινγή ζηελ κνξθή ηνπξηζκνχ πνπ ζέινπλ λα επηιέμνπλ ζχκθσλα κε ηηο 
αλάγθεο θαη ηνπο ζθνπνχο ηνπο, φπσο νη επαγγεικαηηθνί, εθπαηδεπηηθνί, αζιεηηθνί θιπ. 
Ζ λέα κνξθή ηνπξηζκνχ, ν ελαιιαθηηθφο ηνπξηζκφο, πνπ ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη 
απνδεηρζεί σο κία απφ ηηο πιένλ επηιέμηκεο θαη βηψζηκεο κνξθέο ηνπξηζκνχ, έρεη 
δηαθνξνπνηήζεη ηα θξηηήξηα θαη ηα θίλεηξα πνπ νη άλζξσπνη επηζθέπηνληαη έλαλ ηφπν. 
Σαπηφρξνλα, ε αλάπηπμε ηνπ ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ πξνζθέξεη λέεο δπλαηφηεηεο θαη 
ηηο θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο εμέιημεο πξννπηηθψλ θαη δεκηνπξγία θαιχηεξσλ 
ππνδνκψλ  ζηνπο ηφπνπο πνπ επηζθέπηνληαη νη ηνπξίζηεο. 
Μέζσ ησλ ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ ε νηθνλνκία ηεο Διιάδαο έρεη απνθηήζεη 
βαζηθέο πξννπηηθέο γηα ηελ αλάπηπμή ηεο, φπσο ζηελ επηκήθπλζε ηεο ηνπξηζηηθήο 
πεξηφδνπ πνπ απνηειεί ζεκαληηθφ δήηεκα ηεο ρψξαο θαη ηελ άλνδν ζηελ 
επηζθεςηκφηεηα ζε ηφπνπο κε πξνηηκεηένπο απφ ηνπο καδηθνχο ηνπξίζηεο. Ο 
ελαιιαθηηθφο ηνπξηζκφο ζε ζχγθξηζε κε ηνλ καδηθφ ή θιαζζηθφ, απνηειεί κία κνξθή 
ηνπξηζκνχ πνπ αλαπηχζζεζαη ζηα πιαίζηα ηεο νηθνινγίαο, ηεο βησζηκφηεηαο, ηνπ 
ζεβαζκνχ θαη ηεο πξνζηαζίαο ηεο ηνπηθήο θιεξνλνκηάο. 
Μεηά ηνλ ηδησηηθφ θαη ηνλ δεκφζην ηνκέα δεκηνπξγήζεθε έλαο λένο ηξίηνο ππιψλαο, ε 
θνηλσληθή νηθνλνκία. Ζ θνηλσληθή νηθνλνκία αθνξά άκεζα ηνλ ηνπξηζκφ, αθνχ νη 
επηρεηξήζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη ζηνλ θιάδν ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο επηδηψθνπλ 
ηελ ηνπηθή αλάπηπμε, ηελ πξνζηαζία ηεο πνιηηηζκηθήο θαη θπζηθήο θιεξνλνκηάο, ηελ 
ηθαλνπνίεζε ησλ θνηλσληθψλ αλαγθψλ. Υαξαθηεξίδεηαη σο έλα ζχλνιν πνπ απνηειείηαη 
απφ δηάθνξεο πξαθηηθέο, φπσο νη θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο, ηα θνηλσθειή ηδξχκαηα, νη 
ζπλεηαηξηζκνί θιπ. Δλ κέζσ ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο, πξνζθέξνληαη αγαζά θαη 
ππεξεζίεο πνπ είλαη πξνζηηά ζε φιεο ηηο θνηλσληθέο νκάδεο, επηηπγράλεηαη ε 
θεξδνθνξία ηεο θνηλσλίαο, αιιά θαη ε βηψζηκε αλάπηπμε απηήο. 
ηα πιαίζηα ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο θαη ηεο θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, 
ζεζπίζηεθαλ πξνγξάκκαηα, φπσο ην πξφγξακκα EQUAL(2001-2005), πνπ έρεη σο 
ζηφρν ηελ αλάπηπμε ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο θαη έληαμε θνηλσληθά επάισησλ 
νκάδσλ. Έπεηηα, ζεζπίζηεθε εηδηθή λνκνζεζία γηα ηελ θνηλσληθή νηθνλνκία θαη γηα ηελ 
παξνπζία ησλ θνηλσληθψλ ζπλεηαηξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ ζηελ Διιάδα, ζχκθσλα κε 
ηνλ λφκν 4019(2011). Μέζα ζηα πιαίζηα ηνπ ίδηνπ λφκνπ, ζπζηάζεθε έλα ηκήκα 
κεηξψνπ ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο πνπ ιεηηνπξγεί ζην Τπνπξγείν Δξγαζίαο, πνπ 
εθαξκφδεη βαζηθέο αξρέο θαη ζεζκηθά πιαίζηα γηα ηηο θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο ζηε ρψξα 
καο. Δπίζεο, νη λενζχζηαηεο επηρεηξήζεηο πνπ εληάζζνληαη ζην κεηξψν 
ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην Δζληθφ Σακείν Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη Αλάπηπμεο θαη 
ηαπηφρξνλα επσθεινχληαη απφ δηάθνξα πξνγξάκκαηα θαη ξπζκίζεηο. 
ηα πιαίζηα ηεο ελζσκάησζεο αξρψλ πνπ αθνξνχλ ηελ πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία θαη 
ηηο θνηλσληθέο αμίεο, ζηε πλδηάζθεςε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ ζρεδηάζηεθαλ νξηζκέλεο 
αξρέο γηα ηελ βηψζηκε αλάπηπμε, ν Οδεγφο 21(Agenda 21), αξρέο πνπ 
ελζσκαηψζεθαλ θαη αλαπηχρζεθαλ απφ πνιιά θξάηε. Οξηζκέλνη δηεζλείο νξγαληζκνί 
πνπ αζρνινχληαη κε ηελ αεηθφξα ηνπξηζηηθή αλάπηπμε, ζχληαμαλ νξηζκέλα κέηξα θαη 
αξρέο γηα ηελ βηψζηκε αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ηελ πξνζηαζία ηεο πεξηβαιινληηθήο 
θαη ηνπηθήο θιεξνλνκηάο, ζε κνξθή ράξηαο, ε Υάξηα ηνπ Αεηθφξνπ θαη Δλαιιαθηηθνχ 
Σνπξηζκνχ(1995). 
Ζ θνηλσληθή θαηλνηνκία απνηειεί ην κέζν θάιπςεο ζπγθεθξηκέλσλ αλαγθψλ ησλ 
αλζξψπσλ θαη ησλ θνηλσληψλ, ιφγσ αδπλακίαο θάιπςήο ηνπο είηε απφ ηελ ηνπηθή 
Απηνδηνίθεζε είηε απφ ην θξάηνο. Με ηελ αλάπηπμε ηεο θνηλσληθήο θαηλνηνκίαο 
δεκηνπξγήζεθαλ λέεο ηδέεο γηα ηελ ίδξπζε λενθπψλ επηρεηξήζεσλ, λέα πξντφληα θαη 
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ππεξεζίεο. πγρξφλσο, ε ηνπηθή νηθνλνκία άξρηζε λα αλαπηχζζεηαη πξνζθέξνληαο 
λέεο ζέζεηο εξγαζίαο θαη βειηηψλνληαο ηηο ζπλζήθεο δσήο ησλ πνιηηψλ. 
Αληηιακβαλφκαζηε, ινηπφλ, πσο ε θνηλσληθή θαηλνηνκία είλαη έλα ηζρπξφ εξγαιείν γηα 
ηελ ηνπηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε. 
Ζ θνηλσληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα αθνξά θάζε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ 
ζηνρεχεη λα θαιχςεη αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο θαη ησλ πνιηηψλ ηεο. Με ηελ εθαξκνγή ηεο 
ζπγθεθξηκέλεο κνξθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, νη επηρεηξήζεηο άξρηζαλ λα αλαπηχζζνληαη 
ζε λένπο θιάδνπο ελ κέζσ λέσλ επηρεηξεκαηηθψλ ηδεψλ. Απηή ε επηρεηξεκαηηθή 
πνιηηηθή, απνδείρζεθε πην επηηπρεκέλε, ζε ζρέζε κε ηελ πξνζθνξά πξντφλησλ θαη 
ππεξεζηψλ γεληθνχ νθέινπο ή κηαο θνηλήο επηρεηξεκαηηθήο πξαθηηθήο. 
Μέζα απφ ηα παξαδείγκαηα ησλ δχν θνηλσληθψλ ζπλεηαηξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ 
πιινγηθνχ θαη Παξαγσγηθνχ θνπνχ, φπσο ραξαθηεξίδνληαη νη θνηλσληθέο 
επηρεηξήζεηο κε εκπνξηθή ηδηφηεηα, ζε δηαθνξεηηθέο γεσγξαθηθέο ηνπνζεζίεο έγηλε 
ζχγθξηζε ηεο ιεηηνπξγίαο, ησλ ζθνπψλ-ζηφρσλ, ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη αλάιπζε 
Swot. Οη επηρεηξήζεηο απηέο, αλαπηχζζνπλ ηελ ηνπηθή νηθνλνκία, πξνζθέξνπλ λέεο 
ζέζεηο εξγαζίαο, ζέβνληαη ηε θπζηθή θαη πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά, θαη ελ κέζσ ησλ 
δξάζεσλ ηνπο πξνζθέξνπλ ζηνπο επηζθέπηεο έλαλ δηαθνξεηηθφ ηξφπν ραιάξσζεο 
πνπ ζπλδπάδεη ηε κάζεζε θαη ηελ αγάπε γηα ηε θχζε. Ο ελαιιαθηηθφο ηνπξηζκφο, είλαη 
ε λέα κνξθή ηνπξηζκνχ πνπ καο απνδεηθλχεη πσο κπνξεί λα ππάξρεη βηψζηκε 
ηνπξηζηηθή αλάπηπμε θαη θνηλσληθή σθέιεηα, ρσξίο ηελ εμαζιίσζε ηεο θπζηθήο θαη 
πνιηηηζκηθήο θιεξνλνκηάο πνπ επηθέξεη ν καδηθφο ηνπξηζκφο. 
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Προτάσεις 

 
 
 
 
Γηα ηελ αλάπηπμε ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο ζηελ Διιάδα, ζα πξέπεη λα νξηζηνχλ 
ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ δεηεκάησλ 
πνπ επηθξαηνχλ, φπσο ε δηαζθάιηζε ρξεκαηνδνηηθψλ πφξσλ απφ κεξηάο ηεο 
θπβέξλεζεο θαη ησλ ζρεηηθψλ θνξέσλ/νξγαληζκψλ, ψζηε λα γίλεη ε παξνρή 
θαηάιιεισλ θεθαιαίσλ ζηήξημεο γηα λενθπείο επηρεηξήζεηο. Μέζσ ησλ θεθαιαίσλ 
απηψλ, ζα κπνξνχζαλ λα δεκηνπξγεζνχλ αθφκε θαη πξνγξάκκαηα, πνπ ζε ζπλδπαζκφ 
κε νξηζκέλε ρξεκαηνδνηηθή ζηήξημε νη θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο ζα κπνξνχζαλ λα 
αλαπηχζζνληαη ζε βξαρππξφζεζκν επίπεδν θαη φρη κφλν θαηά ηελ ίδξπζή ηνπο. 
Γηα ηελ ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, είλαη ζεκαληηθφ λα εμεηαζηεί ε 
ζρεηηθή λνκνζεζία πνπ αθνξά ηηο θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο, ψζηε λα δεκηνπξγεζνχλ ηα 
θαηάιιεια επλντθά πιαίζηα γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ ζηήξημή ηνπο, αιιά θαη γηα ηελ 
πξνηξνπή λέσλ επηρεηξεκαηηψλ λα αλαπηπρζνχλ ελ κέζσ ηεο θνηλσληθήο 
επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Αθφκε, είλαη ζεκαληηθφ λα δεκηνπξγεζνχλ εθπαηδεπηηθά ζεκηλάξηα 
θαη πξνγξάκκαηα θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ζε ηδξχκαηα θαη ζρνιεία, πνπ ζα 
απνηειέζνπλ έλα κέζν ελεκέξσζεο γηα ηηο ζεηηθέο επηπηψζεηο πνπ κπνξεί λα επηθέξεη. 
Έλα αθφκε πξφβιεκα ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο πνπ ρξήδεη σο πξνο ηελ επίιπζή ηνπ, 
είλαη ε αλάπηπμε ησλ αλεθκεηάιιεπησλ ηνπξηζηηθά πεξηνρψλ ηεο ρψξαο. πλήζσο, ζηηο 
πεξηνρέο απηέο δελ γίλνληαη επηρεηξεκαηηθέο επελδχζεηο, θαζψο ζεσξνχληαη κε 
θεξδνζθνπηθέο γηα ηνπο επηρεηξεκαηίεο. Μέζσ ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο ηερλνινγηθήο 
πξνφδνπ, κπνξνχλ λα πξνβιεζνχλ ηα κνλαδηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θάζε πεξηνρήο, 
απμάλνληαο ηελ αληαγσληζηηθφηεηα θαη ηελ ηνπηθή νηθνλνκία. 
Αθφκε, πξνηείλεηαη ε  ζπλερήο αλάπηπμε ησλ ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ, πνπ 
κπνξεί λα απνηειέζεη ιχζε ζην πξφβιεκα ηεο επνρηθφηεηαο ηνπ ηνπξηζκνχ, αθνχ ε 
Διιάδα έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα πξνζθέξεη ηνπξηζηηθφ πξντφλ φιεο ηηο επνρέο ηνπ 
ρξφλνπ. Πέξαλ ηεο αλάδεημεο ησλ πξννξηζκψλ, ζεκαληηθφ είλαη λα επηηεπρζεί ε 
δηαηήξεζε ηεο πνιηηηζκηθήο θαη θπζηθήο θιεξνλνκηάο, θαη ε νξζή ελεκέξσζε ησλ 
ηνπξηζηψλ θαη ησλ θαηνίθσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ ηφπνπ. Δμίζνπ ζεκαληηθή ζεσξείηαη 
θαη ε άκεζε ζπλεξγαζία ησλ ηδησηηθψλ κε ηνπο δεκφζηνπο θνξείο γηα ηελ επίηεπμε 
θνηλψλ ζηφρσλ ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο. 
Σέινο, ζα ήηαλ ζεκαληηθή ε δεκηνπξγία λέσλ θαηάιιεισλ ππνδνκψλ θαη ζηε 
ζπληήξεζε απηψλ, φπσο νδηθψλ θαη ζηδεξνδξνκηθψλ δηθηχσλ, ε αλαθαηαζθεπή θαη 
ζπληήξεζε αεξνδξνκίσλ. Θα κπνξνχζαλ λα θαηαζθεπαζηνχλ λέεο επηρεηξήζεηο, 
κνπζεία θαη πνιηηηζηηθά θέληξα ζε πεξηνρέο πνπ ππάξρεη ε αλάγθε γηα ηνπξηζηηθή 
αλάπηπμε. Βέβαηα, θξίλεηαη ζεκαληηθή ε ζπληήξεζε ζε δηάθνξα πνιηηηζηηθά κλεκεία, 
ψζηε απηά λα κπνξνχλ λα αλαδεηρζνχλ. (γηα πεξηζζφηεξεο πξνηάζεηο, βιέπε 
Παξάξηεκα Γ ζει.62-63) 
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Παράρτημα Α: Τουρισμός 

 
 
 
Οξηζκόο ηνπ Σνπξηζκνύ 

 
 
Ο ηνπξηζκόο απνηειεί έλα παγθφζκην θαηλφκελν πνπ δηαξθψο εμειίζζεηαη. Ζ ιέμε 

ηνπξηζκφο πξνέξρεηαη απφ ηελ αγγιηθή ιέμε tour = ‘γχξνο’, φζν θαη απφ ηελ γαιιηθή 
ιέμε tourisme = ‘πεξηήγεζε’. (Καξαγηάλλεο & Έμαξρνο, 2006)      
Απφ ηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα δφζεθαλ νη πξψηνη νξηζκνί ηνπ ηνπξηζκνχ απφ ηνπο 
εηδηθνχο. Έλαο απφ ηνπο πξψηνπο νξηζκνχο δφζεθε απφ ηνπο Hunziger θαη Krapf ηνπ 
Παλεπηζηεκίνπ ηεο Βέξλεο ην 1941: «Σνπξηζκφο είλαη ην ζχλνιν ησλ ζρέζεσλ θαη 
θαηλνκέλσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην ηαμίδη πξνο έλαλ ηφπν θαη ηελ παξακνλή μέλσλ 
ζηνλ ηφπν απηφ, εθφζνλ ε παξακνλή δελ έρεη ηνλ ραξαθηήξα ηεο κφληκεο 
εγθαηάζηαζεο θαη ζπλεπψο δελ αζθείηαη θάπνηα δξαζηεξηφηεηα γηα ηελ εμαζθάιηζε 
εηζνδήκαηνο». (Κνπηνπιάο, 2001) 
Ο νξηζκφο ηνπ ηνπξηζκνχ πνπ έγηλε απνδεθηφο ζε δηεζλέο επίπεδν είλαη απηφο ηνπ 
Παγθόζκηνπ Οξγαληζκνύ Σνπξηζκνύ ( World Tourism Organization – WTO), πνπ 
ζεσξήζεθε απφ ηελ Δπηηξνπή ηαηηζηηθήο ηνπ Οξγαληζκνύ Ηλσκέλσλ Δζλώλ ( ΟΖΔ 

) θαη νξίζηεθε σο εμήο: « ν ηνπξηζκφο πεξηιακβάλεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ αηφκσλ 
πνπ ηαμηδεχνπλ θαη κέλνπλ γηα ιηγφηεξν απφ έλα έηνο ζε έλα κέξνο δηαθνξεηηθφ απφ 
ηνλ ηφπν θαηνηθίαο ηνπο, κε ζθνπφ ηελ αλαςπρή, ηελ εξγαζία ή άιινπο ζθνπνχο ». 
(Middleton & Hawkins, 2004) 
Δπηπξνζζέησο, ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη θαη ν νξηζκφο πνπ πηνζεηήζεθε απφ ην 
Δπξσθνηλνβνύιην, παξνπζηάδνληαο ηνλ ηνπξηζκφ: « σο ην ζχλνιν ησλ ζρέζεσλ θαη 

ησλ θαηλνκέλσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηα ηαμίδηα θαη ηε δηακνλή ησλ πξνζψπσλ γηα ηα 
νπνία ν ηφπνο απηφο δελ είλαη ηφπνο νχηε ηεο θαηνηθίαο ηνπο αιιά νχηε θαη ηεο κφληκεο 
εξγαζίαο ηνπο ». (Δπζπκηάηνπ-Πνπιάθνπ, 2009) 
 
 
 

Καηεγνξίεο ηνπ ηνπξηζκνύ 

 
 
Ζ ηνπξηζηηθή αγνξά, ιφγσ ηνπ εθηεηακέλνπ εχξνπο ηεο, ηκεκαηνπνηήζεθε γηα ηελ 
δηεπθφιπλζε ηεο αλάιπζεο ηεο θαη γηα ηελ επίηεπμε ελφο θαινχ ζπλδπαζκνχ 
ηνπξηζηηθήο αγνξάο- ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο θαη ηεο πξνψζεζεο ηνπ. χκθσλα κε ηνλ 
Ζγνπκελάθε Νίθν, ν ηνπξηζκφο δηαθξίλεηαη ζε έμη βαζηθέο θαηεγνξίεο:    

 Μαδηθόο Σνπξηζκόο: ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ νκαδηθφηεηα ζπκκεηνρήο ησλ 
ζπκκεηερφλησλ ηνπξηζηψλ ζε  δηάθνξεο θάζεηο ηεο ηνπξηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, δελ 
ζπλδέεηαη φκσο απνθιεηζηηθά κε ηνλ ηνπξηζκφ δηαθνπψλ- αλαςπρήο καθξάο δηακνλήο.  
Έρεη ζπιινγηθφ- νκαδηθφ ραξαθηήξα ζηνλ ηξφπν νξγάλσζεο θαη εθηέιεζεο ηεο 
ηνπξηζηηθήο κεηαθίλεζεο. 

 Αηνκηθόο Σνπξηζκόο:  ραξαθηεξίδεηαη απφ αλεμάξηεηε αηνκηθή νξγάλσζε θαη 

εθηέιεζε ηνπ ηαμηδηνχ απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο ηνπξίζηεο θαη ζπλδπάδεηαη κε ηε 
 κεηαθίλεζε κε αηνκηθά- ηδησηηθά κέζα.  

 Δζσηεξηθόο Σνπξηζκόο: ην ζπγθεθξηκέλν είδνο ηνπξηζκνχ πξαγκαηνπνηείηαη 

απφ ηνλ ληφπην πιεζπζκφ ελφο θξάηνπο κέζα ζηελ ρσξνηαμηθή ηεο πεξηθέξεηα. 
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 Δμσηεξηθόο Σνπξηζκόο: πξαγκαηνπνηείηαη απφ άηνκα ηα νπνία θαηνηθνχλ 

κφληκα ζε έλα θξάηνο θαη ην εγθαηαιείπνπλ γηα πεξηνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα κε 
ζθνπφ ηελ επίζθεςε άιισλ ρσξψλ- θξαηψλ γηα ηνπξηζηηθνχο ιφγνπο θαη έρνπλ σο 
ζθνπφ ηελ ηθαλνπνίεζε νξηζκέλσλ ηνπξηζηηθψλ επηζπκηψλ ή αλαγθψλ ηνπο. 

 πλερήο Σνπξηζκόο: έρεη δηάξθεηα φινλ ην ρξφλν, ρσξίο λα επεξεάδνληαη νη 

δξαζηεξηφηεηέο ηνπ απφ θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο πνπ κπνξεί λα επηθξαηνχλ ζε θάζε 
επνρή ηνπ ρξφλνπ. 

 Δπνρηαθόο Σνπξηζκόο: δελ έρεη δηάξθεηα φιν ηνλ ρξφλν, εξρφκελνο ζε 
αληίζεζε κε ηνλ ζπλερή ηνπξηζκφ, νη δξαζηεξηφηεηέο ηνπ επεξεάδνληαη άκεζα απφ ηηο 
θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο πνπ κπνξεί λα επηθξαηνχλ ζε δηαθνξεηηθέο επνρέο ηνπ 
ρξφλνπ ζε θάζε ρψξα. (Ζγνπκελάθεο & Κξαβαξίηεο, 2004) 
 
 
 
 

Παράρτημα Β: Ανάλυση της έννοιας της κοινωνικής 

επιχείρησης 

 
 

Η αλάιπζε ηεο έλλνηαο ηεο θνηλσληθήο επηρείξεζεο σο κηθξνκεζαία επηρείξεζε 

 
 
 
Οη θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο είλαη επηρεηξήζεηο κηθξνκεζαίνπ κεγέζνπο πνπ απαζρνινχλ 
0-250 εξγαδφκελνπο θαη ν θχθινο εξγαζηψλ δελ ππεξβαίλεη ηα 50 εθαηνκκχξηα επξψ. 
Οη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο ζπλεηζθέξνπλ πεξηζζφηεξν απφ ην 50% ηεο 
απαζρφιεζεο ζηνλ κε ρξεκαηνπηζησηηθφ θιάδν  ζε φιεο ηηο νηθνλνκίεο ζε παγθφζκην 
επίπεδν, φπσο γηα παξάδεηγκα ζηελ Διιάδα θηάλεη ην 87%. (Deakins & Freel, 2017) . 
έρνπλ αλαγλσξηζηεί ζαλ παξεκθεξείο ιχζεηο σο πξνο ηελ παξάγσγε πινχηνπ, 
πξνζθνξάο εξγαζίαο, αιιά θαη πξνζθνξάο ζεκαληηθψλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ. 
 Ζ δηαλνκή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ππεξεζηψλ ζε ηνπηθφ επίπεδν δηαθαηέρεη έλαλ πνιχ 
ζεκαληηθφ ξνιφ ζηελ αλάπηπμε θαη ζηελ εμέιημε ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ. ηελ 
θνηλσληθή νηθνλνκία ζαλ πιενλέθηεκα εκθαλίδεηε ε ζπκβνιή ζηελ επίηεπμε θνηλσληθήο 
ζπλνρήο πξνζθέξνληαο ζε άηνκα αλεμαξηήησο θχιινπ, ηθαλνηήησλ θαη ειηθίαο ηελ 
δπλαηφηεηα λα εξγαζηνχλ κε κεγαιχηεξε νηθνλνκηθή ειεπζεξία θαη πξνζσπηθή 
επαγγεικαηηθή εμέιημε. 
 Ζ θνηλσληθή νηθνλνκία ζηεξίδεηε ζε νξηζκέλεο αξρέο φπσο ε πξνζσπηθή ζπκκέηνρε 
κέζσ κηαο δηαδηθαζίαο ελεξγνχ ζπκκεηνρήο ηνπ πνιίηε ζηα θνηλά, αιιά θαη ηεο 
αιιειεγγχεο, πξνβάιεη έλα πξφηππν πςειήο πνηφηεηαο ζέζεσλ εξγαζίαο θαη κηα 
θαιχηεξε πνηφηεηα δσήο, πξνάγνληαο έλα νξζφ θαη θαηάιιειν πιαίζην γηα λέεο κνξθέο 
θαηλνηνκίαο, επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη εξγαζίαο. Παίδεη πνιχ ζεκαληηθφ ξνιφ ζηελ 
αλάπηπμε ηεο ηνπηθήο αγνξάο θαζψο θαη ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο, ζπκβάιινληαο ζηελ 
ζηαζεξφηεηα θαη ζηελ αλάπηπμε ησλ νηθνλνκηθψλ αγνξψλ, δειψλνληαο θνηλσληθψο 
ππεχζπλε θαη ζχκθσλε κε ηνπο ζηξαηεγηθνχο, επηρεηξεκαηηθνχο ζηφρνπο θαη ηηο 
πξνηεξαηφηεηεο ηεο επξσπατθήο έλσζεο, φπνπ θάπνηνη απφ απηνχο είλαη ε πιήξεο 
απαζρφιεζε ησλ πνιηηψλ θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θησρηάο ζηελ βηψζηκε 
παγθφζκηα θαη ηνπηθή αλάπηπμε.  
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ηνλ ηξίην ηνκέα, φπνπ εκπεξηέρνληαη θαη εγρεηξήκαηα θνηλσληθήο νηθνλνκίαο 
πεξηιακβάλεη έλα επξχ θάζκα θνξέσλ, ζεζκψλ θαη ζπιινγηθνηήησλ, ηαπηφρξνλα νη 
ηδέεο θαη νη πξσηνβνπιίεο ηνπο κπνξεί λα πξνέξρνληαη απφ έλα άηνκν, κηα νκάδα ή κηα 
νξγάλσζε θ.α. (Senecal, 2012) 
Ζ νηθνλνκηθή θχζε ησλ θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ απνηειείηε απφ ηε ζπλερή δξάζε γηα 
ηελ παξάγσγε αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ ή γηα ηελ πψιεζε ηνπο ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ 
πςειφ βαζκφ απηνλνκίαο, κε αιιά ιφγηα ηηο αλεμαξηεηνπνίεζεο απφ ηελ 
ρξεκαηνδφηεζε δεκφζησλ αξρψλ ή άιισλ νξγαλψζεσλ, φπσο γηα παξάδεηγκα 
ζπκβαίλεη κε ηηο εζεινληηθέο νξγαλψζεηο.  
Παξφια απηά, ε ζχζηαζε θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ 
δηαθέξνπλ απφ άιιεο θαηεγνξίεο επηρεηξήζεσλ πνπ βαζίδνληαη ζηε ζχλαςε εηαηξηθψλ 
ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ θνηλσληθννηθνλνκηθψλ θνξέσλ θαη ζηελ χπαξμε ελφο 
δεκνθξαηηθνχ πιαηζίνπ ζηε δηαδηθαζία ιήςεο ησλ απνθάζεσλ αιιά θαη ζηνλ 
πξνζδηνξηζκφ ελφο μεθάζαξνπ ζηφρνπ πνπ λα νδεγεί σο πξνο ην φθεινο ηεο ηνπηθήο 
θνηλφηεηαο. Δπηπιένλ, δηαθέξεη θαη ν πεξηνξηζκφο ζηε δηαλνκή ησλ θεξδψλ, ρσξίο λα 
αλαηξείηαη ε επίηεπμε ησλ θεξδψλ απφ ηηο επηρεηξήζεηο απηέο. (Roper & Cheney, 2005) 
 
 
 
Κνηλσληθή επηρεηξεκαηηθόηεηα θαη θαηλνηνκία ζηηο επηρεηξήζεηο 

 
 

Οη επηρεηξήζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη κέζσ ηεο θνηλσληθήο θαηλνηνκίαο θαη 
επηρεηξεκαηηθφηεηαο νλνκάδνληαη θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο θαη αλαπηχζζνληαη κέζσ ηεο 
θηιαλζξσπίαο θαη ηεο αιιειεγγχεο, θαζψο απεπζχλνληαη ζε φιεο ηηο νκάδεο 
αλζξψπσλ θαη ηδίσο ζηηο επάισηεο νκάδεο αλζξψπσλ. Οη θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο δελ 
έρνπλ θεξδνζθνπηθά ελδηαθέξνληα, αιιά επηδηψθνπλ ην ζπιινγηθφ ζπκθέξνλ θαη ελ 
κέζσ απηψλ ησλ πξαθηηθψλ επηδηψθνπλ λα αλαπηχμνπλ ηελ ηνπηθή νηθνλνκία, λα 
ζπκβάιινπλ ζηελ ιχζε θνηλσληθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ δεηεκάησλ. 
Έηζη, κέζσ ηεο θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο νη θνηλσληθέο 
επηρεηξήζεηο, φπσο ζπλεηαηξηζκνί, ηνπξηζηηθά γξαθεία, εζηηαηφξηα, πνιηηηζηηθνί ρψξνη, 
εμειίζζνληαη θαη πξνσζνχληαη είηε αλεμάξηεηα είηε κέζσ δηαθφξσλ θαλαιηψλ δηαλνκήο, 
πξνζθέξνληαο κνλαδηθά θαηλνηφκα πξντφληα ή ππεξεζίεο πνπ μεθεχγνπλ απφ απηά 
πνπ έρεη ζπλεζίζεη ν κέζνο άλζξσπνο. Οη Κνηλσληθέο πλεηαηξηζηηθέο Δπηρεηξήζεηο 
(Κνηλ..Δπ.) επηδηψθνπλ ην ζπιινγηθφ θαη θνηλσληθφ ζπκθέξνλ θαη ηε δεκηνπξγία λέσλ 
ζέζεσλ εξγαζίαο. Λεηηνπξγνχλ κέζα ζηα πιαίζηα ηεο αεηθφξνπ ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο 
θαη ζηνρεχνπλ σο πξνο ηε ζπκβνιή ζηελ ηνπηθή νηθνλνκία.  
 
 
 
 

Παράρτημα Γ: Προτάσεις 

 
 
 
 
ηελ επνρή καο, ππάξρεη δπλαηφηεηα δηαθήκηζεο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ, έλα κέζν πνπ 
κπνξεί λα απνηειέζεη κεραληζκφ αλάπηπμεο θαη πξνψζεζεο ηνπ ηνπξηζηηθνχ 
πξντφληνο/πεξηνρήο. Αθφκε, κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ ελεκεξσηηθέο ηζηνζειίδεο 
απφ ηελ αξκφδηα απηνδηνίθεζε, πνπ κπνξεί λα επηζθεθηεί θάπνηνο, πξνθεηκέλνπ λα 



 

63 
 

ελεκεξσζεί γηα ηνλ ηφπν πνπ ζθνπεχεη λα επηζθεθηεί. Μέζσ ησλ ηζηνζειίδσλ απηψλ, 
κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ εηδηθά εξσηεκαηνιφγηα γηα ηνπο επηζθέπηεο ηεο 
ηζηνζειίδαο, πνπ ζα βνεζνχλ ζηελ θαηακέηξεζε θαη παξαηήξεζε ηεο ηνπξηζηηθήο 
δήηεζεο γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή. 
Κξίλεηαη απαξαίηεηε ε ζπλερφκελε εθπαίδεπζε ηνπ αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ πνπ 
εξγάδεηαη ζηνλ ηνπξηζκφ, θαζψο θαη φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο κε ηνλ ηνπξηζκφ, ψζηε 
λα ελεκεξψλνληαη θαη λα εθπαηδεχνληαη γηα ηελ εμέιημε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θαη λα 
εμεηδηθεχνληαη ζε δεηήκαηα ηνπ ηνπξηζηηθνχ θιάδνπ. Σέινο, πξνηείλεηαη ν 
επαλαπξνζδηνξηζκφο ζηελ ιεηηνπξγία θαη αλάπηπμε ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ ηνπξηζηηθνχ 
θιάδνπ. Οη αξκφδηεο αξρέο κπνξνχλ λα εθαξκφζνπλ ζρέδηα βηψζηκεο αλάπηπμεο ηεο 
θάζε πεξηνρήο, ζχκθσλα κε ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηηο αλάγθεο ηεο. Οη επηρεηξήζεηο ζα 
πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ ζχκθσλα κε νηθνινγηθνχο θαη θνηλσληθνχο δείθηεο, ζεβφκελεο 
ηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη ην θπζηθφ ηεο πεξηβάιινλ. Ο ζπλδπαζκφο ηεο θνηλσληθήο 
επηρεηξεκαηηθφηεηαο κε ηνλ ελαιιαθηηθφ ηνπξηζκφ δεκηνπξγεί ηα θαηάιιεια πιαίζηα γηα 
ηελ αεηθφξν ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο, ηελ αλάπηπμεο ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο 
θαη ηελ πξνζηαζία ηεο πνιηηηζηηθήο θαη θπζηθήο θιεξνλνκηάο. 
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