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Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης και Κοινωνική Οικονομία στους ΟΤΑ 

H ανεργία από τον 18ο αιώνα θεωρείται μια «προσωρινή διαταραχή» (Adam Smith) 

και κατά τον 19ο αιώνα ένα «τυχαίο γεγονός», ανεργία τριβής, φυσιολογικό ή/και 

προσωρινό φαινόμενο, σύμφυτο με την τεχνολογική αλλαγή (Ricardo D. 2002:24-31)1 

και κατά άλλους αποτέλεσμα επιλογής του ίδιου του ανέργου. Ο Malthus μάλιστα το 

1798, την απέδωσε στον ανεξέλεγκτο πολλαπλασιασμό των εργατών και την αδυναμία 

τους στην διαχείριση των οικονομικών τους. Για τον Μαρξ, η εργασία ήταν δύναμη 

του δημιουργού (εργάτη), ο κύριος παραγωγικός πόρος και η αιτία δημιουργίας 

πραγματικής αξίας. Παρά τις συνεχείς επαναδιατυπώσεις των Keynes, Ricardo (περί 

θεσμικών ή τεχνολογικών αλλαγών) και πολύ αργότερα του Schumpeter το 1954 στο 

History of economic analysis, (1997:271), για την συνθετική κατανόηση του 

κοινωνικού, τεχνολογικού και ιστορικού πλαισίου της, η ανεργία ακόμη και σήμερα 

σχετίζεται με την ατομική ευθύνη του ανέργου. Σήμερα η ανεργία αν και 

πρωταγωνιστεί ως φαινόμενο στον δημόσιο διάλογο, είτε ρητά είτε υπόρρητα 

στιγματίζει το υποκείμενο της ως αποτέλεσμα «μη ορθολογικών» επιλογών του ή ως 

μια απλή «δυσλειτουργία» στην αποκαλούμενη σήμερα αγορά εργασίας.  

Η μεθοδολογία που ακολουθήσαμε για την εξυπηρέτηση της προβληματικής 

αλλά και τη στοιχειοθέτηση μιας συζήτησης για πρόταση πολιτικής όπως αυτή που 

περιγράφεται και στον τίτλο του άρθρου, περιλαμβάνει: α) την επισκόπηση της 

σχετικής βιβλιογραφίας και β) την δημοσιοποιημένη πληροφόρηση από τους σχετικούς 

με την απασχόληση και Κοινωνική Οικονομία δημόσιους φορείς. Συγκεκριμένα έγινε 

μελέτη των αποτελεσμάτων απασχόλησης και ανεργίας (Eurostat, ΕΛΣΤΑΤ), μελέτη 

του νόμου 4430/2016 της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στην Ελλάδα 

(Κ.Αλ.Ο.) και των δημοσιευμένων αποτελεσμάτων λειτουργίας των φορέων του τομέα 

Κ.Αλ.Ο. από το Υπουργείο Εργασίας. Για την επιχειρησιακή ικανότητα σχεδιασμού 

και εφαρμογής πολιτικών των ΟΤΑ μελετήθηκε ο νόμος 4674/11.03.2020 «Στρατηγική 

αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση 

ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» αλλά και τα 

αποτελέσματα απασχόλησης ανά δήμο (ΕΛΣΤΑΤ 2011) σε όλη την επικράτεια. 

 
1 O David Ricardo (1772-1829) στην πρώτη έκδοση του έργου του On the Principles of Political 

Economy and Taxation το 1817 θεωρεί ότι δεν διαταράσσεται σημαντικά η σχέση αναγκαίας ποσότητας 

εργασίας με ή χωρίς την παρουσία των μηχανών. Στην 3η έκδοση του ίδιου έργου του το 1821 έκανε 

προσθήκη του κεφαλαίου On Machinery «Περί Μηχανών» όπου ανασκευάζει τις προηγούμενες 

αντιλήψεις του (2002:24:389).  
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Στην περίοδο της εμφάνισης φαινομένων ανεργίας και φτώχειας στον 19ο αιώνα 

σημειώθηκαν τα πρώτα εγχειρήματα της Κοινωνικής Οικονομίας (ΚΟ). Ομάδες 

πολιτών ίδρυσαν - άτυπες αρχικά - συνεταιριστικές οντότητες και πρόσφεραν στα μέλη 

τους με διάφορους τρόπους συνθήκες για ομαλότερη διαβίωση. Στον επόμενο αιώνα, 

στη δεκαετία του 1980 στην υπόλοιπη Ευρώπη και στην Ελλάδα οι αναταράξεις στην 

απασχόληση, ειδικότερα τα εντεινόμενα φαινόμενα φτώχειας και ανεργίας αποτέλεσαν 

μείζον θέμα του δημόσιου διαλόγου. Στην ίδια περίοδο παρατηρείται η θεσμοθέτηση 

της ΚΟ στη δυτική και Κεντρική Ευρώπη με ταυτόχρονη προσθήκη δράσεων και 

ψηφισμάτων συνδεόμενα με την απασχόληση από την ΕΕ (Κατωμέρης Σ., Τσιλίκης 

Χ., 2022). Σήμερα οι 2.8 εκατ. κοινωνικές επιχειρήσεις στην ΕΕ οι οποίες αποτελούν 

το 10% του συνόλου των επιχειρήσεων, συνεισφέρουν κατά μέσο όρο στο 8% του ΑΕΠ 

της. Η απασχόληση σε αυτές ξεπερνά το 6,5% του ευρωπαϊκού ενεργού πληθυσμού.  

Στην Ελλάδα παρά το γεγονός της ψήφισης δύο κατά σειρά σχετικών νόμων για 

τη ΚΟ (4019/2011 και 4430/2016), έχουν ιδρυθεί και είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο 

Κ.ΑΛ.Ο (Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας) μόλις 1.800 φορείς. Είναι φορείς 

Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας (ΚΕ) δηλ. Κοιν.Σ.Επ., Κοι.Σ.Π.Ε., Συνεταιρισμοί 

Εργαζομένων, αστικοί συνεταιρισμοί αλλά και εθελοντικοί φορείς υπηρεσιών όπως οι 

Αστικές μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες (ΑμΚΕ), διάφορα σωματεία και ιδρύματα. Όπως 

προκύπτει από έρευνα πεδίου (Κατωμέρης, Σ., 2022) οι φορείς της ΚΕ συγκεκριμένα, 

εκτός μικρών εξαιρέσεων, έχουν στόχο την εργασιακή ένταξη. Σύμφωνα όμως με 

αναφορές του Υπουργείου Εργασίας (2020)2 δεν επιτυγχάνουν τους σκοπούς τους 

αφού οι 7 στους 10  (1018 από 1419) δεν απασχολούν εργαζόμενους (Πίνακας 1).  

 

Πίνακας 1. Ο αριθμός φορέων Κ.Αλ.Ο. και απασχόληση Μάιος 2020 

Αριθμός Εργαζομένων Αριθμός φορέων Μάιος 2020 
   
   
0 1.018 

1 έως 3 255 

4 έως 10 123 

11 έως 20 18 

21 και άνω 5 

Σύνολο 1.419 
   
Σημείωση: Για την κατασκευή του πίνακα έγινε χρήση των στοιχείων της έκθεσης 2019-2020, Οκτώβριος 

2020, φορείς έως τον Μάϊο 2020, σελ.61. 

 
2 Ετήσια Έκθεση Κ.Αλ.Ο. 2020, https://kalo.gov.gr/wp-content/uploads/2020/11/ΕΤΗΣΙΑ-ΕΚΘΕΣΗ-

ΚΑΛΟ-2019-2020-TELIKO-docx.pdf 

https://kalo.gov.gr/wp-content/uploads/2020/11/ΕΤΗΣΙΑ-ΕΚΘΕΣΗ-ΚΑΛΟ-2019-2020-TELIKO-docx.pdf
https://kalo.gov.gr/wp-content/uploads/2020/11/ΕΤΗΣΙΑ-ΕΚΘΕΣΗ-ΚΑΛΟ-2019-2020-TELIKO-docx.pdf
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Σύμφωνα με την ίδια έκθεση, παραπάνω από τους μισούς που δηλώνουν οικονομικά 

στοιχεία δεν έχουν κύκλο εργασιών ή είναι μη βιώσιμοι. Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι 

σε σύνολο 643 φορέων οι 366 είχαν κύκλο εργασιών 0-10.000€ (Οικονομική χρήση 

2018) γεγονός που τους καθιστά αντικειμενικά μη βιώσιμους (Πίνακας 2). Από αυτούς 

οι 92 μόνον φαίνονται να είναι οικονομικά βιώσιμοι (>50.000€), μεταξύ αυτών είναι 

οι Κοι.Σ.Π.Ε. διάφορα ιδρύματα και οι ΑμΚΕ. Οι υπόλοιποι φορείς αντιμετωπίζουν 

οικονομικές δυσχέρειες. Σήμερα στη χώρα μας οι κοινωνικές επιχειρήσεις αποτελούν 

μόλις το 0,8% του συνόλου των επιχειρήσεων, συνεισφέρουν στο 0.03% του ΑΕΠ και 

στο 0,07% της απασχόλησης.  

 

Πίνακας 2. Η κατανομή των φορέων ανά κατηγορία μεγέθους κύκλου εργασιών το 2018 
 

Κύκλος Εργασιών Αριθμός φορέων (Οικον. χρήση 2018) 
   

0 128 

1-10.000 238 

10.001- 89 

20.001- 44 

30.001- 31 

40.001- 21 

>50.000 92 

Σύνολο 643 
 
Σημείωση: Για την κατασκευή του πίνακα έγινε χρήση των στοιχείων της έκθεσης 2019-2020, Οκτώβριος 2020, 

σελ.68. 

 

Ένας από τους σημαντικούς παράγοντες που δυσχεραίνουν τη λειτουργία των  φορέων 

ΚΕ είναι και η απουσία συνεργασίας των φορέων της ΚΟ με τους φορείς του δημοσίου 

τομέα και κυρίως με τους ΟΤΑ όπως ήδη γίνεται με οργανωμένο τρόπο και σαφείς 

διαδικασίες στην υπόλοιπη ΕΕ στο πλαίσιο εφαρμογών κοινωνικής πολιτικής της 

τοπικής αυτοδιοίκησης (Σκαμνάκης, Χ., 2020:155-172). Στη χώρα μας παρά το 

γεγονός σχετικών προβλέψεων στο ν4430/2016 και συγκεκριμένα ρυθμίσεων όπως η 

σύναψη προγραμματικών συμβάσεων ...με αντισυμβαλλόμενους το Δημόσιο ή φορείς 

του ευρύτερου δημόσιου τομέα και τους Ο.Τ.Α…(παρ.1 άρθρ.6)  ή η παραχώρηση 

κινητών και ακινήτων των ΟΤΑ (παρ.3, άρθρ. 5) σε φορείς της ΚΟ, οι νομοθετικές 

αυτές ρυθμίσεις δεν εφαρμόζονται (Κατωμέρης, 2022:144-171). Η βασική αιτία 

φαίνεται να είναι η απουσία ενημέρωσης της ευρύτερης κοινωνίας και ειδικότερα των 

αιρετών των δήμων για την ωφέλειες στο έργο τους μέσω των φορέων της ΚΟ 

(2022:183). Οι ΟΤΑ δεν αξιοποιούν την δυναμική που ενυπάρχει στη κοινωνική 

αποστολή του τομέα της ΚΟ παρά το γεγονός ότι σε κάθε περιφέρεια υπάρχει πλήθος 
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φορέων ΚΟ και Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας (Πίνακας 3, Παράδειγμα 

Περιφέρειας Αττικής).  

 

Πίνακας 3. Η κατανομή των φορέων ανά περιφερειακή Ενότητα-Περιφέρεια Αττικής  
 

Περιφερειακή Ενότητα Φορείς ΚΟ 
 

Κεντρικός Τομέας Αθηνών 411 

Βόρειος Τομέας Αθηνών 88 

Δυτικός Τομέας Αθηνών 70 

Νότιος Τομέας Αθηνών 85 

Ανατολικής Αττικής 85 

Δυτικής Αττικής 27 

Πειραιώς  61 

Νήσων  12 

Σύνολο Περιφέρειας Αττικής 839 
Πηγή: Στοιχεία Εγγραφών Μητρώου Κ.ΑΛ.Ο. 4/2022. 

 

Αυτό που ωστόσο αγνοείται κυρίως από τους ΟΤΑ, είναι η ειδική στόχευση των 

φορέων ΚΕ στην εργασιακή ένταξη ατόμων με κινητικές, αισθητηριακές δυσκολίες και 

ψυχοκοινωνικά νοσήματα αλλά και άλλων ειδικών ομάδων όπως οι μακροχρόνια 

άνεργοι, κακοποιημένα άτομα, μετανάστες, μονογονεϊκές οικογένειες κ.α.   

Η πρόσφατη οικονομική κρίση στις αρχές της δεκαετίας του 2010 διατάραξε σε  

υπερθετικό βαθμό τους δείκτες απασχόλησης στη χώρα. Η πλήρης απορρύθμιση της 

«αγοράς εργασίας» από το 2010 και οι περικοπές δαπανών για την στήριξη της 

απασχόλησης συντέλεσαν στην υψηλή ανεργία (2013, 27,5%). To 2021 παρά τις 

προσπάθειες η ανεργία παραμένει σε διπλάσια ποσοστά από αυτά της ΕΕ, με ανάλογες 

επιπτώσεις στο βιοτικό επίπεδο των πολιτών, την αύξηση του επιπέδου της φτώχειας 

(Eurostat Εικόνα 1).  

Εικόνα 1. Η συνολική ανεργία ανά έτος, ηλικίες 15-74 ετών, Ελλάδα, ΕΕ (27)   

 

Πηγή: Eurostat (2021) Unemployment rates by sex, age and citizenship (%), age 15-74 
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Οι οριζόντιες ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης (ΕΠΑ) με επιδότηση μέρους του 

μισθολογικού κόστους ή άλλες πολιτικές, με πεντάμηνες ή/και οκτάμηνες συμβάσεις 

(ΣΟΧ) εργασίας στους δημόσιους φορείς και ΟΤΑ, δεν έφεραν τα αναμενόμενα 

αποτελέσματα. Οι προσπάθειες ελέγχου της ανεργίας δεν μπορούν  να μειώσουν τον 

σταθερά υψηλό αριθμό μηνιαίων εγγραφών στη Δ.ΥΠ.Α που ξεπερνούν το ένα (1) 

εκατομμύριο, και το ~55% από αυτές αφορούν σε μακροχρόνια άνεργους3. Το γεγονός 

ότι, η συχνά αναφερόμενη στατιστική μείωση της ανεργίας αντιστοιχεί στην αύξηση 

της περιστασιακής απασχόλησης και την επιστροφή ξανά στην ανεργία ως φαινόμενο 

«περιστρεφόμενης πόρτας», καταδεικνύει την αστοχία των σχεδιασμών.  

Σε μια εγγύτερη επισκόπηση της γενικής ανεργίας, σε επίπεδο δήμων, βάσει 

στοιχείων του 2011 της ΕΛΣΤΑΤ4, διαπιστώνουμε ότι η ανεργία παρουσιάζει 

διακυμάνσεις5 σε σύγκριση με τον συνολικό ΜΟ ανεργίας στη χώρα ο οποίος ήταν 

18,7% (% άνεργοι επί των οικονομικά ενεργών). Συγκεκριμένα σε δήμους της 

περιφέρειας Αττικής όπως μεταξύ άλλων οι δήμοι Κυθηρίων και Βριλησσίων η ανεργία 

ήταν ~10%, ενώ π.χ. στο δήμο Αθηναίων 20,4%, σε άλλους δήμους όπως του Αιγάλεω 

στο 22,1%, Περάματος στο 25,9% και στον Ασπρόπυργο στο 29,2%. Ανάλογες 

διαφορές παρουσιάζονται και σε άλλες περιοχές όπως π.χ. η Βόρεια Ελλάδα όπου ο 

δήμος Αρριανών (Κομοτηνή) έχει 7,9%, Σουφλίου 12,8% αλλά ο δήμος Αμπελοκήπων 

(Θεσσαλονίκη) 30,4% και δήμος Μύκης (Ξάνθη) 33%. Αντίστοιχη εικόνα έχει και η 

Θεσσαλία όπου ο δήμος Ζαγοράς έχει 9,9% ενώ η Αργιθέα 28,7%, στην Πελοπόννησο 

ο δήμος Ευρώτα 10,1% ενώ το Λουτράκι 20,1%. Σημαντικές διαφορές επίσης 

παρατηρούνται και στην ανεργία ανάλογα με το εκπαιδευτικό προφίλ των ανέργων. Η 

ανεργία των πτυχιούχων ΑΕΙ, κάτοχων μάστερ και διδακτορικού στο σύνολο των 

ανέργων της χώρας είναι 21%, ενώ στην Αττική και Δυτική Ελλάδα ήταν 15,9 και 

15,1% αντίστοιχα. Οι άνεργοι 2βάθμιας και μετα-2βάθμιας εκπαίδευσης στη χώρα 

αποτελούν το 43,7% του συνόλου των ανέργων, ενώ στη Δυτική Ελλάδα και την 

Αττική ήταν 36,9% και 39,9%, ενώ στα Ιόνια νησιά 46,6%.  

Είναι συνεπώς φανερή από τα αποτελέσματα, η περιορισμένη ευστοχία των 

οριζόντιων ρυθμίσεων στο να επιλύει τοπικά προβλήματα ενώ η γενική «πραγματική» 

ανεργία (εγγραφές ανεργίας Δ.ΥΠ.Α) παραμένει ακλόνητη γύρω στο 25% έναντι της 

 
3Δ.ΥΠ.Α: Στατιστικά στοιχεία ανέργων και επιδοτούμενων  https://www.dypa.gov.gr/statistika  
4 ΕΛΣΤΑΤ: Δημογραφικά χαρακτηριστικά / 2011, https://www.statistics.gr/el/statistics/pop    
5 Η ΕΛΣΤΑΤ επιλέχθηκε ως η μοναδική πηγή στοιχείων ανεργίας ανά δήμο και περιφέρεια που 

καταγράφονται κάθε δέκα χρόνια. Τα αποτελέσματα του 2021 δεν είναι επί του παρόντος διαθέσιμα. 

https://www.dypa.gov.gr/statistika
https://www.statistics.gr/el/statistics/pop
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«στατιστικής» ανεργίας η οποία δηλώνεται σήμερα στο ~12% από την ΕΛΣΤΑΤ6. 

Είναι κατανοητό πλέον στη σημερινή συγκυρία, ότι η ελληνική πολιτεία δεν μπορεί να 

επέμβει αποτελεσματικά στην επίλυση του φαινομένου της ανεργίας. Άλλωστε, οι 

αποφάσεις της για οριζόντια μέτρα υπόκεινται στην αξιολόγηση από υπερεθνικές 

διευθετήσεις και οικονομικά συμφέροντα. Οι διεθνείς οικονομικοί οίκοι (αγορές) 

«βαθμολογούν» τη χώρα, επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό τις πολιτικές αποφάσεις και 

σε μεγάλο βαθμό υπαγορεύουν τις πολιτικές. Συνεπώς οι «εκ των άνω» οριζόντιες 

πολιτικές δεν επαρκούν πλέον. Άλλωστε υπόκεινται ήδη σε έντονη κριτική ως ακραία 

γραφειοκρατικές (Whetherlay & Lipsky 1977, στο Λαδή Νταλάκου 2016) αφού 

προωθούν ένα ιεραρχικό μοντέλο επιβολής και μια εκ των προτέρων χαρτογράφηση 

των αναγκών (forward mapping). Ειδικότερα οι οριζόντιες πολιτικές που η εφαρμογή 

τους υπαγορεύεται αδιακρίτως στο σύνολο των ΟΤΑ, όπως για παράδειγμα, τα 

προγράμματα κοινωφελούς εργασίας (ΚΟΧ), είναι συνήθως αναποτελεσματικές διότι 

δεν λαμβάνουν υπόψη τις προκλήσεις σε τοπικό επίπεδο και τα κοινωνικοοικονομικά, 

εκπαιδευτικά και δημογραφικά χαρακτηριστικά.   

Αναδεικνύεται έτσι στα προαναφερθέντα, η ανάγκη έναρξης συζήτησης για τον 

σχεδιασμό και εφαρμογή των ΕΠΑ από τους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού συνδυασμένη με 

συμπράξεις με φορείς της ΚΟ οι οποίοι στοχεύουν στην ένταξη των ειδικών και 

ευάλωτων κοινωνικά και οικονομικά ομάδων της κοινωνίας. Oι ΟΤΑ, μπορούν να 

καταγράφουν, να σχεδιάζουν και να επεμβαίνουν αποτελεσματικότερα στην επίλυση 

κοινωνικών προβλημάτων. Έχουν γνώση των κοινωνικοοικονομικών παραγόντων που 

καθορίζουν την ευημερία των δημοτών τους. Οι δημοτικές αρχές προέρχονται από τη 

βάση της κοινωνίας, οι αιρετοί επικοινωνούν συχνά με τη κοινωνία των πολιτών 

(σύλλογοι, συνεταιρισμοί κ.α. θεσμικές ομάδες) και ως εκ τούτου μπορούν να 

λαμβάνουν στοχευμένα μέτρα ταχύτερα από τη κεντρική διοίκηση. Η βελτίωση της 

θεσμικής τους αποτελεσματικότητας και η επιχειρησιακή τους αποτελεσματικότητα 

έχει άλλωστε βελτιωθεί τα τελευταία χρόνια και οι νομοθετικές παρεμβάσεις 

προσφέρουν την δυνατότητα σχεδιασμού πολιτικών και εφαρμογής τους σε τοπικό 

επίπεδο.  

Συγκεκριμένα, σε διευκρινιστική εγκύκλιο (αρ.200/16.6.2020), περιγράφεται η 

περαιτέρω διοικητική οργάνωση των ΝΠΙΔ και των οργανισμών των ΟΤΑ. Οι 

 
6 ΕΛΣΤΑΤ: Εργατικό Δυναμικό (Μηνιαία)/Δεκεμβρίου 2022, https://www.statistics.gr/el/statistics/-

/publication/SJO02/-  

https://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SJO02/-
https://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SJO02/-
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οργανισμοί αυτοί ελέγχονται απόλυτα από τους δήμους ή τις περιφέρειες με αποστολή 

την υλοποίηση πολιτικών κοινωνικής συνοχής, ενδεικτικά: δράσεις μετριασμού ή 

άρσης του κοινωνικού αποκλεισμού, δράσεις κοινωνικής ένταξης ευπαθών ομάδων και 

μεταναστών κ.α.). Η οργάνωση τους βάσει του νόμου 4674/11.03.2020 «Στρατηγική 

αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση 

ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» ορίζει την 

ποιοτική αναβάθμιση τους. Στην προαναφερόμενη εγκύκλιο αναφέρεται: α) η 

διάρθρωση της διοικητικής δομής των Αναπτυξιακών Οργανισμών, για 

αποτελεσματικότερη λειτουργία, προβλέποντας: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, β) 

τα ζητήματα στελέχωσης με το απαιτούμενο προσωπικό και γ) τα προσόντα των 

θέσεων ευθύνης. Στο ίδιο έγγραφο τονίζεται ότι οι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί… έχουν 

ως σκοπό ιδίως την επιστημονική, συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη των ΟΤΑ…, 

την υποστήριξη και εφαρμογή της αναπτυξιακής πολιτικής των δήμων και των 

περιφερειών, την ωρίμανση έργων υποδομής και την υλοποίηση πολιτικών κοινωνικής 

συνοχής, ψηφιακής σύγκλισης και αειφόρου ανάπτυξης… Συνεπώς οι δήμοι διαθέτουν 

τόσο τη θεσμική όσο και την επιχειρησιακή στήριξη και δυνατότητα σχεδιασμού και 

εφαρμογής πολιτικών που αποβλέπουν στην επίλυση κοινωνικών προβλημάτων όπως 

είναι η ανεργία. Μπορούν να σχεδιαστούν τοπικά πλέον «από τα κάτω» παρεμβάσεις 

με πολιτικές «bottom-up» και να γίνεται η εκ των υστέρων η χαρτογράφηση τους 

(backward mapping). Η συμμετοχή των δρώντων της κοινωνίας των πολιτών θα 

συντελεί διαρκώς στη καταγραφή και επαναρρύθμιση βέλτιστων πολιτικών (Λαδή Σ, 

Νταλάκου Β., 2016:164).  

Κατά συνέπεια οι φορείς της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας (Κοιν.Σ.Επ. και 

Κοι.Σ.Π.Ε.), μέσω του κατάλληλου σχεδιασμού των ΟΤΑ και των στοχευμένων 

προγραμματικών συμβάσεων θα βελτιώσουν την εργασιακή ένταξη των ευάλωτων 

(κινητική, νοητική και αισθητηριακή υστέρηση) και ειδικών ομάδων (Μονογονεϊκές, 

μακροχρόνια άνεργοι, μεσήλικες και νέοι άνεργοι) με άμεσο όφελος στη κοινωνική 

συνοχή και την τοπική ανάπτυξη. Οι εμπειρίες της ήπιας επιχειρηματικότητας που 

πρεσβεύουν οι φορείς τη ΚΟ θα εμπλουτίσουν την εμπειρία των μελών τους είτε ως 

εργαζομένων είτε ως μελλοντικών επιχειρηματιών. Η αναδιανομή των πόρων σε 

τοπικό επίπεδο θα επιστρέψει στη κοινότητα με πολλαπλά οφέλη, κατανάλωσης, 

εργασίας και κοινωνικής συνοχής ενώ οι φορείς θα μεταφέρουν μόνιμα, με σαφήνεια 

και εγκυρότητα το μήνυμα κοινωνικής πολιτικής των ΟΤΑ στη βάση της κοινωνίας.    
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Στη συζήτηση μας αυτή παρουσιάστηκε η αστοχία έως σήμερα των οριζόντιων 

ΕΠΑ και η  αναγκαιότητα του συγκερασμού των στόχων της ΚΟ (εργασιακή ένταξη) 

και των ΟΤΑ (κοινωνική συνοχή) ως καταλύτη στη διαδικασία διαχείρισης της 

ανεργίας. Η δυνατότητα υποστηρίζεται τεχνικά και επιστημονικά από την διοικητική 

οργάνωση των δήμων οι οποίοι μπορούν να σχεδιάζουν και εφαρμόζουν πολιτικές 

σύμφωνα με τις ανάγκες των κοινωνιών τους. Οι ταυτόσημες κατευθύνσεις σκοπών 

των ΟΤΑ με αυτούς των φορέων της Κοινωνικής Οικονομίας σε τομείς κοινωνικής 

ωφέλειας και ειδικότερα κοινωνικής και εργασιακής ένταξης των ευάλωτων και 

ειδικών ομάδων οδηγεί σε τοπικού χαρακτήρα στοχευμένες συμπράξεις και βελτιώνει 

το κοινωνικό αποτύπωμα σε τοπικό επίπεδο.  

Οι φορείς της ΚΕ είναι πρωτοβουλίες αυτοοργάνωσης των πολιτών που 

προέρχονται από το «σώμα» της τοπικής κοινότητας. Ουσιαστικά είναι οι «χώροι 

υποδοχής» μειονεκτούντων κοινωνικά και οικονομικά ομάδων πολιτών, των Precariats 

(κατά τον Standing, 2011) οι οποίοι αναζητούν την προσαρμογή και ένταξη τους μέσω 

μιας νέας επαγγελματικής ταυτότητας και βιογραφίας στη κοινωνία. Ο συνεργατικός, 

και συλλογικός χαρακτήρας των φορέων και το κοινωνικό τους αποτύπωμα στην 

στοχευμένη εργασιακή ένταξη, δημιουργεί έναν συνδετικό κρίκο της τοπικής 

αυτοδιοίκησης και εν γένει της πολιτείας, με την κοινωνία των πολιτών. Οι δεσμοί των 

τοπικών αρχών (ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού) με τους φορείς της ΚΟ εντείνουν τη κοινωνική 

δυναμική που συγκεντρώνεται στο έμψυχο δυναμικό των ωφελουμένων που ανήκουν 

σε ειδικές και ευπαθείς ομάδες. Με τη σύνδεση αυτή συντελείται ένα κοινωνικό 

γεγονός που διαμοιράζεται μεταξύ των ωφελούμενων μελών μειονεκτουσών ομάδων 

και του ευρύτερου περιβάλλοντος που συμπάσχει μαζί τους. Η κοινωνική ενσωμάτωση 

και η εργασιακή επανένταξη των ευάλωτων και ειδικών ομάδων θα ενσωματωθεί στην 

κοινωνία, τη τοπική οικονομία και αγορά και ως εκ τούτου θα επιστρέψει σε όλους 

τους δημότες (Κατωμέρης Σ., 2022).  
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