
Νομικά πλαίσια για την κοινωνική 

καινοτομία 

Κοινωνική Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα 

Η κοινωνική καινοτομία είναι η  ανάπτυξη νέων ιδεών, υπηρεσιών και μοντέλων για την καλύτερη 
αντιμετώπιση κοινωνικών ζητημάτων. Μια κοινωνική επιχείρηση είναι ένας φορέας στην 
κοινωνική οικονομία του οποίου ο κύριος στόχος είναι να έχει κοινωνικό αντίκτυπο παρά να 
αποκομίσει κέρδος για τους ιδιοκτήτες ή τους μετόχους της. 
 
Η κοινωνική επιχειρηματικότητα είναι ζωτικής σημασίας σε πολλούς τομείς της κοινωνίας και σε 
παγκόσμια ζητήματα όπως η ανεργία, η υγεία, η κοινωνική ένταξη, η προσφυγική κρίση, η 
κλιματική αλλαγή, η εκπαίδευση, οι διακρίσεις και ο ρατσισμός, οι ανισότητες των φύλων, η 
φτώχεια, η δημοκρατία και η συμμετοχή των πολιτών τα οποία αναφέρονται στους 17 στόχους 
Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ). Δείτε το βήμα 3 για την Παγκόσμια προοπτική στον Οδικό Χάρτη 
SE4Y.  
 

Νομικό πλαίσιο κοινωνικής καινοτομίας 

ο νομικό πλαίσιο είναι η νομική επιχειρηματική δομή βάσει της οποίας διαμορφώνεται ένας 
οργανισμός. Το νομικό πλαίσιο αποτρέπει-ρυθμίζει πράγματα όπως το ποσό του φόρου που 
πληρώνεται ή το είδος των επιχορηγήσεων ή της επένδυσης που ενδέχεται να ληφθεί. 
 
Μία από τις πιο σημαντικές αποφάσεις που θα χρειαστεί να λάβετε είναι εάν θα ιδρύσετε την 
κοινωνική σας επιχείρηση ως μη κερδοσκοπική ή κερδοσκοπική οντότητα ή κάνοντας χρήση και 
των δύο δομών-πλαισίων. Υπάρχουν πολλά διαφορετικά κερδοσκοπικά δικαιώματα και 
νομικές οντότητες για να διαλέξετε, αλλά υπάρχει μόνο μία μορφή μη κερδοσκοπικού νομικού 
προσώπου. Η απόφαση αυτή είναι κρίσιμη γιατί αν ξεκινήσετε ως μη κερδοσκοπικός 
οργανισμός, μπορεί να είναι δύσκολο αργότερα να το αλλάξετε σε οποιαδήποτε από τις δομές 
κερδοσκοπικής οντότητας.  
 
Η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης, Υπουργείο Οικονομικών (ΓΔ Ανάπτυξης), (τέως Γενική 
Διεύθυνση Ευρωπαικών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης), βάσει σχετικών 
Αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου ασχολείται, μεταξύ άλλων, ενεργεί ως Εθνική Αρχή 
για τη διαχείριση κρατικών και εξωτερικών επιχορηγήσεων. 
.   

Βέλτιστες πρακτικές για κοινωνική καινοτομία και επιχειρηματικότητα  

https://www.societyprofits.eu/el/lessons/1-6-%CE%B/ 
 

https://www.futureworldscenter.org/ 
 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=22&v=nf7E_tzv32w&feature=emb_logo 
 

https://www.home4cooperation.info/el/who-we-are/ 

https://www.societyprofits.eu/el/lessons/1-6-%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1-%CE%BC%CE%AD%CF%83%CE%B1/
https://www.futureworldscenter.org/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=22&v=nf7E_tzv32w&feature=emb_logo
https://www.home4cooperation.info/el/who-we-are/


 

https://www.youtube.com/watch?v=i2eoWcI0Z7M&t=11s 
 

https://www.greenclustercy.org/anakyklos-perivalontiki.html 
 

https://www.youtube.com/watch?v=yc3Asctwf9k&t=633s 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=i2eoWcI0Z7M&t=11s
https://www.greenclustercy.org/anakyklos-perivalontiki.html
https://www.youtube.com/watch?v=yc3Asctwf9k&t=633s

