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Πρόλογος
Η εργασία με τίτλο ‘Απογραφή Κοινωνικών Επιχειρήσεων Διασυνοριακής Περιοχής
(Ελληνικό Τμήμα)’’ αποτελεί το Παραδοτέο D.6.2.2 του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου
Θράκης για τις ανάγκες του έργου ‘’Social agri-entrepreneurship for people with disabilities
in the crossborder area’’ (SC: B2.9c.09-AGRI-ABILITY) που υλοποιείται στο πλαίσιο του
Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A Greece-Bulgaria 2014-2020.
Επισημαίνεται ότι η παρούσα εργασία περιέχει στοιχεία του Μητρώου Φορέων Κοινωνικής
και Αλληλέγγυας Οικονομίας που αξιοποιούνται στο πλαίσιο ανάπτυξης συνεργειών του
έργου AGRI-ABILITY και δεν θα πρέπει τα στοιχεία αυτά να χρησιμοποιηθούν
καθοιονδήποτε τρόπο για αποστολή διαφημιστικών ή άλλων μηνυμάτων ή για την
προώθηση υπηρεσιών. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω το Τμήμα 3 της παρούσας
έκθεσης προορίζεται για εσωτερική χρήση στο πλαίσιο του έργου.
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ABSTRACT
Social economy and social enterprises are playing an increasingly prominent role, due to
their ability to address some of the major challenges currently facing Europe, such as the
need to foster sustainable and socially-inclusive economic growth and create jobs as well as
to address more targeted objectives, such as the refugee crisis, environmental degradation
and the need to promote greater social and gender equality.
The present report entitled '' Inventory of social enterprises in the Greek part of the GreeceBulgaria Cross Border area is the Deliverable 6.2.2 of the project ''Social agrientrepreneurship for people with disabilities in the crossborder area '' (SC: B2.9c.09-AGRIABILITY) implemented within the framework of INTERREG VA Greece-Bulgaria 2014-2020.
The deliverable provides an overview of the social enterprise landscape in the Greek Part of
the eligible area of the Cooperation Programme INTERREG VA Greece-Bulgaria 2014-2020.
Through the identification of social enterprises in the eligible area this work aims to provide
a basis for the development of synergies and knowhow exchange within the framework of
the AGRI-ABILITY project.
The data analysis revealed that there are 216 entities of Social and Solidarity Economy (SSE)
in the eligible area, from which 63 operate in the Region of Eastern Macedonia and Thrace
(all Regional Units) and 153 in the Region of Central Macedonia (Regional Units of
Thessaloniki and Serres).
A significant percentage of these entities (64%) are established in the Regional Unit of which
is a commercial, business and shipping hub for all of Northern Greece and the Balkans.
In terms of legal form, 194 out of 216 entities operate as Social Cooperative Enterprises
(KOINSEP) of Collective & Social Benefit.
In terms of activities related to AGRI-ABILITY project, 36 enterprises have been identified
dealing with the broader agri-food sector including production, processing and marketing of
agricultural and edible products. Additionally, there are 74 enterprises in the eligible are
providing services related to tourism, including cultural, sporting services, catering,
restaurants, accommodation facilities etc.

In the 3rd Section of this report a list of SSE entities is presented per Region, including
multiple levels of information per entity such as name, activity, number of members and
contact info.
It is underlined that the present deliverable contains data from the Social and Solidarity
Entities Registry that are used in AGRI-ABILITY project for the development of synergies and
should not be used in any way to send advertising or other messages or to promote services
by third persons. In this perspective, Section 3 of this report is strictly for internal use within
the framework of the project.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η κοινωνική οικονομία και οι κοινωνικές επιχειρήσεις αντιπροσωπεύουν ένα νέο
ριζοσπαστικό τρόπο επιχειρηματικής δραστηριοποίησης στο Ελληνικό τμήμα της επιλέξιμης
περιοχής του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A Greece-Bulgaria 2014-2020 και,
ως εκ τούτου, έχουν τη δυνατότητα να μεταβάλουν βαθιά το κοινωνικοοικονομικό τοπίο. Οι
νέες τάσεις τα τελευταία χρόνια έχουν δείξει την εμφάνιση μιας συνεργατικής κουλτούρας,
κυκλικής οικονομίας, η οποία με τη σειρά της δημιούργησε ευκαιρίες για την επέκταση των
κοινωνικών επιχειρήσεων στην περιοχή ενδιαφέροντος.
Η κοινωνική οικονομία και οι κοινωνικές επιχειρήσεις διαδραματίζουν ολοένα και
σημαντικότερο ρόλο, γεγονός που οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην ικανότητά τους να
δίνουν λύσεις σε μερικές από τις μείζονες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η επιλέξιμη
περιοχή και ο Ευρωπαικός χώρος γενικότερα. Παράλληλα, δύνανται να αντιμετωπίσουν και
μία σειρά πιο επικεντρωμένων προκλήσεων, όπως η κρίση των προσφύγων, η υποβάθμιση
του περιβάλλοντος και η ανάγκη προώθησης της ισότητας (GECES 2016).
Τα χαρακτηριστικά της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.), σύμφωνα και με
την διεθνή εμπειρία, την καθιστούν προνομιακό φορέα παραγωγικής ανασυγκρότησης. Η
Κ.ΑΛ.Ο. έχει αποδείξει ότι μπορεί να κινητοποιεί οικονομικούς και κοινωνικούς πόρους με
μεγάλη αποδοτικότητα όσον αφορά τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την ανάπτυξη
παραγωγικού ιστού. Παρά το γεγονός ότι βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο, το οικοσύστημα των
ελληνικών κοινωνικών επιχειρήσεων στην περιοχή ενδιαφέροντος αναπτύχθηκε σημαντικά
την τελευταία δεκαετία (Kotsios et al. 2019).
Το Παραδοτέο D.6.2.2 του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στο αφορά την καταγραφή
των φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας που δραστηριοποιούνται στο
Ελληνικό τμήμα της επιλέξιμης περιοχής του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A
Greece-Bulgaria 2014-2020 με για της ανάγκες

ανάπτυξης συνεργειών δικτύωσης και

ανταλλαγής τεχνογνωσίας στο πλαίσιο του έργου ‘’Social agri-entrepreneurship for people
with disabilities in the crossborder area’’ (SC: B2.9c.09-AGRI-ABILITY) που υλοποιείται στο
πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A Greece-Bulgaria 2014-2020.

Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε για το έργο ‘’Social agri-entrepreneurship for people with
disabilities in the crossborder area’’ (SC: B2.9c.09-AGRI-ABILITY) που υλοποιείται στο πλαίσιο
του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A Greece-Bulgaria 2014-2020. Το έργο
συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Τ.Π.Α.) και Εθνικούς πόρους της Ελλάδας
και της Βουλγαρίας. Το περιεχόμενο της έκθεσης αποτελεί αποκλειστική ευθύνη της
συγγραφικής ομάδας και δεν αντικατοπτρίζει τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των
Συμμετεχουσών Χωρών, της Διαχειριστικής Αρχής και της Τεχνικής Γραμματείας του
Προγράμματος.

