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«Οη Πεξηθέξεηεο ζα έρνπλ βαξχλνπζα ζπκκεηνρή ζηηο δξάζεηο ηνπ λένπ ΔΣΠΑ γηα ηελ
πεξίνδν 2014 - 2020. Σχκθσλα κε ηελ αξρηηεθηνληθή πνπ έρεη παξνπζηαζηεί, ζα θιεζνχλ
λα δηαρεηξηζηνχλ ζπλνιηθά πεξίπνπ 6,6 δηο επξψ. Τν πνζφ απηφ αληηζηνηρεί ζην 35% ηνπ
ζπλφινπ ησλ πφξσλ, έλαληη ηνπ 22% πνπ νη πεξηθέξεηεο δηαρεηξίδνληαη ζην πιαίζην ηνπ
ηξέρνληνο ΔΣΠΑ.
Αθφκε πην ζεκαληηθφ, φκσο, είλαη ην γεγνλφο φηη θάζε Πεξηθέξεηα ζα κπνξεί λα
θαηαξηίζεη ην δηθφ ηεο, πνιπηνκεαθφ θαη πνιπηακεηαθφ, Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα, ψζηε
λα πξνσζεί νινθιεξσκέλεο ηνπηθέο παξεκβάζεηο.
Απηή είλαη κηα ζηξαηεγηθή θαηεχζπλζε κε ηελ νπνία ζπκθσλνχκε απφιπηα. Καη είλαη
θπξίσο κηα επθαηξία πνπ δελ πξέπεη λα πάεη ρακέλε. Απηφ απαηηεί ζσζηφ ζρεδηαζκφ, αιιά
θαη απμεκέλε απνηειεζκαηηθφηεηα ζε επίπεδν πινπνίεζεο. Απαηηεί ζπλεξγαζίεο,
ζπλέλσζε δπλάκεσλ θαη αμηνπνίεζε φισλ ησλ παξαγσγηθψλ θνξέσλ.
Σην πιαίζην απηήο ηεο πξνζπάζεηαο, ε έλλνηα ηεο θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο
πηζηεχσ φηη ζα πξέπεη λα καο απαζρνιήζεη ηδηαίηεξα. Πξφθεηηαη γηα κηα λέα,
πξσηνπνξηαθή κνξθή ηνπ επηρεηξείλ, πνπ πηνζεηεί σο γλψκνλα δξάζεο ην γεληθφ
ζπκθέξνλ, ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ηελ θνηλσληθή ζπλνρή, ηε ζπκβνιή ζηελ επεκεξία
ηνπ ζπλφινπ.
Ήδε ζηελ Δπξψπε ε Κνηλσληθή Δπηρεηξεκαηηθφηεηα αλαγλσξίδεηαη σο έλα ζεκαληηθφ
αλαπηπμηαθφ εξγαιείν, αθνχ κπνξεί λα ζπλδπάδεη ηελ νηθνλνκηθή βησζηκφηεηα κε ηελ
ελίζρπζε ηεο αιιειεγγχεο, ηεο απαζρφιεζεο θαη ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο, ηελ
θαηαπνιέκεζε απνθιεηζκψλ, ηε ζπκβνιή ζε κηα νηθνλνκία πνπ ζέηεη ζε πξψηε
πξνηεξαηφηεηα ηνλ άλζξσπν. Η αμία θαη ηα νθέιε ηεο θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο
απνθηνχλ ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηε ρψξα καο, ζε κηα πεξίνδν φπνπ ε Διιάδα
αληηκεησπίδεη ηηο ζπλέπεηεο ηεο ρεηξφηεξεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηε κεηαπνιεκηθή ηζηνξία
ηεο.
Σήκεξα, πεξηζζφηεξνη απφ 1,5 εθαη. ζπλάλζξσπνί καο δνπλ ζε νηθνγέλεηεο πνπ δελ έρνπλ
νχηε έλαλ εξγαδφκελν. Η αλέρεηα απεηιεί φιν θαη κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ, ελψ
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νη επηινγέο απαζρφιεζεο γηα ηνπο λένπο αλζξψπνπο έρνπλ πεξηνξηζηεί δξακαηηθά. Κάησ
απφ απηέο ηηο ζπλζήθεο, ην κνληέιν ηεο θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο κπνξεί λα
πξνζθέξεη πνιχηηκε δηέμνδν. Μπνξεί λα πξνζθέξεη επηινγέο απαζρφιεζεο θαη λα
βνεζήζεη λα εληαρζνχλ ζηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή δσή άηνκα απφ επάισηεο νκάδεο.
Μπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ παξαγσγή πξντφλησλ θαη ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ πνπ
απεπζχλνληαη ζε άιιεο αδχλακεο νκάδεο, φπσο νη ειηθησκέλνη, ηα παηδηά, ηα ΑκεΑ, ηα
άηνκα κε ρξφληεο παζήζεηο θ.ά. Μπνξεί επίζεο λα ζπκβάιεη ζηελ ελδπλάκσζε ηεο
αλάπηπμεο θαη ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο ζε ηνπηθφ επίπεδν, αμηνπνηψληαο ηα ηδηαίηεξα
ραξαθηεξηζηηθά θάζε πεξηνρήο κε πξσηνβνπιίεο ζηνπο ηνκείο ηνπ πνιηηηζκνχ, ηνπ
πεξηβάιινληνο, ηεο δηαηήξεζεο παξαδνζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ θ.ά.
Τν κνληέιν ηεο θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο έρεη ήδε αλαπηπρζεί ζε ρψξεο ηεο
Δπξψπεο, φπσο ε Γαλία, ην Βέιγην, ε Γαιιία, ε Γεξκαλία θαη άιιεο. Καη κάιηζηα κε
εληππσζηαθά απνηειέζκαηα, ηφζν ζηνλ ηνκέα ηεο απαζρφιεζεο φζν θαη ζηελ παξνρή
θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ.

-

Σηελ Διιάδα, ε θνηλσληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα αλαγλσξίζηεθε επηζήκσο ζρεηηθά
πξφζθαηα, κφιηο ην 2011. Ο ζρεηηθφο λφκνο πξάγκαηη παξέρεη δπλαηφηεηα αλάπηπμεο
πξσηνβνπιηψλ ζε πεδία φπσο ε θνηλσληθή θξνληίδα θαη ε αμηνπνίεζε ηεο ηνπηθήο
παξαγσγήο. Παξ’ φια απηά, δελ ζα ιέγακε φηη ε ρψξα καο δηαζέηεη έλα νινθιεξσκέλν
ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηελ θνηλσληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα, νχηε φηη έρεη θαηαθέξεη λα
αμηνπνηήζεη επαξθψο ηα πιενλεθηήκαηα πνπ παξέρεη – εηδηθά ζηελ παξνχζα θάζε.
Χξεηάδεηαη αθφκε αξθεηή πξνζπάζεηα, ηφζν απφ ηελ πιεπξά ηεο Πνιηηείαο, φζν θαη απφ
ηελ πιεπξά ηεο Κνηλσλίαο ησλ Πνιηηψλ, ψζηε λα δηακνξθσζεί έλα απνηειεζκαηηθφ
πιαίζην ππνζηήξημεο ησλ θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ. Έλα πιαίζην ην νπνίν ζα
πεξηιακβάλεη δνκέο θαη κέηξα κε ζηφρν:
ηελ εμαζθάιηζε αξρηθψλ θεθαιαίσλ θαη ππεξεζηψλ ρξεκαηνδνηηθήο ππνζηήξημεο, γηα ηελ
έλαξμε θαη ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ησλ Κνηλσληθψλ Δπηρεηξήζεσλ.
ηελ άξζε λνκηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ εκπνδίσλ
ηελ αλάπηπμε δηθηχσλ, γηα ηελ αμηνπνίεζε ηεο δηεζλνχο εκπεηξίαο θαη ηε κεηαθνξά θαιψλ
πξαθηηθψλ.
ηελ παξνρή ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο θαη θαζνδήγεζεο, εηδηθά ζηα θξίζηκα πξψηα
ζηάδηα ηεο επηρείξεζεο
ηελ απνηειεζκαηηθή αμηνπνίεζε ησλ πφξσλ πνπ παξέρνληαη απφ ηελ Δ.Δ.
θαη βεβαίσο, ηελ ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ.
Οη ηνπηθέο θνηλσλίεο είλαη απηέο πνπ πξέπεη λα πξσηαγσληζηήζνπλ ζηελ αλάπηπμε ηεο
Κνηλσληθήο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο. Γη’ απηφ ζεσξψ ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ην ξφιν ησλ
Δπηκειεηεξίσλ, ζηελ πξνζπάζεηα δηάδνζεο ηνπ ζεζκνχ. Τα Δπηκειεηήξηα δηαζέηνπλ
γλψζε πνπ θαιχπηεη θάζε πηπρή θαη ζηάδην ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξάζεο – θαη ηαπηφρξνλα
βξίζθνληαη ζε άκεζε επαθή κε ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο. Με ηηο αλάγθεο, ηα πξνβιήκαηα,
αιιά θαη ηηο δπλαηφηεηεο θάζε πεξηνρήο. Δίκαζηε, ινηπφλ, πξφζπκνη λα αλαιάβνπκε
ελεξγφ ξφιν ζε απηή ηελ πξνζπάζεηα, αμηνπνηψληαο ην ζπλδπαζκφ ηνπηθήο γλψζεο θαη
εζληθήο θαη επξσπατθήο δηθηχσζεο.

Δ/νση: Ακαδημίας 6, 10671 Αθήνα, Σηλ: (210) 3387105 (-06), Fax: 36.22.320,
e-mail: keeuhcci@uhc.gr, http://www.uhc.gr

ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΔΝΩΗ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΩΝ ΔΛΛΑΓΟ

3

Βεβαίσο, γηα λα γίλεη απηφ, ρξεηάδεηαη λα δψζνπκε κηα κεγάιε κάρε κε ζηφρν λα
δηαζθαιηζηεί ε επηβίσζε ηνπ ζεζκνχ, ν νπνίνο έρεη βξεζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα ζην
ζηφραζηξν ηεο ηξφηθαο θαη νξηζκέλσλ εγρσξίσλ ζπλνκηιεηψλ ηεο.
Η ξχζκηζε γηα ηελ θαηάξγεζε ηεο ππνρξεσηηθήο εγγξαθήο ζηα Δπηκειεηήξηα απφ ην 2015
είλαη ην επηζηέγαζκα ελφο ηδηφηππνπ δησγκνχ, πνπ έρεη μεθηλήζεη εδψ θαη κηα ηεηξαεηία
πεξίπνπ, κε ηα ζρέδηα πεξί ππνρξεσηηθψλ ζπλελψζεσλ θαη ζπγρσλεχζεσλ. Η εθαξκνγή
ηεο ζπγθεθξηκέλεο ξχζκηζεο ηζνδπλακεί ζηελ νπζία κε «ινπθέην» γηα ηα Δπηκειεηήξηα,
δεδνκέλνπ φηη δελ επηδνηνχληαη απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ θαη ην ζχλνιν ησλ
ιεηηνπξγηθψλ ηνπο αλαγθψλ θαιχπηεηαη απφ ηηο εηζθνξέο ησλ κειψλ ηνπο. Οη εηζθνξέο
απηέο, κε ηε κνξθή εηήζηαο ζπλδξνκήο, θπκαίλνληαη απφ 50 έσο 420 επξψ γηα ηε
ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ επηρεηξήζεσλ θαη αληηζηνηρνχλ ζε ππεξεζίεο πνιιαπιάζηαο
αμίαο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ είλαη ε επηρεηξεκαηηθή πιεξνθφξεζε, ε ζπκβνπιεπηηθή
ππνζηήξημε, ε δηθηχσζε θαη ε ζηήξημε ηεο εμσζηξέθεηαο θηι.
Δάλ ζηεξεζνχλ ηε κνλαδηθή πεγή εζφδσλ ηνπο, ηα Δπηκειεηήξηα ζα θιείζνπλ. Ωζηφζν, νη
ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπλ ζηα κέιε ηνπο, ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξνχλ λα
θαηαξγεζνχλ. Καηά ζπλέπεηα, θάπνηνο θνξέαο ζα πξέπεη λα αλαιάβεη ην ζπγθεθξηκέλν
έξγν. Δάλ, κε άιια ιφγηα ηα Δπηκειεηήξηα εθιείςνπλ κε ηε ζεκεξηλή ηνπο κνξθή, ζα
πξέπεη νπζηαζηηθά λα «επαληδξπζνχλ» ηελ επφκελε εκέξα, σο θξαηηθνί θνξείο, νη νπνίνη
ζα επηβαξχλνπλ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ. Δπνκέλσο, ζα ππάξμεη ζηελ πεξίπησζε απηή
πξφζζεην δεκνζηνλνκηθφ θφζηνο, ελψ ην φθεινο γηα ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ
επηρεηξήζεσλ ζα είλαη – ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε – ακειεηέν.
Καλείο δελ αξλείηαη ηελ αλάγθε αλακφξθσζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ Δπηκειεηεξίσλ, ψζηε
νη ππεξεζίεο ηνπο λα πξνζαξκνζηνχλ αθφκε θαιχηεξα ζηηο αλάγθεο ηεο επνρήο θαη ησλ
κειψλ ηνπο. Γη’ απηφ, άιισζηε, ε Κεληξηθή Έλσζε Δπηκειεηεξίσλ έρεη μεθηλήζεη ηελ
θαηάξηηζε νινθιεξσκέλεο πξφηαζεο, γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηελ αλαβάζκηζε ηνπ
ζεζκνχ. Όκσο, ζα είλαη ηξαγηθφ ιάζνο λα πξνρσξήζεη ε θπβέξλεζε ζηελ εθαξκνγή κηαο
ξχζκηζεο, ε νπνία ζα ζεκάλεη ην ζάλαην ελφο ζεζκνχ πνπ έρεη κέρξη ζήκεξα απνδείμεη ηελ
απνδνηηθφηεηα θαη ηε ρξεζηκφηεηά ηνπ. Δίλαη επνκέλσο αλάγθε λα ππάξμεη άκεζα
ηξνπνπνίεζε, αλ φρη απφζπξζε, ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξάμεο λνκνζεηηθνχ πεξηερνκέλνπ.
Τα Δπηκειεηήξηα ήηαλ θαη πξέπεη λα εμαθνινπζήζνπλ λα είλαη ν θπξηφηεξνο εθθξαζηήο
θαη αξσγφο ηνπ ζπλφινπ ηεο ειιεληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Πξέπεη λα εμαθνινπζήζνπλ
λα έρνπλ απηφλνκε παξνπζία θαη ζπκκεηνρή ζην δεκφζην δηάινγν, κεηαθέξνληαο ηε θσλή
ηεο αγνξάο. Απηφ ην ξφιν δεηάκε απφ ηελ θπβέξλεζε λα ππεξαζπηζηεί. Καη δεηάκε θαη
απφ φινπο ηνπο θνξείο, ζε ηνπηθφ θαη εζληθφ επίπεδν, λα ζηεξίμνπλ απηφ ηνλ αγψλα
επηβίσζεο.
Έρνληαο ηελ ηηκή λα εθπξνζσπψ ζε απηή ηελ εθδήισζε ηα 59 Δπηκειεηήξηα ηεο ρψξαο,
ζέισ λα ζαο δηαβεβαηψζσ φηη ζα είκαζηε παξφληεο ζηε κεγάιε πξνζπάζεηα γηα ηελ
αλάθακςε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. Σηελ πξνζπάζεηα γηα αλάπηπμε ηζφξξνπε θαη
βηψζηκε, κε φρεκα ηα πιενλεθηήκαηα θάζε Πεξηθέξεηαο θαη ηε δεκηνπξγηθφηεηα ησλ
αλζξψπσλ ηεο».
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