
Δημήτρης Μπουρίκος 

Πολιτικός Επιστήμονας, Κοινωνικός Λειτουργός, Υπ. Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών 

 

Δημήτρης Α. Σωτηρόπουλος 

Αν. Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, Εθνικό και 
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών  

 

Οικονομική κρίση, Κοινωνική Πρόνοια και 
Κοινωνία Πολιτών  

 



Κύρια ερωτήματα  
 

• Πώς οι φορείς (τυπικοί και άτυποι) της κοινωνίας πολιτών διαχειρίζονται τις 
κοινωνικές επιπτώσεις της κρίσης; 

 

• Ποιές είναι οι επιδράσεις της κρίσης στη λειτουργία τους;  

 

• Ποιά θεωρούν ως βασική κοινωνική πρόκληση και πώς αυτή αντιμετωπίζεται 
σήμερα;  

 

• Πώς εξελίσσεται η εθελοντική εργασία κατά τη διάρκεια της κρίσης;  

 

• Υπάρχουν διαφοροποιήσεις μεταξύ τυπικών και άτυπων φορέων στον τρόπο 
διαχείρισης της κρίσης, το αξιακό και ιδεολογικό πλαίσιο λειτουργίας τους; 



Τυπική και άτυπη κοινωνία πολιτών στην Ελλάδα της 
κρίσης 

• Τυπικοί φορείς: αναγνωρίζονται από το νόμο, π.χ. αστικές μη 
κερδοσκοπικές εταιρείες, σωματεία. Είναι εθελοντικές οργανώσεις.  

 

• Άτυποι φορείς: δίκτυα πολιτών και σύνδεσμοι πολιτών, χωρίς «νομικό 
ένδυμα». Εφόσον έχουν κατανομή ρόλων, κατατείνουν στην επίτευξη 
σκοπού, έχουν έδρα, τότε επίσης  είναι εθελοντικές οργανώσεις. 



Τρέχουσα οικονομική και κοινωνική συγκυρία 

’Υφεση 
Έξι χρόνια ύφεσης (2008-2013) 

Σωρευτική μείωση ΑΕΠ κατά 25% 

Ανεργία  

Ποσοστό ανεργίας: 28% 

Ποσοστό ανεργίας νέων (15-24 ετών): 61,45% 

Ποσοστό των ανέργων που λαμβάνει επίδομα ανεργίας: 17,3%  

Φτώχεια-
κοινωνικός 

αποκλεισμός 

23,1% του πληθυσμού αντιμετωπίζει τον κίνδυνο της φτώχειας 

26,9% των παιδιών ηλικίας 0-17 ετών και 45,8% των ανέργων 
αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο της φτώχειας 

19,5% του πληθυσμού αντιμετωπίζει το πρόβλημα πολύ σοβαρής υλικής 
στέρησης   

Αυξανόμενος αριθμός ανασφάλιστων 



Τι ξέρουμε για τον εθελοντισμό στην Ελλάδα σήμερα;  

• Ευρωβαρόμετρο: πτώση ποσοστού εθελοντών στον γενικό πληθυσμό από 22% το 
2004  σε 14% το 2011 

 

• ΕΣΥΕ 2005: 19% του συνόλου των πολιτών συμμετοχή σε άτυπες εθελοντικές 
δράσεις, 10% σε τυπικές  

 

• ΓΓ Νέας Γενιάς (2011): 47% των ερωτωμένων σε δειγματοληπτική έρευνα του 
γενικού πληθυσμού δήλωσε συμμετοχή σε εθελοντικές δράσεις και κινήματα 

 

• Ειδικά στην κοινωνική πρόνοια: 531 κρατικές οργανώσεις και ΜΚΟ (2008), ΕΚΚΑ 
(2012): 545 ΜΚΟ 

 

 

 



Το «προφίλ» των τυπικών οργανώσεων κοινωνικής 
αλληλεγγύης στην Ελλάδα 
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Οι τυπικές οργανώσεις ανά θεματικό πεδίο (197 οργανώσεις) 

Αναπηρία 

Κοινωνικές Υπηρεσίες 

Παιδική προστασία 

Φιλανθρωπία 

Τρίτη ηλικία 

Υγεία 

Ψυχική υγεία 

Ανθρώπινα Δικαιώματα 

Ουσιοεξάρτηση 

Πολιτική προστασία 

Αιμοδοσία 

Πολύτεκνοι 



Η νομική μορφή των τυπικών οργανώσεων κοινωνικής 
αλληλεγγύης  
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Οι τυπικές οργανώσεις ανά θεσμική οργάνωση (197 οργανώσεις) 

Σωματείο 

Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία 

Εκκλησιαστικός οργανισμός-ΝΠΙΔ 

Ίδρυμα 

Δημοτικός οργανισμός- Δημοτική 
επιχείρηση 

Αθλητικός Σύλλογος 

Αυτοδιοικούμενο ΝΠΙΔ 



Δραστηριοποίηση τυπικών οργανώσεων κοινωνικής 
αλληλεγγύης  

• Ιατρική/ υγειονομική βοήθεια 

• Συνηγορία υπέρ ευπαθών πληθυσμιακών ομάδων 

• Φροντίδα αγέννητου παιδιού (εγκύου  γυναίκας) 

• Ενημέρωση κοινού για σεβασμό ανθρώπινης ζωής 

• Κάλυψη αναγκών πρόληψης στον υγειονομικό τομέα 

• Στήριξη φτωχών 

• Υποστήριξη παιδιών με ειδικές ανάγκες 

• Δημιουργία δομών φιλοξενίας 

• Φροντίδα άπορων ηλικιωμένων 

• Υλική βοήθεια σε μετανάστες και πρόσφυγες 

• Ψυχολογική και νομική βοήθεια σε μετανάστες και πρόσφυγες 

• Παροχή βοήθειας σε είδος και χρήμα υπέρ πολύτεκνων οικογενειών των παραμεθόριων περιοχών που είναι 

φτωχές 

• Παροχή τροφίμων και ρουχισμού 



Ομάδες στόχοι τυπικών οργανώσεων κοινωνικής 
αλληλεγγύης   

• Μετανάστες, πρόσφυγες 

• Εκπαιδευτικοί, μαθητές 

• Έγκυες γυναίκες με οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα 

• Βρέφη σε οικογενειακό περιβάλλον χωρίς επαρκή προστασία 

• Ομάδες υψηλού κινδύνου υγείας, αθενείς 

• Παιδιά με ασθένειες και παιδιά σε παραμεθόριες και νησιωτικές περιοχές 

• Άτομα με ειδικές ανάγκες και οι οικογένειές τους 

• Φτωχές ηλικιωμένες γυναίκες  

• Φτωχές πολύτεκνες οικογένειες των παραμεθόριων περιοχών 

• Θύματα trafficking 



Το «προφίλ» των άτυπων φορέων κοινωνικής 
αλληλεγγύης 
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Οι άτυπες οργανώσεις ανά θεματικό πεδίο (49 οργανώσεις) 

Ανταλλακτικά δίκτυα 

Κοινωνικά Ιατρεία 

Κοινωνικά Φαρμακεία 

Τράπεζες χρόνου 

Κοινωνικά Παντοπωλεία 

Κοινωνικές παρεμβάσεις 



Δραστηριοποίηση άτυπων φορέων κοινωνικής 
αλληλεγγύης  

•Δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας για διευκόλυνση παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης 
 
•Πρωτοβάθμια ιατροφαρμακευτική φροντίδα 
 
•Συμπαράσταση και φροντίδα άνεργων/ άπορων 
 
•Ανταλλακτικό δίκτυο αγαθών 
 
•Ανταλλακτικό δίκτυο υπηρεσιών 
 
•Παροχή τροφίμων και ρουχισμού 
 
•Μικροεπισκευές οικιών, ανθρώπων που δεν μπορούν τις κάνουν με δικά τους έξοδα 
 
•Μικροεπισκευές κτισμάτων/ υποδομών της τοπικής κοινότητας 



Ομάδες στόχοι άτυπων φορέων κοινωνικής 
αλληλεγγύης   

• Γενικός πληθυσμός 

• Η ευρύτερη τοπική κοινότητα 

• Η γειτονιά 

• Ανασφάλιστοι 

• Άνεργοι 

• Άποροι 

• Οικογένειες και μεμονωμένα άτομα σε ανάγκη 

 



Συνέπειες των νέων τάσεων κοινωνικής αλληλεγγύης 

• Μείωση της εργαλειακότητας της κοινωνίας πολιτών, δηλαδή της μετατροπής της 
σε εργαλείο για αλλότριους σκοπούς, λόγω παγώματος της κρατικής 
χρηματοδότησης 

 
• Αναπλήρωση του κράτους – η κοινωνία πολιτών ως σκιώδες κράτος; 
 
• Εσωτερική διαφοροποίηση των ΜΚΟ, δηλαδή κατανομή λειτουργιών και 

καθηκόντων στο εσωτερικό των ΜΚΟ – εμπορευματοποίηση των ΜΚΟ (αξιοποίηση 
Ευρωπαϊκών πόρων) 

 
• Άτυποι φορείς: συμπλήρωση ΜΚΟ, Εκκλησίας και κράτους, αλλά συχνά με 

πολιτικοποιημένο χαρακτήρα. Συσσωματώσεις με αντικαπιταλιστικό ιδεολογικό 
πρόσημο. 



Η προστιθέμενη αξία των άτυπων δικτύων κοινωνικής 
αλληλεγγύης 

• Παροχή εναλλακτικών υπηρεσιών 

• Καινοτομική δράση και ικανότητα 

• Συνηγορία υπέρ περιθωριοποιημένων ομάδων («οι αγνοημένες ομάδες της 
πρόνοιας») 

• Ευελιξία και ανταποκρισιμότητα στις κοινωνικές ανάγκες της γειτονιάς και 
περιορισμένων χωρικών ενοτήτων 

• Εγγύτητα με την τοπική κοινότητα- καλύτερη πρόσβαση 

• Διατήρηση ριζοσπαστικής στάσης έναντι κοινωνικών προβλημάτων 

• Ενισχυμένη αίσθηση συμμετοχής 

• Έλλειψη γραφειοκρατίας 

• Αναίρεση/εξουδετέρωση του στίγματος του εξυπηρετούμενου και 

• Μεγαλύτερες αντιστάσεις τόσο στην εισβολή του κράτους (θεσμοποίηση) όσο και 
στην εισβολή της αγοράς (εμπορευματοποίηση) 

 



Προβλήματα των νέων τάσεων κοινωνικής 
αλληλεγγύης 

• Κοινωνική αλληλεγγύη με ρατσιστικό χαρακτήρα;  

 

• Απρόβλεπτη διασπορά άτυπων συσσωματώσεων, επικαλύψεις, έλλειψη συντονισμού, 
σχεδιασμού 

 

• Διείσδυση κομμάτων στο χώρο ΜΚΟ ή άτυπων φορέων; 

 

• Πατερναλισμός, απουσία συμμετοχής των ωφελουμένων 



Περιορισμοί της κοινωνικής ιδιότητας του πολίτη  

• Ήδη πριν από την κρίση χάσμα μεταξύ ομάδων ωφελουμένων του κράτους πρόνοιας. Οι 
«Εντός» και οι «εκτός των τειχών κοινωνικής προστασίας». Κράτος, κόμματα, συνδικάτα υπέρ 
των πρώτων 

• Μερική πραγμάτωση κοινωνικής ιδιότητας του πολίτη, ως δέσμης δικαιωμάτων για αξιοπρεπή 
διαβίωση και ποιοτικές υπηρεσίες πρόνοιας και εκπαίδευσης 

• Οξυμένες ανισότητες πριν και ιδίως μετά την έναρξη της κρίσης περιορίζουν τα δικαιώματα 
πολιτών 

• Από το 2010, όχι δέσμη κοινωνικών δικαιωμάτων, αλλά εξαιρετικά άνιση πρόσβαση στο 
κράτος πρόνοιας 

• Ελάχιστη, υπολειμματική κάλυψη αναγκών υγείας, κοινωνικής πρόνοιας, εκπαίδευσης, 
στέγασης 

• Από το 2010, λόγω υποχώρησης κεντρικού κράτους, διαφοροποίηση πραγμάτωσης 
κοινωνικής ιδιότητας του πολίτη ανά Δήμο, ενορία, γειτονιά 

• Διακοπτόμενη χρονικά πραγμάτωση κοινωνικής ιδιότητας του πολίτη 

• Σχέσεις αδιαφορίας ή/και οργής μεταξύ πολιτών και κράτους 

 



Πιλοτική έρευνα μεταξύ τυπικών και άτυπων φορέων 
κοινωνικής αλληλεγγύης  

• Επιλογή από γνωστούς και άγνωστους φορείς. Συνολικά 35 φορείς:  27 τυπικοί και 
8 άτυποι 

 

• Ερωτηματολόγιο, προσωπικές συνεντεύξεις 

 

• Τόπος και χρόνος της έρευνας: Αθήνα, άνοιξη και φθινόπωρο του 2013 

 

• Ερευνητές: Ντίνα Καρύδη, Χαρά Γεωργιάδου, Κυριάκος Φιλίνης 



Αποτελέσματα πιλοτικής έρευνας 

Η πλειονότητα των τυπικών οργανώσεων (19 στις 27) είναι πιστοποιημένες στο 
Μητρώο ΜΚΟ Κοινωνικής Φροντίδας του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

Πλεονεκτήματα εγγραφής στο Μητρώο Μειονεκτήματα εγγραφής στο Μητρώο 
 

• Συγκέντρωση χορηγιών και δωρεών 
• Διαβατήριο για τη συμμετοχή σε 

διαβουλεύσεις με κρατικούς φορείς 
• Συνεργασία με άλλους φορείς  
• Αναγκαίο προαπαιτούμενο για την 

επιλεξιμότητα των οργανώσεων στο 
πεδίο των κρατικών επιχορηγήσεων 

• ‘Ελλειψη απτών χρηματοδοτικών 
ωφελειών 

•  Γραφειοκρατικός χαρακτήρας του 
Μητρώου  

• ‘Ελλειψη συστήματος ελέγχου και 
διαφάνειας στη βάση του εν λόγω 
Μητρώου 

 



Αποτελέσματα πιλοτικής έρευνας 
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Γνώση και χρήση των τυπικών οργανώσεων του θεσμικού καθεστώτος περί κοινωνικής 
οικονομίας (Ν.4019/2011) 

Δεν γνωρίζουν 

Γνωρίζουν αλλά θεωρούν ότι δεν τους αφορά 

Βρίσκονται σε διαδικασία έρευνας για πιθανή 
χρησιμοποίησή  

Δεν ενδιαφέρονται ή θεωρούν ότι δεν υπάρχουν 
απτά οφέλη και το νομικό καθεστώς είναι ασαφές 
ή προβληματικό 

Γνωρίζουν και έχουν ιδρύσει κοινωνικές 
συνεταιριστικές επιχειρήσεις 



Αποτελέσματα πιλοτικής έρευνας 

Πηγές χρηματοδότησης 

• Ως πηγές χρηματοδότησης των οργανώσεων αναφέρονται η κρατική επιχορήγηση, η συμβολή της 
Εκκλησίας, οι συνεισφορές/ συνδρομές μελών, η εθελοντική εργασία μελών ή φίλων της οργάνωσης, οι 
ιδιωτικές χορηγίες, τα προγράμματα στήριξης εκ μέρους της ΕΕ, η παραχώρηση κτηρίων από Δήμους, 
έσοδα από εκδηλώσεις και η στήριξη από ιδρύματα 
 

• Πιο συγκεκριμένα: 
 
• Οι οργανώσεις που παρέχουν τριτοβάθμια κοινωνική φροντίδα στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό στην 

κρατική επιχορήγηση 
 
• Οι οργανώσεις θρησκευτικής πίστης αναφέρουν ότι η Εκκλησία είναι βασικός χρηματοδότης τους 

 
• Οι άτυποι φορείς στηρίζονται σχεδόν αποκλειστικά στην εθελοντική εργασία των συμμετεχόντων σε 

αυτές 
 

• Τυπικές οργανώσεις στο χώρο της υγειονομικής φροντίδας και των ΑΜΕΑ αναφέρουν ως βασική πηγή 
χρηματοδότησης τα κυβερνητικά/ συγχρηματοδοτούμενα ευρωπαϊκά προγράμματα 



Αποτελέσματα πιλοτικής έρευνας 

Οι τυπικές οργανώσεις... Οι άτυποι φορείς... 

...θεωρούν ότι οι εθελοντές συμβάλλουν 
σημαντικά στην κάλυψη ουσιαστικών αναγκών 
των οργανώσεών τους 
 
...αναφέρουν μεγάλο αριθμό εθελοντών 
 
...στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό σε 
επαγγελματικά στελέχη 
 
...αναφέρουν μεγαλύτερο αριθμό εθελοντών 
αυτές που δραστηριοποιούνται στους τομείς 
της παιδικής προστασίας, της υγειονομικής 
φροντίδας και των κοινωνικών υπηρεσιών  

...θεωρούν ότι οι εθελοντές αποτελούν την 
ουσία της ύπαρξής τους 
 
 
...αναφέρουν πολύ μικρό αριθμό εθελοντών 
 
... στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό σε εθελοντές 
 
 
... αναφέρουν μεγαλύτερο αριθμό εθελοντών 
αυτές που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της 
υγειονομικής μέριμνας και δευτερευόντως στα 
εναλλακτικά δίκτυα/ τράπεζες χρόνου 



Αποτελέσματα πιλοτικής έρευνας 

Φορολογικά κίνητρα 

 

• Η συντριπτική πλειονότητα των τυπικών οργανώσεων υποστηρίζει ότι δεν 
υπάρχουν καθόλου ή δεν είναι σημαντικά τα όποια φορολογικά και άλλα κίνητρα 
στο πεδίο των ΜΚΟ/ οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών 

 

•  Οι λίγες αναφορές σε συγκεκριμένα φορολογικά κίνητρα αναφέρονται στην 
ύπαρξη φοροαπαλλαγών ως προς τις δωρεές, την ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση 
των φιλανθρωπικών εκδηλώσεων και στην πρόβλεψη περί απαλλαγής 
συγκεκριμένων ακινήτων των οργανώσεων από το ειδικό τέλος των 
ηλεκτροδοτούμενων χώρων 



Αποτελέσματα πιλοτικής έρευνας 

Συνεργασία με το κράτος 

Τυπικές οργανώσεις 

• Οι αρνητικές αναφορές των οργανώσεων σχετικά με την συνεργασία με το κράτος υπερτερούν 
σημαντικά των θετικών αναφορών 

• Πιο θετική στάση για επιθυμία και αναγκαιότητα συνεργασίας με το κράτος εκφράζεται από 
τις ΜΚΟ θρησκευτικής πίστης και τα ιδρύματα 

• Επιθυμούν συνεργασία υπό συγκεκριμένους όρους και σε οριοθετημένο θεσμικό πλαίσιο. 

• Προτιμούν τις συνεργασίες με φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και όχι του κεντρικού 
κράτους. 

 

Άτυποι Φορείς  

• Σαφής αρνητική στάση όσον αφορά τη συνεργασία τους με το κράτος αλλά δέχονται 
συγκεκριμένες μορφές συνεργασίας με την τοπική αυτοδιοίκηση  



Αποτελέσματα πιλοτικής έρευνας 

Συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα 

 
Οι τυπικές οργανώσεις έχουν θετική στάση για τους ιδιώτες εθελοντές και την κοινωνική ευθύνη των 
επιχειρήσεων, εστιάζοντας στα εξής:  

• Πολιτική χορηγιών των ιδιωτικών επιχειρήσεων 

• Χορηγίες σε είδος 

• Χορηγίες σε υπηρεσίες 

• Δωρεές 

• Χρηματοδότηση από επιχειρήσεις 

• Συνεργασία με επιχειρήσεις σε δράσεις 

 

Οι άτυποι φορείς διάκεινται αρνητικά  έναντι των ιδιωτικών επιχειρήσεων, εστιάζοντας στα εξής: 

• Ανεπάρκεια ιδιωτικού τομέα 

• Δυσχέρειες ιδιωτών και επιχειρήσεων λόγω κρίσης 

• Μη επιθυμία ιδιωτικού τομέα να καλύπτει λειτουργικά έξοδα 

• Πρόβλημα- αντίδραση από καταστηματάρχες 

• Δεν θέλουν σύνδεση με ιδιωτικό τομέα για λόγους διαφάνειας 

• Δεν αποδέχονται τη λογική του κέρδους 

 



Αποτελέσματα πιλοτικής έρευνας 

Η επίδραση της κρίσης 

Πόροι 

Τυπικές οργανώσεις: 

• Μείωση των πόρων λόγω των οικονομικών δυσχερειών τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα 

• Ανατροπή του ποσοστού συμμετοχής δημοσίου και ιδιωτικού τομέα στη χρηματοδότηση των οργανώσεων 
(υπέρ του ιδιωτικού τομέα) 

• Μείωση των πολυάριθμων μικρών συνεισφορών σε χρήμα  

• Εμφάνιση νέων μορφών χρηματικών δωρεών 

 

Προσφορά εθελοντικής εργασίας 

Η πλειονότητα των φορέων (τυπικών και άτυπων) αναφέρει σημαντική αύξηση των εθελοντών και της 
παροχής εθελοντικής εργασίας (νέοι, άνεργοι, όσοι έχουν ανάγκη, ομογένεια),  λόγω... 

... αύξησης της ανεργίας μεταξύ των νέων με σπουδές 

...ανάγκης απασχόλησης των ανέργων 

...ανάγκης αντιμετώπισης της μοναξιάς και της κοινωνικής απομόνωσης των ανέργων 

...κινητοποίησης των ίδιων των ατόμων που βρίσκονται σε επισφάλεια/ οικονομική αδυναμία να 
συμμετέχουν σε εθελοντικά δίκτυα/ δίκτυα αλληλεγγύης. 

 



Αποτελέσματα πιλοτικής έρευνας 

Η επίδραση της κρίσης 

 

Προτεραιότητες και ομάδες στόχοι 

 

• Επιμήκυνση της περιόδου της παρεχόμενης στήριξης σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες 

• Οι άτυπες οργανώσεις είναι οι ίδιες σε μεγάλο βαθμό γέννημα της κρίσης 

• Επιδείνωση της ποιότητας ζωής και αύξηση των κοινωνικών προβλημάτων 

• Σημαντική αύξηση των Ελλήνων που απευθύνονται σε αυτές για βοήθεια, ιδιαίτερα στο πεδίο των 
ιατρικών εξετάσεων/ ελέγχων 

• Σημαντική αύξηση των ατόμων που ζητούν βοήθεια από νοικοκυριά της μεσαίας κοινωνικο-
οικονομικής τάξης 

• Διεύρυνση της πληθυσμιακής ομάδας των φτωχών, αφού φαίνεται να εμπίπτουν σε αυτή 
υπερχρεωμένα νοικοκυριά 

 



Αποτελέσματα πιλοτικής έρευνας 

Η επίδραση της κρίσης 

 

Συνεργασία με δημόσιο και ιδιωτικό τομέα 

 

• Κυρίαρχη η αναφορά στις οικονομικές δυσκολίες δημόσιων και ιδιωτικών φορέων λόγω της κρίσης 

• Διεύρυνση του πλαισίου συνεργασίας με άλλες ΜΚΟ και Δήμους 

• Ενίσχυση του διαμεσολαβητικού/ διασυνδετικού ρόλου των οργανώσεων μεταξύ ζητούντων 
βοήθεια  και λοιπών φορέων 

• Η κρίση στάθηκε η αιτία για κάποιες οργανώσεις να επιδιώξουν συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα  

• Η κρίση και οι συνεπαγόμενες δυσχέρειες δημόσιων και ιδιωτικών φορέων έχουν οδηγήσει 
οργανώσεις να αναζητήσουν χρηματοδότηση από το εξωτερικό 

 



Βασικές Διαφορές Τυπικών/ Άτυπων Φορέων 

Η αντιμετώπιση των προκλήσεων από τους δημόσιους φορείς αξιολογείται από τις 
οργανώσεις ως ανεπαρκής- ανύπαρκτη 
 

Οι άτυπες οργανώσεις επισημαίνουν την ανάγκη προώθησης εναλλακτικών προτύπων 
παραγωγής, οικονομίας και ανταλλαγών αγαθών και υπηρεσιών. 

 

Οι τυπικές οργανώσεις εστιάζουν περισσότερο σε εξειδικευμένα κοινωνικά προβλήματα. 
 
Οι άτυποι φορείς εστιάζουν περισσότερο στη συνολική κοινωνική κατάσταση και στην 
ανάγκη πολιτικής δράσης. 

Οι τυπικές οργανώσεις τονίζουν περισσότερο τα ελλείμματα του κράτους ως προς την 
κάλυψη κοινωνικών αναγκών και τις διαρθρωτικές αδυναμίες του κράτους πρόνοιας. 
 
Οι άτυποι φορείς επισημαίνουν ιδιαίτερα τις αξιακές πλευρές της κρίσης και τις πολιτικο-
ιδεολογικές όψεις της. 



Προτάσεις πολιτικής 

• Συντονισμός τυπικών και άτυπων φορέων ανά Δήμο και τομέα (στέγαση, υγεία, κοινωνική φροντίδα, 
εκπαίδευση, κ.ά.) 

• Αυτοδέσμευση τυπικών και άτυπων φορέων για λογοδοσία, διαφάνεια, συμμετοχή των ωφελουμένων 

• Τεχνική βοήθεια και εκπαίδευση από μεγάλες ΜΚΟ. Διάδοση καλών πρακτικών, εξειδικευμένων 
πληροφοριών από άτυπους φορείς. Ανάγκη νέων ιδεών. 

• Χαρτογράφηση του κατακερματισμένου θεσμικού πλαισίου που διέπει τις οργανώσεις της κοινωνίας των 
πολιτών με σκοπό τη θέσπιση ενός συνεκτικού και ολοκληρωμένου θεσμικού πλαισίου 

• Εκπόνηση στρατηγικής διευκόλυνσης ίδρυσης και λειτουργίας των οργανώσεων, εταιρικής σύμπραξης για 
την υλοποίηση δράσεων/ κοινωνικών προγραμμάτων, συντονισμού των εθελοντικών οργανώσεων και 
χρήστης υπηρεσιών του εθελοντικού τομέα από το κράτος  

• Θέσπιση ουσιαστικών φορολογικών κινήτρων για τις δωρεές ιδιωτών και για τις χρήσεις ακινήτων και 
κινητών των οργανώσεων με πιστοποιημένα σημαντικό έργο κοινωνικής προσφοράς 

• Θέσπιση απαλλαγών ΦΠΑ στις αγορές αγαθών από τις εθελοντικές οργανώσεις που χρησιμοποιούνται στο 
πλαίσιο υλοποίησης των δράσεών τους 

• Ενημέρωση οργανώσεων και πληθυσμιακών ομάδων για την κοινωνική οικονομία, τις προοπτικές της και 
την χρήση των εργαλείων του Ν. 4019 

• Λειτουργία του Ταμείου Κοινωνικής Οικονομίας ως χρηματοδοτικού εργαλείου στήριξης των εν λόγω 
επιχειρήσεων 

• Κατάρτιση Κώδικα Δεοντολογίας που θα διέπει τις σχέσεις στήριξης των άτυπων οργανώσεων 

 


