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Κοινωνική Καινοτομία (Social Innovation) 
Περί τίνος πρόκειται 

 
Μεταξύ πολλών προσεγγίσεων η επιλεχθείσα είναι: 

Η θεματική των καινοτομιών 
(για την αντιμετώπιση υφιστάμενων ζητημάτων) 

που έχουν κοινωνική διάσταση τόσο ως προς το σκοπό, 
όσο και ως προς τα μέσα, για την επίτευξη του σκοπού 

Κατά μερικούς, η ιδέα εμφανίστηκε σε κείμενα πριν 2 αιώνες. 
Η ανάπτυξή της ξεκίνησε αρκετά αφηρημένα στη δεκαετία του ’60, μεταξύ 

κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών, για να ακολουθήσει η προσέγγιση του 
τρίτου τομέα της οικονομίας (κοινωνική επιχειρηματικότητα), οι τεχνολογικές 
καινοτομίες με κοινωνικό αντίκτυπο και τέλος η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. 
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Βασική παράμετρος της Κοινωνικής Καινοτομίας: αλλαγές στη σκέψη σχετικά με 
την ανάπτυξη πιο αποτελεσματικών και σχετικών λύσεων, σε ζητήματα με 
κοινωνική διάσταση. 
 
Εκτός από την εδραίωση ως προσέγγιση σε πραγματικές κοινωνικές ανάγκες και 
σημαντικά θέματα όπως οι προκλήσεις της γήρανσης, της φτώχιας, ή της 
κλιματικής αλλαγής, μπορεί να είναι και ένας μηχανισμός για την επίτευξη 
ακόμα και συστημικών αλλαγών, μία προσέγγιση που δεν αντιμετωπίζει απλά τα 
συμπτώματα κοινωνικών ζητημάτων, αλλά και τα βαθύτερα αίτια αυτών. 
 
Η Κοινωνική Καινοτομία συμβαίνει σε όλους τους τομείς, πολλοί εκ των οποίων 
έως τώρα αγνοούνταν. 
 
Κρίσιμο θέμα: Η κλιμάκωσή της Κοινωνικής Καινοτομίας στο κατάλληλο επίπεδο, 
και η αποτελεσματική ενσωμάτωση της σε δράσεις τοπικού χαρακτήρα 
αναπτύσσοντας στους εμπλεκόμενους την αίσθηση της «τοπικής ιδιοκτησίας» 
της παρέμβασης 
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Η ανάπτυξη της Κοινωνικής Καινοτομίας βρίσκει εμπόδια που σχετίζονται με το 
πολυδιάστατο χαρακτήρα , το μεγάλο αριθμό εμπλεκόμενων φορέων στα 
ζητήματα κοινωνικών προκλήσεων και την ανεπαρκή συνεργασία τους. 
 
Μερικά εμπόδια σχετίζονται με: 
(α) την αδυναμία των δεικτών ανάπτυξης (ΑΕΠ, κ.λπ.) 
 (α1) να αποτυπώσουν την αυξανόμενη σημασία κοινωνικών αξιών που 

αναδεικνύονται όπως η ευεξία και η αειφορικότητα και 
 (α2) να υποστηρίξουν την ευαισθητοποίηση και παρότρυνση για καινοτομία 

στην αντιμετώπιση κοινωνικών προκλήσεων, 
(β) τις προοπτικές ικανοποιητικού κέρδους στο κοινωνικό πεδίο που είναι 
περιορισμένες, 
(γ) τους παραδοσιακούς διαχωρισμούς μεταξύ των διαφόρων τομέων της 
οικονομίας και την αντιληπτική δυναμική της εμπλοκής παραγόντων της 
επιχειρηματικότητας με παράγοντες εκτός αυτής , 
(δ) τις μη συνδεδεμένες πολιτικές μεταφοράς γνώσης, (ε) την έλλειψη 
εξειδικευμένης υποστήριξης στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα. 
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Στόχοι του Σχεδίου Δράσης για την Κοινωνική Καινοτομία στην ΠΑΜΘ 
 
• Ενημέρωση και Ευαισθητοποίηση των Τοπικών Κοινωνιών για τις δυνατότητες που 

μπορούν να αναπτυχθούν για την αντιμετώπιση κοινωνικών ζητημάτων ή άλλων 
ζητημάτων που έχουν και κοινωνικό αντίκτυπο, 

 
• Αποτύπωση και προβολή καλών πρακτικών που θα μπορούσαν να παρακινήσουν 

πολίτες για να αναζητήσουν και να «εμπνευστούν» καινοτόμες λύσεις σε κοινωνικά 
ζητήματα στον πολιτισμό, στο περιβάλλον, στην κοινωνία, με κοινωνικό αντίκτυπο, 

 
• Διαμόρφωση πλαισίου για την υποστήριξη στην ανάπτυξη σχετικών ιδεών, τη δοκιμή 

τους (κοινωνικός πειραματισμός) , το μετασχηματισμό τους σε υπηρεσίες (ή και σε 
προϊόντα σε κάποιες περιπτώσεις) και την εφαρμογή τους, 
 

• Διαμόρφωση αποθετηρίου ιδεών που θα επιτρέπει την ενδεχόμενη εξειδίκευση 
μέτρων στήριξης με χρηματοδοτικά σχήματα, 
 

• Συνδρομή στη διαμόρφωση του επόμενου επιχειρησιακού προγράμματος (νέο ΠΕΠ 
ΑΜΘ) και των ειδικών πολιτικών παρεμβάσεων στη βάση.  



Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο  

Με τη χρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Σχέδιο Δράσης για την Αξιοποίηση της Κοινωνικής Καινοτομίας 
στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης  

Συνοπτικά συμπεράσματα από τις αναλύσεις SWOT και PESTEL, σχετικά με τις 
εμφανείς ανάγκες και τις δυνατότητες της ΠΑΜΘ για την αξιοποίηση δράσεων 
Κοινωνικής Καινοτομίας (α) 
 
•Υπάρχουν σημαντικά κοινωνικό-οικονομικά ζητήματα, (ανεργία, διαρροή 
εγκεφάλων, ενδοπεριφερειακές ανισότητες), 
 

•Υπάρχουν φαινόμενα (πλημμυρικά, διάβρωσης) λόγω της κλιματικής αλλαγής 
και ανθρωπογενών / τεχνολογικών παρεμβάσεων και έργων που δημιουργούν 
προβλήματα με εν γένει διακινδύνευση μέρους του υφιστάμενου οικονομικού 
μοντέλου ανάπτυξης, 
 

•Υπάρχει σημαντικά χαμηλό ποσοστό αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και 
πολύ υψηλό ποσοστό σχολικής διαρροής καθώς και υψηλά επίπεδα ψηφιακά 
αναλφαβητισμού, 
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Συνοπτικά συμπεράσματα από τις αναλύσεις SWOT και PESTEL, σχετικά με τις 
εμφανείς ανάγκες και τις δυνατότητες της ΠΑΜΘ για την αξιοποίηση δράσεων 
Κοινωνικής Καινοτομίας (β) 
 
•Δεν υπάρχουν ουσιαστικά ενδιάμεσοι φορείς υποστήριξης της καινοτομίας και της 
ανταλλαγής γνώσης, 
 
•Ταυτόχρονα, υπάρχει πλούσιο πολιτιστικό απόθεμα (άυλης και υλικής πολιτιστικής 
κληρονομιάς), οικονομικοί πόροι, πλούσιο περιβάλλον και προστατευόμενες περιοχές, 
καθώς και περιοχές για ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού όπως περιπατητικός, 
θρησκευτικός - προσκυνηματικός, αθλητικός, κ.α., 
 
•Υπάρχουν σημαντικές τριτοβάθμιες εκπαιδευτικές δομές, 
 
•Υπάρχουν σημαντικές διασυνοριακές συνεργασίες, 
 
•Υπάρχουν σημαντικές υποδομές μεταφορών και αναπτύσσονται νέες, επιτρέποντας την 
καλύτερη, ταχύτερη και ασφαλέστερη μεταφορά ανθρώπων και προϊόντων. 
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Κοινωνική Καινοτομία στην ΠΑΜΘ 
 
Ανοιχτή διαδικασία που μπορεί να αναπτυχθεί σταδιακά με την ολοένα και μεγαλύτερη 
(ουσιαστική) εμπλοκή / συμμετοχή φορέων της κοινωνίας των πολιτών, διαφόρων 
ομάδων πληθυσμού, του ιδιωτικού τομέα, του τρίτου τομέα της οικονομίας, του 
δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα, των πολιτών. 
 
Προαπαιτούμενα: 
Ανοιχτή αλληλεπίδραση μεταξύ κυβέρνησης/δημοσίου, ιδιωτικού τομέα, φορέων γνώσης 
και κοινωνικών οργανισμών 
Ανοιχτό σύστημα πληροφόρησης και βελτίωση των πολιτικών μέσω της ανταλλαγής 
(γνώσης) και της σύγκρισης, με δεδομένο ότι αυτές οι πρωτοβουλίες πειραματισμών 
αναπτύσσονται σε μικρο-επίπεδο (έχουν πολύ τοπικό χαρακτήρα). 
 
Βασικό Εργαλείο: Κοινωνικοί Πειραματισμοί (ιδέα, αξιολόγηση, αναβάθμιση, σχέδιο 
δοκιμαστικής εφαρμογής, διορθώσεις, συμπεράσματα, διευρυμένη ανάπτυξη / νέα 
πολιτική) 
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Βασικοί λόγοι για να σκεφτούμε για την Κοινωνική Καινοτομία στην ΠΑΜΘ 
 

• Η μείωση της απασχόλησης, 
• η σχολική διαρροή (και η διαφοροποίηση της εκπαίδευσης), 
• η μείωση του ΑΕΠ, 
• οι μεγάλες κοινωνικές αλλαγές που επιφέρουν οι νέες τεχνολογίες και η μόνιμη 

διασύνδεση στις online δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες, 
• η πολυπλοκότητα των ζητημάτων, 
• το μεταναστευτικό, 
• η κλιματική αλλαγή και πολύ συχνά ακραία καιρικά φαινόμενα, 
• οι περιβαλλοντικοί κίνδυνοι και οι κίνδυνοι για είδη της τοπικής βιοποικιλότητας, 
• τα σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία εξοικονόμησης ενέργειες και η χρήση της 

ενέργειας γενικότερα, κ.λπ. 
 

Πρόκειται για προβλήματα που 
δεν αφορούν μόνο σε μία ομάδα πληθυσμού, 

αλλά σε περισσότερους ανθρώπους, 
που πολλές φορές έχουν διαφορετικά πρωτεύοντα ενδιαφέροντα. 

 



Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο  

Με τη χρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Σχέδιο Δράσης για την Αξιοποίηση της Κοινωνικής Καινοτομίας 
στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης  

Ενδεικτικός πίνακας παρεμβάσεων Κοινωνικής Καινοτομίας στην ΠΑΜΘ (1/4) 

1.1 Κοινωνική Καινοτομία και Απασχόληση 

Η δράση αφορά την στήριξη της απασχόλησης με την εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα, συμπεριλαμβανομένων των φορέων 

ΚΑΛΟ, στην ανάδειξη λύσεων για συγκεκριμένα ζητήματα όπως προσφυγικό, κοινωνική ένταξη κτλ ,. Τα προγράμματα αυτά 

μπορούν να συνδυαστούν και με άλλες πολιτικές απασχόλησης του ΟΑΕΔ. 

1.2 Συνεργατικοί Χώροι ανάπτυξης Κοινωνικής Καινοτομίας 

Η δράση θα αφορά στην ανάπτυξη κατάλληλα διαμορφωμένων χώρων συνεργασίας ανθρώπων που έχουν ιδέες ή θέλουν 

να δοκιμάσουν τη συμμετοχή τους στην ανάπτυξη ιδεών άλλων οι οποίοι ενδιαφέρονται για συνεργασίες στο πλαίσιο μίας 

καινοτόμας ιδέας που έρχεται να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα. 

1.3 Συμμετοχικός Πολιτισμός 

Με τη δράση θα επιλεγούν και αναπτυχθούν καινοτόμες ιδέες ανάπτυξης έργων συμμετοχικού πολιτισμού που δε θα 

περιορίζονται απαραίτητα στους κατοίκους των περιοχών παρέμβασης, αλλά θα μπορούσαν να συμπεριλαμβάνουν και 

επισκέπτες, δίχως περιορισμό στη θεματική.  

1.4 Πράσινοι και Γαλάζιοι Περίπατοι 

Η δράση θα αφορά σε ενέργειες ανάπτυξης οργανωμένων περιπάτων στο βουνό και στις παραλίες, με πιστοποιημένο 

οδηγό και ομάδα υλοποίησης που θα συνδυάζει επίσκεψη στη φύση και καθαρισμό από σκουπίδια (μπουκάλια, κουτάκια, 

κ.α.) με γενική διαλογή για να οδηγηθούν για ανακύκλωση. Η επιλογή θα γίνεται από δυνητικούς ωφελούμενους μέσω 

φορέων νομικών προσώπων (δημόσιων ή ιδιωτικών) σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς (Δήμο, Δασαρχείο, κ.α.). 
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Ενδεικτικός πίνακας παρεμβάσεων Κοινωνικής Καινοτομίας στην ΠΑΜΘ (2/4) 

1.5 Κοινωνική Καινοτομία και Βιοοικονομία-Κυκλική οικονομία  

Η προτεινόμενη δράση θα προσελκύσει προτάσεις συμπράξεων με φορείς από το δημόσιο, τον ιδιωτικό τομέα, το 
ΓΕΩΤΕΕ ή/και το ΤΕΕ, την ακαδημαϊκή κοινότητα, φορείς και δίκτυα ΚΑλΟ, Κοινωνικές Συνεταιριστικές 
Επιχειρήσεις και ΚΟΙΣΠΕ, Επιμελητήρια, κ.α. που θα έχουν να προτείνουν καινοτόμα σχέδια, αξιοποιώντας τη 
διεθνή εμπειρία  πάνω στην αειφορική διαχείριση δασών και στην ανάπτυξή νέων προϊόντων στην κυκλική 
οικονομία.  

1.6 Κοινωνική Καινοτομία και Αγροτική Παραγωγή (Γεωργία, Κτηνοτροφία, Αλιεία) 

Η δράση στοχεύει στην ανάδειξη της κοινωνικής αγροτική παραγωγής (social farming) μέσα από την  ανάπτυξη 

συμπράξεων με Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεων 

Περιορισμένης Ευθύνης (ΚΟΙΣΠΕ), άλλους φορείς ΚΑλΟ και Συλλόγους και Σωματεία ευάλωτων ομάδων 

πληθυσμού .  

1.7 Κοινωνική Καινοτομία και Οικοσυστήματα 

Δράσεις Κοινωνικής Καινοτομίας θα μπορούσαν να αναπτυχθούν για το περιβάλλον, και ειδικά για τις 

προστατευόμενες περιοχές (συνθήκες RAMSAR, Natura 2000)  , αναπτύσσοντας δράσεις με σεβασμό στους 

κανονισμούς. (δράσεις για την προστασία της φύσης, αξιοποίησης δασικών  προϊόντων κτλ)  

1.8 Διαγωνισμός ιδεών κοινωνικής καινοτομίας 

Θα διαμορφωθεί ένα, μη περίπλοκο πλαίσιο συμμετοχής ιδεών για εφαρμογές κοινωνικής καινοτομίας, σε 

επίπεδο Περιφέρειας ΑΜΘ. Στόχος είναι η αναζήτηση ιδέων και λύσεων για ζητηματα που απασχολού τις τοπικές 

κοινωνίες  
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1.9 Μείωση της Σχολικής Διαρροής σε ειδικές ομάδες πληθυσμού και αύξηση του 

ποσοστού των μελών που συνεχίζουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 

Με τη δράση θα αναπτυχθεί ένα πλέγμα ενεργειών σε βάθος χρόνου που θα παρακινεί γονείς, κηδεμόνες και εν 

γένει τις τοπικές κοινότητες, καθώς και τα παιδιά για τη σημασία της εκπαίδευσης για όλους τους τομείς της ζωής 

Θα αξιοποιηθούν οι εμπειρίες δράσεων κοινωνικής καινοτομίας σε ειδικές ομάδες πληθυσμού και θα 
αναπτυχθούν σχέδια που θα μπορούν να υλοποιηθούν με σύμπραξη ενδιαφερομένων μερών όπως Κοινωνικές 
Επιχειρήσεις με ενδιαφέρον στο αντικείμενο, Δημοτικές Αρχές, Πανεπιστήμιο, Αναπτυξιακές Εταιρείες, Ιδιώτες, 
Σύλλογοι, Επιμελητήρια, κ.λπ Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο έχει για παράδειγμα τη Νομική Σχολή και το 
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, που θα μπορούσαν να παίξουν σημαντικό ρόλο σε ανάλογες 
συμπράξεις. 

1.10 Απασχόληση και Κοινωνική Ενσωμάτωση για λειτουργικά ΑμεΑ 

Η προσέγγιση αφορά στην κοινωνική ένταξη Ατόμων με Αναπηρία που είναι λειτουργικά και μπορούν να 

αποδώσουν στο χώρο της πραγματικής οικονομίας, μέσω της εργασίας.  

Οι δράσεις δύναται να συνδυάζονται με προγράμματα απασχόλησης του ΟΑΕΔ. 
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1.11 

 

Κοινωνική Καινοτομία και Συμπράξεις Δημόσιου – Ιδιωτικού τομέα για την 

αξιοποίηση ιδιωτικών κτηρίων πολιτιστικής κληρονομιάς / αρχιτεκτονικής 

αξίας  

Η προσέγγισή της προτεινόμενης δράσης αφορά σε ιδιωτικά κτήρια πολιτιστικής αξίας, με χαρακτηριστικά που τα 

καθιστούν ενδιαφέροντα για την ανάπτυξη δράσεων. Προτείνεται η σύμπραξη - συνεργασία του δημοσίου με τους 

ιδιοκτήτες, αλλά και φορείς της κοινωνίας των πολιτών, το Υπουργείο Πολιτισμού, το Υπουργείο Μακεδονίας – 

Θράκης και την ακαδημαϊκή κοινότητα, προκειμένου να μπορέσουν τα επιλεγμένα κτήρια να συντηρηθούν, να γίνουν 

οι απαραίτητες παρεμβάσεις σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τη σχετική άδεια που θα εκδοθεί, με μικτή 

χρηματοδότηση. Ειδικότερα, θα προσκληθούν για υποβολή προτάσεις που θα αφορούν στην αποκατάσταση 

ιδιωτικών κτηρίων πολιτιστικής αξίας Για παράδειγμα πρέπει να είναι νόμιμα κτήρια, δίχως βάρη, προσβάσιμα, να 

έχουν τη δυνατότητα να διαμορφώσουν πρόσβαση για ΑμεΑ και WC για ΑμεΑ, να έχουν ικανοποιητική επιφάνεια 

προς αξιοποίηση και η κατάστασή τους να μην είναι τέτοια που να ανεβάζει το κόστος αποκατάστασης σε 

δυσθεώρητα ύψη. 
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Βήματα 
 1 Επιλογή τομέων ή/και γενικών θεματικών από την ΠΑΜΘ 

2 2.1. ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και παρακίνηση όλων των τοπικών δυνάμεων (φορέων, 
ομάδων πολιτών, πολιτών που δεν ανήκουν σε κάποιες ομάδες) 
2.2. ανάπτυξη του συστήματος μέτρησης του αντίκτυπου της κοινωνικής καινοτομίας στην 
ΠΑΜΘ (σύστημα αξιολόγησης) 

3 3.1. πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή προτάσεων Κοινωνικής 
Καινοτομίας στους επιλεγμένους θεματικούς τομείς 
3.2. ανάδειξη του συνεργάτη που θα αναλάβει  τη συμβουλευτική, την υποστήριξη και την 
καθοδήγηση 

4 Ανάπτυξη των επιλεγμένων προτάσεων με την υποστήριξη του σύμβουλου - συνεργάτη 

5 Έγκριση των αναλυτικών προσεγγίσεων των ιδεών και του μοντέλου πειραματισμού 

6 Κοινωνικός πειραματισμός (στις περιπτώσεις που προβλέπεται, αν όχι σε όλες) 

7 Ολοκλήρωση και τελική αξιολόγηση των δράσεων 

8 8.1 επιλογή και εισροή / συμβολή στη διαμόρφωση της αντίστοιχης πολιτικής για τις θετικά 
αξιολογημένες δράσεις που θα έχουν ολοκληρωθεί. 
8.2 διαδικασία αξιολόγησης (καθ’ όλη τη διάρκεια) για τις επιλεχθείσες δράσεις 
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