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Πεξίιεςε 
 

 

Τπφ ην πξίζκα ηνπ δηεπξπκέλνπ ξφινπ ηεο, ε Σνπηθή Απηνδηνίθεζε θαιείηαη λα παίμεη 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ λέσλ πξνθιήζεσλ πνπ ζέηεη ε νινέλα 

απμαλφκελε νηθνλνκηθή θξίζε. Οη θνηλσληθέο αλάγθεο πνπ αλαδχνληαη, νξίδνπλ λέεο 

θνηλσληθέο επηηαγέο «πςεινχ θφζηνπο» ηφζν ζε νηθνλνκηθνχο, φζν θαη ζε αλζξψπηλνπο 

πφξνπο, παξάιιεια κε ηε ζπξξίθλσζε ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ 

θξαηηθψλ επηρνξεγήζεσλ πξνο ηνπο Οξγαληζκνχο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Ο.Σ.Α.). Σν 

νμχκσξν απηφ ζρήκα απαηηεί ζπληνληζκφ ελεξγεηψλ θπξίσο ζε ηνπηθφ επίπεδν θαη 

ζπλέξγεηεο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ αλαθνχθηζε ησλ πξνβιεκάησλ ηεο ηνπηθήο 

θνηλσλίαο κέζα απφ θαηλνηφκεο ιχζεηο πνπ ζπλδπάδνπλ παξνρή βειηησκέλσλ 

ππεξεζηψλ κε ρακειφ θφζηνο. Οη Κνηλσληθέο πλεηαηξηζηηθέο Δπηρεηξήζεηο 

(Κνηλ..Δπ.) ζπληζηνχλ επηρεηξεκαηηθά κνληέια κε ξεηφ θνηλσληθφ ζθνπφ. Μέζα απφ 

ηελ επίηεπμε ηεο θνηλσληθήο ηνπο απνζηνιήο, θαινχληαη λα παξάγνπλ θνηλσληθή αμία 

θαη λα επηιχζνπλ κε θαηλνηφκν ηξφπν θνηλσληθά πξνβιήκαηα. Με βάζε ηνλ θνηλφ 

θνηλσληθφ ξφιν πνπ ππεξεηνχλ Ο.Σ.Α. θαη Κνηλ..Δπ., ε κεηαμχ ηνπο ζπλέξγεηα θαη ε 

δπλαηφηεηα ππνζηήξημεο ησλ θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ απφ ηνπο θνξείο ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο, θαζψο θαη ε αμηνπνίεζή ηνπο σο κνρινχο ζπκβνιήο ζηελ ηνπηθή 

βηψζηκε αλάπηπμε είλαη επηβεβιεκέλε. Ζ εκπεηξηθή έξεπλα εζηηάδεη ζηε ιεηηνπξγία 

ησλ Κνηλ..Δπ. ηνπ Ννκνχ Μαγλεζίαο. Μέζσ ηνπ ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ ηεο 

εξεπλεηηθήο κεζφδνπ ηεο αιπζίδαο θνηλσληθήο αμίαο, επηδηψθεη λα απαληήζεη ηέζζεξα 

(04) εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ αθνξνχλ: i) πνηα είλαη ηα πξνβιήκαηα πνπ 

αληηκεησπίδνπλ νη Κνηλ..Δπ. ηνπ Ννκνχ Μαγλεζίαο θαη εκπνδίδνπλ ηελ αλάπηπμή 

ηνπο;, ii) πνηεο είλαη νη πεξηνρέο/ηνκείο παξαγσγήο θνηλσληθήο αμίαο απφ ηηο Κνηλ..Δπ. 

γηα ηελ ηνπηθή θνηλσλία, iii) πνηα είλαη ε θνηλσληθή αμία πνπ παξάγεηαη ζηα δνκηθά 

ζηνηρεία/πεδία ηεο αιπζίδαο αμίαο ησλ Κνηλ..Δπ.; iv) ππνζηεξίδνληαη νη Κνηλ..Δπ. 

απφ ηνπο Ο.Σ.Α. θαη κε πνηνλ ηξφπν; 



 

 

 

“Social value/contribution of social cooperative enterprises of 

the Prefecture of Magnesia & Local Government” 
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Abstract 
 

 

 

 

In light of an expanded role, local governments are called upon to play an important role 

in addressing the new challenges posed by the growing economic crisis. The social 

needs that emerge, define "high cost" of new social requirements both in economic, and 

human resources, in parallel with the contraction of the welfare state and the reduction 

of State subsidies to local government. This oxymoron result requires coordinated 

action especially at local level and partnerships aimed at alleviating the problems of the 

local community through innovative solutions which combine to provide improved 

services at low cost. Social Cooperative Enterprises (S.C.E.) are business models with 

explicit social purpose. Through the attainment of their social mission, are invited to 

produce social value and solve social problems in an innovative way. Taking into 

consideration the common social role that Local Governments and S.C.E. serve, the 

present study investigates the synergy between them, the support of social enterprises 

by local authorities and the possibility of harnessing these enterprises as levers to 

contribute to local sustainable development. Empirical research focuses on the function 

of S.C.E in the Prefecture of Magnesia. Through the theoretical framework of the 

research method of social value chain, seeks to answer four (4) research questions 

concerning: i) what are the problems faced by S.C.E in the Prefecture of Magnesia and 

impede their development?, ii) what are the areas/sectors of social production value 

from the S.C.E. for the local society?, iii) what is the social value generated in building 

blocks/fields of value chain of S.C.E?, iv) are the Social Cooperative Enterprises 

supported by the local authorities and how? 
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ΔΙΑΓΩΓΗ 

Ζ χθεζε ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, ε ξαγδαία αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ καθξνρξφληα 

αλέξγσλ, ε αχμεζε ησλ θνηλσληθψλ αληζνηήησλ, ε φμπλζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο αθξαίαο 

θηψρεηαο ζε νινέλα θαη κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο, ν πεξηνξηζκφο 

ησλ θξαηηθψλ δαπαλψλ θαη ε ζπξξίθλσζε ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο απνηεινχλ έλα 

ζεκαληηθφ θνκκάηη ηνπ αληίθηππνπ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ καζηίδεη ηε ρψξα ηα 

ηειεπηαία ρξφληα.  

Ζ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε θαιείηαη λα πεηχρεη ηνπο αλαπηπμηαθνχο ηεο ζηφρνπο, θαη λα 

δηαδξακαηίζεη ηνλ ζεζκηθφ ηεο ξφιν, ν νπνίνο ηελ νξίδεη σο παξάγνληα ζπκβνιήο ζηελ 

ηνπηθή βηψζηκε αλάπηπμε, ζηελ επεκεξία ησλ πνιηηψλ θαη ζηε δηαζθάιηζε ηεο 

θνηλσληθήο ζπλνρήο, κε θφλην έλα θνηλσληθννηθνλνκηθφ ζθεληθφ πνπ δελ παξέρεη ηνπο 

απαξαίηεηνπο πφξνπο (νηθνλνκηθνχο θαη αλζξψπηλνπο) γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ 

ηεο (απνζηνιή).  

Οη Κνηλσληθέο πλεηαηξηζηηθέο Δπηρεηξήζεηο (Κνηλ..Δπ.) σο θνξείο ηεο Κνηλσληθήο 

Οηθνλνκίαο απνηεινχλ κηα πβξηδηθή κνξθή επηρείξεζεο, ε νπνία είλαη ζρεηηθά λέα ζην 

επηρεηξεκαηηθφ νηθνζχζηεκα ηεο Διιάδαο. Ζ ηδηαηηεξφηεηά ηνπο έγθεηηαη ζην δηηηφ 

ραξαθηήξα ηνπο: πξφθεηηαη γηα επηρεηξεκαηηθέο νληφηεηεο κε θνηλσληθφ ζθνπφ. 

Θεζκηθά, νξίδνληαη «σο αζηηθνί ζπλεηαηξηζκνί κε θνηλσληθφ ζθνπφ θαη δηαζέηνπλ εθ 

ηνπ λφκνπ ηελ εκπνξηθή ηδηφηεηα» (Ν.4019/11). Υαξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ηνπ πξνθίι 

ελφο θνηλσληθνχ επηρεηξεκαηία είλαη ν εληνπηζκφο ησλ θνηλσληθψλ αλαγθψλ θαη ε 

έκθαζε ζηελ αιιαγή κίαο δεδνκέλεο θνηλσληθήο θαηάζηαζεο κέζα απφ θαηλνηφκεο 

δξάζεηο κε επηρεηξεκαηηθφ ραξαθηήξα, γεγνλφο πνπ ηνπο πξνζδίδεη ην ραξαθηεξηζκφ 

ησλ παξαγφλησλ ηεο αιιαγήο (change makers). Οη θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο, κέζα απφ 

απηή ηε δηαδηθαζία ηεο αιιαγήο, παξάγνπλ θνηλσληθή αμία θαη ζπκβάινπλ ζηελ ηνπηθή 

βηψζηκε αλάπηπμε. 

Ζ παξνχζα εξεπλεηηθή εξγαζία, απνζθνπεί ζηε δηεξεχλεζε ηεο ζπλεηζθνξάο ησλ 

Κνηλ..Δπ. ζηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη ηνπ ξφινπ ηνπο σο θηλεηήξηνπο κνρινχο 

αλάπηπμεο. Δπίζεο, επηδηψθεη λα αλαδείμεη ηα θνηλά ζεκεία ζηελ απνζηνιή ησλ θνξέσλ 

ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη ησλ θνηλσληθψλ ζπλεηαηξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ, ηα 

νπνία ζα απνηειέζνπλ ηα ζεκεία-θιεηδηά γηα ηε κεηαμχ ηνπο ζχκπξαμε κε θνηλφ 

πξνζαλαηνιηζκφ ηελ επαλεθθίλεζε ηεο ηνπηθήο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. Θα 



 

 

 

αλαδεηεζνχλ ηα εκπφδηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη Κνηλ..Δπ. ζηε ιεηηνπξγία ηνπο, θαζψο 

θαη νη ηξφπνη ππνζηήξημεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο απφ ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε. 

Ζ εξγαζία δνκείηαη ζε δχν κέξε: ην Μέξνο Α πεξηιακβάλεη ηε βηβιηνγξαθηθή 

επηζθφπεζε θαη ην Μέξνο Β αλαθέξεηαη ζηελ εκπεηξηθή έξεπλα.  

Σν Μέξνο Α: «Βηβιηνγξαθηθή Δπηζθφπεζε, Οξηζκφο Θεσξεηηθνχ Πιαηζίνπ Έξεπλαο 

θαη Δξεπλεηηθά Δξσηήκαηα», απνηειείηαη απφ ηα εμήο θεθάιαηα:  

ην 1ν Κεθάιαην, «Κνηλσληθή Οηθνλνκία θαη Κνηλσληθή Δπηρεηξεκαηηθφηεηα», γίλεηαη 

αλαθνξά ζε νξηζκνχο βαζηθψλ ελλνηψλ, φπσο ε θνηλσληθή νηθνλνκία θαη ε θνηλσληθή 

επηρεηξεκαηηθφηεηα, παξνπζηάδνληαη νη κνξθέο ηεο θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ν 

ξφινο θαη ε ζπκβνιή ηεο ζηελ ηνπηθή βηψζηκε αλάπηπμε, ην νηθνζχζηεκα ζην νπνίν 

αλαπηχζζεηαη θαη ην βαζηθφ αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ησλ θνηλσληθψλ 

επηρεηξήζεσλ, πνπ είλαη ε θαηλνηνκία θαη ε θνηλσληθή ηνπο αμία. 

ην 2
ν
 Κεθάιαην, «Ζ ζπκβνιή ησλ Κνηλσληθψλ Δπηρεηξήζεσλ: παξαγσγή θνηλσληθήο 

αμίαο» γίλεηαη δηάθξηζε ησλ ελλνηψλ ηεο νηθνλνκηθήο αμίαο, ηεο θνηλσληθήο αμίαο θαη 

ηνπ θνηλσληθνχ αληίθηππνπ ησλ Κνηλσληθψλ Δπηρεηξήζεσλ. Δπίζεο, παξνπζηάδεηαη ε 

κέζνδνο κέηξεζεο ηεο αιπζίδαο θνηλσληθήο αμίαο (social value chain method), βάζεη 

ηεο νπνίαο δηεμήρζε ε έξεπλα ηεο παξνχζαο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο, ελψ παξαηίζεληαη 

ελδεηθηηθά θαη άιια εξγαιεία κέηξεζεο ηεο θνηλσληθήο αμίαο. 

ην 3
ν
 Κεθάιαην, «Σνπηθή Απηνδηνίθεζε θαη Κνηλσληθή Δπηρεηξεκαηηθφηεηα: κηα 

ζπλεξγαηηθή ζρέζε;» παξνπζηάδνληαη ν ξφινο θαη νη επηδηψμεηο ηεο Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο ζηελ Διιεληθή πξαγκαηηθφηεηα, ηα ζεκεία ζχγθιηζεο ησλ ζηξαηεγηθψλ 

ηνπο ζηφρσλ, νη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο ζηεξίδεη κέρξη ζήκεξα ηηο θνηλσληθέο 

επηρεηξήζεηο ε απηνδηνίθεζε. 

Σν Β Μέξνο: «Δκπεηξηθή Έξεπλα» πεξηιακβάλεη: 

Σν Κεθάιαην 4
ν
: «Δξεπλεηηθή Μεζνδνινγία», φπνπ απνηππψλνληαη νη ιφγνη γηα ηνπο 

νπνίνπο έγηλε ε επηινγή ηνπ πιεζπζκνχ θαη ηεο εξεπλεηηθήο κεζφδνπ πνπ 

αθνινπζήζεθε. Παξνπζηάδεηαη ε εξεπλεηηθή ζηξαηεγηθή, πεξηγξάθεηαη ην εξεπλεηηθφ 

εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε, ε δηαδηθαζία ζπιινγήο δεδνκέλσλ θαη ν ηξφπνο 

αλάιπζήο ηνπο, ελψ παξνπζηάδνληαη ζπγθεληξσηηθά θαη ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα. 



 

 

 

Δπίζεο, γίλεηαη κία ζχληνκε ραξηνγξάθεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, βάζεη ηεο 

ζθνπηκφηεηαο ησλ εξσηήζεσλ γηα ηηο αλάγθεο εθπφλεζεο ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο. 

Σν Κεθάιαην 5
ν
: «Παξνπζίαζε απνηειεζκάησλ», αθνξά ζηα απνηειέζκαηα ηεο 

πξσηνγελνχο έξεπλαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε µε ηελ ζπιινγή εξσηεκαηνινγίσλ απφ 

ηηο Κνηλ..Δπ. ηνπ Ν. Μαγλεζίαο, θαζψο θαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο δεπηεξνγελνχο 

έξεπλαο, ε νπνία βαζίζηεθε ζηηο πξνβιεπφκελεο δξάζεηο γηα ηελ θνηλσληθή 

επηρεηξεκαηηθφηεηα πνπ έρνπλ εληάμεη ζηα Δπηρεηξεζηαθά ηνπο Πξνγξάκκαηα νη 13 

Πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο, θαζψο θαη ν Γήκνο Βφινπ, ιφγσ ηεο πςειήο ζπγθέληξσζεο 

ησλ Κνηλ..Δπ. ηνπ δείγκαηνο κεηαμχ ησλ ππνινίπσλ Γήκσλ ηνπ αλσηέξσ λνκνχ. 

Σέινο, γίλεηαη ε αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ.  

Ζ εξεπλεηηθή εξγαζία νινθιεξψλεηαη κε ην ηειεπηαίν θεθάιαην: «πκπεξάζκαηα», 

ζην νπνίν παξαηίζεληαη ηνπνζεηήζεηο βάζεη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ 

5
νπ

 Κεθαιαίνπ, ζπκπεξάζκαηα θαη πξνηάζεηο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ΜΔΡΟ Α:  

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΠΙΚΟΠΗΗ 

 

 

 

 

 

ΟΡΙΜΟ ΘΔΩΡΗΣΙΚΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ ΔΡΔΤΝΑ  

ΚΑΙ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1ν: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 

ην θεθάιαην απηφ παξνπζηάδνληαη βαζηθνί ελλνηνινγηθνί νξηζκνί γηα ηελ Κνηλσληθή 

Οηθνλνκία θαη ηελ Κνηλσληθή Δπηρεηξεκαηηθφηεηα. Ηδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζηελ 

Κνηλσληθή Δπηρεηξεκαηηθφηεηα ζηελ Διιάδα, ζην νηθνζχζηεκα ζην νπνίν 

δξαζηεξηνπνηνχληαη νη θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο, θαζψο θαη ζηα βαζηθά ζηνηρεία ηνπ 

πξνθίι ιεηηνπξγίαο ηνπο: ηελ θνηλσληθή θαηλνηνκία θαη ηελ θνηλσληθή αμία. θνπφο 

ηνπ ελ ιφγσ θεθαιαίνπ είλαη ε αλάδεημε ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ θνξέσλ 

ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο θαη ε ζπκβνιή πνπ κπνξεί λα έρνπλ ζηελ ηνπηθή βηψζηκε 

αλάπηπμε.  

 

1.1 Κνηλσληθή Οηθνλνκία. Δλλνηνινγηθή πξνζέγγηζε: Αξρέο, ηόρνη, Φνξείο. 

Ζ «παξαδνζηαθή» αληίιεςε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηλνκέλσλ δηρνηνκεί ηηο νηθνλνκηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ζε δξάζεηο ησλ ηδησηηθψλ θεξδνζθνπηθψλ επηρεηξήζεσλ, απφ ηε κία 

πιεπξά, θαη δξάζεηο ηνπ Κξάηνπο, απφ ηελ άιιε. Οη ζηφρνη πνπ επηδηψθνπλ (θέξδνο 

ησλ επελδπηψλ/ζπιινγηθφ ζπκθέξνλ, ε θχζε ησλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ πνπ 

παξάγνπλ/παξέρνπλ (αηνκηθά/ζπιινγηθά αγαζά) θαη ε ρξεκαηνδφηεζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπο (δεκφζηα/ηδησηηθή), ζπληζηνχλ ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα πνπ 

δηαθξίλνπλ ηνπο δχν απηνχο ηνκείο.
1
   

Χζηφζν, απ‘ φηη δηαπηζηψλεηαη, ππήξμαλ (θαη ππάξρνπλ) αλάγθεο ζηελ θνηλσλία ησλ 

πνιηηψλ (θνηλσληθννηθνλνκηθέο, πνιηηηζηηθέο, πεξηβαιινληηθέο, θ.α.) πνπ νη δχν απηνί 

ηνκείο δελ θαηαθέξλνπλ λα θαιχςνπλ επαξθψο. Απηφ αθξηβψο ην ράζκα, ηνλ «θελφ» 

ρψξν, ήξζε λα θαιχςεη ε αλάδπζε ελφο λένπ «ηξίηνπ» ηνκέα νηθνλνκίαο, ε 

απνθαινχκελε αιιειέγγπα ή φπσο θαζηεξψζεθε επξχηεξα Κνηλσληθή Οηθνλνκία. 

Έηζη, ζηε βηβιηνγξαθία νξίδεηαη πην ζπρλά, «σο ν ρψξνο ηεο νηθνλνκίαο πνπ βξίζθεηαη 

αλάκεζα ζηνλ ηδησηηθφ θαη ην δεκφζην ηνκέα θαη ζηνλ νπνίν δηεμάγνληαη νηθνλνκηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο κε θνηλσληθνχο ζθνπνχο/ζηφρνπο». 

Ο θνηλσληθφο ή ηξίηνο ηνκέαο ηεο νηθνλνκίαο ή ηνκέαο αιιειεγγχεο, φπσο ζπρλά 

νλνκάδεηαη ηαπηφζεκα, αλαδεηθλχεηαη ζηηο δπηηθέο, θηιειεχζεξεο νηθνλνκίεο, σο 

                                                
1 Οιίβηα Κπξηαθίδνπ / Διέλε αιαβνχ , 2014, «Κνηλσληθή Δπηρεηξεκαηηθφηεηα», εθδ. Rosili  
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βαζηθή ζπληζηακέλε ηεο θνηλσλίαο ηεο πξφλνηαο κε ζηφρν λα πξνζθέξεη ιχζεηο ζηηο 

θνηλσληθέο θαη άιιεο αλάγθεο ζε ηνπηθή, εζληθή θαη παγθφζκηα θιίκαθα νη νπνίεο δελ 

θαιχπηνληαη απφ ην θξάηνο ή ηελ αγνξά (Γιαβέιε, 2016).  

Οη Defourny and Develtere (1997) and Demoustier (2001), εληνπίδνπλ ηηο ξίδεο ηεο 

θνηλσληθήο νηθνλνκίαο ζηελ αξραηφηεηα θαη ην κεζαίσλα, κέζα απφ κνξθέο 

Αηγππηηαθψλ ζπληερληψλ, Διιεληθά ηακεία γηα ηελ ηειεηνπξγηθή νξγάλσζε ηαθηθψλ 

ηειεηψλ θαη ηα Ρσκατθά θνιιέγηα ηερληηψλ. Οη ζπληερλίεο πξσηνεκθαλίζηεθαλ ζε 

Γεξκαληθέο θαη Αγγινζαμνληθέο πεξηνρέο ζηνλ 9ν αηψλα θαη, ηνλ 11ν αηψλα, φπνπ 

αλαδείρζεθαλ νη αδειθφηεηεο πνπ αληαπνθξίζεθαλ ζηελ αληηθεηκεληθέο αλάγθεο γηα 

βνήζεηα, ακνηβαία ππνζηήξημε θαη θηιαλζξσπία ζηηο επηζθαιείο αξρέο ηνπ Μεζαίσλα. 

Οη εηαηξείεο (ελψζεηο πνπ νξγαλψλνληαη κε βάζε ηελ εκπνξηθή ή επαγγεικαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα) θαη νη πξψηεο «compagnonages» (ζπληερλίεο) αλαπηχρζεθαλ ηνλ 14ν 

αηψλα .
2
 

Όπσο αλαθέξεη ν Jacques Defourny (2014), «αλ θαη βαζηά ξηδσκέλε ζηελ ηζηνξία, ε 

έλλνηα ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο, αξρηθά αλαδσνγνλήζεθε ζηε Γαιιία ζηα ηέιε ηνπ 

1970 θαη ελ ζπλερεία ζε δηάθνξεο ρψξεο, φπσο ην Βέιγην, ε Ηζπαλία, ε Ηηαιία, ε 

νπεδία, θαη ζε έλαλ απμαλφκελν αξηζκφ άιισλ Δπξσπατθψλ θαη κε ρσξψλ (Καλαδά, 

Αξγεληηλή, Ηαπσλία, Νφηηα Κνξέα, θ.α.) Αλ θαη δελ ππάξρεη έλαο θαζνιηθά απνδεθηφο 

νξηζκφο ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο, είλαη γεληθά απνδεθηφ, φηη πεξηιακβάλεη 

ζπλεηαηξηζκνχο θαη ζπλαθείο επηρεηξήζεηο αιιεινβνήζεηαο, θαζψο θαη ελψζεηο, νη 

νπνίεο κνηξάδνληαη νξηζκέλεο αξρέο πνπ κπνξνχλ λα ζπλνςηζηνχλ σο εμήο:  

1. ν ζηφρνο ηεο εμππεξέηεζεο ησλ κειψλ ή ηεο θνηλφηεηαο, αληί ηεο παξαγσγήο 

θέξδνπο, 

2.  ε αλεμάξηεηε δηαρείξηζε 

3. ε δεκνθξαηηθή απφθαζε ζηε δηαδηθαζία ράξαμεο πνιηηηθήο,  

4. ε ππεξνρή ησλ αλζξψπσλ θαη ηεο εξγαζίαο, έλαληη ηνπ θεθαιαίνπ ζηελ 

θαηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο.  

Με ζθνπφ ηελ εμππεξέηεζε, δίλεηαη έκθαζε ζην γεγνλφο φηη νη δξαζηεξηφηεηεο δελ 

πξαγκαηνπνηνχληαη, θαηά θχξην ιφγν, γηα λα επηηχρεη κηα νηθνλνκηθή επηζηξνθή ζηελ 

επέλδπζε θεθαιαίνπ. Ζ πηζαλή δεκηνπξγία ελφο πιενλάζκαηνο κπνξεί λα είλαη έλα 

                                                
2 Frank Moulaert and Oana Ailenei, 2005, p.2038, Social Economy, Third Sector and Solidarity 

Relations: A Conceptual Synthesis from History to Present, Urban Studies, Vol. 42, No. 11, 2037–2053, 

October 2005, αλαθηήζεθε απφ http://base.socioeco.org/docs/moulaert_ailenei_2005.pdf 

 

http://base.socioeco.org/docs/moulaert_ailenei_2005.pdf
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κέζν γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ, αιιά δελ είλαη ην βαζηθφ θίλεηξν πίζσ απφ ηε 

δξαζηεξηφηεηα. Ζ δηαρεηξηζηηθή αλεμαξηεζία είλαη, θπξίσο έλα κέζν πνπ δηαθξίλεη ηελ 

θνηλσληθή νηθνλνκία απφ ηνπο δεκφζηνπο θνξείο πνπ παξάγνπλ αγαζά θαη ππεξεζίεο. 

Οη νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηηο δεκφζηεο αξρέο δελ 

επσθεινχληαη, γεληθά απφ ηελ επξεία αλεμαξηεζία πνπ παξέρεη ηελ απαξαίηεηε ψζεζε 

ζε εζεινληηθέο πξσηνβνπιίεο. Ζ αλάγθε γηα κηα δεκνθξαηηθή δηαδηθαζία ιήςεο 

απνθάζεσλ πξνέξρεηαη απφ ηελ αξρή «έλα κέινο, κία ςήθνο» ε νπνία ζπληζηά ην 

«θιεηδί» γηα ηε ζπλεξγαηηθή ζθέςε. Αλ θαη απηφ κπνξεί λα εθθξαζηεί κέζα απφ κηα 

κεγάιε πνηθηιία απφ απνηειεζκαηηθέο πξαθηηθέο ππάξρεη, ηνπιάρηζηνλ έλα απζηεξφ 

φξην πνπ ηίζεηαη ζρεηηθά κε ηνλ αξηζκφ ησλ ςήθσλ αλά κέινο, ζην ζψκα ην νπνίν 

θαηέρεη ηελ απφιπηε εμνπζία ιήςεο απνθάζεσλ. Σέινο, ε ηέηαξηε αξρή θαιχπηεη έλα 

επξχ θάζκα πξαθηηθψλ: πεξηνξηζκέλε ακνηβή ηνπ θεθαιαίνπ, δηαλνκή ηνπ 

πιενλάζκαηνο ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ ή ζηα κέιε/ρξήζηεο ππφ κνξθή κπφλνπο, ε 

δεκηνπξγία απνζεκαηηθψλ γηα ηελ αλάπηπμε ησλ επηρεηξήζεσλ, ε άκεζε ρξήζε ησλ 

πιενλαζκάησλ γηα θνηλσληθνχο ζθνπνχο θιπ».
3
 

χκθσλα κε ηνλ Κσλζηαληίλν Γεψξκα (2016), «νη νξγαλψζεηο κε θνηλσληθνχο ζηφρνπο 

θαη παξάιιειε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα έρνπλ παίμεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ 

θνηλσληθή, νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή ηζηνξία ηφζν ζηηο ρψξεο ηνπ αλεπηπγκέλνπ 

θαπηηαιηζκνχ, φζν θαη ζηηο πξψελ ρψξεο ηνπ ππαξθηνχ ζνζηαιηζκνχ. Δπίζεο, 

ζεκαληηθφηαην ξφιν έρνπλ δηαδξακαηίζεη, ζην παξειζφλ, αιιά θαη ζήκεξα, ζηηο ρψξεο 

ηνπ ηξίηνπ θφζκνπ.  

Αλαθνξηθά κε ηελ εμέιημε ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο κπνξνχλ λα αλαθεξζνχλ 

ηέζζεξηο γεληθέο παξαηεξήζεηο: 

1. Οη νξγαληζκνί πνπ αλήθνπλ ζε απηφλ ηνλ ηνκέα έρνπλ δηακνξθσζεί κέζα ζηα 

εζληθά πιαίζηα γηα κηα καθξά ρξνληθή πεξίνδν πνπ μεθηλά ηνπιάρηζηνλ απφ ηηο 

αξρέο ηνπ 19
νπ

 αηψλα. 

2. Οη ζρέζεηο κεηαμχ θξάηνπο θαη εθθιεζίαο έρνπλ δηακνξθψζεη ζε έληνλν βαζκφ 

ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ηνκέα. 

3. Ζ εμέιημε ηνπ ηνκέα ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο παξνπζηάδεη δηαθπκάλζεηο, 

έρνληαο άιινηε έληνλε αλνδηθή πνξεία θαη άιινηε θζίλνπζα. 

                                                
3 Jacques Defourny, ―The Third Sector‖, 2014, Centre for Social Economy University of Liège, 

Belgium, αλαθηήζεθε απφ: http://hdl.handle.net/2268/162288 
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4. Οη ξπζκνί αλάπηπμεο ηνπ ηνκέα κέρξη ηελ δεθαεηία ηνπ 1960 ήηαλ αξγνί. 

Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην γεγνλφο φηη, κνινλφηη ππάξρνπλ έληνλεο 

αληηπαξαζέζεηο γηα ηε κνξθή θαη ην ξφιν ησλ νξγαλψζεσλ ηεο θνηλσληθήο 

νηθνλνκίαο, απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1970 θαη έπεηηα νη ξπζκνί αχμεζεο ηνπο είλαη 

πνιχ πην έληνλνη
4
».  

Δηδηθφηεξα, νη επηδηψμεηο-αμίεο ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο αθνξνχλ ζηελ: 

 Σνπηθή (αμηνπνίεζε ηνπηθήο δπλακηθήο) θαη βηψζηκε αλάπηπμε   

 Κνηλσληθή θαηλνηνκία: εληνπηζκφο λέσλ θνηλσληθψλ αλαγθψλ ή παξαγσγή 

αγαζψλ θαη παξνρή ππεξεζηψλ κε ηξφπν ν νπνίνο εηζάγεη λέεο ινγηθέο 

παξαγσγήο/θαηαλάισζεο.    

 Αιιειεγγχε   

 Κνηλσληθή ελζσκάησζε: δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο θαη πξνψζεζε ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζε εππαζείο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ     

 Πξφιεςε θνηλσληθψλ αληζνηήησλ   

 Δλίζρπζε ηνπ θνηλσληθνχ ηζηνχ/ζπλνρή/αιιειεγγχε θαη ελδπλάκσζε ηνπ 

θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ: εκπηζηνζχλε   

 Αλάπηπμε δεκνθξαηηθψλ θαη ζπκκεηνρηθψλ δνκψλ   

 Πξνηεξαηφηεηα ζηα άηνκα θαη ηηο αλάγθεο ηνπο, ζηελ πνηφηεηα θαη ζηαζεξφηεηα 

ηεο εξγαζίαο έλαληη ηνπ θεθαιαίνπ/θέξδνπο  

Δπηπιένλ, ε θνηλσληθή νηθνλνκία απνζθνπεί ζηελ παξνρή βειηησκέλσλ ππεξεζηψλ κε 

ρακειφηεξν θφζηνο (Γιαβέιε, 2016).  

Όπσο αλαθέξεη ε νθία Αδάκ (2014) «ζρεκαηηθά, ε θνηλσληθή νηθνλνκία βξίζθεηαη 

ζην επίθεληξν ηεο δηάδξαζεο αλάκεζα ζην θξάηνο, ηελ αγνξά θαη ηελ θνηλφηεηα θαη, 

αληίζηνηρα, αλάκεζα ζηηο θπξίαξρεο ιεηηνπξγηθέο ηνπο αξρέο, δειαδή ηελ αγνξαία, ηε 

κε αγνξαία θαη ηε κε ρξεκαηηθή νηθνλνκία. Ζ ζέζε ηεο ζην επίθεληξν απηήο ηεο 

δηάδξαζεο εμεγεί ηε κνλαδηθφηεηά ηεο (δελ αλάγεηαη απνθιεηζηηθά ζε θαλέλαλ απφ 

ηνπο άιινπο ηνκείο), ηε δπζθνιία ηεο κνλνζήκαληεο πνιηηηθήο ηεο νξηνζέηεζεο (κηα 

θνηλσληθή επηρείξεζε κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί απφ θηιειεχζεξνπο σο απφπεηξα 

επίιπζεο θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ ζην πιαίζην ηεο αγνξάο αιιά θαη απφ 

αληηθαπηηαιηζηέο σο απηφλνκε παξέκβαζε ησλ απφ ηα θάησ), θαζψο θαη ηελ 

                                                
4  David C. Hammack, «Introduction: Growth, Transformation, and Quiet Revolution in the 

Nonprofit Sector Over Two Centuries», Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, Volume 30, Number 

2, Ηνχληνο 2001, ζει. 157-173. 
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πνιιαπιφηεηα ησλ πξνθιήζεσλ πνπ αληηκεησπίδεη (αληαγσληζκφο ζηελ αγνξά, ηήξεζε 

ππνρξεψζεσλ απέλαληη ζην θξάηνο, δηαηήξεζε θνηλνηηθψλ δεζκψλ θαη ζρέζεσλ). Δλ 

θαηαθιείδη, ε ζέζε ηεο Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο απνηειεί ηαπηφρξνλα ηε δχλακε θαη 

ηελ αδπλακία ηεο.» 

Δηθόλα 1.1.1:  

Η ζέζε ηεο Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο ζην επηρεηξεκαηηθό νηθνζύζηεκα  

 

Πεγή: Pestoff (2004)5 

χκθσλα κε ηνλ Rimke (2000), νη νξγαλψζεηο ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο απνηεινχλ 

πεγέο θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ, νη νπνίεο κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηε ζεζκνπνίεζε 

αμηψλ κεηαμχ ηνπ αηφκνπ θαη ησλ ππνινίπσλ ζεζκψλ ηεο θνηλσλίαο, ελψ πξνσζνχλ 

επηκέξνπο θνηλσληθέο αμίεο.
6
 

Ζ Κνηλσληθή Οηθνλνκία, επνκέλσο δελ πξνζαλαηνιίδεηαη ζε πξαθηηθέο πνπ 

πξνζβιέπνπλ ζηελ αχμεζε ελφο θεθαιαίνπ, πνπ ην ίδην γελλά θεθάιαην. ηφρνο ηεο δελ 

είλαη λα δεκηνπξγεί νηθνλνκηθή ππεξαμία γηα λα ηε κεηαηξέπεη ζε θεθάιαην, αιιά λα 

πξνθαιεί θνηλσληθή ππεξαμία ράξε ζε κία θαιή δηαρείξηζε ηεο νηθνλνκίαο (Γ. 

Καζζαβέηεο, 2013)
7
. 

 

                                                
5  Όπσο απνηππψλεηαη ζην «Οδεγφο Γεκηνπξγίαο Κνηλσληθψλ Δπηρεηξήζεσλ», νθία Αδάκ,  

(2014), Θεζζαινλίθε: Ίδξπκα Υάηλξηρ Μπει Διιάδαο. 
6  ηξαβνζθνχθεο, Θ. & Γεψξκαο, Κ. (2013), «Κνηλσληθή Οηθνλνκία & Κνηλσληθή 

Δπηρεηξεκαηηθόηεηα», ζει.151 ζην Κ. Γεψξκαο (Δπηκ.) «Κνηλσληθή Οηθνλνκία: Θεσξία, Δκπεηξία, θαη 

Πξννπηηθέο». Αζήλα: Δλαιιαθηηθέο Δθδφζεηο, ζεηξά Γνθίκην 20 
7 Γεκνζζέλεο Καζζαβέηεο (2013), «Η θνηλσληθή επηρεηξεκαηηθόηεηα ζηελ Διιάδα» ζει.45 φπσο 

αλσηέξσ 
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1.2. Κνηλσληθή Δπηρεηξεκαηηθόηεηα 

1.2.1 Οξηζκνί 

Όπσο αλαθέξνπλ νη Jacques Defourny θαη Marthe Nyssens (2012) «ηελ Δπξψπε, ε 

έλλνηα ηεο θνηλσληθήο επηρείξεζεο έθαλε ηελ πξψηε ηεο εκθάληζε ζηηο πξψηεο αξρέο 

ηνπ 1990, ζηελ θαξδηά ηνπ ηξίηνπ ηνκέα. χκθσλα κε κηα επξσπατθή παξάδνζε (Evers 

θαη Laville 2004), ν ηξίηνο ηνκέαο ζπγθεληξψλεη ζπλεηαηξηζκνχο, ελψζεηο, ηακεία 

αιιειαζθάιηζεο θαη, κε απμαλφκελε ζπρλφηεηα, ηδξχκαηα - ή, κε άιια ιφγηα, φινπο 

ηνπο κε-θεξδνζθνπηθνχο ηδησηηθνχο νξγαληζκνχο, φπσο έλαο ηξίηνο ηνκέαο 

επνλνκάδεηαη «θνηλσληθή νηθνλνκία» ζε νξηζκέλεο επξσπατθέο ρψξεο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ε ψζεζε δφζεθε, αξρηθά ζηελ Ηηαιία, κηαο θαη ήηαλ ζηελά ζπλδεδεκέλε 

κε ην ζπλεηαηξηζηηθφ θίλεκα: ην 1991, ην ηηαιηθφ θνηλνβνχιην ςήθηζε έλα λφκν γηα ηε 

δεκηνπξγία κηαο ζπγθεθξηκέλεο λνκηθήο κνξθήο «θνηλσληθψλ ζπλεηαηξηζκψλ» νη 

νπνίνη ζεκείσζαλ εμαηξεηηθή αλάπηπμε. Ζ έλλνηα ηεο θνηλσληθήο επηρείξεζεο, πνπ 

πεξηιακβάλεη θνηλσληθνχο ζπλεηαηξηζκνχο, σο έλα κνληέιν κεηαμχ άιισλ, δελ 

αληαγσλίδεηαη θαζφινπ ηελ έλλνηα ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο. Μάιινλ, βνεζά ζηελ 

αλαγλψξηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο δπλακηθήο πνπ ππάξρεη ζηελ εξγαζία ζην επίθεληξν 

ηνπ ηξίηνπ ηνκέα, ζην πιαίζην ησλ δηαθφξσλ επξσπατθψλ θνηλσληθν-νηθνλνκηθψλ 

πιαηζίσλ»
 8

.  

Ζ  Δπξσπατθή Δπηηξνπή νξίδεη ηελ «θνηλσληθή επηρείξεζε» σο έλα θνξέα ηεο 

θνηλσληθήο νηθνλνκίαο, «ηνπ νπνίνπ πξσηαξρηθφο ζηφρνο είλαη φρη ε δεκηνπξγία 

θεξδψλ γηα ηνπο ηδηνθηήηεο ή ηνπο εηαίξνπο ηεο, αιιά ε χπαξμε ζεηηθνχ θνηλσληθνχ 

αληίθηππνπ. Γξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ αγνξά παξέρνληαο αγαζά θαη ππεξεζίεο κε 

επηρεηξεκαηηθφ θαη θαηλνηφκν ηξφπν, θαη ρξεζηκνπνηεί ηα θέξδε θπξίσο γηα 

θνηλσληθνχο ζθνπνχο. Τπφθεηηαη ζε ππεχζπλε θαη δηαθαλή δηαρείξηζε, ηδίσο 

ελζαξξχλνληαο ηε ζπκκεηνρή εξγαδνκέλσλ, θαηαλαισηψλ θαη παξαγφλησλ πνπ 

επεξεάδνληαη απφ ηηο εκπνξηθέο ηεο δξαζηεξηφηεηεο»
 
(European Commission, 2011)

9
.  

O J. Gregory Dee (1998/2001), ζεσξεί φηη ε ηδέα ηεο «θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο» 

έρεη ρηππήζεη κηα επαίζζεηε ρνξδή. πλδπάδεη ην πάζνο κηαο θνηλσληθήο απνζηνιήο κε 

                                                
8 Jacques Defourny Marthe Nyssens «The EMES approach of social enterprise in a comparative 

perspective», WP no. 12/03, EMES European Research Network asbl 2012, αλαθηήζεθε απφ: 

http://www.emes.net/site/wp-content/uploads/EMES-WP-12-03_Defourny-Nyssens.pdf 
9 EC ―Social Business Initiative‖, Brussels, 25.10.2011 COM(2011) 682 final. Αλαθηήζεθε ζηηο  

24/5/2016 απφ http://ec.europa.eu/internal_market/social_business/docs/COM2011_682_en.pdf 
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κηα εηθφλα ησλ επηρεηξήζεσλ, πνπ πεξηιακβάλνπλ ζηνηρεία φπσο ε πεηζαξρία, ε 

θαηλνηνκία, θαη ε απνθαζηζηηθφηεηα. Οη θνηλσληθνί επηρεηξεκαηίεο απνηεινχλ έλα 

αθφκε είδνο ζην γέλνο ησλ επηρεηξεκαηηψλ. Πξφθεηηαη γηα επηρεηξεκαηίεο κε θνηλσληθή 

απνζηνιή. Χζηφζν, εμαηηίαο απηήο ηεο απνζηνιήο, αληηκεησπίδνπλ θάπνηεο δηαθξηηηθέο 

πξνθιήζεηο θαη θάζε νξηζκφο γη‘ απηνχο ζα πξέπεη λα ηηο αληηθαηνπηξίδεη. Γηα ηνπο 

θνηλσληθνχο επηρεηξεκαηίεο ε θνηλσληθή απνζηνιή είλαη ξεηή θαη θεληξηθή. Απηφ, 

πξνθαλψο επεξεάδεη ην πψο αληηιακβάλνληαη θαη αμηνινγνχλ ηηο επθαηξίεο. Ο 

αληίθηππνο ηεο απνζηνιήο ηνπο γίλεηαη ην θεληξηθφ θξηηήξην, φρη ε δεκηνπξγία πινχηνπ. 

Γηα ηνπο θνηλσληθνχο επηρεηξεκαηίεο, ην θέξδνο είλαη απιψο έλα κέζν γηα ηελ επίηεπμε 

ηνπ ζθνπνχ. Γηα ηνπο εκπνξηθνχο επηρεηξεκαηίεο, ε δεκηνπξγία πινχηνπ είλαη έλαο 

ηξφπνο κέηξεζεο ηεο δεκηνπξγίαο αμίαο. Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη νη εκπνξηθνί 

επηρεηξεκαηίεο, ππφθεηληαη ζηελ πεηζαξρία ηεο αγνξάο, ε νπνία θαζνξίδεη ζε κεγάιν 

βαζκφ εάλ δεκηνπξγνχλ αμία. Αλ δελ ζηξέςνπλ ηνπο πφξνπο ζε πην παξαγσγηθέο θαη 

πξνζνδνθφξεο νηθνλνκηθά ρξήζεηο, ηείλνπλ λα δηαθφπηνπλ ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπο. 

Όπσο δηεπθξηλίδεη ν J. Gregory Dee αλαθνξηθά κε ηνλ νξηζκφ πνπ δίλεη ν ίδηνο γηα ηνλ 

θνηλσληθό επηρεηξεκαηία: «ν αθόινπζνο νξηζκόο ζπλδπάδεη κηα έκθαζε ζηελ πεηζαξρία 

θαη ηελ ππεπζπλόηεηα καδί κε ηηο έλλνηεο ηεο δεκηνπξγίαο αμίαο, παξκέλε από ηνλ Jean-

Baptiste Say, ηεο θαηλνηνκίαο θαη ησλ παξαγόλησλ ηεο αιιαγήο, από ηνλ Joseph 

Schumpeter, ηεο επηδίσμεο ηεο επθαηξίαο, από ηνλ Peter Drucker θαη ηεο 

επηλνεηηθόηεηαο, από ηνλ Howard Stevenson. Δλ ζπληνκία ν νξηζκόο απηόο κπνξεί λα 

αλαθέξεηαη σο αθνινύζσο: 

Οη θνηλσληθνί επηρεηξεκαηίεο παίδνπλ ην ξόιν ησλ παξαγόλησλ αιιαγήο ζηνλ θνηλσληθό 

ηνκέα, κε: 

 ηελ πηνζέηεζε κηαο απνζηνιήο γηα λα δεκηνπξγήζνπλ θαη λα δηαηεξήζνπλ 

θνηλσληθή αμία (όρη κόλν ηδησηηθή αμία) 

 ηελ αλαγλώξηζε θαη αδηάθνπε επηδίσμε λέσλ επθαηξηώλ πνπ ππεξεηνύλ ηελ 

απνζηνιή 

 ηε δέζκεπζε ζε κηα δηαδηθαζία ζπλερνύο θαηλνηνκίαο, πξνζαξκνγήο θαη κάζεζεο 

 ηελ ηνικεξή δξάζε, ρσξίο πεξηνξηζκνύο από ηνπο δηαζέζηκνπο πόξνπο, θαη 

 ηελ επίδεημε απμεκέλεο ινγνδνζίαο ζηηο πεξηθέξεηεο πνπ εμππεξεηνύληαη γηα ηα 

απνηειέζκαηα πνπ δεκηνπξγνύληαη.». 

Οη Glaveli N. & Geormas K. (2016), αλαθέξνληαη ζηε δηάθξηζε ησλ θνηλσληθψλ 

επηρεηξήζεσλ ζε ζρέζε, αθελφο κε ηηο παξαδνζηαθέο νξγαλψζεηο θαη αξθεηέο λνκηθέο 
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κνξθέο ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο, αθεηέξνπ κε ηηο ζπκβαηηθέο επηρεηξήζεηο ηεο 

αξέλαο ηεο αγνξάο. Έηζη, πξνζδίδνπλ ηελ νπζηαζηηθή δηάθξηζε ηεο θνηλσληθήο 

επηρείξεζεο:  

1. απφ ηνπο παξαδνζηαθνχο κε-θεξδνζθνπηθνχο νξγαληζκνχο ζην γεγνλφο, φηη ε 

πξψηε εκπεξηέρεη ηνλ φξν "επηρείξεζε", πνπ ζεκαίλεη φηη νη θνηλσληθέο 

επηρεηξήζεηο είλαη πξνζνδνθφξεο επηρεηξήζεηο πνπ ζηνρεχνπλ ζην λα θεξδίδνπλ 

έλα ζεκαληηθφ κέξνο ησλ εζφδσλ ηνπο κέζσ ζπλαιιαγψλ (ηφζν ηνπ ηδησηηθνχ 

φζν θαη ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα), αληί λα βαζίδνληαη ζε επηρνξεγήζεηο ή δσξεέο. 

Δπηπιένλ, επηδηψθνπλ ηφζν ηελ νηθνλνκηθή, φζν θαη ηελ θνηλσληθή απφδνζε 

ησλ επελδχζεψλ ηνπο, φκσο φρη γηα ην θέξδνο αιιά γηα θνηλσληθφ φθεινο.  

2. απφ ηηο ζπκβαηηθέο επηρεηξήζεηο ζην γεγνλφο, φηη, παξά ηελ επηρεηξεκαηηθή 

θχζε ηνπο, νη θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο έρνπλ έλαλ πξσηαξρηθφ θνηλσληθφ ζθνπφ 

ηνλ νπνίνλ πξνζπαζνχλ λα επηηχρνπλ κε έλα ζηαζεξφ, ζπλερή θαη νηθνλνκηθά 

βηψζηκν ηξφπν.   

Οη Roper θαη Cheney (2005), πξνβάιινπλ ηξεηο ηχπνπο θνηλσληθήο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο κε έκθαζε ζηελ ηδηνθηεζία ηεο επηρείξεζεο:  

1. ηδησηηθή θνηλσληθή επηρεηξεκαηηθόηεηα (private social entrepreneurship), 

δειαδή ηδησηηθέο πξσηνβνπιίεο γηα ηελ αλαθνχθηζε θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ 

κε ζθνπφ ην θέξδνο θαη ηε δεκηνπξγία θαηλνηνκηψλ  

2. θνηλσληθή επηρεηξεκαηηθόηεηα κε επίηεπμεο θέξδνπο (social 

entrepreneurship in the not-for-profit sector)   

3. θνηλσληθή επηρεηξεκαηηθόηεηα ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα (public-sector social 

entrepreneurship), δειαδή πξσηνβνπιίεο ησλ δεκφζησλ νξγαληζκψλ γηα ηελ 

επίιπζε θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ. (Γιαβέιε, 2016) 

Σν Δπξσπατθφ Γίθηπν Έξεπλαο EMES
10

 αλάπηπμε ηα πξψηα ζεσξεηηθά θαη εκπεηξηθά 

νξφζεκα ηεο αλάιπζεο ησλ θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ. Ζ πξνζέγγηζε EMES 

πξνέξρεηαη απφ εθηελή δηάινγν κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ επηζηεκνληθψλ θιάδσλ 

(νηθνλνκία, θνηλσληνινγία, πνιηηηθή επηζηήκε θαη δηαρείξηζεο), θαζψο θαη κεηαμχ ησλ 

δηαθφξσλ εζληθψλ παξαδφζεσλ θαη νξίδεη ηξία ζχλνια δεηθηψλ γηα ηξεηο δηαθνξεηηθέο 

δηαζηάζεηο. Οη δείθηεο απηνί απνηεινχλ έλα εξγαιείν, πνπ ιεηηνπξγεί ζαλ ππμίδα γηα 

                                                
10 European Network of Social Economy, (1996): http://emes.net/ 
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ηνπο αλαιπηέο θαη παξνπζηάδνληαη ζε δχν ππνζχλνια: κηα ιίζηα κε ηέζζεξηο 

νηθνλνκηθνχο δείθηεο θαη κηα ιίζηα κε πέληε θνηλσληθνχο δείθηεο: 

α) νηθνλνκηθά θξηηήξηα:  

1. ζπλερήο νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα  

2. πςειφο βαζκφο απηνλνκίαο  

3. αλάιεςε ξίζθνπ  

4. ακεηβφκελε εξγαζία  

β) θνηλσληθά θξηηήξηα:  

1. ζηφρνο ην φθεινο ζηελ θνηλφηεηα/νκάδα  

2. ζπιινγηθή δηάζηαζε  

3. ζπκκεηνρή ζηηο απνθάζεηο ε νπνία δελ θαζνξίδεηαη απφ ηε ζπλεηζθνξά 

θεθαιαίνπ 

4. πνιπεηαηξηθφηεηα  

5. πεξηνξηζκέλε δηαλνκή θεξδψλ 

Ζ Αδάκ (2014), αλαθέξεη φηη ε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα απνηειεί έλα θαζνξηζηηθφ 

ζηνηρείν δηαθνξνπνίεζεο ησλ θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ. Βάζεη ηνπ ραξαθηήξα ησλ 

παξαγσγηθψλ ηνπο δξαζηεξηνηήησλ, δηαθνξνπνηνχληαη απφ άιιεο επηρεηξήζεηο ηνπ 

ηδησηηθνχ θεξδνζθνπηθνχ ηνκέα, απφ επηρεηξήζεηο ηεο θνηλσληθήο/αιιειέγγπαο 

νηθνλνκίαο (π.ρ. ζπλεηαηξηζκφο) ή άιιεο δξάζεηο θνηλσληθήο αιιειεγγχεο. Οη 

θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο δηαθξίλνληαη σο πξνο ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο 

απφ ηα εμήο:  

 Παξάγνπλ θνηλσληθή σθέιεηα, δειαδή επηδηψθνπλ λα αληαπνθξηζνχλ ζε 

θνηλσληθέο αλάγθεο πνπ ζπλήζσο δελ ηθαλνπνηνχληαη επαξθψο είηε απφ ην 

δεκφζην, είηε απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. 

 Παξάγνπλ θνηλσληθή θαηλνηνκία, κε ηελ έλλνηα φηη εληνπίδνπλ λέεο θνηλσληθέο 

αλάγθεο ή εηζάγνπλ λέεο πξσηφηππεο ππεξεζίεο 

 πκβάιινπλ ζηε δεκηνπξγία θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο, παξέρνληαο γηα 

παξάδεηγκα αγαζά θαη ππεξεζίεο ζε ηηκέο πξνζηηέο ζηηο νηθνλνκηθά αζζελέζηεξεο 

νκάδεο.  

 Γεκηνπξγνχλ ζέζεηο εξγαζίαο θαη ζπκβάινπλ ζηελ επαγγεικαηηθή έληαμε 

αηφκσλ εππαζψλ θνηλσληθά νκάδσλ. 
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Όπσο αλαθέξεη ε ίδηα, «Απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά,  αθελφο ζπγθξνηνχλ ηελ ηδηαίηεξε 

ηαπηφηεηα ησλ θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ, αθεηέξνπ ζέηνπλ λέεο πξνθιήζεηο, θαζψο 

απαηηνχλ πξνζήισζε ζε πνιιαπιέο ζηνρεχζεηο.» 
11

 

Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζεσξεί φηη «ε ηθαλφηεηα εληνπηζµνχ ησλ αλαδπφµελσλ 

αλαγθψλ θαη αλάπηπμεο θαηάιιεισλ απαληήζεσλ νθείιεηαη θαηά µεγάιν µέξνο ζηελ 

χπαξμε πνιιψλ ελδηαθεξφκελσλ µεξψλ, εληφο ησλ ελ ιφγσ νξγαληζµψλ, ζηε 

δηαθπβέξλεζε ησλ νπνίσλ ζπρλά ζπκκεηέρνπλ εξγαδφκελνη, πειάηεο θαη εζεινληέο, 

δηαζθαιίδνληαο φηη νη λέεο ππεξεζίεο πνπ αλαπηχζζνληαη θαη παξέρνληαη είλαη 

εγγχηεξα ζηηο αλάγθεο ησλ ηνπηθψλ θνηλνηήησλ (……). 

Ζ ηθαλφηεηα αληαπφθξηζεο ησλ θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ ζηηο αλαδπφµελεο αλάγθεο 

µπνξεί ζε κεγάιν βαζµφ λα ζπλνςηζηεί ζηελ έλλνηα ηεο θνηλσληθήο θαηλνηνµίαο, ε 

νπνία γίλεηαη φιν θαη πην δεµνθηιήο ηα ηειεπηαία ρξφληα. Λφγσ ηεο εγγχηεηάο ηνπο 

ζηνπο ρξήζηεο θαη ην ηνπηθφ πεξηβάιινλ, νη θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο βξίζθνληαη ζε 

θνµβηθή ζέζε ψζηε λα αθνπγθξάδνληαη ηηο αλαδπφµελεο θνηλσληθέο αλάγθεο θαη λα 

αλαπηχζζνπλ θαηλνηφµεο απαληήζεηο ζε απηέο. Ζ θνηλσληθή απνζηνιή απηψλ ησλ 

νξγαληζµψλ, ζε ζπλδπαζµφ µε ηελ επηρεηξεµαηηθή ηνπο θχζε, δηαζθαιίδεη φηη νη 

θαηλνηνµίεο ζηηο νπνίεο ζπµµεηέρνπλ ζηνρεχνπλ ζηελ αληηµεηψπηζε θνηλσληθψλ 

πξνβιεµάησλ. Ηζηνξηθά, ππεξεζίεο πνπ έρνπλ πιένλ ελζσµαησζεί ζην ζχζηεµα 

πξφλνηαο απνηεινχλ παξαδείγµαηα πξσηνβνπιηψλ θνηλσληθήο θαηλνηνµίαο πνπ 

γελλήζεθαλ ζην ρψξν ηεο θνηλσληθήο νηθνλνµίαο.»
12

 

1.2.2 Ο Ρόινο – πκβνιή ησλ Κνηλσληθώλ Δπηρεηξήζεσλ ζηελ Σνπηθή Βηώζηκε 

Αλάπηπμε    

Πφζν ζεκαληηθφο είλαη ν ξφινο ησλ θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ ζην ηνπηθφ 

θνηλσληθννηθνλνκηθφ νηθνζχζηεκα; Μπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ζεηηθά ζηελ ηνπηθή 

αλάπηπμε; Πνηνο είλαη ν θνηλσληθφο ηνπο ξφινο θαη ν αληίθηππνο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο 

ζηελ πνηφηεηα ηεο ηνπηθήο βηψζηκεο αλάπηπμεο;  

                                                
11 Αδάκ νθία, «Οδεγόο Γεκηνπξγίαο Κνηλσληθώλ Δπηρεηξήζεσλ», ζ.25, Θεζζαινλίθε, 2014, 

Δθδ.: Ίδξπκα Υάηλξηρ Μπει Διιάδαο 
12 Δπξσπατθή Δπηηξνπή, «Κνηλσληθή Οηθνλνµία θαη Κνηλσληθή Δπηρεηξεµαηηθφηεηα – Οδεγφο γηα ηελ 

Κνηλσληθή Δπξψπε» – Σεχρνο 4, Λνπμεµβνχξγν: Γξαθείν Δθδφζεσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, 2013, φπσο 
αλαθηήζεθε απφ: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=el&pubId=7523 
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Όπσο αλαθέξνπλ νη Carlo Borzaga and Ermanno Tortia (2008), ε θχζε ησλ θνηλσληθψλ 

επηρεηξήζεσλ ραξαθηεξίδεηαη ζεζκηθά απφ ηελ παξνπζία ελφο ξεηνχ θνηλσληθνχ 

ζθνπνχ, ηε ζπκκεηνρηθή δηαθπβέξλεζε ησλ εκπιεθφκελσλ κεξψλ, ηνλ κε 

θεξδνζθνπηθφ πεξηνξηζκφ θαη ην θιείδσκα ηνπ θεθαιαίνπ (asset lock) ηεο επηρείξεζεο. 

Πξφθεηηαη γηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία, ηα νπνία ζπκβάιινπλ ζηελ ηνπηθή εδξαίσζε ησλ 

θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ζε κηα «απφ θάησ πξνο ηα πάλσ» (bottom-up)  

πξνζέγγηζε ζηελ αλάπηπμε.  

χκθσλα κε ηνπο αλσηέξσ, νη θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο, ζηηο πεξηζζφηεξεο Δπξσπατθέο 

ρψξεο, αιιά θαη ζε θάπνηεο ρψξεο ηεο Ακεξηθήο, βνεζνχλ ζην λα «γεκίζεη» ην θελφ 

πνπ άθεζαλ, απφ ηε κηα ε αληθαλφηεηα ηνπ δεκνζίνπ ζπζηήκαηνο πξφλνηαο λα θαιχςεη 

φιεο ηηο αλάγθεο γηα θνηλσληθέο ππεξεζίεο, θαη απφ ηελ άιιε, ε απξνζπκία θαη ε 

έιιεηςε ελδηαθέξνληνο ησλ θεξδνζθνπηθψλ επηρεηξήζεσλ λα εηζάγνπλ ιηγφηεξν 

επηθεξδείο δξαζηεξηφηεηεο. Ζ ζπγθεθξηκέλε δηαζχλδεζε κεηαμχ ησλ θνηλσληθψλ 

επηρεηξήζεσλ θαη ηεο ηνπηθήο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο δηαθξίλεηαη, κφλν φηαλ 

ιακβάλνληαη ππφςε δηαθνξεηηθέο πηπρέο ηεο αλάπηπμεο, νη νπνίεο ππνηηκνχληαη απφ 

ηελ νηθνλνκηθή ζεσξία. Οη ζεσξίεο ηεο αλάπηπμεο κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ ζε δχν 

θαηεπζχλζεηο. Ζ πξψηε αλαδεηά εμσγελείο επεμεγεκαηηθνχο παξάγνληεο ηεο 

αλάπηπμεο, φπσο άκεζεο μέλεο επελδχζεηο, κεηαβηβάζεηο θεθαιαίνπ, δεκφζηεο 

παξεκβάζεηο, δηάρπζε ηεο θαηλνηνκίαο θαη ππνδνκέο. Σν δεχηεξν ξεχκα, αληίζεηα 

εζηηάδεη ζε ελδνγελείο παξάγνληεο αλάπηπμεο, φπσο ην θνηλσληθφ θεθάιαην, ηελ 

αμηνπνίεζε ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ θαη άιισλ πφξσλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζε 

ηνπηθφ επίπεδν, καδί κε ηηο πνιηηηζκηθά εδξαησκέλεο παξαδνζηαθέο ηέρλεο.  

Ζ ζεκαζία ηνπ ξφινπ ησλ θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ ζηελ ηνπηθή αλάπηπμε 

απνδεηθλχεηαη: α) απφ ηελ αληηζηνίρηζε ηεο αλάπηπμήο ηνπο κε ηελ απμαλφκελε δήηεζε 

ππεξεζηψλ κε ραξαθηήξα δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, θαη ζπρλά κε κηα ηζρπξή πξνζσπηθή 

θαη ζρεζηαθή ρξνηά. ην πιαίζην απηφ, νη θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο είλαη ζε ζέζε λα 

θνηλσληθνπνηήζνπλ ηνπο πφξνπο γηα ηελ παξαγσγή ησλ νηνλεί δεκνζίσλ θαη πνηνηηθψλ 

αγαζψλ, λα μεπεξάζνπλ ηηο αηέιεηεο ηεο αγνξάο θαη ηεο ζχκβαζεο. Σν πιήζνο ησλ 

δηαθνξεηηθψλ ελδηαθεξφκελσλ/εκπιεθφκελσλ κεξψλ (multi-stakeholdership) απνηειεί 

έλα αλαδπφκελν ραξαθηεξηζηηθφ ησλ θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ απνξξέεη απφ ηελ 

αλάγθε λα μεπεξαζηνχλ νη αηέιεηεο ηεο αγνξάο κέζσ πξαθηηθψλ ζπκκεηνρήο. Απηά ηα 

ζεζκηθά ραξαθηεξηζηηθά απνηεινχλ ηε βάζε ηεο εδξαίσζήο ηνπο, ε νπνία είλαη επλντθή 
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γηα ηελ ηνπηθή αλάπηπμε. Σν δίθηπν ησλ πξνζσπηθψλ ζρέζεσλ κπνξεί λα ελζσκαησζεί 

κε κεραληζκνχο ζπκκεηνρήο ζε επίπεδν δηαθπβέξλεζεο, ελψ ην θνηλσληθνπνηεκέλν 

θεθάιαην κπνξεί λα ππνζηεξίμεη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ θνηλσληθψλ αλαγθψλ, παξά ηελ 

παξνπζία ζεκαληηθψλ εμσγελψλ παξαγφλησλ θαη ινηπψλ αηειεηψλ ηεο αγνξάο.  β) 

Μέζα απφ ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ, νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο νπνίεο έρνπλ ηνπηθφ 

ραξαθηήξα, απφ ηνλ άκεζν αληίθηππν πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ απμεκέλε παξνρή θαη ηηο 

ρακειφηεξεο ηηκέο, κέζα απφ ηελ θαηαλνκή ησλ πφξσλ ζηηο εππαζείο θνηλσληθέο 

νκάδεο, απφ ηελ έκκεζε δηάδνζε ζεηηθψλ εμσηεξηθνηήησλ θαη ηελ ζπζζψξεπζε 

θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ. Δμαηηίαο απηψλ ησλ ζηνηρείσλ, νη θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο 

αλακέλεηαη λα θάλνπλ θαιχηεξε ρξήζε ηνπ δεκφζηνπ ρξήκαηνο, θαζψο θαη ησλ 

αλεθκεηάιιεπησλ πφξσλ ζε ηνπηθφ επίπεδν, ζε ζρέζε κε ηηο ζπκβαηηθέο θεξδνζθνπηθέο 

θαη ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. γ) Ζ ζπκβνιή ησλ θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ 

ζηελ ελίζρπζε ηνπ ηνπηθνχ ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο πξφλνηαο αλακέλεηαη κέζσ ηεο 

αχμεζεο ηεο παξνρήο νηνλεί δεκνζίσλ αγαζψλ, απμάλνληαο έηζη ηελ απαζρφιεζε θαη 

ηελ παξαγσγή.  

Ζ ηθαλνπνίεζε ησλ ηνπηθψλ αλαγθψλ, ε εθπιήξσζε ησλ πξνζδνθηψλ, θαη ε δηαθάλεηα 

ζηε δηαδηθαζία ιήςεο ησλ απνθάζεσλ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθά, αλ φρη πην ζεκαληηθά 

θαη απφ ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα (Tyler and Blaster, 2000, 2003)
13

.  

     

1.3 Η Κνηλσληθή Δπηρεηξεκαηηθόηεηα ζηελ Διιάδα 

1.3.1 ηξαηεγηθό ρέδην γηα ηελ αλάπηπμε ηεο Κνηλσληθήο θαη Οηθνλνκηθήο 

Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο θαη ησλ Κνηλσληθώλ Δπηρεηξήζεσλ 

Ζ  Γεληθή Γξακκαηεία Γηαρείξηζεο Κνηλνηηθψλ Πφξσλ θαη ε Δηδηθή ππεξεζία γηα ηελ 

Κνηλσληθή Έληαμε θαη ηελ Κνηλσληθή Οηθνλνκία (ΔΤΚΔΚΟ), ην 2013 (κεηά ηε 

ζέζπηζε ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο ησλ θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ κε ην 

Ν.4019/11) εθπφλεζαλ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη ηε ζπκβνιή 

ειιήλσλ θαη μέλσλ εκπεηξνγλσκφλσλ ην ηξαηεγηθφ ρέδην γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ 

                                                
13 Carlo Borzaga and Ermanno Tortia, SLD Working Paper 05/2008, ―Social Enterprises and 

Local Economic Development‖, p.16, University of Trento-Italy, φπσο αλαθηήζεθε απφ: 

http://webapps.unitn.it/Search/it/Web?q=Social+Enterprises+and+Local+Economic+Development&refsit

e=www.sociologia.unitn.it 
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ηνκέα ηεο Κνηλσληθήο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο κε ζθνπφ λα δεκηνπξγεζεί έλα επλντθφ 

πεξηβάιινλ γηα ηελ αλάπηπμε ησλ Κνηλ..Δπ.
14

   

Σν ηξαηεγηθφ ρέδην γηα ηελ Αλάπηπμε ηνπ Σνκέα ηεο Κνηλσληθήο 

Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο, απνζθνπεί ζηελ αμηνπνίεζε ηνπ ηνκέα ηεο Κνηλσληθήο 

Οηθνλνκίαο σο έλα ζεκαληηθφ κέζν γηα ηελ ππνζηήξημε πξνζπαζεηψλ πνπ αθνξνχλ 

ζηελ θνηλσληθή έληαμε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο, ζηελ πξνψζεζε ηεο 

απαζρφιεζεο, ηεο ελζσκάησζεο θαη ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. εκαληηθφ ξφιν κπνξεί 

λα έρεη ζηελ αλάπηπμε ηεο θαηλνηνκίαο, κέζα απφ ηε δπλαηφηεηά ηνπ λα ζπλδπάδεη ηελ 

θεξδνθνξία κε ηελ αιιειεγγχε, ηελ δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο, ηελ ελίζρπζε 

ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο, ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ θαη ελ γέλεη ηελ αλάπηπμε 

κίαο νηθνλνκίαο κε δεκνθξαηηθέο αμίεο, ηνπνζεηψληαο ζε πξψην ξφιν ηνλ άλζξσπν.   

Ο δεκφζηνο ηνκέαο ζε επξσπατθφ επίπεδν έρεη αληαπνθξηζεί ζηα παξαπάλσ 

ζεζκνζεηψληαο ην λνκηθφ πιαίζην γηα ηελ αλάπηπμε ηεο Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο. 

Δπηπιένλ, νη Αξρέο κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ θνκβηθφ παξάγνληα ζηελ αλάπηπμε ηνπ 

ζεζκνχ, παξέρνληαο ηεο απαξαίηεηε ζηήξημε αιιά θαη κέζα απφ ζρήκαηα ζπλεξγαζίαο 

κε ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, ηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ, ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαη 

θνηλσληθνχο θαη εξεπλεηηθνχο θνξείο. Μέζα απφ ηέηνηα ζπλεξγαηηθά ζρήκαηα, πέξα 

απφ ηελ θηλεηνπνίεζε δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ πφξσλ, θηλεηνπνηνχληαη πξνο φθεινο 

ηεο θνηλσλίαο θαη άπινη πφξνη φπσο ε γλψζε, ην θνηλσληθφ θεθάιαην θαη ε 

λνκηκφηεηα
15

. 

ην πιαίζην εθπφλεζεο ηνπ ελ ιφγσ ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ, απφ ηελ εμέηαζε ηεο 

ειιεληθήο πξαγκαηηθφηεηαο έρνπλ εληνπηζηεί εκπφδηα ηα νπνία πεξηνξίδνπλ ηε 

δεκηνπξγία ελφο επλντθνχ πεξηβάιινληνο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ Κνηλσληθψλ 

πλεηαηξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ (Κνηλ..Δπ.): 

 Έιιεηςε θαηάιιεισλ θαη πξνζβάζηκσλ ππεξεζηψλ ζηήξημεο ησλ Κνηλσληθψλ 

Δπηρεηξεκαηηψλ  

 Έιιεηςε εμεηδηθεπκέλσλ πξνγξακκάησλ επηρνξήγεζεο γηα ηελ έλαξμε 

ιεηηνπξγίαο ησλ Κνηλ..Eπ.  

                                                
14  «Δζληθφ Πξφγξακκα Μεηαξξπζκίζεσλ, 2015», ζει. 56, φπσο αλαθηήζεθε απφ: 

http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2015/nrp2015_greece_el.pdf 
15 «ηξαηεγηθφ ρέδην γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ηνκέα ηεο Κνηλσληθήο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο», Αζήλα, 

Φεβξνπάξηνο 2013, αλαθηήζεθε απφ: https://dasta.auth.gr/uploaded_files/635006205493669775.pdf 
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 Γπζκελέο νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ γηα ηελ αλάπηπμε ρξεκαηνδνηηθψλ εξγαιείσλ 

ππνζηήξημεο ησλ Κνηλ..Eπ.  

 Γηνηθεηηθά θαη άιια εκπφδηα ζηελ αλάπηπμε ηεο Κνηλσληθήο 

Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο  

 Μηθξή αλαγλσξηζηκφηεηα ηνπ λένπ ζεζκνχ θαη ηεο αμίαο ηεο θνηλσληθήο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο  

Οη δξάζεηο ηνπ ηξαηεγηθνχ ρεδίνπ απνζθνπνχλ ζηελ άξζε ησλ παξαπάλσ εκπνδίσλ 

θαη ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ αθνξνχλ: ζηε δηακφξθσζε ελφο πιαηζίνπ 

ππνζηήξημεο θαη αλάπηπμεο ησλ Κνηλ..Eπ., ζηελ παξνρή ησλ απαξαίηεησλ θεθαιαίσλ 

εθθίλεζεο γηα ηελ ζηήξημε ησλ Κνηλ..Eπ. ζηα πξψηα ηνπο βήκαηα, ζηελ εμαζθάιηζε 

ησλ ππεξεζηψλ ρξεκαηνδνηηθήο ππνζηήξημεο ζε βξαρππξφζεζκν θαη καθξνπξφζεζκν 

νξίδνληα, κε ζθνπφ ηελ πεξαηηέξσ επέθηαζε θαη αλάπηπμε ησλ Κνηλ..Eπ. 

Σν ηξαηεγηθφ ρέδην πεξηιακβάλεη ηξεηο Άμνλεο δξάζεο: 

1. Άμνλαο δξάζεο 1: αθνξά ζηελ ππνζηήξημε ηνπ ηνκέα ηεο θνηλσληθήο 

νηθνλνκίαο ( Γεκηνπξγία ελφο Μεραληζκνχ Τπνζηήξημεο γηα ηελ αλάπηπμε 

θαη πξνψζεζε ησλ Κνηλσληθψλ πλεηαηξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ θαη άιισλ 

πξσηνβνπιηψλ Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο,  Δζληθφ Παξαηεξεηήξην γηα ηελ 

Κνηλσληθή Οηθνλνκία θαη ηελ Κνηλσληθή Δπηρεηξεκαηηθφηεηα,  Γεκηνπξγία 

Πεξηθεξεηαθψλ Μεραληζκψλ γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ Κνηλ..Δπ. ζε 

πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν,  πληνληζηηθφο Φνξέαο πνιηηηθψλ 

αλάπηπμεο ηεο Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο (ΔΤ ΚΔΚΟ)).  

2. Άμνλαο δξάζεο 2: αθνξά ζηελ νηθνλνκηθή ππνζηήξημε γηα ηελ έλαξμε 

δξαζηεξηφηεηαο ησλ Κνηλ..Eπ. ( Prestart-up Κνηλσληθψλ πλεηαηξηζηηθψλ 

Δπηρεηξήζεσλ,  Vouchers ππνζηήξημεο ησλ Κνηλ..Δπ. κε ππεξεζίεο ηχπνπ 

ζεξκνθνηηίδαο,  Καηάξηηζε εξγαδνκέλσλ ζε Κνηλ..Δπ.,  Δπηρνξήγεζε ησλ 

αξρηθψλ επηρεηξεζηαθψλ ζρεδίσλ ησλ Κνηλ..Δπ. γηα αγνξά εηαηξηθψλ κεξηδίσλ 

απφ εξγαδφκελνπο,  Δπηρνξήγεζε θεθαιαίνπ ζηε βάζε ησλ δεκηνπξγνχκελσλ 

ζέζεσλ απαζρφιεζεο).  

3. Άμνλαο δξάζεο 3: Υξεκαηνδνηηθά εξγαιεία γηα ηελ ελίζρπζε ησλ Κνηλ..Δπ  

( πκπιεξσκαηηθή επηζηξεπηέα επηρνξήγεζε,  Πξνπαξαζθεπαζηηθέο 

ελέξγεηεο γηα ηελ ζχζηαζε θνξέα κηθξνπηζηψζεσλ (Micro Finance Institution) 
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1.3.2 Μνξθέο Κνηλσληθήο Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο 

«Ζ Κνηλσληθή Οηθνλνκία, απφ ην 1844 κε ηελ ίδξπζε ηνπ πξψηνπ ζχγρξνλνπ 

ζπλεηαηξηζκνχ ηεο Ρφηζληετι, γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ησλ νηθνλνκηθά 

αλίζρπξσλ, έρεη βαζηέο ξίδεο ζε φιν ηνλ θφζκν. ήκεξα κε ηελ παγθνζκηνπνίεζε ηεο 

νηθνλνκίαο, ηελ θξίζε θαη ηελ θαηεδάθηζε ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο, πξνθαινχληαη 

νδπλεξέο επηπηψζεηο ζηε δσή ησλ πνιηηψλ, νη νπνίνη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

πξνβιεκάησλ, ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπο θαη ηελ πξνζηαζία ηνπο απφ ηηο απξφζσπεο 

δπλάκεηο ηεο παγθφζκηαο αγνξάο, «επαλεθεπξίζθνπλ» ηηο επηρεηξήζεηο θνηλσληθήο 

νηθνλνκίαο (Jeantet,1999). ηελ Δ.Δ., νη επηρεηξήζεηο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο 

(ζπλεηαηξηζκνί, ηδξχκαηα, ζχιινγνη θαη ελψζεηο θνηλσληθήο αιιειεγγχεο) απαζρνινχλ 

πάλσ απφ 11 εθ. άηνκα, πνπ αληηζηνηρεί ζην 6% ηεο ζπλνιηθήο απαζρφιεζεο. Οη ελ ιφγσ 

επηρεηξήζεηο απαληψληαη ζηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν, ζηνλ θιάδν ησλ αζθαιίζεσλ θαη ησλ 

ζπληαμηνδνηηθψλ ηακείσλ, ζηνλ θιάδν ηεο πξφιεςεο θαη ηεο πγείαο, ζηνλ ηνκέα ηεο 

θνηλσληθήο δξάζεο, ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα, ζηνλ θιάδν ηεο θαηαλάισζεο, ζηνλ ηνκέα 

ηνπ εκπνξίνπ, ζην ηνκέα ηεο ζπλεξγαηηθήο παξαγσγήο, ζην θιάδν ηεο θνηλσληθήο 

θαηνηθίαο θ.ν.θ. (Vienney, 2008). ηελ Διιάδα, ν πξψηνο λφκνο ζηνλ ηνκέα απηφ ηεο 

νηθνλνκίαο, ήηαλ ν λφκνο 602/1915 (Καζζαβέηεο Γ., 1995). ήκεξα ζηελ Διιάδα 

ηζρχνπλ ν λφκνο 2810/2000 γηα ηνπο αγξνηηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο, ν λφκνο 1667/86 γηα 

ηνπο αζηηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο, ν λφκνο 1667/86 ζε ζπλδπαζκφ κε ην λφκν 2076/92 γηα 

ηηο ζπλεηαηξηζηηθέο ηξάπεδεο, ην Π.Γ. 93/87 γηα ηνπο νηθνδνκηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο, ν 

λφκνο 2716/1999 άξζξν 12 γηα ηνπο Κνηλσληθνχο πλεηαηξηζκνχο Πεξηνξηζκέλεο 

Δπζχλεο, ν λφκνο 4019/2011 γηα ηελ Κνηλσληθή πλεηαηξηζηηθή Δπηρείξεζε θαη ν 

Καλνληζκφο (Δ.Δ.) 1435/2003 γηα ηνλ Δπξσπατθφ πλεηαηξηζκφ.»
 
(Γ. Καζζαβέηεο, 

2013).  

Παξφια απηά, ην ειιεληθφ ζεζκηθφ πιαίζην, βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ 

λφκνπ 4019/2011
16

, νξίδεη ηνλ ηνκέα ηεο Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο σο «ην ζχλνιν ησλ 

νηθνλνκηθψλ, επηρεηξεκαηηθψλ, παξαγσγηθψλ θαη θνηλσληθψλ δξαζηεξηνηήησλ, νη 

νπνίεο αλαιακβάλνληαη απφ λνκηθά πξφζσπα ή ελψζεηο πξνζψπσλ, ησλ νπνίσλ ν 

θαηαζηαηηθφο ζθνπφο είλαη ε επηδίσμε ηνπ ζπιινγηθνχ νθέινπο θαη ε εμππεξέηεζε 

γεληθφηεξσλ θνηλσληθψλ ζπκθεξφλησλ». Με ην άξζξν 2, παξ. 1: «ζεζπίδεηαη ε 

Κνηλσληθή πλεηαηξηζηηθή Δπηρείξεζε (Κνηλ..Δπ.), σο θνξέαο ηεο Κνηλσληθήο 

                                                
16  Ν. 4019/2011, ΦΔΚ 216/η.Α΄/30-09-2011: «Κνηλσληθή Οηθνλνκία θαη Κνηλσληθή 

Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ινηπέο δηαηάμεηο» 
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Οηθνλνκίαο. Οξίδεηαη σο αζηηθόο ζπλεηαηξηζκόο κε θνηλσληθό ζθνπό θαη δηαζέηεη εθ ηνπ 

λόκνπ ηελ εκπνξηθή ηδηόηεηα.».  

Αλάινγα κε ηνλ εηδηθφηεξν ζθνπφ ηνπο, νη Κνηλσληθέο πλεηαηξηζηηθέο Δπηρεηξήζεηο 

δηαθξίλνληαη ζηηο εμήο θαηεγνξίεο: 

α) Κνηλσληθέο πλεηαηξηζηηθέο Δπηρεηξήζεηο Έληαμεο: αθνξνχλ ζηελ έληαμε ζηελ 

νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή δσή ησλ αηφκσλ πνπ αλήθνπλ ζηηο Δπάισηεο Οκάδεο 

Πιεζπζκνχ. Πνζνζηφ 40% θαη' ειάρηζηνλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο Δπηρεηξήζεηο απηέο 

αλήθνπλ ππνρξεσηηθά ζηηο Δπάισηεο Οκάδεο Πιεζπζκνχ. ‘ απηή ηελ θαηεγνξία 

ππάγνληαη θαη νη Κνηλσληθνί πλεηαηξηζκνί Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο (Κνη..Π.Δ.). 

β) Κνηλσληθέο πλεηαηξηζηηθέο Δπηρεηξήζεηο Κνηλσληθήο Φξνληίδαο: αθνξνχλ ζηελ 

παξαγσγή θαη παξνρή πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ θνηλσληθνχ - πξνλνηαθνχ ραξαθηήξα 

ζε ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο πιεζπζκνχ, φπσο νη ειηθησκέλνη, ηα βξέθε, ηα παηδηά, ηα 

άηνκα κε αλαπεξία θαη ηα άηνκα κε ρξφληεο παζήζεηο. 

γ) Κνηλσληθέο πλεηαηξηζηηθέο Δπηρεηξήζεηο πιινγηθνύ θαη Παξαγσγηθνύ θνπνύ: 

αθνξνχλ ζηελ παξαγσγή πξντφλησλ θαη παξνρή ππεξεζηψλ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 

αλαγθψλ ηεο ζπιινγηθφηεηαο (πνιηηηζκφο, πεξηβάιινλ, νηθνινγία, εθπαίδεπζε, 

παξνρέο θνηλήο σθέιεηαο, αμηνπνίεζε ηνπηθψλ πξντφλησλ, δηαηήξεζε παξαδνζηαθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ θαη επαγγεικάησλ θ.α.) πνπ πξνάγνπλ ην ηνπηθφ θαη ζπιινγηθφ 

ζπκθέξνλ, ηελ πξνψζεζε ηεο απαζρφιεζεο, ηελ ελδπλάκσζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο 

θαη ηελ ελδπλάκσζε ηεο ηνπηθήο ή πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο. 

Οη Κνηλ..Δπ. θαη νη Κνη..Π.Δ. (Ν. 2716/1999), εγγξάθνληαη ππνρξεσηηθά ζην 

Μεηξψν Κνηλσληθήο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο.  

Σα κέιε ηεο Κνηλ..Δπ. κπνξνχλ λα είλαη είηε θπζηθά πξφζσπα είηε θπζηθά πξφζσπα 

θαη λνκηθά πξφζσπα θαη ζπκκεηέρνπλ ζε απηήλ κε κηα ςήθν, αλεμάξηεηα απφ ηνλ 

αξηζκφ ησλ ζπλεηαηξηζηηθψλ κεξίδσλ πνπ θαηέρνπλ. Ζ ζπκκεηνρή ησλ λνκηθψλ 

πξνζψπσλ ζηελ Κνηλσληθή πλεηαηξηζηηθή Δπηρείξεζε δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 

πνζνζηφ ηνπ 1/3 ησλ κειψλ ηεο, ελψ δελ επηηξέπεηαη ε ζπκκεηνρή ζε απηήλ ησλ 

Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Ο.Σ.Α.) θαη ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ 

δηθαίνπ (Ν.Π.Γ.Γ.) πνπ ππάγνληαη ζε απηνχο. ε Κνηλ..Δπ. Έληαμεο κπνξνχλ λα 

ζπκκεηέρνπλ Ν.Π.Γ.Γ. κε έγθξηζε ηνπ θνξέα πνπ ηα επνπηεχεη. 
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 Ζ Γηνηθνύζα Δπηηξνπή εθιέγεηαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε, απνηειείηαη ηνπιάρηζηνλ 

απφ ηξία κέιε θαη απαξηίδεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ηα κέιε ηεο.  

Σα θέξδε ηεο Κνηλ..Δπ. δελ δηαλέκνληαη ζηα κέιε ηεο, εθηφο αλ είλαη θαη εξγαδφκελα 

ζε απηή. Σα θέξδε δηαηίζεληαη εηεζίσο θαηά πνζνζηφ 5% γηα ην ζρεκαηηζκφ 

απνζεκαηηθνχ, θαηά πνζνζηφ έσο 35% δηαλέκνληαη ζηνπο εξγαδνκέλνπο ηεο 

επηρείξεζεο σο θίλεηξν παξαγσγηθφηεηαο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην θαηαζηαηηθφ 

ηνπο θαη ην ππφινηπν δηαηίζεηαη γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο θαη ηε 

δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο.  

Πόξνη ηεο Κνηλ..Δπ. ζεσξνχληαη ην θεθάιαην ηεο επηρείξεζεο, δσξεέο ηξίησλ, έζνδα 

απφ ηελ αμηνπνίεζε ηεο πεξηνπζίαο ηεο, έζνδα απφ ηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα 

ηεο, επηρνξεγήζεηο απφ ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ, ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, 

δηεζλείο ή εζληθνχο νξγαληζκνχο ή Οξγαληζκνχο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο Α' θαη Β' 

βαζκνχ, έζνδα απφ άιια πξνγξάκκαηα, θεθάιαηα απφ θιεξνδνηήκαηα, δσξεέο θαη 

παξαρσξήζεηο ηεο ρξήζεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, θαζψο θαη θάζε άιιν έζνδν απφ 

ηελ αλάπηπμε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ ηεο. 

Οη Κνηλ..Δπ. κπνξνχλ λα ζπλεξγάδνληαη κεηαμχ ηνπο κε αληηθείκελν, ελδεηθηηθά, ηελ 

αληαιιαγή ππεξεζηψλ ή ηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ, ρξεκαηνδνηνχκελσλ απφ 

εζληθνχο, επξσπατθνχο ή δηεζλείο νξγαληζκνχο, ζχκθσλα κε ηνπο θαηαζηαηηθνχο ηνπο 

ζθνπνχο. Γηα ηε ζπλεξγαζία απαηηείηαη απφθαζε ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηεο 

Κνηλ..Δπ. θαη θαηαξηίδεηαη ζχκβαζε ζπλεξγαζίαο κε ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ. ε 

πεξίπησζε δεκηνπξγίαο δηθηχνπ νηθνλνκηθήο ζπλεξγαζίαο, απηφ δελ έρεη δηαθξηηή 

λνκηθή πξνζσπηθφηεηα. Δπίζεο, κπνξνχλ λα ζπκπξάηηνπλ δεκηνπξγψληαο 

θνηλνπξαμίεο θαη ζπλεηαηξηζκνχο, ελψζεηο θαη θεληξηθέο ελψζεηο, θαζψο θαη 

επξσπατθνχο ζπλεηαηξηζκνχο ή επξσπατθνχο νκίινπο. Χο ζπκβαιιφκελνη κπνξνχλ λα 

ζπλάπηνπλ πξνγξακκαηηθέο ζπκβάζεηο κε αληηζπκβαιιφκελνπο ην Γεκφζην ή ηνλ 

επξχηεξν δεκφζην ηνκέα θαη ηνπο Ο.Σ.Α. πξψηνπ θαη δεχηεξνπ βαζκνχ, γηα ηελ 

πινπνίεζε δξάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηνπο θαηαζηαηηθνχο ζθνπνχο ησλ 

αληηζπκβαιινκέλσλ, ηεξνπκέλσλ, θαηά ηα ινηπά, ησλ αλαθεξνκέλσλ ζην άξζξν 100 

ηνπ λ. 3852/2010 (Α' 87). 

«Σν ζεζκηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο ησλ Κνηλ..Δπ. (Ν. 4019/2011) απνηέιεζε 

πεξηζζφηεξν κηα πξνζπάζεηα λα ζεζκνζεηεζεί ν ηνκέαο ηεο θνηλσληθήο 
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επηρεηξεκαηηθφηεηαο, παξά έλα κέζν γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Παξφια 

απηά, απνηέιεζε κηα βάζε γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ηνκέα. Εεηνχκελν, είλαη ε αλάπηπμε 

κηαο ζεζκηθήο νκπξέιαο, ε νπνία ζα βαζίδεηαη ζε θξηηήξηα φπσο είλαη ε θνηλσληθή 

επίπησζε, δηαθάλεηα, ρξήζε δεηθηψλ επίηεπμεο ζηφρσλ, θιπ. Δπίζεο, ζεζκηθέο θαη 

θνξνινγηθέο ξπζκίζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ πξνζηαηεπηηθά έλαληη ηνπ ηνκέα ηεο 

Κνηλσληθήο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο, φπσο, π.ρ. θνξνινγηθέο απαιιαγέο, έλα ζχζηεκα 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ζχλαςε δεκφζησλ ζπκβάζεσλ, θιπ, κε ηελ παξνρή θηλήηξσλ 

γηα ηελ αλάπηπμε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηνλ θνηλσληθφ ηνκέα. Απφ 

ηελ εηζαγσγή ηνπ λφκνπ, ππήξμε αλεπαξθήο πξφζβαζε ζε εμεηδηθεπκέλα ή 

παξαδνζηαθά εξγαιεία ρξεκαηνδφηεζεο, θαζψο θαη ε έιιεηςε ζε ηερλνγλσζία θαη ηελ 

πηνζέηεζε ησλ επξσπατθψλ πξαθηηθψλ πνπ ζα νδεγήζνπλ ζηελ πγηή αλάπηπμε ηεο 

θνηλσληθήο νηθνλνκίαο θαη ησλ νηθνζπζηεκάησλ ηεο θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο 

ζηελ Διιάδα. Δπίζεο, δσηηθήο ζεκαζίαο ζπλέξγεηεο θαη φζκσζε κεηαμχ ηεο δεκφζηαο 

δηνίθεζεο, ηδξχκαηα εθαξκνγήο ησλ δεκφζησλ πνιηηηθψλ, ηδίσο ησλ θνηλσληθψλ 

πνιηηηθψλ, εξεπλεηηθά θαη αθαδεκατθά ηδξχκαηα, κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ 

απνθαζηζηηθά πξνο ηνλ εκπινπηηζκφ ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο θαη ηνπ 

νηθνζπζηήκαηνο ηεο θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηελ Διιάδα. Ο ζηφρνο ζα είλαη 

λα δεκηνπξγεζνχλ βηψζηκεο επηρεηξεκαηηθέο δνκέο κε ζηφρν λα κεησζεί δξαζηηθά ε 

αλεξγία θαη λα απμεζεί κε βηψζηκν ηξφπν ε απαζρφιεζε. Ζ αλεξγία έρεη απφ θαηξφ 

πάςεη λα είλαη έλαο απιφο καθξννηθνλνκηθφο δείθηεο, έρνληαο γίλεη κηα σξνινγηαθή 

βφκβα ζηα ζεκέιηα ηεο θνηλσλίαο καο. Θεζκηθνί παξάγνληεο (Τπνπξγείν Δξγαζίαο, 

θνξνινγηθή δηνίθεζε, Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, ηξάπεδεο) πξέπεη λα εμαιείςνπλ απφ 

θνηλνχ αζάθεηεο, θαη λα κεξηκλήζνπλ γηα ηελ απινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη λα 

επηηαρχλνπλ ηηο δηαδηθαζίεο γηα ηελ ίδξπζε, ηε ιεηηνπξγία θαη ηελ αλάπηπμε ησλ 

θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ» (Yiorgos Alexopoulos, Manolis Tzouvelekas and 

Konstantina Zoehrer, 2015). 

1.3.3 Σν αληαγσληζηηθό πιενλέθηεκα ησλ Κνηλσληθώλ Δπηρεηξήζεσλ: Κνηλσληθή 

Καηλνηνκία & Κνηλσληθή Αμία  

Μηα επηρείξεζε δηαζέηεη αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα, φηαλ είλαη ζε ζέζε λα πξνζθέξεη 

ηα ίδηα πξντφληα/ππεξεζίεο κε ηνπο αληαγσληζηέο, αιιά κε ρακειφηεξν θφζηνο 

(πιενλέθηεκα θφζηνπο) ή πξντφληα/ππεξεζίεο πνπ ππεξβαίλνπλ ησλ αληαγσληζηηθψλ 
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(πιενλέθηεκα δηαθνξνπνίεζεο). Έλα αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα επηηξέπεη ζηελ 

επηρείξεζε λα δεκηνπξγήζεη εμαηξεηηθή αμία γηα ηνπο πειάηεο θαη θέξδε γηα ηελ ίδηα.  

Ζ αθεηεξία γηα ηε δεκηνπξγία αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο, νξίδεηαη ζηε ζχιιεςε 

ηεο ηδέαο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο θνηλσληθήο επηρείξεζεο. Δίλαη ην απνηέιεζκα ηεο 

δηεξγαζίαο γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ αλαγθψλ ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο. 

 Πσο γελληέηαη ε ηδέα;  

Απαληψληαο ζηα αθφινπζα εξσηήκαηα:  

 Ση κπνξνχλ λα θάλνπλ ηα άηνκα ζηελ ηνπηθή θνηλσλία;   

 Ση ηθαλφηεηεο ππάξρνπλ;  

 Τπάξρνπλ θαιέο πξαθηηθέο π.ρ. ζε ηνπηθφ επίπεδν πνπ κπνξνχλ λα 

εθαξκνζηνχλ;   

 Πνηα πξντφληα ή ππεξεζίεο έρεη αλάγθε ε ηνπηθή θνηλσλία;  (Γιαβέιε, 2016) 

Ο θνηλσληθφο επηρεηξεκαηίαο, ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα εληνπίζεη ηελ αλάγθε πνπ δελ 

θαιχπηεηαη απφ πθηζηάκελεο παξνρέο ζε ππεξεζίεο ή/θαη πξντφληα, είλαη ππνρξεσκέλνο 

εμ‘ νξηζκνχ λα θαηλνηνκήζεη. Χο απφξξνηα απηήο ηεο δηαδηθαζίαο νη θνηλσληθέο 

επηρεηξήζεηο είζηζηαη λα παξέρνπλ θαηλνηφκα πξντφληα/ππεξεζίεο ζε ηνπηθφ ή ζε 

επξχηεξν επίπεδν θαη απηνκάησο λα θαζίζηαληαη αληαγσληζηηθέο σο πξνο ην 

παξερφκελν είδνο.  

ην ρψξν ηεο θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, σο θνηλσληθή θαηλνηνκία νξίδεηαη «κία 

λέα/δηαθνξεηηθή ηδέα (πξντφλ, ππεξεζία, επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν) πνπ παξάιιεια δίλεη 

ιχζε (πην απνδνηηθή, απνηειεζκαηηθή, βηψζηκε) ζε έλα θνηλσληθφ πξφβιεκα/αλάγθε 

θαη δεκηνπξγεί λέεο ζρέζεηο ή ζπλεξγαζίεο πνπ πξνζζέηνπλ αμία γηα ηελ θνηλσλία, 

γεληθφηεξα θαη απμάλνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα ελεξγεί» (Hubert, 2010)
17

.  

Σα ζηνηρεία δηαθνξνπνίεζεο ηεο θνηλσληθήο θαηλνηνκίαο απφ ηελ παξαδνζηαθή έλλνηα 

ηεο θαηλνηνκίαο πνπ δίλεη έκθαζε ζηνλ αληαγσληζκφ θαη ηελ αγνξά,  ζχκθσλα κε ηε 

Γιαβέιε (2016), εληνπίδνληαη ζηα αθφινπζα: 

• παξάγεηαη απφ θνξείο ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο  

                                                
17  Hubert (2010), ―Empowering people, driving change: Social innovation in the European 

Union‖, BEPA (Bureau of European Policy Advisers) (Ed.), Brussels, Αλαθηήζεθε απφ 

https://ec.europa.eu/migrant-integration/librarydoc/empowering-people-driving-change-social-

innovation-in-the-european-union 
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• επηθέξεη θνηλσληθή αιιαγή - δεκηνπξγεί αιιαγή ζηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο,  

• επηθέξεη δηθαηνζχλε θαη ζπλνρή  

• ελδπλακψλεη ηα άηνκα   

• ζηεξίδεηαη ζε ζπκκαρίεο – ζπλεξγαζίεο γηα επίηεπμε θνηλνχ ζθνπνχ (ζπρλά 

ζπκκεηνρή πειάηε ή σθεινχκελνπ)  

• αθνξά ζηε δηαδηθαζία π.ρ. παξαγσγήο, δηαλνκήο αιιά θαη ζην πεξηερφκελν ηεο 

ππεξεζίαο, πξντφληνο   

• αιιάδεη ζπκπεξηθνξέο θαη ηξφπν ζθέςεο.    

Ζ θνηλσληθή θαηλνηνκία ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ θνηλσληθή αμία πνπ παξέρεηαη, 

ζπληζηνχλ ηα θχξηα αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα ησλ θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ 

έλαληη ησλ ζπκβαηηθψλ.  

ηηο θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο ε έλλνηα ηνπ θέξδνπο ζπληζηά ην δηθφ ηεο αληαγσληζηηθφ 

πιενλέθηεκα: ην θέξδνο είλαη επηζπκεηφ, αθελφο γηα λα δηαζθαιίζεη ην απηνλφεην, 

δειαδή ηε βησζηκφηεηα ηεο επηρείξεζεο, αθεηέξνπ γηα λα επαλαδηαλεκεζεί σο λένο 

πφξνο γηα ηε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ηελ παξαγσγή θνηλσληθήο αμίαο, ζε 

ζπλάξηεζε πάληα κε ηελ απνζηνιή ηεο θάζε θνηλσληθήο επηρείξεζεο, ζε αληίζεζε κε 

ηηο ζπκβαηηθέο επηρεηξήζεηο ηνπ θεξδνζθνπηθνχ ηνκέα, φπνπ ηα θέξδε δηαλέκνληαη 

ζηνπο κεηφρνπο ηεο επηρείξεζεο γηα  ίδηνλ φθεινο. Έηζη, ε παξνρή ηεο θνηλσληθήο αμίαο 

απφ ηηο θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο, δηαθαίλεηαη κεηαμχ άιισλ θαη απφ ηνλ πεξηνξηζηηθφ 

ραξαθηήξα ηνπο, ζ‘ φηη αθνξά ηε δηαλνκή ησλ θεξδψλ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ 

νπνίσλ επαλεπελδχεηαη ζηελ ίδηα ηελ επηρείξεζε θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 

εθπιήξσζε ηεο απνζηνιήο ηεο.  

Καηλνηνκία - επαλεπέλδπζε θέξδνπο (ζηελ ίδηα ηελ επηρείξεζε) - δεκηνπξγία 

θνηλσληθήο αμίαο, ζπληζηνχλ ην ηξίπηπρν ηνπ αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο πνπ 

θαηέρνπλ νη θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο ζην ηνπηθφ επηρεηξεκαηηθφ νηθνζχζηεκα.  

1.3.4 Το οικοςύςτημα τησ κοινωνικήσ επιχείρηςησ και οι προκλήςεισ 

χκθσλα κε ηνπο ηξαβνζθνχθε θαη Γεψξκα (2013), νη θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο 

παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα έθθξαζεο ιφγνπ θαη δξαζηεξηνπνίεζεο ζε νξγαλψζεηο, 

θνηλφηεηεο θαη άιιεο ζπιινγηθφηεηεο, θαζψο είλαη άκεζα ζπλπθαζκέλεο κε 

νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο θνηλσληθνχ ζθνπνχ. Δπηπιένλ, δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα 

έθθξαζεο ελφο δηαθνξεηηθνχ ιφγνπ σο πξνο ηηο νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο 
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αμίεο, ελφο ιφγνπ πνπ ζέβεηαη ηηο θνηλσληθέο αλάγθεο ησλ νηθνλνκηθά αζζελέζηεξσλ 

θαη ησλ απνθιεηζκέλσλ εππαζψλ θνηλσληθά νκάδσλ.  

 Ο ξφινο ησλ Κνηλ..Δπ. ζηηο αλαδπφκελεο αλάγθεο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο. 

Ο αληίθηππνο ηεο νινέλα απμαλφκελεο νηθνλνκηθήο θξίζεο είλαη αηζζεηφο ζε φινπο 

ηνπο ηνκείο ηεο θνηλσλίαο: θνηλσληθφ, πνιηηηθφ, πεξηβαιινληηθφ, πνιηηηζηηθφ θαη 

ζεζκηθφ. Σν αζηαζέο νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ θαη ηα ζπλεπαθφινπζά ηνπ (φμπλζε ηεο 

αλεξγίαο, αχμεζε ηεο αζηεγίαο, κεησκέλεο παξνρέο πγείαο, πξφλνηαο θαη θνηλσληθήο 

θξνληίδαο, θιπ.) πιήηηνπλ ζνβαξά ηελ θνηλσληθή ζπλνρή θαη πξνθαινχλ αηζζήκαηα 

αλαζθάιεηαο θαη απφγλσζεο ζηνπο πνιίηεο.  

Ζ θεληξηθή δεκφζηα δηνίθεζε ζηελ πξνζπάζεηά ηεο λα αληαπεμέιζεη ζηηο νινέλα 

απμαλφκελεο αλάγθεο, κε κεησκέλνπο, σζηφζν πφξνπο, πξνρψξεζε ζε ζεζκηθέο 

κεηαξξπζκίζεηο (Ν.3852/10 ΦΔΚ87/η.Α΄/08-06-2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο 

Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο − Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο», 

βάζεη ησλ νπνίσλ κεηαβηβάδνληαη αξκνδηφηεηεο θαη επζχλεο ζηελ ηνπηθή 

απηνδηνίθεζε, ψζηε κέζσ απηνχ ηνπ θαηακεξηζκνχ λα βειηησζνχλ νη παξερφκελεο 

ππεξεζίεο πξνο ηνπο πνιίηεο. Βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ αλσηέξσ λφκνπ «Οη δήµνη θαη 

νη πεξηθέξεηεο ζπγθξνηνχλ ηνλ πξψην θαη δεχηεξν βαζµφ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη σο 

έθθξαζε ηεο ιατθήο θπξηαξρίαο απνηεινχλ ζεµειηψδε ζεζµφ ηνπ δεµφζηνπ βίνπ ησλ 

Διιήλσλ, φπσο απηφο θαηνρπξψλεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 102 ηνπ 

πληάγµαηνο θαη ηνπ Δπξσπατθνχ Υάξηε Σνπηθήο Απηνλνµίαο πνπ θπξψζεθε µε ην λ. 

1850/1989 (ΦΔΚ 144 Α΄)». Οη Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Ο.Σ.Α.) Α΄ 

βαζκνχ ζπληζηνχλ απηνδηνηθνχκελα θαηά ηφπν λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ. 

Απηφ ζπλεπάγεηαη αξκνδηφηεηεο θαη ξφινπο πνπ επηβάιινπλ ακεζφηεηα ζηε ζπλαιιαγή 

κε ηνλ πνιίηε, απμεκέλε θνηλσληθή ινγνδνζία θαη πάλσ απ‘ φια, δηαθπβέξλεζε κε 

έκθαζε ζηνλ πνιίηε θαη ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ηνπ, ηηο νπνίεο θάζε θνξέαο ηεο 

απηνδηνίθεζεο νθείιεη λα αληρλεχεη θαη λα «δηαγλψζθεη» κέζα απφ ηε ρξεζηή θαη 

δηαθαλή δηαθπβέξλεζε, πνπ δηέπεηαη απφ ηηο αξρέο ηεο δηαβνχιεπζεο θαη ηεο 

ζπκκεηνρηθφηεηαο ησλ πνιηηψλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ. Ζ ηνπηθή απηνδηνίθεζε ζπληζηά 

ηνλ πιεζηέζηεξν ζεζκφ ζηνλ πνιίηε θαη ηελ ηνπηθή θνηλσλία. Οη δεζκνί κεηαμχ ηνπο 

είλαη άξξεθηνη θαη αιιειεμαξηψκελνη. Βαζηθφο ξφινο θαη ζθνπφο ζχζηαζεο ηεο 

απηνδηνίθεζεο είλαη ε παξνρή ππεξεζηψλ πνπ πξνάγνπλ ην θνηλσληθφ φθεινο θαη 

ελδπλακψλνπλ ηελ θνηλσληθή ζπλνρή ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο. 
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Ζ θνηλσληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα, ζαθέζηαηα δε κπνξεί θαη δελ πξέπεη λα 

αληηθαηαζηήζεη ην Κξάηνο, νχηε ηνπο ζεζκνχο ηνπ ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ. Γχλαηαη, 

σζηφζν κέζα απφ ηελ θαηλνηνκία πνπ ραξαθηεξίδεη ηε ιεηηνπξγία ησλ θνηλσληθψλ 

επηρεηξήζεσλ λα ιεηηνπξγήζεη ζπκπιεξσκαηηθά θαη λα θαιχςεη «θελά» ζεκεία ζηηο 

παξερφκελεο ππεξεζίεο, αιιά θαη ππνζηεξηθηηθά κε ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε ζηελ 

ελίζρπζε ηεο ζπλνρήο ηνπ ηνπηθνχ θνηλσληθνχ ηζηνχ κε ηε δεκηνπξγία θνηλσληθήο 

αμίαο, ζην πιαίζην ηεο εθπιήξσζεο ηνπ θνηλσληθνχ ζθνπνχ ηεο απνζηνιήο ηεο. 

Σν εξψηεκα πνπ ηίζεηαη ζ‘ απηφ ην ζεκείν είλαη αλ θαη θαηά πφζν ππάξρνπλ νη 

πξνυπνζέζεηο ζην θνηλσληθννηθνλνκηθφ νηθνζχζηεκα, ψζηε πξάγκαηη ε θνηλσληθή 

επηρεηξεκαηηθφηεηα λα παίμεη ππνζηεξηθηηθφ ξφιν ζηελ θνηλσληθή ζπλνρή ηεο ηνπηθήο 

θνηλσλίαο, λα ζπληειέζεη ζηελ ηνπηθή αλάπηπμε, ρξεζηκνπνηψληαο ην 

εκπνξηθφ/επηρεηξεκαηηθφ πξνθίι σο βαζηθφ ζπληειεζηή παξαγσγήο θνηλσληθήο αμίαο. 

χκθσλα κε ηνπο Alexopoulos et al. (2015),  κέρξη απηή ηε ζηηγκή, ην θνηλσληθφ 

ρξεκαηνδνηηθφ νηθνζχζηεκα ζηελ Διιάδα είλαη ζεκαληηθά ιηγφηεξν αλεπηπγκέλν ζε 

ζχγθξηζε κε άιιεο ρψξεο θαη κηα κεγάιε απφζηαζε πνπ παξακέλεη λα θαιπθζεί. Ζ 

απνπζία ησλ θνξνινγηθψλ ειαθξχλζεσλ - ηνπιάρηζηνλ θαηά ηε θάζε εθθίλεζεο (start-

up) ηεο θνηλσληθήο επηρείξεζεο, ε νπνία θαιείηαη λα θαηαπνιεκήζεη ηελ εθξεθηηθή 

αχμεζε ηεο αλεξγίαο ζηελ Διιάδα - ην πςειφ θφζηνο ζπλαιιαγψλ, ηνπο λνκηθνχο 

θηλδχλνπο θαη ηελ έιιεηςε ησλ ππνδνκψλ πνπ ππνζηεξίδεηαη απφ γλψζηεο επελδπηέο νη 

νπνίνη είλαη έκπεηξνη ζηελ θνηλσληθή ρξεκαηνδφηεζε, ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε ησλ 

πεξηνξηζηηθψλ φξσλ φηαλ πξφθεηηαη γηα θνηλσληθέο επελδχζεηο θαη δπλαηφηεηεο γηα ηελ 

θνηλσληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη θνηλσληθή θαηλνηνκία. Δπηπιένλ, ε έιιεηςε 

κέηξεζεο ηεο θνηλσληθήο αμίαο, ηθαλφηεηαο ππνζηήξημεο νηθνδφκεζεο κέζα ζην 

νηθνζχζηεκα ηεο θνηλσληθήο ρξεκαηνδφηεζεο, ξνήο επελδχζεσλ θαη αλάπηπμεο ησλ 

ζεζκψλ απφ πιεπξάο δήηεζεο (θνηλσληθνί επηρεηξεκαηίεο), είλαη ελδεηθηηθέο ησλ 

ζπλζεθψλ αγνξάο ζήκεξα (Nicholls and Pharoah 2007, Freireich and Fulton 2009, 

Canadian Task Force on Social Finance, 2010). Τπάξρεη έιιεηςε εμεηδηθεπκέλσλ 

ρξεκαηνδνηηθψλ εξγαιείσλ απφ ηνλ παξαδνζηαθφ ηξαπεδηθφ-επελδπηηθφ ηνκέα, πνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο αλάγθεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θνηλσληθψλ 

επηρεηξήζεσλ.  

Σα λέα δεδνκέλα (επηπηψζεηο) πνπ επέθεξε ζηελ ειιεληθή θνηλσλία ε νηθνλνκηθή 

θξίζε, φπσο: αλεξγία, θηψρεηα, θνηλσληθφο απνθιεηζκφο, κείσζε ησλ θξαηηθψλ 
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παξνρψλ πγείαο θαη πξφλνηαο, δεκηνχξγεζαλ λέεο αλάγθεο θαη αλάδεημαλ αμίεο φπσο ε 

αιιειεγγχε, ε θνηλσληθή ζπλνρή, ν εζεινληηζκφο, ε ζπκκεηνρηθφηεηα, ε δηαθάλεηα, ε 

θνηλσληθή ινγνδνζία, θ.α. Αμίεο, νη νπνίεο απνηεινχλ ηνλ θεληξηθφ άμνλα ηεο 

απνζηνιήο ησλ νξγαληζκψλ ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο.  

 Μπνξνχλ, νη θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο κέζα απφ ηελ εθπιήξσζε ηεο απνζηνιήο 

ηνπο λα δεκηνπξγήζνπλ αμία θαη λα γίλνπλ ν θηλεηήξηνο κνριφο αλάπηπμεο ζην 

ηνπηθφ θνηλσληθφ θαη νηθνλνκηθφ νηθνζχζηεκα; Πνηέο είλαη ε ζπλζήθεο ζηηο 

νπνίεο θαινχληαη λα εθπιεξψζνπλ ηε ξεηή θνηλσληθή απνζηνιή ηνπο; 

1
ν
 Δξεπλεηηθό εξώηεκα: Πνηα είλαη ηα εμωηεξηθά εκπόδηα/πξνβιήκαηα πνπ 

αληηκεηωπίδνπλ νη Κνηλ..Δπ. ζηε ιεηηνπξγία θαη 

αλάπηπμή ηνπο; 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2
ν
: Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΞΙΑ   

θνπφο απηνχ ηνπ θεθαιαίνπ είλαη ε αλάδεημε ηνπ ξφινπ ησλ Κνηλσληθψλ 

Δπηρεηξήζεσλ σο παξάγνληεο θνηλσληθήο αμίαο γηα ηελ ηνπηθή θνηλσλία. Μέζα απφ ηελ 

αλαδίθεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο, γίλεηαη αλαθνξά ζηελ έλλνηα ηνπ θνηλσληθνχ 

αληίθηππνπ, ηεο θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο αμίαο, σο βαζηθά δνκηθά θαη 

αιιειεμαξηψκελα παξάγσγα ησλ θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ. Αλαδεηθλχεηαη ε αλάγθε 

εθηίκεζεο ηεο θνηλσληθήο αμίαο πνπ παξάγνπλ νη θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο γηα ηελ 

ηνπηθή βηψζηκε αλάπηπμε θαη παξνπζηάδνληαη νη κέζνδνη θαη ηα εξγαιεία κέηξεζεο ηεο 

αμίαο απηήο. 

2.1 Δλλνηνινγηθό πεξηερόκελν, δηαθξίζεηο ελλνηώλ 

«Οη θνηλσληθέο αμίεο απνηεινχζαλ πάληνηε ηηο «θαηεπζπληήξηεο γξακκέο» γηα ηελ 

πνξεία ηφζν ησλ αηφκσλ φζν θαη νιφθιεξσλ θνηλσληψλ. Αθφκε θαη ζηηο πην 

πξσηφγνλεο θνηλσλίεο θαη πνιηηηζκνχο ν άλζξσπνο ήηαλ ςπρηθά δεκέλνο κε ηε γε ζηελ 

νπνία δνχζε θαη αλαδεηνχζε ζπλερψο ηξφπνπο γηα λα δηακνξθψζεη ηηο ζπλζήθεο 

εθείλεο δηαβίσζεο πνπ ζα ηνπ εμαζθάιηδαλ αξκνληθή ζρέζε κε ηηο δπλάκεηο ηεο θχζεο. 

Καη‘ απηφ ηνλ ηξφπν, ε αλάπηπμε κηαο πεξηνρήο – θαη αθφκε πεξηζζφηεξν ε αγξνηηθή 

αλάπηπμε – είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλε κε ηηο ζεκειηψδεηο αμίεο ησλ θαηνίθσλ ηεο, θαζψο 

θαη ηηο ζηάζεηο πνπ θξαηνχλ απέλαληη ζηνπο ζεζκνχο»
18

. 

 «Μία απφ ηηο κεγαιχηεξεο πξνθιήζεηο γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο θνηλσληθήο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο έγθεηηαη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ πεξηερνκέλνπ αιιά θαη ησλ νξίσλ 

ηνπ νξηζκνχ ηεο Κνηλσληθήο Αμίαο. πλήζσο, ε θνηλσληθή αμία πξνζεγγίδεηαη σο κηα 

επξχηεξε έλλνηα, ε νπνία πεξηιακβάλεη ην θνηλσληθφ θεθάιαην θαζψο θαη άιιεο 

ππνθεηκεληθέο πηπρέο ησλ πνιηηψλ αλαθνξηθά κε ηελ επηδίσμε ηεο επεκεξίαο, φπσο ε 

ηθαλφηεηα γηα ηε ζπκκεηνρή ζηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ. ηε πξαγκαηηθφηεηα, ε 

                                                
18  Μπξζίλε Ρνπκειηψηνπ θαη Δπζηξάηηνο Παπάλεο, «Αμίεο, ζεζκνί θαη ηνπηθή αλάπηπμε», 

Διιεληθή Κνηλσληθή Έξεπλα -Greek Social Research: Αμίεο, ζεζκνί θαη Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, 2007, 

αλαθηήζεθε απφ: epapanis.blogspot.com/2007/09/blog-post_9949.html 
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θνηλσληθή αμία πξνθχπηεη φηαλ θαηαπνιεκείηαη κηα αδηθία ή αληζφηεηα ζηελ θνηλσλία, 

γηα ηελ νπνία νη πθηζηάκελεο δνκέο ηεο αγνξάο δελ κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ»
19

. 

Όζνλ αθνξά ζηελ έλλνηα ηεο νηθνλνκηθήο αμίαο, ζχκθσλα κε ηελ θιαζηθή νηθνλνκηθή 

ζεσξία «νηθνλνκηθή αμία είλαη ε αμία ελφο αγαζνχ ή ππεξεζίαο, ε νπνία θαζνξίδεηαη 

απφ ηελ αγνξά»
20

.  

Ζ δεκηνπξγία αμίαο είλαη ε ξαρνθνθαιηά ηεο θνηλσληθήο επηρείξεζεο θαη ρξεζηκεχεη σο 

ζεκειηψδεο θαη ελνπνηεηηθή αξρή, κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ θνηλσληθψλ αιιαγψλ θαη 

ησλ πξνζεγγίζεσλ νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο (Alter, 2007). ηφρνο ηεο δεκηνπξγίαο 

θνηλσληθήο αμίαο είλαη ε ελίζρπζε ησλ θνηλσληθψλ αμηψλ ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο.  

Ζ θνηλσληθή επηρείξεζε έιθεη ην ελδηαθέξνλ ησλ κειεηεηψλ, θπξίσο φζνλ αθνξά ζηε 

δπλαηφηεηά ηνπο λα παξάγνπλ αμία ζπλδπάδνληαο θνηλσληθνχο ζθνπνχο κε εκπνξηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο
21

. Οη  Ana J. Bellostas, Francisco J. Lφpez-Arceiz, Lydia Mateos
 
, 

(2015), πξνζπάζεζαλ λα ηεθκεξηψζνπλ απηή ηε δπλαηφηεηα ησλ θνηλσληθψλ 

επηρεηξήζεσλ κέζα απφ ηελ εθπφλεζε εκπεηξηθήο κειέηεο γηα ηελ παξαγφκελε αμία ησλ 

Πξνζηαηεπφκελσλ Δξγαζηήξησλ
22

 (Sheltered Workshops) ζηελ Ηζπαλία. Όπσο 

αλαθέξνπλ, «Σα πξνζηαηεπφκελα εξγαζηήξηα είλαη κηα εθδήισζε ηνπ θαηλνκέλνπ 

απηνχ. (....) ηελ Ηζπαλία, ηα απνηειέζκαηα δείρλνπλ κηα ηζρπξή αιιειεπίδξαζε 

κεηαμχ ηεο θνηλσληθήο αμίαο (σο δηακεζνιαβεηή γηα ηνλ θνηλσληθφ αληίθηππν) θαη ηεο 

νηθνλνκηθή αμίαο (σο δηακεζνιαβεηή γηα ηηο νηθνλνκηθέο απνδφζεηο), πνπ καο επηηξέπεη 

λα αλαθέξνπκε φηη είλαη δπλαηφλ γηα ηελ αλάπηπμε θνηλσληθά ππεχζπλσλ θαη 

βηψζηκσλ, νηθνλνκηθά, δξαζηεξηνηήησλ. Δπηπιένλ, ε εθηίκεζε, ρξεζηκνπνηψληαο 

παξαηεξήζηκα ζηνηρεία, απνθαιχπηεη φηη ε νηθνλνκηθή αμία είλαη ην απνηέιεζκα ηεο 

θνηλσληθήο ζηξαηεγηθήο πνπ ππεξηεξεί ζηε δηαρείξηζε ησλ πξνζηαηεπφκελσλ 

εξγαζηεξίσλ». χκθσλα κε φζα αλαθέξνπλ ζην ζεσξεηηθφ κέξνο ηεο εξεπλεηηθήο ηνπο 

                                                
19  Παπαγηαλλάθεο Γεψξγηνο, Ph.D., Καηζίθεο Ησάλλεο, «Κνηλσληθή Δπηρεηξεκαηηθόηεηα», 

επίβιεςε: Δηξήλε Βνπδνχξε & Διέλε αιαβνχ, ΜΟΚΔ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, Αζήλα, 2012, 

αλαθηήζεθε απφ: www.mke.aueb.gr/system/resources/.../14_51_51_862_Social_entrepreneurship.pdf 
20 A.C. Micalos (ed.), ―Economic Value‖, p.1806-187‖, ―Encyclopedia of Quality of Life and 

Well-Being Research‖, DOI 10.1007/978-94-007-0753-5, Springer Science+Business Media Dordrecht 

2014 
21 Ana J. Bellostas, Francisco J. Lφpez-Arceiz, Lydia Mateos, “Social Value and Economic 

Value in Social Enterprises: Value Creation Model of Spanish Sheltered Workshops”, Published online: 

10 February 2015, International Society for Third-Sector Research and The Johns Hopkins University 

2015, αλαθηήζεθε απφ http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11266-015-9554-6 
22  Πξνζηαηεπφκελν Δξγαζηήξην (Sheltered Workshop): κνξθή θνηλσληθήο επηρείξεζεο κε 

ζθνπφ ηελ αλάπηπμε ηεο ζηαδηνδξνκίαο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία.  
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εξγαζίαο, φζνλ αθνξά ζηε κειέηε ησλ θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ, ε ζπδήηεζε 

επηθεληξψλεηαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν κπνξεί λα επηηεπρζεί κηα θαηάιιειε 

νηθνλνκηθή ηηκή πνπ δελ ζπλεπάγεηαη κηα ρακειφηεξε θνηλσληθή αμία, θαη ην 

αληίζηξνθν. Αξθεηνί κειεηεηέο πηνζεηνχλ σο θεληξηθή ππφζεζε ηε ζεσξία ησλ 

ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ (Freeman, 1984): «Ο νξγαληζκφο πξέπεη λα επηθεληξσζεί ζηελ 

κεγηζηνπνίεζε ηεο αμίαο γηα φια ηα ελδηαθεξφκελα κέξε, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο 

απαηηήζεηο ηνπο ζηηο ζηξαηεγηθέο ηεο νξγάλσζεο». Μεξηθνί ζπγγξαθείο ζεσξνχλ 

δπλαηφ ηνλ θαζνξηζκφ κηαο δηπιήο απνζηνιήο ή ζηφρνπ (κε νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο 

πηπρέο) απφ κηα θνηλσληθή επηρείξεζε θαη ηελ απφθηεζε βηψζηκσλ επηπέδσλ ηεο 

νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο αμίαο (Elkington 1998, Porter θαη Kramer 2011). Απηνί νη 

ζπγγξαθείο παξνπζηάδνπλ ηελ ''θνηλσληθή επηρείξεζε'' σο παξάδεηγκα ηεο πξαθηηθήο 

εθαξκνγήο ηεο θνηλήο αμίαο. Ο ζηφρνο ηεο ζεσξίαο θνηλήο αμίαο είλαη λα ζπάζεη ηελ 

παξαδνζηαθή έλλνηα πνπ νξίδεη φηη ε κεγηζηνπνίεζε ηνπ θέξδνπο θαηαζηξέθεη ηνλ 

θνηλσληθφ πινχην, θαη λα δεκηνπξγήζεη ηελ πξνυπφζεζε φηη είλαη δπλαηφλ λα ιχζεη ηηο 

ζπγθξνχζεηο κεηαμχ ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ (Salas 2011). Έλαληη 

απηήο ηεο πξνζέγγηζεο, άιινη κειεηεηέο ακθηζβεηνχλ ηε δπλαηφηεηα λα δηαρεηξίδνληαη 

έλαλ νξγαληζκφ βάζεη νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ ζηφρσλ ρσξίο εληάζεηο ή δηαθσλίεο 

(Crane et al. 2014). Ο Pirson (2012) πξνζζέηεη, φηη νη πξαθηηθέο πνπ βαζίδνληαη ζε 

πνιιαπινχο ζηφρνπο απνηεινχλ έλα λέν ηξφπν δεκηνπξγίαο νηθνλνκηθήο αμίαο, 

αμηνπνηψληαο ηα ηκήκαηα ηεο αγνξάο βάζεη ησλ θνηλσληθψλ αλαγθψλ. Χο εθ ηνχηνπ, ε 

δεκηνπξγία ηεο θνηλσληθήο αμίαο ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, είλαη κφλν κηα 

εμσηεξηθφηεηα - ην απνηέιεζκα ησλ επηρεηξεκαηηθψλ πξαθηηθψλ. Άιινη ζεσξεηηθνί, 

φπσο νη Dacin et al. (2010), Thompson and Doherty (2006), Dees (2001), Parenson 

(2011), Jager and Schrνer (2013), and Santos (2012), επηζεκαίλνπλ φηη κηα θνηλσληθή 

επηρείξεζε είλαη εθείλε φπνπ ε θνηλσληθή απνζηνιή είλαη ε θχξηα πξνηεξαηφηεηα θαη 

έλα αλαπφθεπθην ραξαθηεξηζηηθφ θαη σο εθ ηνχηνπ ε επηδίσμε ηεο θνηλσληθήο αμίαο 

πξέπεη λα ππεξηζρχεη ηεο επηδίσμεο ηεο νηθνλνκηθήο αμίαο. Ζ ηνπνζέηεζε απηή 

ππνζηεξίδεηαη θαη απφ ην Δπξσπατθφ Γίθηπν Έξεπλαο EMES (Defourny and Nyssens 

2010, Young and Lecy 2013). 

 Γηαηί παξάγεηαη θνηλσληθή αμία; 

«Ο ζπιινγηθφο ραξαθηήξαο ησλ νξγαληζκψλ θνηλσληθήο νηθνλνκίαο απαηηεί 

κεγαιχηεξν βαζµφ ζπκκεηνρήο εθ κέξνπο ησλ ηδξπηψλ ηνπο, ελψ ζπγρξφλσο απαηηεί 
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απφ ηνλ νξγαληζµφ λα εθρσξήζεη αξκνδηόηεηεο ιήςεο απνθάζεσλ ζε επξύηεξν θάζµα 

ελδηαθεξόκελσλ κεξώλ. Απηφο είλαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν θαηά θαλφλα πηνζεηνχλ 

µνξθέο δεκνθξαηηθήο δηαθπβέξλεζεο, νη νπνίεο δηαζθαιίδνπλ ηε ζπµµεηνρή ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ. Με απηή ηελ έλλνηα, νη νξγαληζµνί θνηλσληθήο νηθνλνµίαο βαζίδνληαη 

ζηελ εµπηζηνζύλε θαη ηελ εκπλένπλ ζηα άηνµα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο δξαζηεξηφηεηέο 

ηνπο. Ο θνηλσληθφο αληίθηππνο ησλ ελ ιφγσ νξγαληζµψλ απνηειεί επνκέλσο άµεζε 

ζπλέπεηα ηφζν ηεο απνζηνιήο φζν θαη ηεο δνµήο ηνπο: ε ζπκκεηνρή ησλ 

ελδηαθεξφµελσλ παξαγφλησλ ζηε δηαθπβέξλεζε ηνπ νξγαληζµνχ εμαζθαιίδεη φηη ν 

νξγαληζµφο ζα µέλεη πηζηφο ζηα ζπµθέξνληα ησλ µειψλ θαη ηεο θνηλφηεηάο ηνπ. Οη 

νξγαληζµνί θνηλσληθήο νηθνλνµίαο, γεληθά ζπµβάιινπλ ζηελ αύμεζε ηνπ θνηλσληθνύ 

θεθαιαίνπ, δειαδή ηνπ βαζµνχ εµπηζηνζχλεο πνπ δηαπλέεη ηελ θνηλσλία θαη ηελ 

νηθνλνµία, θαζψο ε δξαζηεξηφηεηά ηνπο βαζίδεηαη ζηε ζπλεξγαζία θαη ηε ζπκκεηνρή 

ησλ πνιηηώλ ηεο θνηλφηεηαο. Ο αληίθηππνο ησλ νξγαληζκψλ θνηλσληθήο νηθνλνκίαο δελ 

είλαη µφλν θνηλσληθφο, αιιά θαη νηθνλνκηθφο. Ζ ζπλχπαξμε, παξάιιεια µε ηηο 

θεξδνζθνπηθέο εηαηξείεο, κηαο πιεηάδαο επηρεηξεκαηηθψλ πξνηχπσλ µε πνηθίιεο 

ηδηνθηεζηαθέο δνµέο θαη δηαθνξεηηθνχο ζθνπνχο ζπλεηζθέξεη ζηε βειηίσζε ηεο 

ζπλνιηθήο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο αγνξάο, θαζψο πξνζθέξεη πεξηζζφηεξεο επηινγέο 

ζηνπο θαηαλαισηέο, ζπκβάιιεη ζηελ απνηξνπή ηνπ ζρεκαηηζκνχ κνλνπσιίσλ, κεηψλεη 

ηηο ηηµέο ιηαληθήο, παξέρεη επθαηξίεο γηα αλάπηπμε δεμηνηήησλ θαη θαηλνηνκία, θαη 

πεξηνξίδεη ηελ αζχµµεηξε πιεξνθφξεζε.»
23

 (Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 2013) 

 Πνηνη παξάγνληεο εληζρύνπλ ηελ παξαγσγή θνηλσληθήο αμίαο; 

 «Ο πξνζδηνξηζκόο ηεο θνηλσληθήο απνζηνιήο ησλ Κνηλ..Δπ. εληζρχεη θαη δηεπθνιχλεη 

ηε δηαδηθαζία πηνζέηεζεο ηνπ νξάκαηνο ηεο Κνηλσληθήο πλεηαηξηζηηθήο Δπηρείξεζεο 

απφ φια ηα κέιε, θαη παξέρεη ηε δπλαηφηεηα κεηάδνζήο ηνπ ζε φινπο ηνπο 

εκπιεθφκελνπο ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο επηρείξεζεο, θπξίσο ησλ πειαηψλ 

αιιά θαη πηζαλψλ ρνξεγψλ, ζε κηα θνηλή θαηεχζπλζε επίηεπμεο ηνπ θνηλσληθνχ 

ζθνπνχ. Έλα ζπλεθηηθφ φξακα/ζθνπφο πνπ ηνλ ζπκκεξίδνληαη φια ηα κέιε ηεο 

επηρείξεζεο κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο «ππμίδα» πνπ ζα ελψζεη ηνπο εξγαδφκελνπο, 

ψζηε λα ζπλεξγαζηνχλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ θνηλσληθψλ θαη εκπνξηθψλ ζηφρσλ, 

βειηηψλνληαο έηζη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο. Ηδηαίηεξα, ζηελ πεξίπησζε ησλ 

                                                
23 Δπξσπατθή Δπηηξνπή, «Κνηλσληθή Οηθνλνµία θαη Κνηλσληθή Δπηρεηξεµαηηθφηεηα – Οδεγφο 

γηα ηελ Κνηλσληθή Δπξψπε» – Σεχρνο 4, Λνπμεµβνχξγν: Γξαθείν Δθδφζεσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, 

2013, φπσο αλαθηήζεθε απφ: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=el&pubId=7523 
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Κνηλ..Δπ. έλα φξακα θνηλσληθήο αμίαο κπνξεί λα ζπλδέεη ηνπο αλζξψπνπο ζε έλαλ 

εκπλεπζκέλν ζθνπφ, ζε θάηη κεγαιχηεξν απφ ηνλ εαπηφ ηνπο, απμάλνληαο ην δπλακηθφ 

ησλ ζεηηθψλ ζηάζεσλ απέλαληη ζηνλ νξγαληζκφ θαη ηελ εξγαζηαθή αθνζίσζε πξνο ην 

ζηφρν επίηεπμεο» (Glaveli N. & Geormas K., 2016). 

Ζ πηνζέηεζε ζηξαηεγηθώλ ζηόρσλ πξνο ελίζρπζε ηεο νηθνλνκηθήο απόδνζεο ησλ 

θνηλσληθώλ επηρεηξήζεσλ ζπληζηά εμίζνπ ζεκαληηθφ παξάγνληα ν νπνίνο, αθελφο 

εμππεξεηεί ηε δηαζθάιηζε ηεο βησζηκφηεηαο ηεο επηρείξεζεο, αθεηέξνπ εληζρχεη ηε 

δπλακηθή ηεο επηρείξεζεο ζηελ επίηεπμε ηεο απνζηνιήο ηεο, δειαδή ζηελ παξαγσγή 

θνηλσληθήο αμίαο. Πξφθεηηαη γηα κηα ζρέζε αιιειεμάξηεζεο, θαηά ηελ νπνία ν 

θνηλσληθφο αληίθηππνο δξα σο αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα, εληζρχνληαο ηελ 

επηρεηξεκαηηθή δξάζε θαη ην νηθνλνκηθφ φθεινο. 

ηε βηβιηνγξαθία παξαηεξείηαη ζπρλά κηα ηαχηηζε κεηαμχ ησλ ελλνηψλ «θνηλσληθφο 

αληίθηππνο» (social impact) θαη «θνηλσληθή αμία» (social value). Κνηλφ παξνλνκαζηή 

ζηηο ελλνηνινγηθέο πξνζεγγίζεηο θαη γηα ηνπο δχν απηνχο φξνπο, απνηειεί ε ζεψξεζή 

ηνπο σο απνηέιεζκα ηεο επίηεπμεο ηνπ θνηλσληθνχ ζθνπνχ πνπ έρεη ζέζεη ε θνηλσληθή 

επηρείξεζε κέζα απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο απνζηνιήο ηεο .  

 Πνηα κπνξεί  λα είλαη ε δηαθνξά κεηαμύ ηνπο;  

χκθσλα κε ηνπο Bev Meldrum, Pete Read and Colin Harrison
24

, ν θνηλσληθφο 

αληίθηππνο (social impact) αθεγείηαη ηελ ηζηνξία ηεο αιιαγήο πνπ θέξλεη ε θνηλσληθή 

επηρείξεζε ζηε δσή ησλ αλζξψπσλ.   

Δπνκέλσο, κε ηνλ φξν απηφ, ελλννχκε ηηο επηπηψζεηο πνπ επέξρνληαη σο ζπλέπεηα ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηεο ζπγθεθξηκέλεο θνηλσληθήο επηρείξεζεο, δειαδή ηε «δηαθνξά» πνπ 

πξνέθπςε απφ ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο, εμαηξψληαο, βέβαηα ηηο αιιαγέο πνπ ζα 

πξνέθππηαλ νχησο ή άιισο. Όρη, φκσο νπνηαδήπνηε δηαθνξά, αιιά εθείλε πνπ 

εθπνξεχεηαη απφ ηνλ θνηλσληθφ ζθνπφ πνπ επηδηψθεη ε θνηλσληθή επηρείξεζε, ζηελ 

θαηεχζπλζε ηεο εθπιήξσζεο ηεο θνηλσληθήο αλάγθεο πνπ έρεη εληνπίζεη ζηελ ηνπηθή 

θνηλσλία. 

                                                
24 Bev Meldrum, Pete Read and Colin Harrison, White Paper: ―A Guide to Measuring Social 

Impact‖, Social Impact Tracker on line, φπσο αλαθηήζεθε απφ: http://www.illuminateict.org.uk/ 

sites/www.illuminateict.org.uk/files/a_guide_to_measuring_social_impact_v2.pdf 

http://www.illuminateict.org.uk/sites/www.illuminateict.org.uk/files/a_guide_to_measuring_social_impact_v2.pdf
http://www.illuminateict.org.uk/
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χκθσλα κε ηνλ Alter (2007), σο έλα πβξίδην, ε θνηλσληθή επηρείξεζε θαηεπζχλεηαη 

απφ δπν ηζρπξέο δπλάκεηο. Πξψηνλ, ε θχζε ηεο επηζπκεηήο θνηλσληθήο αιιαγήο, ζπρλά 

επσθειείηαη απφ κία θαηλνηφκν επηρεηξεκαηηθή ιχζε. Γεχηεξνλ, ε βησζηκφηεηα ηεο 

νξγάλσζεο θαη ησλ ππεξεζηψλ ηεο πξνυπνζέηεη δηαθνξνπνίεζε ηεο ξνήο 

ρξεκαηνδφηεζήο ηεο, ζπρλά ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο δεκηνπξγίαο θέξδνπο. Οη 

θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο, έρνπλ σο δηαθξηηηθφ ηνπο ηε δεκηνπξγία δηπιήο αμίαο: 

νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή.  

Ο φξνο «θνηλσληθή αμία» έξρεηαη λα απνηππψζεη ην ιφγν γηα ηνλ νπνίν «αμίδεη» απηή ε 

δηαθνξά πνπ επήιζε. Έρεη, δειαδή ηελ έλλνηα ηεο θνηλσληθήο ππεξαμίαο θαη εθθξάδεη 

ην γεληθφηεξν φθεινο πνπ εηζπξάηηεη ε ηνπηθή θνηλσλία ζην ζχλνιφ ηεο ή κηα 

θνηλσληθή νκάδα, ην νπνίν εκπεξηέρεηαη ζην αμηαθφ ηεο ζχζηεκα. 

Ζ εηδνπνηφο δηαθνξά ησλ θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ ζε ζρέζε κε ηηο εκπνξηθέο 

επηρεηξήζεηο είλαη φηη ζηηο θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο ε νηθνλνκηθή αμία ππεξεηεί ηελ 

επίηεπμε ηνπ θνηλσληθνχ ζθνπνχ, αθνχ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ θεξδψλ 

επελδχνληαη εθ λένπ, είηε γηα ηε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο, είηε γηα ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο πνπ ζε θάζε πεξίπησζε εθπνξεχνληαη απφ ηελ 

θνηλσληθή απνζηνιή θαη ην φξακα ησλ θνηλσληθψλ επηρεηξεκαηηψλ.  

2.2 Πιαίζην κέηξεζεο: Η Αιπζίδα Κνηλσληθήο αμίαο  

Όπσο αλαθέξζεθε ήδε, ε θνηλσληθή αμία εθθξάδεηαη κέζα απφ ηελ ηζηνξία ηεο 

αιιαγήο πνπ επέξρεηαη ζηελ ηνπηθή θνηλσλία. Πσο κπνξνχκε, επνκέλσο λα 

κεηξήζνπκε θαη λα αμηνινγήζνπκε ηηο αιιαγέο πνπ πξνθχπηνπλ σο απφξξνηα ηεο 

ιεηηνπξγίαο ησλ θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ;  

Ζ βαζηθή ηδέα γχξσ απφ ηε κέηξεζε ηεο θνηλσληθήο αμίαο πνπ παξάγεηαη κέζα απφ ηε 

ιεηηνπξγία κηαο θνηλσληθήο επηρείξεζεο έρεη εμ‘ νξηζκνχ σο αθεηεξία ηελ θνηλσληθή 

απνζηνιή ηεο επηρείξεζεο, πξνθεηκέλνπ λα θαζνξηζηεί ν ζθνπφο ηεο αμηνιφγεζεο θαη 

νη θαηάιιεινη δείθηεο πνπ ζα επαιεζεχζνπλ ηελ επίηεπμή ηνπ. Ζ ηδηαίηεξε ζπκβνιή 

κηαο θνηλσληθήο επηρείξεζεο ζηελ ηνπηθή θνηλσλία κπνξεί λα εθθξαζηεί κέζσ ηεο 

εξκελείαο κηαο ζεσξίαο ηεο αιιαγήο (theory of change), ε νπνία ζέηεη ηελ αθεηεξία 

θάζε δηαδηθαζίαο κέηξεζεο. Ζ απνζαθήληζε ηεο ζεσξίαο ηεο αιιαγήο επηηξέπεη ηελ 

εξκελεία φισλ ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ, φπσο νη απαξαίηεηνη πφξνη, νη εηζξνέο (inputs), 



 

30 

 

εθξνέο (outputs), βξαρππξφζεζκα θαη καθξνπξφζεζκα θαη απνηειέζκαηα (outcomes), 

πνπ απαηηνχληαη γηα ην ζρεδηαζκφ καθξνπξφζεζκσλ παξεκβάζεσλ. 

χκθσλα κε ηνπο Bev Meldrum, Pete Read and Colin Harrison
25

, ην θιεηδί γηα ηε 

δηαδηθαζία κέηξεζεο είλαη έλα κνληέιν ηεζζάξσλ ζηαδίσλ, βάζεη ηνπ νπνίνπ νη ζθνπνί 

ηεο θνηλσληθήο επηρείξεζεο κεηαηξέπνληαη ζε «δείθηεο». Απηφ πξνυπνζέηεη ηε 

δηαηχπσζε πεξηγξαθψλ νη νπνίεο απνηππψλνπλ πψο αλαγλσξίδεηαη ε αιιαγή ζε 

δηαθνξεηηθά επίπεδα θαζνξίδνληαο, πξψηηζηα γηα θάζε ζηφρν ηελ αιιαγή πνπ επηδηψθεη 

ε θνηλσληθή επηρείξεζε. Ζ θαηαγξαθή απηή απφ ηελ αξρή έσο ην ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο 

αιιαγήο θαηαδεηθλχεη ηελ απφζηαζε πνπ δηαλχζεθε θαζ‘ φιε ηε δηάξθεηα. 

Γεκνθηιέο ζεκείν εθθίλεζεο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο θνηλσληθήο αμίαο απνηειεί ε 

κέζνδνο ηεο αιπζίδαο θνηλσληθήο αμίαο (social value chain method), θαζψο νξίδεη 

ζαθψο ηηο δηαθνξέο κεηαμχ εηζξνψλ, εθξνψλ, απνηειεζκάησλ θαη επηπηψζεσλ.
26

 Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ηα ζηνηρεία πνπ ζπλζέηνπλ ηελ αιπζίδα αμίαο θνηλσληθνχ αληίθηππνπ 

νξίδνληαη σο αθνινχζσο (βιέπε θαη ζρήκα: 2.2.1): 

o Δηζξνέο (inputs): φινη νη πφξνη, (θεθάιαην ή αλζξψπηλνη πφξνη) πνπ 

επελδχνληαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο θνηλσληθήο επηρείξεζεο, π.ρ. αξηζκφο 

εζεινληψλ, εξγαδφκελνη, θ.α..  

o Γξαζηεξηόηεηεο (activities): νη ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο, ηα θαζήθνληα θαη νη 

εξγαζίεο πνπ δηεμάγνληαη απφ ηελ θνηλσληθή επηρείξεζε γηα ηε δεκηνπξγία ησλ 

εθξνψλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο θαη ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο.  

o Δθξνέο (outputs): ηα ζπγθεθξηκέλα πξντφληα ή/θαη ππεξεζίεο πνπ πξνθχπηνπλ 

απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο θνηλσληθήο επηρείξεζεο. 

o Απνηειέζκαηα (outcomes): νη αιιαγέο, ηα νθέιε, νη γλψζεηο ή άιιεο επηδξάζεηο 

(ηφζν καθξνπξφζεζκα φζν θαη βξαρππξφζεζκα) πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο.  

o Αληίθηππνο (impact): ε απφδνζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ελφο νξγαληζκνχ κε 

επξχηεξα θαη πην καθξνπξφζεζκα απνηειέζκαηα. 

                                                
25 Όπσο ππνζεκείσζε 22 
26 Dr Lisa Hehenberger, Anna-Marie Harling, Peter Scholten, «A Practical Guide to Measuring 

and Managing Impact», p.24, June 2015, Published by the European Venture Philanthropy Association,  

αλαθηήζεθε απφ: http://evpa.eu.com/downloads/start/?pdf=2015/06/IM-Guide-English.pdf  

http://evpa.eu.com/downloads/start/?pdf=2015/06/IM-Guide-English.pdf
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Ζ αμία παξάγεηαη ζε φια ηα ζηάδηα ηεο αιπζίδαο, ηα νπνία απνηεινχλ πεδία 

παξαγσγήο θνηλσληθήο αμίαο.  

ρήκα 2.2.1:  

Η αιπζίδα θνηλσληθήο αμίαο ζηνπο νξγαληζκνύο θνηλσληθνύ ζθνπνύ  

 

Πεγή: EVPA European Venture Philanthropy Association 

H IMWG (2014)
27

, αλαθέξεηαη ζηελ έλλνηα ηεο αιπζίδαο θνηλσληθήο αμίαο γηα λα 

πξνζδηνξίζεη κε ζαθήλεηα ηελ αηηηψδε ζπλάθεηα κεηαμχ ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ 

εξγαζηψλ (εηζξνψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ) θαη ησλ επηδησθφκελσλ απνηειεζκάησλ 

(εθξνψλ, απνηειεζκάησλ θαη επηπηψζεσλ). Δμαξηά ηνλ νξηζκφ ηνπ «αληίθηππνπ» απφ 

ην ζθνπφ θαη ηηο θνηλσληθέο πξνθιήζεηο πνπ θαιείηαη έλαο νξγαληζκφο λα 

αληηκεησπίζεη.
28

 

 Πόζν επηηπγράλεη ηνπο νηθνλνκηθνύο θαη θνηλσληθνύο ηεο ζηόρνπο ε θνηλσληθή 

επηρείξεζε; 

χκθσλα κε ηε ζεσξία ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ (stakeholder theory) ηνπ Freeman 

(1984), νη δηνηθνχληεο έλαλ νξγαληζκφ νθείινπλ λα είλαη ππφινγνη απέλαληη ζε φια ηα 

ελδηαθεξφκελα κέξε θαη φρη απνθιεηζηηθά απέλαληη ζηνπο κεηφρνπο. Σν πξνθίι ελφο 

θνηλσληθνχ επηρεηξεκαηία πεξηιακβάλεη, κεηαμχ άιισλ, ηε δηαθάλεηα θαη ηελ 

θνηλσληθή ινγνδνζία. Οη Bangoli and Megali (2011), ζέηνπλ ηξεηο βαζηθέο θαηεγνξίεο 

πιεξνθνξηψλ νη νπνίεο ζπλζέηνπλ έλα νινθιεξσκέλν πιαίζην γηα ηε δηαθπβέξλεζε θαη 

ηε ινγνδνζία ησλ θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ:  

1. ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο θαη ηελ 

θαηαλνκή ησλ θεθαιαίσλ ζηηο ελδηαθεξφκελεο νκάδεο 

                                                
27 Impact Measurement Working Group (IMWG): πξφθεηηαη γηα ηελ Οκάδα Δξγαζίαο Μέηξεζεο 

Αληίθηππνπ, ε νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη ππφ ηε δηεχζπλζε ηνπ Απνζπάζκαηνο Κνηλσληθνχ Αληίθηππνπ 

ηεο Δπέλδπζεο G8 (Social Impact Investment Taskforce G8) θαη ηδξχζεθε ππφ ηελ πξνεδξία ηνπ 
Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ. Αλαθνηλψζεθε απφ ηνλ Πξσζππνπξγφ Νηέηβηλη Κάκεξνλ ζην Φφξνπκ Κνηλσληθνχ 

Αληίθηππνπ ηεο Δπέλδπζεο G8 ηνλ Ηνχλην 2013. Αλαθηήζεθε απφ 

https://www.gov.uk/government/groups/ social-impact-investment-taskforce 
28 ―Policy Brief on social impact measurement for social enterprises‖, European Commission, 

European Union/OECD 2015, Luxembourg: Publications Office of the European Union, αλαθηήζεθε 

απφ: http://www.oecd.org/industry/Policy-Brief-social-impact.pdf 

https://www.gov.uk/government/groups/
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2. ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απνθαιχπηνπλ ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ θνηλσληθψλ ζηφρσλ 

ησλ επηρεηξήζεσλ 

3. ηηο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζεζκηθή λνκηκνπνίεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ 

θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ. 

Βάζεη απηνχ ηνπ ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ, πξνηείλνπλ έλα κνληέιν ην νπνίν δηαξζξψλεηαη 

ζε ηξεηο δηαζηάζεηο: α) ηελ νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επίδνζε (economic and 

financial performance), β) ηελ θνηλσληθή απνηειεζκαηηθφηεηα (social effectiveness) ε 

νπνία νξίδεηαη απφ ηελ άπνςε ηεο ζπκκφξθσζεο κε ηελ θνηλσληθή απνζηνιή κηαο 

θνηλσληθήο επηρείξεζεο θαη γ) ηε ζεζκηθή λνκηκνπνίεζε (institutional legitimacy). Γηα 

θάζε δηάζηαζε φξηζαλ δείθηεο, νη νπνίνη ζην ζχλνιφ ηνπο δίλνπλ κηα επηζθφπεζε ηεο 

απφδνζεο ησλ θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ. Βεβαίσο, ππάξρνπλ ζεσξεηηθνί νη νπνίνη 

επηζεκαίλνπλ φηη ην κνληέιν απηφ παξαβιέπεη ηα δηαθνξεηηθά ελδηαθεξφκελα κέξε 

(stakeholders) θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπο (Arena et al., 2014). 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ηνπο Luca Bagnoli and Cecilia Megali (2011) (βι. 

Πίλαθα 2.2.1), ε κέηξεζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο επίδνζεο 

ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο γηα ηνλ έιεγρν ηεο νηθνλνκηθήο ηνπο 

ινγνδνζίαο. Με απηή ηελ έλλνηα, ηα ζπζηήκαηα ειέγρνπ δηαρείξηζεο είλαη απαξαίηεηα 

γηα ηε κέηξεζε ηεο πξνζπάζεηαο ηνπ νξγαληζκνχ γηα ηελ επίηεπμε ηεο νηθνλνκηθήο 

ηζνξξνπίαο (Giannessi, 1960). ε αληίζεζε κε ηηο ππφινηπεο κε θεξδνζθνπηθέο 

εζεινληηθέο νξγαλψζεηο ή ηδξχκαηα, νη θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο είλαη πξψηα θαη θχξηα 

επηρεηξήζεηο, θαη σο εθ ηνχηνπ νη θνηλσληθνί ηνπο ζηφρνη επηδηψθνληαη κε ζεβαζκφ 

πξνο ηελ νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηνδνηηθή απνδνηηθφηεηα. Όζνλ αθνξά ζηε κέηξεζε ηεο 

θνηλωληθήο απνηειεζκαηηθόηεηαο, ε αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ κηαο θνηλσληθήο 

επηρείξεζεο πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηε κέηξεζε ηνπ ηη έρεη επηηεπρζεί σο ζπλέπεηα ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο ηεο επηρείξεζεο. Δμίζνπ ζεκαληηθφ θαη απαξαίηεην είλαη λα εμεηαζηεί 

ζε πνην βαζκφ ε δξαζηεξηφηεηα ηεο θνηλσληθήο επηρείξεζεο ζπλέβαιε ζηελ επεκεξία 

ησλ σθεινχκελσλ, θαζψο θαη ζηνπο επξχηεξνπο ζηφρνπο ηεο Κνηλφηεηαο. Απφ 

θνηλσληθήο άπνςεο, πξέπεη λα εμεηαζηνχλ φρη κφλν ηα απνηειέζκαηα, αιιά θαη ε 

βησζηκφηεηα ηεο φιεο δηαδηθαζίαο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ζα πξέπεη λα αλαγλσξίδνληαη θαη 

λα πεξηιακβάλνληαη νηθνλνκηθά, θνηλσληθά θαη πεξηβαιινληηθά ζπλαθή ζηνηρεία, φζνλ 

αθνξά ζηελ επηινγή θαη ηε ρξήζε ησλ εμσηεξηθψλ πφξσλ κηαο θνηλσληθήο επηρείξεζεο. 

Μηα θαηάιιειε αμηνιφγεζε ηεο ζπλνιηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο κηαο θνηλσληθήο 
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επηρείξεζεο ζα κπνξνχζε λα ελζσκαηψζεη πνιινχο δηαθνξεηηθνχο βαζηθνχο δείθηεο. Ζ 

κέηξεζε ηεο απφδνζεο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη: εηζξνέο (πφξνπο πνπ ζπκβάιινπλ 

ζηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλαιακβάλνληαη), εθξνέο (απφ ηελ άπνςε θαη ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ επίηεπμε ηεο απνζηνιήο, θαη ησλ άκεζσλ θαη 

κεηξήζηκσλ αγαζψλ/ππεξεζηψλ πνπ ιακβάλνληαη κέζσ ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ 

δηεμάγνληαη), απνηειέζκαηα (ηα νθέιε γηα ηνπο δπλεηηθνχο σθεινχκελνπο), αληίθηππν 

(νη ζπλέπεηεο γηα ηελ επξχηεξε θνηλφηεηα). χκθσλα πάληα κε ηνπο αλσηέξσ 

κειεηεηέο, εθηφο απφ κηα αλάιπζε θφζηνπο-απνηειεζκαηηθφηεηαο πνπ ζρεηίδεηαη κε 

εθξνέο/απνηειέζκαηα, κηα πξννπηηθή θνηλσληθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο πξέπεη λα 

ιάβεη ππφςε ηελ ππεχζπλε ρξήζε ησλ πφξσλ, δειαδή, γηα λα αμηνινγεζεί ε θνηλσληθά 

ππεχζπλε ζπκπεξηθνξά ηεο θνηλσληθήο επηρείξεζεο φηαλ παξάγεη ππεξεζίεο (ή 

πξντφληα). Μηα βηψζηκε θνηλσληθή επηρείξεζε πξέπεη λα αθνινπζήζεη ην ζπκθέξνλ ηεο 

Κνηλφηεηαο κε: 1) ηελ επηινγή ηνπηθψλ πξνκεζεπηψλ γηα ηελ εχλνηα ησλ κηθξψλ 

αιπζίδσλ εθνδηαζκνχ, 2) επηιέγνληαο θνηλσληθά ή πεξηβαιινληηθά πηζηνπνηεκέλνπο 

πξνκεζεπηέο (π.ρ. ζχζηεκα νηθνινγηθήο δηαρείξηζεο θαη θαζεζηψο νηθνινγηθνχ 

ειέγρνπ, θ.α.), 3) πηνζεηψληαο έλα θαζεζηψο ζπλζεθψλ αμηνπξεπνχο εξγαζίαο 

(αζθάιεηα, πγεία, θιπ), θαη 4) δίλνληαο απαζρφιεζε ζε άηνκα πνπ πξνέξρνληαη απφ 

εππαζείο νκάδεο θαη ραξαθηεξίδνληαη απφ δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο κεηνλεμίαο (αζζέλεηεο 

γηα ηελ ςπρηθή πγεία λνεηηθή θαζπζηέξεζε, θπζηθή αλαπεξία, άηνκα κε εηδηθέο 

αλάγθεο, πνιηηηθνί θξαηνχκελνη, θ.α.). Σα απνηειέζκαηα κπνξνχλ λα κεηξεζνχλ είηε σο 

εζσηεξηθά (επίηεπμε κηαο απνζηνιήο θαη επηιεγκέλσλ ζηφρσλ), είηε σο εμσηεξηθά 

(ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε/ρξήζηε). Απηή ε δηάζηαζε ηνπ ειέγρνπ ηεο θνηλσληθήο 

απνδνηηθφηεηαο κπνξεί λα νξηζηεί σο ην πξαγκαηηθφ φθεινο/αληίθηππνο ηεο απφδνζεο 

πάλσ απφ φια, κε ηελ έλλνηα ηεο επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ζχκθσλα κε ηελ απνζηνιή ηεο 

θνηλσληθήο επηρείξεζεο. Όζνλ αθνξά ζηνλ αληίθηππν, ν έιεγρνο ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο εζηηάδεη ηε ζπκβνιή ηεο θνηλσληθήο επηρείξεζεο γηα ηε 

δεκηνπξγία θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ θαη ηελ ζπιινγηθή επεκεξία κέζα απφ ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ησλ παξακέηξσλ πνπ αθνξνχλ ζηε κέηξεζε ησλ κέζσλ ή 

καθξνπξφζεζκσλ επηπηψζεσλ. Αλαγλσξίδνληαη νη δεπηεξνγελείο επηπηψζεηο πνπ 

κπνξεί λα ζπλνδεχνπλ ην έξγν ηεο θνηλσληθήο επηρείξεζεο ζρεηηθά κε ηελ επξχηεξε 

θνηλφηεηα.  
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Πίλαθαο 2.2.1 

Μέηξεζε ηεο θνηλσληθήο απόδνζεο 

Μεηαβιεηέο 

Απνηειεζκαηηθόηεηαο 

Βαζηθνί Παξάγνληεο Δλδεηθηηθνί Γείθηεο 

Δηζξνέο Αλζξψπηλνη πφξνη  Ζ ζχλζεζε ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ  

 (% κεηνλεθηνχλησλ εξγαδνκέλσλ, 

ηππνινγία κεηνλεμίαο) 

Πνιηηηθή ηεο αγνξάο  Υαξαθηεξηζηηθά ησλ πξνκεζεπηψλ 

(ηνπηθνί παξαγσγνί, πηζηνπνηεκέλνη, 
θιπ), δίθαην εκπφξην 

πλζήθεο εξγαζίαο   Γείθηεο αζθάιεηαο, δείθηεο πγείαο 

Μνληέιν δηαθπβέξλεζεο  Αληηπξνζσπεπηηθφηεηα ησλ 

ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ, ζπκκεηνρή ζην 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη/ή ζηε 

πλέιεπζε ησλ κειψλ ηνπ 
Δθξνέο Γξαζηεξηφηεηεο  Ζ παξαγσγηθφηεηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

εθείλσλ πνπ έρνπλ ηεζεί ζε εθαξκνγή 

γηα ηελ  πινπνίεζε ηεο  απνζηνιήο 

(θφζηνο παξαγσγήο ζπγθεθξηκέλσλ 
αγαζψλ-ππεξεζηψλ π.ρ. ελνηθίαζε 

πνδειάησλ) 

Απνηειέζκαηα Πξντφληα/ππεξεζίεο πνπ 
ιακβάλνληαη  

• Υαξαθηεξηζηηθά ησλ πξντφλησλ/ 
ππεξεζηψλ: πνηφηεηα θαη πνζφηεηα ηεο 

παξαγσγήο 

Θεηηθά απνηειέζκαηα 

ζηνπο δπλεηηθά 
σθεινχκελνπο 

• Δπαλέληαμε ησλ κεηνλεθηνχλησλ 

αηφκσλ, απνηειέζκαηα απαζρφιεζεο, 
ηθαλνπνίεζε ησλ ρξεζηψλ 

Αληίθηππνο Μαθξνπξφζεζκεο 

επηπηψζεηο ζηελ επξχηεξε 
θνηλφηεηα 

Όθεινο ηεο θνηλφηεηαο ιφγσ ηεο 

έληαμεο, ηεο κείσζεο ηεο ξχπαλζεο θαη 
ηεο αχμεζεο ηεο πξνζηαζίαο ηνπ 

πεξηβάιινληνο, αλαδσνγφλεζε ησλ 

ππνβαζκηζκέλσλ πεξηνρψλ 
Πεγή: Bagnoli and Megali (2011) 

Σέινο, ν έιεγρνο ηεο ζεζκηθήο λνκηκνπνίεζεο πεξηιακβάλεη ηελ πηζηνπνίεζε φηη ε 

θνηλσληθή επηρείξεζε έρεη ηεξήζεη ηνπο απην-επηβαιιφκελνπο «θαλφλεο» 

(θαηαζηαηηθφ, απνζηνιή, πξφγξακκα δξάζεο) θαη ηνπο λνκηθνχο θαλφλεο πνπ ηζρχνπλ 

γηα ηε ζεζκηθή ηνπ κνξθή.  

Οη Mair and Sharma (2012), αλαθέξνπλ φηη ε κέζνδνο αλάιπζεο ηεο Αιπζίδαο 

Κνηλσληθήο Αμίαο (Social Value Chain Method) είλαη έλα απινπνηεκέλν κνληέιν πνπ 

αλαπηχρζεθε σο κηα εξεπλεηηθή πξσηνβνπιία ην 2005 γηα λα ηαμηλνκήζεη ηα δηάθνξα 

ζηάδηα, ηηο κεζφδνπο θαη ηνπο βαζκνχο ηνπ θνηλσληθνχ αληίθηππνπ θαη ηελ 

πξνζηηζέκελε αμία κηαο θνηλσληθήο επηρείξεζεο. Παξέρεη έλα παξάζπξν ζηνπο ζηφρνπο 

κηαο θνηλσληθήο επηρείξεζεο θαη ζηηο ζηξαηεγηθέο επηπηψζεηο ηνπ ζρεδηαζκνχ ζε ζρέζε 
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κε ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο, ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηνπο πφξνπο. Δπηπιένλ, ην πιαίζην απηφ 

βνεζά ζηε δηάθξηζε βαζηθψλ δηαθνξψλ αλάκεζα ζηε κέηξεζε: α) ηεο θνηλσληθήο 

απφδνζεο (δηαδηθαζίεο παξαθνινχζεζεο κέζσ εηζξνψλ, δξαζηεξηνηήησλ θαη 

απνηειεζκάησλ), β) ησλ θνηλσληθψλ απνηειεζκάησλ (βξαρππξφζεζκα απνηειέζκαηα 

θαη επηπηψζεηο ζηνπο σθεινχκελνπο), γ) ησλ θνηλσληθψλ επηπηψζεσλ (καθξνπξφζεζκα 

απνηειέζκαηα θαη ζπζηεκηθέο αιιαγέο πνπ νθείινληαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη 

παξεκβάζεηο κηαο θνηλσληθήο επηρείξεζεο). Ο απψηεξνο ζθνπφο φισλ ησλ θνηλσληθψλ 

επηρεηξεκαηηψλ θαη επελδπηψλ επηπηψζεσλ (impact investors) είλαη ε δεκηνπξγία 

αληίθηππνπ. Χζηφζν, πξηλ, αθφκα απφ ηε δεκηνπξγία θαη ηελ εθηίκεζε ηνπ αληίθηππνπ, 

έλαο νξγαληζκφο πξέπεη πξψηα λα πξνζδηνξίζεη ηνπο ζθνπνχο ηνπ θαη λα επηθπξψζεη 

ηηο πνιπζχλζεηεο παξεκβάζεηο ηνπ θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο θνηλσληθήο αλάπηπμεο πξνο 

ηελ νπνία κπνξεί λα ραξηνγξαθεζεί ε πξφνδφο ηνπ, λα κεηξεζεί θαη λα 

παξαθνινπζείηαη ζην κέιινλ. 

ρήκα 2.2.2: 

Πεξηγξαθή ηεο αιπζίδαο θνηλσληθήο αμίαο 

 

 

 

 

Πεγή: Johanna Mair, Shuchi Sharma, Social entrepreneurship and social business, p.182, 2012, Springer 

 

Ζ θνηλσληθή αμία πνπ παξάγεηαη κέζσ ηεο επίηεπμεο ηεο απνζηνιήο κηαο θνηλσληθήο 

επηρείξεζεο κπνξεί λα επηηπγράλεηαη κέζα απφ ηελ επηδίσμε θνηλσληθψλ ζθνπψλ πνπ 

αθνξνχλ ζηελ θάιπςε αλαγθψλ ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο φπσο: δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ 

εξγαζίαο, αληηκεηψπηζε ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, 

θαιιηέξγεηα νηθνινγηθήο ζπλείδεζεο, αλάδεημε θαη θαιιηέξγεηα ηεο πνιηηηζηηθήο 

θιεξνλνκηάο ηνπ ηφπνπ, παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο θαη θνηλσληθήο πξφλνηαο, θ.α. Σφζν 

γηα ηελ ίδηα ηελ επηρείξεζε (απφ ηνλ ίδην ηνλ εκπλεπζηή ηνπ νξάκαηνο, ηα κέιε πνπ 

ΔΙΡΟΔ 

 

Ση ρξεζηκν-

πνηήζεθε γηα 

ην εγρείξεκα 
 

ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ 

 

ηξαηεγηθέο, ζπζηήκαηα 

θαη πξαθηηθέο πνπ 

εμππεξεηνχλ σο 

πιεξεμνχζηα αληίθηππνπ 

 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

 

Άκεζα απνηειέζκαηα 

απαξαίηεηα γηα ηελ 

επίηεπμε ηνπ επηζπκεηνχ 
αληίθηππνπ 

 

ΔΚΡΟΔ 

 

Πξντφληα ή 

ππεξεζίεο πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ 

δξαζηεξηφηεηεο 

(«παξέκβαζε») 

πνπ είλαη 

ζρεηηθέο κε ηελ 

επίηεπμε ησλ 

απνηειεζκάησλ 

 

ΔΤΘΤΓΡΑΜΜΙΗ 

ΣΩΝ ΣΟΥΩΝ 

 

Ο πξνβιεκαηηζκφο 

ζρεηηθά κε ηα 

απνηειέζκαηα θαη ηε 

δξαζηεξηφηεηα θαη ηελ 

πξνζαξκνγή ηνπ 

ζηφρνπ απφ ηε 

δηνίθεζε 
ΜΔΙΟΝ 

 
Απηφ πνπ ζα είρε 

ζπκβεί νχησο ή 

άιισο 
 

ΑΝΣΙΚΣΤΠΟ 
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ζπκκεηέρνπλ ζηελ επηρείξεζε έσο ηνπο εξγαδνκέλνπο θαη εζεινληέο, αιιά θαη φιεο ηηο 

εκπιεθφκελεο νκάδεο - πξνκεζεπηέο, πειάηεο, ρνξεγνχο, ζπλεξγαδφκελνπο θνξείο, 

θ.α)., φζν θαη γηα ηελ ηνπηθή θνηλσλία, θξίλεηαη κείδνλνο ζεκαζίαο ε εθηίκεζε ηνπ 

βαζκνχ επίηεπμεο ηεο παξαγφκελεο θνηλσληθήο αμίαο. Δίλαη ζεκαληηθφ λα γίλεη 

αληηιεπηή κε ζαθήλεηα ε «αιιαγή» πνπ επηθέξεη ε ιεηηνπξγία ηεο θνηλσληθήο 

επηρείξεζεο γηα ηελ ηνπηθή θνηλσλία ή γηα έλα ππνζχλνιφ ηεο (ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο 

πνιηηψλ πνπ επσθεινχληαη απφ ηε ιεηηνπξγία ηεο θνηλσληθήο επηρείξεζεο) θαη λα γίλεη 

αληηιεπηφο ν ζεηηθφο θνηλσληθφο αληίθηππνο. Έηζη, ην φθεινο γηα ηελ επηρείξεζε είλαη 

ηξηπιφ: πξψηνλ, αλαδεηθλχεηαη ν κεηαξξπζκηζηηθφο ηεο ξφινο σο παξάγνληαο (θνξέαο) 

αιιαγήο, δεχηεξνλ, ν ξφινο απηφο εληζρχεη ην αληαγσληζηηθφ ηεο πιενλέθηεκα θαη 

εδξαηψλεη ηε ιεηηνπξγία ηεο ζην ηνπηθφ επηρεηξεκαηηθφ νηθνζχζηεκα, δηαηεξψληαο ηε 

βησζηκφηεηά ηεο θαη ηξίηνλ, κέζα απφ ηελ αλαηξνθνδφηεζε πνπ ιακβάλεη έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα επαλαμηνινγήζεη ηνπο ζηφρνπο ηεο θαη λα αλαζρεδηάζεη ηηο 

δξαζηεξηφηεηέο ηεο, ψζηε λα βειηηψζεη ηελ απφδνζή ηεο ή λα ζηξαθεί ζηελ αλαδήηεζε 

θαηλνηφκσλ ππεξεζηψλ γηα ηελ θάιπςε λέσλ αλαγθψλ. Δπηπξφζζεηα, δεκηνπξγεί έλα 

αθφκε πην ελδηαθέξνλ επηρεηξεκαηηθφ πξνθίι, ην νπνίν ηελ θαζηζηά ειθπζηηθφηεξε 

ζηνπο ππνςήθηνπο επελδπηέο ή ρνξεγνχο. 

2.3 Δξγαιεία κέηξεζεο  

Βεβαίσο, ε βηβιηνγξαθία πεξηιακβάλεη αξθεηά κεζνδνινγηθά εξγαιεία κέηξεζεο ηεο 

θνηλσληθήο αμίαο, ηα νπνία εμππεξεηνχλ δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο νξγαληζκψλ ηεο 

θνηλσληθήο νηθνλνκίαο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ηηο θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο. ηνλ 

αθφινπζν πίλαθα παξαηίζεληαη ελδεηθηηθά θάπνηα απφ απηά: 
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Πίλαθαο 2.3.1:  

Δξγαιεία & κέζνδνη κέηξεζεο ηεο θνηλσληθήο αμίαο 

 

Πεγή: Bryan Dufour, 2015 

Ζ επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ εξγαιείνπ κέηξεζεο ηεο θνηλσληθήο αμίαο δελ είλαη κηα 

απιή δηαδηθαζία. Κάζε κνληέιν παξνπζηάδεη ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηά 

ηνπ, ζε ζπλάξηεζε κε ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπο (θεξδνζθνπηθνχο ή κε νξγαληζκνχο, 

θηιαλζξσπηθέο νξγαλψζεηο, θνηλσληθέο ζπλεηαηξηζηηθέο επηρεηξήζεηο, θ.α.) Δλδηαθέξνλ 

παξνπζηάδεη ε πξνζπάζεηα ηεο Cecilia Grieco (2015) λα ηαμηλνκήζεη ηηο δηαζέζηκεο 

κεζφδνπο κέηξεζεο, θαη λα δεκηνπξγήζεη έλαλ νδεγφ απηναμηνιφγεζεο ησλ 

θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ/νξγαληζκψλ, ψζηε νη θνηλσληθνί επηρεηξεκαηίεο λα έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα δηαπηζηψζνπλ πνην είλαη ην θαηαιιειφηεξν κνληέιν γηα ηηο αλάγθεο 

ηνπο (βι. Παξάξηεκα IV). Σα κνληέια θπκαίλνληαη απφ πνιχ απιά έσο ηδηαίηεξα 

πεξίπινθα, θαη κπνξνχλ επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο ππνδείμεηο γηα ηελ επηινγή ησλ 

θαηάιιεισλ δεηθηψλ κέηξεζεο. χκθσλα κε ηελ Grieco ―Ζ απηναμηνιφγεζε μεθηλά 

απφ έλα ζχλνιν εθηηκήζεσλ πνπ ν θνηλσληθφο επηρεηξεκαηίαο πξέπεη λα απνζαθελίζεη: 

 Πνην είδνο αληίθηππνπ ζέισ λα εθηηκήζσ; Θέισ λα έρσ κηα ζπλνιηθή εηθφλα 

ησλ επηπηψζεσλ πνπ έρνπλ νη δξαζηεξηφηεηέο κνπ γηα ηε γχξσ πεξηνρή; Θέισ 

λα επηθεληξσζψ ζε θάπνηα ζπγθεθξηκέλε πηπρή, φπσο νη επηπηψζεηο ζε εθείλνπο 
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πνπ εξγάδνληαη ζηνλ νξγαληζκφ κνπ, ζηελ θνηλφηεηα ζηελ νπνία 

δξαζηεξηνπνηνχκαη, ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ, ζηε δεκηνπξγία νηθνλνκηθήο αμίαο 

γηα ηελ θνηλσλία; 

 Γηα πνην ιφγν εθαξκφδσ ηε δηαδηθαζία κέηξεζεο θνηλσληθψλ επηπηψζεσλ 

(Social Impact Assessment); Ση είδνπο πιεξνθνξίεο πεξηκέλνπλ ηα 

ελδηαθεξφκελα κέξε (stakeholders) ηεο επηρείξεζήο κνπ; Υξεηάδεηαη ε 

αμηνιφγεζε ησλ επηδφζεσλ έλαληη ησλ ζθνπψλ πνπ έρνπλ ηεζεί, ή κηα πνζνηηθή 

κέηξεζε ηνπ ηη θάλσ γηα ηελ θνηλσλία, ή κηα εμσηεξηθή πηζηνπνίεζε; ε πνηνπο 

πξέπεη λα θνηλνπνηήζσ απηέο ηηο πιεξνθνξίεο ; 

 Πνην επίπεδν πνιππινθφηεηαο κπνξψ λα αληηκεησπίζσ, ζχκθσλα κε ηα 

ρξήκαηα, ην ρξφλν, ηηο δεμηφηεηεο, ηελ εηδίθεπζε θαη ηνπο αλζξψπνπο πνπ 

κπνξψ λα δηαζέζσ γηα ηελ εθηέιεζε απηήο ηεο δηαδηθαζίαο; 

 Ση ρξνληθφ πιαίζην ρξεηάδνκαη/ζέισ λα πηνζεηήζσ; Μπνξεί ε κέηξεζε 

θνηλσληθψλ επηπηψζεσλ λα είλαη πεξηζζφηεξν ρξήζηκε σο εξγαιείν πξφβιεςεο, 

βνεζψληαο λα θαηαιάβσ ηα πηζαλά απνηειέζκαηα (outcome)  ελφο έξγνπ ππφ 

αμηνιφγεζε; Θέισ λα νξίζσ έλα ζηαζεξφ ζχζηεκα αμηνινγήζεσλ γηα ηελ 

εθηίκεζε θαη ηε δηαρείξηζε ησλ θνηλσληθψλ επηπηψζεσλ πνπ επέξρνληαη; 

Υξεηάδεηαη λα θάλσ εθ ησλ πζηέξσλ (ex-post) αμηνιφγεζε, ππνινγίδνληαο αλ νη 

ζθνπνί πνπ έρνπλ ηεζεί επηηεχρζεθαλ κέζσ ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ 

πινπνηνχληαη; 

 Ση είδνπο δεδνκέλα κπνξψ λα ζπκπεξηιάβσ ζε κηα δηαδηθαζία κέηξεζεο ησλ 

θνηλσληθψλ επηπηψζεσλ, ηα νπνία ζπλάδνπλ κε ηνλ ζθνπφ ηνπ νξγαληζκνχ κνπ; 

Θα κπνξνχζαλ ηα αξηζκεηηθά δεδνκέλα λα είλαη πην θαηάιιεια, ή ζα έπξεπε λα 

εζηηάζσ πεξηζζφηεξν ζε πνηνηηθνχο δείθηεο; Θα κπνξνχζε έλα κείγκα 

πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ λα δψζεη κηα πην νινθιεξσκέλε εηθφλα 

ζρεηηθά κε ην ηη επηηπγράλεη ν νξγαληζκφο κνπ κέζσ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ;» 

ηνλ πίλαθα 2.3.2, θάζε εξψηεζε ζπλδέεηαη άκεζα κε κία απφ ηηο νκάδεο ησλ κνληέισλ 

πνπ πεξηγξάθνληαη παξαπάλσ (βιέπε θαη Παξάξηεκα IV). Απηφ ζεκαίλεη, φηη αλάινγα 

κε ηε δηακφξθσζε ησλ εληαίσλ κεηαβιεηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ απην-

αμηνιφγεζε, κηα νκάδα ησλ κνληέισλ κπνξεί λα πξνθχςεη σο ε θαιχηεξε επηινγή. Απφ 

ηελ νκάδα απηή κπνξεί λα εληνπίζεη έλα κνληέιν ην νπνίν ηαηξηάδεη θαιχηεξα ζηηο 

αλάγθεο θαη ηα δηαζέζηκα ηεο επηρείξεζεο. 
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Πίλαθαο 2.3.2:  

Μνληέια θαηεγνξηώλ απηναμηνιόγεζεο  

 

         Πεγή: Cecilia Grieco, 2015 

Απφ ηα πην δηαδεδνκέλα ζε εθαξκνγή κεζνδνινγηθά εξγαιεία γηα ηηο θνηλσληθέο 

ζπλεηαηξηζηηθέο επηρεηξήζεηο, είλαη ε κέζνδνο κέηξεζεο θνηλσληθήο απφδνζεο 

επελδχζεσλ (Social Return on Investment SROI). Πξφθεηηαη γηα κία κέζνδν κέηξεζεο 

ηεο θνηλσληθήο, πεξηβαιινληηθήο θαη νηθνλνκηθήο αμίαο ελφο έξγνπ/πξνγξάκκαηνο 

ιακβάλνληαο ππφςε ηηο εκπεηξίεο ησλ άκεζα εκπιεθφκελσλ ζηε δξάζε απηή. Γηαθέξεη 

απφ άιιεο κεζφδνπο γηαηί δίλεη ινγηζηηθή αμία ζε κε εκπνξεχζηκα αγαζά φπσο ε 

πνηφηεηα δσήο θαη επίζεο ιακβάλεη ππφςε ηηο εκπεηξίεο ησλ εκπιεθνκέλσλ. Παξέρεη ην 

πιαίζην γηα λα κπνξέζνπλ λα απνηηκεζνχλ ηα απνηειέζκαηα πνπ βηψλνπλ νη 

εκπιεθφκελνη ζε κία δξάζε θαη είλαη δχζθνιν λα απνηηκεζνχλ κε ινγηζηηθνχο φξνπο. 

ηελ νπζία, θαη ε κεζνδνινγία SROI αθεγείηαη ηελ ηζηνξία ηεο αιιαγήο «Theory of 

Change» πνπ βηψλνπλ νη εκπιεθφκελνη, ιακβάλνληαο ππφςε πνηνηηθά, πνζνηηθά θαη 

ινγηζηηθά ζηνηρεία. Τπνινγίδεηαη ν ηειηθφο δείθηεο θνηλσληθνχ αληίθηππνπ, ν νπνίνο 

απνηειεί ηελ αλαινγία παξνρψλ/δαπαλψλ ηεο δξάζεο ή νξγαληζκνχ πνπ κειεηάκε θαη 

δείρλεη ηελ θνηλσληθή αμία πνπ δεκηνπξγείηαη, βαζηδφκελνο ζηελ εθαξκνγή 7 βαζηθψλ 

αξρψλ, νη νπνίεο είλαη: 

1. Δκπινθή φισλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κειψλ 
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2. Καηαλφεζε ησλ αιιαγψλ 

3. Αμηνιφγεζε φζσλ έρνπλ ζεκαζία γηα ηνπο εκπιεθφκελνπο 

4. Δπηινγή απνηειεζκάησλ πνπ είλαη ζεκαληηθά 

5. Απνθπγή ππεξβνιηθήο αμίσζεο απνηειεζκάησλ 

6. Γηαθάλεηα 

7. Δπαιήζεπζε απνηειεζκάησλ 

O δείθηεο SROI δείρλεη ηελ θνηλσληθή αμία πνπ δεκηνπξγείηαη ή θαηαζηξέθεηαη σο 

ζπλέπεηα κηαο δξαζηεξηφηεηαο, ιακβάλνληαο ππφςε ηα απνηειέζκαηα/αιιαγέο πνπ 

βηψλνπλ νη εκπιεθφκελνη κεηαηξέπνληάο ηα, φκσο ζε ινγηζηηθνχο φξνπο. Γηα 

παξάδεηγκα, έλαο δείθηεο SROI πνπ είλαη ίζνο κε ηελ αλαινγία 2:1, ζεκαίλεη φηη κηα 

επέλδπζε χςνπο 1 επξψ παξάγεη 2 επξψ θνηλσληθή αμία. Ζ κέζνδνο απηή εθαξκφδεηαη 

ηδηαίηεξα ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο θαη ην Ζλσκέλν Βαζίιεην.
29

 

Όπσο ππνδεηθλχεη ε βηβιηνγξαθία, νη θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο, παξφηη επηρεηξεκαηηθέο 

νληφηεηεο, είλαη εμ‘ νξηζκνχ παξάγνληεο θνηλσληθήο αμίαο, δεδνκέλεο απηήο θαζεαπηήο 

ηεο ηαπηφηεηάο ηνπο σο θνξείο αιιαγήο (εληνπηζκφο θνηλσληθψλ αλαγθψλ θαη παξνρή 

ππεξεζηψλ/αγαζψλ κέζα απφ θαηλνηφκεο δξάζεηο), θαζψο θαη ιφγσ ηνπ 

πξνθαζνξηζκέλνπ ζεζκηθά ηξφπνπ δηαθπβέξλεζήο ηνπο βάζεη ηεο ζπκκεηνρηθφηεηαο, 

ηνπ εζεινληηζκνχ, ηνπ πεξηνξηζκνχ ησλ θεξδψλ θαη ηεο αλαδηαλνκήο ηνπο ζηνπο 

εξγαδνκέλνπο. Κάζε πεδίν ιεηηνπξγίαο κηαο θνηλσληθήο επηρείξεζεο κπνξεί λα παξάγεη 

θνηλσληθή αμία. Ζ κέηξεζε ηεο απφδνζεο ηεο θνηλσληθήο επηρείξεζεο θαη ζηα ηξία 

επίπεδα ιεηηνπξγίαο ηεο (θνηλσληθφ, νηθνλνκηθφ θαη ζεζκηθφ), απνηππψλεη ηνλ ηξφπν 

θαη ην βαζκφ ζηνλ νπνίν παξάγεηαη απηή ε αμία θαη παξέρεη ηε δπλαηφηεηα 

επαλαπξνζδηνξηζκνχ ησλ ζηφρσλ θαη αλαζρεδηαζκνχ ησλ δξάζεσλ πξνο φθεινο ηεο 

βησζηκφηεηάο ηεο, ηεο επίηεπμεο ηεο θνηλσληθήο ηεο απνζηνιήο θαη ηεο ζπκβνιήο ηεο 

ζηελ ελίζρπζε ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ θαη ζηελ ηνπηθή βηψζηκε αλάπηπμε.  

ε απηφ ην ζεκείν ηίζεληαη δχν βαζηθά εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, 

βάζεη ηνπ ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ ηεο αιπζίδαο θνηλσληθήο αμίαο: 

2
ν
 Δξεπλεηηθό Δξώηεκα: Πνηεο είλαη νη πεξηνρέο/ηνκείο παξαγωγήο θνηλωληθήο 

αμίαο από ηηο Κνηλ..Δπ. γηα ηελ ηνπηθή θνηλωλία; 

3
ν
 Δξεπλεηηθό Δξώηεκα: Πνηα είλαη ε θνηλωληθή αμία πνπ παξάγεηαη ζηα δνκηθά 

ζηνηρεία/πεδία ηεο αιπζίδαο αμίαο ηωλ Κνηλ..Δπ.; 

                                                
29 αλαθηήζεθε απφ : http://socialvalue.gr/index.php/el/methodologia/ti-einai-i-methodos-sroi 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3
ν
: ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ: ΜΙΑ ΤΝΔΡΓΑΣΙΚΗ ΥΔΗ; 

Ζ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε είλαη ν πιεζηέζηεξνο ζεζκφο ζηνλ πνιίηε. Ζ ζεζκηθά 

θαζνξηζκέλε απνζηνιή ησλ θνξέσλ ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο αθνξά ζηελ ηνπηθή 

βηψζηκε αλάπηπμε θαη ζηε δηαζθάιηζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο κέζα απφ ηελ ελίζρπζε 

ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ.  

Σν παξφλ θεθάιαην απνζθνπεί λα ππνγξακκίζεη ηα θνηλά ζεκεία ηεο απνζηνιήο πνπ 

ππεξεηεί ε ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη ε θνηλσληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα, ψζηε λα 

αλαδεηρηνχλ νη δπλαηφηεηεο ζπλεξγαζίαο ηνπο ζηε βάζε ελφο θνηλνχ νξάκαηνο: κηα 

ηνπηθή θνηλσλία πνπ ζα δηαζθαιίδεη γηα ηνπο πνιίηεο ηεο πνηνηηθέο θαη πξνζβάζηκεο ζε 

φινπο ππεξεζίεο θαη αγαζά θαη κηα ηζφξξνπε νηθνλνκηθή αλάπηπμε. Ο ηειηθφο ζθνπφο 

επνκέλσο απηήο ηεο ζπλεξγαζίαο ζα είλαη ε παξαγσγή θνηλσληθήο αμίαο, ε νπνία ζα 

εληζρχζεη ηνλ θνηλσληθφ ηζηφ θαη ζα ιεηηνπξγήζεη σο κνριφο αλάπηπμεο.  

Δπί ηεο νπζίαο, ην εξεπλεηηθφ εξψηεκα πνπ δηαηππψλεηαη αθνξά ζηε δπλαηφηεηα 

αλάπηπμεο ζπλεξγαηηθήο ζρέζεο κεηαμχ Ο.Σ.Α. θαη Κνηλσληθψλ Δπηρεηξήζεσλ ζην 

πιαίζην ηεο Διιεληθήο πξαγκαηηθφηεηαο. Τπάξρεη ζηήξημε ησλ Κνηλσληθψλ 

Δπηρεηξήζεσλ απφ ηνπο θνξείο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη πνηα κνξθή έρεη;  

3.1 Σνπηθή Απηνδηνίθεζε: ξόινο θαη επηδηώμεηο ζηελ Διιεληθή 

πξαγκαηηθόηεηα. 

Οη βαζηθέο αξρέο ζπγθξφηεζεο ησλ Ο.Σ.Α. νξίδνληαη απφ ην άξζξν 102 πληάγκαηνο 

ηεο Διιάδνο: «Ζ δηνίθεζε ησλ ηνπηθψλ ππνζέζεσλ αλήθεη ζηνπο νξγαληζκνχο ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο πξψηνπ θαη δεχηεξνπ βαζκνχ. Τπέξ ησλ νξγαληζκψλ ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο ζπληξέρεη ηεθκήξην αξκνδηφηεηαο γηα ηε δηνίθεζε ησλ ηνπηθψλ 

ππνζέζεσλ. Νφκνο θαζνξίδεη ην εχξνο θαη ηηο θαηεγνξίεο ησλ ηνπηθψλ ππνζέζεσλ, 

θαζψο θαη ηελ θαηαλνκή ηνπο ζηνπο επί κέξνπο βαζκνχο. Με λφκν κπνξεί λα 

αλαηίζεηαη ζηνπο νξγαληζκνχο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ε άζθεζε αξκνδηνηήησλ πνπ 

ζπληζηνχλ απνζηνιή ηνπ Κξάηνπο. 2. Οη νξγαληζκνί ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο έρνπλ 

δηνηθεηηθή θαη νηθνλνκηθή απηνηέιεηα.....».  

Οη Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο πξψηνπ βαζκνχ, ιεηηνπξγνχλ πεξηζζφηεξν απφ 

θάζε άιιν δεκφζην θνξέα εγγχηεξα ζηνλ πνιίηε. Δίλαη ν ζεζκφο πνπ αθνπγθξάδεηαη ηηο 
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αλάγθεο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο θαη ησλ πνιηηψλ ηεο θαζεκεξηλά, κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο 

παξνρήο ππεξεζηψλ. Ζ απνζηνιή ηνπο νξίδεηαη ζεζκηθά βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

άξζξνπ 75 ηνπ Ν.3463/2006
30

 πνπ νξίδνπλ φηη: «Οη δεκνηηθέο θαη νη θνηλνηηθέο αξρέο 

δηεπζχλνπλ θαη ξπζκίδνπλ φιεο ηηο ηνπηθέο ππνζέζεηο, ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο 

επηθνπξηθφηεηαο θαη ηεο εγγχηεηαο, κε ζηφρν ηελ πξνζηαζία, ηελ αλάπηπμε θαη ηε 

ζπλερή βειηίσζε ησλ ζπκθεξφλησλ θαη ηεο πνηφηεηαο δσήο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο», 

θαη ηνπ άξζξνπ 76 ηνπ ηδίνπ λφκνπ «….Καηά ηελ άζθεζε ησλ αλσηέξσ αξκνδηνηήησλ 

ζα πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππφςε: (…..) β. Σελ αλάγθε ζπλεξγαζίαο θαη ζπληνληζκνχ κε 

άιιεο ηνπηθέο ή δεκφζηεο αξρέο θαη νξγαληζκνχο, νη νπνίνη έρνπλ ηελ αξκνδηφηεηα λα 

δξνπλ θαη λα δηαζέηνπλ πφξνπο ζηελ πεξηθέξεηά ηνπο.» 

Σν 2010, επέξρεηαη ζεζκηθή θαη ρσξνηαμηθή αλαδηάξζξσζε ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο κε ηελ ςήθηζε ηνπ Ν.3852 (Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο)
31

 θαη ηνλ 

πεξηνξηζµφ ησλ δηνηθεηηθψλ δνµψλ ζε δχν βαζµνχο απηνδηνίθεζεο: ηνπο ∆ήµνπο θαη 

ηηο Πεξηθέξεηεο, κε ζθνπφ λα εληάμνπλ ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπο ηηο βαζηθέο αξρέο 

ηεο πλζήθεο ηεο Ληζζαβφλαο (2009), δει. ηεο εγγχηεηαο, ηεο δηαθάλεηαο ζε φια ηα 

επίπεδα δηαθπβέξλεζεο (δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ, δηνηθεηηθή θαη νηθνλνµηθή 

δηαθάλεηα, εθινγηθέο δηαδηθαζίεο, ζπµµεηνρή θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ, δεµφζηα εζηθή 

αηξεηψλ θαη πξνζσπηθνχ ηεο απηνδηνίθεζεο), ηεο εμσζηξέθεηαο, ηνπ ζεβαζµνχ ησλ 

αλζξσπίλσλ δηθαησµάησλ, ηεο ζπµµεηνρηθήο δεµνθξαηίαο αιιά θαη ηεο εµβάζπλζεο. 

θνπφο είλαη: «Οη ∆ήµνη λα απνηειέζνπλ ηζρπξέο µνλάδεο ηνπηθήο αλάπηπμεο θαη 

ηαπηφρξνλα λα γίλνπλ απνηειεζκαηηθφηεξνη παξαγσγνί θαη δηαρεηξηζηέο ππεξεζηψλ πνπ 

αλαθέξνληαη ηδίσο ζηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ πνιηηψλ θαη ζηελ πνηφηεηά ηεο». Ωο 

απνζηνιή ησλ λέσλ πεξηθεξεηψλ πξνζδηνξίδεηαη «ν ζρεδηαζµφο, ν πξνγξακκαηηζκφο 

θαη ε πινπνίεζε πνιηηηθψλ ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, ζχµθσλα µε ηηο αξρέο ηεο 

αεηθφξνπ αλάπηπμεο θαη ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο, ζην πιαίζην ησλ εζληθψλ θαη 

επξσπατθψλ πνιηηηθψλ». Μεηαμχ ησλ δχν βαζµψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο δελ 

πθίζηαληαη ζρέζεηο ειέγρνπ θαη ηεξαξρίαο, αιιά ζπλεξγαζίαο θαη ζπλαιιειίαο.  Σν 

ζεζκηθφ απηφ πιαίζην νξγαλψλεη ηελ άζθεζε ηεο εμνπζίαο µε φξνπο δηεχξπλζεο ηεο 

ζπµµεηνρήο ηνπ πνιίηε θαη εµβάζπλζεο ηεο δεµνθξαηίαο, αιιά θαη αλάδεημεο ηνπ 

                                                
30  Ν. 3463/2006  (ΦΔΚ 114/η.Α΄/2006) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» 
31  N. 3852/10 (ΦΔΚ 87 Α/7-6-2010): Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο. Πξνεγήζεθε ε ρσξνηαμηθή αλαδηάξζξσζε κε 

ην πξφγξακκα Καπνδίζηξηαο, βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 2539/1997, ν νπνίνο κεηέβαιε ηα δηνηθεηηθά 

φξηα ησλ πξσηνβάζκησλ Ο.Σ.Α. κέζσ ζπλελψζεσλ, αθήλνληαο φκσο αλέπαθν ηνλ ζεζκηθφ ραξαθηήξα 

ηνπο 
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ξφινπ ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ, ησλ θνηλσληθψλ νξγαλψζεσλ θαη ηνπ εζεινληηζµνχ, 

• αμηνπνηεί λέα εξγαιεία θαη ηηο λέεο µεζφδνπο ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο θαη 

ηεο απηφµαηεο εμππεξέηεζεο, µε δηαδξαζηηθέο ππεξεζίεο, • γίλεηαη ην ζεζµηθφ 

«θιεηδί» γηα ηελ αιιαγή ηνπ αλαπηπμηαθνχ µνληέινπ ηεο ρψξαο, πξνζαλαηνιίδνληαο ηηο 

θξαηηθέο δνµέο θαη ιεηηνπξγίεο ζηηο αλάγθεο ηεο πξάζηλεο αλάπηπμεο, • ελζσµαηψλεη 

ηηο αξρέο ηεο δηαθάλεηαο, ηεο αλνηρηήο δηαθπβέξλεζεο, ηεο αμηνιφγεζεο θαη ηεο 

ινγνδνζίαο ζηε δηνηθεηηθή ιεηηνπξγία αιιά θαη ηεο αμηνθξαηίαο ζηελ πξφζιεςε ηνπ 

πξνζσπηθνχ.
 32

 

Όπσο δηαθαίλεηαη απφ ηα αλσηέξσ, ν ζεζκηθφο ξφινο ησλ ΟΣΑ θαη ησλ Κνηλ..Δπ. 

είλαη θνηλά πξνζαλαηνιηζκέλνο ζε θνηλσληθνχο ζθνπνχο. Ζ ιεηηνπξγία ηνπο είλαη 

ζεζκηθά θαζνξηζκέλε κε θνηλά ραξαθηεξηζηηθά ζην αμηαθφ ηνπο ζχζηεκα 

(ζπκκεηνρηθή δηαθπβέξλεζε, δηαθάλεηα, εζεινληηζκφο, θ.α.) Ζ ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπο 

κπνξεί λα νδεγήζεη ζε νπζηαζηηθέο δξάζεηο, νη νπνίεο ζα ζπκβάινπλ ζηελ ηνπηθή 

αλάπηπμε. Απηφ ζπλεπάγεηαη κία ακθίδξνκα ππνζηεξηθηηθή ζρέζε, ψζηε λα 

ιεηηνπξγήζνπλ σο ζπκπξάηηνληεο εηαίξνη ζην θνηλσληθννηθνλνκηθφ γίγλεζζαη ηεο 

ηνπηθήο θνηλσλίαο. 

Σφζν ζηνλ ππφινηπν θφζκν, φζν θαη ζηελ Διιάδα, ππάξρνπλ θαιέο πξαθηηθέο πνπ 

απνδεηθλχνπλ ηε ζπκβνιή αλάινγσλ ζπλεξγαζηψλ, φπνπ αλαπηχζζνληαη δξάζεηο 

θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ πξνζθέξνληαο νπζηαζηηθέο ιχζεηο ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

ηνπηθψλ πξνβιεκάησλ.  

Όπσο αλαθέξνπλ νη Glaveli and Geormas, (2016) «ην Βέιγην, θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο 

παξέρνπλ ππεξεζίεο ζηέγαζεο γηα πεξηζσξηνπνηεκέλνπο αλζξψπνπο πνπ αδπλαηνχλ λα 

πιεξψζνπλ ηα απμαλφκελα ελνίθηα θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα 

ηελ δεκφζηα θνηλσληθή ζηέγαζε. ε άιιεο ρψξεο, θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο έρνπλ ιάβεη 

ηελ πξσηνβνπιία κηαο αλαδηαλεκεηηθήο δξάζεο ππέξ ησλ νκάδσλ αηφκσλ κε αλάγθεο 

πνπ δελ αλαγλσξίδνληαη απφ ηηο δεκφζηεο αξρέο, φπσο ζηελ πεξίπησζε ησλ θνηλσληθά 

απνθιεηζκέλσλ αηφκσλ ζηελ Ηζπαλία. ε ρψξεο φπνπ ε παξνρή ππεξεζηψλ πνπ 

νξγαλψλνληαη κέζσ δεκφζησλ πνιηηηθψλ είλαη αλεπαξθήο λα ηθαλνπνηήζεη ηε δήηεζε, 

θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο ζπκβάινπλ ζηε δεκηνπξγία κηαο πξφζζεηεο πξνζθνξάο. Απηή 

                                                
32  Αηηηνινγηθή Έθζεζε ζην ζρέδην λφκνπ «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο», αλαθηήζεθε απφ 

http://www.nomotelia.gr/intros/3852-10.pdf 
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είλαη ε πεξίπησζε ησλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ πνπ νη θπβεξλήζεηο είλαη πξφζπκεο λα 

ρξεκαηνδνηήζνπλ κφλν ελ κέξεη. ε απηφ ην πιαίζην, νη θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο 

κπνξνχλ λα απμήζνπλ ηελ πξνζθνξά κέζσ ελφο κεηαβιεηνχ κείγκαηνο απφ δεκφζηνπο, 

εκπνξηθνχο θαη εζεινληηθνχο πφξνπο. Απηφ ην θαηλφκελν κπνξεί λα δεη θαλείο ζηελ 

εκπεηξία ησλ θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ ππεξεζηψλ έληαμεο ζηελ εξγαζία (φπσο νη 

παηδηθνί ζηαζκνί ζηε νπεδία), γηα ηηο νπνίεο νη ρξήζηεο είλαη πξφζπκνη θαη ηθαλνί λα 

ζπλεηζθέξνπλ.». 

3.2 Σνπηθή Απηνδηνίθεζε θαη Κνηλσληθή Δπηρεηξεκαηηθόηεηα: πνξεία πξνο 

ηελ ίδηα θαηεύζπλζε; 

ε φιεο ζρεδφλ ηηο ρψξεο-κέιε ηεο Δ.Δ., παξαηεξείηαη φηη ηα ηειεπηαία ρξφληα νη θχξηεο 

νξγαλσηηθέο κνξθέο ζπιινγηθνχ ραξαθηήξα πνπ αλαιακβάλνπλ πξσηνβνπιίεο 

θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο είλαη νη Κνηλσληθέο Δπηρεηξήζεηο θαη νη Κνηλσληθνί 

πλεηαηξηζκνί. Ζ κέρξη ζήκεξα Δπξσπατθή εκπεηξία απφ ηελ αλάπηπμε 

δξαζηεξηνηήησλ ηεο Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο, δείρλεη φηη ε πξναγσγή ηνπ ηνκέα απηνχ 

ζηελ Διιάδα ζα κπνξνχζε λα εμππεξεηήζεη ηφζν ηελ πνιηηηθή πξνψζεζεο ηεο 

απαζρφιεζεο θαη ηεο θνηλσληθννηθνλνκηθήο έληαμεο ησλ αλέξγσλ θαη ησλ εππαζψλ 

νκάδσλ ηνπ πιεζπζκνχ, φζν θαη ηελ παξαγσγή αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, θπξίσο 

θνηλσθεινχο ραξαθηήξα, πνπ δελ ηθαλνπνηνχληαη απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ 

Γεκφζηνπ θαη Ηδησηηθνχ-Κεξδνζθνπηθνχ Σνκέα. Δπίζεο, ζα κπνξνχζε λα αλαδείμεη ην 

ξφιν ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη ησλ Κνηλσληθψλ Δηαίξσλ ζηελ πξνψζεζε ηεο 

απαζρφιεζεο θαη ηεο ηφλσζεο ηνπ ‗θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ‘ θαη θαη‘ επέθηαζε λα 

ελδπλακψζεη ηελ ηνπηθή αλάπηπμε θαη ηελ θνηλσληθή ζπλνρή
33

.  

Οη θνηλνί ζηφρνη κεηαμχ θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ θαη νξγαληζκψλ απηνδηνίθεζεο, 

εληνπίδνληαη ζε πνιιά επίπεδα, γεγνλφο πνπ εληζρχεηαη θαη απφ ηνλ πινπξαιηζηηθφ 

ραξαθηήξα ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ κπνξνχλ λα αλαπηχμνπλ. ηνλ Πίλαθα 3.2.1 

απνηππψλνληαη ελδεηθηηθά νη βαζηθνί ζεζκηθνί ζηφρνη πνπ ζπληζηνχλ ζεκεία ζχγθιηζεο 

κεηαμχ Ο.Σ.Α. θαη θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ, σο πξνο ην ζθνπφ ιεηηνπξγίαο ηνπο :  

                                                
33 Γ. Εηψκαο (Δξεπλεηήο, Δπηζηεκνληθφο Τπεχζπλνο Παξαηεξεηεξίνπ Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο 

ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Κνηλσληθψλ Δξεπλψλ), «Κνηλσληθή Οηθνλνκία θαη Κνηλσληθέο Δπηρεηξήζεηο: 

Βαζηθέο έλλνηεο θαη αξρέο, θπξηόηεξα ραξαθηεξηζηηθά θαη ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα», Ννέκβξηνο 2013, 

αλαθηήζεθε απφ: www.localit.gr/wp-content/uploads/2013/11/Κνηλσληθή-Οηθνλνκία_Εηψκαο.pdf 

 

,  
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Πίλαθαο 3.2.1: 

εκεία ζύγθιηζεο ζεζκηθώλ ζηόρσλ ΟΣΑ – Κνηλ..Δπ. 

ΘΔΜΙΚΟΙ ΣΟΥΟΙ 

ΟΣΑ Κνηλ..Δπ. 

Πξνψζεζε ηεο απαζρφιεζεο - Γεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο 

Κνηλσληθννηθνλνκηθή έληαμε 

ησλ αλέξγσλ 

(ν ζηόρνο ππεξεηείηαη κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο λέσλ 

ζέζεσλ εξγαζίαο) 

Παξνρή ππεξεζηψλ θνηλσληθήο 

πξφλνηαο ζε εππαζείο νκάδεο 

- Απαζρφιεζε εππαζψλ νκάδσλ 

- Πνζνζηφ κειψλ Κνηλ..Δπ. απφ εππαζείο 

νκάδεο πιεζπζκνχ 

Δλίζρπζε ηεο θνηλσληθήο 

ζπλνρήο θαη ηφλσζε ηνπ 

θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ  

- πκκεηνρή εζεινληψλ 

- Τπνζηήξημε ηεο ηνπηθφηεηαο  

- Γηθηχσζε 

Γεκνθξαηηθή ζπµµεηνρή θαη 

δηαθάλεηα ζηε ιήςε 

απνθάζεσλ κέζσ ηεο 

δηαβνχιεπζεο 

- Ηζφηηκε ζπκκεηνρή ζηε ιήςε απνθάζεσλ 

- Δθ ησλ θάησ (bottom-up) πξνζέγγηζε ζηνλ 

ηξφπν δηαρείξηζήο ηνπο 

- πκκεηνρηθφηεηα 

- Γηαθάλεηα 

Παξνρή αληαπνδνηηθψλ 

ππεξεζηψλ  

- Τπεξνρή ηνπ θνηλσληθνχ νθέινπο έλαληη 

ηνπ αηνκηθνχ θέξδνπο 
Πεγή: ηδία επεμεξγαζία, βάζεη ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ ηνπ ηζρχνληνο ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο 

ησλ ΟΣΑ θαη ησλ Κνηλ..Δπ. 

 

3.3 Τπνζηήξημε ηεο Κνηλσληθήο Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο από ηελ Σνπηθή   

Απηνδηνίθεζε 

Με πνηνπο ηξφπνπο κπνξεί λα ζηεξίμεη ε Σνπηθή Απηνδηνίθεζε ηελ Κνηλσληθή 

Δπηρεηξεκαηηθφηεηα; Πνηα είλαη ε πθηζηάκελε θαηάζηαζε, ζε επίπεδν ζπλέξγεηαο θαη 

κε πνηνπο ηξφπνπο πινπνηείηαη; 

Ζ ηνπηθή απηνδηνίθεζε, παξά ηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ πθηζηάκελνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ 

θαη ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ κπνξεί, κέζα απφ ηε ζπλεξγαζία ηεο κε ηηο θνηλσληθέο 

επηρεηξήζεηο, λα έρεη πνιιαπιά νθέιε ηα νπνία έρνπλ ζεηηθφ αληίθηππν ηφζν γηα ηνπο 

ίδηνπο ηνπο Ο.Σ.Α., φζν θαη γηα ηελ ηνπηθή θνηλσλία: 

• παξαρσξψληαο αλελεξγνχο πφξνπο, δεκφζηα αγξνθηήκαηα, θηίξηα, 

εγθαηαζηάζεηο, δεκνηηθέο εθηάζεηο, θ.α. ζε θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο, γηα ηελ 

παξνρή ππεξεζηψλ/ή θαη πξντφλησλ πνπ αθνξνχλ π.ρ. ζε ήπηεο κνξθέο 

ελέξγεηαο, αληιηνζηάζηα, δηαρείξηζε πξαζίλνπ, δηαρείξηζε απνβιήησλ θιπ. 
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γίλεηαη αξσγφο θαηλνηφκσλ δξάζεσλ θαη δηαδηθαζηψλ πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ 

πξνζηαζία θαη ηε δηαηήξεζε ηεο ηζνξξνπίαο κε ην πεξηβάιινλ.  

• ζην πιαίζην ηεο ζπλεξγαζίαο πνπ αλαπηχζζεηαη, βειηηψλεη ηε δηαρεηξηζηηθή 

ηθαλφηεηα θαη αλαπηχζζεη λέεο δπλαηφηεηεο ζηε δηαρείξηζε γλψζεο θαη 

αλζξψπηλσλ πφξσλ θαη απμάλεη ηελ πνηφηεηα ηεο ζπιινγηθήο επθπΐαο θαη ηεο 

ηνπηθήο δηαθπβέξλεζεο.
 34

 

• ιεηηνπξγεί σο παξάγνληαο ελίζρπζεο θαηλνηφκσλ επηρεηξεκαηηθψλ δξάζεσλ θαη 

ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ παξνρήο ππεξεζηψλ ή/θαη παξαγσγήο πξντφλησλ 

• απμάλεη ην εχξνο ησλ παξερφκελσλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ ελδπλακψλνληαο ηνλ 

θνηλσληθφ ηζηφ θαη πξνάγνληαο ηελ θνηλσληθή πξφλνηα θαη ηελ ςπρηθή πγεία 

ησλ θαηνίθσλ ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο. 

• ζπκβάιιεη ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο αλεξγίαο, κέζα απφ ηε δεκηνπξγία λέσλ 

ζέζεσλ εξγαζίαο πνπ ζπλεπάγεηαη ε βησζηκφηεηα ησλ Κνηλ..Δπ. ηεο 

γεσγξαθηθήο  πεξηνρήο. 

• ε θαηαγξαθή ησλ αλαγθψλ ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο απφ ηνπο Ο.Σ.Α. (πξφθεηηαη 

γηα κηα δηαδηθαζία, ε νπνία ζε έλα βαζκφ πινπνηείηαη κέζα απφ ηηο αλάγθεο 

θαηάξηηζεο ηνπ ζηξαηεγηθνχ-επηρεηξεζηαθνχ ζρεδηαζκνχ ησλ Γήκσλ) ζε 

ζπλδπαζκφ κε ην θαηλνηφκν πλεχκα πνπ ραξαθηεξίδεη ην πξνθίι ησλ 

θνηλσληθψλ επηρεηξεκαηηψλ, ζπκβάιεη ππνζηεξηθηηθά ζηελ θάιπςε ησλ 

αλαγθψλ πνπ δηαγλψζζεθαλ, κέζα απφ ηελ εθαξκνγή θαηλνηφκσλ δξάζεσλ. 

3.3.1 Η Ελληνική πραγματικότητα. 

Πνηα είλαη ηα θξίζηκα δεηήκαηα θαη νη επθαηξίεο πνπ θαζνξίδνπλ ηε ζρέζε κεηαμχ 

θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ζηελ Διιάδα; 

Σν πθηζηάκελν ζεζκηθφ πιαίζην νξίδεη ην είδνο θαη ηνλ ηξφπν πινπνίεζεο ζπκπξάμεσλ 

θαη ζχλαςεο ζπκβάζεσλ κεηαμχ ησλ θνξέσλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη ησλ 

θνηλσληθψλ ζπλεηαηξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ (Κνηλ..Δπ.). Πην ζπγθεθξηκέλα, ζχκθσλα 

κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 4019/11 «Ζ ζπκκεηνρή ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ 

ζηελ Κνηλσληθή πλεηαηξηζηηθή Δπηρείξεζε δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην πνζνζηφ ηνπ 

1/3 ησλ κειψλ ηεο, ελψ δελ επηηξέπεηαη ε ζπκκεηνρή ζε απηήλ ησλ Οξγαληζκψλ 

Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Ο.Σ.Α.) θαη ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ 

(Ν.Π.Γ.Γ.) πνπ ππάγνληαη ζε απηνχο. ε Κνηλ..Δπ. Έληαμεο κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ 

                                                
34 http://koinoniki--oikonomia.blogspot.gr/p/blog-page_5901.html 
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Ν.Π.Γ.Γ. κε έγθξηζε ηνπ θνξέα πνπ ηα επνπηεχεη». Με ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ 

ίδηνπ λφκνπ, νξίδεηαη φηη: «Οη Κνηλ..Δπ. σο ζπκβαιιφκελνη κπνξνχλ λα ζπλάπηνπλ 

πξνγξακκαηηθέο ζπκβάζεηο κε αληηζπκβαιιφκελνπο ην Γεκφζην ή ηνλ επξχηεξν 

δεκφζην ηνκέα θαη ηνπο Ο.Σ.Α. πξψηνπ θαη δεχηεξνπ βαζκνχ, γηα ηελ πινπνίεζε 

δξάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηνπο θαηαζηαηηθνχο ζθνπνχο ησλ αληηζπκβαιινκέλσλ, 

ηεξνπκέλσλ, θαηά ηα ινηπά, ησλ αλαθεξνκέλσλ ζην άξζξν 100 ηνπ λ. 3852/2010 (Α' 

87)»). Πξφζθαηα, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν. 4412/16 (ΦΔΚ 147/η.Α΄/08-

08-16) «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο 

Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)»: «Οη αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνχλ λα 

παξαρσξνχλ θαη' απνθιεηζηηθφηεηα, ππφ ηνπο εηδηθφηεξνπο φξνπο ηνπ παξφληνο 

άξζξνπ θαη ηνπ πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο ηεο παξαγξάθνπ 4, ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο 

ζε δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ζε: (α) Πξνζηαηεπκέλα Παξαγσγηθά 

Δξγαζηήξηα ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ λ. 2646/1998 (A' 236), (β) Κνηλσληθνχο 

πλεηαηξηζκνχο Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ. 2716/1999 (A' 96), (γ) 

Κνηλσληθέο πλεηαηξηζηηθέο Δπηρεηξήζεηο Έληαμεο ηεο πεξίπησζεο α' ηεο παξ. 2 ηνπ 

άξζξνπ 2 ηνπ λ. 4019/2011 (A' 216) θαη (δ) θάζε άιιν νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ έρεη σο 

θχξην ζθνπφ, δπλάκεη ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπ, ηελ επαγγεικαηηθή θαη θνηλσληθή έληαμε 

αηφκσλ κε αλαπεξία ή κεηνλεθηνχλησλ πξνζψπσλ, εθφζνλ πεξηζζφηεξνη απφ 30% ησλ 

εξγαδνκέλσλ ηνπ θνξέα είλαη εξγαδφκελνη κε αλαπεξία ή κεηνλεθηνχληεο 

εξγαδφκελνη.». 

Οη θνηλσληθέο ζπλεηαηξηζηηθέο επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα ππνζηεξηρζνχλ κε δηάθνξεο 

δξάζεηο, πέξαλ ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ ην ζεζκηθφ πιαίζην.  

Όπσο είδακε, ε  Γεληθή Γξακκαηεία Γηαρείξηζεο Κνηλνηηθψλ Πφξσλ θαη ε Δηδηθή 

ππεξεζία γηα ηελ Κνηλσληθή Έληαμε θαη ηελ Κνηλσληθή Οηθνλνκία (ΔΤΚΔΚΟ), 

εθπφλεζαλ ην ηξαηεγηθφ ρέδην γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ηνκέα ηεο Κνηλσληθήο 

Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο, ην νπνίν πεξηιακβάλεη δξάζεηο γηα ηε δεκηνπξγία κεραληζκψλ 

ππνζηήξημεο ησλ Κνηλ..Δπ. ζε πεξηθεξεηαθφ θαη ζε ηνπηθφ επίπεδν. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, φζνλ αθνξά ζε επίπεδν απηνδηνίθεζεο, ε Γεκηνπξγία 

Πεξηθεξεηαθώλ Μεραληζκώλ γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ Κνηλ..Eπ. ζε πεξηθεξεηαθό 

θαη ηνπηθό επίπεδν, απνζθνπεί: ζηελ ππνζηήξημε ηεο δεκηνπξγίαο, ιεηηνπξγίαο θαη 

αλάπηπμεο Κνηλσληθψλ Δπηρεηξήζεσλ ζε ηνπηθφ επίπεδν, ηε δηάρπζε ηεο ηδέαο ηεο 

Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο θαη ηελ εδξαίσζή ηεο κέζσ κφληκσλ δηθηχσλ ζπλεξγαζίαο θαη 
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ηνπηθψλ ζπκθσληψλ. Οη Μεραληζκνί απηνί ζα δεκηνπξγεζνχλ απφ ηνπηθνχο θαη 

πεξηθεξεηαθνχο παξάγνληεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθπξνζψπσλ ηεο θνηλσλίαο ησλ 

πνιηηψλ, νη νπνίνη ζα ζπλελψζνπλ ηηο δπλάκεηο ηνπο γηα λα πινπνηήζνπλ δξάζεηο 

αλάπηπμεο ηεο Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο επξείαο θιίκαθαο: ζπκβνπιεπηηθή, εθπαίδεπζε, 

ππεξεζίεο επηρεηξεκαηηθήο αλάπηπμεο, δηθηχσζε Κνηλσληθψλ Δπηρεηξήζεσλ, 

δεκνζηφηεηα θαη δηάρπζε ηεο ηδέαο ηεο Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο, κε ηελ αξσγή ησλ 

θαηάιιεισλ δηαθξαηηθψλ εηαίξσλ. Οη Πεξηθεξεηαθνί Τπνζηεξηθηηθνί Μεραληζκνί ζα 

έρνπλ θπξίσο σο ξφιν:  

• Σελ πιεξνθφξεζε, παξαθίλεζε θαη ππνζηήξημε ηεο εθδήισζεο ηνπηθψλ 

εηαηξηθψλ ζρεκάησλ, ζπιινγηθνχ θαη αιιειέγγπνπ ραξαθηήξα, γηα ηελ αλάπηπμε 

ηεο Κνηλσληθήο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο.  

• Σελ παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ ππεξεζηψλ, θαζψο θαη 

ππεξεζηψλ ζεξκνθνηηίδαο αλάπηπμεο θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο (ρψξνη 

θνηλήο ρξήζεο γξαθείσλ, γξακκαηεηαθήο, ινγηζηηθήο ππνζηήξημεο θιπ).  

• Σελ ελίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ησλ Κνηλσληθψλ 

Δπηρεηξήζεσλ, κέζσ ηεο πξνψζεζεο ζπκθσληψλ ζπλεξγαζίαο ζε ηνπηθφ θαη 

πεξηθεξεηαθφ επίπεδν κεηαμχ ησλ Κνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ θαη δεκνζίσλ 

νξγαληζκψλ ή ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ.  

• Τηνζέηεζε θαιψλ πξαθηηθψλ άιισλ νξγαληζκψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο πνπ 

ηαηξηάδνπλ κε ην πξνθίι ησλ αλαγθψλ ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο. 

ηελ νπζία, πξφθεηηαη γηα ππεξεζίεο κηαο ζηάζεο (one-stop-shop) γηα θνηλσληθνχο 

επηρεηξεκαηίεο θαη θνηλσληθνχο ζπλεηαηξηζκνχο. 

ην πιαίζην ηνπ πεληαεηνχο επηρεηξεζηαθνχ ζρεδηαζκνχ ηνπο γηα ηελ πξνγξακκαηηθή 

πεξίνδν 2014-20, νη 13 Πεξηθέξεηεο πνπ ζπγθξνηνχλ δηνηθεηηθά θαη ρσξνηαμηθά ηε 

ρψξα, έρνπλ εληάμεη, κεηαμχ άιισλ, ζθνπνχο θαη δξάζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ 

ππνζηήξημε, αξσγή θαη αλάπηπμε ηεο Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο 

(βι. Παξάξηεκα ΗΗΗ). Καη νη 13 Πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο έρνπλ ζπκπεξηιάβεη ζην 

επηρεηξεζηαθφ ηνπο πξφγξακκα, δξάζεηο ππνζηήξημεο ηεο θνηλσληθήο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο, γεγνλφο πνπ αλαδεηθλχεη ην ελδηαθέξνλ ησλ ζεζκψλ ηεο 

Απηνδηνίθεζεο ζε κηα θαηεχζπλζε δξαζηεξηνπνίεζεο γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο 

αιιειέγγπαο νηθνλνκίαο. Ζ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, έθαλε ηα πξψηα ηεο βήκαηα, φζνλ 

αθνξά ζηελ παξνρή ππνζηήξημεο θαη ελίζρπζεο ηεο θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, 

κέζσ ησλ δξάζεσλ ΣΟΠΑ (Σνπηθά ρέδηα Απαζρφιεζεο) θαη ΣΟΠΔΚΟ (Σνπηθέο 
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Γξάζεηο Κνηλσληθήο Έληαμεο γηα Δπάισηεο Κνηλσληθέο Οκάδεο) ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο ηνπ ΔΠΑ
35

 «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ» 2007-2013. Καη νη 

δχν δξάζεηο πινπνηνχληαη κέζσ εηαηξηθψλ ζρεκάησλ. Πξφθεηηαη γηα Αλαπηπμηαθέο 

πκπξάμεηο (Α..) πνπ έρνπλ ηε κνξθή Αζηηθψλ Με Κεξδνζθνπηθψλ Δηαηξηψλ 

(ΑΜΚΔ), ελψ ε νξγάλσζε θαη ε ιεηηνπξγία ηνπο, ξπζκίδεηαη απφ ην άξζξν 18 ηνπ Ν. 

4019/2011 (ΦΔΚ 216/Α). Οη ελ ιφγσ πκπξάμεηο επηρνξεγνχληαη απφ ην Πξφγξακκα 

Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ.  

Βάζεη φζσλ αλαθέξζεθαλ ζην παξφλ θεθάιαην, δηαθαίλεηαη φηη ε Κνηλσληθή 

Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ε Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, παξφηη δηέπνληαη απφ θνηλέο αμίεο θαη 

ππεξεηνχλ ηελ ίδηα απνζηνιή, δελ έρνπλ αλαπηχμεη αθφκε νπζηαζηηθέο ζπλεξγαζίεο 

πνπ ζα ζπκβάινπλ απφ θνηλνχ ζηελ ηνπηθή βηψζηκε αλάπηπμε. Χζηφζν, είλαη ζεηηθφ ην 

γεγνλφο φηη έρνπλ ζρεδηαζηεί δξάζεηο, ε πινπνίεζε ησλ νπνίσλ ζα ζέζεη ηα ζεκέιηα θαη 

ηηο θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ αλάπηπμε ππνζηεξηθηηθψλ ελεξγεηψλ θαη 

ζπλεξγαζηψλ.  

Ζ θνηλσληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα είλαη απαξαίηεηνο ζχκκαρνο ηεο ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ αλάπηπμε ηεο ηνπηθήο 

θνηλσλίαο, ηελ θνηλσληθή ζπλνρή θαη ηελ ελδπλάκσζε ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ. Σν 

πθηζηάκελν επηρεηξεκαηηθφ νηθνζχζηεκα παξνπζηάδεη αδπλακίεο επαλεθθίλεζεο ηεο 

ηνπηθήο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. Σα θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηαθξίλνπλ ηε 

ιεηηνπξγία ησλ θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ (ζπκκεηνρή εζεινληψλ, δηαλνκή πνζνζηνχ 

ησλ θεξδψλ ζηνπο εξγαδφκελνπο σο θίλεηξν παξαγσγηθφηεηαο θαη ζηελ επηρείξεζε γηα 

δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο, απαζρφιεζε αηφκσλ απφ εππαζείο νκάδεο, θ.α.), 

ζπληζηνχλ «εξγαιεία» πνπ κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε ζηνλ 

αλαπηπμηαθφ ξφιν ηεο θαη πξνζθέξνπλ ζεηηθά ζηελ αλαδσνγφλεζε ηνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ θαη ελ γέλεη ην ηνπηθνχ θνηλσληθννηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο. 

4
ν
 Δξεπλεηηθό εξώηεκα: Πνηνο είλαη ν ξόινο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ζηε 

ιεηηνπξγία ηωλ Κνηλ..Δπ.; (α.) Ση είδνπο ζπλεξγαζία/ππνζηήξημε πθίζηαηαη γηα ηηο 

Κνηλ..Δπ. από ηνπο θνξείο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο; (β.) Πνηνη είλαη νη 

θαηαιιειόηεξνη ηξόπνη ππνζηήξημεο ηωλ Κνηλ..Δπ. από ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε; 

                                                
35 Σν ΔΠΑ (Δηαηξηθφ χκθσλν γηα ην Πιαίζην Αλάπηπμεο) απνηειεί ην βαζηθφ ζηξαηεγηθφ 

ζρέδην γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ρψξαο κε ηε  ζπλδξνκή ζεκαληηθψλ πφξσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηα 

Δπξσπατθά Γηαξζξσηηθά θαη Δπελδπηηθά Σακεία (ΔΓΔΣ) ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Αλαθηήζεθε απφ: 

https://www.espa.gr/el/Pages/staticESPA2014-2020.aspx 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4
ν
: ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ 

ην παξφλ θεθάιαην, παξαηίζεηαη ε κεζνδνινγία βάζεη ηεο νπνίαο δηεμήρζε ε 

ζπγθεθξηκέλε έξεπλα, πξνθεηκέλνπ λα απνηππσζεί ε αμία θαη ζπλεηζθνξά ησλ 

Κνηλ..Δπ. ζηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη ε ζπλέξγεηα πνπ δχλαηαη λα αλαπηπρζεί κε ηνπο 

θνξείο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, σο ζεζκψλ κε θνηλή απνζηνιή ην θνηλσληθφ 

φθεινο κέζα απφ ηελ παξαγσγή θνηλσληθήο αμίαο. 

Βαζηθή επηδίσμε ηνπ ζθνπνχ ηεο εξεπλεηηθήο κεζφδνπ πνπ επηιέρζεθε είλαη ε 

αλάδεημε ησλ πεξηνρψλ θνηλσληθήο αμίαο ζηα δηάθνξα ζηάδηα ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ 

Κνηλ..Δπ. ηεο επηιεγκέλεο γεσγξαθηθήο πεξηνρήο, πνπ απνηειεί ηνλ πιεζπζκφ ηεο 

παξνχζαο έξεπλαο. Δμίζνπ ζεκαληηθή επηδίσμε απνηειεί θαη ε αλάδεημε, αθελφο ησλ 

πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη Κνηλ..Δπ. ζηε ιεηηνπξγία θαη αλάπηπμή ηνπο, 

αθεηέξνπ ησλ θαηάιιεισλ πξαθηηθψλ/πξσηνβνπιηψλ απφ ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε νη 

νπνίεο ζα ζπκβάιινπλ νπζηαζηηθά ζηελ ππνζηήξημε ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ, ψζηε λα 

θαηαζηεί δπλαηή κηα νπζηαζηηθή ζπλεξγαηηθή ζρέζε ζηελ θαηεχζπλζε ηεο θνηλήο 

ζπκβνιήο ηνπο ζηελ ηνπηθή βηψζηκε αλάπηπμε. 

ηηο ελφηεηεο πνπ αλαπηχζζνληαη ζην παξφλ θεθάιαην, παξνπζηάδεηαη ε εξεπλεηηθή 

κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ παξνχζα κειέηε, κέζα απφ ηελ παξάζεζε 

ινηπψλ δηαζέζηκσλ εξεπλεηηθψλ εξγαιείσλ, ν ιφγνο επηινγήο ηνπ πιεζπζκνχ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο, ν εξεπλεηηθφο ζηφρνο θαη ε εξεπλεηηθή 

ζηξαηεγηθή πνπ αθνινπζήζεθε, ην εξεπλεηηθφ εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε 

ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο, ε θιίκαθα κέηξεζεο ησλ ππφ κειέηε 

κεηαβιεηψλ, ν ηξφπνο θαη ιφγνο δηεμαγσγήο ηεο πηινηηθήο έξεπλαο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε πξηλ ηε βαζηθή έξεπλα, ε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία ζπιιέρζεθαλ ηα 

δεδνκέλα θαη ν ηξφπνο αλάιπζήο ηνπο. Όιε ε κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε ζηελ 

παξνχζα εξγαζία παξνπζηάδεηαη ζπλνπηηθά ζην ρήκα 4.1 «Γηάγξακκα ξνήο εξγαζηψλ 

ζχκθσλα κε ηε κεζνδνινγία ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο». 
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Γηάγξακκα 4.1: 

Γηάγξακκα ξνήο εξγαζηώλ ζύκθσλα κε ηε κεζνδνινγία ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο 

 

4.1 Δξεπλεηηθή ηξαηεγηθή 

Ζ έξεπλα πνπ δηελεξγήζεθε είλαη πνζνηηθή. Απηφ ζεκαίλεη φηη ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ 

επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ηεο κε ζηαηηζηηθέο κεζφδνπο θαη αξηζκεηηθή παξνπζίαζε 

ησλ απνηειεζκάησλ ηεο κε ηε κνξθή πηλάθσλ, δηαγξακκάησλ θ.α. Γηα ηηο αλάγθεο 

εθπφλεζεο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο δηεμήρζε πξσηνγελήο θαη δεπηεξνγελήο έξεπλα. 

Όζνλ αθνξά ζηε ζπιινγή ησλ πξσηνγελψλ δεδνκέλσλ, φπσο αλαθέξεη θαη ν Ε. 

Γεκεηξηάδεο (1999), νη ελαιιαθηηθέο ζηξαηεγηθέο πνπ κπνξεί λα πηνζεηεζνχλ είλαη ε 

επηζθφπεζε, ε παξαηήξεζε, ην πείξακα θαη ε κειέηε πεξίπησζεο. Ζ εξεπλεηηθή 

ζηξαηεγηθή πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε δηεμαγσγή ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη ε 

επηζθφπεζε (survey). Ζ επηινγή βαζίζηεθε, θπξίσο ζην γεγνλφο φηη παξέρεη επθνιία 

πξφζβαζεο ησλ εξσηψκελσλ, ηαρχηεηα ζηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ θαη ρακειφ 

θφζηνο. Ζ κέζνδνο απηή εμππεξεηεί ζηελ πεξηγξαθή θαη ηελ απνηχπσζε κηαο ζεηξάο 

ραξαθηεξηζηηθψλ ελφο πιεζπζκνχ (εθηίκεζε) θαη ζηελ αλαδήηεζε ζρέζεσλ κεηαμχ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ πιεζπζκνχ (correlation). ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα, ην κηθξφ 

κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο (19 Κνηλ..Δπ.) πνπ πξνέθπςε δελ επηηξέπεη ζπζρεηίζεηο ή 

παξαγνληηθή αλάιπζε (factor analysis) ησλ δεδνκέλσλ. Σα πξσηνγελή δεδνκέλα 

ζπιιέρζεθαλ κε ηε ρξήζε εξσηεκαηνινγίνπ, ην νπνίν ζηάιζεθε κέζσ ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ ζε φιεο ηηο Κνηλ..Δπ. ηνπ λνκνχ. 

ηάδηα ζύλζεζεο ηνπ 
πξνο κειέηε ζεσξεηηθνύ 

πιαηζίνπ θαη ηνπ 
εξεπλεηηθνύ εξγαιείνπ  

Δπηζθφπεζε 
Bηβιηνγξαθίαο θαη 

Θεσξεηηθνχ 
Πιαηζίνπ  

Δπηινγή 
Θεσξηεηηθνχ 

Πιαηζίνπ Μέηξεζεο 
ηεο Κνηλσληθήο 

Αμίαο 

Γηαηχπσζε 
Δξεπλεηηθψλ 
Δξσηεκάησλ 

Τινπνίεζε Δξεπλεηηθήο 
Γηαδηθαζίαο 

ρεδηαζκφο 
εκπεηξηθήο έξεπλαο 

& Μεζνδνινγία 
δηεμαγσγήο ηεο  

Πηινηηθή έξεπλα & 
Γηνξζψζεηο  

Γηεμαγσγή έξεπλαο  

πγθέληξσζε 
απαληήζεσλ  

ηαηηζηηθή Αλάιπζε  Απνηειέζκαηα 
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Ζ δεπηεξνγελήο έξεπλα εζηηάδεη ζηε ζπκβνιή ησλ θνξέσλ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο 

ζηε ιεηηνπξγία ησλ Κνηλ..Δπ. κέζσ ησλ δξάζεσλ πνπ έρνπλ εληάμεη ζηνλ 

επηρεηξεκαηηθφ ηνπο ζρεδηαζκφ γηα ηελ ηξέρνπζα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν. ε επίπεδν 

πεξηθέξεηαο, βαζίζηεθε ζηα δεδνκέλα πνπ δηαηίζεληαη ζην δηαδίθηπν θαη ζπγθεθξηκέλα 

ζηελ επίζεκε δηαδηθηπαθή πχιε ηνπ ΔΠΑ 2014-2020. Αθνξνχλ ζηα κέηξα θαη ηηο 

δξάζεηο ππνζηήξημεο ησλ Κνηλ..Δπ. θαη γεληθφηεξα ησλ θνξέσλ ηεο Κνηλσληθήο 

Οηθνλνκίαο πνπ έρνπλ εληάμεη νη 13 Πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο ζηα επηρεηξεζηαθά ηνπο 

πξνγξάκκαηα γηα ηελ πεξίνδν 2014-20 (βι. Παξάξηεκα III). ε επίπεδν Ο.Σ.Α. Α΄ 

βαζκνχ, ηα δεδνκέλα (πξνγξακκαηηθνί ζηφρνη – δξάζεηο γηα ηελ θνηλσληθή 

επηρεηξεκαηηθφηεηα) αληιήζεθαλ απφ ην επηρεηξεζηαθφ ζρέδην ηνπ Γήκνπ Βφινπ, 

δεδνκέλνπ φηη ζην ζπγθεθξηκέλν Γήκν έρνπλ ηελ έδξα ηνπο νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο 

Κνηλ..Δπ. ηνπ λνκνχ Μαγλεζίαο (πνπ απνηειεί ην γεσγξαθηθφ πιαίζην ηνπ δείγκαηνο 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο.  

Γλψκνλα γηα ηε γεσγξαθηθή επηινγή ηνπ δείγκαηνο απνηέιεζε, θπξίσο ην πξνζσπηθφ 

ελδηαθέξνλ ηεο εξεπλήηξηαο, σο γελέηεηξα πεξηνρή, ηφπνο εξγαζίαο θαη δηακνλήο ηεο. 

Δπηπξφζζεηα, ε νηθνλνκηθή θξίζε πνπ βηψλεη ε ρψξα ηα ηειεπηαία ρξφληα, αθήλεη φιν 

θαη πην έληνλα ην απνηχπσκά ηεο ζηνλ ελ ιφγσ λνκφ, ν νπνίνο πιήηηεηαη απφ έληνλε 

απνβηνκεραλνπνίεζε θαη πςειά πνζνζηά αλεξγίαο. Σν αθαζάξηζην εγρψξην πξντφλ 

(ΑΔΠ) (βι. Πίλαθα 4.1.1.) θαη ε αλεξγία (βι. Πίλαθεο 4.1.2 & 4.1.3.), απνηεινχλ 

ζεκαληηθνχο πνζνηηθνχο δείθηεο επεκεξίαο κηαο πεξηνρήο. χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο 

Διιεληθήο ηαηηζηηθήο Αξρήο (ΔΛΣΑΣ), ην ΑΔΠ ζηε Μαγλεζία παξνπζηάδεη 

ζηαζεξά πησηηθή ηάζε θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν 2008-2013 κε ηηο ηηκέο λα 

αληηζηνηρνχλ γηα ην έηνο 2008 ζε 3.122.000,00 Δπξψ θαη ην 2013 ζε 2.747.000,00 

Δπξψ. 
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Πίλαθαο 4.1.1:  

Αθαζάξηζην Δγρώξην Πξντόλ (ΑΔΠ) Ν. Μαγλεζίαο36 

 

Πεγή: ΔΛΣΑΣ 

ηνλ πίλαθα 4.1.3 απνηππψλεηαη, κεηαμχ άιισλ λνκψλ, ην κέζν εηήζην πνζνζηφ 

αλεξγίαο ζην Ννκφ Μαγλεζίαο βάζεη ζηνηρείσλ ηεο Διιεληθήο ηαηηζηηθήο Αξρήο 

(ΔΛΣΑΣ) γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ην 1
ν
 ηξίκελν ηνπ έηνπο 2001 έσο ην 2

ν
 

ηξίκελν ηνπ έηνπο 2016. Γηαπηζηψλεηαη ε ξαγδαία αχμεζε ηεο αλεξγίαο γηα ην 

δηάζηεκα 2010 (13,4%) έσο 2011 (22,9%), κε πνζνζηφ ζρεδφλ δηπιάζην κέζα ζε έλα 

έηνο, ελψ ην ακέζσο επφκελν έηνο (2012) απμήζεθε ζε εμίζνπ ζεκαληηθφ πνζνζηφ ηεο 

ηάμεο ηνπ 10,4%. Γηα ηα επφκελα έηε παξαηεξείηαη έλα ζηαζεξά πςειφ πνζνζηφ. Ζ 

αλεξγία ζπληζηά έλα απφ ηα κεγαιχηεξα θνηλσληθά πξνβιήκαηα. Δίλαη γελεζηνπξγφ 

πξφβιεκα, δεδνκέλνπ φηη επηθέξεη πνιιέο άιιεο ζνβαξέο επηπηψζεηο ζε νηθνλνκηθφ, 

θνηλσληθφ, αιιά θαη αηνκηθφ επίπεδν, φπσο: κείσζε ηεο αγνξαζηηθήο δχλακεο ηνπ 

πιεζπζκνχ, ζπξξίθλσζε ηεο ηνπηθήο αγνξάο, θηψρεηα, θνηλσληθφ απνθιεηζκφ, αζηεγία, 

παξαβαηηθφηεηα, θαηλφκελα ηνμηθνεμάξηεζεο, ςπρνπαζνγελείο ζπκπεξηθνξέο, αίζζεκα 

κνλαμηάο, απνκφλσζεο, εγθαηάιεηςεο, ακθηζβήηεζεο, θ.α. 

                                                
36 Υξνλνζεηξά: Αθαζάξηζην εγρψξην πξντφλ θαηά πεξηθέξεηα θαη λνκφ (Πξνζσξηλά ηνηρεία) 

(2000 - 2013), απφζπαζκα αξρείνπ ηεο ΔΛΣΑΣ, φπσο αλαθηήζεθε απφ: 

http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SEL48/- 
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Πίλαθαο 4.1.2: 

Μέζν πνζνζηό αλεξγίαο ζηηο πεξηθέξεηεο θαη ηνπο λνκνύο ηεο ρώξαο 2005 -2012 

 

  Πεγή: Γ.Γ. ΔΛΣΑΣ, ΔΔΓ 2005-2012 
   * νη λνκνί κε εθηηκώκελν πιεζπζκό θάησ ησλ 40.000, γηα ηνπο νπνίνπο δε δίλνληαη εθηηκήζεηο ιόγσ κεγάινπ  δεηγκαηνιεπηηθνύ ζθάικαηνο,   

      ζεκεηώλνληαη κε αζηεξίζθν 

Πίλαθαο 4.1.3:  

Μέζν εηήζην πνζνζηό αλεξγίαο θαηά λνκό (1ν Σξίκελν 2001 - 2ν Σξίκελν 2016) 

 

   Πεγή: ΔΛΣΑΣ 

Βάζεη ησλ αλσηέξσ, δηαπηζηψλνπκε φηη ν Ννκφο Μαγλεζίαο ζπληζηά κηα γεσγξαθηθή 

ελφηεηα ε νπνία παξνπζηάδεη ζεκαληηθή χθεζε ζηελ ηνπηθή ηεο αλάπηπμε, ζπλεπψο 

ρξήδεη ππνζηήξημεο κέζα απφ λένπο ζεζκνχο πνπ ζα δψζνπλ ιχζε ζηηο απμεκέλεο 

αλάγθεο ηνπ. Γεδνκέλνπ, φηη βαζηθφ εξεπλεηηθφ εξψηεκα ηεο εξγαζίαο απηήο απνηειεί 

ε θνηλσληθή αμία/ζπλεηζθνξά ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ Κνηλ..Δπ. ζηε βηψζηκε ηνπηθή 
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αλάπηπμε, ε επηινγή ησλ Κνηλ..Δπ. πνπ εδξεχνπλ ζην Ννκφ Μαγλεζίαο, θξίλεηαη 

θαηάιιειε σο πιεζπζκφο-ζηφρνο γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ απηήο ηεο έξεπλαο.  

4.2 Πιεζπζκόο ηεο Έξεπλαο – Δπηινγή Πιαηζίνπ Γείγκαηνο (sampling frame)  

Ζ έξεπλα απνζθνπεί, αθελφο ζηε δηεξεχλεζε ηνπ βαζκνχ ζηνλ νπνίν νη Κνηλ..Δπ. 

κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ζηελ ηνπηθή βηψζηκε αλάπηπμε κέζα απφ ηελ παξαγσγή 

θνηλσληθήο αμίαο θαη ζηελ αλάδεημε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ γηα ηελ 

επίηεπμε ησλ θνηλσληθψλ ζθνπψλ ηνπο, αθεηέξνπ ζηελ απνηχπσζε ηεο πθηζηάκελεο 

θαηάζηαζεο φζνλ αθνξά ζηε ζπλέξγεηα πνπ έρεη ή δελ έρεη αλαπηπρζεί κεηαμχ ησλ 

Κνηλ..Δπ. θαη ησλ Ο.Σ.Α. ζην πιαίζην ηεο θνηλήο απνζηνιήο πνπ κνηξάδνληαη 

αλαθνξηθά κε ηελ παξαγσγή θνηλσληθήο αμίαο.  Μέζα απφ ηελ αλάιπζε ηεο αιπζίδαο 

αμίαο ζα εθηηκεζεί ζε πνηα κνξθή παξάγνπλ αμία, πνηνη παξάγνληεο επεξεάδνπλ απηή 

ηε δηαδηθαζία, θαη πσο ε Απηνδηνίθεζε κπνξεί λα ππνζηεξίμεη ην ζθνπφ ηεο απνζηνιήο 

ηνπο θαη λα επεξεάζεη ηελ απφδνζή ηνπο. Γηα ην ζθνπφ απηφ επηιέρζεθε ν πιεζπζκφο 

ησλ Κνηλ..Δπ. ηνπ Ννκνχ Μαγλεζίαο.  

Πξφθεηηαη γηα κηα απνγξαθηθή έξεπλα, δειαδή απεπζχλεηαη ζην ζχλνιν ηνπ 

πιεζπζκνχ ησλ Κνηλ..Δπ. ηνπ Ννκνχ Μαγλεζίαο, νη νπνίεο είλαη εγγεγξακκέλεο ζην 

Μεηξψν Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο. Γηα ηελ απνγξαθή ηνπο ρξεζηκνπνηήζεθε ην αξρείν 

εγγξαθψλ ηνπ αλσηέξσ Μεηξψνπ
37

, φπσο ίζρπε θαηά ηελ πεξίνδν δηεμαγσγήο ηεο 

έξεπλαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, γηα ην Ννκφ Μαγλεζίαο ππάξρνπλ εγγεγξακκέλεο 28 

Κνηλ..Δπ., ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη κίαο ΚΟΗΠΔ. ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί 

εκθαλίδνληαη νη  ελ ιφγσ επηρεηξήζεηο, θαηά θαηεγνξία ζθνπνχ θαη έδξα: 

Πίλαθαο 4.2.1: 

Καηαλνκή Κνηλ..Δπ. ηνπ Ν. Μαγλεζίαο  

ΔΙΓΟ ΦΟΡΔΑ  ΔΓΡΑ ΑΡΙΘΜΟ/Δ

ΓΡΑ 
ΤΝΟΛΟ 

ΚΟΙΠΔ Γ. ΒΟΛΟΤ 1 1 

Κνηλ..Δπ. Έληαμεο Γ. ΒΟΛΟΤ 1 1 

Κνηλ..Δπ. Κνηλσληθήο Φξνληίδαο Γ. ΒΟΛΟΤ 4 
5 

Γ. ΑΛΜΤΡΟΤ 1 

Κνηλ..Δπ. πιινγηθνύ & 

Παξαγσγηθνύ θνπνύ 

Γ. ΒΟΛΟΤ 16 

21 
Γ. ΑΛΜΤΡΟΤ 2 

Γ. ΕΑΓΟΡΑ 2 

Γ. ΚΟΠΔΛΟΤ 1 

ύλνιν: 28 
Πεγή: Μεηξψν Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο, Μάηνο 2016 

                                                
37 Δγγξαθέο Μεηξψνπ Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο (11-5-2016), φπσο αλαθηήζεθε απφ               
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πκπιεξσκαηηθά, πξνο επηβεβαίσζε ηεο νξζφηεηαο ησλ ζηνηρείσλ, πξαγκαηνπνηήζεθε 

θαη ηειεθσληθή επηθνηλσλία κε φιεο ηηο θαηαγεγξακκέλεο Κνηλ..Δπ. Γηα θάπνηεο 

επηρεηξήζεηο, ρξεηάζηεθε ε επηθαηξνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ, κέζσ αλαδήηεζεο ζην 

δηαδίθηπν, ιφγσ κε ηζρχνο ησλ ηειεθσληθψλ αξηζκψλ. Γηαπηζηψζεθε φηη γηα θάπνηεο 

Κνηλ..Δπ. ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο πνπ δηαηίζεληαη ζην αξρείν ηνπ Μεηξψνπ είλαη 

απηά πνπ δειψζεθαλ θαηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο εγγξαθήο ηνπο θαη αθνξνχλ ζηνπο 

ινγηζηέο ησλ επηρεηξήζεσλ, κε ηνπο νπνίνπο πιένλ έρεη δηαθνπεί ε ζπλεξγαζία. Ζ 

ηειεθσληθή επηθνηλσλία ήηαλ εθηθηή γηα ην ζχλνιν ησλ Κνηλ..Δπ., κε εμαίξεζε δχν, 

εθ ησλ νπνίσλ ε κία επηβεβαίσζε ηε ζπκκεηνρή ηεο κε απαληεηηθφ κήλπκα 

ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, ελψ απνδείρηεθε κε εθηθηή ε εχξεζε λέσλ ζηνηρείσλ 

επηθνηλσλίαο γηα ηελ άιιε. Ζ ηειεθσληθή επηθνηλσλία είρε πνιιαπιά νθέιε. Πξψηνλ, 

ζπλέβαιε ζηελ επηθαηξνπνίεζε φρη κφλν ησλ ζηνηρείσλ επηθνηλσλίαο αιιά θαη ηεο 

θαηάζηαζεο ιεηηνπξγίαο ησλ Κνηλ..Δπ.. Γηαπηζηψζεθε φηη, απφ ηηο είθνζη νθηψ (28) 

εγγεγξακκέλεο ζην Μεηξψν, κφλν νη είθνζη ηξεηο (23) είλαη ελεξγέο. Οη ππφινηπεο 

πέληε (05) είηε απνδείρζεθαλ κε βηψζηκεο, είηε παξέκεηλαλ ζε αξρηθφ ζηάδην, ιφγσ 

αδπλακίαο κφριεπζεο πφξσλ πνπ ζα δηαζθαιίζνπλ ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπο. Έηζη, 

ε αξρηθή θαηαλνκή ησλ Κνηλ..Δπ. δηακνξθψλεηαη σο αθνινχζσο, κε επηθχιαμε φζνλ 

αθνξά ζηελ επηρείξεζε κε ηελ νπνία δελ θαηέζηε δπλαηή ε επηθνηλσλία:  

Πίλαθαο 4.2.2: 

Καηαλνκή ησλ Κνηλ..Δπ. βάζεη ησλ ζηνηρείσλ πνπ πξνέθπςαλ από ηελ ηειεθσληθή 

επηθνηλσλία ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηεο έξεπλαο 

ΔΙΓΟ ΦΟΡΔΑ  ΔΓΡΑ ΑΡΙΘΜΟ/

ΔΓΡΑ 

ΤΝΟΛΟ 

ΚΟΙΠΔ Γ. ΒΟΛΟΤ 1 1 

Κνηλ..Δπ. Έληαμεο Γ. ΒΟΛΟΤ 1 1 

Κνηλ..Δπ. Κνηλσληθήο Φξνληίδαο 
Γ. ΒΟΛΟΤ 4 4 

Κνηλ..Δπ. πιινγηθνύ & 

Παξαγσγηθνύ θνπνύ 

Γ. ΒΟΛΟΤ 13 

17 
Γ. ΑΛΜΤΡΟΤ 1 

Γ. ΕΑΓΟΡΑ 2 

Γ. ΚΟΠΔΛΟΤ 1 

ύλνιν: 23 
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Γηάγξακκα 4.2.1: 

 
 

 
Γηάγξακκα 4.2.2: 

 

4.3 Θεσξεηηθό Πιαίζην θαη Δξεπλεηηθά Δξσηήκαηα  

Οη πεξηζζφηεξεο κέζνδνη θαη ηα εξγαιεία κέηξεζεο ηεο θνηλσληθήο αμίαο, κεηαμχ ησλ 

νπνίσλ θαη ε πιένλ δηαδεδνκέλε κέζνδνο SROI, απαηηνχλ ζπιινγή δεδνκέλσλ απφ φια 

ηα εκπιεθφκελα κέξε ηεο επηρείξεζεο (stakeholders), θαζψο θαη νηθνλνκηθά ζηνηρεία, 

θαη άιια δεδνκέλα, ηα νπνία ζπλεπάγνληαη έλα εχξνο ρξφλνπ, ηνπιάρηζηνλ ηεζζάξσλ 

έσο έμη κελψλ, ην νπνίν δελ είλαη δηαζέζηκν γηα ηελ εθπφλεζε απηήο ηεο κειέηεο. 

Δπηπξφζζεηα, απφ ηε βηβιηνγξαθία δηαπηζηψλεηαη φηη νη εξεπλεηέο εζηηάδνπλ ζπλήζσο 

ζηε κειέηε πεξίπησζεο κηαο ζπγθεθξηκέλεο επηρείξεζεο θαη φρη ζε έλα ζχλνιν 

επηρεηξήζεσλ κε δηαθνξεηηθνχο ζθνπνχο, δξαζηεξηφηεηεο, θιπ., φπσο ηζρχεη ζηελ 

παξνχζα πεξίπησζε.  

Όια ηα αλσηέξσ, ζε ζπλδπαζκφ κε: α) ην γεγνλφο φηη ε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα είλαη 

απνγξαθηθή, δειαδή απεπζχλεηαη ζην ζχλνιν ησλ εγγεγξακκέλσλ ζην Μεηξψν 

Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο Κνηλ..Δπ. ηνπ Ννκνχ Μαγλεζίαο, β) ηα εξεπλεηηθά 
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εξσηήκαηα πνπ έρνπλ ηεζεί, γ) ηνλ θχξην ζθνπφ απηήο ηεο εξγαζίαο πνπ είλαη ε 

δηεξεχλεζε θαη αλάδεημε ησλ πεξηνρψλ/ζηαδίσλ ζηε ιεηηνπξγία ησλ Κνηλ..Δπ., νη 

νπνίεο παξάγνπλ θνηλσληθή αμία θαη ζπκβάινπλ ζεηηθά ζηελ ηνπηθή βηψζηκε αλάπηπμε, 

ππέδεημαλ σο θαηαιιειφηεξε κέζνδν ηελ Αιπζίδα Κνηλσληθήο Αμίαο (Social Value 

Chain method).  

Με ηε ρξήζε ινηπφλ ηεο κεζφδνπ αλάιπζεο ηεο αιπζίδαο θνηλσληθήο αμίαο, ε παξνχζα 

εξεπλεηηθή εξγαζία επηρεηξεί ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ πξνθεηκέλνπ λα δνζνχλ 

απαληήζεηο ζηα αθφινπζα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα: 

Δξεπλεηηθό εξώηεκα 1. Πνηα είλαη ηα εμσηεξηθά εκπόδηα/πξνβιήκαηα πνπ 

αληηκεησπίδνπλ νη Κνηλ..Δπ. ζηε ιεηηνπξγία θαη 

αλάπηπμή ηνπο; 

Δξεπλεηηθό εξώηεκα 2. Πνηεο είλαη νη πεξηνρέο/ηνκείο παξαγσγήο θνηλσληθήο 

αμίαο από ηηο Κνηλ..Δπ. γηα ηελ ηνπηθή θνηλσλία;  

Δξεπλεηηθό εξώηεκα 3. Πνηα είλαη ε θνηλσληθή αμία πνπ παξάγεηαη ζηα δνκηθά 

ζηνηρεία/πεδία ηεο αιπζίδαο αμίαο ησλ Κνηλ..Δπ.; 

Δξεπλεηηθό εξώηεκα 4. Πνηνο είλαη ν ξόινο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ζηε 

ιεηηνπξγία ησλ Κνηλ..Δπ.; (α. ηη είδνπο 

ζπλεξγαζία/ππνζηήξημε πθίζηαηαη γηα ηηο Κνηλ..Δπ. από 

ηνπο θνξείο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, β. πνηνη είλαη νη 

θαηαιιειόηεξνη ηξόπνη ππνζηήξημεο ησλ Κνηλ..Δπ. από 

ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε) 

Γηα ηελ αλάδεημε ηεο ζπκβνιήο ησλ Κνηλ..Δπ. ηνπ δείγκαηνο ζηελ ηνπηθή βηψζηκε 

αλάπηπμε, ζα γίλεη πξνζδηνξηζκφο ηεο ζπλάθεηαο ησλ πεδίσλ ηεο αιπζίδαο θνηλσληθήο 

αμίαο κε ηηο πεξηνρέο παξαγσγήο θνηλσληθήο αμίαο. 

4.4 Πεξηγξαθή Δξεπλεηηθνύ Δξγαιείνπ  

Γηα ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθε σο εξεπλεηηθφ εξγαιείν ην 

εξσηεκαηνιφγην. Θεσξείηαη ην πιένλ δηαδεδνκέλν εξεπλεηηθφ εξγαιείν, δεδνκέλνπ φηη, 

ζε ζρέζε κε ελαιιαθηηθά εξγαιεία φπσο ε ζπλέληεπμε, παξέρεη ηε δπλαηφηεηα 

ζπιινγήο εηιηθξηλψλ θαη αλψλπκσλ απαληήζεσλ, δίλεη ζηνλ εξσηψκελν επειημία σο 
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πξνο ην ρξφλν ζπκπιήξσζεο, ζπλεπάγεηαη ρακειφ θφζηνο θαη ιηγφηεξν ρξφλν. Ζ 

ζχληαμή ηνπ πινπνηήζεθε θάησ απφ ην πξίζκα ηεο εθπιήξσζεο ηεο απνζηνιήο πνπ 

επηδηψθεη λα εμππεξεηήζεη. πλεπψο, γηα ηε δηαηχπσζε ησλ εξσηήζεσλ ειήθζεζαλ 

ππφςε νη πηπρέο ηεο αιπζίδαο θνηλσληθήο αμίαο ζηε ιεηηνπξγία ησλ Κνηλ..Δπ. 

(εηζξνέο, εθξνέο, απνηειέζκαηα, αληίθηππνο) ζηηο νπνίεο δηεξεπλνχκε ηελ παξαγσγή 

θνηλσληθήο αμίαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ έρνπλ ηεζεί πξνο 

απάληεζε. 

Σν εξσηεκαηνιφγην δηακνξθψζεθε ζε ειεθηξνληθή κνξθή θαη απνηειείηαη απφ 38 

εξσηήζεηο (βι. Παξάξηεκα Η). πλνδεχηεθε απφ κία επηζηνιή ζηελ νπνία  αλαθέξνληαη 

ηα ζηνηρεία ηεο εξεπλήηξηαο θαη ηεο επηβιέπνπζαο θαζεγήηξηαο, ην πιαίζην πινπνίεζεο 

θαη ν ζθνπφο ηεο έξεπλαο, θαζψο θαη ε δηαζθάιηζε ηεο εκπηζηεπηηθφηεηαο θαη ηεο 

αλσλπκίαο ησλ απαληήζεσλ. Καηαιεθηηθά, δηαηππψζεθε ε δηαβεβαίσζε φηη κεηά ηελ 

νινθιήξσζε ηεο εθπφλεζεο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, ζα θνηλνπνηεζνχλ ζε φινπο ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο. 

Σν εξσηεκαηνιφγην, έρεη εκηδνκεκέλε κνξθή (εξσηήζεηο θιεηζηνχ θαη αλνηρηνχ 

ηχπνπ) θαη ρσξίδεηαη ζε ηέζζεξηο ελφηεηεο σο αθνινχζσο:  

Μέξνο Α. πιιέγνληαη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ζηα δεκνγξαθηθά 

ραξαθηεξηζηηθά (π.ρ. θχιιν, ειηθία, κνξθσηηθφ επίπεδν, θ.α.) ηνπ 

αηφκνπ πνπ ζπκπιήξσζε ην εξσηεκαηνιφγην, πξνεγνχκελε 

επηρεηξεκαηηθή ηνπ εκπεηξία, ν ξφινο ηνπ ζηελ Κνηλ..Δπ.. 

Μέξνο Β. πιιέγνληαη δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ζην πξνθίι ηεο Κνηλ..Δπ.. Σέηνηα 

ζηνηρεία είλαη: ν ηδηαίηεξνο ζθνπφο ιεηηνπξγίαο ηνπο (έληαμε, θνηλσληθή 

θξνληίδα, ζπιινγηθφο ή παξαγσγηθφο ζθνπφο), ην έηνο ίδξπζεο, ν ηνκέαο 

δξαζηεξηφηεηαο, ε εηζξνή εζφδσλ θαη ε πεγή πξνέιεπζεο, ην χςνο ησλ 

θεξδψλ θαη ε θαηεγνξία επαλεπέλδπζήο ηνπο, ε ηάζε ηνπ θέξδνπο αλά 

έηνο ιεηηνπξγίαο, ν αξηζκφο ησλ κειψλ θαηά θχιν θαη ην επίπεδν 

εθπαίδεπζήο ηνπο, ν αξηζκφο ησλ κειψλ πνπ εξγάδνληαη ζηελ 

Κνηλ..Δπ., ν αξηζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ κε κειψλ θαηά θχιν θαη ην  

επίπεδν εθπαίδεπζήο ηνπο, αξηζκφο εξγαδνκέλσλ πνπ εκπίπηνπλ ζε 

θαηεγνξίεο εππαζψλ νκάδσλ, ππνζηήξημε ηεο Κνηλ..Δπ. απφ εζεινληέο 

θαη ν ρξφλνο απαζρφιεζήο ηνπο, παξάγνληεο πνπ επεξέαζαλ ηελ 

απφθαζε ησλ κειψλ γηα ηελ ίδξπζε ηεο Κνηλ..Δπ.. 



 

61 

 

Μέξνο Γ. πιιέγνληαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε: ηνπο ζηφρνπο πνπ ελδερνκέλσο 

έρεη ζέζεη ε Κνηλ..Δπ. (νηθνλνκηθνχο θαη θνηλσληθνχο) θαη ην βαζκφ 

επίηεπμήο ηνπο, ηνπο θνηλσληθνχο ηδξπηηθνχο ζθνπνχο, ζηνηρεία ζηα 

νπνία δίλεη έκθαζε ε επηρείξεζε, ην είδνο ηνπ αληίθηππνπ πνπ εθηηκά φηη 

έρεη ζηελ ηνπηθή θνηλσλία, πξνκήζεηα ησλ πξψησλ πιψλ απφ ηνπηθέο 

επηρεηξήζεηο, θαηλνηφκα ραξαθηεξηζηηθά ζηε ιεηηνπξγία ηεο. 

Μέξνο Γ. ην ηειεπηαίν κέξνο ζπιιέγνληαη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ: ζε 

ελδερφκελε δηθηχσζε θαη ζπλεξγαζία ηεο επηρείξεζεο κε άιιεο 

Κνηλ..Δπ. ή ινηπνχο νξγαληζκνχο θαη επηρεηξήζεηο ηεο Κνηλσληθήο 

Οηθνλνκίαο, ζην είδνο ηεο ππνζηήξημεο πνπ ελδερνκέλσο έρνπλ ιάβεη 

απφ θνξείο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, ζε πξαθηηθέο θαη πξσηνβνπιίεο 

πνπ κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ απφ ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε γηα ηελ 

ππνζηήξημε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ Κνηλ..Δπ., ζηα εκπφδηα πνπ 

αληηκεησπίδνπλ γηα ηε βησζηκφηεηα θαη αλάπηπμή ηνπο. 

Γηα ηε δηαβάζκηζε ησλ απαληήζεσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ε 7-βάζκηα θιίκαθα Likert, ε 

νπνία θπκαίλεηαη απφ (1) «θαζφινπ» έσο (7) «απφιπηα». Δπηιέρζεθε ε 7-βάζκηα 

θιίκαθα κέηξεζεο, θαζψο πξνζθέξεη κεγαιχηεξε αλάιπζε, θαη παξέρεη δπλαηφηεηα 

θαιχηεξεο ιήςε απφθαζεο. 

Ζ έξεπλα δηεμήρζε ειεθηξνληθά, κέζσ ηνπ εξγαιείνπ ησλ Google forms θαηά ηε 

ρξνληθή πεξίνδν απφ 1 έσο 15 επηεκβξίνπ 2016. Ζ απνζηνιή ηνπ ζπλδέζκνπ γηα ηε 

ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ κε νκαδηθή απνζηνιή ζηηο ειεθηξνληθέο δηεπζχλζεηο ησλ Κνηλ..Δπ. ηνπ 

Ννκνχ Μαγλεζίαο, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ αξρείνπ κελφο Μαΐνπ 2016 ηνπ 

Μεηξψνπ Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο, φπσο επηθαηξνπνηήζεθαλ κεηά απφ ηηο ζρεηηθέο 

ελέξγεηεο ηεο εξεπλήηξηαο.  

ην ζχλνιφ ηνπο, νη εθπξφζσπνη ησλ Κνηλ..Δπ. έδεημαλ κεγάιν ελδηαθέξνλ γηα ηελ 

έξεπλα. Κάπνηνη δηαηχπσζαλ παξάπνλα πνπ αθνξνχλ ζηελ έιιεηςε ππνζηήξημήο ηνπο 

απφ ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε ή πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηψπηζαλ ζε παιαηφηεξε 

ζπλεξγαζία ηνπο. ε γεληθέο γξακκέο, δηαπηζηψζεθε κηα ζηάζε επηθχιαμεο σο πξνο ην 

ελδηαθέξνλ πνπ ζα κπνξνχζε λα δείμεη ε Σνπηθή Απηνδηνίθεζε γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ησλ Κνηλ..Δπ., κε κηα ηαπηφρξνλε ειπίδα φηη απηή ε εθηίκεζε κπνξεί λα 

αλαζεσξεζεί. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί θαη ε κε ζπκκεηνρή κηαο Κνηλ..Δπ. ε 
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νπνία επέιεμε λα απέρεη, δεδνκέλεο ηεο πξψηκεο θαηάζηαζήο ηεο θαη ηεο κε έλαξμεο 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο. Σειηθά, ζπιιέρζεθαλ 19 εξσηεκαηνιφγηα, δειαδή ππήξμε 

πνζνζηφ αληαπφθξηζεο (response rate) 82,61%, ην νπνίν απνηειεί ηθαλνπνηεηηθφ 

δείγκα γηα ηηο αλάγθεο ηεο έξεπλαο. 

4.5 Πηινηηθή Έξεπλα θαη Έιεγρνο Δγθπξόηεηαο θαη Αμηνπηζηίαο  

Γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο εγθπξφηεηαο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, 

δηελεξγήζεθε πηινηηθή έξεπλα (Pilot Test-Pretest). Καηά ηε δηαδηθαζία απηή, νη 

εξσηεζέληεο θιήζεθαλ λα ζρνιηάζνπλ νπνηαδήπνηε εξψηεζε ηνπο πξνθάιεζε 

δπζθνιία, αζάθεηα, ακεραλία ή ελφριεζε, θαζψο θαη λα πξνηείλνπλ αιιαγέο νη νπνίεο 

έθξηλαλ φηη ζα ζπκβάινπλ ζηελ αξηηφηεηα θαη ηελ επρξεζηία ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, 

αιιά θαη ζηε ζθνπηκφηεηα ηεο πινπνίεζεο ηεο έξεπλαο. Σειηθά, απνδεζκεχηεθε ε 

επηινγή «άιιν», δηφηη πξνθαινχζε ζχγρπζε θαη δπζθνξία σο ελζσκαησκέλν πεδίν ζε 

εξσηήζεηο πνιιαπιψλ επηινγψλ κε δηαβάζκηζε (ε απάληεζε ησλ νπνίσλ είρε νξηζηεί 

αξρηθά σο ππνρξεσηηθή, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε ζπκπιήξσζε φισλ ησλ 

πεδίσλ).  

4.6 Υάξηεο Δξσηεκαηνινγίνπ  

ε απηή ηελ ελφηεηα γίλεηαη παξάζεζε ησλ εξσηήζεσλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, βάζεη 

ηεο ζθνπηκφηεηάο ηνπο γηα ηηο αλάγθεο εθπφλεζεο ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο. 

Α. Οκαδνπνίεζε εξσηήζεσλ πνπ απνηππώλνπλ ην πξνθίι ησλ εξσηώκελσλ 

(δεκνγξαθηθά ζηνηρεία, πξνεγνχκελε επηρεηξεκαηηθή εκπεηξία, ξφινο ηνπ εξσηψκελνπ 

ζηελ Κνηλ..Δπ.) 

Πίλαθαο 4.6.1 

Υαξαθηεξηζηηθά ησλ αηόκσλ πνπ ζπκπιήξσζαλ ην εξσηεκαηνιόγην 

Αξηζκόο Δξώηεζεο 1,  2,  3,  4,  5  

 

Β. Οκαδνπνίεζε εξσηήζεσλ πνπ απνηππώλνπλ ην πξνθίι ησλ Κνηλ..Δπ. (εηδηθφο 

ζθνπφο ιεηηνπξγίαο ηεο Κνηλ..Δπ., έηνο ίδξπζεο, ηνκέαο δξαζηεξηφηεηαο, θαηεγνξίεο 
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εζφδσλ, θέξδε, χςνο θεξδψλ, θαηεγνξίεο επαλεπέλδπζεο ησλ θεξδψλ, ιφγνη ίδξπζεο 

ηεο Κνηλ..Δπ.) 

Πίλαθαο 4.6.2 

Πξνθίι ησλ Κνηλ..Δπ. 

Αξηζκόο Δξώηεζεο 
6,  7,  8,  9,  10,  11,  12,  22 (5ππνεξσηήζεηο),  

31,  32,  33,  34 

 

Γ. Οκαδνπνίεζε εξσηήζεσλ θαη’ αληηζηνηρία κε ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ 

ηέζεθαλ βάζεη ηνπ εξεπλεηηθνύ πιαηζίνπ ηεο εξεπλεηηθήο κεζόδνπ ηεο αιπζίδαο 

θνηλσληθήο αμίαο. 

Πίλαθαο 4.6.3 

Αληηζηνίρηζε εξσηήζεσλ ζηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα 

Δξεπλεηηθά εξσηήκαηα Αξηζκόο Δξώηεζεο πγγξαθέαο 

Πνηα είλαη ηα εμσηεξηθά 
εκπόδηα/πξνβιήκαηα πνπ 

αληηκεησπίδνπλ νη Κνηλ..Δπ. ζηε 

ιεηηνπξγία θαη αλάπηπμή ηνπο; 

38 (14 ππνεξσηήζεηο) • Glaveli & Geormas, 2016 
• Alexopoulos et al., 2015 

Πνηεο είλαη νη πεξηνρέο/ηνκείο 

παξαγσγήο θνηλσληθήο αμίαο από 

ηηο Κνηλ..Δπ. γηα ηελ ηνπηθή 

θνηλσλία (πξνζδηνξηζκόο 
πεξηνρώλ: π.ρ. απαζρόιεζε ΑκεΑ, 

θνηλσληθή ζπλνρή, θ.ι.π.);  

 27 (14 ππνεξσηήζεηο) 

 

 

• Glaveli & Geormas, 2016 

• Ivana Kraftova et al., Japan Social 

Innovation Journal, Vol. 5, No. 1, 

2015 

Πνηα είλαη ε θνηλσληθή αμία πνπ 

παξάγεηαη ζηα δνκηθά 
ζηνηρεία/πεδία ηεο αιπζίδαο αμίαο 

ησλ Κνηλ..Δπ. 

  8,  12,  13,  14,  15,  

16,  17,  18,  19,  20,  

21,  23,  24,  25,  

26 (11 ππνεξσηήζεηο),   

28 (09 ππνεξσηήζεηο), 

29, 30 

• Glaveli & Geormas, 2016 

• Laurie Mook, Andrea Chan, Dan 
Kershaw, 2015 

• Carlo Borzaga and Ermanno Tortia, 

2008 

Πνηνο είλαη ν ξόινο ηεο Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο ζηε ιεηηνπξγία ησλ 

Κνηλ..Δπ.; 

α. ηη είδνπο 

ζπλεξγαζία/ππνζηήξημε πθίζηαηαη 
γηα ηηο Κνηλ..Δπ. από ηνπο θνξείο 

ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο,  

β. πνηνη είλαη νη θαηαιιειόηεξνη 

ηξόπνη ππνζηήξημεο ησλ 

Κνηλ..Δπ. από ηελ Σνπηθή 
Απηνδηνίθεζε) 

35,  36,   

37 (13 ππνεξσηήζεηο) 

• Glaveli & Geormas, 2016 

• Peter Jenner, School of Business 

Faculty of Arts, Business and Law  
University of the Sunshine Coast, 

Australia, 2016 

• Mary Duniam and Associate Professor 

Robyn Eversole, Institute for Regional 
Development, University of Tasmania, 

in partnership with the Australian 

Centre of Excellence in Local 
Government ,2013 

• Sophie Hostick-Boakye and Mandeep 

Hothi, The Young Foundation, 2011 
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Γ. Οκαδνπνίεζε εξσηήζεσλ ζύκθσλα κε ηα πεδία ηεο αιπζίδαο θνηλσληθήο αμίαο  

Σα πεδία ηεο αιπζίδαο θνηλσληθήο αμίαο νξγαλψλνληαη ζε ηέζζεξηο θαηεγνξίεο: 

Πίλαθαο 4.6.4 

Αληηζηνίρηζε εξσηήζεσλ ζηα πεδία ηεο αιπζίδαο θνηλσληθήο αμίαο  

Πεδίν Αιπζίδαο Κνηλσληθήο Αμίαο  Δξώηεζε 

Δηζξνέο  14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 29 

Γξαζηεξηφηεηεο  28 (ππνεξσηήζεηο: 1
ε
 -5

ε
 & 8

ε
 -9

ε
) 

Δθξνέο  28 (ππνεξσηήζεηο: 6
ε
 – 7

ε
) 

Απνηειέζκαηα/ Κνηλσληθφο Αληίθηππνο  26 (11 ππνεξσηήζεηο), 30 

 

4.7 Αλάιπζε Γεδνκέλσλ  

Ζ ζηαηηζηηθή αλάιπζε έγηλε κε ηε ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνχ πξνγξάκκαηνο δηαρείξηζεο 

ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηηθψλ θχιισλ εξγαζίαο Excel. Μεηά ηε ζπγθέληξσζε ησλ 

ειεθηξνληθψλ εξσηεκαηνινγίσλ, έγηλε θσδηθνπνίεζε θαη εμαγσγή ησλ δεδνκέλσλ 

βάζεη ησλ απαληήζεσλ, ζε ππνινγηζηηθφ ειεθηξνληθφ θχιιν εξγαζίαο. Με ηε ρξήζε 

ηνπ ελ ιφγσ ινγηζκηθνχ, θαη κεζφδσλ πεξηγξαθηθήο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο κε πνζνζηά 

θαη κέζνπο φξνπο γηα ηηο ππφ κειέηε κεηαβιεηέο ηνπ ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ, έγηλε 

αλάιπζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ δείγκαηνο.    
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5
ν
: ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ 

Σν θεθάιαην απηφ πεξηιακβάλεη ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ κεηά ηελ 

θαηαγξαθή, επεμεξγαζία θαη αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέρζεθαλ. Όπσο έρεη 

ήδε αλαθεξζεί ζηελ ελφηεηα 4.2 «Πιεζπζκφο ηεο Έξεπλαο», ζπιιέρζεθαλ 19 

εξσηεκαηνιφγηα απφ ην ζχλνιν ησλ 23 ελεξγψλ Κνηλ..Δπ. ηνπ Ν. Μαγλεζίαο, ζηηο 

νπνίεο εζηάιε ην εξσηεκαηνιφγην πξνο ζπκπιήξσζε, έρνληαο θαηά ζπλέπεηα έλα 

πνζνζηφ αληαπφθξηζεο (response rate) ηεο ηάμεο ηνπ 82,61%, ην νπνίν απνηειεί 

ηθαλνπνηεηηθφ δείγκα γηα ηηο αλάγθεο ηεο έξεπλαο. πγθεθξηκέλα, νη ελφηεηεο είλαη νη 

εμήο: 

5.1 Παξνπζίαζε Γείγκαηνο  

ε απηή ηελ ελφηεηα παξνπζηάδνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αηφκσλ ηεο Κνηλ..Δπ. 

(κέιε, εξγαδφκελνη, εζεινληέο) θαη ηεο επηρείξεζεο. 

5.1.1 Υαξαθηεξηζηηθά αηόκσλ πνπ ζπκπιήξσζαλ ην εξσηεκαηνιόγην  

Με βάζε ηνλ Πίλαθα 5.1.1.1 θαη ηα δηαγξάκκαηα 5.1.1.1, 5.1.1.2, 5.1.1.3, 5.1.1.4 θαη 

5.1.1.5, παξνπζηάδεηαη ε αλάιπζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ αηφκσλ πνπ 

ζπκπιήξσζαλ ην εξσηεκαηνιφγην. 

Πίλαθαο 5.1.1.1:  

Υαξαθηεξηζηηθά ησλ αηόκσλ πνπ ζπκπιήξσζαλ ην εξσηεκαηνιόγην 

Μεηαβιεηή Γηαηύπσζε Αξηζκόο Πνζνζηό  

(%) 

(α.) 

Γ
ε

κ
ν
γξ

α
θ

ηθ
ά

 Χ
α

ξ
α

θ
η
ε

ξ
ηζ

η
ηθ

ά
 

 

 Φύιν 
Άλδξαο 10 52,6 

Γπλαίθα 9 47,4 

 Ηιηθία 

18-24 0 0,0 

25-29 1 5,3 

30-39 6 31,6 

40-49 8 42,1 

50+ 4 21,1 

 Δπίπεδν Δθπαίδεπζεο 

Απφθνηηνο/ε Γπκλαζίνπ 3 15,8 

Απφθνηηνο/ε Λπθείνπ 1 5,3 

Απφθνηηνο/ε Α.Δ.Η./Σ.Δ.Η. 11 57,9 

Κάηνρνο κεηαπηπρηαθνχ 

ηίηινπ 
3 15,8 

Άιιν 1 5,3 

(β.) Πξνεγνύκελε επηρεηξεκαηηθή εκπεηξία 
Όρη 12 63,2 

Ναη 7 36,8 

(γ.) Ρόινο/ζέζε αηόκνπ ζηελ Κνηλ..Δπ. 

Πξφεδξνο 9 47,4 

Πξφεδξνο θαη λφκηκνο 

εθπξφζσπνο 

3 15,8 
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Νφκηκνο εθπξφζσπνο 4 21,1 

Μέινο, Δπηζηεκνληθφο 

χκβνπινο 

1 5,3 

Μέινο 1 5,3 

Γξακκαηέαο 1 5,3 

 

Αλαιπηηθφηεξα,  δηαπηζηψλεηαη φηη: 

(α.) Γεκνγξαθηθά Χαξαθηεξηζηηθά (θύιν, ειηθία, εθπαηδεπηηθό επίπεδν) 

Σν πνζνζηφ ησλ αηφκσλ πνπ ζπκπιήξσζαλ ην εξσηεκαηνιφγην ήηαλ 52,6% (10) 

άλδξεο θαη 47,4% (09) γπλαίθεο. Παξαηεξνχκε ζρεηηθή αλαινγία αληξψλ θαη γπλαηθψλ 

ζην δείγκα, ζπλεπψο κηα ηζνξξνπία κεηαμχ ησλ θχισλ.  

                                                    Γηάγξακκα 5.1.1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σν 73,7% είλαη κεηαμχ 30-49 εηψλ θαη ζπγθεθξηκέλα: ην 42,1% (08άηνκα) αλήθνπλ 

ζηελ ειηθηαθή θαηεγνξία κεηαμχ 40-49 εηψλ θαη ην 31,6% (06 άηνκα) ζηελ θαηεγνξία 

30-39 εηψλ. Αθνινπζεί ε ειηθηαθή νκάδα 50+ κε πνζνζηφ 21,1% (04 άηνκα) θαη ε 

νκάδα 25-29 κε πνζνζηφ 5,3% (01 άηνκν), ελψ δελ ππήξμε ζην δείγκα ζπκκεηνρή απφ 

ηελ ειηθηαθή νκάδα 18-24 εηψλ.  

πλήζσο, ηα λέα άηνκα δηαθξίλνληαη γηα ηηο θαηλνηφκεο ηδέεο ηνπο θαη ε θαηλνηνκία 

απνηειεί ραξαθηεξηζηηθφ ζηνηρείν ηνπ πξνθίι ησλ θνηλσληθψλ επηρεηξεκαηηψλ. Έηζη, 

ην γεγνλφο φηη ε πιεηνςεθία φζσλ απάληεζαλ ζην εξσηεκαηνιφγην είλαη λένη ζε 

ειηθία, ζπληζηά έλα ελδηαθέξνλ ζηνηρείν γηα ην πξνθίι ησλ Κνηλ..Δπ. γεληθφηεξα. 

Γηάγξακκα 5.1.1.2 
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Γηαπηζηψζεθε φηη ην επίπεδν εθπαίδεπζεο είλαη αξθεηά πςειφ κε έλα πνζνζηφ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ηεο ηάμεο ηνπ 79% λα πεξηιακβάλεη θαηφρνπο πηπρίνπ ηνπιάρηζηνλ 

ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ κεηαπηπρηαθψλ ηίηισλ 

ζπνπδψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ είλαη απφθνηηνη 

Α.Δ.Η./Σ.Δ.Η. ζε πνζνζηφ 57,9% (11 άηνκα), νη θάηνρνη κεηαπηπρηαθνί ηίηινπ είλαη 

ηζάξηζκνη κε ηνπο απφθνηηνπο Γπκλαζίνπ ζε πνζνζηφ 15,8%, (3 άηνκα ζε θάζε 

θαηεγνξία), έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 5,3% είλαη απφθνηηνη Λπθείνπ (1 άηνκν), ελψ 

ζηελ θαηεγνξία «άιιν» εκπίπηεη έλα (1) άηνκν ην νπνίν έρεη ιάβεη πηζηνπνίεζε επί ησλ 

βαζηθψλ ηνπ ζπνπδψλ κεηά απφ ζρεηηθή θαηάξηηζε.  

Γηάγξακκα 5.1.1.3 

 

(β.) Πξνεγνύκελε Δπηρεηξεκαηηθή Δκπεηξία 

Πνζνζηφ 63,2% ησλ εξσηεζέλησλ απάληεζαλ φηη δελ είλαη ε πξψηε θνξά πνπ αζθνχλ 

επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, γεγνλφο ζεηηθφ φζνλ αθνξά ζην πξνθίι ησλ 

Κνηλ..Δπ., δεδνκέλνπ φηη ε επηρεηξεκαηηθή εκπεηξία εληζρχεη ηηο δπλαηφηεηεο 

αμηνπνίεζεο ησλ πφξσλ ηεο επηρείξεζεο. Δπίζεο, ζπληζηά ελ γέλεη ζεκαληηθφ ζηνηρείν 

γηα ην πξνθίι ηνπ θνηλσληθνχ επηρεηξεκαηία ν νπνίνο είλαη ζεκαληηθφ λα δηαζέηεη 

αλάινγα ραξαθηεξηζηηθά πνπ εληζρχνπλ ηε δηαρεηξηζηηθή ηθαλφηεηα θαη ιεηηνπξγνχλ 

ππνζηεξηθηηθά σο πξνο ηε βησζηκφηεηα θαη αλάπηπμε ηεο επηρείξεζεο. 
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 Γηάγξακκα 5.1.1.4 
 

 

 

 

 

(γ.) Ρόινο/ζέζε αηόκνπ ζηελ Κνηλ..Δπ. 

Θεηηθφ ζηνηρείν γηα ηελ έξεπλα απνηειεί ην γεγνλφο φηη ε πιεηνςεθία (63,2%) φζσλ 

απάληεζαλ θαηέρνπλ ηε ζέζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Κνηλ..Δπ., δεδνκέλνπ φηη αθνξά ζε 

άηνκα πνπ έρνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν θαη πξνζδηνξίδνπλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηελ πνξεία 

ηεο επηρείξεζεο, ζπλεπψο νη απαληήζεηο ηνπο βαξχλνπλ πεξηζζφηεξν ηα απνηειέζκαηα 

ηεο έξεπλαο. Πην αλαιπηηθά: πνζνζηφ 47,4% έρνπλ απνθιεηζηηθά ζέζε Πξνέδξνπ, ελψ 

ην 15,8% θαηέρεη ζέζε Πξνέδξνπ θαη Ννκίκνπ Δθπξνζψπνπ ηαπηφρξνλα. ε πνζνζηφ 

21,1% απάληεζαλ νη Νφκηκνη Δθπξφζσπνη ηεο επηρείξεζεο, ελψ ζε πνζνζηφ 5,3%, γηα 

ηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο, ν εξσηεζείο/εξσηεζείζα ζπκκεηέρεη ζηελ Κνηλ..Δπ. σο 

κέινο, Γξακκαηέαο ή Δπηζηεκνληθφο χκβνπινο/κέινο. 

Γηάγξακκα 5.1.1.5 
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5.1.2 Το Προφίλ των Κοιν.Σ.Επ.  

ηελ ελφηεηα απηή, παξνπζηάδνληαη δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ζηα βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνθίι ησλ Κνηλ..Δπ., φπσο ν βαζηθφο ζθνπφο ιεηηνπξγίαο, ην 

έηνο ίδξπζεο, ν ηνκέαο δξαζηεξηφηεηάο ηνπο, έζνδα θαη θέξδε, δηαλνκή θεξδψλ. 

Δπίζεο, απνηππψλνληαη νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο ηα κέιε απνθάζηζαλ λα ηδξχζνπλ κηα 

Κνηλ..Δπ., ε δηθηχσζε θαη ηα ζηνηρεία πνπ αμηνινγνχλ νη εξσηψκελνη σο θαηλνηφκα 

ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο. 

Πίλαθαο 5.1.2.1 

ηνηρεία ηνπ Πξνθίι ησλ Κνηλ..Δπ. 

ηνηρεία Πξνθίι Γηαηύπσζε Αξηζκόο Πνζνζηό  

(%) 

Καηεγνξία Κνηλ..Δπ. πιινγηθνχ & Παξαγσγηθνχ θνπνχ 13 68,4   

Κνηλσληθήο Φξνληίδαο 4 21,1 

Έληαμεο 1 5,3 

Κνη..Π.Δ. 1 5,3 

Έηνο ίδξπζεο ηεο 

Κνηλ..Δπ. 

2012 1 5,3 

2013 2 10,5 

2014 5 26,3 

2015 5 26,3 

2016 6 31,6 

Σνκέαο 

Γξαζηεξηφηεηαο 

Τπεξεζίεο Κνηλσληθήο Φξνληίδαο 4 21,1 

Δθπαίδεπζε 7 36,8 

Πεξηβάιινλ 5 26,3 

Πνιηηηζκφο 8 42,1 

Δκπφξην 4 21,1 

Ά
ι
ι
ν

: 

Σνπξηζκφο 3 15,8 

Καιιηηερληθέο Δθδειψζεηο θαη ερεηηθέο 

θαιχςεηο 
1 5,3 

ΜΜΔ 1 5,3 

Έληαμε ΑκεΑ θαη Δππαζψλ Κνηλσληθά Οκάδσλ 1 5,3 

Ναπαγνζσζηηθέο ππεξεζίεο 1 5,3 

πληεξήζεηο θηεξίσλ θαζαξηφηεηα ζρνιηθψλ 

θαη άιισλ ρσξψλ 
1 5,3 

Απαζρφιεζε 1 5,3 

Παξνρή ππεξεζηψλ 1 5,3 

Πεγή εζφδσλ Γξαζηεξηφηεηεο ηεο Κνηλ..Δπ. 18 94,7 

Δπηδνηήζεηο 0 0,0 

Υνξεγίεο 0 00,0 

πκβάζεηο (π.ρ. κε Ο.Σ.Α.) 2 10,5 

Κέξδε νηθνλνκηθνχ 

έηνπο 2015 

Ναη 6 31,6 

Όρη 13 68,4 

Ύςνο θεξδψλ38 1,00€ - 10.000,00€ 5 83,3 

10.000,01€ - 30.000,00€ 1 16,7 

> 30.000,00€ 0 0,0 

Καηεγνξίεο  ζηηο νπνίεο 
επαλεπελδχνληαη ηα 

Αχμεζε θεθαιαίνπ  2 33,3 

Γεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο 4 66,7 

                                                
38 Αθνξά κφλν ζηηο 6 επηρεηξήζεηο πνπ δήισζαλ θέξδε γηα ην έηνο 2015 
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θέξδε ηεο Κνηλ..Δπ. Γηεχξπλζε ππεξεζηψλ/πξντφλησλ 1 16,7 

Δπηκφξθσζε πξνζσπηθνχ 1 16,7 

Γηαλνκή ζηνπο εξγαδνκέλνπο ηεο επηρείξεζεο σο 

θίλεηξν παξαγσγηθφηεηαο 
2 33,3 

Άιιν: Δπέλδπζε ζε εμνπιηζκφ 1 16,7 

Απμεηηθή ηάζε θέξδνπο 

αλά έηνο ιεηηνπξγίαο 

Ναη 5 83,3 

Όρη 1 16,7 

Καζνξηζκφο 

νηθνλνκηθψλ ζηφρσλ 

Ναη 15 78,9 

Όρη 0 0,0 

Πξφθεηηαη λα ηεζνχλ 4 21,1 

Οηθνλνκηθνί ζηφρνη39 Δπίπεδν θεξδνθνξίαο 8 50,0 

Ηθαλνπνίεζε πειαηψλ 13 81,3 

 Ύςνο-αλάπηπμε πσιήζεσλ 5 31,3 

Έιεγρνο ηνπ θφζηνπο/εμφδσλ 8 50,0 

Παξαγσγηθφηεηα 6 37,5 

Αλάπηπμε ηεο επηρείξεζεο 15 93,8 

Καζνξηζκφο 

θνηλσληθψλ ζηφρσλ 

Ναη 17 89,5 

Όρη 0 0,0 

Πξφθεηηαη λα ηεζνχλ 2 10,5 

 

Γηαπηζηψζεθε φηη νη Κνηλ..Δπ. πιινγηθνχ θαη Παξαγσγηθνχ θνπνχ απνηεινχλ ην 

68,4% ησλ Κνηλ..Δπ. ηνπ Ννκνχ Μαγλεζίαο. Αθνινπζεί ζε πνζνζηφ 21,1% ε 

θαηεγνξία ησλ Κνηλ..Δπ. Κνηλσληθήο Φξνληίδαο. Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην γεγνλφο 

φηη ππάξρεη κία θαη κνλαδηθή Κνηλ..Δπ. Έληαμεο (5,3%), ηεο νπνίαο ε ιεηηνπξγία είλαη 

πξφζθαηε, ελψ αληίζηνηρα κνλαδηθή (5,3%) είλαη θαη ε Κνη..Π.Δ.  

Όζνλ αθνξά ζην έηνο ίδξπζεο ησλ Κνηλ..Δπ., ιακβάλνληαο σο ελαξθηήξην έηνο 

αλαθνξάο ζην εξσηεκαηνιφγην ην έηνο 2012 (5,3%) θαη θαηαιεθηηθφ ην ηξέρνλ έηνο 

(31,6%), δηαπηζηψλεηαη κηα ζηαζεξά απμεηηθή ηάζε ίδξπζεο θνηλσληθψλ 

ζπλεηαηξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ ζην ζπγθεθξηκέλν λνκφ. Σν δεδνκέλν απηφ κπνξεί λα 

ζπλδεζεί κε ηε ξαγδαία αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ αλεξγίαο ζηελ ελ ιφγσ γεσγξαθηθή 

πεξηνρή απφ ην έηνο 2010 θαη κεηά, αιιά θαη γεληθφηεξα ζηε ρψξα. 

Ζ δξαζηεξηφηεηα ησλ Κνηλ..Δπ. ηνπ Ννκνχ Μαγλεζίαο επηθεληξψλεηαη, θπξίσο ζηνλ 

ηνκέα ηνπ Πνιηηηζκνύ (42,1%). Ο Ννκφο Μαγλεζίαο ππήξμε αλέθαζελ κηα πεξηνρή κε 

παξάδνζε ζηνλ πνιηηηζκφ, γεγνλφο πνπ εληζρχζεθε θαη απφ ηηο αλαθνξέο ηεο 

Μπζνινγίαο εηδηθφηεξα γηα ηελ πεξηνρή ηεο νξνζεηξάο ηνπ Πειίνπ (βνπλφ ησλ 

Κεληαχξσλ), θαη ηεο νξνζεηξάο ηεο Όζξπνο (βνπλφ ησλ Σηηάλσλ). Δπίζεο, δηαζέηεη 

πινχζηα αξραηνινγηθά επξήκαηα, αξραηνινγηθνχο ρψξνπο, κνπζεία, θ.α. Χζηφζν, δε 

δηαπηζηψζεθε ην αλάινγν γηα ηνλ ηνκέα ηνπ Σνπξηζκνύ, ζηνλ νπνίν νη Κνηλ..Δπ. ηνπ 

                                                
39 Έρεη ιεθζεί ππφςε θαη κία απφ ηηο 4 Κνηλ..Δπ. πνπ δήισζαλ φηη δελ έρνπλ νξίζεη, αιιά 

πξφθεηηαη λα ζέζνπλ νηθνλνκηθνχο ζηφρνπο, δεδνκέλνπ φηη ηνπο πξνζδηφξηζε. 
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λνκνχ παξνπζηάδνπλ δξαζηεξηφηεηεο ζε πνζνζηφ κφιηο 15,8%, παξφηη ε επξχηεξε 

πεξηνρή ηνπ λνκνχ ραξαθηεξίδεηαη σο ηνπξηζηηθή δεδνκέλνπ θαη ηνπ θπζηθνχ πινχηνπ 

πνπ δηαζέηεη (νξνζεηξά Πειίνπ θαη Όζξπνο, ην λεζησηηθφ ζχκπιεγκα ησλ Βνξείσλ 

πνξάδσλ, θ.α.). Απφ ηνλ αλσηέξσ πίλαθα, δηαπηζηψλεηαη φηη ζε πνζνζηφ 36,8% νη 

δξαζηεξηφηεηεο ησλ Κνηλ..Δπ. ηνπ δείγκαηνο αθνξνχλ ζηνλ ηνκέα ηεο Δθπαίδεπζεο, 

ελδερνκέλσο ιφγσ ησλ «αλεπαξθψλ» θξαηηθψλ ππεξεζηψλ ζηνλ ηνκέα ηεο παηδείαο. Ζ 

εθπαίδεπζε απνηειεί έλα βαζηθφ ζεζκφ θνηλσληθνπνίεζεο, σζηφζν ην εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα ζηελ Διιάδα ραξαθηεξίδεηαη απφ ζεκαληηθέο αδπλακίεο ζ‘ φηη αθνξά ηελ 

παξνρή ππεξεζηψλ θαη ηελ ππνζηήξημε ηεο δηαδηθαζίαο εθπαίδεπζεο, κε ζπλέπεηα 

κεγάιν πνζνζηφ καζεηψλ λα θαηαθεχγεη ζε εληζρπηηθή δηδαζθαιία ζηνλ ηδησηηθφ 

ηνκέα. Γξαζηεξηφηεηεο ησλ Κνηλ..Δπ. πνπ αθνξνχλ ζην Πεξηβάιινλ ζε πνζνζηφ 

26,3%, ζε Τπεξεζίεο Κνηλσληθήο Φξνληίδαο (21,1%), ζην Δκπόξην (21,1%). ηελ 

επηινγή «άιιν», εθηφο απφ ηνλ ηνκέα ηνπ Σνπξηζκνχ, θαηαρσξήζεθαλ θαη άιιεο 

θαηεγνξίεο φπσο: θαιιηηερληθέο εθδειώζεηο θαη ερεηηθέο θαιύςεηο (5,3%), ΜΜΔ 

(5,3%), Έληαμε ΑκεΑ θαη Δππαζώλ Κνηλσληθά Οκάδσλ (5,3%), Ναπαγνζσζηηθέο 

ππεξεζίεο (5,3%), πληεξήζεηο θηεξίσλ θαη θαζαξηόηεηα ζρνιηθώλ θαη άιισλ ρσξώλ 

(5,3%), Απαζρόιεζε (5,3%), Παξνρή ππεξεζηώλ (5,3%).  

ρεδφλ απνθιεηζηηθή πεγή εζφδσλ γηα ηηο Κνηλ..Δπ. ηνπ Ν. Μαγλεζίαο, ζε πνζνζηφ 

94,7%, απνηεινχλ νη δξαζηεξηφηεηέο ηνπο. Έλα ειάρηζην πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 10,5% 

(02) έρεη έζνδα θαη απφ ζπκβάζεηο φπσο π.ρ. κε Οξγαληζκνχ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο 

(Ο.Σ.Α.). Παξαηεξνχκε, φηη νχηε κία Κνηλ..Δπ. δελ ππνζηεξίδεηαη κε ρνξεγίεο ή 

επηδνηήζεηο. 

Απφ ην ζχλνιν ησλ 19 Κνηλ..Δπ. πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα κφλν ην 31,6%  (06) 

είραλ θέξδε θαηά ην πξνεγνχκελν νηθνλνκηθφ έηνο (2015), δεδνκέλν ην νπνίν 

ππνγξακκίδεη ηελ αλάγθε ζηήξημεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο.  

Δπίζεο, παξαηεξείηαη φηη ην χςνο ησλ θεξδψλ ηνπο είλαη εμαηξεηηθά ρακειφ. 

Κπκαίλεηαη απφ 1,00€ έσο 10.000,00€ ζε πνζνζηφ 83,3% (05), ελψ κφλν κία 

Κνηλ..Δπ. (16,7%) ζεκείσζε θέξδε ηα νπνία θπκαίλνληαη απφ 10.000,01€ έσο 

30.000,00€.  

Όπσο ήδε αλαθέξζεθε ζην 1
ν
 Κεθάιαην, βάζεη ησλ αλαθνξψλ ηεο βηβιηνγξαθίαο, ε 

θχζε ησλ θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ ραξαθηεξίδεηαη ζεζκηθά, κεηαμχ άιισλ, απφ ηνλ 
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κε θεξδνζθνπηθφ πεξηνξηζκφ θαη ην θιείδσκα ηνπ θεθαιαίνπ (asset lock) ηεο 

επηρείξεζεο
40

. Με ζθνπφ ηελ εμππεξέηεζε, δίλεηαη έκθαζε ζην γεγνλφο, φηη νη 

δξαζηεξηφηεηεο δελ πξαγκαηνπνηνχληαη, θαηά θχξην ιφγν, γηα λα επηηχρεη κηα 

νηθνλνκηθή επηζηξνθή ζηελ επέλδπζε θεθαιαίνπ. Σν ζεζκηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο ησλ 

Κνηλ..Δπ. (δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Ν.4019/11) νξίδεη ξεηά φηη ηα θέξδε ηεο 

Κνηλ..Δπ. δε δηαλέκνληαη ζηα κέιε ηεο, εθηφο αλ ηα κέιε απηά είλαη θαη εξγαδφκελνη 

ζε απηή. Σα θέξδε δηαηίζεληαη εηεζίσο θαηά πνζνζηφ 5% γηα ην ζρεκαηηζκφ 

απνζεκαηηθνχ, θαηά πνζνζηφ έσο 35% δηαλέκνληαη ζηνπο εξγαδνκέλνπο ηεο 

επηρείξεζεο σο θίλεηξν παξαγσγηθφηεηαο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην θαηαζηαηηθφ 

ηνπο θαη ην ππφινηπν δηαηίζεηαη γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο θαη ηε 

δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο. Γηα ηηο Κνηλ..Δπ. πνπ ζεκείσζαλ θέξδε, 

παξαηεξείηαη φηη ην 66,7% εμ‘ απηψλ ηα επαλεπελδχνπλ ζηελ επηρείξεζε, θπξίσο γηα ηε 

δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο. Σν 33,3% ηα δηαλέκεη ζηνπο εξγαδφκελνπο ηεο 

επηρείξεζεο, σο θίλεηξν παξαγσγηθφηεηαο. Δπίζεο 33,3% ησλ Κνηλ..Δπ., 

επαλεπελδχεη ηα θέξδε ζηελ αχμεζε ηνπ θεθαιαίνπ ηεο επηρείξεζεο, ελψ ζηελ 

επηκφξθσζε ηνπ πξνζσπηθνχ, ζηε δηεχξπλζε ησλ ππεξεζηψλ/πξντφλησλ θαη ζηνλ 

εμνπιηζκφ ηεο επηρείξεζεο, ζε  πνζνζηφ 16,7% γηα θάζε θαηεγνξία. Δπί ηεο νπζίαο, 

εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Ν.4019/11 πεξί δηαλνκήο ησλ θεξδψλ, 

πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη ν θνηλσληθφο ραξαθηήξαο ησλ Κνηλ..Δπ.. αθψο, ε 

δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο, ε δηαλνκή πνζνζηνχ ησλ θεξδψλ ζηνπ 

εξγαδνκέλνπο θαη ζηελ επηκφξθσζή ηνπο ζπλεπάγεηαη ηελ επέλδπζε ζην αλζξψπηλν 

θεθάιαην, ηελ αλαβάζκηζε ηνπ επηπέδνπ δεμηνηήησλ ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο ηνπηθήο 

θνηλσλίαο θαη ηελ πξνηεξαηφηεηα ζηα άηνκα θαη ηελ εξγαζία έλαληη ηνπ θεθαιαίνπ. 

Όπσο δηαπηζηψλεηαη απφ ηα δεδνκέλα ηνπ Πίλαθα 5.1.2.1, ην 78,9% ηνπ ζπλνιηθνχ 

δείγκαηνο έρεη θαζνξίζεη ηνπο νηθνλνκηθνχο ηνπ ζηφρνπο, ελψ ην ππφινηπν (21,1%) 

πξφθεηηαη λα ζέζεη. Ζ αλάπηπμε ηεο επηρείξεζεο, απνηειεί ηνλ βαζηθφηεξν νηθνλνκηθφ 

ζηφρν πνπ έρνπλ ζέζεη νη Κνηλ..Δπ. κε πνζνζηφ 93,8% θαη αθνινπζεί ε ηθαλνπνίεζε 

ησλ πειαηψλ κε πνζνζηφ 81,3%. Σν επίπεδν θεξδνθνξίαο θαη ν έιεγρνο ηνπ 

θφζηνπο/εμφδσλ απνηεινχλ νηθνλνκηθφ ζηφρν ζε πνζνζηφ 50%, ην θαζέλα αληίζηνηρα, 

ε παξαγσγηθφηεηα 37,5%, ελψ ην χςνο-αλάπηπμε ησλ πσιήζεσλ ζε πνζνζηφ 31,3%. 

                                                
40 Carlo Borzaga and Ermanno Tortia (2008) 
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Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην γεγνλφο φηη νη θνηλσληθνί ζηφρνη (89,5%) έρνπλ ηεζεί ζε 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ έλαληη ησλ νηθνλνκηθψλ ζηφρσλ (78,9%). Ο βαζκφο επίηεπμεο ησλ 

νηθνλνκηθψλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ ζέζεη νη Κνηλ..Δπ. είλαη θαηά κέζν φξν 4, ελψ ν 

βαζκφο επίηεπμεο ησλ θνηλσληθψλ ηνπο ζηφρσλ είλαη θαηά κέζν φξν 5,42. 

Απφ ηηο έμη (06) Κνηλ..Δπ. πνπ δήισζαλ φηη είραλ θέξδε θαηά ην πξνεγνχκελν 

νηθνλνκηθφ έηνο (2015), ην 83,3% παξαηεξεί απμεηηθή ηάζε θέξδνπο αλά έηνο 

ιεηηνπξγίαο. Σν κηθξφ πιήζνο ησλ Κνηλ..Δπ. πνπ δήισζαλ φηη έρνπλ θέξδε, δελ 

επηηξέπεη ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ ζρεηηθά κε ηνπο παξάγνληεο πνπ ελδερνκέλσο 

επεξεάδνπλ ηελ θεξδνθνξία ησλ θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ.  

Πίλαθαο 5.1.2.2 

Λόγνη Ίδξπζεο ησλ Κνηλ..Δπ. 

ηνηρεία Πξνθίι Γηαηύπσζε Μέζνο 

Όξνο 

Σππηθή 

Απόθιηζε 

Min Max  

Παξάγνληεο πνπ 

επεξέαζαλ ηελ 
απφθαζε 

ίδξπζεο/ζχζηαζεο 

ηεο Κνηλ..Δπ.  

Δμππεξέηεζε αλαγθψλ ηνπηθήο 

θνηλσλίαο 
5,53 1,39 2 7 

Δληνπηζκφο επθαηξίαο ζηελ αγνξά 5,53 1,90 1 7 

Ύπαξμε επλντθνχ λνκηθνχ πιαηζίνπ 4,84 1,89 1 7 

Αλεξγία κειψλ 4,68 2,56 1 7 

Ά
ι
ι
ν

: 

Δπθαηξία θαη ειπίδα ζε κηα 
νκάδα παξαγσγψλ γηα πξφζζεην 

εηζφδεκα, κε βάζε θαη ηελ 

πξνψζεζε ηεο ηαπηφηεηαο ηεο 

πεξηνρήο πξνο ηα έμσ 

- - - - 

Σν θαζεζηψο πνπ δηέπεη ηηο 

Κνηλ..ΔΠ απνηειεί απάληεζε 

ζηελ θξίζε, σζηφζν φια ηα κέιε 

δελ εκπλένληαη απφ ην ίδην 

φξακα θαη απηφ δεκηνπξγεί 

πξνβιήκαηα 

- - - - 

    Τπ: 7-βάζκηα θιίκαθα Likert δηαβάζκηζεο ησλ απαληήζεσλ 

Ζ εμππεξέηεζε αλαγθψλ ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο θαη ν εληνπηζκφο επθαηξίαο ζηελ αγνξά 

ππήξμαλ νη δχν πην ζεκαληηθνί παξάγνληεο (Μ.Ο. 5,53) γηα ηελ ίδξπζε ησλ Κνηλ..Δπ. 

Αξθεηά, φκσο ζεκαληηθνί δηαπηζηψλεηαη πσο ππήξμαλ ην επλντθφ ζεζκηθφ πιαίζην 

(Μ.Ο.: 4,84) θαη ε αλεξγία ησλ κειψλ (Μ.Ο.: 4,68), αλ ιάβνπκε ππφςε ηε κηθξή 

δηαθνξά ζηνπο κέζνπο φξνπο κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ παξαγφλησλ.  

Ζ ζρεηηθή κε ηνπο ιφγνπο ίδξπζεο ησλ Κνηλ..Δπ. εξψηεζε, έδηλε ηελ επηινγή ζηνλ 

εξσηψκελν λα ζπκπιεξψζεη θαη άιινπο παξάγνληεο πνπ ηνλ εθθξάδνπλ, πξνθεηκέλνπ 

λα απνηππσζνχλ φινη νη πηζαλνί ιφγνη ίδξπζεο ησλ Κνηλ..Δπ. Έηζη, ζηελ επηινγή 

«Άιιν» αλαθέξνληαη σο παξάγνληεο ίδξπζεο ηεο επηρείξεζεο: 1) ε επθαηξία θαη ειπίδα 
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κηαο νκάδαο παξαγσγψλ γηα πξφζζεην εηζφδεκα, κε βάζε θαη ηελ πξφσζεζε ηεο 

ηαπηφηεηαο ηεο πεξηνρήο πξνο ηα έμσ, 2) ην θαζεζηψο πνπ δηέπεη ηηο Κνηλ..Δ.π. σο 

απάληεζε ζηελ θξίζε (κε ην ζρνιηαζκφ φηη φια ηα κέιε δελ εκπλένληαη απφ ην ίδην 

φξακα, γεγνλφο πνπ ζπλεπάγεηαη πξνβιήκαηα). Ζ Κνηλ..Δπ. πνπ δηαηχπσζε ηελ πξψηε 

απάληεζε, αμηνιφγεζε σο κέγηζην (7) ην βαζκφ επηξξνήο ηνπ παξάγνληα πνπ αλαθέξεη, 

ελψ ε Κνηλ..Δπ. πνπ δηαηχπσζε ηε δεχηεξε απάληεζε δελ πξνζδηφξηζε βαζκφ 

ζεκαληηθφηεηαο.  

Πίλαθαο 5.1.2.3 

Γηθηύσζε Κνηλ..Δπ. 

ηνηρεία Πξνθίι Μεηαβιεηή  Γηαηύπσζε Αξηζκόο Πνζνζηό  

(%) 

Γηθηχσζε/εμσζηξέθεηα 

ησλ Κνηλ..Δπ. 

Γηθηχσζε (ζπκκεηνρή ζε δίθηπν 

Κνηλ..Δπ.) 

Ναη 7 36,8 

Όρη 6 31,6 

Τπάξρεη 

πξφζεζε 
6 31,6 

Αλάπηπμε ζπλεξγαζίαο κε άιινπο 

νξγαληζκνχο ή θαη επηρεηξήζεηο ηεο 

Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο 

Ναη 7 36,8 

Όρη 12 63,2 

Μνξθή ηνπ νξγαληζκνχ/επηρείξεζεο 

(ΑΜΚΔ, Μ.Κ.Ο. θ.α.) κε ηελ νπνία 

αλαπηχρζεθε ζπλεξγαζία  

Κνηλ..Δπ. 4 66,7 

ΑΜΚΔ 2 33,3 

Μ.Κ.Ο. 1 16,7 

 

Ζ δηθηχσζε ησλ Κνηλ..Δπ. ζπληζηά ζεκαληηθφ παξάγνληα κε πνιιαπιά νθέιε, ηφζν 

γηα ηελ επηρείξεζε, φζν θαη γηα ηνλ θνηλσληθφ επηρεηξεκαηία θαη ηνλ ίδην ην ζεζκφ ηεο 

Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο. Ζ αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ κηαο Κνηλ..Δπ. κε άιινπο 

νξγαληζκνχο θαη επηρεηξήζεηο θαη ε ζπκκεηνρήο ηεο ζε δίθηπα, ζπκβάιιεη πξψηηζηα 

ζηε δηάρπζε ηεο γλψζεο (θαηλνηφκεο ηδέεο θαη θαιέο πξαθηηθέο, δεκηνπξγία θηλήηξσλ 

γηα αλάπηπμε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζε λένπο ηνκείο), ζηελ θηλεηνπνίεζε ησλ 

αλζξψπηλσλ πφξσλ θαη ζηε ζπγθξφηεζε θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ, θαζψο θαη ζηελ 

πξνψζεζε ηνπ ζεζκνχ ζην θνηλσληθφ ζχλνιν. Μέζα απφ απηή ηε δηαδηθαζία 

κεραληζκνχ δηθηχσζεο θαη νξγάλσζεο ησλ θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ, κπνξεί λα 

αλαδεηρζεί ε ηδηαηηεξφηεηα ηνπ ζθνπνχ ιεηηνπξγίαο ησλ θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ ζην 

θνηλσληθφ ζχλνιν. Έηζη, κηα εμσζηξεθήο θνηλσληθή επηρείξεζε επηδηψθεη ηε 

ζπκκεηνρή ηεο ζε δίθηπα θνηλσληθήο νηθνλνκίαο, πξνθεηκέλνπ λα αλαδείμεη ηνλ 

θνηλσληθφ ηεο ζθνπφ θαη λα πξνβάιιεη ηελ ηδηαηηεξφηεηά ηεο.  

Όπσο πξνθχπηεη απφ ηα δεδνκέλα πνπ απνηππψλνληαη ζηνλ πίλαθα 5.1.2.3, γηα ηηο  

Κνηλ..Δπ. ηνπ Ν. Μαγλεζίαο ε δηθηχσζε βξίζθεηαη αθφκε ζε πξψηκε θάζε. Μφλν ην 



 

75 

 

36,8% ζπκκεηέρεη ζε θάπνην δίθηπν Κνηλ..Δπ., ελψ κφιηο ην έλα ηξίην δήισζε φηη 

πξνηίζεηαη λα ζπκκεηάζρεη (31,6%). Αλάινγα, ην 63,2% δήισζε φηη έρεη αλαπηχμεη 

ζπλεξγαζία κε άιινπο νξγαληζκνχο ή επηρεηξήζεηο ηεο Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο, φπσο 

Κνηλ..Δπ., ΑΜΚΔ θαη Μ.Κ.Ο.   

Πίλαθαο 5.1.2.4 

Καηλνηνκία ησλ Κνηλ..Δπ. 

ηνηρεία Πξνθίι Απαληήζεηο  
(ζε εξώηεζε αλνηρηνύ ηύπνπ) 

ηνηρεία θαηλνηνκίαο 

ζηελ παξνρή 

ππεξεζηψλ/πξντφλησλ 

ηεο Κνηλ..Δπ. ζε 

ζρέζε κε άιιεο 

επηρεηξήζεηο ηνπ 

ηδησηηθνχ ηνκέα πνπ 

παξέρνπλ αληίζηνηρεο 

ππεξεζίεο/πξντφληα 

«Η ζπλεξγαηηθόηεηα. Οη ζπλέξγεηεο θαη ε νκαδηθή ιήςε ησλ απνθάζεσλ από 

επαγγεικαηίεο δηαθόξσλ εηδηθνηήησλ.» 

«Γεκηνπξγνύκε πξντόληα πνπ ηα πεγαίλνπκε εκείο ζηνλ πειάηε.» 

«Οινθιεξσκέλε παξνρή ππεξεζηώλ ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο.» 

«Σνπξίζηεο ζηηο ςαξόβαξθεο.» 

«Όηη ηέηνηνπ είδνο επηρείξεζε κε ηέηνηα πξντόληα δελ ππήξρε ζηελ πεξηνρή. Σα 

πξντόληα είλαη κνλαδηθά, θαιαίζζεηα, ρεηξνπνίεηα, αληαλαθινύλ ηελ 

πξνζσπηθόηεηα ηνπ θαζελόο, εκπεξηέρνπλ πεξηβαιινληηθά κελύκαηα, κελύκαηα 

ειπίδαο γηα αύμεζε ηνπ εηζνδήκαηνο θαη ηεο παύζεο ηεο αλεξγίαο, γελλνύλ λέα 

πξντόληα θαη ηδέεο, πξνάγνπλ θαη απμάλνπλ ηηο ζπλεξγαζίεο, πξνάγνπλ ηελ 

ηζηνξία, παξάδνζε θαη θαληαζίεο ηνπ ηόπνπ, αιιά θαη ηεο ρώξαο.» 

«Απόιπηε γλώζε ηνπ αληηθεηκέλνπ καο, παξνπζία ζηελ ηνπηθή θνηλσλία, ζπλνρή 

κεηαμύ ηνπ ζπλόινπ καο.» 

«Νέεο πξαθηηθέο» 

«1. Παξνρή ππεξεζηώλ άζιεζεο θαη θνηλσληθνπνίεζεο ζε ΑκεΑ, κέζα από 

ππαίζξηεο δξαζηεξηόηεηεο. 2. Δπαηζζεηνπνίεζε θαη Δλεκέξσζε ησλ πνιηηώλ γηα 

ην πεξηβάιινλ» 

«Η πνηόηεηα είλαη πςειόηεξε ηεο παξνρήο ππεξεζίαο»  

«Μεησκέλν θόζηνο ππεξεζηώλ (γηα ηνπο Ο.Σ.Α), αύμεζε ζέζεσλ εξγαζίαο, 

αύμεζε κηζζώλ θαηά ην δπλαηόλ, ζπλέπεηα, ζπλαδειθηθόηεηα, νκαδηθόηεηα, 
εζεινληηζκόο, εκπηζηνζύλε.» 

«Η πιήξεο ελζσκάησζε ησλ πην ζύγρξνλσλ ηερλνινγηθώλ κεζόδσλ/κέζσλ θαη 

ε κάζεζε βησκαηηθνύ ραξαθηήξα.» 

«Η Κνηλ..Δπ. απαζρνιεί σο εξγαδόκελνπο ΑκεΑ θαη άηνκα πνπ αλήθνπλ ζε 

Δππαζείο Κνηλσληθά Οκάδεο θαη είλαη πξνζβάζηκε ζε ΑκεΑ.» 

«Παξνρή ππεξεζηώλ ζε απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο εθεί όπνπ απνπζηάδνπλ νη 

θξαηηθέο παξνρέο» 

«Παξάγνπκε απνιύησο θπζηθά πξντόληα θαζαξηζκνύ θαη πεξηπνίεζεο, πνπ 

δηαζέηνπλ ζεξαπεπηηθέο ηδηόηεηεο, κόλν κε αγλά πνηνηηθά ηνπηθά πιηθά θαη ζε 

θόζηε αλεθηά αθόκε θη από ηα ρακειά εηζνδήκαηα.» 

 

Ζ θαηλνηνκία απνηειεί γεληθφηεξα έλα βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ θνξέσλ ηεο 

Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο. Δηδηθφηεξα, ζηελ Κνηλσληθή Δπηρεηξεκαηηθφηεηα ζπληζηά 

ζεκαληηθφ αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα θάζε θνηλσληθήο επηρείξεζεο ζην ρψξν ηνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ νηθνζπζηήκαηνο ζην νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη. Γηα ηελ απνηχπσζε ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ραξαθηεξηζηηθνχ ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ Κνηλ..Δπ. ηνπ Ν. Μαγλεζίαο, ε 

εξψηεζε πνπ ηέζεθε ήηαλ αλνηρηνχ ηχπνπ, πξνθεηκέλνπ νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα 

λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα δηαηππψζνπλ φ,ηη θξίλνπλ σο θαηλνηφκν ζηελ επηρείξεζή 

ηνπο. Απάληεζαλ κφλν 14 Κνηλ..Δπ. ηνλ πίλαθα 5.1.2.4 παξαηίζεληαη νη απαληήζεηο 
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πνπ δφζεθαλ, βάζεη ησλ νπνίσλ πξνθχπηνπλ ηα θαηλνηφκα ραξαθηεξηζηηθά ζηε 

ιεηηνπξγία ησλ ζπγθεθξηκέλσλ Κνηλ..Δπ. θαη αθνξνχλ θπξίσο: 1. ζηε 

ζπλεξγαηηθφηεηα ζηε ιήςε απνθάζεσλ, 2. ζηελ παξνρή βειηησκέλσλ ππεξεζηψλ κε 

κεησκέλν θφζηνο, 3. ζηελ απαζρφιεζε ΑκεΑ, 4. ηελ παξαγσγή/παξνρή κνλαδηθψλ 

πξντφλησλ/ππεξεζίσλ ζηελ πεξηνρή πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη, 4. ζηελ παξνρή 

ππεξεζηψλ γηα ηηο νπνίεο δελ ππάξρεη θξαηηθνί πξφλνηα (π.ρ. απνκαθξπζκέλεο 

πεξηνρέο). 

5.2 Παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ βάζεη ησλ εξεπλεηηθώλ εξσηεκάησλ   

ε απηή ηελ ππνελφηεηα γίλεηαη παξάζεζε ησλ απνηειεζκάησλ ζχκθσλα κε ηα 

εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ έρνπλ ηεζεί ζηελ παξνχζα εξγαζία.  

Δξεπλεηηθό εξώηεκα 1. Πνηα είλαη ηα εμωηεξηθά εκπόδηα/πξνβιήκαηα πνπ 

αληηκεηωπίδνπλ νη Κνηλ..Δπ. ζηε ιεηηνπξγία θαη αλάπηπμή 

ηνπο; 

Πίλαθαο 5.2.1 

Δκπόδηα ζηε ιεηηνπξγία ησλ Κνηλ..Δπ. 

Γηαηύπσζε Μέζνο 

Όξνο 

Σππηθή 

Απόθιηζε 

Min Max 

Απνπζία ρξεκαηνπηζησηηθψλ δνκψλ θνηλσληθήο νηθνλνκίαο 
(π.ρ. εζηθέο ηξάπεδεο, κηθξνρξεκαηνδνηήζεηο, θ.α.) 

6,05 1,27 2 7 

Έιιεηςε νηθνλνκηθψλ πφξσλ 5,89 1,29 4 7 

Διιηπήο ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ γηα ην πιαίζην ιεηηνπξγίαο 

ησλ Κνηλ..Δπ. 
5,74 1,15 3 7 

Έιιεηςε εηδηθεπκέλσλ επαγγεικαηηψλ (ινγηζηέο, δηθεγφξνη, 

θ.α.) ζε ζέκαηα Κνηλ..Δπ. γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπο 
5,63 1,54 1 7 

Αλεπαξθείο ρξεκαηνδνηηθνί κεραληζκνί ηεο Δ.Δ. 5,53 1,50 2 7 

Σν ζεζκηθφ πιαίζην θνξνιφγεζεο 5,47 1,35 3 7 

Διιηπήο ζηήξημε απφ ηελ θεληξηθή Γεκφζηα Γηνίθεζε 5,37 1,86 1 7 

Διιηπήο ζηήξημε απφ ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε 5,37 1,80 1 7 

Διιηπήο επηκφξθσζε ησλ κειψλ 5,16 1,38 1 7 

Σν αζηαζέο λνκηθφ πιαίζην 5,11 1,85 1 7 

Διιηπήο δηθηχσζε κεηαμχ ησλ Κνηλ..Δπ. 4,95 1,08 2 6 

Έιιεηςε εκπηζηνζχλεο/δπζπηζηία ησλ πνιηηψλ, φζνλ αθνξά 
ζηνπο ζθνπνχο ιεηηνπξγίαο ησλ Κνηλ..Δπ. 

4,89 1,59 1 7 

Έιιεηςε ππνζηεξηθηηθνχ κεραληζκνχ (π.ρ. ζεξκνθνηηίδα, 

θεληξηθνί θαη πεξηθεξεηαθνί κεραληζκνί ζηήξημεο, θ.α.) 
4,47 1,74 1 6 

Τπ: 7-βάζκηα θιίκαθα Likert δηαβάζκηζεο ησλ απαληήζεσλ 
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Όπσο απνηππψλεηαη θαη ζηνλ πίλαθα 5.2.1, ζχκθσλα κε ηηο απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ, 

ηα θχξηα εκπφδηα γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ Κνηλ..Δπ. είλαη θαηά βάζε νηθνλνκηθά, κε 

ζεκαληηθφηεξν νηθνλνκηθφ εκπφδην ηελ απνπζία ρξεκαηνπηζησηηθψλ δνκψλ 

θνηλσληθήο νηθνλνκίαο, φπσο εζηθέο ηξάπεδεο, κηθξνρξεκαηνδνηήζεηο, θ.α., (Μ.Ο. 

6,05). Ζ ειιηπήο ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ γηα ην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ησλ Κνηλ..Δπ. 

(Μ.Ο. 5,74) θαη ε έιιεηςε εηδηθεπκέλσλ επαγγεικαηηψλ (ινγηζηέο, δηθεγφξνη, θ.α.) ζε 

ζέκαηα Κνηλ..Δπ. γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο (Μ.Ο. 5,63), ζεσξνχληαη 

επίζεο πνιχ ζεκαληηθά εκπφδηα θαη ππνδειψλνπλ σο ζεκαληηθά θελά ζην 

επηρεηξεκαηηθφ νηθνζχζηεκα ηεο Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο, ηελ αλεπαξθή πξνβνιή θαη 

αλάδεημε ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ Κνηλ..Δπ.. Χο 

ζεκαληηθά, αμηνινγήζεθαλ εκπφδηα πνπ απνξξένπλ απφ ηελ θεληξηθή δηνίθεζε, αιιά 

θαη ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε, φπσο ην ζεζκηθφ πιαίζην θνξνιφγεζεο (Μ.Ο. 5,47), ην 

αζηαζέο λνκηθφ πιαίζην (Μ.Ο. 5,11) θαη ε ειιηπήο ζηήξημε απφ ηελ θεληξηθή Γεκφζηα 

Γηνίθεζε (Μ.Ο. 5,37), ελψ αλάινγα αμηνινγήζεθε ε ειιηπήο ζηήξημε απφ ηελ Σνπηθή 

Απηνδηνίθεζε (Μ.Ο. 5,37) θαη ε έιιεηςε ππνζηεξηθηηθνχ κεραληζκνχ (π.ρ. 

ζεξκνθνηηίδα, θεληξηθνί θαη πεξηθεξεηαθνί κεραληζκνί ζηήξημεο, θ.α.) (Μ.Ο. 4,47). 

Δκπφδηα πνπ πξνθχπηνπλ ζην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ ησλ Κνηλ..Δπ., φπσο ε ειιηπήο 

επηκφξθσζε ησλ κειψλ (Μ.Ο. 5,16) αιιά θαη απφ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ, φπσο ε 

ειιηπήο δηθηχσζε κεηαμχ ησλ Κνηλ..Δπ (Μ.Ο. 4,95) θαη ε έιιεηςε 

εκπηζηνζχλεο/δπζπηζηία ησλ πνιηηψλ, φζνλ αθνξά ζηνπο ζθνπνχο ιεηηνπξγίαο ησλ 

Κνηλ..Δπ. (Μ.Ο. 4,89), θαίλεηαη λα ζεσξνχληαη ιηγφηεξν ζεκαληηθά, παξφηη ην 

ηειεπηαίν ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ απνπζία επαξθνχο ελεκέξσζεο ησλ πνιηηψλ γηα ην 

πιαίζην ιεηηνπξγίαο ησλ Κνηλ..Δπ., παξάγνληα ηνλ νπνίν ήδε νη εξσηψκελνη 

αμηνιφγεζαλ σο πνιχ ζεκαληηθφ εκπφδην. 
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Δξεπλεηηθό εξώηεκα 2. Πνηεο είλαη νη πεξηνρέο/ηνκείο παξαγωγήο θνηλωληθήο 

αμίαο από ηηο Κνηλ..Δπ. γηα ηελ ηνπηθή θνηλωλία;  

Πίλαθαο 5.2.2 

Πεξηνρέο/ηνκείο παξαγσγήο θνηλσληθήο αμίαο από ηηο Κνηλ..Δπ.  

γηα ηελ ηνπηθή θνηλσλία 

ΓΔΙΚΣΗ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΑΞΙΑ 

ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΒΑΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΩΝ ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟΤ 

Γηαηύπσζε Αξηζκόο Πνζνζηό  

(%) 

Κνηλσληθνί 

(ηδξπηηθνί) ζθνπνί 

ηεο Κνηλ..Δπ.  

Αληηκεηψπηζε αλεξγίαο (θπξίσο ησλ κειψλ) 9 47,4 

Παξνρή ακεηβφκελεο εξγαζίαο ζε επάισηεο νκάδεο ηνπ 

πιεζπζκνχ (π.ρ. άηνκα κε αλαπεξίεο: ζσκαηηθέο ή ςπρηθέο ή 

λνεηηθέο ή αηζζεηεξηαθέο, εμαξηεκέλα ή απεμαξηεκέλα απφ 

νπζίεο άηνκα, νξνζεηηθνί, θπιαθηζκέλνη/απνθπιαθηζκέλνη, 

αλήιηθνη παξαβάηεο) 

3 15,8 

Παξνρή ακεηβφκελεο εξγαζίαο ζε εηδηθέο νκάδεο ηνπ 

πιεζπζκνχ (π.ρ. άλεξγνη λένη, άλεξγεο γπλαίθεο, άλεξγνη άλσ 

ησλ πελήληα εηψλ, καθξνρξφληα άλεξγνη, αξρεγνί 

κνλνγνλετθψλ νηθνγελεηψλ, κέιε πνιχηεθλσλ νηθνγελεηψλ, 

γπλαίθεο ζχκαηα θαθνπνίεζεο, αλαιθάβεηνη, θάηνηθνη 

απνκαθξπζκέλσλ νξεηλψλ θαη λεζησηηθψλ πεξηνρψλ, άηνκα 

κε πνιηηηζκηθέο ηδηαηηεξφηεηεο, κεηαλάζηεο, πξφζθπγεο) 

12 63,2 

Κνηλσληθή έληαμε/ελζσκάησζε ζηνλ θνηλσληθφ ηζηφ 
εξγαδνκέλσλ θαη επσθεινχκελσλ 

8 42,1 

Αλαβίσζε/δηαηήξεζε ηερλνγλσζίαο παξαδνζηαθψλ κεζφδσλ 

παξαγσγήο/θαιιηέξγεηαο 

4 21,1 

Αλάπηπμε ηνπηθήο θνηλσλίαο 14 73,7 

Πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο κε γλψκνλα ηελ θαιιηέξγεηα 

νηθνινγηθήο ζπλείδεζεο 

8 42,1 

Δξγαζηαθή επαλέληαμε θνηλσληθά απνθιεηζκέλσλ νκάδσλ 8 42,1 

Αλαβάζκηζε ππεξεζηψλ ζε απνκνλσκέλεο πεξηνρέο (π.ρ. 

παξνρέο ππεξεζηψλ πξσηνβάζκηαο πγείαο, θξνληίδα 

ειηθησκέλσλ, παηδηθή πξνζηαζία, θχιαμε παηδηψλ, θ.α.) 

3 15,8 

Αλάδεημε θαη πψιεζε ηνπηθψλ παξαδνζηαθψλ ή/θαη 

βηνινγηθψλ πξντφλησλ 

7 36,8 

Αλάδεημε θαη θαιιηέξγεηα πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο 10 52,6 

Πξνβνιή θαη πξνψζεζε ελαιιαθηηθψλ θαη εηδηθψλ κνξθψλ 

αγξνηνπξηζκνχ 

5 26,3 

Αλάδεημε ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηέρλεο 7 36,8 

 

Ζ αλάπηπμε ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο απνηειεί ζε πνζνζηφ 73,7% θνηλσληθό (ηδξπηηθό) 

ζθνπό γηα ηηο Κνηλ..Δπ. ηνπ δείγκαηνο. ε πνζνζηφ 63,2% ζεσξείηαη ε «παξνρή 

ακεηβφκελεο εξγαζίαο ζε επάισηεο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ (π.ρ. άηνκα κε αλαπεξίεο: 

ζσκαηηθέο ή ςπρηθέο ή λνεηηθέο ή αηζζεηεξηαθέο, εμαξηεκέλα ή απεμαξηεκέλα απφ 

νπζίεο άηνκα, νξνζεηηθνί, θπιαθηζκέλνη/απνθπιαθηζκέλνη, αλήιηθνη παξαβάηεο)», 

52,6% ε «αλάδεημε θαη θαιιηέξγεηα πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο» θαη 47,7% ε 

«αληηκεηψπηζε αλεξγίαο (θπξίσο ησλ κειψλ)». ε πνζνζηφ 42,1% ηίζεηαη σο 
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θνηλσληθφο (ηδξπηηθφο) ζηφρνο ε «θνηλσληθή έληαμε/ελζσκάησζε ζηνλ θνηλσληθφ ηζηφ 

εξγαδνκέλσλ θαη επσθεινχκελσλ», ε «πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο κε γλψκνλα ηελ 

θαιιηέξγεηα νηθνινγηθήο ζπλείδεζεο» θαη ε «εξγαζηαθή επαλέληαμε θνηλσληθά 

απνθιεηζκέλσλ νκάδσλ». Ζ «αλάδεημε θαη πψιεζε ηνπηθψλ παξαδνζηαθψλ ή/θαη 

βηνινγηθψλ πξντφλησλ» ηίζεηαη ζε πνζνζηφ 36,8%, φπσο θαη ε «αλάδεημε 

ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηέρλεο». Αθνινπζνχλ κε πνζνζηφ 26,3% ε «πξνβνιή θαη 

πξνψζεζε ελαιιαθηηθψλ θαη εηδηθψλ κνξθψλ αγξνηνπξηζκνχ», κε πνζνζηφ 21,1% ε 

«αλαβίσζε/δηαηήξεζε ηεο ηερλνγλσζίαο παξαδνζηαθψλ κεζφδσλ    

παξαγσγήο/θαιιηέξγεηαο», κε 15,8% ε «παξνρή ακεηβφκελεο εξγαζίαο ζε επάισηεο 

νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ (π.ρ. άηνκα κε αλαπεξίεο: ζσκαηηθέο ή ςπρηθέο ή λνεηηθέο ή 

αηζζεηεξηαθέο, εμαξηεκέλα ή απεμαξηεκέλα απφ νπζίεο άηνκα, νξνζεηηθνί, 

θπιαθηζκέλνη/απνθπιαθηζκέλνη, αλήιηθνη παξαβάηεο)» θαζψο θαη ε «αλαβάζκηζε 

ππεξεζηψλ ζε απνκνλσκέλεο πεξηνρέο (π.ρ. παξνρέο ππεξεζηψλ πξσηνβάζκηαο πγείαο, 

θξνληίδα ειηθησκέλσλ, παηδηθή πξνζηαζία, θχιαμε παηδηψλ, θ.α.».  

Δξεπλεηηθό εξώηεκα 3. Πνηα είλαη ε θνηλωληθή αμία πνπ παξάγεηαη ζηα δνκηθά 

ζηνηρεία/πεδία ηεο αιπζίδαο αμίαο ηωλ Κνηλ..Δπ.  

ηνπο πίλαθεο 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5 5.2.6(α) θαη 5.2.6(β) απνηππψλνληαη ηα δεδνκέλα 

βάζεη ησλ απαληήζεσλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, φπσο αληηζηνηρνχλ ζε φια ηα πεδία ηεο 

αιπζίδαο θνηλσληθήο αμίαο (social value chain) ησλ Κνηλ..Δπ., πξνθεηκέλνπ λα 

αλαδεηρζνχλ νη πεξηνρέο ζηηο νπνίεο παξάγεηαη θνηλσληθή αμία, βάζεη ηεο νκψλπκεο 

εξεπλεηηθήο κεζφδνπ πνπ επηιέρζεθε γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ ζθνπνχ εθπφλεζεο ηεο 

παξνχζεο εξγαζίαο. 

 Πίλαθαο 5.2.3.: 

EΙΡΟΔ 

ΠΔΓΙΟ/ 

ΠΔΡΙΟΥΗ 

ΑΛΤΙΓΑ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΑΞΙΑ 

ΓΔΙΚΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΞΙΑ 

ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΒΑΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟΤ 

Γηαηύπσζε Αξηζκόο Πνζνζηό  

(%) 

Δηζξνέο 

(Ση ρξεζηκνπνηήζεθε 
γηα ην εγρείξεκα) 

 

 

Αξηζκφο 

κειψλ ηεο 

Κνηλ..Δπ. 
θαηά θχιν 

Γπλαίθεο (αλά 

Κνηλ..Δπ.) 

0 2 10,5 

1 3 15,8 

2 4 21,1 

3 4 21,1 

4 1   5,3 

5 3 15,8 

6 2 10,5 

7 0 0,0 
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7+ 0 0,0 

Άλδξεο (αλά 

Κνηλ..Δπ.) 

0 1 5,3 

1 4 21,1 

2 3 15,8 

3 3 15,8 

4 3 15,8 

5 3 15,8 

6 0 0,0 

7 1   5,3 

7+ 1   5,3 

πγθεληξσηηθά: 
Γπλαίθεο 54 47,8 

Άλδξεο 63 52,2 

Δθπαηδεπηηθφ επίπεδν ησλ κειψλ 
(ζην ζύλνιν ησλ 19 Κνηλ..Δπ. πνπ 
απάληεζαλ ζην εξσηεκαηνιόγην) 

Απφθνηηνο/ε 

Γπκλαζίνπ 
12 10,3 

Απφθνηηνο/ε Λπθείνπ 33 28,2 

Απφθνηηνο/ε 

Α.Δ.Η./Σ.Δ.Η. 
56 47,9 

Κάηνρνο 

κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ 
16 13,7 

Αξηζκφο κειψλ πνπ εξγάδνληαη 

ζηελ Κνηλ..Δπ. 

0 2 10,5 

1 6 31,6 

2 2 10,5 

3 3 31,6 

4 2 10,5 

5 1   5,3 

6 0   0,0 

7 0   0,0 

7+ 0   0,0 

Δξγαδφκελνη πνπ δελ είλαη κέιε 

ζηελ Κνηλ..Δπ. 
Ναη 13 68,4 

Όρη 6 31,6 

Αξηζκφο 

εξγαδνκέλσλ κε 
κειψλ ηεο 

Κνηλ..Δπ., θαηά 

θχιν41  

Γπλαίθεο 0 3 23,1 

1 2 15,4 

2 3 23,1 

3 1   7,7 

4 1   7,7 

5 1   7,7 

6 0   0,0 

7 1   7,7 

7+ 1   7,7 

Άλδξεο 0 5 38,5 

1 2 15,4 

2 1   7,7 

3 0  0,0 

4 1  7,7 

5 0  0,0 

6 1  7,7 

7 1  7,7 

7+ 2 15,4 

 Αξηζκφο 

εξγαδνκέλσλ κε 

κειψλ ηεο 
Κνηλ..Δπ. θαηά 

Απφθνηηνο/ε 

Γπκλαζίνπ 

0 9 69,2 

1 1  7,7 

2 1  7,7 

3 0  0,0 

                                                
41 Αθνξά ζηηο 13 Κνηλ..Δπ. νη νπνίεο δήισζαλ φηη απαζρνινχλ εξγαδνκέλνπο πνπ δελ είλαη 

κέιε ηνπο. 



 

81 

 

εθπαηδεπηηθφ 

επίπεδν42  

4 0  0,0 

5 0  0,0 

6 0  0,0 

7 0  0,0 

7+ 2 15,4 

Απφθνηηνο/ε 

Λπθείνπ 

0 8 61,5 

1 1   7,7 

2 1  7,7 

3 0  0,0 

4 1  7,7 

5 0  0,0 

6 0  0,0 

7 0  0,0 

7+ 2 15,4 

Απφθνηηνο/ε 

Α.Δ.Η./Σ.Δ.Η. 

0 4 30,8 

1 2 15,4 

2 1   7,7 

3 2 15,4 

4 0   0,0 

5 0   0,0 

6 1   7,7 

7 1   7,7 

7+ 2 15,4 

Κάηνρνη 

κεηαπηπρηαθνχ 

ηίηινπ 

0 9 69,2 

1 2 15,4 

2 1   7,7 

3 0   0,0 

4 0   0,0 

5 0   0,0 

6 0   0,0 

7 1   7,7 

7+ 0   0,0 

Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ ζηελ 

Κνηλ..Δπ. πνπ πξνέξρνληαη απφ 

θαηεγνξίεο εππαζψλ νκάδσλ: 

Μαθξνρξφληα άλεξγνη 

έσο 29 εηψλ 
4 30,8 

Μαθξνρξφληα άλεξγνη 

απφ 30-39 εηψλ 
6 46,2 

Μαθξνρξφληα άλεξγνη 

απφ 40-49 εηψλ 
4 30,8 

Άλεξγνη ειηθίαο 50+ 

εηψλ (πιεζίνλ 

ζχληαμεο) 

4 30,8 

ΑκεΑ 1 7,7 

Αξρεγνί κνλνγνλετθψλ 

νηθνγελεηψλ 
4 30,8 

Άηνκα κε πνιηηηζκηθέο 
ηδηαηηεξφηεηεο 

0 0,0 

Απνθπιαθηζκέλνη 

(πξψελ παξαβάηεο) 
0 0,0 

Πξψελ ρξήζηεο 

εμαξηεζηνγφλσλ 

νπζηψλ 

0 0,0 

 Τπνζηήξημε/ζπκκεηνρή εζεινληψλ Ναη 9 47,4 

Όρη 10 52,6 

Δβδνκαδηαίνο ρξφλνο απαζρφιεζήο 

ηνπο (ψξεο)  
1-5 7 77,8 

6-10 2 22,2 

                                                
42 Όπσο αλσηέξσ. 
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Πνζνζηφ πξνκεζεηψλ/πξψησλ 

πιψλ πνπ πξνέξρεηαη απφ ηνπηθέο 

επηρεηξήζεηο 

4,00% - 50,00% 2 15,4 

50,01% - 99,99% 7 53,8 

100,00% 4 30,8 

 

ηνλ Πίλαθα 5.2.3 απνηππψλνληαη δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ζηα ζηνηρεία πνπ απνηεινχλ 

ηηο εηζξνέο ησλ Κνηλ..Δπ. θαη ζπγθεθξηκέλα: ην αλζξψπηλν δπλακηθφ πνπ εκπιέθεηαη 

ζηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο (κέιε, εξγαδνκέλνπο, εζεινληέο) θαη ηηο πξνκήζεηεο 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη. Πην ζπγθεθξηκέλα: 

Α. Όζνλ αθνξά ζηα κέιε ησλ Κνηλ..Δπ., δηαπηζηψλεηαη ζρεηηθή ηζνξξνπία κεηαμχ 

ησλ δχν θχισλ (Γπλαίθεο: 47,8%, Άλδξεο: 52,2%). Σν εθπαηδεπηηθφ ηνπο επίπεδν είλαη 

εμαηξεηηθά πςειφ κε ην 61,6% ησλ κειψλ λα είλαη απφθνηηνη Σξηηνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ θαηφρσλ κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ 

ζπνπδψλ), πνζνζηφ 28,2% είλαη απφθνηηνη Λπθείνπ θαη 10,3% είλαη απφθνηηνη 

Γπκλαζίνπ. Σν 35,4% ησλ κειψλ είλαη θαη εξγαδφκελνη ζηελ Κνηλ..Δπ. πνπ 

ζπκκεηέρνπλ. Σν πςειφ εθπαηδεπηηθφ επίπεδν παξέρεη δπλαηφηεηα απμεκέλεο 

δηαρεηξηζηηθήο επάξθεηαο γηα ηηο επηρεηξήζεηο. 

Β. Σν 68,4% ησλ Κνηλ..Δπ. απαζρνιεί θαη εξγαδόκελνπο πνπ δελ είλαη κέιε ηεο 

επηρείξεζεο, κε πνζνζηφ απαζρφιεζεο αλά θχιν 49,3% Γπλαίθεο θαη 50,7% Άλδξεο. 

Σν εθπαηδεπηηθφ ηνπο επίπεδν παξνπζηάδεη ζρεηηθά ίζε θαηαλνκή κεηαμχ απνθνίησλ 

δεπηεξνβάζκηαο (46,4%) θαη ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (53,6%). Πην ζπγθεθξηκέλα, ην 

20,3% είλαη απφθνηηνη Γπκλαζίνπ, ην 26,1% είλαη απφθνηηνη Λπθείνπ, ην 37,7% είλαη 

πηπρηνχρνη ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη έλα πνζνζηφ 15,9% είλαη θάηνρνη 

κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ. Γηαπηζηψλνπκε ηε ζπκβνιή ησλ Κνηλ..Δπ. ζηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο αλεξγίαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, ζηε βειηίσζε ηεο δσήο 

ησλ αηφκσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νηθνλνκηθέο ή άιιεο δπζθνιίεο, ελψ παξάιιεια 

παξαηεξείηαη θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ εμηζνξξφπεζε ηνπ πνζνζηνχ αλεξγίαο κεηαμχ 

ησλ θχισλ. 

Γ. Σν πνζνζηφ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ εκπίπηεη ζε εππαζείο νκάδεο παξνπζηάδεηαη 

κεγαιχηεξν ζηελ θαηεγνξία ησλ καθξνρξφληα άλεξγσλ απφ 30 – 39 εηψλ (46,2%). 

εκαληηθφ, φκσο είλαη θαη ην πνζνζηφ ησλ καθξνρξφληα άλεξγσλ ζηηο ειηθηαθέο 

νκάδεο καθξνρξφληα αλέξγσλ έσο 29 εηψλ, απφ 40-49 θαη 50+, πνπ εξγάδνληαη ζηηο 

Κνηλ..Δπ. ηνπ Ννκνχ Μαγλεζίαο, παξφηη ίδην (30,8%) θαη γηα ηηο ηξεηο ινηπέο 

ειηθηαθέο νκάδεο. Σν ίδην πνζνζηφ απαζρφιεζεο αθνξά θαη ζηελ θαηεγνξία ησλ 
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Αξρεγψλ κνλνγνλετθψλ νηθνγελεηψλ. ηελ θαηεγνξία ησλ αηφκσλ κε αλάγθεο (ΑκεΑ) 

εκπίπηεη κφλν ην 7,7% ησλ εξγαδνκέλσλ. Ζ απαζρφιεζε εξγαδνκέλσλ πνπ εκπίπηνπλ 

ζε εππαζείο νκάδαο ζπκβάιιεη: ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο αλεξγίαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ 

απνθιεηζκνχ, ζηε βειηίσζε ηεο δσήο ησλ αηφκσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νηθνλνκηθέο ή 

άιιεο δπζθνιίεο, ζηελ άξζε ησλ θνηλσληθψλ αληζνηήησλ θαη ησλ θνηλσληθψλ 

δηαθξίζεσλ, ζηελ θνηλσληθή ελζσκάησζε, ζηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ 

αηφκσλ πνπ εκπίπηνπλ ζηηο ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο, ζηελ ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο 

ζπλνρήο θαη αιιειεγγχεο, ζηελ αχμεζε ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ. 

Γ. Σν 47,4% ησλ Κνηλ..Δπ. ηνπ δείγκαηνο δήισζε φηη ππνζηεξίδεηαη απφ εζεινληέο. 

Ο εβδνκαδηαίνο ρξφλνο απαζρφιεζήο ηνπο θπκαίλεηαη απφ 1-5 ψξεο ζε πνζνζηφ 77,8% 

θαη απφ 6-10 ψξεο ζε πνζνζηφ 22,2%. Ζ ζπκκεηνρή εζεινληψλ απνηειεί ζεκαληηθφ 

παξάγνληα γηα ηελ ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη γηα δηάρπζε θαη ηελ 

αλαγλσξηζηκφηεηα ηνπ θνηλσληθνχ ζθνπνχ θαη ηεο αμίαο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ 

Κνηλ..Δπ.. πκβάιεη ζηελ θηλεηνπνίεζε νκάδσλ θαη θνξέσλ πνιηηψλ, ζηελ ελίζρπζε 

ηεο θνηλσληθήο αιιειεγγχεο θαη ηεο θνηλσληθήο ππεπζπλφηεηαο, αιιά θαη ζηε 

ζπγθξφηεζε θαη αχμεζε ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ. 

Δ. εκαληηθφ παξάγνληα γηα ηελ ηνπηθή αλάπηπμε απνηειεί, κεηαμχ άιισλ, ε 

αμηνπνίεζε ησλ ηνπηθψλ πξψησλ πιψλ απφ ηνπηθνχο παξαγσγνχο. Απηφ ζπληειεί ζηε 

δεκηνπξγία αμίαο γηα ηελ επηρείξεζε, ε νπνία κε απηφ ηνλ ηξφπν επηθπξψλεη ηελ 

έκθαζε ζηελ πνηφηεηα θαη ζηελ ηνπηθφηεηα, ζηε δεκηνπξγία ηνπηθήο εθνδηαζηηθήο 

αιπζίδαο, κέζσ ηεο  πξνψζεζεο ηνπηθψλ πξντφλησλ θαη ηεο ζχλδεζήο ηνπο κε ηελ 

ηνπηθή παξάδνζε, αιιά θαη ζηε δηθηχσζε ζε ηνπηθφ επίπεδν. Όπσο απνηππψλεηαη θαη 

ζηνλ Πίλαθα 5.2.3 κφλν 13 Κνηλ..Δπ. (απφ ηηο 19 πνπ απνηεινχλ ην δείγκα) δήισζαλ 

φηη ρξεζηκνπνηνχλ πξνκήζεηεο/πξώηεο ύιεο πνπ πξνέξρνληαη από ηνπηθέο 

επηρεηξήζεηο. Απφ απηέο, ην 30,8% θαιχπηεη ζε πνζνζηφ 100% ηηο πξνκήζεηεο/πξψηεο 

χιεο ηνπ απφ ηνπηθέο επηρεηξήζεηο, ην 53,8% ησλ Κνηλ..Δπ. θαιχπηεη ην 50,01% - 

99,99%, ησλ πξνκεζεηψλ ηνπ θαη ην 15,4% θαιχπηεη ζε πνζνζηφ απφ 4%-50%. 
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Πίλαθαο 5.2.4 

ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ 

ΠΔΓΙΟ/ 

ΠΔΡΙΟΥΗ 

ΑΛΤΙΓΑ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΑΞΙΑ 

ΓΔΙΚΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΞΙΑ 

ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΒΑΔΙ 

ΑΠΑΝΣΗΔΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟΤ 

Μέζνο 

Όξνο 

Σππηθή 

Απόθιηζε 

Min Max  

Γξαζηεξηόηεηεο 

(ηξαηεγηθέο, 
ζπζηήκαηα θαη 
πξαθηηθέο πνπ 
εμππεξεηνύλ σο 
πιεξεμνύζηα 
αληίθηππνπ) 

 

Σ
ν

κ
εί

ο 
ζ

η
ν
π
ο 

ν
π

ν
ίν

π
ο 

δ
ίλ

εη
 έ

κ
θ

α
ζ

ε
 ε

 Κ
ν
ηλ

.
.Δ

π
. 

Αλάπηπμε κνλαδηθψλ/θαηλνηφκσλ 

πξντφλησλ/ππεξεζηψλ 

5,47 1,98 1 7 

Αλάπηπμε πξντφλησλ/ππεξεζηψλ πνπ 

δελ πξνζθέξνληαη απφ άιιεο 
επηρεηξήζεηο ή ην δεκφζην ηνκέα 

5,63 1,67 1 7 

Δπηκφξθσζε/αλαβάζκηζε δεμηνηήησλ 

ησλ απαζρνινχκελσλ 

5,42 1,92 1 7 

Οπζηαζηηθή, αδηάθξηηε θαη ηζφηηκε 

ζπκκεηνρή ηνπ ζπλφινπ ησλ 

εξγαδνκέλσλ (κειψλ θαη κε) ζηε ιήςε 

απνθάζεσλ πνπ αθνξνχλ ζηε 

ιεηηνπξγία ηεο 

5,74 1,63 1 7 

πκκεηνρή ζηε ιήςε απνθάζεσλ, πνπ 

αθνξνχλ ζηε ιεηηνπξγία ηεο 

Κνηλ..Δπ., εθπξνζψπσλ νκάδσλ (π.ρ. 

πειαηψλ, επσθεινχκελσλ, ηνπηθήο 

θνηλσλίαο, πξνκεζεπηψλ, θ.α.) πνπ 

επεξεάδνληαη απφ ηε ιεηηνπξγία ηεο 

4,32 1,83 1 7 

Παξνρή ππεξεζηψλ ή/θαη πψιεζε 
αγαζψλ κέζα απφ δηαδηθαζίεο πνπ 

εμαζθαιίδνπλ ηελ πξνζηαζία θαη ηε 

δηαηήξεζε ηεο ηζνξξνπίαο κε ην 

πεξηβάιινλ 

5,42 2,06 1 7 

ρεδηαζκφο/αλαζρεδηαζκφο 

ππεξεζηψλ/πξντφλησλ κε βάζε ηηο 

αλάγθεο ησλ πειαηψλ/επσθεινχκελψλ 

ζαο 

5,79 1,62 1 7 

 

Βάζεη ηεο εξεπλεηηθήο κεζφδνπ πνπ εθαξκφζηεθε ζηελ παξνχζα εξγαζία θαη ηεο 

ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο, νη δξαζηεξηφηεηεο κηαο επηρείξεζεο αθνξνχλ ζε ζπζηήκαηα 

θαη πξαθηηθέο πνπ εμππεξεηνχλ σο πιεξεμνχζηα αληίθηππνπ (δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ, 

επηκφξθσζε πξνζσπηθνχ, θ.α.). 

Πην ζπγθεθξηκέλα, βάζεη ηνπ αλσηέξσ πίλαθα, νη ηνκείο δξαζηεξηνηήησλ ζηνπο 

νπνίνπο δίλνπλ έκθαζε νη Κνηλ..Δπ. ηνπ δείγκαηνο, είλαη: ν 

«ζρεδηαζκόο/αλαζρεδηαζκόο ησλ ππεξεζηώλ/πξντόλησλ κε βάζε ηηο αλάγθεο ησλ 

πειαηώλ/επσθεινύκελσλ» (Μ.Ο. 5,79), ε «νπζηαζηηθή, αδηάθξηηε θαη ηζόηηκε ζπκκεηνρή 

ηνπ ζπλόινπ ησλ εξγαδνκέλσλ (κειώλ θαη κε) ζηε ιήςε απνθάζεσλ πνπ αθνξνύλ ζηε 

ιεηηνπξγία ηεο» (Μ.Ο. 5,74), ε «αλάπηπμε πξντόλησλ/ππεξεζηώλ πνπ δελ πξνζθέξνληαη 

από άιιεο επηρεηξήζεηο ή ην δεκόζην ηνκέα» (Μ.Ο. 5,63). Δπίζεο, δίλνπλ έκθαζε ζηελ 

«Αλάπηπμε κνλαδηθώλ/θαηλνηόκσλ πξντόλησλ/ππεξεζηώλ» (Μ.Ο. 5,47), ζηελ «παξνρή 
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ππεξεζηώλ ή/θαη πώιεζε αγαζώλ κέζα από δηαδηθαζίεο πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ πξνζηαζία 

θαη ηε δηαηήξεζε ηεο ηζνξξνπίαο κε ην πεξηβάιινλ» (Μ.Ο. 5,42) θαη ζηελ 

«επηκόξθσζε/αλαβάζκηζε δεμηνηήησλ ησλ απαζρνινύκελσλ» (Μ.Ο. 5,42). Σέινο, θαηά 

κέζν φξν 4,32 δίλνπλ έκθαζε ζηε «ζπκκεηνρή ζηε ιήςε απνθάζεσλ, πνπ αθνξνύλ ζηε 

ιεηηνπξγία ηεο Κνηλ..Δπ., εθπξνζώπσλ νκάδσλ (π.ρ. πειαηώλ, επσθεινύκελσλ, ηνπηθήο 

θνηλσλίαο, πξνκεζεπηώλ, θ.α.) πνπ επεξεάδνληαη από ηε ιεηηνπξγία ηεο». Απφ ηα 

αλσηέξσ, δηαθαίλεηαη ε ζπκβνιή ησλ Κνηλ..Δπ. ζηελ αλάπηπμε ηεο θαηλνηνκίαο, ζηελ  

επέλδπζε ζηνπο αλζξψπηλνπο πφξνπο, ζηε ζπκκεηνρηθή δηαθπβέξλεζε θαη πξναγσγή 

ηεο δεκνθξαηίαο, ζηελ πξάζηλε αλάπηπμε θαη ζηελ πξνζηαζία θαη ηε δηαηήξεζε ηεο 

ηζνξξνπίαο κε ην πεξηβάιινλ. 

Πίλαθαο 5.2.5 

ΔΚΡΟΔ 

ΠΔΓΙΟ/ 

ΠΔΡΙΟΥΗ 

ΑΛΤΙΓΑ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΑΞΙΑ 

ΓΔΙΚΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΑΞΙΑ 

ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΒΑΔΙ 

ΑΠΑΝΣΗΔΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟΤ 

Μέζνο 

Όξνο 

Σππηθή 

Απόθιηζε 

Min Max  

Δθξνέο 

(Πξντόληα ή 
ππεξεζίεο πνπ 
πξνθύπηνπλ από 
δξαζηεξηόηεηεο 
(«παξέκβαζε») πνπ 

είλαη ζρεηηθέο κε 
ηελ επίηεπμε ησλ 
απνηειεζκάησλ) 
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Παξνρή ππεξεζηψλ ή/θαη πψιεζε 

πξντφλησλ θαιχηεξεο πνηφηεηαο ζε 

ρακειφηεξε ηηκή, ζε ζρέζε κε ηνπο 

αληαγσληζηέο 

5,16 1,86 1 7 

Παξνρή ππεξεζηψλ ή/θαη δηάζεζε 

πξντφλησλ ζε ρακειφηεξε ηηκή ή 

δσξεάλ, ζε άηνκα πνπ 

αληηκεησπίδνπλ 

θνηλσληθννηθνλνκηθή δπζρέξεηα 
(π.ρ. θνηλσληθφ ηηκνιφγην) 

5,16 2,09 1 7 

Τπ: 7-βάζκηα θιίκαθα Likert δηαβάζκηζεο ησλ απαληήζεσλ 

χκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 5.2.5, νη ηνκείο ζηνπο νπνίνπο δίλνπλ έκθαζε νη Κνηλ..Δπ. 

ηνπ δείγκαηνο θαη εκπίπηνπλ ζην πεδίν ησλ Δθξνψλ, φζνλ αθνξά ζηα πεδία ηεο 

αιπζίδαο θνηλσληθήο αμίαο, είλαη: κε κέζν φξν 5,16 γηα ηνλ θάζε ηνκέα αληίζηνηρα, ε 

«παξνρή ππεξεζηώλ ή/θαη πώιεζε πξντόλησλ θαιύηεξεο πνηόηεηαο ζε ρακειόηεξε ηηκή, 

ζε ζρέζε κε ηνπο αληαγσληζηέο», θαη ε «παξνρή ππεξεζηώλ ή/θαη δηάζεζε πξντόλησλ ζε 

ρακειόηεξε ηηκή ή δσξεάλ, ζε άηνκα πνπ αληηκεησπίδνπλ θνηλσληθννηθνλνκηθή 

δπζρέξεηα (π.ρ. θνηλσληθό ηηκνιόγην)». 

ηνπο Πίλαθεο 5.2.4 (Γξαζηεξηφηεηεο) θαη 5.2.5 (Δθξνέο) παξνπζηάδνληαη νη ηνκείο 

ζηνπο νπνίνπο δίλνπλ έκθαζε νη Κνηλ..Δπ.. Απφ ηα δεδνκέλα θαη ησλ δχν πηλάθσλ, 

δηαπηζηψλεηαη φηη πξφθεηηαη γηα ηνκείο νη νπνίνη αληηζηνηρνχλ ζηηο 4 θαηεγνξίεο ησλ 
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θνηλσληθψλ θξηηεξίσλ (ζηφρνο ην φθεινο ζηελ θνηλφηεηα/νκάδα, ζπιινγηθή δηάζηαζε, 

ζπκκεηνρή ζηηο απνθάζεηο ε νπνία δελ θαζνξίδεηαη απφ ηε ζπλεηζθνξά θεθαιαίνπ, 

πνιπεηαηξηθφηεηα, πεξηνξηζκέλε δηαλνκή θεξδψλ), φπσο νξίδνληαη απφ ην Δπξσπατθφ 

Γίθηπν Έξεπλαο EMES θαη ηα νπνία απνηεινχλ δείθηεο – νξφζεκα γηα ηελ θνηλσληθή 

επηρεηξεκαηηθφηεηα
43

.  

Πίλαθαο 5.2.6 (α) 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ/ΑΝΣΙΚΣΤΠΟ 

Τπ: 7-βάζκηα θιίκαθα Likert δηαβάζκηζεο ησλ απαληήζεσλ 

Πίλαθαο 5.2.6 (β) 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ/ΑΝΣΙΚΣΤΠΟ 

ΠΔΓΙΟ/ 

ΠΔΡΙΟΥΗ 

ΑΛΤΙΓΑ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΑΞΙΑ 

ΓΔΙΚΣΗ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΑΞΙΑ 

ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΒΑΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟΤ 

Γηαηύπσζε Αξηζκόο Πνζνζηό  

(%) 

Απνηειέζκαηα/ 

Αληίθηππνο 

(Άκεζα 

απνηειέζκαηα 
απαξαίηεηα γηα ηελ 
επίηεπμε ηνπ 
επηζπκεηνύ 
αληίθηππνπ) 

Βαζηθφο αληίθηππνο 

ηεο Κνηλ..Δπ. 

Γεκηνπξγία ζέζεσλ απαζρφιεζεο 18 94,7 

Βειηίσζε ηεο δσήο ησλ αηφκσλ πνπ 

αληηκεησπίδνπλ νηθνλνκηθέο ή άιιεο 
δπζθνιίεο 

15 78,9 

πκβνιή ζηε κείσζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

αληζνηήησλ (π.ρ. κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο 

λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο) 

12 63,2 

Δλίζρπζε ηεο ζπλνρήο (θνηλσληθφο ηζηφο) 

ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο 

12 63,2 

Βειηίσζε ηεο απηνεθηίκεζεο θαη 

απηνπεπνίζεζεο ησλ πειαηψλ ζαο ή /θαη 

ησλ ρξεζηψλ (επσθεινχκελσλ) ησλ 

ππεξεζηψλ /πξντφλησλ πνπ παξάγεη ε 

Κνηλ..Δπ. ζαο 

11 57,9 

πκβνιή ζηε δηακφξθσζε αζθαιέζηεξσλ 

ηνπηθψλ θνηλνηήησλ/θνηλσληψλ κέζα απφ 

ηε δηάρπζε αμηψλ πνπ δηέπνπλ ηηο βαζηθέο 

αξρέο ιεηηνπξγίαο ησλ Κνηλ..Δπ. φπσο: 
αιιειεγγχε, ζπκκεηνρηθφηεηα, θνηλή 

δξάζε, θ.α. 

10 52,6 

Δλζάξξπλζε ηεο ζπκκεηνρήο/πξνζθνξάο 

ζηελ ηνπηθή θνηλσλία (π.ρ. κέζσ  ηνπ 

εζεινληηζκνχ) 

8 42,1 

                                                
43 Βι. ππνθεθάιαην 1.2.1 «Οξηζκνί θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο». 

ΠΔΓΙΟ/ 

ΠΔΡΙΟΥΗ 

ΑΛΤΙΓΑ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΑΞΙΑ 

ΓΔΙΚΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΞΙΑ 

ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΒΑΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟΤ 

Μέζνο 

Όξνο 

Σππηθή 

Απόθιηζε 

Min Max  

Απνηειέζκαηα/ 

Αληίθηππνο 

Βαζκφο επίηεπμεο νηθνλνκηθψλ 

ζηφρσλ 

4 1,25 1 7 

Βαζκφο επίηεπμεο θνηλσληθψλ 

ζηφρσλ 

5,42 1,07 3 7 
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Βειηίσζε ηεο 

απηνεθηίκεζεο/απηνπεπνίζεζεο ησλ 

πειαηψλ σο απνηέιεζκα ηεο ηθαλνπνίεζεο 

πνπ ληψζνπλ νη ίδηνη επεηδή ππνζηεξίδνπλ 

επηρεηξήζεηο (Κνηλ..Δπ.) πνπ πξνζθέξνπλ 

ζηελ ηνπηθή θνηλσλία 

8 42,1 

πλεηζθνξά ζηε βειηίσζε ηεο πγείαο ησλ 

θαηνίθσλ ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο (σο 
άκεζε παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο ή έκκεζα 

σο αληίθηππνο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ 

Κνηλ..Δπ. φπσο ε πξναγσγή ηεο ςπρηθήο 

πγείαο κέζα απφ ηελ ζπκκεηνρηθφηεηα, ηνλ 

εζεινληηζκφ ή ηελ θνηλή δξάζε, θ.α.) 

6 31,6 

πκβνιή ζηε κείσζε ησλ θξαηηθψλ 

θνηλσληθψλ δαπαλψλ 

6 31,6 

 

Βάζεη ησλ πηλάθσλ 5.2.6 (α) θαη 5.2.6 (β) απνηππψλνληαη ηα δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ 

ζηα άκεζα απνηειέζκαηα, ηα νπνία θξίλνληαη απαξαίηεηα γηα ηελ επίηεπμε ηνπ 

επηζπκεηνχ αληίθηππνπ, βάζεη ησλ ζηξαηεγηθψλ ζθνπψλ πνπ έρεη ζέζεη ε Κνηλ..Δπ., 

πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξψζεη ηελ θνηλσληθήο ηεο απνζηνιή. Ο ζηξαηεγηθφο 

πξνγξακκαηηζκφο ζπληζηά θαζνξηζηηθφ παξάγνληα γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ ηεο 

απνζηνιήο κηαο επηρείξεζεο θαη ηελ πινπνίεζε ηνπ νξάκαηφο ηεο. Λακβάλνληαο 

ππφςε ην δηηηφ ραξαθηήξα πνπ δηέπεη ηε ιεηηνπξγία κηαο Κνηλσληθήο Δπηρείξεζεο, 

δειαδή ηνλ θνηλσληθφ ηεο ζθνπφ κέζα απφ ηελ εκπνξηθή ηεο δξαζηεξηφηεηα, γίλεηαη 

ζαθέο, φηη ζην επηρεηξεκαηηθφ ηεο ζρέδην πξέπεη λα απνηππψλεηαη ηφζν ε θνηλσληθή, 

φζν θαη ε νηθνλνκηθή ηεο αμία. Ζ νηθνλνκηθή/εκπνξηθή πιεπξά ηεο ιεηηνπξγίαο κηαο 

θνηλσληθήο επηρείξεζεο είλαη ην κέζν γηα ηελ επίηεπμε ηνπ θνηλσληθνχ ζθνπνχ, ε 

επίηεπμε ηνπ νπνίνπ είλαη αδχλαηε εάλ ε επηρείξεζε δελ είλαη βηψζηκε. Πξφθεηηαη γηα 

κηα ζρέζε αιιειεπίδξαζεο πνπ αλαπηχζζεηαη κεηαμχ ησλ δχν ζθνπψλ (ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θαη ηνπ θνηλσληθνχ), κηα άξξεθηε ζρέζε ε νπνία απαηηεί ηε δηαηήξεζε ηεο 

ηζνξξνπίαο κεηαμχ ηνπο, ψζηε λα θαζίζηαηαη ε επηρείξεζε ιεηηνπξγηθή. Βάζεη ηνπ 

Πίλαθα 5.2.6 (α.), παξαηεξείηαη φηη νη Κνηλ..Δπ. ηνπ δείγκαηνο εθηηκνχλ φηη ν βαζκφο 

επίηεπμεο ησλ νηθνλνκηθψλ (Μ.Ο. 4,00) αιιά θαη ησλ θνηλσληθψλ ηνπο ζηφρσλ (Μ.Ο.: 

5,42) δελ είλαη πςειφο. 

Χο βαζηθό θνηλσληθό αληίθηππν ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο ζεσξνχλ ηε «δεκηνπξγία ζέζεσλ 

απαζρόιεζεο», ζε πνζνζηφ 94,7%. Σε «βειηίσζε ηεο δσήο ησλ αηόκσλ πνπ 

αληηκεησπίδνπλ νηθνλνκηθέο ή άιιεο δπζθνιίεο» ζε πνζνζηφ 78,9%. Δπίζεο, ζε πνζνζηφ 

63,2%, ηε «ζπκβνιή ζηε κείσζε ησλ νηθνλνκηθώλ αληζνηήησλ (π.ρ. κέζσ ηεο 

δεκηνπξγίαο λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο)» θαη ηελ «ελίζρπζε ηεο ζπλνρήο (θνηλσληθόο ηζηόο) 

ηεο ηνπηθήο θνηλόηεηαο», θαζεκία αληίζηνηρα. Ζ «βειηίσζε ηεο απηνεθηίκεζεο θαη 
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απηνπεπνίζεζεο ησλ πειαηώλ/ρξεζηώλ (επσθεινύκελσλ) ησλ ππεξεζηώλ/πξντόλησλ πνπ 

παξάγεη ε Κνηλ..Δπ.» ζεσξείηαη σο βαζηθφο θνηλσληθφο αληίθηππνο ζε πνζνζηφ 57,9%, 

θαη «ε ζπκβνιή ζηε δηακόξθσζε αζθαιέζηεξσλ ηνπηθώλ θνηλνηήησλ/θνηλσληώλ κέζα 

από ηε δηάρπζε αμηώλ πνπ δηέπνπλ ηηο βαζηθέο αξρέο ιεηηνπξγίαο ησλ Κνηλ..Δπ. όπσο: 

αιιειεγγύε, ζπκκεηνρηθόηεηα, θνηλή δξάζε, θ.α.» ζε πνζνζηφ 52,6%. Πνζνζηφ 42,1% 

ζεσξεί σο βαζηθφ θνηλσληθφ αληίθηππν ηεο επηρείξεζεο ηελ «ελζάξξπλζε ηεο 

ζπκκεηνρήο/πξνζθνξάο ζηελ ηνπηθή θνηλσλία (π.ρ. κέζσ  ηνπ εζεινληηζκνύ)». ε 

αληίζηνηρν πνζνζηφ ζεσξείηαη σο βαζηθφο αληίθηππνο ε «βειηίσζε ηεο 

απηνεθηίκεζεο/απηνπεπνίζεζεο ησλ πειαηώλ σο απνηέιεζκα ηεο ηθαλνπνίεζεο πνπ 

ληώζνπλ νη ίδηνη επεηδή ππνζηεξίδνπλ επηρεηξήζεηο (Κνηλ..Δπ.) πνπ πξνζθέξνπλ ζηελ 

ηνπηθή θνηλσλία». Ζ «ζπλεηζθνξά ζηε βειηίσζε ηεο πγείαο ησλ θαηνίθσλ ηεο ηνπηθήο 

θνηλσλίαο (σο άκεζε παξνρή ππεξεζηώλ πγείαο ή έκκεζα σο αληίθηππνο ηεο ιεηηνπξγίαο 

ησλ Κνηλ..Δπ. όπσο ε πξναγσγή ηεο ςπρηθήο πγείαο κέζα από ηελ ζπκκεηνρηθόηεηα, ηνλ 

εζεινληηζκό ή ηελ θνηλή δξάζε, θ.α.)» θαη ε «ζπκβνιή ζηε κείσζε ησλ θξαηηθώλ 

θνηλσληθώλ δξάζεσλ» ζε πνζνζηφ 31,6%. 

Σα εξεπλεηηθά επξήκαηα πνπ πξνέθπςαλ βάζεη ηεο αλάιπζεο ησλ πξσηνγελψλ 

δεδνκέλσλ φπσο αληηζηνηρνχλ ζηα πεδία ηεο αιπζίδαο θνηλσληθήο αμίαο επηβεβαηψλνπλ 

ηελ παξαγσγή θνηλσληθήο αμίαο ζε θάζε πεδίν ηεο αμηαθήο αιπζίδαο ησλ Κνηλ..Δπ. 

ηνπ δείγκαηνο.  

Δξεπλεηηθό εξώηεκα 4. Πνηνο είλαη ν ξόινο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ζηε 

ιεηηνπξγία ηωλ Κνηλ..Δπ.; (α.) ζπλεξγαζία/ππνζηήξημε ησλ 

Κνηλ..Δπ. από ηνπο θνξείο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, (β.) 

θαηαιιειόηεξνη ηξόπνη ππνζηήξημεο ησλ Κνηλ..Δπ. από ηελ 

Σνπηθή Απηνδηνίθεζε. 

Έρνληαο σο βάζε ην ξφιν ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο σο θχξηνπ θνξέα άζθεζεο 

θνηλσληθήο πνιηηηθήο θαη βαζηθνχ ζπληειεζηή ζηε βηψζηκε ηνπηθή αλάπηπμε, 

δηεξεπλήζεθε ν βαζκφο ηεο πθηζηάκελεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ΟΣΑ θαη Κνηλ..Δπ. 

Όπσο απνηππψλεηαη θαη ζηνλ Πίλαθα 5.2.7, κφλν ην 26,3% ησλ Κνηλ..Δπ. ηνπ Ν. 

Μαγλεζίαο έρεη αλαπηχμεη ζπλεξγαζία κε θνξείο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, θπξίσο 

ππφ ηελ έλλνηα ηεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ (κέζα απφ δηαδηθαζίεο δηαγσληζκψλ ή απ‘ 

επζείαο αλαζέζεηο πξνκεζεηψλ/ππεξεζηψλ) (33,3%). ε πνζνζηφ, επίζεο 33,3% γηα 

θάζε θαηεγνξία, αληίζηνηρα, αλαθέξζεθε ε «θαηαλφεζε αλαγθψλ ηεο Κνηλ..Δπ. γηα 
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ζηήξημε ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο» θαη ε παξνρή ππεξεζηψλ (γεληθά). Άιιεο κνξθέο 

ππνζηήξημεο αλαθέξζεθαλ σο «Γηεπθνιπληηθή δξάζε ηεο Σ.Α. ζηηο πνηθίιεο αλάγθεο 

πνπ πξνθχπηνπλ ιφγσ ηνπ ηδηαίηεξνπ ραξαθηήξα ηεο Κνηλ..Δπ.» θαη «Γηάδνζε ηνπ 

ζθνπνχ» ζε πνζνζηφ 16,7% αληίζηνηρα. Ζ απαληήζεηο αληηζηνηρνχλ ζε ζρεηηθή 

εξψηεζε αλνηρηνχ ηχπνπ θαη παξαηίζεληαη βάζεη ησλ δηαηππψζεσλ ησλ εξσηψκελσλ.  

Πίλαθαο 5.2.7 

πλεξγαζία/ππνζηήξημε ησλ Κνηλ..Δπ. από θνξείο ηεο Σ.Α. 

Μεηαβιεηή  Γηαηύπσζε Αξηζκόο Πνζνζηό  

(%) 

πλεξγαζία/ππνζηήξημε ηεο Κνηλ..Δπ 

απφ θνξείο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο 

Ναη 5 26,3 

Όρη 14 73,7 

Μνξθή ζπλεξγαζίαο/ππνζηήξημεο θαη 

νθέιε (εθφζνλ ππήξμαλ) γηα ηελ 

Κνηλ..Δπ. 

χλαςε ζχκβαζεο (κέζα απφ 

δηαδηθαζίεο δηαγσληζκψλ ή απ‘ 

επζείαο αλάζεζε) 

2 33,3 

Καηαλφεζε αλαγθψλ ηεο Κνηλ..Δπ. 

γηα ζηήξημε ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο 
2 33,3 

Γηεπθνιπληηθή δξάζε ηεο Σ.Α. ζηηο 
πνηθίιεο αλάγθεο πνπ πξνθχπηνπλ 

ιφγσ ηνπ ηδηαίηεξνπ ραξαθηήξα ηεο 

Κνηλ..Δπ. 

1 16,7 

Παξνρή ππεξεζηψλ 2 33,3 

Γηάδνζε ζθνπνχ 1 16,7 

 

Έρνληαο ππφςε ηα αλσηέξσ, είλαη ζαθήο ε απνπζία νπζηαζηηθήο ππνζηήξημεο ησλ 

Κνηλ..Δπ. απφ ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε ζην Ννκφ Μαγλεζίαο. Απφ ηα δεδνκέλα ηεο 

δεπηεξνγελνχο έξεπλαο πνπ δηελεξγήζεθε ζρεηηθά κε ηηο δξάζεηο πνπ εληάζζνπλ νη 13 

Πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο ζηνλ ζηξαηεγηθφ/επηρεηξεζηαθφ ηνπο ζρεδηαζκφ αλαθνξηθά κε 

ηελ Κνηλσληθή Οηθνλνκία θαη ηελ Κνηλσληθή Δπηρεηξεκαηηθφηεηα, (βιέπε Παξάξηεκα 

ΗΗΗ), θαη ζε επίπεδν Ο.Σ.Α. Α΄ βαζκνχ, ν Γήκνο Βφινπ, ν νπνίνο επηιέρζεθε ιφγσ ηεο 

κεγάιεο ζπγθέληξσζεο ησλ Κνηλ..Δπ. ηνπ δείγκαηνο, δηαπηζηψζεθαλ ηα εμήο: 

1) θαη ζηηο 13 Πεξηθέξεηεο έρνπλ ζρεδηαζηεί δξάζεηο γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο 

Κνηλσληθήο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο. Δηδηθφηεξα, ζηνλ επηρεηξεζηαθφ ζρεδηαζκφ 

ηεο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο, ζηελ νπνία ππάγεηαη δηνηθεηηθά θαη ρσξνηαμηθά ν 

Ννκφο Μαγλεζίαο, αλαθέξνληαη: 1. ελίζρπζε επελδχζεσλ ζε ππνδνκέο γηα 

ζηήξημε θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ θαη δξάζεηο ηνπηθήο αλάπηπμεο κε 

πξσηνβνπιία θνηλνηήησλ ζε νηθηζηηθέο θαη αγξνηηθέο πεξηνρέο, 2. ιεηηνπξγία 

Πεξηθεξεηαθνχ Μεραληζκνχ Τπνζηήξημεο ηεο αλάπηπμεο θαη πξνψζεζεο ησλ 

Κνηλσληθψλ πλεηαηξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ (Κνηλ..Δπ.) θαη επξχηεξα 
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πξσηνβνπιηψλ ηεο Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο, 3. ελίζρπζε Δπηρεηξήζεσλ 

Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο (start up). 

2) ηνλ επηρεηξεζηαθφ ζρεδηαζκφ ηνπ Γήκνπ Βφινπ πξνβιέπεηαη δξάζε πνπ 

αλαθέξεηαη σο «Μειέηε θαη πξνηάζεηο γηα ηηο πξννπηηθέο ηεο Κνηλσληθήο 

Οηθνλνκίαο ζην Γήκν Βφινπ».  

Βεβαίσο, νη δξάζεηο ησλ Πεξηθεξεηψλ εληάζζνληαη ζην πιαίζην ηνπ Δζληθνχ 

ηξαηεγηθνχ ρεδίνπ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ηνκέα ηεο Κνηλσληθήο 

Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο.  

Πίλαθαο 5.2.8 

Καηαιιειόηεξνη ηξόπνη ππνζηήξημεο ησλ Κνηλ..Δπ. από θνξείο ηεο Σ.Α. 

Μεηαβιεηή Γηαηύπσζε Μέζνο 

Όξνο 

Σππηθή 

Απόθιηζε 

Min Max 

Βαζκφο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο σο 

πξνο ηελ ππνζηήξημε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ησλ  

Κνηλ..Δπ. απφ ηελ Σ.Α. 

κε ηελ αλάπηπμε 

πξαθηηθψλ/πξσηνβνπιηψ

λ ζηνπο ηνκείο πνπ 

παξαηίζεληαη: 

Πιεξνθφξεζε/ζπκβνπιεπηηθή ζε ζέκαηα 

θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο (π.ρ. 

ππεξεζίεο κηαο ζηάζεο "one stop shop" θ.α.) 

4,58 1,95 1 7 

Γεκηνπξγία ζεξκνθνηηίδαο γηα θνηλσληθνχο 

επηρεηξεκαηίεο 

4,68 1,89 1 7 

Γηάζεζε πξνο αμηνπνίεζε αλελεξγψλ 

πιηθψλ πφξσλ (π.ρ. αλαμηνπνίεηα δεκνηηθά 

θηίξηα, δεκνηηθά αγξνηεκάρηα, θ.α.) 

5,79 2,12 1 7 

Αλάπηπμε ζπλεξγαηηθψλ  ζρεκάησλ (π.ρ. 

γηα αμηνπνίεζε ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ 

ελέξγεηαο, δηνξγάλσζε πνιηηηζηηθψλ 

εθδειψζεσλ, δηαρείξηζε απνξξηκκάησλ θαη 

αλαθχθισζεο, θ.α.) 

5,68 1,86 1 7 

πλεξγαζία ζην πιαίζην πινπνίεζεο 

πξνγξακκάησλ πξνζηαηεπφκελεο 
απαζρφιεζεο (αξζ.20 Ν.4412/16) 

5,42 1,74 1 7 

Πξνψζεζε ηεο δηθηχσζεο ησλ Κνηλ..Δπ ζε 

ηνπηθφ επίπεδν 

5,21 1,96 1 7 

Πξνηίκεζε ησλ Κνηλ..Δπ. θαηά 

πξνηεξαηφηεηα ζηε ζχλαςε ζπκβάζεσλ 

αλάζεζεο εξγαζηψλ ή πξνκήζεηαο πιηθψλ 

5,21 2,02 1 7 

πλεξγαζία κε ζηφρν ηελ παξνρή 

θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ κε ρακειφηεξν 

θφζηνο 

5,32 1,95 1 7 

Δλεκέξσζε ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο γηα ην 

ξφιν ησλ θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ 
6,16 1,46 1 7 

χλδεζε ησλ Κνηλ..Δπ. κε ηηο ζπκβαηηθέο 

επηρεηξήζεηο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο ζην 

πιαίζην δξάζεσλ Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο 

Δπζχλεο (ησλ ζπκβαηηθψλ επηρεηξήζεσλ) 

5,11 1,88 1 7 

Πξνψζεζε ησλ Κνηλ..Δπ κέζσ π.ρ. 

δξάζεσλ/εθδειψζεσλ, παξνπζίαζήο ηνπο 

ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ, θ.α. 

6,00 1,49 1 7 

Καηαγξαθή ησλ αλαγθψλ θαη ελεκέξσζε 
ησλ Κνηλ..Δπ. πξνο δηεχξπλζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπο 

5,79 1,81 1 7 

Τπ: 7-βάζκηα θιίκαθα Likert δηαβάζκηζεο ησλ απαληήζεσλ 
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ηνλ Πίλαθα 5.2.8 απνηππψλνληαη νη θαηαιιειφηεξνη ηξφπνη ππνζηήξημεο ησλ 

Κνηλ..Δπ.. κέζα απφ πξαθηηθέο θαη πξσηνβνπιίεο πνπ κπνξεί πηνζεηήζεη θαη λα 

αλαπηχμεη ε Σνπηθή Απηνδηνίθεζε γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ Κνηλ..Δπ. 

ηνπ Ννκνχ θαη νη νπνίνη θξίλνληαη σο απνηειεζκαηηθφηεξνη, ζχκθσλα κε ηελ εθηίκεζε 

ησλ ίδησλ ησλ θνηλσληθψλ επηρεηξεκαηηψλ. Βάζεη ησλ απαληήζεσλ πνπ δφζεθαλ, σο 

απνηειεζκαηηθφηεξεο πξαθηηθέο/πξσηνβνπιίεο απνηππψλνληαη ε «ελεκέξσζε ηεο 

ηνπηθήο θνηλσλίαο γηα ην ξόιν ησλ θνηλσληθώλ επηρεηξήζεσλ» (Μ.Ο. 6,16) θαη ε 

«πξνώζεζε ησλ Κνηλ..Δπ κέζσ π.ρ. δξάζεσλ/εθδειώζεσλ, παξνπζίαζήο ηνπο ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ, θ.α.» (Μ.Ο. 6,00). Ζ «δηάζεζε πξνο αμηνπνίεζε αλελεξγώλ 

πιηθώλ πόξσλ (π.ρ. αλαμηνπνίεηα δεκνηηθά θηίξηα, δεκνηηθά αγξνηεκάρηα, θ.α.)», θαη ε 

«θαηαγξαθή ησλ αλαγθώλ θαη ελεκέξσζε ησλ Κνηλ..Δπ. πξνο δηεύξπλζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπο» αμηνινγήζεθαλ σο απνηειεζκαηηθέο κέζνδνη κε κέζν φξν 5,79 ε 

θαζεκία, αληίζηνηρα. Αθνινπζεί ε «αλάπηπμε ζπλεξγαηηθώλ  ζρεκάησλ (π.ρ. γηα 

αμηνπνίεζε ελαιιαθηηθώλ κνξθώλ ελέξγεηαο, δηνξγάλσζε πνιηηηζηηθώλ εθδειώζεσλ, 

δηαρείξηζε απνξξηκκάησλ θαη αλαθύθισζεο, θ.α.)» κε κέζν φξν 5,68, ε «ζπλεξγαζία ζην 

πιαίζην πινπνίεζεο πξνγξακκάησλ πξνζηαηεπόκελεο απαζρόιεζεο (αξ.20 Ν.4412/16)» 

κε κέζν φξν 5,42, ε «ζπλεξγαζία κε ζηόρν ηελ παξνρή θνηλσληθώλ ππεξεζηώλ κε 

ρακειόηεξν θόζηνο» κε κέζν φξν 5,32, ε «πξνώζεζε ηεο δηθηύσζεο ησλ Κνηλ..Δπ ζε 

ηνπηθό επίπεδν» κε κέζν φξν 5,21, φπσο θαη ε «πξνηίκεζε ησλ Κνηλ..Δπ. θαηά 

πξνηεξαηόηεηα ζηε ζύλαςε ζπκβάζεσλ αλάζεζεο εξγαζηώλ ή πξνκήζεηαο πιηθώλ». Με 

κέζν φξν 5,11 ε «ζύλδεζε ησλ Κνηλ..Δπ. κε ηηο ζπκβαηηθέο επηρεηξήζεηο ηεο ηνπηθήο 

θνηλσλίαο ζην πιαίζην δξάζεσλ Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζύλεο (ησλ ζπκβαηηθώλ 

επηρεηξήζεσλ)», αθνινπζεί ε «δεκηνπξγία ζεξκνθνηηίδαο γηα θνηλσληθνύο 

επηρεηξεκαηίεο» κε κέζν φξν 4,68, θαη ε «πιεξνθόξεζε/ζπκβνπιεπηηθή ζε ζέκαηα 

θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο (π.ρ. ππεξεζίεο κηαο ζηάζεο "one stop shop" θ.α.)» κε 

κέζν φξν 4,58. 
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 
 

Ζ εθπφλεζε ηεο παξνχζαο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο απνηειεί έλα κηθξφ παξάζπξν ζην 

νηθνζχζηεκα ιεηηνπξγίαο ησλ Κνηλ..Δπ., εζηηάδνληαο ζην Ννκφ Μαγλεζίαο σο κηα 

δηνηθεηηθή ελφηεηα θαη γεσγξαθηθή πεξηνρή πνπ πιήηηεηαη ζε πνιινχο ηνκείο απφ ηελ 

νηθνλνκηθή θξίζε. Ζ δπλαηφηεηα ζπκβνιήο ησλ Κνηλ..Δπ. ζηελ ηνπηθή βηψζηκε 

αλάπηπμε επηβεβαηψζεθε κέζα απφ ηα πνξίζκαηα ηεο έξεπλαο πνπ αλέδεημαλ φηη νη 

θνηλσληθέο ζπλεηαηξηζηηθέο επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα παξάγνπλ θνηλσληθή αμία γηα ηελ 

ηνπηθή θνηλφηεηα ζε θάζε πεδίν ηεο αμηαθήο αιπζίδαο ηνπο (εηζξνέο, δξαζηεξηφηεηεο, 

εθξνέο, απνηειέζκαηα). Γεδνκέλνπ, φηη δξνπλ θαη ιεηηνπξγνχλ κέζα ζε έλα επξχηεξν 

νηθνλνκηθφ ζχζηεκα ην νπνίν δηαλχεη κεγάιε χθεζε ιφγσ ηεο απμαλφκελεο θξίζεο ηεο 

ρψξαο καο, ηα πξνβιήκαηα πνπ αλέδεημε ε εξεπλεηηθή εξγαζία ζίγνπλ θπξίσο ηελ 

απνπζία ππνζηεξηθηηθνχ πιαηζίνπ ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ Κνηλ..Δπ. (απνπζία 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ δνκψλ θνηλσληθήο νηθνλνκίαο, έιιεηςε εηδηθεπκέλσλ 

επαγγεικαηηψλ, αλεπαξθήο δηθηχσζε, ειιηπήο ελεκέξσζε ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο γηα 

ηνλ ξεηφ θνηλσληθφ ζθνπφ πνπ δηέπεη ηε ιεηηνπξγία ηνπο,  θ.α.) ηφζν ζε θεληξηθφ 

θξαηηθφ, φζν θαη ζε απηνδηνηθεηηθφ επίπεδν δηνίθεζεο.  

Γηα ηελ εθπιήξσζε ηεο θνηλσληθήο απνζηνιήο ησλ Κνηλ..Δπ., απαηηείηαη ε  

δηαζθάιηζε ηεο βησζηκφηεηάο ηνπο. Ο επηρεηξεκαηηθφο ραξαθηήξαο ηνπο ηηο ρσξνζεηεί 

σο εκπνξηθέο νληφηεηεο ζην νηθνλνκηθφ νηθνζχζηεκα θαη απαηηεί εμ‘ νξηζκνχ, γηα ηνλ 

θνηλσληθφ επηρεηξεκαηία, βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία (δηαρεηξηζηηθή ηθαλφηεηα, 

φξακα, θαηλνηφκεο ηδέεο, θ.α.) πνπ ζα ζπκβάινπλ ζηε βηψζηκε αλάπηπμε ηεο 

θνηλσληθήο επηρείξεζεο. Ζ ππνζηήξημε ησλ θνηλσληθψλ επηρεηξεκαηηψλ απφ ηελ 

Σνπηθή Απηνδηνίθεζε κέζα απφ κεραληζκνχο: ελεκέξσζεο – επηκφξθσζεο, 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ πνπ ζα άξνπλ ην κεγάιν πξφβιεκα ηεο κφριεπζεο πφξσλ 

γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ, δηάρπζεο ηεο πιεξνθνξίαο γηα ην ξφιν ηεο 

θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηελ ηνπηθή αλάπηπμε, ζχδεπμε ησλ δηθηχσλ 

θνηλσληθήο θαη ζπκβαηηθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, θ.α. ζα ζπκβάιεη ζηελ αλαβάζκηζε 

ηνπ ηνπηθνχ επηρεηξεκαηηθνχ νηθνζπζηήκαηνο θαη ζα θηλεηνπνηήζεη ηνπο κνρινχο γηα 

ηελ ηνπηθή αλάπηπμε. 

Ο λένο ξφινο πνπ θαιείηαη λα δηαδξακαηίζεη ε Σνπηθή Απηνδηνίθεζε κέζα απφ ηηο 

αξρέο ηεο δεκφζηαο δηαθπβέξλεζεο φπσο: επέλδπζε ζηνπο αλζξψπηλνπο πφξνπο 

(αλάπηπμε κεζφδσλ/πνιηηηθψλ  δηνίθεζεο κε απμεκέλε ρξήζε ακνηβψλ βάζε 
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απφδνζεο), αληαπφθξηζε ζηνπο ρξήζηεο/πειάηεο (φρη απιψο πνιίηεο) ησλ δεκνζίσλ 

ππεξεζηψλ (έκθαζε ζηηο εθξνέο – ελαιιαθηηθέο κνξθέο εμππεξέηεζεο), ιήςε 

απνθάζεσλ κέζσ δηαθάλεηαο θαη δηαβνχιεπζεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζπξξίθλσζε ηνπ 

θξάηνπο-πξφλνηαο, αλαδεηθλχεη πεξηζζφηεξα θνηλά ζηνηρεία θαη θάλεη αθφκε πην 

ειθπζηηθή ηε ζπλεξγαζία ηνπ απηνδηνηθεηηθνχ ηνκέα κε ηηο επηρεηξήζεηο ηεο 

θνηλσληθήο νηθνλνκίαο. Οη ζεκειηψδεηο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηε ιεηηνπξγία ησλ 

θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ, φπσο ππεξνρή ηνπ θνηλσληθνχ νθέινπο έλαληη ηνπ αηνκηθνχ 

θέξδνπο, ηζφηηκε ζπκκεηνρή ζηε ιήςε απνθάζεσλ, ζπλεξγαζία, ζπκκεηνρηθφηεηα, 

δηαθάλεηα, δηθηχσζε θαη ππνζηήξημε ηεο ηνπηθφηεηαο, θαζψο θαη ε εθ ησλ θάησ 

(bottom-up) πξνζέγγηζε ζηνλ ηξφπν δηαρείξηζήο ηνπο απφ ηνλ θνηλσληθφ επηρεηξεκαηία, 

ζπληεινχλ ζηελ ελδπλάκσζε ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο ηνπηθήο 

βηψζηκεο αλάπηπμεο.  

Ζ παξνχζα έξεπλα ζπληζηά έλα ςήγκα ζπκβνιήο ζηε δηεξεχλεζε ηνπ θνηλσληθνχ 

επηρεηξεκαηηθνχ ηνκέα ζηελ Διιάδα. Γηα λα γίλεη θαιχηεξε δηάγλσζε, ηφζν ησλ 

πξνβιεκάησλ πνπ ππάξρνπλ, φζν θαη ησλ δπλαηνηήησλ αμηνπνίεζεο ησλ Κνηλ..Δπ. σο 

κνρινχο ηνπηθήο αλάπηπμεο, πξνηείλεηαη ε εθπφλεζε εξγαζηψλ κέζσ ηεο εξεπλεηηθήο 

ζηξαηεγηθήο ηεο κειέηεο πεξίπησζεο (case study), γηα θάζε θαηεγνξία Κνηλ..Δπ. 

(έληαμεο, θνηλσληθήο θξνληίδαο, ζπιινγηθνχ θαη παξαγσγηθνχ ζθνπνχ), ψζηε λα 

δηεξεπλεζνχλ νη ηδηαηηεξφηεηεο πνπ πξνθχπηνπλ ζηε ιεηηνπξγία ηνπο, ζχκθσλα κε ηνλ 

ηδηαίηεξν ζθνπφ ηνπο. Ζ κέζνδνο ηεο κειέηεο πεξίπησζεο παξέρεη ηε δπλαηφηεηα 

ζπιινγήο δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ ζηα εκπιεθφκελα/ελδηαθεξφκελα κέξε ηεο 

Κνηλ..Δπ., ζπγθξηηηθά νηθνλνκηθά ζηνηρεία αλά νηθνλνκηθφ έηνο, θ.α., θαη κηα πην 

νιηζηηθή πξνζέγγηζε ηνπ εξεπλεηηθνχ πεδίνπ.  
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Παξαθαινύκε, επηιέμηε ην αληίζηνηρν ηεηξαγωλάθη 

 

1. Φύιν 

 Γπλαίθα                   Άλδξαο         

 

 

2. Ηιηθία (παξαθαινχκε επηιέμηε ηελ ειηθηαθή νκάδα ζηελ νπνία αλήθεηε):  

18-24    25-29    30-39    40-49    50+   

 

 

 

3. Δπίπεδν Δθπαίδεπζεο: 

Απφθνηηνο/ε Γπκλαζίνπ  

Απφθνηηνο/ε Λπθείνπ  

Απφθνηηνο/ε Α.Δ.Η./Σ.Δ.Η.  

Κάηνρνο κεηαπηπρηαθνχ ηίηιν  

άιιν   

 

4. Δίλαη ε πξώηε θνξά πνπ αζθείηε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα; 

Ναη                             Όρη   

 

5. Πξνζδηνξίζηε ην ξόιν ζαο ζηελ Κνηλ..Δπ. 

Νφκηκνο εθπξφζσπνο   

Πξφεδξνο  

Μέινο  

άιιν   

 

6. Η Κνηλ..Δπ. ζηελ νπνία ζπκκεηέρεηε είλαη: 

(παξαθαινύκε παηήζηε ην βειάθη θη επηιέμηε) 

πιινγηθνχ θαη Παξαγσγηθνχ θνπνχ  

Κνηλσληθήο Φξνληίδαο  

Έληαμεο  

Κνη..Π.Δ.  

 

7. Έηνο ίδξπζεο ηεο Κνηλ..Δπ.  

2012  

2013  

2014  

2015  

2016  

 

8. Σνκέαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο Κνηλ..Δπ.:  

Τπεξεζίεο Κνηλσληθήο Φξνληίδαο  

Δθπαίδεπζε  

Πεξηβάιινλ  

Πνιηηηζκφο  
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Δκπφξην  

Άιιν   

  

9. Δθόζνλ ε Κνηλ..Δπ. ζηελ νπνία ζπκκεηέρεηε έρεη έζνδα, απηά 

πξνέξρνληαη από:   (Μπνξείηε λα επηιέμεηε πεξηζζφηεξεο απφ κία απαληήζεηο)    

 

Σηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο         

Δπηδνηήζεηο  

Υνξεγίεο  

πκβάζεηο (π.ρ. κε ΟΣΑ)  

Άιιν  

 

10. Η Κνηλ..Δπ. ζαο είρε θέξδε ην 2015; 

Ναη           Όρη    

 

 

11. Δάλ είραηε θέξδε ην 2015, ην ύςνο ηνπο ήηαλ:  

         1,00€  -  10.000,00€  

10.001,00€  -  30.000,00€  

                    > 30.000,00€  

 

12. ε πνηα από ηηο αθόινπζεο θαηεγνξίεο επαλεπελδύνληαη ηα θέξδε 

ζηελ Κνηλ..Δπ. ζαο; (Μπνξείηε λα επηιέμεηε πεξηζζφηεξεο απφ κία απαληήζεηο)    
 

Αχμεζε θεθαιαίνπ   

Γεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο  

Γηεχξπλζε ππεξεζηψλ/πξντφλησλ  

Δπηκφξθσζε πξνζσπηθνχ  

Γηαλνκή ζηνπο εξγαδνκέλνπο ηεο επηρείξεζεο σο θίλεηξν παξαγσγηθφηεηαο  

Άιιν   

 

13. Παξαηεξείηαη απμεηηθή ηάζε θέξδνπο ζηε ιεηηνπξγία ηεο Κνηλ..Δπ. 

ζαο, αλά έηνο ιεηηνπξγίαο;  

Ναη           Όρη                   

 

  

14. πκπιεξώζηε ηνλ αξηζκό ησλ κειώλ ηεο Κνηλ..Δπ. ζαο θαηά θύιν  
(παξαθαινχκε, παηήζηε ην βειάθη θη επηιέμηε): 

Γπλαίθεο: ____                 Άλδξεο:  ____         

 

 

15. Πξνζδηνξίζηε αξηζκεηηθά ην επίπεδν εθπαίδεπζεο ησλ κειώλ ηεο 

Κνηλ..Δπ. ζαο (παξαθαινχκε, παηήζηε ην βειάθη θη επηιέμηε): 

 

Απφθνηηνη  Γπκλαζίνπ 

 

Απφθνηηνη Λπθείνπ 

 

Απφθνηηνη Α.Δ.Η./Σ.Δ.Η. 
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Κάηνρνη κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ  

 

 

16. Πόζα από ηα κέιε είλαη θαη εξγαδόκελνη ζηελ Κνηλ..Δπ.;  
(Παξαθαινχκε, επηιέμηε απφ ηε ιίζηα) 

0  1  2  3  4  5  6  7  7+   

 

17. Τπάξρνπλ εξγαδόκελνη κε κέιε ζηελ Κνηλ..Δπ. ζαο;   

Ναη           Όρη                   

 

 

18. Αλ έρεηε ζηελ Κνηλ..Δπ. ζαο εξγαδόκελνπο/εο κε κέιε, 

παξαθαινύκε ζπκπιεξώζηε/επηιέμηε θαηά θύιν ηνλ αξηζκό ηνπο 

Γπλαίθεο: ____         Άλδξεο:  ____         

 

 

19. Πξνζδηνξίζηε αξηζκεηηθά ην επίπεδν εθπαίδεπζεο ησλ εξγαδνκέλσλ 

κε κειώλ ηεο Κνηλ..Δπ. ζαο 

 

Απφθνηηνη  Γπκλαζίνπ 

 

Απφθνηηνη Λπθείνπ 

 

Απφθνηηνη Α.Δ.Η./Σ.Δ.Η. 

 

Κάηνρνη κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ  

 

 

20. Έρεηε εξγαδόκελνπο/εο ζηελ Κνηλ..Δπ. ζαο πνπ πξνέξρνληαη από ηηο 

παξαθάησ εππαζείο νκάδεο; Αλ λαη, παξαθαινύκε πξνζδηνξίζηε.  
(Μπνξείηε λα επηιέμεηε πεξηζζφηεξεο απφ κία απαληήζεηο) 

 

Μαθξνρξφληα άλεξγνη έσο 29 εηψλ  

Μαθξνρξφληα άλεξγνη απφ 30 έσο 39 εηψλ  

Μαθξνρξφληα άλεξγνη απφ 40 έσο 49 εηψλ  

Άλεξγνη ειηθίαο 50+ εηψλ (πιεζίνλ ζχληαμεο)  

ΑκεΑ  

Αξρεγνί κνλνγνλετθψλ νηθνγελεηψλ  

Άηνκα κε πνιηηηζκηθέο ηδηαηηεξφηεηεο  

Πξψελ ρξήζηεο εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ  

Απνθπιαθηζκέλνη (πξψελ παξαβάηεο)  

Άιιν  

 

21. Τπνζηεξίδεηαη ε  Κνηλ..Δπ. ζαο από εζεινληέο;  
Ναη              Όρη    

Αλ λαη, παξαθαινύκε πξνζδηνξίζηε ην κέζν εβδνκαδηαίν ρξόλν 

απαζρόιεζήο ηνπο (παξαθαινύκε παηήζηε ην βειάθη θαη επηιέμηε) 

(ψξεο) 

1-5              6-10              11- 15             16-20              20+   

 

 

22. ε πνην βαζκό νη παξαθάησ παξάγνληεο επεξέαζαλ ηελ απόθαζε λα  
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ηδξύζεηε ηελ Κνηλ..Δπ. ζηελ νπνία ζπκκεηέρεηε;  
(παξαθαινχκε, βαζκνινγήζηε απφ 1 έσο 7. Όπνπ 1=ΚΑΘΟΛΟΤ θαη 7=ΑΠΟΛΤΣΑ) 

Παξάγνληεο 
Καζόινπ Απόιπηα 

1 2 3 4 5 6 7 

Αλεξγία κειψλ         

Δμππεξέηεζε αλαγθψλ ηνπηθήο θνηλσλίαο         

Δληνπηζκφο επθαηξίαο ζηελ αγνξά         

Ύπαξμε επλντθνχ λνκηθνχ πιαηζίνπ         

Άιιν (παξαθαινχκε πξνζδηνξίζηε) 

 

       

 

23. ηελ Κνηλ..Δπ. ζαο, έρνπλ ηεζεί ζπγθεθξηκέλνη νηθνλνκηθνί ζηόρνη; 
Ναη           Όρη         πξφθεηηαη λα ηεζνχλ    

 

 

24. Δθόζνλ έρνπλ ηεζεί ζπγθεθξηκέλνη νηθνλνκηθνί ζηόρνη απηνί αθνξνύλ: 
(Μπνξείηε λα επηιέμεηε πεξηζζφηεξεο απφ κία απαληήζεηο) 

 

Δπίπεδν θεξδνθνξίαο  

Ηθαλνπνίεζε πειαηψλ  

Ύςνο – αλάπηπμε πσιήζεσλ  

Έιεγρν ηνπ θφζηνπο/εμφδσλ  

Παξαγσγηθφηεηα  

Αλάπηπμε ηεο επηρείξεζεο  

Άιιν:  

 

25. ηελ Κνηλ..Δπ. ζαο, έρνπλ ηεζεί ζπγθεθξηκέλνη θνηλσληθνί ζηόρνη; 

Ναη           Όρη         πξφθεηηαη λα ηεζνχλ    

 

 

26. Πνην/πνηα από ηα παξαθάησ πηζηεύεηε όηη απνηεινύλ βαζηθό 

αληίθηππν ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Κνηλ..Δπ. ζαο;  

 

Δλζάξξπλζε ηεο ζπκκεηνρήο/πξνζθνξάο ζηελ ηνπηθή θνηλσλία (π.ρ. κέζσ 

ηνπ εζεινληηζκνχ) 
 

Βειηίσζε ηεο δσήο ησλ αηφκσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νηθνλνκηθέο ή άιιεο 

δπζθνιίεο 
 

πκβνιή ζηε δηακφξθσζε αζθαιέζηεξσλ ηνπηθψλ θνηλνηήησλ/θνηλσληψλ 

κέζα απφ ηε δηάρπζε αμηψλ πνπ δηέπνπλ ηηο βαζηθέο αξρέο ιεηηνπξγίαο ησλ 

Κνηλ..Δπ. φπσο: αιιειεγγχε, ζπκκεηνρηθφηεηα, θνηλή δξάζε, θ.α. 

 

πλεηζθνξά ζηε βειηίσζε ηεο πγείαο ησλ θαηνίθσλ ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο 

(σο άκεζε παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο ή έκκεζα σο αληίθηππνο ηεο 

ιεηηνπξγίαο ησλ Κνηλ..Δπ., φπσο ε πξναγσγή ηεο ςπρηθήο πγείαο κέζα απφ 

ηε ζπκκεηνρηθφηεηα, ηνλ εζεινληηζκφ ή ηελ θνηλή δξάζε, θ.α.) 

 

πκβνιή ζηε κείσζε ησλ νηθνλνκηθψλ αληζνηήησλ (π.ρ. κέζσ ηεο 

δεκηνπξγίαο λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο) 
 

πκβνιή ζηε κείσζε ησλ θξαηηθψλ θνηλσληθψλ δαπαλψλ  
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Βειηίσζε ηεο απηνεθηίκεζεο θαη απηνπεπνίζεζεο ησλ πειαηψλ ζαο ή/θαη 

ησλ ρξεζηψλ (επσθεινχκελσλ) ησλ ππεξεζηψλ/πξντφλησλ πνπ παξάγεη ε 

Κνηλ..Δπ. ζαο 

 

Βειηίσζε ηεο απηνεθηίκεζεο θαη απηνπεπνίζεζεο ησλ πειαηψλ σο 

απνηέιεζκα ηεο ηθαλνπνίεζεο πνπ ληψζνπλ νη ίδηνη επεηδή ππνζηεξίδνπλ 

επηρεηξήζεηο (Κνηλ..Δπ.) πνπ πξνζθέξνπλ ζηελ ηνπηθή θνηλσλία 

 

Δλίζρπζε ηε ζπλνρήο (θνηλσληθφο ηζηφο) ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο  

Γεκηνπξγία ζέζεσλ απαζρφιεζεο  

Άιιν   

 

27. Πνηνη από ηνπο παξαθάησ  ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην θαηαζηαηηθό 

ζαο σο θνηλσληθνί (ηδξπηηθνί) ζθνπνί ηεο Κνηλ..Δπ. ζαο : (Μπνξείηε 

λα επηιέμεηε πεξηζζφηεξεο απφ κία απαληήζεηο) 

 

Αληηκεηψπηζε αλεξγίαο (θπξίσο ησλ κειψλ)  

Παξνρή ακεηβφκελεο εξγαζίαο ζε επάισηεο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ (π.ρ. 

άηνκα κε αλαπεξίεο: ζσκαηηθέο ή ςπρηθέο ή λνεηηθέο ή αηζζεηεξηαθέο, 

εμαξηεκέλα ή απεμαξηεκέλα απφ νπζίεο άηνκα, νξνζεηηθνί, 

θπιαθηζκέλνη/απνθπιαθηζκέλνη, αλήιηθνη παξαβάηεο) 

 

Παξνρή ακεηβφκελεο εξγαζίαο ζε εηδηθέο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ (π.ρ. 

άλεξγνη λένη, νη άλεξγεο γπλαίθεο, άλεξγνη άλσ ησλ πελήληα εηψλ, νη 

καθξνρξφληα άλεξγνη, νη αξρεγνί κνλνγνλετθψλ νηθνγελεηψλ, κέιε 

πνιχηεθλσλ νηθνγελεηψλ, γπλαίθεο ζχκαηα θαθνπνίεζεο, αλαιθάβεηνη, 

θάηνηθνη απνκαθξπζκέλσλ νξεηλψλ θαη λεζησηηθψλ πεξηνρψλ, άηνκα κε 

πνιηηηζκηθέο ηδηαηηεξφηεηεο, κεηαλάζηεο, πξφζθπγεο) 

 

Κνηλσληθή έληαμε/ελζσκάησζε ζηνλ θνηλσληθφ ηζηφ εξγαδνκέλσλ θαη 

επσθεινχκελσλ 
 

Αλαβίσζε/δηαηήξεζε ηερλνγλσζίαο παξαδνζηαθψλ κεζφδσλ 

παξαγσγήο/θαιιηέξγεηαο 
 

Αλάπηπμε ηνπηθήο θνηλσλίαο  

Πξνζηαζία πεξηβάιινληνο κε γλψκνλα ηελ θαιιηέξγεηα νηθνινγηθήο 

ζπλείδεζεο  
 

Δξγαζηαθή επαλέληαμε θνηλσληθά απνθιεηζκέλσλ νκάδσλ  

Αλαβάζκηζε ππεξεζηψλ ζε απνκνλσκέλεο πεξηνρέο (π.ρ. παξνρέο ππεξεζηψλ 

πξσηνβάζκηαο πγείαο, θξνληίδα ειηθησκέλσλ, παηδηθή πξνζηαζία, θχιαμε 

παηδηψλ, θ.α.) 

 

Αλάδεημε θαη πψιεζε ηνπηθψλ παξαδνζηαθψλ ή/θαη βηνινγηθψλ πξντφλησλ  

Αλάδεημε θαη θαιιηέξγεηα πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο  

Πξνβνιή θαη πξνψζεζε ελαιιαθηηθψλ θαη εηδηθψλ κνξθψλ αγξνηνπξηζκνχ  

Αλάδεημε ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηέρλεο  

Άιιν   

 

28. ε πνην βαζκό ζηελ Κνηλ..Δπ. ζαο δίλεηε έκθαζε ζηελ: (Παξαθαινχκε, 

βαζκνινγήζηε απφ 1 έσο 7. Όπνπ: 1 = ΚΑΘΟΛΟΤ θαη ην 7 = ΑΠΟΛΤΣΑ) 
 

Παξάγνληεο 
Καζόινπ Απόιπηα 

1 2 3 4 5 6 7 

Αλάπηπμε κνλαδηθψλ/θαηλνηφκσλ πξντφλησλ/ 

ππεξεζηψλ 
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Αλάπηπμε πξντφλησλ/ππεξεζηψλ πνπ δελ 

πξνζθέξνληαη απφ άιιεο επηρεηξήζεηο ή ην 

δεκφζην ηνκέα  

       

Δπηκφξθσζε/αλαβάζκηζε δεμηνηήησλ ησλ 

απαζρνινχκελσλ 

       

Οπζηαζηηθή ζπκκεηνρή ηνπ ζπλφινπ ησλ 

εξγαδνκέλσλ (κειψλ θαη κε) ζηε ιήςε 

απνθάζεσλ πνπ αθνξνχλ ζηε ιεηηνπξγία ηεο  

       

πκκεηνρή ζηε ιήςε απνθάζεσλ, πνπ 

αθνξνχλ ζηε ιεηηνπξγία ηεο Κνηλ..Δπ, 

εθπξνζψπσλ νκάδσλ (π.ρ. πειαηψλ, 

επσθεινχκελσλ, ηνπηθήο θνηλσλίαο, 

πξνκεζεπηψλ,  θ.α.) πνπ επεξεάδνληαη απφ ηε 

ιεηηνπξγία ηεο. 

       

Παξνρή ππεξεζηψλ ή/θαη πψιεζε πξντφλησλ 

θαιχηεξεο πνηφηεηαο ζε ρακειφηεξε ηηκή, ζε 

ζρέζε κε ηνπο αληαγσληζηέο 

       

Παξνρή ππεξεζηψλ ή/θαη δηάζεζε πξντφλησλ 

ζε ρακειφηεξε ηηκή ή δσξεάλ, ζε άηνκα πνπ 

αληηκεησπίδνπλ θνηλσληθννηθνλνκηθή 

δπζρέξεηα (π.ρ. θνηλσληθφ ηηκνιφγην) 

       

Παξνρή ππεξεζηψλ ή/θαη πψιεζε αγαζψλ 

κέζα απφ δηαδηθαζίεο πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ 

πξνζηαζία θαη ηε δηαηήξεζε ηεο ηζνξξνπίαο κε 

ην πεξηβάιινλ 

       

ρεδηαζκφο/αλαζρεδηαζκφο 

ππεξεζηψλ/πξντφλησλ κε βάζε ηηο αλάγθεο ησλ 

πειαηψλ/ επσθεινχκελψλ ζαο. 

       

 

29. Παξαθαινύκε πξνζδηνξίζηε ην πνζνζηό ησλ πξνκεζεηώλ/πξώησλ πιώλ ζαο πνπ 

πξνέξρεηαη από ηνπηθέο επηρεηξήζεηο.  

 

  

30. Πόζν απνηειεζκαηηθά πηζηεύεηε όηη ε Κνηλ..Δπ. ζαο έρεη πεηύρεη:  
(Παξαθαινχκε, βαζκνινγήζηε απφ 1 έσο 7. Όπνπ: 1 = ΚΑΘΟΛΟΤ θαη ην 7 = ΑΠΟΛΤΣΑ) 

Παξάγνληεο 
Καζόινπ Απόιπηα 

1 2 3 4 5 6 7 

Σνπο νηθνλνκηθνύο ηεο ζηόρνπο 
       

Σνπο θνηλσληθνύο ηεο ζηόρνπο 
       

  

31. Ση απνηειεί θαηλνηνκία ζηελ παξνρή ππεξεζηώλ/πξντόλησλ ηεο 

Κνηλ..Δπ. ζηελ νπνία ζπκκεηέρεηε, ζε ζρέζε κε άιιεο 

επηρεηξήζεηο ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα πνπ παξέρνπλ αληίζηνηρεο 

ππεξεζίεο/πξντόληα; 
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32. πκκεηέρεη ε Κνηλ..Δπ. ζαο σο κέινο ζε θάπνην δίθηπν Κνηλ..Δπ.; 

      Ναη           Όρη         Τπάξρεη πξφζεζε    

 

  

33. Έρεηε αλαπηύμεη ζπλεξγαζία κε άιινπο νξγαληζκνύο ή θαη 

επηρεηξήζεηο ηεο Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο;  

      Ναη           Όρη    

 

 

 

34. Αλ λαη, αλαθέξεηε ηε κνξθή ηνπ νξγαληζκνύ/επηρείξεζεο (ΑΜΚΔ, 

Μ.Κ.Ο. θ.α.) θαη ην ιόγν ηεο ζπλεξγαζίαο. 

 

 

 

35. Τπάξρεη ή ππήξμε ζπλεξγαζία/ππνζηήξημε ηεο Κνηλ..Δπ. κε θνξείο 

ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο;  

      Ναη           Όρη    

 

 

36. Αλ λαη, πεξηγξάςηε ηε κνξθή ζπλεξγαζίαο/ππνζηήξημεο θαη ηα νθέιε 

(εθόζνλ ππήξμαλ) γηα ηελ Κνηλ..Δπ.  

 

 

 

37. ε πνην βαζκό θξίλεηε όηη ζα κπνξνύζε λα ππνζηεξηρζεί ε ιεηηνπξγία 

ησλ Κνηλ..Δπ. κε ηελ αλάπηπμε, από ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, 

πξαθηηθώλ/ πξσηνβνπιηώλ ζηνπο παξαθάησ ηνκείο:  
(Παξαθαινχκε, βαζκνινγήζηε απφ 1 έσο 7. Όπνπ: 1 = ΚΑΘΟΛΟΤ θαη ην 7 = ΑΠΟΛΤΣΑ) 

 

Παξάγνληεο 
Καζόινπ Απόιπηα 

1 2 3 4 5 6 7 

Πιεξνθφξεζε/ζπκβνπιεπηηθή ζε ζέκαηα 

θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο (π.ρ. 

ππεξεζίεο κηαο ζηάζεο (one stop shop), θ.α.) 

       

Γεκηνπξγία ζεξκνθνηηίδαο γηα θνηλσληθνχο 

επηρεηξεκαηίεο 

       

Γηάζεζε πξνο αμηνπνίεζε αλελεξγψλ πιηθψλ 

πφξσλ (π.ρ. αλαμηνπνίεηα δεκνηηθά θηίξηα, 

δεκνηηθά αγξνηεκάρηα, θ.α.)  

       

Αλάπηπμε ζπλεξγαηηθψλ  ζρεκάησλ (π.ρ. γηα 

αμηνπνίεζε ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ελέξγεηαο, 

δηνξγάλσζε πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ, 

δηαρείξηζε απνξξηκκάησλ θαη αλαθχθισζεο, 

θ.α.) 

       

πλεξγαζία ζην πιαίζην πινπνίεζεο 

πξνγξακκάησλ πξνζηαηεπφκελεο 

απαζρφιεζεο (αξ. 20 Ν.4412/16) 

       

Πξνψζεζε ηεο δηθηχσζεο ησλ Κνηλ..Δπ. ζε 

ηνπηθφ επίπεδν 
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Πξνηίκεζε ησλ Κνηλ..Δπ. θαηά 

πξνηεξαηφηεηα ζηε ζχλαςε ζπκβάζεσλ 

αλάζεζεο εξγαζηψλ ή πξνκήζεηαο πιηθψλ 

       

πλεξγαζία κε ζηφρν ηελ παξνρή θνηλσληθψλ 

ππεξεζηψλ κε ρακειφηεξν θφζηνο 

       

Δλεκέξσζε ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο γηα ην ξφιν 

ησλ θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ 

       

χλδεζε ησλ Κνηλ..Δπ. κε ηηο ζπκβαηηθέο 

επηρεηξήζεηο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο ζην 

πιαίζην δξάζεσλ Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο 

Δπζχλεο (ησλ ζπκβαηηθψλ επηρεηξήζεσλ) 

       

Πξνψζεζε ησλ Κνηλ..Δπ. κέζσ π.ρ. 

δξάζεσλ/εθδειψζεσλ, παξνπζίαζή ηνπο ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ, θ.α. 

       

Καηαγξαθή ησλ αλαγθψλ θαη ελεκέξσζε ησλ 

Κνηλ..Δπ. πξνο δηεχξπλζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπο 

       

Άιιν (παξαθαινχκε πξνζδηνξίζηε)        

 

38. ε πνην βαζκό ζεσξείηε όηη ηα παξαθάησ απνηεινύλ εκπόδηα γηα ηελ αλάπηπμε 

ησλ Κνηλ..Δπ.; (Παξαθαινχκε, βαζκνινγήζηε απφ 1 έσο 7. Όπνπ: 1 = ΚΑΘΟΛΟΤ θαη ην 7 = 

ΑΠΟΛΤΣΑ) 

Παξάγνληεο Καζόινπ Απόιπηα 

1 2 3 4 5 6 7 

Διιηπήο ζηήξημε απφ ηελ θεληξηθή Γεκφζηα 

Γηνίθεζε 

       

Διιηπήο ζηήξημε απφ ηελ Σνπηθή 

Απηνδηνίθεζε 

       

Έιιεηςε νηθνλνκηθψλ πφξσλ        

Σν ζεζκηθφ πιαίζην θνξνιφγεζεο        

Αζηαζέο λνκηθφ πιαίζην        

Έιιεηςε ππνζηεξηθηηθνχ κεραληζκνχ (π.ρ. 

ζεξκνθνηηίδα, θεληξηθνί θαη πεξηθεξεηαθνί 

κεραληζκνί ζηήξημεο, θ.α.) 

       

Αλεπαξθείο ρξεκαηνδνηηθνί κεραληζκνί ηεο 

Δ.Δ. 

       

Απνπζία ρξεκαηνπηζησηηθψλ δνκψλ 

θνηλσληθήο νηθνλνκίαο (π.ρ. εζηθέο ηξάπεδεο, 
κηθξνρξεκαηνδνηήζεηο, θ.α.) 

       

Διιηπήο επηκφξθσζε ησλ κειψλ        

Διιηπήο ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ γηα ην 
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πιαίζην ιεηηνπξγίαο ησλ Κνηλ..Δπ. 

Έιιεηςε εκπηζηνζχλεο/δπζπηζηία ησλ πνιηηψλ 

φζνλ αθνξά ζηνπο ζθνπνχο ιεηηνπξγίαο ησλ 

Κνηλ..Δπ. 

       

Διιηπήο δηθηχσζε κεηαμχ ησλ Κνηλ..Δπ.        

Έιιεηςε εηδηθεπκέλσλ επαγγεικαηηψλ 

(ινγηζηέο, δηθεγφξνη, θ.α.) ζε ζέκαηα 

Κνηλ..Δπ. γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο ιεηηνπξγίαο 

ηνπο. 

       

Άιιν (παξαθαινχκε πξνζδηνξίζηε)        
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II. ΠΗΓΔ ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟΤ 

 

ΔΡΩΣΗΔΙ ΤΓΓΡΑΦΔΑ 

Μέξνο Α (1-5) • Glaveli & Geormas, 2016 

 
Μέξνο Β (6-22) 

Μέξνο Γ (23-31) • Glaveli & Geormas, 2016 

• Ivana Kraftova et al., Japan Social Innovation Journal, Vol. 5, No. 

1, 2015 

• Laurie Mook, Andrea Chan, Dan Kershaw, 2015 

• Carlo Borzaga and Ermanno Tortia, 2008 

Μέξνο Γ (32-38) • Glaveli & Geormas, 2016 

• Peter Jenner, School of Business Faculty of Arts, Business and 

Law  University of the Sunshine Coast, Australia, 2016  

• Alexopoulos et al., 2015 

• Mary Duniam and Associate Professor Robyn Eversole, Institute 

for Regional Development, University of Tasmania, in partnership 

with the Australian Centre of Excellence in Local Government, 

2013 

• Sophie Hostick-Boakye and Mandeep Hothi, The Young 

Foundation, 2011 
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III.  ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΓΔΤΣΔΡΟΓΔΝΟΤ ΔΡΔΤΝΑ 

 

 

 Γξάζεηο ησλ Δπηρεηξεζηαθώλ Πξνγξακκάησλ ησλ 13 Πεξηθεξεηώλ ηεο 

ρώξαο γηα ηελ Κνηλσληθή Δπηρεηξεκαηηθόηεηα  

 

1. Πεξηθεξεηαθό Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα (Π.Δ.Π.) Θεζζαιίαο: 

Δλδεηθηηθέο δξάζεηο:  

• Δλίζρπζε επελδχζεσλ ζε ππνδνκέο γηα ζηήξημε θνηλσληθψλ 

επηρεηξήζεσλ θαη δξάζεηο ηνπηθήο αλάπηπμεο κε πξσηνβνπιία 

θνηλνηήησλ ζε νηθηζηηθέο θαη αγξνηηθέο πεξηνρέο. 

• Λεηηνπξγία Πεξηθεξεηαθνχ Μεραληζκνχ Τπνζηήξημεο ηεο αλάπηπμεο 

θαη πξνψζεζεο ησλ Κνηλσληθψλ πλεηαηξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ 

(Κνηλ..Δπ.) θαη επξχηεξα πξσηνβνπιηψλ ηεο Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο 

• Δλίζρπζε Δπηρεηξήζεσλ Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο (start up) 

2. Π.Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο - Θξάθεο:  

Αλάπηπμε Αλζξψπηλσλ Πφξσλ θαη Κνηλσληθή πλνρή  

• Γεκηνπξγία θαη ζηήξημε ηεο ιεηηνπξγίαο θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ. 

3. Π.Δ.Π. Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο 

Πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο – ΔΣΠΑ:  

• Ίδξπζε θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ. 

• Δλίζρπζε ησλ επελδχζεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο 

γηα ηελ παξαγσγή αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ 

Γηα ηελ πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο: 

• Δλεκέξσζε, θηλεηνπνίεζε, ππνζηήξημε γηα ηελ αλάπηπμε ηεο 

θνηλσληθήο νηθνλνκίαο θαη ησλ θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ / κεηαθνξά 

θαιψλ πξαθηηθψλ. 

• Γξάζεηο δηθηχσζεο Δπηρεηξήζεσλ Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο. 

• Δλίζρπζε πθηζηάκελσλ θαη δεκηνπξγία λέσλ ΚΟΗ..Π.Δ. (π.ρ. γηα 

πξνψζεζε ηεο Φπρηθήο Τγείαο). 

4. Π.Δ.Π. Γπηηθήο Μαθεδνλίαο  

Πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο θαη θάζε 

δηάθξηζεο (ΔΚΣ):  
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• Γξάζεηο νηθνλνκηθήο ππνζηήξημεο επάισησλ νκάδσλ γηα ηε δεκηνπξγία 

θαη ιεηηνπξγία θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ». 

5. Π.Δ.Π. Ινλίσλ Νήζσλ 

Πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο – ΔΚΣ: 

• Οινθιεξσκέλεο παξεκβάζεηο πξνψζεζεο ηεο θνηλσληθήο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο κε έκθαζε ζηνπο ηνκείο θξνληίδαο θαη 

πεξηβαιινληηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ πφξσλ. 

6. Π.Δ.Π. Ηπείξνπ:  

Πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο θαη θάζε 

δηάθξηζεο: 

• Αλάπηπμε ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο θαη θνηλσληθήο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζε Πεξηθεξεηαθφ επίπεδν. 

7. Π.Δ.Π. ηεξεάο Διιάδαο:  

Πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο – ΔΚΣ 

• Γξάζεηο ελεκέξσζεο θαη θηλεηνπνίεζεο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο 

θνηλσληθήο νηθνλνκίαο. 

• Δλίζρπζε πθηζηάκελσλ θαη δεκηνπξγία λέσλ θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ, 

φισλ ησλ κνξθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην εζληθφ ζεζκηθφ πιαίζην ηεο 

θνηλσληθήο νηθνλνκίαο θαη εγγξάθνληαη ζην κεηξψν Κνηλσληθήο 

Οηθνλνκίαο. 

• Λεηηνπξγία Πεξηθεξεηαθνχ Μεραληζκνχ ηήξημεο ησλ ΚΟΗΝΔΠ θαη 

ησλ θνξέσλ ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο. 

8. Π.Δ.Π. Αηηηθήο:  

ηφρνο:  

• Αλάπηπμε επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θνηλσληθήο 

νηθνλνκίαο. 

Δλδεηθηηθέο Γξάζεηο: 

Δλίζρπζε ηεο έξεπλαο, ηεο ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο θαη ηεο θαηλνηνκίαο 

• Αλάπηπμε «ζεξκνθνηηίδσλ», «start-ups», κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε λέσλ 

θαηλνηφκσλ επηρεηξήζεσλ ή πξντφλησλ. 
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• Αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ζε ηνκείο πνπ ζπλδένληαη κε 

ηελ θνηλσληθή θαηλνηνκία, κε ζηφρν ηελ έληαμε ζηελ εξγαζία ησλ 

εππαζψλ θνηλσληθψλ νκάδσλ. 

Βειηίσζε ηεο πξφζβαζεο, ηεο ρξήζεο θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ ηερλνινγηψλ ησλ 

πιεξνθνξηψλ θαη ησλ επηθνηλσληψλ 

• Αλάπηπμε πζηεκάησλ θαη Δθαξκνγψλ ΣΠΔ γηα: ελίζρπζε ηεο 

Κνηλσληθήο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο, παξνρή ππεξεζηψλ θνηλσληθήο 

πξφλνηαο - θνηλσληθήο θξνληίδαο θαη ηεο ηζφηηκεο πξφζβαζεο ζε θνξείο 

παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο, παξνρή ππεξεζηψλ ζε ΑκεΑ, παξνρή 

ππεξεζηψλ έληαμεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο, θ.ν.θ. 

Πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο – ΔΚΣ  

• Δλίζρπζε Δπηρεηξήζεσλ Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο  (ηχπνπ start up), φπσο 

πξνβιέπνληαη απφ ην εθάζηνηε ζεζκηθφ πιαίζην. 

9. Π.Δ.Π. Γπηηθήο Διιάδαο  

Δλίζρπζε ηεο έξεπλαο, ηεο ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο θαη ηεο θαηλνηνκίαο  

• Πξναγσγή επηρεηξεκαηηθψλ επελδχζεσλ ζηελ έξεπλα θαη θαηλνηνκία, 

αλάπηπμε δεζκψλ θαη ζπλεξγεηψλ κεηαμχ επηρεηξήζεσλ, θέληξσλ 

έξεπλαο θαη αλάπηπμεο θαη ηνπ ηνκέα ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, 

ηδίσο κέζσ ηεο πξναγσγήο επελδχζεσλ ζηελ αλάπηπμε πξντφλησλ θαη 

ππεξεζηψλ, ζηε κεηαθνξά ηερλνινγίαο, ζηελ θνηλσληθή θαηλνηνκία, 

ζηελ νηθνινγηθή θαηλνηνκία, ζηηο εθαξκνγέο παξνρήο δεκφζησλ 

ππεξεζηψλ, ζηελ ελζάξξπλζε ηεο δήηεζεο, ζηε δηθηχσζε, ζηα 

ζπκπιέγκαηα θνξέσλ θαη ζηελ αλνηρηή θαηλνηνκία κέζσ επθπνχο 

εμεηδίθεπζεο, θαζψο θαη ζηήξημε ηεο ηερλνινγηθήο θαη εθαξκνζκέλεο 

έξεπλαο, δνθηκαζηηθψλ δξάζεσλ, ελεξγεηψλ έγθαηξεο επηθχξσζεο 

πξντφλησλ, πξνεγκέλσλ ηθαλνηήησλ παξαγσγήο θαη πξψηεο παξαγσγήο, 

εηδηθά ζε βαζηθέο ηερλνινγίεο, θαη δηάδνζε ησλ ηερλνινγηψλ γεληθήο 

εθαξκνγήο.  

Πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο θαη θάζε 

δηάθξηζεο  
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• Πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηεο επαγγεικαηηθήο 

ελζσκάησζεο ζε θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο θαη ηελ θνηλσληθή θαη 

αιιειέγγπν νηθνλνκία ψζηε λα δηεπθνιπλζεί ε πξφζβαζε ζηελ 

απαζρφιεζε. 

10. Π.Δ.Π. Πεινπνλλήζνπ:  

Πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο θαη θάζε 

δηάθξηζεο – ΔΚΣ  

• Δπαηζζεηνπνίεζε, ελεκέξσζε θαη θαηάξηηζε ζε ζέκαηα θνηλσληθήο 

νηθνλνκίαο. 

• Δλίζρπζε ηεο απαζρφιεζεο θνηλσληθά εππαζψλ νκάδσλ ζε θνηλσληθέο 

επηρεηξήζεηο. 

• Γξάζεηο δηθηχσζεο επηρεηξήζεσλ θνηλσληθήο νηθνλνκίαο. 

Πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο θαη θάζε 

δηάθξηζεο – ΔΣΠΑ  

• Δλίζρπζε επελδχζεσλ ζε ππνδνκέο γηα ίδξπζε θνηλσληθψλ 

επηρεηξήζεσλ. 

• Δλίζρπζε ηεο παξνρήο ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ππνζηήξημεο γηα 

ίδξπζε θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ 

11. Π.Δ.Π. Βνξείνπ Αηγαίνπ  

Πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο θαη θάζε 

δηάθξηζεο (ΔΚΣ)  

• Δπαηζζεηνπνίεζε, ελεκέξσζε θαη θαηάξηηζε ζε ζέκαηα θνηλσληθήο 

νηθνλνκίαο. 

• Δλίζρπζε ηεο απαζρφιεζεο θνηλσληθά εππαζψλ νκάδσλ ζε θνηλσληθέο 

επηρεηξήζεηο.  

• Γξάζεηο δηθηχσζεο επηρεηξήζεσλ θνηλσληθήο νηθνλνκίαο. 

• Αλάπηπμε ζεξκνθνηηίδαο Κνηλσληθψλ Δπηρεηξήζεσλ. 

• Γξάζεηο θνηλσληθήο θαηλνηνκίαο 

Πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο θαη θάζε 

δηάθξηζεο (ΔΣΠΑ)  
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• Δλίζρπζε επελδχζεσλ ζε ππνδνκέο γηα ίδξπζε θνηλσληθψλ 

επηρεηξήζεσλ. 

• Δλίζρπζε ηεο παξνρήο ππνζηεξηθηηθψλ ππεξεζηψλ γηα ίδξπζε θαη 

αξρηθή ιεηηνπξγία θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ 

12. Π.Δ.Π. Κξήηεο:  

Πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο – ΔΚΣ  

• Δλίζρπζε Δπηρεηξήζεσλ Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο (start up). 

• Γξάζεηο εθθφιαςεο πξσηνβνπιηψλ Κνηλσληθήο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο. 

• Γηθηχσζε επηρεηξήζεσλ Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο (social clustering) 

• Δλίζρπζε πθηζηάκελσλ θαη δεκηνπξγία λέσλ θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ. 

• Αλάπηπμε ζεξκνθνηηίδσλ θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ. 

• Καηάξηηζε ζηειερψλ θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ 

13. Π.Δ.Π. Ννηίνπ Αηγαίνπ:  

Πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο – ΔΣΠΑ 

• Δλίζρπζε ηεο θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο 

 Πξνβιεπόκελεο Γξάζεηο Δπηρεηξεζηαθνύ ρεδηαζκνύ 2015-19 ηνπ Γήκνπ 

Βόινπ: 

Άμνλαο 3: Σνπηθή Οηθνλνκία – Απαζρφιεζε 

Μέηξν 3.1: Σνπηθή Οηθνλνκηθή Αλάπηπμε 

ηφρνο 3.1.2: Δλίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο κεηαπνηεηηθψλ θαη εκπνξηθψλ 

επηρεηξήζεσλ θαη ξχζκηζε ζεκάησλ εκπνξηθψλ θαη άιισλ δξαζηεξηνηήησλ 

• Γξάζε 3.1.2.4: Μειέηε θαη πξνηάζεηο γηα ηηο πξννπηηθέο ηεο 

Κνηλωληθήο Οηθνλνκίαο ζην Γήκν Βόινπ  

 

 

 

 

 



 

117 

 

IV. ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΜΔΣΡΗΗ ΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΞΙΑ 

 

 

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΔ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΚΑΙ ΥΔΣΙΚΑ ΜΟΝΣΔΛΑ ΜΔΣΡΗΗ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΞΙΑ (Cecilia Grieco, 2015) 
 

Δπηθξαηνύζα 

απάληεζε 

 

Οκάδα πκπεξηιακβαλόκελα κνληέια 

A Qualitative 

screening (QS) 

Atkisson compass assessment for investors  

BoP impact assessment framework 

Cooperatives performance indicators—CESPI 

Fit for purpose 

European foundation for quality management 

Logic model builder 

Prove it! 

Social IMPact measurement for local economies (SIMPLE) 

Volunteering impact assessment toolkit 

The values based checklist for social firms 

Assessment and improvement indicators 

Charity analysis framework 

Echoing green mid-year and year-end report 

Progress out of poverty index (PPI) 

SCALERS 

Wallace assessment tool 

TBL scorecard 

Ongoing assessment of social impacts—OASIS 

Public value scorecard 

Social compatibility analysis 

Social return assessment 

Wellventure monitor 

Social enterprise mark 

Wellbeing measure 

Family of measures 

SIM tool survey 

B  Management 

(MG) 

(MG) Eco-mapping  

EMAS 

Investors in people 

Quality first 

The big picture 

Cradle to cradle certification 

Trucost 

The B impact rating system 

Toolbox for analyzing sustainable ventures in developing countries 

Socio-economic assessment toolbox 

Community impact mapping 

Outcome star 

C3 perform 

Customer service excellence 

C Holistic 

complex (HC) 

AA1000  

GRI sustainability reporting framework 

Measuring impact framework 

Millennium development goal scan 

Practical quality assurance system for small organizations 

SOCIAL 

Social investment risk assessment 
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Social accounting and audit 

Third sector performance dashboard 

Impact reporting and investment standard  

GIIRS 

Social enterprise balanced scorecard  

HIP (human impact + profit) scorecard 

Methodology for impact analysis and assessment 

Success measures data system 

Acumen scorecard 

Charity assessment method of performance 

Participatory impact assessment 

Star social firm 

COSA methodology 

D Simple social 

Quantitative 

(SSQ) 

SOUL (soft outcomes universal learning)  

Record 

Best available charitable option (BACO) 

Local multiplier 3 

Social return on investment—SROI 

MicroRate 

Movement above the U.S. $1 a day threshold 

Pulse—portfolio data management system 

Expected return 

The FINCA client assessment tool 

Social value metrics 

Social rating 

Social performance indicators 

Cost per impact 

Social footprint 

Stakeholder value added 

Business ethic excellence model 

Πεγή: Cecilia Grieco, 2015 
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