
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cross border Action Plan for the Development 

and Operation of an Executive Mechanism for 

the Support and Promotion of Social 

Entrepreneurship in the context of the Social 

Economy and Social Innovation 

 
 
 
Deliverable 3.3.1 :Analytical Study of the Current 

Situation 

 

 



 

 

 

 

Επιτελική Σύνοψη 3.3.1 Αναλυτική Μελέτη Υφιστάμενης Κατάστασης  

 

Στο παραδοτέο «3.3.1 Αναλυτική Μελέτη Υφιστάμενης Κατάστασης» γίνεται μια 

εκτενέστατη αποτύπωση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας σε γενικό επίπεδο Χώρας 

και σε ειδικό επίπεδο Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.   

Η μεθοδολογία μελέτης αναπτύχθηκε σε τρία επίπεδα : επίπεδο στατιστικής 

επεξεργασίας υφιστάμενων δεδομένων από διάφορες πηγές (ΕΛΣΤΑΤ, ΟΟΣΑ, 

Κυβερνητικούς φορείς) ως δευτερογενής ανάλυση, επίπεδο μελέτης πεδίου με την 

δημιουργία, συλλογή και επεξεργασία ερωτηματολογίων (πρωτογενή έρευνα)  και 

επικουρικά κοινωνιολογική και νομοτεχνική μελέτη. 

Αρχικώς προσδιορίσθηκε το κοινωνικό και οικονομικό αποτύπωμα της Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας τόσο σε επίπεδο Ελλάδας όσο και σε επίπεδο Περιφερειών στην 

ΕΕ, με επιλεγμένους δείκτες όπως δημογραφικά στοιχεία, οικονομικά στοιχεία, στοιχεία 

απασχόλησης – ανεργίας, κοινωνικοί και περιβαλλοντικοί δείκτες καθώς και δείκτες 

εισοδήματος και φτώχειας.  

Στη συνέχεια αποτυπώθηκαν οι κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις στη Περιφέρεια 

με τη δημιουργία δεικτών ΚΟΙΝΣΕΠ ανά πληθυσμό, αριθμό ανέργων και ΑΕΠ.   

Η έρευνα πεδίου αναπτύχθηκε με ερωτηματολόγιο, με την εφαρμογή γνωστών και κοινά 

αποδεκτών μεθοδολογιών έρευνας, ώστε να μπορούν να εξαχθούν τόσο ποσοτικά όσο 

και ποιοτικά αποτελέσματα.  

Από όλα τα ανωτέρω, παρέχονται ασφαλείς πληροφορίες και αναδεικνύονται σημαντικά 

συμπεράσματα και παράγεται πρωτογενής πληροφορία.  

Ως η δεύτερη πληθυσμιακά περιφέρεια της Ελλάδας (17,45% του πληθυσμού : 1.880.120 

κάτοικοι) η στατική αποτύπωσή της αποδεικνύει την αναλογία του μεγέθους της ως προς 

το τοπικό ΑΕΠ ενώ η δυναμική ανάλυση του ΑΕΠ της ακολουθεί αυτό της Αττικής με 

σαφείς τάσεις σύγκλισης συνολικά, αλλά ενδοπεριφερειακά εμφανίζονται  

ανισοκατανομές και αποκλίσεις μεταξύ των περιφερειακών ενοτήτων και το τελικό 

αποτέλεσμα το διαμορφώνει το αυξημένο εισόδημα της τουριστικής Π.Ε. Χαλκιδικής που 

συμπαρασύρει στατιστικά προς τα πάνω όλη τη Περιφέρεια.  

Το πλήθος των ΚΟΙΝΣΕΠ της Περιφέρειας ανέρχεται σε 147 σύμφωνα με την δευτερογενή 

ανάλυση στοιχείων και τη συλλογή δεδομένων από διάφορες πηγές, επί συνόλου 1.104 

που ανισοκατανέμονται εντός των περιφερειακών ενοτήτων με μέγιστη απόδοση 



ΚΟΙΝΣΕΠ ανά δισεκατομμύριο ευρώ ΑΕΠ 7,44 (ΠΕ Θεσαλλονίκης), 6,60 (ΠΕ Σερρών), 4,88 

(ΠΕ Χαλκιδικής), 4,48 (ΠΕ Ημαθίας), 4,37 (ΠΕ Κιλκίς), 2,11 (ΠΕ Πιερίας)  και 1,29 (ΠΕ 

Πέλλας) .  

Όσο αφορά την έρευνα πεδίου διαπιστώθηκε μεγάλη δυσκολία ψηφιακής επικοινωνίας 

(ψηφιακό χάσμα) και έλλειμμα ΤΠΕ  που συντείνει  προφανώς στο περιορισμό τωνς 

αναπτυξιακές προοπτικές των ΚΟΙΝΕΣΕΠ, την εξωστρέφεια και την αξιοποίηση των 

δικτυακών και διαδικτυακών εφαρμογών παρά το γεγονός ότι η πλειοψηφία των 

συμμετεχόντων είναι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.  

Επίσης κάποια ενδεικτικά συμπεράσματα είναι : (α) υπάρχει έλλειψη 

επιχειρηματικότητας και μεγάλη ανάγκη υποστήριξης σε διαδικασίες, οργανωσιακά και 

διαδικαστικά θέματα, (β) στις συναλλαγές τους με την Διοίκηση τη χειρότερη εντύπωση 

έχουν για τους Δήμους και τη καλύτερη εντύπωση για τα ασφαλιστικά ταμεία, (γ) οι 

επιχειρήσεις είναι σχεδόν αποκλεισμένες από το τραπεζικό σύστημα για 

χρηματοδοτήσεις.  

Τέλος, το κοινωνικό και οικονομικό αποτύπωμα των ΚΟΙΝΣΕΠ και της Κοινωνικής και 

Αλληλέγγυας οικονομίας στην Ελλάδα είναι αναλογικά πολύ μικρό σε σχέση με άλλες 

χώρες κράτη-μέλη της ΕΕ που έχουν αναπτύξει εξαιρετικά τον συγκεκριμένο τομέα.  

 


