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Επιτελική Σύνοψη 3.3.3 Εκπόνηση τομεακών ερευνών σχετικά με την 
ζήτηση προϊόντων και υπηρεσιών.    

Στο παραδοτέο 3.3.3 «Εκπόνηση τομεακών ερευνών σχετικά με τη ζήτηση προϊόντων και 

υπηρεσιών» παρουσιάζονται με σαφή και δομημένο τρόπο το οικοσύστημα των 

Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα, τα μοντέλα 

επιχειρηματικότητας και στη συνέχεια μια κλαδική ανάλυση και αποτύπωση στην 

Ελλάδα.  Αναλυτικότερα :  

Αρχικά παρουσιάζεται μια εκτεταμένη αναφορά για την κοινωνική οικονομία τόσο σε 

εθνικό όσο και σε διεθνές περιβάλλον, επιχειρείται ένας εννοιολογικός προσδιορισμός 

και συγκεντρώνονται οι επίσημες ορολογίες και ορισμοί για την κοινωνική οικονομία, με 

έμφαση και στη χρηματοδότηση των ΚΟΙΝΣΕΠ.   

Ακολούθως, παρουσιάζονται τα βασικότερα μοντέλα κοινωνικών επιχειρήσεων στον 

Ευρωπαϊκό χώρο και στη συνέχεια αναφέρονται τα επιχειρηματικά μοντέλα των 

κοινωνικών επιχειρήσεων με βάση τα όσα στοιχεία είναι διαθέσιμα στην ακαδημαϊκή 

βιβλιογραφία.  Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στον προσδιορισμό της κοινωνικής αξίας και 

αναφέρονται καθιερωμένα μοντέλα κοινωνικής επιχειρηματικότητας.  Προσδιορίζονται 

επίσης οι βασικοί συντελεστές της κοινωνικής επιχειρηματικότητας όπως βασικοί πόροι, 

δραστηριότητες, πηγές εσόδων, συνεργασίες και διάρθρωση του κόστους.  

Το παραδοτέο ολοκληρώνεται με μια εκτεταμένη κλαδική ανάλυση της κοινωνικής 

οικονομίας ανά κλάδο, οικονομική δραστηριότητα και κοινωνικά χαρακτηριστικά τόσο 

για το εθνικό επίπεδο όσο και για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.  

Η παρούσα κλαδική ανάλυση ολοκληρώνεται με συγκριτικά στοιχεία και ερμηνείες ανά 

κλάδο, ανά αντικείμενο εργασιών και ανά αριθμό εργαζομένων.  

Τα ανωτέρω στοιχεία του παραδοτέου, μπορούν να αξιοποιηθούν και ως δεδομένα για 

μια στρατηγική στις κοινωνικές επιχειρήσεις στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.  

 

 


