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Evaluation methodology and appraisal model of successful cases for 
social enterprises  
 

In the social sciences in order to collect structural data the questionnaire tool is 
widely used. Especially through forms and data collection software platforms 
(CATI/CAWI) has excellent quantitative and qualitative features.  

For our research in area of social economy and social companies we have additional 
problem for data collection because there are no reliable primary data from public 
authorities or are not updated over time.  

We chose a digital questionnaire which contains all the parameters for reliable data 
collection and processing capacity to extract safe conclusions.  

The questionnaire includes 22 questions clearly formulated by using specific options 
for answers (YES/NO, multiple choices and 6-stages “Likert” selection scale.  

In order to evaluate and validate the questionnaire we chose two basic and 
commonly accepted methodologies: the traditional four-level model by Donald 
Kirkpatrick (Reactions, Learning, Behavior, Results) and complementary the CIPP 
model (Context, Input, Process, Products).  In this way, the evaluation cycle is fully 
covered by results and parameters of success factors for social enterprises.  
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Συλλογή δεδομένων – ερωτηματολόγιο   
 

Στις κοινωνικές επιστήμες η διεξαγωγή έρευνας πεδίου είναι ο πλέον αποδεκτός και 
αποτελεσματικός τρόπος για την συστηματική συλλογή δεδομένων. Ειδικά για το 
πεδίο των επιχειρήσεων ΚΟΙΝΣΕΠ / ΚΑΛΟ όπου οι πρωτογενείς ή δευτερογενείς 
πηγές δεδομένων δεν παρέχουν τα στοιχεία στην αναγκαία πληρότητα και ακρίβεια. 
Οι τρεις από τις πλέον γνωστές και διεθνώς εφαρμοσμένες τεχνικές είναι συλλογής 
δεδομένων είναι :  

1. Η παρατήρηση  
2. Η συνέντευξη και  
3. Το ερωτηματολόγιο.  

Για τη συλλογή δεδομένων στο συγκεκριμένο πεδίο, για τη συλλογή δεδομένων 
ακολουθείται η τεχνική του ερωτηματολογίου με διάχυση με ηλεκτρονικό τρόπο, 
διότι θεωρείται ότι είναι η πλέον γρήγορη, με ανεκτό και περιορισμένο κόστος, 
μπορεί να καλύψει ένα μεγάλο ποσοστό των ενδιαφερόμενων προς έρευνα φορέων 
και παρέχεται η δυνατότητα της συλλογής δεδομένων με τυποποιημένο τρόπο ώστε 
να μπορούν να εξαχθούν συμπεράσματα με δευτεροβάθμια ανάλυση των 
δεδομένων (απαντήσεων) αλλά και να παρέχεται η δυνατότητα της εξακρίβωσης 
της ποιότητας της έρευνας.  Συμπληρωματικά αλλά σημαντικά πλεονεκτήματα της 
επιλογής της τεχνικής του ερωτηματολογίου είναι ότι ο ερωτώμενος μπορεί να 
εκφραστεί ελεύθερα και απερίσπαστα, ο ερευνητής δεν επηρεάζει τις απαντήσεις.  

Για την δημιουργία της έρευνας με ερωτηματολόγιο, έχουν ακολουθηθεί σχεδόν το 
σύνολο των αποδεκτών τεχνικών, κατευθυντήριων γραμμών και επιστημονικών 
επισημάνσεων. Έτσι δομήθηκε ένα αναλυτικό ερωτηματολόγιο το οποίο έχει τα 
ακόλουθα χαρακτηριστικά :  

 Πληρότητα : το ερωτηματολόγιο θεωρείται ότι είναι πλήρες ως προς το 
σκοπό της έρευνας, αποφεύγοντας την επανάληψη ερωτήσεων από άλλο 
ερωτηματολόγιο του ίδιου προγράμματος, ενώ όπου χρησιμοποιείται 
γίνεται για λόγους επαλήθευσης και ελέγχου.   

 Συνοχή : το ερωτηματολόγιο διαθέτει συνοχή ως προς τις ερωτήσεις με 
οργανική σύνδεση μεταξύ τους με την εξής λογική σειρά : γενικά –ειδικά, 
εύκολα – δύσκολα, απρόσωπα – προσωπικά.  

 Σαφήνεια : διατυπώνονται ερωτήσεις χωρίς πολύπλοκες εκφράσεις, με 
εγγύτητα στον ερωτώμενο, χωρίς την ανάγκη απάντησης με αναδρομή στο 
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παρελθόν. Επίσης δεν περιέχουν σπάνιους ή εξεζητημένους  όρους, 
ιδιωματισμούς ή δύσκολες εκφράσεις.   

 Προστασία προσωπικών δεδομένων : το ερωτηματολόγιο δεν περιλαμβάνει 
ερωτήσεις που αφορούν προσωπικά δεδομένα, όπου απαιτούνται στοιχεία 
αυτά είναι τα αναγκαία ελάχιστα και περιορισμένα (πχ για ημερομηνίες 
χρησιμοποιείται μόνο μήνας και έτος), δεν περιλαμβάνει ερωτήσεις 
προσωπικών πεποιθήσεων και διαπνέεται από σεβασμό στη προσωπικότητα 
των ερωτώμενων.  

 Ξεκάθαροι στόχοι : το ερωτηματολόγιο αφορά το συγκεκριμένο πεδίο 
έρευνας για την απόδοση των ΚΟΙΝΣΕΠ / ΚΑΛΟ χωρίς να υπάρχουν 
ερωτήσεις που δεν αφορούν την συγκεκριμένη έρευνα.  

 Μεικτός σχεδιασμός με ανοικτού και κλειστού τύπου ερωτήσεις ώστε να 
υπάρχει η δυνατότητα μεγαλύτερου εύρους συλλογής δεδομένων ή 
συμπληρωματικών πληροφοριών που μπορεί να αναδεικνύουν ένα 
σημαντικό θέμα. Στις κλειστού τύπου ερωτήσεις γίνεται χρήση των 
διχοτομικών ερωτήσεων (ΝΑΙ/ΟΧΙ), 6-βάθμια κλίμακα τύπου Likert ή ακόμα 
και πολλαπλών επιλογών.  

Δυο ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που έχουν προσεχθεί για την ανάπτυξη του 
ερωτηματολογίου είναι η στάθμιση και η εγκυρότητα. Τα προηγούμενα 
εξασφαλίζουν στο μέγιστο τεχνικό βαθμό την αξιοπιστία αλλά και τη δυνατότητα 
αξιολόγησης των απαντήσεων για την εξαγωγή ασφαλών και ποιοτικών 
συμπερασμάτων.  

Όσο αφορά τη στάθμιση :  

 Υπάρχει σαφής διασύνδεση με προηγούμενο ερωτηματολόγιο του ίδιου 
προγράμματος για λόγους ελέγχου απαντήσεων και συνάφειας αλλά όχι σε 
εκτεταμένο βαθμό ώστε να μην δημιουργείται η αίσθηση της επανάληψης,  

 Η διατύπωση του ερωτηματολογίου είναι στη μητρική γλώσσα των 
ερωτώμενων (Ελληνικά) ώστε να είναι άμεσα κατανοητό το περιεχόμενο.  

 Ενσωματώνεται η πολιτισμική προσαρμογή ώστε να μη θίγονται αξίες  
 Δύναται να εφαρμοστεί αρχικά σε περιορισμένο αριθμό ερωτώμενων ώστε 

μετά τις πρώτες απαντήσεις / ανταποκρίσεις να λάβουν χώρα διορθώσεις ή 
και επαναδιατυπώσεις. Το συγκεκριμένο στοιχείο θεωρείται εξαιρετικά 
απίθανο λόγω του αντικειμένου της έρευνας.  

Όσο αφορά την εγκυρότητα :  
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 Εφαρμόζεται η εγκυρότητα περιεχομένου (content validity) αφού έχει γίνει 
προαξιολόγηση και επιλογή των ερωτήσεων με βάση τη συγκεκριμένη 
στοχοθεσία της έρευνας, ενώ όλες οι ερωτήσεις χαρακτηρίζονται ως 
«απαραίτητες» ώστε να μην υπάρχει δυνατότητα των μερικών απαντήσεων 
ή των ερωτήσεων χωρίς απάντηση.  

 Εφαρμόζεται η εγκυρότητα της εννοιολογικής κατασκευής, αν και ως ένα 
βαθμό είναι υποκειμενική εντούτοις υπάρχει η δυνατότητα της 
δευτεροβάθμιας επεξεργασίας με την εφαρμογή των στατιστικών μεθόδων 
επεξεργασίας του ερωτηματολογίου (παραγοντική ανάλυση, διακρίνουσα ή 
συγκλίνουσα εγκυρότητα ή την τεχνική με τις γνωστές ομάδες, ανάλογα και 
με το μοντέλο που θα επιλεγεί).  

 

Μοντέλο αξιολόγησης επιτυχίας επιχειρήσεων ΚΑΛΟ.  
 

Για την αξιολόγηση γνωστό ότι είναι ότι πρόκειται για μια σύνθετη διαδικασία. Στη 
βιβλιογραφία υπάρχει πλήθος μοντέλων, τεχνικών και μεθοδολογιών που 
εστιάζονται στην εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων. Επίσης η αξιολόγηση είναι 
σύνθετη και πολυπαραγοντική διαδικασία που ενυπάρχει σε κάθε μορφή 
ανθρώπινης, κοινωνικής και επιστημονικής δραστηριότητας.  Συνδέεται στενά με 
σύνθετες έννοιες όπως την αβεβαιότητα, την διαφάνεια και τον έλεγχο, την 
βαθμονόμηση.  

Για τις ανάγκες του παρόντος προγράμματος όμως, για να μην εγκατασταθεί μια 
χαοτική ή εξαιρετικά πολύπλοκη διαδικασία αξιολόγησης, έχουν επιλεχθεί 
συγκεκριμένες τεχνικές και μεθοδολογίες ώστε να προκύπτουν ασφαλή 
συμπεράσματα χωρίς αποκλίσεις με βάση τις ακόλουθες ισχυρές παραδοχές :  

1. Αν και έχουν διαφορετικό τύπο και προτεραιότητες, οι επιχειρήσεις 
ΚΟΙΝΣΕΠ/ΚΑΛΟ δεν παύουν να είναι επιχειρήσεις, άρα μοντέλα και δείκτες 
αξιολόγησης έχουν εφαρμογή.  

2. Λόγω ακριβώς της φύσης και της ιδιαιτερότητας του τύπου των 
επιχειρήσεων αυτών, από τα ερωτηματολόγια, δύναται να εντοπισθεί και η 
επίδραση αυτών στη κοινωνία και κατά πόσο πληρούν τους σκοπούς τους ως 
προς τον κοινωνικό αντίκτυπο.  

Συνεπώς, το παραδοσιακό μοντέλο αξιολόγησης κατά Donald Kirkpatrick με τα 
τέσσερα επίπεδα αξιολόγησης θεωρείται πλήρες για τις ανάγκες του 
προγράμματος.  Ειδικότερα τα τέσσερα επίπεδα αξιολόγησης είναι :  
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1. Αντιδράσεις (Reactions) όπου βαθμονομούνται και αξιολογούνται το κατά 
πόσο θεωρούν οι συμμετέχοντες σε μια ΚΟΙΝΣΕΠ / ΚΑΛΟ την εργασία τους 
ενδιαφέρουσα, σχετική με τους στόχους τους και την ικανοποίησή τους ως 
προς την εργασιακή τους απασχόληση.  

2. Μάθηση (Learning) όπου βαθμονομούνται και αξιολογούνται το κατά πόσο 
η συγκεκριμένη ενασχόληση / εργασία τους έχει ενισχύσει τις γνώσεις, τις 
δεξιότητες, την εμπιστοσύνη στον φορέα που θα τους βοηθήσει στη 
μακροχρόνια λειτουργία του.  

3. Συμπεριφορά (Behavor) όπου βαθμονομούνται και αξιολογούνται το κατά 
πόσο η συμπεριφορά του εξωτερικού περιβάλλοντος έχει βοηθήσει ή όχι 
στην ανάπτυξη του φορέα ΚΟΙΝΣΕΠ / ΚΑΛΟ και συμβάλει στη βιώσιμη 
λειτουργία του.  

4. Αποτελέσματα (Results) όπου βαθμονομούνται και αξιολογούνται το κατά 
πόσο προκύπτουν τα στοχευμένα αποτελέσματα μέσω της λειτουργία του 
φορέα ΚΟΙΝΣΕΠ / ΚΑΛΟ.  

Πρόσφατα έχει προστεθεί στο μοντέλο και ένα πέμπτο επίπεδο ROI (Return on 
Investment) χωρίς να υπάρχει επίσημα. Με δεδομένη όμως την επικρατούσα 
κατάσταση σε αυτό το τοπίο των επιχειρήσεων, δεν θα είναι εκ των προτέρων 
εφικτή η αναδίφηση ασφαλών ή αξιόπιστων συμπερασμάτων.  

Η παραπάνω επιλογή φαίνεται να είναι απολύτως συμβατή με την γενική 
προσέγγιση της έννοιας αξιολόγηση, δηλαδή την μέτρηση της απόδοσης της 
ορισμένης αξίας σε ένα σύστημα (στη περίπτωση του προγράμματος σε φορείς 
ΚΟΙΝΣΕΠ / ΚΑΛΟ) όπου επιτυγχάνεται :  

1. Η απόδοση μιας ιδιότητας (θετικής, αρνητικής, ουδέτερης) στο φορέα  
2. Το αποτέλεσμα και η δυνατότητα σύγκρισης με άλλες ομοειδείς 

περιπτώσεις και  
3. Τον βαθμό επίτευξης ορισμένου σκοπού που εμπεριέχουν.  

Τα προηγούμενα και οι επιλογές με βάση τις παραδοχές, είναι επίσης συμβατά με 
τον «κύκλο αξιολόγησης», όπως φαίνεται και στο ακόλουθο σχήμα.  
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Συμπληρωματικά των παραπάνω, θα μπορούσε να εφαρμοστεί και το μοντέλο CIPP 
σύμφωνα με το οποίο εξετάζονται και αξιολογούνται :  

 Πλαίσιο (Context) που είναι το περιβάλλον με το οποίο σχετίζεται ο φορέας 
και έχει σχέση με τις ανάγκες του.  

 Εισαγωγές (Input) που προσδιορίζονται οι πηγές όπως άνθρωποι, χώροι, 
συντελεστές παραγωγής, υλικά, οικονομικοί πόροι.  

 Διαδικασίες (Process) όπου παρέχεται μια αποτύπωση / διαμορφωτική 
αξιολόγηση για την εξέλιξη του φορέα  και  

 Προϊόντα (Products) που αναφέρεται στα παραγόμενα προϊόντα (ή 
υπηρεσίες) και κατά πόσο επιτεύχθηκαν οι στόχοι.  

 

Ερωτηματολόγιο  
Ακολουθεί το ερωτηματολόγιο όπως έχει διαμορφωθεί με βάση τα ανωτέρω.  

  



 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 

 

 

 

 
Department of Economics 

Democritus University of Thrace 
The Cooperation Programme INTERREG V-A "Greece-Bulgaria 2014-2020" is co-funded by the 

European Regional Development Fund (ERDF) and national funds of the countries participating in it 
 

8 
 

 

Α) Στοιχεία για τον φορέα ΚΟΙΝΣΕΠ / ΚΑΛΟ – Ταυτότητα φορέα  
Επωνυμία φορέα ΚΟΙΝΣΕΠ/ΚΑΛΟ  
Ημερομηνία έναρξης __/______ ΑΓεΜΚΟ  
Είδος Φορέα Κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας  
 ΚοινΣΕπ  ΚοιΣΠΕ   Συνεταιρισμός εργαζομένων 
 ΚοινΣΕπ Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων  ΚοινΣΕπ Ένταξης Ειδικών Ομάδων                                                                                                                                                                                                                       
 ΚοινΣΕπ Συλλογικής & Κοινωνικής Ωφέλειας 
 ΑΜΚΕ, Αστικός συνεταιρισμός, Αστικές εταιρίες  Άλλο  

Έδρα φορέα 
 Ημαθία  Θεσσαλονίκη  Κιλκίς 
 Πέλλα  Πιερία  Σέρρες  
 Χαλκιδική   Άλλο __________________ 

Αρ. ΦΕΚ σύστασης  Αρ. μελών :  >5      >7 
Αριθμός μελών Διοικούσας επιτροπής  >3        >5          >7            
Κατά την ίδρυση του φορέα χρησιμοποιήθηκαν υπηρεσίες από τρίτους :  
  Δικηγόρο   Λογιστή    Μηχανικό  
  Σύμβουλο   Δημόσια Δομή   Δίκτυο ΚΟΙΝΣΕΠ 

 
Β) Δραστηριότητα και Οικονομικές συναλλαγές  

1. Ο φορέας σας,  συμμετέχει σε :  

I. Διαγωνισμούς με δημόσιες συμβάσεις ;     ΝΑΙ   ΟΧΙ 
II. Προγραμματικές συμβάσεις  ;     ΝΑΙ   ΟΧΙ 

III. Προσκλήσεις ιδιωτικών επενδύσεων ΕΣΠΑ  ;   ΝΑΙ   ΟΧΙ 
IV. Προσφορές και συμβάσεις στον ιδιωτικό τομέα;   ΝΑΙ   ΟΧΙ  

 

2. Ο φορέας σας διαθέτει διαδικτυακό τόπο ;     ΝΑΙ   ΟΧΙ 

Αν   ΝΑΙ αναφέρατε : ______________________________________________ 

Αν   ΟΧΙ ποιοι οι βασικότεροι λόγοι ; _________________________________ 

 

3. Ο φορέας σας κάνει χρήση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας;  ΝΑΙ  ΟΧΙ 

Αν   ΝΑΙ αναφέρατε : ______________________________________________ 

Αν   ΟΧΙ ποιοι οι βασικότεροι λόγοι ; _________________________________ 
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4. Κάνετε χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικής τραπεζικής;   ΝΑΙ   ΟΧΙ 

 

5. Ο φορέας σας που παρέχει τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα του ;  

 ΟΤΑ / Δημόσιο   Ιδιωτικό τομέα  Μεμονωμένους Πολίτες  

 

6. Ο φορέας σας έχει και εργαζόμενους μη μέλη;   ΝΑΙ   ΟΧΙ 

Αν ΝΑΙ, αναφέρατε αριθμό : ___________  

 

7. Ο φορέας σας έχει εθελοντές για την άσκηση των δραστηριοτήτων του ; 
  ΝΑΙ   ΟΧΙ 

Αν ΝΑΙ ποιος ο αριθμός τους ; ____ 

 

8. Ποια τα βασικά συνολικά ετήσια οικονομικά μεγέθη του φορέα σας ;  

Κύκλος εργασιών : € _____________  Λειτουργικές δαπάνες : €___________ 

Κεφάλαιο Κίνησης : € ____________  Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις : €__________ 

 

9. Θεωρείτε τον φορέα σας οικονομικά βιώσιμο για το επόμενο έτος ;  

  ΝΑΙ   ΟΧΙ 

Αν ΟΧΙ αναφέρατε τους τρεις βασικούς λόγους, ελλείψεις ή αδυναμίες :  

1. ______________________________________________________ 
2. ______________________________________________________ 
3. ______________________________________________________ 

 

10. Θεωρείτε ότι πρέπει να διευρύνετε το πελατολόγιό σας ;   ΝΑΙ  ΟΧΙ  

 

11. Έχετε πλάνο επέκτασης των δραστηριοτήτων σας για τις επόμενες οικονομικές 
χρήσεις ;  
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  ΝΑΙ ολοκληρωμένο    ΟΧΙ      Υπό σύσταση      Υπό σκέψη  

12. Στη τρέχουσα οικονομική χρήση, οι επιδόσεις του φορέα είναι :  

  εντός των στόχων    Εκτός στόχων      Δεν έχουν τεθεί στόχοι.  

 

 

Γ) Ικανοποίηση συμμετεχόντων 
13 Από τη συμμετοχή σας στον φορέα, πόσο ικανοποιημένος / η είστε ως προς το 
εισόδημά σας ;  

Καθόλου  
1 

Πολύ Λίγο  
2 

Λίγο  
3 

Αρκετά  
4 

Πολύ  
5 

Πάρα πολύ  
6 

 

14. Διακρίνετε προοπτική εξέλιξης και αύξησης του εισοδήματός σας την επόμενη 
οικονομική χρήση;  

Καθόλου  
1 

Πολύ Λίγο  
2 

Λίγο  
3 

Αρκετά  
4 

Πολύ  
5 

Πάρα πολύ  
6 

 

15. Εφαρμόζετε προγράμματα εκπαίδευσης οποιουδήποτε τύπου στα μέλη του 
φορέα για την ενδυνάμωση των γνώσεων σας ; 

 ΟΧΙ  
1 

Πολύ Λίγο  
2 

Λίγο  
3 

Αρκετά  
4 

ΝΑΙ 
5 

Διαρκώς 
6 

 

16. Συνολικά πόσο ικανοποιητική θα βαθμολογούσατε τη δραστηριότητα του φορέα 
σας;  

Καθόλου 
1 
 

Πολύ Λίγο  
2 

Λίγο  
3 

Αρκετά  
4 

Πολύ  
5 

Πάρα πολύ  
6 

 

Δ) Τοποθέτηση στην αγορά, δικτύωση και ανταγωνισμός 
17. Στο τομέα και στη περιοχή που δραστηριοποιείται ο φορέας σας, υπάρχει 
ανταγωνισμός και άλλοι φορείς με ίδιες ή παρόμοιες υπηρεσίες (ή προϊόντα) ;  

 ΝΑΙ ιδιωτικός τομέας     ΝΑΙ, άλλες ΚΟΙΝΣΕΠ      ΝΑΙ, δημόσιες δομές       ΟΧΙ    
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18. Η τοπική κοινωνία έχει ανταποκριθεί θετικά στην ύπαρξη και λειτουργία του 
φορέα σας ;  

Καθόλου 
1 
 

Πολύ Λίγο  
2 

Λίγο  
3 

Αρκετά  
4 

Πολύ  
5 

Πάρα πολύ  
6 

19. Οι τοπικοί φορείς (ΟΤΑ, Περιφέρεια κα) έχουν ανταποκριθεί θετικά στην ύπαρξη 
και λειτουργία του  φορέα σας ;  

 Καθόλου 
1 
 

Πολύ Λίγο  
2 

Λίγο  
3 

Αρκετά  
4 

Πολύ  
5 

Πάρα πολύ  
6 

 

20. θεωρείτε ότι παρέχετε υπηρεσία ή προϊόντα που ανταποκρίνονται σε ζήτηση και 
καλύπτουν τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας ;  

Καθόλου 
1 
 

Πολύ Λίγο  
2 

Λίγο  
3 

Αρκετά  
4 

Πολύ  
5 

Πάρα πολύ  
6 

21. Συμμετέχετε σε κάποια πρωτοβουλία για δικτύωση των ΚΟΙΝΣΕΠ μέσω μιας 
ένωσης ;  

  ΝΑΙ       ΟΧΙ        Αν μας προταθεί ΝΑΙ          Δεν έχουμε ενημέρωση  

 

22. Έχετε κάποιες πιστοποιήσεις του φορέα ή των μελών ;  

 ΝΑΙ       ΟΧΙ        Δεν έχουμε ενημέρωση   

 Θέλουμε να αποκτήσουμε αλλά έχει υψηλό κόστος  
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