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PART A The Proposal: Technical Synopsys  

The project was composed by one Region - LB  “Region of Central Macedonia ” 

established in Thessaloniki covering the region area, one University  – PB2 “University 

of Macedonia” also  established in Thessaloniki , one more university – PB3 

“Democritus University of Thrace – department of economics” established in 

Komotini, one municipality – PB4 “Municipality of Yakoruda” covering District of 

Blagoevgrad and one University  – PB5 “Faculty of Arts, South-West University 

“Neofit Rilski”, Blagoevgrad.   

 

 

1. Project Identification 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.1 Problem Identification 

According to existed data, in the border area of Greece Bulgaria, operated 501 social 

enterprises in Bulgarian and 37 in Greek. However there were no adequate and accurate 

information about the scale of employment (except for the Greek side:> 350 people), 

their available services, their target groups, the effectiveness and efficiency of their 

services, etc. Therefore, there were strong indications that highlighted: a) low degree 

of social innovation, b) shortfall in administrative and sales functions (management and 

marketing) and even widely in professional skills, c) unsatisfactory access to 

information and counseling services for financial tools to support their operations, d) 

the low level of networking and synergies, even when addressed to similar services in 

the same target group. 

 

1.2  Proposed Intervention 

According to the main approach of the project, to overcome these deficits of social 

enterprises in the cross border area, was required an organized, stable and continuous 

support for social enterprises by a cross area range executive body. The main functions 

/ activities of this executive body (Mechanism) would be: 
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a)  Recording and evaluation of social enterprise characteristics (number of employees, 

scope of activity, turnover, number of beneficiaries, organizational structure, synergy / 

partnerships, funding, etc.),  

b) Diagnosis of social enterprise’s needs in features, services and professional skills. 

c)  Development of methodological framework of social indicators in interest fields of 

social enterprises - Monitoring of relevant social indicators 

d) Development of training packages and counseling packages in the form of 

“multipliers coachers” 

 

1.3  The Main Objectives of the Program were: 

1.  to strengthen the organizational capacity / efficiency as well as the productivity 

and the implementation of innovation, by social enterprises, 

2. to improve the quality of products / services and the promotion of social enterprise 

products / services to a wider audience of vulnerable groups on both sides of the 

border region 

3. to expand the potential markets for social enterprises, including access to public 

contracts 

4. to encourage and enable young, mainly, citizens in social entrepreneurship 

 

These objectives were directly related to the specific objective of the investment 

priority 9c (expansion of social entrepreneurship in the cross border area), and also to 

the investment priority’s outcomes (a) Development of existing and creating new 

social enterprises, b) Increasing the employment 

1.4   Beneficiary Information 
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Leader του project είναι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ενώ από την Ελλάδα επίσης 

συμμετέχουν, το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, το Τμήμα 

Οικονομικών Επιστημών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου, ο Δήμος Yakoruda της 

Βουλγαρίας και η Σχολή Τεχνών του South West University “Neofit Rilski” στο Blugoevgrand 

της Βουλγαρίας. 

1.5  Budget per Beneficiary and Country 

 

Budget per Beneficiary 

 

Ο υψηλότερος προϋπολογισμός όλων ήταν αυτός της Περιφέρειας κεντρικής Μακεδονίας ο 

οποίος συνολικά ανερχόταν στα 174.393 χιλιάδες ευρώ. Εξ αυτών, τα 148.234,05 ήταν 

χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση ενώ τα υπόλοιπα 26.158,95 προέρχονταν από 

εθνικούς πόρους. Ο προϋπολογισμός του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ανερχόταν στα 85.838,3 

ευρώ εκ των οποίων τα 72.962,56 ήταν χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση ενώ τα 

υπόλοιπα 12.875,75 αφορούσαν εθνικούς πόρους. Ομοίως το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο 

διέθετε συνολικό προϋπολογισμό 92.925,99 ευρώ και εξ αυτών 78.987,1 χορηγήθηκαν από την 

ευρωπαϊκή ένωση ενώ 13.938,9 κατέβαλε το Ελληνικό Δημόσιο. Από την πλευρά των εταίρων 

εκ Βουλγαρίας, το υψηλότερο προυπολογισμό διαχειρίστηκε ο Δήμος της Yakoruda και ήταν 

του επιπέδου των 128.648 ευρώ. Εξ αυτών τα 109.350,8 ευρώ κατέβαλε η ευρωπαϊκή ένωση 

ενώ το Βουλγαρικό κράτος συνέβαλε το ποσό 19.297,9 ευρώ. Τέλος, η Σχολή Τεχνών του 

South West University “Neofit Rilski” στο Blugoevgrand της Βουλγαρίας είχε στη διάθεσή της 

προϋπολογισμό της τάξεως των 87.300 ευρώ εκ των οποίων 74.204 συνεισέφερε η ευρωπαϊκή 

ένωση και τα υπόλοιπα 13.095 ήταν εθνική συμμετοχή. 
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Budget per Country 

 

 

Σε συνέχεια των προηγουμένων και σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα, η Ελλάδα 

διαχειρίστηκε συνολικό προϋπολογισμό 353.157,29 ευρώ ενώ η Βουλγαρική πλευρά δια 

χειρίστηκε προϋπολογισμό 215.948 ευρώ. Η κατανομή του προϋπολογισμό ανά χώρα και ανά 

εταίρο πραγματοποιήθηκε με βάση τις ανάγκες όπως και με βάση την κατανομή των πακέτων 

εργασίας μετά από σύμφωνη γνώμη των συμμετεχόντων.  

Project Budget 

 

Εκ των δεδομένων συνάγεται ότι η συνολική χρηματοδότηση της ευρωπαϊκής ένωσης 

για το πρόγραμμα ανήλθε στα 483.739,5 ευρώ ενώ από εθνικούς πόρους των χωρών 

που συμμετείχαν προήλθαν 85.365,79 ευρώ. 

 

 

2. Partnership 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Στους πίνακες που ακολουθούν περιγράφονται τα βασικά χαρακτηριστικά και 

πληροφορίες για τους εταίρους του προγράμματος όπως αυτά περιγράφονται στα 

δεδομένα του έργου. 
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Lead Beneficiary (PB1) Details 

 

 

 

Beneficiary 2 (PB2) Details 
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Beneficiary 3 (PB3) Details 

 
 

 

Beneficiary 4 (PB4) Details 

 



 

Action Plan for Social Entrepreneurship - CP INTERREG V-A “Greece-Bulgaria 2014-2020” 

 

9 

WP 3. Observatory on Social Economy  

Deliverable 3.2.4 Evaluation of the Action Plan 
 

Beneficiary 5 (PB5) Details 

 
 

 

 

3. Budget Details 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Το πρόγραμμα εμπεριείχε πέντε πακέτα εργασίας. Το πρώτο εξ αυτών που αφορούσε 

τον συντονισμό και τη διοίκηση του έργου είχε πιστωθεί με το ποσό των 56.534,31 

ευρώ. Τι δεύτερο πακέτο εργασίας υποστήριξε τις διαδικασίες επικοινωνίας και τις 

ανάγκες διάδοσης και προώθησης των σκοπών και των αποτελεσμάτων του έργου και 

είχε προϋπολογισμό 61.300 ευρώ. Το πακέτο εργασίας 3 (WP3) που κατά κύριο λόγο 

αφορούσε την ανάπτυξη παρατηρητηρίων κοινωνικής οικονομίας με τις συνοδευτικές 

ενέργειες διέθετε ένα προϋπολογισμό της τάξεως των 129.102,58 ευρώ ενώ το πακέτο 

εργασίας 4  (WP4) που αφορούσε τις δομές υποστήριξης των κοινωνικών επιχειρήσεων 

ένθεν και ένθεν χρηματοδοτήθηκε με το συνολικό ποσό των 171.347,3 ευρώ. Τέλος, 

τα πακέτο εργασίας 5 (WP5) το οποίο κατά κύριο λόγο θα χρηματοδοτούσε την 
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πιλοτική εφαρμογή του έργου, χρηματοδοτήθηκε με 150.821,29 ευρώ. Στο σύνολο των 

περιπτώσεων, η εν λόγω κατανομή είχε γίνει αποδεκτή από τους εταίρους και είχε 

θεωρηθεί ως επαρκής από τους αξιολογητές. Από την πορεία υλοποίησης του έργου 

και εκ των παραδοτέων που παρήχθησαν, σε απολογιστικό πλέον επίπεδο, υπάρχει 

βεβαιότητα για το ότι η αρχική κατανομή ήταν απολύτως τεκμηριωμένη και ικανή για 

την παραγωγή των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων.  
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4.     Cost per Beneficiary / Deliverables / Budget Lines 

Lead Beneficiary 
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Beneficiary 2 (PB2) 
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Beneficiary 3 (PB3)  
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Beneficiary 4 (PB4)  
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Beneficiary 5 (PB5)  
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5 . Timetable 
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6. Α More Analytical Description of the Project  

 

6.1 Objectives of the program                                                                                                                      

The project's OVERALL objective was a measurable empowerment of the social 

economy and particularly of social enterprises in the project implementation areas, 

which would be expressed by: a) increase the number of users of services and products, 

as well as the turnover of existing social enterprises, b) the creation of new social 

enterprises. Τhis overall objective could be served from the services provided by the 

Support Structure of social enterprises, mainly to existing social enterprises and the 

pilot applications to be developed under the Social Economy and Entrepreneurship 

Observatory tools. In this context, the SPECIFIC objectives of the project were 

connected with each other and were: 1) Improving the quality of the planning of 

policies and measures for the social economy, 2) to strengthen the organizational 

capacity / effectiveness of social enterprises, 3) improving the knowledge, skills and 

competences of social enterprises executives, 4) production, application and 

 

6.2 Expected outputs of the program 

The main products of the project were grouped according to the main work packages 

as follows:  

A) Products related to the Observatory for Social Economy and concerning mainly to 

the following:  

A1) databases and tools registration of social enterprise characteristics,  

A2) diagnostic tools of social enterprises needs and  

A3) Tools for the monitoring and evaluation of the economic and social performance 

of social enterprises.  

From these, A1 was related to the specific objective 1 (the numbering of the specific 

objectives is that of section B.1.2), while A2 and A3 were directly related to the specific 

objective (s.o.) 2 and indirectly with the s.o. 3.  

 

B) Products related to the support structure of business development and concerning 

mainly to the following:  

B1) Educational tools and counseling standards,  
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B2) Guides access to public procurement, utilization of financial tools, social 

franchising, etc.,  

B3) Standard models and networking laboratories for existing and under setting up 

businesses 

 

6.3 Expected results 

The first expected result of the project concerned the improvement of design quality 

and thus the improvement the effectiveness and efficiency of policies and measures 

for the social economy. The services and products of the Observatory for Social 

Economy were expected to restore the necessary knowledge of the characteristics of 

social enterprises in the area. The necessity of acquiring this knowledge indicated in 

the Program (p. 19) and constituted a necessary condition for the rational development 

of policy. The second expected result of the project concerned to the overall 

empowerment of social entrepreneurship and social enterprises, which would occur 

as a consequence of the services of support Structure of social entrepreneurship and the 

pilot applications of the project. 

 

From these actions they expected  

a) to strengthen the qualitative characteristics of executives and members of social 

enterprises,  

b) to improve their organizational characteristics and ultimately, 

c) to increase employment in social enterprises. Therefore, this result would contribute 

to the achievement of the target value of the Program’s result indicator R0210. Also, 

the structure of pilot applications (training of trainers / consultants / multipliers, 

training social enterprises executives while providing personalized counseling) was 

an innovation expected to broaden the scope of the project  results and the degree of 

networking.  

 

Expected result of the project was also  

d) to link the social economy with the education system. Specifically, the development 

of educational programs was expected to contribute to better link the economy to 
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education, improve the quality of social enterprises human resources, development 

and dissemination of innovative products by social enterprises. 

 

 

 

6.4   Project Methodology/Roles – Tasks of beneficiaries 

 

The project lifetime was 24 months and it was expected to start implementation at the 

beginning of 2017 (1/1/2017) and ending 31/12/2018. It consisted of 5 Work Packages. 

None of would be implemented outside the eligible programme era.   

WP1 - Project Management & Coordination and WP2 - Communication & 

Dissemination should be implemented during the whole project duration M1-M24. 

WP3 - Policy Integration M1-M7, WP4 - Joint Monitoring System M7-M24 and WP5- 

Information, training & awareness raising M18-M24.  

WP1, had to deliver    

1. “Project Management (coordination, reporting)”,  

The project management was implemented by LP who gave 4 PR in a 6moth base 

using input of all partners. 

2. “Project coordination meetings” and “Audits”.  There will be 4 project 

meetings. 

3.  Audits concerns as expenditure only BG partners regarding verifications  

 

WP2 delivers  

1. “Communication & Dissemination Plan” implemented ,  

2. “Project website” with input from each partner,  

3. “Information & promotional printed material (2 leaflets, 1 poster, 1 banner)” 

distributed to all partners,  

4. “Information Events (2 transnational, 2 local)” . First, the project will define the 

parameters of the topics to be examined and choose the issues that will be addressed 

in this project.  
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WP3 delivers  

The project aimed to collect and analyze secondary data from all sources available such 

as public services (e.g. ΟΑΕΔ) and the Greek Statistical Service. If applicable, data 

would be gathered by means of questionnaires, personal interviews. The gathered data 

had to be processed and analyzed, in order to estimate thresholds of interventionism by 

the relevant authorities, and should be communicated to the partners. These statistics 

should be used for the development of the consultancy strategy for the support and 

promotion of social entrepreneurship.  According to the stated  JoB, Work Package 3 

had to deliver the following  

1. An Analytical Study of the Current Situation regarding the social Economy 

in Greece. (see deliverable 3.1, Implemented by LΒ, PΒ2/University of 

Macedonia, PΒ3/Democritus University) 

2. An Analytical Study of the Current Situation regarding the social Economy 

in Bulgaria. (see deliverable 3.1, Implemented by PΒ5/ South-West University 

“Neofit Rilski”, Blagoevgrad) 

3. Development of a Dynamic Tool for diagnosis of social enterprises needs 

(Bulgaria) 

(see deliverable 3.1, Implemented by PΒ4/ Municipality of Yakoruda) 

4. Development of a Dynamic Tool for diagnosis of social enterprises needs 

(Greece) 

(see deliverable 3.2, Implemented by PΒ3/ Democritus University ) 

5.  Formation of Geospatial  Databases and Electronic Platform 

(see deliverable 3.2, Implemented by LΒ and PΒ2/ University of Macedonia ) 

6. Regional Plan and Strategy for Social Economy (Bulgaria) 

(see deliverable 3.2, Implemented by PΒ5/ South-West University “Neofit 

Rilski”, Blagoevgrad and  PΒ4/ Municipality of Yakoruda) 

7. Regional Plan and Strategy for Social Economy, (Greece) 

(see deliverable 3.3, Implemented  by LΒ and deliverable 3.5, implemented by 

PΒ3/ Democritus University  ) 

8. Development of Methodological Framework of Social Indicators 

(see deliverable 3.3, Implemented  by PΒ2/ University of Macedonia) 

9. Elaboration of Sectoral Surveys on Service and Product Demand 
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(see deliverable 3.3, Implemented  by PΒ3/ Democritus University) 

10. Evaluation of Action Plan 

(see deliverable 3.4, Implemented  by P2/ University of Macedonia ) 

11. Methodology Model of Evaluation ans Dissemination of good Practices at 

National and International Level. 

(see deliverable 3.4, Implemented  by  PΒ3/ Democritus University) 

 

 

 

 

WP3  OBSERVATORY ON SOCIAL ECONOMY and STRUCTURE for SUPPORT and 

          PILOT APPLICATION for SOCIA ECONOMY 

WP Del. Brief Justification of Expenditure / Action Del 

PARTNER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

3.1 

 

An Analytical Study of the Current Situation regarding the social Economy in Greece 
3.1.1   LΒ  

3.2.1   PΒ2 

3.3.1   PΒ3 
Development of a Dynamic Tool for diagnosis of social enterprises needs (Bulgaria) 3.4.1   PΒ4 
An Analytical Study of the Current Situation regarding the social Economy in Bulgaria 3.5.1   PΒ5 

 

 

 

3.2 

 

Formation of Geospatial  Databases and Electronic Platform 
3.1.2   LΒ  

3.2.2   PΒ2 
Development of a Dynamic Tool for diagnosis of social enterprises needs (Greece) 

 
3.3.2   PΒ3 

 
Regional Plan and Strategy for Social Economy (Bulgaria) 

3.4.2   PΒ4 

3.5.2   PΒ5 

 

3.3 

Regional Plan and Strategy for Social Economy, (Greece) 3.1.3   LΒP 
Development of Methodological Framework of Social Indicators 3.2.3   PΒ2 
Elaboration of Sectoral Surveys on Service and Product Demand 3.3.3   PΒ3 

 

3.4 

Evaluation of Action Plan 

 
3.2.4   PΒ2 

Methodology Model of Evaluation ans Dissemination of good Practices at National and 

International Level. 
3.3.4   PΒ3 

3.5 Regional Plan and Strategy for Social Economy, (Greece) 3.3.5   PΒ5 

 

 

 

WP4 delivers 

WP4  OBSERVATORY ON SOCIAL ECONOMY and STRUCTURE for SUPPORT and 

          PILOT APPLICATION for SOCIA ECONOMY 

WP Del. Brief Justification of Expenditure / Action Del 

PARTNER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 

 

 
 

Payment of Services 

4.1.1   LΒ  

4.2.1   PΒ2 

4.3.1   PΒ3 

4.4.1   PΒ4 

4.5.1   PΒ5 
Development of an Internet Platform for Electronic Advisory (external) 4.3.1   PΒ3 
Managing Network of Experts 4.4.1   PΒ4 
Development of a model for Collaborative Networking of Social Enterprises (staff) 4.5.1   PΒ5 
Development of Educational Tools and Templates for Consulting on Issues Organization 

and Management, Finance, Sales etc. (Staff) 
4.2.1   PΒ2 
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4 

 

 

 

 

 

4.2 

Managing Operation Center (Staff) 4.1.2   LΒ  

Operation Center for Information and Advisory (External Expertise)  

 
4.1.2   LΒ 

Reference Guides (staff/technical staff) 4.2.2   PΒ2 

Operation Center for Information and Advisory (External Expertise) 
 

4.4.2   PΒ4 

Development of Educational Tools and Templates for Consulting on Issues Organization 
and Management, Finance, Sales etc. (Staff) 

4.5.2   PΒ5 

 

4.3 

Exploration of monitoring results of Social Indicators for the Information /counseling of 
Social Enterprises, (External Expertise / Scientific Studies, Greece) 

4.1.3   LΒ 

Development of an internet platform for Electronic Advisory, (External Expertise / 

Electronic Advisory, Greece) 
4.2.3   PΒ2 

Exploration of monitoring results of Social Indicators for the Information /counseling of 
Social Enterprises, (External Expertise, Bulgaria) 

4.4.3   PΒ4 

Operation of Laboratory for Face book and Networking of Existing and Pre-start Social 

Enterprises (staff) 
4.5.3   PΒ5 

 

WP5  delivers 

 

WP5  OBSERVATORY ON SOCIAL ECONOMY and STRUCTURE for SUPPORT and 

          PILOT APPLICATION for SOCIA ECONOMY 

WP Del. Brief Justification of Expenditure / Action Del 

PARTNER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

5.1 

Managing Social Education (staff) 5.1.1   LΒ  

Creating Educational Material  (external, Scientific Studies) 5.1.1   LΒ 
Training Activities (External / Technical Expertise) 5.1.1   LΒ 
Program of Entrepreneurship Advisory for Executives and shareholders (staff / technical) 5.2.1   PΒ2 
Education of Executives of Local Authorities and Organizations (staff / technical) 5.3.1   PΒ3 
Managing Social Education (staff) 5.4.1  PΒ4 
Education of Executives of Local Authorities and Organizations (staff / technical) 5.5.1  PΒ5 

 

 

 

 

 

5.2 

Program of Entrepreneurship Advisory for Executives and shareholders of Existing Social 

Enterprises (External Expertise /Sc. Stud.)  
5.1.2   LΒP  

5 Programs of teacher training to promote Social Economy in Secondary Education 

(staff / technical staff) 
5.2.2   PΒ2 

Organization of Entrepreneurship Awards of Excellence (staff/technical staff) 5.3.2   PΒ3 

Program of Entrepreneurship Advisory for Executives and shareholders of Existing Social 
Enterprises (External Expertise //technical staff) 

5.4.2   PΒ4 

Organization of Entrepreneurship Awards of Excellence (staff/technical staff) 5.5.2   PΒ5 

 

 

5.3 

Organization Event in Thessaloniki with 100 Participants (Ext. Expertise/Event Organ.) 5.1.3   LΒ 
Interregional Forum  to promote Local Agreements for the Promotion of Social Economy 
(Staff/ Administrative Staff) 

5.1.3   LΒ 

Office Rent, Insurance, Taxes, Utilities 5.1.3   LΒ 
Interregional Forum  to promote Local Agreements for the Promotion of Social Economy 

(Staff/ Techn. Staff) 
5.3.3   P3 

Organizing Event in Yakoruda 150 persons (Ext. Expertise/Event Organ.) 5.4.3   PΒ4 

 

5.4 

 

 
Organizing Event in Thessaloniki 150 persons (Ext. Expertise/Event Organ.) 

 

5.1.4   LΒ 
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6.5  Project Management Coordination 

 

The project was developed and managed according to the Lead Partner Principle. LB will 

represent the entire partnership towards the Managing Authority and to ensure the sound 

implementation of the entire project. Internal Management structure, involved the Project 

Coordinator – PC which was one suitable executive of Lead Beneficiary, the Project 

Steering Committee - PSC which consisted of the Contact persons of all the Consortium 

members, hereinafter Site Managers and Project Support Team - PST consisted of senior 

Administrative Staff, one Assistant manager, and one part-time webmaster. The LB was 

responsible for timely and correct reporting to the Joint Technical Secretariat. 4 project 

reports had to be delivered by LB (each 6 months) ensuring the input of each partner. Also 4 

project meeting had to take place in order to periodically discuss, check and solve rising 

problems and issues and also reschedule activities and deliverables. 

 

The PSC was obliged to meet two times a year, and jointly decide on re-arranging tasks and 

resources as mandated by the project objectives. The day-to-day management and organization 

of this project should be organized through the PST which was obliged to support good 

coordination, partner’s communication, taking care of specific actions. Each partner was 

equally and independently responsible for the activities assigned to them, money use, six-

monthly reporting and final auditing. Apart from regular PSC meetings, monitoring visits of 

PC, PST, and external quality control experts were envisaged. Formally, the PC had the overall 

responsibility for decision-making. Any difficulties with the project plan, financial 

allocation or time keeping had to be resolved by LB and Coordinator, in cooperation with 

PSC. Site Managers had responsibility for local decision-making within their institutions, 

taking into account communications with the PC, and with members of their team. 

 

 

6.6  Information and Publicity Strategy 

Communication and dissemination should be coordinated by the LP who had a long experience 

in communicating various projects and activities, both in national and international aspect. As 

for these activities, they had to be developed in the framework of a communication plan that 

should be drafted during the first stages of the project and approved by the first meeting of the 
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Steering Committee. The plan had to include the activities, the targeted audiences and the 

monitoring and evaluation guidelines of the actual plan. The operation had to adopt innovation 

as well as traditional ways and means of communication in order to achieve its goals. Press 

releases should accompany the presentation of the project. One of project’s core elements was 

the creation of a service providing portal which itself presents would be a valuable 

communication asset. A number of communication events were also scheduled in the project 

and they were targeting the widest possible audience. 

 

 

 

 

 

 

 

Β’ ΜΕΡΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

 

Β1. Εισαγωγικά/ Αξιολόγηση Αξόνων Παρέμβασης 
 

Το πρόγραμμα που θα αξιολογηθεί φέρει τον τίτλο (Project Acronym) “Action Plan 

for Social Entrepreneurship” και υποβλήθηκε προς έγκριση στο πλαίσιο του Interreg 

V-A Cooperation Programme Greece- Bulgaria 2014-2020. Ήταν δε ενταγμένο στον 

άξονα προτεραιότητας 4 (Priority Axis: 4, Socially Inclusive Cross- Border Area), στη 

θεματική ενότητα 09 (Promoting Social Inclusion, Combating Poverty and any 

Discrimination), στην Επενδυτική προτεραιότητα 9C (Providing support for social 

Enterprises) και τέλος στην Ειδική Ενότητα 9 (To expand social Entrepreneurship in 

the CB- Greece- Bulgaria- area). 

Η διάρκεια του προγράμματος σύμφωνα με την αρχική πρόταση ήταν από 02-10-

2017 έως 31-12-2019, ενώ ο πλήρης τίτλος του προγράμματος είχε ως “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”. 
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Στο πρόγραμμα συμμετείχε μια περιφέρεια και συγκεκριμένα η περιφέρεια 

Κεντρικής Μακεδονίας η οποία έφερε και τη διοικητική υποχρέωση του Leader με έδρα 

τη Θεσσαλονίκη, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας με έδρα επίσης τη Θεσσαλονίκη, το 

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο της Θράκης με έδρα την Κομοτηνή (Τμήμα Οικονομικών 

Επιστημών), το Δήμο Yakoruda ο οποίος εκπροσωπούσε την περιφέρεια του 

Blagoevgrad στη Βουλγαρία και το Πανεπιστήμιο του Blagoevgrad (Neofit Rilski) το 

οποίο συμμετείχε με το Faculty of Arts. 

Ο τομέας παρέμβασης του προγράμματος ήταν οι Κοινωνικές Επιχειρήσεις της 

επιλέξιμης περιοχής. Σύμφωνα με την αρχική πληροφόρηση, στη Βουλγαρική 

επιλέξιμη περιοχή ήταν καταγεγραμμένες ή ενεργές 501 Κοινωνικές Επιχειρήσεις και 

37 στην Ελληνική επιλέξιμη περιοχή. Παρ’ όλα αυτά, οι διαθέσιμες πληροφορίες δεν 

ήταν ακριβείς σχετικά με τις θέσεις εργασίας - απασχόλησης ατόμων που προσέφεραν, 

σχετικά με τις υπηρεσίες που οι εν λόγω υπηρεσίες προσέφεραν, σχετικά με την 

ανθρώπινη ομάδα στόχο της κάθε κοινωνικής εταιρείας, όπως και σχετικά με την 

αποτελεσματικότητά τους. Επίσης, είχε διαπιστωθεί ότι οι εν λόγω επιχειρήσεις 

υστερούσαν σε επίπεδο κοινωνικής καινοτομίας, δεν διέθεταν τον απαραίτητο 

διοικητικό μηχανισμό και διοικητικό δυναμικό, οι δεξιότητες στη λειτουργία των 

πωλήσεων ήταν περιορισμένες ενώ προφανώς υπήρχε έλλειμμα γνώσεων επί 

αντικειμένων, όπως οι διοίκηση επιχειρήσεων, το μάρκετινγκ, τα λογιστικά, τα 

χρηματοοικονομικά αλλά και σε πολλά άλλα χρήσιμα και κρίσιμα αντικείμενα. 

Ομοίως, οι εν λόγω επιχειρήσεις δεν είχαν εύκολη πρόσβαση σε χρήσιμες για αυτές 

πληροφορίες, δεν διέθεταν ενημέρωση για προγράμματα που θα μπορούσαν να 

αξιοποιήσουν, δεν μπορούσαν να εξασφαλίσουν συμβουλευτικές επί του αντικειμένου 

υπηρεσίες και τέλος δεν διέθεταν χρηματοοικονομικά εργαλεία για να υποστηρίξουν 

τις λειτουργίες αυτών. Επίσης, οι εν λόγω επιχειρήσεις διέθεταν περιορισμένη 

δικτύωση και περιορισμένα οφέλη λόγω συνεργιών, τις οποίες δεν μπορούσαν να 

αναπτύξουν και στη συνέχεια να αξιοποιήσουν. 

Δεδομένων των παραπάνω υστερήσεων στις εν λόγω επιλέξιμες από το πρόγραμμα 

περιοχές, και ως πρώτη συμπερασματική θέση, μπορούμε κατ’ αρχάς να διατυπώσουμε 

την άποψη ότι το πρόγραμμα παρέμβασης Interreg, με τον διακριτικό τίτλο 

“Action Plan for Social Entrepreneurship”, ήταν ένα άκρως απαραίτητο 
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πρόγραμμα μέσω του οποίου θα γινόταν προσπάθεια αντιμετώπισης των 

προβλημάτων που είχαν καταγραφεί. Η παρέμβαση που επιχείρησε το πρόγραμμα 

ήταν πραγματικά απαραίτητη για την τόνωση της Κοινωνικής Οικονομίας αλλά 

και για την ανάπτυξη των εργαλείων υποστήριξης των δράσεων των κοινωνικών 

επιχειρήσεων ένθεν και ένθεν.  

Ειδικότερα, οι κοινωνικές επιχειρήσεις της επιλέξιμης περιοχής, οι οποίες έφεραν 

τα χαρακτηριστικά που προαναφέραμε, είχαν πραγματικά απόλυτη ανάγκη από τη 

δημιουργία και την ενεργοποίηση ενός «εκτελεστικού θεσμικού οργάνου» (cross area 

range executive body), του οποίου οι αρμοδιότητες θα αφορούσαν τη θεραπεία όλων 

των υστερήσεων που προαναφέραμε. Συνεπώς, κατά την κρίση των αξιολογητών, 

το πρόγραμμα θα έπρεπε μέσω της δημιουργίας ενός εκτελεστικού οργάνου 

υποστήριξης της κοινωνικής οικονομίας: 

1) να καταγράφει και να αξιολογεί τα χαρακτηριστικά των κοινωνικών 

επιχειρήσεων της περιοχής (ήτοι, αριθμό απασχολουμένων, είδος κοινωνικής 

δραστηριότητας, ύψος προϋπολογισμού, αριθμός ωφελουμένων κατά περίπτωση, 

δομή κοινωνικών επιχειρήσεων, συνέργιες, συνεργασίες, δίκτυα, 

χρηματοδοτήσεις κτλ.)· 

2) να διαγνώσει τις ανάγκες των κοινωνικών επιχειρήσεων σε επίπεδο 

παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών προς αυτές, για τη λειτουργική 

τελειοποίηση των προσφερομένων υπηρεσιών αλλά και στην αναδιοργάνωση της 

δομής αυτών· 

3) να αναπτύξει ένα μεθοδολογικό πλαίσιο (software συνοδευόμενο από 

θεωρητικά κείμενα εκπαίδευσης των χρηστών/ ωφελουμένων επιχειρήσεων), 

μέσω του οποίου να υπολογίζονται και να ερμηνεύονται εναλλακτικοί και πάσης 

μορφής «Κοινωνικοί Δείκτες» απόδοσης και επίδοσης των δραστηριοτήτων τους 

και τέλος 

4) να αναπτύξει εκπαιδευτικά πακέτα εκπαίδευσης/ επιμόρφωσης των 

εμπλεκομένων με την κοινωνική επιχειρηματικότητα στην επιλέξιμη περιοχή 

αλλά και εκπαιδευτικά πακέτα για την επιμόρφωση ατόμων (π.χ. εκπαιδευτικών), 

οι οποίοι θα μπορούσαν να διαδραματίσουν ή καλλίτερα να υπηρετήσουν τον ρόλο 



 

Action Plan for Social Entrepreneurship - CP INTERREG V-A “Greece-Bulgaria 2014-2020” 

 

27 

WP 3. Observatory on Social Economy  

Deliverable 3.2.4 Evaluation of the Action Plan 
 

του πολλαπλασιαστή κοινωνικής επιχειρηματικότητας, ώστε με την πάροδο του 

χρόνου να αυξηθεί το ενδιαφέρον των πολιτών για δράσεις αυτής της μορφής. 

 

Αυτά θα έπρεπε να κάνει ένα, κατά τη γνώμη των αξιολογητών, ολοκληρωμένο 

πρόγραμμα παρέμβασης και πραγματικά το υπό αξιολόγηση πρόγραμμα αυτό 

έκανε. Τα σημεία επί των οποίων το πρόγραμμα θεώρησε ότι έπρεπε να παρέμβει 

ήταν χωρίς αμφιβολία απολύτως κρίσιμα και για το λόγο αυτό είναι υποχρέωσή 

μας να επαινέσουμε την ικανότητα των φορέων υλοποίησης, και ιδιαιτέρως του 

Leader Partner, στο να διακρίνει τους κατά την άποψή μας στρατηγικούς άξονες 

παρέμβασης. 

 

 

Β2. Αξιολόγηση  Βασικών Στόχων του Προγράμματος 
 

Στη συνέχεια αξιολογούνται οι βασικοί στόχοι του προγράμματος, ένας προς ένα, 

με τη σειρά που αυτοί καταγράφονται στο έντυπο της πρότασης αλλά και βάσει των 

πεπραγμένων του προγράμματος, όπως αυτά αποτυπώνονται στα παραδοτέα κάθε 

«πακέτου εργασίας». Πρώτος, και ίσως σημαντικότερος όλων, ο στόχος που 

αφορούσε στην «Ενδυνάμωση της δυναμικότητας των SE, όπως επίσης και στη 

βελτίωση της παραγωγικότητας αυτών αλλά και στην ενσωμάτωση της 

καινοτομίας». Ο στόχος αυτός εξυπηρετήθηκε από πλήθος δράσεων του 

προγράμματος, και συγκεκριμένα: 

1) από την ανάπτυξη, διανομή/ διαθεσιμότητα και αξιοποίηση των εκπαιδευτικών 

εγχειριδίων επί πλήθους αντικειμένων, όπως οι πωλήσεις, η διοίκηση, τα 

χρηματοοικονομικά, το marketing· 

2) από την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς εμπλεκομένους, 

εργαζομένους ή κοινωνικούς εταίρους των κοινωνικών επιχειρήσεων, μέσω των 

οποίων οι εργαζόμενοι ή «μέτοχοι» SE μπορούσαν να εξατομικεύσουν τα προβλήματά 

τους και συνεπώς να λάβουν οδηγίες απόλυτα προσαρμοσμένες στις ιδιαιτερότητες της 

κάθε περίπτωσης. Ομοίως, μέσω της συμβουλευτικής δόθηκε η δυνατότητα σε στελέχη 

των εν λόγω οντοτήτων να εκφράσουν τους χρόνιους προβληματισμούς τους, να 
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επιβεβαιώσουν τις σκέψεις και τις δεξιότητές τους, να συγκριθούν με καλές πρακτικές 

άλλων SE και, ασφαλώς, να αξιοποιήσουν τις γνώσεις και τις εμπειρίες των συμβούλων 

αλλά και της επιστήμης· 

3) από την ανάπτυξη βάσης δεδομένων καταγραφής των χαρακτηριστικών των SE 

στην επιλέξιμη περιοχή. Μέσω των δυνατοτήτων αυτής της βάσης αλλά και των 

μελετών καταγραφής των χαρακτηριστικών των SE της εν λόγω περιοχής δόθηκε η 

δυνατότητα ενημέρωσης για τα χαρακτηριστικά αυτών των οντοτήτων, για το πλήθος 

των εργαζομένων τους, για τον τομέα παρέμβασης και παροχής υπηρεσιών μιας 

εκάστης κοινωνικής επιχείρησης, για τα έσοδα αυτών και τις πηγές εσόδων τους, για 

τις απολαβές των εμπλεκομένων, για τις επιβαλλόμενες χρεώσεις, εάν ή εφ’ όσον αυτές 

υπήρχαν, για το ύψος της προστιθέμενης αξίας που αυτές οι οντότητες παράγουν και 

τέλος για τη δυναμικότητα και τις προοπτικές αυτού του «νέου» τομέα της οικονομίας. 

Όπως όλοι αντιλαμβάνονται, η σπουδή των πληροφοριών που αυτή η βάση δεδομένων 

προσέφερε, αποτελεί από μόνη της εργαλείο ώστε η λεγόμενη οικονομία της γνώσης 

να «εξωραΐσει» τον τρόπο σκέψης και δράσης των στελεχών των κοινωνικών 

επιχειρήσεων, αφού αυτές οι γνώσεις μπορούν να γίνουν πολλαπλασιαστές 

παραγωγικότητας και αποδοτικότητας αλλά και υπομόχλια ελάφρυνσης των 

υποχρεώσεων κάθε εμπλεκομένου με τη δράση των SE. 

4) από τη δυνατότητα αξιοποίησης των βάσεων δεδομένων για τον υπολογισμό 

δεικτών που θα αφορούσαν τις πωλήσεις ανά οντότητα, ανά νομό και ανά γεωγραφική 

περιφέρεια στατικά αλλά και διαχρονικά. Οι δείκτες αυτοί περί π.χ. πωλήσεων μπορούν 

να δείξουν την πορεία των πωλήσεων μιας εκάστης SE διαχρονικά, οι πωλήσεις μιας 

εκάστης SE θα μπορούσαν να συγκριθούν με αυτές προηγούμενων ετών, με τις 

υψηλότερες και χαμηλότερες πωλήσεις ομοειδών επιχειρήσεων στην ίδια ή άλλη 

γεωγραφική ενότητα, με το μέσο όρο των πωλήσεων κοινωνικών επιχειρήσεων άλλης 

εξειδίκευσης, με τα αποτελέσματα ομοειδών SE άλλων περιοχών (νομών, πόλεων, 

περιφερειών) και με τα αποτελέσματα μιας και κάθε οντότητας πριν και μετά ενός 

επιλεγμένου χρονικού σημείου (π.χ. ενός έτους οροσήμου κατά τη διάρκεια του οποίου 

πραγματοποιήθηκαν επενδύσεις ή υιοθετήθηκαν καινοτομίες). Οι πληροφορίες 

αποτελούν γνώση και οι γνώσεις αποτελούν πλέον ίσως τον σημαντικότερο 

παραγωγικό συντελεστή. Τα όσα ενδεικτικά αναφέρουμε στο παραπάνω μέρος της 

τρέχουσας ενότητας, αποτελούν μόνο μέρος από τη χρησιμότητα που θα μπορούσαν 
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να αντλήσουν οι SE της επιλέξιμης περιοχής, μέσω της αξιοποίησης των δυνατοτήτων 

των βάσεων δεδομένων, που το πρόγραμμα αυτό παρέχει. Οι δείκτες που 

προαναφέραμε και πολλοί περισσότεροι που παραλείψαμε για την οικονομία της 

περιγραφής μας, μπορούν να προσφέρουν πλήθος πληροφοριών και μέσω αυτών να 

διευκολύνουν το στρατηγικό σχεδιασμό και τη λήψη αποφάσεων μιας εκάστης 

κοινωνικής επιχείρησης. Εννοείται ασφαλώς ότι οι βάσεις δεδομένων, εκτός από 

δείκτες που αναφέρονται στις πωλήσεις, δίνουν τη δυνατότητα άντλησης πληροφοριών 

και σχετικά με: 

i) Τα έσοδα (στατικά ή δυναμικά) της κάθε SE και το ρυθμό μεταβολής των 

εσόδων. Τη σύγκριση των εσόδων μιας SE με αυτά του συνόλου των SE ανά νομό, 

ώστε να υπολογίζεται το μερίδιο της αγοράς σε επίπεδο νομού αλλά και περιφέρειας. 

Επίσης, τα δεδομένα επιτρέπουν να υπολογιστεί η «απόσταση» από τον Leader, 

επιτρέπουν τον υπολογισμό του μέσου εσόδου ανά SE και ανά υποκατηγορία SE , ώστε 

από τη σύγκριση να προκύπτει η πλέον αποδοτική κοινωνική δραστηριότητα. Κατ’ 

επέκταση, κάποιος θα μπορούσε να υπολογίσει δείκτες, όπως τα έσοδα ανά 

εργαζόμενο, τα έσοδα ανά μονάδα δαπάνης, τα έσοδα ανά εμπλεκόμενο (εργαζόμενοι 

συν ιδιοκτήτες), την κατανομή των εσόδων μεταξύ δημοσίων και ιδιωτικών πηγών 

άντλησης αυτών κτλ. 

ii) Τα κέρδη και το ρυθμό μεταβολής και πλήθος άλλων δεικτών κέρδους κατ’ 

αναλογία με τους προτεινόμενους δείκτες εσόδων.  

iii) Την απασχόληση, την αποδοτικότητα της απασχόλησης, το κόστος 

απασχόλησης, τις πωλήσεις ανά απασχολούμενο, τα κέρδη ανά απασχολούμενο, τη 

σχέση απασχολουμένων/ εμπλεκομένων, το ύψος των αποδοχών ανά εργαζόμενο/ 

εμπλεκόμενο κ.ο.κ. 

Οι δείκτες που ενδεικτικά αναφέραμε, αλλά και πολλοί περισσότεροι που θα 

μπορούσαν να υπολογιστούν, επιτρέπουν την άντληση πλήθους πληροφοριών οι οποίες 

με τη σειρά τους, διευκολύνουν τη λήψη αποφάσεων, τον προγραμματισμό και την 

στρατηγική διοίκηση των SE. Αξιολογώντας ως εκ τούτου το κατά πόσο το 

πρόγραμμα μέσω των παραδοτέων υπηρετεί και επιτυγχάνει τον πρώτο από τους 

αντικειμενικούς του σκοπούς, οι αξιολογητές θεωρούν ότι ο στόχος αυτός 

υπηρετείται πολλαπλώς από τα παραδοτέα, τα οποία επιτρέπουν πολύπλευρη 

ενίσχυση της παραγωγικότητας και της αποδοτικότητας αυτών.   
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Ο δεύτερος αντικειμενικός σκοπός του προγράμματος αφορούσε στη βελτίωση 

της ποιότητας των προϊόντων/ υπηρεσιών που παράγουν οι SE της επιλέξιμης 

περιοχής αλλά και την προώθηση των προϊόντων/ υπηρεσιών των SE σε ένα 

ευρύτερο καταναλωτικό κοινό και σε περισσότερες ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. 

Αξιολογώντας κατά πόσο το πρόγραμμα επέτυχε τον δεύτερο αντικειμενικό του 

στόχο, θα πρέπει ξεχωριστά να διαπιστώσουμε τόσο την επίτευξη ή όχι της 

προσπάθειας για βελτίωση της ποιότητας όσο και την επιτυχία της προσπάθειας για 

προώθηση των προϊόντων/ υπηρεσιών σε ένα ευρύτερο καταναλωτικό κοινό. 

Στρεφόμενοι στα παραδοτέα του προγράμματος, τα οποία όπως θα αναφέρουμε και 

μετέπειτα ολοκληρώθηκαν στο σύνολό τους, διαπιστώνουμε κατ’ αρχάς ότι ολόκληρο 

το WP2 εξυπηρέτησε με τον καλλίτερο τρόπο την προσπάθεια προώθησης. Ειδικότερα, 

η ανάπτυξη και η εφαρμογή του “Communication & Dissemination Plan” ενίσχυσε την 

επικοινωνία μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων (partners) και άρα υποστήριξε την 

αυξημένη αμφίδρομη ροή πληροφοριών και καλών πρακτικών, γεγονός που 

αναμφίβολα βελτίωσε τα μέγιστα τις ικανότητες των partners να υποστηρίξουν και να 

ενισχύσουν παντοιοτρόπως τις SE της περιοχής τους. Ομοίως, η ολοκλήρωση του 

website αναβάθμισε κατά πολύ την επικοινωνία και τη διάχυση πληροφοριών σχετικών 

με την λειτουργία των SE προς τους πολίτες και τις πάσης φύσεως οντότητες. Είναι 

προφανές ότι το website έφερε σε επαφή το ευρύ κοινό με τις δράσεις του 

προγράμματος και τις δυνατότητες της κοινωνικής οικονομίας, ενημέρωσε επί θεμάτων 

που αφορούν το νομικό πλαίσιο, υποστήριξε προσπάθειες ανάπτυξης νέων κοινωνικών 

επιχειρήσεων και έδειξε το δρόμο και τα βήματα που θα πρέπει να γίνουν για την 

ίδρυση μιας SE σε πάρα πολλούς ενδιαφερομένους. Επιπρόσθετα, στα πλαίσια του 

WP2, δημιουργήθηκαν/ εκτυπώθηκαν δύο (2) ενημερωτικά φυλλάδια τα οποία 

χρησιμοποιήθηκαν ως προωθητικό υλικό, παράχθηκαν poster τα οποία επίσης 

αξιοποιήθηκαν στα πλαίσια των προσπαθειών προώθησης της ιδέας περί κοινωνικής 

οικονομίας και κοινωνικών επιχειρήσεων, όπως επίσης παρήχθησαν banner και 

προκλήθηκαν δημοσιεύματα στον ημερήσιο ή περιοδικό τύπο. 

Ακόμη, ο στόχος της προώθησης της ΚΕ σε ευρύτερα στρώματα ατόμων ή 

οντοτήτων υποστηρίχθηκε και από τις εκδηλώσεις ενημέρωσης που 
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πραγματοποιήθηκαν. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό αλλά και τον έλεγχο των 

δράσεων που υλοποιήθηκε, το πρόγραμμα πραγματοποίησε δύο (2) διεθνείς 

εκδηλώσεις ενημέρωσης και προβολής και άλλες δύο (2) εκδηλώσεις ενημέρωσης/ 

προβολής τοπικού χαρακτήρα. Στο σύνολο των περιπτώσεων υπήρξε ένα, από 

αριθμητικής άποψης, σεβαστό ακροατήριο το οποίο ενημερώθηκε από «πρώτο χέρι» 

για το πρόγραμμα, για την Κοινωνική Οικονομία, για τις κοινωνικές επιχειρήσεις, για 

τις προοπτικές αυτών των επιχειρήσεων αλλά και για τη βοήθεια που θα μπορούσαν να 

έχουν εταιρείες νέες ή υπό ίδρυση από τις μόνιμες πλέον δομές αυτού του 

προγράμματος. 

Επιπλέον, η διάθεση ίδρυσης νέων SE, είναι σίγουρα ότι ενισχύθηκε τόσο μέσα από 

τους οδηγούς αξιοποίησης των βάσεων δεδομένων που το πρόγραμμα δημιούργησε 

ώστε οι δυνητικοί κοινωνικοί επιχειρηματίες να ενημερώνονται επί του αντικειμένου, 

όσο μέσα από το υλικό επιμόρφωσης των εμπλεκομένων στις SE ώστε και αυτοί με τη 

σειρά τους, αποκτώντας μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στις γνώσεις τους και συνεπώς στις 

δυνατότητές τους να μπορέσουν να διευρύνουν τις όποιες δραστηριότητές τους ή αν 

δημιουργήσουν νέες, οι οποίες θα στοχεύουν σε νέες «μη εξυπηρετούμενες μέχρι 

τούδε» ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. 

Συμπληρωματικά, θα μπορούσαμε να προσθέσουμε ότι ο στόχος της προώθησης 

των προϊόντων και των υπηρεσιών σε νέες και περισσότερες ευπαθείς κοινωνικές 

ομάδες ενισχύθηκε σημαντικά και από τις εκδηλώσεις/ σεμινάρια επιμόρφωσης 

εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ο οποίοι άλλοτε περισσότερο και άλλοτε 

λιγότερο, θα λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστές και θα μεταφέρουν τις ειδικές 

γνώσεις τους στους μαθητές της δευτεροβάθμιας και συγχρόνως αυριανούς πολίτες 

αυτής της χώρας. Είναι φανερό ότι η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στόχευσε στην 

ανάπτυξη κουλτούρας κοινωνικού επιχειρείν στον γενικό πληθυσμό σε 

μεσομακροπρόθεσμη, και όχι μόνο, βάση και ως τέτοια δημιούργησε και θα δημιουργεί 

προϋποθέσεις σημαντικής βελτίωσης του κοινωνικού επιχειρείν τόσο στην Ελλάδα όσο 

και στη Βουλγαρία. 

Τέλος, όπως όλοι γνωρίζουμε, μέσω του παραδοτέου 3.1 και ειδικότερα των 

παραδοτέων 3.1.1 LΒ, 3.2.1 (PΒ2) και 3.3.1 (PΒ3), πραγματοποιήθηκε Αναλυτική 

Μελέτη της τρέχουσας κατάστασης του τομέα της κοινωνικής οικονομίας στην Ελλάδα 
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στο πλαίσιο της οποίας, και μεταξύ άλλων, εντοπίστηκαν προβλήματα νομικά, θεσμικά 

και στρατηγικά που θα έπρεπε να λυθούν. Όμως η λύση προβλημάτων του χώρου 

αυτονόητα ενδυναμώνει τον τομέα της κοινωνικής οικονομίας και βοηθά στην 

ενίσχυση της παρουσίας του και σε νέες ευπαθείς ομάδες και κοινωνικά στρώματα. 

Συμπληρωματικά, με την ανωτέρω μελέτη λειτούργησε και το πακέτο εργασίας 3.2, 

παραδοτέο (PΒ3) στο πλαίσιο του οποίου αναπτύχθηκαν εργαλεία για τη διάγνωση των 

προβλημάτων από τα οποία ενδεχομένως υποφέρει μία ΚΕ. Η δυνατότητα διάγνωσης 

συνεπάγεται βεβαίως και τη δυνατότητα θεραπείας και άρα ενισχυμένης βιωσιμότητας 

των SE. Αναφορικά με τον επιλέξιμο χώρο επί ελληνικού εδάφους, κυρίαρχο ρόλο στη 

διάδοση των κοινωνικών επιχειρήσεων και άρα στην επέκταση της κοινωνικής 

οικονομίας αναμένεται να παίξει και το παραδοτέο 3.1.3 (LΒ), που αφορά στην 

ανάπτυξη και εφαρμογή Περιφερειακού Σχεδίου και Στρατηγικής για την Κοινωνική 

Οικονομία. Το εν λόγω Στρατηγικό Σχέδιο αποτελεί, κατά τη γνώμη των 

αξιολογητών, το σημαντικότερο εργαλείο ενίσχυσης και επέκτασης της 

κοινωνικής επιχειρηματικότητας και κατ’ επέκταση το σημαντικότερο εργαλείο 

επίτευξης του δευτέρου αντικειμενικού στόχου του προγράμματος. 

Ολοκληρώνοντας την αξιολόγηση σχετικά με το κατά πόσο το πρόγραμμα επέτυχε 

τον δεύτερο στόχο του, θα ήταν παράληψη να μην αναφέρουμε ότι το πρόγραμμα 

ανέπτυξε και διένειμε σημειώσεις και εκπαιδευτικό υλικό επί θεμάτων ποιότητας στο 

πλαίσιο του παραδοτέου 4.2.1 (PΒ2) για την Ελλάδα και στο πλαίσιο του παραδοτέου 

4.5.2 (PΒ5) για τη Βουλγαρία. 

Ο τρίτος κύριος αντικειμενικός σκοπός του προγράμματος ήταν η επέκταση 

των αγορών στις οποίες οι κοινωνικές επιχειρήσεις προσφέρουν προϊόντα και 

υπηρεσίες και κατ’ επέκταση η επίτευξη διευρυμένης πρόσβασης σε δημόσια 

έργα/ δημόσια συμβόλαια. Με άλλα λόγια, το πρόγραμμα, μεταξύ των άλλων, 

στόχευε στο να πείσει/ εξαναγκάσει/ προσελκύσει τον δημόσιο τομέα ώστε να 

συμβάλει μέσω έργων και νομοθετικών ρυθμίσεων περισσότερο στην ανάπτυξη του 

τέταρτου τομέα της οικονομικής δραστηριότητας. 

Έχοντας πλέον ολοκληρωμένη άποψη για τα επιτεύγματα του προγράμματος, για το 

ποιόν των συμμετεχόντων αλλά και για τον αντίκτυπο του προγράμματος στην 
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κοινωνία, και πάντα στο πλαίσιο της αξιολόγησής του, μπορούμε με βεβαιότητα να 

παρατηρήσουμε τα κάτωθι: 

1) Leader του προγράμματος ήταν η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ένας 

κατ’ εξοχήν φορέας του δημοσίου και partners δύο Πανεπιστήμια εκ μέρους της 

Ελλάδας, αμφότερα ΝΠΔΔ, και δύο φορείς δημοσίου συμφέροντος εκ μέρους της 

Βουλγαρίας, το Πανεπιστήμιο Neofit Rilski και η Δημοτική περιφέρεια Yakoruda. Εκ 

των πραγμάτων ως εκ τούτου, ένας κατ’ εξοχήν φορέας του δημοσίου και εν 

προκειμένω η Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας ευαισθητοποιήθηκε από μόνη της για τα 

τεκταινόμενα στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας, κατέγραψε τις ΚΕ στην 

περιφέρειά της, συνεργάσθηκε επί τούτου με όμορη περιοχή και φορείς της 

Βουλγαρίας, από κοινού υπέβαλαν την πρόταση στο πλαίσιο της προκήρυξης του 

Interreg περί Κοινωνικής Οικονομίας και υλοποίησε τη σχετική πρόταση με επιτυχία. 

Κατ’ αρχάς, ως εκ τούτου θα πρέπει να αναδείξουμε και να επιβραβεύσουμε το 

αυθόρμητο ενδιαφέρον της ΠΚΜ να ασχοληθεί με αυτόν τον τόσο ευαίσθητο τομέα 

της οικονομίας, ο οποίος τομέας κατά προτεραιότητα υποστηρίζει κοινωνικές ομάδες 

με ειδικές ανάγκες αλλά και δεξιότητες. Η εμπλοκή της ΠΚΜ αλλά και των υπολοίπων 

partner με το πρόγραμμα οδήγησε στην υλοποίηση δύο μελετών (μία για την Ελλάδα 

και μία για τη Βουλγαρία) αναλυτικής διερεύνησης της τρέχουσας κατάστασης στον 

τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας. Μέσα από τις μελέτες, οι συμμετέχοντες 

κατέγραψαν αλλά και ενημερώθηκαν για όλα τα προβλήματα και τις ιδιαιτερότητες 

των ΚΕ, μέτρησαν τον αριθμό τους, τη δυναμικότητά και την παραγωγικότητά τους, 

εντόπισαν την εμβέλειά τους, την προσφορά τους στην κοινωνία και στις ευπαθείς 

ομάδες συμπολιτών μας, διερεύνησαν τη δυνατότητά τους να δημιουργούν νέες θέσεις 

εργασίας και να παράγουν εισοδήματα, το είδος των έργων που υλοποίησαν και 

βεβαίως τις πηγές χρηματοδότησης. 

Η πρώτη σημαντική, κατά την εκτίμησή μας, προσφορά του προγράμματος 

ήταν το γεγονός της δημιουργίας/ ανάπτυξης ειδικών εξειδικευμένων στελεχών 

των συμμετεχόντων οντοτήτων, τα οποία θα αποκτούσαν εξειδικευμένες γνώσεις 

επί θεμάτων της ΚΕ. Άρα το δημόσιο, μέσω της συμμετοχής του στο πρόγραμμα 

και της δεδομένης πρόθεσής του να βοηθήσει, απέκτησε στελέχη άκρως 

καταρτισμένα και εξειδικευμένα τα οποία μπορούν να λειτουργήσουν ως 

πολλαπλασιαστές ισχύος σε κάθε μελλοντική προσπάθεια ενίσχυσης της 
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Κοινωνικής Οικονομίας. Επιπλέον, μέσω των εργαλείων διάγνωσης και επίλυσης των 

προβλημάτων μιας εκάστης ΚΕ, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αλλά και οι 

υπόλοιποι partners θα λειτουργούν πλέον ως σύμβουλοι αυτών των εταιρειών, ώστε 

αφ’ ενός να βελτιώσουν τη διοικητική τους δομή και τις τεχνικές πωλήσεων 

(αξιοποιώντας ακόμη και εργαλεία νέων τεχνολογιών) που εφαρμόζουν και αφ’ ετέρου 

να αποκτήσουν ευκολότερη πρόσβαση σε νέες αγορές και συμβόλαια του δημοσίου. 

Έχουμε, συνεπώς, να καταγράφουμε την εκ των πραγμάτων πρακτική και πραγματική 

συμμετοχή του δημοσίου τομέα στην επίτευξη του 3ου στόχου του προγράμματος. 

2) Η άμεση εμπλοκή φορέων του δημοσίου στο πρόγραμμα και η από πρώτο χέρι 

ενημέρωση/ πληροφόρηση για τα προβλήματα των ΚΕ είναι βέβαιο ότι μπορεί να 

συμβάλει αποτελεσματικότερα στη δρομολόγηση νομοθετικών ρυθμίσεων που θα 

διευκολύνουν την πρόσβαση των ΚΕ σε νέες αγορές, στην παροχή νέων προϊόντων και 

υπηρεσιών και στην εξασφάλιση συμβολαίων από το δημόσιο τομέα. 

 

3) Επίσης, η ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας (Geospatial Databases and 

Electronic Platform) στο πλαίσιο του WP3, θα βοηθήσει τα μέγιστα στην ανάπτυξη 

κατανομών έργου ανά γεωγραφική περιοχή και ομάδα πληθυσμού και έτσι θα 

διαπιστωθούν οι ιδιαίτερες αδυναμίες κάποιων χωρικών οντοτήτων, ώστε οι 

παρεμβάσεις να είναι πλέον στοχευμένες. Ακόμη, η Ηλεκτρονική Πλατφόρμα και οι 

πληροφορίες που αυτή θα εξασφαλίσει, θα επιτρέψουν την αντιγραφή και την 

εφαρμογή «Καλών Πρακτικών», κάτι που αναμφίβολα θα βοηθήσει τη διείσδυση σε 

γεωγραφικές και πληθυσμιακές περιοχές που μέχρι πρότινος εμφάνιζαν υστέρηση. 

 

4) Παράλληλα, η εξειδίκευση/ κατάρτιση/ επιμόρφωση και ενημέρωση των 

στελεχών που οι ΚΕ στην επιλέξιμη περιοχή ήδη διαθέτουν, θα συντελέσουν από μόνες 

τους στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας αυτών των επιχειρήσεων και μέσω αυτού, 

θα συμβάλουν στη διερεύνηση των αγορών αλλά και στην ανάπτυξη νέων αγορών. Μια 

ανταγωνιστικότερη επιχείρηση ή Κοινωνική Εταιρεία, εξ ορισμού, έχει ευκολότερη 

πρόσβαση σε νέες αγορές και μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς στις υφιστάμενες αγορές. 

 

5) Προς την επίτευξη του αξιολογουμένου τρίτου αντικειμενικού σκοπού του 

προγράμματος, αναμφίβολα θα συμβάλουν τα μέγιστα τα «Περιφερειακά Σχέδια και η 
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Στρατηγική για την Κοινωνική Οικονομία» που ως παραδοτέα αναπτύχθηκαν στο 

πρόγραμμα- βλέπε deliverable 3.3 του (LΒ) και deliverable 3.5 του partner (PΒ3) για 

την Ελληνική πλευρά και βλέπε deliverable 3.4.2 και 3.5.2 των partners (PΒ4) και 

(PΒ5) αντιστοίχως για τη Βουλγαρική ενότητα. Όπως όλοι γνωρίζουμε, αναπόσπαστο 

τμήμα ενός Στρατηγικού Επιχειρηματικού Σχεδίου αποτελεί και η ενότητα που αναλύει 

τον ανταγωνισμό, που εξειδικεύει τα μειονεκτήματα και τα πλεονεκτήματα της 

ανταγωνιστικότητας και που προτείνει λύσεις για την διεύρυνση των αγορών αλλά και 

την ανάπτυξη και κατάκτηση νέων. 

 

6) Συμπληρωματικά ωστόσο σε όλα τα παραπάνω, οι τομεακές μελέτες που 

πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια του προγράμματος- βλέπε deliverable 3.5.3 (PΒ3) για 

την επιλέξιμη περιοχή της Ελλάδος- στο πλαίσιο των οποίων η ανάλυση των αγορών 

έλαβε έναν σαφώς πιο εξειδικευμένο προσανατολισμό, έτσι ώστε και οι προσπάθειες 

των ΚΕ για ανάπτυξη να χαρακτηρίζονται από εξειδικευμένες και στοχευμένες 

δράσεις. 

 Συμπερασματικά, θα πρέπει η αξιολόγηση να συνομολογήσει ότι στο πλαίσιο 

του προγράμματος υλοποιήθηκε πλήθος δράσεων και υπήρξε μεγάλος αριθμός 

παραδοτέων, τα οποία όλα μαζί και το καθένα ξεχωριστά αποτελούν διαθέσιμα 

στρατηγικά εργαλεία για τη διερεύνηση των αγορών αλλά και για την ανάπτυξη 

νέων αγορών/ προϊόντων για τις ΚΕ. Ομοίως, η άμεση εμπλοκή του Δημοσίου 

Τομέα στην υλοποίηση του προγράμματος προδιαγράφει ελπιδοφόρες προοπτικές 

για την επέκταση της συνεργασίας μεταξύ του Δημοσίου Τομέα και των 

Κοινωνικών Επιχειρήσεων εν γένει. Όταν ο Δημόσιος Τομέας και εν προκειμένω 

στην περίπτωσή μας η ΠΚΜ, τίθεται επικεφαλής της προσπάθειας για ενίσχυση 

της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, τότε είναι, θεωρούμε, αυτονόητο ότι η 

ΠΚΜ θα διερευνήσει κάθε δυνατότητα και επίπεδο συνεργασίας με τις 

Κοινωνικές Επιχειρήσεις αφού αμφότεροι, από διαφορετικό «μετερίζι», 

στοχεύουν στην εξυπηρέτηση ομάδων με ειδικές ανάγκες ή ειδικές δεξιότητες. 

Ο τέταρτος και τελευταίος αντικειμενικός σκοπός του προγράμματος είναι η 

υποκίνηση και η ενίσχυση νέων κυρίως πολιτών, προκειμένου να ασχοληθούν με 

την  Κοινωνική Επιχειρηματικότητα. Η αξιολόγηση του προγράμματος, μεταξύ 

των άλλων, οφείλει να διερευνήσει κατά πόσο μέσα από τις δράσεις και τα 
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παραδοτέα του έργου δημιουργούνται οι προϋποθέσεις ενίσχυσης της νεανικής 

Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας. Διαπιστώνουμε κατ’ αρχάς ότι το πρόγραμμα 

προβλέπει την ανάπτυξη εκπαιδευτικών πακέτων επί σημαντικών επιχειρηματικών 

θεματικών ενοτήτων (χρηματοοικονομικά, διαμόρφωση- ερμηνεία δεικτών, πωλήσεις, 

μάρκετινγκ, Management) τα οποία θα είναι διαθέσιμα στο κοινό (άρα και στους νέους) 

μέσω της δομής υποστήριξης της ΚΕ που ανέπτυξε ο Leader και, φυσικά, μέσα από 

την πλατφόρμα που επίσης δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος. Η 

δυνατότητα ως εκ τούτου εκπαίδευσης/ κατάρτισης και επανακατάρτισης των νέων 

μέσω των εγχειριδίων που έχουν αναπτυχθεί, θα βελτιώσει τις πιθανότητες επιτυχίας 

των ΚΕ και θα αποτελέσει μια επιπρόσθετη διέξοδο για μόνιμη ή προσωρινή 

επαγγελματική αποκατάσταση τους. Οι σημειώσεις επί των θεμάτων που 

προαναφέραμε, είναι δημόσιο αγαθό και ως δημόσιο αγαθό διατίθεται δωρεάν σε 

νέους, και όχι μόνο, που επιθυμούν να ασχοληθούν με την ΚΕ. Η διάθεση/ ύπαρξη των 

σχετικών σημειώσεων προφανώς και δεν αρκεί για την ουσιαστική ενδυνάμωση της 

νεανικής Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας. Απαιτείται ενημέρωση των νέων, 

πληροφόρηση αυτών επί του πλαισίου που αφορά τις ΚΕ και παροχή συμβουλευτικών 

υπηρεσιών, δεδομένου ότι όλα αυτά θα ενδυναμώσουν την αυτοπεποίθηση τους και θα 

πολλαπλασιάσουν τις πιθανότητες επιτυχίας. 

Παρατηρώντας τα προβλεπόμενα στο πακέτο εργασίας 2 (WP2) του προγράμματος 

αλλά και τα ολοκληρωμένα παραδοτέα του, διαπιστώνουμε ότι το website του project 

ολοκληρώθηκε, ότι οι δράσεις ενημέρωσης και προώθησης επίσης ολοκληρώθηκαν (2 

leaflets, 1 poster, 1 banner) και ότι οι εκδηλώσεις ενημέρωσης/ πληροφόρησης (2 

transnational, 2 local events) επίσης ολοκληρώθηκαν. Μέσω αυτών είναι βέβαιο ότι 

ενημερώθηκαν πολίτες όλων των ηλικιών, και άρα νέοι, που θα ήθελαν να 

επιχειρήσουν στον τέταρτο τομέα της οικονομίας. Παράλληλα, στο πακέτο εργασίας 3 

(WP3) προβλεπόταν και το σχετικό παραδοτέο που επίσης ολοκληρώθηκε, η ανάπτυξη 

Geospatial Databases εφοδιασμένη με πλήθος πληροφοριών, οι οποίες θα μπορούσαν 

να ενισχύσουν την προοπτική επιτυχίας της νεανικής Κοινωνικής 

Επιχειρηματικότητας. Στο σημείο αυτό, αναφερόμαστε στο παραδοτέο/ deliverable 3.2 

το οποίο υλοποιήθηκε από τον Leader (LΒ) σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο 

Μακεδονίας (P2). Να συμπληρώσουμε επίσης, ότι οι σημειώσεις εξειδίκευσης και 

κατάρτισης που προαναφέραμε προβλεπόταν και ολοκληρώθηκαν στο πλαίσιο του 
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πακέτου εργασίας 4 (WP4) και ειδικότερα στο πλαίσιο του παραδοτέου 4.2.1 που 

υλοποίησε ο P2 (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας) και του παραδοτέου 4.5.2 που υλοποίησε 

το Βουλγαρικό Πανεπιστήμιο Neofit Rilski. 

Ομοίως, μεθοδολογίες δράσεις για την ανάπτυξη της νεανικής Κοινωνικής 

Επιχειρηματικότητας προβλέπονται στο “Regional Plan and Strategy for Social 

Economy” στο παραδοτέο 3.2 το οποίο, για τη Βουλγαρική περιοχή, εμπεριέχεται στο 

παραδοτέο 3.4.2 που υλοποίησε ο (PΒ4) και στο παραδοτέο 3.5.2 που υλοποίησε ο 

partner (PΒ5). Το αντίστοιχο στρατηγικό σχέδιο για την Ελληνική Επικράτεια 

ανέπτυξε ο Leader, δηλαδή η ΠΚΜ μέσω του παραδοτέου 3.1.3. 

Παράλληλα, οι ενδιαφερόμενοι νέοι μπορούν να ενημερωθούν για τις καλές 

πρακτικές αναλόγων επιχειρήσεων εντός Ελλάδος αλλά και σε διεθνές επίπεδο μέσω 

του παραδοτέου 3.3.4, το οποίο ολοκλήρωσε και παρέδωσε ο partner (PΒ3), δηλαδή το 

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο. 

Θα ήταν ασφαλώς παράληψή μας να μην αναφέρουμε ότι η νεανική Κοινωνική 

Επιχειρηματικότητα υπηρετείται πολλαπλώς από την Ιντερνετική Πλατφόρμα 

Ηλεκτρονικής Συμβουλευτικής (Development of an Internet Platform for Electronic 

Advisory), παραδοτέο 4.3.1 το οποίο υλοποίησε ο partner 3 (PΒ3), ήτοι το Δημοκρίτειο 

Πανεπιστήμιο. 

Τέλος, πρέπει επίσης να αναγνωρίσουμε ότι η ανάπτυξη «Επιχειρησιακού Κέντρου 

για παροχή Ενημέρωσης και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών» αλλά και τη λειτουργία 

αυτού του κέντρου- βλέπε παραδοτέο 4.1.2 “Managing Operation Center” και 

“Operation Center for Information and Advisory” 4.1.2 που υλοποίησε ο Leader (LΒ)- 

βοήθησαν και θα βοηθήσουν τους νέους που θα ήθελαν να αναπτύξουν επιχειρηματικές 

δράσεις στο πλαίσιο της Κοινωνικής Οικονομίας. 

Συμπερασματικά ως εκ τούτου, η αξιολόγηση που αφορά την επίτευξη του 

αντικειμενικού σκοπού 4, καταλήγει στο ότι το πρόγραμμα διέθεσε αξιόλογους και 

επαρκείς πόρους για την ενίσχυση και ανάπτυξη της νεανικής Κοινωνικής 

Επιχειρηματικότητας. Υπήρξε πλήθος σχετικών δράσεων και παραδοτέων, τα 

οποία όλα μαζί δημιούργησαν και παρείχαν ένα ολοκληρωμένο πακέτο ενίσχυσης 

της προσπάθειας για μεγαλύτερη εμπλοκή των νέων στον τέταρτο τομέα της 
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οικονομίας. Το γεγονός ότι, συμπληρωματικά με όλα τα παραπάνω, 

πραγματοποιήθηκαν σεμινάρια εκπαίδευσης εκπαιδευτών δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης, για την επιμόρφωση των καθηγητών επί θεμάτων Κοινωνικής 

Επιχειρηματικότητας, αποτελεί από μόνο του μια κυρίαρχη παρέμβαση αφού κάθε 

καθηγητής θα μπορεί πλέον να λειτουργεί και ως ανεξάρτητη πηγή ενημέρωσης 

και πληροφόρησης. 

 

 

Β3.  Αξιολόγηση των Beneficiary 
 

Όπως ήδη προαναφέραμε, οι οντότητες που υπέβαλαν την πρόταση και που 

κλήθηκαν να την υλοποιήσουν ήταν α) η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ) 

ως Lead Partner, β) το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (ΠΑΜΑΚ) με έδρα τη Θεσσαλονίκη, 

γ) το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο (ΔΠΘ) με έδρα τη Κομοτηνή, δ) ο Δήμος Yakoruda 

στην περιοχή του Blagoevgrad και ε) το Πανεπιστήμιο “ Neofit Rilski” με έδρα επίσης 

το Blagoevgrad. 

Αξιολογώντας τον LP, δηλαδή την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, θα λέγαμε 

ότι αυτή η οντότητα διέθετε και αξιοποίησε για την υλοποίηση του προγράμματος 

πολλά, αξιόλογα και έμπειρα στελέχη, τα οποία στο σύνολό τους είχαν να επιδείξουν 

εξαιρετικά υψηλό επίπεδο μόρφωσης αλλά και τεράστια εμπειρία στη διαχείριση και 

υλοποίηση Ευρωπαϊκών, Εθνικών και Περιφερειακών Προγραμμάτων η πλειονότητα 

των οποίων στόχευε στην παροχή κοινωνικού έργου, στη μείωση των ανισοτήτων, στην 

υποστήριξη ομάδων ειδικών δεξιοτήτων και στη διευκόλυνση πρόσβασης όλων σε 

κοινωνικές υπηρεσίες, υγεία, εκπαίδευση, επιμόρφωση κτλ. Η ΠΚΜ υπήρξε ένας 

Leader με τεράστια εμπειρία στον σχεδιασμό και την υλοποίηση σχεδίων Κοινωνικής 

Ενίσχυσης και εκ των πραγμάτων, μέσω του περιφερειακού επιχειρησιακού σχεδίου 

για την Κεντρική Μακεδονία, χρηματοδότησε πλήθος σχετικών δράσεων. Παράλληλα, 

θα πρέπει να αναφέρουμε ότι η ΠΚΜ συνυπάρχει στη συγκεκριμένη γεωγραφική 

ενότητα με μεγάλο αριθμό ερευνητικών κέντρων, Πανεπιστημίων, Τεχνολογικών 

Ιδρυμάτων αλλά και με φορείς που προάγουν το κοινωνικό έργο και τις κοινωνικές 

ευαισθησίες, με συνέπεια να διαθέτει τη δυνατότητα συνεργασίας αλλά και 
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αξιοποίησης των εμπειριών τους. Συμπερασματικά, ο LP διέθετε τις καλλίτερες των 

προϋποθέσεων για την υποβολή και υλοποίηση ενός τέτοιου έργου και εκ των 

αποτελεσμάτων μπορούμε να ισχυριστούμε ότι τελικά επιβεβαίωσε την φήμη του και 

επαλήθευσε τις προσδοκίες όλων των εμπλεκομένων. Κατά τη διάρκεια υλοποίησης 

του έργου, ο LP υπήρξε έμπειρος και άξιος καθοδηγητής, τήρησε στο έπακρο τις 

ημερολογιακές δεσμεύσεις και τους χρονικούς περιορισμούς, οδήγησε στην επίτευξη 

των στόχων του φυσικού αντικειμένου και κατόρθωσε να υποτάξει τις όποιες 

«απαιτήσεις» των υπολοίπων ωφελουμένων στους κανόνες και τις οδηγίες περί 

χρηστής οικονομικής διαχείρισης. 

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, το οποίο όπως πολλάκις προαναφέραμε, υπήρξε 

επίσης ένας εκ των ωφελουμένων με την κωδική ονομασία PΒ2 (Partner 2), υπήρξε 

ένας πραγματικά άξιος εταίρος, ο οποίος πάντα εκτελούσε τις υποχρεώσεις υλοποίησης 

του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου με τη μέγιστη δυνατή αξιοπιστία και 

συνέπεια. Συνεργάστηκε άψογα με τον Leader και τους υπολοίπους εταίρους, υπέβαλε 

τις περιοδικές εκθέσεις του εγκαίρως και με απόλυτη τεκμηρίωση, όταν χρειάστηκε να 

διεκπεραιώσει αμφιλεγόμενα προβλήματα συμβουλευόταν τα προϊστάμενα κλιμάκια 

και τέλος υπήρξε απόλυτα συνεπής με την υποβολή των παραδοτέων του. Η επιλογή 

του ιδρύματος από τον Leader υπήρξε απόλυτα επιτυχημένη και επιβεβαίωσε για μια 

ακόμα φορά τη φήμη του στην αγορά και τον ακαδημαϊκό χώρο. Το Πανεπιστήμιο 

Μακεδονίας ήταν και είναι ένα ίδρυμα που εξειδικεύεται στη θεραπεία των κοινωνικών 

επιστημών, μεταξύ δε των δέκα τμημάτων του είναι και το Τμήμα Οργάνωσης και 

Διοίκησης Επιχειρήσεων, το οποίο και τελικά εκπροσώπησε το Ίδρυμα στην πρόταση 

που είχε υποβληθεί. Επιπλέον, το ΠΑΜΑΚ διέθετε και διαθέτει τεράστια εμπειρία στην 

υλοποίηση Ευρωπαϊκών και Εθνικών και Προγραμμάτων. Στο σημείο αυτό αξίζει να 

αναφέρουμε ότι το Ίδρυμα κατά το παρελθόν είχε υλοποιήσει προγράμματα 

ERASMUS, Alfa Programs, ADAPT, Leonardo Tempus, Med- Campus, Πρόγραμμα 

Συνεχιζόμενης Κατάρτισης και Προγράμματα Jean Monnet. Συγχρόνως, το ΠΑΜΑΚ 

διέθετε μεγάλο δίκτυο συνεργασιών με ξένα πανεπιστήμια, συμμετείχε και συμμετέχει 

σε διεθνείς Οργανισμούς, όπως για παράδειγμα οι EUA, IAU, CUM, EUCEN, 

THENUCE, ASECU και καθημερινά αποδεικνύεται η εξαιρετική ποιότητα των 

αποφοίτων του, η υψηλή κατάρτιση των καθηγητών του, το πλούσιο και σημαντικό 
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ερευνητικό του έργο και η πολύ σημαντική προσφορά του στο κοινωνικό σύνολο, τον 

επιχειρηματικό κόσμο και την οικονομία της χώρας γενικότερα. 

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος, το ΠΑΜΑΚ εκπλήρωσε στο 

ακέραιο όλες τις υποχρεώσεις του τηρώντας με ευλάβεια τους όποιους χρονικούς και 

ποσοτικούς περιορισμούς. Συμμετείχε με επιτυχία στις εκδηλώσεις που προβλέπονταν 

στο φυσικό αντικείμενο, υλοποίησε τον προϋπολογισμό που του ανατέθηκε με άψογο 

τρόπο, ολοκλήρωσε εγκαίρως όλα τα παραδοτέα και συνέβαλε με τον καλλίτερο τρόπο 

στην παραγωγή έργου υψηλών προδιαγραφών. 

Ο Τρίτος Partner, με την κωδική ονομασία PΒ3, είναι το Δημοκρίτειο 

Πανεπιστήμιο, το οποίο θεωρείται ευρέως γνωστό για τη σημαντική έρευνα που έχει 

διεξάγει στο «χώρο» της κοινωνικής οικονομίας. Το ΔΠΘ είναι ένα από τα μεγαλύτερα 

Δημόσια Πανεπιστήμια της χώρας και προσφέρει 67 διαφορετικά προπτυχιακά 

προγράμματα, 86 προγράμματα επιπέδου Master και 43 εξειδικευμένα προγράμματα 

που οδηγούν στην απόκτηση διδακτορικού. Αξιολογώντας κατ’ αρχάς την επιλογή του 

ιδρύματος ως partner για την υλοποίηση του προγράμματος, θα πρέπει να αναφέρουμε 

ότι το ίδρυμα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του συμμετείχε σε μεγάλο αριθμό 

Ευρωπαϊκών, Εθνικών και Περιφερειακών Προγραμμάτων, είχε διασυνδέσεις και 

συνεργασίες με πολύ μεγάλο αριθμό Οργανισμών, Ερευνητικών Ιδρυμάτων και 

Κέντρων Έρευνας εντός και εκτός Ελλάδος και διέθετε μεγάλο αριθμό κορυφαίων 

ερευνητών και ακαδημαϊκών. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα εν λόγω χαρακτηριστικά του 

Ιδρύματος, αντικειμενικά θα πρέπει να ομολογήσουμε ότι η επιλογή του και η ένταξή 

του στο πρόγραμμα ήταν μια άκρως επιτυχημένη ενέργεια. Διερευνώντας στη συνέχεια 

τις περιοδικές εκθέσεις και τους απολογισμούς δράσεις, όπως τα progress reports του 

ίδιου του Ιδρύματος και τα progress reports του Leader, μπορεί κανείς να διαπιστώσει 

ότι το ΔΠΘ εκτέλεσε τις υποχρεώσεις του με υποδειγματική συνέπεια. Ειδικότερα, 

διαπιστώνουμε ότι το Ίδρυμα:             

1) ολοκλήρωσε το φυσικό αντικείμενο που του είχε ανατεθεί παραδίδοντας τα 

προβλεπόμενα παραδοτέα·  

2) απορρόφησε τον προϋπολογισμό που του είχαν αναθέσει· 

3) συνεργάστηκε με τον καλλίτερο δυνατό τρόπο τόσο με τον Leader όσο και με 

τους υπολοίπους εταίρους αλλά ομοίως και με τα προϊστάμενα κλιμάκια· 
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4) τήρησε τους χρονικούς περιορισμούς και τον χρονοπρογραμματισμό που του 

είχαν αναθέσει· 

5) δεν παραβίασε τους κανόνες και τις οδηγίες που εκπορεύονται από το 

Κοινοτικό Δίκαιο και την Ελληνική Νομολογία και 

6) συμμετείχε σε όλες τις εκδηλώσεις που το πρόγραμμα προέβλεπε. 

 

Κοντολογίς, το ΔΠΘ ανέλαβε και υλοποίησε/ ολοκλήρωσε με επιτυχία τα κάτωθι: 

1. Ανέπτυξε ένα δυναμικό εργαλείο προκειμένου να μπορεί να γίνει διάγνωση των 

αναγκών μιας Κοινωνικής Εταιρείας 

2. Ομοίως, ανέπτυξε μια μεθοδολογία για την παρακολούθηση και την 

αξιολόγηση της κοινωνικής δραστηριότητας των Κοινωνικών Επιχειρήσεων. 

3. Δημιούργησε μια άκρως απαραίτητη Geospatial Database (Γεωγραφικό 

Σύστημα Πληροφόρησης) και μια ηλεκτρονική πλατφόρμα για τη συλλογή και 

επεξεργασία δεδομένων που αφορούν την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα, ενώ επίσης 

4. ανέπτυξε ένα μεθοδολογικό πλαίσιο με κοινωνικούς δείκτες, οι οποίοι 

καταγράφουν και αξιολογούν την δραστηριότητα των Κοινωνικών Επιχειρήσεων. 

 

Συμπερασματικά, εμφατικά καταλήγουμε στη διαπίστωση ότι το ΔΠΘ υπήρξε μια 

επίσης άριστη επιλογή για τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα Interreg V-A (Greece- 

Bulgaria 2014-2020) και βοήθησε τα μέγιστα στην επιτυχία της όλης προσπάθειας. 

Απολογιστικά και εκ των πεπραγμένων και των παραδοτέων, η επιλογή αυτή 

επιβεβαιώνεται πλήρως. Το ΔΠΘ ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες όλων και συνέβαλε 

ουσιαστικά στην επίτευξη των στόχων που αρχικά είχαν τεθεί. 

Συνεχίζοντας με την αξιολόγηση των Partner, θα αναφερθούμε επιγραμματικά και 

στους δύο συμμετέχοντες από τη Βουλγαρία. Ο τέταρτος Partner με το κωδικό όνομα 

P4 είναι το Πανεπιστήμιο South-West Neofit Rilski με έδρα το Blagoevgrad και 

εμπειρία 38 ετών. Το εν λόγω ίδρυμα θεωρείται μεταξύ των κορυφαίων της χώρας του 

και κατέχει μια πολύ υψηλή θέση μεταξύ των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Η επιστημονική του επάρκεια και η εξέχουσα θέση του 

στην λίστα των καλλιτέρων ιδρυμάτων της Βουλγαρίας αναφορικά με την παροχή 

υπηρεσιών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η επιλογή του 
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δημιούργησε τις καλλίτερες προϋποθέσεις για την επιτυχία του έργου στην επιλέξιμη 

Βουλγαρική περιοχή. Η θέση του ευνοούσε την ανάπτυξη δικτύων με συνεργαζόμενες 

επιχειρήσεις, οργανισμούς ή ιδρύματα. Η εμπειρία του ιδρύματος επί θεμάτων 

εκπαίδευσης και κοινωνικής οικονομίας, πραγματικά διευκόλυνε την υλοποίηση του 

προγράμματος αλλά και επηρέασε πολλές Δημοτικές Αρχές όπως και περιφερειακές 

οντότητες στο να υιοθετήσουν πολιτικές φιλικές προς την κοινωνική οικονομία και άρα 

να αποτελέσουν πολλαπλασιαστή ισχύος για κάθε παρόμοια προσπάθεια. 

Καταλήγοντας και βάσει των αναφορών προόδου του Leader, αυθόρμητα 

συμπεραίνουμε ότι το Πανεπιστήμιο του Blagoevgrad ήταν μια επιλογή η οποία δεν 

διέψευσε τις προσδοκίες του Leader και δεν υστέρησε στην παραγωγή αποτελεσμάτων 

για τους πολίτες της χώρας του. 

Τέλος, εν ολίγοις θα αναφερθούμε και στη συμμετοχή του Δήμου Yakoruda ο οποίος 

γενικότερα θεωρείται ως διαθέτων μεγάλη εμπειρία στην υλοποίηση Ευρωπαϊκών, 

Εθνικών και Περιφερειακών Προγραμμάτων. Ο Δήμος διέθετε όλες τις απαραίτητες 

υποδομές, τον εξοπλισμό και τους πόρους (π.χ. άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό) για 

την υλοποίηση των δράσεων που προβλεπόταν από το πρόγραμμα. Σύμφωνα με τα 

απολογιστικά στοιχεία, όπως αυτά παρουσιάστηκαν στην τελευταία συνάντηση των 

Partner από τον Leader του προγράμματος, ο Δήμος της Yakoruda κατάφερε να 

ολοκληρώσει όλα τα παραδοτέα εντός των προβλεπόμενων χρονικών διαστημάτων, 

λειτούργησε με βάση τους κανόνες και τις οδηγίες υλοποίησης φυσικού και 

οικονομικού αντικειμένου του Interreg και συνεργάστηκε με συνέπεια με εταίρους του 

προγράμματος από Ελλάδα και Βουλγαρία. 

 

Ε4.  Αξιολόγηση Υλοποίησης 
 

Το πρώτο progress report υποβλήθηκε στις 20/01/2018 από τον Leader προς τα 

προϊστάμενα κλιμάκια και αφορούσε την περίοδο από 02/10/2017 έως 31/10/2017. 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ του 1ου Progress Report 

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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 Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ο κάθε partner θα έπρεπε να υλοποιήσει/ 

δρομολογήσει πολύ συγκεκριμένες δράσεις, έτσι ώστε να ανταποκριθεί στις 

υποχρεώσεις που προέκυπταν από τις οδηγίες και τους κανόνες υλοποίησης του 

Interreg, όπως επίσης και από τα προβλεπόμενα στο πρόγραμμα αυτό καθ’ αυτό. 

Εξειδικεύοντας τις δράσεις που ολοκληρώθηκαν ή δρομολογήθηκαν κατά την εν λόγω 

χρονική περίοδο, διαπιστώνουμε ότι ο Lead Partner:          

1) Συνεργάστηκε, αντάλλαξε απόψεις και επέτυχε τη διευκρίνιση ζητημάτων με 

την Κοινή Γραμματεία του Interreg V-A “Gr-Bu 2014-2020” (Joint Secretarial CP 

Interreg V-A) αλλά και με κάθε έναν ξεχωριστά από τους υπολοίπους Partner. 

2) Σε συνεργασία με τους υπολοίπους Partner, ώστε να επιλυθούν οι 

γραφειοκρατικές αγκυλώσεις κατά περίπτωση, συνέταξε και υπέβαλε το σχέδιο 

προβλεπομένων προμηθειών (procurement plan). 

3) Προσδιόρισε μια ομάδα εργασίας (working group) έτσι ώστε να διευκολυνθεί 

η υλοποίηση του προγράμματος. 

4) Προκήρυξε διαγωνισμό για την υποβολή προσφορών σχετικά με την ανάθεση 

(outsourcing) υλοποίησης/ παροχής υπηρεσιών που θα αφορούσαν στην υλοποίηση του 

πακέτου εργασίας 1 και 2 (WP1 WP2), όπως επίσης και των δράσεων 5.1.3, 5.1.4 και 

5.1.5 του πακέτου εργασίας 5 (WP5). Τέλος, ο Lead Partner ασχολήθηκε με την 

προετοιμασία της εναρκτήριας συνάντησης των εταίρων (kick-off meeting). 

 

Κατά την ίδια χρονική περίοδο και σύμφωνα με τις επιμέρους αναφορές των Partner 

προς τον Leader, όπως και σύμφωνα με το πρώτο project report του LP, το 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (PΒ2):  

1. Όρισε τον Επιστημονικό Συντονιστή του, ο οποίος προφανώς θα είχε την 

επιστημονική επιμέλεια υλοποίησης των δράσεων που αφορούσαν το ίδρυμα και όχι 

μόνο. 

2. Διαμόρφωσε την δική του ομάδα εργασίας, η οποία θα φρόντιζε για την 

υλοποίηση του έργου που του είχε ανατεθεί, την σύνθεση της οποίας ανέφερε στον 

Leader, ενώ μια ομάδα στελεχών του ιδρύματος 

3. εργάστηκε για τη διαμόρφωση του περιεχομένου και των διατάξεων του 

διαγωνισμού/ προκήρυξης αναφορικά με την υλοποίηση δράσεων που στο πρόγραμμα 
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προβλεπόταν να ανατεθούν σε εξωτερικούς συνεργάτες (outsourcing)- external 

experts. 

 

Στο πλαίσιο των προβλεπομένων από το πρόγραμμα δράσεων για κάθε εταίρο, κατά 

το προαναφερθέν χρονικό διάστημα, το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης: 

1. διαμόρφωσε τη δική του ομάδα εργασίας και επίσης 

2. εργάστηκε για τη διαμόρφωση του περιεχομένου και των διατάξεων του δικού του 

διαγωνισμού ανάθεσης δράσεων σε εξωτερικούς συνεργάτες (external experts). 

 

Οι εταίροι της Βουλγαρίας, ήτοι το Πανεπιστήμιο του Blagoevgrad “ Neofit 

Rilski” και ο Δήμος της Yakoruda: 

1. διαμόρφωσαν ο καθένας ξεχωριστά τη δική του ομάδα εργασίας για την οποία 

ενημέρωσαν τον Leader και 

2. εργάστηκαν για τη διαμόρφωση του περιεχομένου της προκήρυξης/ διαγωνισμού 

ανάδειξης των external experts, οι οποίοι θα αναλάμβαναν την υλοποίηση των, 

προβλεπομένων για ανάθεση σε εξωτερικούς συνεργάτες, δράσεων. 

 

Θα πρέπει, επιπροσθέτως, να αναφέρουμε ότι κατά την πρώτη περίοδο αναφοράς, 

υλοποιήθηκαν με επιτυχία δύο (2) Info-days (Ημερίδες Ενημέρωσης), οι οποίες 

διοργανώθηκαν από την Managing Authority of European Territorial Cooperation 

Programmes. Όλοι οι Partners παρακολούθησαν αμφότερες των εκδηλώσεων. Η 

εκδήλωση στην Ελληνική επιλέξιμη περιοχή έγινε στην πόλη της Δράμας, ενώ η 

αντίστοιχη εκδήλωση για τη Βουλγαρική επιλέξιμη περιοχή έγινε στο Blagoevgrad στις 

26 Σεπτεμβρίου του 2017. 

Μια ίσως πιο αναλυτική περιγραφή των υλοποιηθεισών δράσεων αλλά και των 

αποτελεσμάτων που παρήχθησαν κατά τη διάρκεια της πρώτης περιόδου αναφοράς και 

πάντα σύμφωνα με το υπάρχον αποδεικτικό υλικό, ανά πακέτο εργασίας, είναι η 

ακόλουθη. 

Αναφορικά με το πακέτο εργασίας ένα (1), ΠΕ1: 

1. Ο project Leader (Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας), το Πανεπιστήμιο 

Μακεδονίας (P2) και το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο (PΒ3) όρισαν ως όφειλαν τον 
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επιστημονικό συντονιστή τους, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση και 

την υλοποίηση του προγράμματος. 

2. Όλοι οι ωφελούμενοι όρισαν και γνωστοποίησαν τις ομάδες εργασίας (working 

group) έτσι ώστε να διευκολύνουν την επιτυχημένη υλοποίηση του έργου. 

3. Ο project Leader και το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (PΒ2) εργάστηκαν επί του 

περιεχομένου και των διατάξεων που θα εμπεριέχονται στις αντίστοιχες προκηρύξεις/ 

διαγωνισμούς αναθέσεις έργου σε εξωτερικούς συνεργάτες (contents of tender 

documents). 

4. Κάτι που επίσης είναι σημαντικό είναι το γεγονός ότι όλοι οι συμμετέχοντες 

κατέθεσαν ως όφειλαν τα δικαιολογητικά και τα έγγραφα που εθεωρούντο απαραίτητα 

για την υπογραφή της σύμβασης επιδότησης (subsidy contract). 

5. Ολοκληρώθηκε και υποβλήθηκε από τον Leader, ασφαλώς μετά από 

συνεργασία με όλους τους συμμετέχοντες το σχέδιο προμηθειών (procurement plan). 

6. Όλοι οι Partners συμμετείχαν στις δύο (2) Ημερίδες Ενημέρωσης/ 

πληροφόρησης που πραγματοποιήθηκαν. 

 

Τέλος, σύμφωνα με τις διαπιστώσεις, κατόπιν υποδείξεως, του Leader, 

«προμηθεύτηκαν», ανέγνωσαν και εμπέδωσαν κρίσιμα έγγραφα και οδηγίες/ κανόνες 

για την υλοποίηση του έργου. 

Συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες ανέγνωσαν κα εμπέδωσαν: 

1. το manual (εγχειρίδιο) του προγράμματος, 

2. τις οδηγίες για την συμπλήρωση/ σύνταξη των αναφορών προόδου (Project 

Report Instructions), 

3. τον οδηγό για τη διαχείριση της διαδικασίας Επαλήθευσης Δαπανών (Guidance 

on Management Verifications), 

4. την αναλυτική περιγραφή του προγράμματος, όπως αυτή περιγράφεται στην 

φόρμα υποβολής (Application Form), 

5. την συμφωνία εταιρικής σχέσης που οι εταίροι υπέγραψαν μεταξύ τους 

(Partnership Agreement) και τη 

6. Σύμβαση Επιδότησης (Subsidy Agreement). 
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Στο πλαίσιο των ανωτέρω υποχρεώσεων και προκειμένου να ολοκληρωθούν τα 

προβλεπόμενα, όλοι οι Partners συνεργάστηκαν στενά τόσο με τον Leader όσο και με 

τα υπόλοιπα όργανα διοίκησης του έργου, ώστε να επιλυθούν απορίες, 

γραφειοκρατικές αγκυλώσεις, κανονιστικά εμπόδια και διαδικαστικές πολυφωνίες. 

Τέλος, κατά την εν λόγω περίοδο αναφοράς, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και η ομάδα 

εργασίας του επεξεργάστηκε το περιεχόμενο της προκήρυξης για την ανάθεση έργου 

σε εξωτερικό συνεργάτη (σύμφωνα με τις προβλέψεις του προγράμματος) προκειμένου 

να αναπτυχθεί Ιντερνετική πλατφόρμα για την παροχή ηλεκτρονικής συμβουλευτικής 

(Del 4.3.2). Η δραστηριότητα αυτή του Πανεπιστημίου Μακεδονίας αφορά ασφαλώς 

το ΠΕ4. 

Δεδομένων των όσων προαναφέραμε για τις δράσεις του κάθε εταίρου στην πρώτη 

περίοδο αναφοράς, και προκειμένου να επιβεβαιώσουμε την έγκαιρη ολοκλήρωση, 

καλό είναι να συγκρίνουμε τις δράσεις με τα προβλεπόμενα στη φόρμα υποβολής, 

βλέπε Πίνακα 18, στον οποίο απεικονίζεται το timetable, δηλαδή ο 

χρονοπρογραμματισμός υλοποίησης των ΠΕ. Σύμφωνα με τα όσα καταγράφονται στον 

Πίνακα 18, για την πρώτη περίοδο αναφοράς, ήταν προγραμματισμένες δράσεις μόνο 

από το πακέτο 1 (ΠΕ1) και άρα, συμπερασματικά, θα πρέπει να ομολογήσουμε ότι όλα 

ολοκληρώθηκαν σύμφωνα με τον αρχικό προγραμματισμό. 

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον χρονοπρογραμματισμό του προγράμματος, 

κατά την επόμενη περίοδο αναφοράς:   

1. Θα πρέπει να προκηρυχθούν οι διαγωνισμοί για την ανάθεση έργου σε 

εξωτερικούς συνεργάτες και θα πρέπει να επιλεγούν οι επικρατέστερες προσφορές και 

να ανακοινωθούν τα ονόματα και οι εταιρείες των αντισυμβαλλομένων. Η επιλογή των 

αντισυμβαλλομένων θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους Εθνικούς και Ευρωπαϊκούς 

κανόνες, όπως αυτοί καταγράφονται στη σχετική νομοθεσία. 

2. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες του προγράμματος, κατά τη διάρκεια της δεύτερης 

περιόδου αναφοράς, θα αρχίσουν την υλοποίηση του πακέτου εργασίας 2 (ΠΕ2), το 

οποίο αφορά το σχέδιο επικοινωνίας και διάχυσης πληροφοριών (communication and 

dissemination plan), όπως επίσης και την υλοποίηση του πακέτου εργασίας 3 (ΠΕ3), 

το οποίο αφορά το Παρατηρητήριο Κοινωνικής Οικονομίας. 
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Οικονομικό Αντικείμενο 1ης Περιόδου Αναφοράς 

---------------------------------------------------------- 

Κατά τη διάρκεια της πρώτης περιόδου αναφοράς, καταγράφεται μηδενικός 

συμβασιοποιημένος προϋπολογισμός, μηδενικές εξοφληθείσες δαπάνες, μηδενικές 

συνολικές δαπάνες και, φυσικά, μηδενικές πιστοποιημένες δαπάνες. 

 

Το δεύτερο progress report υποβλήθηκε στις 20/07/2018 από τον Leader προς τα 

προϊστάμενα κλιμάκια και αφορούσε την περίοδο από 01/01/2018 έως 30/06/2018. 

Συνοψίζοντας τα όσα οι συμμετέχοντες υλοποίησαν κατά τη διάρκεια αυτού του 

χρονικού διαστήματος, διαπιστώνουμε ότι ο LP 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ του 2ου Progress Report 

 

 

1. Προκήρυξε διαγωνισμό για την ανάθεση μέσω outsourcing της υλοποίησης των 

 Deliverable D1.1.2 του πακέτου εργασίας 1, (WP1) 

 Deliverables  D2.1.1 και  D2.1.2 του πακέτου εργασίας 2 (WP2), και των πακέτων 

εργασίας 

 Deliverables  D5.1.3 και  D5.1.4 και D5.1.5  του πακέτου εργασίας 5 (WP5) 

Ο διαγωνισμός προκηρύχθηκε στις 23/2/2018 και το συμβόλαιο /σύμβαση 

υπογράφηκε στις 22/6/2018. Επίσης 

 

2. Στις 12Ιανουαρίου 2018 πραγματοποίησε την εναρκτήρια συνάντηση του 

προγράμματος (kick of meeting) στη Θεσσαλονίκη.  Συγκεκριμένα, η εν λόγω 

συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας όπου συμμετείχαν όλοι οι partners. Ακόμη, διαπιστώνουμε ότι κατά 

την περίοδο του πρώτου εξαμήνου του 2018, ο Leader 

3. στο πλαίσιο της υλοποίησης του σχεδίου προμηθειών, προκήρυξε και δεύτερο 

διαγωνισμό επιλογής εξωτερικού συνεργάτη για την υλοποίηση των  

 Deliverables  D3.1.1,  D3.1.2 και  D3.1.3 του πακέτου εργασίας 3 (WP3), και των 

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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 Deliverables  D4.1.2 και  D4.1.3 του πακέτου εργασίας 4 (WP4) 

Η προκήρυξη πραγματοποιήθηκε στις 3/5/2018 

 

4. Επιπροσθέτως, τον μήνα Μάιο διοργανώθηκε από την ΠΚΜ συνάντηση των 

εταίρων στη Θεσσαλονίκη στην οποία συμμετείχε το σύνολο των εταίρων και στο 

πλαίσιο της οποίας υπήρξε ανταλλαγή απόψεων για την πορεία υλοποίησης και τις 

ανάγκες μικρότερων ή μεγαλύτερων τροποποιήσεων επί του αρχικού σχεδιασμού. 

 

5. Τέλος, η ΠΚΜ συνεργάστηκε με τους υπόλοιπους εταίρους προκειμένου να 

υποβάλει στη κοινή γραμματεία (joint secretariat) την απαιτούμενη αίτηση 

τροποποίησης του Start Up Plan και του Procurement Plan (ST&PP) βάση των 

πληροφοριών που αφορούσαν τα τεκταινόμενα μέχρι το Δεκέμβριο του 2018.  

 

Σε συνέχεια των ανωτέρω, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας κατά τη δεύτερη περίοδο 

αναφοράς, έθεσε τις βάσεις αλλά και προσδιόρισε τις τεχνικές παραμέτρους 

υλοποίησης του  

 Deliverable D3.2.1 του πακέτου εργασίας 3 (WP3), το οποίο αφορούσε την 

πραγματοποίηση μελέτης για την καταγραφή της τρέχουσας κατάστασης στον 

τομέα της κοινωνικής οικονομίας στην Ελλάδα. 

Αξίζει να αναφέρουμε στο σημείο αυτό ότι ο project manager του έργου του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας σε συνεργασία με τον Financial Manager του, 

συνεκάλεσαν και υλοποίησαν συναντήσεις της ομάδας έργου για τον συντονισμό των 

προσπαθειών και την βελτιστοποίηση της διαδικασίας υλοποίησης του φυσικού και 

οικονομικού αντικειμένου. Κατά τη διάρκεια αυτών των συναντήσεων διαπιστώθηκαν 

τεχνικές δυσκολίες και γραφειοκρατικές ακαμψίες αναφορικά με τα rates 

(προβλεπόμενες και επιτρεπόμενες ωριαίες αποζημιώσεις των μελών της ομάδας 

υλοποίησης). Για την ύπαρξη αυτών των δυσκολιών και των ασυμβατοτήτων 

ενημερώθηκε ο Leader ο οποίος με τη σειρά του ενημέρωσε την Κοινή Γραμματεία 

(JS/MS) για την ανάγκη τροποποιήσεων.   

 Το ΠΑΜΑΚ επίσης είχε ετοιμάσει τις συμβάσεις των ατόμων – μελών των ομάδων 

έργου που αφορούσαν την υλοποίηση των παραδοτέων WP1 Del. 1.2.2 και WP3 
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Del. 3.2.1 & 3.2.3. Οι εν λόγω συμβάσεις ήταν σε αναμονή υπογραφής μέχρι την 

ημερομηνία επίσημης έγκρισης των αναγκαίων τροποποιήσεων στα rates.  

 

Παράλληλα, το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο (ΡΒ3), δρομολόγησε την υλοποίηση των 

κάτωθι 

 Deliverable D3.3.1 που αφορούσε τη «Μελέτη Τρέχουσας Κατάστασης στον τομέα 

της Κοινωνικής Οικονομίας στην Ελλάδα». Ήτοι, είχε ολοκληρωθεί το 

ερωτηματολόγιο της έρευνας ενώ η βιβλιογραφική έρευνα και η συλλογή στοιχείων 

για τις Κοινωνικές Επιχειρήσεις είχε επίσης ολοκληρωθεί. 

 Deliverable D3.3.2 που αφορούσε τη «Ανάπτυξη ενός Δυναμικού 

Πλαισίου/Εργαλείου για τη διάγνωση των αναγκών των Κοινωνικών Επιχειρήσεων 

στην Ελλάδα». Συγκεκριμένα, και σύμφωνα με την διαθέσιμη πληροφόρηση κατά το 

χρονικό σημείο αναφοράς της δεύτερης έκθεσης προόδου, το ΔΠΘ είχε σχεδόν 

ολοκληρώσει την ανάπτυξη του Δυναμικού Μοντέλου. 

 Deliverable D3.3.3 που αφορούσε τη «Επεξεργασία Τομεακών Μελετών για τη 

Ζήτηση Υπηρεσιών και Προϊόντων». Οι συνταχθείσες αναφορές του ΔΠΘ προς τον 

project leader αναφέρουν ότι κατά το συγκεκριμένο χρονικό σημείο είχε 

ολοκληρωθεί η βιβλιογραφική έρευνα και είχε ξεκινήσει η ανάπτυξη του 

παραδοτέου.    

 Deliverable D3.3.4 που αφορούσε τη «Ανάπτυξη ενός Μοντέλου για την 

αξιολόγηση και Διάχυση των Καλών Πρακτικών σε Εθνικό και Διεθνές Επίπεδο». 

Ομοίως, οι συνταχθείσες αναφορές του ΔΠΘ προς τον project leader αναφέρουν ότι 

κατά το συγκεκριμένο χρονικό σημείο είχε ολοκληρωθεί η βιβλιογραφική έρευνα και 

είχε ξεκινήσει η ανάπτυξη του παραδοτέου.    

 

Ακόμη, κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2018, το ΔΠΘ  

 Προκήρυξε διαγωνισμό για την ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη της παροχής 

υπηρεσιών υλοποίησης των πακέτων εργασίας Del. 2.3.1 & Del. 4.3.1. Η 

προκήρυξη του διαγωνισμού δημοσιοποιήθηκε στις 22/5/2018. 

 

Επιπροσθέτως, κατά την περίοδο αναφοράς, το Πανεπιστήμιο του Blagoevgrand 

(PΒ5), πραγματοποίησε ή δρομολόγησε την υλοποίηση των κάτωθι παραδοτέων 
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 Deliverable D1.5.2 που αφορούσε Συναντήσεις της Ομάδας Διοίκησης του 

Έργου», ήτοι το Project Management Team. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν 

συναντήσεις των μελών της ομάδας έργου για τον καλλίτερο συντονισμό κατά την 

υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου. 

 Deliverable  D2.5.1 που αφορούσε την υπογραφή συμβολαίου με εξωτερικούς 

συνεργάτες για την υλοποίηση του παραδοτέου, δηλαδή την παραγωγή video τα 

οποία θα καταγράφουν τα πεπραγμένα τριών κοινωνικών επιχειρήσεων της 

ευρύτερης περιοχής.  

 Deliverable D2.5.3 (Κοινωνικά Δίκτυα, Δημοσιεύσεις, Εκτύπωση Ενημερωτικών 

Φυλλαδίων», υπέγραψε συμβόλαιο με την εφημερίδα «Struma» για την 

δημοσίευση υλικού προώθησης του έργου. Πραγματοποίησε δε και (2) δύο 

δημοσιεύσεις. 

  Deliverable D3.5.1 που αφορούσε τη «Μελέτη Τρέχουσας Κατάστασης του 

Τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας στη Βουλγαρία». Κατά τους μήνες Απρίλιο και 

Μάιο του 2018 πραγματοποιήθηκε έρευνα πεδίου με την καταγραφή απόψεων από 

49 manager κοινωνικών επιχειρήσεων. Να σημειωθεί ότι η ανάλυση εμπεριέχεται 

σε παραδοτέο 315 σελίδων. 

 Deliverable D4.5.3 «Λειτουργία Εργαστηρίου Πραγματοποίησης Μελετών 

Περίπτωσης». Ολοκληρώθηκαν δύο (2) μελέτες. Συγκεντρώθηκαν δεδομένα για 

275 κοινωνικές επιχειρήσεις, καταχωρήθηκαν σε βάση δεδομένων και 

ολοκληρώθηκε η μελέτη των διαθέσιμων στοιχείων. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ  B4/2.1 : Πορεία Υλοποίησης Οικονομικού Αντικειμένου κατά την 2η Περίοδο Αναφοράς  

                      περίοδο από 01/01/2018 έως 30/06/2018. 2ο Project Report στις 30-6-2018 
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ΠΙΝΑΚΑΣ B4/2.2 : Πορεία Υλοποίησης Οικονομικού Αντικειμένου κατά την 2η Περίοδο Αναφοράς  

                      περίοδο από 01/01/2018 έως 30/06/2018. 2ο Project Report στις 30-6-2018 
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Αξιολογώντας την πορεία υλοποίησης του οικονομικού αντικειμένου μέχρι και την 

ημερομηνία υποβολής του 2ου progress report στις 30/6/2018, παρατηρούμε κατ αρχάς 

ότι οι δαπάνες που εξοφλήθηκαν κατά το εν λόγω χρονικό διάστημα ανέρχονταν 

συνολικά στα 27.761,90 ευρώ εκ των οποίων τα 27.471,90, ήτοι ποσοστό της τάξεως 

του 98,95%, αφορούσε δαπάνες του Βουλγαρικού Πανεπιστημίου. Ειδικότερα, αν 

εξαιρέσουμε τα 290 ευρώ δαπάνες που πλήρωσε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 

κατά την συγκεκριμένη χρονική περίοδο, τότε όλοι οι υπόλοιποι εταίροι καταγράφουν 

μηδενικές εξοφληθείσες δαπάνες. Στα ίδια ακριβώς επίπεδα καταγράφονται και οι 

δαπάνες που εξοφλήθηκαν καθ, όλη τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος αφού 

κατά την προηγούμενη περίοδο αναφοράς δεν είχε πραγματοποιηθεί απολύτως καμία 

δαπάνη.  Παράλληλα διαπιστώνουμε ότι κατά τη δεύτερη περίοδο αναφοράς, η 

πιστοποιημένες δαπάνες είναι μηδενικές ενώ μηδενικές είναι και οι συνολικές από 

ενάρξεως υλοποίησης του προγράμματος. Με δεδομένο ότι ο συνολικός 

προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 569.105,29 ευρώ, διαπιστώνουμε 

ότι οι εξοφληθείσες δαπάνες ανέρχονται μόλις στο 5%. Ακόμη περισσότερο, 

διαπιστώνουμε ότι για το σύνολο της περιόδου υλοποίησης, το Πανεπιστήμιο “Neofit 

Rilski” πλήρωσε ποσά που αντιστοιχούν στο 31% του οικονομικού του αντικειμένου 

ενώ όλοι οι υπόλοιποι των εταίρων πραγματοποίησαν δαπάνες της τάξεως του 0% του 

οικονομικού τους αντικειμένου. Κατά συνέπεια η συνολική επίδοση του 5% που 

προαναφέραμε προέρχεται σχεδόν εξ ολοκλήρου από τον πέμπτο εταίρο και 

συγκεκριμένα από το Πανεπιστήμιο “Neofit Rilski”. Τέλος, όπως βεβαιώνεται και από 

τα δεδομένα της τελευταίας στήλης του προηγούμενου πίνακα, οι πιστοποιημένες 

δαπάνες είναι μηδενικές τόσο κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς όσο και επί του 

συνόλου του χρονικού διαστήματος υλοποίησης. Η σχετική υστέρηση των δαπανών, 

παρόλα αυτά, κρίνεται ως εύλογη δεδομένου ότι αναφερόμαστε στη πρώτη ουσιαστικά 

περίοδο υλοποίησης κατά τη διάρκεια της οποίας οι ομάδες έργου θα έπρεπε να 

εξειδικευτούν, το φυσικό αντικείμενο έπρεπε να υλοποιηθεί και μετά να πληρωθεί, ενώ 

οι διοικητικές νομικές και  γραφειοκρατικές αγκυλώσεις και ασυμβατότητες θα έπρεπε 

επίσης να υπερκεραστούν.  
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Το τρίτο progress report υποβλήθηκε στις 21/01/2019 από τον Leader προς τα 

προϊστάμενα κλιμάκια και αφορούσε την περίοδο από 01/07/2018 έως 31/12/2018. 

Συνοψίζοντας τα όσα οι συμμετέχοντες υλοποίησαν κατά τη διάρκεια αυτού του 

χρονικού διαστήματος, διαπιστώνουμε ότι  

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ του 3ου Progress Report 

 

1. ο LΒ υπέγραψε τρία συμβόλαια με εξωτερικούς συνεργάτες για την παροχή 

υπηρεσιών 

2. ο ΡΒ2, ήτοι το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας επίσης προκήρυξε ένα διαγωνισμό αλλά 

και υπέγραψε ένα συμβόλαιο με εξωτερικό συνεργάτη για την παροχή υπηρεσιών 

3. στις 29-11-2018 πραγματοποιήθηκε εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη που αφορούσε τη 

ενημέρωση, πληροφόρηση του κοινού για τα χαρακτηριστικά και τα πλεονεκτήματα 

της κοινωνικής οικονομίας 

4. το μεγαλύτερο μέρος των πακέτων εργασίας δύο κατ τρία (WP2) & (WP3) έχουν 

ολοκληρωθεί από τους εταίρους ΡΒ2 και ΡΒ3 σε συνεργασία με τον LΒ ενώ ομοίως 

ο ΡΒ5 ολοκλήρωσε τα αντίστοιχα παραδοτέα για την πλευρά της Βουλγαρίας 

5. το επίσημο website του προγράμματος σχεδιάστηκε και ολοκληρώθηκε, ενώ 

6. κατά τη διάρκεια αυτού του χρονικού διαστήματος πραγματοποιήθηκε και η πρώτη 

επίσημη τροποποίηση του Application Form και του JoB. 

 

Ειδικότερα και πιο αναλυτικά, τα τεκταινόμενα ανά εταίρου κατά την τρίτη περίοδο 

αναφοράς έχουν ως ακολούθως 

Ο  Leader του προγράμματος  

 πραγματοποίησε δύο διαγωνισμούς για την ανάθεση σε εξωτερικούς συνεργάτες 

την παροχή υπηρεσιών υλοποίησης έργου στα πλαίσια των πακέτων εργασίας 

(WP3) & (WP4) και (WP5). Ο πρώτος διαγωνισμός προκηρύχτηκε στις 3-5-2018 

και το συμβόλαιο υπεγράφει στις 13-8-2018.  Ο δεύτερος διαγωνισμός 

προκηρύχτηκε στις 10-9-2018 και το συμβόλαιο υπεγράφει στις 11-12-2018.   

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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 Σε συνεργασία με τους ΡΒ2 & ΡΒ3 υλοποίησαν το την έκθεση της δεύτερης 

περιόδου αναφοράς  Del. 1.1.3, την Αναλυτική Μελέτη της Τρέχουσας 

Κατάστασης στο Τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας στην Ελλάδα» Del. 3.1.1 

ενταγμένο στο WP3-που αφορούσε το «Παρατηρητήριο Κοινωνικής Οικονομίας», 

το παραδοτέο Del. 3.2.2 που αφορούσε την «Ανάπτυξη Γεωγραφικού Συστήματος 

Πληροφοριών και την Ηλεκτρονική Πλατφόρμα για τη συλλογή δεδομένων που 

θα αφορούσαν την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα», και το παραδοτέο Del. 3.1.3 

που αφορούσε την ανάπτυξη «περιφερειακού σχεδίου και στρατηγικής για τη 

κοινωνική οικονομία». Eπιπρόσθετα, ο LB υλοποίησε και τα παραδοτέα Del. 2.1.1 

που αφορούσε το website του προγράμματος και το παραδοτέο Del. 4.1.2 που 

αφορούσε τις δύο πρώτες φάσεις λειτουργίας του Κέντρου Πληροφόρησης και 

Συμβουλευτικής. Τέλος αξίζει να αναφέρουμε ότι κατά την συγκεκριμένη περίοδο 

αναφοράς και ειδικότερα στις 29 Νοεμβρίου 2018, ο LB πραγματοποίησε στη 

Θεσσαλονίκη την πρώτη Εκδήλωση Πληροφόρησης και Ενημέρωσης. 

 

Αναφορικά με τον ΡΒ2 (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας), μπορούμε να αναφέρουμε ότι 

 Όλα τα συμβόλαιο/συμβάσεις με τα μέλη ΔΕΠ που αποτελούσαν την ομάδα 

υλοποίησης για το έτος 2018 υπεγράφησαν και κατά συνέπεια πραγματοποιήθηκαν 

πληρωμές οι οποίες αρκετά μεγάλη πρόοδο στην υλοποίηση του οικονομικού 

αντικειμένου. Παράλληλα, όλες οι νέες συμβάσεις με ημερομηνία έναρξης τις αρχές 

του έτους 2019 που αφορούσαν την υλοποίηση των πακέτων εργασίας (WP3) & 

(WP4) και (WP5) υπεβλήθησαν στην Επιτροπή ερευνών του Ιδρύματος (ΕΛΚΕ) η 

οποία με τη σειρά της ενέκρινε το σύνολο εξ αυτών. Συμπληρωματικά, το 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και η ομάδα έργου ολοκλήρωσε την υλοποίηση του 

παραδοτέου Del. 3.2.1 που αφορούσε την «Αναλυτική Μελέτη της Τρέχουσας 

Κατάστασης» η οποία υλοποιήθηκε στα πλαίσια του πακέτου WP3-που με τη σειρά 

του αφορούσε το «Παρατηρητήριο Κοινωνικής Οικονομίας». Παράλληλα, μέλη 

ΔΕΠ που αποτελούσαν την ομάδα υλοποίησης του έργου υλοποίησαν ένα πολύ 

σημαντικό μέρος του παραδοτέου Del. 3.2.3 που αφορούσε την Ανάπτυξη 

Μεθοδολογίας Υπολογισμού Δεικτών για τις Κοινωνικές Επιχειρήσεις. Ακόμη, το 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας σε συνεργασία με το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών 

του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου, υλοποίησαν ένα μέρος του παραδοτέου Del. 



 

Action Plan for Social Entrepreneurship - CP INTERREG V-A “Greece-Bulgaria 2014-2020” 

 

57 

WP 3. Observatory on Social Economy  

Deliverable 3.2.4 Evaluation of the Action Plan 
 

3.2.2 που αφορούσε την «Ανάπτυξη Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών και 

Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας» για τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων που θα 

αφορούσαν τις κοινωνικές επιχειρήσεις.  

Ο ΡΒ3 (Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης) 

 Επίσης προκήρυξε διαγωνισμό για την ανάθεση σε εξωτερικούς συνεργάτες την 

παροχή υπηρεσιών υλοποίησης των παραδοτέων Del. 2.3.1 & Del. 4.3.1. Ο  

διαγωνισμός προκηρύχτηκε στις 22-5-2018 και το συμβόλαιο υπεγράφει στις 6-7-

2018.  Παράλληλα κατά την περίοδο αναφοράς από 01/07/2018 έως 31/12/2018 το 

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο υλοποίησε τα παραδοτέα Del. 3.3.1, Del. 3.3.2, Del. 

3.3.3 και όπως προαναφέραμε τα Del. 2.3.1 (website), Del. 1.3.2 και Del. 4.3.1 

(internet platform). 

 

Ο ΡΒ4 (Municipality of Yakoruda), υπέγραψε συμβόλαιο για τα παραδοτέα που 

αφορούσαν το WP2 και ολοκλήρωσε όλες τις προετοιμασίες για την προκήρυξη και 

των υπολοίπων διαγωνισμών ανάθεσης έργου υλοποίησης των παραδοτέων των 

πακέτων εργασίας WP3, WP4 και WP5. 

 

Τέλος, ο πέμπτος εταίρος ΡΒ5 και συγκεκριμένα το Πανεπιστήμιο “Neofit Rilski”, 

κατά την περίοδο αναφοράς υλοποίησε τα κάτωθι παραδοτέα 

 WP1 – Del 1.5.2, πραγματοποίησε 13 συναντήσεις του Project Management Team 

ώστε να επιτευχθεί ο ζητούμενος συντονισμός και η αποτελεσματικότητα κατά την 

υλοποίηση του έργου 

 WP1 – Del 1.5.3, πραγματοποίησε συνάντηση με εκπροσώπους του ΡΒ4 

(Municipality of Yakoruda) προκειμένου να συζητηθούν θέματα που αφορούσαν 

την υλοποίηση των κοινών τους έργων. 

 WP2 – Del 2.5.1, υλοποίησαν το συμβόλαιο που είχαν υπογράψει με τους 

εξωτερικούς συνεργάτες της εταιρείας “Safet Studio EOOD” στο πλαίσιο της οποίας 

παρήχθησαν τρία video. 

  WP2 – Del 2.5.3, υλοποίησαν το συμβόλαιο που είχε υπογραφεί με την εφημερίδα 

“Struma”. 

 WP2 – Del 2.5.3, υλοποίησαν το συμβόλαιο που είχε υπογραφεί με την ηλεκτρονική 

εφημερίδα “Infomrenza” στην οποία πραγματοποίησαν δύο δημοσιεύσεις 
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 WP2 – Del 2.5.3, υλοποίησαν το συμβόλαιο που είχε υπογραφεί με την εταιρία 

«Office 1 Superstore» για τη δημιουργία υλικού προώθησης. Το υλικό αναπτύχτηκε 

και παραδόθηκε. 

 Στις 23.11.2018 υπέγραψαν συμβόλαιο με την εταιρεία DMI για την παραγωγή – 

Εκτύπωση Poster 

 Επίσης, στις 16-11-2018 υπογράφηκε  συμβόλαιο με εκδοτικό οίκο για την για την 

εκτύπωση βιβλίου 

 Ακόμη, ο πέμπτος εταίρος ΡΒ5 υλοποίησε το παραδοτέο Del 2.5.1 που αφορούσε 

τo website του έργου  

Τέλος, πρέπει να αναφέρουμε ότι κατά την περίοδο αναφοράς το Πανεπιστήμιο “Neofit 

Rilski” και μετά από επιτυχημένο Έλεγχο Πρώτου Επιπέδου πιστοποίησε δαπάνες του 

έργου. Τα έγγραφα στάλισαν στον LΒ και στη Κοινή Γραμματεία του Προγράμματος 

στις 22-10-2018. 
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WP 3. Observatory on Social Economy  

Deliverable 3.2.4 Evaluation of the Action Plan 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ B4/3.1 : Πορεία Υλοποίησης Οικονομικού Αντικειμένου κατά την 3η Περίοδο Αναφοράς 01/07/2018 έως 31/12/2018.  

                                                                             3ο Project Report στις 21-1-2019 
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WP 3. Observatory on Social Economy  

Deliverable 3.2.4 Evaluation of the Action Plan 
 

 

 

Σύμφωνα με τα δεδομένα του προηγούμενου Πίνακα, αναφορικά με την πορεία του Οικονομικού 

αντικειμένου κατά την Τρίτη περίοδο αναφοράς, ήτοι από 01/07/2018 έως 31/12/2018, μπορούμε να 

αναφέρουμε ότι οι συνολικές δαπάνες του συνόλου των εταίρων κατά την περίοδο αυτή ανήλθαν  

117.392,06 ευρώ. Το ποσό αυτό, αντιστοιχεί στο 20,62% του συνολικού εγκεκριμένου 

προϋπολογισμού των 569.105,29 ευρώ. Αν λάβουμε υπόψη μας το γεγονός ότι κατά τη δεύτερη 

περίοδο αναφοράς οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες ανέρχονταν μόλις στο 5% του συνολικού 

προϋπολογισμού, τότε κατά την Τρίτη περίοδο παρατηρείται μια σημαντική επιτάχυνση στην 

απορρόφηση των κονδυλίων αφού μεταξύ των δύο περιόδων οι δαπάνες τετραπλασιάστηκαν. Για 

το σύνολο των περιόδων, αναφοράς οι δαπάνες ανέρχονται στις 131.364,06 ευρώ, ήτοι σε ποσοστό 

23,08%. Επιπρόσθετα, παρατηρούμε ότι κατά την τρίτη περίοδο αναφοράς πιστοποιήθηκαν 

33.811,82 ευρώ και ότι το ποσό αυτό περιγράφει και το σύνολο των πιστοποιημένων δαπανών για 

το σύνολο των περιόδων αναφοράς. 

 

Επίσης παρατηρούμε ότι κατά την Τρίτη περίοδο αναφοράς. Ο LB πραγματοποίησε δαπάνες της 

τάξεως των 19.317,91 € (11,07% επί του συνολικού προϋπολογισμού του), ο ΒΡ2 πραγματοποίησε 

δαπάνες της τάξεως των 17.115,36 € (19,93% επί του συνολικού προϋπολογισμού του), ο ΒΡ3 

πραγματοποίησε δαπάνες της τάξεως των 61.812,00 € (66,51% επί του συνολικού προϋπολογισμού 

του), ο ΒΡ4 πραγματοποίησε δαπάνες της τάξεως των 0,00 € (0% επί του συνολικού 

προϋπολογισμού του) ενώ ο ΒΡ5 πραγματοποίησε δαπάνες της τάξεως των 19.146,79 € (21,93% 

επί του συνολικού προϋπολογισμού του) κατά την τρίτη περίοδο αναφοράς και συνολικά 59,86% 

για το σύνολο των περιόδων αναφοράς. Κανένας εταίρος δεν έχει πιστοποιήσει τις δαπάνες του πλην 

του Πανεπιστημίου του “Neofit Rilski” που πιστοποίησε δαπάνες ύψους 33.811,82 €, ήτοι 38,72% 

του συνολικού προϋπολογισμού του. Αξίζει ίσως να αναφέρουμε ότι κατά τη συγκεκριμένη χρονική 

στιγμή οι συνολικές πιστοποιημένες δαπάνες όλων των εταίρων ανέρχονται μόλις στο 6% επί του 

εγκεκριμένου προϋπολογισμού. 

Είναι προφανές ότι η υλοποίηση του οικονομικού αντικειμένου συνολικά παρουσιάζει μια μικρή 

καθυστέρηση έναντι αυτής του φυσικού αντικειμένου αλλά αυτό θεωρείται αναμενόμενο. Κατά τις 

επόμενες περιόδους αναφοράς, όπως άλλωστε θα δειχτεί, η απορροφητικότητα βελτιώνεται 

θεαματικά. 
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WP 3. Observatory on Social Economy  

Deliverable 3.2.4 Evaluation of the Action Plan 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ B4/3.2 : Πορεία Υλοποίησης Οικονομικού Αντικειμένου κατά την 3η Περίοδο Αναφοράς 01/07/2018 έως 31/12/2018.  

                                                                             3ο Project Report στις 21-1-2019 
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WP 3. Observatory on Social Economy  

Deliverable 3.2.4 Evaluation of the Action Plan 
 

Το τέταρτο progress report υποβλήθηκε στις 20/06/2019 από τον Leader προς τα προϊστάμενα 

κλιμάκια και αφορούσε την περίοδο από 01/01/2019 έως 30/06/2019. Συνοψίζοντας τα όσα οι 

συμμετέχοντες υλοποίησαν κατά τη διάρκεια αυτού του χρονικού διαστήματος, διαπιστώνουμε ότι  

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ του 4ου Progress Report 
 

 

 

 

Ο LΒ κατά την τέταρτη περίοδο αναφοράς υλοποίησε τα ακόλουθα 

 Σε συνεργασία με τους ΡΒ2 & ΡΒ3 υλοποίησαν το την έκθεση της τέταρτης περιόδου αναφοράς  

Del. 1.1.3,  

 Del. 3.1.1 «Ανάπτυξη Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών και την Ηλεκτρονική 

Πλατφόρμα για τη συλλογή δεδομένων που θα αφορούσαν την Κοινωνική 

Επιχειρηματικότητα» 

 κατά την συγκεκριμένη περίοδο αναφοράς και ειδικότερα κατά τον μήνα Ιανουάριο, ο LB 

πραγματοποίησε στη Θεσσαλονίκη την 2η Εκδήλωση Πληροφόρησης και Ενημέρωσης η οποία 

πραγματοποιήθηκε στο Ξενοδοχείο Νικόπολης. Επιπρόσθετα, τον Απρίλιο έλαβε χώρα στο 

VELIDIO Συνεδριακό Κέντρο στη Θεσσαλονίκη Διεθνές Συνέδριο στο οποίο υπήρχε 

σημαντική παρουσία φορέων και επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας.  

 Del. 4.1.3 που αφορούσε την αξιοποίηση των δεδομένων για την κοινωνική οικονομία και των 

κοινωνικών δεικτών που υπολογίστηκαν για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών. 

 Del. 4.1.2  που αφορούσε τη λειτουργία του Κέντρου Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής   

 Del. 5.1.5 που αφορούσε τη Διαμόρφωση της Ετήσιας Έκθεσης για την Προώθηση Προϊόντων 

και Υπηρεσιών στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία (Annual Report) 

 Del. 5.1.1 που αφορούσε την εκπαίδευση επί θεμάτων κοινωνικής οικονομίας 

 Del. 5.1.2 που αφορούσε την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για την παροχή συμβουλευτικών 

υπηρεσιών σε στελέχη και «ιδιοκτήτες» υπαρχουσών κοινωνικών επιχειρήσεων.   

 

Παράλληλα ο εταίρος 2 (ΡΒ2) και η ομάδα εργασίας που αυτός είχε δημιουργήσει, υλοποίησε τα 

ακόλουθα 

 Del. 3.2.3 σχετικά με την Ανάπτυξη Μεθοδολογίας υπολογισμού Δεικτών που αφορούσαν την 

κοινωνική οικονομία 

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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WP 3. Observatory on Social Economy  

Deliverable 3.2.4 Evaluation of the Action Plan 
 

 Del. 3.2.4 που αφορούσε την αξιολόγηση του Action Plan 

 Del. 4.2.1 σχετικά με την «Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών Εργαλείων» 

 Del. 4.2.2 που αφορούσε την Ανάπτυξη Οδηγών Χρήσης», ενώ μια υποομάδα εργασίας 

αναπτύσσει οδηγό προκειμένου να διευκολυνθούν οι χρήστες της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας. 

 Επίσης το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας σε συνεργασία με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο έχουν 

υλοποιήσει ένα σημαντικό μέρος του παραδοτέο  Del. 3.2.2 

 Πιστοποίησε δαπάνες μετά από τον προβλεπόμενο έλεγχο πρώτου επιπέδου. 

 

Ακόμη, ο εταίρος 3 (ΡΒ3) και η ομάδα εργασίας που αυτός είχε δημιουργήσει, υλοποίησε τα 

ακόλουθα 

 Del. 3.3.3 Επεξεργασία Τομεακών Μελετών σχετικά με τη Ζήτηση Προϊόντων και Υπηρεσιών 

 Del. 3.3.4 που αφορούσε την Ανάπτυξη Μεθοδολογίας για την Αξιολόγηση και την Διάδοση 

Καλών Πρακτικών σε Εθνικό και Διεθνές Επίπεδο 

 Del. 5.3.3 που αφορούσε τη Διαμόρφωση της Ετήσιας Έκθεσης για την Προώθηση Προϊόντων 

και Υπηρεσιών στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία (Annual Report) 

 Del. 5.3.2 που αφορούσε την Οργάνωση Συστήματος Απονομής Βραβείων Επιχειρηματικής 

Αριστείας 

 

Επιπρόσθετα, ο εταίρος 4 (ΡΒ4) και η ομάδα εργασίας του 

 Προκήρυξε διαγωνισμό για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών υλοποίησης παραδοτέων των 

πακέτων εργασίας WP3, 4 και 5 

 Υλοποίησε μερικώς τα παραδοτέα Del. 2.4.3 και Del. 2.4.4 τα οποία αφορούσαν αντιστοίχως, 

τέσσερις 4 δημοσιεύματα σε εφημερίδα, ένα ενημερωτικό φυλλάδιο και ένα banner 

 

Τέλος, ο εταίρος 5 (ΡΒ5) και η ομάδα εργασίας του 

 Πραγματοποίησε 6 συναντήσεις της ομάδας έργου 

 Πιστοποίησε και νέες δαπάνες μετά από τον δεύτερο έλεγχο πρώτου επιπέδου 

 Οργάνωσε δημόσια εκδήλωση στο Blagoevgrad 14-5-2019 όπου παρουσίασε τα ενδιάμεσα 

αποτελέσματα του προγράμματος. Την εκδήλωση παρακολούθησαν 55 σύνεδροι 

 Συμμετείχε σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 30-1-2019 την οποία 

παρακολούθησαν 150 σύνεδροι 
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Deliverable 3.2.4 Evaluation of the Action Plan 
 

 Εκτύπωσε υλικό προώθησης 4 διαφορετικών μορφών 

 Συμμετείχε σε ένα Διεθνές Συνέδριο στις 28-3-2019 με παρουσίαση των αποτελεσμάτων του 

προγράμματος 

 Ανέπτυξε τρία video προώθησης του προγράμματος και των αποτελεσμάτων του 

 Στα πλαίσια του WP3, ολοκλήρωσε την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για την παροχή 

συμβουλευτικών υπηρεσιών. 

 Στα πλαίσια του WP4 συνεχίζεται η προσπάθεια για την ανάπτυξη του δικτύου κοινωνικών 

επιχειρήσεων  

 Ενώ στα πλαίσια του WP5 υλοποιήθηκε πρόγραμμα επιμόρφωσης στελεχών κοινωνικών 

επιχειρήσεων το οποίο το παρακολούθησαν 20 φοιτητές οι οποίοι εξειδικεύτηκαν σε 7 

διαφορετικά θεματικά πεδία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

ΠΙΝΑΚΑΣ B4/4.1 : Πορεία Υλοποίησης Οικονομικού Αντικειμένου κατά την 4η Περίοδο Αναφοράς 01/01/2019 έως 30/06/2019.  
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                                                                             4ο Project Report στις 20-6-2019 
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Deliverable 3.2.4 Evaluation of the Action Plan 
 

 

Σύμφωνα με τα δεδομένα του προηγούμενου Πίνακα, αναφορικά με την πορεία του Οικονομικού 

αντικειμένου κατά την τέταρτη περίοδο αναφοράς, ήτοι από 01/01/2011 έως 30/06/2019, μπορούμε να 

αναφέρουμε ότι οι συνολικές δαπάνες του συνόλου των εταίρων κατά την περίοδο αυτή ανήλθαν  

161.627,14 ευρώ. Το ποσό αυτό, αντιστοιχεί στο 28,40% του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού των 

569.105,29 ευρώ. Αν λάβουμε υπόψη μας το γεγονός ότι κατά τη δεύτερη περίοδο αναφοράς οι 

πραγματοποιηθείσες δαπάνες ανέρχονταν μόλις στο 5% του συνολικού προϋπολογισμού ενώ κατά την τρίτη 

περίοδο ανήλθαν 20,62%, τότε κατά την τέταρτη περίοδο παρατηρείται μια ικανοποιητική επιτάχυνση στην 

απορρόφηση των κονδυλίων. Για το σύνολο των περιόδων, αναφοράς οι δαπάνες ανέρχονται στις 243.119,70 

ευρώ, ήτοι σε ποσοστό 42,71% του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού. Επιπρόσθετα, παρατηρούμε 

ότι κατά την τέταρτη περίοδο αναφοράς από το σύνολο των εταίρων πιστοποιήθηκαν 49.094,83 ευρώ, ήτοι 

ποσό που αντιστοιχεί στο 8,62% του συνολικού προϋπολογισμού του προγράμματος. Το σύνολο των 

πιστοποιημένων δαπανών για το σύνολο των περιόδων αναφοράς από το σύνολο των εταίρων κατά την 

ημερομηνία υποβολής της τέταρτης έκθεσης προόδου ανέρχεται στο ποσό των 70.562,85 € ήτοι σε ποσοστό 

12,39% επί του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού.    

 

Επίσης παρατηρούμε ότι κατά την τέταρτη περίοδο αναφοράς ο LB πραγματοποίησε δαπάνες της τάξεως 

των 65.386,13 € (37,49% επί του συνολικού προϋπολογισμού του), ο ΒΡ2 πραγματοποίησε δαπάνες της 

τάξεως των 5.044,84 € (5,87% επί του συνολικού προϋπολογισμού του), ο ΒΡ3 πραγματοποίησε δαπάνες 

της τάξεως των 61.812,00 € (66,51% επί του συνολικού προϋπολογισμού του), ο ΒΡ4 πραγματοποίησε 

δαπάνες της τάξεως των 3.900 € (3,03% επί του συνολικού προϋπολογισμού του) ενώ ο ΒΡ5 πραγματοποίησε 

δαπάνες της τάξεως των 25.484,17 € (29,19% επί του συνολικού προϋπολογισμού του). 

Αναλυτικότερα μπορούμε να πούμε ότι ο LB για το σύνολο των περιόδων αναφοράς πραγματοποίησε 

δαπάνες της τάξεως 48% επί του συνολικού προϋπολογισμού του και πιστοποίησε τις δαπάνες για το 12% 

του προϋπολογισμού του, ο ΒΡ2  για το σύνολο των περιόδων αναφοράς πραγματοποίησε δαπάνες της 

τάξεως 4825% επί του συνολικού προϋπολογισμού του και πιστοποίησε τις δαπάνες για το 19% του 

προϋπολογισμού του, ο ΒΡ3  για το σύνολο των περιόδων αναφοράς πραγματοποίησε δαπάνες της τάξεως 

67% επί του συνολικού προϋπολογισμού του και πιστοποίησε τις δαπάνες για το 0% του προϋπολογισμού 

του, ο ΒΡ4  για το σύνολο των περιόδων αναφοράς πραγματοποίησε δαπάνες της τάξεως 3% επί του 

συνολικού προϋπολογισμού του και πιστοποίησε τις δαπάνες για το 0% του προϋπολογισμού του, ενώ ο ΒΡ5  

για το σύνολο των περιόδων αναφοράς πραγματοποίησε δαπάνες της τάξεως 83% επί του συνολικού 

προϋπολογισμού του και πιστοποίησε τις δαπάνες για το 54% του προϋπολογισμού του     
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ΠΙΝΑΚΑΣ B4/4.2 : Πορεία Υλοποίησης Οικονομικού Αντικειμένου κατά την 4η Περίοδο Αναφοράς 01/01/2019 έως 30/06/2019.  

                                                                             4ο Project Report στις 20-6-2019 
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WP 3. Observatory on Social Economy  

Deliverable 3.2.4 Evaluation of the Action Plan 
 

Το πέμπτο progress report υποβλήθηκε στις 20/01/2020 από τον Leader προς τα 

προϊστάμενα κλιμάκια και αφορούσε την περίοδο από 01/07/2019 έως 31/12/2019. 

Συνοψίζοντας τα όσα οι συμμετέχοντες υλοποίησαν κατά τη διάρκεια αυτού του 

χρονικού διαστήματος, διαπιστώνουμε ότι  

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ του 5ου Progress Report 

 

 

 

 

Ο LΒ κατά την 5η περίοδο αναφοράς υλοποίησε τα ακόλουθα 

 σε συνεργασία με τους υπόλοιπους εταίρους ολοκλήρωσε την έκθεση της Πέμπτης  

περιόδου αναφοράς  Del. 1.1.2 όπως και το Del. 1.1.3 που αφορούσε τον 

συντονισμό των συναντήσεων του προγράμματος ολοκληρώνοντας με επιτυχία το 

4Ο και τελευταίο project meeting το οποίο έλαβε χώρα στη Θεσσαλονίκη και 

ειδικότερα στις εγκαταστάσεις της ΠΚΜ στις 20 Δεκεμβρίου του 2019.   Επίσης ο 

LΒ υλοποίησε τα ακόλουθα 

 Del. 5.1.4 που αφορούσε την απονομή βραβείων επιχειρηματικής αριστείας. Η 

εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη τον Οκτώβριο του 2019 και το 

παρακολούθησε μεγάλος αριθμός κοινωνικώς επιχειρήσεων της ευρύτερης 

περιοχής 

 Del. 5.1.1 που αφορούσε την κοινωνική επιμόρφωση 

 Del. 5.1.2 που αφορούσε την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για την παροχή 

συμβουλευτικών υπηρεσιών σε στελέχη και «ιδιοκτήτες» υπαρχουσών 

κοινωνικών επιχειρήσεων.   

 

Παράλληλα ο εταίρος 2 (ΡΒ2) και η ομάδα εργασίας που αυτός είχε δημιουργήσει, 

υλοποίησε τα ακόλουθα 

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 



 

Action Plan for Social Entrepreneurship - CP INTERREG V-A “Greece-Bulgaria 2014-2020” 

 

69 

WP 3. Observatory on Social Economy  
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 Del. 5.2.1 που αφορούσε την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για την παροχή 

συμβουλευτικών υπηρεσιών σε στελέχη και «ιδιοκτήτες» υπαρχουσών 

κοινωνικών επιχειρήσεων.   

 Del. 5.2.2 που αφορούσε την εκπαίδευση εκπαιδευτών δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης ώστε και αυτοί με τη σειρά τους να λειτουργήσουν ως 

πολλαπλασιαστές της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Στο πλαίσιο αυτών των 

εισηγήσεων, συγχρόνως ενημερώθηκε και μεγάλος αριθμός μαθητών. Τέλος, ο 

εταίρος 2 (ΡΒ2) 

 Συνέχισε την υλοποίηση του Del. 3.2.4 που αφορούσε την αξιολόγηση του Action 

Plan  

 

Ακόμη, ο εταίρος 3 (ΡΒ3) και η ομάδα εργασίας που αυτός είχε δημιουργήσει, 

ολοκλήρωσε τα ακόλουθα  

 Del. 5.3.1 που αφορούσε την εκπαίδευση στελεχών τοπικών οργανισμών και 

υπηρεσιών/αρχών.  

 Del. 5.3.3 που αφορούσε τη Διαμόρφωση της Ετήσιας Έκθεσης για την Προώθηση 

Προϊόντων και Υπηρεσιών στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία (Annual Report)  

 

Επιπρόσθετα, ο εταίρος 4 (ΡΒ4) και η ομάδα εργασίας του 

Στο πλαίσιο του πρώτου πακέτου εργασίας WP1: «Information Events», οργάνωσε μία 

τοπική συνάντηση εμπλεκομένων με την κοινωνική επιχειρηματικότητα στην οποία 

συμμετείχαν 50 σύνεδροι και έγιναν δύο σχετικές ομιλίες. Επίσης, πραγματοποιήθηκε 

και μια διεθνής εκδήλωση στην οποία συμμετείχαν 150 σύνεδροι και 

πραγματοποιήθηκαν επίσης δύο ομιλίες. 

Στο πλαίσιο του πρώτου πακέτου εργασίας WP2: «Entries, e-newsletters & internet 

promotion», πραγματοποιήθηκαν δημοσιεύσεις σε τοπικά ΜΜΕ, τυπωθήκαν 6.000 

ενημερωτικά φυλλάδια σε τρείς γλώσσες (Αγγλικά, Βουλγαρικά και Ελληνικά) ένα 

poster και ένα banner.                  

Στο πλαίσιο του πρώτου πακέτου εργασίας WP3: ολοκλήρωσε την ανάπτυξη και την 

εφαρμογή του δυναμικού πλαισίου/εργαλείου για την διάγνωση των αναγκών των 

κοινωνικών επιχειρήσεων, καθώς επίσης ολοκλήρωσε και το Στρατηγικό Σχέδιο για 

την Κοινωνική Οικονομία. Παράλληλα 
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Στο πλαίσιο του πρώτου πακέτου εργασίας WP4: που αφορούσε την ανάπτυξη Κέντρου 

για την παροχή Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής διαπιστώνεται ότι η ανάπτυξη του 

κέντρου ολοκληρώθηκε και άρχισε η λειτουργία του. Στο ίδιο πακέτο εργασίας, ο 

τέταρτος εταίρος κατέγραψε και καταχώρησε αποτελέσματα και συμπεράσματα από 

την αξιοποίηση των κοινωνικών δεικτών που υπολογίστηκαν μέσω της εισροής 

δεδομένων από κοινωνικές επιχειρήσεις της επιλέξιμης Βουλγαρικής περιοχής. Τέλος, 

Στο πλαίσιο του πρώτου πακέτου εργασίας WP5: υλοποίησε έργο που αφορούσε την 

παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε στελέχη και «ιδιοκτήτες» υπαρχουσών 

κοινωνικών επιχειρήσεων. Παράλληλα, στο πλαίσιο του εν λόγω πακέτου εργασίας 

υλοποίησε διεθνές συνέδριο στο οποίο συμμετείχαν 150 τοπικές κοινωνικές 

επιχειρήσεις με στόχο να προωθήσει τις κοινωνικές επιχειρήσεις αλλά και να ενισχύσει 

το τοπικό και διεθνές δίκτυο τους.  Στο συνέδριο αυτό ανέπτυξαν τις θέσεις απόψεις 

τους 4 εισηγητές.   

 

Επιπρόσθετα, ο εταίρος 5 (ΡΒ5) και η ομάδα εργασίας του 

 Στο πλαίσιο του πρώτου πακέτου εργασίας WP2: Εξέδωσε βιβλίο το περιεχόμενο 

του οποίου παρουσιάζεται σε τρείς γλώσσες, την Ελληνική, τη Βουλγαρική και 

την Αγγλική. Το βιβλίο αυτό περιέχει επιστημονικό υλικό, καινοτομικές ιδέες και 

best practices που αφορούν το έργο και την υπόσταση των κοινωνικών 

επιχειρήσεων. Ακόμη, ο πέμπτος εταιρος ολοκλήρωσε την ανάπτυξη τριών  video 

διάρκειας 30 λεπτών το καθένα, στα οποία παρουσιάζεται το έργο επτά 7 

οργανισμών και συνεργατικών σχημάτων που ασχολούνται με την κοινωνική 

οικονομία. Τέλος, στις 14-5-2019, στην πρωινή ζώνη του ράδιο  Blagoevgrad, 

πραγματοποιήθηκε  δεκαπεντάλεπτη συνέντευξη τύπου της συντονίστριας του 

προγράμματος για το Πανεπιστήμιο του “Neofit Rilski”, Associate Professor Dr. 

Maria Valkova. Η συνέντευξη αφορούσε την πορεία και τα αποτελέσματα του 

έργου. Τέλος, το Πανεπιστήμιο “Neofit Rilski” ανέπτυξε εκπαιδευτικό υλικό για 

την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε στελέχη και «ιδιοκτήτες» υπαρχουσών 

κοινωνικών επιχειρήσεων.  Ολοκληρώθηκαν εκπαιδευτικά πακέτα επί πέντε 

διαφορετικών εκπαιδευτικών πεδίων. 
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Σύμφωνα με τα δεδομένα του επόμενου Πίνακα και συνεπώς σύμφωνα με το 5Ο Progress Report, 

σχετικά με την πορεία του Οικονομικού αντικειμένου κατά την πέμπτη περίοδο αναφοράς, ήτοι 

από 01/07/2019 έως 30/12/2019, μπορούμε να αναφέρουμε ότι οι συνολικές δαπάνες του συνόλου 

των εταίρων κατά την περίοδο αυτή ανήλθαν 193.545,81 ευρώ. Το ποσό αυτό, αντιστοιχεί στο 

34,00% του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού των 569.105,29 ευρώ. Αν λάβουμε υπόψη 

μας το γεγονός ότι κατά τη δεύτερη περίοδο αναφοράς οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες 

ανέρχονταν μόλις στο 5% του συνολικού προϋπολογισμού,  κατά την τρίτη περίοδο ανήλθαν 

20,62%, και κατά την τέταρτη περίοδο στο 28,4%, τότε αυτό της 5ης περιόδου είναι σαφώς πιο 

υψηλό.  Για το σύνολο των περιόδων, αναφοράς οι δαπάνες ανέρχονται στις 435.459,33 

ευρώ, ήτοι σε ποσοστό 76,51% του συνολικού αρχικώς εγκεκριμένου προϋπολογισμού. 

Επιπρόσθετα, παρατηρούμε ότι κατά την πέμπτη περίοδο αναφοράς από το σύνολο των εταίρων 

πιστοποιήθηκαν 138.650,59 ευρώ, ήτοι ποσό που αντιστοιχεί στο 24,36% του συνολικού αρχικού 

προϋπολογισμού του προγράμματος. Το σύνολο των πιστοποιημένων δαπανών για το σύνολο 

των περιόδων αναφοράς από το σύνολο των εταίρων κατά την ημερομηνία υποβολής της 

πέμπτης έκθεσης προόδου ανέρχεται στο ποσό των 206.601,74 € ήτοι σε ποσοστό 36,30% επί 

του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού του προγράμματος. Επίσης παρατηρούμε ότι 

κατά την τέταρτη περίοδο αναφοράς ο LB πραγματοποίησε δαπάνες της τάξεως των 65.386,13 

€ (37,49% επί του συνολικού προϋπολογισμού του), ο ΒΡ2 πραγματοποίησε δαπάνες της τάξεως 

των 5.044,84 € (5,87% επί του συνολικού προϋπολογισμού του), ο ΒΡ3 πραγματοποίησε 

δαπάνες της τάξεως των 61.812,00 € (66,51% επί του συνολικού προϋπολογισμού του), ο ΒΡ4 

πραγματοποίησε δαπάνες της τάξεως των 3.900 € (3,03% επί του συνολικού προϋπολογισμού 

του) ενώ ο ΒΡ5 πραγματοποίησε δαπάνες της τάξεως των 25.484,17 € (29,19% επί του 

συνολικού προϋπολογισμού του). Αναλυτικότερα, μπορούμε να πούμε ότι  

1. ο LB για το σύνολο των περιόδων αναφοράς πραγματοποίησε δαπάνες της τάξεως 

67,72% επί του συνολικού προϋπολογισμού του και πιστοποίησε τις δαπάνες για το 12% 

του προϋπολογισμού του,  

2. ο ΒΡ2  για το σύνολο των περιόδων αναφοράς πραγματοποίησε δαπάνες της τάξεως 

99,00% επί του συνολικού προϋπολογισμού του και πιστοποίησε τις δαπάνες για το 44% 

του προϋπολογισμού του,  

3. ο ΒΡ3  για το σύνολο των περιόδων αναφοράς πραγματοποίησε δαπάνες της τάξεως 96% 

επί του συνολικού προϋπολογισμού του και πιστοποίησε τις δαπάνες για το 69% του 

προϋπολογισμού του,  
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4. ο ΒΡ4  για το σύνολο των περιόδων αναφοράς πραγματοποίησε δαπάνες της τάξεως 45% 

επί του συνολικού προϋπολογισμού του και πιστοποίησε τις δαπάνες για το 10% του 

προϋπολογισμού του, ενώ  

5. ο ΒΡ5  για το σύνολο των περιόδων αναφοράς πραγματοποίησε δαπάνες της τάξεως 97% 

επί του συνολικού προϋπολογισμού του και πιστοποίησε τις δαπάνες για το 83% του 

προϋπολογισμού του     

 

ΠΙΝΑΚΑΣ B4/5.1 : Πορεία Υλοποίησης Οικονομικού Αντικειμένου κατά την 5η Περίοδο Αναφοράς 01/07/2019 έως               

31/12/2019.  5ο Project Report στις 20-1-2020 
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ΠΙΝΑΚΑΣ B4/5.2 : Πορεία Υλοποίησης Οικονομικού Αντικειμένου κατά την 5η Περίοδο Αναφοράς 01/07/2019 έως 31/12/2019.  5ο Project Report στις 20-1-2020 
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Β5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ και ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

1. Δεδομένων υστερήσεων που είχαν καταγραφεί και εντοπιστεί στις επιλέξιμες από το 

πρόγραμμα περιοχές της Ελλάδος και της Βουλγαρίας και ως πρώτη συμπερασματική 

θέση, θεωρούμε ότι το πρόγραμμα παρέμβασης Interreg, με τον διακριτικό τίτλο “Action 

Plan for Social Entrepreneurship”, ήταν ένα άκρως απαραίτητο πρόγραμμα για την 

αντιμετώπιση των καταγεγραμμένων προβλημάτων. Η παρέμβαση που πραγματοποίησε 

το πρόγραμμα ήταν πραγματικά απαραίτητη για την τόνωση της Κοινωνικής Οικονομίας 

αλλά και για την ανάπτυξη των εργαλείων υποστήριξης των δράσεων των κοινωνικών 

επιχειρήσεων ένθεν και ένθεν.  

2. Οι άξονες παρέμβασης του προγράμματος ήταν απολύτως τεκμηριωμένοι και άκρως 

αποτελεσματικοί στο σύνολό τους και δημιούργησαν τις προϋποθέσεις τόσο για την 

επιτυχία του προγράμματος όσο και για την διαχρονική πλέον ανάπτυξη της κοινωνικής 

οικονομίας στην επιλέξιμη περιοχή. Οι δημιουργηθείσες υποδομές, τα διαμορφωθέντα 

πληροφοριακά συστήματα, το παραχθέν εκπαιδευτικό υλικό, οι δομές συμβουλευτικής 

αλλά και η ανάπτυξη μεθοδολογίας για των υπολογισμό δεικτών που αφορούν την 

κοινωνική οικονομία στην περιοχή, αποτελούν τις ισχυρότερες εγγυήσεις για μια 

ποιοτικά και ποσοτικά καλλίτερη κοινωνική οικονομία στην επιλέξιμη περιοχή.  

3. Ο πρώτος στόχος του προγράμματος,  που αφορούσε στην «Ενδυνάμωση της 

δυναμικότητας των SE, όπως επίσης και στη βελτίωση της παραγωγικότητας αυτών αλλά 

και στην ενσωμάτωση της καινοτομίας», υπηρετήθηκε από πλήθος στοχευμένων 

δράσεων. Οι αξιολογητές θεωρούν ότι ο στόχος αυτός υπηρετείται πολλαπλώς από τα 

παραδοτέα, τα οποία επιτρέπουν πολύπλευρη ενίσχυση της παραγωγικότητας και της 

αποδοτικότητας των κοινωνικών επιχειρήσεων.   

4. Ο δεύτερος αντικειμενικός σκοπός του προγράμματος αφορούσε την βελτίωση της 

ποιότητας των προϊόντων/ υπηρεσιών που παράγουν οι SE της επιλέξιμης περιοχής αλλά 

και την προώθηση των προϊόντων/ υπηρεσιών των SE σε ένα ευρύτερο καταναλωτικό 

κοινό και σε περισσότερες ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, κατά την άποψη των 

αξιολογητών επετεύχθη από την συντονισμένη και απολύτως στοχευμένη δράση πολλών 

συμπληρωματικών παρεμβάσεων και άρα από μεγάλο πλήθος παραδοτέων.  

5. Ο τρίτος κύριος αντικειμενικός σκοπός του προγράμματος στόχευε στην επέκταση των 

αγορών στις οποίες οι κοινωνικές επιχειρήσεις προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες και 
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κατ’ επέκταση στην επίτευξη διευρυμένης πρόσβασης σε δημόσια έργα/ δημόσια 

συμβόλαια. Διερευνώντας τα υλοποιημένα, η αξιολόγηση κατέληξε στο συμπέρασμα ότι 

στο πλαίσιο του προγράμματος υλοποιήθηκε πλήθος δράσεων και υπήρξε μεγάλος 

αριθμός παραδοτέων, τα οποία όλα μαζί και το καθένα ξεχωριστά αποτελούν διαθέσιμα 

στρατηγικά εργαλεία για τη διερεύνηση των αγορών αλλά και για την ανάπτυξη  αγορών/ 

προϊόντων για τις ΚΕ. Ομοίως, η άμεση εμπλοκή του Δημοσίου Τομέα στην υλοποίηση 

του προγράμματος προδιαγράφει ελπιδοφόρες προοπτικές για την επέκταση της 

συνεργασίας μεταξύ του Δημοσίου Τομέα και των Κοινωνικών Επιχειρήσεων εν γένει. 

Όταν ο Δημόσιος Τομέας και εν προκειμένω στην περίπτωσή μας η ΠΚΜ, τίθεται 

επικεφαλής της προσπάθειας για ενίσχυση της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, τότε 

είναι, θεωρούμε, αυτονόητο ότι η ΠΚΜ θα διερευνήσει κάθε δυνατότητα και επίπεδο 

συνεργασίας με τις Κοινωνικές Επιχειρήσεις αφού αμφότεροι, από διαφορετικό 

«μετερίζι», στοχεύουν στην εξυπηρέτηση ομάδων με ειδικές ανάγκες ή ειδικές 

δεξιότητες. 

6. Ο τέταρτος και τελευταίος αντικειμενικός σκοπός του προγράμματος αφορούσε την  

υποκίνηση και την ενίσχυση νέων κυρίως πολιτών, προκειμένου να ασχοληθούν με την  

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα. Η αξιολόγηση του προγράμματος, μεταξύ των άλλων, 

όφειλε να διερευνήσει κατά πόσο μέσα από τις δράσεις και τα παραδοτέα του έργου 

δημιουργήθηκαν οι προϋποθέσεις ενίσχυσης της νεανικής Κοινωνικής 

Επιχειρηματικότητας. Η αξιολόγηση για την επίτευξη ή μη του αντικειμενικού σκοπού 

4, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το πρόγραμμα διέθεσε αξιόλογους και επαρκείς πόρους 

για την ενίσχυση και ανάπτυξη της νεανικής Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας. Υπήρξε 

πλήθος σχετικών δράσεων και παραδοτέων, τα οποία όλα μαζί δημιούργησαν και 

παρείχαν ένα ολοκληρωμένο πακέτο ενίσχυσης της προσπάθειας για μεγαλύτερη 

εμπλοκή των νέων στον τέταρτο τομέα της οικονομίας. Το γεγονός ότι, συμπληρωματικά 

με όλα τα παραπάνω, πραγματοποιήθηκαν σεμινάρια εκπαίδευσης εκπαιδευτών 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, για την επιμόρφωση των καθηγητών επί θεμάτων 

Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, αποτελεί από μόνο του μια κυρίαρχη παρέμβαση αφού 

κάθε καθηγητής θα μπορεί πλέον να λειτουργεί και ως ανεξάρτητη πηγή ενημέρωσης και 

πληροφόρησης. 

7. Αναφορικά με την επίτευξη του οικονομικού αντικειμένου, θα πρέπει να αναφέρουμε 

ότι σύμφωνα με την 5o και τελευταίο Project Report: (i) ό εταίρος 2 πού αναφέρεται στο 
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Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, επέτυχε απορροφητικότητα της τάξεως του 99%. Κατά 

συνέπεια, η υλοποίηση του οικονομικού του αντικειμένου υπήρξε απόλυτη. Η απόκλιση 

της τάξεως του 1% θεωρείται από κάθε άποψη αμελητέα και απολύτως αναμενόμενη. 

Ομοίως πολύ υψηλή απορροφητικότητα εμφανίζεται να έχει επιτύχει και το Πανεπιστήμιο 

«Neofit Rilski» της Βουλγαρίας του οποίου το οικονομικό αντικείμενο φαίνεται να 

επιτυγχάνεται σε επίπεδο της τάξεως του 97%. Το ποσοστό αυτά σε πρακτικό επίπεδο 

είναι επίσης συντριπτικό και απόλυτα ικανοποιητικό. Επιπρόσθετα, ο εταίρος 3 πού 

αναφέρεται στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, σύμφωνα με την 5o και τελευταίο 

Project Report, εμφανίζει απορροφητικότητα της τάξεως του 96%, ενώ ο Leader του 

προγράμματος, ή άλλως η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, πάλι σύμφωνα με το 5ο και 

τελευταίο project report, επέτυχε απορροφητικότητα 68%, η οποία προφανώς θα πρέπει 

να θεωρείται  σχετικά περιορισμένη. Τέλος, ο τέταρτος εταίρος και συγκεκριμένα ο 

Δήμος της Yakoruda, στο πέμπτο και τελευταίο project report καταγράφει 

απορροφητικότητα μόλις 45%. Σύμφωνα με την έρευνα της ομάδας αξιολόγησης παρόλα 

αυτά, τα ποσά που αναφέρονται στο 5ο και τελευταίο project report δεν είναι τα τελικά 

και οριστικά. Απολογιστικά στοιχεία, τα οποία έχουν συγκεντρωθεί με τη συνεργασία 

των εταίρων, καταγράφονται και αναλύονται ανά εταίρο στις επόμενες ενότητες.  

8. Σχετικά με τα διαθέσιμα απολογιστικά δεδομένα που αφορούν το ΔΠΘ (Βλέπε επόμενο 

Πίνακα Β5/1), θα πρέπει να επισημάνουμε τα ακόλουθα: (i) Στο 4ο project report 

λανθασμένα αναφέρεται ότι κατά την περίοδο αναφοράς του εν λόγω report, το ΔΠΘ 

πραγματοποίησε δαπάνες της τάξεως των 61.812,00 €. Το σωστό, τελικό και οριστικό 

είναι ότι κατά την εν λόγω περίοδο πραγματοποιήθηκαν (expenditure paid out during this 

period) μηδενικές δαπάνες. Η λάθος αναφορά έγινε εκ παραδρομής αλλά επηρέασε τα 

σχόλια περί ποσοστιαίων απορροφήσεων που πραγματοποιήθηκαν στην ενότητα 

σχολιασμού της 4ης περιόδου αναφοράς. (ii) Στο 5ο project report λανθασμένα αναφέρεται 

ότι κατά την περίοδο αναφοράς του εν λόγω report, το ΔΠΘ πραγματοποίησε δαπάνες 

της τάξεως των 25.599,89. Το σωστό, τελικό και οριστικό είναι ότι κατά την εν λόγω 

περίοδο πραγματοποιήθηκαν (expenditure paid out during this period) δαπάνες 27.774,96 

€. Το εν λόγω λάθος επηρέασε έστω και οριακά τα σχόλια που πραγματοποιήθηκαν κατά 

την αξιολόγηση του 5ου project report περί ποσοστιαίων απορροφήσεων, αλλά δεν 

επηρέασε το μέγεθος των συνολικών δαπανών που πραγματοποίησε το ΔΠΘ καθ όλη τη 

διάρκεια υλοποίησης που προγράμματος, συμπεριλαμβανομένης της πέμπτης περιόδου, 
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όπου οι μετρήσεις αναφέρουν τα σωστά μεγέθη. (iii) Στο 5ο project report λανθασμένα 

αναφέρεται ότι συνολική απορροφητικότητα του ΔΠΘ ανήλθε στο 96%. Το σωστό, 

τελικό και οριστικό είναι ότι ή απορροφητικότητα ανήλθε στο 99,80%. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ B5/1: ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ, ΤΕΛΙΚΑ και ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΈΝΟΥ του LB3, 

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ 
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9. Σχετικά με τα διαθέσιμα απολογιστικά δεδομένα που αφορούν το Δήμο της Yakoruda 

(BP4), (Βλέπε επόμενο Πίνακα Β5/1),  θα πρέπει να επισημάνουμε τα ακόλουθα: (i) ο 

αρχικός εγκεκριμένος προϋπολογισμός του ΒΡ4 ανερχόταν στα 117.748,00€. Από τον εν 

λόγω προϋπολογισμό συμβασιοποιήθηκαν τα 79.801,41 €, ήτοι ποσοστό 67,77%, ενώ 

τελικά από τις συμβασιοποιημένες δαπάνες πληρώθηκαν μόνο 52.629,26 €. Το ποσό 

αυτό, αντιστοιχεί στο 65% των συμβασιοποιηθέντων δαπανών του και μόλις στο 44,6% 

(45%) του αρχικού προϋπολογισμού. Η απορροφητικότητα του (BP4) είναι η 

χαμηλότερη μεταξύ των εταίρων αλλά και αντικειμενικά πολύ χαμηλή σε σημείο που 

εγείρει ερωτηματικά για τα πραγματικά αίτια αυτού του αποτελέσματος. Αναζητώντας 

διεξοδικότερες απαντήσεις για τα αίτια της περιορισμένης απορροφητικότητας, 

παρατηρούμε τα ακόλουθα:  (i) Αναφορικά με το Deliverable 2.4.2: Information Events 

(2 διεθνείς εκδηλώσεις και 2 τοπικές), που αφορούσε εκδηλώσεις ενημέρωσης – 

πληροφόρησης, από τον αρχικά εγκεκριμένο προϋπολογισμό των 13.000€, 

συμβασιοποιήθηκαν μόλις τα 7.976,28 τα οποία και πληρώθηκαν. Αυτό σημαίνει 

απορροφητικότητα της τάξεως του 61,35%.  (ii) Αναφορικά με το Deliverable 2.4.3: 

Entries, e-newsletters, internet promotion, από τον αρχικά εγκεκριμένο προϋπολογισμό 

των 5.400€, τα οποία συμβασιοποιήθηκαν στο σύνολό τους, τελικά πληρώθηκαν μόλις 

τα 3.000€, ήτοι ποσοστό 55,55%. (iii) ομοίως, σχετικά με το Deliverable 2.4.4: 

Information and Promotional printed material (2 leaflets, 1 poster, 1 banner), από τον 

αρχικά εγκεκριμένο προϋπολογισμό των 10.000€, τα οποία συμβασιοποιήθηκαν στο 

σύνολό τους, τελικά πληρώθηκαν μόλις τα 5.680,02€, ήτοι ποσοστό 56,08%. (iv) ακόμη, 

στο πλαίσιο του Deliverable 3.4.1: Development of a Dynamic Tool for Diagnosis of 

Social Enterprises Needs, από τον αρχικά εγκεκριμένο προϋπολογισμό των 6.000€, 

συμβασιοποιήθηκαν τα 4.090,4€ τα οποία και πληρώθηκαν στο σύνολό τους οδηγώντας 

σε απορροφητικότητα της τάξεως του  68,16%. (v) παράλληλα, αναφορικά με το 

Deliverable 3.4.2: Regional Plan and Strategy for the Social Economy, από τον αρχικά 

εγκεκριμένο προϋπολογισμό των 5.000€, συμβασιοποιήθηκαν τα 3.067€ τα οποία τελικά 

πληρώθηκαν στο σύνολό τους, επιτυγχάνοντας απορροφητικότητα ίση με το ποσοστό του  

61,35%. (vi) για το Deliverable 4.4.1: Network of Experts for Scientific and Advisory 

Support.., από τον αρχικά εγκεκριμένο προϋπολογισμό των 3.000€, δεν 

συμβασιοποιήθηκε κανένα ποσό και φυσικά αυτό οδήγησε σε μηδενική 

απορροφητικότητα.  (vii) Αναφορικά με το Deliverable 4.4.2: Operation Center for 
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Information and Advisory, από τον αρχικά εγκεκριμένο προϋπολογισμό των 34.610€, 

συμβασιοποιήθηκαν τα 25.564,99 από τα οποία τελικά πληρώθηκαν μόλις τα 5.113 €, 

γεγονός που οδήγησε σε απορροφητικότητα της τάξεως μόλις του 14,77%.  (viii) 

Αναφορικά με το Deliverable 4.4.3: Exploitation of Monitoring Results of  Social 

Indicators.., από τον αρχικά εγκεκριμένο προϋπολογισμό των 10.400€, 

συμβασιοποιήθηκαν τα 7.669,5 τα οποία και πληρώθηκαν. Αυτό σημαίνει 

απορροφητικότητα της τάξεως του 73,74%. Απογοητευτικά ασφαλώς είναι τα στοιχεία 

αναφορικά με το Deliverable 5.4.1: Social Education, που αφορούσε σεμινάρια 

επιμόρφωσης, όπου από τον αρχικά εγκεκριμένο προϋπολογισμό των 6.000€, δεν 

συμβασιοποιήθηκε και δεν πληρώθηκε κανένα ποσό, γεγονός που οδήγησε σε μηδενική 

απορροφητικότητα. Σχετικά χαμηλή υπήρξε και η απορροφητικότητα για το   Deliverable 

5.4.2: Program of Entrepreneurship Advisory for Executives and Shareholders, που 

αφορούσε την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για στελέχη και μετόχους κοινωνικών 

επιχειρήσεων, όπου από τον αρχικά εγκεκριμένο προϋπολογισμό των 11.000€, 

συμβασιοποιήθηκε και πληρώθηκε το ποσό των 7.669,50 € ή το 69,97%. Τέλος, σχετικά 

με το Deliverable 5.4.3: Interregional Forum to Promote Local Agreements for the 

Promotion of  SE, από τον αρχικά εγκεκριμένο προϋπολογισμό των 12.200€, 

συμβασιοποιήθηκε και πληρώθηκε το ποσό των 7.362,72 € σημειώνοντας 

απορροφητικότητα 60,35%. Αξιολογώντας τη συνολική επίδοση του Δήμου της 

Yakoruda (BP4) σε επίπεδο απορροφητικότητας, θα πρέπει να υπογραμμίσουμε την 

ανάγκη να διαμορφωθεί μια πλήρης εικόνα για τα αίτια αυτής του της αδυναμίας. Ο 

εντοπισμός και η ανάλυση των δομικών δυσκολιών που αντιμετώπισε ο εταίρος 4, όχι 

μόνο θα οδηγούσε σε μια δικαιότερη αξιολόγησή του αλλά θα δημιουργούσε 

προϋποθέσεις και κανόνες για την μελλοντική αποφυγή παρόμοιων επιδόσεων. Ομοίως, 

η αναλυτική διερεύνηση των θεμελιωδών αδυναμιών του, θα μπορούσε να οδηγήσει στην 

ανάπτυξη κριτηρίων πιστοποίησης της ικανότητας ενός φορέα να συμμετάσχει σε 

Ευρωπαϊκά Προγράμματα αλλά θα μπορούσε να οδηγήσει και στην προληπτική 

επιμόρφωση των στελεχών των φορέων που καλούνται ή επιλέγονται να ανταποκριθούν 

σε προγράμματα που αντιμετωπίζουν μια σχετικά απαιτητική γραφειοκρατία. Σε κάθε 

περίπτωση, να αναφέρουμε ασφαλώς ότι κατά την άποψη των στελεχών - εκπροσώπων 

του εν λόγω εταίρου, η υστέρηση κατά κύριο λόγο οφείλεται (i) στις εκπτώσεις των 

προκηρύξεων για ανάθεση έργου σε εξωτερικούς συνεργάτες, (ii) στη μη υλοποίηση του 
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παραδοτέου 5.4.1 Social Education, (iii) στη μερική υλοποίηση του παραδοτέου 4.4.2 

Operation Center for Information and Advisory, το οποίο λειτούργησε μόνο για 1 μήνα, 

έναντι τριών μηνών που προβλεπόταν και  (iv) τέλος στο γεγονός ότι δεν 

πραγματοποιήθηκαν αρκετές δημοσιεύσεις. 



 

Action Plan for Social Entrepreneurship - CP INTERREG V-A “Greece-Bulgaria 2014-2020” 

 

83 

WP 3. Observatory on Social Economy  

Deliverable 3.2.4 Evaluation of the Action Plan 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β5/2: ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ, ΤΕΛΙΚΑ και ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΈΝΟΥ του LB4, 

ΔΗΜΟΣ YAKORUDA 
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10. Συμπληρωματικά με τα όσα ήδη έχουν αναφερθεί για την απορροφητικότητα της 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στα πλαίσια του 5ου progress report, θα πρέπει  

σχολιάσουμε και τα δεδομένα του επόμενου πίνακα  (ΠΙΝΑΚΑΣ Β5/3), ο οποίος 

διαμορφώθηκε με βάση τα απολογιστικά στοιχεία του Leader αλλά και με βάση τις 

διευκρινήσεις που έδωσαν στελέχη από την ομάδα υλοποίησης του έργου του εν λόγω 

εταίρου. Συγκεκριμένα, από τα δεδομένα αυτού του πίνακα προκύπτουν τα ακόλουθα: (i) 

από τον αρχικό προϋπολογισμό των 174.393 € απορροφήθηκαν 144.868,99 € ήτοι 

ποσοστό της τάξεως του 83,07%. Το ποσοστό αυτό είναι σαφώς υψηλότερο από το 

ποσοστό απορροφητικότητας του 68% που αναφέρεται στο τελευταίο progress report.  

(ii) Το τελικό και, γιατί όχι, «ουσιαστικό» ποσοστό απορροφητικότητας της ΠΚΜ 

παρόλα αυτά, είναι αρκετά υψηλότερο, αν ληφθεί υπόψη ότι το συνολικό ύψος των 

εκπτώσεων που προέκυψαν από τις προκηρύξεις διαγωνισμών ανάθεσης έργου παροχής 

υπηρεσιών σε external ανήλθε στα 24.259,01 €. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο 13,91% 

του αρχικού προϋπολογισμού και φυσικά κανείς δεν θα μπορούσε ούτε να το προβλέψει 

αλλά και ούτε να το «αντιμετωπίσει». Ως εκ των ανωτέρω εκπορεύεται, η υπό συνθήκη 

απορροφητικότητα της ΠΚΜ ανήλθε στο καθόλου ευκαταφρόνητο 96,98% (97%). Το 

ποσοστό είναι από τα υψηλοτέρα που συνήθως επιτυγχάνονται κατά την υλοποίηση 

έργων interreg και σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στην τεράστια εμπειρία και στην 

παραγωγικότητα των στελεχών του. Με βάση τα διαθέσιμα σε εμάς στοιχεία, η ΠΚΜ 

φαίνεται ότι πέραν των εκπτώσεων, δεν απορροφά ένα ποσό της τάξεως των 5.265 € το 

οποίο αναγόμενο σε ποσοστό επί του συνολικού προϋπολογισμού, ανέρχεται στο 3,02%.     

 

Τέλος, ολοκληρώνοντας την αξιολόγηση του προγράμματος θα πρέπει να αναφερθούμε 

τόσο στις πραγματοποιηθείσες τροποποιήσεις  όσο και στα προβλήματα που ενέκυψαν 

κατά τη διάρκεια της υλοποίησης. Ειδικότερα, κατά την χρονική περίοδο που καλύπτεται 

από το δεύτερο project report (1.1.2018 – 30.6.2018) το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

αντιμετώπισε προβλήματα στην συμβασιοποίηση των δαπανών του που αφορούσαν 

αμοιβές μελών ΔΕΠ της ομάδας υλοποίησης, επειδή τα rates, δηλαδή η ωριαία 

αποζημίωση, των μελών ΔΕΠ που προβλεπόταν στον προϋπολογισμό του προγράμματος 

παραβίαζαν στους περιορισμούς που έθετε η Ελληνική νομοθεσία για την λειτουργία 

των ΕΛΚΕ και τις αμοιβές των εν λόγω μελών ΔΕΠ. Η μη συμβατότητα των δύο 
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νομοθετικών πλαισίων οδήγησε σε αίτημα μικρής τροποποίησης του Job (τι οποίο έγινε 

δεκτό) αναφορικά με τις δαπάνες στη κατηγορία staff cost.
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β5/3: ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ, ΤΕΛΙΚΑ και ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΈΝΟΥ του LB,   

                                  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
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Το ΠΑΜΑΚ τροποποίησε τα rates ώστε αυτά να ανταποκρίνονται στην Ελληνική 

νομοθεσία που διέπει την τριτοβάθμια εκπαίδευση και παράλληλα τροποποίησε και τις 

ώρες απασχόλησης των μελών ΔΕΠ ώστε ο προϋπολογισμός να μείνει ανεπηρέαστος. 

Ακόμη, σημειώνεται ότι η πραγματοποιηθείσες τροποποιήσεις δεν επηρέασαν τους 

στόχους του προγράμματος, δεν άλλαξαν την πληροφόρηση και τα δεδομένα επί των 

οποίων οικοδομήθηκε η φιλοσοφία του προγράμματος και δεν οδήγησαν σε 

προσαρμογές τα πακέτα εργασίας και τα παραδοτέα.  

Κατά την ίδια χρονική περίοδο, προβλήματα ανέφερε και το Πανεπιστήμιο «Neofit 

Rilski» της Βουλγαρίας το οποίο ενημέρωσε ότι στη Βουλγαρία δεν υπάρχει ξεκάθαρο 

νομικό πλαίσιο για τις κοινωνικές επιχειρήσεις, ανέφερε επίσης ότι αντιμετωπίζει 

δυσκολίες  στην προσπάθεια του να συλλέξει αξιόπιστα στατιστικά στοιχεία ενώ 

επισήμανε και την απροθυμία πολλών κοινωνικών επιχειρήσεων να συνεργαστούν και 

να διαθέσουν στοιχεία και δεδομένα που αφορούν τη λειτουργία τους και την 

αποτελεσματικότητά τους. Επίσης, το  Πανεπιστήμιο «Neofit Rilski» της Βουλγαρίας 

ζήτησε τροποποιήσεις, οι οποίες έγιναν αποδεκτές, οι οποίες αφορούσαν την μείωση 

στο μισό των προβλεπόμενων Δελτίων Τύπου και των Δημοσιεύσεων/εκδόσεων ( οι 

12 δημοσιεύσεις να γίνουν 6 και τα 4 δελτία τύπου να γίνουν 2), ώστε οι 

εξοικονομούμενοι  πόροι να χρηματοδοτήσουν την ανάπτυξη video επιπρόσθετης 

διάρκειας τριάντα λεπτών, στο οποίο θα παρουσιαζόταν τα αποτελέσματα του 

προγράμματος.   

 

Κατά τη διάρκεια του τρίτου project report (1.7.2018 – 31.12.2018), προέκυψε μόνο 

ένα πρόβλημα και αυτό αφορούσε γραφειοκρατικές διευκρινήσεις αναφορικά με τη 

συμμέτοχή ενός μέλους της ομάδα εργασίας του ΡΒ2 στην υλοποίηση του έργου. Η 

εκκρεμότητα αντιμετωπίσθηκε και σε κάθε περίπτωση αξιολογήθηκε ως αμελητέα. 

Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα προέκυψε αιτιολογημένη αλλαγή της τοποθεσίας που 

θα ελάμβανε χώρα το δεύτερο project meeting στη Βουλγαρία το οποίο και έλαβε χώρα 

στις υποδομές του Πανεπιστημίου «Neofit Rilski» της Βουλγαρίας, (ΡΒ5).  Τέλος, κατά 

τη διάρκεια αυτής της περιόδου εντοπίσθηκαν μικροτροποιήσεις που πρέπει να γίνουν 

στο Justification of Budget αναφορικά με τα παραδοτέα Del 1.1.3, Del 1.1.2, Del 5.1.1 

και Del 5.1.2.  
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Κατά το επόμενο χρονικό διάστημα αναφοράς, τέταρτο project report (1.1.2019 – 

30.06.2019), οι εταίροι ΡΒ2, ΡΒ3 και ΡΒ4 ζήτσαν παράταση 6 μηνών στην υλοποίηση 

του έργου, από 2/10/2019 σε 31/12/2019, προκειμένου να αντιμετωπισθούν 

αντικειμενικές δυσκολίες υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου. Το αίτημα 

παράτασης θεωρήθηκε εύλογο και για αυτό εγκρίθηκε. 

 

Συνοψίζοντας τα όσα αναφέραμε για την πορεία υλοποίησης του έργου, για τα 

προβλήματα και τις λύσεις που δοθήκαν, για τις αναγκαίες τροποποιήσεις στο Job,  για 

το επίπεδο επίτευξης του φυσικού αντικειμένου, για τα επίπεδα απορροφητικότητας 

του προϋπολογισμού (και άρα για την πορεία του οικονομικού αντικειμένου), για την 

αναγκαιότητα και την εξειδίκευση των παρεμβάσεων, για τα προταθέντα πακέτα 

εργασίας, για την ποιότητα των παραδοτέων και για την επίτευξη των στόχων του 

προγράμματος, μπορούμε με ικανοποίηση να δηλώσουμε ότι  το πρόγραμμα υπήρξε 

απολύτως επιτυχημένο, στοχευμένο και αποτελεσματικό. Οι δράσεις παρήγαγαν 

παραδοτέα με πολλαπλασιαστικό χαρακτήρα και πλήθος ωφελουμένων απέκτησαν 

πρόσβαση σε δομές, μεθοδολογίες και τεχνογνωσία στήριξης της κοινωνικής 

επιχειρηματικότητας. Το πρόγραμμα αυτό υπήρξε πραγματικά εμβληματικό και 

υποδειγματικό στο πλαίσιο της γενικότερης προσπάθειας για τη στήριξη του τέταρτου 

τομέα της οικονομίας.  

Θα τολμούσαμε να αναφέρουμε ότι το πρόγραμμα αυτό θα αποτελέσει σημείο 

αναφοράς σε κάθε μελλοντική, μεμονωμένη ή συλλογική, προσπάθεια παρέμβασης ή 

ενίσχυσης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Θα ήταν παράληψη να μη 

επαινέσουμε την προσπάθεια των εταίρων και ιδιαίτερα του leader, τον καθημερινό 

μόχθο την αφοσίωση και την εργατικότητα των μελών των ομάδων εργασίας, την 

υπομονή και τη διάθεση να βοηθήσουν των λειτουργών και των στελεχών των 

προϊστάμενων κλιμακίων αλλά και την άψογη και αποτελεσματική ανταπόκριση των 

ελεγκτικών αρχών. 


