
The contents of this study are sole responsibility of Democritus University of Thrace and can in no way be taken 
to reflect the views of the European Union, the participating countries, the Managing Authority and the Joint 
Secretariat 

  

 

  

  

  

  

 Cross border Action Plan for the Development 

and Operation of an Executive Mechanism for 

the Support and Promotion of Social 

Entrepreneurship in the context of the Social 

Economy and Social Innovation  

  

  

  

Deliverable 3.3.2 : Development of a Dynamic  

Tool for diagnosis of social enterprises needs  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

Department of Economics  

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

Development Fund (ERDF) and national funds of the countries partcipating in it  

  



 

 

 

 

 

 

Επιτελική Σύνοψη 3.3.2 Ανάπτυξη δυναμικού εργαλείου διάγνωσης  
αναγκών Κοινωνικών επιχειρήσεων.   

 

Στο παραδοτέο 3.3.2 «Ανάπτυξη δυναμικού εργαλείου διάγνωσης αναγκών των 

Κοινωνικών επιχειρήσεων» αρχικά επιχειρείται μια ενδελεχής εννοιολογική αποτύπωση 

αλλά και ένα συνεκτικό ιστορικό για τη κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία (ΚΑΛΟ).  

Με βάση αυτή, αναδεικνύεται ότι η φιλοσοφική αντίληψη για την λειτουργία της ΚΑΛΟ 

προσδιορίζεται προ της δημιουργίας του σύγχρονου δυτικού κόσμου, προερχόμενο ως 

μοντέλο από την Αρχαία Ελλάδα.  

Κατά τον 18ο και 19ο αιώνα προκύπτει ότι η ΚΑΛΟ έχει δύο παράλληλα μοντέλα 

ανάπτυξης και εξέλιξης, το Ευρωπαϊκό και το Αμερικάνικο.   Το Ευρωπαϊκό μοντέλο της 

ΚΑΛΟ και των ΚΟΙΝΣΕΠ έχει την αφετηρία του χρονικά και λειτουργικά στους εργατικούς 

και αγροτικούς συνεταιρισμούς σε Ηνωμένο Βασίλειο και Γαλλία, ενώ στο Αμερικάνικο 

μοντέλο τα ιδιωτικά φιλανθρωπικά ιδρύματα.  

Η σύγχρονη προσέγγιση στην ΚΑΛΟ και στις ΚΟΙΝΣΕΠ στο μεν Ευρωπαϊκό μοντέλο 

καθιερώθηκε και προσδιορίσθηκε από τον J. Delors ενώ το δε Αμερικάνικο μοντέλο 

προσδιορίσθηκε από J. Rifkin.  Στη συνέχεια του παραδοτέου παρουσιάζονται συγκριτικά 

και συνεκτικά τα δύο μοντέλα.  

Για τη δημιουργία του δυναμικού εργαλείου διάγνωσης αναγκών των ΚΟΙΝΣΕΠ, 

ακολουθείται μια αποδεκτή μεθοδολογία που είναι η πολυκριτηριακή ανάλυση των 

καλών πρακτικών με το καθιερωμένο μοντέλο WSM (Weighted Sum Model).  

Τα κριτήρια εντάσσονται στο ερωτηματολόγιο της έρευνας πεδίου, ώστε να συλλέγονται 

απευθείας τα πρωτογενή δεδομένα προς αξιολόγηση.  

Το βασικό εργαλείο είναι η έρευνα πεδίου σε επεξεργασία των αποτελεσμάτων με 

συγκριτική αξιολόγηση με τις βέλτιστες πρακτικές και τα κριτήρια που έχουν τεθεί 

σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα χαρακτηριστικά της Περιφέρειας και των 

εγκατεστημένων ΚΟΙΝΣΕΠ.  

 


