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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 Το θέµα της παρούσας εργασίας «Νέοι και Κοινωνική Επιχειρηµατικότητα», 

παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς η κοινωνία σήµερα και µάλιστα η ελληνική, 

µαστίζεται από πολλά και σοβαρά κοινωνικοοικονοµικά προβλήµατα. Το σοβαρότερο από 

αυτά, κατά κοινή οµολογία, είναι η ανεργία η οποία πλήττει κυρίως νέους προσοντούχους 

και ευπαθείς κοινωνικές οµάδες. Η οικονοµική κρίση κατέστρεψε πολλούς τοµείς της 

παραδοσιακής επιχειρηµατικότητας, µε αποτέλεσµα τη φυγή στο εξωτερικό  ανθρώπινου 

δυναµικού πολύτιµου για τη χώρα µας. Παράλληλα, αναδύθηκαν προβλήµατα τα οποία έχουν 

σχέση µε το σύγχρονο τρόπο ζωής, όπως η καταστροφή του περιβάλλοντος, άνθρωποι 

εξαρτηµένοι από ουσίες ή αλκοόλ κλπ. 

Αυτά τα χρόνια λοιπόν, ο Τρίτος Τοµέας ή Κοινωνική Οικονοµία αναπτύσσεται, 

προσπαθώντας να δώσει λόγο ύπαρξης και εργασία σε άτοµα που µέχρι τώρα βρίσκονταν 

στην αφάνεια ή στην περιθωριοποίηση. Μέσα από αυτή την εργασία γίνεται προσπάθεια να 

δοθούν τα πλαίσια της Κοινωνικής Οικονοµίας και της Κοινωνικής 

Επιχειρηµατικότητας. Στόχος της είναι η ανάδυση της αξίας των δύο εννοιών και η 

αποτύπωσή της στον κοινωνικό χώρο. 

Μέσα από τα θετικά και αρνητικά στοιχεία των κοινωνικών επιχειρήσεων, γίνεται 

φανερό πως έχουν συµβάλλει τα µέγιστα στη βελτίωση της ζωής πάρα πολλών 

συνανθρώπων µας. Μέσα από βελτιώσεις που µπορούν να γίνουν θα αποτελέσουν ένα 

βασικό πυλώνα οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης. 
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ABSTRACT 

 The theme of the current essay “Youth and social entrepreneurship” is of distinguished 

interest, as our society nowadays – the greek society in particular – is plagued by a plethora of 

serious socioeconomic problems. The most significant ones, as it is widely acclaimed  is 

unemployment which afflicts mainly young well – qualified people and vuluerable  social 

parties. 

 Economic crisis has ruined many fields of traditional entrepreneurship resulting in 

valuable human resources fleeing abroad. Simultaneously contemporary problems have 

emerged so far, in relation to environmental destruction, alcohol addicted people etc. 

 All these year, the third sector of Social economy is developing truggling to establish a 

purpose of existence and labor to people who have been either in obscurity or have been 

marginalised so far. Through this essay an effort is made  for the frameworks of social 

economy and social entrepreneurship to be given. Its goal is the emergence of the two 

concepts value as well as its depiction in society. 

 Through both the positive and negative traits of social enterprises, it is obvious the fact 

that they have significantly contributing in enhancing and ameliorating many people’s lives. 

Based on the improvements that will probably be fulfilled they can be a significant mainstay 

of economic and social development. 
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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

 Ο Β΄ Παγκόσµιος άφησε τεράστια προβλήµατα, µε πρωταρχικό την απώλεια 

εκατοµµυρίων ανθρώπων, οικονοµικά κατεστραµµένα κράτη, ανίσχυρα πολιτικά 

συστήµατα, καθηµαγµένη κοινωνία, πολιτισµό των όπλων και νεκρωµένες ηθικά 

συνειδήσεις. Ο µεταπολεµικός, λοιπόν, κόσµος βίωσε όλα τα απορρέοντα προβλήµατα µιας 

απάνθρωπης ιδεολογίας, του φασισµού.  

 Η δηµιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν στην αρχή προσπάθειες κάποιων 

ισχυρών κρατών, προκειµένου να αντιµετωπίσουν την επερχόµενη οικονοµική δύναµη, τις 

Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής (Η.Π.Α) και την τότε Σοβιετική Ένωση. Οι στόχοι 

αρχικά, ήταν κυρίως οικονοµικοί γι’ αυτό και ονοµάστηκε Ευρωπαϊκή Οικονοµική 

Κοινότητα (Ε.Ο.Κ.) (Λούβη & Ξιφαράς, 2019). 

 Στη συνέχεια, έγιναν και γίνονται προσπάθειες για την ανάπτυξη όχι µόνο του 

οικονοµικού  τοµέα αλλά και τη διεύρυνση της κοινωνικής ένωσης, συνοχής και 

αλληλεγγύης. Η διαπίστωση ότι η συλλογική δράση είναι πιο αποτελεσµατική από την 

ατοµική, ότι όλα τα τµήµατα της κοινωνίας µπορούν να συνεισφέρουν και ότι ο κοινωνικός 

χαρακτήρας της ανάπτυξης, µέσω του κράτους διασφαλίζει ένα αξιοπρεπές επίπεδο 

ευηµερίας για όλους, αποτέλεσαν τη βάση για την οικονοµική ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 

 Κινητήριος µοχλός κάθε εξέλιξης ήταν και είναι η οικονοµία και ό,τι σχετίζεται µε 

αυτή. Τα ισχυρά, εποµένως, κράτη αναπτύχτηκαν επιστηµονικά και τεχνολογικά. Τα 

επιστηµονικά επιτεύγµατα άλλαξαν το ρου της Ιστορίας.  Αυτή η ραγδαία εξέλιξη 

διευκόλυνε τη ζωή του ανθρώπου σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής του. 

  Όµως, ο κόσµος δεν έγινε καλύτερος γιατί παρουσιάστηκε ένα άλλο πρόβληµα το 

οποίο έµελλε να δηµιουργήσει τεράστια και δισεπίλυτα προβλήµατα. Ήταν η ανεργία. Τα 

πολιτικοοικονοµικά συστήµατα στην Ευρώπη αποδείχτηκαν ανίσχυρα να αντιµετωπίσουν το 

φάσµα της ανεργίας και των απότοκων προβληµάτων της. Φτώχεια για πάρα πολλούς 

ανθρώπους, εξαθλίωση, περιθωριοποίηση κάθε ηλικίας, ουσίες, αλκοόλ και ό,τι 

συνοδοιπορεί µε τέτοιου είδους καταστάσεις. 

 Η Ευρώπη γνώριζε ήδη από το 19
ο
 αιώνα, τα πρώτα βήµατα οργάνωσης της ζωής, 

στα πλαίσια της κοινωνικής οικονοµίας. Αυτές οι προσπάθειες παρουσιάζονταν µε τις 

µορφές της συνεταιριστικής επιχείρησης και του αλληλοβοηθητικού φορέα. Το λεγόµενο 

«Κοινωνικό» κράτος, λειτουργούσε για κάποιους ευρωπαϊκούς λαούς άλλοτε προσηλωµένο 

στις αρχές του και άλλοτε ανύπαρκτο. Η όξυνση των οικονοµικών και κοινωνικών 

προβληµάτων στις δεκαετίες από το 1970 και µετέπειτα επιτάχυναν οικονοµικές κινήσεις 

που έχουν ως αφετηρία τη δηµιουργία του «Τρίτου Τοµέα», και ως τερµατισµό τη βελτίωση 

της ζωής των ανθρώπων, κυρίως ευπαθών οµάδων (Κουβάτση, 2014, σ. 6).   

 Η Κοινωνική Οικονοµία, λοιπόν, έρχεται να καλύψει την αδυναµία ή την απουσία 

του κράτους, προκειµένου να γεφυρωθούν οι κοινωνικοοικονοµικές ανισότητες µεταξύ των 

ανθρώπων. Εποµένως,  Κοινωνική Οικονοµία, εν συντοµία, ονοµάζεται το σύνολο των 

δραστηριοτήτων που αφορούν το οικονοµικό, επιχειρηµατικό, παραγωγικό και κοινωνικό 

επίπεδο. Οι δραστηριότητες αναλαµβάνονται από ενώσεις προσώπων ή νοµικά πρόσωπα µε 

βασικό σκοπό το συλλογικό όφελος και την εξυπηρέτηση των γενικότερων κοινωνικών 

συµφερόντων. 
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 Οι τοµείς οι οποίοι αποτελούν το πεδίο κοινωνικής δράσης είναι το περιβάλλον, η 

υγεία, τα παιδιά, οι ηλικιωµένοι, ευπαθείς οµάδες του πληθυσµού, οι πρόσφυγες, οι 

εµπόλεµες χώρες κ.ά.  

 Η παρούσα εργασία έχει ως σκοπό να καταδείξει την οργάνωση, λειτουργία και 

αναγκαιότητα της Κοινωνικής Οικονοµίας και ως εκ τούτου της Κοινωνικής Επιχείρησης 

κάθε µορφής. Επίκεντρο του θεωρητικού µέρους θα είναι η σύνδεση της Κοινωνικής 

Επιχειρηµατικότητας µε την καινοτοµία και η συµβολή της στην καταξίωση των νέων και 

στη βελτίωση της κοινωνίας µέσω της προώθησης του κοινωνικού – µορφωτικού κεφαλαίου. 

Το κύριο «σώµα»  της εργασίας χωρίζεται σε  έξι µέρη - ενότητες.  

 Στο πρώτο, παρουσιάζεται και αναλύεται η έννοια της Κοινωνικής Οικονοµίας. 

Αφού γίνεται µια ιστορική αναδροµή, δίνονται ενδεικτικά κάποιοι ορισµοί του τι είναι η 

Κοινωνική Οικονοµία. Αναφέρονται οι τοµείς δραστηριοποίησης, οι οµάδες Κοινωνικής 

Οικονοµίας µε βάση το νοµικό καθεστώς, µε βάση το σκοπό και τις αρχές. Στη συνέχεια 

καταγράφονται οι στόχοι, οι αρχές και τα χαρακτηριστικά της Κοινωνικής Οικονοµίας. 

Επίσης, γίνεται µια σκιαγράφηση όσον αφορά την προαναφερθείσα έννοια στην Ευρώπη και 

στην Ελλάδα. 

Στο δεύτερο αναλύεται η έννοια γενικά του τι είναι συµβατική επιχειρηµατικότητα. 

 Στο τρίτο, γίνεται προσπάθεια να καταγραφεί η έννοια της Κοινωνικής 

Επιχειρηµατικότητας, µέσα από ενδεικτικούς ορισµούς, η σχέση της µε την εµπορική- 

παραδοσιακή επιχειρηµατικότητα καθώς και τα αίτια ανάπτυξής της. Στη συνέχεια δίνονται 

οι αρχές της, µε βάση τον οικονοµικό και κοινωνικό χαρακτήρα. Υπάρχουν κάποια δυνητικά 

πεδία εκδήλωσης της κοινωνικής επιχειρηµατικότητας και στο τέλος αυτού του µέρους 

ανιχνεύεται η σχέση της µε άλλες δραστηριότητες που εµπεριέχουν κοινωνική ευαισθησία. 

Στο τέταρτο µέρος, γίνεται µια όσο το δυνατόν ανάλυση της Κοινωνικής 

Επιχείρησης, δίνοντας τον ορισµό της, τα χαρακτηριστικά του κοινωνικού επιχειρηµατία, 

και τις διάφορες µορφές κοινωνικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα, όπως: Κοινωνικές 

Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ), Κοινωνικοί Συνεταιρισµοί Περιορισµένης 

Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε)., Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία (Α.Μ.Κ.Ε.), Κοινωνική 

∆ικαιόχρηση και Θερµοκοιτίδα επιχειρήσεων. Γίνεται αναφορά στους πόρους και στις 

προϋποθέσεις ίδρυσής τους, στο Μητρώο κοινωνικής επιχειρηµατικότητας καθώς και στις 

προοπτικές της. 

Στο πέµπτο µέρος δίνεται ένα παράδειγµα Κοινωνικής Επιχειρηµατικότητας των 

νέων. Παρουσιάζεται ο  Σχολικός Συνεταιρισµός ως µοντέλο συλλογικής δραστηριοποίησης 

των εφήβων και ως πρόπλασµα θεσµού συλλογικής έκφρασης των µαθητευόµενων. 

Ακολουθούν τα συµπεράσµατα του θεωρητικού µέρους τα οποία χωρίζονται σε γενικά 

και ειδικά.  

Στο έβδοµο µέρος – που αφορά πια τη στατιστική ανάλυση ερωτηµατολογίων - γίνεται 

ανίχνευση του τι γνωρίζουν οι νέοι για την Κοινωνική Επιχειρηµατικότητα. 

Χρησιµοποιούνται παράλληλα δύο δείγµατα: συµφοιτητές της  ∆ΕΜΕΣ και µαθητές της Γ’ 

Λυκείου υποψήφιοι Πανελλαδικών Εξετάσεων . Αρχικά αναφέρονται οι σκοποί  της έρευνας 

και µε τη χρήση ερωτηµατολογίου καταγράφονται οι απαντήσεις τους. Στη συνέχεια οι 

απαντήσεις τους επεξεργάζονται στατιστικά και παρουσιάζονται σε δύο ενότητες.  Στην 

πρώτη ενότητα παρουσιάζονται  τα αναλυτικά αποτελέσµατα της έρευνας (πίνακες 

κατανοµής συχνοτήτων, ραβδογράµµατα των απαντήσεων, αναλύσεις σχέσεων µεταξύ 

κάποιων µεταβλητών-ερωτήσεων  της έρευνας) και στη δεύτερη ενότητα γίνεται µια 

συνοπτική παρουσίαση των αποτελεσµάτων της έρευνας.  
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Στο τελευταίο µέρος συνδυάζουµε το θεωρητικό και το ερευνητικό µέρος 

παρουσιάζοντας τα συµπεράσµατά µας  καταλήγοντας σε µια σειρά προτάσεων. 

  



4 

2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

2.1 Ιστορική αναδροµή 

 Κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα, παρά το γεγονός ότι η φιλανθρωπία και  οι 

οργανώσεις αλληλοβοήθειας σηµείωσαν ανάπτυξη, η µεγάλη ανάπτυξη των λαϊκών 

ενώσεων, των συνεταιρισµών και των αλληλασφαλιστικών  εταιρειών σηµειώθηκε  

αργότερα, µέσω πρωτοβουλιών που ανέλαβε η εργατική τάξη. Στην Ευρώπη και ειδικότερα 

στην Αγγλία κατά το τέλος του 18
ου

 και στις αρχές του 19 αιώνα  άρχισαν να εµφανίζονται 

µερικά από τα µεγαλύτερα κοινωνικά κινήµατα της εποχής, τα οποία απαρτίζονταν από 

τεχνίτες, εργάτες και εργαζόµενους. Η πολιτική του φιλελευθερισµού εγκαθίδρυε ένα 

καινούργιο οικονοµικό µοντέλο, αυτό της αυτορυθµιζόµενης αγοράς και τότε έκαναν την 

εµφάνισή τους διαφορετικές προσεγγίσεις της οικονοµίας. Ήταν η ένωση των οικοδόµων 

που είχε κυκλοφορήσει δικό της νόµισµα και προωθούσε την ιδέα της «µεγάλης ένωσης για 

τη χειραφέτηση των παραγωγικών τάξεων». Από την κίνηση αυτή προήλθαν και τα µεγάλα 

εργατικά συνδικάτα, στα οποία για ένα µικρό διάστηµα συµµετείχαν περίπου ένα (1) 

εκατοµµύριο εργάτες και τεχνίτες. Τότε ιδρύθηκαν τα πρώτα ενωσιακά καταστήµατα από 

συνδικαλιστές, τα οποία αποτελούσαν κυρίως συνεταιρισµούς παραγωγών. Επίσης 

χαριστικά παζάρια στηρίζονταν στην αλληλλοκάλυψη των τεχνών. Τα κέρδη διοχετεύονταν 

στην ίδρυση συνεταιριστικών χωριών και από εκεί έλκει την καταγωγή του ο µετέπειτα 

αγροτικός συνεταιρισµός (Λιερός, 2012, σ. 18 -22).  

 Ο σοσιαλιστικός τρόπος σκέψης, όπως αναπτύχτηκε από τον Robert Owen και 

άλλους αντικαπιταλιστές, θα επηρέαζε σύντοµα το συνεταιριστικό κίνηµα και 

δηµιουργήθηκε ένας στενός δεσµός µεταξύ του κινήµατος αυτού και των συνδικαλιστικών 

ενώσεων. Πραγµατοποιήθηκαν οκτώ συνέδρια από το 1831 ως το 1835 και σε ένα από αυτά 

συστάθηκε η Grand National Consolidated Trades Union (Εθνική Οµοσπονδία 

συνδικαλιστικών ενώσεων), η οποία συνένωσε όλα τα βρετανικά συνδικάτα. Ο William 

King επηρέασε αποφασιστικά το συνεταιριστικό κίνηµα στην Αγγλία και οι αρχές του 

συνεισέφεραν στην ανάπτυξη της σύγχρονης έννοιας της κοινωνικής οικονοµίας 

(Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή, 2012, σ. 8).  

Στη Γαλλία και στη Γερµανία η δηµιουργία συνεταιρισµών ήταν η κυριότερη 

δραστηριότητα της εργατικής τάξης. Τα συνδικάτα ήταν αυτά που στήριζαν τους 

συνεταιρισµούς. Το 19
ο
 αιώνα, η εταιρεία αµοιβαίας ή «φιλική εταιρεία» ήταν η τότε 

γνωστή οργάνωση της εργατικής τάξης. Συνήθως, παρείχαν ασφαλιστική κάλυψη για 

εργατικά ατυχήµατα ή λόγω γήρατος αλλά και σε άνεργους όταν αυτά δεν τα παρείχε το 

κράτος. Το Σοσιαλδηµοκρατικό κόµµα στη Γερµανία είχε πάνω από ένα (1) εκατοµµύριο 

µέλη, πριν τον Α΄ Παγκόσµιο πόλεµο και διέθετε το  δικό του συνεταιριστικό κίνηµα και τα 

δικά του προγράµµατα κοινωνικής ασφάλισης ακόµα και συλλόγους γυµναστικής και 

ποδηλασίας. Ουσιαστικά, πρόκειται για µια προστατευµένη ζωή των εργατών από τη 

σκληρή πραγµατικότητα του εργοστασίου, ζώντας κυριολεκτικά σε ένα θερµοκήπιο, κατά 

τον Ντικ Γκέρυ. Αυτού του είδους η ζωή οδήγησε στην καθηµερινή τριβή µε την 

πραγµατικότητα και αποτέλεσε το προγεφύρωµα της µετάβασης στο κοινωνικό κράτος 

(Λιερός, 2012, σ. 18 -22). 

Ο όρος «κοινωνική οικονοµία» εµφανίστηκε στην οικονοµική βιβλιογραφία περίπου 

το  1830, όταν ο Γάλλος φιλελεύθερος οικονοµολόγος Charles Dunoyer δηµοσίευσε  το έργο 

του «Πραγµατεία περί της κοινωνικής οικονοµίας». Μέσω αυτού, τασσόταν υπέρ µιας 



5 

ηθικής προσέγγισης της οικονοµίας. Ακολούθησε η ανάπτυξη µιας ανοµοιόµορφης 

ιδεολογικής σχολής στη Γαλλία, η οποία µπορεί να ονοµαστεί σχολή κοινωνικών 

οικονοµολόγων. Οι τελευταίοι επιδίωξαν τη συµφιλίωση της ηθικής και οικονοµίας µέσω 

της ηθικοποίησης της ατοµικής συµπεριφοράς (Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική 

Επιτροπή, 2012, σ. 9) .  

Ο όρος της κοινωνικής οικονοµίας περνάει από διάφορα στάδια αλλάζοντας 

περιεχόµενο µε την πάροδο του χρόνου. Ενώ ως το 1929 περιορίζεται στους αγροτικούς 

συνεταιρισµούς, στη συνέχεια  αναπτύχτηκε η αλληλέγγυα οικονοµία. Η οικονοµική κρίση 

του 1980, το λεγόµενο άνοιγµα των αγορών, η φιλελευθεροποίηση κάθε οικονοµικής 

έκφανσης, η πτώση του υπαρκτού σοσιαλισµού και γενικά η οικονοµική παγκοσµιοποίηση, 

επέφεραν συνταρακτικές αλλαγές στο οικονοµικό και πολιτικό περιβάλλον. Απόρροια των 

προηγουµένων είναι η συρρίκνωση του κράτους πρόνοιας. Μέσα σε αυτό το µεταβαλλόµενο 

περιβάλλον αναπτύχτηκαν νέες µορφές επιχειρηµατικότητας και επιχειρήσεων. Τις 

τελευταίες δεκαετίες λοιπόν, ένας «Τρίτος Τοµέας» συνεχώς αναπτύσσεται ανάµεσα στην 

αγορά και το παραδοσιακό κράτος. Είναι η κοινωνική και αλληλέγγυα οικονοµία, η οποία 

κάνει αισθητή την παρουσία και τη σηµασία της κοινωνικής επιχειρηµατικότητας. Οι 

επιχειρήσεις αυτού του είδους δίνουν µεγαλύτερη έµφαση στην κοινωνική 

αποτελεσµατικότητα και λιγότερο ενδιαφέρον στην οικονοµική κερδοφορία (Νικολάου, 

2013, σ  2-3) . 

2.2 Ορισµός κοινωνικής οικονοµίας  

Η σύγχρονη δοµή της οικονοµίας περιλαµβάνει: 

• Το δηµόσιο τοµέα, ο οποίος υποστηρίζει θεσµικά την οικονοµική και κοινωνική 

ανάπτυξη µε υποδοµές και επενδύσεις. 

• Την ιδιωτική οικονοµία η οποία λειτουργεί στα πλαίσια της αγοράς. 

• Την κοινωνική οικονοµία.       

Από τα παραπάνω καταφαίνεται ότι η κοινωνική οικονοµία είναι ο «Τρίτος τοµέας» ο 

οποίος διαθέτει τις δικές του αρχές, αξίες και φιλοδοξίες. Αποτελεί ένα ελπιδοφόρο πεδίο 

προκειµένου να αντιµετωπιστούν προβλήµατα τα οποία πηγάζουν από τις πρόσφατες και 

βίαιες εξελίξεις των κοινωνικών και οικονοµικών συστηµάτων. Παρέχουν πολλές φορές 

λύσεις στις κοινωνικές και όχι µόνο ανάγκες, σε τοπικό ή εθνικό επίπεδο που δεν 

καλύπτονται από το κράτος ή την αγορά. ∆εν ενδιαφέρονται κυρίως για το κέρδος αλλά για 

την ανάπτυξη των ατόµων της κοινότητας (Κυριακίδου & Σαλαβού, 2014, σ. 27-28).  Στον 

όρο της κοινωνικής οικονοµίας αποδίδεται µια σειρά από εναλλακτικές έννοιες όπως είναι ο 

«τρίτος τοµέας», ο µη κερδοσκοπικός τοµέας, η αλληλέγγυα οικονοµία, η εναλλακτική 

οικονοµία και η οικονοµία  του µη κέρδους. Χρησιµοποιείται διαφορετικά τόσο µεταξύ 

Ευρώπης και ΗΠΑ όσο και µεταξύ διαφορετικών χωρών.  

Ο “Τρίτος” τοµέας της οικονοµίας εµφανίζεται µε τη µορφή: 

α) της κλασσικής – ιστορικής οικονοµίας στο τέλος του 19ου αιώνα. Περιλαµβάνει  

συνεταιρισµούς και ταµεία αλληλοασφάλισης, λειτουργούντα µε δηµοκρατικό τρόπο. Τα 

ενδεχόµενα κέρδη αυτών δεν ιδιοποιούνται, το δε κεφάλαιο έχει συλλογικό και 

αναπαλλοτρίωτο χαρακτήρα, και  
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β) της αλληλέγγυας ή εναλλακτικής οικονοµίας, η οποία παρουσιάζεται στη δεκαετία 

του ‘80 δίνοντας βάρος στην αλληλέγγυα φύση των δραστηριοτήτων της, στην αλληλέγγυα 

χρηµατοδότηση και αποταµίευση. Εµφανίζονται νέες  οργανωτικές µορφές στις οποίες οι 

γυναίκες και οι νέοι αποτελούν ένα καινούργιο στοιχείο τους   (Νικολόπουλος & 

Καπογιάννης, 2013, σσ. 51- 52). 

Η κοινωνική οικονοµία ορίζεται ως ο χώρος της οικονοµίας που βρίσκεται ανάµεσα  

στον ιδιωτικό και το δηµόσιο τοµέα της οικονοµίας και στον οποίο διεξάγονται οικονοµικές 

δραστηριότητες µε κοινωνικούς σκοπούς και στόχους (Κυριακίδου & Σαλαβού, 2014, σ.28). 

Ως εκ τούτου παρατηρούµε τα εξής:  

• Η παροχή υπηρεσιών προς τα µέλη παρά η επιδίωξη του κέρδους είναι ο στόχος τους.  

• Έχουν ανεξάρτητη διοίκηση. 

• Εφαρµόζουν δηµοκρατική διαδικασία στη λήψη των αποφάσεων. 

• ∆ίνουν προτεραιότητα στα άτοµα και την εργασία έναντι του κεφαλαίου κατά τη 

διανοµή του εισοδήµατος.   

Θα µπορούσαµε να αναφέρουµε επίσης ότι η κοινωνική οικονοµία είναι το σύνολο των 

οικονοµικών, επιχειρηµατικών, παραγωγικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων, οι οποίες 

αναλαµβάνονται από νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων, των οποίων ο καταστατικός 

σκοπός είναι η επιδίωξη του συλλογικού οφέλους και η εξυπηρέτηση γενικότερων 

κοινωνικών συµφερόντων (Ν. 4019/2011). 

Κατά τους Νικολόπουλο & Καπογιάννη (2013, σ. 28)  η αλληλέγγυα οικονοµία µπορεί  

να ονοµαστεί “οικονοµία εγγύτητας” καθώς µας  δίνει “ευανάγνωστα, την αποτυχία ακόµα 

και τη σύγκρουση µεταξύ των κρατικών στρατηγικών και των στρατηγικών της αγοράς 

κυρίως στην έλλειψη προσφοράς. Όµως στη νέα αυτή µορφή οικονοµίας η προσφορά και η 

ζήτηση αποτελούν πεδίο “συνδηµιουργίας” µέσω της αµοιβαιότητας και της εµπιστοσύνης 

των προσώπων ή και των φορέων.  

Από τη δεκαετία του ΄80 η αλληλέγγυα οικονοµία  ή καθώς  λέγεται και 

“πλουραλιστική” ορίζεται ως ο τύπος διαµεσολάβησης ανάµεσα σε διάφορες µορφές 

εργασίας (εθελοντικής ή µισθωτής) αλλά και χρησιµότητας (Νικολόπουλος & Καπογιάννης, 

2013, σ. 29). 

Αναλύοντας τη γαλλική σκέψη, οι προηγούµενοι συγγραφείς αναφέρουν τις δύο αρχές 

πάνω στις οποίες βασίζεται η αλληλέγγυα οικονοµία. Η πρώτη έχει ως στόχο να 

επικαιροποιήσει τις πρακτικές αµοιβαιότητας, της αναδιανοµής και της ανταλλαγής. Κατ’ 

αυτό τον τρόπο δεν αντιµετωπίζει τόσο οικονοµικές ανάγκες όσο δηµιουργεί βιώσιµες 

κοινωνικές συνθήκες. Η δεύτερη αρχή έχει πολιτικό στόχο δίνοντας έµφαση στη δηµιουργία 

µιας νέας αντίληψης των πολιτών όσον αφορά την κοινωνικότητα. Με βάση τα προηγούµενα 

η αλληλέγγυα οικονοµία έχει κοινωνικο-κινηµατικά χαρακτηριστικά, αντικαπιταλιστικά, 

αντικρατιστικά και ως εκ τούτου η αλληλεγγύη συνδέεται µε τα κοινωνικά κινήµατα 

(Νικολόπουλος & Καπογιάννης, 2013, σσ. 31- 33). ∆εν ταυτίζεται µε τη µαύρη εργασία και 

δεν αφορά αποκλειστικά τους φτωχούς και αποκλεισµένους. Συγκεντρώνει δε οργανώσεις 

που θεωρούνται εναλλακτικές είτε γι’ αυτό που είναι   ή γι’ αυτό που κάνουν (Νικολόπουλος 

& Καπογιάννης, 2013, σσ. 33- 34). 

 

Η Κοινωνική οικονοµία, πέρα από την οικονοµική συγκρότηση, αποβλέπει στην 

κοινωνικοποίηση, τον εξανθρωπισµό, τη δηµοκρατοποίηση και την οικολογικοποίηση της 
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οικονοµίας. Αυτό το επιζητά, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο, µέσω της αλληλεγγύης 

και της αλληλοβοήθειας, στις βασικές ανάγκες του αλλά και στη φύση έναντι του κεφαλαίου. 

Αυτού του είδους η οικονοµία είναι δηµοκρατικά σχεδιασµένη και εφαρµοσµένη στη βάση 

της κοινωνίας σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο. ∆εν ταυτίζεται βέβαια µε το κράτος 

πρόνοιας. Παρατηρούµε µια νέα αντίληψη σ’ αυτό το µοντέλο οικονοµίας, όσον αφορά τον 

αξιακό του προσανατολισµό, εποµένως οριοθετούνται και προσµετρώνται διαφορετικά 

έννοιες όπως ο πλούτος. Έτσι η κοινωνική και αλληλέγγυα οικονοµία κριτικάρει έµπρακτα 

και θεωρητικά την υποτιθέµενη οικονοµική επιστήµη, συµβάλλει στην προστασία των µη 

εµπορευµατικών και µη εγχρήµατων πεδίων µε πρωτοβουλία των πολιτών. Παράλληλα όλα 

τα παραπάνω χαρακτηριστικά της αντιβαίνουν στις προτεραιότητες του καπιταλισµού, αν και 

κατά πολλούς λειτουργεί βοηθητικά στις µεταρρυθµιστικές  προσπάθειες επιβίωσης του 

καπιταλισµού  (Νικολόπουλος & Καπογιάννης, 2013, σσ. 43-45) 

Από τα παραπάνω καταφαίνεται ότι η κοινωνική οικονοµία αποτελεί µια εξελισσόµενη 

ενεργητική παρέµβαση στο πλαίσιο των αγορών και της κοινωνίας, στηριζόµενη σε µια 

ευρεία κοινωνική βάση και υιοθετώντας συλλογικά κριτήρια κατανοµής κερδών και 

αναπτύσσοντας µια ιδιαίτερη σχέση αλληλεγγύης µε το περιβάλλον της. 

2.3 Τοµείς δραστηριοποίησης  

Σύµφωνα µε τις Κυριακίδου και Σαλαβού (2014, σ.29), ″η Κοινωνική Οικονοµία 

συνδέεται ή δραστηριοποιείται στα παρακάτω πεδία 

• Κοινωνική ενσωµάτωση 

• Τοπική ανάπτυξη 

• Βιώσιµη ανάπτυξη 

• Πρόληψη κοινωνικών ανισοτήτων 

• Ενίσχυση του κοινωνικού ιστού και ενδυνάµωση του κοινωνικού κεφαλαίου 

• Ανάπτυξη δηµοκρατικών και συµµετοχικών δοµών″. 

2.4 Οµάδες κοινωνικής οικονοµίας  

2.4.1 Με βάση το Νοµικό καθεστώς έχουµε: 

• Συνεταιρισµούς, 

• Εταιρείες ή κοινωνίες αλληλοβοήθειας, 

• Σωµατεία, Ενώσεις, µη κερδοσκοπικούς οργανισµούς, 

• Ιδρύµατα, φιλανθρωπικές, εθελοντικές και µη κερδοσκοπικές οργανώσεις, 

• Ταµεία αλληλασφάλισης, 

• Μη κερδοσκοπικές παραγωγικές επιχειρήσεις, 

• Αναπτυξιακές συµπράξεις στα πλαίσια της κ.π. EQUAL και  οργανισµούς 

προώθησης της απασχόλησης (Εθνικό Θεµατικό ∆ίκτυο Κοινωνικής 

Οικονοµίας, 2005) . 

2.4.2 Με βάση το σκοπό και τις αρχές  από τις οποίες διέπονται έχουµε: 

• Τοπικές παραγωγικές δραστηριότητες, 

• Ενώσεις εθελοντικής εργασίας, 

• Οργανώσεις γειτονιάς, 
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• Κοινωνικές πρωτοβουλίες για την υγεία , την παιδεία, την κατοικία και 

οργανώσεις ενίσχυσης του τρίτου κόσµου, 

• Εναλλακτικές «ηθικές» -τράπεζες (Ναξάκης, 2005). 

2.5 Στόχοι Κοινωνικής Οικονοµίας 

Σύµφωνα µε την Κετζετσοπούλου Μ. (όπως αναφέρεται στη Λέκκα, 2011) οι στόχοι 

της κοινωνικής οικονοµίας µε βάση µελέτες και έρευνες διαµορφώνονται ως εξής: 

1) Παράγει νέες θέσεις εργασίας, αξιοποιώντας προϋπάρχουσες και νέες πηγές 
απασχόλησης. 

2) Συµβάλλει στην ανάπτυξη νέων οικονοµικών τοµέων 

3) Συµβάλλει στη βελτίωση και τον εκσυγχρονισµό των τοπικών αγορών, ανάλογα µε 

την οργανωτική µορφή και την οικονοµική δοµή και διάρθρωση.  

4) Ανταποκρίνεται στην εξελισσόµενη δυναµική της προσφοράς και ζήτησης και 

συνδέεται µε τις αλλαγές των τοπικών αναγκών, εξισορροπώντας την προσφορά και 

τη ζήτηση. 

5) Συµβάλλει στην τόνωση της κατανάλωσης και την αύξηση των εισοδηµάτων. 

6) Τονώνει την απασχολησιµότητα διαφόρων ευάλωτων κοινωνικών οµάδων που 

βρίσκονται ή απειλούνται από κοινωνικό αποκλεισµό. 

7) Χτίζει το τοπικό κοινωνικό κεφάλαιο, ενισχύει την εµπλοκή – κινητοποίηση των 

τοπικών συντελεστών και των πολιτών, δηµιουργεί σχέσεις εµπιστοσύνης και 

αλληλεγγύης, 

8) Προωθεί την κοινωνική συνοχή και ενδυναµώνει τον κοινωνικό ιστό σε τοπικό 

επίπεδο. 

9) Συµβάλλει στη µείωση των κοινωνικών ανισοτήτων και των τοπικών αποκλίσεων. 

2.6 Αρχές της Κοινωνικής Οικονοµίας.   

Η Κοινωνική Οικονοµία διέπεται από τις παρακάτω αρχές: 

1) ∆ραστηριοποίηση προκειµένου να εξυπηρετηθούν τα µέλη της ή το συλλογικό 

όφελος. 

2) ∆ιαχειριστική αυτονοµία έτσι ώστε να διακρίνεται η κοινωνική οικονοµία από την 

παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών του δηµόσιου τοµέα. 

3) ∆ηµοκρατικές διαδικασίες στη λήψη αποφάσεων, ανεξάρτητα από το µερίδιο 

κεφαλαίου που διαθέτει κάθε µέλος. 

4) Ανάπτυξη µε προτεραιότητα τις ανάγκες των ανθρώπων και της απασχόλησης 

(Κυριακίδου & Σαλαβού, 2014, σ. 29-30). 

 

2.7 Χαρακτηριστικά Κοινωνικής Οικονοµίας  

• ∆υνατότητα δηµιουργίας θέσεων εργασίας συµβάλλοντας έτσι στην κοινωνική 

συνοχή 

• Αντιµετώπιση του κοινωνικού αποκλεισµού µε καινοτόµες λύσεις, για άτοµα ή 

οµάδες που παρουσιάζουν ανισότητες στην αγορά εργασίας. 

• ∆υνατότητα στο να καλύπτονται οι κοινωνικές ανάγκες, πράγµα το οποίο δε µπορεί 

να γίνει από το κράτος. 
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• Επιδίωξη ταυτόχρονα κοινωνικών και οικονοµικών στόχων.   

 

2.8 Η Κοινωνική Οικονοµία στην Ευρώπη  

Τις τελευταίες  δεκαετίες  η Ευρώπη και όχι µόνο, αντιµετωπίζει το φάσµα της 

ανεργίας και της φτώχειας. Μεγάλα ποσοστά ευάλωτων ανθρώπων ζουν µε εισόδηµα κάτω 

από το όριο της φτώχειας. Αποτέλεσµα αυτού η εµφάνιση νέων µορφών κοινωνικών 

επιχειρήσεων και καινοτοµιών προκειµένου να καταπολεµηθεί ο κοινωνικός αποκλεισµός.  

Η οικονοµική και κοινωνική κρίση που βιώνει η Ευρώπη, επέφερε την ελαχιστοποίηση 

του Κράτους Πρόνοιας αλλά ταυτόχρονα εµφανίστηκε η «οικονοµία της αλληλεγγύης». 

Πρόκειται για µια µορφή κοινωνικής οικονοµίας που έχει ως στόχο και προσανατολισµό την 

ενσωµάτωση µακροχρόνια ανέργων στον εργασιακό χώρο και στην καταπολέµηση του 

κοινωνικού αποκλεισµού. 

Η Κοινωνική Οικονοµία ως όρος, έχει τις ρίζες του στη Γαλλία. Με βάση τους 

Χρυσάκη Μ., Ζιώµα ∆., Καραµητροπούλου Ντ. και Χατζαντώνη ∆. (όπως αναφέρεται στη 

Λέκκα, 2011), στη δεκαετία του 1970 και 1980 ενδιαφέρθηκαν πολλοί επιστήµονες για την 

οριοθέτησή της και συγκεκριµένα ο ΟΟΣΑ, το Ευρωπαϊκό δίκτυο EMES. και άλλοι µεγάλοι 

οργανισµοί συνέβαλαν σε αυτό.  

Οι πρώτες επιχειρήσεις κοινωνικής οικονοµίας που εµφανίστηκαν στην Ευρώπη, στις 

αρχές του 1970- 1980, ήταν κοινωνικές εταιρείας οι οποίες δραστηριοποιούνταν σε τοµείς 

πρόνοιας, εκπαίδευσης, υγείας, πολιτισµού και ψυχαγωγίας. Κάλυπταν το κενό που άφηνε ο 

κρατικός και ο ιδιωτικός τοµέας. Μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση αργότερα σχεδιάστηκαν και 

εφαρµόστηκαν προγράµµατα –δράσεις κοινωνικής οικονοµίας, όπως το EQUAL (2001-

2008). Άνθρωποι µε καινοτόµες υπηρεσίες και προϊόντα δηµιουργούν θέσεις   εργασίας µε 

βάση την κοινωνική οικονοµία. 

2.9 Η Κοινωνική Οικονοµία στην Ελλάδα  

Στην Ελλάδα ο Τρίτος Τοµέας δεν παρουσιάζει ιδιαίτερη ανάπτυξη γιατί ένα πλήθος 

προβληµάτων θεσµικού και διοικητικού πλαισίου καθώς και χρηµατοδοτικής στήριξης 

στέκονται εµπόδιο στις διάφορες πρωτοβουλίες κοινωνικού χαρακτήρα. 

Οι  όποιες προσπάθειες σε αυτόν τον τοµέα υλοποιήθηκαν µέσω γυναικείων 

συνεταιρισµών, αγροτικών συνεταιρισµών, συνεταιριστικών τραπεζών, εθελοντικών 

οργανώσεων, µη κερδοσκοπικών οργανισµών και άλλων νοµικής µορφής επιχειρήσεων. 

Βέβαια, όλες εντάσσονται σε πρωτοβουλίες «φιλανθρωπικού χαρακτήρα», µε αποτέλεσµα 

να µην υπάρχουν επίσηµες στατιστικές, οι οποίες να τις καθιστούν διακριτή κατηγορία. 

Είναι πολύ µικρό το ποσοστό απασχόλησης, µόλις το 1,8% στη συνολική απασχόληση και 

το 2,9% της έµµισθης απασχόλησης, σε σύγκριση µε χώρες της Ευρώπης, στις οποίες οι 

συνεταιρισµοί έχουν κυρίαρχη θέση (Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης: ∆οµή 

Απασχόλησης και Σταδιοδροµίας , σ 13). 

Το 4
ο
 Κ.Π.Σ ήταν αυτό το οποίο κυρίως συνέβαλλε στο να υλοποιηθούν τα τελευταία 

χρόνια δραστηριότητες κοινωνικής οικονοµίας όπως είναι:  
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• Αστικοί και Αγροτουριστικοί Συνεταιρισµοί,  

• Γυναικείοι Συνεταιρισµοί, 

• Μη Κυβερνητικές οργανώσεις, 

• Σωµατεία, 

• Α.Μ.Κ.Ε., 

• ∆ηµοτικές Επιχειρήσεις και Κοινωφελή Ιδρύµατα  (Έκθεση VOLMED-HELLAS
1
: 

Χρυσάκης  Μ. κ.ά. όπως παρουσιάζεται στη Λέκκα, 2011) 

 

                                                 

1
 Ευρωπαϊκό διακρατικό πρόγραµµα, το οποίο στόχευε στη διερεύνηση των εθελοντικών οργανώσεων του 

Ευρωπαϊκού νότου και στη δηµιουργία πιλοτικής βάσης δεδοµένων 
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3 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

3.1  Ορισµός  

Με βάση τον ορισµό του Brooks (2009 / 2010, σ. 28-29) η επιχειρηµατικότητα είναι 

διαδικασία αξιοποίησης  ευκαιριών, χωρίς να υφιστάµεθα περιορισµούς από τους πόρους. 

Πολλοί συγγραφείς αυτή τη διαδικασία την περιγράφουν και αποτελείται από πέντε µέρη:  

• Αναγνώριση της ευκαιρίας. Ο µελλοντικός  επιχειρηµατίας να είναι σε θέση να 

αντιληφθεί την ευκαιρία η οποία γεννιέται στο περιβάλλον και να µπορεί να την 

αξιοποιήσει 

• Ανάπτυξη της ιδέας. Η προσπάθεια του να αποτυπωθεί η ευκαιρία σε ιδέα είναι 

πολύ σηµαντική και η σύγχυση ανάµεσα στις δυο έννοιες οδηγεί σε αποτυχία πολλές 

φορές. 

• Προσδιορισµός και απόκτηση πόρων. Μια επιχειρηµατική ιδέα  για να αναπτυχτεί 

χρειάζεται  χρήµατα, πληροφορίες αλλά και ανθρώπους. 

• Εκκίνηση και ανάπτυξη του νέου εγχειρήµατος. Έχοντας εξασφαλίσει τις 
προηγούµενες προϋποθέσεις ο  επιχειρηµατίας µπορεί να αρχίσει να υλοποιεί το 

εγχείρηµά του, αναπτύσσοντάς το κατά τρόπο που να µεγιστοποιεί την απόδοσή του. 

Η πορεία του πρέπει να είναι τέτοια ώστε να υπάρχει συνέχεια τόσο των επενδύσεων 

και των απαιτούµενων πόρων χρηµατικών και ανθρώπινων όσο και αποφυγή των 

συγκρούσεων. 

• Συγκοµιδή από την αξία της επιχείρησης. Ο επιχειρηµατίας αποχωρεί από το όλο 

εγχείρηµα όταν διαπιστώσει ότι µεγιστοποιεί το όφελός του, µετοχοποιείται η 

εταιρεία, πωλείται, ρευστοποιούνται τα περιουσιακά της στοιχεία ή µεταβιβάζεται σε 

κληρονόµους. 
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4  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

4.1 Ορισµός 

 

Η παρουσία της Κοινωνικής Οικονοµίας αποσκοπούσε στο να επιτευχθούν οι στόχοι 

της  µέσα στα πλαίσια της κοινωνικής πολιτικής και της πολιτικής της απασχόλησης. Ως εκ 

τούτου, οι δραστηριότητές της παρουσίασαν δυνατότητες ανώτερες από εκείνες του 

κράτους, όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών γενικού οφέλους. 

Η κοινωνική επιχειρηµατικότητα, λοιπόν, αποτελεί αδιαµφισβήτητα µια µορφή 

επιχειρηµατικότητας. Μπορεί να οριστεί ως µία µορφή δυναµικής συµπεριφοράς σε ένα µη 

οικονοµικό πεδίο. Κατά τον Schumpeter η οικονοµική ανάπτυξη συµπορεύεται µε την 

κοινωνική αλλαγή, άρα υπάρχει στενή σχέση οικονοµίας και κοινωνίας.  

Ο Dacin διακρίνει τέσσερις τύπους επιχειρηµατικότητας.  

• Η συµβατική επιχειρηµατικότητα, κατά την οποία το κέρδος κατευθύνεται στους 

µετόχους. 

• Η θεσµική επιχειρηµατικότητα προσανατολισµένη στο κέρδος και κύρια επιδίωξή 

της η πρόκληση µετασχηµατισµών που αλλάζουν ριζικά τους κανόνες παιχνιδιού σε 

ένα πεδίο δράσης. 

• Η πολιτισµική επιχειρηµατικότητα µε στόχο την αλλαγή των στάσεων, των 

αντιλήψεων και της συµπεριφοράς του ευρύτερου πληθυσµού. 

• Η κοινωνική επιχειρηµατικότητα η οποία έχει ως στόχο την επίλυση κοινωνικών 

προβληµάτων. 

 Σήµερα που επικρατεί µια ευρεία αποδοχή της κοινωνικής επιχειρηµατικότητας 

καθίσταται δύσκολη µια συναίνεση ως προς τον ορισµό της. Έτσι, µε βάση τα 

αγγλοσαξονικά δεδοµένα, µια κοινωνική επιχείρηση είναι µια εµπορική δραστηριότητα, η 

οποία έχει κοινωνικούς σκοπούς και τα πλεονάσµατά της επανεπενδύονται σ’ αυτή τη 

δραστηριότητα ή στη κοινότητα (Νικολόπουλος & Καπογιάννης, 2013, σ. 56) 

Επίσης καταγράφουµε τον ορισµό των Austin, Stevenson and Wei-Skillem (2006) οι 

οποίοι υποστηρίζουν ότι η οικονοµική επιχειρηµατικότητα αποτελεί µια καινοτόµο 

δραστηριότητα δηµιουργίας κοινωνικής αξίας που µπορεί να λάβει χώρα σε µη 

κερδοσκοπικό, εταιρικό ή κρατικό επίπεδο. 

Επιπροσθέτως, κατά τον Yunus (2008), ιδρυτή της Grameen Bank, κοινωνική 

επιχειρηµατικότητα είναι κάθε κοινωνική πρωτοβουλία, οικονοµική ή µη οικονοµική,  

κερδοσκοπική ή µη κερδοσκοπική, που προσπαθεί να βοηθήσει τους ανθρώπους.  

Κατά τον Zahra, Gedajlivic, Neubaum, and Shulman (2009),  η κοινωνική 

επιχειρηµατικότητα περιλαµβάνει εκείνες τις δραστηριότητες και διαδικασίες που 

επιδιώκουν τον εντοπισµό και την αξιοποίηση ευκαιριών µε στόχο την ενίσχυση της 

κοινωνικής ευηµερίας µέσω της δηµιουργίας νέων εγχειρηµάτων ή της διαχείρισης 

υφιστάµενων οργανώσεων µε καινοτοµικό τρόπο.  

Η έννοια της κοινωνικής επιχείρησης δεν ταυτίζεται µε αυτή της κοινωνικής και 

αλληλέγγυας οικονοµίας, αποτελεί δε έννοια είδος προς γένος σε σχέση µε την τελευταία 

έχοντας σχέση άλλοτε µε τις ενώσεις και σωµατεία και άλλοτε µε τους συνεταιρισµούς. Οι 

κοινωνικές επιχειρήσεις  έρχονται από την µία να απαντήσουν σε νέα κοινωνικά προβλήµατα 
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και ανάγκες και από την άλλη να καινοτοµήσουν σε θέµατα διαχείρισης πόρων, νέων 

επαγγελµάτων, οργάνωσης της εργασίας, στα οποία η αγορά και το κράτος υπολειτουργούν 

(Νικολόπουλος & Καπογιάννης, 2013, σσ. 54 -55). 

Έχοντας υπόψη τους παραπάνω και όχι µόνο ορισµούς της κοινωνικής 

επιχειρηµατικότητας, µπορούµε να διαπιστώσουµε ότι κοινό τους χαρακτηριστικό είναι η 

προσήλωσή της στην επίλυση κοινωνικών προβληµάτων. Ως προς τα υπόλοιπα 

χαρακτηριστικά που προσδιορίζουν την κοινωνική επιχειρηµατικότητα δε συµφωνούν 

(Κυριακίδου & Σαλαβού, 2014, σσ. 30-35). 

 

4.2 ∆ιαχρονική εξέλιξη της Κοινωνικής Επιχειρηµατικότητας 

Καταγράφοντας την εξελικτική πορεία της κοινωνικής επιχειρηµατικότητας µπορούµε 

να βρούµε σπέρµατά της στην πρακτική του δώρου, ως κοινωνικού δεσµού, αφού 

συνεπάγεται την υποχρέωση  της προσφοράς και της ανταπόδοσης  σε σχέση διαρκούς, 

αµοιβαίας εξάρτησης και διαρκούς ειρήνης των δύο µερών. Επίσης στην προβιοµηχανική 

Ευρωπαϊκή κοινωνία ανευρίσκουµε και την τοπική και αυτοοργανωµένη  µικροπίστωση σε 

διάφορες µορφές αλλά και τη µαζική άφεση χρεών  για τους φτωχούς από την εκκλησία και 

την αριστοκρατία. 

Μετά την κατάρρευση του φεουδαρχικού καθεστώτος και την εµφάνιση πολιτικών 

επαναστάσεων κατά τον 18ο αιώνα οι προηγούµενες µορφές οργάνωσης ατονούν και 

εµφανίζονται οι σύγχρονες αγορές. Σ’ αυτό το καινούργιο οικονοµικό πλαίσιο “ακούγονται” 

φωνές βασισµένες στα µηνύµατα του διαφωτισµού οι οποίες θέτουν θέµα πάλι για 

δηµοκρατία, για κοινότητα και ελεύθερη ένωση εργατών και βιοτεχνών αλλά και ελευθερία 

και ισότητα στην εργασία. Ακολούθησαν πειραµατισµοί σε πρακτικές κοινωνικής ή 

αλληλέγγυας  οικονοµίας  κυρίως µε τη µορφή των εργατικών ενώσεων. 

Στη Γαλλία τη δεκαετία 1840 – 1850 σχεδόν όλες οι οργανώσεις  των επαγγελµάτων 

αποτελούν αλληλέγγυες  ενώσεις. Εµφανίζονται για να αντιµετωπίσουν τα προβλήµατα που 

προκαλούσε η µετάβαση από τη φεουδαρχική κοινωνία στην καπιταλιστική βιοµηχανία. Το 

φαινόµενο βέβαια δεν ήταν εύκολα αντιµετωπίσιµο. 

Τέλος  του 19ου αιώνα άκµασαν οι καταναλωτικοί συνεταιρισµοί αφού συνενώθηκαν 

µε τους κοινωνικο-χριστιανούς και σοσιαλ – ρεφορµιστές και µαρξιστές.
2
 

Ακολούθησε διαµάχη µεταξύ των δύο αντιλήψεων για την κοινωνική οικονοµία. Η 

πρώτη πιστεύει ότι µόνο η συµµετοχή των µισθωτών στο συνεταιρισµό επιτρέπει τη σύσταση 

µιας εναλλακτικής διεξόδου στον καπιταλισµό, ενώ η δεύτερη πιστεύει ότι ο καταναλωτής 

πρέπει να αναλαµβάνει την ευθύνη διαχείρισης της επιχείρησης. 

Από τις αρχές του 20ου αιώνα έως και τον Β’ παγκόσµιο πόλεµο παρουσιάζεται µια 

ενδυνάµωση της κλαδικής οργάνωσης απέναντι στη βιοµηχανική και χρηµατοοιοκονοµική 

συγκέντρωση. 

                                                 

2
 Υποστηρίζουν µια σταδιακή µεταµόρφωση του κοινωνικού συστήµατος κι όχι µέσω επανάστασης 
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Το κραχ του 1929 µε τη µαζική ανεργία στάθηκε εµπόδιο στην τότε ανίσχυρη 

κοινωνική οικονοµία. Το κράτος βέβαια ανέλαβε ρόλο παρεµβατικό  και καθοριστικό στην 

οικονοµία, αλλάζοντας το ρόλο των συνεταιρισµών. 

Μετά τον Β’ παγκόσµιο πόλεµο οι επιχειρήσεις της Κοινωνικής Οικονοµίας 

ενσωµατώνονται σιγά – σιγά  στην κυρίαρχη οικονοµία  της αγοράς και του ανταγωνισµού. 

Από τη δεκαετία του ‘ 70, δηµιουργούνται σύνθετοι, πολύπλοκοι και πολυεθνικοί 

συνεταιριστικοί όµιλοι χάνοντας έτσι την αρχική και την καταστατική τους φυσιογνωµία. 

Κατ’ αυτό τον τρόπο ο συνεταιρισµός από το 1966 δεν είναι µόνο ένωση προσώπων αλλά 

γίνεται επιχείρηση που προωθεί τις “καλές” προοπτικές διακυβέρνησης. Αποτέλεσµα αυτού η 

κοινωνική  οικονοµία  να παράγει όµοια προϊόντα µε αυτά της καπιταλιστικής επιχείρησης, 

δηλαδή αύξηση εξουσίας διευθυντών, αύξηση διαφοράς µισθών, µείωση συµµετοχής των 

εκλεγµένων, αύξηση του τζίρου, απαξιώνοντας  τη φιλοσοφία της κοινωνικής οικονοµίας.  

Στη Γαλλία από το 1975 έως το 1995 πολλοί συνεταιρισµοί και επιχειρήσεις 

χρεοκόπησαν, ενώ  άλλοι συµβιβάστηκαν µε το “αγοραίο” οικονοµικό µοντέλο . 

Τα τελευταία χρόνια, χρόνια ανόδου του φιλελευθερισµού, δηµιουργήθηκε σύγχυση 

ως προς την εννοιολογική οριοθέτηση της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονοµίας. Η 

αποδυνάµωση του κράτους πρόνοιας συνδυασµένη  µε την οικονοµική κρίση δηµιούργησαν 

τις  θετικές  προϋποθέσεις   για την επέκταση των δραστηριοτήτων της κοινωνικής 

οικονοµίας. 

Πολλές φορές  γίνεται κατάχρηση όσον αφορά τους θεσµούς που διέπουν την 

κοινωνική οικονοµία και τους αποδίδονται ευθύνες, οι οποίες ανήκουν στο κράτος. Υπάρχουν 

περιπτώσεις επιχειρήσεων κοινωνικής οικονοµίας  οι οποίες δεν αποβλέπουν στην 

ικανοποίηση πραγµατικών αναγκών ούτε µε αλληλέγγυα δικτύωση και κινητοποίηση “από τα 

κάτω” των οικονοµικά ασθενέστερων  αλλά µε κίνητρα τα οποία βασίζονται στους 

προσποριζόµενους πόρους από τα προγράµµατα. Αδιαµφισβήτητο παράδειγµα στην Ελλάδα 

πολλές ΜΚΟ. Επιφανειακά παρουσιάζονται  ως κοινωνικές επιχειρήσεις αλλά διέπονται από 

τη λογική της αναδιανοµής ή της αναζήτησης κέρδους.  

Κάθε φορά που παρουσιάζονται συνθήκες κρίσης υπάρχει µια τάση αύξησης των 

θέσεων εργασίας στον τοµέα της κοινωνικής οικονοµίας. 

Όταν πιά τα κράτη-έθνη του Νότου κατόρθωσαν να αποκτήσουν την ελευθερία τους 

από τους αποικιοκράτες, µετά τον Β’ Παγκόσµιο πόλεµο, εµφανίστηκε η συνεταιριστική και 

ενωσιακή κίνηση σ’ αντίθεση µε το οικονοµικό µοντέλο που προσπάθησαν να επιβάλουν οι 

αποικιοκρατικές ισχυρές  χώρες. Τα παραδείγµατα των χωρών της Αφρικής, Σενεγάλης και 

Τανζανίας επιβεβαιώνουν τα προηγούµενα (Νικολόπουλος & Καπογιάννης, 2013, σσ. 59 – 

70). 

 

4.3 Σχέση εµπορικής και κοινωνικής  επιχειρηµατικότητας  

Η διαφορά µεταξύ της εµπορικής και κοινωνικής επιχειρηµατικότητας βρίσκεται στον 

ορισµό των επιδιωκόµενων ωφεληµάτων. Από τα παρακάτω καταφαίνεται η ταύτιση της 

εµπορικής διαδικασίας µε την κοινωνική: 

• Ευκαιρία για δηµιουργία αξίας για το κοινωνικό σύνολο. Η κοινωνική ευκαιρία 

µπορεί να εντοπιστεί σε ένα εµφανές ή µη κοινωνικό πρόβληµα ή σε µια κοινωνική 

ανάγκη που δεν έχει ικανοποιηθεί. 
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• Η ευκαιρία οδηγεί στην ανάπτυξη µιας επιχειρηµατικής ιδέας. Ο κοινωνικός 

επιχειρηµατίας βρίσκει αρχικά νέα προϊόντα ή καινούργιες αγορές και στη συνέχεια 

προσδιορίζει τα πραγµατικά κοινωνικά οφέλη που θα προκύψουν. Βασική 

προϋπόθεση σε αυτή τη φάση είναι να υπάρχει εντοπισµός και αποτίµηση των 

θεσπισµένων στόχων και της κοινωνικής απόδοσης. 

• Προσδιορισµός και απόκτηση πόρων. Υπάρχουν τρεις βασικοί τύποι πόρων για τις 

κοινωνικές επιχειρήσεις. Οι πρώτοι, οι  χρηµατοοικονοµικοί πόροι προέρχονται από 

έσοδα επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, τη φιλανθρωπία και το κράτος. Οι 

δεύτεροι, αφορούν τους ανθρώπινους πόρους είτε µε τη µορφή εθελοντών είτε µε τη 

µορφή των επί πληρωµή εργαζοµένων. Τέλος υπάρχουν και πόροι ανθρώπινου 

κεφαλαίου. Αυτοί αφορούν την εκπαίδευση, την εµπειρία, τη γνώση  και την πείρα 

ανθρώπων οι οποίοι θα καταστήσουν την επιχείρηση λειτουργική και ικανή. 

• Έναρξη και ανάπτυξη του εγχειρήµατος. Αφότου αρχίζει να λειτουργεί το εγχείρηµα, 

ακολουθεί η ανάπτυξη, η οποία µπορεί να είναι αργή ή γρήγορη ανάλογα του 

µεγέθους της επιχείρησης ή του πεδίου των λειτουργιών της. Βέβαια, από τη στιγµή 

που οι προηγούµενες προϋποθέσεις ικανοποιούνται, χρειάζεται ένα αξιόλογο σχέδιο 

για τη µέτρηση της προόδου σε σχέση µε µετρήσιµα πρότυπα κοινωνικής αξίας. 

Επιπλέον, χρειάζεται   επέκταση και αλλαγή στην πορεία εξέλιξης, όποτε κριθεί 

αναγκαίο. 

• Επίτευξη στόχων. Σε µια κοινωνική επιχείρηση είναι πολύ βασικό στοιχείο η 

επίτευξη όχι µόνο ενός συγκεκριµένου πρωταρχικού στόχου αλλά η διαρκής 

προσπάθεια µετά την επίτευξή του. Συγκεκριµένα, µια επιχείρηση έχει επιτύχει τους 

στόχους της όταν: µπορεί να κλείσει, µπορεί να επαναπροσδιορίσει την ταυτότητά 

της έτσι ώστε να εξυπηρετεί µια νέα κοινωνική αποστολή, µπορεί να σταθεροποιήσει 

τις υπηρεσίες της ή να µπορεί να µετεξελιχθεί σε άλλη  κοινωνική προσπάθεια 

(Brooks, 2009 / 2010, σ. 31-34).  

 

 

 

4.4 Αίτια ανάπτυξης κοινωνικής επιχειρηµατικότητας 

Η κοινωνική επιχειρηµατικότητα έχει τις ρίζες της στο 19
ο
 αιώνα και αυτό 

διαπιστώνεται αν ανατρέξουµε στο συνεταιριστικό κίνηµα του Robert Owen, τις διδαχές των 

µαθητών του Ghandi, και οργανώσεις όπως αυτή του Jean- Baptist Andre Godin οι οποίοι 

πρόσφεραν ρηξικέλευθες  υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας στους εργαζόµενους τους.  

Όµως, κατά τη διάρκεια των δεκαετιών ’70, ’80 και ’90 δηµιουργούνται ιδρύµατα που 

µοναδικό στόχο έχουν την ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηµατικότητας. Συγκεκριµένα το 

ίδρυµα Ashoka το 1981,  το ίδρυµα  Schwab το 1998, το ίδρυµα  Skoll το 1999, το ∆ίκτυο 

Omidyar το 2004  και  άλλα.  

Οι ραγδαίες και παγκόσµιες αλλαγές στο κοινωνικό, οικονοµικό, πολιτικό και 

πολιτιστικό περιβάλλον επιτάχυναν την ανάπτυξη τέτοιου είδους κοινωνικών πρακτικών. 

Εξάλλου η εµφάνιση σύγχρονων προβληµάτων, όπως το περιβαλλοντικό, η φτώχεια, η 

ενέργεια, οι µαζικές µεταναστεύσεις, η διεθνής τροµοκρατία καθιστούν τη λήψη κοινωνικών 

µέτρων και την κοινωνική  δραστηριοποίηση άµεσα. 
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 Η ανάπτυξη της τεχνολογίας επέφερε και την ανάπτυξη των κοινωνικών δικτύων και 

µέσα από αυτά οι πολίτες ανταποκρίνονται καλύτερα στις περιβαλλοντικές και κοινωνικές 

ανάγκες. Η συµµετοχή των ατόµων στην κοινωνική δράση τούς καθιστά πιο ενεργούς 

πολίτες, αφού µεταβιβάζονται σηµαντικές εξουσίες στο τοπικό επίπεδο.  

Η παγκόσµια ύφεση δεν άφησε ανεπηρέαστη την κοινωνική οικονοµία και ως εκ 

τούτου περιορίστηκαν οι διαθέσιµοι πόροι για βιώσιµες κοινωνικές επιχειρήσεις. Οι 

τελευταίες αναγκάστηκαν να γίνουν πιο επιχειρηµατικές και να επιδιώξουν συµµαχίες µε 

κρατικούς φορείς και τον ιδιωτικό τοµέα (Κυριακίδου & Σαλαβού, 2014, σ. 52-53).  

4.5 Αρχές κοινωνικής επιχειρηµατικότητας 

Οι αρχές που πρέπει να διέπουν την κοινωνική επιχειρηµατικότητα διακρίνονται σε δύο 

κατηγορίες (Κετζετσοπούλου, 2005) :  

4.5.1 αρχές µε βάση τον οικονοµικό χαρακτήρα είναι:  

• Το κέρδος περιορίζεται σε σηµαντικό βαθµό ενώ χρησιµοποιείται για άλλες 

επενδύσεις.  

• Είναι απαραίτητες οι συνεχείς δράσεις , διαφορετικά δεν έχουν λόγο ύπαρξης οι 

κοινωνικές επιχειρήσεις.  

• Οι κοινωνικές επιχειρήσεις έχουν διαχειριστική αυτονοµία ακόµη και αν 

χρηµατοδοτούνται από δηµόσιες ή ιδιωτικές πηγές.   

4.5.2 αρχές µε βάση τον κοινωνικό χαρακτήρα είναι: 

• Η λήψη των αποφάσεων είναι δικαίωµα όλων. 

• ∆ηµοκρατικές διαδικασίες στη λήψη των αποφάσεων. 

• Η προώθηση πολλών οµάδων στη διαχείριση και σύνθεση της επιχείρησης, έτσι 

ώστε να επιτυγχάνεται  µια ποικιλοµορφία ως προς τη σύνθεσή της 

• Κυριαρχούσα άποψη για προτεραιότητα στην εργασία και όχι στο κεφάλαιο. 

• Επικρατούσα αντίληψη ότι όσοι απαρτίζουν την κοινωνική επιχείρηση, 

εργάζονται για τον πληθυσµό σε τοπικό και γενικό επίπεδο  παράλληλα µε την 

εθελοντική τους δράση.  

4.6 Χαρακτηριστικά κοινωνικής επιχειρηµατικότητας 

Η κοινωνική οικονοµία εφαρµόζεται µέσα στο πλαίσιο των λεγόµενων κοινωνικών 

επιχειρήσεων, οι οποίες διέπονται από κάποια συγκεκριµένα χαρακτηριστικά: 

• Έχουν ως κατευθυντήρια γραµµή τους κοινωνικούς και οικονοµικούς στόχους. 

• Η οργάνωσή τους γίνεται µε βάση το επιχειρηµατικό πνεύµα 

• Η συµµετοχή στη οικονοµική ανάπτυξη είναι ενεργή ενώ ταυτόχρονα ενισχύουν 

την κοινωνική συνοχή 

• Εφαρµόζουν δυναµικές και καινοτόµες λύσεις για καταπολέµηση του κοινωνικού 

αποκλεισµού και της ανεργίας. (Ευρωπαϊκή  Επιτροπή,  Γ.∆. Απασχόλησης και 

Κοινωνικών Υποθέσεων (2003), OECD, Social enterprises (1999), Borzaga C.& 

Defourny J. (2001), σελ.16-18 όπως παρουσιάζεται στη Λέκκα, 2011). 
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4.7 ∆υνητικά πεδία εκδήλωσης κοινωνικής επιχειρηµατικότητας 

Τα πεδία τα οποία θεωρούνται ως το κατεξοχήν περιβάλλον για την εκδήλωση της 

κοινωνικής επιχειρηµατικότητας είναι:  

1. Το πεδίο παροχής υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας και υγείας 

2. Το πεδίο παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών και κατάρτισης εκπαιδεύοντας γυναίκες 

στη χρήση της ηλιακής ενέργειας για την επίλυση των βασικών τους αναγκών 

3. Το πεδίο που υποστηρίζει την οικονοµική ανάπτυξη ορισµένων πληθυσµιακών 

οµάδων 

4. Το πεδίο παροχής διεθνούς βοήθειας και ανακούφισης από καταστροφές 

5. Το πεδίο υποστήριξης της κοινωνικής δικαιοσύνης και της πολιτικής αλλαγής 

6. Το πεδίο του περιβαλλοντικού σχεδιασµού που στοχεύει σε θέµατα δράσης και 

βιώσιµης αστικής ανάπτυξης (Κυριακίδου & Σαλαβού, 2014, σ. 40). 

 

 

4.8 Σχέση  Κοινωνικής επιχειρηµατικότητας και κοινωνικά 

ευάρεστων  δραστηριοτήτων 

 

Τα όρια ανάµεσα στην κοινωνική επιχειρηµατικότητα και στις άλλες αξιέπαινες 

πράξεις, πολλές φορές είναι δυσδιάκριτα και υπάρχουν τέσσερις µορφές κοινωνικών 

δραστηριοτήτων που πρέπει να διαφοροποιηθούν από αυτή:   

• Η παροχή κοινωνικών υπηρεσιών. Οι δραστηριότητες αυτού του είδους σπάνια 

ξεπερνούν τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν και σχετίζονται µε τη χρηµατοδότησή 

τους, τον τοπικό πληθυσµό και κινδυνεύουν ανά πάσα στιγµή να διακοπούν. π.χ. 

Μεµονωµένες προσπάθειες βοήθειας παιδιών του τρίτου κόσµου. Όµως, αυτού του 

είδους η δραστηριότητα δε µπορεί να ονοµαστεί κοινωνική επιχειρηµατικότητα. 

• Ο κοινωνικός ακτιβισµός. Άτοµα µε πολλά κοινωνικά και ψυχικά προσόντα 

αναλαµβάνουν κάποιες πρωτοβουλίες για την αντιµετώπιση κάποιων κοινωνικών ή 

περιβαλλοντικών προβληµάτων. Προσπαθούν να κινητοποιήσουν και να 

ευαισθητοποιήσουν πολλούς ανθρώπους χωρίς να δρουν άµεσα σε αντίθεση µε τον 

κοινωνικό επιχειρηµατία. 

• Οι κοινωνικές εταιρείες. ∆ιαφοροποιούνται από τις κοινωνικές επιχειρήσεις ως προς 

τη διανοµή των κερδών, καθώς οι κοινωνικές εταιρείες υπόκεινται στον περιορισµό 

της µη διανοµής των κερδών,  σε αντίθεση µε τις µη κερδοσκοπικές οργανώσεις. 

• Εταιρική κοινωνική ευθύνη. Με βάση τη στρατηγική της Λισαβόνας και την 

Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ε.Κ.Ε
3
 αναφέρεται ως έχουσα κοινωνικούς και 

περιβαλλοντικούς στόχους, που χαρακτηρίζονται  καινοτόµοι. Η διαφορά της από την 

κοινωνική επιχειρηµατικότητα έγκειται στο  ότι η Ε.Κ.Ε δεν είναι αποκλειστικά 

                                                 

3
  Χρησιµοποιεί τρόπους πέρα από την φιλανθρωπία και την απλή δωρεά ή χορηγία του παρελθόντος και 

περιλαµβάνει ευθύνη για το περιβάλλον, εφαρµογή καλύτερων εργασιακών πρακτικών, φροντίδα για τις τοπικές 

κοινότητες και αναγνώριση ότι η επιτυχία τους δεν εξαρτάται µόνο από την ποιότητα ή την τιµή των προϊόντων 

τους, αλλά και από το πώς συνολικά αλληλοεπιδρούν µε τα ενδιαφερόµενα µέρη τους, ως ζωντανά κύτταρα ενός 

ευρύτερου συνόλου. 
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καινοτόµα και ότι η µεγιστοποίηση του κέρδους είναι η κύρια επιδίωξή τους 

(Κυριακίδου & Σαλαβού, 2014, σ. 48-50). 
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4.9 Κοινωνική Επιχείρηση – Κοινωνική Επιχειρηµατικότητα & 

αλληλέγγυα οικονοµία 

″Οι κοινωνικοί επιχειρηµατίες κατά τον Dees (2001) είναι οι φορείς αλλαγών στον 

κοινωνικό τοµέα″ (Brooks, 2009 / 2010, σ. 40), οι οποίοι υιοθετούν µια αποστολή για να 

δηµιουργήσουν και να διατηρήσουν µια κοινωνική όχι απλώς ιδιωτική αξία, ενεργούν µε 

αποφασιστικότητα, αξιοποιούν νέες ευκαιρίες, µετέχουν σε καινοτοµίες και εκδηλώνουν 

αίσθηση ευθύνης απέναντι σε πληθυσµιακές οµάδες ανάλογα µε τα αποτελέσµατα των 

προσπαθειών  τους. Η κοινωνική επιχειρηµατικότητα δεν ταυτίζεται µε την αλληλέγγυα 

οικονοµία. Είναι µία έννοια είδους σε σχέση µε την τελευταία, συγγενεύει άλλοτε µε µη 

κερδοσκοπικές ενώσεις και σωµατεία και άλλοτε µε συνεταιρισµούς. Οι κοινωνικές 

επιχειρήσεις απαντούν σε νέα κοινωνικά προβλήµατα και ανάγκες, όπως στέγαση, άτοµα µε 

ειδικές ανάγκες, περιβάλλον, ενώ καινοτοµούν σε θέµατα διαχείρισης πόρων νέων 

επαγγελµάτων. Πρόκειται δηλαδή για ανάπτυξη οικονοµικών δραστηριοτήτων κοινωνικής 

και οικολογικής χρησιµότητας.  

Ασκείται κριτική στις κοινωνικές επιχειρήσεις γιατί: α) στηρίζονται στο κράτος, ενώ η 

κοινωνική οικονοµία ζητά πολιτική και οικονοµική ελευθερία απ’ αυτό, β) απευθύνονται σε 

τρίτους «επωφελούµενους» µη εταίρους, ενώ η κοινωνική οικονοµία παρέχει υπηρεσίες στα 

µέλη της και, γ) διεκδικούν µια «πληθυντική» οικονοµία και όχι τη ριζική αντικατάσταση της 

καπιταλιστικής οικονοµίας. 

Η κοινωνική επιχειρηµατικότητα γνωρίζει ένα νέο τύπο έκφρασης ως social business. 

Βρίσκεται στο σταυροδρόµι της ιδιωτικής εµπορευµατοποίησης και της κοινωνικής 

οικονοµίας. Η κοινωνική και αλληλέγγυα οικονοµία είναι ικανή ν’ αντικαταστήσει την 

κρατική προστασία. Είναι µια απαιτούµενη διέξοδος και µία εναλλακτική πρόταση για την 

αντιµετώπιση νέων αναγκών. 

 

4.9.1 Εφαρµογές της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας οικονοµίας 

Τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται στις δυτικές χώρες αύξηση παροχής κοινωνικών 

υπηρεσιών από µη καπιταλιστικούς κερδοσκοπικούς οργανισµούς (ενώσεις, συνεταιρισµούς, 

σωµατεία, κοινωνικές επιχειρήσεις) υπό το βάρος της κρίσης µε φόντο την ενίσχυση της 

απασχόλησης. Η αρχή έγινε στη Γαλλία. Η Ελλάδα υστερεί στον τοµέα της Κοινωνικής 

Οικονοµίας. Μετά το µνηµόνια και µετά το 2010 η αλληλέγγυα οικονοµία αυξάνεται. Πριν 

υπήρχε µόνο µε τη µορφή αγροτοτουριστικών συνεταιρισµών και ταµείων αλληλοβοήθειας. 

 

4.9.1.1  Γαλλία 

Στη Γαλλία πολλοί λόγοι συνετέλεσαν έτσι  ώστε τη δεκαετία 1980 – 1990 να 

αναγνωριστεί από το γαλλικό κράτος η Κοινωνική Οικονοµία µε συγκεκριµένες ενέργειες. 

Από το 2000  ως το 2002 υπήρχε γενική γραµµατεία κοινωνικής οικονοµίας, ενώ από το 2012 

δηµιουργήθηκε για πρώτη φορά Υπουργείο Κοινωνικής Οικονοµίας, ταυτισµένο µε την 

κοινωνική οικονοµία και την προστασία των καταναλωτών. Πολλές βέβαια από τις 

αρµοδιότητες αυτού του Υπουργείου σχετίζονται και µε αρµοδιότητες άλλων υπουργείων 

δηµιουργώντας έτσι κάποιες δυσκολίες. Γίνονται προσπάθειες να µπορέσουν να 

αναγνωριστούν και να αξιοποιηθούν οι δραστηριότητες της κοινωνικής οικονοµίας καθώς και 

να συµπεριληφθούν στις εθνικές στατιστικές και στην εθνική λογιστική. 
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Το 1995  δηµιουργήθηκαν οι συνεταιρισµοί δραστηριοτήτων και απασχόλησης, οι 

οποίοι αποτελούν  καινοτόµο εργαλείο, αφού συνδυάζουν την ατοµική πρωτοβουλία µε το 

συλλογικό δυναµισµό υπό την τεχνοδιαχειριστική εποπτεία του συνεταιρισµού. 

Ο ειδικός νόµος της 11 – 7 – 2001 δίνει τη δυνατότητα να ιδρυθεί συνεταιριστική 

εταιρία συλλογικού συµφέροντος, αποσκοπώντας στη διευκόλυνση της κοινωνικής 

οικονοµίας από τις δηµόσιες αρχές. Καθορίζει προϋποθέσεις  απονοµής σήµατος (label) 

κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονοµίας και παρέχει ένα νέο  νοµικό πλαίσιο στις υπηρεσίες 

της γειτονιάς και στις τοπικές ανταλλαγές. Επίσης, ενθαρρύνει την αλληλέγγυα αποταµίευση. 

Στον ίδιο προσανατολισµό βρίσκεται και  ο νόµος της 19ης /Φεβρουαρίου 2001 ο 

οποίος θεσπίζει την αλληλέγγυα επιχείρηση. 

Η τελευταία, ως επιχείρηση µη εισαγµένη στο χρηµατιστήριο, µπορεί να ιδρυθεί από 

ένα πρόσωπο ευρισκόµενο σε δύσκολη κατάσταση ή να προσλάβει πάνω από το ένα τρίτο 

(1/3) του προσωπικού από αναγκεµένους ανθρώπους. Αυτές οι επιχειρήσεις έχουν ως στόχο 

την επανένταξη της προηγούµενης κατηγορίας ανθρώπων. Καθοριστική τους παράµετρο τους 

η αλληλεγγύη και το γενικό συµφέρον. 

Στη Γαλλία, λοιπόν, παρουσιάζονται ποικίλα εναλλακτικά  σχήµατα στα πλαίσια της 

κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονοµίας όπως οι ενώσεις για τη διατήρηση της γεωργίας των 

αγροτών, οι οικογενειακοί κήποι και οι κήποι του δικτύου. Όµως δυναµικά 

δραστηριοποιούνται περιφερειακές συν-ενώσεις αλληλέγγυας οικονοµίας. 

Τελικά, κατά την περίοδο 2007 – 2008 ο τζίρος των βασικών συνεταιριστικών 

επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 16% µε πρώτη θέση το συνεταιρισµό των εµπόρων, τις 

συνεταιριστικές τράπεζες και τους αγροτικούς συνεταιρισµούς. 

Επί προεδρίας Ζακ Σιράκ το 2005 θεσπίστηκε µια ιδιαίτερη µορφή εθελοντισµού 

αποτέλεσµα των εξεγέρσεων των γαλλικών προαστίων. Είναι η αµοιβόµενη εθελοντική 

πολιτική υπηρεσία η οποία λόγω ελλειπούς  χρηµατοδότησης παραµένει περιθωριακή. 

Βέβαια, αυτού του τύπου ο εθελοντισµός προωθείται από το κράτος και από ιδιωτικές 

επιχειρήσεις ως αντίδοτο στη διάλυση του κράτους Πρόνοιας (Νικολόπουλος & 

Καπογιάννης, 2013,  σσ.  73 – 85). 

 

4.9.1.2  Ελλάδα 

Το 1990 και µετά εµφανίζεται στην Ελλάδα ο όρος της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας 

οικονοµίας. Παρ’ όλα αυτά παρουσιάζεται απουσία ενδιαφέροντος δηµόσιας συζήτησης για 

τον τρίτο τοµέα, τη «δίδυµη» αδερφή της κοινωνίας των πολιτών την αλληλέγγυα οικονοµία . 

Η εναλλακτική αυτή µορφή της οικονοµίας δεν ενεργοποιείται γρήγορα στην Ελλάδα, γιατί 

απ’ την µία η κοινωνία των πολιτών ήταν ανύπαρκτη και το κενό της κάλυπτε η οικογένεια, η 

εκκλησία, τα κόµµατα και από την άλλη επικρατούσε στρεβλή αντίληψη του εθελοντισµού. 

Επιπροσθέτως, δε γίνονταν ευρείες συζητήσεις στην Ελλάδα για αλληλέγγυα οικονοµία παρ’ 

ότι υπήρχαν πετυχηµένα δείγµατα συνεταιρισµών (Αγροτικός Συνεταιρισµός Βελβεντού 

Κοζάνης κλπ), συνεταιρισµών που συγκροτούνταν µε αναφορά στο περιβάλλον. 

Η πλειονότητα των µη κερδοσκοπικών φορέων της κοινωνικής οικονοµίας 

δραστηριοποιούνται την τελευταία εικοσαετία στους τοµείς υγείας, κοινωνικής φροντίδας, 

πρόνοιας και δευτερευόντως στους τοµείς περιβάλλοντος, πολιτισµού, εκπαίδευσης και 

αθλητισµού. Η ελληνική πολιτεία µέχρι πρόσφατα ήταν παντελώς απρόθυµη να ενθαρρύνει 

θεσµούς αλληλέγγυας οικονοµίας µε νοµοθετικό πλαίσιο, φοροαπαλλαγές κλπ. Αυξάνονται 

όµως οι πρωτοβουλίες πολιτών για ανεπίσηµη, άτυπη κοινωνική οικονοµία: 
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α) στον τοµέα των εναλλακτικών – κοινωνικών ή παράλληλων συµπληρωµατικών /  

νοµισµάτων µε ψηφιακό ή εικονικό χαρακτήρα και λειτουργία π.χ. απ’ το 2006 η Τράπεζα 

χρόνου Αθηνών 

β) δίκτυα ανταλλαγής (π.χ. σπόρων)  

γ) ανταλλακτικά παζάρια – δίκτυα εκπαιδευτικά για δωρεάν µαθήµατα. 

 Επιπροσθέτως αξίζει ν’ αναφερθεί το σύστηµα του επιστρεφόµενου χρήµατος (Money 

back system), το δίκτυο παραγωγής «απ’ το χωράφι στο τραπέζι», το αγροτικό παντοπωλείο, 

οι αυτοοργανωµένοι πολυχώροι, το κοινωνικό φαρµακείο και το κοινωνικό παντοπωλείο που 

µπορεί να είναι πρωτοβουλία των ∆ήµων αλλά και µε τη συµµετοχή της Εκκλησίας και 

ιδιωτών εθελοντών.  

4.9.2 Σχέση Κοινωνικής Οικονοµίας µε άλλες παρεµφερείς αλλά όχι ταυτόσηµες 
έννοιες 

Σύµφωνα µε τους Νικολόπουλο και Καπογιάννη (2013, σ. 93) "παραδοσιακά ο τρίτος 

τοµέας τοποθετείται όπως και η Κοινωνία των Πολιτών µεταξύ της αγοράς και του κράτους 

και αποτελείται από επιµέρους τµήµατα δύο άλλων τοµέων: του µη κερδοσκοπικού (ΗΠΑ) ή 

του εθελοντικού (Βρετανία) και του τοµέα της κοινωνικής οικονοµίας".  

Έχουν γίνει πολλές αναλύσεις και συσχετίσεις µε βάση την οικονοµική ή όχι 

διάσταση στις σχετικές δραστηριότητες. Κατ’ αρχάς η Κοινωνία των πολιτών ταυτίζεται 

περιγραφικά µε τις µη κερδοσκοπικές – µη κρατικές οργανώσεις, µε τα διάφορα δίκτυα 

οργανώσεων αλληλεγγύης και παραπέµπει κυρίως στον εθελοντισµό. 

Επιπροσθέτως, ο εθελοντισµός ορίζεται ως µορφή αυτοοργάνωσης της κοινωνίας, 

ατοµική ή συλλογική δραστηριότητα προσώπων υπέρ του κοινωνικού συνόλου ή της οµάδας 

χωρίς προσδοκία κέρδους ή αµοιβής αλλά στο πλαίσιο αλληλεγγύης και χαριστικής 

προσφοράς και προτάσσει αξίες όπως τον αλτρουισµό ή τη χαριστικότητα. Υπό την τελευταία 

αυτή έννοια µπορεί να συναντήσει και τη φιλανθρωπία. Πάντως, όπως παρατηρήθηκε και στη 

Γαλλία και µάλιστα θεσπίστηκε µε νόµο το 2005 (αµειβόµενη εθελοντική πολιτική 

υπηρεσία), τα κριτήρια ιδιαίτερα στο θέµα της αµοιβής σ’ ότι αφορά τον εθελοντισµό δεν 

είναι άκαµπτα και αυτό είναι το στοιχείο που άλλοτε ο εθελοντικός τοµέας ταυτίζεται µε τον 

τρίτο τοµέα και άλλοτε διακρίνεται απ’ αυτόν. 

Ο εθελοντισµός ως εκούσια µη αµειβόµενη εργασία συναντάται σε πολλές µη 

κερδοσκοπικές οργανώσεις αλλά και µπορεί να συναντηθεί ως επιπλέον προσφορά και 

κοινωνική βοήθεια παράλληλα µε το Κράτος  Πρόνοιας. "Και πάντως η αλληλέγγυα 

οικονοµία δεν έχει σχέση µε τη φιλανθρωπία – αγαθοεργία που αυξάνει το χάσµα εχόντων – 

κατεχόντων και µη εχόντων – κατεχόντων και εγγυάται την απόσταση ασφαλείας ανάµεσα 

στον ευεργέτη και τον ενδεή ευεργετούµενο" (Νικολόπουλος & Καπογιάννης, 2013, σ. 101).  

Βέβαια υπάρχουν περιπτώσεις που προσφέρει κανείς στο διπλανό του ξεκινώντας από 

αισθήµατα συµπάθειας που κάποιοι και απ’ το υστέρηµά τους προσφέρουν βοήθεια. Μορφή 

φιλανθρωπίας, τέλος, µπορεί ν’ αποτελούν τα κοινωνικά  παντοπωλεία και οι τράπεζες 

ενδύσεως. Αξίζει να τεθεί σαφής απάντηση στο ερώτηµα: Είναι η φιλανθρωπία φυσικό-

φυσιολογικό φαινόµενο ή απλώς κοινωνικό; 

Η έννοια της Κοινωνίας των πολιτών και κατά συνέπεια η Κοινωνική και Αλληλέγγυα 

οικονοµία συνταυτίζεται µε την έννοια του Κοινωνικού Κεφαλαίου. Στις δύο αυτές έννοιες 

αναπτύσσονται σχέσεις αµοιβαιότητας και εµπιστοσύνης. Το Κοινωνικό Κεφάλαιο, όπως όλα 

τ’ άλλα (οικονοµικό , πολιτικό κλπ) συµµετέχει και αναπαράγει την κοινωνική 

διαστρωµάτωση και τις κοινωνικές ανισότητες και άρα δοµεί την κοινωνική ζωή. 

Ταυτόχρονα οι θεσµοί και οι επιχειρήσεις ενδυναµώνουν το κοινωνικό κεφάλαιο. 
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Ο όρος οικοανάπτυξη των αρχών της δεκαετίας του ’70  αντικαταστάθηκε απ’ τον 

όρο αειφόρος ή βιώσιµη ανάπτυξη. Αφορά την ανάπτυξη που δεν αποσκοπεί στην 

ικανοποίηση των αναγκών  µόνο των παρουσών γενεών αλλά και των µελλοντικών. Ο όρος 

προσεγγίζει τον κόσµο και τη φύση (πόρους της φύσης). Η βιώσιµη ή αειφόρος ανάπτυξη 

εκφράζει την ανάγκη του σύγχρονου ανθρώπου να διαχειριστεί καλύτερα και αειφορικά, 

διαρκώς έναν σπάνιο πόρο, όπως είναι το οικοσύστηµα, «αναζητώντας νέα πεδία 

κερδοφορίας µε επέκταση της εµπορευµατοποίησης µέσω της σπάνεως». 

Η αειφόρος ανάπτυξη αναζητά την επίτευξη της σύζευξης της περιβαλλοντικής 

προστασίας, οικονοµικής ανάπτυξης/µεγέθυνσης και κοινωνικής συνοχής/ ισότητας – 

δικαιοσύνης. Όλα αυτά θα επιτευχθούν µε τον επαναπροσδιορισµό της σχέσης του Ανθρώπου 

µε τη φύση αλλά και την αναζήτηση θεραπείας του οικολογικού προβλήµατος και της 

αυξανόµενης περιβαλλοντικής υποβάθµισης. 

Σε µια νέα θεώρηση των προσπαθειών επιβάλλεται η ποιοτική ανάπτυξη, η 

καταπολέµηση της φτώχειας και η ανύψωση του επιπέδου ζωής. Αναγκαίο είναι να 

αναθεωρηθούν οι απόψεις για τον πλούτο, τον τρόπο παραγωγής, εµπορίου και κατανάλωσης 

και τον τρόπο λήψεως αποφάσεων σε τοπικό ή διεθνές πεδίο µε τη συµµετοχή και εµπλοκή 

όλων των ατόµων, των φορέων, των κυβερνήσεων, των Μ.Κ.Ο.. Όλα αυτά αποτελούν 

στοιχεία που ενώνουν την αειφόρο ανάπτυξη µε την αλληλέγγυα οικονοµία. 

 

 

4.10 Μορφωτικό κεφάλαιο 

4.10.1 Μορφωτικό – Κοινωνικό κεφάλαιο και Κοινωνική Επιχειρηµατικότητα: 

Αλληλένδετη σχέση 

 

Οι Πιερ Μπουρντιέ και Ζαν – Κλωντ Πασερόν, οι  συγγραφείς των «Κληρονόµων», 

πρότειναν την έννοια µορφωτικό κεφάλαιο. Υποστηρίζουν δε ότι  τα εµπόδια ως προς τις 

σπουδές και η κοινωνική ανισότητα στην εκπαίδευση δεν οφείλονται µόνο στην 

κοινωνικοοικονοµική τάξη που ανήκει ο µαθητής – φοιτητής αλλά σηµαντικότατο ρόλο 

παίζει και η κοινωνική προέλευσή του. Αυτή καθορίζει την επίδοση στις σπουδές, την 

επιλογή της ειδικότητας και την γρήγορη ή αργή πορεία προς την πραγµάτωση των σπουδών. 

 Οι οικογένειες των προνοµιούχων τάξεων έχουν να προσφέρουν στα παιδιά τους 

«µορφωτικό κεφάλαιο». Με τον όρο «µορφωτικό κεφάλαιο» εννοούµε  ένα σύνολο από 

γνωστικά και ιδεολογικά στοιχεία, στάσεις και συµπεριφορές που ευνοούν την εξοικείωση µε 

την εκπαίδευση. Είναι  το σύνολο της «Ελεύθερης παιδείας», η κουλτούρα εκτός σχολείου 

που πηγάζει από την επαφή µε τα λογοτεχνικά κείµενα, την ανάγνωση εφηµερίδων, τη 

ψυχαγωγία, τα ταξίδια. Όλα αυτά τα στοιχεία της Ελεύθερης παιδείας έχουν ωστόσο και 

άµεση σχολική χρησιµότητα γιατί δηµιουργούν την προδιάθεση στο µαθητή – φοιτητή  να 

ψάξει, να συνδέσει, ν’ αναζητήσει έργα, ιδέες, αξίες που είναι πέρα από τη σχολική γνώση. Ο 

µαθητής αναζητά δηλαδή την παιδεία και την κουλτούρα. Τα παιδιά των προνοµιούχων 

τάξεων έχοντας την καλλιέργεια, την εξοικείωση µε έργα τέχνης και ιδεών  έχουν κατακτήσει 

στοιχεία της περίφηµης «ωσµωτικής καλλιέργειας» και άρα εµφανίζουν αυξηµένες 

διανοητικές ικανότητες και δεξιότητες σε σχέση µε τα παιδιά των µη προνοµιούχων τάξεων. 

Επίσης τα ίδια παιδιά  «καταναλώνουν» στοιχεία µορφωτικού κεφαλαίου που µπορεί να 
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µεταφράζονται από το σχολείο ως φυσικό προσόν, δεν είναι όµως! Είναι επίκτητο και 

οφείλεται στις παραπανίσιες δυνατότητες που έχουν οι ανώτερες οικονοµικές τάξεις. 

(Κωστάκη, 2009) 

 Το µορφωτικό κεφάλαιο µπορεί να είναι αντικειµενοποιηµένο (έργα τέχνης, µουσεία, 

κλπ) ,αλλά είναι και ενσωµατωµένο (υπό τη µορφή προδιαθέσεων και τάσεων, επιλογών του 

µαθητή). Αυτό το τελευταίο ξεκινάει από µικρή ηλικία του µαθητή µε παιδαγωγική δράση, µε 

επένδυση χρόνου στο παιδί από τους γονείς και τα άλλα µέλη και επεκτείνεται στο σχολείο. 

Όλοι αυτοί οι παράγοντες οφείλουν να ευαισθητοποιήσουν το παιδί σε πολιτιστικά 

ερεθίσµατα.  Το σχολείο φροντίζει για τη µορφή του θεσµοποιηµένου κεφαλαίου . Έχοντας 

κάνει κτήµα και  τις τρεις µορφές κεφαλαίου, τότε ο µαθητής – φοιτητής µε βάση το 

οικονοµικό του  κεφάλαιο θα κάνει διαφορετικές πολιτισµικές επιλογές, οι οποίες θα απηχούν 

τη µορφωτική βάση που ανατράφηκε. 

 Ο Μπουρντιέ υποστηρίζει ότι το κοινωνικό υπόβαθρο συνιστά τη βάση για το 

ενσωµατωµένο πολιτισµικό κεφάλαιο (habitus) (Σπηλιοπούλου, 2014, σ. 19), καθώς οι 

άνθρωποι έχουν πολλές ικανότητες να µαθαίνουν από τις κοινωνικές εµπειρίες και τους νέους 

τύπους καταστάσεων  όπου συµµετέχουν. Το πολιτισµικό κεφάλαιο αναφέρεται στα µη 

οικονοµικά αγαθά και υπηρεσίες που βοηθούν κάποιον να βελτιώσει το κοινωνικό του status. 

  Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο - σήµερα όσο ποτέ – οι αρχές και οι αξίες της Κοινωνικής 

Οικονοµίας και Επιχειρηµατικότητας µπορούν να λειτουργήσουν και να προωθηθούν 

περισσότερο από παιδιά ( µαθητές  - φοιτητές) που έλαβαν µορφωτικό κεφάλαιο και δεν 

έµειναν στη στείρα σχολική γνώση.  Αν το παιδί επισκεπτόταν µουσεία, διάβαζε βιβλία, 

εφηµερίδες, ασχολούνταν µε τη µουσική – γυµναστική, συζητούσε µε γονείς και 

µεγαλύτερους, δεν ανταποκρινόταν µόνο στις απαιτήσεις των εκπαιδευτικών του, δεν είχε 

µόνο καλύτερους τρόπους προφοράς ή επικοινωνίας ή συµπεριφοράς, αλλά είχε ακούσει ή 

είχε έρθει νωρίτερα κοντά σε επαφή µε ιδέες ή αξίες, όπως εθελοντισµός, αλληλεγγύη, 

αλληλοβοήθεια, συναίσθηση, δοτικότητα, ιδέες και αξίες που εµπεριέχονται στην περίπτωση 

πρωτοβουλιών σχετικών µε την Κοινωνική Επιχειρηµατικότητα. Τότε θα είναι σαν έτοιµο 

από καιρό ν’ αναλάβει δράσεις του Τρίτου Τοµέα. Από τα ίδια τα µαθητικά του χρόνια 

κιόλας θα είναι πρόθυµο να συµµετέχει σε δράσεις π.χ. Αναδοχής παιδιού, σε Πολιτιστικά ή 

Περιβαλλοντικά προγράµµατα, σε δηµιουργία σχολικών συνεταιρισµών και ενεργητικής 

συµµετοχής στη λειτουργία τους …. Θα µπορεί να γίνει ευκολότερα «κληρονόµος», µιας 

πολιτισµικής κληρονοµιάς, που αφού ήδη τη διαθέτει, θα θέλει και να την κάνει πράξη 

εκφράζοντάς την. 

 

 

4.10.2 Κοινωνικά δίκτυα: Αρωγοί της Κοινωνίας των Πολιτών και του Κοινωνικού 

Κεφαλαίου 

Το κοινωνικό κεφάλαιο µπορεί να εκφραστεί  ως οριστεί ως συσσώρευση συλλογικής 

οργανωσιακής µάθησης – κουλτούρας (Βάθη, 2015), συµπληρώνει και υποκαθιστά το 

οικονοµικό κεφάλαιο, νοηµατοδοτεί τις συνεργασίες και τις κοινωνικές αναπτυξιακές 

συµπράξεις, αναπτύσσει κοινωνικές δεξιότητες. Η σταδιακή επίγνωση ότι ούτε το κράτος 

ούτε η αγορά µπορούν να λύσουν αποκλειστικά τα οικονοµικά και κοινωνικά προβλήµατα, 

έχει φέρει στο προσκήνιο την έννοια του κοινωνικού κεφαλαίου που γεφυρώνει την δηµόσια 

και ιδιωτική σφαίρα. 
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 Έτσι ο όρος Κοινωνικό Κεφάλαιο γίνεται αλληλένδετος µε τον όρο Κοινωνία 

των Πολιτών αλλά δεν περιορίζεται σ’ αυτή, εφόσον περιλαµβάνει τα τυπικά όσο και τα 

άτυπα κοινωνικά δίκτυα και αξίες που διευκολύνουν την οµαδική δράση. Η Παγκόσµια 

Τράπεζα
4 
θεωρεί το κοινωνικό κεφάλαιο τη συνεκτική «κόλλα» που κρατά δεµένες τις 

κοινωνίες. Απαρτίζεται από επικαλυπτόµενα κοινωνικά δίκτυα τα οποία διαθέτουν κοινές 

αξίες, εµπιστοσύνη και κοινά κριτήρια αποφάσεων. Τρεις βασικοί παράµετροι µεγιστοποιούν 

το κοινωνικό κεφάλαιο: 

α)  Η εµπιστοσύνη, η οποία οικοδοµείται µέσα από τα κοινωνικά δίκτυα και διασφαλίζει ότι 

οι υποχρεώσεις και τα καθήκοντα των µελών θα διεκπεραιωθούν οµαλά. β) Η πληροφορία, η 

οποία διοχετεύεται µέσα από τα κοινωνικά δίκτυα και τις κανονιστικές ρυθµίσεις και 

κυρώσεις που επιβάλλονται στα µέλη των δικτύων, και γ) η συνεργασία, την οποία 

εξασφαλίζουν οι ανθρώπινες κοινότητες. (Τακτικός) 

 Το κοινωνικό κεφάλαιο αυξάνει όταν οι άνθρωποι συνεργάζονται σε εθελοντικές 

οργανώσεις και επικοινωνούν µεταξύ τους µε: α) εθελοντική συµµετοχή σε δίκτυα ατόµων ή 

οµάδων β) αµοιβαιότητα µε παροχή υπηρεσιών σε άλλους χωρίς οποιαδήποτε ανταπόδοση γ) 

εµπιστοσύνη ακόµα και σε επίπεδο κράτους που επιτρέπει και την ανάληψη ρίσκων δ) 

άγραφους κανόνες αλλά κατανοητούς  που παρέχουν το πλαίσιο για ανεπίσηµο κοινωνικό 

έλεγχο χωρίς την προσφυγή σε διαδικασίες επιβολής κυρώσεων ε) κοινότητα, που δεν είναι 

ιδιοκτησία του καθενός αλλά αξιοποιείται απ’ όλους, και στ) ανθρώπινο και κοινωνικό 

κεφάλαιο που αντιπροσωπεύει πολύτιµους πόρους : εργασία, γνώση, δεξιότητες (Social 

Activism Αθηνών). 

 Συναφής όρος προς το κοινωνικό κεφάλαιο είναι και ο όρος κοινωνικά δίκτυα. Ως 

κοινωνικά δίκτυα µπορούν να οριστούν τα πολυδιάστατα συστήµατα επικοινωνίας και 

διαµόρφωσης της ανθρώπινης πρακτικής και της κοινωνικής  ταυτότητας. Ορίζονται,  επίσης, 

ως το άθροισµα των προσωπικών επαφών µέσω των οποίων το άτοµο διατηρεί την κοινωνική 

του ταυτότητα, λαµβάνει συναισθηµατική υποστήριξη, δηµιουργεί νέες κοινωνικές επαφές. 

Όσο µεγαλύτερο είναι ένα δίκτυο και όσο συχνότερη η επαφή των µελών του, τόσο πιο 

αποτελεσµατική είναι η βοήθεια που προσφέρουν για παράδειγµα στην εξασφάλιση 

επαγγελµατικών ευκαιριών και απασχόλησης στα µέλη όταν το χρειάζονται. 

 Επιπροσθέτως  τα κοινωνικά δίκτυα µεταφέροντας  σηµαντικές πληροφορίες τόσο σε 

εργαζόµενους όσο και σε επιχειρήσεις αυξάνουν την παραγωγικότητα. Καθώς η διείσδυση 

του ∆ιαδικτύου γίνεται όλο και µεγαλύτερη, τα διαδικτυακά κοινωνικά δίκτυα γίνονται κι 

αυτά πιο δηµοφιλή, καθώς αποτελούν ευρύτατη πλατφόρµα επικοινωνίας. Τα κοινωνικά 

δίκτυα συνεργάζονται, ενώνουν και απελευθερώνουν δηµιουργικές δυνάµεις της κοινωνίας 

για να αντιµετωπίσουν τον κοινωνικό και πολιτικό αποκλεισµό, µε σκοπό να συνδέσουν 

κοινωνικές δυνάµεις και ενεργούς πολίτες µε τα αντίστοιχα Ευρωπαϊκά κινήµατα και 

οικουµενικά κοινωνικά δίκτυα. 

Τελευταία, τα κοινωνικά δίκτυα Facebook, Twitter κ.ά. αναπτύσσονται ταχέως και όχι 

µόνο από ανθρώπους που αναζητούν την κοινωνικοποίηση αλλά  από όλους, ανεβάζοντας 

διαρκώς τον µέσο όρο ηλικίας των χρηστών. Η κοινωνικοποίηση σε τοπικό επίπεδο έρχεται 

σε συνδυασµό µε πιο παραδοσιακά µέσα, όπως είναι τα καταστήµατα της γειτονιάς ή τα 

                                                 

4
 Η Παγκόσµια Τράπεζα είναι διεθνές χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα το οποίο παρέχει οικονοµική και 

τεχνική βοήθεια σε αναπτυσσόµενες χώρες για αναπτυξιακά έργα (π.χ. δρόµοι, γέφυρες, σχολεία) 
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στέκια της παρέας. Όµως, τα κοινωνικά και επικοινωνιακά δίκτυα, προϋπήρξαν των 

τεχνολογικών δικτύων, έστω και αν ιστορικά δεν τα ονοµάζαµε µε τον παραπάνω όρο και σε 

κάθε περίπτωση, λειτουργούσαν ενοποιητικά και συντονιστικά για κοινές διεκδικήσεις και 

όραµα. 

«Τα κοινωνικά δίκτυα του σήµερα αποτελούν µια online - διαδικτυακή συζήτηση, η 

οποία τρέφει τη σχέση, τη συµµετοχή και τη δικτύωση µεταξύ ατόµων. Συνδέουν οµάδες 

ατόµων όχι µόνο κοινωνικά, αλλά και γεωγραφικά. Χάρις σ’ αυτά, είναι εύκολο να µοιράσει 

κανείς τις ιδέες του, τις συµπάθειες και τις αντιπάθειές του µε τον κόσµο γενικότερα ή µε µια 

οικεία οµάδα ατόµων. Μπορεί να βρει φίλους ή να αναπτύξει επιχειρηµατικές επαφές και να 

γίνει µέλος µιας κοινότητας. Εποµένως, δίνουν στα άτοµα κάτι που τα παραδοσιακά µέσα 

ενηµέρωσης δεν µπορούσαν ποτέ να δώσουν, την ευκαιρία της δηµιουργίας σχέσης και 

δικτύωσης µε τους άλλους. Σήµερα, τα κοινωνικά δίκτυα έχουν καταστεί σηµαντικά για την 

επικοινωνία και δεν µπορούν  µε κανέναν τρόπο να αγνοηθούν, αφού αποτελούν 

αναπόσπαστο πλέον κοµµάτι της καθηµερινότητας σχεδόν όλων των οργανώσεων. Μεγάλες 

και µικρές οργανώσεις πειραµατίζονται καθηµερινά µε αυτά αποσκοπώντας στην άντληση ή 

τη διάχυση ενηµέρωσης, την προσέλκυση µελών κ.τ.λ. Τα κοινωνικά δίκτυα µπορούν να 

παίξουν ένα σηµαντικό ρόλο στο έργο µια οργάνωσης κι έχει αποδειχτεί ότι αποτελούν ένα 

σηµαντικό εργαλείο δουλειάς.» (Μαθητές Β΄ τάξης 2
ου

 Γενικού Λυκείου Μεσολογγίου, 2017, 

σσ. 23-24) 

  Τα δίκτυα γενικά ως έννοια δεν είναι κάτι καινούριο. Ακόµα κι η οικογένεια, δεν είναι 

τίποτα διαφορετικό από ένα δίκτυο µε περισσότερο ή λιγότερο ισχυρούς δεσµούς που κρατά 

τα µέλη της συσπειρωµένα σε έναν κοινό σκοπό και µια κοινή ιδεολογία. Υπήρχαν πάντοτε 

δίκτυα εξουσίας, είτε δίκτυα διεκδίκησης της εξουσίας, εθνικά δίκτυα, φυλετικά δίκτυα, 

εµπορικά ακόµη και απελευθερωτικά ή θρησκευτικά δίκτυα. Σήµερα όµως, δεν 

αναφερόµαστε στα παραδοσιακά δίκτυα, τα οποία είχαν και µια άλλη µορφή οργάνωσης: 

ιεραρχική, εξουσιαστική ή διεκδικητική. Αντίθετα αναφερόµαστε σε δίκτυα κοινωνικής 

ευαισθησίας µε κίνητρο τον εθελοντισµό, το περιβάλλον και την κοινωνική αλληλεγγύη, που 

η διάδοσή τους είναι φαινόµενο αρκετά πρόσφατο στην ιστορία. Ένα φαινόµενο που 

συνδιαµορφώνεται από την απελευθέρωση ανθρώπινης ενέργειας που φέρνουν οι νέες 

τεχνολογίες της διαδραστικής επικοινωνίας, όπως είναι το διαδίκτυο και οι ανανεώσιµες 

πηγές ενέργειας. Προσεγγίζουµε, λοιπόν, τα δίκτυα και την οριζόντια συνεργασία από τη 

σκοπιά του εθελοντισµού και της σύνθεσης του κοινωνικού κεφαλαίου. 

Η παγκόσµια οικονοµική κρίση, αναδεικνύει σήµερα µε δυναµικό τρόπο τη σηµασία 

των κοινωνικών δικτύων στην αντιµετώπιση αυτής της κοινωνικής ανισορροπίας ιδιαίτερα 

µέσω της κοινωνικής οικονοµίας, η οποία φέρνει νέο αέρα στις δυνατότητες απασχόλησης. 

Τα κοινωνικά δίκτυα έχουν µια σειρά από θετικά αποτελέσµατα αφού συµβάλλουν στην 

κοινωνική αλληλέγγυα οικονοµία και πρόνοια. Κύριο αποτέλεσµα είναι η µείωση κόστους 

συναλλαγών είτε µιλάµε για καταναλωτικά δίκτυα είτε για δίκτυα επικοινωνίας είτε ακόµη 

για δίκτυα διάχυσης της τεχνογνωσίας, αφού παίζουν αποφασιστικό ρόλο στην ανάπτυξη της 

κοινωνικής οικονοµίας µεταξύ κράτους και αγοράς, συνδυάζοντας τον εθελοντισµό µε τη µη 

κερδοσκοπική επιχειρηµατική δραστηριότητα. 

Η συµβολή των κοινωνικών δικτύων είναι καθοριστική σχεδόν σε κάθε τοµέα της 

ζωής. Εκείνο που παλιά ονοµάζονταν απλά «γνωριµίες», σήµερα το ονοµάζουµε κοινωνικό 

δίκτυο. Αν λοιπόν σε κάποιους από τους παλαιότερους ακούγεται ξένος ο όρος «κοινωνικό 

δίκτυο» ας αναλογιστούν ότι πάντα την καλύτερη δουλειά, την καλύτερη καριέρα, την 

καλύτερη αµοιβή, τον καλύτερο γάµο, την καλύτερη κοινωνική ανέλιξη την απολάµβαναν 
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εκείνοι που είχαν τις καλύτερες «γνωριµίες». Η διαφορά βρίσκεται στο γεγονός ότι ενώ 

κάποτε οι «γνωριµίες» ήταν κλειστό προνόµιο συγκεκριµένης κοινωνικής και οικονοµικής 

κάστας, σήµερα η συµµετοχή στα κοινωνικά δίκτυα είναι ανοικτή σε όλους κι εξαρτάται 

µάλλον από τις προσωπικές δυνατότητες του καθενός. (Μαθητές Β΄ τάξης 2
ου

 Γενικού 

Λυκείου Μεσολογγίου, 2017, σ.25) 
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5 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ   

Με βάση τον νόµο 44300/2016  «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονοµία και 

ανάπτυξη των φορέων τους και άλλες διατάξεις, που βασικά του σηµεία παρατίθενται στο 

Παράρτηµα 1 καθώς και άλλες βιβλιογραφικές αναφορές επιχειρούµε να παρουσιάσουµε 

στοιχεία που προσδιορίζουν µια κοινωνική επιχείρηση. 

5.1 Ορισµός 

∆εν υπάρχει ταύτιση όσον αφορά τον ορισµό της κοινωνικής επιχείρησης. Για 

κατανόηση της έννοιας παραθέτουµε   κάποιους  ορισµούς: 

• Οι κοινωνικές επιχειρήσεις είναι οργανισµοί που παρέχουν αγαθά ή υπηρεσίες σε 

άµεση συνάρτηση µε το σαφή σκοπό τους να λειτουργήσουν προς όφελος της 

κοινότητας.  

• Ο Defourny µε το παρακάτω διάγραµµα οριοθετεί την κοινωνική επιχείρηση 

τοποθετώντας την στη διασταύρωση των συνεταιρισµών και των µη κερδοσκοπικών  

 

∆ιάγραµµα  1 

 

 

 

 

• Οι κοινωνικές επιχειρήσεις είναι συλλογικές επιχειρήσεις οι οποίες λειτουργούν µε 

τη νοµική µορφή των Συνεταιρισµών, των Αστικών Μη κερδοσκοπικών Εταιρειών, 

της Ο.Ε., της Ε.Ε., ή της  Α.Ε. (Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης: ∆οµή 

Απασχόλησης και Σταδιοδροµίας, σ. 19 - 20 ). 
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Το εύρος των δραστηριοτήτων των κοινωνικών επιχειρήσεων είναι µεγάλο και  

εκτείνεται από τις καθαρά φιλανθρωπικές οργανώσεις µέχρι τις καθαρά εµπορικές 

επιχειρήσεις. Ανάµεσα  σε  αυτές  υπάρχουν  και τα υβριδικά λεγόµενα µοντέλα. 

• Οι φιλανθρωπικές οργανώσεις µε τους στόχους και τις µεθόδους που χρησιµοποιούν 

δηµιουργούν κοινωνική αξία. Το κεφάλαιο που απαιτείται για τη δηµιουργία µιας 

φιλανθρωπικής  επιχείρησης παρέχεται από χορηγούς και δωρητές. Οι εργαζόµενοι 

είναι εθελοντές. 

• Οι καθαρά εµπορικές επιχειρήσεις έχουν ως στόχο το ατοµικό συµφέρον και τη 

δηµιουργία οικονοµικής αξίας. Οι εργαζόµενοι είναι έµµισθοι   

Οι υβριδικές οργανώσεις καλύπτουν το µεσοδιάστηµα µεταξύ των φιλανθρωπικών 

οργανώσεων και των εµπορικών επιχειρήσεων Σε αυτές ανευρίσκεται ένα κράµα  µεθόδων 

και στόχων µεταξύ της κοινωνικής αποστολής και του εµπορικού προσανατολισµού. Οι 

εργαζόµενοι σε αυτές είναι και έµµισθοι και εθελοντές (Κυριακίδου & Σαλαβού, 2014, σσ. 

44-46). 

 

5.2 Χαρακτηριστικά κοινωνικού επιχειρηµατία 

Έχουν διατυπωθεί µετά από έρευνες, διάφορες απόψεις σχετικά τα χαρακτηριστικά 

ενός κοινωνικού επιχειρηµατία. Υποστηρίζουν, λοιπόν, ότι οι µετανάστες έχουν υψηλό 

επίπεδο επιχειρηµατικότητας. Επίσης  τα πρωτότοκα παιδιά, οι άνδρες και αυτοί οι 

κοινωνικοί επιχειρηµατίες που έχουν υποστεί κάποιο προσωπικό τραύµα στη ζωή τους, όπως 

κατάθλιψη αλκοόλ ή εξάρτηση από ναρκωτικά. 

Τα ψυχολογικά χαρακτηριστικά είναι τα πλέον σηµαντικά. Σύµφωνα µε το Brooks  

( 2009 / 2010, σ. 42 - 43), o κοινωνικός επιχειρηµατίας θα πρέπει να διαθέτει:  

• Καινοτοµικότητα. Χαρακτηρίζει άτοµα τα οποία διαθέτουν ευρηµατικότητα έτσι 

ώστε να ανταποκρίνονται στις εργασιακές κοινωνικές προκλήσεις. 

• Προσανατολισµός στα επιτεύγµατα. Οι επιχειρηµατίες αυτού του είδους, είναι άτοµα 

µε συγκεκριµένους προσωπικούς στόχους και προσηλωµένοι στη µέτρηση και πρόοδο 

των στόχων. 

• Ανεξαρτησία. Πρόκειται για ανεξάρτητα άτοµα τα οποία στηρίζονται στις δυνάµεις 

τους και εργάζονται για να επιτύχουν το στόχο τους. 

• Αίσθηση του ελέγχου της µοίρας τους .Οι επιχειρηµατίες θεωρούν ότι οι ίδιοι 

καθορίζουν τη µοίρα τους και ότι δεν είναι θύµατα του περιβάλλοντος, βλέποντας 

ακόµη και τις αρνητικές καταστάσεις ως ευκαιρία.  

• Μικρή αποστροφή προς τον κίνδυνο. Κανένας άνθρωπος δεν επιζητεί τον κίνδυνο 

ούτε βέβαια και οι επιχειρηµατίες αλλά όταν βρεθούν αντιµέτωποι µε αυτόν είναι 

ικανοί να τον αντιµετωπίσουν. 

• Ανοχή στην ασάφεια. Η αντιµετώπιση δύσκολων, ασαφών και δυναµικών 

καταστάσεων είναι χώρος  πιο οικείος για τους κοινωνικούς επιχειρηµατίες. 

• Κοινωνική συναίσθηση και κοινωνικός προβληµατισµός. Ο επιχειρηµατίας 

χρειάζεται να διαθέτει ενέργεια, δηµιουργικότητα, πρωτοβουλία, ικανότητα για 

αυτοβελτίωση, ικανότητα κατανόησης της αγοράς και κυρίως προσπάθεια για τη 

δηµιουργία ενός καλύτερου κόσµου.  
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5.3 Μορφές- µοντέλα Κοινωνικών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα 

Με βάση τον νόµο 4019 του 2011 και του νόµου 4430/2016  θεσπίζεται στην Ελλάδα 

η κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση (Κοιν.Σ.Eπ.) ως φορέας κοινωνικής οικονοµίας. 

Κύριο χαρακτηριστικό του είναι ότι αποτελεί αστικό συνεταιρισµό που έχει κοινωνικούς 

σκοπούς και διαθέτει και εµπορική ιδιότητα. Τα µέλη της Κοιν.Σ.Επ. µπορεί να είναι φυσικά 

πρόσωπα ή φυσικά και νοµικά πρόσωπα και συµµετέχουν σε αυτή µε µία ψήφο, ανεξάρτητα 

από τον αριθµό των συνεταιριστικών µερίδων που κατέχουν. Τρία είναι τα επικρατούντα 

είδη των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων µε βάση το σκοπό τους: 

• Κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις ένταξης. Αφορούν τις προσπάθειες που 

πραγµατοποιούνται για την ένταξη στην οικονοµική και κοινωνική δραστηριότητα  

των ανθρώπων που ανήκουν στις ευάλωτες οµάδες πληθυσµού. Με τον όρο «ευάλωτες 

οµάδες πληθυσµού» εννοούµε άτοµα ή οµάδες µε κοινωνικά, οικονοµικά προβλήµατα, 

µε  σωµατική ή ψυχική  ή νοητική ή αισθητηριακή αναπηρία. Άτοµα εξαρτηµένα ή 

απεξαρτηµένα από ουσίες , οροθετικοί, φυλακισµένοι, ή αποφυλακισµένοι καθώς και 

ανήλικοι µε παραβατική συµπεριφορά. Υποχρεωτικά 40% το ελάχιστο των 

εργαζοµένων στις συνεταιριστικές επιχειρήσεις, θα πρέπει να ανήκουν στις ευάλωτες 

πληθυσµιακές οµάδες. Οι Κοινωνικοί Συνεταιρισµοί Περιορισµένης Ευθύνης 

(Κοι.Σ.Π.Ε) εντάσσονται στις κοινωνικές επιχειρήσεις ένταξης. 

• Κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις κοινωνικής φροντίδας. Αυτές οι 
κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις εντάσσονται στα πλαίσια της παραγωγής 

και παροχής προϊόντων και υπηρεσιών που έχουν προνοιακό και κοινωνικό 

χαρακτήρα. Αναφέρονται σε συγκεκριµένες πληθυσµιακές ανάγκες όπως τα 

ηλικιωµένα άτοµα, τα βρέφη, τα παιδιά, τα άτοµα µε αναπηρία και τα άτοµα που 

παρουσιάζουν χρόνιες παθήσεις. 

 

• Κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις συλλογικού και παραγωγικού σκοπού.  
Είναι οι κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις που αφορούν στην παραγωγή 

προϊόντων και παροχή εκείνων των υπηρεσιών για να  ικανοποιήσουν τις ανάγκες της 

συλλογικότητας . Τέτοιες είναι ο πολιτισµός, το περιβάλλον, η οικολογία, η 

εκπαίδευση, η αξιοποίηση τοπικών προϊόντων, η διατήρηση παραδοσιακών 

δραστηριοτήτων και επαγγελµάτων. Έχουν ως στόχο να ενισχύσουν το τοπικό και 

συλλογικό συµφέρον, να προωθήσουν την απασχόληση, να ενδυναµώσουν την 

κοινωνική συνοχή (Κυριακίδου & Σαλαβού, 2014, σ. 54-55).  

 

5.3.1 Προϋποθέσεις ίδρυσης µιας Κοιν.Σ.Επ.  

Προκειµένου να ιδρυθεί µια Κοιν.Σ.Επ. πρέπει να τηρηθεί η διαδικασία ίδρυσης ενός 

αστικού συνεταιρισµού. Συγκεκριµένα, µε βάση το καταστατικό για την ίδρυση µιας 

Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης χρειάζονται επτά µέλη, ενώ για την ίδρυση µιας Κοιν.Σ.Επ. Κοινωνικής 

Φροντίδας ή Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού χρειάζονται πέντε µέλη. Τα µέλη µιας 

Κοιν.Σ.Επ. µπορεί να είναι τόσο φυσικά όσο και νοµικά. Η συµµετοχή των τελευταίων δε 

µπορεί να υπερβαίνει το 1/3 του συνόλου των µελών της ∆εν επιτρέπεται η συµµετοχή σε 

αυτή των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης(Ο.Τ.Α.) και των νοµικών προσώπων 

δηµοσίου δικαίου (Ν.Π.∆.∆.) που υπάγονται σε αυτούς. Εξαίρεση αποτελεί η Κοιν.Σ.Επ. 

Ένταξης στην οποία µπορούν να συµµετέχουν ως µέλη Ν.Π.∆.∆. µε έγκριση του φορέα που 
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τα εποπτεύει. Κάθε µέλος πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον µια υποχρεωτική συνεταιριστική 

µερίδα και έως πέντε προαιρετικές συνεταιριστικές µερίδες. Τα µέλη της Κοιν.Σ..Επ. έχουν 

δικαίωµα µιας ψήφου ανεξάρτητα από τον αριθµό των συνεταιριστικών µερίδων που 

διαθέτουν. 

Τα κέρδη της Κοιν.Σ.Επ. δε διανέµονται στα µέλη της, εκτός αν τα µέλη αυτά είναι και 

εργαζόµενοι σε αυτή. ∆ιατίθενται ποσοστιαία ετησίως, 5% για σχηµατισµό αποθεµατικού, 

35% διανέµεται στους εργαζόµενους ως κίνητρο παραγωγικότητας. Το υπόλοιπο 60% 

διατίθεται  για τις δραστηριότητες της επιχείρησης και τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας 

(Κυριακίδου & Σαλαβού, 2014, σ. 55). 

 

5.3.2 Πόροι της Κοιν.Σ.Επ.  

 

 Οι  πόροι της Κοιν.Σ.Επ. αποτελούνται από το κεφάλαιο της επιχείρησης, από 

δωρεές τρίτων, έσοδα από την αξιοποίηση της περιουσίας της, έσοδα από την 

επιχειρηµατική δραστηριότητά της, επιχορηγήσεις από το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων 

Επενδύσεων , την Ευρωπαϊκή Ένωση, διεθνείς ή εθνικούς οργανισµούς, ή Οργανισµούς 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α και Β΄ βαθµού, έσοδα από άλλα προγράµµατα, κεφάλαια από 

κληροδοτήµατα, δωρεές και παραχωρήσεις της χρήσης περιουσιακών στοιχείων, καθώς και 

κάθε άλλο έσοδο από την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της σύµφωνα µε το καταστατικό 

της. Οι Κοιν.Σ.Επ, έχουν πρόσβαση στη χρηµατοδότηση από το Ταµείο Κοινωνικής 

Οικονοµίας καθώς και από το Εθνικό Ταµείο Επιχειρηµατικότητας και Ανάπτυξης 

(Κυριακίδου & Σαλαβού, 2014, σ. 55).  

 

5.3.3 Κοινωνικός Συνεταιρισµός Περιορισµένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε) 

Ο Κοινωνικός Συνεταιρισµός Περιορισµένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε) είναι Νοµικό 

Πρόσωπο Ιδιωτικού ∆ικαίου, µε περιορισµένη ευθύνη των µελών του. Θεσµοθετήθηκε µε το 

νόµο 2716/99, άρθρο 12 , για την αντιµετώπιση και την επιχειρηµατική δραστηριοποίηση 

των ατόµων µε ψυχοκινητικά προβλήµατα µε σκοπό την επαγγελµατική και κοινωνική 

ένταξή τους. Αποτελεί µια ιδιαίτερη µορφή συνεταιρισµού, αφού παράλληλα είναι µια 

παραγωγική και εµπορική µονάδα αλλά και Μονάδα Ψυχικής Υγείας. Η ανάπτυξη και η 

εποπτεία του Κοι.Σ.Π.Ε. ανήκει στο Υπουργείο Υγείας και ασκείται από τη ∆ιεύθυνση 

Ψυχικής Υγείας. Σε αυτούς τους συνεταιρισµούς συµµετέχουν εκτός από τα Α.Μ.Ε.Α. και 

ειδικευµένα στελέχη ψυχικής υγείας, όπως κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχοθεραπευτές και 

φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, χρηµατοδοτούνται δε από το Υπουργείο Υγείας και 

Πρόνοιας. Η ίδρυση των Κοι.Σ.Π.Ε. γίνεται από 15 τουλάχιστον άτοµα, µε ψυχοκοινωνικά 

προβλήµατα εκ των οποίων το 35%  χρήζουν κοινωνικής αποκατάστασης. Κατά παρέκκλιση 

του αστικού δικαίου, τέτοια µέλη µπορούν να είναι και άτοµα που δε διαθέτουν 

δικαιοπρακτική ικανότητα. Επίσης µπορούν να συµµετέχουν και εργαζόµενοι στο χώρο της 

ψυχικής υγείας αλλά µε υποχρεωτικό ποσοστό µικρότερο ή ίσο του 45%. Επίσης, ∆ήµοι, 

Ν.Π.∆.∆., Ν.Π.Ι.∆. και άλλα φυσικά πρόσωπα ή ιδιώτες συµµετέχουν υποχρεωτικά µε 

ποσοστό µικρότερο ή ίσο  του 20%.  

Ο Κοι.Σ.Π.Ε αποτελεί το µόνο µέχρι σήµερα θεσµοθετηµένο µοντέλο Κοινωνικής 

Επιχείρησης στην Ελλάδα, είναι από µόνο του καινοτόµο και πρόσφατα εφαρµοζόµενο. 



31 

Βασικός στόχος του Κοι.Σ.Π.Ε .η κοινωνικοοικονοµική ενσωµάτωση των ατόµων µε 

σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήµατα, συµβάλλοντας στη θεραπεία τους και στην όσο το 

δυνατόν οικονοµική τους αυτάρκεια. 

Θα µπορούσαµε να αναφέρουµε ενδεικτικά κάποιους Κοι.Σ.Π.Ε. 

Κοι.Σ.Π.Ε., «Ευ ζην», Κ.Ψ.Υ. Αττικής, λειτουργεί από το 2005.  

Κοι.Σ.Π.Ε., «Νέοι Ορίζοντες» Ψ.Ν. Κέρκυρας. 

Κοι.Σ.Π.Ε. «∆ιάπλους», Ψ.Ν.Α. Αττικής (Κυριακίδου & Σαλαβού, 2014, σ. 55-56). 

 

 

5.3.4 Αστική Μη Κερδοσκοπική εταιρεία (Α.Μ.Κ.Ε.) 

Σύµφωνα µε τις Κυριακίδου και Σαλαβού (2014, σ. 57) οι Αστικές Μη Κερδοσκοπικές 

Εταιρείες είναι φορείς εταιρικής δραστηριότητας, δύο ή περισσοτέρων φυσικών ή νοµικών 

προσώπων, των οποίων τα µέλη αναλαµβάνουν αµοιβαία την υποχρέωση να επιδιώξουν µε 

κοινές εισφορές κοινό σκοπό, κοινωνικό και οικονοµικό. Βασικό τους χαρακτηριστικό η µη 

διανοµή κερδών στους εταίρους κατά το τέλος της χρήσης. Τα κέρδη πρέπει να 

επανεπενδύονται στην εταιρεία, µε στόχο την προαγωγή των επιδιώξεών της, οι οποίες 

καθορίζονται από το καταστατικό της. Οι εισφορές των εταίρων συνίστανται σε εισφορές σε 

εργασία τους, σε χρήµατα ή σε άλλα αντικείµενα, καθώς και σε κάθε άλλη παροχή. Η 

διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων ανήκει σε όλους µαζί τους εταίρους, εκτός και αν 

συµφωνήθηκε διαφορετικά. Χρειάζεται η συναίνεση όλων των εταίρων για κάθε πράξη. Οι 

εισφορές των εταίρων καθώς και καθετί που αποκτάται για την εταιρεία από τη διαχείρισή 

της, ανήκουν σε όλους τους εταίρους, ανάλογα µε την εταιρική µερίδα του καθενός.  

Παραδείγµατα  Α.Μ.Κ.Ε. στα πλαίσια της EQUAL α΄ κύκλου. 

«Κέντρα Υποστήριξης Γυναικείων και Κοινωνικών Επιχειρήσεων», (Αθήνα, 

Αλεξανδρούπολη). 

Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «ΗΛΙΑΧΤΙ∆Α» της Α.Σ. «Νέα 

Επιχειρηµατικότητα στο Β. Αιγαίο-προοπτική ζωής» (Εθνικό Θεµατικό ∆ίκτυο και Υπ. 

Απασχόλησης (2005, σ. 41).  

 

5.3.5 Κοινωνική ∆ικαιόχρηση (Social Franchising) 

Πρόκειται για τη δηµιουργία ενός δικτύου κοινωνικών επιχειρήσεων (δικαιοδόχοι 

φορείς),  οι οποίες αποτελούν κοινές επιχειρήσεις των ιδρυτών τους στη βάση της ισοτιµίας, 

ενώ η δράση τους συντονίζεται από µία «µητρική» επιχείρηση (δικαιοπάροχος).Η τελευταία 

καθοδηγεί και υποστηρίζει επιχειρηµατικά τις υπόλοιπες κοινωνικές επιχειρήσεις, τις 

εφοδιάζει µε συγκεκριµένα διακριτικά χαρακτηριστικά, προωθεί  τα προϊόντα τους σε ενιαίο 

δίκτυο πωλήσεων και εφαρµόζει κοινή στρατηγική ανάπτυξης. 

Το µοντέλο αφορά τη δηµιουργία δικτύου κοινωνικών επιχειρήσεων που λειτουργούν 

µε το σύστηµα της κοινωνικής δικαιόχρησης (Social Franchising). Τα µέλη του δικτύου 

δικαιόχρησης (µητρική επιχείρηση-δικαιοπάροχος φορέας και νέες επιχειρήσεις, δικαιοδόχοι 

φορείς) συγκροτούνται µε τη µορφή της Εταιρικής Περιορισµένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε). Η 

κατεύθυνση για το δικαιοπάροχο είναι να µετεξελιχθεί αργότερα σε ανώνυµη εταιρεία. Τα 

προϊόντα και οι υπηρεσίες των επιχειρήσεων του δικτύου κοινωνικής δικαιόχρησης 

εµπίπτουν συνολικά στον τοµέα των βιολογικών, παραδοσιακών και εναλλακτικών 

προϊόντων. Με βάση το συγκεκριµένο µοντέλο κάθε επιχείρηση (δικαιοπάροχος-

δικαιοδόχοι) διαθέτει στην αγορά συγκεκριµένο προϊόν ανάλογα µε τις ιδιαιτερότητες της 
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περιοχής εφαρµογής, αλλά παράλληλα διακινεί και τα αντίστοιχα προϊόντα των υπόλοιπων 

κοινωνικών επιχειρήσεων του δικτύου, πάντα µε ενιαίο brand name και σύστηµα marketing. 

Η καινοτοµία του συγκεκριµένου µοντέλου έγκειται στη µεταφορά της επιτυχηµένης 

επιχειρηµατικής πρακτικής της δικαιόχρησης από το πεδίο της ελεύθερης αγοράς στο χώρο 

της κοινωνικής οικονοµίας, µε όρους και προϋποθέσεις που εγγυώνται τον κοινωνικό 

προσανατολισµό ενός έργου, στην κατεύθυνση της άρσης των ανισοτήτων πρόσβασης στην 

αγορά εργασίας που αντιµετωπίζει η οµάδα-στόχος. Γενικότερα, το µοντέλο της Κοινωνικής 

∆ικαιόχρησης θεωρείται πως µπορεί να συµβάλλει σηµαντικά στην ανάπτυξη της 

επιχειρηµατικότητας. Αφορά άτοµα που ανήκουν σε ευπαθείς οµάδες αξιοποιώντας 

παράλληλα τα ιδιαίτερα πολιτιστικά και παραδοσιακά χαρακτηριστικά κάθε περιοχής. 

 Τα πλεονεκτήµατα που παρουσιάζει το µοντέλο της Κοινωνικής ∆ικαιόχρησης είναι 

σηµαντικά στην κατεύθυνση της δηµιουργίας και λειτουργίας των βιώσιµων κοινωνικών 

επιχειρήσεων. Συγκεκριµένα:  

• ∆ιασφαλίζει την επιχειρηµατική λειτουργία και την υποστήριξη των 

επιχειρήσεων-µελών του ακόµη και σε περιόδους κάµψης της οικονοµικής 

τους αποδοτικότητας. 

• ∆ηµιουργεί ένα πλέγµα επιχειρηµατικής συνεργασίας και αµοιβαιότητας 

µεταξύ των επιχειρήσεων του δικτύου έτσι ώστε να µπορούν να 

αντιµετωπίσουν τον ανταγωνισµό της ελεύθερης αγοράς. 

• Τα πεδία οικονοµικής δραστηριότητας που περιλαµβάνει παρουσιάζουν 

µεγάλη ζήτηση στην εγχώρια αγορά και διαθέτουν σε σηµαντικό βαθµό 

ποιοτικό χαρακτήρα. 

• Η λειτουργία της µητρικής επιχείρησης (δικαιοπάροχος φορέας)δηµιουργεί 

τις προϋποθέσεις κεντρικής υποστήριξης και χάραξης ενιαίας στρατηγικής και 

marketing, µε αποτέλεσµα τη µεγιστοποίηση της προοπτικής βιωσιµότητας  

και επεκτασιµότητας των επιχειρήσεων. 

• Η επιλογή για πρόβλεψη ίσων µεριδίων των δικαιοδόχων στον δικαιοπάροχο 

φορέα αλλά και ίσων µεριδίων στη διανοµή των κερδών εκφράζεται µε δίκαιο 

και ανακατανεµητικό τρόπο στη λειτουργία του δικτύου. 

        

5.3.6 Θερµοκοιτίδα Επιχειρήσεων (Business Incubator) 

Η ιδέα της θερµοκοιτίδας  (business incubator) ξεκίνησε κατά τη διάρκεια του 1980 

στην Αµερική και την Αγγλία και εξαπλώθηκε στην Ευρώπη, όπου προωθήθηκε από την 

περιφερειακή πολιτική ως µέσο υποστήριξης για την επιχειρησιακή ανάπτυξη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να αναπτυχτεί η νέα αυτή πολιτική, η Ευρωπαϊκή Ένωση 

δηµιούργησε τα Επιχειρησιακά Κέντρα Καινοτοµιών, µία µορφή των οποίων αποτελούν οι 

θερµοκοιτίδες. Τα κέντρα αυτά είναι ένα µέσο που παρέχει βοήθεια και συµβουλές για 

ανάπτυξη επιχειρήσεων. Επιπρόσθετα µπορεί να προωθεί πολιτικές για επιχειρηµατικότητα 

και οικονοµική ανάπτυξη, υποστηρίζοντας τη δηµιουργία νέων επιχειρήσεων ή καινοτοµιών 

και την αναδιοργάνωση ήδη ενεργών µικροµεσαίων επιχειρήσεων. Σύµφωνα µε τη 

διαφορετικότητα των µοντέλων των θερµοκοιτίδων, κάθε νέα επιχείρηση που εντάσσεται 

στη θερµοκοιτίδα έχει το δικό της χώρο εξοπλισµένο τεχνολογικά. Η νέα επιχείρηση οφείλει 

να πληρώνει ενοίκιο για τους χώρους και τον εξοπλισµό. Επίσης, σε κάθε νέα επιχείρηση 

παρέχονται κάποιες υπηρεσίες όπως: επαγγελµατικές συµβουλές,  συµβουλές στρατηγικής, 

νοµική υποστήριξη, λογιστήρια, γραµµατειακή υποστήριξη.  
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Κύριος στόχος του µοντέλου κοινωνικής επιχειρηµατικότητας της θερµοκοιτίδας είναι 

η δηµιουργία επιτυχηµένων επιχειρήσεων, οι οποίες όταν αποχωρήσουν από τη 

θερµοκοιτίδα θα είναι οικονοµικά βιώσιµες και αυτοδύναµες. Ο χρόνος που µπορεί µια 

επιχείρηση να παραµείνει στη θερµοκοιτίδα είναι από 3 ως 5 χρόνια. Όταν το χρονικό 

διάστηµα παρέλθει η επιχείρηση θα πρέπει να εγκαταλείψει τους χώρους της εταιρείας- 

θερµοκοιτίδας και να δηµιουργήσει το δικό της χώρο.  

Η καινοτοµία του προαναφερθέντος µοντέλου έρχεται να αντιµετωπίσει το κεντρικό 

πρόβληµα των διακρίσεων και ανισοτήτων που βιώνουν οι άνεργοι, οι οποίοι επιθυµούν να 

αναπτύξουν επιχειρηµατικές δραστηριότητες µέσω της ανάπτυξης και της εφαρµογής ενός 

ολοκληρωµένου πιλοτικού µοντέλου ενίσχυσης πρωτοβουλιών επιχειρηµατικότητας 

(Κυριακίδου & Σαλαβού, 2014, σ. 59-60). 

Παράδειγµα θερµοκοιτίδας επιχείρησης είναι το « Natura shop» . ∆ηµιουργήθηκε από 

την Α.Ε «Συν - επιχειρώντας». Είναι ένα θεµατικό πάρκο Εµπορίας βιολογικών και 

παραδοσιακών προϊόντων.  

5.3.7 Μητρώο κοινωνικής οικονοµίας 

Το άρθρο 14 του νόµου 4019 του 2011 ορίζει ότι το Μητρώο Κοινωνικής Οικονοµίας 

αποτελείται από δύο επί µέρους µητρώα.  

1. Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηµατικότητας. Αφορά τις Κοιν.Σ.Επ και  Κοι.Σ.Π.Ε. 

2. Ειδικό µητρώο άλλων φορέων κοινωνικής οικονοµίας. Αφορά άλλους φορείς 

κοινωνικής οικονοµίας, εκτός από ΚΟΙΝΣΕΠ και ΚΟΙΣΠΕ. Αναγνωρίζεται ότι στην 

κοινωνική οικονοµία µπορούν να εφαρµοστούν δραστηριότητες εναλλακτικής µορφής. 

Οι δε φορείς για να γραφούν στο µητρώο θα πρέπει να πληρούν ορισµένα κριτήρια. Ως 

εκ τούτου ο νόµος θέτει τις διαστάσεις και τα όρια της κοινωνικής οικονοµίας στην 

Ελλάδα. Σύµφωνα µε την Χριστοφόρου (2014, σ. 23 – 24) τα κριτήρια είναι: 

• Βασικός σκοπός η κοινωνική ωφέλεια µέσω της παραγωγής αγαθών ή της 

παροχής υπηρεσιών συλλογικού ή κοινωνικού χαρακτήρα. 

• Προτεραιότητα αποτελεί η ενίσχυση της εργασίας έναντι του κεφαλαίου. 

• ∆ηµοκρατική λήψη αποφάσεων 

• Ενίσχυση της αυτονοµίας στις διοικητικές και διαχειριστικές δραστηριότητες 

• Πρόβλεψη για  χρησιµοποίηση των κερδών µε βάση τους σκοπούς του 

καταστατικού τους  

• Βάση της λειτουργίας τους αποτελεί η αειφόρος ανάπτυξη 

• Ένταξη των δραστηριοτήτων τους σε µια από µορφές των ΚΟΙΝΣΕΠ, είτε στις 

κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις ένταξης είτε στις κοινωνικές 

συνεταιριστικές επιχειρήσεις κοινωνικής φροντίδας ή επιχειρήσεις 

παραγωγικού και συλλογικού σκοπού.  

• Η ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους γίνεται τουλάχιστον τρία χρόνια πριν 

από την υποβολή αίτησης εγγραφής στο Μητρώο. 

Σύµφωνα µε τη ∆οµή Απασχόλησης και Σταδιοδροµίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου 

Θεσσαλονίκης υπολογίζεται  ότι στην Ελλάδα  δραστηριοποιούνται: 

� 8.400  συνεταιρισµοί παραδοσιακού τύπου. 

� 71 γυναικείοι συνεταιρισµοί, µε αντικείµενο την παραγωγή παραδοσιακών 

προϊόντων και λειτουργία τουριστικών καταλυµάτων. 
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� 17 Κοι.Σ.Π.Ε. µε αντικείµενο την ένταξη ψυχικά ασθενών στην αγορά εργασίας, 

αλλά και την παραγωγή αγαθών. 

� 1500-2000 οργανώσεις εθελοντισµού. 

� Άγνωστος αριθµός από µεικτές οργανώσεις, εθελοντικές οργανώσεις , σωµατεία 

αναγνωρισµένα ως φιλανθρωπικά, αστικές µη κερδοσκοπικές εταιρείες, ιδρύµατα 

κ.λ.π 

� 415 εγγεγραµµένες Κοιν.Σ.Επ. στο Μητρώο Κοινωνικής Οικονοµίας. 

 

 

5.4  Κριτική και προοπτικές της Κοινωνικής Επιχειρηµατικότητας 

 
Οι  Κοινωνικοί Οικονοµικοί Οργανισµοί, όπως προαναφέρθηκε, έχουν συµβάλλει στην 

αύξηση και τη διαφοροποίηση της προσφοράς υπηρεσιών σε οικογένειες και ιδιώτες. Αυτοί 

οι οργανισµοί µπόρεσαν να προσδιορίσουν τις αναδυόµενες ανάγκες και να αναπτύξουν 

κατάλληλες απαντήσεις, χωρίς την υποστήριξη του δηµόσιου τοµέα. Αργότερα, βέβαια, το 

έργο αναγνωρίστηκε και στηρίχτηκε από το κράτος. Παράδειγµα οι ιταλικοί κοινωνικοί 

συνεταιρισµοί, που ξεκίνησαν ως εθελοντικές οργανώσεις και συγχωνεύτηκαν στο σύστηµα 

πρόνοιας.  

Ο εντοπισµός των αναδυόµενων αναγκών και οι αντίστοιχες απορρέουσες απαντήσεις 

οφείλονται στο γεγονός ότι υπάρχουν πολλοί ενδιαφερόµενοι στους οργανισµούς. Σύµφωνα 

µε την ιστορία των κοινωνικών επιχειρήσεων έχει παρατηρηθεί ότι ανέκαθεν υπήρχαν 

καινοτόµοι και ευέλικτοι οργανισµοί οι οποίοι µπορούσαν να καλύψουν τις αναδυόµενες 

ανάγκες των µερών που τους αποτελούν.  

Ένα πολύ µεγάλο ποσοστό κοινωνικών επιχειρήσεων εργάζεται για να επιτύχει τη 

συστηµική αλλαγή, παρουσιάζοντας νέα επιχειρηµατικά πρότυπα, φέρνοντας αλλαγές στις 

αλυσίδες αξίας, χρησιµοποιώντας τους ανεκµετάλλευτους πόρους και κινητοποιώντας 

ανεκµετάλλευτα ταλέντα. 

Οι οργανισµοί κοινωνικής οικονοµίας συµβάλλουν αποφασιστικά στην ανάδειξη και 

προώθηση των επιχειρήσεων µε τους τρεις παρακάτω τρόπους: 

Η οικονοµική δραστηριότητα κατευθύνεται σε περιοχές παραµεληµένες για το λόγο 

ότι παρουσιάζουν χαµηλή κερδοφορία. Παράδειγµα αποτελούν οι γεωργικοί συνεταιρισµοί 

σε ορεινές περιοχές, µε µεγάλο κόστος παραγωγής. 

Μέσω των οργανισµών κοινωνικής οικονοµίας, γίνεται µετάγγιση της επιχειρηµατικής 

νοοτροπίας σε τοµείς, οι οποίοι ήταν πέρα από κάθε επιχειρηµατική δραστηριότητα µε βάση 

τα παραδοσιακά µοντέλα. Αφορά επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη παροχή 

κοινωνικών, υγειονοµικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών. 

Όλες οι δραστηριότητες που λειτουργούν µέσα στα πλαίσια κοινωνικής οικονοµίας και 

κοινωνικής επιχειρηµατικότητας συµβάλλουν στη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας και 

διατήρηση των υπαρχουσών. Αφορά ανθρώπινο δυναµικό που δυσκολεύεται στην εξεύρεση 

εργασίας, όπως γυναίκες και νέοι. 

Η προσπάθεια στην οποία απεκδύεται η κοινωνική οικονοµία, να συνδυάσει δηλαδή 

πολιτικό πρόταγµα και οικονοµικές πρωτοβουλίες συναντά την κριτική απ’ όλο το φάσµα 

της αριστεράς. Η τελευταία πιστεύει ότι η Κοινωνική Οικονοµία πατάει σε δύο βάρκες, 

παρουσιάζοντας διάσταση θεωρίας και πράξης. Επιπλέον πιστεύουν ότι δε µπορεί να 

υπάρχει κοινωνικός σκοπός µέσα στον καπιταλισµό που να µην εξυπηρετεί την 

αναπαραγωγή του κεφαλαίου. 
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Το σηµαντικό είναι ότι η Κοινωνική Οικονοµία δεν είναι εναλλακτική πολιτική λύση 

στον καπιταλισµό αλλά µια µορφή  αντίστασης και απόπειρα νέας ρύθµισης στο σύστηµα, 

εξανθρωπίζοντας και εκδηµοκρατικοποιώντας την οικονοµία.  

Θεωρείται βέβαια, από τους επικριτές της δούρειος ίππος για την εξάρθρωση της 

κοινωνικής προστασίας από το κράτος Πρόνοιας αλλά ανταγωνίζεται και ιδιωτικές 

επιχειρήσεις, αφού ενσωµατώνει ταυτόχρονα την εµπορευµατική λογική. 

Το µεγαλύτερο κίνδυνο που αντιµετωπίζει µελλοντικά η Κοινωνική Οικονοµία είναι η 

προσπάθεια συρρίκνωσης του περιεχοµένου της. Αναζητείται ένα άλλο οικονοµικό µοντέλο 

που προϋποθέτει νέα πολιτικά και οικονοµικά υποκείµενα. Αυτό βέβαια προϋποθέτει 

αξιοποίηση της κρίσης και προσπάθεια για συµπόρευση µε τη φυσική πορεία των 

πραγµάτων ώστε η κρίση να λειτουργήσει για λογαριασµό της κοινωνικής οικονοµίας 

(Νικολόπουλος & Καπογιάννης, 2013,  σσ.  128-138). 
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6 ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΤΩΝ ΝΕΩΝ 

Σχολικός συνεταιρισµός: Ένα µοντέλο συλλογικής δραστηριοποίησης των εφήβων 

Η εκπαίδευση είναι βασικός παράγοντας διαµόρφωσης της προσωπικότητας. ∆εν είναι 

µόνο γνώση. Σαφώς είναι και βιωµατικοί ρόλοι. Το σχολείο είναι εκείνο που βοηθάει το 

άτοµο να περάσει απ’ το στενό πλαίσιο της οικογένειας  στην κοινωνία. Είναι εκείνο που 

βάζει τα πρώτα όρια, που λέει το πρώτο όχι στα ναι της οικογένειας. Το σχολείο πρέπει να 

είναι ανοιχτό στην κοινωνία, επιτακτική ανάγκη είναι να προάγει την κοινωνικοποίηση, να 

ενισχύει τις κλίσεις, τα ταλέντα και τις δεξιότητες και να δίνει τη δυνατότητα και  σε µαθητές 

του που δεν έχουν καλή επίδοση στα µαθήµατα να συµµετέχουν στη σχολική ζωή και γιατί 

όχι ν’ αναδεικνύονται µέσα από τις πρωτοβουλίες ή τις δραστηριότητές τους. 

Ο ρόλος και ο σκοπός της εκπαίδευσης είναι πολύπλευρος και πολυδιάστατος. Είναι 

τεχνοκρατικός, ανθρωπιστικός, πολιτικός, εθνικός και ευρωπαϊκός. Το σχολείο οφείλει να 

καλλιεργεί την ευαισθησία, τη φαντασία και την υπεύθυνη κριτική σκέψη, ώστε να µπορεί ο 

αυριανός πολίτης ν’ αντιτάξει τη λογική του στα άλογα µηνύµατα του µαζοποιηµένου µας 

κόσµου. Το Λύκειο σήµερα είναι ο προθάλαµος για το Πανεπιστήµιο. «Φορτώνει» το νέο µε 

εξειδικευµένη γνώση. Έτσι όµως ακυρώνεται ο βασικός σκοπός του Σχολείου, που είναι να 

προετοιµάσει τους νέους για τη ζωή. 

Το να διαπλάσει το σχολείο  σωστή κοινωνική συνείδηση δεν είναι σπουδαιότερο απ’ 

την προετοιµασία για ένα επάγγελµα; Τι κάνει το σχολείο σχετικά µε τη σεξουαλική αγωγή, 

την καλλιτεχνική παιδεία, την υγιεινή διατροφή, την καλλιέργεια του εθελοντισµού, τη 

συµµετοχικότητα; Μήπως πρέπει να επαναπροσδιορίσουµε το ρόλο του σχολείου µ’ ένα 

σχολείο ουσιαστικά ανοιχτό στην κοινωνία; 

Η ευθύνη για την αναµόρφωση της εκπαίδευσης βαρύνει τους επιστήµονες, τους 

πνευµατικούς ανθρώπους, τους εκπαιδευτικούς και κυρίως τους πολιτικούς όχι βέβαια µε το 

να αλλάζουν συχνά πυκνά τα εκπαιδευτικά συστήµατα εισαγωγής στο Πανεπιστήµιο. 

Απαιτείται πρώτα όραµα Παιδείας, ισχυρή βούληση και κατόπιν συντονισµένες και 

µεθοδευµένες ενέργειες. 

Το Σχολείο από τη στιγµή που είναι µια κοινότητα ανθρώπων οφείλει πέρα από τη 

γνώση, γενική και ειδική, να προάγει την κοινωνικότητα και τη συµµετοχικότητα  τόσο εντός 

του παραδοσιακού µαθήµατος όσο κι εκτός µε την ανάληψη προγραµµάτων σχολικών 

δραστηριοτήτων (πολιτιστικών, περιβαλλοντικών θεµάτων) αλλά και µε την ίδρυση φορέων 

αλληλοβοήθειας και αλληλέγγυας ευθύνης, όπως οι σχολικοί συνεταιρισµοί που µόνο καλό 

προσφέρουν στο σύνολο των µαθητών. 

Αν το σχολείο καταφέρει ν’ αναπτύξει δεξιότητες – κλειδιά,  τότε θα γίνει συνείδηση η 

αξία της αυτόνοµης ζωής, η δηµιουργική µάθηση. Η συµµετοχή θα ανοίξει νέο πεδίο 

µάθησης. Θα κινητοποιηθούν και θα αναπτυχθούν οι γνωστικοί, συναισθηµατικοί και ψυχικοί 

µηχανισµοί της προσωπικότητας σαν ένα ολοκληρωµένο σύνολο, ένα όλον που θα 

οικοδοµήσει υγιή προσωπικότητα µε έµφαση όχι µόνο στο λαβείν αλλά και στο δούναι, όχι 

µόνο στο φαίνεσθαι αλλά και στο είναι. 

Η παιδαγωγική µέθοδος που δηµιουργήθηκε το πρώτο µισό του περασµένου αιώνα από 

τον Γάλλο Celestin Freinet (Σελεστέν Φρενέ (1896-1966), αποκαλούµενη ″Κίνηµα για 
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σύγχρονο σχολείο″,   υλοποιηµένη στην εκπαίδευση θα τονώσει και θα επεκτείνει 

πρωταρχικά το συναισθηµατικό τοµέα των µαθητών και θα ανοίξει το δρόµο της αξίας της 

βιωµατικής µάθησης και της συλλογικής ενεργοποίησης: η συνειδητοποίηση των αξιών θα 

γίνει µέσα από τη συµµετοχή µε άλλους. Οι συλλογικές δραστηριότητες τονώνουν την 

κοινωνική και τη συνεργατική δεξιότητα. Έτσι το σχολείο εξοικειώνει µε την πρακτική της 

οµαδικής εργασίας, βασίζεται στις πρακτικές ασχολίες για την κατάληξη σε θεωρητικά 

πορίσµατα, στην ενεργό συµµετοχή του µαθητή στη διαδικασία απόκτησης γνώσεων, αλλά 

και στη δέσµευσή του µε µεγαλύτερη ευθύνη για τα τελικά αποτελέσµατα. Επίσης, στην 

απόκτηση ικανότητας για οµαδική εργασία και συζητήσεις για τη λήψη κοινών αποφάσεων 

στη διδακτική διαδικασία και τη σχολική ζωή. Πρόκειται για µια µέθοδο που θέτει τον 

σεβασµό και την αξία του µαθητή ως προσωπικότητας στο επίκεντρο της διδασκαλίας. 

″Στην παιδαγωγική Freinet, το παιδί καλλιεργεί το µυαλό την καρδιά και το πνεύµα 

µέσα στη συλλογικότητα, την οµάδα, τη σχολική κοινότητα″ (Λάχλου, 2017).  

Ο θεσµός του συνεταιρισµού ως µέσο αγωγής βασίστηκε στις παιδαγωγικές ιδέες των 

µεγάλων παιδαγωγών Τζον Άµος Κοµένιους και Γιόχαν Χάινριχ Πεσταλότσι  (Ο 

Πεσταλότσι δεν υπήρξε οπαδός της απλής γνώσης αλλά της πράξης και της δεξιότητας και 

διδασκαλίας που δεν στηρίζονται µόνο στο λόγο αλλά και στην έµπρακτη εφαρµογή 

σύµφωνα µε την Σαµοθρακίτη) για την ανάπτυξη των νέων σε κοινωνικό περιβάλλον οι 

οποίες βρήκαν απήχηση στο συνεταιριστικό πνεύµα των Robert Owen και William  King 

(Βετσόπουλος, 2016, σ.313) . Επιπροσθέτως,  ο παιδαγωγός John Dewey  µίλησε για το 

″Σχολείο Εργασίας″ ασκώντας κριτική στο παραδοσιακό σχολείο και προωθώντας τη 

βιωµατική και οµαδοσυνεργατική µάθηση. Οι µαθητές καλλιεργούσαν χωράφια, εξέδιδαν 

τοπική εφηµερίδα, ήταν στο κέντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, αναλάµβαναν 

πρωτοβουλίες προσπαθώντας να επιλύσουν κοινωνικά προβλήµατα, στοιχείο που αποτελεί 

και κύρια µεθοδολογική αρχή του Σχολείου Εργασίας (Βετσόπουλος, 2016, σ. 313-314). Όλα 

αυτά για να λειτουργήσουν και ν’ αποδώσουν περνούν µέσα από δηµοκρατικές διαδικασίες 

που βιώνονται και προετοιµάζουν το έδαφος για τη µελλοντική κοινωνική ζωή, όπως οι 

σχολικές κοινότητες που προετοιµάζουν το µαθητή για τα κριτήρια επιλογής εκπροσώπων 

του µελλοντικά. Μπορεί στο σχολείο ν’ αξίζει ο φίλος του να βγει πρόεδρος της τάξης αλλά 

αργότερα ο µαθητής θα συνειδητοποιήσει ότι η φιλία από µόνη της δεν είναι κριτήριο 

επιλογής ανθρώπων για την πολιτική σκηνή 

Πιο συγκεκριµένα,  σύµφωνα µε το άρθρο 46 του Ν. 1566/1985, ο σχολικός 

συνεταιρισµός είναι θεσµός κοινωνικής ζωής του σχολείου και ελεύθερη ένωση των 

µαθητών. Βασίζεται στην έµφυτη κοινωνικότητα του παιδιού, την ελεύθερη συµµετοχή, την 

αµοιβαία κατανόηση και τον αλληλοσεβασµό . Εφαρµόζει τις αρχές τις αυτοδιοίκησης και 

των  δηµοκρατικών διαδικασιών. Στο πλαίσιο του σχολικού συνεταιρισµού, οι µαθητές 

αναλαµβάνουν ρόλους και ευθύνες (Κουτσοσπύρος, 2015, σ. 3).  

Σύµφωνα µε τον Χρήστο Καγιάννη (όπως αναφέρεται στο Κουτσοσπύρος, 2015) ″Ο 

σχολικός συνεταιρισµός προσπαθεί να δηµιουργήσει τις συνθήκες εκείνες, ώστε ο µαθητής 

να επιδιώκει και να θεωρεί τη συµµετοχή του ευγενή φιλοδοξία. Να χαίρεται για τη δική του 

συµβολή και προσφορά και παράλληλα να απολαµβάνει την αποδοχή και των άλλων″. 

Αλλά και η Φωτεινή Τζωρτζάκη εξήντα χρόνια πριν αναφέρει (σύµφωνα µε το  

Κουτσοσπύρος, 2015) ″Όσοι εργάζονται και υποστηρίζουν την προσπάθεια του σχολικού 

συνεταιρισµού ελπίζουν ότι το σύστηµα αυτό θα χαρίσει εκπαίδευση φυσική και αβίαστη, 

µέσα σε µια ατµόσφαιρα που θα εξασφαλίζεται η αυτενεργός µάθηση και η ελεύθερη 

πρωτότυπη έκφραση. Ότι θα βοηθήσει τα παιδιά, µε την αυτόβουλη δηµιουργική εργασία, να 
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διατηρήσουν και να καλλιεργήσουν το καθένα τους βαθύτερα την πρωτοτυπία της 

προσωπικότητάς τους ακέραια και ζωηρή″. 

Οι θεµελιώδεις αρχές των σχολικών συνεταιρισµών  σύµφωνα µε το ∆ηµήτρη 

Καµπασακάλη (όπως αναφέρεται στο Κουτσοσπύρος, 2015) είναι:  ″Αρχή της ελευθερίας, 

της συνεργασίας, της αυτοβοήθειας, της προσωπικής ένωσης, της αυτοευθύνης, της 

αυτοδιοίκησης και αυτοεποπτείας, της αλληλεγγύης, της δικαιοσύνης, της καθοδήγησης και 

της µη διανοµής των κερδών″. 

Μέσα απ’ τις βασικές αυτές αρχές υποστηρίζεται η πολύπλευρη παιδαγωγική διάσταση 

του σχολικού συνεταιρισµού. Αρχικά,  ο αέρας της δηµοκρατίας είναι εµφανής και πνέει και 

εµπνέει τους συµµετέχοντες. Οι µαθητές συζητούν, συζητούν ελεύθερα, διαφωνούν, σέβονται 

τη γνώµη των άλλων, τη γνώµη της πλειοψηφίας. Εµπλουτίζουν τη σκέψη τους µέσω του 

διαλόγου µε τον άλλον, βλέπουν ότι υπάρχει και µια διαφορετική οπτική από τη δική τους. 

Ενισχύεται η ισοτιµία, µακριά από ρατσιστικές διαφορές ή διαφορές που σχετίζονται µε την 

επίδοση στα µαθήµατα και στο προσκήνιο εµφανίζονται έννοιες όπως αλληλεγγύη, 

αυτοβοήθεια, κοινωνική ευθύνη, συνεργασία, συλλογικές αποφάσεις, εκδήλωση 

πρωτοβουλιών και ανάπτυξη δηµιουργικής φαντασίας, και κυρίως, ενσυναίσθηση: η 

αντίληψη των πρακτικών δυσκολιών βοηθάει το άτοµο ώστε να περιορίσει τις απαιτήσεις του 

από τους άλλους. 

Ο σχολικός συνεταιρισµός, επιπλέον, εξοικειώνει τους µαθητές µε την κοινωνική 

επιχειρηµατικότητα και οικονοµία, πράγµα που επιφέρει την αλλαγή της οικονοµικής 

νοοτροπίας. Εξάλλου, αν καθορίζεται κάποια οικονοµική χρηµατική εισφορά των µελών, 

αυτή είναι µικρή παραµερίζοντας τη διαφορετική οικονοµική κατάσταση των µαθητών. 

Καλλιεργείται η ηθική στις συναλλαγές ως πρόπλασµα σηµαντικό για τη µετέπειτα κοινωνική 

τους ζωή. Ειδικά σήµερα, περίοδος κρίσης, η αλλαγή της οικονοµικής νοοτροπίας είναι 

σηµαντική. Σύµφωνα µε τη Βάθη (2018) ″οι νέοι βουλιάζουν χωρίς όραµα λόγω της 

οικονοµικής κρίσης″. Άρα, η συγκρότηση  ενιαίου συνόλου στάσεων και αξιών µαζί µε την 

προσωπική άποψη σε ζωτικά θέµατα της καθηµερινότητας ανιχνεύει και αναδεικνύει 

εναλλακτικές λύσεις ή νέους τρόπους οργάνωσης της ζωής. Η συνεργασία µε διαφορετικές 

προσωπικότητες ενισχύει τα χαρακτηριστικά του αυριανού ενεργού πολίτη ο οποίος θα 

κληθεί να ζήσει, να βιώσει, να διεκδικήσει οτιδήποτε µέσα σε µια πολυπολιτισµική κοινωνία 

άκρως ανταγωνιστική. 

Ο σχολικός συνεταιρισµός παράλληλα µε τη δηµιουργικότητα αναπτύσσει και την 

καινοτοµία, πράγµα που είναι ζητούµενο και αποτελεί τρόπο αξιολόγησης του µαθητή. 

Εξυπηρετούνται έτσι από νωρίς οι πιο σηµαντικές σύγχρονες τάσεις της οργάνωσης και της 

διοίκησης, η συµµετοχή, η παρακίνηση, ο προσανατολισµός προς την εξυπηρέτηση των 

πελατών και την ποιότητα, οι απλές, λιτές και ρευστές οργανωτικές δοµές, ώστε να 

επιτυγχάνεται η ευελιξία µε χαµηλό κόστος, η εµφάνιση εταιρικής κουλτούρας – παιδείας και 

εταιρικών οραµάτων. 

Η ύπαρξη και υποστήριξη σχολικών συνεταιρισµών γίνεται αφορµή για διαθεµατικό 

πλησίασµα της άποψης του Μακρυγιάννη: «Είµαστε στο εµείς όχι στο εγώ». Από το ατοµικό 

ή ατοµικιστικό «εγώ» ο µαθητής περνάει στο συλλογικό «εµείς», αφού είναι δυνατόν να 

καλύψει ανάγκες των µαθητών. Σ’ όλα αυτά χρειάζεται φυσικά η συνεργασία µε το ∆άσκαλο. 

Ο δάσκαλος είναι ο εµψυχωτής, ο σύµβουλος, ο καθοδηγητής, ο άνθρωπος – πρότυπο  που 

δεν έχει µόνο τη γνώση της τάξης αλλά είναι προσωπικότητα µε όραµα µε παιδαγωγικό και 

ψυχολογικό πλησίασµα, ώστε να εµπνεύσει και να µεταλαµπαδεύσει αρχές και αξίες 

πανανθρώπινες στους µαθητές του. 
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Ο σχολικός συνεταιρισµός είναι ένας ″Μανθάνων Οργανισµός» (Learning 

Organisation) δηλαδή µια επιχείρηση που µέσα απ’ το συνεχή µετασχηµατισµό των 

εµπειριών και τον συνεχή πειραµατισµό µαθαίνει διαρκώς και δηµιουργεί νέα γνώση, 

αναπτύσσει καινοτόµα µοντέλα, κάνει βελτιωτικές κινήσεις ενισχύοντας την 

αποτελεσµατικότητά της″ (Βάθη, 2015). 

Η οργανωσιακή µάθηση (Βάθη, 2015  και Βάθη, 2018) περιλαµβάνει γνώσεις µέσα από 

συµµετοχή σε δράσεις. Οι µαθητές των συνεταιρισµών µοιράζονται πολύτιµες γνώσεις, 

εµπειρίες και δεξιότητες και τις µετατρέπουν σε πολύτιµο υλικό υποστήριξης της 

µελλοντικής, προσωπικής, κοινωνικής και επαγγελµατικής τους πορείας. ∆ιαµορφώνουν έτσι  

το διαρθρωτικό κεφάλαιο, µέρος του µορφωτικού κεφαλαίου. Ο οργανισµός που µαθαίνει – ο 

µαθητής – µέσα απ’ το σχολικό συνεταιρισµό θα χαρακτηρίζεται από κουλτούρα, καινοτοµία, 

δηµιουργία γνώσης και διάχυσης αυτής, συστηµική σκέψη (έµφαση στο µέρος και στο όλο) 

κλπ. Αυτό θα συµβεί µε την προϋπόθεση ότι είναι ελεύθερη η συµµετοχή, ότι δεν επικρατεί η 

λογική της ανάθεσης  αλλά η εθελούσια ενεργός συµµετοχή και η αποτροπή µετακύλησης της 

ευθύνης. Η µάθηση πριν, κατά τη διάρκεια και µετά οδηγεί στη δράση και βγάζει το σχολικό 

έργο έξω απ’ την αίθουσα διδασκαλίας, δεν το περιχαρακώνει στα στενά πλαίσιά της, του 

δίνει πρακτικότητα και χρησιµότητα.  

Ο  κοινωνικός χαρακτήρας του σχολικού συνεταιρισµού είναι ολοφάνερος. Τα µέλη του 

αναλαµβάνουν έργα κοινωνικού χαρακτήρα, όπως η συνδροµή από τα έσοδα του 

συνεταιρισµού άλλων µαθητών που αντιµετωπίζουν οικονοµική αδυναµία για τη θεραπεία 

ασθενειών, η διατήρηση της καθαριότητας στο σχολείο, σε χώρους µνηµείων – πλατειών και 

η συµµετοχή σε κοινωνικές εκδηλώσεις. Επιπλέον, οι µαθητές – µέλη οργανώνουν 

πολιτιστικές εκδηλώσεις που έχουν ευρύτερη απήχηση στον κόσµο των ενηλίκων και 

αποτελούν προσφορά στο κοινωνικό σύνολο. Επίσης, δηµιουργούν συλλογή παραµυθιών, 

προφορικών παραδόσεων, ενδυµασιών, νοµισµάτων, παραδοσιακών εργαλείων, σκευών κλπ. 

Η έκδοση περιοδικών και ενηµερωτικών εντύπων αποτελεί σπουδαίο µέσο επικοινωνίας τόσο 

µε άλλους µαθητές και συνεταιρισµούς όσο και µε τον κόσµο των ενηλίκων, καθιστώντας 

ευρύτερα γνωστές τις δραστηριότητες του συνεταιρισµού οι οποίες µπορούν να 

καλλιεργήσουν την ευγενή άµιλλα. Η θετική επίδραση των συνεταιριστικών δραστηριοτήτων 

στους ενήλικες µπορεί να αποτελέσει παράδειγµα συνεργασίας για την κοινή αντιµετώπιση 

των κοινωνικών προβληµάτων, όταν οι εµπειρίες των µαθητών λειτουργούν ως καταλύτης 

στο οικογενειακό περιβάλλον για τη διάδοση των αρχών και µεθόδων του συνεταιρισµού για 

το κοινό καλό τους (Βετσόπουλος, 2016, σσ. 318 – 319). 

Ο σχολικός συνεταιρισµός έχει φυσικά και σηµαντική  οικονοµική διάσταση. Οι 

µαθητές µέσω των ασχολιών τους (διαχείριση κυλικείου, παραγωγή γλυκών κουταλιού, 

καλλιέργεια φυτών, παραγωγή DVD από παραστάσεις πολιτιστικών προγραµµάτων) 

προσπορίζουν κέρδος το οποίο µπορεί να διατεθεί  για αγορές σχολικών ειδών, για ενίσχυση 

οικονοµικά ασθενών µαθητών,  για κάλυψη συνδροµών (π.χ. αναδοχή παιδιών), για εκδροµές 

κλπ. Τέλος, οι µαθητές µπαίνουν και στη λογιστική εκδοχή έσοδα – έξοδα, ιδιαίτερα χρήσιµο 

στοιχείο για το υπολογισµό  των οικονοµικών τους στο µέλλον (Βετσόπουλος, 2016, σ. 319). 

Από το 1927 στο περιοδικό «Συνεταιριστής» (όπως αναφέρεται στο Κουτσοσπύρος, 

2015) µέσα από το άρθρο «Ο Συνεταιρισµός ως µέσον και σκοπός των Σχολείων εργασίας» 

διατυπωνόταν η αναγκαιότητα ίδρυσης και προώθησης των σχολικών Συνεταιρισµών για την 

προώθηση της ευαισθητοποίησης και κοινωνικοποίησης των µελών του. 

Στο παρελθόν υπάρχουν αξιόλογες προσπάθειες σχολικών συνεταιρισµών µε ποικίλες 

δραστηριότητες και θετικά αποτελέσµατα. Π.χ. ο Σχολικός Συνεταιρισµός µε τη δηµιουργία 

κυλικείου βοηθάει στην ανάπτυξη συνεργασίας, συµµετοχικότητας, αλληλοβοήθειας  των 
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µαθητών αλλά τους µαθαίνει παράλληλα να επιλέγουν υγιεινά προϊόντα διατροφής τους στη 

σχολική ζωή, τους κάνει υπεύθυνους και εξασκεί το µυαλό τους στις βασικές αριθµητικές 

πράξεις, συνδυάζοντας έτσι τα µαθηµατικά µε τις στοιχειώδεις απαιτήσεις της ζωής 

συµβάλλοντας έτσι στην αντιµετώπιση των µαθησιακών δυσκολιών του µαθητή και απόπειρα 

ολοκλήρωσης της υποχρεωτικής εκπαίδευσης στη ∆ευτεροβάθµια εκπαίδευση. 

Τα  τελευταία χρόνια ο θεσµός του Σχολικού Συνεταιρισµού έχει συνεχώς φθίνουσα 

πορεία. Ο ανταγωνισµός της εποχής, η επικέντρωση στο «Εγώ» και η αδιαφορία για το 

«Εµείς», ο υλικός ευδαιµονισµός, το χρησιµοθηρικό πνεύµα της Παιδείας και η στροφή τους 

στον εξειδικευµένο νέο, ο αµοραλισµός της εποχής και η αδιαφορία για αλληλεγγύη, 

εθελοντισµό, συνευθύνη, είναι κάποιοι λόγοι που συντέλεσαν ώστε η λειτουργία του 

Σχολικού Συνεταιρισµού να µπει στο περιθώριο. 

Η υποδοµή υπάρχει. Το πρόπλασµα επίσης. Χρειάζεται διάθεση για συνεργασία και 

έµπνευση από τους δασκάλους πρώτα για να λειτουργήσει πολλαπλασιαστικά ξανά η όλη 

διαδικασία. Εκτός από την έµπνευση του ∆ασκάλου χρειάζεται και η επιµόρφωσή του και 

κατά τη διάρκεια των βασικών σπουδών του αλλά και κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του 

συνεπικουρούµενος  βέβαια από τη θέληση και γιατί όχι την έµπρακτη συµµετοχή των  

γονέων των µαθητών, οι οποίοι µέσω τέτοιων διαδικασιών µπορούν να γίνουν πολύτιµοι 

αρωγοί στην εκπλήρωση του οράµατος της παιδείας. 

Σήµερα παρά ποτέ που οι άνθρωποι λόγω της κρίσης αντιµετωπίζουν προβλήµατα είναι  

ανάγκη να στραφούν στις αξίες που πρεσβεύουν οι συνεταιρισµοί και για ένα ακόµα λόγο. Οι 

νέοι είναι το µέλλον της ανθρωπότητας. Αν λοιπόν και απ’ το  Σχολείο δηµιουργηθούν οι 

προϋποθέσεις,  ώστε να ξανααγαπήσουµε το συνάνθρωπο, να σκύψουµε στις ανάγκες του, να 

ανακαλύψουµε την αξία όλων των ….αλληλο… σύνθετων λέξεων,  τότε ο κόσµος µας µπορεί 

να επουλώσει τις πληγές του, µπορεί να διαµορφώσει µια νέα κοινωνική αντίληψη, µπορεί το 

Σχολείο να ξαναγίνει το ανοιχτό παράθυρο προς την κοινωνία. Ο µαθητής ύστερα από τέτοια 

εµπειρία, µεγαλώνοντας, θα θελήσει να συµµετάσχει σε εθελοντικές οργανώσεις, σε ΜΚΟ, 

να προσφέρει και να γίνει πολλαπλασιαστής των γνώσεων και των εµπειριών του, θα πάρει 

κίνητρα για ανάπτυξη στρατηγικών οργανωσιακής µάθησης και µηχανισµών συλλογικής 

ευθύνης (Βάθη, 2015). 

Σύµφωνα µε τον Ιωάννη Θεοδωρακόπουλο: « Η αγωγή ούτε µάταια και περιττή είναι 

ούτε µπορεί να πετύχει τα πάντα. Χρειάζεται επιµεληµένη αγωγή η οποία υλοποιείται µόνο 

εµπράγµατα, δηλαδή µε την άσκηση και την πράξη και όχι µε τη θεωρητική διδασκαλία». 

Και επιτυχηµένος είναι ο δάσκαλος εκείνος που πλάθει δηµιουργικούς ανθρώπους, δηλαδή 

ανθρώπους που χειρίζονται πράγµατα, ιδέες και ανθρώπους. 

Ανακεφαλαιωτικά, οι σχολικοί συνεταιρισµοί βοηθούν το σχολείο ν’ ανεβάσει τη 

µορφωτική στάθµη του λαού και να προετοιµάσει ελεύθερους πολίτες, ευαισθητοποιηµένους 

µε ηθική και ψυχική συγκρότηση, µε κοινωνικά ενδιαφέροντα που θα συντελέσουν στη 

διαµόρφωση ενός καλύτερου µέλλοντος. Πρόπλασµα και «µαγιά» υπάρχουν. ∆ιάθεση και 

πράξη χρειάζονται.   
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7   ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ                                            

7.1 Γενικά 

Η Κοινωνική Οικονοµία, όπως αναφέρθηκε στην παρούσα εργασία, βρίσκεται 

ανάµεσα στον ιδιωτικό και δηµόσιο τοµέα, έχει ονοµαστεί «Τρίτος Τοµέας» και εκφράζεται-

υλοποιείται µε τις κοινωνικές επιχειρήσεις. Οι στόχοι και οι επιδιώξεις αυτού του Τοµέα 

είναι κοινωνικοοικονοµικές. Καλύπτει προβλήµατα όπως η ανεργία, η καταστροφή του 

περιβάλλοντος ή ανάγκες ευπαθών οµάδων όπως τα παιδιά ή οι πρόσφυγες. 

Η Κοινωνική Οικονοµία βασίζεται σε αρχές, αξίες, νόµους και χρηµατοδοτικά 

εργαλεία τα οποία δε διαθέτουν οι δυο προαναφερθέντες τοµείς (δηµόσιος και ιδιωτικός). 

Το κύριο και χαρακτηριστικό τους στοιχείο είναι οι καινοτόµες ιδέες οι οποίες 

σχεδιάζονται και υλοποιούνται από νέους κυρίως ανθρώπους, αρίστους γνώστες της 

τεχνολογίας. Επίσης, το εργατικό δυναµικό των κοινωνικών Επιχειρήσεων µπορεί να είναι 

έµµισθο αλλά και εθελοντές. 

Το αποτέλεσµα τέτοιων κοινωνικών δράσεων και επιχειρήσεων είναι η τόνωση της 

τοπικής οικονοµίας και επιχειρηµατικότητας και κατ’ επέκταση της ευρύτερης κοινωνίας.  

7.2 Ειδικά 

Η Κοινωνική Οικονοµία και η Κοινωνική Επιχειρηµατικότητα στην Ευρώπη 

σηµείωσαν σηµαντική εξέλιξη, λόγω του ότι οι ρίζες τους βρίσκονται σε αυτή αλλά και η 

νοµοθεσία- θεσµικό πλαίσιο είναι ιδιαίτερα ευνοϊκό γι’ αυτές. Αντίθετα, στην Ελλάδα, 

προβλήµατα που έχουν να κάνουν µε τη νοµοθεσία, τη γραφειοκρατία, τη χρηµατοδότησή 

τους αλλά και µε τη νοοτροπία του Έλληνα για επιπόλαιο σχεδιασµό και για εύκολο και 

άµεσο κέρδος, λειτουργούν ανασταλτικά ως προς την αποδοτικότητα των Κοινωνικών 

Επιχειρήσεων. 

 Η οικονοµική κρίση των τελευταίων δέκα χρόνων που µαστίζει την Ελλάδα 

αποκάλυψε την απογύµνωση του κράτους από τις δηµόσιες υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας. 

Επιπλέον, ο παραδοσιακός εργασιακός χώρος (δηµόσιος και ιδιωτικός) στενεύει ολοένα και 

περισσότερο , αφού αρκετές συµβατικές επιχειρήσεις είτε υπολειτουργούν είτε 

χρησιµοποιούν εργαζόµενους-υποαπασχολούµενους είτε εργαζόµενους αδήλωτους, άρα 

ανασφάλιστους. Αυτά, λοιπόν, τα χρόνια έχουµε την «έκρηξη» της δηµιουργίας Κοινωνικών 

Επιχειρήσεων όλων των κατηγοριών, αφού πια η πολιτεία αδυνατεί.  

Σηµαντικό ανασταλτικό παράγοντα αποτελεί η έλλειψη, βέβαια, των απαραίτητων 

µηχανισµών χρηµατοδοτικής ενίσχυσης από το κράτος, µέσω επίσηµων προγραµµάτων 

κοινωνικής οικονοµίας όπως επίσης και  η έλλειψη εξειδικευµένου προσωπικού, αφού 

απαιτείται στους περισσότερους τοµείς εξειδικευµένη τεχνογνωσία. 

 Ένα αξιοσηµείωτο θετικό αποτέλεσµα των  κοινωνικών επιχειρήσεων είναι η 

δραστηριοποίηση και απασχόληση ατόµων ευπαθών οµάδων, οι οποίοι ζούσαν στο 

περιθώριο ή σε συνθήκες κοινωνικά απαράδεκτες. Μέσω αυτών των επιχειρήσεων, έχουν 

βελτιώσει τη θέση τους στην κοινωνία αφού παράγουν έργο και χρήµα, εξασφαλίζοντας και 

την οικονοµική αυτάρκειά τους.  

Όµως, τα άτοµα των προαναφερθεισών  ευπαθών οµάδων, δε διαθέτουν υψηλή 

εκπαιδευτική και επαγγελµατική κατάρτιση, µε αποτέλεσµα να υπάρχουν  χαµηλές αµοιβές 

και µέτριες συνθήκες εργασίας. Στην Κοινωνική Οικονοµία υπάρχει γενικά µια εικόνα 

ερασιτεχνισµού η οποία καταλήγει πολλές φορές σε προϊόντα και υπηρεσίες χαµηλής 

ποιότητας.  
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Καταγράφοντας την εξέλιξη και πορεία της Κοινωνικής Οικονοµίας από το τέλος του 

18
ου

 αιώνα ως τις µέρες µας, µπορούµε να επεκτείνουµε τα γενικά ή ειδικά συµπεράσµατα 

µας:. 

α) Το αρχικό ιδεαλιστικό µοντέλο Κοινωνικής Οικονοµίας υποχωρεί µετά το Β’ 

Παγκόσµιο πόλεµο και δίνει τη θέση του σε ανταγωνιστικούς συνεταιρισµούς οι οποίοι 

ενσωµατώνονται σιγά σιγά στην οικονοµία της αγοράς. 

β) Αµφισβητείται η δηµοκρατική διακυβέρνησή τους από πολλού, αφού στα 

διοικητικά συµβούλια δεν υπάρχει εκπροσώπηση ούτε µισθωτών ούτε επωφελούµενων από 

τις υπηρεσίες. 

γ) Τον 20
ο
 αιώνα δίνεται έµφαση στην αλληλέγγυα φύση της Κοινωνικής Οικονοµίας 

(αλληλέγγυα χρηµατοδότηση, αλληλέγγυα αποταµίευση) και γίνεται συνδυασµός 

εθελοντισµού και προσφορά αγαθών και υπηρεσιών από κοινωνικές επιχειρήσεις. Αυτή η 

αντίληψη αποτέλεσε αισιόδοξη οικονοµική άποψη µε κοινωνική και δηµοκρατική βάση και 

εναρµονίζεται µε µια νέα νοηµατοδότηση της ζωής. Είναι αυτή του διαφορετικού 

ανθρωπολογικού τύπου, του αυτόνοµου ανθρώπου σύµφωνα µε τον Κορνήλιο  Καστοριάδη. 

Προϋπόθεση, βέβαια, αυτής της αλλαγής είναι η αλλαγή στο φαντασιακό του σύγχρονου 

ανθρώπου. 

 δ) Η επικράτηση του νεοφιλελευθερισµού τα τελευταία χρόνια, ο «πόλεµος» των 

αγορών και η δυσκολία ενσωµάτωσης του θεσµικού πλαισίου της Κοινωνικής Οικονοµίας, 

ανέδειξαν το πόσο «αποτελεσµατικοί» είναι οι µηχανισµοί ρύθµισης αυτής.  

    ε) Καταληκτικά µπορούµε να αναφέρουµε ότι η εφαρµογή της Κοινωνικής / 

αλληλέγγυας οικονοµίας είναι συνδεδεµένη και µε άλλους παράγοντες, πολιτικούς, 

κοινωνικούς, ιδεολογικούς (Νικολόπουλος & Καπογιάννης, 2013,  σσ.  139-145). 

 

  



43 

8 Έ ΡΕΥΝΑ: «Νέοι και Κοινωνική επιχειρηµατικότητα» 

8.1 Μεθοδολογία Έρευνας 

8.1.1 Σκοποί έρευνας 

Επιλέξαµε να ασχοληθούµε παράλληλα µε δύο στατιστικά δείγµατα που αφορούν σε 

νέους:  

Συµφοιτητές µας στο τµήµα ∆ΕΜΕΣ και µαθητές της Γ’ Λυκείου υποψηφίους 

πανελλαδικών εξετάσεων 

Οι νέοι γνωρίζουν τον όρο κοινωνική επιχειρηµατικότητα; Ειδικά για τους συµφοιτητές 

µας τι ισχύει αφού και το ∆ΕΜΕΣ είναι συνυφασµένο µε τέτοιου είδους ανάπτυξη 

επιχειρηµατικότητας και µε βάση την εκπαίδευση και τις γνώσεις που παρέχει.. 

Το επάγγελµα των γονέων «παρακινεί» σε δράσεις κοινωνικής επιχειρηµατικότητας; 

Υπάρχει παράλληλη µε τις σπουδές επαγγελµατική ενασχόληση (παροδική ή όχι); 

Η φιλανθρωπία και η κοινωνική επιχειρηµατικότητα είναι έννοιες ταυτόσηµες, 

αντικρουόµενες, δυνατό να συµπλέουν; 

Αποκλείεται το κέρδος; 

Η κοινωνική επιχειρηµατικότητα καταπολεµά το µέγιστο θέµα της ανεργίας και 

αναδεικνύει «επιχειρηµατικά» µυαλά; 

Υπάρχουν επιχειρήσεις ανάλογες στον τόπο καταγωγής τους ή στον τόπο σπουδών 

τους; 

Οι µαθητές της Γ’ Λυκείου θα επέλεγαν στο µηχανογραφικό τους µια σχολή σχετική µε 

Κοινωνική Επιχειρηµατικότητα: 

Προσωπικά θα ήθελαν να ασχοληθούν – καινοτοµώντας ίσως- µε τον τοµέα αυτό; Και 

αν ναι µε ποιο παρακλάδι του; 

 

 

 

8.1.2 Αρχίζοντας… 

Το πρώτο µέρος για τη ανάλυση του θέµατος, αφορούσε δείγµα συµφοιτητών του 

τµήµατος ∆ΕΜΕΣ του ΤΕΙ ∆υτικής Ελλάδας και παράλληλα δείγµα µαθητών της Γ’ 

Λυκείου.  ∆ιαµορφώσαµε το ερωτηµατολόγιο  που παρατίθεται στο Παράρτηµα 2 και 

ζητήσαµε από τους συναδέλφους φοιτητές αλλά και τους µαθητές να συµπληρώσουν τις 

απαντήσεις τους, εφιστώντας την προσοχή τους στην απαίτηση για ειλικρινείς απαντήσεις…  

Το ερωτηµατολόγιο αποτελείται από: 

 α) έξι ερωτήσεις που αντιστοιχούν σε διατεταγµένες ή διαβαθµιζόµενες (ordinal) 

µεταβλητές, δηλαδή κατηγορικές µεταβλητές των οποίων οι κατηγορίες ορίζονται βάσει 

µιας σχέσης διάταξης που υφίσταται µεταξύ τους. Οι κατηγορίες αυτές αντιπροσωπεύονται 

µε τη σειρά απαντήσεων «Συµφωνώ απόλυτα», «Συµφωνώ λίγο», «Ούτε συµφωνώ, ούτε 

διαφωνώ», «∆ιαφωνώ λίγο»,  «∆ιαφωνώ απόλυτα», και.  
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β) δώδεκα ερωτήσεις που αντιστοιχούν σε ονοµαστικές µεταβλητές (nominal).  Οι 

ονοµαστικές µεταβλητές είναι κατηγορικές µεταβλητές, δηλαδή δεν αντιστοιχούν σε 

µετρήσιµα µεγέθη και  κατηγοριοποιούν τα στοιχεία ενός συνόλου σε οµάδες-κατηγορίες µε 

σαφή διάκριση µεταξύ τους και χωρίς κάποια σχέση διάταξης µεταξύ τους. Μπορεί να είναι 

αλφαριθµητικές µεταβλητές ή αριθµητικές των οποίων οι τιµές καθορίζουν διακεκριµένες 

κατηγορίες (1=ναι, 2=όχι) (Γναρδέλλης, 2003, σ. 22 - 23). 

Συγκεντρώσαµε 50 απαντηµένα ερωτηµατολόγια που προσπαθήσαµε να καλύψουν 

ένα τυχαίο δείγµα από συµφοιτητές στη ∆ΕΜΕΣ.   

Το δεύτερο ερωτηµατολόγιο απευθυνόταν σε µαθητές της Γ’ Λυκείου. Ήταν 

παρόµοιο, χωρίς ωστόσο τις  ερωτήσεις που αναφερόταν σε φοιτητές. Συγκεντρώσαµε 70  

απαντηµένα ερωτηµατολόγια που κάλυψαν ένα τυχαίο δείγµα µαθητών. Μαθητές από 

Γενικά Λύκεια της ευρύτερης περιοχής του Μεσολογγίου (55 µαθητές) αλλά και µαθητές 

από Γενικά Λύκεια της Αθήνας (15 µαθητές) 

 Τα αποτελέσµατα που προέκυψαν, µετά την επεξεργασία µε το στατιστικό λογισµικό 

SPSS, παρουσιάζονται στην  επόµενη ενότητα. 

  



45 

9 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΈΡΕΥΝΑΣ 

9.1 Πίνακες κατανοµής συχνοτήτων – Ραβδογράµµατα 

Στους πίνακες κατανοµής των συχνοτήτων εµφανίζεται η απόλυτη συχνότητα των 

τιµών της µεταβλητής (Frequency), η σχετική (%) συχνότητα (Percent), η σχετική (%) 

συχνότητα επί του συνόλου των έγκυρων τιµών της µεταβλητής (Valid Percent) και η 

αθροιστική σχετική συχνότητα (Cumulative Percent). Στα ραβδογράµµατα, στον κατακόρυφο 

άξονα, τοποθετήθηκε η σχετική συχνότητα των τιµών των απαντήσεων. 

 

1α. ΦΥΛΟ ΦΟΙΤΗΤΗ 

 

Πίνακας κατανοµής συχνοτήτων 1 

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ΑΓΟΡΙ 31 62,0 62,0 62,0 

ΚΟΡΙΤΣΙ 19 38,0 38,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 

Ραβδόγραµµα 1 

 
Το 62% των συµµετεχόντων στην έρευνα φοιτητών  είναι αγόρια και το υπόλοιπο 

38% είναι κορίτσια. 
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1β. ΦΥΛΟ ΜΑΘΗΤΗ 

 

Πίνακας κατανοµής συχνοτήτων 2 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ΑΓΟΡΙ 24 34,3 34,8 34,8 

ΚΟΡΙΤΣΙ 45 64,3 65,2 100,0 

Total 69 98,6 100,0  

Missing System 1 1,4   

Total 70 100,0   

 

Ραβδόγραµµα 2 

 
 

Το 65% των συµµετεχόντων στην έρευνα µαθητών  είναι κορίτσια και το υπόλοιπο 

35% είναι αγόρια.  
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2α. ΤΥΠΙΚΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΦΟΙΤΗΤΗ 
 

Πίνακας κατανοµής συχνοτήτων 3 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Α 15 30,0 30,6 30,6 

Γ 11 22,0 22,4 53,1 

∆ 1 2,0 2,0 55,1 

Ε 14 28,0 28,6 83,7 

ΣΤ 1 2,0 2,0 85,7 

Ζ 3 6,0 6,1 91,8 

ΑΛΛΟ 4 8,0 8,2 100,0 

Total 49 98,0 100,0  
Missing System 1 2,0   
Total 50 100,0   

 

Ραβδόγραµµα 3 

 

 

Οι περισσότεροι συµµετέχοντες φοιτητές στην έρευνα είναι στο Α’ και Ε’ εξάµηνο 

σπουδών. 
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2α. ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΗ 

 

Πίνακας κατανοµής συχνοτήτων 4 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Α 1 1,4 1,4 1,4 

Β 2 2,9 2,9 4,3 

Γ 67 95,7 95,7 100,0 

Total 70 100,0 100,0  

 

Ραβδόγραµµα 4 

 
Η συντριπτική πλειονότητα των συµµετεχόντων µαθητών φοιτά στην Γ’ τάξη. 
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3. ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

Πίνακας κατανοµής συχνοτήτων 5 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ΑΓΚΙΣΤΡΙ 1 2,0 2,4 2,4 

ΑΓΡΙΝΙΟ 3 6,0 7,3 9,8 

ΑΘΗΝΑ 5 10,0 12,2 22,0 

ΑΙΓΙΟ 1 2,0 2,4 24,4 

ΑΛΒΑΝΙΑ 1 2,0 2,4 26,8 

ΕΛΛΑ∆Α 4 8,0 9,8 36,6 

ΚΑΤΟΧΗ 1 2,0 2,4 39,0 

ΜΕΓΑΡΑ 1 2,0 2,4 41,5 

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 4 8,0 9,8 51,2 

ΜΥΤΙΛΗΝΗ 1 2,0 2,4 53,7 

ΝΑΥΠΛΙΟ 1 2,0 2,4 56,1 

ΠΑΛΑΙΡΟΣ 1 2,0 2,4 58,5 

ΠΑΤΡΑ 11 22,0 26,8 85,4 

ΠΥΡΓΟΣ 1 2,0 2,4 87,8 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 2 4,0 4,9 92,7 

ΤΗΝΟΣ 1 2,0 2,4 95,1 

ΧΑΛΚΙ∆Α 2 4,0 4,9 100,0 

Total 41 82,0 100,0  
Missing   9 18,0   
Total 50 100,0   

 

Ραβδόγραµµα 5 

 
Οι περισσότεροι συµµετέχοντες στην έρευνα είναι από την Πάτρα. 
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4α. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΑΤΕΡΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
 

Πίνακας κατανοµής συχνοτήτων 6 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid ΑΓΡΟΤΗΣ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΣ 5 10,0 10,0 10,0 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ 

10 20,0 20,0 30,0 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 1 2,0 2,0 32,0 

∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 9 18,0 18,0 50,0 

Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 12 24,0 24,0 74,0 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ 6 12,0 12,0 86,0 

ΑΝΕΡΓΟΣ 4 8,0 8,0 94,0 

ΤΙΠΟΤΕ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ 3 6,0 6,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 

Ραβδόγραµµα 6 
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Η επαγγελµατική ενασχόληση του πατέρα των περισσότερων συµµετεχόντων 

φοιτητών στην έρευνα είναι Ιδιωτικός υπάλληλος, ∆ηµόσιος υπάλληλος, Ελεύθερος 

επαγγελµατίας. 

4β. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 

 

Πίνακας κατανοµής συχνοτήτων 7 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΑΓΡΟΤΗΣ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΣ 13 18,6 18,6 18,6 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ 

16 22,9 22,9 41,4 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 3 4,3 4,3 45,7 

∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 26 37,1 37,1 82,9 

Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 10 14,3 14,3 97,1 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ 2 2,9 2,9 100,0 

Total 70 100,0 100,0  

 

Ραβδόγραµµα 7 
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Η επαγγελµατική ενασχόληση του πατέρα των περισσότερων συµµετεχόντων 

µαθητών στην έρευνα είναι ∆ηµόσιος υπάλληλος, Ελεύθερος επαγγελµατίας, Αγρότης – 

Κτηνοτρόφος. 

 

 

5α . ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΗΤΕΡΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
 

Πίνακας κατανοµής συχνοτήτων 8 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid ΑΓΡΟΤΗΣ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΣ 3 6,0 6,8 6,8 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ 

2 4,0 4,5 11,4 

∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 11 22,0 25,0 36,4 

Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 7 14,0 15,9 52,3 

ΟΙΚΙΑΚΑ 12 24,0 27,3 79,5 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ 4 8,0 9,1 88,6 

ΑΝΕΡΓΟΣ 3 6,0 6,8 95,5 

ΤΙΠΟΤΕ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ 2 4,0 4,5 100,0 

Total 44 88,0 100,0  
Missing System 6 12,0   
Total 50 100,0   

 

Ραβδόγραµµα 8 
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Η επαγγελµατική ενασχόληση της µητέρας των περισσότερων συµµετεχόντων 

φοιτητών στην έρευνα είναι Οικιακά, ∆ηµόσιος υπάλληλος, Ιδιωτικός υπάλληλος. 

 

 

5β . ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΗΤΕΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 
 

Πίνακας κατανοµής συχνοτήτων 9 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΑΓΡΟΤΗΣ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΣ 8 11,4 11,6 11,6 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ 

6 8,6 8,7 20,3 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 1 1,4 1,4 21,7 

∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 14 20,0 20,3 42,0 

Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 9 12,9 13,0 55,1 

ΟΙΚΙΑΚΑ 25 35,7 36,2 91,3 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ 3 4,3 4,3 95,7 

ΑΝΕΡΓΟΣ 3 4,3 4,3 100,0 

Total 69 98,6 100,0  

Missing System 1 1,4   

Total 70 100,0 
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Ραβδόγραµµα 9 

 

Η επαγγελµατική ενασχόληση της µητέρας των περισσότερων συµµετεχόντων 

µαθητών στην έρευνα είναι Οικιακά, ∆ηµόσιος υπάλληλος, Αγρότης - Κτηνοτρόφος.  

 

 

6 . ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ 

 

Πίνακας κατανοµής συχνοτήτων 10 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ΝΑΙ 19 38,0 38,0 38,0 

ΟΧΙ 31 62,0 62,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  
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Ραβδόγραµµα 10 

 
Οι περισσότεροι συµµετέχοντες στην έρευνα δεν εργάζονται. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 

 

7. ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΗ 

Πίνακας κατανοµής συχνοτήτων 11 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ ΜΠΑΡΙΣΤΑΣ 10 20,0 52,6 52,6 

ΠΩΛΗΤΗΣ 1 2,0 5,3 57,9 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 2 4,0 10,5 68,4 

∆ΙΑΝΟΜΗ ΦΑΓΗΤΟΥ, 
∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ 

1 2,0 5,3 73,7 

ΤΕΧΝΙΤΡΙΑ ΝΥΧΙΩΝ 1 2,0 5,3 78,9 

ΦΩΤΙΣΤΗΣ 1 2,0 5,3 84,2 

∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 3 6,0 15,8 100,0 

Total 19 38,0 100,0  
Missing System 31 62,0   
Total 50 100,0   

 

Ραβδόγραµµα 11 

 
 

Παραπάνω από τους µισούς φοιτητές που εργάζονται απασχολούνται ως σερβιτόροι, 

µπαρίστες. 
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8α. ΠΩΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ 

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΣΑΣ; (Φοιτητές) 
 

Πίνακας κατανοµής συχνοτήτων 12 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid ΑΓΓΕΛΙΕΣ 8 16,0 17,4 17,4 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 

7 14,0 15,2 32,6 

ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΜΕ 
ΣΥΝΑ∆ΕΛΦΟΥΣ 

7 14,0 15,2 47,8 

ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΜΕ 
ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 

3 6,0 6,5 54,3 

ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΤΕΙ 1 2,0 2,2 56,5 

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 19 38,0 41,3 97,8 

ΤΙΠΟΤΕ ΑΠΌ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ 1 2,0 2,2 100,0 

Total 46 92,0 100,0  
Missing System 4 8,0   
Total 50 100,0   

Ραβδόγραµµα 12 

 
Οι περισσότεροι φοιτητές ενηµερώνονται από το ∆ιαδίκτυο για την επαγγελµατική 

ζήτηση της ειδικότητας τους. Ένας µόνο φοιτητής ανάφερε το Γραφείο ∆ιασύνδεσης ΤΕΙ.  
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8β. ΠΩΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ 

ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΕΙΣΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΝΕ ΣΕ ΛΙΓΟΥΣ ΜΗΝΕΣ; 

(Μαθητές) 
 

Πίνακας κατανοµής συχνοτήτων 13 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 15 21,4 21,4 21,4 

ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΓΟΝΕΙΣ 16 22,9 22,9 44,3 

ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΜΕ 

ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ 

3 4,3 4,3 48,6 

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 23 32,9 32,9 81,4 

ΤΙΠΟΤΕ ΑΠΌ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ 2 2,9 2,9 84,3 

ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ 11 15,7 15,7 100,0 

Total 70 100,0 100,0 
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Ραβδόγραµµα 13 

 
 

Οι περισσότεροι µαθητές ενηµερώνονται από το ∆ιαδίκτυο καθώς και  από 

συζητήσεις µε καθηγητές και γονείς  για την επαγγελµατική ζήτηση της επιλογής σπουδών 

που σκέφτονται να κάνουν. Κανένας µαθητής δεν ανάφερε το ΚΕΣΥΠ. ( Κέντρο 

Συµβουλευτικής και Προσανατολισµού). Η δοµή των  ΚΕΣΥΠ έχει πλέον καταργηθεί και  

άρχισε να λειτουργεί  η νέα δοµή «Κέντρο Εκπαιδευτικής και Συµβουλευτικής Υποστήριξης» 

(ΚΕΣΥ).  

 

 

9α.ΕΧΕΤΕ ΑΚΟΥΣΕΙ ΤΟΝ ΟΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ;(φοιτητές) 
 

Πίνακας κατανοµής συχνοτήτων 14 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ΝΑΙ 31 62,0 64,6 64,6 

ΟΧΙ 17 34,0 35,4 100,0 

Total 48 96,0 100,0  
Missing System 2 4,0   
Total 50 100,0   
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Ραβδόγραµµα 14 

 
 

Οι περισσότεροι φοιτητές έχουν ακούσει τον όρο Κοινωνική Επιχειρηµατικότητα. 

 

 

9β.ΕΧΕΤΕ ΑΚΟΥΣΕΙ ΤΟΝ ΟΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ; 

(µαθητές) 
 

Πίνακας κατανοµής συχνοτήτων 15 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ΝΑΙ 40 57,1 59,7 59,7 

ΟΧΙ 27 38,6 40,3 100,0 

Total 67 95,7 100,0  

Missing System 3 4,3   

Total 70 100,0   
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Ραβδόγραµµα 15 

 

 

Οι περισσότεροι µαθητές έχουν ακούσει τον όρο Κοινωνική Επιχειρηµατικότητα. 

 

 

 

10α.Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΝΑΙ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ 

(φοιτητές) 
 

Πίνακας κατανοµής συχνοτήτων 16 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 11 22,0 22,9 22,9 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΛΙΓΟ 3 6,0 6,3 29,2 

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ ΟΥΤΕ 
∆ΙΑΦΩΝΩ 

16 32,0 33,3 62,5 

∆ΙΑΦΩΝΩ ΛΙΓΟ 11 22,0 22,9 85,4 

∆ΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 7 14,0 14,6 100,0 

Total 48 96,0 100,0  
Missing System 2 4,0   
Total 50 100,0   
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Ραβδόγραµµα 16 

 
 

Το 33,3 %  του δείγµατος των φοιτητών της έρευνας ούτε συµφωνεί ούτε διαφωνεί. 

Το 29% του δείγµατος συµφωνεί (οι περισσότεροι απόλυτα) και το υπόλοιπο 38% διαφωνεί 

(οι περισσότεροι λίγο).  

 

 

10β. Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΝΑΙ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ 

(µαθητές) 
 

Πίνακας κατανοµής συχνοτήτων 17 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 17 24,3 25,0 25,0 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΛΙΓΟ 16 22,9 23,5 48,5 

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ ΟΥΤΕ 

∆ΙΑΦΩΝΩ 

25 35,7 36,8 85,3 

∆ΙΑΦΩΝΩ ΛΙΓΟ 6 8,6 8,8 94,1 

∆ΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 4 5,7 5,9 100,0 
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Total 68 97,1 100,0  

Missing System 2 2,9   

Total 70 100,0   

Ραβδόγραµµα 17 

 
 

Το 37 %  του δείγµατος των µαθητών της έρευνας ούτε συµφωνεί ούτε διαφωνεί. Το 

48% του δείγµατος συµφωνεί (οι περισσότεροι απόλυτα) και το υπόλοιπο 15% διαφωνεί (οι 

περισσότεροι λίγο).  

 

 

11α. Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΤΗΝ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (φοιτητές) 
 

Πίνακας κατανοµής συχνοτήτων 18 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 13 26,0 27,1 27,1 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΛΙΓΟ 20 40,0 41,7 68,8 

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ ΟΥΤΕ 
∆ΙΑΦΩΝΩ 

11 22,0 22,9 91,7 

∆ΙΑΦΩΝΩ ΛΙΓΟ 2 4,0 4,2 95,8 

∆ΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 2 4,0 4,2 100,0 

Total 48 96,0 100,0  
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Missing System 2 4,0   
Total 50 100,0   

Ραβδόγραµµα 18 

 
 

Οι περισσότεροι συµµετέχοντες στην έρευνα φοιτητές (69%)  συµφωνούν ότι η ΚΕ 

συµβάλλει στην εκπαίδευση- κατάρτιση. 

 

 

 

11β. Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΤΗΝ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (µαθητές) 
 

Πίνακας κατανοµής συχνοτήτων 19 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 8 11,4 11,6 11,6 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΛΙΓΟ 40 57,1 58,0 69,6 
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ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ ΟΥΤΕ 

∆ΙΑΦΩΝΩ 

16 22,9 23,2 92,8 

∆ΙΑΦΩΝΩ ΛΙΓΟ 5 7,1 7,2 100,0 

Total 69 98,6 100,0  

Missing System 1 1,4   

Total 70 100,0   

Ραβδόγραµµα 19 

 
 

Οι περισσότεροι συµµετέχοντες στην έρευνα µαθητές (71%)  συµφωνούν ότι η ΚΕ 

συµβάλλει στην εκπαίδευση- κατάρτιση. 

12α. Η ΚΕ ∆ΕΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΑ ΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ (φοιτητές) 

 

Πίνακας κατανοµής συχνοτήτων 20 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 3 6,0 6,1 6,1 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΛΙΓΟ 9 18,0 18,4 24,5 

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ ΟΥΤΕ 
∆ΙΑΦΩΝΩ 

16 32,0 32,7 57,1 

∆ΙΑΦΩΝΩ ΛΙΓΟ 16 32,0 32,7 89,8 

∆ΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 5 10,0 10,2 100,0 
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Total 49 98,0 100,0  
Missing System 1 2,0   
Total 50 100,0   

Ραβδόγραµµα 20 

 
Οι περισσότεροι διαφωνούν µε το ότι η Κοινωνική Επιχειρηµατικότητα δεν 

καταπολεµά την ανεργία, ενώ ιδιαίτερα υψηλό είναι το ποσοστό όσων ούτε συµφωνούν ούτε 

διαφωνούν. 

 

 

 

 

 

12β. Η ΚΕ ∆ΕΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΑ ΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ (µαθητές) 
 

Πίνακας κατανοµής συχνοτήτων 21 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 1 1,4 1,5 1,5 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΛΙΓΟ 14 20,0 20,9 22,4 

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ ΟΥΤΕ 

∆ΙΑΦΩΝΩ 

24 34,3 35,8 58,2 



67 

∆ΙΑΦΩΝΩ ΛΙΓΟ 22 31,4 32,8 91,0 

∆ΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 6 8,6 9,0 100,0 

Total 67 95,7 100,0  

Missing System 3 4,3   

Total 70 100,0   

 

Ραβδόγραµµα 21 

 

 

Ίδια σχεδόν εικόνα και στις απαντήσεις του δείγµατος των µαθητών. Οι περισσότεροι 

διαφωνούν µε το ότι η Κοινωνική Επιχειρηµατικότητα δεν καταπολεµά την ανεργία, ενώ 

ιδιαίτερα υψηλό είναι το ποσοστό όσων ούτε συµφωνούν ούτε διαφωνούν. 

 

 

 

 

 

13α. Η ΚΕ ΤΟΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ(φοιτητές) 
 

 

Πίνακας κατανοµής συχνοτήτων 22 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 13 26,0 26,5 26,5 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΛΙΓΟ 19 38,0 38,8 65,3 

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ ΟΥΤΕ 
∆ΙΑΦΩΝΩ 

12 24,0 24,5 89,8 

∆ΙΑΦΩΝΩ ΛΙΓΟ 3 6,0 6,1 95,9 



68 

∆ΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 2 4,0 4,1 100,0 

Total 49 98,0 100,0  
Missing System 1 2,0   
Total 50 100,0   

Ραβδόγραµµα 22 

 
 

Οι περισσότεροι συµµετέχοντες στην έρευνα φοιτητές συµφωνούν (65,3%) ότι η 

Κοινωνική Επιχειρηµατικότητα τονώνει την Οικονοµία. 

 

13β. Η ΚΕ ΤΟΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (µαθητές) 
 

Πίνακας κατανοµής συχνοτήτων 23 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 15 21,4 22,1 22,1 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΛΙΓΟ 37 52,9 54,4 76,5 
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ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ ΟΥΤΕ 

∆ΙΑΦΩΝΩ 

13 18,6 19,1 95,6 

∆ΙΑΦΩΝΩ ΛΙΓΟ 3 4,3 4,4 100,0 

Total 68 97,1 100,0  

Missing System 2 2,9   

Total 70 100,0   

 

Ραβδόγραµµα 23 

 
 

Οι περισσότεροι συµµετέχοντες στην έρευνα µαθητές συµφωνούν (77%) ότι η 

Κοινωνική Επιχειρηµατικότητα τονώνει την Οικονοµία. 

 

14α. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  ΠΟΥ ΞΕΡΩ (φοιτητές) 
 

Πίνακας κατανοµής συχνοτήτων 24 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ, ΣΟΥΠΕΡ 
ΜΑΡΚΕΤ 

1 2,0 8,3 8,3 

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΒΟΝΙΤΣΑΣ 

1 2,0 8,3 16,7 
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ΕΠΙΧΕΙΡΩΝ, ΑΚΡΟΒΑΤΗΣ 1 2,0 8,3 25,0 

Ι∆ΡΥΣΗ  ΚΟΙΝ.ΣΕΠ., ΚΕΝΤΡΑ 
∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣ 

1 2,0 8,3 33,3 

ΚΟΙΝΣΕΠ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ 

1 2,0 8,3 41,7 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ, 
ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ 

1 2,0 8,3 50,0 

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ: ΑΛΑΤΙ ΨΑΡΙΑ 1 2,0 8,3 58,3 

ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ 1 2,0 8,3 66,7 

ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ, 
ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ 

1 2,0 8,3 75,0 

ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΝ∆ΥΜΑΤΩΝ, 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ 

1 2,0 8,3 83,3 

ΣΥΛΛΟΓΗ ΡΟΥΧΩΝ 1 2,0 8,3 91,7 

Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ, 
ΓΕΩΠΟΝΟΣ 

1 2,0 8,3 100,0 

Total 12 24,0 100,0  
Missing   38 76,0   
Total 50 100,0 
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Ραβδόγραµµα 24 

 
Οι περισσότεροι φοιτητές δεν γνώριζαν κάποια κοινωνική επιχείρηση (76%). 
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14β. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  ΠΟΥ ΞΕΡΩ (µαθητές) 
 

 

Πίνακας κατανοµής συχνοτήτων 25 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid GREEN PEACE 1 1,4 2,2 2,2 

KEΠ 1 1,4 2,2 4,4 

UNICEF, ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ 

ΠΑΙ∆ΙΟΥ 

1 1,4 2,2 6,7 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 1 1,4 2,2 8,9 

ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ 1 1,4 2,2 11,1 

ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ, 

ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙ∆ΙΟΥ 

1 1,4 2,2 13,3 

ΓΙΑΤΡΟΙ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ 1 1,4 2,2 15,6 

ΓΙΑΤΡΟΙ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ, 

ΑΡΤΟΠΟΙΗΤΕΣ 

1 1,4 2,2 17,8 

ΓΙΑΤΡΟΙ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ, 

ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙ∆ΙΟΥ 

2 2,9 4,4 22,2 

ΕΛΠΙ∆Α, ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ 

ΠΑΙ∆ΙΟΥ 

1 1,4 2,2 24,4 

Ι∆ΡΥΜΑ "ΠΑΝΑΓΙΑ 

ΕΛΕΟΥΣΑ" 

1 1,4 2,2 26,7 

Ι∆ΡΥΜΑ "ΠΑΝΑΓΙΑ 

ΕΛΕΟΥΣΑ", ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ 

ΤΟΥ ΠΑΙ∆ΙΟΥ 

1 1,4 2,2 28,9 

ΚΑΦΕΤΕΡΙΕΣ, ΜΑΓΑΖΙΑ 1 1,4 2,2 31,1 

ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ 

ΚΟΣΜΟΥ,ΠΑΙ∆ΙΚΑ ΧΩΡΙΑ 

SOS 

1 1,4 2,2 33,3 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ, 

UNICEF 

1 1,4 2,2 35,6 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ 1 1,4 2,2 37,8 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ, 

ΗΛΙΑΧΤΙ∆Α 

1 1,4 2,2 40,0 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ, 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ 

3 4,3 6,7 46,7 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ, 

ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙ∆ΙΟΥ 

2 2,9 4,4 51,1 

ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ, ΓΙΑΤΡΟΙ 

ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 

1 1,4 2,2 53,3 
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ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΑ 1 1,4 2,2 55,6 

ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ, 

ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ 

1 1,4 2,2 57,8 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙ∆Ι, 

UNICEF 

1 1,4 2,2 60,0 

ΤΟΕΒ, ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 

1 1,4 2,2 62,2 

ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΠΑΙ∆ΙΟΥ 1 1,4 2,2 64,4 

ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙ∆ΙΟΥ 1 1,4 2,2 66,7 

ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙ∆ΙΟΥ , 

MAKE A WISH 

1 1,4 2,2 68,9 

ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙ∆ΙΟΥ, 

ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 

1 1,4 2,2 71,1 

ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙ∆ΙΟΥ, 

ΓΙΑΤΡΟΙ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ 

7 10,0 15,6 86,7 

ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙ∆ΙΟΥ, 

ΗΛΙΑΚΤΙ∆Α 

1 1,4 2,2 88,9 

ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙ∆ΙΟΥ, 

ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 

1 1,4 2,2 91,1 

ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙ∆ΙΟΥ, 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ 

4 5,7 8,9 100,0 

Total 45 64,3 100,0  

Missing -1 25 35,7   

Total 70 100,0   
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Ραβδόγραµµα 25 

 
Στο δείγµα των συµµετεχόντων µαθητών οι περισσότεροι  γνώριζαν κάποια κοινωνική 

επιχείρηση (64,3%).  
 
 

15α.Η ΚΕ ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΞΥΝΟΙΑ ΤΟΥ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ (φοιτητές) 
 

Πίνακας κατανοµής συχνοτήτων 26 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 15 30,0 31,3 31,3 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΛΙΓΟ 16 32,0 33,3 64,6 

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ ΟΥΤΕ 
∆ΙΑΦΩΝΩ 

13 26,0 27,1 91,7 

∆ΙΑΦΩΝΩ ΛΙΓΟ 1 2,0 2,1 93,8 

∆ΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 3 6,0 6,3 100,0 

Total 48 96,0 100,0  
Missing System 2 4,0   
Total 50 100,0   
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Ραβδόγραµµα 26 

 
 

Οι περισσότεροι συµµετέχοντες στην έρευνα φοιτητές συµφωνούν (65%) ότι η 

Κοινωνική Επιχειρηµατικότητα στηρίζεται στην ευρηµατικότητα και οξύνοια του 

επιχειρηµατία. 
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15β .Η ΚΕ ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΞΥΝΟΙΑ ΤΟΥ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ (µαθητές) 
 

 

 

Πίνακας κατανοµής συχνοτήτων 27 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 31 44,3 47,0 47,0 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΛΙΓΟ 17 24,3 25,8 72,7 

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ ΟΥΤΕ 

∆ΙΑΦΩΝΩ 

14 20,0 21,2 93,9 

∆ΙΑΦΩΝΩ ΛΙΓΟ 4 5,7 6,1 100,0 

Total 66 94,3 100,0  

Missing System 4 5,7   

Total 70 100,0   

 

Ραβδόγραµµα 27 
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Περισσότεροι είναι οι µαθητές που συµµετέχουν στην έρευνα από τους αντίστοιχους 

φοιτητές που συµφωνούν (74%) ότι η Κοινωνική Επιχειρηµατικότητα στηρίζεται στην 

ευρηµατικότητα και οξύνοια του επιχειρηµατία. Ένα ποσοστό 47% συµφωνεί απόλυτα. 

 

 

16α. Η ΚΕ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ (φοιτητές) 
 

Πίνακας κατανοµής συχνοτήτων 28 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 14 28,0 29,8 29,8 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΛΙΓΟ 20 40,0 42,6 72,3 

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ ΟΥΤΕ 
∆ΙΑΦΩΝΩ 

6 12,0 12,8 85,1 

∆ΙΑΦΩΝΩ ΛΙΓΟ 4 8,0 8,5 93,6 

∆ΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 3 6,0 6,4 100,0 

Total 47 94,0 100,0  
Missing System 3 6,0   
Total 50 100,0   
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Ραβδόγραµµα 28 

 
 

Οι περισσότεροι συµµετέχοντες στην έρευνα φοιτητές συµφωνούν (73%) ότι η 

Κοινωνική Επιχειρηµατικότητα συµβάλλει στην Κοινωνική Αλλαγή. 

 

 

16α. Η ΚΕ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ (µαθητές) 
 

Πίνακας κατανοµής συχνοτήτων 29 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 26 37,1 39,4 39,4 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΛΙΓΟ 30 42,9 45,5 84,8 

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ ΟΥΤΕ 

∆ΙΑΦΩΝΩ 

10 14,3 15,2 100,0 

Total 66 94,3 100,0  

Missing System 4 5,7   

Total 70 100,0   
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Ραβδόγραµµα 29 

 
 

Περισσότεροι , από τους αντίστοιχους φοιτητές, συµµετέχοντες στην έρευνα µαθητές 

(85%) πιστεύουν ότι η Κοινωνική Επιχειρηµατικότητα συµβάλλει στην Κοινωνική Αλλαγή. 

 

 
17α. ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΑΤΕ ΣΕ ΚΕ (φοιτητές) 

 

Πίνακας κατανοµής συχνοτήτων 30 

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ΝΑΙ 38 76,0 76,0 76,0 

ΟΧΙ 12 24,0 24,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  
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Ραβδόγραµµα 30 

 

Τα 3/4 των συµµετεχόντων στην έρευνα φοιτητών θα συµµετείχαν σε ΚΕ. 

 

 

17β. ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΑΤΕ ΣΕ ΚΕ (µαθητές) 

 

Πίνακας κατανοµής συχνοτήτων 31 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ΝΑΙ 56 80,0 87,5 87,5 

ΟΧΙ 8 11,4 12,5 100,0 

Total 64 91,4 100,0  

Missing System 6 8,6   

Total 70 100,0   
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Ραβδόγραµµα 31 

 

 

           Το 88% των µαθητών θα συµµετείχε σε κάλεσµα κοινωνικής επιχειρηµατικότητας . 

 

 

17γ. ΣΚΕΦΤΟΣΑΣΤΕ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΣΧΟΛΗ ΜΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΚΟ; 

 

Πίνακας κατανοµής συχνοτήτων 32 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ΝΑΙ 14 20,0 20,3 20,3 

ΟΧΙ 55 78,6 79,7 100,0 

Total 69 98,6 100,0  

Missing System 1 1,4   

Total 70 100,0   

 

 



82 

Ραβδόγραµµα 32 

 
 Μια συντριπτική πλειονότητα των µαθητών δεν θα επέλεγαν  σχολή σχετική µε  

κοινωνική επιχειρηµατικότητα – οικονοµία. 

 

 

18α .ΠΟΙΟΝ ΤΟΜΕΑ ΚΕ ΘΑ ΕΠΙΛΕΓΑΤΕ (φοιτητές) 
 

Πίνακας κατανοµής συχνοτήτων 33 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid ΓΥΝΑΙΚΕΣ 15 30,0 32,6 32,6 

ΑΝΕΡΓΟΙ 13 26,0 28,3 60,9 

ΕΘΙΣΜΕΝΟΙ ΣΕ ΟΥΣΙΕΣ 1 2,0 2,2 63,0 

ΠΡΩΗΝ ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΟΙ 3 6,0 6,5 69,6 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ 5 10,0 10,9 80,4 

ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΕΣ 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ (ΑΜΕΑ) 

2 4,0 4,3 84,8 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 3 6,0 6,5 91,3 

ΥΓΕΙΑ 2 4,0 4,3 95,7 

ΤΙΠΟΤΕ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ 2 4,0 4,3 100,0 

Total 46 92,0 100,0  
Missing System 4 8,0   
Total 50 100,0   



83 

Ραβδόγραµµα 33 

 
 

Οι περισσότεροι φοιτητές θα επέλεγαν γυναίκες, άνεργους και µετανάστες. 
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18β. ΠΟΙΟΝ ΤΟΜΕΑ ΚΕ ΘΑ ΕΠΙΛΕΓΑΤΕ (µαθητές) 

 

Πίνακας κατανοµής συχνοτήτων 34 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΓΥΝΑΙΚΕΣ 10 14,3 15,2 15,2 

ΑΝΕΡΓΟΙ 9 12,9 13,6 28,8 

ΕΘΙΣΜΕΝΟΙ ΣΕ ΟΥΣΙΕΣ 7 10,0 10,6 39,4 

ΠΡΩΗΝ ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΟΙ 4 5,7 6,1 45,5 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ 4 5,7 6,1 51,5 

ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΕΣ 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ (ΑΜΕΑ) 

9 12,9 13,6 65,2 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 6 8,6 9,1 74,2 

ΥΓΕΙΑ 8 11,4 12,1 86,4 

ΕΜΠΟΛΕΜΕΣ ΧΩΡΕΣ 5 7,1 7,6 93,9 

ΤΙΠΟΤΕ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ 1 1,4 1,5 95,5 

ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ 3 4,3 4,5 100,0 

Total 66 94,3 100,0  

Missing System 4 5,7   

Total 70 100,0   
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Ραβδόγραµµα 34 

 
 

Οι περισσότεροι µαθητές  θα επέλεγαν ως τοµέα κοινωνικής οικονοµίας γυναίκες, 

άνεργους, άτοµα µε ειδικές ικανότητες (ΑΜΕΑ) και περιβάλλον. 
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9.2 Πίνακες συνάφειας (Crosstabs), Έλεγχος χ2
 (Pearson Chi-square) – 

Συντελεστής Cohen’s Kappa 

 

Επιχειρήσαµε, µε χρήση του στατιστικού λογισµικού SPSS και της διαδικασίας 

Crosstabs να παράγουµε πίνακες συχνοτήτων (πίνακες συνάφειας). Οι πίνακες συνάφειας  

περικλείουν  τις συχνότητες που προκύπτουν από όλους τους δυνατούς συνδυασµούς  των 

κατηγοριών δύο κατηγορικών ή διατεταγµένων µεταβλητών που ταξινοµούνται διαξονικά. Οι 

γραµµές και οι στήλες ενός πίνακα συνάφειας αποτελούνται από τις κατηγορίες των δύο 

µεταβλητών. 

Η δηµιουργία ενός πίνακα συνάφειας µας δίνει τη δυνατότητα να καταγράψουµε 

εύκολα συχνότητες και ποσοστά των εξεταζόµενων µεταβλητών και να εκτιµήσουµε τη 

σχέση που µπορεί να έχουν µεταξύ τους οι µεταβλητές . 

Υπάρχει, ωστόσο, ένα σοβαρό µειονέκτηµα. ∆εν µπορεί να χρησιµοποιηθεί ένας 

πίνακας συνάφειας επαγωγικά. ∆εν µπορούµε να εκτιµήσουµε αν η σχέση που καταγράφεται 

από τις παρατηρήσεις του δείγµατος αφορά και όλον τον πληθυσµό από τον οποίο πήραµε το 

δείγµα. 

Έτσι λοιπόν, ταυτόχρονα εκτελέσαµε τον έλεγχο χ
2
 (Pearson Chi-square) που αποτελεί 

µια επαγωγική διαδικασία η οποία διερευνά τη σχέση δύο κατηγορικών µεταβλητών, σε 

κάποιες µεταβλητές της έρευνας. Να ελεγχθεί δηλαδή ότι οι δύο µεταβλητές είναι 

ανεξάρτητες µεταξύ τους (δεν επιδρά η µία στην άλλη) (Γναρδέλλης, 2006, σ. 369 - 376). 

 Μηδενική υπόθεση H0: δεν υπάρχει συσχέτιση µεταξύ των µεταβλητών Α & Β (Α & 

Β ανεξάρτητες) και υπόθεση H1: Υπάρχει συσχέτιση µεταξύ των µεταβλητών Α & Β (Α & Β 

δεν είναι ανεξάρτητες). 

Βασικές παραδοχές για την εφαρµογή του ελέγχου χ
2 

 είναι το µέγεθος του δείγµατος 

που εξετάζουµε να είναι µικρότερο από το µέγεθος του πληθυσµού, να είναι 

αντιπροσωπευτικό του πληθυσµού, η απάντηση κάποιου να µην επηρεάζεται από τις 

απαντήσεις των άλλων (ανεξαρτησία παρατηρήσεων). 

Αν η πιθανότητα, που στην έξοδο της διαδικασίας ελέγχου χ
2
 (Pearson Chi-square) 

εµφανίζεται µε τον τίτλο Asymptotic Significance (2 sided),  είναι µικρότερη του 0,05 τότε η 

µηδενική υπόθεση της ανεξαρτησίας απορρίπτεται και, εποµένως, οι δύο µεταβλητές 

αλληλεξαρτώνται.  

Ταυτόχρονα, το SPSS διερευνά και τη διασφάλιση των προϋποθέσεων για την 

αξιόπιστη χρήση του ελέγχου χ
2
, δηλαδή οι αναµενόµενες συχνότητες του πίνακα συνάφειας, 

που περιέχει ταξινοµηµένες διαξονικά τις παρατηρήσεις ενός δείγµατος ως προς δύο 

κατηγορηµατικές µεταβλητές, να µην είναι µικρότερες του 1. Επιπλέον, αυτές που είναι 

µικρότερες του 5 να µην υπερβαίνουν το 20% του συνόλου τους, εµφανίζοντας µαζί µε τα 

αποτελέσµατα της διαδικασίας, τη µικρότερη αναµενόµενη συχνότητα του πίνακα, καθώς και 

το ποσοστό των κελιών του πίνακα που έχουν αναµενόµενες συχνότητες µικρότερες του 5 

(Γναρδέλλης, 2006, σ. 378). 
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∆οκιµάσαµε και το βαθµό ταύτισης των επιλεγµένων κατηγορηµατικών µεταβλητών µε 

το συντελεστή κάππα του Cohen ( Cohen’ s  Kappa). O συντελεστής αυτός παίρνει τιµές 

από 0 (απόλυτη ασυµφωνία) µέχρι 1 (απόλυτη συµφωνία) µε την ακόλουθη ενδεικτική 

διάκριση (Τσαγρής, 2014, σ. 66 – 67) : 

 

  

Τιµή συντελεστή κάππα Χαρακτηρισµός συµφωνίας 

<0.20   Φτωχή (Poor) 

0.21 – 0.40 Κάποια (Fair) 

0.41 – 0.60 Μέτρια (Moderate) 

0.61 – 0.80 Καλή (Good) 

0.81 – 1.00 Πολύ καλή (Very good) 

 

(Χάιδιτς, 2016, σ.2) 

 

 

9.2.1 Πρώτη ανάλυση 

Επιχειρήσαµε να αναλύσουµε τις απαντήσεις στην ερώτηση «Έχετε ακούσει τον όρο 

Κοινωνική Επιχειρηµατικότητα» παράλληλα στα δύο στατιστικά µας δείγµατα (φοιτητές – 

µαθητές). Η ανάλυση θα γίνει σε σχέση µε το φύλο, το τυπικό εξάµηνο σπουδών, την 

επαγγελµατική ενασχόληση των γονιών και το αν ο συµµετέχων φοιτητής εργάζεται. 

 

9.2.1.1 ΕΧΕΤΕ ΑΚΟΥΣΕΙ ΤΟΝ ΟΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ * 

ΦΥΛΟ (φοιτητές) 

 

Σύνοψη επεξεργασίας περιπτώσεων 1 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

ΕΧΕΤΕ ΑΚΟΥΣΕΙ ΤΟΝ ΟΡΟ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ * 
ΦΥΛΟ 

48 96,0% 2 4,0% 50 100,0% 

 

Πίνακας συνάφειας  1 

ΕΧΕΤΕ ΑΚΟΥΣΕΙ ΤΟΝ ΟΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ * ΦΥΛΟ Crosstabulation 

 
ΦΥΛΟ 

Total ΑΓΟΡΙ ΚΟΡΙΤΣΙ 
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ΕΧΕΤΕ ΑΚΟΥΣΕΙ ΤΟΝ ΟΡΟ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΝΑΙ Count 17 14 31 

Expected Count 19,4 11,6 31,0 

% within ΦΥΛΟ 56,7% 77,8% 64,6% 

% of Total 35,4% 29,2% 64,6% 

ΟΧΙ Count 13 4 17 

Expected Count 10,6 6,4 17,0 

% within ΦΥΛΟ 43,3% 22,2% 35,4% 

% of Total 27,1% 8,3% 35,4% 

Total Count 30 18 48 

Expected Count 30,0 18,0 48,0 

% within ΦΥΛΟ 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 62,5% 37,5% 100,0% 

 

 Στον παραπάνω πίνακα συνάφειας, συνδυάζοντας την κοινωνική επιχειρηµατικότητα 

ως άκουσµα σε σχέση µε το φύλο των ερωτώµενων, καταγράφονται οι παρατηρούµενες 

συχνότητες (count) και οι αναµενόµενες συχνότητες (expected count) καθώς και οι 

πιθανότητες υπό συνθήκη (δεσµευµένες πιθανότητες). Στη συγκεκριµένη περίπτωση 

ελέγχουµε τις υποθέσεις Η0: το φύλο και η κοινωνική επιχειρηµατικότητα  ως άκουσµα είναι 

ανεξάρτητα,  Η1: το φύλο και η κοινωνική επιχειρηµατικότητα  ως άκουσµα δεν είναι 

ανεξάρτητα. Αν οι µεταβλητές είναι ανεξάρτητες οι παρατηρούµενες και οι αναµενόµενες 

συχνότητες απαιτείται να βρίσκονται πολύ κοντά, σχεδόν να ταυτίζονται. Εδώ διακρίνεται 

µια σύγκλιση στις δύο τιµές άρα το φύλο και η κοινωνική επιχειρηµατικότητα  ως άκουσµα 

είναι ανεξάρτητα (Γναρδέλλης, 2006, σ. 377). 

 Επειδή ένας πίνακας συνάφειας δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί επαγωγικά, δε 

µπορούµε να εκτιµήσουµε αν η σχέση που καταγράφεται από τις παρατηρήσεις του δείγµατος 

αφορά και όλον τον πληθυσµό από τον οποίο πήραµε το δείγµα. Θα τους παραθέτουµε, 

λοιπόν, στη συνέχεια χωρίς σχολιασµό. Για µια πιο εποπτική παρουσίαση επίσης θα 

χρησιµοποιήσουµε τα ποσοστά που αντιστοιχούν στις παρατηρούµενες συχνότητες ώστε να 

υπάρχει µια πρώτη ενδεικτική καταγραφή για τις διερευνώµενες υποθέσεις.  

 

  

 

 

Αποτελέσµατα της εντολής Crosstabs (χ2) 1 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (1-
sided) 

Pearson Chi-Square 2,192
a
 1 ,139   

Continuity Correction
b
 1,366 1 ,242   

Likelihood Ratio 2,276 1 ,131   
Fisher's Exact Test    ,214 ,121 

Linear-by-Linear Association 2,146 1 ,143   
N of Valid Cases 48     
a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6,38. 
b. Computed only for a 2x2 table 
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Ο παραπάνω πίνακας, Chi-Square Tests, δίνει τα αποτελέσµατα του ελέγχου χ
2
. Στην 

πρώτη γραµµή του πίνακα εµφανίζονται τα αποτελέσµατα του ελέγχου του χ
2 

(Pearson Chi- 

Square) µαζί µε την αντίστοιχη πιθανότητα p του ελέγχου (Asymp. Sig. 2-sided). Η τιµή του 

κριτηρίου ελέγχου είναι Χ
2
 = 2,192, ενώ η πιθανότητα είναι p = 0,139. Εποµένως για τις 

συγκεκριµένες µεταβλητές η µηδενική υπόθεση της ανεξαρτησίας δεν απορρίπτεται και οι 

δύο µεταβλητές είναι ανεξάρτητες. 

Στη δεύτερη γραµµή του πίνακα (Continuity Correction
b
 ) υπάρχει η διόρθωση του 

Yates που ελαττώνει τη τιµή της στατιστικής συνάρτησης Χ
2
 και κατά συνέπεια αυξάνει και 

την πιθανότητα p του ελέγχου κάνοντας τον πιο τυπικό. ∆ιακρίνεται, επίσης, και η τιµή της 

συνάρτησης Likelihood Ratio, που για µεγάλα δείγµατα είναι περίπου ίδια µε την τιµή 

Pearson Chi- Square. Στην τέταρτη γραµµή υπάρχει και η ακριβής τιµή του ελέγχου Fisher 

που χρησιµοποιείται όταν δεν ικανοποιείται η απαίτηση για αξιόπιστη χρήση του ελέγχου X
2  

 

(οι αναµενόµενες τιµές να µην είναι µικρότερες του 1 και αυτές που είναι µικρότερες του 5 

να µην ξεπερνούν το 20% των κελιών του πίνακα). 

           Στο τέλος  του πίνακα φαίνεται ο αριθµός και το ποσοστό (0 , 0%)  των κελιών του 

πίνακα  που έχουν  αναµενόµενες συχνότητες µικρότερες από την τιµή 5, καθώς και η 

µικρότερη αναµενόµενη συχνότητα του πίνακα (6,38 ). Είναι προφανές ότι οι απαιτούµενες 

προϋποθέσεις για την αξιοπιστία της δοκιµασίας Χ
2
 πληρούνται και εποµένως µπορούµε να 

χρησιµοποιήσουµε τα αποτελέσµατα για την επαγωγική αξιολόγηση των δεδοµένων του 

πίνακα συνάφειας (Γναρδέλλης, 2006, σ. 380 - 381). 

 

Αποτελέσµατα της Crosstabs (Kappa)  1 

Symmetric Measures 

 
Value 

Asymp. Std. 
Error

a
 Approx. T

b
 Approx. Sig. 

Measure of Agreement Kappa -,213 ,134 -1,481 ,139 
N of Valid Cases 48    
a. Not assuming the null hypothesis. 
b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 
 

 Ο συντελεστής Kappa έχει τιµή -,213 άρα αποκλείεται κάθε περίπτωση «συµφωνίας» 

των δύο µεταβλητών. 
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Ραβδόγραµµα 35 

 

Και από το παραπάνω ραβδόγραµµα διακρίνεται ότι η ΚΕ ως «άκουσµα» είναι 

ανεξάρτητη του φύλου.  

 

9.2.1.2 ΕΧΕΤΕ ΑΚΟΥΣΕΙ ΤΟΝ ΟΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ * 

ΦΥΛΟ (µαθητές) 

 

Σύνοψη επεξεργασίας περιπτώσεων 2 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

ΕΧΕΤΕ ΑΚΟΥΣΕΙ ΤΟΝ ΟΡΟ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ * 

ΦΥΛΟ 

66 94,3% 4 5,7% 70 100,0% 
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Πίνακας συνάφειας  2 

ΕΧΕΤΕ ΑΚΟΥΣΕΙ ΤΟΝ ΟΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ * ΦΥΛΟ Crosstabulation 

 
ΦΥΛΟ 

Total ΑΓΟΡΙ ΚΟΡΙΤΣΙ 

ΕΧΕΤΕ ΑΚΟΥΣΕΙ ΤΟΝ ΟΡΟ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΝΑΙ Count 9 30 39 

% within ΕΧΕΤΕ ΑΚΟΥΣΕΙ 

ΤΟΝ ΟΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

23,1% 76,9% 100,0% 

% within ΦΥΛΟ 42,9% 66,7% 59,1% 

% of Total 13,6% 45,5% 59,1% 

ΟΧΙ Count 12 15 27 

% within ΕΧΕΤΕ ΑΚΟΥΣΕΙ 

ΤΟΝ ΟΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

44,4% 55,6% 100,0% 

% within ΦΥΛΟ 57,1% 33,3% 40,9% 

% of Total 18,2% 22,7% 40,9% 

Total Count 21 45 66 

% within ΕΧΕΤΕ ΑΚΟΥΣΕΙ 

ΤΟΝ ΟΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

31,8% 68,2% 100,0% 

% within ΦΥΛΟ 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 31,8% 68,2% 100,0% 

 

Αποτελέσµατα της εντολής Crosstabs (χ2) 2 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 3,358
a
 1 ,067   

Continuity Correction
b
 2,445 1 ,118   

Likelihood Ratio 3,333 1 ,068   

Fisher's Exact Test    ,106 ,059 

Linear-by-Linear Association 3,307 1 ,069   

N of Valid Cases 66     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 8,59. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

 

Η τιµή του κριτηρίου ελέγχου (Pearson Chi- Square)  χ
2 

 είναι χ
2
 = 3,358, ενώ η 

πιθανότητα p του ελέγχου (Asymp. Sig. 2-sided) είναι p = 0,067. Εποµένως για τις 
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συγκεκριµένες µεταβλητές η µηδενική υπόθεση της ανεξαρτησίας δεν απορρίπτεται και οι 

δύο µεταβλητές είναι ανεξάρτητες. Ωστόσο η ισχύς του ελέγχου δεν είναι πολύ έντονη (6,7%) 

           Ο αριθµός και το ποσοστό (8, 59, 0%)  των κελιών του πίνακα  που έχουν  

αναµενόµενες συχνότητες µικρότερες από την τιµή 5, καθώς και η µικρότερη αναµενόµενη 

συχνότητα του πίνακα (0,36 ) υποδεικνύουν ότι οι απαιτούµενες προϋποθέσεις για την 

αξιοπιστία της δοκιµασίας Χ
2
  δεν πληρούνται και εποµένως δεν µπορούµε να 

χρησιµοποιήσουµε τα αποτελέσµατα για την επαγωγική αξιολόγηση των δεδοµένων του 

πίνακα συνάφειας. 

 

Αποτελέσµατα της Crosstabs (Kappa)  2 

Symmetric Measures 

 
Value 

Asymp. Std. 

Error
a
 Approx. T

b
 Approx. Sig. 

Measure of Agreement Kappa -,194 ,108 -1,832 ,067 

N of Valid Cases 66    

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

 

Ο συντελεστής Kappa έχει τιµή -,194 άρα αποκλείεται κάθε περίπτωση «συµφωνίας» 

των δύο µεταβλητών. 
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Ραβδόγραµµα 36 

 

Και από το παραπάνω ραβδόγραµµα διακρίνεται ότι η ΚΕ ως «άκουσµα» είναι 

ανεξάρτητη του φύλου µε αισθητά µεγαλύτερο ωστόσο το άκουσµα της ΚΕ στις µαθήτριες 

από ότι στους µαθητές. 

 

9.2.1.3 ΕΧΕΤΕ ΑΚΟΥΣΕΙ ΤΟΝ ΟΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ * 

ΤΥΠΙΚΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 

 

Σύνοψη επεξεργασίας περιπτώσεων 3 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

ΕΧΕΤΕ ΑΚΟΥΣΕΙ ΤΟΝ ΟΡΟ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ * 
ΤΥΠΙΚΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 
ΣΠΟΥ∆ΩΝ 

47 94,0% 3 6,0% 50 100,0% 
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Πίνακας συνάφειας  3 

ΕΧΕΤΕ ΑΚΟΥΣΕΙ ΤΟΝ ΟΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ * ΤΥΠΙΚΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 

Crosstabulation 

 
ΤΥΠΙΚΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 

Total Α Γ Ε ΣΤ Ζ ΑΛΛΟ 

ΕΧΕΤΕ ΑΚΟΥΣΕΙ 

ΤΟΝ ΟΡΟ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗ

ΤΑ 

ΝΑ

Ι 

Count 6 5 11 1 3 4 30 

% within ΕΧΕΤΕ 

ΑΚΟΥΣΕΙ ΤΟΝ ΟΡΟ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗ

ΤΑ 

20,0% 16,7% 36,7% 3,3% 10,0% 13,3% 100,0

% 

% within ΤΥΠΙΚΟ 

ΕΞΑΜΗΝΟ 

ΣΠΟΥ∆ΩΝ 

42,9% 45,5% 78,6% 100,0

% 

100,0

% 

100,0

% 

63,8% 

% of Total 12,8% 10,6% 23,4% 2,1% 6,4% 8,5% 63,8% 

ΟΧ

Ι 

Count 8 6 3 0 0 0 17 

% within ΕΧΕΤΕ 

ΑΚΟΥΣΕΙ ΤΟΝ ΟΡΟ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗ

ΤΑ 

47,1% 35,3% 17,6% ,0% ,0% ,0% 100,0

% 

% within ΤΥΠΙΚΟ 

ΕΞΑΜΗΝΟ 

ΣΠΟΥ∆ΩΝ 

57,1% 54,5% 21,4% ,0% ,0% ,0% 36,2% 

% of Total 17,0% 12,8% 6,4% ,0% ,0% ,0% 36,2% 

Total Count 14 11 14 1 3 4 47 

% within ΕΧΕΤΕ 

ΑΚΟΥΣΕΙ ΤΟΝ ΟΡΟ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗ

ΤΑ 

29,8% 23,4% 29,8% 2,1% 6,4% 8,5% 100,0

% 

% within ΤΥΠΙΚΟ 

ΕΞΑΜΗΝΟ 

ΣΠΟΥ∆ΩΝ 

100,0

% 

100,0

% 

100,0

% 

100,0

% 

100,0

% 

100,0

% 

100,0

% 

% of Total 29,8% 23,4% 29,8% 2,1% 6,4% 8,5% 100,0

% 

 

 

Αποτελέσµατα της εντολής Crosstabs (χ2) 3 

Chi-Square Tests 
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 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 10,127
a
 5 ,072 

Likelihood Ratio 12,685 5 ,027 

Linear-by-Linear Association 8,960 1 ,003 

N of Valid Cases 47   

a. 7 cells (58,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,36. 

 

Η τιµή του κριτηρίου ελέγχου (Pearson Chi- Square)  χ
2 

 είναι χ
2
 = 10,127, ενώ η 

πιθανότητα p του ελέγχου (Asymp. Sig. 2-sided) είναι p = 0,072. Εποµένως για τις 

συγκεκριµένες µεταβλητές η µηδενική υπόθεση της ανεξαρτησίας δεν απορρίπτεται και οι 

δύο µεταβλητές είναι ανεξάρτητες. Ωστόσο η ισχύς του ελέγχου δεν είναι πολύ έντονη (7,2%) 

           Ο αριθµός και το ποσοστό (7 , 58,3%)  των κελιών του πίνακα  που έχουν  

αναµενόµενες συχνότητες µικρότερες από την τιµή 5, καθώς και η µικρότερη αναµενόµενη 

συχνότητα του πίνακα (0,36 ) υποδεικνύουν ότι οι απαιτούµενες προϋποθέσεις για την 

αξιοπιστία της δοκιµασίας Χ
2
 δεν πληρούνται και εποµένως δε µπορούµε να 

χρησιµοποιήσουµε τα αποτελέσµατα για την επαγωγική αξιολόγηση των δεδοµένων του 

πίνακα συνάφειας. 

 

Αποτελέσµατα της Crosstabs (Kappa)  3 

Symmetric Measures 

 
Value 

Asymp. Std. 
Error

a
 Approx. T

b
 Approx. Sig. 

Measure of Agreement Kappa -,077 ,042 -1,949 ,051 

N of Valid Cases 47    

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

 

 Και από την τιµή του συντελεστή kappa δεν προκύπτει καµία µορφή συµφωνίας στις 

εξεταζόµενες µεταβλητές. 
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Ραβδόγραµµα 37 

 

Και από το παραπάνω ραβδόγραµµα διακρίνεται ότι η ΚΕ ως «άκουσµα» είναι 

ανεξάρτητη του τυπικού εξάµηνου σπουδών µε αισθητά µεγαλύτερο ωστόσο το άκουσµα της 

ΚΕ στους φοιτητές του Ε.’ Εξαµήνου. 

 

 

9.2.1.4 ΕΧΕΤΕ ΑΚΟΥΣΕΙ ΤΟΝ ΟΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ * 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΑΤΕΡΑ (φοιτητές) 

 

Σύνοψη επεξεργασίας περιπτώσεων 4 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

ΕΧΕΤΕ ΑΚΟΥΣΕΙ ΤΟΝ ΟΡΟ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ * 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 
ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΑΤΕΡΑ 

48 96,0% 2 4,0% 50 100,0% 
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Πίνακας συνάφειας  4 

 

 

 

Αποτελέσµατα της εντολής Crosstabs (χ2) 4 

Chi-Square Tests 

 Value Df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 9,163
a
 7 ,241 

Likelihood Ratio 10,998 7 ,139 

Linear-by-Linear Association ,818 1 ,366 

N of Valid Cases 48   
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Chi-Square Tests 

 Value Df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 9,163
a
 7 ,241 

Likelihood Ratio 10,998 7 ,139 

Linear-by-Linear Association ,818 1 ,366 

N of Valid Cases 48   

a. 13 cells (81,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,35. 

 

Η τιµή του κριτηρίου ελέγχου (Pearson Chi- Square)  χ
2 

 είναι χ
2
 = 9,163, ενώ η 

πιθανότητα p του ελέγχου (Asymp. Sig. 2-sided) είναι p = 0,241. Εποµένως για τις 

συγκεκριµένες µεταβλητές η µηδενική υπόθεση της ανεξαρτησίας δεν απορρίπτεται και οι 

δύο µεταβλητές είναι ανεξάρτητες.  

           Ο  αριθµός και το ποσοστό (13 , 81,3%)  των κελιών του πίνακα  που έχουν  

αναµενόµενες συχνότητες µικρότερες από την τιµή 5, καθώς και η µικρότερη αναµενόµενη 

συχνότητα του πίνακα (0,35 ) υποδεικνύουν ότι οι απαιτούµενες προϋποθέσεις για την 

αξιοπιστία της δοκιµασίας Χ
2
 δεν πληρούνται και εποµένως δε µπορούµε να 

χρησιµοποιήσουµε τα αποτελέσµατα για την επαγωγική αξιολόγηση των δεδοµένων του 

πίνακα συνάφειας. 

 

Αποτελέσµατα της Crosstabs (Kappa)  4 

Symmetric Measures 

 
Value 

Asymp. Std. 
Error

a
 Approx. T

b
 Approx. Sig. 

Measure of Agreement Kappa -,043 ,042 -,973 ,331 

N of Valid Cases 48    

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

 

Και από την τιµή του συντελεστή kappa δεν προκύπτει καµία µορφή συµφωνίας στις 

εξεταζόµενες µεταβλητές. 
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Ραβδόγραµµα 38 

 

 

Και το παραπάνω ραβδόγραµµα υποδεικνύει ότι η ΚΕ ως «άκουσµα» είναι 

ανεξάρτητη της επαγγελµατικής ενασχόλησης  του πατέρα των φοιτητών. Αξιοσηµείωτη 

παρατήρηση ότι οι  πατέρες των περισσότερων φοιτητών που έχουν ακούσει τον όρο ΚΕ 

είναι ελεύθεροι επαγγελµατίες ενώ οι  πατέρες των περισσότερων φοιτητών που δεν  έχουν 

ακούσει τον όρο ΚΕ είναι ιδιωτικοί υπάλληλοι.  



100 

9.2.1.5 ΕΧΕΤΕ ΑΚΟΥΣΕΙ ΤΟΝ ΟΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ * 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΑΤΕΡΑ (µαθητές) 
 

Σύνοψη επεξεργασίας περιπτώσεων 5 

Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

ΕΧΕΤΕ ΑΚΟΥΣΕΙ ΤΟΝ ΟΡΟ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ * 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 

ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΑΤΕΡΑ 

67 95,7% 3 4,3% 70 100,0% 

 

Πίνακας συνάφειας  5 
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Αποτελέσµατα της εντολής Crosstabs (χ2) 5 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 5,481
a
 5 ,360 

Likelihood Ratio 5,640 5 ,343 

Linear-by-Linear Association ,001 1 ,971 

N of Valid Cases 67   

a. 5 cells (41,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,81. 

Η τιµή του κριτηρίου ελέγχου (Pearson Chi- Square)  χ
2 

 είναι χ
2
 = 5,481, ενώ η πιθανότητα p

του ελέγχου (Asymp. Sig. 2-sided) είναι p = 0,360. Εποµένως για τις συγκεκριµένες µεταβλητές η η

µηδενική υπόθεση της ανεξαρτησίας δεν απορρίπτεται και οι δύο µεταβλητές είναι ανεξάρτητες.  

Ο  αριθµός και το ποσοστό (5, 41,7,3%)  των κελιών του πίνακα  που έχουν  αναµενόµενες 

συχνότητες µικρότερες από την τιµή 5, καθώς και η µικρότερη αναµενόµενη συχνότητα του πίνακα 

(0,81 ) υποδεικνύουν ότι οι απαιτούµενες προϋποθέσεις για την αξιοπιστία της δοκιµασίας Χ
2
 δεν 

πληρούνται και εποµένως δε µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε τα αποτελέσµατα για την επαγωγική 

αξιολόγηση των δεδοµένων του πίνακα συνάφειας. 

 

Αποτελέσµατα της Crosstabs (Kappa)  5 

Symmetric Measures 

 
Value 

Asymp. Std. 

Error
a
 Approx. T

b
 Approx. Sig. 

Measure of Agreement Kappa ,091 ,050 1,818 ,069 

N of Valid Cases 67    

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

 

Και από την τιµή του συντελεστή kappa προκύπτει µία «φτωχή» µορφή συµφωνίας στις 

εξεταζόµενες µεταβλητές. 
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Ραβδόγραµµα 39 

 

 

 

Και το παραπάνω ραβδόγραµµα υποδεικνύει ότι η ΚΕ ως «άκουσµα» είναι 

ανεξάρτητη της επαγγελµατικής ενασχόλησης  των πατέρων των µαθητών.  

 

 

9.2.1.6 ΕΧΕΤΕ ΑΚΟΥΣΕΙ ΤΟΝ ΟΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ * 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΗΤΕΡΑΣ (φοιτητές) 

 

Σύνοψη επεξεργασίας περιπτώσεων 6 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

ΕΧΕΤΕ ΑΚΟΥΣΕΙ ΤΟΝ ΟΡΟ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ * 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 
ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΗΤΕΡΑΣ 

43 86,0% 7 14,0% 50 100,0% 
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Πίνακας συνάφειας  6 

 

 

 

Αποτελέσµατα της εντολής Crosstabs (χ2) 6 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 4,107
a
 7 ,767 

Likelihood Ratio 5,566 7 ,591 

Linear-by-Linear Association ,612 1 ,434 

N of Valid Cases 43   

a. 14 cells (87,5%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,65. 

 

Η τιµή του κριτηρίου ελέγχου (Pearson Chi- Square)  χ
2 

 είναι χ
2
 = 4,107, ενώ η 

πιθανότητα p του ελέγχου (Asymp. Sig. 2-sided) είναι p = 0,767. Εποµένως για τις 

συγκεκριµένες µεταβλητές η µηδενική υπόθεση της ανεξαρτησίας δεν απορρίπτεται και οι 

δύο µεταβλητές είναι ανεξάρτητες µε µία πολύ έντονη ισχύ του ελέγχου (76,7%). 
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           Ο  αριθµός και το ποσοστό (14 , 87,5%)  των κελιών του πίνακα  που έχουν  

αναµενόµενες συχνότητες µικρότερες από την τιµή 5, καθώς και η µικρότερη αναµενόµενη 

συχνότητα του πίνακα (0,65 ) υποδεικνύουν ότι οι απαιτούµενες προϋποθέσεις για την 

αξιοπιστία της δοκιµασίας Χ
2
 δεν πληρούνται και εποµένως δε µπορούµε να 

χρησιµοποιήσουµε τα αποτελέσµατα για την επαγωγική αξιολόγηση των δεδοµένων του 

πίνακα συνάφειας. 

 

Αποτελέσµατα της Crosstabs (Kappa)  6 

Symmetric Measures 

 
Value 

Asymp. Std. 
Error

a
 Approx. T

b
 Approx. Sig. 

Measure of Agreement Kappa ,008 ,018 ,311 ,755 

N of Valid Cases 43    

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

 

Η τιµή του συντελεστή kappa δίνει µια πολύ «φτωχή» (poor) συµφωνία στις 

εξεταζόµενες µεταβλητές. 
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Ραβδόγραµµα 40 

 

 

Και το παραπάνω ραβδόγραµµα υποδεικνύει ότι η ΚΕ ως «άκουσµα» είναι 

ανεξάρτητη της επαγγελµατικής ενασχόλησης των µητέρων των φοιτητών.  

 

 

9.2.1.7 ΕΧΕΤΕ ΑΚΟΥΣΕΙ ΤΟΝ ΟΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ * 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΗΤΕΡΑΣ (µαθητές) 

Σύνοψη επεξεργασίας περιπτώσεων 7 

Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 
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Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

ΕΧΕΤΕ ΑΚΟΥΣΕΙ ΤΟΝ ΟΡΟ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ * 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 

ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΗΤΕΡΑΣ 

66 94,3% 4 5,7% 70 100,0% 

 

Πίνακας συνάφειας  7 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΧΕΤΕ ΑΚΟΥΣΕΙ ΤΟΝ ΟΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ * ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ 

ΜΗΤΕΡΑΣ Crosstabulation 
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΗΤΕΡΑΣ 

Tot

al 

ΑΓΡΟΤΗ

Σ-

ΚΤΗΝΟ

ΤΡΟΦΟ

Σ 

ΕΛΕΥΘΕ

ΡΟΣ 

ΕΠΑΓΓΕ

ΛΜΑΤΙΑ

Σ 

ΕΠΙΧΕΙΡ

ΗΜΑΤΙΑ

Σ 

∆ΗΜΟ

ΣΙΟΣ 

ΥΠΑΛ

ΛΗΛΟ

Σ 

Ι∆ΙΩΤΙ

ΚΟΣ 

ΥΠΑΛ

ΛΗΛΟ

Σ 

ΟΙΚ

ΙΑΚ

Α 

ΣΥΝΤΑΞ

ΙΟΥΧΟΣ 

ΑΝΕ

ΡΓΟ

Σ 

ΕΧΕΤΕ 

ΑΚΟΥΣΕΙ 

ΤΟΝ ΟΡΟ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜ

ΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Ν

Α

Ι 

Count 4 3 0 9 5 16 2 1 40 

% within 

ΕΧΕΤΕ 

ΑΚΟΥΣΕΙ 

ΤΟΝ ΟΡΟ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜ

ΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

10,0% 7,5% ,0% 22,5% 12,5% 40,

0% 

5,0% 2,5% 10

0,0

% 

% within 

ΕΠΑΓΓΕΛΜ

ΑΤΙΚΗ 

ΕΝΑΣΧΟΛΗ

ΣΗ 

ΜΗΤΕΡΑΣ 

50,0% 50,0% ,0% 64,3% 62,5% 69,

6% 

66,7% 33,3

% 

60,

6% 

% of Total 6,1% 4,5% ,0% 13,6% 7,6% 24,

2% 

3,0% 1,5% 60,

6% 

Ο

Χ

Ι 

Count 4 3 1 5 3 7 1 2 26 

% within 

ΕΧΕΤΕ 

ΑΚΟΥΣΕΙ 

ΤΟΝ ΟΡΟ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜ

ΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

15,4% 11,5% 3,8% 19,2% 11,5% 26,

9% 

3,8% 7,7% 10

0,0

% 

% within 

ΕΠΑΓΓΕΛΜ

ΑΤΙΚΗ 

ΕΝΑΣΧΟΛΗ

ΣΗ 

ΜΗΤΕΡΑΣ 

50,0% 50,0% 100,0% 35,7% 37,5% 30,

4% 

33,3% 66,7

% 

39,

4% 

% of Total 6,1% 4,5% 1,5% 7,6% 4,5% 10,

6% 

1,5% 3,0% 39,

4% 

Total Count 8 6 1 14 8 23 3 3 66 
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Αποτελέσµατα της εντολής Crosstabs (χ2) 7 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 4,044
a
 7 ,775 

Likelihood Ratio 4,355 7 ,738 

Linear-by-Linear Association ,588 1 ,443 

N of Valid Cases 66   

a. 12 cells (75,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,39. 

 

Η τιµή του κριτηρίου ελέγχου (Pearson Chi- Square)  χ
2 

 είναι χ
2
 = 4,044, ενώ η 

πιθανότητα p του ελέγχου (Asymp. Sig. 2-sided) είναι p = 0,775. Εποµένως για τις 

συγκεκριµένες µεταβλητές η µηδενική υπόθεση της ανεξαρτησίας δεν απορρίπτεται και οι 

δύο µεταβλητές είναι ανεξάρτητες µε µία πολύ έντονη ισχύ του ελέγχου (77,5%). 

           Ο  αριθµός και το ποσοστό (12 , 75%)  των κελιών του πίνακα  που έχουν  

αναµενόµενες συχνότητες µικρότερες από την τιµή 5, καθώς και η µικρότερη αναµενόµενη 

συχνότητα του πίνακα (0,39 ) υποδεικνύουν ότι οι απαιτούµενες προϋποθέσεις για την 

αξιοπιστία της δοκιµασίας Χ
2
 δεν πληρούνται και εποµένως δε µπορούµε να 

χρησιµοποιήσουµε τα αποτελέσµατα για την επαγωγική αξιολόγηση των δεδοµένων του 

πίνακα συνάφειας. 

 Αξιοσηµείωτη παρατήρηση ότι τα αποτελέσµατα της διερεύνησης για συσχέτιση του 

ακούσµατος της ΚΕ µε την επαγγελµατική ενασχόληση τόσο του δείγµατος των φοιτητών 

όσο και του αντίστοιχου των µαθητών σχεδόν ταυτίζονται. 

% within 

ΕΧΕΤΕ 

ΑΚΟΥΣΕΙ 

ΤΟΝ ΟΡΟ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜ

ΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

12,1% 9,1% 1,5% 21,2% 12,1% 34,

8% 

4,5% 4,5% 10

0,0

% 

% within 

ΕΠΑΓΓΕΛΜ

ΑΤΙΚΗ 

ΕΝΑΣΧΟΛΗ

ΣΗ 

ΜΗΤΕΡΑΣ 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0

% 

100,0

% 

100

,0% 

100,0% 100,

0% 

10

0,0

% 

% of Total 12,1% 9,1% 1,5% 21,2% 12,1% 34,

8% 

4,5% 4,5% 10

0,0

% 
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Αποτελέσµατα της Crosstabs (Kappa)  7 

Symmetric Measures 

 
Value 

Asymp. Std. 

Error
a
 Approx. T

b
 Approx. Sig. 

Measure of Agreement Kappa -,004 ,032 -,116 ,907 

N of Valid Cases 66    

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

 

Και από την τιµή του συντελεστή kappa δεν προκύπτει καµία µορφή συµφωνίας στις 

εξεταζόµενες µεταβλητές. 

 

 

Ραβδόγραµµα 41 

 

Και το παραπάνω ραβδόγραµµα υποδεικνύει ότι η ΚΕ ως «άκουσµα» είναι 

ανεξάρτητη της επαγγελµατικής ενασχόλησης των µητέρων των µαθητών.  
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9.2.1.8 ΕΧΕΤΕ ΑΚΟΥΣΕΙ ΤΟΝ ΟΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ * 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ 

 

Σύνοψη επεξεργασίας περιπτώσεων 8 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

ΕΧΕΤΕ ΑΚΟΥΣΕΙ ΤΟΝ ΟΡΟ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ * 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ 

48 96,0% 2 4,0% 50 100,0% 

 

 

 

Πίνακας συνάφειας  8 

ΕΧΕΤΕ ΑΚΟΥΣΕΙ ΤΟΝ ΟΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ * ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ 
Crosstabulation 

 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ 
ΦΟΙΤΗΤΗΣ 

Total ΝΑΙ ΟΧΙ 

ΕΧΕΤΕ ΑΚΟΥΣΕΙ ΤΟΝ ΟΡΟ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΝΑΙ Count 16 15 31 

% within ΕΧΕΤΕ ΑΚΟΥΣΕΙ 
ΤΟΝ ΟΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

51,6% 48,4% 100,0% 

% within ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ 
ΦΟΙΤΗΤΗΣ 

88,9% 50,0% 64,6% 

% of Total 33,3% 31,3% 64,6% 

ΟΧΙ Count 2 15 17 

% within ΕΧΕΤΕ ΑΚΟΥΣΕΙ 
ΤΟΝ ΟΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

11,8% 88,2% 100,0% 

% within ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ 
ΦΟΙΤΗΤΗΣ 

11,1% 50,0% 35,4% 

% of Total 4,2% 31,3% 35,4% 

Total Count 18 30 48 

% within ΕΧΕΤΕ ΑΚΟΥΣΕΙ 
ΤΟΝ ΟΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

37,5% 62,5% 100,0% 

% within ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ 
ΦΟΙΤΗΤΗΣ 

100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 37,5% 62,5% 100,0% 



111 

 

Αποτελέσµατα της εντολής Crosstabs (χ2) 8 

Chi-Square Tests 

 
Value Df 

Asymp. Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (1-
sided) 

Pearson Chi-Square 7,438
a
 1 ,006   

Continuity Correction
b
 5,835 1 ,016   

Likelihood Ratio 8,252 1 ,004   

Fisher's Exact Test    ,011 ,006 

Linear-by-Linear Association 7,283 1 ,007   

N of Valid Cases 48     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6,38. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

Η τιµή του κριτηρίου ελέγχου (Pearson Chi- Square)  χ
2 

 είναι χ
2
 = 7,438, ενώ η 

πιθανότητα p του ελέγχου (Asymp. Sig. 2-sided) είναι p = 0,006. Εποµένως για τις 

συγκεκριµένες µεταβλητές η µηδενική υπόθεση της ανεξαρτησίας απορρίπτεται και οι δύο 

µεταβλητές σχετίζονται. 

Ο  αριθµός και το ποσοστό (0 , 0%)  των κελιών του πίνακα  που έχουν  αναµενόµενες 

συχνότητες µικρότερες από την τιµή 5, καθώς και η µικρότερη αναµενόµενη συχνότητα του 

πίνακα (6,38 ) υποδεικνύουν ότι οι απαιτούµενες προϋποθέσεις για την αξιοπιστία της 

δοκιµασίας Χ
2
 πληρούνται και εποµένως µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε τα αποτελέσµατα 

για την επαγωγική αξιολόγηση των δεδοµένων του πίνακα συνάφειας. 

 

Αποτελέσµατα της Crosstabs (Kappa)  8 

Symmetric Measures 

 
Value 

Asymp. Std. 
Error

a
 Approx. T

b
 Approx. Sig. 

Measure of Agreement Kappa ,340 ,113 2,727 ,006 

N of Valid Cases 48    

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

 

Η τιµή του συντελεστή kappa δίνει µια «κάποια» (fair) µορφή συµφωνίας στις 

εξεταζόµενες µεταβλητές. 
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Ραβδόγραµµα 42 

 

 

9.2.2 ∆εύτερη ανάλυση 

Επιχειρήσαµε να αναλύσουµε τις απαντήσεις στην ερώτηση «Θα συµµετείχατε σε 

εγχείρηµα Κοινωνικής Επιχειρηµατικότητας» σε σχέση µε το φύλο, την επαγγελµατική 

ενασχόληση των γονιών των φοιτητών και των µαθητών των δειγµάτων της έρευνας, και το 

αν ο συµµετέχων φοιτητής εργάζεται καθώς και σε ποιο τυπικό εξάµηνο βρίσκεται. 

 

9.2.2.1 ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΤΕ ΣΕ ΚΕ * ΦΥΛΟ (φοιτητές) 

 

Σύνοψη επεξεργασίας περιπτώσεων 9 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΤΕ ΣΕ ΚΕ 
* ΦΥΛΟ 

50 100,0% 0 ,0% 50 100,0% 
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Πίνακας συνάφειας  9 

ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΑΤΕ ΣΕ ΚΕ * ΦΥΛΟ Crosstabulation 

 
ΦΥΛΟ 

Total ΑΓΟΡΙ ΚΟΡΙΤΣΙ 

ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΑΤΕ ΣΕ ΚΕ ΝΑΙ Count 22 16 38 

% within ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΑΤΕ 
ΣΕ ΚΕ 

57,9% 42,1% 100,0% 

% within ΦΥΛΟ 71,0% 84,2% 76,0% 

% of Total 44,0% 32,0% 76,0% 

ΟΧΙ Count 9 3 12 

% within ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΑΤΕ 
ΣΕ ΚΕ 

75,0% 25,0% 100,0% 

% within ΦΥΛΟ 29,0% 15,8% 24,0% 

% of Total 18,0% 6,0% 24,0% 

Total Count 31 19 50 

% within ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΑΤΕ 
ΣΕ ΚΕ 

62,0% 38,0% 100,0% 

% within ΦΥΛΟ 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 62,0% 38,0% 100,0% 

 

Αποτελέσµατα της εντολής Crosstabs (χ2) 9 

Chi-Square Tests 

 
Value Df 

Asymp. Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (1-
sided) 

Pearson Chi-Square 1,133
a
 1 ,287   

Continuity Correction
b
 ,523 1 ,470   

Likelihood Ratio 1,183 1 ,277   

Fisher's Exact Test    ,332 ,238 

Linear-by-Linear Association 1,110 1 ,292   

N of Valid Cases 50     

a. 1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4,56. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

Η τιµή του κριτηρίου ελέγχου (Pearson Chi- Square)  χ
2 

 είναι χ
2
 = 1,133, ενώ η 

πιθανότητα p του ελέγχου (Asymp. Sig. 2-sided) είναι p = 0,287. Εποµένως για τις 

συγκεκριµένες µεταβλητές η µηδενική υπόθεση της ανεξαρτησίας δεν απορρίπτεται και οι 

δύο µεταβλητές είναι ανεξάρτητες.  
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Ο  αριθµός και το ποσοστό (1 , 25%)  των κελιών του πίνακα  που έχουν  αναµενόµενες 

συχνότητες µικρότερες από την τιµή 5 υποδεικνύει ότι οι απαιτούµενες προϋποθέσεις για την 

αξιοπιστία της δοκιµασίας Χ
2
  δεν πληρούνται και εποµένως  µπορούµε δε να 

χρησιµοποιήσουµε τα αποτελέσµατα για την επαγωγική αξιολόγηση των δεδοµένων του 

πίνακα συνάφειας. 

 

Αποτελέσµατα της Crosstabs (Kappa)  9 

Symmetric Measures 

 
Value 

Asymp. Std. 
Error

a
 Approx. T

b
 Approx. Sig. 

Measure of Agreement Kappa -,143 ,125 -1,064 ,287 

N of Valid Cases 50    

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

 

Και από την τιµή του συντελεστή kappa δεν προκύπτει καµία µορφή συµφωνίας στις 

εξεταζόµενες µεταβλητές. 
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Ραβδόγραµµα 43 

 

 

 ∆ιαγραµµατικά απεικονίζεται η ανεξαρτησία του φύλου των φοιτητών µε το 

ενδεχόµενο συµµετοχής σε εγχείρηµα ΚΕ. 

 

9.2.2.2 ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΤΕ ΣΕ ΚΕ * ΦΥΛΟ (µαθητές) 

 

Σύνοψη επεξεργασίας περιπτώσεων 10 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΑΤΕ ΣΕ ΚΕ * 

ΦΥΛΟ 

63 90,0% 7 10,0% 70 100,0% 
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Πίνακας συνάφειας  10 

ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΑΤΕ ΣΕ ΚΕ * ΦΥΛΟ Crosstabulation 

 
ΦΥΛΟ 

Total ΑΓΟΡΙ ΚΟΡΙΤΣΙ 

ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΑΤΕ ΣΕ ΚΕ ΝΑΙ Count 18 37 55 

% within ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΑΤΕ 

ΣΕ ΚΕ 

32,7% 67,3% 100,0% 

% within ΦΥΛΟ 85,7% 88,1% 87,3% 

% of Total 28,6% 58,7% 87,3% 

ΟΧΙ Count 3 5 8 

% within ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΑΤΕ 

ΣΕ ΚΕ 

37,5% 62,5% 100,0% 

% within ΦΥΛΟ 14,3% 11,9% 12,7% 

% of Total 4,8% 7,9% 12,7% 

Total Count 21 42 63 

% within ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΑΤΕ 

ΣΕ ΚΕ 

33,3% 66,7% 100,0% 

% within ΦΥΛΟ 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 33,3% 66,7% 100,0% 

 

Αποτελέσµατα της εντολής Crosstabs (χ2) 10 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square ,072
a
 1 ,789   

Continuity Correction
b
 ,000 1 1,000   

Likelihood Ratio ,070 1 ,791   

Fisher's Exact Test    1,000 ,539 

Linear-by-Linear 

Association 

,070 1 ,791 
  

N of Valid Cases 63     

a. 1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,67. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

Η τιµή του κριτηρίου ελέγχου (Pearson Chi- Square)  χ
2 

 είναι χ
2
 = 0,072, ενώ η 

πιθανότητα p του ελέγχου (Asymp. Sig. 2-sided) είναι p = 0,789. Εποµένως για τις 

συγκεκριµένες µεταβλητές η µηδενική υπόθεση της ανεξαρτησίας δεν απορρίπτεται και οι 

δύο µεταβλητές είναι ανεξάρτητες µε πολύ µεγάλη ισχύ του ελέγχου.  

           Ο  αριθµός και το ποσοστό (1 , 25%)  των κελιών του πίνακα  που έχουν  

αναµενόµενες συχνότητες µικρότερες από την τιµή 5 υποδεικνύει ότι οι απαιτούµενες 
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προϋποθέσεις για την αξιοπιστία της δοκιµασίας Χ
2
 δεν πληρούνται και εποµένως  δε 

µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε τα αποτελέσµατα για την επαγωγική αξιολόγηση των 

δεδοµένων του πίνακα συνάφειας. 

 

Αποτελέσµατα της Crosstabs (Kappa)  10 

Symmetric Measures 

 
Value 

Asymp. Std. 

Error
a
 Approx. T

b
 Approx. Sig. 

Measure of Agreement Kappa -,017 ,065 -,268 ,789 

N of Valid Cases 63    

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

 

Και από την τιµή του συντελεστή kappa δεν προκύπτει καµία µορφή συµφωνίας στις 

εξεταζόµενες µεταβλητές. 

 

Ραβδόγραµµα 44 
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Επίσης και διαγραµµατικά απεικονίζεται η ανεξαρτησία του φύλου των µαθητών µε 

το ενδεχόµενο συµµετοχής σε εγχείρηµα ΚΕ. 

 

 

9.2.2.3 ΤΥΠΙΚΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥ∆ΩΝ * ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΑΤΕ ΣΕ ΚΕ 

 

Σύνοψη επεξεργασίας περιπτώσεων 11 

 
Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

ΤΥΠΙΚΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 
ΣΠΟΥ∆ΩΝ * ΘΑ 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΑΤΕ ΣΕ ΚΕ 

49 98,0% 1 2,0% 50 100,0% 

 

 

 

Πίνακας συνάφειας  11 

ΤΥΠΙΚΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥ∆ΩΝ * ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΑΤΕ ΣΕ ΚΕ Crosstabulation 
 

 
ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΑΤΕ ΣΕ ΚΕ 

Total ΝΑΙ ΟΧΙ 

ΤΥΠΙΚΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 
ΣΠΟΥ∆ΩΝ 

Α 8 7 15 

Γ 11 0 11 

∆ 0 1 1 

Ε 11 3 14 

ΣΤ 1 0 1 

Ζ 2 1 3 

ΑΛΛΟ 4 0 4 
Total 37 12 49 

 

Αποτελέσµατα της εντολής Crosstabs (χ2) 11 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 12,460
a
 6 ,052 

Likelihood Ratio 15,458 6 ,017 
Linear-by-Linear Association 2,714 1 ,099 
N of Valid Cases 49   
a. 11 cells (78,6%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,24. 
 

Η τιµή του κριτηρίου ελέγχου (Pearson Chi- Square)  χ
2 

 είναι χ
2
 = 12,460, ενώ η 

πιθανότητα p του ελέγχου (Asymp. Sig. 2-sided) είναι p = 0,052. Εποµένως για τις 

συγκεκριµένες µεταβλητές η µηδενική υπόθεση της ανεξαρτησίας απορρίπτεται οριακά και οι 

δύο µεταβλητές είναι ανεξάρτητες µε µία, όµως, πολύ αδύναµη ισχύς του ελέγχου (5,2 %) 

           Ο  αριθµός και το ποσοστό (11 , 78,6 %)  των κελιών του πίνακα  που έχουν  

αναµενόµενες συχνότητες µικρότερες από την τιµή 5, καθώς και η µικρότερη αναµενόµενη 

συχνότητα του πίνακα (0,24 ) υποδεικνύουν ότι οι απαιτούµενες προϋποθέσεις για την 

αξιοπιστία της δοκιµασίας Χ
2
 δεν πληρούνται και εποµένως δε µπορούµε να 



119 

χρησιµοποιήσουµε τα αποτελέσµατα για την επαγωγική αξιολόγηση των δεδοµένων του 

πίνακα συνάφειας. 

 

Αποτελέσµατα της Crosstabs (Kappa)  11 

Symmetric Measures 

 
Value 

Asymp. Std. 
Error

a
 Approx. T

b
 Approx. Sig. 

Measure of Agreement Kappa -,088 ,042 -2,398 ,016 
N of Valid Cases 49    
a. Not assuming the null hypothesis. 
b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 
 

Η τιµή του συντελεστή kappa δίνει µια «ανύπαρκτη» µορφή συµφωνίας στις 

εξεταζόµενες µεταβλητές 

Ραβδόγραµµα 45 

 
  

 Το ραβδόγραµµα δείχνει ότι η πιθανότητα συµµετοχής σε εγχείρηµα συµµετοχής σε 

κάλεσµα ΚΕ αυξάνει όσο µεγαλύτερο είναι το τυπικό εξάµηνο σπουδών. 
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9.2.2.4 ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΑΤΕ ΣΕ ΚΕ * ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ 

ΠΑΤΕΡΑ (φοιτητές) 

 

Σύνοψη επεξεργασίας περιπτώσεων 12 

 
Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΑΤΕ ΣΕ ΚΕ * 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 
ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΑΤΕΡΑ 

50 100,0% 0 ,0% 50 100,0% 

 

 

Πίνακας συνάφειας  12 

ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΑΤΕ ΣΕ ΚΕ * ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΑΤΕΡΑ 

Crosstabulation 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΑΤΕΡΑ 

Tot
al 

ΑΓΡΟΤΗ

Σ-
ΚΤΗΝΟΤ

ΡΟΦΟΣ 

ΕΛΕΥΘΕ

ΡΟΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛ

ΜΑΤΙΑΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡ

ΗΜΑΤΙΑΣ 

∆ΗΜΟ

ΣΙΟΣ 
ΥΠΑΛ

ΛΗΛΟ

Σ 

Ι∆ΙΩΤΙ

ΚΟΣ 
ΥΠΑΛ

ΛΗΛΟ

Σ 
ΣΥΝΤΑΞΙ

ΟΥΧΟΣ 

ΑΝΕ

ΡΓΟ

Σ 

ΤΙΠΟΤ

Ε 
ΑΠΟ 
ΤΑ 
ΠΑΡΑ

ΠΑΝΩ 

ΘΑ 
ΣΥΜΜΕ

ΤΕΧΑΤΕ 
ΣΕ ΚΕ 

Ν

Α

Ι 

Count 4 4 1 8 10 5 3 3 38 

% within 
ΘΑ 
ΣΥΜΜΕΤ

ΕΧΑΤΕ 
ΣΕ ΚΕ 

10,5% 10,5% 2,6% 21,1% 26,3% 13,2% 7,9% 7,9% 100
,0
% 

% within 
ΕΠΑΓΓΕΛ

ΜΑΤΙΚΗ 
ΕΝΑΣΧΟ

ΛΗΣΗ 
ΠΑΤΕΡΑ 

80,0% 40,0% 100,0% 88,9% 83,3% 83,3% 75,0
% 

100,0
% 

76,
0% 

% of Total 8,0% 8,0% 2,0% 16,0% 20,0% 10,0% 6,0% 6,0% 76,
0% 

Ο

Χ

Ι 

Count 1 6 0 1 2 1 1 0 12 

% within 
ΘΑ 
ΣΥΜΜΕΤ

ΕΧΑΤΕ 
ΣΕ ΚΕ 

8,3% 50,0% ,0% 8,3% 16,7% 8,3% 8,3% ,0% 100
,0
% 

% within 
ΕΠΑΓΓΕΛ

ΜΑΤΙΚΗ 
ΕΝΑΣΧΟ

ΛΗΣΗ 
ΠΑΤΕΡΑ 

20,0% 60,0% ,0% 11,1% 16,7% 16,7% 25,0
% 

,0% 24,
0% 

% of Total 2,0% 12,0% ,0% 2,0% 4,0% 2,0% 2,0% ,0% 24,
0% 

Total Count 5 10 1 9 12 6 4 3 50 

% within 
ΘΑ 
ΣΥΜΜΕΤ

ΕΧΑΤΕ 
ΣΕ ΚΕ 

10,0% 20,0% 2,0% 18,0% 24,0% 12,0% 8,0% 6,0% 100
,0
% 
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% within 
ΕΠΑΓΓΕΛ

ΜΑΤΙΚΗ 
ΕΝΑΣΧΟ

ΛΗΣΗ 
ΠΑΤΕΡΑ 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0
% 

100,0
% 

100,0% 100,
0% 

100,0
% 

100
,0
% 

% of Total 10,0% 20,0% 2,0% 18,0% 24,0% 12,0% 8,0% 6,0% 100
,0
% 

 

 

 

Αποτελέσµατα της εντολής Crosstabs (χ2) 12 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 9,765
a
 7 ,202 

Likelihood Ratio 9,646 7 ,210 
Linear-by-Linear Association 2,778 1 ,096 
N of Valid Cases 50   
a. 13 cells (81,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,24. 
 

Η τιµή του κριτηρίου ελέγχου (Pearson Chi- Square)  χ
2 

 είναι χ
2
 = 9,765, ενώ η 

πιθανότητα p του ελέγχου (Asymp. Sig. 2-sided) είναι p = 0,202. Εποµένως για τις 

συγκεκριµένες µεταβλητές η µηδενική υπόθεση της ανεξαρτησίας δεν απορρίπτεται και οι 

δύο µεταβλητές είναι ανεξάρτητες.  

Ο  αριθµός και το ποσοστό (13 , 81,3%)  των κελιών του πίνακα  που έχουν  

αναµενόµενες συχνότητες µικρότερες από την τιµή 5, καθώς και η µικρότερη αναµενόµενη 

συχνότητα του πίνακα (0,24 ) υποδεικνύουν ότι οι απαιτούµενες προϋποθέσεις για την 

αξιοπιστία της δοκιµασίας Χ
2
 δεν πληρούνται και εποµένως  δε µπορούµε να 

χρησιµοποιήσουµε τα αποτελέσµατα για την επαγωγική αξιολόγηση των δεδοµένων του 

πίνακα συνάφειας. 

 

Αποτελέσµατα της Crosstabs (Kappa)  12 

Symmetric Measures 

 
Value 

Asymp. Std. 
Error

a
 Approx. T

b
 Approx. Sig. 

Measure of Agreement Kappa ,087 ,045 2,337 ,019 
N of Valid Cases 50    
a. Not assuming the null hypothesis. 
b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 
 

Η τιµή του συντελεστή kappa δίνει µια πολύ «φτωχή» (poor) συµφωνία στις 

εξεταζόµενες µεταβλητές. 
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Ραβδόγραµµα 46 

 

 

Επίσης και διαγραµµατικά απεικονίζεται η ανεξαρτησία της επαγγελµατικής 

ενασχόλησης των πατέρων  των φοιτητών µε το ενδεχόµενο συµµετοχής σε εγχείρηµα ΚΕ. 

 

 

9.2.2.5 ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΑΤΕ ΣΕ ΚΕ * ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ 

ΠΑΤΕΡΑ (µαθητές) 

 

Σύνοψη επεξεργασίας περιπτώσεων 13 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΑΤΕ ΣΕ ΚΕ * 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 

ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΑΤΕΡΑ 

64 91,4% 6 8,6% 70 100,0% 
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Πίνακας συνάφειας  13 

ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΑΤΕ ΣΕ ΚΕ * ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΑΤΕΡΑ Crosstabulation 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΑΤΕΡΑ 

Tota

l 

ΑΓΡΟΤΗΣ-

ΚΤΗΝΟΤΡ

ΟΦΟΣ 

ΕΛΕΥΘΕΡ

ΟΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜ

ΑΤΙΑΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜ

ΑΤΙΑΣ 

∆ΗΜΟΣΙ

ΟΣ 

ΥΠΑΛΛ

ΗΛΟΣ 

Ι∆ΙΩΤΙΚ

ΟΣ 

ΥΠΑΛΛ

ΗΛΟΣ 

ΣΥΝΤΑΞΙΟ

ΥΧΟΣ 

ΘΑ 

ΣΥΜΜΕΤΕ

ΧΑΤΕ ΣΕ 

ΚΕ 

Ν

ΑΙ 

Count 12 12 3 23 4 2 56 

% within ΘΑ 

ΣΥΜΜΕΤΕ

ΧΑΤΕ ΣΕ 

ΚΕ 

21,4% 21,4% 5,4% 41,1% 7,1% 3,6% 100,

0% 

% within 

ΕΠΑΓΓΕΛΜ

ΑΤΙΚΗ 

ΕΝΑΣΧΟΛ

ΗΣΗ 

ΠΑΤΕΡΑ 

92,3% 85,7% 100,0% 92,0% 57,1% 100,0% 87,5

% 

% of Total 18,8% 18,8% 4,7% 35,9% 6,3% 3,1% 87,5

% 

Ο

ΧΙ 

Count 1 2 0 2 3 0 8 

% within ΘΑ 

ΣΥΜΜΕΤΕ

ΧΑΤΕ ΣΕ 

ΚΕ 

12,5% 25,0% ,0% 25,0% 37,5% ,0% 100,

0% 

% within 

ΕΠΑΓΓΕΛΜ

ΑΤΙΚΗ 

ΕΝΑΣΧΟΛ

ΗΣΗ 

ΠΑΤΕΡΑ 

7,7% 14,3% ,0% 8,0% 42,9% ,0% 12,5

% 

% of Total 1,6% 3,1% ,0% 3,1% 4,7% ,0% 12,5

% 

Total Count 13 14 3 25 7 2 64 

% within ΘΑ 

ΣΥΜΜΕΤΕ

ΧΑΤΕ ΣΕ 

ΚΕ 

20,3% 21,9% 4,7% 39,1% 10,9% 3,1% 100,

0% 
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% within 

ΕΠΑΓΓΕΛΜ

ΑΤΙΚΗ 

ΕΝΑΣΧΟΛ

ΗΣΗ 

ΠΑΤΕΡΑ 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,

0% 

% of Total 20,3% 21,9% 4,7% 39,1% 10,9% 3,1% 100,

0% 

 

 

Αποτελέσµατα της εντολής Crosstabs (χ2) 13 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 7,391
a
 5 ,193 

Likelihood Ratio 6,193 5 ,288 

Linear-by-Linear Association ,585 1 ,444 

N of Valid Cases 64   

a. 8 cells (66,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,25. 

 

Η τιµή του κριτηρίου ελέγχου (Pearson Chi- Square)  χ
2 

 είναι χ
2
 = 7,391, ενώ η 

πιθανότητα p του ελέγχου (Asymp. Sig. 2-sided) είναι p = 0,193. Εποµένως για τις 

συγκεκριµένες µεταβλητές η µηδενική υπόθεση της ανεξαρτησίας δεν απορρίπτεται και οι 

δύο µεταβλητές είναι ανεξάρτητες.  

           Ο  αριθµός και το ποσοστό (13 , 81,3%)  των κελιών του πίνακα  που έχουν  

αναµενόµενες συχνότητες µικρότερες από την τιµή 5, καθώς και η µικρότερη αναµενόµενη 

συχνότητα του πίνακα (0,24 ) υποδεικνύουν ότι οι απαιτούµενες προϋποθέσεις για την 

αξιοπιστία της δοκιµασίας Χ
2
 δεν πληρούνται και εποµένως  δε µπορούµε να 

χρησιµοποιήσουµε τα αποτελέσµατα για την επαγωγική αξιολόγηση των δεδοµένων του 

πίνακα συνάφειας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αποτελέσµατα της Crosstabs (Kappa)  13 

Symmetric Measures 

 
Value 

Asymp. Std. 

Error
a
 Approx. T

b
 Approx. Sig. 



125 

Measure of Agreement Kappa ,017 ,032 ,509 ,611 

N of Valid Cases 64    

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

 

Η τιµή του συντελεστή kappa δίνει µια πολύ «φτωχή» (poor) συµφωνία στις 

εξεταζόµενες µεταβλητές 

 

Ραβδόγραµµα 47 

 

Επίσης και διαγραµµατικά απεικονίζεται η ανεξαρτησία της επαγγελµατικής 

ενασχόλησης των πατέρων των µαθητών µε το ενδεχόµενο συµµετοχής σε εγχείρηµα ΚΕ. 

9.2.2.6 ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΑΤΕ ΣΕ ΚΕ * ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ 

ΜΗΤΕΡΑΣ (φοιτητές) 

 

Σύνοψη επεξεργασίας περιπτώσεων 14 

 Cases 
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Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΑΤΕ ΣΕ ΚΕ * 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 
ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΗΤΕΡΑΣ 

44 88,0% 6 12,0% 50 100,0% 

 

Πίνακας συνάφειας  14 

 

 

Αποτελέσµατα της εντολής Crosstabs (χ2) 14 

Chi-Square Tests 

 Value Df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 6,187
a
 7 ,518 

Likelihood Ratio 8,009 7 ,332 

Linear-by-Linear Association ,272 1 ,602 

N of Valid Cases 44   
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Chi-Square Tests 

 Value Df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 6,187
a
 7 ,518 

Likelihood Ratio 8,009 7 ,332 

Linear-by-Linear Association ,272 1 ,602 

N of Valid Cases 44   

a. 13 cells (81,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,45. 

 

Η τιµή του κριτηρίου ελέγχου (Pearson Chi- Square)  χ
2 

 είναι χ
2
 = 6,187, ενώ η 

πιθανότητα p του ελέγχου (Asymp. Sig. 2-sided) είναι p = 0,518. Εποµένως για τις 

συγκεκριµένες µεταβλητές η µηδενική υπόθεση της ανεξαρτησίας δεν απορρίπτεται και οι 

δύο µεταβλητές είναι ανεξάρτητες µε ισχύ του ελέγχου 50%. 

Ο  αριθµός και το ποσοστό (13 , 81,3%)  των κελιών του πίνακα  που έχουν  

αναµενόµενες συχνότητες µικρότερες από την τιµή 5, καθώς και η µικρότερη αναµενόµενη 

συχνότητα του πίνακα (0,45 ) υποδεικνύουν ότι οι απαιτούµενες προϋποθέσεις για την 

αξιοπιστία της δοκιµασίας χ
2
 δεν πληρούνται και εποµένως δε µπορούµε να 

χρησιµοποιήσουµε τα αποτελέσµατα για την επαγωγική αξιολόγηση των δεδοµένων του 

πίνακα συνάφειας. 

 

Αποτελέσµατα της Crosstabs (Kappa)  14 

Symmetric Measures 

 
Value 

Asymp. Std. 
Error

a
 Approx. T

b
 Approx. Sig. 

Measure of Agreement Kappa ,030 ,022 1,313 ,189 

N of Valid Cases 44    

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

 

Η τιµή του συντελεστή kappa δίνει µια πολύ «φτωχή» (poor) συµφωνία στις 

εξεταζόµενες µεταβλητές. 
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Ραβδόγραµµα 48 

 

 

9.2.2.7 ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΑΤΕ ΣΕ ΚΕ * ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ 

ΜΗΤΕΡΑΣ (µαθητές) 

 

Σύνοψη επεξεργασίας περιπτώσεων 15 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΑΤΕ ΣΕ ΚΕ 

* ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 

ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΗΤΕΡΑΣ 

64 91,4% 6 8,6% 70 100,0% 

 

 

Πίνακας συνάφειας  15 

ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΑΤΕ ΣΕ ΚΕ * ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΗΤΕΡΑΣ Crosstabulation 
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΗΤΕΡΑΣ 

Tot

al 

ΑΓΡΟΤΗ

Σ-

ΚΤΗΝΟΤ

ΡΟΦΟΣ 

ΕΛΕΥΘΕ

ΡΟΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛ

ΜΑΤΙΑΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗ

ΜΑΤΙΑΣ 

∆ΗΜΟ

ΣΙΟΣ 

ΥΠΑΛΛ

ΗΛΟΣ 

Ι∆ΙΩΤΙ

ΚΟΣ 

ΥΠΑΛΛ

ΗΛΟΣ 

ΟΙΚΙ

ΑΚΑ 

ΣΥΝΤΑΞΙ

ΟΥΧΟΣ 

ΑΝΕ

ΡΓΟ

Σ 

ΘΑ 

ΣΥΜΜΕΤ

ΕΧΑΤΕ 

ΣΕ ΚΕ 

Ν

Α

Ι 

Count 6 5 1 13 6 20 2 3 56 

% within 

ΘΑ 

ΣΥΜΜΕΤ

ΕΧΑΤΕ 

ΣΕ ΚΕ 

10,7% 8,9% 1,8% 23,2% 10,7% 35,7

% 

3,6% 5,4% 100

,0% 

% within 

ΕΠΑΓΓΕΛ

ΜΑΤΙΚΗ 

ΕΝΑΣΧΟ

ΛΗΣΗ 

ΜΗΤΕΡΑ

Σ 

75,0% 83,3% 100,0% 92,9% 85,7% 90,9

% 

66,7% 100,0

% 

87,

5% 

% of Total 9,4% 7,8% 1,6% 20,3% 9,4% 31,3

% 

3,1% 4,7% 87,

5% 

Ο

Χ

Ι 

Count 2 1 0 1 1 2 1 0 8 

% within 

ΘΑ 

ΣΥΜΜΕΤ

ΕΧΑΤΕ 

ΣΕ ΚΕ 

25,0% 12,5% ,0% 12,5% 12,5% 25,0

% 

12,5% ,0% 100

,0% 

% within 

ΕΠΑΓΓΕΛ

ΜΑΤΙΚΗ 

ΕΝΑΣΧΟ

ΛΗΣΗ 

ΜΗΤΕΡΑ

Σ 

25,0% 16,7% ,0% 7,1% 14,3% 9,1

% 

33,3% ,0% 12,

5% 

% of Total 3,1% 1,6% ,0% 1,6% 1,6% 3,1

% 

1,6% ,0% 12,

5% 

Total Count 8 6 1 14 7 22 3 3 64 

% within 

ΘΑ 

ΣΥΜΜΕΤ

ΕΧΑΤΕ 

ΣΕ ΚΕ 

12,5% 9,4% 1,6% 21,9% 10,9% 34,4

% 

4,7% 4,7% 100

,0% 
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% within 

ΕΠΑΓΓΕΛ

ΜΑΤΙΚΗ 

ΕΝΑΣΧΟ

ΛΗΣΗ 

ΜΗΤΕΡΑ

Σ 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,

0% 

100,0% 100,0

% 

100

,0% 

% of Total 12,5% 9,4% 1,6% 21,9% 10,9% 34,4

% 

4,7% 4,7% 100

,0% 

 

Αποτελέσµατα της εντολής Crosstabs (χ2) 15 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 3,622
a
 7 ,822 

Likelihood Ratio 3,653 7 ,819 

Linear-by-Linear Association ,695 1 ,404 

N of Valid Cases 64   
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Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 3,622
a
 7 ,822 

Likelihood Ratio 3,653 7 ,819 

Linear-by-Linear Association ,695 1 ,404 

N of Valid Cases 64   

a. 11 cells (68,8%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,13. 

 

            Η τιµή του κριτηρίου ελέγχου (Pearson Chi- Square)  χ
2 

 είναι χ
2
 = 3,622, ενώ η 

πιθανότητα p του ελέγχου (Asymp. Sig. 2-sided) είναι p = 0,822. Εποµένως για τις 

συγκεκριµένες µεταβλητές η µηδενική υπόθεση της ανεξαρτησίας δεν απορρίπτεται και οι 

δύο µεταβλητές είναι ανεξάρτητες µε πολύ µεγάλη  ισχύ του ελέγχου. 

           Ο  αριθµός και το ποσοστό (11 , 68,83%)  των κελιών του πίνακα  που έχουν  

αναµενόµενες συχνότητες µικρότερες από την τιµή 5, καθώς και η µικρότερη αναµενόµενη 

συχνότητα του πίνακα (0,13 ) υποδεικνύουν ότι οι απαιτούµενες προϋποθέσεις για την 

αξιοπιστία της δοκιµασίας χ
2
 δεν πληρούνται και εποµένως δε µπορούµε να 

χρησιµοποιήσουµε τα αποτελέσµατα για την επαγωγική αξιολόγηση των δεδοµένων του 

πίνακα συνάφειας 

 

Αποτελέσµατα της Crosstabs (Kappa)  15 

Symmetric Measures 

 
Value 

Asymp. Std. 

Error
a
 Approx. T

b
 Approx. Sig. 

Measure of Agreement Kappa -,013 ,028 -,607 ,544 

N of Valid Cases 64    

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

 

Η τιµή του συντελεστή kappa δίνει µια απόλυτη ασυµφωνία στις εξεταζόµενες 

µεταβλητές. 
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Ραβδόγραµµα 49 

 

 

9.2.2.8 ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΑΤΕ ΣΕ ΚΕ * ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ 

 

Σύνοψη επεξεργασίας περιπτώσεων 16 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΑΤΕ ΣΕ ΚΕ * 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ 

50 100,0% 0 ,0% 50 100,0% 

 

 

 

 

Πίνακας συνάφειας  16 

ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΑΤΕ ΣΕ ΚΕ * ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ Crosstabulation 
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ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ 

Total ΝΑΙ ΟΧΙ 

ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΑΤΕ ΣΕ ΚΕ ΝΑΙ Count 18 20 38 

% within ΘΑ 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΑΤΕ ΣΕ ΚΕ 

47,4% 52,6% 100,0% 

% within ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ 
ΦΟΙΤΗΤΗΣ 

94,7% 64,5% 76,0% 

% of Total 36,0% 40,0% 76,0% 

ΟΧΙ Count 1 11 12 

% within ΘΑ 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΑΤΕ ΣΕ ΚΕ 

8,3% 91,7% 100,0% 

% within ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ 
ΦΟΙΤΗΤΗΣ 

5,3% 35,5% 24,0% 

% of Total 2,0% 22,0% 24,0% 

Total Count 19 31 50 

% within ΘΑ 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΑΤΕ ΣΕ ΚΕ 

38,0% 62,0% 100,0% 

% within ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ 
ΦΟΙΤΗΤΗΣ 

100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 38,0% 62,0% 100,0% 

 

Αποτελέσµατα της εντολής Crosstabs (χ2) 16 

Chi-Square Tests 

 
Value Df 

Asymp. Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (1-
sided) 

Pearson Chi-Square 5,898
a
 1 ,015   

Continuity Correction
b
 4,358 1 ,037   

Likelihood Ratio 6,948 1 ,008   

Fisher's Exact Test    ,018 ,014 

Linear-by-Linear Association 5,780 1 ,016   

N of Valid Cases 50     

a. 1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4,56. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

Η τιµή του κριτηρίου ελέγχου (Pearson Chi- Square)  χ
2 

 είναι χ
2
 = 5,898, ενώ η 

πιθανότητα p του ελέγχου (Asymp. Sig. 2-sided) είναι p = 0,015 (0,015 < 0,05). Εποµένως για 

τις συγκεκριµένες µεταβλητές η µηδενική υπόθεση της ανεξαρτησίας απορρίπτεται και 

υπάρχει συσχέτιση ανάµεσά τους. 

           Ο  αριθµός και το ποσοστό (1 , 25%)  των κελιών του πίνακα  που έχουν  

αναµενόµενες συχνότητες µικρότερες από την τιµή 5 υποδεικνύει ότι οι απαιτούµενες 

προϋποθέσεις για την αξιοπιστία της δοκιµασίας χ
2
 δεν πληρούνται και εποµένως µπορούµε 
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δεν να χρησιµοποιήσουµε τα αποτελέσµατα για την επαγωγική αξιολόγηση των δεδοµένων 

του πίνακα συνάφειας. 

 

Αποτελέσµατα της Crosstabs (Kappa)  16 

Symmetric Measures 

 
Value 

Asymp. Std. 
Error

a
 Approx. T

b
 Approx. Sig. 

Measure of Agreement Kappa ,253 ,093 2,429 ,015 

N of Valid Cases 50    

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

 

Η τιµή του συντελεστή kappa δίνει µια πολύ «φτωχή» (poor) συµφωνία στις 

εξεταζόµενες µεταβλητές. Το παρακάτω ραβδόγραµµα υποδεικνύει, επίσης, τη συσχέτιση 

µεταξύ των εργαζόµενων φοιτητών και της συµµετοχής σε εγχείρηµα ΚΕ. 

 

Ραβδόγραµµα 50 

 

 

 

9.2.3 Τρίτη ανάλυση 

Συνεχίζοντας σε µια τρίτη ανάλυση, επιχειρήσαµε να διαπιστώσουµε κατά πόσο τα 

δείγµατα των συνάδελφων φοιτητών από τη µία και των µαθητών της Γ’ Λυκείου, που 



135 

εξετάζουµε παράλληλα, «γνωρίζουν» τις πραγµατικές διαστάσεις του όρου «Κοινωνική 

Επιχειρηµατικότητα». Εξαιρώντας τις δύο  αναλύσεις που αφορούν στους εργαζόµενους 

φοιτητές, εξετάσαµε  τις  απαντήσεις στα ακόλουθα ζεύγη ερωτήσεων -µεταβλητών και για 

τους φοιτητές και τους µαθητές: 

 

1. «Έχετε ακούσει τον όρο Κοινωνική Επιχειρηµατικότητα» σε σχέση µε το «Η 

Κοινωνική επιχειρηµατικότητα είναι φιλανθρωπία» 

 

2. «Η Κοινωνική επιχειρηµατικότητα είναι φιλανθρωπία» σε σχέση µε το «Η Κοινωνική 

Επιχειρηµατικότητα συµβάλλει στην εκπαίδευση – κατάρτιση» 

 

3. «Η Κοινωνική επιχειρηµατικότητα είναι φιλανθρωπία» σε σχέση µε το «Η Κοινωνική 

Επιχειρηµατικότητα δεν καταπολεµά την ανεργία». 

 

4. «Η Κοινωνική επιχειρηµατικότητα είναι φιλανθρωπία»  σε σχέση µε το «Η Κοινωνική 

Επιχειρηµατικότητα τονώνει την Οικονοµία» . 

 

5.  «Η Κοινωνική Επιχειρηµατικότητα τονώνει την Οικονοµία» σε σχέση µε το «Η 

Κοινωνική Επιχειρηµατικότητα συµβάλλει στην κοινωνική αλλαγή» 

 

6. «Η Κοινωνική Επιχειρηµατικότητα δεν καταπολεµά την ανεργία» σε σχέση µε το «Η 

Κοινωνική Επιχειρηµατικότητα στηρίζεται στην ευρηµατικότητα και οξύνοια του 

επιχειρηµατία». 

 

7.  «Εργαζόµενος φοιτητής» σε σχέση µε το «Ποιον τοµέα Κοινωνικής 

Επιχειρηµατικότητας θα επιλέγατε» 

 

8. «Ποιον τοµέα Κοινωνικής Επιχειρηµατικότητας θα επιλέγατε» σε σχέση µε το «Η 

Κοινωνική Επιχειρηµατικότητα συµβάλλει στην κοινωνική αλλαγή» 

 

9. «Εργαζόµενος φοιτητής» σε σχέση µε το «Η Κοινωνική Επιχειρηµατικότητα 

συµβάλλει στην κοινωνική αλλαγή». 

 

10. «Έχετε ακούσει τον όρο Κοινωνική Επιχειρηµατικότητα» σε σχέση µε το «Η 

Κοινωνική Επιχειρηµατικότητα συµβάλλει στην κοινωνική αλλαγή». 

 

 

9.2.3.1 ΕΧΕΤΕ ΑΚΟΥΣΕΙ ΤΟΝ ΟΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ * Η ΚΕ 

ΕΙΝΑΙ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ (φοιτητές) 

 

Σύνοψη επεξεργασίας περιπτώσεων 17 

 Cases 
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Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

ΕΧΕΤΕ ΑΚΟΥΣΕΙ ΤΟΝ ΟΡΟ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ * Η 
ΚΕ ΕΙΝΑΙ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ 

46 92,0% 4 8,0% 50 100,0% 

 

Πίνακας συνάφειας  17 

 

 

 

Αποτελέσµατα της εντολής Crosstabs (χ2) 17 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 3,337
a
 4 ,503 

Likelihood Ratio 3,453 4 ,485 

Linear-by-Linear Association ,087 1 ,767 

N of Valid Cases 46   
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Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 3,337
a
 4 ,503 

Likelihood Ratio 3,453 4 ,485 

Linear-by-Linear Association ,087 1 ,767 

N of Valid Cases 46   

a. 6 cells (60,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,04. 

 

Η τιµή του κριτηρίου ελέγχου (Pearson Chi- Square)  χ
2 

 είναι χ
2
 = 3,337, ενώ η 

πιθανότητα p του ελέγχου (Asymp. Sig. 2-sided) είναι p = 0,503. Εποµένως για τις 

συγκεκριµένες µεταβλητές η µηδενική υπόθεση της ανεξαρτησίας δεν απορρίπτεται και οι 

δύο µεταβλητές είναι ανεξάρτητες.  

           Ο  αριθµός και το ποσοστό (6 , 60%)  των κελιών του πίνακα  που έχουν  

αναµενόµενες συχνότητες µικρότερες από την τιµή 5 υποδεικνύουν ότι οι απαιτούµενες 

προϋποθέσεις για την αξιοπιστία της δοκιµασίας Χ
2
 δεν πληρούνται και εποµένως  δε 

µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε τα αποτελέσµατα για την επαγωγική αξιολόγηση των 

δεδοµένων του πίνακα συνάφειας. 

 

Αποτελέσµατα της Crosstabs (Kappa)  17 

Symmetric Measures 

 
Value 

Asymp. Std. 
Error

a
 Approx. T

b
 Approx. Sig. 

Measure of Agreement Kappa ,047 ,046 1,054 ,292 

N of Valid Cases 46    

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

 

Η τιµή του συντελεστή kappa δίνει µια πολύ «φτωχή» (poor) συµφωνία στις 

εξεταζόµενες µεταβλητές. 
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Ραβδόγραµµα 51 

 

 Και από το παραπάνω ραβδόγραµµα διακρίνουµε ότι οι εξεταζόµενες µεταβλητές 

είναι ανεξάρτητες όσο αφορούν στις απαντήσεις των φοιτητών. 

  

 

9.2.3.2 ΕΧΕΤΕ ΑΚΟΥΣΕΙ ΤΟΝ ΟΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ * Η 

ΚΕ ΕΙΝΑΙ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ (µαθητές) 

 

Σύνοψη επεξεργασίας περιπτώσεων 18 

Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

ΕΧΕΤΕ ΑΚΟΥΣΕΙ ΤΟΝ ΟΡΟ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ * Η 

ΚΕ ΕΙΝΑΙ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ 

65 92,9% 5 7,1% 70 100,0% 
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Πίνακας συνάφειας  18 

ΕΧΕΤΕ ΑΚΟΥΣΕΙ ΤΟΝ ΟΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ * Η ΚΕ ΕΙΝΑΙ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ 

Crosstabulation 

 

Η ΚΕ ΕΙΝΑΙ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ 

Total 

ΣΥΜΦΩ

ΝΩ 

ΑΠΟΛΥΤ

Α 

ΣΥΜΦΩ

ΝΩ ΛΙΓΟ 

ΟΥΤΕ 

ΣΥΜΦΩ

ΝΩ 

ΟΥΤΕ 

∆ΙΑΦΩΝ

Ω 

∆ΙΑΦΩ

ΝΩ 

ΛΙΓΟ 

∆ΙΑΦΩΝ

Ω 

ΑΠΟΛΥ

ΤΑ 

ΕΧΕΤΕ ΑΚΟΥΣΕΙ 

ΤΟΝ ΟΡΟ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤ

ΗΤΑ 

Ν

ΑΙ 

Count 11 8 13 4 4 40 

% within ΕΧΕΤΕ 

ΑΚΟΥΣΕΙ ΤΟΝ ΟΡΟ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤ

ΗΤΑ 

27,5% 20,0% 32,5% 10,0% 10,0% 100,0

% 

% within Η ΚΕ ΕΙΝΑΙ 

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ 

64,7% 57,1% 54,2% 66,7% 100,0% 61,5

% 

% of Total 16,9% 12,3% 20,0% 6,2% 6,2% 61,5

% 

Ο

ΧΙ 

Count 6 6 11 2 0 25 

% within ΕΧΕΤΕ 

ΑΚΟΥΣΕΙ ΤΟΝ ΟΡΟ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤ

ΗΤΑ 

24,0% 24,0% 44,0% 8,0% ,0% 100,0

% 

% within Η ΚΕ ΕΙΝΑΙ 

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ 

35,3% 42,9% 45,8% 33,3% ,0% 38,5

% 

% of Total 9,2% 9,2% 16,9% 3,1% ,0% 38,5

% 

Total Count 17 14 24 6 4 65 

% within ΕΧΕΤΕ 

ΑΚΟΥΣΕΙ ΤΟΝ ΟΡΟ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤ

ΗΤΑ 

26,2% 21,5% 36,9% 9,2% 6,2% 100,0

% 

% within Η ΚΕ ΕΙΝΑΙ 

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0

% 
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ΕΧΕΤΕ ΑΚΟΥΣΕΙ ΤΟΝ ΟΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ * Η ΚΕ ΕΙΝΑΙ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ 

Crosstabulation 

 

Η ΚΕ ΕΙΝΑΙ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ 

Total 

ΣΥΜΦΩ

ΝΩ 

ΑΠΟΛΥΤ

Α 

ΣΥΜΦΩ

ΝΩ ΛΙΓΟ 

ΟΥΤΕ 

ΣΥΜΦΩ

ΝΩ 

ΟΥΤΕ 

∆ΙΑΦΩΝ

Ω 

∆ΙΑΦΩ

ΝΩ 

ΛΙΓΟ 

∆ΙΑΦΩΝ

Ω 

ΑΠΟΛΥ

ΤΑ 

ΕΧΕΤΕ ΑΚΟΥΣΕΙ 

ΤΟΝ ΟΡΟ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤ

ΗΤΑ 

Ν

ΑΙ 

Count 11 8 13 4 4 40 

% within ΕΧΕΤΕ 

ΑΚΟΥΣΕΙ ΤΟΝ ΟΡΟ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤ

ΗΤΑ 

27,5% 20,0% 32,5% 10,0% 10,0% 100,0

% 

% within Η ΚΕ ΕΙΝΑΙ 

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ 

64,7% 57,1% 54,2% 66,7% 100,0% 61,5

% 

% of Total 16,9% 12,3% 20,0% 6,2% 6,2% 61,5

% 

Ο

ΧΙ 

Count 6 6 11 2 0 25 

% within ΕΧΕΤΕ 

ΑΚΟΥΣΕΙ ΤΟΝ ΟΡΟ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤ

ΗΤΑ 

24,0% 24,0% 44,0% 8,0% ,0% 100,0

% 

% within Η ΚΕ ΕΙΝΑΙ 

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ 

35,3% 42,9% 45,8% 33,3% ,0% 38,5

% 

% of Total 9,2% 9,2% 16,9% 3,1% ,0% 38,5

% 

Total Count 17 14 24 6 4 65 

% within ΕΧΕΤΕ 

ΑΚΟΥΣΕΙ ΤΟΝ ΟΡΟ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤ

ΗΤΑ 

26,2% 21,5% 36,9% 9,2% 6,2% 100,0

% 

% within Η ΚΕ ΕΙΝΑΙ 

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0

% 

% of Total 26,2% 21,5% 36,9% 9,2% 6,2% 100,0

% 
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Αποτελέσµατα της εντολής Crosstabs (χ2) 18 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 3,304
a
 4 ,508 

Likelihood Ratio 4,678 4 ,322 

Linear-by-Linear Association ,412 1 ,521 

N of Valid Cases 65   

a. 4 cells (40,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,54. 

 

Η τιµή του κριτηρίου ελέγχου (Pearson Chi- Square)  χ
2 

 είναι χ
2
 = 3,304, ενώ η

πιθανότητα p του ελέγχου (Asymp. Sig. 2-sided) είναι p = 0,508. Εποµένως για τις

συγκεκριµένες µεταβλητές η µηδενική υπόθεση της ανεξαρτησίας δεν  απορρίπτεται και οι

δύο µεταβλητές είναι ανεξάρτητες.  

           Ο  αριθµός και το ποσοστό (4 , 40%)  των κελιών του πίνακα  που έχουν  

αναµενόµενες συχνότητες µικρότερες από την τιµή 5 υποδεικνύουν ότι οι απαιτούµενες 

προϋποθέσεις για την αξιοπιστία της δοκιµασίας Χ
2
 δεν πληρούνται και εποµένως  δε 

µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε τα αποτελέσµατα για την επαγωγική αξιολόγηση των 

δεδοµένων του πίνακα συνάφειας. 

 

 

Αποτελέσµατα της Crosstabs (Kappa)  18 

Symmetric Measures 

 
Value 

Asymp. Std. 

Error
a
 Approx. T

b
 Approx. Sig. 

Measure of Agreement Kappa ,023 ,055 ,427 ,669 

N of Valid Cases 65    

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

 

 

Η τιµή του συντελεστή kappa δίνει µια πολύ «φτωχή» (poor) συµφωνία στις 

εξεταζόµενες µεταβλητές. 
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Και από το παραπάνω ραβδόγραµµα διακρίνουµε ότι οι εξεταζόµενες µεταβλητές 

είναι ανεξάρτητες όσο αφορούν στις απαντήσεις των µαθητών. 

 

 

9.2.3.3 Η ΚΕ ΕΙΝΑΙ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ * Η ΚΕ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ  

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (φοιτητές) 

 

Σύνοψη επεξεργασίας περιπτώσεων 19 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Η ΚΕ ΕΙΝΑΙ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ * 
Η ΚΕ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΤΗΝ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 

47 94,0% 3 6,0% 50 100,0% 
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Αποτελέσµατα της εντολής Crosstabs (χ2) 19 

Chi-Square Tests 

 Value Df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 26,172
a
 16 ,052 

Likelihood Ratio 25,303 16 ,065 

Linear-by-Linear Association 5,049 1 ,025 
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N of Valid Cases 47   

a. 24 cells (96,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,13. 

 

 Η τιµή του κριτηρίου ελέγχου (Pearson Chi- Square)  χ
2 

 είναι χ
2
 = 26,172, ενώ η 

πιθανότητα p του ελέγχου (Asymp. Sig. 2-sided) είναι p = 0,052. Εποµένως για τις 

συγκεκριµένες µεταβλητές η µηδενική υπόθεση της ανεξαρτησίας δεν απορρίπτεται και οι 

δύο µεταβλητές είναι ανεξάρτητες µε µία ,όµως, πολύ αδύναµη ισχύς του ελέγχου (5,2 %) 

           Ο  αριθµός και το ποσοστό (24 , 96 %)  των κελιών του πίνακα  που έχουν  

αναµενόµενες συχνότητες µικρότερες από την τιµή 5, καθώς και η µικρότερη αναµενόµενη 

συχνότητα του πίνακα (0,13 ) υποδεικνύουν ότι οι απαιτούµενες προϋποθέσεις για την 

αξιοπιστία της δοκιµασίας Χ
2
 δεν πληρούνται και εποµένως δε µπορούµε να 

χρησιµοποιήσουµε τα αποτελέσµατα για την επαγωγική αξιολόγηση των δεδοµένων του 

πίνακα συνάφειας. 

 

Αποτελέσµατα της Crosstabs (Kappa)  19 

Symmetric Measures 

 
Value 

Asymp. Std. 
Error

a
 Approx. T

b
 Approx. Sig. 

Measure of Agreement Kappa ,118 ,072 1,901 ,057 

N of Valid Cases 47    

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

 

Η τιµή του συντελεστή kappa δίνει µια πολύ «φτωχή» (poor) συµφωνία στις 

εξεταζόµενες µεταβλητές. 
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 Από το παραπάνω ραβδόγραµµα ότι υπάρχει µια συσχέτιση στις απαντήσεις των 

συναδέλφων φοιτητών όσο αφορά τις εξεταζόµενες ερωτήσεις – µεταβλητές. 

 

 

9.2.3.4 Η ΚΕ ΕΙΝΑΙ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ * Η ΚΕ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ  

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (µαθητές) 

 

Σύνοψη επεξεργασίας περιπτώσεων 20 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Η ΚΕ ΕΙΝΑΙ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ * 

Η ΚΕ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΤΗΝ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 

68 97,1% 2 2,9% 70 100,0% 
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Η ΚΕ ΕΙΝΑΙ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ * Η ΚΕ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Crosstabulation 

 

Η ΚΕ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ  

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 

Total 

ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΑΠΟΛΥΤΑ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΛΙΓΟ 

ΟΥΤΕ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΟΥΤΕ 

∆ΙΑΦΩΝΩ 

∆ΙΑΦΩΝΩ 

ΛΙΓΟ 

Η ΚΕ ΕΙΝΑΙ 

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΑΠΟΛΥΤΑ 

Count 4 10 3 0 17 

% within Η ΚΕ 

ΕΙΝΑΙ 

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ 

23,5% 58,8% 17,6% ,0% 100,0% 

% within Η ΚΕ 

ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ 

ΣΤΗΝ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ  

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 

50,0% 25,6% 18,8% ,0% 25,0% 

% of Total 5,9% 14,7% 4,4% ,0% 25,0% 

ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΛΙΓΟ 

Count 3 10 2 1 16 

% within Η ΚΕ 

ΕΙΝΑΙ 

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ 

18,8% 62,5% 12,5% 6,3% 100,0% 

% within Η ΚΕ 

ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ 

ΣΤΗΝ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ  

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 

37,5% 25,6% 12,5% 20,0% 23,5% 

% of Total 4,4% 14,7% 2,9% 1,5% 23,5% 

ΟΥΤΕ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΟΥΤΕ 

∆ΙΑΦΩΝΩ 

Count 1 13 9 2 25 

% within Η ΚΕ 

ΕΙΝΑΙ 

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ 

4,0% 52,0% 36,0% 8,0% 100,0% 

% within Η ΚΕ 

ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ 

ΣΤΗΝ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ  

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 

12,5% 33,3% 56,3% 40,0% 36,8% 

% of Total 1,5% 19,1% 13,2% 2,9% 36,8% 

∆ΙΑΦΩΝΩ Count 0 3 2 1 6 
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ΛΙΓΟ % within Η ΚΕ 

ΕΙΝΑΙ 

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ 

,0% 50,0% 33,3% 16,7% 100,0% 

% within Η ΚΕ 

ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ 

ΣΤΗΝ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ  

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 

,0% 7,7% 12,5% 20,0% 8,8% 

% of Total ,0% 4,4% 2,9% 1,5% 8,8% 

∆ΙΑΦΩΝΩ 

ΑΠΟΛΥΤΑ 

Count 0 3 0 1 4 

% within Η ΚΕ 

ΕΙΝΑΙ 

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ 

,0% 75,0% ,0% 25,0% 100,0% 

% within Η ΚΕ 

ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ 

ΣΤΗΝ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ  

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 

,0% 7,7% ,0% 20,0% 5,9% 

% of Total ,0% 4,4% ,0% 1,5% 5,9% 

Total Count 8 39 16 5 68 

% within Η ΚΕ 

ΕΙΝΑΙ 

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ 

11,8% 57,4% 23,5% 7,4% 100,0% 

% within Η ΚΕ 

ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ 

ΣΤΗΝ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ  

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 11,8% 57,4% 23,5% 7,4% 100,0% 

 

Αποτελέσµατα της εντολής Crosstabs (χ2) 20 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 13,209
a
 12 ,354 

Likelihood Ratio 15,537 12 ,213 

Linear-by-Linear Association 6,744 1 ,009 

N of Valid Cases 68   

a. 16 cells (80,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,29. 
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Η τιµή του κριτηρίου ελέγχου (Pearson Chi- Square)  χ
2 

 είναι χ
2
 = 13,209, ενώ η 

πιθανότητα p του ελέγχου (Asymp. Sig. 2-sided) είναι p = 0,354. Εποµένως για τις 

συγκεκριµένες µεταβλητές η µηδενική υπόθεση της ανεξαρτησίας δεν απορρίπτεται και οι 

δύο µεταβλητές είναι ανεξάρτητες . 

           Ο  αριθµός και το ποσοστό (16, 80 %)  των κελιών του πίνακα  που έχουν  

αναµενόµενες συχνότητες µικρότερες από την τιµή 5, καθώς και η µικρότερη αναµενόµενη 

συχνότητα του πίνακα (0,29 ) υποδεικνύουν ότι οι απαιτούµενες προϋποθέσεις για την 

αξιοπιστία της δοκιµασίας Χ
2
 δεν πληρούνται και εποµένως δε µπορούµε να 

χρησιµοποιήσουµε τα αποτελέσµατα για την επαγωγική αξιολόγηση των δεδοµένων του 

πίνακα συνάφειας. 

 

Αποτελέσµατα της Crosstabs (Kappa)  20 

Symmetric Measures 

 
Value 

Asymp. Std. 

Error
a
 Approx. T

b
 Approx. Sig. 

Measure of Agreement Kappa ,129 ,071 2,032 ,042 

N of Valid Cases 68    

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

 

Η τιµή του συντελεστή kappa δίνει µια πολύ «φτωχή» (poor) συµφωνία στις 

εξεταζόµενες µεταβλητές, γεγονός που απεικονίζεται και στο παρακάτω ραβδόγραµµα. 
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9.2.3.5 Η ΚΕ ΕΙΝΑΙ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ * Η ΚΕ ∆ΕΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΑ ΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ 

(φοιτητές) 

 

Σύνοψη επεξεργασίας περιπτώσεων 21 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Η ΚΕ ΕΙΝΑΙ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ * Η ΚΕ ∆ΕΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΑ ΤΗΝ 
ΑΝΕΡΓΙΑ 

48 96,0% 2 4,0% 50 100,0% 
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Αποτελέσµατα της εντολής Crosstabs (χ2) 21 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 13,750
a
 16 ,617 

Likelihood Ratio 18,509 16 ,295 

Linear-by-Linear Association ,649 1 ,421 

N of Valid Cases 48   

a. 23 cells (92,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,19. 

 

 

Η τιµή του κριτηρίου ελέγχου (Pearson Chi- Square)  χ
2 

 είναι χ
2
 = 13,750, ενώ η 

πιθανότητα p του ελέγχου (Asymp. Sig. 2-sided) είναι p = 0,617. Εποµένως για τις 

συγκεκριµένες µεταβλητές η µηδενική υπόθεση της ανεξαρτησίας απορρίπτεται και οι δύο 

µεταβλητές είναι ανεξάρτητες.  

           Ο  αριθµός και το ποσοστό (23 , 92%)  των κελιών του πίνακα  που έχουν  

αναµενόµενες συχνότητες µικρότερες από την τιµή 5, καθώς και η µικρότερη αναµενόµενη 

συχνότητα του πίνακα (0,19) υποδεικνύουν ότι οι απαιτούµενες προϋποθέσεις για την 

αξιοπιστία της δοκιµασίας Χ
2
 δεν πληρούνται και εποµένως  δε µπορούµε να 

χρησιµοποιήσουµε τα αποτελέσµατα για την επαγωγική αξιολόγηση των δεδοµένων του 

πίνακα συνάφειας. 

 

Αποτελέσµατα της Crosstabs (Kappa)  21 

Symmetric Measures 

 
Value 

Asymp. Std. 
Error

a
 Approx. T

b
 Approx. Sig. 

Measure of Agreement Kappa ,034 ,077 ,465 ,642 

N of Valid Cases 48    

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

 

Η τιµή του συντελεστή kappa δίνει µια πολύ «φτωχή» (poor) συµφωνία στις 

εξεταζόµενες µεταβλητές, γεγονός που διαπιστώνεται και στο παρακάτω ραβδόγραµµα. 
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9.2.3.6 Η ΚΕ ΕΙΝΑΙ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ * Η ΚΕ ∆ΕΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΑ ΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ 

(µαθητές) 

 

Σύνοψη επεξεργασίας περιπτώσεων 22 

Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Η ΚΕ ΕΙΝΑΙ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ * 

Η ΚΕ ∆ΕΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΑ 

ΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ 

66 94,3% 4 5,7% 70 100,0% 
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Η ΚΕ ΕΙΝΑΙ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ * Η ΚΕ ∆ΕΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΑ ΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ Crosstabulation 

 

Η ΚΕ ∆ΕΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΑ ΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ 

Total 

ΣΥΜΦΩΝ

Ω 

ΑΠΟΛΥΤ

Α 

ΣΥΜΦΩΝ

Ω ΛΙΓΟ 

ΟΥΤΕ 

ΣΥΜΦΩΝ

Ω ΟΥΤΕ 

∆ΙΑΦΩΝΩ 

∆ΙΑΦΩΝ

Ω ΛΙΓΟ 

∆ΙΑΦΩΝ

Ω 

ΑΠΟΛΥΤ

Α 

Η ΚΕ ΕΙΝΑΙ 

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙ

Α 

ΣΥΜΦΩΝ

Ω 

ΑΠΟΛΥΤ

Α 

Count 0 7 3 5 1 16 

% within Η ΚΕ 

ΕΙΝΑΙ 

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙ

Α 

,0% 43,8% 18,8% 31,3% 6,3% 100,0

% 

% within Η ΚΕ 

∆ΕΝ 

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜ

Α ΤΗΝ 

ΑΝΕΡΓΙΑ 

,0% 50,0% 12,5% 23,8% 16,7% 24,2% 

% of Total ,0% 10,6% 4,5% 7,6% 1,5% 24,2% 

ΣΥΜΦΩΝ

Ω ΛΙΓΟ 

Count 0 1 8 5 2 16 

% within Η ΚΕ 

ΕΙΝΑΙ 

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙ

Α 

,0% 6,3% 50,0% 31,3% 12,5% 100,0

% 

% within Η ΚΕ 

∆ΕΝ 

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜ

Α ΤΗΝ 

ΑΝΕΡΓΙΑ 

,0% 7,1% 33,3% 23,8% 33,3% 24,2% 

% of Total ,0% 1,5% 12,1% 7,6% 3,0% 24,2% 

ΟΥΤΕ 

ΣΥΜΦΩΝ

Ω ΟΥΤΕ 

∆ΙΑΦΩΝΩ 

Count 0 6 9 9 1 25 

% within Η ΚΕ 

ΕΙΝΑΙ 

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙ

Α 

,0% 24,0% 36,0% 36,0% 4,0% 100,0

% 

% within Η ΚΕ 

∆ΕΝ 

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜ

Α ΤΗΝ 

ΑΝΕΡΓΙΑ 

,0% 42,9% 37,5% 42,9% 16,7% 37,9% 

% of Total ,0% 9,1% 13,6% 13,6% 1,5% 37,9% 

∆ΙΑΦΩΝΩ Count 1 0 3 1 0 5 
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ΛΙΓΟ % within Η ΚΕ 

ΕΙΝΑΙ 

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙ

Α 

20,0% ,0% 60,0% 20,0% ,0% 100,0

% 

% within Η ΚΕ 

∆ΕΝ 

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜ

Α ΤΗΝ 

ΑΝΕΡΓΙΑ 

100,0% ,0% 12,5% 4,8% ,0% 7,6% 

% of Total 1,5% ,0% 4,5% 1,5% ,0% 7,6% 

∆ΙΑΦΩΝΩ 

ΑΠΟΛΥΤ

Α 

Count 0 0 1 1 2 4 

% within Η ΚΕ 

ΕΙΝΑΙ 

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙ

Α 

,0% ,0% 25,0% 25,0% 50,0% 100,0

% 

% within Η ΚΕ 

∆ΕΝ 

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜ

Α ΤΗΝ 

ΑΝΕΡΓΙΑ 

,0% ,0% 4,2% 4,8% 33,3% 6,1% 

% of Total ,0% ,0% 1,5% 1,5% 3,0% 6,1% 

Total Count 1 14 24 21 6 66 

% within Η ΚΕ 

ΕΙΝΑΙ 

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙ

Α 

1,5% 21,2% 36,4% 31,8% 9,1% 100,0

% 

% within Η ΚΕ 

∆ΕΝ 

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜ

Α ΤΗΝ 

ΑΝΕΡΓΙΑ 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0

% 

% of Total 1,5% 21,2% 36,4% 31,8% 9,1% 100,0

% 

 

 

Αποτελέσµατα της εντολής Crosstabs (χ2) 22 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 32,111
a
 16 ,010 

Likelihood Ratio 23,681 16 ,097 

Linear-by-Linear Association 1,349 1 ,245 
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N of Valid Cases 66   

a. 18 cells (72,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,06. 

 

Η τιµή του κριτηρίου ελέγχου (Pearson Chi- Square)  χ
2 

 είναι χ
2
 = 32,11, ενώ η 

πιθανότητα p του ελέγχου (Asymp. Sig. 2-sided) είναι p = 0,010. Εποµένως για τις 

συγκεκριµένες µεταβλητές η µηδενική υπόθεση της ανεξαρτησίας απορρίπτεται και οι δύο 

µεταβλητές σχετίζονται.  

           Ο  αριθµός και το ποσοστό (18 , 72%)  των κελιών του πίνακα  που έχουν  

αναµενόµενες συχνότητες µικρότερες από την τιµή 5, καθώς και η µικρότερη αναµενόµενη 

συχνότητα του πίνακα (0,06) υποδεικνύουν ότι οι απαιτούµενες προϋποθέσεις για την 

αξιοπιστία της δοκιµασίας Χ
2
 δεν πληρούνται και εποµένως  δε µπορούµε να 

χρησιµοποιήσουµε τα αποτελέσµατα για την επαγωγική αξιολόγηση των δεδοµένων του 

πίνακα συνάφειας. 

 

Αποτελέσµατα της Crosstabs (Kappa)  22 

Symmetric Measures 

 
Value 

Asymp. Std. 

Error
a
 Approx. T

b
 Approx. Sig. 

Measure of Agreement Kappa -,033 ,059 -,563 ,573 

N of Valid Cases 66    

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

 

Η τιµή του συντελεστή kappa δίνει µια απόλυτη «ασυµφωνία»  συµφωνία στις 

εξεταζόµενες µεταβλητές, γεγονός που διαπιστώνεται και στο παρακάτω ραβδόγραµµα. 
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9.2.3.7 Η ΚΕ ΕΙΝΑΙ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ * Η ΚΕ ΤΟΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

(φοιτητές) 

 

Σύνοψη επεξεργασίας περιπτώσεων 23 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Η ΚΕ ΕΙΝΑΙ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ * 
Η ΚΕ ΤΟΝΩΝΕΙ ΤΗΝ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

48 96,0% 2 4,0% 50 100,0 

% 
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Πίνακας συνάφειας  23 
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Αποτελέσµατα της εντολής Crosstabs (χ2) 23 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 19,430
a
 16 ,247 

Likelihood Ratio 23,101 16 ,111 

Linear-by-Linear Association ,000 1 1,000 

N of Valid Cases 48   

a. 24 cells (96,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,06. 

 

Η τιµή του κριτηρίου ελέγχου (Pearson Chi- Square)  χ
2 

 είναι χ
2
 = 19,430, ενώ η 

πιθανότητα p του ελέγχου (Asymp. Sig. 2-sided) είναι p = 0,247. Εποµένως για τις 

συγκεκριµένες µεταβλητές η µηδενική υπόθεση της ανεξαρτησίας δεν απορρίπτεται και οι 

δύο µεταβλητές είναι ανεξάρτητες.  

           Ο  αριθµός και το ποσοστό (24 , 96%)  των κελιών του πίνακα  που έχουν  

αναµενόµενες συχνότητες µικρότερες από την τιµή 5, καθώς και η µικρότερη αναµενόµενη 

συχνότητα του πίνακα (0,06) υποδεικνύουν ότι οι απαιτούµενες προϋποθέσεις για την 

αξιοπιστία της δοκιµασίας Χ
2
 δεν πληρούνται και εποµένως  δε µπορούµε να 

χρησιµοποιήσουµε τα αποτελέσµατα για την επαγωγική αξιολόγηση των δεδοµένων του 

πίνακα συνάφειας. 

 

Αποτελέσµατα της Crosstabs (Kappa)  23 

Symmetric Measures 

 
Value 

Asymp. Std. 
Error

a
 Approx. T

b
 Approx. Sig. 

Measure of Agreement Kappa ,154 ,071 2,430 ,015 

N of Valid Cases 48    

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

 

 Η τιµή του συντελεστή kappa δίνει µια «φτωχή» (poor) συµφωνία στις εξεταζόµενες 

µεταβλητές, γεγονός που διακρίνεται κι από το παρακάτω ραβδόγραµµα. 
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9.2.3.8 Η ΚΕ ΕΙΝΑΙ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ * Η ΚΕ ΤΟΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

(µαθητές) 

 

Σύνοψη επεξεργασίας περιπτώσεων 24 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Η ΚΕ ΕΙΝΑΙ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ * 

Η ΚΕ ΤΟΝΩΝΕΙ ΤΗΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

67 95,7% 3 4,3% 70 100,0% 

 

 

Πίνακας συνάφειας  24 

Η ΚΕ ΕΙΝΑΙ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ * Η ΚΕ ΤΟΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Crosstabulation 
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Η ΚΕ ΤΟΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

Total 

ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΑΠΟΛΥΤΑ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΛΙΓΟ 

ΟΥΤΕ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΟΥΤΕ 

∆ΙΑΦΩΝΩ 

∆ΙΑΦΩΝΩ 

ΛΙΓΟ 

Η ΚΕ ΕΙΝΑΙ 

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΑΠΟΛΥΤΑ 

Count 3 12 2 0 17 

% within Η ΚΕ 

ΕΙΝΑΙ 

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ 

17,6% 70,6% 11,8% ,0% 100,0% 

% within Η ΚΕ 

ΤΟΝΩΝΕΙ ΤΗΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

21,4% 32,4% 15,4% ,0% 25,4% 

% of Total 4,5% 17,9% 3,0% ,0% 25,4% 

ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΛΙΓΟ 

Count 4 11 0 1 16 

% within Η ΚΕ 

ΕΙΝΑΙ 

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ 

25,0% 68,8% ,0% 6,3% 100,0% 

% within Η ΚΕ 

ΤΟΝΩΝΕΙ ΤΗΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

28,6% 29,7% ,0% 33,3% 23,9% 

% of Total 6,0% 16,4% ,0% 1,5% 23,9% 

ΟΥΤΕ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΟΥΤΕ 

∆ΙΑΦΩΝΩ 

Count 3 9 11 2 25 

% within Η ΚΕ 

ΕΙΝΑΙ 

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ 

12,0% 36,0% 44,0% 8,0% 100,0% 

% within Η ΚΕ 

ΤΟΝΩΝΕΙ ΤΗΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

21,4% 24,3% 84,6% 66,7% 37,3% 

% of Total 4,5% 13,4% 16,4% 3,0% 37,3% 

∆ΙΑΦΩΝΩ 

ΛΙΓΟ 

Count 1 4 0 0 5 

% within Η ΚΕ 

ΕΙΝΑΙ 

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ 

20,0% 80,0% ,0% ,0% 100,0% 

% within Η ΚΕ 

ΤΟΝΩΝΕΙ ΤΗΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

7,1% 10,8% ,0% ,0% 7,5% 

% of Total 1,5% 6,0% ,0% ,0% 7,5% 

∆ΙΑΦΩΝΩ Count 3 1 0 0 4 
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ΑΠΟΛΥΤΑ % within Η ΚΕ 

ΕΙΝΑΙ 

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ 

75,0% 25,0% ,0% ,0% 100,0% 

% within Η ΚΕ 

ΤΟΝΩΝΕΙ ΤΗΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

21,4% 2,7% ,0% ,0% 6,0% 

% of Total 4,5% 1,5% ,0% ,0% 6,0% 

Total Count 14 37 13 3 67 

% within Η ΚΕ 

ΕΙΝΑΙ 

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ 

20,9% 55,2% 19,4% 4,5% 100,0% 

% within Η ΚΕ 

ΤΟΝΩΝΕΙ ΤΗΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 20,9% 55,2% 19,4% 4,5% 100,0% 

 

 

Αποτελέσµατα της εντολής Crosstabs (χ2) 24 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 26,041
a
 12 ,011 

Likelihood Ratio 28,062 12 ,005 

Linear-by-Linear Association ,001 1 ,973 

N of Valid Cases 67   

a. 16 cells (80,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,18. 

 

Η τιµή του κριτηρίου ελέγχου (Pearson Chi- Square)  χ
2 

 είναι χ
2
 = 26,041, ενώ η 

πιθανότητα p του ελέγχου (Asymp. Sig. 2-sided) είναι p = 0,011. Εποµένως για τις 

συγκεκριµένες µεταβλητές η µηδενική υπόθεση της ανεξαρτησίας απορρίπτεται και οι δύο 

µεταβλητές εξαρτώνται η µία από την άλλη.  

           Ο  αριθµός και το ποσοστό (16 , 80%)  των κελιών του πίνακα  που έχουν  

αναµενόµενες συχνότητες µικρότερες από την τιµή 5, καθώς και η µικρότερη αναµενόµενη 

συχνότητα του πίνακα (0,18) υποδεικνύουν ότι οι απαιτούµενες προϋποθέσεις για την 

αξιοπιστία της δοκιµασίας Χ
2
 δεν πληρούνται και εποµένως  δε µπορούµε να 

χρησιµοποιήσουµε τα αποτελέσµατα για την επαγωγική αξιολόγηση των δεδοµένων του 

πίνακα συνάφειας. 

 

Αποτελέσµατα της Crosstabs (Kappa)  24 

Symmetric Measures 

 
Value 

Asymp. Std. 

Error
a
 Approx. T

b
 Approx. Sig. 
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Measure of Agreement Kappa ,152 ,069 2,315 ,021 

N of Valid Cases 67    

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

 

 

 

Η τιµή του συντελεστή kappa δίνει µια «φτωχή» (poor) συµφωνία στις εξεταζόµενες 

µεταβλητές, γεγονός που διακρίνεται κι από το παρακάτω ραβδόγραµµα. 

 

Ραβδόγραµµα 58 

 

 

9.2.3.9 Η ΚΕ ΤΟΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ * Η ΚΕ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΤΗΝ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΑΛΛΑΓΗ (φοιτητές) 

Σύνοψη επεξεργασίας περιπτώσεων 25 

 Cases 
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Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Η ΚΕ ΤΟΝΩΝΕΙ ΤΗΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ * Η ΚΕ 
ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΤΗΝ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΑΛΛΑΓΗ 

47 94,0% 3 6,0% 50 100,0% 
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Πίνακας συνάφειας  25 
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Αποτελέσµατα της εντολής Crosstabs (χ2) 25 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 26,402
a
 16 ,049 

Likelihood Ratio 25,210 16 ,066 

Linear-by-Linear Association 15,143 1 ,000 

N of Valid Cases 47   

a. 22 cells (88,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,13. 

 

Η τιµή του κριτηρίου ελέγχου (Pearson Chi- Square)  χ
2 

 είναι χ
2
 = 26,402, ενώ η 

πιθανότητα p του ελέγχου (Asymp. Sig. 2-sided) είναι p = 0,049 Εποµένως για τις 

συγκεκριµένες µεταβλητές η µηδενική υπόθεση της ανεξαρτησίας απορρίπτεται και οι δύο 

µεταβλητές αλληλεξαρτούνται.  

           Ο  αριθµός και το ποσοστό (22 , 88%)  των κελιών του πίνακα  που έχουν  

αναµενόµενες συχνότητες µικρότερες από την τιµή 5, καθώς και η µικρότερη αναµενόµενη 

συχνότητα του πίνακα (0,13) υποδεικνύουν ότι οι απαιτούµενες προϋποθέσεις για την 

αξιοπιστία της δοκιµασίας Χ
2
 δεν πληρούνται και εποµένως  δε µπορούµε να 

χρησιµοποιήσουµε τα αποτελέσµατα για την επαγωγική αξιολόγηση των δεδοµένων του 

πίνακα συνάφειας. 

 

Αποτελέσµατα της Crosstabs (Kappa)  25 

Symmetric Measures 

 
Value 

Asymp. Std. 
Error

a
 Approx. T

b
 Approx. Sig. 

Measure of Agreement Kappa ,195 ,102 2,310 ,021 

N of Valid Cases 47    

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

 

 Από την άλλη η τιµή του συντελεστή kappa δίνει µια «φτωχή» (poor) συµφωνία στις 

εξεταζόµενες µεταβλητές. 
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 Από το παραπάνω ραβδόγραµµα διακρίνεται ότι υπάρχει εξάρτηση στις εξεταζόµενες 

ερωτήσεις – µεταβλητές. 

 

 

9.2.3.10 Η ΚΕ ΤΟΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ * Η ΚΕ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΤΗΝ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΑΛΛΑΓΗ (µαθητές) 

 

Σύνοψη επεξεργασίας περιπτώσεων 26 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Η ΚΕ ΤΟΝΩΝΕΙ ΤΗΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ * Η ΚΕ 

ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΤΗΝ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΑΛΛΑΓΗ 

66 94,3% 4 5,7% 70 100,0% 

 

 

Πίνακας συνάφειας  26 

Η ΚΕ ΤΟΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ * Η ΚΕ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΑΛΛΑΓΗ Crosstabulation 
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Η ΚΕ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΤΗΝ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΑΛΛΑΓΗ 

Total 

ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΑΠΟΛΥΤΑ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΛΙΓΟ 

ΟΥΤΕ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΟΥΤΕ 

∆ΙΑΦΩΝΩ 

Η ΚΕ ΤΟΝΩΝΕΙ 

ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΑΠΟΛΥΤΑ 

Count 9 5 1 15 

% within Η ΚΕ 

ΤΟΝΩΝΕΙ ΤΗΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

60,0% 33,3% 6,7% 100,0% 

% within Η ΚΕ 

ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΤΗΝ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ 

ΑΛΛΑΓΗ 

34,6% 16,7% 10,0% 22,7% 

% of Total 13,6% 7,6% 1,5% 22,7% 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΛΙΓΟ Count 15 19 3 37 

% within Η ΚΕ 

ΤΟΝΩΝΕΙ ΤΗΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

40,5% 51,4% 8,1% 100,0% 

% within Η ΚΕ 

ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΤΗΝ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ 

ΑΛΛΑΓΗ 

57,7% 63,3% 30,0% 56,1% 

% of Total 22,7% 28,8% 4,5% 56,1% 

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΟΥΤΕ ∆ΙΑΦΩΝΩ 

Count 2 6 4 12 

% within Η ΚΕ 

ΤΟΝΩΝΕΙ ΤΗΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

16,7% 50,0% 33,3% 100,0% 

% within Η ΚΕ 

ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΤΗΝ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ 

ΑΛΛΑΓΗ 

7,7% 20,0% 40,0% 18,2% 

% of Total 3,0% 9,1% 6,1% 18,2% 

∆ΙΑΦΩΝΩ ΛΙΓΟ Count 0 0 2 2 

% within Η ΚΕ 

ΤΟΝΩΝΕΙ ΤΗΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

,0% ,0% 100,0% 100,0% 

% within Η ΚΕ 

ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΤΗΝ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ 

ΑΛΛΑΓΗ 

,0% ,0% 20,0% 3,0% 
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% of Total ,0% ,0% 3,0% 3,0% 

Total Count 26 30 10 66 

% within Η ΚΕ 

ΤΟΝΩΝΕΙ ΤΗΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

39,4% 45,5% 15,2% 100,0% 

% within Η ΚΕ 

ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΤΗΝ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ 

ΑΛΛΑΓΗ 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 39,4% 45,5% 15,2% 100,0% 

 

Αποτελέσµατα της εντολής Crosstabs (χ2) 26 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 19,767
a
 6 ,003 

Likelihood Ratio 16,133 6 ,013 

Linear-by-Linear Association 11,733 1 ,001 

N of Valid Cases 66   

a. 6 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,30. 

 

Η τιµή του κριτηρίου ελέγχου (Pearson Chi- Square)  χ
2 

 είναι χ
2
 = 19,767, ενώ η 

πιθανότητα p του ελέγχου (Asymp. Sig. 2-sided) είναι p = 0,03 Εποµένως για τις 

συγκεκριµένες µεταβλητές η µηδενική υπόθεση της ανεξαρτησίας απορρίπτεται και οι δύο 

µεταβλητές αλληλεξαρτούνται.  

           Ο  αριθµός και το ποσοστό (6 , 50%)  των κελιών του πίνακα  που έχουν  

αναµενόµενες συχνότητες µικρότερες από την τιµή 5, καθώς και η µικρότερη αναµενόµενη 

συχνότητα του πίνακα (0,3) υποδεικνύουν ότι οι απαιτούµενες προϋποθέσεις για την 

αξιοπιστία της δοκιµασίας Χ
2
 δεν πληρούνται και εποµένως  δε µπορούµε να 

χρησιµοποιήσουµε τα αποτελέσµατα για την επαγωγική αξιολόγηση των δεδοµένων του 

πίνακα συνάφειας. 

 

Αποτελέσµατα της Crosstabs (Kappa)  26 

Symmetric Measures 

 
Value 

Asymp. Std. 

Error
a
 Approx. T

b
 Approx. Sig. 

Measure of Agreement Kappa ,180 ,093 2,123 ,034 

N of Valid Cases 66    

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 
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Ωστόσο η τιµή του συντελεστή kappa δίνει µια «φτωχή» (poor) συµφωνία στις 

εξεταζόµενες µεταβλητές. 

 

Ραβδόγραµµα 60 

 

Από το παραπάνω ραβδόγραµµα διακρίνεται ότι υπάρχει εξάρτηση στις εξεταζόµενες 

ερωτήσεις – µεταβλητές. 

 

 

 

 

9.2.3.11 Η ΚΕ ∆ΕΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΑ ΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ * Η ΚΕ ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ 

ΕΥΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΞΥΝΟΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ (φοιτητές) 

 

Σύνοψη επεξεργασίας περιπτώσεων 27 

 
Cases 

Valid Missing Total 
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N Percent N Percent N Percent 

Η ΚΕ ∆ΕΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΑ 
ΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ * Η ΚΕ 
ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ 
ΕΥΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 
ΟΞΥΝΟΙΑ ΤΟΥ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ 

48 96,0% 2 4,0% 50 100,0% 

 

Πίνακας συνάφειας  27 

Η ΚΕ ∆ΕΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΑ ΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ * Η ΚΕ ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΞΥΝΟΙΑ 

ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ Crosstabulation 

 

Η ΚΕ ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 

ΟΞΥΝΟΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ 

Total 

ΣΥΜΦΩΝ

Ω 

ΑΠΟΛΥΤ

Α 

ΣΥΜΦΩΝ

Ω ΛΙΓΟ 

ΟΥΤΕ 

ΣΥΜΦΩΝ

Ω ΟΥΤΕ 

∆ΙΑΦΩΝ

Ω 

∆ΙΑΦΩΝ

Ω ΛΙΓΟ 

∆ΙΑΦΩΝ

Ω 

ΑΠΟΛΥΤ

Α 

Η ΚΕ ∆ΕΝ 

ΚΑΤΑΠΟΛΕ

ΜΑ ΤΗΝ 

ΑΝΕΡΓΙΑ 

ΣΥΜΦΩΝ

Ω 

ΑΠΟΛΥΤ

Α 

Count 0 1 1 0 1 3 

% within Η ΚΕ 

∆ΕΝ 

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΑ 

ΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ 

,0% 33,3% 33,3% ,0% 33,3% 100,0

% 

% within Η ΚΕ 

ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ 

ΣΤΗΝ 

ΕΥΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗ

ΤΑ ΚΑΙ ΟΞΥΝΟΙΑ 

ΤΟΥ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ 

,0% 6,3% 7,7% ,0% 33,3% 6,3% 

% of Total ,0% 2,1% 2,1% ,0% 2,1% 6,3% 

ΣΥΜΦΩΝ

Ω ΛΙΓΟ 

Count 4 3 1 1 0 9 

% within Η ΚΕ 

∆ΕΝ 

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΑ 

ΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ 

44,4% 33,3% 11,1% 11,1% ,0% 100,0

% 

% within Η ΚΕ 

ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ 

ΣΤΗΝ 

ΕΥΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗ

ΤΑ ΚΑΙ ΟΞΥΝΟΙΑ 

ΤΟΥ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ 

26,7% 18,8% 7,7% 100,0% ,0% 18,8% 
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% of Total 8,3% 6,3% 2,1% 2,1% ,0% 18,8% 

ΟΥΤΕ 

ΣΥΜΦΩΝ

Ω ΟΥΤΕ 

∆ΙΑΦΩΝ

Ω 

Count 6 5 4 0 0 15 

% within Η ΚΕ 

∆ΕΝ 

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΑ 

ΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ 

40,0% 33,3% 26,7% ,0% ,0% 100,0

% 

% within Η ΚΕ 

ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ 

ΣΤΗΝ 

ΕΥΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗ

ΤΑ ΚΑΙ ΟΞΥΝΟΙΑ 

ΤΟΥ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ 

40,0% 31,3% 30,8% ,0% ,0% 31,3% 

% of Total 12,5% 10,4% 8,3% ,0% ,0% 31,3% 

∆ΙΑΦΩΝ

Ω ΛΙΓΟ 

Count 3 7 6 0 0 16 

% within Η ΚΕ 

∆ΕΝ 

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΑ 

ΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ 

18,8% 43,8% 37,5% ,0% ,0% 100,0

% 

% within Η ΚΕ 

ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ 

ΣΤΗΝ 

ΕΥΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗ

ΤΑ ΚΑΙ ΟΞΥΝΟΙΑ 

ΤΟΥ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ 

20,0% 43,8% 46,2% ,0% ,0% 33,3% 

% of Total 6,3% 14,6% 12,5% ,0% ,0% 33,3% 

∆ΙΑΦΩΝ

Ω 

ΑΠΟΛΥΤ

Α 

Count 2 0 1 0 2 5 

% within Η ΚΕ 

∆ΕΝ 

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΑ 

ΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ 

40,0% ,0% 20,0% ,0% 40,0% 100,0

% 

% within Η ΚΕ 

ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ 

ΣΤΗΝ 

ΕΥΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗ

ΤΑ ΚΑΙ ΟΞΥΝΟΙΑ 

ΤΟΥ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ 

13,3% ,0% 7,7% ,0% 66,7% 10,4% 

% of Total 4,2% ,0% 2,1% ,0% 4,2% 10,4% 

Total Count 15 16 13 1 3 48 
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% within Η ΚΕ 

∆ΕΝ 

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΑ 

ΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ 

31,3% 33,3% 27,1% 2,1% 6,3% 100,0

% 

% within Η ΚΕ 

ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ 

ΣΤΗΝ 

ΕΥΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗ

ΤΑ ΚΑΙ ΟΞΥΝΟΙΑ 

ΤΟΥ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0

% 

% of Total 31,3% 33,3% 27,1% 2,1% 6,3% 100,0

% 

 

Αποτελέσµατα της εντολής Crosstabs (χ2) 27 

Chi-Square Tests 

 Value Df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 26,009
a
 16 ,054 

Likelihood Ratio 23,439 16 ,102 

Linear-by-Linear Association ,233 1 ,629 

N of Valid Cases 48   

a. 22 cells (88,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,06. 

 

Η τιµή του κριτηρίου ελέγχου (Pearson Chi- Square)  χ
2 

 είναι χ
2
 = 26,009, ενώ η 

πιθανότητα p του ελέγχου (Asymp. Sig. 2-sided) είναι p = 0,054. Εποµένως για τις 

συγκεκριµένες µεταβλητές η µηδενική υπόθεση της ανεξαρτησίας δεν απορρίπτεται οριακά 

και υπάρχει κάποια συσχέτιση ανάµεσά τους. 

           Ο  αριθµός και το ποσοστό (22, 88%)  των κελιών του πίνακα  που έχουν  

αναµενόµενες συχνότητες µικρότερες από την τιµή 5, καθώς και η µικρότερη αναµενόµενη 

συχνότητα του πίνακα (0,06) υποδεικνύουν ότι οι απαιτούµενες προϋποθέσεις για την 

αξιοπιστία της δοκιµασίας χ
2
 δεν πληρούνται και εποµένως δε µπορούµε να 

χρησιµοποιήσουµε τα αποτελέσµατα για την επαγωγική αξιολόγηση των δεδοµένων του 

πίνακα συνάφειας. 

 

Αποτελέσµατα της Crosstabs (Kappa)  27 

Symmetric Measures 

 
Value 

Asymp. Std. 
Error

a
 Approx. T

b
 Approx. Sig. 

Measure of Agreement Kappa ,009 ,065 ,148 ,883 

N of Valid Cases 48    
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Symmetric Measures 

 
Value 

Asymp. Std. 
Error

a
 Approx. T

b
 Approx. Sig. 

Measure of Agreement Kappa ,009 ,065 ,148 ,883 

N of Valid Cases 48    

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

 

Η τιµή του συντελεστή kappa δίνει µια «ανύπαρκτη»  συµφωνία στις εξεταζόµενες 

µεταβλητές. 

Ραβδόγραµµα 61 

 

 

 

9.2.3.12 Η ΚΕ ∆ΕΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΑ ΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ * Η ΚΕ ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ 

ΕΥΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΞΥΝΟΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ (µαθητές) 
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Σύνοψη επεξεργασίας περιπτώσεων 28 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Η ΚΕ ∆ΕΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΑ 

ΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ * Η ΚΕ 

ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ 

ΕΥΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 

ΟΞΥΝΟΙΑ ΤΟΥ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ 

65 92,9% 5 7,1% 70 100,0% 

Πίνακας συνάφειας  28 

Η ΚΕ ∆ΕΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΑ ΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ * Η ΚΕ ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΞΥΝΟΙΑ 

ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ Crosstabulation 

 

Η ΚΕ ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΚΑΙ ΟΞΥΝΟΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ 

Total 

ΣΥΜΦΩΝ

Ω 

ΑΠΟΛΥΤΑ 

ΣΥΜΦΩΝ

Ω ΛΙΓΟ 

ΟΥΤΕ 

ΣΥΜΦΩΝ

Ω ΟΥΤΕ 

∆ΙΑΦΩΝΩ 

∆ΙΑΦΩΝ

Ω ΛΙΓΟ 

Η ΚΕ ∆ΕΝ 

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜ

Α ΤΗΝ 

ΑΝΕΡΓΙΑ 

ΣΥΜΦΩΝ

Ω 

ΑΠΟΛΥΤΑ 

Count 1 0 0 0 1 

% within Η ΚΕ ∆ΕΝ 

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΑ 

ΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ 

100,0% ,0% ,0% ,0% 100,0

% 

% within Η ΚΕ 

ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ 

ΕΥΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤ

Α ΚΑΙ ΟΞΥΝΟΙΑ 

ΤΟΥ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ 

3,2% ,0% ,0% ,0% 1,5% 

% of Total 1,5% ,0% ,0% ,0% 1,5% 

ΣΥΜΦΩΝ

Ω ΛΙΓΟ 

Count 6 4 3 1 14 

% within Η ΚΕ ∆ΕΝ 

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΑ 

ΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ 

42,9% 28,6% 21,4% 7,1% 100,0

% 

% within Η ΚΕ 

ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ 

ΕΥΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤ

Α ΚΑΙ ΟΞΥΝΟΙΑ 

ΤΟΥ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ 

19,4% 23,5% 21,4% 33,3% 21,5% 

% of Total 9,2% 6,2% 4,6% 1,5% 21,5% 
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ΟΥΤΕ 

ΣΥΜΦΩΝ

Ω ΟΥΤΕ 

∆ΙΑΦΩΝΩ 

Count 11 5 6 1 23 

% within Η ΚΕ ∆ΕΝ 

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΑ 

ΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ 

47,8% 21,7% 26,1% 4,3% 100,0

% 

% within Η ΚΕ 

ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ 

ΕΥΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤ

Α ΚΑΙ ΟΞΥΝΟΙΑ 

ΤΟΥ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ 

35,5% 29,4% 42,9% 33,3% 35,4% 

% of Total 16,9% 7,7% 9,2% 1,5% 35,4% 

∆ΙΑΦΩΝΩ 

ΛΙΓΟ 

Count 10 6 5 0 21 

% within Η ΚΕ ∆ΕΝ 

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΑ 

ΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ 

47,6% 28,6% 23,8% ,0% 100,0

% 

% within Η ΚΕ 

ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ 

ΕΥΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤ

Α ΚΑΙ ΟΞΥΝΟΙΑ 

ΤΟΥ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ 

32,3% 35,3% 35,7% ,0% 32,3% 

% of Total 15,4% 9,2% 7,7% ,0% 32,3% 

∆ΙΑΦΩΝΩ 

ΑΠΟΛΥΤΑ 

Count 3 2 0 1 6 

% within Η ΚΕ ∆ΕΝ 

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΑ 

ΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ 

50,0% 33,3% ,0% 16,7% 100,0

% 

% within Η ΚΕ 

ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ 

ΕΥΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤ

Α ΚΑΙ ΟΞΥΝΟΙΑ 

ΤΟΥ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ 

9,7% 11,8% ,0% 33,3% 9,2% 

% of Total 4,6% 3,1% ,0% 1,5% 9,2% 

Total Count 31 17 14 3 65 

% within Η ΚΕ ∆ΕΝ 

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΑ 

ΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ 

47,7% 26,2% 21,5% 4,6% 100,0

% 
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% within Η ΚΕ 

ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ 

ΕΥΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤ

Α ΚΑΙ ΟΞΥΝΟΙΑ 

ΤΟΥ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0

% 

% of Total 47,7% 26,2% 21,5% 4,6% 100,0

% 

 

Αποτελέσµατα της εντολής Crosstabs (χ2) 28 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 6,158
a
 12 ,908 

Likelihood Ratio 7,995 12 ,786 

Linear-by-Linear Association ,025 1 ,874 

N of Valid Cases 65   

a. 15 cells (75,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,05. 

 

Η τιµή του κριτηρίου ελέγχου (Pearson Chi- Square)  χ
2 

 είναι χ
2
 = 6,158, ενώ η 

πιθανότητα p του ελέγχου (Asymp. Sig. 2-sided) είναι p = 0,908. Εποµένως για τις 

συγκεκριµένες µεταβλητές η µηδενική υπόθεση της ανεξαρτησίας δεν απορρίπτεται µε µία 

µεγάλη ισχύς ελέγχου. 

           Ο  αριθµός και το ποσοστό (15, 75%)  των κελιών του πίνακα  που έχουν  

αναµενόµενες συχνότητες µικρότερες από την τιµή 5, καθώς και η µικρότερη αναµενόµενη 

συχνότητα του πίνακα (0,05) υποδεικνύουν ότι οι απαιτούµενες προϋποθέσεις για την 

αξιοπιστία της δοκιµασίας χ
2
 δεν πληρούνται και εποµένως δε µπορούµε να 

χρησιµοποιήσουµε τα αποτελέσµατα για την επαγωγική αξιολόγηση των δεδοµένων του 

πίνακα συνάφειας. 

 

Αποτελέσµατα της Crosstabs (Kappa)  28 

Symmetric Measures 

 
Value 

Asymp. Std. 

Error
a
 Approx. T

b
 Approx. Sig. 

Measure of Agreement Kappa ,017 ,046 ,369 ,712 

N of Valid Cases 65    

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

 

 Και από την τιµή του δείκτη Kappa διακρίνεται η πλήρης ασυµφωνία ανάµεσα στις 

δύο µεταβλητές, γεγονός που αποτυπώνεται και στο παρακάτω ραβδόγραµµα: 
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Ραβδόγραµµα 62 

 

 

9.2.3.13 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ * ΠΟΙΟΝ ΤΟΜΕΑ ΚΕ ΘΑ ΕΠΙΛΕΓΑΤΕ 

 

Σύνοψη επεξεργασίας περιπτώσεων 29 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ 

ΦΟΙΤΗΤΗΣ * ΠΟΙΟΝ 

ΤΟΜΕΑ ΚΕ ΘΑ 

ΕΠΙΛΕΓΑΤΕ 

46 92,0% 4 8,0% 50 100,0% 
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Πίνακας συνάφειας  29 

 

 

Αποτελέσµατα της εντολής Crosstabs (χ2) 29 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 13,129
a
 8 ,107 

Likelihood Ratio 16,772 8 ,033 

Linear-by-Linear Association ,652 1 ,419 

N of Valid Cases 46   

a. 14 cells (77,8%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,41. 

 

Η τιµή του κριτηρίου ελέγχου (Pearson Chi- Square)  χ
2 

 είναι χ
2
 = 13,129, ενώ η 

πιθανότητα p του ελέγχου (Asymp. Sig. 2-sided) είναι p = 0,107. Εποµένως για τις 
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συγκεκριµένες µεταβλητές η µηδενική υπόθεση της ανεξαρτησίας δεν απορρίπτεται και οι 

δύο µεταβλητές είναι ανεξάρτητες.  

           Ο  αριθµός και το ποσοστό (14 , 77,8%)  των κελιών του πίνακα  που έχουν  

αναµενόµενες συχνότητες µικρότερες από την τιµή 5, καθώς και η µικρότερη αναµενόµενη 

συχνότητα του πίνακα (0,41) υποδεικνύουν ότι οι απαιτούµενες προϋποθέσεις για την 

αξιοπιστία της δοκιµασίας Χ
2
 δεν πληρούνται και εποµένως  δε µπορούµε να 

χρησιµοποιήσουµε τα αποτελέσµατα για την επαγωγική αξιολόγηση των δεδοµένων του 

πίνακα συνάφειας. 

 

Αποτελέσµατα της Crosstabs (Kappa)  29 

Symmetric Measures 

 
Value 

Asymp. Std. 
Error

a
 Approx. T

b
 Approx. Sig. 

Measure of Agreement Kappa ,068 ,080 ,836 ,403 

N of Valid Cases 46    

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

 

Η τιµή του συντελεστή kappa δίνει µια «ανύπαρκτη»  συµφωνία στις εξεταζόµενες 

µεταβλητές. 
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Ραβδόγραµµα 63 

 

 

 

 

 

 

9.2.3.14 ΠΟΙΟΝ  ΤΟΜΕΑ ΚΕ ΘΑ ΕΠΙΛΕΓΑΤΕ * Η ΚΕ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΤΗΝ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΑΛΛΑΓΗ (φοιτητές) 

 

Σύνοψη επεξεργασίας περιπτώσεων 30 

Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 
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Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

ΠΟΙΟΝ ΤΟΜΕΑ ΚΕ ΘΑ 

ΕΠΙΛΕΓΑΤΕ * Η ΚΕ 

ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΤΗΝ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΑΛΛΑΓΗ 

43 86,0% 7 14,0% 50 100,0% 

 

 

Πίνακας συνάφειας  30 

ΠΟΙΟΝ ΤΟΜΕΑ ΚΕ ΘΑ ΕΠΙΛΕΓΑΤΕ * Η ΚΕ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΑΛΛΑΓΗ Crosstabulation 

 

Η ΚΕ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΑΛΛΑΓΗ 

Total 

ΣΥΜΦΩΝ

Ω 

ΑΠΟΛΥΤ

Α 

ΣΥΜΦΩΝ

Ω ΛΙΓΟ 

ΟΥΤΕ 

ΣΥΜΦΩΝ

Ω ΟΥΤΕ 

∆ΙΑΦΩΝΩ 

∆ΙΑΦΩΝ

Ω ΛΙΓΟ 

∆ΙΑΦΩΝ

Ω 

ΑΠΟΛΥΤ

Α 

ΠΟΙΟΝ 

ΤΟΜΕΑ 

ΚΕ ΘΑ 

ΕΠΙΛΕΓΑΤ

Ε 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ Count 6 5 2 1 0 14 

% within 

ΠΟΙΟΝ 

ΤΟΜΕΑ ΚΕ 

ΘΑ 

ΕΠΙΛΕΓΑΤ

Ε 

42,9% 35,7% 14,3% 7,1% ,0% 100,0

% 

% within Η 

ΚΕ 

ΣΥΜΒΑΛΛ

ΕΙ ΣΤΗΝ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚ

Ή ΑΛΛΑΓΗ 

46,2% 26,3% 33,3% 25,0% ,0% 32,6% 

% of Total 14,0% 11,6% 4,7% 2,3% ,0% 32,6% 

ΑΝΕΡΓΟΙ Count 3 7 1 1 0 12 

% within 

ΠΟΙΟΝ 

ΤΟΜΕΑ ΚΕ 

ΘΑ 

ΕΠΙΛΕΓΑΤ

Ε 

25,0% 58,3% 8,3% 8,3% ,0% 100,0

% 
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% within Η 

ΚΕ 

ΣΥΜΒΑΛΛ

ΕΙ ΣΤΗΝ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚ

Ή ΑΛΛΑΓΗ 

23,1% 36,8% 16,7% 25,0% ,0% 27,9% 

% of Total 7,0% 16,3% 2,3% 2,3% ,0% 27,9% 

ΕΘΙΣΜΕΝΟΙ 

ΣΕ ΟΥΣΙΕΣ 

Count 1 0 0 0 0 1 

% within 

ΠΟΙΟΝ 

ΤΟΜΕΑ ΚΕ 

ΘΑ 

ΕΠΙΛΕΓΑΤ

Ε 

100,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 100,0

% 

% within Η 

ΚΕ 

ΣΥΜΒΑΛΛ

ΕΙ ΣΤΗΝ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚ

Ή ΑΛΛΑΓΗ 

7,7% ,0% ,0% ,0% ,0% 2,3% 

% of Total 2,3% ,0% ,0% ,0% ,0% 2,3% 

ΠΡΩΗΝ 

ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝ

ΟΙ 

Count 1 2 0 0 0 3 

% within 

ΠΟΙΟΝ 

ΤΟΜΕΑ ΚΕ 

ΘΑ 

ΕΠΙΛΕΓΑΤ

Ε 

33,3% 66,7% ,0% ,0% ,0% 100,0

% 

% within Η 

ΚΕ 

ΣΥΜΒΑΛΛ

ΕΙ ΣΤΗΝ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚ

Ή ΑΛΛΑΓΗ 

7,7% 10,5% ,0% ,0% ,0% 7,0% 

% of Total 2,3% 4,7% ,0% ,0% ,0% 7,0% 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ Count 2 2 0 1 0 5 

% within 

ΠΟΙΟΝ 

ΤΟΜΕΑ ΚΕ 

ΘΑ 

ΕΠΙΛΕΓΑΤ

Ε 

40,0% 40,0% ,0% 20,0% ,0% 100,0

% 
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% within Η 

ΚΕ 

ΣΥΜΒΑΛΛ

ΕΙ ΣΤΗΝ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚ

Ή ΑΛΛΑΓΗ 

15,4% 10,5% ,0% 25,0% ,0% 11,6% 

% of Total 4,7% 4,7% ,0% 2,3% ,0% 11,6% 

ΑΤΟΜΑ ΜΕ 

ΕΙ∆ΙΚΕΣ 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

(ΑΜΕΑ) 

Count 0 1 0 0 1 2 

% within 

ΠΟΙΟΝ 

ΤΟΜΕΑ ΚΕ 

ΘΑ 

ΕΠΙΛΕΓΑΤ

Ε 

,0% 50,0% ,0% ,0% 50,0% 100,0

% 

% within Η 

ΚΕ 

ΣΥΜΒΑΛΛ

ΕΙ ΣΤΗΝ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚ

Ή ΑΛΛΑΓΗ 

,0% 5,3% ,0% ,0% 100,0% 4,7% 

% of Total ,0% 2,3% ,0% ,0% 2,3% 4,7% 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Count 0 1 1 1 0 3 

% within 

ΠΟΙΟΝ 

ΤΟΜΕΑ ΚΕ 

ΘΑ 

ΕΠΙΛΕΓΑΤ

Ε 

,0% 33,3% 33,3% 33,3% ,0% 100,0

% 

% within Η 

ΚΕ 

ΣΥΜΒΑΛΛ

ΕΙ ΣΤΗΝ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚ

Ή ΑΛΛΑΓΗ 

,0% 5,3% 16,7% 25,0% ,0% 7,0% 

% of Total ,0% 2,3% 2,3% 2,3% ,0% 7,0% 

ΥΓΕΙΑ Count 0 1 0 0 0 1 

% within 

ΠΟΙΟΝ 

ΤΟΜΕΑ ΚΕ 

ΘΑ 

ΕΠΙΛΕΓΑΤ

Ε 

,0% 100,0% ,0% ,0% ,0% 100,0

% 
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% within Η 

ΚΕ 

ΣΥΜΒΑΛΛ

ΕΙ ΣΤΗΝ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚ

Ή ΑΛΛΑΓΗ 

,0% 5,3% ,0% ,0% ,0% 2,3% 

% of Total ,0% 2,3% ,0% ,0% ,0% 2,3% 

ΤΙΠΟΤΕ ΑΠΟ 

ΤΑ 

ΠΑΡΑΠΑΝΩ 

Count 0 0 2 0 0 2 

% within 

ΠΟΙΟΝ 

ΤΟΜΕΑ ΚΕ 

ΘΑ 

ΕΠΙΛΕΓΑΤ

Ε 

,0% ,0% 100,0% ,0% ,0% 100,0

% 

% within Η 

ΚΕ 

ΣΥΜΒΑΛΛ

ΕΙ ΣΤΗΝ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚ

Ή ΑΛΛΑΓΗ 

,0% ,0% 33,3% ,0% ,0% 4,7% 

% of Total ,0% ,0% 4,7% ,0% ,0% 4,7% 

Total Count 13 19 6 4 1 43 

% within 

ΠΟΙΟΝ 

ΤΟΜΕΑ ΚΕ 

ΘΑ 

ΕΠΙΛΕΓΑΤ

Ε 

30,2% 44,2% 14,0% 9,3% 2,3% 100,0

% 

% within Η 

ΚΕ 

ΣΥΜΒΑΛΛ

ΕΙ ΣΤΗΝ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚ

Ή ΑΛΛΑΓΗ 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0

% 

% of Total 30,2% 44,2% 14,0% 9,3% 2,3% 100,0

% 

 

 

Αποτελέσµατα της εντολής Crosstabs (χ2) 30 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
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Pearson Chi-Square 45,567
a
 32 ,057 

Likelihood Ratio 29,233 32 ,607 

Linear-by-Linear Association 4,764 1 ,029 

N of Valid Cases 43   

a. 43 cells (95,6%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,02. 

 

 

Η τιµή του κριτηρίου ελέγχου (Pearson Chi- Square)  χ
2 

 είναι χ
2
 = 45,567, ενώ η 

πιθανότητα p του ελέγχου (Asymp. Sig. 2-sided) είναι p = 0,057. Εποµένως για τις 

συγκεκριµένες µεταβλητές η µηδενική υπόθεση της ανεξαρτησίας δεν απορρίπτεται οριακά 

και υπάρχει κάποια συσχέτιση ανάµεσά τους. 

Ο  αριθµός και το ποσοστό (43 , 95,6%)  των κελιών του πίνακα  που έχουν  

αναµενόµενες συχνότητες µικρότερες από την τιµή 5, καθώς και η µικρότερη αναµενόµενη 

συχνότητα του πίνακα (0,02) υποδεικνύουν ότι οι απαιτούµενες προϋποθέσεις για την 

αξιοπιστία της δοκιµασίας χ
2
 δεν πληρούνται και εποµένως δε µπορούµε να 

χρησιµοποιήσουµε τα αποτελέσµατα για την επαγωγική αξιολόγηση των δεδοµένων του 

πίνακα συνάφειας. 

 

 

Αποτελέσµατα της Crosstabs (Kappa)  30 

Symmetric Measures 

 
Value 

Asymp. Std. 
Error

a
 Approx. T

b
 Approx. Sig. 

Measure of Agreement Kappa ,089 ,074 1,210 ,226 

N of Valid Cases 43    

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

 

Η τιµή του συντελεστή kappa δίνει µια «φτωχή»  συµφωνία στις εξεταζόµενες 

µεταβλητές. 
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Ραβδόγραµµα 64 

 

  Το παραπάνω ραβδόγραµµα υποδεικνύει ότι οι περισσότεροι φοιτητές που 

συµφωνούν απόλυτα µε το ότι η ΚΕ συµβάλλει στην Κοινωνική Αλλαγή θα επέλεγαν ως 

τοµέα ΚΕ γυναίκες, άνεργους και µετανάστες. 
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9.2.3.15 ΠΟΙΟΝ  ΤΟΜΕΑ ΚΕ ΘΑ ΕΠΙΛΕΓΑΤΕ * Η ΚΕ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΤΗΝ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΑΛΛΑΓΗ (µαθητές) 

 

Σύνοψη επεξεργασίας περιπτώσεων 31 

Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

ΠΟΙΟΝ ΤΟΜΕΑ ΚΕ ΘΑ 

ΕΠΙΛΕΓΑΤΕ * Η ΚΕ 

ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΤΗΝ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΑΛΛΑΓΗ 

66 94,3% 4 5,7% 70 100,0% 

 

 

Πίνακας συνάφειας  31 

ΠΟΙΟΝ ΤΟΜΕΑ ΚΕ ΘΑ ΕΠΙΛΕΓΑΤΕ * Η ΚΕ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΑΛΛΑΓΗ Crosstabulation 

 

Η ΚΕ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΤΗΝ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΑΛΛΑΓΗ 

Total 

ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΑΠΟΛΥΤΑ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΛΙΓΟ 

ΟΥΤΕ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΟΥΤΕ 

∆ΙΑΦΩΝΩ 

ΠΟΙΟΝ ΤΟΜΕΑ 

ΚΕ ΘΑ 

ΕΠΙΛΕΓΑΤΕ 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ Count 6 3 1 10 

% within ΠΟΙΟΝ 

ΤΟΜΕΑ ΚΕ ΘΑ 

ΕΠΙΛΕΓΑΤΕ 

60,0% 30,0% 10,0% 100,0% 

% within Η ΚΕ 

ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΤΗΝ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ 

ΑΛΛΑΓΗ 

23,1% 10,0% 10,0% 15,2% 

% of Total 9,1% 4,5% 1,5% 15,2% 

ΑΝΕΡΓΟΙ Count 4 4 1 9 

% within ΠΟΙΟΝ 

ΤΟΜΕΑ ΚΕ ΘΑ 

ΕΠΙΛΕΓΑΤΕ 

44,4% 44,4% 11,1% 100,0% 

% within Η ΚΕ 

ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΤΗΝ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ 

ΑΛΛΑΓΗ 

15,4% 13,3% 10,0% 13,6% 

% of Total 6,1% 6,1% 1,5% 13,6% 
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ΕΘΙΣΜΕΝΟΙ ΣΕ 

ΟΥΣΙΕΣ 

Count 2 3 2 7 

% within ΠΟΙΟΝ 

ΤΟΜΕΑ ΚΕ ΘΑ 

ΕΠΙΛΕΓΑΤΕ 

28,6% 42,9% 28,6% 100,0% 

% within Η ΚΕ 

ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΤΗΝ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ 

ΑΛΛΑΓΗ 

7,7% 10,0% 20,0% 10,6% 

% of Total 3,0% 4,5% 3,0% 10,6% 

ΠΡΩΗΝ 

ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΟΙ 

Count 1 1 2 4 

% within ΠΟΙΟΝ 

ΤΟΜΕΑ ΚΕ ΘΑ 

ΕΠΙΛΕΓΑΤΕ 

25,0% 25,0% 50,0% 100,0% 

% within Η ΚΕ 

ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΤΗΝ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ 

ΑΛΛΑΓΗ 

3,8% 3,3% 20,0% 6,1% 

% of Total 1,5% 1,5% 3,0% 6,1% 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ Count 1 3 0 4 

% within ΠΟΙΟΝ 

ΤΟΜΕΑ ΚΕ ΘΑ 

ΕΠΙΛΕΓΑΤΕ 

25,0% 75,0% ,0% 100,0% 

% within Η ΚΕ 

ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΤΗΝ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ 

ΑΛΛΑΓΗ 

3,8% 10,0% ,0% 6,1% 

% of Total 1,5% 4,5% ,0% 6,1% 

ΑΤΟΜΑ ΜΕ 

ΕΙ∆ΙΚΕΣ 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

(ΑΜΕΑ) 

Count 3 4 2 9 

% within ΠΟΙΟΝ 

ΤΟΜΕΑ ΚΕ ΘΑ 

ΕΠΙΛΕΓΑΤΕ 

33,3% 44,4% 22,2% 100,0% 

% within Η ΚΕ 

ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΤΗΝ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ 

ΑΛΛΑΓΗ 

11,5% 13,3% 20,0% 13,6% 

% of Total 4,5% 6,1% 3,0% 13,6% 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Count 3 2 1 6 

% within ΠΟΙΟΝ 

ΤΟΜΕΑ ΚΕ ΘΑ 

ΕΠΙΛΕΓΑΤΕ 

50,0% 33,3% 16,7% 100,0% 
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% within Η ΚΕ 

ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΤΗΝ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ 

ΑΛΛΑΓΗ 

11,5% 6,7% 10,0% 9,1% 

% of Total 4,5% 3,0% 1,5% 9,1% 

ΥΓΕΙΑ Count 2 5 1 8 

% within ΠΟΙΟΝ 

ΤΟΜΕΑ ΚΕ ΘΑ 

ΕΠΙΛΕΓΑΤΕ 

25,0% 62,5% 12,5% 100,0% 

% within Η ΚΕ 

ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΤΗΝ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ 

ΑΛΛΑΓΗ 

7,7% 16,7% 10,0% 12,1% 

% of Total 3,0% 7,6% 1,5% 12,1% 

ΕΜΠΟΛΕΜΕΣ 

ΧΩΡΕΣ 

Count 2 3 0 5 

% within ΠΟΙΟΝ 

ΤΟΜΕΑ ΚΕ ΘΑ 

ΕΠΙΛΕΓΑΤΕ 

40,0% 60,0% ,0% 100,0% 

% within Η ΚΕ 

ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΤΗΝ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ 

ΑΛΛΑΓΗ 

7,7% 10,0% ,0% 7,6% 

% of Total 3,0% 4,5% ,0% 7,6% 

ΤΙΠΟΤΕ ΑΠΟ ΤΑ 

ΠΑΡΑΠΑΝΩ 

Count 0 1 0 1 

% within ΠΟΙΟΝ 

ΤΟΜΕΑ ΚΕ ΘΑ 

ΕΠΙΛΕΓΑΤΕ 

,0% 100,0% ,0% 100,0% 

% within Η ΚΕ 

ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΤΗΝ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ 

ΑΛΛΑΓΗ 

,0% 3,3% ,0% 1,5% 

% of Total ,0% 1,5% ,0% 1,5% 

ΟΛΑ ΤΑ 

ΠΑΡΑΠΑΝΩ 

Count 2 1 0 3 

% within ΠΟΙΟΝ 

ΤΟΜΕΑ ΚΕ ΘΑ 

ΕΠΙΛΕΓΑΤΕ 

66,7% 33,3% ,0% 100,0% 

% within Η ΚΕ 

ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΤΗΝ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ 

ΑΛΛΑΓΗ 

7,7% 3,3% ,0% 4,5% 

% of Total 3,0% 1,5% ,0% 4,5% 
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Total Count 26 30 10 66 

% within ΠΟΙΟΝ 

ΤΟΜΕΑ ΚΕ ΘΑ 

ΕΠΙΛΕΓΑΤΕ 

39,4% 45,5% 15,2% 100,0% 

% within Η ΚΕ 

ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΤΗΝ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ 

ΑΛΛΑΓΗ 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 39,4% 45,5% 15,2% 100,0% 

 

 

Αποτελέσµατα της εντολής Crosstabs (χ2) 31 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 13,391
a
 20 ,860 

Likelihood Ratio 14,054 20 ,828 

Linear-by-Linear Association ,002 1 ,966 

N of Valid Cases 66   

a. 33 cells (100,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,15. 

 

Η τιµή του κριτηρίου ελέγχου (Pearson Chi- Square)  χ
2 

 είναι χ
2
 = 13,391, ενώ η 

πιθανότητα p του ελέγχου (Asymp. Sig. 2-sided) είναι p = 0,86. Εποµένως για τις 

συγκεκριµένες µεταβλητές η µηδενική υπόθεση της ανεξαρτησίας δεν απορρίπτεται και οι 

δύο µεταβλητές είναι ανεξάρτητες µεταξύ τους. 

           Ο  αριθµός και το ποσοστό (33 , 100%)  των κελιών του πίνακα  που έχουν  

αναµενόµενες συχνότητες µικρότερες από την τιµή 5, καθώς και η µικρότερη αναµενόµενη 

συχνότητα του πίνακα (0,15) υποδεικνύουν ότι οι απαιτούµενες προϋποθέσεις για την 

αξιοπιστία της δοκιµασίας χ
2
 δεν πληρούνται και εποµένως δε µπορούµε να 

χρησιµοποιήσουµε τα αποτελέσµατα για την επαγωγική αξιολόγηση των δεδοµένων του 

πίνακα συνάφειας. 

 

 

Αποτελέσµατα της Crosstabs (Kappa)  31 

Symmetric Measures 

 
Value 

Asymp. Std. 

Error
a
 Approx. T

b
 Approx. Sig. 

Measure of Agreement Kappa ,051 ,045 1,240 ,215 

N of Valid Cases 66    

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 
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Η τιµή του συντελεστή kappa δίνει µια «φτωχή»  συµφωνία στις εξεταζόµενες 

µεταβλητές. 

 

Ραβδόγραµµα 65 

 

Το παραπάνω ραβδόγραµµα υποδεικνύει ότι οι περισσότεροι φοιτητές που 

συµφωνούν απόλυτα µε το ότι η ΚΕ συµβάλλει στην Κοινωνική Αλλαγή θα επέλεγαν ως 

τοµέα ΚΕ σχεδόν όλους. Αξίζει να σηµειωθεί η επιλογή αρκετών µαθητών στον τοµέα των 

Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες, επιλογή που δεν έγινε από τους αντίστοιχους φοιτητές. 

 

 

9.2.3.16 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ * Η ΚΕ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ 

ΑΛΛΑΓΗ 

 

Σύνοψη επεξεργασίας περιπτώσεων 32 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 
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Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ 
* Η ΚΕ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΤΗΝ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΑΛΛΑΓΗ 

47 94,0% 3 6,0% 50 100,0% 
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Πίνακας συνάφειας  32 
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Αποτελέσµατα της εντολής Crosstabs (χ2) 32 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 3,412
a
 4 ,491 

Likelihood Ratio 4,435 4 ,350 

Linear-by-Linear Association 2,005 1 ,157 

N of Valid Cases 47   

a. 6 cells (60,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,15. 

 

Η τιµή του κριτηρίου ελέγχου (Pearson Chi- Square)  χ
2 

 είναι χ
2
 = 3,412, ενώ η 

πιθανότητα p του ελέγχου (Asymp. Sig. 2-sided) είναι p = 0,491. Εποµένως για τις 

συγκεκριµένες µεταβλητές η µηδενική υπόθεση της ανεξαρτησίας δεν απορρίπτεται και οι 

δύο µεταβλητές είναι ανεξάρτητες. 

           Ο  αριθµός και το ποσοστό (6 , 60%)  των κελιών του πίνακα  που έχουν  

αναµενόµενες συχνότητες µικρότερες από την τιµή 5, καθώς και η µικρότερη αναµενόµενη 

συχνότητα του πίνακα (1,15) υποδεικνύουν ότι οι απαιτούµενες προϋποθέσεις για την 

αξιοπιστία της δοκιµασίας χ
2
 δεν πληρούνται και εποµένως δε µπορούµε να 

χρησιµοποιήσουµε τα αποτελέσµατα για την επαγωγική αξιολόγηση των δεδοµένων του 

πίνακα συνάφειας. 

 

Αποτελέσµατα της Crosstabs (Kappa)  32 

Symmetric Measures 

 
Value 

Asymp. Std. 
Error

a
 Approx. T

b
 Approx. Sig. 

Measure of Agreement Kappa ,078 ,097 ,820 ,412 

N of Valid Cases 47    

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

 

Η τιµή του συντελεστή kappa δίνει µια «ανύπαρκτη»  συµφωνία στις εξεταζόµενες 

µεταβλητές. 
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Ραβδόγραµµα 66 

 

 

 

 

9.2.3.17 ΕΧΕΤΕ ΑΚΟΥΣΕΙ ΤΟΝ ΟΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ * Η 

ΚΕ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΑΛΛΑΓΗ (φοιτητές) 

 

Σύνοψη επεξεργασίας περιπτώσεων 33 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N 
Perc
ent 

ΕΧΕΤΕ ΑΚΟΥΣΕΙ ΤΟΝ ΟΡΟ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ * Η ΚΕ 
ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΤΗΝ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΑΛΛΑΓΗ 

45 90,0% 5 10,0% 50 100,
0% 
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Πίνακας συνάφειας  33 

 

 

 

 

 

Αποτελέσµατα της εντολής Crosstabs (χ2) 33 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 8,365
a
 4 ,079 

Likelihood Ratio 8,611 4 ,072 

Linear-by-Linear Association 3,767 1 ,052 

N of Valid Cases 45   

a. 7 cells (70,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,67. 
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Η τιµή του κριτηρίου ελέγχου (Pearson Chi- Square)  χ
2 

 είναι χ
2
 = 8,365 ενώ η 

πιθανότητα p του ελέγχου (Asymp. Sig. 2-sided) είναι p = 0,079. Εποµένως για τις 

συγκεκριµένες µεταβλητές η µηδενική υπόθεση της ανεξαρτησίας δεν απορρίπτεται και οι 

δύο µεταβλητές είναι ανεξάρτητες. 

           Ο  αριθµός και το ποσοστό (7 , 70%)  των κελιών του πίνακα  που έχουν  

αναµενόµενες συχνότητες µικρότερες από την τιµή 5, καθώς και η µικρότερη αναµενόµενη 

συχνότητα του πίνακα (0,67) υποδεικνύουν ότι οι απαιτούµενες προϋποθέσεις για την 

αξιοπιστία της δοκιµασίας χ
2
 δεν πληρούνται και εποµένως δε µπορούµε να 

χρησιµοποιήσουµε τα αποτελέσµατα για την επαγωγική αξιολόγηση των δεδοµένων του 

πίνακα συνάφειας. 

 

 

Αποτελέσµατα της Crosstabs (Kappa)  33 

Symmetric Measures 

 
Value 

Asymp. Std. 
Error

a
 Approx. T

b
 Approx. Sig. 

Measure of Agreement Kappa -,011 ,083 -,125 ,900 

N of Valid Cases 45    

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

 

Η τιµή του συντελεστή kappa αποκλείει κάθε µορφή  συµφωνίας στις εξεταζόµενες 

µεταβλητές. 
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Ραβδόγραµµα 67 

 

 

 

9.2.3.18 ΕΧΕΤΕ ΑΚΟΥΣΕΙ ΤΟΝ ΟΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ * Η 

ΚΕ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΑΛΛΑΓΗ (µαθητές) 

 

Σύνοψη επεξεργασίας περιπτώσεων 34 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

ΕΧΕΤΕ ΑΚΟΥΣΕΙ ΤΟΝ ΟΡΟ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ * Η 

ΚΕ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΤΗΝ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΑΛΛΑΓΗ 

64 91,4% 6 8,6% 70 100,0% 
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Πίνακας συνάφειας  34 

ΕΧΕΤΕ ΑΚΟΥΣΕΙ ΤΟΝ ΟΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ * Η ΚΕ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ 

ΑΛΛΑΓΗ Crosstabulation 

 

Η ΚΕ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ 

ΑΛΛΑΓΗ 

Total 

ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΑΠΟΛΥΤΑ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΛΙΓΟ 

ΟΥΤΕ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΟΥΤΕ 

∆ΙΑΦΩΝΩ 

ΕΧΕΤΕ ΑΚΟΥΣΕΙ ΤΟΝ 

ΟΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΝΑΙ Count 19 16 4 39 

% within ΕΧΕΤΕ 

ΑΚΟΥΣΕΙ ΤΟΝ ΟΡΟ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

48,7% 41,0% 10,3% 100,0% 

% within Η ΚΕ 

ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΤΗΝ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΑΛΛΑΓΗ 

73,1% 57,1% 40,0% 60,9% 

% of Total 29,7% 25,0% 6,3% 60,9% 

ΟΧΙ Count 7 12 6 25 

% within ΕΧΕΤΕ 

ΑΚΟΥΣΕΙ ΤΟΝ ΟΡΟ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

28,0% 48,0% 24,0% 100,0% 

% within Η ΚΕ 

ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΤΗΝ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΑΛΛΑΓΗ 

26,9% 42,9% 60,0% 39,1% 

% of Total 10,9% 18,8% 9,4% 39,1% 

Total Count 26 28 10 64 

% within ΕΧΕΤΕ 

ΑΚΟΥΣΕΙ ΤΟΝ ΟΡΟ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

40,6% 43,8% 15,6% 100,0% 

% within Η ΚΕ 

ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΤΗΝ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΑΛΛΑΓΗ 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 40,6% 43,8% 15,6% 100,0% 

 

 

Αποτελέσµατα της εντολής Crosstabs (χ2) 34 

 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
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Pearson Chi-Square 3,621
a
 2 ,164 

Likelihood Ratio 3,643 2 ,162 

Linear-by-Linear Association 3,562 1 ,059 

N of Valid Cases 64   

a. 1 cells (16,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3,91. 

 

Η τιµή του κριτηρίου ελέγχου (Pearson Chi- Square)  χ
2 

 είναι χ
2
 = 3,621 ενώ η 

πιθανότητα p του ελέγχου (Asymp. Sig. 2-sided) είναι p = 0,164. Εποµένως για τις 

συγκεκριµένες µεταβλητές η µηδενική υπόθεση της ανεξαρτησίας δεν απορρίπτεται και οι 

δύο µεταβλητές είναι ανεξάρτητες. 

           Ο  αριθµός και το ποσοστό (1 , 16,7%)  των κελιών του πίνακα  που έχουν  

αναµενόµενες συχνότητες µικρότερες από την τιµή 5, καθώς και η µικρότερη αναµενόµενη 

συχνότητα του πίνακα (3,91) υποδεικνύουν ότι οι απαιτούµενες προϋποθέσεις για την 

αξιοπιστία της δοκιµασίας χ
2
 πληρούνται και εποµένως µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε τα 

αποτελέσµατα για την επαγωγική αξιολόγηση των δεδοµένων του πίνακα συνάφειας. 

 

 

 

Αποτελέσµατα της Crosstabs (Kappa)  34 

Symmetric Measures 

 
Value 

Asymp. Std. 

Error
a
 Approx. T

b
 Approx. Sig. 

Measure of Agreement Kappa ,113 ,094 1,177 ,239 

N of Valid Cases 64    

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

 

Η τιµή του συντελεστή kappa δίνει µια «φτωχή» µορφή  συµφωνίας στις εξεταζόµενες 

µεταβλητές. 
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Ραβδόγραµµα 68 
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10 ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ  ΈΡΕΥΝΑΣ 

Όπως και στην παρουσίαση των αναλυτικών αποτελεσµάτων της έρευνας, έτσι και 

εδώ θα παρουσιάσουµε παράλληλα τα συνοπτικά αποτελέσµατα της έρευνας στα δύο 

υπό εξέταση δείγµατα, τους φοιτητές και τους µαθητές που συµµετείχαν στην έρευνα. 

10.1 Προσωπικά στοιχεία, πηγές ενηµέρωσης, & άκουσµα του όρου  

«Κοινωνική Επιχειρηµατικότητα» 

Από τις απαντήσεις στο πρώτο µέρος του ερωτηµατολογίου διαπιστώσαµε ότι το 

τυπικό εξάµηνο των περισσότερων συµµετεχόντων φοιτητών  ήταν το Α’ και το Ε΄ ενώ η 

τάξη των µαθητών των Γενικών Λυκείων είναι η Τρίτη (97,1 %). 

Η επαγγελµατική ενασχόληση των περισσότερων γονιών των συµµετεχόντων 

φοιτητών στην έρευνα είναι ∆ηµόσιος Υπάλληλος, Ιδιωτικός Υπάλληλος, Ελεύθερος 

Επαγγελµατίας, Οικιακά. Για τους µαθητές η επαγγελµατική ενασχόληση των περισσότερων 

γονιών είναι ∆ηµόσιος Υπάλληλος, Ελεύθερος Επαγγελµατίας, Αγρότης – Κτηνοτρόφος,  

Οικιακά. 

Οι περισσότεροι φοιτητές δεν εργάζονται, ενώ πάνω από το µισό αυτών που 

εργάζονται ,απασχολούνται ως σερβιτόροι-µπαρίστες. 

Το ∆ιαδίκτυο αποτελεί την κύρια πηγή ενηµέρωσης για την επαγγελµατική ζήτηση 

της ειδικότητά τους για τους φοιτητές και ακολουθούν αγγελίες, ανακοινώσεις – 

προκηρύξεις. Ένας µόνο φοιτητής ανέφερε το Γραφείο ∆ιασύνδεσης του ΤΕΙ.  Οι 

περισσότεροι µαθητές ενηµερώνονται από το ∆ιαδίκτυο καθώς και  από συζητήσεις µε 

καθηγητές και γονείς  για την επαγγελµατική ζήτηση της επιλογής σπουδών που σκέφτονται 

να κάνουν. Κανένας µαθητής δεν ανάφερε το ΚΕΣΥΠ. ( Κέντρο Συµβουλευτικής και 

Προσανατολισµού). Η δοµή των  ΚΕΣΥΠ έχει πλέον καταργηθεί και  άρχισε να λειτουργεί  η 

νέα δοµή «Κέντρο Εκπαιδευτικής και Συµβουλευτικής Υποστήριξης» (ΚΕΣΥ).  

Οι περισσότεροι φοιτητές (65%) και οι περισσότεροι µαθητές (60%) έχουν ακούσει 

τον όρο «Κοινωνική Επιχειρηµατικότητα» 

 

10.2 Αξιοπιστία, ειλικρίνεια των συµµετεχόντων και γνώση του όρου 

«Κοινωνική Επιχειρηµατικότητα»  

Το 1/3 των συµµετεχόντων φοιτητών συµφωνούσε ότι η κοινωνική επιχειρηµατικότητα 

είναι φιλανθρωπία ενώ άλλο  1/3 ούτε συµφωνούσε ούτε διαφωνούσε. Το 36,8 %  του 

δείγµατος των µαθητών της έρευνας ούτε συµφωνεί ούτε διαφωνεί. Το 49% του δείγµατος 

συµφωνεί (οι περισσότεροι απόλυτα) και το υπόλοιπο 15% διαφωνεί (οι περισσότεροι λίγο) 

γεγονός που καταδεικνύει µια υποκειµενική, θεωρητική  ερµηνεία από το σύνολο των 

µαθητών.  
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Οι περισσότεροι συµµετέχοντες φοιτητές (7/10) συµφωνούσαν ότι η κοινωνική 

επιχειρηµατικότητα συµβάλλει στην εκπαίδευση - κατάρτιση. Υπάρχει µια αξιοσηµείωτη 

ταύτιση των απαντήσεων, αφού και το 71% των µαθητών έχουν την ίδια αντίληψη. 

Οι περισσότεροι φοιτητές (43%) πιστεύουν ότι η κοινωνική επιχειρηµατικότητα µπορεί 

να καταπολεµήσει την ανεργία και πολλοί περισσότεροι φοιτητές (65%) πιστεύουν ότι η 

κοινωνική επιχειρηµατικότητα µπορεί να τονώσει την οικονοµία. Στο αντίστοιχο δείγµα των 

µαθητών είναι σχεδόν ίδιο το ποσοστό όσων πιστεύουν ότι η κοινωνική επιχειρηµατικότητα 

µπορεί να καταπολεµήσει την ανεργία και αρκετά µεγαλύτερο το ποσοστό των µαθητών 

(76%)  που πιστεύουν ότι η κοινωνική επιχειρηµατικότητα τονώνει την οικονοµία. 

Αξιοσηµείωτη η παρατήρηση ότι και στα δύο δείγµατα 1/3 περίπου των συµµετεχόντων ούτε 

συµφωνούσε ούτε διαφωνούσε στο ότι η κοινωνική επιχειρηµατικότητα µπορεί να 

καταπολεµήσει την ανεργία. 

Οι περισσότεροι συµµετέχοντες φοιτητές (76%) δεν γνώριζαν κάποια  κοινωνική  

επιχείρηση που  δραστηριοποιείται  στον τόπο καταγωγής τους ή στον τόπο σπουδών τους, 

ενώ οι περισσότεροι µαθητές γνώριζαν κάποια κοινωνική επιχείρηση (64,3%) .  

Οι περισσότεροι συµµετέχοντες φοιτητές (65%) συµφωνούν ότι η  κοινωνική 

επιχειρηµατικότητα στηρίζεται στην ευρηµατικότητα και την οξύνοια του επιχειρηµατία 

καθώς και ότι η κοινωνική επιχειρηµατικότητα συµβάλλει στην κοινωνική αλλαγή (73%). 

Στο αντίστοιχο ερευνητικό δείγµα των µαθητών τα ποσοστά αυξάνονται καθώς το 73% των 

συµµετεχόντων µαθητών συµφωνούν στο ότι η  κοινωνική επιχειρηµατικότητα στηρίζεται 

στην ευρηµατικότητα και την οξύνοια του επιχειρηµατία και το 85% στο ότι η κοινωνική 

επιχειρηµατικότητα συµβάλλει στην κοινωνική αλλαγή . 

10.3 Συµµετοχή σε φορείς κοινωνικής επιχειρηµατικότητας 

Οι  περισσότεροι συµµετέχοντες φοιτητές (76 % ) θα συµµετείχαν σε κάλεσµα 

υλοποίησης ιδέας κοινωνικής επιχειρηµατικότητας  επιλέγοντας τους τοµείς: Γυναίκες, 

Άνεργοι, Μετανάστες.  Παράλληλα και ένα πολύ µεγάλο ποσοστό από τους συµµετέχοντες 

µαθητές (88 %) θα συµµετείχε σε κάλεσµα υλοποίησης ιδέας κοινωνικής 

επιχειρηµατικότητας επιλέγοντας Γυναίκες, Άνεργους και Άτοµα µε Ειδικές Ανάγκες 

(ΑΜΕΑ). Εντυπωσιακό είναι ωστόσο ότι το 80% του δείγµατος των µαθητών δεν θα 

επέλεγαν σχολή µε εργασία σχετική µε κοινωνική οικονοµία – επιχειρηµατικότητα. 

 

10.4 Ανάλυση ακούσµατος του όρου «Κοινωνική επιχειρηµατικότητα» 

Επιχειρήσαµε αρχικά να αναλύσουµε την ερώτηση «Έχετε ακούσει τον όρο Κοινωνική 

Επιχειρηµατικότητα» σε σχέση µε το φύλο, το τυπικό εξάµηνο σπουδών, την επαγγελµατική 

ενασχόληση των γονιών, και το αν ο συµµετέχων φοιτητής εργάζεται. 

Το τυπικό εξάµηνο σπουδών και το γεγονός ότι ο συµµετέχων φοιτητής εργάζεται 

σχετίζονται µε το «άκουσµα» του όρου Κοινωνική Επιχειρηµατικότητα. Το στατιστικό 

λογισµικό SPSS δεν απορρίπτει οριακά την ανεξαρτησία µε πολύ χαµηλή ισχύ ελέγχου στην 

πρώτη περίπτωση (7,2 % ) . 
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Και στα δύο ερευνητικά δείγµατα το «άκουσµα» του όρου είναι ανεξάρτητο του φύλου 

και της επαγγελµατικής ενασχόλησης των γονιών. 

 

10.5 Ανάλυση συµµετοχής σε εγχείρηµα Κοινωνικής Επιχειρηµατικότητας. 

Στη συνέχεια επιχειρήσαµε να αναλύσουµε την ερώτηση «Θα συµµετείχατε σε 

εγχείρηµα Κοινωνικής Επιχειρηµατικότητας» σε σχέση µε το φύλο, το τυπικό εξάµηνο 

σπουδών, την επαγγελµατική ενασχόληση των γονιών, και το αν ο συµµετέχων φοιτητής 

εργάζεται διαπιστώσαµε:  

Το τυπικό εξάµηνο σπουδών και το γεγονός ότι ο συµµετέχων φοιτητής εργάζεται 

σχετίζονται µε την πρόθεση συµµετοχής σε εγχείρηµα Κοινωνικής Επιχειρηµατικότητας. 

Μάλιστα ενώ στην περίπτωση του τυπικού εξαµήνου σπουδών το στατιστικό λογισµικό SPSS 

δεν απορρίπτει οριακά την ανεξαρτησία µε πολύ χαµηλή ισχύ ελέγχου (5,2 %)  στην 

περίπτωση του εργαζόµενου φοιτητή απορρίπτει την ανεξαρτησία, αποδεικνύοντας την 

αλληλεξάρτηση των δύο στοιχείων. 

Και στα δύο ερευνητικά δείγµατα η συµµετοχή σε εγχείρηµα κοινωνικής 

επιχειρηµατικότητας είναι ανεξάρτητη του φύλου και της επαγγελµατικής ενασχόλησης των 

γονιών. 

10.6  Γνώση των πραγµατικών διαστάσεων του όρου «Κοινωνική 

Επιχειρηµατικότητα» 

Τελικά,  επιχειρώντας να διαπιστώσουµε κατά πόσο οι συµφοιτητές µας της ∆ΕΜΕΣ 

και οι µαθητές της Γ’ Λυκείου  γνωρίζουν τις πραγµατικές διαστάσεις του όρου «Κοινωνική 

Επιχειρηµατικότητα» συνδυάσαµε τις  απαντήσεις σε κάποιες ερωτήσεις-µεταβλητές. Στη 

συνέχεια παρουσιάζουµε κάποια ζεύγη ερωτήσεων -µεταβλητών που καταγράφονται κάποιοι 

συσχετισµοί. 

 

Η ερώτηση µεταβλητή «Η Κοινωνική επιχειρηµατικότητα είναι φιλανθρωπία» 

σχετίζεται µε το «Η Κοινωνική Επιχειρηµατικότητα συµβάλλει στην εκπαίδευση – 

κατάρτιση» στο ερευνητικό δείγµα των φοιτητών. Το στατιστικό λογισµικό SPSS δεν 

απορρίπτει οριακά την ανεξαρτησία µε πολύ χαµηλή ωστόσο  ισχύ ελέγχου (5,2 %) .  

Για τις ερωτήσεις – µεταβλητές «Η  Κοινωνική Επιχειρηµατικότητα είναι 

φιλανθρωπία » και  «Η Κοινωνική Επιχειρηµατικότητα δεν καταπολεµά την ανεργία» στο 

στατιστικό δείγµα των µαθητών η µηδενική υπόθεση της ανεξαρτησίας απορρίπτεται και οι 

δύο µεταβλητές σχετίζονται. 

Για τις ερωτήσεις – µεταβλητές «Η  Κοινωνική Επιχειρηµατικότητα είναι 

φιλανθρωπία» και  «Η Κοινωνική Επιχειρηµατικότητα τονώνει την Οικονοµία» στο 

στατιστικό δείγµα των µαθητών η µηδενική υπόθεση της ανεξαρτησίας απορρίπτεται και οι 

δύο µεταβλητές σχετίζονται. 

Η ερώτηση- µεταβλητή «Η Κοινωνική Επιχειρηµατικότητα τονώνει την Οικονοµία» 

αλληλεξαρτάται  µε το «Η Κοινωνική Επιχειρηµατικότητα συµβάλλει στην κοινωνική 

αλλαγή» και στο στατιστικό δείγµα των φοιτητών αλλά και των µαθητών. Το στατιστικό 

λογισµικό SPSS απορρίπτει την ανεξαρτησία. 
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Η ερώτηση - µεταβλητή «Η Κοινωνική Επιχειρηµατικότητα δεν καταπολεµά την 

ανεργία» σχετίζεται µε το «Η Κοινωνική Επιχειρηµατικότητα στηρίζεται στην 

ευρηµατικότητα και την οξύνοια του επιχειρηµατία» στο στατιστικό δείγµα των φοιτητών. Το 

στατιστικό λογισµικό SPSS δεν απορρίπτει οριακά την ανεξαρτησία µε πολύ χαµηλή ωστόσο  

ισχύ ελέγχου (5,4 %). 

Η ερώτηση «Ποιον τοµέα Κοινωνικής Επιχειρηµατικότητας θα επιλέγατε» σχετίζεται  

µε το «Η Κοινωνική Επιχειρηµατικότητα συµβάλλει στην κοινωνική αλλαγή» στο στατιστικό 

δείγµα των φοιτητών.  Το στατιστικό λογισµικό SPSS δεν απορρίπτει οριακά την 

ανεξαρτησία µε πολύ χαµηλή ωστόσο  ισχύ ελέγχου (5,7 %). 
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11  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

Οι συµφοιτητές µας στο τµήµα ∆ΕΜΕΣ αλλά και οι µαθητές του δεύτερου ερευνητικού 

δείγµατος της Γ’ τάξης των Γενικών Λυκείων δε γνωρίζουν τον όρο κοινωνική 

επιχειρηµατικότητα. Έχουν ακούσει κάτι αλλά αυτό το «άκουσµα» έχει µάλλον µια 

θεωρητική, συναισθηµατική, υποκειµενική θεώρηση  που απέχει απ’ την πραγµατικότητα. 

Πολλοί για παράδειγµα θεωρούν ότι η κοινωνική επιχειρηµατικότητα είναι φιλανθρωπία, ενώ 

ταυτόχρονα πιστεύουν ότι η κοινωνική επιχειρηµατικότητα συµβάλλει στην εκπαίδευση – 

κατάρτιση. Επίσης, πάρα πολλοί είναι οι συµµετέχοντες στην έρευνα που θεωρούν ότι η 

κοινωνική επιχειρηµατικότητα µπορεί να καταπολεµήσει την ανεργία, καθώς και ότι µπορεί 

να τονώσει την τοπική και την ευρύτερη οικονοµία επιφέροντας κέρδος. Ωστόσο στην 

συντριπτική τους πλειονότητα οι συµφοιτητές µας δε γνωρίζουν ανάλογες επιχειρήσεις. 

Αντίθετα περισσότεροι είναι οι µαθητές που γνωρίζουν κοινωνικές επιχειρήσεις. 

Αρκετοί συµφοιτητές µας εργάζονται (παροδικά ή όχι ) κι αυτός είναι ένας παράγοντας 

που τους κάνει πιο ευαισθητοποιηµένους και ενεργούς σε θέµατα Κοινωνικής 

Επιχειρηµατικότητας. Ένας ακόµη ουσιαστικός παράγοντας γνωριµίας, ευαισθητοποίησης 

και ενεργοποίησης αποτελεί και το εξάµηνο σπουδών, αφού και στη ∆ΕΜΕΣ αντίστοιχα 

µαθήµατα ενσωµατώνονται στο πρόγραµµα σπουδών από το Ε’ εξάµηνο και µετά.  

Στο δεύτερο ερευνητικό δείγµα που αφορά σε µαθητές Γ’ τάξης Λυκείου υπάρχει µια 

αξιοσηµείωτη παρατήρηση. Όσο προχωράµε στις τελευταίες προτάσεις – µεταβλητές 

αυξάνονται τα ποσοστά των απαντήσεων σε σχέση µε τις αντίστοιχες των φοιτητών. Μια 

εκτίµηση που φαίνεται να ευσταθεί είναι ότι οι µαθητές έχοντας πιο «πρόσφατα» και 

«πρόσφορα» µαθήµατα όπως η Πολιτική Παιδεία, η Κοινωνιολογία αλλά και η Νεοελληνική 

Γλώσσα – Λογοτεχνία έχουν µια έντονη αντίληψη εννοιών, όπως αυτή του Ενεργού Πολίτη 

που πιθανόν να τους επιτρέψει να προβληµατιστούν, να κατανοήσουν τις σύγχρονες 

κοινωνικές δοµές και να αναζητήσουν εναλλακτικές  προοπτικές επιχειρηµατικότητας και 

απασχόλησης.  

Οι απαντήσεις όµως στην ερώτηση «Σκεφτόσαστε να επιλέξετε σχολή µε εργασία 

σχετική µε κοινωνική επιχειρηµατικότητα -επικοινωνία» αποτυπώνουν το γεγονός ότι το 

σχεδόν το 80% του συγκεκριµένου ερευνητικού  δείγµατος δεν θα επέλεγαν σχολή σχετική µε 

κοινωνική επιχειρηµατικότητα – οικονοµία. Κλείνοντας ωστόσο, η συντριπτική 

πλειονότητα τόσο των φοιτητών όσο και των µαθητών επιθυµεί  να ασχοληθεί επικουρικά 

µε Κοινωνική Επιχειρηµατικότητα επιλέγοντας µάλιστα τοµείς που σχετίζονται µε 

Γυναίκες, Άνεργους, Μετανάστες, Άτοµα µε Ειδικές Ανάγκες. 

Η έρευνα καταδεικνύει στην ουσία ό,τι συµβαίνει και στην Ελλάδα αφού και η 

κοινότητα των φοιτητών της ∆ΕΜΕΣ αλλά και οι µαθητές της Γ’ τάξης Λυκείου είναι στην 

ουσία µια µικρογραφία της Ελλάδας. Πολλοί έχουν «ακούσει» κάτι αλλά εγκλωβισµένοι σε 

νοοτροπίες και αντιλήψεις περασµένων δεκαετιών επιµένουν να προσπαθούν για 

«παραδοσιακές» εργασίες ,στο δηµόσιο ή στον ιδιωτικό τοµέα, αγνοώντας ότι όσο περνάει ο 

καιρός και η οικονοµική κρίση εντείνεται δεν υπάρχει περιθώριο για «παραδοσιακές» 

δουλειές. 

Έχουµε αναφέρει στο θεωρητικό τµήµα της εργασίας και την καίρια ευθύνη του 

κράτους µε την έλλειψη µηχανισµών χρηµατοδοτικής ενίσχυσης και µε την έλλειψη 

εξειδικευµένου προσωπικού, που δηµιουργεί µια  εικόνα ερασιτεχνισµού και 
προχειρότητας στην Κοινωνική Επιχειρηµατικότητα. 
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Ένας ακόµα ουσιαστικός παράγοντας που δηµιουργεί τη σύγχυση γύρω από την 

Κοινωνική Επιχειρηµατικότητα είναι ότι δεν υπάρχει µια ουσιαστική ενηµέρωση και 

επαφίεται σε κάθε «άτοµο» να επιχειρήσει να µάθει , να ενεργοποιηθεί  και να καινοτοµήσει 

σ’ έναν «εναλλακτικό» χώρο δουλειάς. Το µάθηµα του Σχολικού Επαγγελµατικού 

Προσανατολισµού έχει καταργηθεί από τη ∆ευτεροβάθµια εκπαίδευση και όταν υπήρχε, 

κατέληγε να συµπληρώνει το ωράριο καθηγητών µε άσχετες ειδικότητες µεταδίδοντας και 

αναπαράγοντας αντιλήψεις και νοοτροπίες περασµένων δεκαετιών Οι περισσότεροι µαθητές 

ενηµερώνονται από το ∆ιαδίκτυο καθώς και  από συζητήσεις µε καθηγητές και γονείς  για 

την επαγγελµατική ζήτηση της επιλογής σπουδών που σκέφτονται να κάνουν. Κανένας 

µαθητής δεν ανέφερε το ΚΕΣΥΠ. ( Κέντρο Συµβουλευτικής και Προσανατολισµού). 

Ταυτόχρονα  η δοµή των  ΚΕΣΥΠ έχει πλέον καταργηθεί (σχολικό έτος 2018-2019) και  

άρχισε να λειτουργεί  η νέα δοµή «Κέντρο Εκπαιδευτικής και Συµβουλευτικής Υποστήριξης» 

(ΚΕΣΥ). Επιπροσθέτως, στην Τριτοβάθµια εκπαίδευση, για παράδειγµα στη ∆ΕΜΕΣ, οι 

περισσότεροι συµφοιτητές απορρίπτουν τον τοµέα ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων Κοινωνικής 

Οικονοµίας θεωρώντας ότι οι τοµείς της ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων και ∆ιοίκησης 

Πληροφοριακών Συστηµάτων θα «αποδώσουν» καλύτερα στο βιογραφικό τους για εύρεση 

εργασίας αγνοώντας τι συµβαίνει στην πραγµατικότητα. Κι αυτή η θεώρηση διαιωνίζεται, 

αφού λείπει και εδώ µια έγκυρη και έγκαιρη ενηµέρωση – πληροφόρηση, συνεχίζοντας να 

δηµιουργεί άνεργους. 

 

11.1 Προτάσεις 

Με δεδοµένα τα παραπάνω συµπεράσµατα κρίνεται ουσιαστική η επαναφορά του 

Σχολικού Επαγγελµατικού Προσανατολισµού, κίνηση προς την οποία οφείλουν να 

κατευθυνθούν οι ιθύνοντες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων. Είναι ένα µάθηµα 

που είναι αναγκαίο να διδάσκεται από έµπειρους καθηγητές και να εµπλουτίζεται µε την 

άποψη εξειδικευµένων προσκεκληµένων (επαγγελµατιών, κοινωνικών εταίρων). Μπορεί η 

προσπάθεια να συµπεριλαµβάνει ειδικά σεµινάρια που θα συµµετέχουν και γονείς, αφού 

αυτοί έχουν την κύρια ευθύνη για τις σπουδές των παιδιών τους. Ίσως χρήσιµο θα ήταν να 

εµπλουτιστεί η διδασκαλία του ΣΕΠ και µε στοιχεία του µαθήµατος Επιχειρηµατικότητα. 

Εκεί ο µαθητής απ’ τα σχολικά κιόλας χρόνια θα ακούσει έστω στοιχεία σχετικά µε γνώσεις 

και δεξιότητες της επιχειρηµατικής διαδικασίας, το περιβάλλον που αναπτύσσεται, τους 

τρόπους ανεύρεσης  πόρων, διαδικασίες καινοτοµίας κλπ.. Θα µάθει τέλος την έννοια της 

Κοινωνικής Επιχειρηµατικότητας. Η επιλογή τµηµάτων ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων µε 

κατεύθυνση την Κοινωνική Οικονοµία ή ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονοµικού 

Πανεπιστηµίου Αθηνών που σχετίζονται µε την Κοινωνική Επιχειρηµατικότητα θα έπρεπε να 

είναι περισσότερο γνωστά ώστε να επιλέγονται συνειδητά από µεγαλύτερο αριθµό 

σπουδαστών – φοιτητών. 

Στο θεωρητικό µέρος τονίστηκε η αξία του µορφωτικού – πολιτισµικού κεφαλαίου το 

οποίο αναδεικνύει τις δυνατότητες και τις ικανότητες που έχει µία οικογένεια να καλλιεργεί 

στα παιδιά της τις γνώσεις, τις ευαισθησίες αλλά και τους τρόπους έκφρασης που χαίρουν 

εκτίµησης και αποδοχής του µεγαλύτερου µέρους της κοινωνίας. Το σχολείο δεν είναι µόνο 

γνώση. Αν λοιπόν το σχολείο ενισχύσει κι αυτό µε τη σειρά του το µορφωτικό κεφάλαιο 

εµπλουτίζοντας το κυρίως εκεί που οι οικογένειες δε µπορούν λόγω χαµηλού µορφωτικού 

επιπέδου ή αδυναµία οικονοµικών, τότε µπορεί να «χτυπηθεί» ακόµα και η σχολική διαρροή, 

αφού ο µαθητής θα ενισχύσει ταλέντα, κλίσεις, δεξιότητες. Για παράδειγµα η λειτουργία 

σχολικού συνεταιρισµού είναι ένα σηµαντικό βήµα για να φέρει κοντά το µαθητή µε την 

έννοια του συνεταιρίζεσθαι, της αλληλεγγύης, της συλλογικής δραστηριοποίησης. 
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Η Πληροφορική σαφώς σήµερα είναι και εκµάθηση σωστού «ψαξίµατος», έρευνας και 

τρόπος ανίχνευσης πληροφοριών για επαγγελµατικές διεξόδους αργότερα και για κοινωνική 

ευαισθητοποίηση. Το Twitter και το Facebook είναι  ουσιαστικά στέκια επικοινωνίας 

σήµερα, ουσιαστικοί παράγοντες κοινωνικοποίησης και µπορούν να προωθήσουν πολλές 

καινοτόµες επιχειρηµατικές ιδέες και στο πλαίσιο της Κοινωνικής Οικονοµίας ειδικά όταν 

υποστηρίζονται από νέους ανθρώπους που θέλουν να ξεφύγουν από «παραδοσιακά» 

επαγγέλµατα. Οι νέοι οφείλουν και είναι απαραίτητο να αναζητούν και να µελετούν άρθρα 

σχετικά µε την κοινωνική επιχειρηµατικότητα, τις καινοτόµες ιδέες ή τις συλλογικές 

πρωτοβουλίες. 

Είναι επιτακτική ανάγκη σήµερα να γίνει συνειδητοποίηση απ’ όλους ( Υπουργείο 

Παιδείας, Τοπική Αυτοδιοίκηση, εκπαιδευτικούς, γονείς, κοινωνικούς φορείς)  ότι χρειάζεται 

κατάλληλο σύστηµα εκπαίδευσης το οποίο δεν θα ενδιαφέρεται µόνο για τη συσσώρευση 

γνώσεων αλλά κυρίως για την ανάπτυξη δεξιοτήτων, στάσεων, κουλτούρας. Η δηµιουργική 

διαδροµή των εφήβων σ’ ένα αξιόπιστο σχολείο αποτελεί ζήτηµα πρώτης τάξεως για την 

κοινωνία. Ισοδυναµεί µε κοινωνική  ευηµερία. 

Τέλος, το συγκεκριµένο θέµα θα είχε ενδιαφέρον να διερευνηθεί και µε τη µέθοδο της 

συνέντευξης τόσο σε συµφοιτητές µας όσο και σε υποψήφιους της Γ’ τάξης Πανελλαδικών 

εξετάσεων, έτσι ώστε µέσα από ερωταπαντήσεις να δοθεί η δυνατότητα έκφρασης απόψεων 

και παρατηρήσεων των ερωτηθέντων, πράγµα που θα φωτίσει περισσότερο και τους τρόπους 

µε τους οποίους θέµατα του Τρίτου Τοµέα θα γίνουν περισσότερα γνωστά στην κοινωνία. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

Παράρτηµα 1 

Νόµος 4430/2016 – ΦΕΚ 205/Α/31-10-2016 Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονοµία και 

ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις. 

 

Βασικά σηµεία 

 

Η Κοιν.Σ.Επ. αποτελεί ένα νέο φορέα της Κοινωνικής Οικονοµίας. Πρόκειται  

ουσιαστικά για έναν αστικό συνεταιρισµό µε κοινωνικό σκοπό αλλά και εµπορική ιδιότητα. 

Μέλη της Κοιν. Σ. Επ µπορούν να είναι απλοί πολίτες αλλά και νοµικά πρόσωπα 

(επιχειρήσεις). Η συµµετοχή των τελευταίων δεν µπορεί να υπερβαίνει το 1/3 των µελών της. 

∆εν επιτρέπεται η συµµετοχή στην Κοιν. Σ. Επ των Ο.Τ.Α και των Ν.Π.∆.∆ που υπάγονται σε 

ΟΤΑ. Κάθε µέλος έχει µόνο µία ψήφο και κάθε µέλος δε µπορεί να ανήκει  και σε άλλη Κοιν. 

Σ. Επ µε ίδια δραστηριότητα. 

Το κεφάλαιο της Επιχείρησης διαιρείται  σε συνεταιριστικές µερίδες των οποίων η 

ονοµαστική αξία καθορίζεται απ’ το καταστατικό και η απόκτησή τους πραγµατοποιείται µε 

καταβολή µετρητών. 

Ανάλογα µε τον ειδικότερο σκοπό τους οι Κοιν. Σ. Επ διακρίνονται σε α) Κοιν. Σ. Επ 

Ένταξης: αφορούν ευάλωτες οµάδες πληθυσµού  που η ένταξή τους στην 

οικονοµικοκοινωνική ζωή εµποδίζεται από ψυχοσωµατικά αίτια ή παραβατική συµπεριφορά 

(άτοµα µε αναπηρία, εξαρτηµένα από ουσίες, φυλακισµένοι…) Τα άτοµα των Ευάλωτων 

αυτών οµάδων υποχρεωτικά είναι το 40% της Επιχείρησης. β) Κοιν. Σ. Επ Κοινωνικής 

φροντίδας, οι οποίες αφορούν παραγωγή και παροχή προϊόντων ή υπηρεσιών κοινωνικού 

προνοιακού χαρακτήρα (ηλικιωµένοι, ανάπηροι, βρέφη, παιδιά, άτοµα µε χρόνιες παθήσεις ). 

γ) Κοιν. Σ. Επ Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού: Αφορούν προϊόντα – υπηρεσίες για 

ικανοποίηση αναγκών συλλογικότητας (πολιτισµός, περιβάλλον, αξιοποίηση τοπικών 

προϊόντων ) που προάγουν το τοπικό και συλλογικό συµφέρον και ενδυναµώνουν την 

κοινωνική συνοχή και την τοπική ανάπτυξη. 

 Για τη σύσταση µιας Κοιν. Σ. Επ υπογράφεται καταστατικό από επτά τουλάχιστον 

πρόσωπα (Κοιν. Σ. Επ Ένταξης) ή πέντε (Κοιν. Σ. Επ Κοινωνικής Φροντίδας η Συλλογικού 

Σκοπού). Οι Επιχειρήσεις εγγράφονται στο Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηµατικότητας στο 

οποίο πριν από την έναρξη των δραστηριοτήτων τους υποβάλλουν αίτηση και τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά. Μετά τη χορήγηση βεβαίωσης  εγγραφής απ’ το Μητρώο η Επιχείρηση 

αποκτά σφραγίδα και τα υπόλοιπα έγγραφα. 

 Οι πόροι των Κοιν. Σ. Επ αποτελούνται απ’ το κεφάλαιο της Επιχείρησης, δωρεές 

τρίτων, έσοδα από επιχειρηµατικές δραστηριότητες, επιχορηγήσεις, κλπ. Επίσης, είναι 

δυνατόν να χρηµατοδοτηθούν  απ’ το Ταµείο Κοινωνικής Οικονοµίας. ∆ιοικούνται απ’ τη 

∆ιοικούσα Επιτροπή η οποία εκλέγεται απ’ τη Γενική Συνέλευση. 

 Τα κέρδη µιας Κοιν. Σ. Επ δε διανέµονται στα µέλη τους, εκτός κι αν τα µέλη τους 

είναι εργαζόµενοι εκεί. Κάποια κέρδη προστίθενται στο αποθεµατικό και κάποια άλλα έως 

35% διανέµονται στους εργαζόµενους ως κίνητρο παραγωγικότητας και τα υπόλοιπα για 
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δραστηριότητες ή νέες θέσεις  εργασίας. Φορολογείται το ποσοστό κερδών διανοµής αλλά οι 

εργαζόµενοι που ανήκουν στις Ευάλωτες Οµάδες λαµβάνουν και το επίδοµα πρόνοιας. Οι 

Κοιν. Σ. Επ είναι δυνατόν  να στηρίζονται από προγράµµατα ΟΑΕ∆. Φυσικά τα µέλη που δεν 

έχουν εµπορική ιδιότητα δεν έχουν φορολογικές υποχρεώσεις. Αν διαπιστωθεί κίνηση 

ιδιοτέλειας φυσικών ή νοµικών προσώπων διαγράφεται η Κοιν. Σ. Επ και χρεώνονται 

πρόστιµα.  

Τέλος, οι Κοιν. Σ. Επ αποτελούν µία ευκαιρία προάσπισης των συµφερόντων του 

Κοινωνικού συνόλου και ιδιαίτερης φροντίδας ατόµων ευαίσθητων κοινωνικά. 
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Παράρτηµα 2 - Ερωτηµατολόγιο για φοιτητές 

Εκπονούµε Πτυχιακή Εργασία µε τίτλο «Νέοι και κοινωνική επιχειρηµατικότητα» 

για το τµήµα ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων Μεσολογγίου (Τοµέας ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων 

Κοινωνικής Οικονοµίας) του ΤΕΙ ∆υτικής Ελλάδας. Είναι απαραίτητη η συµµετοχή των 

συµφοιτητών µας. Γι’ αυτό και σας ζητάµε να συµπληρώσετε το παρόν ανώνυµο 

ερωτηµατολόγιο. Οι απαντήσεις σας θα αξιοποιηθούν αποκλειστικά και µόνο για την 

παρούσα εργασία. 

 

Ευχαριστούµε 

 

Αρχανιώτη Ελένη Α.Μ. 16831 

Καρύµπαλης Ιωάννης Α.Μ. 16832 

Επιλέγω µε √ την απάντηση που µε αντιπροσωπεύει και συµπληρώνω τα γκρι 
πλαίσια κειµένου: 

2. Τυπικό εξάµηνο σπουδών  

3. Τόπος καταγωγής  

4. Επαγγελµατική ενασχόληση γονέων  Πατέρας Μητέρα 

Αγρότης – Κτηνοτρόφος   

Ελεύθερος επαγγελµατίας    

Επιχειρηµατίας   

∆ηµόσιος Υπάλληλος   

Ιδιωτικός Υπάλληλος   

Οικιακά   

Συνταξιούχος   

Άνεργος    

Τίποτε από τα παραπάνω   

 

5. Παράλληλα µε τις σπουδές σας εργάζεστε:  

5α.  Αν στην προηγούµενη ερώτηση απαντήσατε Ναι, µε τι 
ασχολείστε;  

Σερβιτόρος – Μπαρίστας  

Πωλητής  

Υπάλληλος Γραφείου  

∆ιανοµή φαγητού, διαφηµιστικών  

Άλλο. Αναφέρετε ακριβώς:  

6. Πώς ενηµερώνεστε για την επαγγελµατική ζήτηση της ειδικότητάς σας; 

1. Φύλο: Αγόρι   Κορίτσι    
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Αγγελίες  

Ανακοινώσεις– Προκηρύξεις  οργανισµών  

Συζητήσεις µε συναδέλφους  

Συζητήσεις µε καθηγητές της Σχολής  

Γραφείο ∆ιασύνδεσης ΤΕΙ   

∆ιαδίκτυο  

Τίποτε από τα παραπάνω   

  

7. Έχετε ακούσει τον όρο «κοινωνική επιχειρηµατικότητα»;   

 

8. Η κοινωνική επιχειρηµατικότητα είναι φιλανθρωπία. 

Συµφωνώ 

απόλυτα 

Συµφωνώ 

λίγο 

Ούτε συµφωνώ ούτε 

διαφωνώ 

∆ιαφωνώ 

λίγο 

∆ιαφωνώ 

απόλυτα 

     

 

9. Η κοινωνική επιχειρηµατικότητα συµβάλλει στην εκπαίδευση - κατάρτιση. 

Συµφωνώ 

απόλυτα 

Συµφωνώ 

λίγο 

Ούτε συµφωνώ ούτε 

διαφωνώ 

∆ιαφωνώ 

λίγο 

∆ιαφωνώ 

απόλυτα 

     

 

10. Η κοινωνική επιχειρηµατικότητα δε µπορεί να καταπολεµήσει την ανεργία. 

Συµφωνώ 

απόλυτα 

Συµφωνώ 

λίγο 

Ούτε συµφωνώ ούτε 

διαφωνώ 

∆ιαφωνώ 

λίγο 

∆ιαφωνώ 

απόλυτα 

     

 

11. Η κοινωνική επιχειρηµατικότητα µπορεί να τονώσει την τοπική και την ευρύτερη 

οικονοµία. 

Συµφωνώ 

απόλυτα 

Συµφωνώ 

λίγο 

Ούτε συµφωνώ ούτε 

διαφωνώ 

∆ιαφωνώ 

λίγο 

∆ιαφωνώ 

απόλυτα 

     

 

12. Αναφέρετε δύο (2) κοινωνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τόπο 

καταγωγής σας ή στον τόπο σπουδών σας:  
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13. Η  κοινωνική επιχειρηµατικότητα στηρίζεται στην ευρηµατικότητα και την οξύνοια του 

επιχειρηµατία. 

Συµφωνώ 

απόλυτα 

Συµφωνώ 

λίγο 

Ούτε συµφωνώ ούτε 

διαφωνώ 

∆ιαφωνώ 

λίγο 

∆ιαφωνώ 

απόλυτα 

     

14. Η κοινωνική επιχειρηµατικότητα συµβάλλει στην κοινωνική αλλαγή 

Συµφωνώ 

απόλυτα 

Συµφωνώ 

λίγο 

Ούτε συµφωνώ ούτε 

διαφωνώ 

∆ιαφωνώ 

λίγο 

∆ιαφωνώ 

απόλυτα 

     

 

15. Θα συµµετείχατε σε κάλεσµα υλοποίησης ιδέας κοινωνικής επιχειρηµατικότητας;. 

 

 

16. Ποιον από τους παρακάτω  τοµείς θα επιλέγατε για να υλοποιήσετε  ιδέες κοινωνικής 

επιχειρηµατικότητας; 

Γυναίκες  

Άνεργοι  

Εθισµένοι σε ουσίες  

Πρώην φυλακισµένοι  

Μετανάστες  

Άτοµα µε ειδικές ικανότητες (ΑΜΕΑ)  

Περιβάλλον  

Υγεία  

Εµπόλεµες χώρες  

Τίποτε από τα παραπάνω   
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Παράρτηµα 3 – Ερωτηµατολόγιο για µαθητές 

Ως φοιτητές του τµήµατος ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων Μεσολογγίου (Τοµέας ∆ιοίκηση 

Επιχειρήσεων Κοινωνικής Οικονοµίας) του ΤΕΙ ∆υτικής Ελλάδας, εκπονούµε Πτυχιακή 

Εργασία µε τίτλο «Νέοι και κοινωνική επιχειρηµατικότητα»  µε Επιβλέπουσα Καθηγήτρια 

την κ. Παναγιώτα Βάθη - Σαράβα. Είναι απαραίτητη η συµµετοχή µαθητών της Γ’ Λυκείου 

υποψηφίων Πανελλαδικών Εξετάσεων, γι’ αυτό και σας ζητάµε να συµπληρώσετε το παρόν 

ανώνυµο ερωτηµατολόγιο. Οι απαντήσεις σας θα αξιοποιηθούν αποκλειστικά και µόνο για 

την Πτυχιακή Εργασία. 

 

Ευχαριστούµε 

 

Αρχανιώτη Ελένη Α.Μ. 16831 

Καρύµπαλης Ιωάννης Α.Μ. 16832 

Επιλέγω µε √ την απάντηση που µε αντιπροσωπεύει και συµπληρώνω τα γκρι 
πλαίσια κειµένου: 

2. Τάξη  

 

3. Επαγγελµατική ενασχόληση γονέων  Πατέρας Μητέρα 

Αγρότης – Κτηνοτρόφος   

Ελεύθερος επαγγελµατίας    

Επιχειρηµατίας   

∆ηµόσιος Υπάλληλος   

Ιδιωτικός Υπάλληλος   

Οικιακά   

Συνταξιούχος   

Άνεργος    

Τίποτε από τα παραπάνω   

 

4. Πώς ενηµερώνεστε για την επαγγελµατική ζήτηση της επιλογής σπουδών που καλείστε 

να κάνετε σε λίγους µήνες; 

Συζητήσεις µε καθηγητές   

Συζητήσεις µε  γονείς  

Συζητήσεις µε συµµαθητές  

ΚΕΣΥΠ   

∆ιαδίκτυο  

Τίποτε από τα παραπάνω   

  

1. Φύλο: Αγόρι   Κορίτσι    
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5. Έχετε ακούσει τον όρο «κοινωνική επιχειρηµατικότητα»;   

 

6. Η κοινωνική επιχειρηµατικότητα είναι φιλανθρωπία. 

Συµφωνώ 

απόλυτα 

Συµφωνώ 

λίγο 

Ούτε συµφωνώ ούτε 

διαφωνώ 

∆ιαφωνώ 

λίγο 

∆ιαφωνώ 

απόλυτα 

     

 

7. Η κοινωνική επιχειρηµατικότητα συµβάλλει στην εκπαίδευση - κατάρτιση. 

Συµφωνώ 

απόλυτα 

Συµφωνώ 

λίγο 

Ούτε συµφωνώ ούτε 

διαφωνώ 

∆ιαφωνώ 

λίγο 

∆ιαφωνώ 

απόλυτα 

     

 

8. Η κοινωνική επιχειρηµατικότητα δε µπορεί να καταπολεµήσει την ανεργία. 

Συµφωνώ 

απόλυτα 

Συµφωνώ 

λίγο 

Ούτε συµφωνώ ούτε 

διαφωνώ 

∆ιαφωνώ 

λίγο 

∆ιαφωνώ 

απόλυτα 

     

 

9. Η κοινωνική επιχειρηµατικότητα µπορεί να τονώσει την τοπική και την ευρύτερη 

οικονοµία. 

Συµφωνώ 

απόλυτα 

Συµφωνώ 

λίγο 

Ούτε συµφωνώ ούτε 

διαφωνώ 

∆ιαφωνώ 

λίγο 

∆ιαφωνώ 

απόλυτα 

     

 

10. Αναφέρετε δύο (2) κοινωνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τόπο 

καταγωγής σας ή ευρύτερα στην Ελλάδα:  
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11. Η  κοινωνική επιχειρηµατικότητα στηρίζεται στην ευρηµατικότητα και την οξύνοια του 

επιχειρηµατία. 

Συµφωνώ 

απόλυτα 

Συµφωνώ 

λίγο 

Ούτε συµφωνώ ούτε 

διαφωνώ 

∆ιαφωνώ 

λίγο 

∆ιαφωνώ 

απόλυτα 

     

12. Η κοινωνική επιχειρηµατικότητα συµβάλλει στην κοινωνική αλλαγή 

Συµφωνώ 

απόλυτα 

Συµφωνώ 

λίγο 

Ούτε συµφωνώ ούτε 

διαφωνώ 

∆ιαφωνώ 

λίγο 

∆ιαφωνώ 

απόλυτα 

     

 

13. Σκεφτόσαστε  να επιλέξετε µια σχολή που θα σχετίζεται µε εργασία σχετική µε το χώρο 

της Κοινωνικής Οικονοµίας; 

 

 

13α. Αν δεν επιλέξετε τοµέα σχετικό µε την Κοινωνική Οικονοµία και 

Επιχειρηµατικότητα, θα συµµετείχατε (έστω και εθελοντικά) σε κάλεσµα υλοποίησης 

ιδέας κοινωνικής επιχειρηµατικότητας;. 

 

 

14. Ποιον από τους παρακάτω  τοµείς θα επιλέγατε για να υλοποιήσετε  ιδέες κοινωνικής 

επιχειρηµατικότητας; 

Γυναίκες  

Άνεργοι  

Εθισµένοι σε ουσίες  

Πρώην φυλακισµένοι  

Μετανάστες  

Άτοµα µε ειδικές ικανότητες (ΑΜΕΑ)  

Περιβάλλον  

Υγεία  

Εµπόλεµες χώρες  

Τίποτε από τα παραπάνω   
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