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Συγκριτικά 

πλεονεκτήματα φορέα 

ΚΑΛΟ 
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Ιδιωτική επιχείρηση Φορέας ΚΑΛΟ 

1. Σκοπός του 

εγχειρήματος 

Η μεγιστοποίηση των κερδών των ιδιοκτητών 

της επιχείρησης 

Η μεγιστοποίηση των υπηρεσιών προς τα μέλη 

και την κοινότητα για μια αξιοπρεπή διαβίωση 

2. Κοινωνικο-οικονομική 

πρακτική 

Η επιχείρηση κλείνει όταν η διαμόρφωση των 

τιμών και των κερδών της δεν τη συμφέρει 

πλέον 

Δεν κλείνει, ακόμη κι αν δεν έχει συμφέρον ως 

επιχείρηση, αρκεί η συνέχιση λειτουργίας της να 

εξακολουθεί να εξυπηρετεί τα συμφέροντα των 

μελών και της κοινότητας 

3. Διάθεση κερδών 
Στους ιδιοκτήτες / μετόχους της επιχείρησης 

ανάλογα με τον αριθμό των μετοχών τους 

Δεν διανέμονται κέρδη. Τα πλεονάσματα 

διατίθενται στα μέλη ανάλογα με τις συναλλαγές 

τους με τον φορέα και στην κοινότητα 

4. Διανομή μερίσματος 
Στους ιδιοκτήτες / μετόχους της επιχείρησης 

χωρίς περιορισμό ύψους 

Δεν διανέμεται μέρισμα ή διανέμεται πολύ 

χαμηλό ως τόκος για δανειακό κεφάλαιο προς τον 

φορέα 

5. Κριτήριο επιτυχίας 
Το ύψος των κερδών των ιδιοκτητών / 

μετόχων της επιχείρησης 

Ο βαθμός συμβολής του φορέα στην οικονομική, 

κοινωνική, πολιτιστική και περιβαλλοντική 

βελτίωση των μελών και της κοινότητας 
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Ιδιωτική επιχείρηση Φορέας ΚΑΛΟ 

6. Πολιτική τιμών 

Η πολιτική που συμβάλλει στη 

μεγιστοποίηση των κερδών των ιδιοκτητών 

της επιχείρησης 

Η πολιτική που συνάδει με τα συμφέροντα των 

μελών και της κοινότητας, που συναλλάσσονται 

με τον φορέα 

7. Επιλογή τόπου 

δραστηριότητας 
Εκεί που αναμένεται η επίτευξη κερδών 

Εκεί που εξυπηρετούνται και 

δραστηριοποιούνται τα μέλη και καλύπτονται οι 

ανάγκες της κοινότητας 

8. Μετοχές και 

Συνεταιριστικές μερίδες 

Οι μετοχές των επιχειρήσεων είναι 

διαπραγματεύσιμες, μεταβιβάσιμες και 

μπορεί να «παιχθούν» στο χρηματιστήριο 

Οι συνεταιριστικές μερίδες είναι αυστηρά 

προσωπικές. Δεν είναι διαπραγματεύσιμες, δεν 

μεταβιβάζονται και δεν μπορεί να «παιχθούν» 

στο χρηματιστήριο 

9. Αποφάσεις - Ψήφοι 

Οι αποφάσεις λαμβάνονται με βάση τον 

αριθμό μετοχών που έχει ο κάθε ιδιοκτήτης / 

μέτοχος της επιχείρησης 

Οι αποφάσεις λαμβάνονται με βάση την αρχή: 

Ένα μέλος - Μία ψήφος 

10. Πηγές 

χρηματοδότησης 

Τα κέρδη από την αξιοποίηση του κεφαλαίου 

επιχειρηματικά και εξωτερικές πηγές 

χρηματοδότησης 

Τα οφέλη από τη συνεργασία των μελών με τον 

φορέα και εξωτερικές πηγές χρηματοδότησης 



Οι δυνατότητες της 

ΚΑΛΟ 
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Η εμπειρία δείχνει  

ότι οι οργανώσεις αυτές, στο πλαίσιο της ΚΑΛΟ, 
έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν 

 συμμετοχική ανάπτυξη 

 να διαφοροποιήσουν το οικονομικό σύστημα μιας 
χώρας 

 να μειώσουν το κόστος των συναλλαγών 

 να ενισχύσουν την ικανότητα των κοινοτήτων να 
καταπολεμήσουν τη φτώχεια και την ανισότητα. 
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Η ΚΑΛΟ αξιολογεί την εργασία πάνω από το 

κεφάλαιο 

 Στόχος της είναι να ικανοποιήσει τις ανάγκες των ατόμων και 

των κοινοτήτων αντί να επιδιώξει να μεγιστοποιήσει τα κέρδη 

ή τα οικονομικά οφέλη. 

 Οι οικονομικές μονάδες που βασίζονται στην αλληλεγγύη 

βασίζονται σε ένα μοντέλο δημοκρατικής λήψης αποφάσεων 

και ένα συμμετοχικό και διαφανές σύστημα διαχείρισης, το 

οποίο αποσκοπεί στη διασφάλιση της συλλογικής ιδιοκτησίας 

και ευθύνης για τα αποτελέσματα των οικονομικών 

δραστηριοτήτων, καθώς και της συνεχούς κινητοποίησης και 

συμβολής για τη διασφάλιση της επιτυχίας τους. 
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Η ΚΑΛΟ μπορεί να βοηθήσει στην κάλυψη 

των αναγκών των ανθρώπων  

που έχουν αγνοηθεί ή δεν αντιμετωπίζονται επαρκώς 

από τον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα, δημιουργώντας 

 μια ισχυρή 

 βιώσιμη 

 ευημερούσα 

 χωρίς αποκλεισμούς κοινωνία. 
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Έννοιες - Κλειδιά 
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Προσδιορισμός των εννοιών-κλειδιά 

Διακυβέρνηση 

 Άσκηση της εξουσίας καθορισμού της χρήσης των πόρων για 

την παροχή υπηρεσιών στην κοινωνία 

Διαχείριση 

 Η οργάνωση και ο συντονισμός των προσπαθειών των 

ανθρώπων να διεξάγουν καθορισμένες δραστηριότητες για την 

επίτευξη των επιθυμητών στόχων 

 Περιλαμβάνει το σχεδιασμό, την οργάνωση, καθοδήγηση και 

εποπτεία των ανθρώπων να εκτελούν καθήκοντα για την 

επίτευξη των στόχων 
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Διάκριση των εννοιών 

 Η διακυβέρνηση θέτει το πλαίσιο για τη διεξαγωγή 

οργανωτικών δραστηριοτήτων για την επίτευξη των 

στόχων 

 Η διαχείριση ασχολείται με την καθημερινή απόδοση 

των οργανωτικών δραστηριοτήτων για την επίτευξη 

των στόχων 

 Η διακυβέρνηση είναι ευρύτερη από τη διαχείριση: Η 

διακυβέρνηση καθορίζει τις πολιτικές που καθοδηγούν 

τη διαχείριση 
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Ποια είναι η φύση της 

διακυβέρνησης στο 

καπιταλιστικό πλαίσιο; 
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Η διακυβέρνηση στην καπιταλιστική 

επιχείρηση 
 Ξεχωριστή εκτέλεση των λειτουργιών της διακυβέρνησης και 

διαχείρισης 

 Οι ιδιοκτήτες (με βάση το ποσοστό μετοχών) ως εντολείς παίζουν 

ρόλους της διακυβέρνησης: 

• Θέτουν στόχους που πρέπει να επιτευχθούν μέσω της επιχείρησης 

• Κάνουν πολιτικές για την επίτευξη των στόχων 

 Το προσωπικό που προσλαμβάνεται από τους ιδιοκτήτες ως υπάλληλοι 

παίζουν ρόλους διαχείρισης: 

• στο σχεδιασμό, την οργάνωση, καθοδήγηση και εποπτεία των 

επιδόσεων των δραστηριοτήτων για την επίτευξη των στόχων 
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Ιεραρχική και αντιδημοκρατική οργάνωση 

 Ένα θεμελιώδες χαρακτηριστικό του καπιταλιστικού 

τρόπου παραγωγής είναι η ιεραρχική και 

αντιδημοκρατική οργάνωση τόσο των ιδιωτικών και 

κρατικών επιχειρήσεων όσο και του ίδιου του 

κράτους (των κρατικών υπηρεσιών).  

 Οι εργαζόμενοι μισθωτοί σε αυτές, δεν έχουν κανένα 

λόγο για κανένα ζήτημα. 

 Οι αποφάσεις λαμβάνονται πάντα “από τους επάνω”.  
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Ιεραρχικό μοντέλο διακυβέρνησης 
Ιδιοκτήτες 
(με βάση % 
μετοχών) 

Διοικητικό 
Συμβούλιο 

Διευθύνων 
Σύμβουλος 

Υπάλληλοι – 
μισθωτοί σε 

τμήματα 
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Επίδραση πολιτική και ιδεολογική 

 Αυτό το χαρακτηριστικό στο οικονομικό επίπεδο, 

επιδρά στο πολιτικό και ιδεολογικό εποικοδόμημα, 

“εκπαιδεύοντας” τους εργαζόμενους και τους πολίτες 

στο να θεωρούν ότι η αποτελεσματικότητα σε όλα τα 

επίπεδα της κοινωνίας συνδέεται υποχρεωτικά με την 

ανάθεση των αποφάσεων και των επιλογών σε 

κάποιους “από πάνω”, και ότι η διακυβέρνηση «είναι 

πολύ δύσκολη για τους ανθρώπους του λαού». 
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Αποκλεισμός των εργαζομένων 
 «Στις καπιταλιστικές επιχειρήσεις ….. η οργάνωση της εργασίας 

είναι ιδιαίτερα στρωματοποιημένη ….. Από κοινού, 

μεγαλομέτοχοι και διοικητικό συμβούλιο ….. λαμβάνουν όλες 

τις σημαντικές αποφάσεις. Τι θα παράγει η εταιρεία, πώς, πού, 

και τέλος, τι θα γίνει με τα κέρδη.  

 Η συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων σε μια 

καπιταλιστική επιχείρηση υποχρεούνται να ζουν υπό το βάρος 

των αποφάσεων αυτών, από τη διαδικασία λήψης των οποίων 

έχουν αποκλειστεί…..  

 Η συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων πρέπει να 

αποδεχθεί τις αποφάσεις, δεν έχει κανένα νομικό δικαίωμα, 

ώστε να τις απορρίψει»  
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Ποια είναι η φύση της 

διακυβέρνησης στην 

Κ.ΑΛ.Ο.; 
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Οι ρόλοι διακυβέρνησης και διαχείρισης δεν 

είναι συνήθως αυστηρά διαχωρισμένοι 

Διότι: 

 Ανοικτή και εθελοντική συμμετοχή μελών 

 Αυτονομία (από κράτος και κερδοσκοπικές επιρροές) 

 Συλλογική ιδιοκτησία 

 Δημοκρατική διακυβέρνηση 

 Η εξουσία λήψης αποφάσεων δεν βασίζεται στην  ιδιοκτησία 

των συνεταιριστικών μερίδων, αλλά στον κανόνα «ένα 

μέλος, μία ψήφος» 
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Rochdale Society of Equitable Pioneers (1844) 

20 

 Η Δημοκρατία είναι η θεμελιώδης αρχή του συνεταιρισμού. 

Είναι η αρχή που κάνει την απόλυτη διαφοροποίηση των 

συνεταιρισμών από τις καπιταλιστικές επιχειρήσεις 

 Η ισχυρότερη έκφρασή της είναι όταν η διαίρεση 

εργαζομένων και ιδιοκτητών έχει εξαλειφθεί, όπου ο 

συνεταιρισμός αποτελείται όχι από εργοδότες και 

εργαζόμενους, αλλά από μέλη που κατέχουν συλλογικά τα 

περιουσιακά στοιχεία του συνεταιρισμού και έχει 

δημοκρατική διακυβέρνηση (ένα άτομο – μία ψήφος) 

“Growing Social” The Project is co-funded by the European Regional Development Fund and by national funds of the countries participating in the Interreg V-A 
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Canadian Worker Coop Federation 

21 

 «Μέσω της δημοκρατικής διακυβέρνησης του 

συνεταιρισμού, όλα τα μέλη έχουν ίσες ευκαιρίες 

να επηρεάσουν τον τρόπο που η επιχείρηση 

λειτουργεί και να προσφέρουν στοιχεία σχετικά με 

τις αποφάσεις που επηρεάζουν την εργασία τους 

στην καθημερινή ζωή» 
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Εφαρμογή των διεθνών συνεταιριστικών αρχών 

1. Εθελοντική και ανοικτή συμμετοχή 

2. Δημοκρατικός έλεγχος των μελών 

3. Οικονομική συμμετοχή των μελών 

4. Αυτονομία και ανεξαρτησία 

5. Εκπαίδευση-κατάρτιση-πληροφόρηση 

6. Συνεργασία μεταξύ συνεταιρισμών 

7. Ενδιαφέρον για την κοινότητα 
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Εφαρμογή των διεθνών συνεταιριστικών αξιών 

 Αυτοβοήθεια 

 Αυτοευθύνη 

 Δημοκρατία 

 Ισότητα 

 Δικαιοσύνη 

 Αλληλεγγύη 
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Εφαρμογή των ηθικών αξιών της συνεταιριστικής 
παράδοσης 

 Εντιμότητα 

 Ειλικρίνεια 

 Κοινωνική ευθύνη 

 Μέριμνα για τους άλλους 
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Η εναλλακτική: συνεταιρισμός 

 «Η συνεταιριστική επιχείρηση είναι το κλειδί, η 

αποφασιστική εναλλακτική απέναντι σε μια παραδοσιακή 

καπιταλιστική επιχείρηση ..… 

 Όλοι οι εργαζόμενοι, ανεξαρτήτως του τι κάνουν στο 

εσωτερικό της επιχείρησης, πρέπει να μπορούν να 

συμμετέχουν στη συλλογική λήψη των αποφάσεων, 

δημοκρατικά, αναφορικά με το τι, πώς, πού θα υλοποιείται 

η παραγωγή και τι θα γίνει με τα κέρδη..… 

 Ένας άνθρωπος, μια ψήφος είναι το μέτρο με το οποίο 

λαμβάνονται αυτές οι αποφάσεις…..» 
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Από τους αποξενωμένους και εξαρτημένους 

μισθωτούς στους ελεύθερους συνεταιρισμένους 

δημιουργούς 
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ανατροπή της καπιταλιστικής σχέσης 
κεφαλαίου – εργασίας 

μη αποξένωση του εργαζόμενου από το προϊόν 
της εργασίας του 

Εξαρτημένη μισθωτή εργασία; 

 

Η μισθωτή εργασία 
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Παγκόσμια Πρότυπα Κοινωνικών Συνεταιρισμών 

 Τα Παγκόσμια Πρότυπα Κοινωνικών Συνεταιρισμών, που 
αφορούν την εργασία και την αμοιβή της σε ένα 
συνεταιρισμό, όπως αυτά αποφασίσθηκαν στη Γενική 
Συνέλευση της CICOPA (διεθνής οργανισμός, αντιπρόσωπος 
των εργατικών και κοινωνικών συνεταιρισμών που αποτελεί 
τομεακό οργανισμό της Διεθνούς Συνεταιριστικής 
Συμμαχίας - ICA), η οποία έγινε στο Κανκούν του Μεξικού, 
16.11.2011, αναφέρουν τα εξής: 
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Παγκόσμια Πρότυπα Κοινωνικών 
Συνεταιρισμών  (1) 

 «Η σχέση των εργαζομένων μελών με τον συνεταιρισμό θα 
θεωρείται ως διαφορετική από εκείνη της συμβατικής 
μισθωτής εργασίας και από εκείνη της αυτόνομης ατομικής 
εργασίας » 
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Παγκόσμια Πρότυπα Κοινωνικών 
Συνεταιρισμών  (2) 

 «Οι συνεταιρισμοί θα αποζημιώνουν την εργασία των 
μελών τους δίκαια, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την λειτουργία, 
την υπευθυνότητα, την πολυπλοκότητα και την 
ιδιαιτερότητα που προϋποτίθεται από τις θέσεις εκάστου 
μέλους, την παραγωγικότητά τους και την οικονομική 
ικανότητα της επιχείρησης» 
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 « Θα προσπαθούν επίσης να μειώσουν την διαφορά μεταξύ 
των υψηλότερων και των χαμηλότερων αποζημιώσεων» 
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Παγκόσμια Πρότυπα Κοινωνικών 
Συνεταιρισμών  (3) 
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 «Οι συνεταιρισμοί θα προστατεύουν τους εργαζομένους μέλη 
με κατάλληλα συστήματα κοινωνικής πρόνοιας, κοινωνικής 
ασφάλισης» 
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Παγκόσμια Πρότυπα Κοινωνικών 
Συνεταιρισμών  (4) 
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Παγκόσμια Πρότυπα Κοινωνικών 
Συνεταιρισμών  (5) 

 «Το συνεταιριστικό κίνημα πρέπει να διατηρήσει ένα μόνιμο 
διάλογο με τα συνδικάτα, καθώς και με τους αντιπροσώπους 
των εργαζομένων, με σκοπό να διασφαλιστεί, ότι αυτοί 
κατανοούν την φύση και την ουσία της συνεταιριστικής 
εργατικής ιδιοκτησίας, ως ένα ξεχωριστό τρόπο ύπαρξης 
εργασιακών σχέσεων και ιδιοκτησίας. Με αυτόν τον τρόπο 
μπορούν να ξεπεραστούν οι τυπικές διαμάχες για την 
βασιζόμενη σε μισθό εργασία» 
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Παγκόσμια Πρότυπα Κοινωνικών 
Συνεταιρισμών  (6) 

 «Πρέπει επίσης να διατηρηθεί ο διάλογος με τα συνδικάτα 
και τους αντιπροσώπους των εργαζομένων, έτσι ώστε να 
υποστηριχτεί η εργασιακή συνεταιριστική ιδιοκτησία, 
λαμβάνοντας υπ’ όψιν την σημασία της και τις προοπτικές 
που προσφέρει στην ανθρώπινη κοινωνία». 
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 Στους συνεταιρισμούς της Κοινωνικής Αλληλέγγυας 
Οικονομίας, δεν υφίσταται η σχέση «αφεντικά – 
υπάλληλοι εργαζόμενοι». Κι αυτό σημαίνει ότι δεν 
υπάρχουν ούτε αφεντικά ούτε υπάλληλοι εργαζόμενοι, 
αλλά μόνον ελεύθεροι συνεταιρισμένοι πολίτες, που άλλοι 
εργάζονται και συμβάλλουν εθελοντικά χωρίς αμοιβή και 
άλλοι εργάζονται με αμοιβή. 
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 Η αμοιβή των ελεύθερων συνεταιρισμένων εργαζομένων αφορά 
τις αποδοχές που λαμβάνουν για την κάλυψη των βιοποριστικών 
τους αναγκών, δηλαδή το ποσό που τους καταβάλλεται «στο 
χέρι». Η αναγκαιότητα για ασφαλιστική κάλυψη (για θέματα 
σύνταξης, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης κλπ) οδηγεί στην 
ένταξη στο καθεστώς του ΙΚΑ με τις σχετικές κρατήσεις, στην 
παρακράτηση του φόρου εισοδήματος κλπ. Η αναγκαστική αυτή 
ένταξη, προφανώς δεν σημαίνει και την αποδοχή και την 
καθιέρωση από το συνεταιρισμό της έννοιας του μισθού και άρα 
του όρου μισθωτός, δηλαδή, την ύπαρξη εξαρτημένης μισθωτής 
εργασίας και άρα την ύπαρξη αφεντικών και υπαλλήλων 
εργαζομένων. 
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 Στους συνεταιρισμούς της ΚΑΛΟ δεν υπάρχει μόνον 

αμειβόμενη εργασία. Υπάρχει και η μη αμειβόμενη 

εργασία 

 Τα μέλη αυτών των συνεταιρισμών που εργάζονται 

χωρίς να αμείβονται δεν ασκούν φιλανθρωπία, 

ελεημοσύνη, αλτρουισμό ή προσκοπισμό. Ασκούν 

κοινωνική αλληλεγγύη προσφέροντας εργασία 

ανάλογα με τις δυνατότητές τους και λαμβάνουν από 

το συνεταιρισμό μηδενική αμοιβή, διότι δεν την έχουν 

ανάγκη (καλύπτουν τις ανάγκες τους από άλλη 

δραστηριότητα) 
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 Σε αυτούς τους συνεταιρισμούς και ανάλογα με τις 

οικονομικές δυνατότητες του συνεταιρισμού (την 

οικονομική του βιωσιμότητα) τείνει να διαμορφωθεί 

η κάλυψη των αναγκών των πολιτών «από τον 

καθένα ανάλογα με τις δυνατότητές του στον καθένα 

ανάλογα με τις ανάγκες του» 

 Σε ένα πιο προχωρημένο επίπεδο, μπορεί να υπάρχει 

και αυτοπεριορισμός αμοιβής, δηλαδή, αμειβόμενοι 

εργαζόμενοι να ζητούν μικρότερη αμοιβή, όταν 

έχουν μικρότερες ανάγκες 
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Άμεση δημοκρατία – 

ενεργός συμμετοχή 
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Η ποσότητα καθορίζει την ποιότητα 
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Διαφορές στη δημοκρατική διακυβέρνηση 

Διαφορές στη δημοκρατική διακυβέρνηση μεταξύ των 

διαφόρων ειδών συνεργατικών εγχειρημάτων 

Κ.ΑΛ.Ο. και του αριθμού των μελών: 

 καταναλωτικοί συνεταιρισμοί 

 αγροτικοί συνεταιρισμοί 

 συνεταιρισμοί εργαζομένων 

 ΚοινΣΕπ 

 κλπ 
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Αυτοδιαχειριστικό μοντέλο 

Διοικούντες 

Διαχειριστές 

Εργαζόμενοι Χρήστες 

Μέλη 
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Συλλογικό μοντέλο 

Διακυβέρνηση 
και 

Διαχείριση 

Διακυβέρνηση 
(Χάραξη 

πολιτικής) 

Διαχείριση 
(Εφαρμογή των 

αποφάσεων) 

Παρακολούθηση 
(Εποπτεία από 

τα μέλη) 
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Συλλογικό/Συμμετοχικό μοντέλο 

με διαρκή εναλλαγή ρόλων 

Γενική 
Συνέλευση 

Διοικητικό 
Συμβούλιο 

Συντονιστές 

Τμήμα 
οικονομικών 

Τμήμα 
διάδοσης 

Τμήμα 
διοίκησης 

Εποπτικό 
Συμβούλιο 

κλπ 
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Η διαχείριση στην 

ΚΑΛΟ 
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Οικονομικά θέματα (1)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Τήρηση αρχείου καταγραφής των συναλλαγών και των 

χρηματοροών (εισροές – εκροές). 

 Οικονομικές καταστάσεις (αποτελέσματα χρήσης, 

ισολογισμός, χρηματοροές) για την υποβολή εκθέσεων. 

 Πληρωμή μισθών, εισφορών κλπ. 

 Λογιστική πληροφόρηση και ανάλυση για την υποστήριξη 

του σχεδιασμού, του ελέγχου και της λήψης αποφάσεων. 
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Οικονομικά θέματα (2)  

 Οικονομική παρακολούθηση  

 Γενική οικονομική εικόνα 

 Διάρθρωση οικονομικής εικόνας 

      Επιχειρησιακό σχέδιο 

      Προϋπολογισμός 

      Έσοδα - Έξοδα 

      Ισολογισμός – αποτελέσματα  

      Χρηματοροές 
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Επικοινωνία 
 

 Εσωτερική επικοινωνία 

 με τα μέλη 

 με τα εργαζόμενα μέλη 

 Εξωτερική επικοινωνία 
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Ανάλυση SWOT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Η ανάλυση SWOT είναι ένα εργαλείο στρατηγικού σχεδιασμού, που 

χρησιμοποιείται για την ανάλυση του εσωτερικού και εξωτερικού 

περιβάλλοντος μίας επιχείρησης, προκειμένου να λάβει μία 

απόφαση σε σχέση με τους στόχους που έχει θέσει και την 

επίτευξή τους 

 Strengths : Ισχυρά σημεία 

 Weaknesses : Αδύνατα σημεία 

 Opportunities : Ευκαιρίες 

 Threats : Απειλές 

“Growing Social” The Project is co-funded by the European Regional Development Fund and by national funds of the countries participating in the Interreg V-A 
“Greece-Bulgaria 2014-2020” Cooperation Programme  



Αξιολόγηση - παρακολούθηση – μέτρηση 

αποτελεσμάτων  

 

 

 

 

 

 

 

•Αξιολόγηση φορέα ΚΑΛΟ: ο βαθμός ανταπόκρισης στους 

στόχους που έχουν τεθεί.  

•Προϋπόθεση: Σύστημα παρακολούθησης και μέτρησης των 

αποτελεσμάτων, σύγκριση με τους στόχους και πρόβλεψη 

διαδικασιών ανάληψης διορθωτικών ενεργειών. 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

“Growing Social” The Project is co-funded by the European Regional Development Fund and by national funds of the countries participating in the Interreg V-A 
“Greece-Bulgaria 2014-2020” Cooperation Programme  



Αξιολόγηση - παρακολούθηση – μέτρηση 

κοινωνικών αποτελεσμάτων  

 

 

 

 

 

 

 

Συνδέονται με το κοινωνικό αφήγημα του φορέα ΚΑΛΟ. 

Ενδεικτικά:   

 δημιουργία νέων θέσεων εργασίας 

 άμεση σύνδεση παραγωγών – καταναλωτών 

 δίκαιη αμοιβή για τον παραγωγό και για τον καταναλωτή 

 ενίσχυση συνεταιρισμών-ομάδων παραγωγών και μεμονωμένων 

παραγωγών  
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Διαμορφωτική αξιολόγηση 
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Διαμορφωτική αξιολόγηση (1) 
 Η επιτυχής υλοποίηση των στόχων του συνεταιρισμού προϋποθέτει 

ότι αυτός έχει συγκεκριμένα κοινωνικά (κοινωνικό: με τη συνολική 

έννοια, που περιλαμβάνει και το ιδεολογικό-πολιτικό) και οικονομικά 

χαρακτηριστικά (σε αντιστοιχία και σύμφωνα με τη διπλή φύση του 

συνεταιρισμού: κοινωνική-οικονομική), τα οποία ανανεώνονται και 

εμπλουτίζονται με την πάροδο του χρόνου για να αντιστοιχίζονται 

στις εκάστοτε εξελίξεις.  

 Απαιτείται δηλαδή, η ανατροφοδότηση των κοινωνικών και 

οικονομικών δραστηριοτήτων και των προσπαθειών με απαραίτητες 

για τη λήψη αποφάσεων πληροφορίες, οι οποίες μπορούν να 

προέλθουν από μια συστηματική διαδικασία συλλογής, 

επεξεργασίας, ανάλυσης και ερμηνείας δεδομένων, που αφορούν 

στη λειτουργία του, με βάση συγκεκριμένα κριτήρια. 
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Διαμορφωτική αξιολόγηση (2) 

 Η διαδικασία αυτή είναι η αξιολόγηση και ιδίως η 

διαμορφωτική αξιολόγηση. 

 Η διαμορφωτική αξιολόγηση είναι αναγκαία τόσο 

για τη διαρκή βελτίωση της λειτουργίας, όσο και 

για να αποδεικνύεται συνεχώς η υψηλή ποιότητα 

στην κοινωνική και οικονομική δραστηριότητά 

του. 
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Διαμορφωτική αξιολόγηση (3) 
 Το σύστημα αξιολόγησης αποτελεί μέθοδο μέτρησης του βαθμού ανταπόκρισης 

του συνεταιρισμού στις αρχές, τη φιλοσοφία και τη γενικότερη στάση του 

συνεταιρισμού. 

 Ο σκοπός της αξιολόγησης είναι να καταγράψει την επάρκεια και ανταπόκριση τη 

χρονική στιγμή της αξιολόγησης προκειμένου να την ανατροφοδοτήσει για να 

πετύχει τη συνεχή βελτίωσή της και στους δύο τομείς ενός συνεταιρισμού: τον 

κοινωνικό και τον οικονομικό. 

 Βασικοί άξονες αξιολόγησης:  

Α) Ανταπόκριση στο κοινωνικό επίπεδο δραστηριοτήτων 

Β) Ανταπόκριση στο οικονομικό επίπεδο δραστηριοτήτων 

Γ) Προσωπικά εφόδια 

Δ) Συνολική κοινωνική και οικονομική δραστηριότητα, κοινωνική ανταπόκριση και 

οικονομική αποτελεσματικότητα. 

 Κριτήρια αξιολόγησης ανά άξονα 
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Η πρόκληση της 

κοινωνικής βιωσιμότητας 

των φορέων της ΚΑΛΟ 
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Κοινωνική βιωσιμότητα στο πλαίσιο της 

ΚΑΛΟ  

 είναι η δυνατότητα των συνεργατικών εγχειρημάτων να 

αναπτύσσουν διαδικασίες και δομές που δεν ικανοποιούν 

απλώς τις ανάγκες των σημερινών τους μελών, αλλά 

υποστηρίζουν τη δυνατότητα των μελλοντικών γενεών να 

διατηρήσουν μια υγιή κοινότητα. 

 Σημαίνει ακόμα, τη δημιουργία βιώσιμων χώρων με 

έμφαση στις κοινωνικές υποδομές που ενθαρρύνουν τη 

συμμετοχή των πολιτών και επιτρέπουν την ανάπτυξη της 

προσωπικότητάς τους. 
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Ένα πολύ ενδιαφέρον μοντέλο  

 για τη διαρκή αξιολόγηση της κοινωνικής 

βιωσιμότητας ενός συνεργατικού εγχειρήματος 

ΚΑΛΟ ονομαζόμενο "Σχέδιο βιώσιμης ανάπτυξης" (πχ 

ενός συνεταιρισμού) διαμορφώθηκε πρόσφατα στο 

πλαίσιο ευρωπαϊκού προγράμματος και μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ως οδηγός, συμβουλευτικό υλικό ή 

ακόμα και ως επιχειρηματικό σχέδιο από φορείς 

ΚΑΛΟ. 
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Στηρίζεται σε δείκτες 6 βασικών ενοτήτων 

1. Δημοκρατία 

2. Συνεργασία 

3. Ποιότητα Εργασίας 

4. Περιβάλλον 

5. Σχέσεις και Συναισθήματα 

6. Συνοχή 
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Η μεγαλύτερη ίσως πρόκληση  

 για τους συνεταιρισμούς, τους φορείς ΚΑΛΟ και τους 

νέους κοινωνικούς επιχειρηματίες είναι ο συχνά 

μεγάλος βαθμός εξάρτησής τους από δημόσιες 

επιδοτήσεις. 

 Η έλλειψη βιωσιμότητας, όχι μόνο οικονομικής αλλά 

και κοινωνικής, περιβαλλοντικής, εργασιακής και 

πολιτικής, κάνει συχνά αυτούς τους φορείς πιο 

ευάλωτους και επιρρεπείς σε διαφόρων ειδών πιέσεις. 

 
61 

“Growing Social” The Project is co-funded by the European Regional Development Fund and by national funds of the countries participating in the Interreg V-A 
“Greece-Bulgaria 2014-2020” Cooperation Programme  



Η περίπτωση του 

Oregon’s Burley Design Cooperative 

Είναι σημαντική η ομοιογένεια; 
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 Ο εργοστασιακός συνεταιρισμός εργαζομένων Burley Design Cooperative 

ιδρύθηκε το 1978 στο Eugene του Oregon (ΗΠΑ) και παρήγαγε ποδήλατα 

και σχετικά αξεσουάρ. 

 Τα ιδρυτικά μέλη του συνεταιρισμού προχώρησαν στο εγχείρημα 

διαπνεόμενοι από το κοινωνικό όραμα για το συνεταιριστικό μοντέλο, την 

δίκαιη κατανομή αμοιβών, την άμεση συμμετοχή όλων στις αποφάσεις, την 

προστασία του περιβάλλοντος, την υψηλή ποιότητα προϊόντων σε 

αλληλεπίδραση με τις απαιτήσεις της κοινωνίας. 

 Λειτούργησε σχεδόν 30 χρόνια με μεγάλη επιτυχία και καθιερώθηκε στο 

αντικείμενό του. 

 Παράλληλα όμως, έμπαιναν στο συνεταιρισμό νέα μέλη-εργαζόμενοι, που 

δεν είχαν ιδιαίτερη σχέση με τον συνεργατισμό και διαμορφώνοντας μια 

νέα πλειοψηφία, με την πρώτη ευκαιρία, πούλησαν το συνεταιριστικό 

εργοστάσιο σε ιδιώτη επιχειρηματία το 2006 
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Η διεθνής και 

διασυνοριακή 

συνεργασία στην ΚΑΛΟ 
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Η ΚΑΛΟ διαδραματίζει πολύτιμο ρόλο  

στη βιώσιμη τοπική, εθνική και διεθνή ανάπτυξη, 

κυρίως μέσω της δημιουργίας 

 μόνιμων θέσεων εργασίας 

 της ανάπτυξης νέων υπηρεσιών 

 της ενίσχυσης του βιοτικού επιπέδου 

 της συμβολής στην ισότητα των φύλων 

 της προστασίας του περιβάλλοντος 

 της δημιουργίας πλούτου κάτω από ηθικές συνθήκες. 
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Η ΚΑΛΟ λαμβάνει υπόψη την κοινωνική και 

ηθική διάσταση σε όλες τις οικονομικές της 

δραστηριότητες 

 Έτσι, στοχεύει στην παραγωγή, ανταλλαγή και 

κατανάλωση αγαθών και υπηρεσιών που 

ανταποκρίνονται στις οικονομικές και κοινωνικές 

ανάγκες των τοπικών και διεθνών κοινοτήτων. 
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ΚΑΛΟ = αλληλεγγύη 

 Βασισμένη στην αρχή της αλληλεγγύης, η ΚΑΛΟ 

είναι μια συμβατή προσέγγιση για το μοίρασμα 

γνώσεων, εμπειριών και καλών πρακτικών και για 

την υποστήριξη της ανάπτυξης ικανοτήτων, της 

μεταφοράς τεχνολογίας, καθώς και της 

κινητοποίησης πόρων και της δημιουργίας 

τοπικών, εθνικών και διεθνών δικτύων 

παραγωγής και κατανάλωσης. 
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Η διασυνοριακή συνεργασία  

 όσον αφορά τις κοινωνικά προσανατολισμένες 

οικονομικές πρακτικές αποτελεί σημαντικό και διαρκώς 

αναπτυσσόμενο πεδίο εφαρμογής της ΚΑΛΟ με ήδη 

υπάρχουσες καλές πρακτικές καθώς και δομές 

υποστήριξης των υπαρχόντων και των υπό διαμόρφωση 

συνεργατικών εγχειρημάτων, που η περαιτέρω 

διεύρυνσή τους θα δώσει ακόμη μεγαλύτερη κοινωνική 

και οικονομική ώθηση στο πεδίο της ΚΑΛΟ. 
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οδηγεί 

και στην οικονομική αποτελεσματικότητα 

και στη δημοκρατική διακυβέρνηση 
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