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Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας (ΤΕΙ Αθήνας) συμμετείχε στην πρώτη 

συνάντηση εργασίας με αντικείμενο την προώθηση μίας Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας 

για την ανάπτυξη της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας μέσω ενός ειδικού 

εργαλείου αξιολόγησης και μάθησης (online tool for social enterprise development). 

H σχετική συνάντηση πραγματοποιήθηκε την περίοδο 13-14 Ιουνίου 2017 στις 

Βρυξέλλες με πρωτοβουλία του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και 

Ανάπτυξης (Centre for Entrepreneurship, SMEs, Local Development and Tourism) 

και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG Employment, Social Affairs and Inclusion), 

περιλαμβάνοντας την ανάλυση των βασικών αξόνων της Πλατφόρμας και των 

προϋποθέσεων αποτελεσματικής εφαρμογής της.  



Η δημιουργία της Πλατφόρμας επιδιώκει να ενισχύσει τις εθνικές, περιφερειακές και 

τοπικές πολιτικές υποστήριξης του τομέα της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας μέσω 

της χρήσης εργαλείων που θα εξασφαλίσουν την αντικειμενική ενημέρωση, την 

προώθηση της καινοτομίας και την δυναμική συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων 

μερών στις διαδικασίες σχεδιασμού, εφαρμογής και παρακολούθησης σχετικών 

παρεμβάσεων. Περιλαμβάνει, μάλιστα, ένα ολοκληρωμένο μοντέλο εσωτερικής 

αξιολόγησης των πρωτοβουλιών ενδυνάμωσης του τομέα της Κοινωνικής 

Επιχειρηματικότητας, που θα επιτρέπει στους χρήστες να αναδείξουν κενά ή 

στρεβλώσεις και να επισημάνουν πεδία βελτίωσης του αντίστοιχου οικοσυστήματος 

σύμφωνα με τρεις κύριους άξονες αναφοράς (ευαισθητοποίηση και ρύθμιση της 

Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, δημιουργία ευκαιριών και παροχή υποστηρικτικών 

εργαλείων για την άσκηση Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας). 

Το ΤΕΙ Αθήνας εκπροσωπήθηκε στη συνάντηση από τον Αναπληρωτή Καθηγητή του 

Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Γαβριήλ Αμίτση, ο οποίος παρουσίασε τις θέσεις 

του Ιδρύματος επί της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας, χαιρετίζοντας την πρωτοβουλία 

δημιουργίας ενός ολοκληρωμένου μηχανισμού εκούσιας αξιολόγησης των εθνικών 

συστημάτων κοινωνικής επιχειρηματικότητας μέσω αντικειμενικών κριτηρίων και 

δεικτών. Επισήμανε, εκτός των άλλων, ότι το ΤΕΙ Αθήνας έχει αναπτύξει από τις 

αρχές της δεκαετίας του 2010 τη διδασκαλία σε προπτυχιακό (Τομέας Διοίκησης 

Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων) και 

μεταπτυχιακό επίπεδο (Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας) των τομέων της κοινωνικής 

οικονομίας και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, ενώ έχει ιδρύσει και λειτουργεί 

το Ερευνητικό Εργαστήριο Κοινωνικής Καινοτομίας (Τομέας Διοίκησης 

Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων), που 

προωθεί την διεπιστημονική έρευνα στο σύνθετο πεδίο της Κοινωνικής Καινοτομίας, 

με έμφαση στους τομείς της Υγείας, της Ψυχικής Υγείας, της Κοινωνικής 

Ασφάλισης, της Κοινωνικής Πρόνοιας και Φροντίδας, της Κοινωνικής Ένταξης και 

της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας. Παράλληλα, ανέλαβε για την περίοδο 2014-

2015 ως εταίρος Κοινοπραξίας την υλοποίηση της Πράξης "Δημιουργία και 

λειτουργία Κεντρικού Μηχανισμού Υποστήριξης της ανάπτυξης και προώθησης των 

Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.) και ευρύτερα των 

πρωτοβουλιών της Κοινωνικής Οικονομίας", που χρηματοδοτήθηκε από εθνικούς και 

κοινοτικούς πόρους στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-

2013 του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης.  

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης ο Αν. Καθηγητής Γ. Αμίτσης επικεντρώθηκε στα 

πλεονεκτήματα διάχυσης της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας στους σχεδιαστές πολιτικών 

σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, ιδίως στις χώρες εκείνες που, όπως η 

Ελλάδα, δεν έχουν αναπτύξει ακόμα ένα ολοκληρωμένο θεσμικό, επιχειρησιακό και 

χρηματοδοτικό μοντέλο για την προώθηση του οικοσυστήματος της Κοινωνικής 

Επιχειρηματικότητας. 


