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Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία
Ορισμοί

Ανάμεσα στο Κράτος και την Αγορά 

Δόμηση μιας Οικονομίας των αναγκών κι όχι των αγαθών.

Υλοποιείται “εδώ και τώρα” από τους ίδιους τους πολίτες 
(αδιαμεσολάβητα)

Συνεταιρισμοί: αυτόνομη ένωση προσώπων για την αντιμετώπιση 
κοινών αναγκών μέσα από μια δημοκρατικά διοικούμενη 
επιχείρηση

Η διαφορά είναι ότι αυτές ανήκουν στα μέλη τους κι όχι στους 
μετόχους-επενδυτές τους.



Κ.Αλ.Ο. στην Ελλάδα
Καλές Πρακτικές

Εναρμόνιση της ΣΣ με την Κοινωνία

Διάχυση της Κ.Αλ.Ο. στις σχολικές 
δραστηριότητες (μαθήματα, ΣΕΠ, σχολικές 
εξωδιδακτικές δραστηριότητες)



Αρχές του Συνεταιρισμού – Χαρακτηριστικά:

    Ελεύθερη και εθελοντική συμμετοχή

     Δημοκρατικός έλεγχος και ενεργή συμμετοχή των μελών 

     Οικονομική συμμετοχή των μελών 

     Αυτονομία και ανεξαρτησία

     Εκπαίδευση και ενημέρωση 

     Συνεργασία μεταξύ καθενός με άλλους συνεταιρισμούς

     Ενδιαφέρον για την κοινότητα και το άμεσο κοινωνικό 
περιβάλλον

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία



Κ.Αλ.Ο. και Σ.Σ.

Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας

1. Πληροφόρηση

Ευαισθητοποίηση – Βιωματικότητα

2. Αυτογνωσία 

Ανακαλύπτω και στη συνέχεια συνδέω την 
προσωπικότητά μου με τις τρεις βασικές εκδοχές

3. Επιλογή / Απόφαση

Σπουδές / Κατάρτιση – Επάγγελμα



Κ.Αλ.Ο. και Σ.Σ.
1. Πληροφόρηση

Ευαισθητοποίηση – Βιωματικότητα
• Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
• ΣΕΠ
• ΑΕΙ – ΤΕΙ (ΠΕΣΥΠ)
• Ανοιχτές δομές Δια Βίου Μάθησης (Λαϊκό Πανεπιστήμιο Κοινωνικής 

Αλληλέγγυας Οικονομίας στη Θεσσαλονίκη)
• Ενότητα “Κοινωνική Οικονομία” των Κ.Δ.Β.Μ στους Δήμους
• Εκδηλώσεις και Ημερίδες από Γραφεία Διασύνδεσης, 

Συμβουλευτικούς Σταθμούς, άλλους συλλόγους και φορείς
• Δημόσιες δράσεις “γνωριμίας” των ίδιων των φορέων της Κ.Αλ.Ο. 



Κ.Αλ.Ο. και Σ.Σ.

2. Αυτογνωσία 

Ανακαλύπτω και στη συνέχεια συνδέω την 
προσωπικότητά μου με τις τρεις βασικές 
εκδοχές:

- δημόσιος πυλώνας

- 'ελεύθερη' αγορά 

- συνεργατισμός-αυτοδιαχείριση των κοινών



Κ.Αλ.Ο. και Σ.Σ.

3. Επιλογή / Απόφαση

Σπουδές / Κατάρτιση – Επάγγελμα

Πληροφορία

Αξιακό Σύστημα (αυτοβοήθεια, ειλικρίνεια, εντιμότητα, 
ευθύνη, Δημοκρατία, Ισότητα, Δικαιοσύνη, μέριμνα για τον 
“άλλο”)

Καλές πρακτικές



Από τον Κόσμο στην Ευρώπη και από εκεί στην 
Ελλάδα

- 1 δις άνθρωποι του Πλανήτη σήμερα συμμετέχουν σε 
συλλογικότητες του είδους και συνεταιρισμούς.

- Το 12% του Α.Ε.Π. της Ευρωζώνης προέρχεται από 
συνεταιρισμούς.

- Στη χώρα μας ισχύει ο Ν. 4019/2011 όπου και το πλαίσιο 
σύστασης και λειτουργίας μιας Κοιν.Σ.Επ.  (Ένταξης, 

Κοινωνικής Φροντίδας, Παραγωγικού Συλλογικού Σκοπού). 
Υπάρχουν γύρω στις 400 ΚοινΣΕπ πανελλαδικά.
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Καλές πρακτικές-Το παράδειγμα του βιος coop 
www.bioscoop.gr - Κοιν. Καταναλωτικός Συν/σμός Περιορισμένης Ευθύνης

Λειτουργεί με βάση Ν. 1667/86

 

Σκοπός: Η προμήθεια τοπικών και 
εγχώριων προϊόντων εξαιρετικής 
ποιότητας και χαμηλής τιμής

Λειτουργία: Η διοίκηση & ο έλεγχος 
είναι υπόθεση των μελών του. 
Ανώτατο όργανο η Γενική Συνέλευση. 

Βασική Αρχή: “ 1 πρόσωπο = 1 ψήφος”  
  

http://www.bioscoop.gr/


Καλές πρακτικές-Το παράδειγμα του βιος coop 
www.bioscoop.gr - Κοιν. Καταναλωτικός Συν/σμός Περιορισμένης Ευθύνης

«Η εργασία υπερέχει του κεφαλαίου 
ως κύριος φορέας μετασχηματισμού 
της κοινωνίας, γι΄ αυτό στους 
εργαζόμενους και τα μέλη 
κατανέμεται ο παραγόμενος 
πλούτος. Το κεφάλαιο αναγνωρίζεται 
ως εργαλείο ανάπτυξης όμως πάντα 
είναι υποδεέστερο της εργασίας»    

http://www.bioscoop.gr/


Από την ανεργία στην 
δημιουργία: 

“Δημιουργήσαμε ένα 
αφεντικό στα δικά μας 

μέτρα: δίκαιο, δημοκρατικό, 
με κατανόηση, ειλικρίνεια, 
αλληλεγγύη, ισότητα, καλή 

συνεργασία, χωρίς 
αυταρχισμούς και 
εκφοβισμούς.”  

Καλές πρακτικές-Το παράδειγμα της ΚοινΣΕπ 
“ΜΥΓΔΟΝΙΑ” - www.ksemygdonia.com



Καλές πρακτικές-Το παράδειγμα της 
ΚοινΣΕπ “ΜΥΓΔΟΝΙΑ” - www.ksemygdonia.com

Λειτουγεί βάση Ν. 4019/11

Είδος ΚΟΙΝΣΕΠ: 
Παραγωγικού & 

Συλλογικού Σκοπού

Αντικείμενο: Καλλιέργεια 
και μεταποίηση προϊόντων 

από Αρωματικά & 
Φαρμακευτικά Φυτά 



Προκλήσεις για τους υποψήφιους 
κοινωνικούς επιχειρηματίες – συνεταιριστές 

Τα συνηθέστερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν 
σήμερα όσοι έχουν ξεκινήσει να δραστηριοποιούνται 

στον χώρο είναι:

-Η άγνοια τμημάτων της δημόσιας διοίκησης για το 
είδος αυτό της επιχειρηματικότητας, π.χ με την έναρξη 

στην Εφορία

-Η άγνοια της τοπικής αυτοδιοίκησης, π.χ 
αδειοδοτήσεις

-Η έλλειψη ενημέρωσης του γενικού πληθυσμού για τη 
σημασία των ΚοινΣΕπ



SUMMARY – 5th Congress on Councelling Psychology, Patras 6-9 Nov 2014

SOCIAL AND SOLIDARITY ECONOMY: A WIDE FIELD OF HUMAN ACTIVITY REQUESTS A PLACE ON 
COUNCELLING AND GUIDANCE 

Andreas Oikonomou,  Athanasios K. Devetzidis

         The topic refers to “Unemployment and Guidance” and subsequently “Counseling of Social 
Movements” and “Counseling for an Inclusive Society”. Through this study, we aim to provide a 
presentation of the data needed to inform the Career Counsellors for the new opportunities that 
exist in Greece on the contemporary context of the socio-economic crisis, regardless of the 
constitutions and practices of the Social and Solidarity Economy. In addition, the goal of this paper 
 is to respond to questions such as: What is Social Economy – Entrepreneurship all about? Which 
are the social and psychological presuppositions for someone to participate in a cooperative 
scheme? Which are the necessary commitments and what benefits can someone have by taking 
part in social entrepreneurship? How a Career Counsellor can highlight the new opportunities 
provided by the Social-Solidarity Economy and Entrepreneurship?  Through this study, the 
participants of the conference will have the opportunity to discover new ways of Co-operation, 
Democracy and Solidarity in practice, so as to gain one more “asset” to guide job seekers or 
employees in transition as experts. Within the basic information that rules Social-Solidarity 
Economy, we present examples of the Social Consumer Schemes and other Social Enterprises from 
Greece, showing good practices from all over the world. Finally, we will present a group activity in 
order to familiarize with the special issue, by showing the means, the techniques and the results, 
as a proposal.   

Key-words: Social Economy – Entrepreneurship, Solidarity, Inclusion, Employment 
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Πρόσθετο Πληροφοριακό Υλικό 
στις Ιστοσελίδες των συλλογικοτήτων

www.proskalo.net - Πρωτοβουλία Συνεργασίας Κοινωνικής 

Αλληλέγγυας Οικονομίας (Θεσσαλονίκη) 

www.univsse.gr - Λαϊκό Πανεπιστήμιο Κοινωνικής Αλληλέγγυας 

Οικονομίας

www.bioscoop.gr - Κοινωνικός Καταναλωτικός Συνεταιρισμός βιος 

www.136.gr - Κίνηση 136 “Το νερό στους πολίτες της 

Θεσσαλονίκης”

www.anoixtodiktio.gr - Ανοιχτό δίκτυο για την απευθείας διάθεση 

προϊόντων στη Θεσσαλονίκη

http://www.proskalo.net/
http://www.univsse.gr/
http://www.bioscoop.gr/
http://www.136.gr/
http://www.anoixtodiktio.gr/


            Πρόσθετο Πληροφοριακό Υλικό
           στις Ιστοσελίδες των συλλογικοτήτων ΙΙ:

   www.koino.com.gr - Δίκτυο ανταλλαγής υπηρεσιών και προϊόντων

   www.ksemygdonia.com - Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση 

“ΜΥΓΔΟΝΙΑ” - Παραγωγικού & Συλλογικού Σκοπού 

   www.diapor.blogspot.gr- Πρωτοβουλία για την κοινωνική 

διαχείριση των Απορριμμάτων

 www.biom-metal.blogspot.gr - Εγχείρημα αυτοδιαχείρισης ΒΙΟΜΕ 

   www.festival4sce.gr- Εναλλακτικό Φεστιβάλ Αλληλέγγυας και 

Συνεργατικής Οικονομίας



Σας ευχαριστούμε για 
την προσοχή σας!

Ευχαριστούμε θερμά 
τον κ. Λάζαρο Αγγέλου

τον Δρα. Κώστα Νικολάου
την Δρα. Άσπα Παπαφιλίππου 

και την κα. Στέλλα Γκουδίνογλου 
για την πληροφόρηση που μας παρείχαν.

Επικοινωνία: anoiko@gmail.com
nasos_tertius@windowslive.com 

mailto:anoiko@gmail.com
mailto:nasos_tertius@windowslive.com
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