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Το κζμα εντάςςεται ςτθν ενότθτα «Ανεργία, Εργαςιακά Προβλιματα και 
Επαγγελματικι Συμβουλευτικι» και δευτερευόντωσ αγγίηει τθ Συμβουλευτικι των 
Κοινωνικϊν Κινθμάτων και τθ Συμβουλευτικι για τθν Άρςθ του Κοινωνικοφ 
Αποκλειςμοφ. Πρόκειται για παρουςίαςθ ςτοιχείων που κα ενθμερϊςουν τουσ 
Συμβοφλουσ Σταδιοδρομίασ για τισ νζεσ δυνατότθτεσ που αναδφονται ςτθν Ελλάδα 
τθσ πολφπλευρθσ κρίςθσ μζςα από τουσ κεςμοφσ και τθσ εφαρμογζσ τθσ Κοινωνικισ 
και Αλλθλζγγυασ Οικονομίασ. Επιμζρουσ ςτόχοι τθσ εργαςίασ είναι να απαντιςει, 
ςτα ερωτιματα: Σε τι ςυνίςταται τελικά θ Κοινωνικι Οικονομία - 
Επιχειρθματικότθτα; Ποιεσ είναι οι ψυχοκοινωνικζσ προχποκζςεισ ςυμμετοχισ των 
πολιτϊν ςε τζτοια ςυνεργατικά-ςυνεταιριςτικά ςχιματα; Ποιεσ οι απαραίτθτεσ 
δεςμεφςεισ και ποια τα οφζλθ από τθ ςυμμετοχι ςτο κοινωνικό επιχειρείν; Ποιοσ ο 
ρόλοσ των ςτελεχϊν Συμβουλευτικισ και Επαγγελματικοφ Προςανατολιςμοφ ςτθν 
ανάδειξθ των νζων δυνατοτιτων που προςφζρει θ Κοινωνικι Οικονομία-
Επιχειρθματικότθτα; Μζςα από τθν ειςιγθςθ αυτι, οι ςυμμετζχοντεσ κα ζχουν τθ 
δυνατότθτα να ενθμερωκοφν και να ανακαλφψουν τισ δυνατότθτεσ που υπάρχουν 
ςιμερα ςτθν Ελλάδα τθσ κρίςθσ για Συνεργατιςμό, Δθμοκρατία και Αλλθλεγγφθ 
ςτθν πράξθ, ϊςτε ωσ ςτελζχθ ΣΥ.Ε.Π. να κατζχουν ζνα ακόμθ ‘εργαλείο’ για τθν 
κακοδιγθςθ ςυμβουλευόμενων που βρίςκονται ςε αναηιτθςθ εργαςίασ ι 
ενδιαφζρονται να αλλάξουν εργαςιακό περιβάλλον. Σε αυτό το πλαίςιο, εκτόσ από 
βαςικά πλθροφοριακά ςτοιχεία και το ςφςτθμα αρχϊν που διζπει τθν Κοινωνικι και 
Αλλθλζγγυα Οικονομία, κα παρουςιαςτοφν παραδείγματα Κοινωνικϊν 
Καταναλωτικϊν Συνεταιριςμϊν και Κοινωνικϊν Συνεταιριςτικϊν Επιχειριςεων 
(Κοιν.Σ.Επ.) που λειτουργοφν ςτθ χϊρα μασ, αλλά και καλζσ πρακτικζσ από όλον τον 
κόςμο. Τζλοσ, κα παρουςιαςτεί μια ομαδοςυνεργατικι δραςτθριότθτα εξοικείωςθσ 
με το αντικείμενο -κα αναφερκοφν τα μζςα, οι τεχνικζσ και τα αποτελζςματα τθσ- , 
ωσ πρόταςθ για εφαρμογι από τουσ Συμβοφλουσ Σταδιοδρομίασ ςε αντίςτοιχεσ 
ομαδικζσ ςυνεδρίεσ.  
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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 Counselors 
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 Counselor 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.  
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