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Κοινωνικι και Αλλθλζγγυα Οικονομία
Ανάμεςα ςτο Κράτοσ και τθν Αγορά. 

Δόμθςθ μιασ Οικονομίασ των αναγκών και όχι των αγακών.

Υλοποιείται “εδώ και τώρα” από τουσ ίδιουσ τουσ πολίτεσ 
(αδιαμεςολάβθτα).

Συνεταιριςμοί: αυτόνομθ ζνωςθ προςώπων για τθν αντιμετώπιςθ
κοινών αναγκών μζςα από μια δθμοκρατικά διοικοφμενθ
επιχείρθςθ.

Η διαφορά με τισ άλλεσ επιχειριςεισ είναι ότι αυτζσ ανικουν ςτα
μζλθ τουσ κι όχι ςτουσ μετόχουσ-επενδυτζσ τουσ.



Αρχζσ του Συνεταιριςμοφ – Χαρακτθριςτικά

Ελεφκερθ και εκελοντικι ςυμμετοχι

Δθμοκρατικόσ ζλεγχοσ και ενεργι ςυμμετοχι των μελών 

Οικονομικι ςυμμετοχι των μελών 

Αυτονομία και ανεξαρτθςία

Εκπαίδευςθ και ενθμζρωςθ 

Συνεργαςία μεταξφ κακενόσ με άλλουσ ςυνεταιριςμοφσ

Ενδιαφζρον για τθν κοινότθτα και το άμεςο κοινωνικό 
περιβάλλον

Κοινωνικι και Αλλθλζγγυα Οικονομία



Από τον Κόςμο ςτθν Ευρώπθ και από εκεί ςτθν Ελλάδα

Σιμερα, πάνω ςτον Πλανιτθ μασ, 1 δισ άνκρωποι
ςυμμετζχουν ςε ςυλλογικότθτεσ του είδουσ και
ςυνεταιριςμοφσ.

Το 12% του Α.Ε.Π. τθσ Ευρωηώνθσ προζρχεται από
ςυνεταιριςμοφσ.

Νόμοσ 4019/2011, πλαίςιο ςφςταςθσ και λειτουργίασ μιασ
Κοινωνικισ Συνεταιριςτικισ Επιχείρθςθσ (Ένταξθσ,
Κοινωνικισ Φροντίδασ, Παραγωγικοφ Συλλογικοφ Σκοποφ).
Υπάρχουν γφρω ςτισ 400 ΚοινΣΕπ πανελλαδικά.

Κοινωνικι και Αλλθλζγγυα Οικονομία



Kοινωνικι Αλλθλζγγυα Οικονομία και 
Επαγγελματικι Σταδιοδρομία

Συμβουλευτικι Σταδιοδρομίασ

1. Πλθροφόρθςθ

Ευαιςκθτοποίθςθ – Βιωματικότθτα

2. Αυτογνωςία 

Γνώςεισ, δεξιότθτεσ, αξίεσ

3. Επιλογι / Απόφαςθ

Σπουδζσ / Κατάρτιςθ – Επάγγελμα



Κοινωνική Αλληλζγγυα Οικονομία και 
Επαγγελματική Σταδιοδρομία

1. Πλθροφόρθςθ - Ευαιςκθτοποίθςθ – Βιωματικότθτα

Εναρμόνιςθ τθσ Συμβουλευτικισ Σταδιοδρομίασ με τθν Κοινωνία…

Διάχυςθ τθσ Κ.Αλ.Ο. ςτισ ςχολικζσ δραςτθριότθτεσ (μακιματα, ΣΕΠ, ςχολικζσ 
εξωδιδακτικζσ δραςτθριότθτεσ)

• Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ: Αρχζσ Οικονομικισ Θεωρίασ και Σχολικόσ 
Επαγγελματικόσ Προςανατολιςμόσ

• ΑΕΙ – ΤΕΙ (π.χ. Π.Ε.ΣΥ.Π. τθσ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.)

• Ανοιχτζσ δομζσ Δια Βίου Μάκθςθσ (Λαϊκό Πανεπιςτιμιο Κοινωνικισ 
Αλλθλζγγυασ Οικονομίασ ςτθ Θεςςαλονίκθ, )

• Εκδθλώςεισ και Ημερίδεσ από τα Γραφεία Διαςφνδεςθσ, τουσ Συμβουλευτικοφσ 
Στακμοφσ και άλλουσ ςυλλόγουσ και φορείσ

• Δθμόςιεσ δράςεισ “γνωριμίασ” των ίδιων των φορζων τθσ Κ.Αλ.Ο. 

• Εργαςτιρια…



2. Αυτογνωςία 

Ανακαλφπτω τα δυνατά μου ςτοιχεία (γνώςεισ,
δεξιότθτεσ, αξίεσ) και τισ ςυνδζω με τισ τρεισ
βαςικζσ εκδοχζσ τθσ οικονομίασ και των
επαγγελμάτων τουσ:

- δθμόςιοσ πυλϊνασ

- 'ελεφκερθ' αγορά 

- ςυνεργατιςμόσ-αυτοδιαχείριςθ των κοινϊν

Κοινωνική Αλληλζγγυα Οικονομία και 
Επαγγελματική Σταδιοδρομία



3. Επιλογι / Απόφαςθ

για Σπουδζσ / Κατάρτιςθ – Επάγγελμα

βαςιςμζνθ ςτα προθγοφμενα: 

πλθροφόρθςθ (κεωρθτικι γνώςθ και καλζσ 
πρακτικζσ) και 

αυτογνωςία (υιοκζτθςθ αξιών όπωσ θ αυτοβοικεια, θ 
ειλικρίνεια, θ εντιμότθτα, θ ευκφνθ, θ Δθμοκρατία, θ 
Ιςότθτα, θ Δικαιοςφνθ, θ μζριμνα για τον “άλλο”, …)

Κοινωνική Αλληλζγγυα Οικονομία και 
Επαγγελματική Σταδιοδρομία



Καλζσ πρακτικζσ Βιοσ coop 
Κοινωνικόσ Καταναλωτικόσ 
Συνεταιριςμόσ Περιοριςμζνησ 
Ευθφνησ

Λειτουργεί με βάςθ τον Ν.1667/86.

Σκοπόσ: θ προμικεια τοπικών και 
εγχώριων προϊόντων εξαιρετικισ 
ποιότθτασ και χαμθλισ τιμισ

Λειτουργία: θ διοίκθςθ και ο ζλεγχοσ 
είναι υπόκεςθ των μελών του. 
Ανώτατο όργανο θ Γενικι 
Συνζλευςθ. 

Αρχή: 1 πρόςωπο = 1 ψιφοσ

www.bioscoop.gr

http://www.bioscoop.gr/


Καλζσ πρακτικζσ Βιοσ coop 
Κοινωνικόσ Καταναλωτικόσ 
Συνεταιριςμόσ Περιοριςμζνησ 
Ευθφνησ

«Η εργαςία υπερζχει του κεφαλαίου 
ωσ κφριοσ φορζασ 
μεταςχθματιςμοφ τθσ κοινωνίασ, 
γιϋ αυτό ςτουσ εργαηόμενουσ και 
τα μζλθ κατανζμεται ο 
παραγόμενοσ πλοφτοσ. Το 
κεφάλαιο αναγνωρίηεται ωσ 
εργαλείο ανάπτυξθσ, όμωσ πάντα 

είναι υποδεζςτερο τθσ εργαςίασ.»

www.bioscoop.gr

http://www.bioscoop.gr/


Από τθν ανεργία ςτθ 
δθμιουργία: 

“Δθμιουργιςαμε ζνα 
αφεντικό ςτα δικά μασ μζτρα: 
δίκαιο, δθμοκρατικό, με 
κατανόθςθ, ειλικρίνεια, 
αλλθλεγγφθ, ιςότθτα, καλι 
ςυνεργαςία, χωρίσ 
αυταρχιςμοφσ και 
εκφοβιςμοφσ.” 

www.ksemygdonia.com

ΚοινΣΕπ “ΜΥΓΔΟΝΙΑ” 

Καλζσ πρακτικζσ 



Από τθν ανεργία ςτθ 
δθμιουργία. 

Λειτουργεί με βάςθ τον 
Ν.4019/11
Είδοσ ΚΟΙΝΣΕΠ: Παραγωγικοφ & 
Συλλογικοφ Σκοποφ
Αντικείμενο: Καλλιζργεια και 
μεταποίθςθ προϊόντων από 
Αρωματικά & Φαρμακευτικά 
Φυτά

www.ksemygdonia.com

ΚοινΣΕπ “ΜΥΓΔΟΝΙΑ” 

Καλζσ πρακτικζσ 



Το Κ.ΑΛ.Ο εργαςτιρι είναι ζνασ χώροσ προβλθματιςμοφ, 
δθμιουργίασ και ςτιριξθσ ςυλλογικών εγχειρθμάτων ςτο 
πεδίο τθσ οικονομίασ και εντάςςεται ςτισ δράςεισ του Λαϊκοφ 
Πανεπιςτθμίου Κοινωνικισ Αλλθλζγγυασ Οικονομίασ 
επικυμώντασ τθ ςυνεργαςία με όλουσ του χώρουσ που 
υποςτθρίηουν τθ ςχετικι ζρευνα δράςθσ.



To Κ.Αλ.Ο. Εργαςτιρι
Γιώργοσ Γριτηάσ

Επίκουροσ Κακθγθτισ, Τμιμα Μθχανικών Χωροταξίασ και Ανάπτυξθσ ΑΠΘ
Μζλοσ του Λαϊκοφ Πανεπιςτθμίου Κοινωνικισ και Αλλθλζγγυασ Οικονομίασ 

(www.univsse.gr)
Μζλοσ του Βίοσ Coop, μθ κερδοςκοπικοφ ςοφπερ μάρκετ www.bioscoop.gr

Συντονιςτισ ςτο ΚΑΛΟ Εργαςτιρι http://ergastiriokalo.wordpress.com/
697-2393211, ggritzas@auth.gr

Facebook: https://www.facebook.com/giorgos.gritzas 

http://www.univsse.gr/
http://www.bioscoop.gr/
http://ergastiriokalo.wordpress.com/
https://www.facebook.com/giorgos.gritzas
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Πρόςκετο Πλθροφοριακό Υλικό 
ςτισ Ιςτοςελίδεσ των ςυλλογικοτιτων

www.proskalo.net - Πρωτοβουλία Συνεργαςίασ Κοινωνικισ 

Αλλθλζγγυασ Οικονομίασ (Θεςςαλονίκθ) 

www.univsse.gr - Λαϊκό Πανεπιςτιμιο Κοινωνικισ Αλλθλζγγυασ 

Οικονομίασ

www.bioscoop.gr - Κοινωνικόσ Καταναλωτικόσ Συνεταιριςμόσ βιοσ 

www.136.gr - Κίνθςθ 136 “Το νερό ςτουσ πολίτεσ τθσ 

Θεςςαλονίκθσ”

www.anoixtodiktio.gr - Ανοιχτό δίκτυο για τθν απευκείασ διάκεςθ 

προϊόντων ςτθ Θεςςαλονίκθ

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


Πρόςκετο Πλθροφοριακό Υλικό
ςτισ Ιςτοςελίδεσ των ςυλλογικοτιτων ΙΙ:

www.koino.com.gr - Δίκτυο ανταλλαγισ υπθρεςιών και προϊόντων

www.ksemygdonia.com - Κοινωνικι Συνεταιριςτικι Επιχείρθςθ 

“ΜΥΓΔΟΝΙΑ” - Παραγωγικοφ & Συλλογικοφ Σκοποφ 

www.diapor.blogspot.gr - Πρωτοβουλία για τθν κοινωνικι διαχείριςθ 

των Απορριμμάτων

www.biom-metal.blogspot.gr - Εγχείρθμα αυτοδιαχείριςθσ ΒΙΟΜΕ 

www.festival4sce.gr- Εναλλακτικό Φεςτιβάλ Αλλθλζγγυασ και 

Συνεργατικισ Οικονομίασ

http://www.koino.com.gr/
http://www.ksemygdonia.com/
http://www.diapor.blogspot.gr/
http://www.biom-metal.blogspot.gr/
http://www.biom-metal.blogspot.gr/
http://www.biom-metal.blogspot.gr/
http://www.festival4sce.gr/


6/12/2014

Ευχαριςτώ κερμά 
τον κ. Λάηαρο Αγγζλου
τον Δρα. Κώςτα Νικολάου
τθν Δρα. Άςπα Παπαφιλίππου 
και τθν κα. Στζλλα Γκουδίνογλου, 
για τθν πλθροφόρθςθ που μου παρείχαν, και φυςικά τον κ. Ακανάςιο 
Δεβετηίδθ με τον οποίο μοιράηομαι τθν προςπάκεια τθσ ειςαγωγισ 
τθσ Κα.Λ.Ο. ςτθ Συμβουλευτικι Σταδιοδρομίασ.

Επικοινωνία: anoiko@gmail.com, 6972692316



Επικοινωνία: anoiko@gmail.com, 6972692316

.. και, τζλοσ, ευχαριςτώ κερμά
όλουσ εςάσ για τθν προςοχι ςασ.


