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Α΄Δέσμη: Δημοσιότητα 
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Σκοπός 

 Παροχή γενικής πληροφόρησης  

 Διάχυση της ιδέας της Κοινωνικής και 

Αλληλέγγυας Οικονομίας  

Πληθυσμός 

 - Γενικός  

 - Ενδιαφερόμενοι για την Κ.ΑΛ.Ο 
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Ενέργειες πληροφόρησης 

 Εισαγωγή στην Κ.ΑΛ.Ο 

 Θεσμικό και Κανονιστικό Πλαίσιο 

 Πλεονεκτήματα / Υποχρεώσεις φορέων Κ.ΑΛ.Ο 

 Πηγές χρηματοδότησης 

 Ενημέρωση για ισχύουσες διαδικασίες ίδρυσης φορές Κ.ΑΛ.Ο 

 Δικτύωση με άλλους φορείς του οικοσυστήματος Κ.ΑΛ.Ο 

(προμηθευτές, πελάτες, άλλους φορείς) 

 Δημιουργία της ιδρυτικής ομάδας 
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Ενέργειες πληροφόρησης 

 Επιλογή οικονομικού τομέα  

 Κοινωνικό επιχειρησιακό σχέδιο 

 Μελέτη κοινωνικής σκοπιμότητας 

 Στρατηγικός σχεδιασμός 

 Κοινωνικό μάρκετινγκ 

 Φορολογικά & ασφαλιστικά θέματα 

 Μέτρηση κοινωνικού αντίκτυπου 
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Άλλες ενέργειες  

 Διάθεση ενημερωτικού υλικού 

 Διοργάνωση ημερίδων 

 Συμμετοχή σε συνέργειες και κοινές δράσεις με άλλους Ο.Τ.Α. και 

άλλους φορείς  

 Διοργάνωση θεματικών εργαστηρίων ή σεμιναρίων 

 Εκδηλώσεις παρουσίασης και προβολής καλών πρακτικών 
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Σκοπός 

 Υποστήριξη & συμβουλευτική σε συγκεκριμένες 

ανάγκες για ίδρυση & λειτουργία Κ.ΑΛ.Ο 

Πληθυσμός 

 Υφιστάμενοι φορείς   

    Υποψήφιοι για ίδρυση φορέων Κ.ΑΛ.Ο 
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Βασικές ενέργειες  

 Υποστήριξη στη δημιουργία επιχειρηματικών σχεδίων 

συνοδευόμενων από αίτηση χρηματοδότησης 

 Υποστήριξη στη δημιουργία Marketing plan 

 Υποστήριξη στη δημιουργία επιχειρηματικών σχεδίων 

συνοδευόμενων από υποστήριξη στην υποβολή αίτησης εγγραφής 

στο Μητρώο Φορέων  

 Κ.ΑΛ.Ο 
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Λοιπές ενέργειες  

 Υποστήριξη συνεργατικής λειτουργίας (διαχείριση συγκρούσεων) 

 Σχέσεις με το δημόσιο 

 Λογιστική  υποστήριξη 

 Εξειδικευμένες υπηρεσίες επιχειρηματικής συμβουλευτικής 

 Νομική συμβουλευτική 

 Συμβουλευτική marketing και προώθησης προϊόντων ανάλογα με 

τη ζήτηση 

 Διακρατικές σχέσεις για ανταλλαγή καλών πρακτικών και 

εμπειριών 

 



Λειτουργία γραφείου 
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 Αρχειοθετήσεις (φυσικό και ηλεκτρονικό αρχείο) 

 

 Τήρηση πρωτοκόλου 

 

 Τήρηση αρχείου συνεργατών - δικτύου 
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Τί είναι η συμβουλευτική 

 Μη κατευθυντική σχέση μεταξύ δύο ανθρώπων όπου ο ένας 

(σύμβουλος) βοηθάει τον άλλο (συμβουλευόμενο) να επιλέξει 

ανάμεσα σε διάφορες επιλογές ή να λύσει ορισμένα 

προβλήματα με βάση τις δικές του αξίες, ανάγκες και δεξιότητες 
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Τί είναι η συμβουλευτική 

Δραστηριότητα που αναδύθηκε τον 20ο αιώνα στη δυτική βιομηχανική 

κοινωνία ως μέσο προφύλαξης και προστασίας του ατόμου έναντι των 

αναγκών των μεγάλων, γραφειοκρατικών θεσμών και για πολλούς 

έχει καταλάβει στην κοινωνία τη θέση που άλλοτε κατείχαν η 

θρησκεία ή η ζωή σε μικρές κοινότητες. Στην αστική κοινωνία η 

συμβουλευτική παρέχει έναν τρόπο να γνωριστούμε και να μας 

ακούσουν. (McLeod, 2003: 42)  
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Τί είναι η συμβουλευτική 

Ο όρος συμβουλευτική συμπεριλαμβάνει την εργασία με άτομα και με 

σχέσεις, η οποία μπορεί να συνδέεται με την ανάπτυξη, την 

υποστήριξη κρίσεων, να είναι ψυχοθεραπευτική, καθοδηγητική ή να 

έχει στόχο την επίλυση προβλημάτων… Η συμβουλευτική έχει σκοπό 

να δίνει στον πελάτη μια ευκαιρία να εξερευνήσει, να ανακαλύψει αι 

να αποσαφηνίσει τους τρόπους που θα του παράσχουν μια ζωή πιο 

ικανοποιητική και δημιουργική (BAC 1984 στο McLeod, 2003).  
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Ποιός είναι ο σύμβουλος; 

 Η Βρετανική Εταιρία Συμβουλευτικής ορίζει τον σύμβουλο ως:  

Το πρόσωπο που κατέχει συστηματικά ή περιστασιακά το ρόλο του 

συμβούλου, προσφέρει ή συμφωνεί να προσφέρει τον χρόνο του, την 

προσοχή του και τον σεβασμό του σε άλλο πρόσωπο ή πρόσωπα που 

έχουν προσωρινά τον ρόλο του πελάτη. Το έργο της συμβουλευτικής 

είναι να δώσει στον πελάτη μια ευκαιρία να εξερευνήσει, να 

ανακαλύψει και να αποσαφηνίσει δρόμους ζωής με τρόπους 

περισσότερο επινοητικούς και προς την ατομική του ευεξία. (Φωτάκη, 

Νικολόπουλος & Νινιού, 2008: 9)  
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Ποιός είναι ο σύμβουλος; 

Είναι, επομένως, ασφαλές να ορίσουμε το σύμβουλο ως τον 

επαγγελματία που διευκολύνει τη δημιουργία μιας σχέσης με τον 

πελάτη με σκοπό τη βελτίωση των τρόπων που ο πελάτης 

αντιμετωπίζει καταστάσεις συναισθηματικές, προσωπικές 

οικογενειακές, κοινωνικές, εργασιακές, οικονομικές. Μια σχέση 

που προσανατολίζεται σε μια αλλαγή (Μπαρμποπούλου, 2016) 
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Ποιός είναι ο σύμβουλος; 

 Αυτό που ενώνει τους συμβούλους σε μια επαγγελματική 

κατηγορία είναι περισσότερο οι ικανότητες και δεξιότητες που 

κατέχουν, όπως και το γεγονός ότι αναζητούν την «κοινωνική 

αλλαγή διαμέσου της εξατομίκευσης ή της ανάλυσης των 

κοινωνικών προβλημάτων μέσω της ψυχολογίας» προσπαθώντας 

να επιλέξουν «μία από τις εκδοχές της πραγματικότητας η οποία 

είναι λογική και κατάλληλη για να ζήσουμε σε αυτή» (McLeod, 

2003: 63-66).  
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Τί κάνει ο σύμβουλος; 

Στη σχέση που αναπτύσσεται, ο σύμβουλος μεταδίδει στον πελάτη την 

αίσθηση ότι είναι σημαντικός. Ο σύμβουλος φροντίζει να παρέχει σε αυτό 

το πρόσωπο έναν ασφαλή χώρο τόσο ως προς το περιβάλλον όσο και ως 

προς την εχεμύθεια, στο οποίο μπορεί ελεύθερα να εκφραστεί. Ακούει 

τον πελάτη με προσοχή, δείχνοντάς του ενδιαφέρον, του απευθύνει 

ερωτήσεις διερευνητικές και διευκρινιστικές. Του παρέχει υποστήριξη και 

ανατροφοδότηση. Μοιράζεται πληροφορίες για τον εαυτό του. Όλα τα 

θέματα μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο της συζήτησης βάσει της 

οποίας χτίζεται η σχέση, είτε αφορούν ιδέες, συναισθήματα, δράσεις, 

συμπεριφορές, ενδιαφέροντα του πελάτη (Amundson, Harris-Bowlsbey & 

Niles, 2008: 55-7).  
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Στάδια 

 1ο Γίνεται η διερεύνηση του αιτήματος, του κινήτρου του πελάτη, 

και η διαπραγμάτευση των προσδοκιών μαζί με τον καθορισμό των 

στόχων των συμβουλευτικών συναντήσεων. Ο πελάτης μαθαίνει τί 

να περιμένει από τον σύμβουλο, και ο σύμβουλος κάνει μια γενική 

διάγνωση της κατάστασης του πελάτη και μαθαίνει το αίτημα που 

τον φέρνει στη συμβουλευτική. Εδώ καταρτίζεται και το συμβόλαιο 

μεταξύ των δύο το οποίο οριοθετεί τις προσδοκίες και των δύο σε 

ρεαλιστική βάση και συμφωνούνται οι στόχοι της παρέμβασης του 

συμβούλου (Φωτάκη, Νικολόπουλος & Νινιού, 2008).  
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Στάδια 

 2ο  Λαμβάνει χώρα η κύρια εργασία της συμβουλευτικής, δηλαδή η 

εφαρμογή των ιδεών του συμβούλου για το πώς μπορεί να συμβεί 

η επιθυμητή αλλαγή στον πελάτη σύμφωνα με τους στόχους που 

έχουν τεθεί.  Εδώ εφαρμόζονται οι διάφορες τεχνικές που γνωρίζει 

ο σύμβουλος. 
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Στάδια 

 3ο  Η λήξη της συμβουλευτικής διαδικασίας έρχεται είτε με την 

απόφαση του πελάτη, είτε με την εκτίμηση του συμβούλου ότι 

ολοκληρώθηκε η προσφορά του σχετικά με τις ανάγκες του 

συγκεκριμένου ανθρώπου και εφόσον έχουν επιτευχθεί οι στόχοι 

που είχαν τεθεί αρχικά.  
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Βασικές δεξιότητες συμβούλου 

 Οι δεξιότητες για ενεργητική ακρόαση, ενσυναίσθηση, 

διατύπωση ερωτήσεων, αποκωδικοποίηση των μη λεκτικών 

μηνυμάτων, των όσων λέγονται και δεν λέγονται, παράφραση, 

αντανάκλαση, σωματική χαλάρωση αναφέρονται κατά κόρον στη 

σχετική βιβλιογραφία και είναι θεμελιώδεις κατά τη συμβουλευτική 

διαδικασία (Ivey & Gluckstern, 1995).  
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Βασικές δεξιότητες συμβούλου 

 Ενεργητική ακρόαση: Ακούω χωρίς να διακόπτω μέχρι να 

ολοκληρώσει ο συνομιλητής, προσέχω αυτά που λέει χωρίς να 

σκέπτομαι από πριν την απάντησή μου, παρατηρώ τα 

συναισθήματα, διατηρώ βλεματική επαφή 

 Διατύπωση ερωτήσεων: Κάνω ανοιχτές ερωτήσεις (αποφεύγω τις 

ερωτήσεις με απαντήσεις ναι και όχι) και δίνω τον απαραίτητο 

χρόνο να απαντηθούν από τον πελάτη 
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Βασικές δεξιότητες συμβούλου 

 Επαναδιατύπωση: Βοηθά στην καλύτερη κατανόηση και στη 

σαφήνεια και ακρίβεια της επικονωνίας 

 α) Παράφραση: Διατυπώνω το μήνυμα με άλλα λόγια 

 β) Ανακεφαλαίωση: Διατυπώνω τα βασικά σημεία μιας συζήτησης 

 Ανατροφοδότηση: Ζητώ διευκρινίσεις, δίνω και ζητώ 

πληροφορίες για την κατανοήση των μηνυμάτων 
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Βασικές δεξιότητες συμβούλου 

Αποκωδικοποίηση της μη-λεκτικής επικοινωνίας:  

 Γενική εντύπωση: Εκφράσεις του προσώπου, βλέμμα, χειρονομίες, 

κινήσεις, στάση σώματος, αντιδράσεις στη σωματική επαφή 

 Μη-λεκτικά στοιχεία του λόγου: Φωνή: Σταθερότητα, ένταση, 

αλλοίωση, ταχύτητα ροής του λόγου, παύσεις, προφορά, άλλοι 

ήχοι 

 Μη-λεκτικά στοιχεία των χώρων: Χώρος εργασίας, χώρος 

κατοικίας, χώροι διασκέδασης, προτιμήσεις, γούστο, υλικά 

αποκτήματα 
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Βασικές δεξιότητες συμβούλου 

Συναισθηματική νοημοσύνη: 

 Αυτεπίγνωση: Αναγνώριση των συναισθημάτων μου 

 Αυτοέλεγχος: Έλεγχος των συναισθημάτων, της παρόρμησης, της 

ανυπομονησίας, του άγχους 

 Ενσυναίσθηση: Αναγνώριση των συναισθημάτων του άλλου  

 Διαπροσωπικές ικανότητες: Διαχείριση των σχέσεων μας 
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Βασικές δεξιότητες συμβούλου 

 Ωστόσο, υπάρχει και μία παραμελημένη, αν και πάρα πολύ 

σημαντική δεξιότητα, που αφορά την επικοινωνία για την 

επικοινωνία, ή αλλιώς τη συζήτηση για τη συζήτηση. Είναι η 

δεξιότητα της μεταεπικοινωνίας. Η ικανότητα του συμβούλου να 

ανατροφοδοτεί τον πελάτη για τις διάφορες όψεις της μεταξύ τους 

σχέσης και συνεργασίας (McLeod, 2003: 385-6).  
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Βασικές δεξιότητες συμβούλου 

 Εννοιολογική και αντιληπτική ικανότητα, γνωστική ευελιξία και  

συνθετική ικανότητα διαφόρων πληροφοριών. Ο συνδυασμός των 

παραπάνω ικανοτήτων συμβάλει στην πρόβλεψη και αντίληψη των 

προβλημάτων του πελάτη και των μελλοντικών επιπτώσεων των 

πράξεων του (McLeod, 2003: 600-1).  
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Βασικές δεξιότητες συμβούλου 

 Να κατανοεί ο σύμβουλος και να λαμβάνει υπόψη του κατά τη 

συμβουλευτική διαδικασία τα κοινωνικά συστήματα μέρος των 

οποίων αποτελεί ο πελάτης του, όπως είναι η οικογένεια, η 

συγγένεια, ο επαγγελματικός χώρος, η κοινωνική θέση, η 

κοινωνική τάξη αλλά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά και στοιχεία 

κουλτούρας (McLeod, 2003: 607-8).  
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Σύνοψη 

 Έργάζομαι επάνω στο αίτημα του πελάτη & τον βοηθώ να το 

διατυπώσει αν δεν το έχει διαμορφώσει επακριβώς 

 Ακούω ενεργητικά τις ανάγκες του  

 Αναζητώ περισσότερες λεπτομέρειες με συγκεκριμένες 

ερωτήσεις 

 Διερευνώ τις ελλείψεις του με θετικό τρόπο 

 Καθοδηγώ με βάση τις ανάγκες του πελάτη (δεν κατευθύνω) 

 



Σας ευχαριστώ! 

“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  


