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Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία:

Όποιος φροντίζει για όλους, 
φροντίζει και για τον εαυτό του!



Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία
Ανάμεσα στο Κράτος και την Αγορά 

Οικονομία των αναγκών και όχι των αγαθών.

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

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

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



Αρχές του Συνεταιρισμού – Χαρακτηριστικά:

Ελεύθερη και εθελοντική συμμετοχή

Δημοκρατικός έλεγχος και ενεργός συμμετοχή των μελών 

Οικονομική συμμετοχή των μελών 

Αυτονομία και ανεξαρτησία

Εκπαίδευση και ενημέρωση 

Συνεργασία μεταξύ των συνεταιρισμών

Ενδιαφέρον για την κοινότητα και το άμεσο κοινωνικό περιβάλλον

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία



Από τον Κόσμο στην Ευρώπη και από εκεί στην Ελλάδα

1.000.000.000 άνθρωποι του Πλανήτη μας, σήμερα, συμμετέχουν στις
ποικίλες εκφάνσεις των συνεταιρισμών (coop).

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

Στη χώρα μας ισχύει ο Νόμος 4430/2016, όπου περιγράφεται και το
πλαίσιο σύστασης και λειτουργίας μιας Κοινωνικής Συνεταιριστικής
Επιχείρησης (Ένταξης, Κοινωνικής Φροντίδας, Παραγωγικού Συλλογικού
Σκοπού).

Πανελλαδικά, υπάρχουν 1.200 συλλογικότητες ΚΑλΟ.

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 (ΠΕΣΥΠ)

• Ανοιχτές δομές Δια Βίου Μάθησης (Λαϊκό Πανεπιστήμιο Κοινωνικής 
Αλληλέγγυας Οικονομίας στη Θεσσαλονίκη)

• 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…



Κ.Αλ.Ο. στην Ελλάδα
Καλές Πρακτικές

Εναρμόνιση της Σ.Σ. με την Κοινωνία…

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



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 και 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

Λειτουργεί βάσει Νόμου 
4019/11
Είδος ΚΟΙΝΣΕΠ: Παραγωγικού 
& Συλλογικού Σκοπού
Αντικείμενο: Καλλιέργεια και 
μεταποίηση προϊόντων από 
Αρωματικά & Φαρμακευτικά 
Φυτά



Εργαστήριο Κ.Αλ.Ο.
Ομάδες 5-6 ατόμων

Μελετάμε τις ανάγκες της περιοχής στην οποία ζούμε

και εντοπίζουμε ανοιχτά θέματα κοινωνικού

ενδιαφέροντος τα οποία μπορούν να προσεγγιστούν

και να επιλυθούν μέσω μιας συλλογικής

δραστηριότητας στον χώρο της ΚΑλΟ.



Εργαστήριο Κ.Αλ.Ο. ΙΙ

Συζήτηση - επιλογή μέσα στις ομάδες (άρα το
είδος της ΚοινΣΕπ με το οποίο θέλουν να
ασχοληθούν) ώστε να παρουσιάσουν το δικό τους
συνεργατικό εγχείρημα (αναλαμβάνουν ρόλους,
συναποφασίζουν και οραματίζονται τη κοινή τους
πλέον συνεισφορά στην τοπική κοινωνία)

Παρουσίαση των ομάδων σε Ολομέλεια

Συζήτηση – Κλείσιμο 
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Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας!
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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

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

