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Με εληαηηθνύο ξπζκνύο ζπλερίδνληαη ν πξνζπλεδξηαθόο δηάινγνο θαη νη
νξγαλσηηθέο εξγαζίεο γηα ην «1ν Αλνηθηό Σπλέδξην γηα ηελ Κνηλσληθή θαη
Αιιειέγγπα Οηθνλνκία» ηνλ Μάην ηνπ 2016 ζηελ Αζήλα
Με εληαηηθνύο ξπζκνύο ζπλερίδνληαη ν πξνζπλεδξηαθόο δηάινγνο αιιά θαη νη νξγαλσηηθέο
εξγαζίεο γηα ην «1ν Αλνηθηό Σπλέδξην γηα ηελ Κνηλσληθή θαη Αιιειέγγπα Οηθνλνκία» ην
νπνίν πξνγξακκαηίδεηαη λα δηνξγαλσζεί ηνλ Μάην ηνπ 2016 ζηελ Αζήλα. Τηο επόκελεο
κέξεο νξηζηηθνπνηνύληαη ηα κέιε ηεο Κεληξηθήο Οξγαλσηηθήο Επηηξνπήο ηνπ Σπλεδξίνπ ε
νπνία ζα απεπζύλεη θαη ηηο πξνζθιήζεηο γηα ηε ζπγθξόηεζε ηεο Επηζηεκνληθήο
Επηηξνπήο.
Η δηνξγάλσζε ηνπ Σπλεδξίνπ είλαη κηα πξσηνβνπιία ηεο Παλειιήληαο Έλσζεο
Σπκπξάμεσλ Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο (Π.Ε.Σ.Κ.Ο.) θαη ηνπ Παλειιήληνπ Παξαηεξεηεξίνπ
ησλ Οξγαλώζεσλ ηεο Κνηλσλίαο Πνιηηώλ ζε ζπλεξγαζία ηα κεγαιύηεξα θνηλσληθά δίθηπα
ζην ρώξν ησλ νξγαλώζεσλ ηεο θνηλσλίαο πνιηηώλ, γεγνλόο πνπ θαηαδεηθλύεη όηη
πξόθεηηαη γηα ην πξώην εγρείξεκα, ζε ζρέζε κε ηα κέρξη ζήκεξα, πνπ μεθηλά από ηα θάησ
δειαδή από ηνπο ίδηνπο ηνπο θνξείο ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο
Οη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ πξνζπλεδξηαθό δηάινγν αιιά θαη ζην Σπλέδξην θαινύληαη λα
πξνβιεκαηηζηνύλ, λα ζπδεηήζνπλ θαη λα πξνηείλνπλ ιύζεηο γηα κηα ζεηξά ζεκάησλ πνπ
απαζρνινύλ ζήκεξα ηελ θνηλσληθή νηθνλνκία, ζηνλ δξόκν πξνο ηελ εδξαίσζε θαη
αλαγλώξηζε ηεο σο ν ηξίηνο αλαπηπμηαθόο ππιώλαο ηεο εζληθήο καο νηθνλνκίαο.
Ελδεηθηηθά θαη όρη απνθιεηζηηθά κεξηθά από ηα ζέκαηα πνπ αλακέλεηαη λα απαζρνιήζνπλ
ην Σπλέδξην ζα είλαη:
1. Τν ζεζκηθό πιαίζην ηεο Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο
2. Ο ξόινο ηνπ Κξάηνπο & ηεο Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ζηελ Κνηλσληθή Οηθνλνκία
3. Η ρξεκαηνδόηεζε ηεο Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο
4. Ο ηξόπνο δηαρείξηζεο / αμηνπνίεζεο ησλ επξσπατθώλ πόξσλ πνπ αθνξνύλ ζηελ
Κνηλσληθή Οηθνλνκία
5. Η δεκηνπξγία ζεζκώλ εθπξνζώπεζεο ησλ θνξέσλ ηεο Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο
6. Εξγαιεία Δηθηύσζεο ησλ Φνξέσλ ηεο Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο
7. Επηρεηξεκαηηθά Μνληέια & Επθαηξίεο Δξαζηεξηνπνίεζεο Κνηλσληθώλ Επηρεηξήζεσλ
αλά θιάδν
Οη ζηξαηεγηθνί ζηόρνη ηνπ Σπλεδξίνπ ζα κπνξνύζαλ λα ζπλνςηζηνύλ ζηε(λ):
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 γλήζηα εθπξνζώπεζε ησλ θνξέσλ θνηλσληθήο νηθνλνκίαο, κέζσ εληαίνπ θνξέα,
ζην δεκόζην δηάινγν θαη εηδηθόηεξα ζηελ Οηθνλνκηθή θαη Κνηλσληθή Επηηξνπή
(Ο.Κ.Ε.) αιιά θαη ζηα όξγαλα ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο
 θαηαλνκή – δηαρείξηζε ησλ πόξσλ ησλ Επξσπατθώλ Δηαξζξσηηθώλ Τακείσλ πνπ
αθνξνύλ ζηελ θνηλσληθή νηθνλνκία κε αδηάβιεηεο δηαδηθαζίεο θαη ηελ κέγηζηε
δπλαηή απνηειεζκαηηθόηεηα.
 δεκηνπξγία

κηαο

αλεμάξηεηεο

θνηλσληθήο νηθνλνκίαο

Δηαρεηξηζηηθήο Αξρήο

γηα ηα πξνγξάκκαηα

ζηελ νπνία ζεζκηθό ιόγν ζα έρνπλ νη

θνξείο ηεο

θνηλσληθήο νηθνλνκίαο
 ζπγθξόηεζε ελόο απηννξγαλσκέλνπ Επηκειεηεξίνπ ηεο Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο
ζηελ Ειιάδα
Η πξνζσξηλή Οξγαλσηηθή Επηηξνπή απεπζύλεη ανοικηή πρόζκληζη
 ζε όια ηα νξγαλσκέλα δεπηεξνβάζκηα δίθηπα θαη νκνζπνλδίεο ησλ νξγαλώζεσλ
ηεο θνηλσλίαο πνιηηώλ θαη θνηλσληθώλ επηρεηξήζεσλ λα δειώζνπλ ηζόηηκε
ζπκκεηνρή κε εθπξνζώπνπο ηνπο ζηελ Κεληξηθή Οξγαλσηηθή Επηηξνπή ηνπ
Σπλεδξίνπ.
 ζε όιεο ηηο εζεινληηθέο ζπιινγηθέο νξγαλώζεηο ηεο θνηλσλίαο πνιηηώλ πνπ αζθνύλ
ή ζηεξίδνπλ ηελ θνηλσληθή επηρεηξεκαηηθόηεηα, ηνπο θνηλσληθνύο ζπλεηαηξηζκνύο
θαη θάζε ζπλεηαηξηζκό ηνπ πξσηνγελνύο θαη ηνπ δεπηεξνγελνύο ηνκέα, ηνπο
θαηαλαισηηθνύο ζπλεηαηξηζκνύο θαη ηηο νξγαλώζεηο πξνζηαζίαο θαηαλαισηώλ, λα
ζπκκεηάζρνπλ ζηηο πξνζπλεδξηαθέο εθδειώζεηο αιιά θαη ζην Σπλέδξην κε ηηο
πξνηάζεηο & ηηο ηδέεο ηνπο
 ζηνπο θνξείο ηεο ηνπηθήο & πεξηθεξεηαθήο απηνδηνίθεζεο, ζηνπο δεκόζηνπο
νξγαληζκνύο αιιά θαη ζηελ Εθθιεζία, πνπ έρνπλ αλάγθεο ζπλεξγαζίαο γηα λα
ιεηηνπξγήζνπλ ηηο θνηλσληθέο ηνπο δνκέο, λα ζπκπξάμνπλ θαη λα ζηεξίμνπλ ην
Σπλέδξην.
Τηο επόκελεο κέξεο ζα αλαθνηλσζεί ε πόιε αιιά θαη ε εκεξνκελία δηνξγάλσζεο ηεο 4 εο
πξνζπλεδξηαθήο εθδήισζεο.
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