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ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ
Η Κνηλσληθή Οηθνλνκία απνηειεί ηνλ ηξίην ππιώλα νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο (ηξίηνο
ηνκέαο), πιήξσο δηαθξηηό από ην Κξάηνο θαη ηελ Αγνξά (ηδησηηθή νηθνλνκία).

Η

Κνηλσληθή Οηθνλνκία είλαη κηα πξσηνβνπιία ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηώλ θαη ησλ
νξγαλώζεσλ ηνπο θαη πεξηιακβάλεη δξάζεηο ππνζηήξημεο, αιιεινβνήζεηαο, αιιειεγγύεο,
επηρεηξεκαηηθόηεηαο. Η Κνηλσληθή Οηθνλνκία σο ηξίηνο ηνκέαο ηεο νηθνλνκίαο έξρεηαη λα
παξεκβιεζεί αλάκεζα ζην θξάηνο θαη ζηελ αγνξά θαη λα δξάζεη ζπκπιεξσκαηηθά. Με
εξγαιείν ηελ θνηλσληθή επηρεηξεκαηηθόηεηα, ε νπνία εδξάδεηαη ζηνλ ζπλεξγαηηζκό,
ελεξγνπνηεί θαη αμηνπνηεί έλα ηεξάζηην δπλακηθό από αλζξώπηλνπο πόξνπο πνπ είλαη
ζήκεξα είηε άλεξγν είηε νηθνλνκηθά αλελεξγό.
Η αλάδπζε ηεο νξγαλσκέλεο θνηλσλίαο πνιηηώλ είλαη ην ζεζκίδνλ ππνθείκελν ηεο
θνηλσληθήο νηθνλνκίαο. Η θνηλσληθή νηθνλνκία θηλεηνπνηεί ην εζεινληηθό θαη ην θνηλσληθό
θεθάιαην θάηη πνπ νύηε ην θξάηνο νύηε ε αγνξά κπνξνύλ λα θάλνπλ.
Τν θξάηνο δελ κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ζεζκνύο γηα ηελ θνηλσληθή νηθνλνκία. Μπνξεί
κόλνλ λα ηνπο αλαγλσξίζεη θαη λα ηνπο ππνζηεξίμεη.
Η δηνξγάλσζε ηνπ Σπλεδξίνπ είλαη κηα πξσηνβνπιία ηεο Παλειιήληαο Έλσζεο
Σπκπξάμεσλ Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο (Π.Ε.Σ.Κ.Ο.) 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
Σθνπόο ηνπ ζπλεδξίνπ είλαη, ε ζπγθξόηεζε ηνπ ππνθεηκέλνπ ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο,
ε ελδπλάκσζή ηνπ γηα λα απνηειέζεη θνηλσληθό εηαίξν πνπ ζα δηαβνπιεύεηαη κε ηελ
πνιηηεία θαη ηελ ΕΕ γηα ηε ράξαμε πνιηηηθώλ γηα ηελ θνηλσληθή νηθνλνκία θαη ηελ
θαηαλνκή ησλ ζρεηηθώλ πόξσλ.
Οη ζηξαηεγηθνί ζηόρνη ηνπ Σπλεδξίνπ αθνξνύλ ζηελ αλάδεημε ηεο:
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 Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο σο ζεζκνύ ελίζρπζεο ηεο παξαγσγηθήο αλαζπγθξόηεζεο
ηεο ρώξαο, κείσζεο ησλ θνηλσληθώλ αληζνηήησλ θαη θαηαπνιέκεζεο ηεο αλεξγίαο
θαη ηεο θηώρεηαο.
 Κνηλσλίαο

Πνιηηώλ

σο

ζεζκνύ

απηννξγάλσζεο

θαη

ζπγθξόηεζεο

ηνπ

ππνθεηκέλνπ ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο.
Οη εηδηθόηεξνη ζηόρνη ηνπ Σπλεδξίνπ ζα κπνξνύζαλ λα ζπλνςηζηνύλ ζηε(λ):
 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
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 / Σπλεξγαζίαο ησλ Φνξέσλ ηεο Κνηλσληθήο Οηθνλνκία
7. Επηρεηξεκαηηθά Μνληέια & Επθαηξίεο Δξαζηεξηνπνίεζεο Κνηλσληθώλ Επηρεηξήζεσλ
αλά θιάδν
8. Η ιεηηνπξγία ησλ Σπλεηαηξηζκώλ θαη ησλ άιισλ κνξθώλ Σπκπξάμεσλ
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Γηα

ηελ

θαιύηεξε

νξγάλσζε

–

πξνεηνηκαζία

ηνπ

Σπλεδξίνπ

αιιά

θαη

ηνπ

πξνζπλεδξηαθνύ δηαιόγνπ έρνπλ ζπγθξνηεζεί 12 θεματικές ομάδες / επιτροπές.
Ειδικότερα:
1. Αγξνδηαηξνθηθόο ηνκέαο
2. Υγεία / Κνηλσληθή Φξνληίδα & Πξόλνηα
3. Τνπηθή Απηνδηνίθεζε
4. Εθπαίδεπε / Δηα βίνπ κάζεζε
5. Πνιηηηζκόο / Τνπξηζκόο
6. Πεξηβάιινλ / Ελέξγεηα
7. Εζεινληηζκόο εζληθνηνπηθέο νξγαλώζεηο θαη επεξγέηεο
8. Μεηαλάζηεο - πξόζθπγεο
9. Κνηλσληθή Οηθνλνκία ζηελ Επξώπε θαη δηθηύσζε
10. Σπλεηαηξηζηηθή επηρεηξεκαηηθόηεηα
11. Σπλεηαηξηζηηθή Τξάπεδα, Ηζηθή Τξάπεδα & άιια ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία
12. Κνηλσληθή επηρεηξεκαηηθόηεηα δηαδηθηύνπ - Δεκνζηνγξαθία πνιηηώλ
Όινη νη ζπκκεηέρνληεο ζην Σπλέδξην απνδέρνληαη ηνλ αλνηθηό ραξαθηήξα ηνπ, γηα απηό
θαη απεπζύλνπλ αλνηθηή πξόζθιεζε γηα ζπκκεηνρή ζε θάζε δεπηεξνβάζκηα νξγάλσζε /
δίθηπν αιιά θαη ζε θάζε πξσηνβάζκηα νξγάλσζε ή θνηλσληθή επηρείξεζε γηα ζπκκεηνρή.
Τα κέιε ηνπ Σπλεδξίνπ είλαη λνκηθά πξόζσπα ηα νπνία έρνπλ ηδξπζεί από ηελ θνηλσλία
ησλ πνιηηώλ, δξαζηεξηνπνηνύληαη ζην ρώξν ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο θαη έρνπλ κηα από
ηηο παξαθάησ λνκηθέο κνξθέο.
-

Αζηηθέο κε Κεξδνζθνπηθέο Εηαηξείεο

-

ΚΟΙΝΣΕΠ - ΚΟΙΣΠΕ

-

Ιδξύκαηα

-

Σσκαηεία - Σύιινγνη (εμαηξνύληαη ηα ζπλδηθαιηζηηθά ζσκαηεία)

-

Σπλεηαηξηζκνί

Ο πξόεδξνο ηεο Οξγαλσηηθήο Επηηξνπήο
Κσλ/λνο Οηθνλνκόπνπινο
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