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Κοινωνική οικονομία
και κοινωνικές
επιχειρήσεις
Κοινωνική οικονομία
και κοινωνικές επιχειρήσεις
Πολιτική προτεραιότητά μας να στηρίξουμε το μοντέλο του “τρίτου τομέα”, της κοινωνικής οικονομίας, που συνδέεται με το
σύστημα αξιών των Πράσινων: βιώσιμη οικονομία, συμμετοχική δημοκρατία, κοινωνική συνοχή, προστασία περιβάλλοντος,
συλλογική και ατομική υπευθυνότητα. Οι κοινωνικές επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως νομικής μορφής και θεσμικού πλαισίου,
μπορούν να αποτελέσουν εργαλείο για δημοκρατία στην οικονομία, δημιουργία βιώσιμων θέσεων εργασίας και συνδυασμό
οικονομικής δραστηριότητας με περιβαλλοντική – κοινωνική
καινοτομία. Να καλύψουν τα τεράστια κενά σε κοινωνικές και
περιβαλλοντικές ελλείψεις της χώρας. Πρέπει να τεθούν κανόνες, να δημιουργηθούν θεσμοί, να υπάρχει αυτογνωσία ώστε
να αποφευχθούν φαινόμενα προχειρότητας, πελατειακών σχέσεων, διαφθοράς κι απάτης στο όνομα δήθεν της κοινωνικής
οικονομίας. Να μην δυσφημιστεί η έννοια “κοινωνικές επιχειρήσεις” όπως έγινε στο παρελθόν με τους “συνεταιρισμούς”,
κυρίως τους αγροτικούς. Αναγκαίες: πρωτοβουλία από τα κάτω,
δικτύωση και συνεργασία των προσπαθειών, δημιουργία θεσμών συμβουλευτικής και στήριξης από τις ίδιες τις πρωτοβουλίες.
Δίνουμε μεγάλο βάρος στην εκπαίδευση κι ενημέρωση, μεταφορά καλών πρακτικών και συνεργασία με ευρωπαϊκά δίκτυα
κοινωνικών – συνεταιριστικών επιχειρήσεων.
Ολοκληρώνονται:
• σε συνεργασία με το Heinrich Boell Stiftung βιντεοταινία για
τις κοινωνικές επιχειρήσεις στην Ευρώπη.
• σε συνεργασία με το Πράσινο Ινστιτούτο βιβλίο για κοινωνική
οικονομία με άρθρα ελλήνων και ξένων που δραστηριοποιούνται στα θέματα αυτά.
Δημιουργούμε ειδική ιστοσελίδα για τις κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις. Έχουμε δημιουργήσει ένα δίκτυο ανταλλαγής πληροφοριών και καλών πρακτικών. Συνεργαζόμαστε
με όλα τα ευρωπαϊκά δίκτυα κοινωνικών / συνεταιριστικών επιχειρήσεων.

Εκδηλώσεις - παρεμβάσεις
ομιλίες - ερωτήσεις - ημερίδες
διαβούλευση - προτάσεις
8/3/2012. Βρυξέλλες. Ημερίδα «Κοινωνικές-συνεταιριστικές
επιχειρήσεις και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ένα άλλο ενεργειακό μοντέλο είναι εφικτό»

5/6/2012. Βρυξέλλες. Ημερίδα σε συνεργασία με Ινστιτούτου WorldWatch για την κατάσταση του Κόσμου 2012 και την
κοινωνική συνεταιριστική οικονομία.
22/6/2012. Σύρος. Εκδήλωση “Κοινωνική οικονομία και
κοινωνικές επιχειρήσεις στην Ευρώπη και στα νησιά: μια πράσινη απάντηση στην κρίση και στην ανεργία”
6-8/7. Αθήνα,Τεχνόπολις. Σε συνεργασία με σύνολο κοινωνικών φορέων τριήμερo εκδηλώσεων (Συζητήσεις, Εκθέσεις,
Ημερίδα και Σεμινάριο), με θέμα “Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, δυνατότητες απασχόλησης σε εποχή κρίσης”.
28/10/2012. Τήνος. Διημερίδα ενημέρωσης και συζήτησης με
θέμα: «Διαχείριση Απορριμμάτων & Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί»
2,3/11/2012. Ρόδος, Κως. Διεθνείς ημερίδες σε συνεργασία με Δήμο Κω, ΚΩΣ-ΑΣΠΙΣ και Περιφέρεια Ν Αιγαίου “Κοινωνικές επιχειρήσεις για ανάπτυξη και κοινωνική συνοχή”
9/11/2012. Αθήνα. Εργαστήριο στο πλαίσιο του 17ου Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Πράσινου Κόμματος για κοινωνικές
συνεταιριστικές επιχειρήσεις
14/11/2012. Χαλάνδρι. Συμμετοχή σε πάνελ για την κοινωνική οικονομία με αφορμή την έκδοση δυο σχετικών βιβλίων.
20/11/2012. Υπερψήφιση από την Ολομέλεια ΕΚ της έκθεσης Becker σχετικά με την «Πρωτοβουλία για την Κοινωνική
Επιχειρηματικότητα - Οικοδόμηση ενός οικοσυστήματος για την
προώθηση κοινωνικών επιχειρήσεων στην καρδιά της οικονομίας και της κοινωνικής καινοτομίας».
23/11/2012. Κοζάνη. Εκδήλωση σε συνεργασία με τη Δημοτική Κίνηση «Κοζάνη, τόπος να ζεις», και το Εμπορικό Βιομηχανικό Επιμελητήριο Κοζάνης για τους κοινωνικούς συνεταιρισμούς.
23/11/2012. Θεσσαλονίκη, Συνέντευξη για την κοινωνική
οικονομία.
16/12/2012. Βόρεια Κάρπαθος. Συζήτηση για τη δημιουργία
“Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης Γυναικών Διαφανίου-Ολύμπου Καρπάθου”.
Ερώτηση προς Κομισιόν για το ζήτημα της κατάργησης με τον
νέο νόμο που ψηφίστηκε αρχές Ιανουαρίου 2013 των φορολογικών κινήτρων για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), όπως προβλέπονταν στο άρθρο 10, παρ.3
του ν. 4019/2011.
4/1/2013. Βόλος. Συζήτηση γιατην κοινωνική οικονομία
και την αναζωογόνηση της οικονομίας μέσα από πράσινη
στροφή της.
19/1/2013. Αθήνα. Διαδραστικό σεμινάριο για τις κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις με τη συμμετοχή ενδιαφερομένων από διάφορες περιοχές της χώρας.

