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4 Ιουλίου 2012

  «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις: δυνατότητες απασχόλησης
σε εποχή κρίσης»
  

Στρογγυλό Τραπέζι, Ημερίδα, Σεμινάριο, Έκθεση

      

  

Συζητήσεις, Εκθέσεις, Ημερίδα, 6-7 Ιουλίου: «Τεχνόπολις» Δήμου Αθηναίων - ΓΚΑΖΙ

  

Σεμινάριο 8 Ιουλίου: Οικολογικό Πολιτιστικό Κέντρο, Α. ΠΑΤΗΣΙΑ 

  

Η κοινωνική οικονομία στην Ευρώπη αντιπροσωπεύει το 10% των επιχειρήσεων, το 5,9%
της συνολικής απασχόλησης και το 6,7% της μισθωτής απασχόλησης με περίπου 11
εκατομμύρια εργαζομένους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα των ευκαιριών που προσφέρει ο
τομέας αυτός στην αναζωογόνηση τοπικών οικονομιών είναι το Γκίσινγκ της Αυστρίας που
μεταμορφώθηκε από ένα χωριό 500 κατοίκων με μηδενική βιομηχανία, μικρής κλίμακας
αγροτική παραγωγή, ελλιπείς υποδομές συγκοινωνιών, υψηλά επίπεδα ανεργίας και
υψηλούς ρυθμούς μετανάστευσης, σε μια κωμόπολη με 3764 κατοίκους, 1100 νέες θέσεις
εργασίας και 50 νέες εταιρίες, χάρη στις κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις που
βασίζονται σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Στη Γερμανία επίσης 430 νέες
συνεταιριστικές επιχειρήσεις στους τομείς της ενέργειας, του περιβάλλοντος και του νερού
δημιουργήθηκαν την πενταετία 2006-2011, ενώ ο ρυθμός αύξησης των πελατών της 
Ecopower στο Βέλγιο είναι εντυπωσιακός αφού μόλις σε 1 χρόνο μεταξύ 2010 και 2011 οι
πελάτες αυξήθηκαν κατά 20%.

  

Στην Ελλάδα, η δημιουργία κοινωνικών και συνεταιριστικών επιχειρήσεων θα μπορούσε να
αποτελέσει ένα βασικό εργαλείο εξόδου από την ταυτόχρονη περιβαλλοντική, οικονομική
και κοινωνική κρίση. Παρόλα αυτά όμως, με την εξαίρεση λίγων εξαιρετικών προσπαθειών
προς αυτή την κατεύθυνση, η χώρα βρίσκεται στα πρώτα της βήματα στον τομέα αυτό.
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Αναγνωρίζοντας αυτές τις δυνατότητες, στο πλαίσιο του θεσμικού του ρόλου ως
ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων / Ομάδα Πράσινων στο Ευρωκοινοβούλιο, ο Νίκος
Χρυσόγελος διοργανώνει τριήμερo εκδηλώσεων για την Κοινωνική Οικονομία και τις
Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις. Συμμετέχουν εκπρόσωποι πολλών ευρωπαϊκών
και ελληνικών φορέων από διάφορα πεδία εφαρμογής της κοινωνικής οικονομίας, όπως ο
Dirk Vansintjan, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας ομάδων και συνεταιρισμών
πολιτών για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ο Neal O'Keefe, Πρόεδρος της National
Association of Building Cooperatives στην Ιρλανδία, ο Ugo Biggeri, Πρόεδρος της
συνεταιριστικής Ηθικής Τράπεζας Ιταλίας, ο Βασίλης Μπέλλης πρόεδρος της Αναπτυξιακής
Καρδίτσας και πολλοί άλλοι που θα παρουσιάσουν τις εμπειρίες τους και θα συζητήσουν τις
προοπτικές ανάπτυξης συνεταιριστικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα.

  

Κεντρικός στόχος της πρωτοβουλίας είναι ο εμπλουτισμός με την ευρωπαϊκή εμπειρία και η
ενίσχυση των προσπαθειών στην Ελλάδα για τη δημιουργία θέσεων εργασίας σε πράσινες
οικονομικές δραστηριότητες που θα συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και
την κοινωνική συνοχή.

  

Το τριήμερο πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Πράσινου Ινστιτούτου Τεκμηρίωσης &
Επιμόρφωσης και του Heinrich-Böll-Stiftung, καθώς και της Θεματικής Ομάδας
Αυτοδιοίκησης των Οικολόγων Πράσινων και των αυτοδιοικητικών σχημάτων: Οικολογικός
Άνεμος Νοτίου Αιγαίου, Οικολογικός Άνεμος Βορείου Αιγαίου, Αττική Οικολογική Απάντηση,
Οικολογία-Αλληλεγγύη Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Οικολογία Αλληλεγγύη
Κ.Μακεδονίας, Οικολογική Δυτική Ελλάδα, Ανεξάρτητη Περιφερειακή Κίνηση Πολιτών Μία
Κρήτη Περιβάλλον-Άνθρωπος, Οικολογική Συμπολιτεία του Μοριά. Το τριήμερο εκδηλώσεων
θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με την Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, την Οικολογική
Εταιρεία Ανακύκλωσης, τον Οργανισμό Ελέγχου & Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων –
ΔΗΩ, τον Σύλλογο εργαζομένων του Oργανισμού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ), και της
Κλίμαξ plus.

  

Η πρώτη μέρα (6 Ιουλίου) θα ξεκινήσει με ένα στρογγυλό τραπέζι διαλόγου με τίτλο:
«Υπάρχει ρόλος στην κοινωνική οικονομία για διέξοδο από την κρίση σε ευρωπαϊκό
επίπεδο; από την κρίση και την ανεξέλεγκτη αγορά στη βιώσιμη ευημερία και την κοινωνικά
αλληλέγγυα οικονομία» με ομιλητές τον Βασίλη Γιόκαρη, συγγραφέα μαζί με τον Γιώργο
Κολέμπα του βιβλίου “Τοπικοποίηση της οικονομίας”, τον Λουκά Μπρέχα από το Δίκτυο
ΚΑΠΑ που θα συζητήσει για τις αναγκαίες προυποθέσεις προώθησης συνεταιρισμών και το
ρόλο τους σε περιόδους κρίσης, την Ειρήνη Γλυκή, επιστημονικό συνεργάτη του World
Watch Institute που θα αναλύσει τα στοιχεία από την πρόσφατη έκθεση του Ινστιτούτου  για
την κοινωνική συνεταιριστική οικονομία σε παγκόσμιο επίπεδο και τον Νίκο Χρυσόγελο.
Συντονίζει o δημοσιογράφος Ανδρέας Ρουμελιώτης, δημοσιογράφος, συγγραφέας του
βιβλίου “Μπορώ και χωρίς Ευρώ”. Στη συνέχεια θα γίνει συζήτηση που θα εστιάσει στον
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δημιουργικό ρόλο που μπορεί να έχει η Τοπική Αυτοδιοίκηση στη δημιουργία κοινωνικών
συνεταιριστικών επιχειρήσεων με συμμετοχή πολλών αυτοδιοικητικών.

  

Η δεύτερη μέρα (7 Ιουλίου) θα είναι αφιερωμένη σε μια ημερίδα ανοιχτή για το κοινό, με
θέμα «Κοινωνική και Συνεργατική Οικονομία» όπου θα μιλήσουν εκπρόσωποι πολλών
ελληνικών και ευρωπαϊκών φορέων και θα παρουσιάσουν την πλούσια εμπειρία τους γύρω
από τις κοινωνικές και συνεταιριστικές επιχειρήσεων σε πλήθος τομέων. Για την
αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας μέσω κοινωνικών-συνεταιριστικών
επιχειρήσεων θα μιλήσουν εκπρόσωποι του DGRV της Γερμανίας, του European Centre for
Renewable Energy, από το Γκίσινγκ της Aυστρίας, του Energiewende Jetzt της Γερμανίας,
της  Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας ομάδων και συνεταιρισμών πολιτών για τις ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας Rescoop.eu, του Βέλγιου, της Αναπτυξιακής Καρδίτσας και την πολύ
αξιόλογη προσπάθεια αξιοποίησης τοπικά παραγόμενης βιομάζας για την κάλυψη των
τοπικών αναγκών ηλεκτροδότησης. Επιτυχημένα παραδείγματα
κοινωνικών-συνεταιριστικών επιχειρήσεων που εστιάζουν στην Οικολογική Διαχείριση
Απορριμμάτων θα παρουσιάσουν Έλληνες και Ευρωπαίοι που έχουν δημιουργήσει
κοινωνικές και συνενταιριστικές επιχειρήσεις (Kringloopcentrum, Βέλγιο, Repair and Service
Centre R.U.S.Z, Αυστρία, δίκτυο Rreuse, Λακωνική Βιοενεργειακή ΑΕ, Ελλάδα), ενώ για τα
δίκτυα παραγωγών- καταναλωτών, θα μιλήσει εκπρόσωπος αγροτικών συνεταιρισμών της
Ιταλίας, του Οργανισμού Ελέγχου & Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων ΔΗΩ, του
Συλλόγου Βιοκαλλιεργητών Λαϊκών Αγορών Αττικής, της Κίνησης 136 και του Κοινωνικού
Καταναλωτικού Συνεταιρισμού Θεσσαλονίκης Βios Coop. Καλές πρακτικές κι εμπειρία
κοινωνικών-συνεταιριστικών επιχειρήσεων στον κατασκευαστικό – οικιστικό τομέα θα
αναπτυχθούν από εκπρόσωπο National Association of Building Cooperatives στην Ιρλανδία
και εκπροσώπους του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, ενώ για την εφαρμογή της
κοινωνικής οικονομίας στον τομέα της υγείας και της κοινωνικής επανένταξης θα μιλήσει
εκπρόσωπος της Kλίμαξ plus, του ΚΕΘΕΑ και του ΕΔΟΕΑΠ. Ζητήματα θεσμικού πλαισίου θα
παρουσιάσουν εκπρόσωποι της Ειδικής Υπηρεσίας για την Κοινωνική Ένταξη και την
Κοινωνική Οικονομία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, της Οικολογικής
Εταιρείας Ανακύκλωσης και της Ηράκλειας Αναπτυξιακής Σύπραξης. Το καίριο ζήτημα της
χρηματοδότησης κοινωνικών-συνεταιριστικών επιχειρήσεων από εναλλακτικές πηγές θα
παρουσιάσει ο Πρόεδρος της συνεταιριστικής Ηθικής Τράπεζας Ιταλίας (Banca Etica
Popolare), και εκπρόσωπος του Γαλλικού κοινωνικού δικτύου χρηματοδότησης της
αλληλέγγυας οικονομίας La NEF.

  

Σε όλη τη διάρκεια του διημέρου 6-7 Ιουλίου θα λειτουργεί στην Τεχνόπολη στο Γκάζι
έκθεση περιπτέρων με πληροφοριακό υλικό από κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις
από ευρωπαϊκές χώρες και ελληνικές πρωτοβουλίες παραγωγής ενέργειας από
Ανανεώσιμες Πηγές, επαναχρησιμοποίησης κι ανακύκλωσης, δικτύωσης παραγωγών –
καταναλωτών, κοινωνικών υπηρεσιών και τραπεζών – χρηματοπιστωτικών δομών.
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Τέλος, την τρίτη μέρα (8 Ιουλίου) θα διεξαχθεί σεμινάριο με περιορισμένο αριθμό
συμμετεχόντων για την «Εκπαίδευση στην ίδρυση και λειτουργία Κοινωνικών
Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων» στους τομείς των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, της
Διαχείρισης των Απορριμμάτων, των Δικτύων Παραγωγών – Καταναλωτών και των
κοινωνικών υπηρεσιών.

  

Δηλώσεις συμμετοχής για το διήμερο στην Τεχνόπολη: europarl.op@gmail.com  (με θέμα
(subject): «Τεχνόπολις»)

  

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 322 3867, 210 370 9705 (Πένυ Παπασπυροπούλου)
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