ΥΠΟ ΙΔΡΥΣΗ
Ένωση Φορέων
Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας
Νότιου Αιγαίου
«Αρχιπέλαγος»
Πρωτοβουλία της ΚΟΙΝΣΕΠ
Περιβαλλοντικό Πάρκο Απάνω Μεριάς Σύρου

Σύρος, 10/11/2020
Αγαπητοί/ές συνάδελφοι,

Μετά την πρώτη συνάντησή μας, έπειτα από πρωτοβουλία της ΚοινΣΕπ Απάνω Μεριά,
προσκαλούμε σε Δεύτερη τηλεδιάσκεψη στις 13/11, ημέρα Παρασκευή και ώρα
19:00, τους ενδιαφερόμενους φορείς, οι οποίοι είναι ή θα μπορούσαν να
χαρακτηριστούν φορείς Κοινωνικής Οικονομίας, ώστε να εγγραφούν στο Μητρώο
Φορέων Κοινωνικής Οικονομίας του Υπουργείου Εργασίας (σύμφωνα με τις
προϋποθέσεις του νόμου 4430/2016, άρθρο 9). Στόχος είναι να γνωριστούμε, να
συζητήσουμε, να ανταλλάξουμε εμπειρίες και να συναποφασίσουμε με σκοπό την
ίδρυση της Ένωσης φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Νότιου
Αιγαίου «Αρχιπέλαγος».
Μέλη της μπορούν να γίνουν όλοι οι φορείς ΚΑΛΟ. Ο σκοπός μιας τέτοιας Ένωσης
είναι μη κερδοσκοπικός και γενικότερα κοινωφελής κατά την έννοια του άρθρου 9 του
νόμου 4430/2016 για την Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία.
Στόχος είναι η Ένωση να λειτουργήσει ως μία δομή δικτύωσης, και
αλληλοϋποστήριξης των φορέων ΚΑΛΟ. Να έρθουν κοντά τα Συνεταιριστικά
εγχειρήματα, να ανταλλάξουν γνώσεις, ώστε να επιτευχθεί η διάδοση των
δραστηριοτήτων συλλογικής και κοινωνικής ωφέλειας και η ανάπτυξη της Κοινωνικής
και Αλληλέγγυας Οικονομίας. Επιπροσθέτως, η Ένωση μπορεί να εκπροσωπεί, να
βοήθα και να προστατεύει τους φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, να
παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες, νομική και τεχνική βοήθεια, υποστήριξη ίδρυσης
νέων και ανάπτυξης υφιστάμενων φορέων Κοινωνικής Οικονομίας.
Η Ένωση θα ενισχύει και προωθεί την επικοινωνία και τον συντονισμό των
προσπαθειών, για συνεργασία, δικτύωση και συμπράξεις (αρθ. 7 του 4430/2016)
μεταξύ των εγχειρημάτων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την ενίσχυση της
αποτελεσματικότητάς τους σε τοπικό, και όχι μόνο, επίπεδο.
Η Ένωση μέσα από την ενημέρωση-πληροφόρηση των υπηρεσιών του δημοσίου τομέα
(όπως ΔΟΥ, ΙΚΑ, ΟΑΕΔ, ΟΤΑ) θα δημιουργεί προϋποθέσεις εμπιστοσύνης, ώστε να
διευκολύνεται η δημιουργία και η ανάπτυξη των Συνεταιριστικών επιχειρήσεων.

Ο ρόλος της Ένωσης θα είναι συμβουλευτικός, συντονιστικός και υποστηρικτικός στον
προγραμματισμό και την υλοποίηση δράσεων για την αξιοποίηση του κοινωνικού
κεφαλαίου και των ανενεργών πόρων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, που μπορούν
να κινητοποιηθούν σε συνεργασία με τους Δήμους και την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου,
δίνοντας κίνητρα στο εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό να μείνει στον τόπο του.
Τέλος, η Ένωση θα στοχεύει και στην συμμετοχή σε δικτύωση με άλλες Ενώσεις
φορέων ΚΑΛΟ σε εθνικό επίπεδο για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και την
αντιμετώπιση κοινών προβλημάτων.
Υπενθυμίζουμε ότι στο άρθρο 3 του νόμου 4430/2016 περιγράφονται οι Φορείς
Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας» ως εξής:
α. Οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις-ΚοινΣΕπ του άρθρου 14 του 4430/2016
β. Οι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης-Κοι.Σ.Π.Ε του άρθρου 12 του
Ν. 2716/1999 (Α’ 96)
γ. Οι Συνεταιρισμοί Εργαζομένων, του άρθρου 24 του 4430/2016
δ. Οποιοδήποτε άλλο μη μονοπρόσωπο νομικό πρόσωπο, εφόσον έχει
αποκτήσει νομική προσωπικότητα, όπως ιδίως
•
•
•

αγροτικοί συνεταιρισμοί του Ν. 4384/2016 (Α’ 78)
αστικοί συνεταιρισμοί του Ν. 1667/1986
Αστικές Εταιρείες των άρθρων 741 επ. του Α.Κ.,

εφόσον σωρευτικά συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου 4430.
Στη συνάντησή μας θα μιλήσουμε αναλυτικά για τις κοινές μας ανάγκες και τα κοινά
μας προβλήματα και πως θα μπορούσε μία Ένωση να γίνει ο τρόπος αναζήτησης μιας
συλλογικής απάντησης για αυτά.
Η τηλεδιάσκεψη θα πραγματοποιηθεί μέσω jitsi και μπορείτε να συμμετέχετε στην
παρακάτω διεύθυνση https://meet.jit.si/coopunion-archipelagos
Με εκτίμηση,
Για την ΚΟΙΝΣΕΠ «Περιβαλλοντικό Πάρκο Απάνω Μεριάς Σύρου»

Η Διοικούσα Επιτροπή

