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 «Διεθνές συμπόσιο Νέων» 

Το Υποέργο αρχικά είχε σαν σημείο αναφοράς το 23ο Παγκόσμιο Φιλοσοφικό Συνέδριο που 

πραγματοποιείται το 2013 στην Αθήνα για πρώτη φορά στα 110 χρόνια του θεσμού, με 

περίπου 3.000 συνέδρους από όλα τα σημεία της γης. Σκεπτικό του Διεθνούς Συμποσίου 

ήταν η λειτουργία του ως προπομπός του Παγκόσμιου Φιλοσοφικού Συνεδρίου και διά 

μέσου αυτού η ανταλλαγή γνώσης και εμπειριών πάνω σε καίρια ζητήματα της εποχής που 

έχουν σαν βάση την φιλοσοφική σχολή του Πλάτωνα. Στο σκεπτικό του Συνεδρίου ήταν να 

λάβει την μορφή ενός διεθνούς roadshow με την συμμετοχή Ιδρυμάτων και νέων από 

ολόκληρο τον κόσμο.  

Η κοινωνική κατάσταση όμως, οι κοινωνικές αναγκαιότητες και η κοινωνική κρίση που 

μαστίζει πολλές δυτικές οικονομίες σήμερα, με αιχμή της την υψηλή ανεργία και δη αυτής 

των νέων, προβάλλει σαν προτεραιότητα την ανάπτυξη εναλλακτικών των συμβατικών 

μορφών απασχόλησης και έχει αναδείξει την Κοινωνική Οικονομία ως βασικό (τρίτο 

πυλώνα) ανάπτυξης και μόχλευσης του κοινωνικού κεφαλαίου. 

Στα πλαίσια της δράσης 8, στόχος είναι η υλοποίηση ενός διήμερου Παγκόσμιου Συνεδρίου 

στο οποίο θα κληθούν να συμμετάσχουν 30 άτομα ως εκπρόσωποι φορέων του εξωτερικού 

που συγκεντρώνουν σημαντική εμπειρία σε θέματα κοινωνικής επιχειρηματικότητας, σαν 

δεξαμενή ανάπτυξης θέσεων και παγκόσμιας διαβούλευσης για τις δράσεις Κοινωνικής 

Οικονομίας που τώρα μοχλεύονται στην χώρα μας.  

Παράλληλα, στο Συνέδριο θα κληθούν να συμμετάσχουν όλες οι Κοινωνικές 

Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚΟΙΝΣΕΠ), που σήμερα ανέρχονται σε περίπου 200 και 

έχουν ενταχθεί στο τηρούμενο Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας του Υπ. Εργασίας.  

Παράλληλα, θα κληθούν να συμμετάσχουν Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης και 

Συμβουλευτικής, καθώς και συναφείς φορείς που συμμετέχουν στις δράσεις και τα 

Προγράμματα που σχετίζονται με την απασχόληση είτε Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων 

(ΤΟΠΕΚΟ), είτε ευρύτερων κοινωνικών ομάδων (προγράμματα ΤΟΠΣΑ), κοινωνικοί 

εταίροι, εκπρόσωποι δημόσιων φορέων κα.  

Στο Συνέδριο θα πραγματοποιηθούν εισηγήσεις σε διακριτές ενότητες, θα αναπτυχθούν 

συγκεκριμένα workshops, θα παραχθεί εκπαιδευτικό υλικό και εξειδικευμένοι οδηγοί 

καθώς και έντυπα ενημέρωσης προβολής του Συνεδρίου και των αποτελεσμάτων του.  

 


