
Αγαπητοί εκπρόσωποι φορέων της κοινωνικής οικονομίας και της κοινωνίας των πολιτών 

των Βαλκανίων 

 Σας καλέσαμε στο σημερινό Θεματικό εργαστήριο με θέμα την Προώθηση της 

συνεργασίας και δικτύωσης μεταξύ των φορέων της κοινωνικής οικονομίας και της 

κοινωνίας των πολιτών στα Βαλκάνια. 

Όπως ενημερώσαμε στις εργασίες του Φόρουμ, οι Υπηρεσίες του  ΥΜΑΘ έχουν 

διαμορφώσει έναν επιχειρησιακό σχεδιασμό για την περίοδο 2019-25 βασικοί στόχοι του 

οποίου είναι η ενίσχυση των διακρατικών συνεργασιών για βιώσιμη συνανάπτυξη στα 

Βαλκάνια, αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των περιφερειών και χωρών μας για 

μετατροπή τους σε ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, στοχεύοντας σε μια Ευρώπη και έναν 

κόσμο δίκαιας, δημοκρατικής και ισότιμης συνεργασίας, μέσω: 

1) Της ετήσιας διοργάνωσης του Βαλκανικού Προγραμματικού Φόρουμ στην 

Θεσσαλονίκη, που η πρώτη φετινή επιτυχημένη διοργάνωσή του αποδεικνύει ότι είναι 

αναγκαιότητα για ανάπτυξη ουσιαστικού δημόσιου Προγραμματικού και διεπιστημονικού 

διαλόγου για τις προϋποθέσεις συνανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής των Βαλκανίων και 

της ΝΑ Ευρώπης 

2) Της δημιουργίας και ενεργοποίησης δράσεων συνανάπτυξης  Ευρωπαϊκών Ομίλων 

Εδαφικής συνεργασίας συλλογικών φορέων που δρουν στους τομείς της 

επιχειρηματικότητας και καινοτομίας στα Βαλκάνια 

Η προώθηση των απαραίτητων δράσεων για τον εκσυγχρονισμό αλλά και την περαιτέρω 

ανάπτυξη των επιχειρηματικών, μεταφορικών, βιομηχανικών, τεχνολογικών και 

ενεργειακών υποδομών και δικτύων διαβαλκανικού χαρακτήρα, αποτελεί απαραίτητη 

προϋπόθεση, τόσο για την οικονομική σύγκλιση των περιφερειών και χωρών της 

βαλκανικής, όσο και ουσιαστικό μοχλό προώθησης της διακρατικής συνεργασίας σε θέματα 

επιχειρηματικότητας και καινοτομίας 

3) Της δημιουργίας θεματικών  Προγραμματικών φόρουμ - Δικτύων των φορέων της 

κοινωνικής οικονομίας και φορέων της κοινωνίας των πολιτών που θα συμβάλλουν στο 

να γίνει η υπόθεση της διαβαλκανικής συνεργασίας  βούληση και αρμοδιότητα των 

κοινωνικών, αυτοδιοίκητων και δημόσιων  φορέων με όρους συνεργατικής δράσης όλων 

των θεσμών τοπικών, Περιφερειακών, Εθνικών και διαβαλκανικού χαρακτήρα 

Τα πεδία ανάπτυξης συνεργατικών δράσεων στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας και 

κοινωνίας των πολιτών είναι πολλά: 

Μας συνδέει η πλούσια περιβαλλοντική βιοποικιλότητα των βουνών, των πεδιάδων, των 

λιμνών, των ποταμών και των θαλασσών των Βαλκανίων μεγάλο μέρος της οποίας 

προστατεύεται είτε από το Ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο των περιοχών Natura 2000 και την 

οδηγία 60/2000 για την διαχείριση των υδάτων για τις χώρες που είναι μέλη της ΕΕ, είτε της 

διεθνούς συνθήκης Ramsar για όλες τις χώρες των Βαλκανίων, είτε από την διεθνή συνθήκη 

του Παρισιού για την αποτροπή της κλιματικής αλλαγής του 2015. 

Μας συνδέει η διαχρονική και ιστορική παράδοση των Βαλκανικών χωρών στην παραγωγή 

και εμπορία ποιοτικών προϊόντων και τροφίμων ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ τα οποία έχουν ως βάση 

δημιουργίας τους την πλούσια βιοποικιλότητα και τον παραδοσιακό τρόπο παραγωγής 

τους. Τα προϊόντα αυτά είτε όταν καταναλώνονται από τον τοπικό πληθυσμό, είτε από τους 



τουρίστες, είτε  όταν ταξιδεύουν εξαγόμενα στο διεθνές εμπόριο δεν είναι απλά 

εμπορεύματα. Μεταφέρουν την βιοποικιλότητα, τα ήθη και έθιμα, την ιστορία, τον 

πολιτισμό και τον τρόπο παραγωγής και κατανάλωσης των τοπικών κοινωνιών τους, γιατρό 

και πρέπει να προστατεύονται ως δημόσια αγαθά. 

Μας συνδέει η πλούσια αρχιτεκτονική και πολιτιστική κληρονομιά των εκατοντάδων 

παραδοσιακών και ιστορικών οικισμών, και των χιλιάδων  παραδοσιακών κτιρίων των 

ιστορικών κέντρων των βαλκανικών πόλεων, που προστατεύονται από τις διεθνείς 

συνθήκες (Σύμβαση του Παρισιού 1972, Διακήρυξη του Άμστερνταμ 1975, Σύμβαση της 

Γρανάδας 1985 και από τα κείμενα της UNESCO του ΟΗΕ) 

Μας συνδέει η κοινή ανάγκη για ειρηνική και δημιουργική συνύπαρξη των λαών μας για 

την αντιμετώπιση σύγχρονων προβλημάτων κοινωνικού αποκλεισμού των ανέργων, των 

ΑΜΕΑ, των μεταναστών και προσφύγων. 

Μπορούμε να προωθήσουμε πολιτικές και προγράμματα βιώσιμης συνανάπτυξης στα 

Βαλκάνια αρκεί να δημιουργήσουμε μέσα από ισότιμες και αμοιβαία επωφελείς 

συνεργασίες το αναγκαίο κοινωνικό κεφάλαιο εμπιστοσύνης των ανθρώπων και θεσμών 

της Βαλκανικής, υλοποιώντας τις Ευρωπαϊκές αξίες και αρχές της καλής διακυβέρνησης. 

Να αξιοποιήσουμε συνεργαζόμενοι: 

Τα Προγράμματα των Ευρωπαϊκών διαρθρωτικών ταμείων της τρέχουσας και νέας (2021-

27) Προγραμματικής περιόδου (Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Γεωργικό Ταμείο, 

Κοινωνικό Ταμείο, Ταμείο Ενταξιακής ενίσχυσης των υποψήφιων μελών στην ΕΕ)  

Τα διακρατικά: Βalkan-Med το οποίο είναι σημαντικό και πρέπει να συνεχίσει και στην 

περίοδο 2021-27, το Adriatic, ENI, ΜΕD, Black Sea) και τα διασυνοριακά Προγράμματα του 

Interreg  μεταξύ των 12 χωρών της Βαλκανικής 

Τα Εθνικά και Περιφερειακά Προγράμματα των χωρών της Βαλκανικής. Το ΥΜΑΘ το 

τελευταίο χρονικό διάστημα αναπτύσσει Προγράμματα με δημόσιες προσκλήσεις και 

αντικειμενικά κριτήρια επιλογής των δράσεων για χρηματοδότηση όπως οι νεανικές 

δράσεις, δράσεις για ΑΜΕΑ και ευαίσθητες κοινωνικές Ομάδες και στο επόμενο διάστημα 

θα ενεργοποιήσει Προγράμματα για δράσεις συλλογικής προώθησης των παραδοσιακών 

ΠΟΠ/ΠΓΕ προϊόντων και τροφίμων μέσω της ΗΕLEXPO και των Εκθεσιακών φορέων των 

χωρών των Βαλκανίων και  Προγράμματα Βαλκανικών συνεργασιών  και δικτύωσης 

δράσεων φορέων  τοπικών προϊόντων, περιβαλλοντικών, πολιτιστικών και κοινωνικής 

αλληλεγγύης.  
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