
Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πόλεων και Περιφερειών για την Κοινωνική Οικονομία 
(REVES)  
 

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πόλεων και Περιφερειών 
για την Κοινωνική Οικονομία φέρνει σε επαφή 
τοπικές αρχές και φορείς της κοινωνικής 
οικονομίας με στόχο τη δημιουργία σταθερών 

εταιρικών σχέσεων, τη χάραξη κοινών πολιτικών για βιώσιμη τοπική ανάπτυξη και την 
καταπολέμηση της ανεργίας και του κοινωνικού αποκλεισμού. 
 
Ιδρυμένο το 1996, το REVES απαρτίζεται από 80 οργανισμούς πανευρωπαϊκά (μέλη του 
δικτύου είναι πόλεις, επαρχίες, περιφέρειες εργασίας) και κατανέμει τις δράσεις του πάνω σε 
τρεις βασικούς άξονες: α. lobbying, β. διοργάνωση ευρωπαϊκών προγραμμάτων και γ. 
ανταλλαγή τεχνογνωσίας. Ειδικότερα, αναπτύσσει: 
 
- δράσεις πρόνοιας, κοινωνικής ενσωμάτωσης και ίσων ευκαιριών 
- έργα τοπικής ανάπτυξης της απασχόλησης και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας 
- προγράμματα βιώσιμης ανάπτυξης, πράσινης επιχειρηματικότητας, πολιτικής συμμετοχής 
και αλληλεγγύης 
 
Με την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και πρακτικών διοικητικής ανάπτυξης αλλά και τον τακτικό 
διάλογο με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, τα μέλη του δικτύου δύνανται αφενός να επηρεάσουν 
τη λήψη αποφάσεων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και αφετέρου να αξιοποιήσουν τις 
ευκαιρίες που η Ευρωπαϊκή Ένωση προσφέρει. Ειδικότερα, οι βασικοί του στόχοι είναι οι εξής: 
 
 ενίσχυση του διαλόγου με ευρωπαϊκές και διεθνείς οργανώσεις με σκοπό την προώθηση 
των αρχών της κοινωνικής οικονομίας 
 ανάπτυξη κοινωνικής υπευθυνότητας, ανταλλαγή εμπειρογνωμοσύνης και εφαρμογή 
καινοτόμων δράσεων στους τομείς της ένταξης και της ενίσχυσης τοπικών κοινοτήτων  
 εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση σχετικά με τον ρόλο της κοινωνικής οικονομίας  
 συμμετοχή στη χάραξη πρωτοπόρων πολιτικών προτάσεων και στη διάδοσή τους 
 δημιουργία κατάλληλων συνθηκών για τη βελτίωση της πρόσβασης των κοινωνικών 
επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση  
 επιδίωξη των προαναφερόμενων στόχων σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο με σκοπό την 
προώθηση εδαφικής συνοχής, διεθνούς αλληλεγγύης, πολιτικών ισότητας και συνεργασίας 
Βορρά-Νότου  
 
Ενδεικτικό παράδειγμα δράσης του δικτύου συνιστά το «Πρόγραμμα Χρηματοδότησης», που 
συγκεντρώνει τους μεγαλύτερους κοινωνικούς επενδυτές στην Ευρώπη ώστε να αυξηθούν οι 
δημόσιες πρωτοβουλίες σε τοπικό επίπεδο και να δημιουργηθούν νέες συνεργασίες.  
 
Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.revesnetwork.eu/.  

 

http://www.revesnetwork.eu/

