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ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ

Αθήνα, 18 / 05 / 2015
Αρ. Πρωτ.: 7877
Προς
1. κα Ρένα Δούρου, Περιφερειάρχης Αττικής 
2. κ Θεόδωρο Σχινά, Πρόεδρο Περιφερειακού Συμβουλίου 
3. κ Χρήστο Καραμάνο, Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών
4. κα Κατερίνα Θανοπούλου, Αντιπεριφερειάρχη Κοινω-
νικής Πολιτικής
5. κ Πέτρο Φιλίππου, Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής
Κοιν.:  1. Γραφείο Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος  

2. Γραφείο κου Παναγιώτη Νικολούδη, Υπουργού 
Επικρατείας

Κυρία Περιφερειάρχη, κύριοι Αντιπεριφερειάρχες,

Με αφορμή την αλληλογραφία (συνημμένη) μετα-
ξύ του Υπουργείου Εργασίας, Υπουργού Επικρατείας 
κου Νικολούδη και της Π.Ε.Σ.Κ.Ο. (Πανελλήνια Ένωση 
Συμπράξεων Κοινωνικής Οικονομίας) και τις καταγγελίες 
που έχουμε τεκμηριώσει με στοιχεία, σχετικά αφενός με 
τη διττή δράση της Ε.Ε.Τ.Α.Α. (Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής 
Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε.), ως δικαιούχου και 
συμπράττοντα φορέα σε σχεδόν όλα τα προγράμματα 
της Ε.Ε. που λειτουργεί, και αφετέρου με τη σκανδαλώδη 
ανάθεση 24 προγραμμάτων, την περίοδο 2012-2013, 

από τα 65 ΤΟΠΣΑ, - τα οποία υλοποιούνται τώρα στην 
Περιφέρεια Αττικής από τις ΑΜΚΧ εταιρίες του κυρίου 
Κων/νου Μπάστα -ΚΕΑΕΠ, ΚΕΚ επιμόρφωση και ΩΜΕΓΑ-, 
ποσού 7-8 εκατομμυρίων ευρώ, σας παραθέτουμε τα 
παρακάτω ερωτήματα και περιμένουμε την άμεση απάντηση 
σας, προκειμένου να προβούμε στις δικαστικές ενέργειες 
για την αντιμετώπιση της απαράδεκτης και ανεξέλεγκτης 
κατάστασης που επικρατεί στο χώρο της υλοποίησης 
κοινοτικών προγραμμάτων - αυτό αποδεικνύεται από 
την αναφορά-καταγγελία της αναπληρώτριας Υπουργού 
Εργασίας κας Αντωνοπούλου στις 12-04-2015 - και από 
τις καθημερινές καταγγελίες που δεχόμαστε στα γραφεία 

Καταγγελία στην Περιφέρεια Αττικής για τα προγράμματα μαϊμου
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του ΠΑΚΟΕ.
Τα ερωτήματα είναι:
1. Γνωρίζετε με ποιο υφιστάμενο πολιτικό καθεστώς 

και ποιο νομοθετικό πλαίσιο λειτουργεί, η ΕΕΤΑΑ ΑΕ, 
ώστε να της δίνεται η δυνατότητα να λειτουργεί σχεδόν 
συνήθως ως δικαιούχος φορέας, αλλά ταυτόχρονα και ως 
συμπράττων, υφαρπάζοντας έτσι ποσά που ανέρχονται τα 
δύο τελευταία χρόνια περίπου στο 1 δις ευρώ;

2. Ποιοι είναι οι μηχανισμοί ελέγχου στην Περιφέρεια 
και οι οποίοι εγκρίνουν την εκταμίευση τέτοιων υπέρο-
γκων ποσών;

3. Ποιοι είναι οι μηχανισμοί που παρακολουθούν την 
εξέλιξη των προγραμμάτων και την εφαρμογή στην εξεύ-
ρεση μόνιμης εργασίας των εμπλεκόμενων;

4. Πώς αντιμετωπίζετε την υλοποίηση προγραμμάτων 
από εταιρίες που άμεσα ή έμμεσα ελέγχει πάντοτε από ένα 
γραφείο του στην Κυψέλη, ο εγκέφαλος της και αυτουργός 
Κωνσταντίνος Μπάστας, πρώην περιφερειακός σύμβου-
λος της Περιφέρειας Αττικής με την παράταξη Γ. Σγουρού 
και πρώην στενός συνεργάτης διευθυντής του πολιτικού 
γραφείου της υπουργού Παιδείας κας Διαμαντοπόύλου.

Έχει δημιουργήσει κύκλωμα ΜΚΟ με επίκεντρο (την 
ΚΕΑΕΠ – πρώην ΙΝΠΑ), που εδρεύει Κυψέλης 16, όπου 
βρίσκεται και το αρχηγείο του κυκλώματος. Τυπικά έχει 
παραιτηθεί από πρόεδρος από τότε που έγινε διευθυντής 
του γραφείου της κας Διαμαντοπούλου, αλλά διευθύνει 
τις εταιρίες με αχυρανθρώπους. 

Από τη θέση του υπεύθυνου προγραμμάτων στην 
Περιφέρεια κατόρθωσε από τα 65 εγκριθέντα έργα να 
κατευθύνει τα 24 σε Αναπτυξιακές Συμπράξεις που έστησε 
ο ίδιος ελέγχοντας αυτές τις συμπράξεις την ΚΕΑΕΠ και 
5-6 άλλες εταιρίες που ελέγχει με αχυρανθρώπους.

Ο ισχυρισμός αυτός αποδεικνύεται από το γεγονός 
ότι όλοι οι φάκελοι των έργων και το διευθυντήριο και 
το «εργαστήριο» εικονικών υλοποιήσεων βρίσκονται στο 
γραφείο του.

Στο τυπικό μέρος της υπόθεσης σύμφωνα με την 
κωδ.40 αριθ πρωτ 2399 3-7-12, κάθε επιχείρηση έχει 
δικαίωμα να λαμβάνει μέρος σε απεριόριστες προτάσεις 
– σχέδια με τον περιορισμό μόνον σε μία πρόταση για 
συντονιστής εταίρος κι αυτό ενδεχομένως θα επικαλεσθεί 
σε έλεγχο. Στην προκειμένη περίπτωση όμως υπάρχει 
νομικό κώλυμα αφού ήταν ταυτόχρονα και πολιτικός 
προϊστάμενος. Πρόκειται για πολιτικό μαύρο χρήμα με 
εικονικές υλοποιήσεις σε μεγάλο βαθμό και παράνομο 
πλουτισμό με την εμπλοκή του στην διαχείριση σε όλο το 
κύκλωμα διαπλοκής χρησιμοποιώντας αχυρανθρώπους 
στενά συγγενικά του πρόσωπα.

Η διασταύρωση των στοιχείων αυτών με τραπεζικούς 
λογαριασμούς και το πόθεν έσχες των περιουσιακών 
του στοιχείων θα αποδείξει του λόγου το αληθές για 
παράνομο πλουτισμό.

Με τον ίδιο τρόπο υφάρπαξε πόρους από 30 περίπου 
προγράμματα της ψηφιακής σύγκλισης όταν ήταν σύμβουλος 
της κας Διαμαντοπούλου.

Και μόνον το γεγονός ότι η ΜΚΟ ΚΕΑΕΠ βρίσκεται μέσα 
στο 1/3 των εγκεκριμένων προγραμμάτων της Περιφέρειας 
ΤΟΠΣΑ είναι σκάνδαλο στο επίπεδο αξιολόγησης ελέγχου 
και νομιμότητας για την ίδια την Περιφέρεια. 

Στο γραφείο του εργάζονται περίπου 25 άτομα για 
αυτήν τη δουλειά μόνον για τη γραφειοκρατία, γεγονός 
αδικαιολόγητο από κάθε άποψη για μία αστική μη κερδο-
σκοπική εταιρία να ελέγχει ένα τέτοιο σύστημα συναλλαγής.

Ο Κωνσταντίνος Μπάστας δεν πήρε τα 24 προγράμματα 
από την Περιφέρεια Αττικής σε μία δική του εταιρία, αλλά 
δημιουργώντας δικά του ελεγχόμενα εταιρικά σχήματα 
αναπτυξιακών «Συμπράξεων», βάζοντας εναλλακτικά 
μέσα σε αυτά τα σχήματα τις δικές του εταιρίες τις οποίες 
ελέγχει με αχυρανθρώπους. Αυτές οι εταιρίες είναι:

ΚΕΑΕΠ
ΚΕΚ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
ΩΜEGA TECHNOLOGY – ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ Θ και ΣΙΑ ΕΕ
Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων (ΚΕΑΝ)
ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΕΠΕ

Τέλος επιτέλους, σεις που είστε τώρα στη «εξουσία» 
πρέπει πολύ καλά να γνωρίζεται, ότι ο αγώνας για την 
κατάκτησή της, δεν έχει καμία σχέση με τη διατήρηση 
καθώς και με τη χρηστή διοίκησή της.

Θέλει οργάνωση, έλεγχο και καθημερινή αντιμετώπισή 
της και το βασικότερο χρειάζεται τόλμη και αρετή η όποια 
εξουσία διοικείται από εσάς.

Εμείς οι πολίτες και οι φορείς που τους εκφράζουν, 
περιμένουν, αλλά μην ξεχνάτε πέρασαν οκτώ και πλέον 
μήνες που διαχειρίζεστε την εξουσία που με γλέντια και 
πανηγύρια γιορτάσατε την κατάκτησή της, αλλά φροντίστε 
να ανταποκριθείτε επάξια στην ψήφο εμπιστοσύνης που 
έδειξαν οι Αττικοβοιωτοί πολίτες σε σας.

Περιμένουμε άμεσα τις απαντήσεις σας και τα όποια 
στοιχεία… πολλά… είναι στη διάθεσή σας.

Για το Δ.Σ. του ΠΑΚΟΕ
Ο Πρόεδρος, 

 Παναγιώτης Χριστοδουλάκης  
Πανεπιστημιακός

Ο Αντιπρόεδρος,  
Αθανάσιος Πετρογιάννης  

Πολιτικός Μηχανικός 

Ο Γενικός Γραμματέας,  
Κων/νος Σολδάτος,  

Ιιατρός
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Η 
Περιφερειακή αρχή μόλις ενημερώθηκε στις 
21-5-2015 για τις καταγγελίες σχετικά με την 
ΕΕΤΑΑ (την Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυ-
ξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε.) «ως δικαιούχου 
και συμπράττοντα φορέα σχεδόν σε όλα τα 

προγράμματα της ΕΕ» και τη «σκανδαλώδη ανάθεση 
24 από τα 65 προγράμματα ΤΟΠΣΑ της περιόδου 2012 
– 2013 σε εταιρείες πρώην Περιφερειακού Σύμβου-
λου της τότε παράταξης Σγουρού», που απεύθυνε το 
ΠΑΚΟΕ προς την Περιφέρεια Αττικής, τον Εισαγγελέα 
Οικονομικού Εγκλήματος και τον Υπουργό Επικρατείας 
για την καταπολέμηση της διαφθοράς κ. Νικολούδη, 
ενήργησε άμεσα και προχώρησε στον πλήρη έλεγχο 
του σχετικού φακέλου.

Κατόπιν αυτού διαπιστώθηκε ότι με απόφαση του 
τέως Περιφερειάρχη Αττικής (ΑΠ απόφασης 3846/28-
9-2012 ΑΔΑ: Β4ΤΜ7Λ7-ΦΗ4) είχε οριστεί στην επι-
τροπή αξιολόγησης των ΤΟΠΣΑ Περιφερειακός Σύμ-
βουλος της τότε παράταξης του τέως περιφερειάρχη 
Γ. Σγουρού.

Στη συνέχεια, η Περιφέρεια Αττικής απέστειλε τη 
σχετική καταγγελία στην αρμόδια Διαχειριστική Αρχή 
προκειμένου να διερευνηθούν περαιτέρω τα καταγ-
γελλόμενα. Από τον περαιτέρω έλεγχο της υπόθεσης 
προέκυψε ότι δεν έχουν υποβληθεί οι σχετικές υπεύ-
θυνες δηλώσεις περί μη ύπαρξης σύγκρουσης συμ-
φερόντων όπως προβλέπει η σχετική πρόσκληση του 
προγράμματος ΕΣΠΑ (ΑΠ πρόσκλησης 2399/3-7-2012 
ΑΔΑ: Β41Β7Λ7-41Ι).

Συγκεκριμένα η πρόσκληση ορίζει ότι: «Τα µέλη 
των Επιτροπών Αξιολόγησης δεν επιτρέπεται 
να έχουν εµφανή ή αφανή οικονοµική σχέση 
και εν γένει συνεργασία οποιασδήποτε µορφής 
µε τους προτείνοντες την ενέργεια φορείς. Επί-
σης δεν επιτρέπεται να έχουν συγγενικό δεσμό μέχρι 
και τρίτου βαθμού συγγενείας με τους μετόχους ή και 
τους νομίμους εκπροσώπους των προτεινόντων φορέ-
ων ή και τον Διευθυντή αυτών. Σε περίπτωση που 
συντρέχει οποιοδήποτε από τα προαναφερόµενα 
κωλύµατα το µέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης 
οφείλει να ζητά την εξαίρεσή του. Προς το σκοπό 
αυτό τα μέλη των Επιτροπών Αξιολόγησης, μετά τον 
ορισμό τους, υποβάλλουν σχετική Υπεύθυνη Δήλωση 
του Ν. 1599/86».

Επιπλέον, ύστερα από ενδελεχή έλεγχο προέκυ-
ψε σειρά περαιτέρω ερωτημάτων σχετικά με τη νομι-
μότητα συμμετοχής πολιτικού προσώπου σε μια τόσο 
σημαντική επιτροπή Αξιολόγησης του ΕΣΠΑ και μάλιστα 
χωρίς καμία διαδικασία επιλογής ή κλήρωσης. Δηλα-
δή χωρίς κανένα εχέγγυο νομιμότητας.

Κατά συνέπεια δημιουργείται έντονος προβληματι-
σμός σχετικά με τη συνέχιση από την Περιφερειακή Αρχή 

της χρηματοδότησης του προγράμματος των ΤΟΠΣΑ 
και εξετάζεται ακόμη και η αναγκαιότητα αναστολής 
της επιλεξιμότητας των σχετικών δαπανών στο ΕΣΠΑ.

Όσον αφορά δε στα ερωτήματα που θέτει η καταγ-
γελία του ΠΑΚΟΕ διευκρινίζονται τα εξής:

Η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτο-
διοίκησης (ΕΕΤΑΑ) ΑΕ δεν αποτελεί δικαιούχο φορέα 
των ΤΟΠΣΑ της Περιφέρειας Αττικής, ούτε συμπράτ-
τον μέλος σε αυτά.

Οι μηχανισμοί ελέγχου σχετίζονται με το σύστη-
μα διαχείρισης και ελέγχου του ΕΣΠΑ και αποτελούν 
αρμοδιότητα της οικείας διαχειριστικής αρχής και των 
λοιπών ελεγκτικών υπηρεσιών του ΕΣΠΑ. Την δε εκτα-
μίευση των πόρων για την υλοποίηση του έργων των 
ΤΟΠΣΑ εκτελεί το Περιφερειακό Ταμείο, μετά από 
εισηγήσεις και ελέγχους της οικείας Διαχειριστικής 
Αρχής. Η εκταμίευση αυτή βασίζεται στην αρχική από-
φαση έγκρισης των ΤΟΠΣΑ, η οποία πήρε το «πράσινο 
φως» από την Επιτροπή Αξιολόγησης, μέλος της οποί-
ας ήταν ο αναφερόμενος στην καταγγελία τέως Περι-
φερειακός Σύμβουλος.

Σε ό,τι αφορά στην εξεύρεση μόνιμης εργασίας των 
εμπλεκομένων, αυτό αποτελεί προϋπόθεση για την απο-
τελεσματική ολοκλήρωση των προγραμμάτων ΤΟΠΣΑ 

και το οποίο θα κριθεί πριν την τελική εκταμίευση και 
το κλείσιμο συνολικά του προγράμματος.

Οι αρμοδιότητες της Περιφέρειας δεν της επιτρέ-
πουν πλήρη πρόσβαση σε στοιχεία και έγγραφα προκει-
μένου να αποσαφηνιστούν τα ζητήματα που αναφέρο-
νται στη συμμετοχή τέως περιφερειακού συμβούλου σε 
«εταιρίες που άμεσα ή έμμεσα» ελέγχει το συγκεκριμέ-
νο άτομο. Αυτό αποτελεί αντικείμενο των εισαγγελικών 
και δικαστικών αρχών.

Η Περιφέρεια Αττικής μετά τα παραπάνω, πιστή στις 
αρχές της τήρησης της νομιμότητας, της χρηστής διοί-
κησης και της διαφάνειας στην αξιοποίηση των πόρων 
των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, κοινοποιεί άμεσα όλα 
τα σχετικά έγγραφα και τις ενέργειές της στον Εισαγ-
γελέα Οικονομικού Εγκλήματος και στον Υπουργό 
Επικρατείας για την καταπολέμηση της διαφθοράς κ. 
Νικολούδη για περαιτέρω διερεύνηση.

Παράλληλα οι αρμόδιες Υπηρεσίες της Περιφέρει-
ας συνεχίζουν τον περαιτέρω και ενδελεχή έλεγχο της 
καταγγελίας. Αυτή είναι η έμπρακτη απάντηση στους 
ελάχιστους που έσπευσαν να αναγάγουν εαυτούς σε 
εισαγγελείς και κατηγόρους της νέας Περιφερειακής 
Αρχής πριν καν λάβουν πλήρη γνώση των δεδομένων 
και των ενεργειών αυτής.

Άμεση αντίδραση της Περιφέρειας Αττικής στη καταγγελία 
του ΠΑΚΟΕ σχετικά με τα προγράμματα ΤΟΠΣΑ
▶  Δελτίο Τύπου  

της Περιφέρειας 
Αττικής 27/5/2015
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Η 
λεηλασία των κοινοτικών κονδυ-
λίων από τους επιτήδειους σχε-
τικών κυκλωμάτων είναι παλιά 
ιστορία αλλά τα 3-4 τελευταία 
χρόνια ξεπέρασε κάθε προηγού-

μενο αφού το «παιγνίδι» συγκεντρώθη-
κε στους λίγους και ισχυρούς με παράλ-
ληλο αποκλεισμό χρηματοδότησης στις 
δομές αλληλεγγύης και τον εθελοντισμό .

Από τα προγράμματα που προορίζο-
νται για την καταπολέμηση της ανεργίας 
και φτώχειας υπολογίζεται ότι μόνον το 
25% περίπου πηγαίνει απευθείας στους 
ανέργους ενώ το μεγαλύτερο μέρος 
καταλήγει στην ολιγαρχία από μεσάζο-
ντες προγραμμάτων.

Ένας μικρός αριθμός από Αναπτυξι-
ακές και Αστικές μη κερδοσκοπικές εται-
ρείες του δημοσίου των ΟΤΑ και ιδιω-
τικές εταιρείες έχουν απορροφήσει την 
μερίδα του λέοντος μαζί τα γνωστά ΚΕΚ 
κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης. 

Έτσι το μεγαλύτερο μέρος από τους 
διαθέσιμους πόρους του Ευρωπαϊκού 
Κοινωνικού Ταμείου καταλήγει για τη 
συντήρηση μιας δαιδαλώδους γραφει-
οκρατίας και προς όφελος των «κλει-
στών επαγγελμάτων» απορρόφησης 
κοινοτικών πόρων.

Στο χορό της προνομιακής απορρό-
φησης συμμετέχουν και μεγάλοι συνδικα-
λιστικοί φορείς με τις δικές τους «ΜΚΟ» 
αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες και 
απορροφούν εκατοντάδες εκατομμύρια 
σε κάθε προγραμματική περίοδο.

Ο «αθέατος» κόσμος των «ΜΚΟ 
του δημοσίου» και των συνδικαλιστών 
απορροφά κάθε χρόνο πολύ περισσό-
τερα από όσα οι μεμονωμένες ΜΚΟ τα 
τελευταία 20 χρόνια 

Μπροστά σε αυτό το μέγεθος της δια-
πλοκής, το σκάνδαλο με τις ΜΚΟ στην 
ΥΔΑΣ που γνώρισε μεγάλη δημοσιότητα 
είναι ασήμαντοαναλογικά με αυτό που 
συμβαίνει με τις δημόσιες ΜΚΟ.

Τα συστημικά ΜΜΕ όμως αποφεύ-
γουν να ρίξουν το φως της δημοσιότη-

τας προς αυτή την πλευρά προφανώς 
γιατί εκεί υπάρχουν τα στηρίγματα του 
πελατειακού κράτους και της οικονομι-
κής εξουσίας που ελέγχει τελικά τα ΜΜΕ.

Με αυτό τον τρόπο οι μεταμφιέσεις 
των δημοσίων ΜΚΟ και των κερδοσκο-
πικών επιχειρήσεων σε κοινωνικές επι-
χειρήσεις και κοινωφελή ιδρύματα, μέσω 
της κρατικής γραφειοκρατίας, είναι το 
βασικό κόλπο παραπλάνησης της κοι-
νής γνώμης.

Έτσι διαχειριστικές αρχές υπουρ-
γείων και περιφερειών - µαιτρ της 
νοµιµοποιηµένης διαφθοράς - κατεύ-
θυναν τους κοινοτικούς πόρους στα 
λόµπυ της διαπλοκής µέσα από ένα 
λαβύρινθο γραφειοκρατικών προϋ-
ποθέσεων και φωτογραφικών δια-
τάξεων, όπως θα αλύσουµε στη συνέ-
χεια στο πλαίσιο αυτής της έρευνας.

Συνδικαλιστικές Οργανώσεις βιο-
µηχάνων και άλλων µεγάλων επι-
χειρήσεων µε προκάλυµµα τον «µη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα» αποµυ-
ζούν εκατοντάδες εκατοµµύρια που 
προορίζονταν για την αντιµετώπιση 
της ανεργίας. 

 Χρεωκοπηµένες κατά τα άλλα 
αναπτυξιακές εταιρείες - ζόµπι των 
ΟΤΑ που επιβίωναν εις βάρος των 
δηµοτικών προϋπολογισµών και 
των δηµοτών -, βρήκαν φλέβα επι-
δοτούµενων πόρων ως επικεφαλής 
συµπράξεων από προγράµµατα που 
προορίζονταν αποκλειστικά για τους 
φτωχούς.

 Γνωστοί-αγνωστοι «Εθνικοί εργο-
λάβοι - κοράκια» που δεν αρκούνταν 
µόνο στα δηµόσια έργα, βάζουν χέρι 
και στους πόρους του Ευρωπαϊκού 
Κοινωνικού Ταµείου που προορίζο-
νταν για τους ανέργους. Πρόκειται 
για τον θρίαμβο της απληστίας και των 
παρασιτικών ελίτ γύρω από το κράτος 
που είναι το ανώτατο στάδιο της αδι-
αφάνειας και της διαφθοράς βαθαίνο-
ντας έτσι την παρακμιακή λειτουργία 

της χώρας.
Αν εξετάσει κανείς τις λίστες σε ποιες 

εταιρείες εγκρίνονται και ανατίθεται η 
υλοποίηση των προγραμμάτων για την 
αντιμετώπιση της ανεργίας θα διαπιστώ-
σει την σκανδαλώδη λειτουργία.

Κορυφαίος υπουργός έχει μιλήσει 
για την μεγάλη φούσκα στη διαχείρι-
ση των προγραμμάτων του Ευρωπαϊ-
κού Κοινωνικού Ταμείου και της ψηφι-
ακής σύγκλισης.

Η αναπληρώτρια Υπουργός Εργα-
σίας Ράνια Αντωνοπούλου σε άρθρο 
της στην Καθημερινή στις 12-4-2014 
με τίτλο «Το κύκλωμα των προγραμμά-
των κατάρτισης» αναφέρεται σε μια σει-
ρά από σκανδαλώδεις λειτουργίες και 
αποφάσεις των προκατόχων της αξι-
ωματούχων στο υπουργείο εργασίας, 
με συνέπεια την κατασπατάληση των 
πόρων που προορίζονταν για την κατα-
πολέμηση της ανεργίας και την στήριξη 
των ευπαθών κοινωνικών ομάδων, δεν 
είπε όμως πως ήταν στημένο το παιγνί-
δι και οι ποιοι επωφελήθηκαν από αυτό.

Πέρα όμως από τις διαπιστώσεις δεν 
υπάρχουν ακόμη μέτρα για την ριζική 
αλλαγή αυτής της κατάστασης.

Η σημερινή Κυβέρνηση βρέθηκε μπρο-
στά σε ένα όργιο διαπλοκής και νομιμο-
ποιημένης διαφθοράς και θα χρειαστεί, 
εκτός των άλλων, την συμπαράσταση 
της κοινωνίας και πολύ διαφάνεια για 

να ξεμπλέξει από αυτό το λαβύρινθο. Το 
πρόβλημα όμως είναι ότι σε πολλές περι-
πτώσεις θέσεις συμβούλων έχουν ανα-
λάβει στελέχη που προέρχονται από την 
ίδια κάστα της γραφειοκρατίας. 

«Το έξτρα πακέτο των 2 δις από 
τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό για την 
ανθρωπιστική κρίση, που συμφωνήθη-
κε στα πλαίσια διαπραγμάτευσης για την 
προγραμματική περίοδο 2014 – 2020, 
δεν μπορεί να καλύψει αυτά που χάνονται 
από την κακοδιαχείριση και διαφθορά.

ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  
ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ  
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 
2014-20

Το ΕΚΤ είναι ένα από τα πέντε 
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επεν-
δυτικά Ταµεία (ESIF). Από το 2014, 
τα ταµεία αυτά λειτουργούν σε ένα 
κοινό πλαίσιο και επιδιώκουν αλλη-
λοσυµπληρούµενους στόχους πολι-
τικής. Αποτελούν την κύρια πηγή 
επενδύσεων σε επίπεδο ΕΕ, βοη-
θώντας τα Κράτη Μέλη να αποκα-

ΤΟ ΣΑΠΙΟ ΚΡΑΤΟΣ
ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

«Παρασιτικό κύκλωμα και επιτήδειοι μεσάζοντες πλουτίζουν κλέβοντας έμμεσα πόρους  
από τα προγράμματα για τους φτωχούς και τους άνεργους»

«Κρατικοί οργανισμοί και δημόσιες επιχειρήσεις βαφτίζονται κοινωνικές επιχειρήσεις  
για να αποσπάσουν και να υφαρπάξουν πόρους από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο  

που προορίζονται για τις κοινωνικές επιχειρήσεις».

 Πόσα χρήματα διαθέτει το ΕΚΤ στην Ελλάδα για την περίοδο 2007-2013;

Επιχειρησιακά Προγράμματα
Κοινοτική 

Χρηματοδότηση 
(ΕΚΤ)

Δημόσια 
Δαπάνη(Συνολική 
Χρηματοδότηση)

Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2.404.653.617 € 2.829.004.568 €

Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 1.440.000.000 € 1.694.117.722 €

Διοικητική Μεταρρύθμιση 370.346.383 € 435.701.631 €

Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων 148.800.403 € 175.059.298 €

Σύνολο 4.363.800.403 € 5.133.883.219 €
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θιστούν και να αυξάνουν την ανάπτυξη, καθώς 
και να διασφαλίζουν µια ανάκαµψη πλούσια σε 
θέσεις εργασίας, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη 
βιώσιµη ανάπτυξη, σύµφωνα µε τους στόχους της 
στρατηγικής Ευρώπη 2020.

Βασικοί τομείς παρεμβάσεων, που συγχρηματο-
δοτούνται από το ΕΚΤ στην Ελλάδα είναι: η ποιοτική 
αναβάθμιση και η προσαρμογή του ανθρώπινου δυνα-
μικού και των επιχειρήσεων, η καταπολέμηση της ανερ-
γίας των κοινωνικών διακρίσεων και του κοινωνικού 
αποκλεισμού, ερευνητικά προγράμματα, δράσεις στον 
τομέα της υγείας, δράσεις για τη στήριξη μειονεκτού-
ντων ατόμων, και προγράμματα ενίσχυσης της κοινω-
νικής οικονομίας.

Από τους πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμεί-
ου που διαχειρίζεται το υπουργείο εργασίας μέσω του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπι-
νου Δυναμικού, 2007-2013» (Ε.Π. ΑΝ.Α.Δ), υπολογί-
ζεται ότι το 70% πηγαίνει στη μαύρη τρύπα από δια-
πλεκόμενους μεσάζοντες και «ιερές» συντεχνίες..και το 
μικρότερο μέρος για παραγωγικό έργο και τους ωφε-
λούμενους, που είναι οι άνεργοι και οι αδύναμες κοι-
νωνικές ομάδες.

Από τα 5.133 δισ. ευρώ µέσω του ΕΚΤ τα …2.829 
Ε πήγαν στο (Ε.Π. ΑΝ.Α.Δ), τα οποία διατέθηκαν.
• Ο Προϋπολογισμός των προγραμμάτων κατάρτισης 
την περίοδο 2007-2014 ανήλθε στο ποσόν των 700 
εκ περίπου ευρώ
• Προϋπολογισμός περίπου 200 εκ ευρώ. ( μέρος των 
700 εκ ευρώ) των προγραμμάτων Βάουτσερ.
• Προϋπολογισμός των προγραμμάτων κοινωφελούς 
εργασίας απευθείας στους Δήμους 200.000.000 
περίπου ευρώ.
• Προϋπολογισμός 250.000.000 € για προγράμματα 
κοινωφελούς εργασίας μέσω  ( ΜΚΟ) κοινωνικών επι-
χειρήσεων. Από τους πόρους αυτούς το 96,5 % πήγε 
απευθείας στους ωφελούμενους
• Ο προϋπολογισμός του  προγράμματος ΤΟΠΕΚΟ στα 
60.000.000€ από τους πόρους αυτούς μόνον το 10% 
θα δοθεί ως επίδομα των ωφελούμενων.
• Προϋπολογισμός 80.000.000 € του  προγράμματος 
ΤΟΠΣΑ που σχεδιάστηκε από το ΕΠΑΝΑΔ και υλοποιεί-
ται από τις Περιφέρειες είναι  από τους πόρους αυτούς 
μόνον το 10% θα δοθεί ως επίδομα των ωφελούμενων
• Ο προϋπολογισμός του  προγράμματος για τους 
περιφερειακούς μηχανισμούς κοινωνικής οικονομίας  
περίπου 20.000.000 €.
Το παιγνίδι είναι στημένο να το πάρουν αντί οι κοινω-
νικές επιχειρήσεις οι αναπτυξιακές εταιρείες Δήμων 
και βιομηχάνων.
• Ο προϋπολογισμός του  προγράμματος για την αντι-
μετώπιση της φτώχειας ανήλθε στα 40 εκ ευρώ
• Προυπολογισμός περίπου 60.000.000 € είχε προ-
γραμματιστεί για τις κοινωνικές επιχειρήσεις αλλά ο 
προυπολογισμός αυτός δεν  δόθηκε.

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΝΙΣΧΥΕΤΑΙ 
ΑΠΟ ΤΟ 2014

• Η κατανομή τουλάχιστον του 20% των πόρων 
του Ταµείου πρέπει να διατεθούν στην κοινωνι-
κή ένταξη που σημαίνει ότι τα άτομα που αντιμετω-
πίζουν δυσκολίες και όσοι ανήκουν σε μειονεκτούσες 
ομάδες θα λάβουν περισσότερη στήριξη, ώστε να έχουν 
τις ίδιες ευκαιρίες ένταξης στην κοινωνία.

• Δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στην καταπολέµη-
ση της ανεργίας των νέων προώθηση της ισότητας 

των δύο φύλων και οι ίσες ευκαιρίες . 
• Θα διασφαλιστεί κρίσιμη μάζα επενδύσεων σε 

ανθρώπινο κεφάλαιο, μέσω ενός ελάχιστου εγγυ-
ηµένου µεριδίου του ΕΚΤ στη χρηματοδότηση της 
πολιτικής συνοχής σε κάθε κράτος μέλος. Μαζί με το 
ειδικό κονδύλιο ύψους 3 δις € για την Πρωτοβουλία 
για την Απασχόληση των Νέων, αυτό σημαίνει ότι θα 
επενδυθούν πάνω από 80 δις € για τους ανθρώπους 
της Ευρώπης κατά την προσεχή επταετία (βλ. κονδύ-
λια ανά χώρα).

• Θα παρασχεθεί μεγαλύτερη υποστήριξη για 
την κοινωνική καινοτοµία, δηλαδή τη δοκιμή και 
προσαρμογή καινοτόμων λύσεων για την αντιμετώπι-
ση κοινωνικών αναγκών και αναγκών απασχόλησης 
και εκπαίδευσης.

• Το ΕΚΤ θα υλοποιηθεί σε στενή συνεργα-
σία μεταξύ κρατικών αρχών, κοινωνικών εταίρων και 
φορέων που εκπροσωπούν την κοινωνία των πολιτών, 
σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και σε όλη 
τη διάρκεια του κύκλου του προγράμματος.

Έχοντας λοιπόν υπόψη τις Ευρωπαϊκές Οδη-
γίες και Προδιαγραφές των Προγραµµάτων, το 
εγχώριο «κύκλωµα» έχει τρείς µεγάλες ευρεσι-
τεχνίες «πατέντες» για να αφαιρεί τους πόρους 
του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου που προο-
ρίζονται για την ενίσχυση των ανέργων και των 
ευάλωτων κοινωνικών οµάδων, για να πλουτί-
ζουν οι µεσάζοντες των προγραµµάτων . 

▶ το κλειστό επάγγελμα της κατάρτισης με ευρω-
παϊκούς πόρους «ελληνική ευρεσιτεχνία»

▶ την μεταμφίεση δημοσίων και δημοτικών επιχει-
ρήσεων σε κοινωνικές επιχειρήσεις ιδιωτικού δικαίου 
πχ ΕΕΤΑΑ και άλλες 100 περίπου σε όλη την χώρα.

▶ γραφειοκρατικός λαβύρινθος, για να μην βρίσκει 
κανείς ούτε αρχή ούτε τέλος στην νομιμότητα της δια-
χείρισης των προγραμμάτων.

 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑ»
ΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 
ΜΕ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ 

Ο προϋπολογισμός των προγραμμάτων κατάρτισης 
την περίοδο 2007-2014 ανήλθε στο ποσόν των 700 
εκ περίπου ευρώ,το ¼ δηλαδή από το ΕΠΑΝΑΑΔ. Το 
μεγαλύτερο μέρος αυτών των διαθέσιμων πόρων πήγε 
σε προσχηματική κατάρτιση, αντί της ενίσχυσης θέσε-
ων εργασίας σε επιχειρήσεις και κοινωνικούς φορείς.

«Τα πράγματα ήταν πολύ χειρότερα απ’ όσο νόμι-
ζα, διότι μόνο όταν ανέλαβα την καθημερινή διαχεί-
ριση του συγκεκριμένου τομέα συνειδητοποίησα ότι 
έχουμε μπροστά μας ένα πολυπλόκαμο, παρασιτικό 
δίκτυο σημειώνει χαρακτηριστικώς η αρμόδια Υπουρ-
γός κυρία Αντωνοπούλου.

Ένα δίκτυο που έχει στηθεί γύρω από τον προ-
γραμματισμό, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των 
προγραμμάτων και την εκπόνηση μελετών, αλλά με 
την τεχνογνωσία στη σύνταξη κειμένων “ευρωπαϊκών 
προδιαγραφών”, που έδινε και μια αληθοφανή δικαι-
ολογία για τη διαρκή συρρίκνωση του δημόσιου τομέα 
σε ρόλο περιθωριακό».

Η κυρία Αντωνοπούλου, μάλιστα, καταγγέλλει πως 
δέχεται πιέσεις με τη μορφή καταιγιστικών μηνυμάτων 
για να συνεχιστεί η ίδια λειτουργία από το συγκεκριμέ-
νο κύκλωμα, ενώ διαπιστώνει μια άνευ προηγουμένου 
συγκέντρωση εξουσίας στα χέρια ορισμένων γενικών 
γραμματέων που «έλυναν κι έδεναν».

΄Εχουμε λοιπόν μια επίσημη μαρτυρία για Προ-

γράμματα κατάρτισης εκτός ορίων λογικής και νομι-
μότητας, με στόχο μόνο την απορρόφηση για συντε-
χνιακά συμφέροντα. Η σκοπιμότητα προφανής: όταν 
ενισχύονται απευθείας οι άνεργοι και οι επιχειρήσεις 
για θέσεις εργασίας δεν υπάρχει χώρος για διαμεσο-
λαβητές για κερδοσκοπία και αρπαχτές.

Έτσι με το πρόσχημα της κατάρτισης το 50% εως 
90% πηγαίνει στα ΚΕΚ και σε διάφορες «Αναπτυξιακές» 
εταιρείες ιδιωτικές και του δημόσιο και αυτή την σκο-
πιμότητα εξυπηρετούν όπως φαίνεται τα προγράμματα 
συνεχιζόμενης κατάρτισης, Βάουτσερ, ΤΟΠΕΚΟ,ΤΟΠΣΑ.

Τα Ευρωπαϊκά προγράμματα που χρηματοδοτού-
νται κυρίως από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το 
Ταμείο συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερεια-
κής Ανάπτυξης έχουν ως κύριο σκοπό τους την κοινω-
νική και οικονομική σύγκλιση μεταξύ των περιφερειών 
της Ευρώπης ενισχύοντας, τους κοινωνικά αδύναμους 
και τις οικονομικά αδύναμες περιφέρειες της Ευρώ-
πης. Ο τρόπος που τα διαχειρίζεται το Ελληνικό κρά-
τος, αντί να συμβάλλΕΙ στην κοινωνική σύγκλιση συμ-
βάλλει στη διόγκωση των ανισοτήτων εξυπηρετώντας 
το ‘’κλειστό επάγγελμα’’. των ΚΕΚ.

Όλο το σύστημα έχει σχεδιαστεί και λειτουργεί 
μέσα από ένα κλειστό κύκλωμα πιστοποιήσεων ΚΕΚ 
και εγκρίσεων προγραμμάτων με πολιτική και γραφει-
οκρατική διαπλοκή.

Η διαχείριση µε άλλα λόγια των πόρων γίνε-
ται µε συγκεντρωτικό τρόπο από ιδιωτικές κερδο-
σκοπικές επιχειρήσεις με ειδικές πιστοποιήσεις, που 
τις καθιστούν «κλειστά επαγγέλματα» για τους λίγους 
αποτρέποντας την διάχυση των πόρων Στους πολλούς.

• Οι ωφελούμενοι άνεργοι υποχρεούνται σε πολύ-
μηνη θεωρητική κατάρτιση στα θρανία, με αποτέλεσμα 
να μένουν για πολλούς μήνες μακριά από εργασιακούς 
χώρους, να παραμένουν στην αδράνεια και να περι-
ορίζουν τις απαιτήσεις τους στην είσπραξη του επι-
δόματος απλώς για την παρακολούθηση μαθημάτων.

• Τα σεμινάρια δεν είναι στοχευμένα στις τοπικές 
παραγωγικές συνθήκες, αλλά προκηρύσσονται σε ειδι-
κότητες που δεν έχουν προκύψει από έρευνα αναγκών 
και δυνατοτήτων κάθε περιοχής. Έτσι δημιουργείται 
το φαινόμενο των «επαγγελματιών ωφελουμένων» 
που περιφέρονται από σεμινάριο σε σεμινάριο κάθε 
είδους, με μοναδικό κίνητρο το επίδομα, (πχ σεμινάριο 
για «αλουμινοκατασκευές» που παρακολουθούν μόνο 
γυναίκες που ποτέ δεν άσκησαν αυτό το επάγγελμα, 
ούτε έχουν ενδιαφέρον να το ασκήσουν). 

• Η πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις είναι μικρής 
διάρκειας σε σχέση με τα θεωρητικά μαθήματα, υλο-
ποιείται μετά το πέρας της θεωρητικής κατάρτισης, 
δηλαδή μετά από πολύμηνη παραμονή στα θρανία. 
Καμιά σοβαρή επιχείρηση δεν εμπιστεύεται τον εξο-
πλισμό και την παραγωγική της διαδικασία σε άτομα 
που δεν έχουν κανένα ενδιαφέρον για το συγκεκριμέ-
νο αντικείμενο, που δεν έχει επιλέξει η ίδια, που δεν 
έχει εκπαιδεύσει η ίδια με τον τρόπο που αυτή γνωρί-
ζει καλύτερα. Η συνήθης οδηγία που δίνουν οι επιχει-
ρήσεις πρακτικής στους καταρτιζόμενους είναι «καθί-
στε και μην κάνετε τίποτε». Αποτέλεσμα είναι ότι στην 
καλύτερη περίπτωση περιορίζονται οι ωφελούμενοι 
σε ένα μικρό χώρο και βαριούνται. Γενικώς υπάρχει 
δυσκολία να βρεθούν σοβαρές επιχειρήσεις πρόθυ-
μες να εμπλακούν σε αυτή την ψευδεπίγραφη» διαδι-
κασία με μοναδικό κίνητρο, όχι την αύξηση της παρα-
γωγής της, αλλά μόνο το οικονομικό αντίτιμο με τον 
φορέα κατάρτισης.
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ΜΕΤΑΜΦΙΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ  
ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Σύμφωνα με τις κοινοτικές οδηγίες για τη διαχεί-
ριση του ΕΣΠΑ είναι σαφές ότι, δεν μπορούν να διο-
χετεύονται πόροι άμεσα ή έμμεσα για μισθούς υπαλ-
λήλων που εργάζονται στο δημόσιο ή σε εταιρίες του 
Δημοσίου και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Για να παρακάμψουν αυτό το εμπόδιο και προκει-
μένου να αντλήσουν πόρους από το ΕΣΠΑ διάφοροι 
οργανισμοί και δημόσιες επιχειρήσεις, με προσχημα-
τικό τρόπο παρουσιάζονται ως ιδιωτικές η κοινωνικές 
επιχειρήσεις με στόχο να κατευθύνουν πόρους του 
ΕΚΤ για τη πάγια μισθοδοσία υπαλλήλων αναπτυξι-
ακών εταιριών του δημοσίου ότι δήθεν κάνουν συμ-
βουλευτικό, εκπαιδευτικό ή οργανωτικό έργο για την 
κοινωνική οικονομία. 

Το αποκορύφωµα της διαστροφής και της 
εκτροπής των πόρων είναι τα δήθεν προγράµ-
µατα κοινωνικής οικονοµίας (ΤΟΠΣΑ, ΤΟΠΕΚΟ, 
Περιφερειακοί Μηχανισµοί) εντέχνως κατευθύ-
νονται προς τις αναπτυξιακές εταιρείες της Τ.Α.

Με την ίδια λογική στην πρόσκληση για τους Περιφ. 
Μηχανισμούς κοινωνικής οικονομίας, προνομιακοί εταί-
ροι δεν είναι οι πραγματικές κοινωνικές επιχειρήσεις 
αλλά οι δημόσιες και οι ιδιωτικές επιχειρήσεις που 
έχουν παρελθόν «απορρόφησης πόρων».

 Προνομιακοί εταίροι επίσης είναι οι αναπτυξιακές 
εταιρείες των ΟΤΑ που βαφτίζονται κοινωνικού σκο-
πού, χωρίς να είναι, καθώς όλοι γνωρίζουμε ότι ανή-
κουν στο δημόσιο τομέα και μάλιστα το 90% από αυτές 
στο προβληματικό δημόσιο τομέα. 

Είναι αποδεκτό και νόμιμο βέβαια ότι οι δήμοι μπο-
ρούν να λειτουργήσουν ως συμπράττοντες στην στήρι-
ξη των κοινωνικών επιχειρήσεων, δεν είναι αποδεκτό 
όμως οι Ανώνυμες Εταιρίες των Δήμων και του Δημο-
σίου να έχουν τον πρώτο λόγο και να είναι «Συντονι-
στές Εταίροι των Αναπτυξιακών Συμπράξεων» και το 
πρόβλημα συνεχίζει να υφίσταται.

Αυτό είναι μια εκτροπή όχι μόνον στο νόημα του 
τρίτου τομέα της οικονομίας άλλα και των πόρων του 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου που ενώ έχουν σαφή 
προορισμό να ενισχύσουν την κοινωνική οικονομία 
καταλήγουν σε διάφορους μεσάζοντες για τη κοινω-
νική οικονομία που μιλούν μόνο στο όνομά της χωρίς 
να παράγουν σχετικό έργο.

Αν κάποιες από τις κοινωνικές επιχειρήσεις και 
συνεταιρισμούς στην Ελλάδα έχουν αναπτυχθεί και 
αποτελούν παράδειγμα για προβολή και μίμηση, αυτό 
οφείλεται κατά κύριο λόγο στον εθελοντισμό και την 
προσπάθεια κοινωνικών ομάδων που ξεκίνησαν χωρίς 
ουσιαστική βοήθεια από το κράτος και τις διαχειριστι-
κές αρχές.

Κι αυτό βέβαια δεν είναι τυχαίο καθώς τα προ-
γράμματα ποτέ δεν σχεδιάστηκαν μέσα από ουσιαστι-
κή διαβούλευση, με τους πραγματικούς φορείς των 
κοινωνικών επιχειρήσεων αλλά για λογαριασμό κρα-
τικών και ιδιωτικών επιχειρήσεων με την αμφίεση κοι-
νωνικού σκοπού.

Έτσι αυτό που προκύπτει στο πλαίσιο των προσκλή-
σεων υποψηφιότητας δικαιούχων είναι ότι κάλλιστα 
ένας δημόσιος οργανισμός ή μία ιδιωτική επιχείρηση 
μπορούν να μεταμφιεστούν σε κοινωνικές επιχειρήσεις 
και να δημιουργήσουν μια «Αναπτυξιακή Σύμπραξη» 
για την απορρόφηση του προγράμματος, αφήνοντας 
έξω τις αυθεντικές κοινωνικές επιχειρήσεις και συνε-

ταιρισμούς με το πρόσχημα της προηγούμενης εμπει-
ρίας σε ευρωπαϊκά προγράμματα. Ιδιωτικές εταιρίες 
που έχουν χρηματοδοτηθεί στο παρελθόν μπορούν 
να χρηματοδοτηθούν ξανάμε αυτό το βασικό κριτήριο.

Έτσι κερδοσκοπικές επιχειρήσεις, μεγάλες συμβου-
λευτικές και συμπράξεις από ανάλογους φορείς νέμο-
νται το μεγαλύτερο ποσοστό των πόρων ενώ το μικρό-
τερο μέρος των πόρων πηγαίνει στους ωφελούμενους 
του εκάστοτε στόχου. 

Όταν στην πρόσκληση για τους Περιφερειακούς 
μηχανισμούς Κοινωνικής Οικονομίας διατυπώνεται ότι, 
οι δημόσιοι φορείς και επιχειρήσεις δεν μπορούν να 
έχουν ρόλο συντονιστή εταίρου σύμφωνα με το νόμο 
4019/11 και παράλληλα εξαιρούνται οι ανώνυμες εται-
ρείες, προφανώς η ευρωπαϊκή επιτροπή δεν γνωρίζει 
ό,τι κρύβεται πίσω από τις Α.Ε δημόσιες επιχειρήσεις.

Γιατί πώς να φανταστεί κανείς εάν, δεν είναι ήδη 
υποψιασμένος πως το ίδιο εδάφιο της πρόσκλησης, 
που αποκλείονται οι δημόσιοι φορείς και επιχειρήσεις 
από επικεφαλής των αναπτυξιακών Συμπράξεων κοι-
νωνικής οικονομίας, υπάρχει και το «παραθυράκι» της 
μεταμφίεσης μιας δημόσιας επιχείρησης σε ιδιωτική 
μέσω της νομικής μορφής των Α.Ε.

Πρόκειται για πατέντα που ασφαλώς δεν έχει προ-
ηγούμενο σε κανένα άλλο Ευρωπαϊκό κράτος και εδώ 
γραφειοκράτες και μανδαρίνοι μπορεί να επαίρονται 
ακόμη μια φορά ότι ξεγελούν τους Ευρωπαίους, αλλά 
δεν μπορούν να ξεγελούν για πάντα την κοινωνία.

Μας λένε για παράδειγµα ότι, η συµβολή και 
η συµµετοχή δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα στις 
Συµπράξεις είναι απαραίτητος παράγοντας επι-
τυχίας εγχειρηµάτων που στοχεύουν στην τοπι-
κή ανάπτυξη, τη βιώσιµη απασχόληση και για τη 
δηµιουργία ενός ευνοϊκού οικοσυστήµατος ανά-
πτυξης της κοινωνικής οικονοµίας.

Δεν µας λένε όµως µέχρι ποίου βαθµού αυτό 
είναι επιτρεπτό, γιατί άλλο είναι η απλή συµµε-
τοχή και άλλο το πλήρες «καπέλωµα» όπως επι-
χειρείται για ακόµη φορά µε την ΕΕΤΤΑ και άλλες 
δηµοτικές επιχειρήσεις είτε µε την µορφή Αστι-
κών Εταιρειών είτε µε την µορφή είτε µε την µορ-
φή ΑΕ. Πρόκειται ασφαλώς για υποκλοπή ρόλου 
µε στόχο την υφαρπαγή των πόρων που προρί-
ζονται για την κοινωνική οικονοµία.        Είναι 
ένας τρόπος για να επιβάλλουν την πατρωνία 
από τις δηµόσιες (ΜΚΟ) και τις διαπλεκόµενες 

ιδιωτικές εταιρείες προς τις κοινωνικές επιχει-
ρήσεις µε το επιχείρηµα –πρόσχηµα της µεταφο-
ράς τεχνογνωσίας.

Μας λένε συνήθως ότι, η κοινωνική οικονοµία 
και η κοινωνική επιχειρηµατικότητα στην Ελλά-
δα βρίσκονται ακόµα σε πρωταρχικά στάδια ανά-
πτυξης. Οι σχετικές πρωτοβουλίες που εκδηλώνονται 
είναι διάσπαρτες, χωρίς τη συμμετοχή όλων των δυνη-
τικά ενδιαφερόμενων φορέων, οι κοινωνικές επιχειρή-
σεις δεν έχουν τεχνογνωσία για αυτό είναι απαραίτητη 
η εμπλοκή και συνεργασία όλων των ενδιαφερομένων 
μερών, δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, φορέων της 
τοπικής αυτοδιοίκησης, επαγγελματιών, ενώσεων εργα-
ζομένων και εργοδοτών, επιμελητηρίων, φορέων της τρι-
τοβάθμιας εκπαίδευσης με εξειδίκευση σε θέματα επι-
χειρηματικότητας κ.λπ. 

Με αυτά τα προσχήµατα βάζουν κριτήρια µεγέ-
θους και ανταγωνιστικότητας στις προσκλήσεις 
και όχι ποιοι φορείς έχουν ουσιαστική σχέση µε 
τη κοινωνική και συνεργατική επιχειρηµατικότη-
τα. Έτσι η ΕΕΤΑΑ και άλλες αναπτυξιακές ανώ-
νυµες εταιρείες παρουσιάζονται ασυναγώνιστες 
στις συγκεκριµένες προσκλήσεις λόγω οικονοµι-
κού µεγέθους και άλλων φωτογραφικών διατά-
ξεων υποκλέπτοντας τον ρόλο των συνεργατι-
κών και συνεταιριστικών επιχειρήσεων. Από την 
άλλη πλευρά, η τεχνογνωσία τους επί της κοι-
νωνικής οικονοµίας αποδεικνύεται εκ των πραγ-
µάτων ανεπαρκής, αφού τα τελευταία 20 χρόνια 
αυτοί που διαχειρίζονται τα προγράµµατα έχουν 
µηδαµινά αποτελέσµατα.

Η διαπιστωµένη παθογένεια και η φαυλότη-
τα στη διαχείριση των πόρων δεν γεννάται από  το 
αντικείμενο των δράσεων και σε ποιους τομείς διατίθε-
νται π.χ. στους τομείς υγείας, παιδείας σίτισης, στέγα-
σης κτλ. Δεν είναι αυτό που προσδιορίζει τον χαρακτή-
ρα αλλά το γεγονός ότι, οι φορείς που αναλαμβάνουν 
να διαχειριστούν τους πόρους είναι ξένοι και άσχετοι 
με τους σκοπούς της κοινωνικής οικονομίας. Παράλ-
ληλα μεγάλη σημασία έχει και ο  τρόπος αξιολόγησης 
και επιλογής των επιχειρήσεων η συμπράξεων που 
καθίστανται δικαιούχοι.

Αρκεί κάποιος να μελετήσει προσεκτικά τις προσκλή-
σεις του Υπουργείου Εργασίας και το θεσμικό πλαίσιο 
για να διαπιστώσει τις αντιφάσεις, τις μεταμφιέσεις 
των κερδοσκόπων σε φιλάνθρωπους, τις φωτογρα-
φικές διατάξεις ημετέρων, και τη δημιουργία εργολά-
βων απορρόφησης κοινοτικών πόρων. 
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O ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ 
ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ 
ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

Οι κάθε λογής διευθυντικές ελίτ και μεσάζοντες στη 
διαχείριση των προγραμμάτων μέσα από ένα γραφειο-
κρατικό λαβύρινθο της νομιμοποιημένης διαφθοράς όχι 
μόνον επιτρέπουν σε διεφθαρμένους να απομυζούν τερά-
στιους πόρους, αλλά έχουν διαφθείρει και κάθε διαδικα-
σία πρόσκλησης - ανάθεσης και αξιολόγησης των έργων.

Το ένα μεγάλο κόλπο είναι η «πατέντα » της κατάρ-
τισης της πάντοτε ανθούσης βιομηχανίας σεμιναρίων 
και της δήθεν δια βίου μάθησης και της συνεχώς μει-
ούμενης παραγωγικής εργασίας με τελικό αποτέλεσμα 
τη διόγκωση της ανεργίας.

Το δεύτερο μεγάλο κόλπο είναι η «μονοκαλλιέρ-
γεια» πιστοποιημένων διαμεσολαβητών – συντεχνιών 
με αποκλειστικά προνόμια κρυφίως κλειστών επαγγελ-
μάτων στην απορρόφηση πόρων από το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο.

Το τρίτο είναι, από τη μια μεριά ο περιορισμός των 
δικαιούχων και από την άλλη η αύξηση των πακέτων 
ανά δικαιούχο, ώστε να δημιουργούνται έμμεσα κριτή-
ρια αποκλεισμού για τους μικρότερους φορείς, βάσει 
πάντοτε του κριτηρίου του μεγέθους κύκλου εργασιών 
έτσι ώστε να πηγαίνουν τα κονδύλια αναγκαστικά στους 
λίγους εκ των προτέρων «εκλεκτούς».

Όπου και αν ρίξει κανείς μια ερευνητική ματιά στη 
διαχείριση των κοινοτικών πόρων, θα διαπιστώσει απο-
κλείσεις από τους αντικειμενικούς στόχους

Αντί τα προγράμματα για την καταπολέμηση της ανερ-
γίας να ωφελούν τους ανέργους και τους φτωχούς ρυθ-
μίζονται έτσι που ωφελούν κυρίως τους μεσάζοντες και 
κερδοσκόπους η όταν πρόκειται για κοινωφελή εργασία 
το πελατειακό πολιτικό σύστημα.

Αντί τα προγράμματα ψηφιακής σύγκλισης να συμ-
βάλλουν ουσιαστικά στον εκσυγχρονισμό του δημοσί-
ου, της τοπικής Αυτοδιοίκησης και των επιχειρήσεων το 
μεγαλύτερο κομμάτι των πόρων καταλήγει στους επι-
τήδιους που κερδοσκοπούν και χρεώνουν ένα site που 
κόστισε πχ 50.000 € δύο και τρία εκατομμύρια.

Αντί τα προγράμματα να προορίζονται για την ανάπτυ-
ξη της κοινωνικής οικονομίας και των θέσεων εργασίας 
μέσα από την ενίσχυση των κοινωνικών επιχειρήσεων, 
βαφτίζεται κοινωνική οικονομία οι αρπαχτές της δήθεν 
κατάρτισης και δια βίου μάθησης, της δήθεν συμβουλευ-
τικής στο μεγαλύτερο μέρος αυτών των προγραμμάτων.

Με αυτό τον τρόπο ο χώρος των προγραµµάτων 
στην Ελλάδα ακόμα και αν αφορά την αντιμετώπιση 
της ανεργίας και φτώχειας,  γίνεται ένας χώρος πλου-
τισμού για τους λίγους προνομιούχους με το πρόσχημα 
της κοινωνικής ευαισθησίας και κοινωνικής οικονομίας.

Αυτό σημαίνει ότι το πρόβλημα είναι ο εσωτερικός 
εχθρός που λέγεται διαφθορά. Πρόκειται για τον θρίαμ-
βο της απληστίας και των παρασιτικών ελίτ γύρω από 
το κράτος που είναι το ανώτατο στάδιο της αδιαφάνει-
ας και της διαφθοράς, βαθαίνοντας έτσι την παρακμια-
κή λειτουργία της χώρας.

Έτσι κατεύθυναν πρόσφατα τις επιδοτήσεις των ανέρ-
γων προς τις μεγάλες κατασκευαστικές εταιρίες με το 
όνειδος της προσχηματικής κατάρτισης, έτσι θέλουν να 
κατευθύνουν τώρα τα κονδύλια της Κοινωνικής Οικονο-
μίας στις εργοδοτικές οργανώσεις βιομηχάνων και στις 
αμαρτωλές ανώνυμες Αναπτυξιακές εταιρίες των ΟΤΑ, 
βαφτίζοντας το κρέας ψάρι.

Οργανωμένα λόμπυ από φορείς εξουσίας μεταμ-
φιέζονται σε ειδικούς επί της κοινωνικής οικονομίας, 

εξοστρακίζοντας στην πράξη τους πραγματικούς δικαι-
ούχους, που είναι οι κοινωνικές επιχειρήσεις. Έτσι δημι-
ουργείται ο τραγέλαφος. 

Εκατοντάδες εκατομμύρια διασπαθίζονται χωρίς να 
έχει δοθεί ακόμη ένα ευρώ στους πραγματικούς δικαι-
ούχους. Έρχονται οι ειδικοί επί του Μητρώου Κοινωνι-
κής Οικονομίας να δηλώσουν, υποκριτικά και δημοσίως, 
ότι οι κοινωνικές επιχειρήσεις δεν πρέπει να αναμένουν 
πόρους ενισχύσεων αλλά να ξεκινήσουν από μόνες τους, 
τη στιγμή που, με το πρόσχημα της ενίσχυσή τους, έχουν 
κάνει πάρτυ όλοι οι διαμεσολαβητές της κατάρτισης και 
συμβουλευτικής. 

 Εντός των διαχειριστικών αρχών αναγκάζονται 
βεβαίως να παραδεχθούν ότι απέτυχαν τα προγράμ-
ματα EQUAL, ΤΟΠΣΑ και ΤΟΠΕΚΟ, στον αντικειμενι-
κό τους στόχο να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας 
αλλά συνεχίζουν να υποστηρίζουν ότι, δεν μπορούμε 
να δώσουμε τα λεφτά σε όσους δεν έχουν εμπειρία και 
«δεν ξέρουν», αλλά σε αυτούς που «ξέρουν» να διαχει-
ρίζονται την γραφειοκρατική περιπλοκότητα την οποία 
οι ίδιοι έχουν ασφαλώς δημιουργήσει για την εκτροπή 
των πόρων προς αλλότριους σκοπούς.

 Εδώ βεβαίως έχουμε την αιώνια πανουργία των 
γραφειοκρατικών ελίτ. Μια γλώσσα – ακαταλαβίστικη 
των γραφείων που κανείς άνθρωπος του μόχθου και 
της παραγωγής δεν καταλαβαίνει και πολύ περισσότε-
ρο οι φτωχοί, οι άνεργοι και οι ευάλωτες ομάδες, ώστε 
οι επιτήδειοι να διευκολύνονται προσχηματικά με τις 
«νόμιμες» διαδικασίες. 

Έτσι εμφανίζονται κάποιες εταιρείες να απορρο-
φούν δεκάδες και εκατοντάδες εκατομμύρια, ενώ πολ-
λές άλλες με τα ίδια προσόντα και πολλαπλές προσπά-
θειες δεν έχουν πάρει ούτε ένα ευρώ.

Έτσι προέκυψε το σκάνδαλο – μαμούθ στην «κοι-
νωνία της πληροφορίας» που μολονότι εμπλέκονται 
εκατοντάδες εταιρίες και διαχειριστικά στελέχη, ελάχι-
στα στοιχεία βγαίνουν στη δημοσιότητα μέσα από μια 
συνομωσία σιωπής.

Όλο αυτό το φαινόμενο της παρακμιακής λειτουρ-
γίας και διαφθοράς φαίνεται ότι έχει διεισδύσει παντού 
καθώς η συντεχνία των ειδικών επι των προγραμμάτων 
έχει δημιουργήσει σχολή ( όπως λέμε σχολή Σικάγου) 
ότι τα πάντα πρέπει να καθορίζονται από τους ειδικούς 
και τα ανεξέλεγκτα κυκλώματα της αγοράς.

Με αυτό τον τρόπο τα προγράμματα από μέσον κοι-
νωνικής σύγκλισης καταλήγουν να διευρύνουν την 
ανισότητα, να συµβάλλουν στη φτωχοποίηση και 
όχι στην άρση του οικονοµικού και κοινωνικού απο-
κλεισµού που είναι ο αντικειµενικός σκοπός τους.

Η διαφορά λοιπόν βρίσκεται στην νομιμοποιημένη 
διαφθορά που πρέπει να αλλάξει και να ξεριζωθεί από 
τις γενεσιουργές αιτίες που την προκαλούν.

Η κοινωνία πολιτών βεβαίως έχει τις δικές της ευθύ-
νες για αυτή την παρωδία που παίζεται εις βάρος των 
κοινωνικών επιχειρήσεων και κοινωνικών συνεταιρισμών 
αλλά δεν μπορεί να παραμείνει άλλο θεατής σε αυτή τη 
συνεχιζόμενη παρακμιακή λειτουργία στη κατασπατάλη-
ση των κοινοτικών πόρων.

ΟΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
ΕΚΤΟΣ ΠΑΙΓΝΙΔΙΟΥ

Υπάρχει ένα πρόσφατο παράδειγμα που δείχνει ότι 
η κρατική γραφειοκρατία δεν αλλάζει εύκολα νοοτρο-
πία. Στις 15 Δεκεμβρίου έληξε η πρόσκληση για την 
υποβολή προτάσεων για τη δημιουργία περιφερεια-

κών μηχανισμών Κοινωνικής Οικονομίας και κατατέ-
θηκαν 24 προτάσεις για τις 13 περιφέρειες της χώρας 
στο Υπουργείο Εργασίας, στην ειδική μονάδα ΕΥΚΕΚΟ. 

Βασική αρχή του προγράμματος που αναφερόταν 
και στην πρόσκληση, ήταν η οργάνωση από τα κάτω 
των αναπτυξιακών συμπράξεων, ώστε να εκπροσω-
πηθούν σε αυτές οι φορείς που προάγουν την ανά-
πτυξη του τρίτου πυλώνα της οικονομίας.

Στην πραγματικότητα όμως συνέβη το αντίθετο. 
Στις κατατεθειμένες προτάσεις κυριαρχούν οι αναπτυ-
ξιακές εταιρείες των Δήμων, των Περιφερειών και του 
δημοσίου και οι κοινωνικές επιχειρήσεις και οι κοινω-
νικοί συνεταιρισμοί που θα έπρεπε να είναι πρωταγω-
νιστές, έχουν ασήμαντη συμμετοχή τόσο στην υλοποί-
ηση όσο και στον προϋπολογισμό. 

Ενδεχομένως υπάρχουν 2-3 εξαιρέσεις πρωτο-
βουλιών από τα κάτω, που δεν αλλάζουν όμως τη 
συνολική εικόνα που επικράτησε. Έτσι η τύχη αυτού 
του προγράμματος δεν αναμένεται να είναι και πολύ 
διαφορετική από όσα προηγήθηκαν με το πρόγραμ-
μα equal και τα προγράμματα ΤΟΠΕΚΟ και ΤοπΣΑ. 

Έτσι, ο χώρος των προγραµµάτων στην Ελλά-
δα, ακόμα και αν αφορά την αντιμετώπιση της ανερ-
γίας και φτώχειας,  γίνεται ένας χώρος πλουτισμού 
για τους λίγους προνομιούχους με το πρόσχημα της 
κοινωνικής ευαισθησίας και κοινωνικής οικονομίας.

Πρόκειται για εταιρίες που αντικειμενικά θα έπρε-
πε να έχουν κλείσει, σύμφωνα με το κεντρικό κυβερ-
νητικό σχεδιασμό και τις οδηγίες της ΕΕ, αλλά συντη-
ρούνται και παρατείνουν την λειτουργία τους με βάση 
το πελατειακό πολιτικό σύστημα. Επειδή πρόκειται για 
μια προκλητική πολιτική συμπεριφορά που γίνεται κατά 
παραβίαση του κοινοτικού δικαίου, μια οργανωμένη 
καταγγελία από τις ΟΚΠ μπορεί να εγείρει και νομι-
κές συνέπειες γι αυτούς που σχεδίασαν και υλοποίη-
σαν το πρόγραμμα κατ’ αυτόν τον τρόπο.

Με αυτό τον τρόπο τα προγράμματα από μέσον 
κοινωνικής σύγκλισης καταλήγουν να διευρύ-
νουν την ανισότητα, να συµβάλλουν στη φτω-
χοποίηση και όχι στην άρση του οικονοµικού και 
κοινωνικού αποκλεισµού που είναι ο αντικειµε-
νικός σκοπός τους.

Η διαφορά λοιπόν βρίσκεται στην νομιμοποιημέ-
νη διαφθορά που πρέπει να αλλάξει και να ξεριζω-
θεί από τις γενεσιουργές αιτίες που την προκαλούν.

Το ζητούµενο θα πρέπει να είναι η διάχυση 
των πόρων στους πολλούς και αυτό δεν μπορεί να 
γίνει με φορείς που εκπροσωπούν μεγάλα οικονομικά 
συμφέροντα (π.χ. συνδέσμους και εταιρίες βιομηχά-
νων) η γραφειοκρατικούς οργανισμούς του Κράτους, 
αλλά από το πλήθος των εθελοντικών μη κερδοσκο-
πικών οργανώσεων, που μπορούν να συνεισφέρουν 
στο παραγόμενο εισόδημα προσθέτοντας στους δια-
θέσιμους χρηματικούς πόρους την κοινωνική φροντί-
δα και ευθύνη με εθελοντική εργασία.

Οι   πλούσιοι και οι µεγάλες ιδιωτικές εται-
ρείες εάν θέλουν να προσφέρουν φιλανθρωπικό 
και ανθρωπιστικό έργο ας το κάνουν με δικούς τους 
πόρους και μέσω της κοινωνικής εταιρικής ευθύνης 
και όχι μέσω των οικονομικών λόμπυ που διαθέτουν 
και απορροφούν καταχρηστικά τους κοινοτικούς δημό-
σιους πόρους.

Η Κοινωνική Οικονομία έχει ανάγκη από την προ-
σφερόμενη εθελοντική εργασία και κοινωνική ευθύ-
νη που συνιστούν το κοινωνικό κεφάλαιο και όχι από 
τις κερδοσκοπικές εταιρείες που λειτουργούν αρπα-
κτικά για τους κοινοτικούς πόρους.

Το νέο λοιπόν θεσμικό πλαίσιο και τα προγράμ-
ματα που θα προκηρυχθούν Θα πρέπει να έχουν ως 
κατεύθυνση τα πολλά μικρά έργα για τους πολλούς 
και όχι τον γιγαντισμό για τους λίγους.
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Η 
πρώτη πανελλαδική συνάντηση δομών αλλη-
λεγγύης πραγματοποιήθηκε το Σαββατοκύ-
ριακο 9-10 Μαϊου στο Γεωπονικό Πανεπιστή-
μιο Αθηνών. Το μέγεθος της συμμετοχής των 
δομών αλληλεγγύης και των ομάδων συλ-

λογικής πρωτοβουλίας και αυτοοργάνωσης που έλα-
βε μέρος στις εργασίες της συνδιάσκεψης ήταν εντυ-
πωσιακά δυναμικό ενώ υπήρξε ελάχιστη δημοσιότητα 
προς το γεγονός.

Γενικότερα δεν είναι γνωστό αυτό που συμβαίνει τα 
δυο- τρία τελευταία χρόνια στη χώρα μας αναφορικά 
με τις δομές αλληλεγγύης εθελοντικού και κινηματι-
κού χαρακτήρα. Από την Κρήτη ως τον Έβρο, χιλιάδες 
άνθρωποι, άνδρες και γυναίκες, νέοι και ηλικιωμένοι, 
ντόπιοι και μετανάστες, διαφορετικών πολιτικών εντά-
ξεων και ιδεολογικών πεποιθήσεων, όλοι αποφασι-
σμένοι να μην αφήσουν κανένα μόνο του στην κρίση, 
έχουν δημιουργήσει έναν ολόκληρο πλέγμα δικτύων 
και δομών έμπρακτης αλληλεγγύης: Κοινωνικά Ιατρεία 
και Φαρμακεία, Κοινωνικά Παντοπωλεία, Δωρεάν Δια-
νομή Τροφίμων, Δίκτυα Παραγωγών – Καταναλωτών 
“Χωρίς Μεσάζοντες”, Υποστηρικτικά Μαθήματα και Σχο-
λεία Αλληλεγγύης, Ανταλλακτικά – Χαριστικά Παζάρια, 
Τράπεζες Χρόνου και Κοινωνικά Νομίσματα, Στέκια 
και Χώροι Εναλλακτικής Ψυχαγωγίας, Δομές Νομικής 
Υποστήριξης και Αλληλέγγυας Κοινωνικής Οικονομίας.

¨Όλα αυτά λειτουργούν έξω από την οικονομική 
στήριξη του κράτους με την έμπρακτη αλληλεγγύη προς 
τον συνάνθρωπο και την εθελοντική εργασία. Πρόκει-
ται για ένα κόσμο που δεν είχε προσβάσεις στις κρατι-
κές ενισχύσεις και τα Ευρωπαϊκά προγράμματα, αλλά 
μοναδικό εφόδιο την διάθεση για κοινωνική προσφορά.

Όπως επισημάνθηκε, η πρόκληση που έχουμε μπρο-
στά μας είναι πολυεπίπεδη : ανάπτυξη του κινήματος 
αλληλεγγύης και μεγαλύτερη ακόμα σύνδεσή του με 
την κοινωνία, ενδυνάμωση της συνοχής του αλλά και 
αύξηση της οργανωτικότητάς του, διαρκής προγραμ-
ματική επεξεργασία και διατύπωση προτάσεων αλλά 
και συμβολή και έλεγχος στην άσκηση κυβερνητικών 
πολιτικών. 

Έτσι, η συνδιάσκεψη που έγινε είχε τον χαρακτή-
ρα ενός κινήματος από τα κάτω που αυτή την περίο-
δο μπορεί να βρει την υποστήριξη και της κυβέρνησης, 
δεδομένου ότι τώρα αυτή την περίοδο ξεκινάει το πρό-
γραμμα για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης

Η συζήτηση ήταν ουσιαστική και έγινε με βάση τα 
θεματικά εργαστήρια που έγιναν παράλληλα σε τρεις 
αίθουσες τις δυο μέρες τις συνδιάσκεψης με παρουσί-
ες βουλευτών του Σύριζα και μελών της Κυβέρνησης.

Τα θέματα των εργαστηρίων ήσαν:
Χωρίς Μεσάζοντες: Τρία χρόνια μετά ετοιμαζόμαστε για 
τα επόμενα βήματα
 Αρκεί το κούτελο ή χρειαζόμαστε και νομική υπόσταση;
 Κοινωνικά φροντιστήρια / αλληλέγγυα εκπαιδευτήρια
 Πάνω απ’ όλα αμοιβαιότητα!
 Πολλαπλασιάζοντας το αποτέλεσμα
 Κοινωνική & αλληλέγγυα  οικονομία: Για τη δημιουργία 
ενός μόνιμου χώρου συνάντησης και διαλόγου
 Εργασία: Η αλληλεγγύη συστατικό στοιχείο των των 
εργατικών χώρων
Εξοικονομώντας πόρους
 «Ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι μας»
 ΚΙΦΑ: «Την υγειά μας να ‘χουμε!»

Το πνεύμα της συνδιάσκεψης όπως αποτυπώθηκε 
στα εισηγητικά κείμενα ήταν: η «αλληλεγγύη για όλους» 
είναι μία ανοιχτή συλλογικότητα σε καθέναν και καθε-
μία που εμπνέεται από το τρίπτυχο αλληλεγγύη – αντί-
σταση – αυτοοργάνωση, δεν επιδιώκει ούτε να εκφρά-
σει ούτε να εκπροσωπήσει τον πολύμορφο κόσμο, τις 
δομές και δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης, αλλά να 

αποτελέσει έναν πανελλαδικό κόμβο διευκόλυνσης 
της συνάντησης τους.

Η «αλληλεγγύη για όλους» είναι μια συλλογικότη-
τα που επιδιώκει:

• Να διευκολύνει την επικοινωνία όλων των 
δικτύων και των δομών κοινωνικής αλληλεγγύης, 
καθώς και την ανταλλαγή εμπειριών και «τεχνογνω-
σίας» μεταξύ τους.

• Να κάνει ορατό και γνωστό το εύρος του κινή-
ματος έμπρακτης και συμμετοχικής αλληλεγγύης, μέσω 
της καταγραφής όλων των δομών κατά γεωγραφική 
περιοχή και πεδίο δραστηριότητας.

• Να καταστήσει εύκολα προσβάσιµες στον 
καθένα και την καθεμία που έχει ανάγκη ή θέλει να 
βοηθήσει τις δομές κοινωνικής αλληλεγγύης σε όλη 
την χώρα.

• Να ενισχύσει όλα τα υπάρχοντα εγχειρήματα 
με κάθε δυνατό τρόπο (με υλικά και ανθρώπους, οικο-
νομική στήριξη, αλληλοκάλυψη αναγκών κτλ), καθώς 
και να προωθήσει τη δημιουργία νέων σε περιοχές ή 
θεματικές που δεν καλύπτονται.

• Να διαδώσει την αντίληψη ότι όσοι πληττόμα-
στε από την κρίση μπορούμε να πάρουμε τις ζωές μας 
στα χέρια μας. Οτι δεν μπορούμε και δεν θέλουμε να 
υποκαταστήσουμε το υπό διάλυση «κράτος πρόνοι-
ας». Αντίθετα, διεκδικώντας κοινωνικά δικαιώματα 

Η «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ»
Ο ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΟΜΕΣ 
ΠΟΥ ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΤΩ
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για όλους και όλες, οικοδομούμε την ενότητα εργα-
ζομένων – ανέργων, ντόπιων – μεταναστών, υγειονο-
μικών – ασθενών, εκπαιδευτικών – μαθητών, και μέσα 
από την αλληλεγγύη αποδεικνύουμε ότι μπορούμε να 
ζήσουμε καλύτερα.

• Να προωθήσει διεθνείς καμπάνιες αλληλεγγύης 
στον ελληνικό λαό, τόσο σε πολιτικό όσο και σε οικο-
νομικό πεδίο, με κινητοποιήσεις, διεθνείς μέρες-δρά-
σεις, αποστολή ενισχύσεων οικονομικών ή σε είδος 
(φάρμακα, τρόφιμα), οριζόντια διασύνδεση οργανώ-
σεων ή φορέων του εξωτερικού με δομές και δίκτυα 
αλληλεγγύης στην Ελλάδα.

Όσοι συμμετέχουν στις δομές αξιοποίησαν στο 
έπακρο ιδέες και δεξιότητες, συχνά ανέπτυξαν και 
καινούργιες, έτσι ώστε σήμερα να έχουμε ένα σπου-
δαίο δυναμικό στο πεδίο αυτού που, με όρους τυπι-
κών προσόντων, θα ονομάζαμε κοινωνική εργασία. Η 
συσσωρευμένη αυτή γνώση και εμπειρία έχει κατά και-
ρούς αποτιμηθεί, αλλά χρειάζεται ακόμη πολλή δου-
λειά για την κατανόηση, τη γενίκευση των συμπερα-
σμάτων και την ανάπτυξη νέων ιδεών και προτάσεων 
ώστε αυτή η πείρα να γίνει άμεσα αξιοποιήσιμη στο 
πεδίο των κοινωνικών αναγκών. Και αυτή η δουλειά 
δεν μπορεί να είναι αντικείμενο ενός εξωτερικού ως 
προς τα προβλήματα παρατηρητή, αλλά να απορρέ-
ει και να ανατροφοδοτείται από τη συνεχή δράση του 
κινήματος κοινωνικής αλληλεγγύης.

Ειδικότερα το πνεύμα των εργαστηρίων κινήθηκε 
στους παρακάτω άξονες:

 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ 1 Χωρίς Μεσάζοντες: Τρία χρόνια μετά 
ετοιμαζόμαστε για τα επόμενα βήματα

Ξεκινώντας από το κίνηµα Χωρίς Μεσάζοντες 
που έχει εξαπλωθεί σε όλη την Ελλάδα, και έχει απο-
τελέσει ένα παράδειγμα αλληλεγγύης, ανακούφισης 
και διεξόδου για χιλιάδες συνανθρώπους που αδυ-
νατούν να καλύψουν τις διατροφικές τους ανάγκες οι 
πρωτοβουλίες να καλυφθούν οι ανάγκες με προϊόντα 
που προσφέρουν απευθείας οι παραγωγοί, αλλά και οι 
πολίτες που συμμετέχουν, είναι το πρώτο δείγμα αλλη-
λεγγύης σε μια κοινωνία που μαστίζεται από την κρίση.

Έτσι η δράση της πρωτοβουλίας για διανομή προ-
ϊόντων Χωρίς Μεσάζοντες είναι και δεν θα είναι μια 
ακόμη λαϊκή αγορά σε κάθε πόλη αλλά μια συνάντηση 
παραγωγών – πολιτών / καταναλωτών και αναπτύσσε-
ται στη βάση μιας διαφορετικής λογικής, της αλληλέγ-
γυας κοινωνικής οικονομίας και του δίκαιου κέρδους. 

Χιλιάδες παραγωγοί με αυτό τον τρόπο έχουν δια-
τηρήσει τις καλλιέργειες, τα εργαστήρια, τις εργασί-
ες τους, βρίσκοντας διέξοδο για διάθεση των προϊό-
ντων τους.

Το κίνημα Χωρίς Μεσάζοντες ανταποκρίνεται στις 
πραγματικές κοινωνικές ανάγκες όλων και όχι στο κυνή-
γι του κέρδους για λίγους. Η επιτυχία του, η υποστή-
ριξη και αποδοχή που έχει βρει, αποτελούν μία έμπρα-
κτη αντίσταση.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ 2:  Νομικό πρόσωπο: Αρκεί το κούτε-
λο ή χρειαζόμαστε και νομική υπόσταση;

Χρειαζόμαστε ως δομές κοινωνικής αλληλεγγύης 
νομική μορφή και για ποιους λόγους; Σε ποιες δρά-
σεις δυσκολευόμαστε, ποιες είναι αυτές, ποια τα θετι-
κά τους αλλά και τ’ αρνητικά τους;    

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ 3: Παιδεία: Κοινωνικά φροντιστήρια / 
αλληλέγγυα εκπαιδευτήρια

Παρεμβαίνουμε στην (ουσιαστικά) ταξική ανισό-
τητα πρόσβασης στην εκπαίδευση. Εντάσσουμε μέσω 
της γλώσσας μετανάστες κάθε ηλικίας. Ανοιγόμαστε 
και σε άλλα πρωτόγνωρα πεδία (γενικών γνώσεων, 
ειδικεύσεων, πολιτισμού), μια και το δίλημμα «παιδεία 
ή εκπαίδευση» βρίσκεται πάντα παρόν;

16.00-20.00
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ 1:Πάνω απ’ όλα αμοιβαιότητα!

Οι δεξιότητες και οι γνώσεις όλων μας αποτελούν 
πολύτιμους πόρους. Η ενεργοποίηση και η συμμετοχή 
των οικογενειών μας είναι ένα θέμα που συνεχώς μας 
απασχολεί. Η μέγιστη ενεργοποίηση μπορεί να φτάσει 
στο 30%. Με το υπόλοιπο 70% τι γίνεται; Πώς όλο 
αυτό το μεγάλο δυναμικό καταγράφεται, αναδεικνύ-
εται και συμμετέχει;  

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ 2: Επικοινωνία: Πολλαπλασιάζοντας 
το αποτέλεσμα

Δρούμε, κινητοποιούμαστε, οργανώνουμε καμπά-
νιες, συζητήσεις  κι εκδηλώσεις. Πώς τις επικοινωνού-
με; Πρακτικό εργαστήριο επικοινωνίας, διαδικτυακής 
οργάνωσης και αλληλοϋποστήριξης για να πολλαπλα-
σιάσουμε το αποτέλεσμα.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ 3: Κοινωνική & αλληλέγγυα  οικονο-
μία: Για τη δημιουργία ενός μόνιμου χώρου συνάντη-
σης και διαλόγου

Ο πλούτος θεωρίας, πρακτικών και μεθοδολογίας 
που έχει ανθίσει τα τελευταία χρόνια «φωνάζει» πως 
υπάρχει κι άλλος δρόμος για να οργανωθεί η οικονομία, 
η εργασία, ο ελεύθερος χώρος και χρόνος. Μπορούν 
αυτές οι πρακτικές να παίξουν πρωταγωνιστικό ρόλο 
στους ενδιαφέροντες καιρούς που ζούμε; Οπωσδήποτε 
λέμε εμείς... Και δεν είναι μόνο εφικτό είναι αναγκαίο!

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ 4:  Εργασία: Η αλληλεγγύη συστατικό 
στοιχείο των εργατικών χώρων

Μπαίνουμε σε βαθιά νερά! Στην ουσία και την απαρχή 
της συνδικαλιστικής πρακτικής. Βιώνοντας την απαξίω-
ση του συνδικαλισμού, πώς θα μπορούσαμε να συνει-
σφέρουμε στην επανανοηματοδότησή του; Ποιοι είναι 
οι τρόποι, οι μέθοδοι προσέγγισης και τα εργαλεία;

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ 1: Εξοικονομώντας πόρους
Τα τρόφιμα και τα φάρμακα συγκεντρώνονται πια 

με αρκετή δυσκολία, γεγονός που όλοι/όλες το αντι-
μετωπίζουμε στις δράσεις μας. Είναι στ’ αλήθεια τόσο 
σπάνια ή μήπως πρέπει να αρχίσουμε να κοιτάμε κι 
αλλού;  Με ποιους τρόπους και ποιες συνέργειες θα 
αναζητήσουμε τον πλούτο της χώρας;

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ 2: Στέγη: «Ένα κεραμίδι πάνω από το 
κεφάλι μας»

Σπίτια, καταστήματα και αγροτεμάχια συνεχίζουν 
να εκπλειστηριάζονται. Οι εξώσεις ενοικιαστών αυξά-
νονται και μαζί τους η ανασφάλεια. Ταυτόχρονα γύρω 

μας είναι υπαρκτό ένα μεγάλο κτιριακό απόθεμα σε 
αχρησία. Το διεκδικούμε; Με ποιους τρόπους και για 
ποιες χρήσεις; Πώς αντιδρούμε απέναντι σ’ αυτή την 
πραγματικότητα;

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ 3:  ΚΙΦΑ: «Την υγειά μας να ‘χουμε!»
Νέα κατάσταση, νέα καθήκοντα! Πώς τα κοινωνι-

κά ιατρεία και φαρμακεία αλληλεγγύης μπορούν να 
διευρύνουν τους τρόπους και τα πεδία παρέμβασης; 
Αναζητούμε τα εργαλεία μεγαλύτερου συντονισμού 
και προσεγγίζουμε νέες θεματικές.

Στο τέλος της συνδιάσκεψης και αφού δόθη-
κε χρόνος σε όλους τους συµµετέχοντες να µιλή-
σουν και να τοποθετηθούν έγινε µια σύνοψη και 
σύνθεση όλων των συµπερασµάτων από τα εργα-
στήρια για να διαµορφωθεί τελικά ένα συγκρο-
τηµένο πλαίσιο δράσης µε µεγαλύτερη αποτε-
λεσµατικότητα αλλά και αυτονοµία του χώρου.

Το Πανελλήνιο Παρατηρητήριο βρέθηκε εκεί 
και αφού χαιρέτησε αυτή την τόσο σηµαντική 
συνδιάσκεψη επεσήµανε, την σηµασία της γενι-
κότερα για την ανάπτυξη της Κοινωνικής – αλλη-
λέγγυας Οικονοµίας στην Ελλάδα µε βάση ένα 
Κίνηµα που ξεκινάει από τα κάτω – µε εθελο-
ντισµό απέναντι σε µια ελίτ κρατικοδίαιτων και 
διαπλεκόµενων φορέων, που παρουσιάζουν ένα 
ψευδεπίγραφο µόρφωµα Κοινωνικής Οικονοµί-
ας χωρίς κοινωνικό αντίκρισµα.

Επεσήµανε επίσης τους πόρους που χάνονται 
από την αδιαφάνεια της διαχείρισης των κοινο-
τικών πόρων από την κρατική γραφειοκρατία, 
την εκτροπή τους προς άλλους σκοπούς και την 
σηµασία διαµόρφωσης ενός συλλογικού υποκει-
µένου από τις ίδιες τις οργανώσεις της κοινωνί-
ας πολιτών και συλλογικότητες αλληλεγγύης, 
για να αξιοποιούνται αποτελεσµατικά και δίκαια 
οι πόροι του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου.

Και βέβαια είναι πολύ σηµαντικό ότι το µήνυ-
µα αυτό το αντιλαµβάνεται η σηµερινή Κυβέρ-
νηση, περιµένοντας σύντοµα να υιοθετήσει στη 
πράξη παρόµοιες πρακτικές για την αντιµετώπι-
ση της ανθρωπιστικής κρίσης.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΕ-
ΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ 13-5-2015
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Κατόπιν δημοσιευμάτων του Περιοδικού «Επί-
καιρα» το γραφείο του αρμόδιου για την Κατα-
πολέμηση της Διαφθοράς Υπουργού Επικρα-
τείας, Παναγιώτη Νικολούδη, έδωσε εντολή 
έρευνας της υπόθεσης, για αυτούς που μπορεί 

να μην είναι και τόσο... δικαιούχοι σε προγράμματα κοι-
νωνικής οικονομίας και καταπολέμησης της ανεργίας. 

Σε αυτό είχε δοθεί έμφαση στην περίπτωση της 
Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοί-
κησης (ΕΕΤΑΑ), η οποία έχει επιλεγεί ως συντονιστής 
εταίρος για τον Περιφερειακό Μηχανισμό Κοινωνικής 
Οικονομίας Αττικής, μολονότι το συγκεκριμένο πρό-
γραμμα απευθύνεται σε κοινωνικές επιχειρήσεις και η 
ίδια αυτοπαρουσιάζεται άλλοτε ως δημόσια κι άλλο-
τε ως ιδιωτική εταιρεία.

Δίκτυα και φορείς της Κοινωνικής Οικονομίας έστει-
λαν επιστολή στον κ. Νικολούδη με θέμα την «υφαρπα-
γή πόρων από κύκλωμα διαπλοκής στα προγράμματα 
ΕΣΠΑ του υπουργείου Εργασίας, που καθιστά ανα-
γκαία την απόδοση νομικών ευθυνών και τον έλεγχο 
του “πόθεν έσχες”». Σε αυτή γίνεται ονομαστική ανα-
φορά σε πρόσφατα δημοσιεύματα των «Επικαίρων», 
στα οποία έχει τεκμηριωθεί παραβίαση των Κοινοτικών 
Οδηγιών για τη χρηματοδότηση Προγραμμάτων Κοι-
νωνικής Οικονομίας που απορροφούν δημόσιες επι-
χειρήσεις, κατά παρέκκλιση της κοινοτικής νομοθεσίας 
και σε βάρος των κοινωνικών επιχειρήσεων.

ΜΕΤΟΧΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΦΟΡΕΙΣ 
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Η ΕΕΤΑΑ ΑΕ ιδρύθηκε το 1985, λειτουργεί με τη 
μορφή της ανώνυμης εταιρείας και διέπεται από τις 
διατάξεις του Ν. 2190/20 και του ιδρυτικού της νόμου. 
Διοικείται από 11μελές αιρετό Διοικητικό Συμβούλιο κι 
έχει μετόχους τους φορείς της Αυτοδιοίκησης (ο βασι-
κός μέτοχος είναι η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας 
– ΚΕΔΕ), το Ελληνικό Δημόσιο (υπουργείο  Εσωτερι-
κών) και φορείς του κοινωνικού τομέα. Η ΕΕΤΑΑ έχει 
σκοπό την παροχή επιστημονικής και τεχνικής υποστή-
ριξης σε φορείς της Αυτοδιοίκησης, καθώς και σε αντί-
στοιχους του Δημοσίου και του κοινωνικού τομέα. Επι-
πλέον, όπως περιγράφεται στην ιστοσελίδα της (www.
eetaa.gr), και για την επίτευξη του σκοπού της συμ-
μετέχει σε μεγάλο αριθμό δικτύων και συνεργασιών.

Τα «Επίκαιρα» επίσης είχαν δημοσιεύσει την επιστο-
λή της Εθελοντικής Περιβαλλοντικής Ομάδας Αλμυ-
ρού Μαγνησίας «Εν Δράσει» προς τον πρωθυπουργό, 

Αλέξη Τσίπρα, με ημερομηνία 5 Μαρτίου, σχετικώς 
με την κατασπατάληση των ευρωπαϊκών κοινωνικών 
πόρων. Στην απάντηση, με ημερομηνία 17 Μαρτίου, 
γνωστοποιείται ότι διαβιβάστηκε στην αρμόδια Γενι-
κή Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και Εθνικού 
Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) του υπουρ-
γείου Οικονομίας.

Αναφορικά σε σχέση με την Ε.Ε.Τ.Α.Α πρόκειται 
ουσιαστικά για μια δημόσια επιχείρηση που λειτουργεί 
έτσι εν τοις πράγμασοι αφού, στο μετοχικό της κεφά-
λαιο συμμετέχει μόνο το δημόσιο και η Τοπική Αυτο-
διοίκηση, τεκμηριώνεται επίσης και από το γεγονός ότι 
σε πολλές άλλες περιπτώσεις εμφανίζεται να απορρο-
φά προγράμματα που προορίζονται αποκλειστικά για 
δημόσιους φορείς.

Σχετικά με την πρόσκληση είναι προφανές ότι, εξαι-
ρεί τους δημόσιους φορείς από συντονιστές εταίρους, 
γιατί η διαχειριστική αρχή είναι υποχρεωμένη αφ΄ενός 
να εφαρμόζει τις κοινοτικές οδηγίες για τους πόρους 
του Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Ταμείου και αφετέρου 
γιατί θα ήταν εκτός λογικής το δημόσιο να υποκαθι-
στά πλήρως και ακυρώνει το υποκείμενο της Κοινω-
νικής Οικονομίας που είναι οι κοινωνικές επιχειρήσεις.

Φαίνεται όμως, επειδή η παράκαμψη δεν μπορεί 
να γίνει απευθείας,  επιχειρείται να γίνει με πλάγιο και 
απατηλό τρόπο βαφτίζοντας τις δημόσιες Ανώνυμες 
εταιρίες σε Κοινωνικές ή ιδιωτικές επιχειρήσεις. Με 
την παραλλαγή αυτή, οι χρησθέντες κατά παρέκκλιση 
της πρόσκλησης ως συντονιστές εταίροι προκαλούν 
εκτός των άλλων αθέμιτο ανταγωνισμό στους πραγ-
ματικούς δικαιούχους, ασκώντας παράλληλα και την 

ανάλογη πολιτική επιρροή που διαθέτουν ως μεγάλοι 
δημόσιοι οργανισμοί.

«Δεν δύναται να οριστούν συντονιστές ανα-
πτυξιακών συµπράξεων»

Στην προκειμένη περίπτωση, σύμφωνα με την  Πρό-
σκληση, συντονιστής  εταίρος  δεν μπορεί να είναι: α)
τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου  Δικαίου, β) οι Οργα-
νισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού και οι 
κοινωφελείς επιχειρήσεις τους, γ) οι δημόσιοι οργα-
νισμοί και επιχειρήσεις. Όπως αναφέρεται χαρακτηρι-
στικώς στην Πρόσκληση, εταίροι των  αναπτυξιακών  
συμπράξεων   μπορούν να είναι: α) τα Νομικά Πρόσω-
πα Δημοσίου Δικαίου, β) οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτο-
διοίκησης α’ και β’ βαθμού  και οι κοινωφελείς επιχει-
ρήσεις τους, γ) οι δημόσιοι οργανισμοί και επιχειρίσεις, 
δ) οι αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρείες, ε)  τα  Νομι-
κά  Πρόσωπα  Ιδιωτικο Δικαίου κερδοσκοπικού ή μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα και στ) οι συνδικαλιστικές   
οργανώσεις    εργοδοτών κι εργαζομένων. «Οι φορείς 
των περιπτώσεων α, β και γ δεν δύναται να οριστούν 
συντονιστές  εταίροι των αναπτυξιακών συμπράξεων», 
αναγράφεται στην ίδια Πρόσκληση...

Από τα παραπάνω  γίνεται προφανές  ότι  η  Πρό-
σκληση  εξαιρεί  τους δημόσιους  φορείς  από  συντο-
νιστές εταίρους,   γιατί η διαχειριστική  Αρχή είναι 
υποχρεωμένη αφενός  να εφαρμόζει τις Κοινοτικές 
Οδηγίες για τους πόρους  του Ευρωπαϊκού  Κοινωνι-
κού Ταμείου  και  αφετέρου   τη...  λογική, καθώς σε 
μια τέτοια περίπτωση το Δημόσιο υποκαθιστά πλήρως 
και ακυρώνει το υποκείμενο της κοινωνικής οικονομί-
ας που είναι οι κοινωνικές επιχειρήσεις. Όπως  αναφέ-

Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΑΑ
ΑΛΛΟΤΕ ΩΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΙ ΑΛΛΟΤΕ ΩΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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ρουν χαρακτηριστικώς άνθρωποι που γνωρίζουν  πρό-
σωπα  και καταστάσεις, αυτό που δεν μπορεί να γίνει 
ανοιχτά φαίνεται πως επιχειρείται να πραγματοποιη-
θεί με πλάγιο και απατηλό  τρόπο,  «βαφτίζοντας» τις 
δημόσιες ανώνυμες εταιρείες σε κοινωνικές ή ιδιωτι-
κές επιχειρήσεις για να χρηστούν με παραλλαγή ως 
συντονιστές εταίροι, προκαλώντας, εκτός των άλλων, 
αθέμιτο ανταγωνισμό στους πραγματικούς  δικαιού-
χους, ασκώντας  και την ανάλογη  πολιτική επιρροή 
που διαθέτουν.

Είναι προφανές ότι το πρόσχημα παρερμηνείας προ-
σφέρεται από την ασάφεια του νόμου 4019/11 που 
επιτρέπει στις ιδιωτικές ανώνυμες εταιρείες να έχουν 
την δυνατότητα επιλογής του συντονιστή εταίρου για 
τις ανώνυμες ερτιρείες (Α.Ε). και με αυτό τον τρόπο 
εισχωρούν ως δούρειος ίππος και οι δημόσιες Α.Ε. 

Ένας εκ των συντονιστών του Πανελληνίου Παρα-
τηρητηρίου των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολι-
τών δηλώνει :

Είμαι προϊστάμενος οικονομικών και τεχνικών υπη-
ρεσιών Δήμου και κανείς στο χώρο της Τ.Α δεν θα μπο-
ρούσε να ισχυριστεί σοβαρά πως η ΕΕΤΑΑ είναι ιδιω-
τική επιχείρηση επειδή έχει την νομική μορφή της Α.Ε. 

Ο διαχωρισμός των δημοσίων επιχειρήσεων σε 
ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αφορά μεν το δίκαιο σε ότι αφορά 
την διοίκηση των εταιρειών όχι όμως τον χαρακτήρα 
που ορίζεται από την ιδιοκτησία του δημοσίου. 

Η μεταμφίεση της ΕΕΤΑΑ σε ιδιωτική εταιρεία μπο-
ρεί να περάσει μεν από το Ελληνικό θεσμικό πλαίσιο 
με παρερμηνείες, είναι αδύνατον όμως να περάσει σαν 
τέτοια από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για πόρους 
μάλιστα που κατά το 95% είναι Ευρωπαϊκοί πόροι.

Στην κατηγορία των ΝΠΙΔ ανήκουν πολλές Δημόσι-
ες Υπηρεσίες Κοινής Ωφελείας (όπως η Δ.Ε.Η. ), δηλα-
δή νομικά πρόσωπα που ασκούν δημόσια υπηρεσία, 
αλλά και άλλοι φορείς, όπως η Τράπεζα της Ελλάδος, 
στους οποίους ανατίθεται η άσκηση διοίκησης παράλ-
ληλα με την ιδιωτική τους δραστηριότητα.

Πρόκειται για τα λεγόμενα νομικά πρόσωπα 
μικτής φύσης ή διφυούς χαρακτήρα, στα οποία υπά-
γονται κατά κανόνα νομικά πρόσωπα που ιδρύο-
νται μεν από το Κράτος υπό τη μορφή όμως νομικών 
προσώπων ιδιωτικού δικαίου, η δράση των οποί-
ων συνδέεται με τον  κρατικό παρεμβατισμό, που σε 
καμία περίπτωση δεν συνιστά κοινωνική επιχείρηση. 
Κοινωνική επιχείρηση είναι μόνον εκείνη που τα μέλη 
της και οι μέτοχοι είναι πολίτες και συλλογικές κοι-
νωνικές οντότητες τουλάχιστον κατά 51% και έχει μη 
κερδοσκοπικό χαρακτήρα. 

Κάποιοι εκμεταλλεύονται το «παραθυράκι» του νόμου 
4019/11 προς τις ιδιωτικές ανώνυμες εταιρείες που 
τους δίνει το πρόσχημα αυτό, αλλά το «παραθυράκι» 
δεν μπορεί να μετασχηματίσει μια εταιρεία δημοσίου 
συμφέροντος σε ιδιωτική ή κοινωνική, παρά μόνον εάν 
οι διαχειριστικές Αρχές λειτουργήσουν προσχηματικά  
και θελήσουν  να αποπροσανατολίσουν τις Αρχές του  
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Δεν είναι δύσκολο, 
άλλωστε, να τεκμηριωθεί ο δημόσιος χαρακτήρας της 
ΕΕΤΑΑ, εάν οι αρμόδιες ελεγκτικές Αρχές εξετάσουν, 
πέρα από τη σύνθεση του  εταιρικού  της κεφαλαίου, 
το ιστορικό των έργων που έχει υλοποιήσει μέχρι τώρα, 
αλλά και πρόσφατη  αξιολόγηση  της ΕΔΕΛ. Για όλους 
αυτούς τους λόγους οι φορείς κοινωνικής οικονομί-
ας ζητούν τον έλεγχο της νομιμότητας  των δικαιολο-
γητικών  για την επίμαχη Πρόσκληση, που καθιστούν 
την ΕΕΤΑΑ επιλέξιμο συντονιστή εταίρο.

Το πρόσχημα   όμως  καταρρίπτεται  ολοσχερώς  
από  το  γεγονός  ότι η ΕΕΤΑΑ  έχει απορροφήσει 
προγράμματα εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ  με 
την  ιδιότητα της δημόσιας  και δημοτικής αναπτυξι-
ακής  εταιρείας, που σε διαφορετική  περίπτωση  δεν 

θα μπορούσε  να είναι δικαιούχος από τους όρους 
της Πρόσκλησης. Έτσι τεκμηριώνεται η αντίφαση  να 
παρουσιάζεται  κατά το δοκούν άλλοτε ως δημόσια 
κι άλλοτε ως ιδιωτική εταιρεία, από τη μια διαχει-
ριστική Αρχή στην άλλη, κάτι που σημαίνει είτε στη 
μία είτε στην άλλη περίπτωση καταπάτηση των όρων  
και των περιορισμών  των Προσκλήσεων σε βάρος  
άλλων δικαιούχων. Η είσοδος από το «παραθυράκι» 
σε τέτοιου είδους προγράμματα των αναπτυξιακών 
εταιρειών του Δημοσίου και των ΟΤΑ, χωρίς να είναι 
οι ίδιες κοινωνικές επιχειρήσεις, καταλήγει συνήθως 
σε έμμεση μισθοδοσία αυτών των εταιρειών κι αυτό 
είναι ξεκάθαρα ασύμβατο με την κοινοτική νομοθεσία.

Πέραν από το νομικό ζήτημα που προκύπτει, στο 
ουσιαστικό μέρος της υπόθεσης η κ, Αδάμ σύμβου-
λος της αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας κ. Αντω-
νοπούλου υπερασπίζεται απροκάλυπτα με αυτό τον 
τρόπο τον σχεδιασμό της προηγούμενης Κυβέρνησης 
ο οποίος διευκόλυνε την διαπλοκή και την λεηλασία 
των πόρων που είχαν προορισμό την κοινωνική οικο-
νομία από δημόσιες επιχειρήσεις και αναπτυξιακές 
εταιρείες, που καμιά σχέση δεν έχουν με το χώρο των 
κοινωνικών επιχειρήσεων.

Κι αυτό δεν αποτελεί μόνον παρερμηνεία αλλά στά-
ση που υπονομεύει τον γενικότερο σχεδιασμό της νέας 
Κυβέρνησης για την πραγματική κοινωνική οικονομία. 
Αποτελεί επίσης δημόσια ύβρη η δήλωσή της που μας 
μεταφέρθηκε ότι «εμείς δεν θα ρωτήσουμε την ΕΕ τι 
είναι και τι δεν είναι δημόσιο» και επομένως ποιοι είναι 
οι δικαιούχοι , ξεχνώντας βέβαια ότι το συγκεκριμένο 
πρόγραμμα χρηματοδοτείται κατά 95% από το Ευρω-
παϊκό κοινωνικό Ταμείο.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ  
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ

Από τα 500 εκατ. που είχαν σχεδιαστεί από το ΕΠΑ-
ΝΑΔ το 2011 για να πάνε στην ανάπτυξη της κοινωνι-
κής οικονομίας και στους κοινωνικούς συνεταιρισμούς 
η κατάληξη είναι ότι δεν έχει πάει ακόμη στους πραγ-
ματικούς δικαιούχους ούτε ένα ευρώ στις κοινωνικές 
επιχειρήσεις. Σε εκείνους δηλαδή που παράγουν προ-
ϊόντα και υπηρεσίες κοινωνικού σκοπού και για τους 
οποίους σχεδιάστηκε το πρόγραμμα της κοινωνικής 
οικονομίας από το ΕΠΑΝΑΑΔ.

«Δεν έχουµε λάβει χρήµατα από το ΕΣΠΑ λένε 
οι νέοι συνεταιριστές»

«Οι   κοινωνικές  συνεταιριστικές   επιχειρήσεις της 
Αττικής δεν έχουν λάβει χρήματα για την ανάπτυξή 
τους από τα προγράμματα του ΕΣΠΑ. Κανένας οργα-
νισμός  και φορέας  του κράτους δεν έχει ενεργο-
ποιηθεί προς το παρόν για να προάγει τον θεσμό της 
κοινωνικής επιχειρηματικότητας στην πράξη. Τα περι-
φερειακά προγράμματα ΤΟΠΣΑ και ΤΟΠΕΚΟ εδώ και 
λίγα χρόνια επιδιώκουν την επιμόρφωση μελλοντικών 
κοινωνικών επιχειρηματιών και την παρότρυνσή τους 
για ίδρυση Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσε-
ων (Κοιν. Σ. Επ.), παραβλέποντας  το ισχνό οικονομικό 
περιβάλλον και την έλλειψη προσφερόμενου έργου 
για τη δυνητική απασχόληση  αυτών των μελλοντικών 
“επιχειρηματιών”. Επιπλέον, παραβλέπουν  οι αρμόδιοι  
φορείς  την  ανάγκη επιμόρφωσης  αυτών των νέων 
επιχειρηματιών για δημιουργία όχι μόνον επιχειρηματι-
κών δεξιοτήτων, όπως προσπαθούν, αλλά κι επαγγελ-
μάτων που έχουν άμεση ζήτηση και πιθανή μελλοντική 
μόνιμη ή προσωρινή επαγγελματική αποκατάσταση».

Ζητούν και το «πόθεν έσχες» των πρωταγω-

νιστών
Όπως τονίζουν στην επιστολή τους οι φορείς της 

κοινωνικής οικονομίας, όλα αυτά για να συμβούν δεν 
αποδεικνύουν μόνο μια ανεύθυνη και κοινωνικώς άδι-
κη πολιτική, αλλά, παραλλήλως, συστηματική παραβί-
αση της κοινοτικής νομοθεσίας και των Οδηγιών ως 
προς τους στόχους και τους ωφελούμενους αυτών των 
προγραμμάτων, γιατί κάποιοι «μεσάζοντες» πλούτιζαν 
κάνοντας δήθεν προγράμματα και μελέτες για φτω-
χούς και ανέργους.

«Σημαίνει ότι κάποιοι σχεδίαζαν, έλεγχαν και υπέ-
γραφαν με σκοπό να προσπορίσουν παράνομο όφελος 
προς τρίτους και υπάρχουν εταιρείες που απορρόφη-
σαν μέσω αυτής της διαπλοκής δεκάδες κι εκατοντάδες 
εκατομμύρια ευρώ και πλούτισαν με αυτόν τον τρόπο. 
Τα στοιχεία είναι προφανώς διαθέσιμα στο υπουργείο 
Εργασίας σε μια σειρά από σκανδαλώδεις συμβάσεις 
και φωτογραφικές προσκλήσεις προς ημετέρους», υπο-
γραμμίζεται στην ίδια επιστολή, με την οποία οι φορείς 
ζητούν από τον κ. Νικολούδη, «όπως ο νόμος ορίζει», 
τον έλεγχο όλων αυτών των συμβάσεων και προσκλή-
σεων, του πώς κατέληξαν οι πόροι στο κύκλωμα δια-
πλοκής, καθώς και το «πόθεν έσχες» των πρωταγωνι-
στών στην απορρόφηση πόρων, αυτών, δηλαδή, που 
πλούτισαν μέσα από το σύστημα διαπλοκής. Κι όλα 
αυτά για να αποδοθεί επιτέλους δικαιοσύνη.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ 
Προς
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΈΝΤΑΞΗΣ Της 
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

To υπουργείο Εργασίας της Ελλάδας, το οποίο 
διαχειρίζεται τους πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνι-
κού Ταμείου για Προγράμματα απασχόλησης και κοι-
νωνικής οικονομίας έχει διαθέσει μεγάλα ποσά προς 
δημόσιους φορείς οι οποίοι εμφανίζουν νομική προ-
σωπικότητα ιδιωτικού τομέα.

Συγκεκριμένα , αυτό συνέβη σε παλαιότερα προ-
γράμματα Τοπικά Προγράμματα για Ευάλωτες κοινω-
νικές Ομάδας (ΤΟΠΕΚΟ ), ΤΟΠΣΑ αλλά και σε πρό-
σφατη προκήρυξη Πρόσκλησης  4.29190/οικ.4.1856 
..15-10-2014 Κωδ.Π.6 του Υπουργείου Εργασίας 
για την δημιουργία Περιφερειακών Μηχανισμών Στή-
ριξης της Κοινωνικής Οικονομίας.

Αυτό συνέβη ιδιαίτερα με τους επικεφαλής (συντο-
νιστές εταίρους ) των Αναπτυξιακών Συμπράξεων οι 
οποίες τυγχάνουν να είναι Ενδιάμεσοι φορείς διαχεί-
ρισης για άλλα προγράμματα δημόσιου χαρακτήρα. 

Αποτέλεσμα είναι η εκτροπή πόρων που προορίζο-
νται για την κοινωνική οικονομία σε δημόσιους οργα-
νισμούς και επιχειρήσεις.

Έτσι παρουσιάζονται αρκετές αστικές μη κερδο-
σκοπικές εταιρείες ή και ανώνυμες εταιρείες με μονα-
δικούς μετόχους φορείς του δημοσίου καιτων ΟΤΑ να 
καρπούνται τους πόρους που απευθύνονται στις κοι-
νωνικές επιχειρήσεις και τους συνεταιρισμούς.

  Η παρέκκλιση γίνεται με το πρόσχημα ότι οι εταιρείες 
αυτές, ενώ εν τοις πράγμασι (defacto) είναι του δημο-
σίου, έχουν νομική προσωπικότητα ιδιωτικού δικαίου.

Επιπλέον ο όρος του ΕΚΤ ότι τουλάχιστον του 
20% της κατανοµής των πόρων του Ταµείου θα 
διατίθεται στην κοινωνική ένταξη καταπατείται 
από την Ελληνική πλευρά.

Με αυτά δεδομένα και τα παραπάνω στοιχεία, ζητάμε 
από την αρμόδια επιτροπή της Γενικής Δ/σης Απασχό-
λησης Κοινωνικών Υποθέσεων και Κοινωνικής Έντα-
ξης να μας απαντήσει εάν έχει ενημερωθεί για αυτή 
την παρέκκλιση από την Ειδική Υπηρεσία Κοινωνικής 
Ένταξης και Κοινωνικής Οικονομίας του ελληνικού Υπ. 
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ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ
 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΥΡΙΖΑ

Σύμφωνα με το Κυβερνητικό πρόγραμμα του 
Σύριζα έχουν ξεκινήσει και δρομολογούνται 
Θεσμικές Αλλαγές για το ζήτημα της κοινωνι-
κής οικονομίας.

Για πρώτη φορά στη χώρα μας υπάρχει ένας 
συνολικός σχεδιασμός που πολύ σύντομα θα τεθεί σε 
δημόσιο διάλογο με αποκορύφωμα ένα συνέδριο για 
την κοινωνική οικονομία όπως μαθαίνουμε από έγκυ-
ρες κυβερνητικές πηγές.

Το κείμενο που ακολουθεί είναι από τις προτάσεις 
διαλόγου που έχουν τεθεί. Στόχος του κειμένου είναι να 
ορίσει την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (ΚΑΟ), 
να καταγράψει την υπάρχουσα κατάσταση και να δώσει 
πολιτικές κατευθύνσεις, στη βάση των οποίων θα στη-
ριχθούν και θα αναπτυχθούν ο κοινωνικός τομέας και 
ο αλληλέγγυος τομέας, στο πλαίσιο της οικονομικής 
δραστηριότητας από την Κυβέρνηση της Αριστεράς.

Τα βασικά σημεία που αναφέρονται στο σχεδια-
σμό είναι:

α. Απαιτείται ενιαίο, απλοποιημένο θεσμικό πλαίσιο 
για τους συνεταιρισμούς, με ενσωμάτωση προτάσεων 
και συστάσεων των διεθνών οργανισμών. Προτείνεται 
η δημιουργία ενός ενιαίου νόμου για τη σύσταση συνε-
ταιρισμών, που θα εξειδικεύει, ανάλογα με το αντικεί-
μενο του συνεταιρισμού τις λεπτομέρειες. Συγκεκρι-

μένα, απαιτείται νέος νόμος που θα συγχωνεύσει τους 
νόμους 1667/1986 και 4019/2011 (και θα ενσωμα-
τώσει τις επιμέρους ρυθμίσεις άλλων νόμων), καθώς 
οι δύο νόμοι προτείνουν διαφορετικές μορφές που 
όμως καλύπτουν την ίδια ανάγκη, αλλά και προσαρ-
μογή συγκεκριμένων διατάξεων ώστε να εξυπηρετούν 
τις ανάγκες των συνεταιρισμών σε όλα τα στάδια της 
δημιουργίας τους. 

β. Βελτίωση και απλοποίηση του φορολογικού πλαι-
σίου, ώστε να ευθυγραμμίζεται η νομική μορφή με τη 
φορολογική αντιμετώπιση των συνεταιρισμών. Φορο-
λογικά κίνητρα για την προώθηση της συνεταιριστικής 
μορφής επιχειρηματικότητας. Διευκολύνσεις και ειδι-
κές ρυθμίσεις για τη συμμετοχή σε δημόσιους διαγω-
νισμούς, και την ανάληψη προμηθειών και έργων του 
δημοσίου ειδικά από τις δομές κοινωνικής και αλλη-
λέγγυας οικονομίας.

γ. Συγκέντρωση αρμοδιοτήτων έτσι ώστε να υπάρ-
χει συγκεντρωτική καταγραφή και ενιαίος σχεδιασμός 
για την κοινωνική οικονομία. Προτείνεται η δημιουρ-
γία Γραμματείας Κοινωνικής Οικονομίας στο Υπουρ-
γείο Οικονομικών ή Ανάπτυξης, και η μεταφορά των 
αρμοδιοτήτων από το Υπουργείο Εργασίας, καθώς η 
κοινωνική οικονομία αποτελεί κεντρικό πυλώνα οικο-
νομικής πολιτικής και ανάπτυξης και όχι αποκλειστι-

κά εργαλείο για την καταπολέμηση της ανεργίας. Για 
τους Αγροτικούς συνεταιρισμούς, προτείνεται η παρα-
μονή στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, σε στενή 
συνεργασία με τη Γραμματεία σε επίπεδο στρατηγι-
κού σχεδιασμού και υλοποίησης. Σύσταση ελεγκτικού 
μηχανισμού για τη διασφάλιση της ορθής λειτουργίας 
των συνεταιρισμών και αποφυγή δημιουργίας «ψευ-
δοσυνεταιρισμών».

δ. Δημιουργία υποστηρικτικών δομών (αρχικά σε 
κεντρικό και μεσοπρόθεσμα σε περιφερειακό επίπε-
δο), που θα στηρίζουν τους συνεταιρισμούς σε όλα τα 
στάδια λειτουργίας. Κατά κανόνα, ο ρόλος αυτός επι-
τελείται από τους δευτεροβάθμιους συνεταιρισμούς, ή 
ακόμα και από τα εργατικά σωματεία σε κάποιες περι-
πτώσεις. Ελλείψει ισχυρού συνεταιριστικού κινήματος 
στην Ελλάδα, η κρατική υποστήριξη κρίνεται απαραί-
τητη στο αρχικό στάδιο. Εξετάζεται η συνεργασία με 
φορείς που θα μπορούσαν – και θα ενδιαφέρονταν – 
να αναλάβουν παρόμοιο ρόλο.

ε. Άμεση παρέμβαση απαιτείται για τη ρύθμιση των 
ζητημάτων που αφορούν εγκαταλελειμμένες επιχειρή-
σεις ώστε να συνεχίσουν τη λειτουργία τους με ανάλη-
ψη της διαχείρισης από τους εργαζόμενους, μέσω μετα-
τροπής ή εξαγοράς. Σε αυτή την κατεύθυνση χρειάζεται 
και αλλαγή του νομικού πλαισίου (πτωχευτικό δίκαιο). 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΩΣ ΘΕΣΜΟΙ 

ΣΥΛΛΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Θέσεις Πανελλήνιου Παρατηρητηρίου οργανώσεων κοινωνίας Πολιτών

Λαμβάνοντας υπόψη τις προθέσεις της νέας 
Κυβέρνησης να δοθεί βάρος στη κοινωνική 
οικονομία και να πιάσουν τόπο οι διαθέσιμοι 
πόροι επισημαίνει και την ανάγκη για ξεκα-
θάρισμα του υποκειμένου κοινωνικής επιχει-

ρηματικότητας που δεν μπορεί να είναι άλλο από τους 
µη κερδοσκοπικούς φορείς , τους συνεταιρισµούς 
και κοινωφελείς επιχειρήσεις.

Θα πρέπει όμως να δούμε παράλληλα τους υφι-
στάμενους θεσμούς και διαθέσιμους πόρους και πως 

αυτοί χρησιμοποιούνται μέχρι τώρα, για να υπάρξουν 
στη συνέχεια ουσιαστικές εναλλακτικές προτάσεις και 
για να μη «ανακυκλωθεί» το ίδιο πελατειακό σύστημα 
που εκτρέπει αυτούς τους πόρους προς άλλους σκοπούς.

Η διαφορά µε την προηγούµενη Κυβέρνηση,( 
καθώς οι πόροι είναι κυρίως ίδιοι και κοινοτικοί) δεν 
μπορεί να  είναι τόσο σε σχέση με το αντικείμενο δρα-
στηριότητας και τους τομείς της ΚΑΟ, όσο με τοσυλ-
λογικό υποκείµενο που είναι σχετικό  να διαχειρι-
στεί αυτούς τους πόρους. Τους φορείς δηλαδή που θα 

κάνουν διάχυση και αξιοποίηση των πόρων προς όφε-
λος της κοινωνίας.

Τα υποκείµενο της κοινωνικής επιχειρηµατι-
κότητας είναι αυτό που προσδιορίζει την κοινωνική 
οικονομία και όχι οι γενικότεροι σκοποί. Είναι παρά-
λογο να αναμένει κανείς από ιδιωτικές επιχειρήσεις να 
παίξουν το ρόλο της κοινωνικής οικονομίας.

Οι αγαθές προθέσεις και οι διαθέσιμοι πόροι μέχρι 
στιγμή σε πολλές περιπτώσεις έχουν χρησιμοποιηθεί 
ως πρόσχημα για ένα ψευδεπίγραφο φαινόμενο κοι-
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νωνικής οικονομίας που επωφελούνται οι επιτήδειοι 
και όχι η κοινωνία

Η υλοποίηση του σχεδίου ΚΑΟ σε ότι αφορά τους 
κοινωνικούς σκοπούς και τα μέσα που έχουν τεθεί 
απαιτεί όπως είναι προφανές συλλογική συγκρότη-
ση σε δευτεροβάθμιο και τριτοβάθμιο επίπεδο, για να 
υπάρχει αφενός συλλογική έκφραση προς τους άλλους 
θεσμούς της πολιτείας, αλλά και για να λειτουργήσει 
ως συλλογικός νους της κοινωνικής οικονομίας.

Αυτή η δευτεροβάθμια συγκρότηση μπορεί να γίνει 
μέσα από τους Περιφερειακούς Θεσμούς κοινωνικής 
οικονομίας που από ενώσεις –συμπράξεις θα προκύ-
ψουν μέσα από συλλογικές δημοκρατικές διαδικασίες.

Μέχρι σήμερα ο χώρος αυτός είναι κατακερματι-
σμένος εξ αιτίας και του γεγονότος ότι οι πόροι κατευ-
θύνονται μέσα από τις προσκλήσεις των υπουργείων 
σε ευκαιριακές συμπράξεις και όχι ενώσεις θεσμικού 
χαρακτήρα.

Για παράδειγμα η πρόσκληση για τους «περιφερει-
ακούς Μηχανισμούς οικονομίαςκοινωνικής» που βρί-
σκεται σε εξέλιξη αυτή την περίοδο ευνοεί τις συμπρά-
ξεις με αλλότριους φορείς από την κοινωνική οικονομία 
όπως, αναπτυξιακές εταιρίες των Δήμων και περιφε-
ρειών, ιδιωτικές κερδοσκοπικές εταιρείες και συνδικα-
λιστικές οργανώσεις εργοδοτών και στην πράξη εξο-
στρακίζει και περιθωριοποιεί τις αυθεντικές Κοινωνικές 
επιχειρήσεις και κοινωνικούς συνεταιρισμούς.

Δεν τις αποκλείει τυπικά βέβαια από το να συμμε-
τέχουν στις συμπράξεις αλλά με τα κριτήρια μεγέθους 
που μπαίνουν, δημιουργείται αθέμιτος ανταγωνισμός.

Έτσι για παράδειγμα στις 24 προτάσεις που κατα-
τέθηκαν για όλες τις Περιφέρειες της χώρας στις 20 
από αυτές συντονιστές εταίροι είναι αναπτυξιακές εται-
ρείες των Δήμων για να απορροφήσουν και την μερί-
δα του λέοντος από τους πόρους.

Οι Περιφερειακοί θεσμοί κοινωνικής οικονομίας, 
ως ενώσεις κοινωνικών επιχειρήσεων και Συνεταιρι-
σμών σε κάθε Περιφέρεια, όχι μόνο μπορούν να βάλουν 
ένα τέλος στην κατασπατάληση των κοινοτικών πόρων 
προς αλλότριους σκοπούς αλλά να αξιοποιήσουν και 
για πρώτη φορά στην χώρα μας το κοινωνικό κεφά-
λαιο της αλληλεγγύης και του εθελοντισμού, όπως 
γίνεται σε κάθε πολιτισμένη χώρα.

Οι Περιφερειακοί θεσμοί κοινωνικής οικονομίας 
είναι το εργαλείο επίσης για κοινωνικό δημοκρατικό 
έλεγχο και την καταπολέμηση της διαφθοράς σε σχέ-
ση με τα κοινοτικά προγράμματα αφού, θα κάνουν 
εφικτό το στόχο για δημόσια διαβούλευση, διαφάνεια 
και διάχυση των πόρων προς τα χαμηλότερα στρώμα-
τα της κοινωνίας που αντιμετωπίζουν το φάσμα της 
φτώχειας και ανεργίας.

Αντί λοιπόν για «περιφερειακούς Μηχανισμούς κοι-
νωνικής οικονομίας» που εκφράζουν την λογική της 
συντεχνίας απορρόφησης Προγραμμάτων της χώρας 
προς αλλότριους σκοπούς, αλλάζοντας μόνο μια 
λέξη για να μπορούμε να τους πούμε Περιφερειακούς 
θεσμούς κοινωνικής οικονομίας. Για να αλλάξουμε και 
όλη τη λογική και φιλοσοφία του προγράμματος που 
πρέπει να απευθύνεται στους πολλούς που βρίσκονται 
σε ανέχεια και όχι στους λίγους που θέλουν να πλου-
τίσουν μέσω των προγραμμάτων αυτών.

Τι θα μπορούσε όμως να γίνει εναλλακτικά όπως 
το περιγράψαμε στην αρχή: Περιφερειακοί θεσμοί κοι-
νωνικής οικονομίας οι οποίοι θα συγκροτούνται από 
τις ενώσεις των κοινωνικών επιχειρήσεων και κοινωνι-
κών συνεταιρισμών όπως γίνεται σε κάθε άλλη Ευρω-
παϊκή χώρα που λειτουργούν οι δημοκρατικοί θεσμοί 
και το κράτος δικαίου.

Θεσμοί που θα κάνουν εφικτό το στόχο για δημό-
σια διαβούλευση, διαφάνεια και διάχυση των πόρων 
προς τα χαμηλότερα στρώματα της κοινωνίας που 

αντιμετωπίζουν το φάσμα της φτώχειας και ανεργίας
Δημιουργώντας ένα οριζόντιο επικοινωνιακό μηχα-

νισμό και δικτύωση διάχυσης γνώσης, ενημέρωσης και 
σημασίας της Κ.Ο

Δημιουργώντας βάση ζωντανής ανοιχτής επικοινω-
νίας σε κάθε περιφέρεια με κοινωνικά πολιτικά καφε-
νεία – εντευκτήρια διαρκούς επιμόρφωσης για την κοι-
νωνική οικονομία.

Αξιοποιώντας ανενεργούς πόρους της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, της εκκλησίας κ.α. οργανισμών (κτίρια, 
αγροκτήματα για θερμοκοιτίδες κοινωνικών συνεται-
ρισμών και κοινωνικών αγροκτημάτων, θέματα για τα 
οποία έχουμε κατά καιρούς δημοσιεύσει σχετικά άρθρα).

Σε αυτό πλαίσιο θα προτείνουμε τρία ενδεικτικά 
προγράμματα ενίσχυσης της αυθεντικής κοινωνικής 
οικονομίας.

Ένα πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας για την 
αντιµετώπιση της φτώχειας και της ανθρωπιστι-
κής κρίσης  με στόχο την αντιστροφή της κατανομής 
των διαθέσιμων πόρων από τους διαμεσολαβητές, προς 
την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών και προς την 
δημιουργία θέσεων εργασίας με προοπτική την κοινω-
νική επιχειρηματικότητα.  .

Ένα πρόγραμμα για τις κοινωνικές επιχειρήσεις 
και κοινωνικούς συνεταιρισµούς που για πρώτη 
φορά θα ενισχύσει το εργατικό κόστος κοινωνικών 
συνεταιρισμών για λειτουργία τους.

Ένα πρόγραμμα για την δια βίου µάθηση και 
κατάρτιση που θα συνδέει άμεσα τους ωφελούμε-
νους με την παραγωγική διαδικασία και την προσφο-
ρά υπηρεσιών σε προγράμματα για ανέργους που θα 
υποβάλουν από κοινού, ομάδες μέχρι 25 ατόμων, επι-
χειρήσεις με επιμορφωτές για συγκεκριμένο μετρήσι-
μο έργο και παραδοτέα.

ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ  
ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Σκοπός της πρότασης είναι η αντιµετώπιση της 
ανθρωπιστικής κρίσης μέσω της συνεργασίας των εθε-
λοντικών οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών 
στο χώρο της σίτισης, της στέγης,  της υγείας, της 
κοινωνικής γεωργίαςκαι της εκπαίδευσης, µε την 
σύµπραξη των ΟΤΑ α’ βαθµού και των ΝΠΔΔ. 

Απώτερος σκοπός είναι η δηµιουργία  κοινωνικού 
υποκειμένου για την προώθηση της Κοινωνικής Οικο-
νομίας και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας για την 
πολλαπλασιαστικότητα των κοινωνικών ωφελημάτων .

Η ανάδειξη και η προστασία ορεινών περιο-
χών της χώρας με στόχο τον οικοτουρισμό και τον 
βιοτουρισμό. 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
• Οι εθελοντικές οργανώσεις της κοινωνίας των 

πολιτών, σύλλογοι, ΑΜΚΕ, ΚΟΙΝΣΕΠ.
• Συμπράττοντες φορείς οι ΟΤΑ α’ βαθμού και τα 

ΝΠΔΔ
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ 
• Άμεσα ωφελούμενοι ως 100,000 άτομα κατά 

προτεραιότητα από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. 
• Άμεσα ωφελούμενοι ως 5,000 άτομα που θα 

προσληφθούν.
• Έμμεσα ωφελούμενοι ως 1,000 δικαιούχοι - 

εθελοντικές οργανώσεις (σύλλογοι, ΑΜΚΕ, σωματεία 
εργαζομένων) και οι αντίστοιχοι συμπράττοντες ΟΤΑ 
και ΝΠΔΔ. 

ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

 Η αντιστροφή της κατανομής των διαθέσιμων 
πόρων από τους διαμεσολαβητές, προς την παρα-
γωγή προϊόντων και υπηρεσιών και προς την δημι-
ουργία θέσεων εργασίας με προοπτική την κοινωνι-
κή επιχειρηματικότητα. Με δεδομένη την επιδείνωση 
της ανθρωπιστικής κρίσης στην χώρα, είναι επείγου-
σα ανάγκη για άμεσες εμπροσθοβαρείς δράσεις υπο-
στήριξης του πληθυσμού στις βασικές ανάγκες όπως 
είναι η σίτιση, η στέγη, η υγεία και η εκπαίδευση. Αυτή 
άλλωστε  είναι και η φιλοσοφία προγραμμάτων όπως 
η κοινωφελής εργασία. 

Η κινητοποίηση και η συμμετοχή του εθελοντι-
σμού και του κοινωνικού κεφαλαίου πολλαπλασιάζει 
την αποδοτικότητα των διαθέσιμων πόρων. Ο εθελο-
ντισμός πρόσφερε και  συνεχίζει άλλωστε να προσφέ-
ρει πολλές παρόμοιες δράσεις με πενιχρά οικονομικά 
μέσα. Αυτός άλλωστε είναι ο αποτελεσματικότερος 
τρόπος δημιουργίας του κοινωνικού κεφαλαίου, του 
κοινωνικού υποκειμένου για την ανάπτυξη της κοινω-
νικής επιχειρηματικότητας στη χώρα μας.

Η επιμόρφωση και η πρακτική άσκηση των ωφε-
λουμένων σε κοινωνικές δραστηριότητες που ενδυ-
ναμώνουν τους κοινοτικούς δεσμούς και αυξάνουν 
το κοινωνικό όφελος.

Η ανάπτυξη καλών πρακτικών από τα κάτω και σε 
επίπεδο γειτονιάς και χωριού.

Η βιωσιμότητα των δράσεων και μετά το πέρας 
των χρηματοδοτήσεων, μέσω της ενεργοποίησης των 
ζωντανών κυττάρων της κοινότητας.
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 Η υπάρχουσα κατάσταση
Η πολιτική κατάρτισης όπως αυτή έχει διαμορφω-

θεί τα τελευταία 18 χρόνια έχει δημιουργήσει πολλα-
πλά αδιέξοδα.

Σημαντικοί κοινοτικοί πόροι εξανεμίζονται μέσω του 
λαβυρίνθου της νομιμοποιημένης διαφθοράς που δια-
στρέφει τις έννοιες και το νόημα της δια βίου μάθησης 
για να γίνουν οι πόροι λάφυρο της διαπλοκής οργα-
νωμένων συμφερόντων απορρόφησης

Το ίδιο το μοντέλο που ακολουθήθηκε για την κατάρ-
τιση είναι εξαρχής λάθος. Επειδή η εκπαίδευση στην 
Ελλάδα συνηθίζεται να παρέχεται σε σχολικές αίθου-
σες, με τον ίδιο τρόπο κρίθηκε ότι και η κατάρτιση θα 
γίνεται σε παρόμοιους χώρους. Έτσι δημιουργήθη-
καν «σχολεία ενηλίκων», μακριά από χώρους εργασί-
ας, δηλαδή οι εξειδικευμένοι φορείς όπως τα ΙΕΚ για 
την αρχική επαγγελματική κατάρτιση που ελέγχονται 
από το Υπ. Παιδείας και τα ΚΕΚ για την συνεχιζόμε-
νη επαγγελματική κατάρτιση που ελέγχονται από το 
Υπ. Εργασίας. Η αντιγραφή ενός κακέκτυπου σχολείου 
για ενήλικους επέφερε μηδαμινά αποτελέσματα. Υπάρ-
χει επικάλυψη αρμοδιοτήτων και απουσία στόχευσης. 

Συνέπεια είναι ότι οι πόροι εκτρέπονται από τον 
αντικειμενικό προορισμό τους που είναι η αντιμετώ-
πιση της ανεργίας και οδηγούνται στον πλουτισμό 
κάθε είδους μεσαζόντων. Οι πόροι δεν κατευθύνο-
νται στους ανέργους, ούτε οδηγούν σε αύξηση νέων 
θέσεων εργασίας, αντιθέτως καταλήγουν σε μεσάζο-
ντες και σε πιστοποιημένες υποδομές (αίθουσες, προ-
σωπικό και άλλο διαχειριστικό κόστος) που επιβαρύ-
νουν υπέρμετρα τα προγράμματα. 

Ο έλεγχος από τις διαχειριστικές αρχές είναι από 
ανύπαρκτος ως υποτυπώδης. Αυτό είναι γνωστό σε 
όλους τους εμπλεκομένους με τις αντίστοιχες επιπτώ-
σεις στην ποιότητα της κατάρτισης.

Το ποσά που καταλήγουν στους φορείς κατάρτισης 
είναι δυσανάλογα σε σχέση με όσα καταλήγουν στους 
ανέργους με αναλογία 7/3.

Ένα μεγάλο κομμάτι των κοινοτικών πόρων για 
την Δια βίου μάθηση διατίθεται μέσω του Υπ. Παιδεί-
ας, μέσω της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθηση 
και ελέγχει τα ΙΕΚ, τα σχολεία 2ης ευκαιρίας, την δια 
βίου μάθηση των δήμων, το μητρώο φορέων δια βίου 
μάθηση, την ελληνομάθεια για τους αλλοδαπούς, το 
ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟ-
ΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ, το ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ 
ΜΑΘΗΣΗ, τις σχολές γονέων, τον οργανισμό ΕΟΠΠΕΠ 
που πιστοποιεί ΚΕΚ και εκπαιδευτές.

Σύμφωνα με τον ν. 3879/2010 για την ανάπτυ-
ξη της δια βίου μάθησης, το άρθρο 14 παρ. 2β και 2γ 
προβλέπει ότι οι φορείς άτυπης μάθησης μπορούν να 
είναι επίσης φορείς του κοινωνικού τομέα (ή κοινωνι-
κοί φορείς), που λειτουργούν με τη μορφή σωματεί-
ου, ιδρύματος ή αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας 
ή ένωσης προσώπων και φορείς του ιδιωτικού τομέα 

(ή ιδιωτικοί φορείς), με οποιαδήποτε νομική μορφή. 
Παρά ταύτα η δια βίου μάθηση γίνεται από δημό-

σιους φορείς χωρίς καμία συμμετοχή μέχρι τώρα από 
φορείς της κοινωνικής οικονομίας .

Αυτό έχει ως συνέπεια να μην εξυπηρετούνται οι 
βασικοί σκοποί της δια βίου μάθησης και οι ευρωπα-
ϊκοί κανονισμοί διάθεσης των κοινοτικών πόρων για 
μια σειρά από λόγους.

Οι πόροι που έχουν προορισμό την δια βίου μάθηση 
και μάλιστα με προτεραιότητα τους ανέργους, κατα-
λήγουν συμπλήρωμα της δημόσιας τυπικής εκπαίδευ-
σης και πολλές φορές ως επίδομα των βολεμένων στο 
δημόσιο και δημόσιες επιχειρήσεις.

Και βέβαια δεν υπάρχει καμία σχέση με τις επιταγή 
του νόμου για την δια βίου μάθηση που είναι «η από-
κτηση ή η ανάπτυξη γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανο-
τήτων, οι οποίες συμβάλλουν στη διαμόρφωση μιας 
ολοκληρωμένης προσωπικότητας, στην επαγγελμα-
τική ένταξη και εξέλιξη του ατόμου, στην κοινωνική 
συνοχή, στην ανάπτυξη της ικανότητας ενεργού συμ-
μετοχής στα κοινά και στην κοινωνική, οικονομική και 
πολιτιστική ανάπτυξη».

Η κατάληξη είναι να ωφελούνται οι προνομιού-
χοικαι όχι εκείνοι που κινδυνεύουν να βρεθούν εκτός 
αγοράς εργασίας.

Συµπέρασµα. 
Η κατάρτιση όπως εφαρμόζεται σήμερα είναι προ-

σχηματική, εθίζει όλους τους εμπλεκομένους σε ένα 
καθεστώς συνενοχής στο έγκλημα της κατασπατάλη-
σης των πόρων (φορείς κατάρτισης, επιχειρήσεις πρα-
κτικής, εκπαιδευτές, άνεργοι) και κυρίως δεν δημιουρ-
γεί νέες θέσεις εργασίας. 

Υπάρχει ανάγκη για ενιαία πολιτική επαγγελματικής 
κατάρτισης μέσω διυπουργικού οργάνου που θα περι-
λαμβάνει και την αρχική και την συνεχιζόμενη κατάρτιση.

Υπάρχει ανάγκη για αλλαγή φιλοσοφίας του τρό-
που προκήρυξης των προγραμμάτων με στόχο την 
εξοικονόμηση πόρων από όπου αυτοί μπορεί να εξοι-
κονομηθούν (πχ αίθουσες διδασκαλίας, λειτουργικά 
κόστη φορέων κατάρτισης) και να κατευθυνθούν στην 
επαγγελματική ανάπτυξη των ανέργων, στην παραγω-
γή προϊόντων και υπηρεσιών, δηλαδή στην παραγωγι-
κή ανασυγκρότηση της χώρας.

Η συμμετοχή των ζωντανών δυνάμεων της κοινω-
νικής οικονομίας στην κατάρτιση (πχ σύλλογοι, αστικές 
μη κερδοσκοπικές εταιρείες, ΚΟΙΝΣΕΠ κλπ), είναι ανύ-

παρκτη. Συνέπεια είναι να μην αξιοποιείται το τερά-
στιο κοινωνικό κεφάλαιο του εθελοντισμού της κοινω-
νίας των πολιτών, στην αντιμετώπιση του τεράστιου 
προβλήματος που την αφορά, δηλαδή της ανεργίας.

Δεν μπορεί να υπάρξει αντιμετώπιση της ανεργίας 
χωρίς την ενεργοποίηση της κοινωνίας και των χιλιά-
δων οργανωμένων φορέων της.

Οι προτάσεις µας.
Οι πόροι πρέπει να κατευθυνθούν στους ανέργους, 

όχι για την παρακολούθηση θεωρητικών μαθημάτων, 
αλλά για την κατάρτιση στην παραγωγή προϊόντων 
και υπηρεσιών. 

Το παραδοτέο των προγραμμάτων, αυτό που οφεί-
λεται να μετράται, πρέπει να είναι η παραγωγή και όχι 
οι υπογραφές των ανέργων σε ένα παρουσιολόγιο.

Το βάρος πρέπει να πέσει στην πρακτική άσκηση 
και όχι στην θεωρητική, σε αναλογία π.χ. 5/1. Η κατάρ-
τιση πρέπει να γίνεται μέσα στον χώρο εργασίας και 
όχι σε αίθουσες διδασκαλίας.

Δεν απαιτούνται πιστοποιημένες δομές για τα θεω-
ρητικά μαθήματα, που αυξάνουν αναιτίως το κόστος. 
Τα θεωρητικά μαθήματα μπορούν να γίνονται σε σχο-
λεία ή άλλους χώρους που διαθέτουν οι ΟΤΑ, στην 
περίπτωση που οι επιχειρήσεις δεν έχουν κατάλλη-
λους χώρους.

Δικαιούχοι των προγραμμάτων κατάρτισης πρέπει 
να είναι οι επιχειρήσεις, τα κλαδικά σωματεία εργα-
ζομένων (πχ Εργατικά Κέντρα), αλλά και οι ΚΟΙΝΣΕΠ 
και οι άλλες φορείς κοινωνικής οικονομίας και εθε-
λοντισμού, όπως οι σύλλογοι, οι ΑΜΚΕ, τα ιδρύματα, 
όπως προβλέπεται άλλωστε και από τον ν. 3879/2010. 
Προϋπόθεση ασφαλώς είναι να μπορούν οι φορείς 
αυτοί να σχεδιάσουν οι ίδιοι ένα πρόγραμμα κατάρτι-
σης, να επιλέξουν οι ίδιοι τους ανέργους που θέλουν 
να εκπαιδευτούν (10-20 άτομα), να μπορούν να τους 
εκπαιδεύσουν στον χώρο εργασίας και να έχουν στό-
χο την αύξηση της τοπικής παραγωγής, την ανάπτυξη 
της καινοτομίας και την εισαγωγή νέων τεχνολογιών. 
Συνεπώς οι ειδικότητες πάνω στις οποίες θα εκπαι-
δεύονται οι άνεργοι δεν μπορεί να είναι αρμοδιότητα 
κάποιων γραφείων, αλλά της ζωντανής τοπικής αγο-
ράς εργασίας.

Οι πόροι πρέπει να διαχυθούν σε πολλά μικρά έργα. 
Οι φορείς κατάρτισης δεν μπορούν να είναι κλειστό 
επάγγελμα ολιγάριθμων ειδικών που καρπούνται τερά-
στια ποσά ο καθένας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΑΛΛΑΓΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ-
από την θεωρία στην πράξη
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Αναφορικά με την αντιμετώπηση της ανεργί-
ας και της κοινωνικής οικονομίας υπάρχει 
ανάγκη για αλλαγή φιλοσοφίας του τρόπου 
προκήρυξης των προγραμμάτων με στόχο 
την εξοικονόμηση πόρων από όπου αυτοί 

μπορεί να εξοικονομηθούν (πχ αίθουσες διδασκαλί-
ας, λειτουργικά κόστη φορέων κατάρτισης κ.λ.π) και 
να κατευθυνθούν στην επαγγελματική ανάπτυξη των 
ανέργων, στην παραγωγή προϊόντων και υπηρειών, 
δηλαδή στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας.

Το ζητούμενο θα πρέπει να είναι η διάχυση των 
πόρων στους πολλούς και αυτό δεν μπορεί να 
γίνει με φορείς που εκπροσωπούν μεγάλα οικο-
νομικά συμφέροντα (πχ συνδέσμους και εταιρίες 
βιομηχάνων) η γραφειοκρατικούς οργανισμούς 
του Κράτους αλλά από το πλήθος των εθελοντι-
κών μη κερδοσκοπικών οργανώσεων που μπο-
ρούν να συνεισφέρουν στο παραγόμενο εισόδη-
μα προσθέτοντας στους διαθέσιμους χρηματικούς 
πόρους την κοινωνική φροντίδα και ευθύνη με 
εθελοντική εργασία.

Οι πλούσιοι και οι μεγάλες ιδιωτικές εταιρεί-
ες εάν θέλουν να προσφέρουν φιλανθρωπικό και 
ανθρωπιστικό έργο ας το κάνουν με δικούς τους 
πόρους και μέσω της κοινωνικής εταιρικής ευθύ-
νης και όχι μέσω των οικονομικών λόμπυ που δια-
θέτουν να απορροφούν καταχρηστικά τους κοινο-
τικούς δημόσιους πόρους.

Η Κοινωνική Οικονομία έχει ανάγκη από την 
προσφερόμενη εθελοντική εργασία και κοινωνι-
κή ευθύνη που συνιστούν το κοινωνικό κεφάλαιο 
και όχι από τις κερδοσκοπικές εταιρείες που λει-
τουργούν αρπακτικά για τους κοινοτικούς πόρους.

Το νέο λοιπόν θεσμικό πλαίσιο και τα προγράμ-
ματα που θα προκηρυχθούν θα πρέπει να έχουν 
ως κατεύθυνση τα πολλά μικρά έργα για τους 
πολλούς και όχι τον γιγαντισμό για τους λίγους.

Συμπερασματικά λοιπόν για την εφαρμογή της 
Κοινωνικά Αλληλέγγυας Οικονομίας μέχρι σήμερα:

Η κατάρτιση όπως εφαρμόζεται είναι προσχη-
ματική, εθίζει όλους τους εμπλεκομένους σε ένα 
καθεστώς συνενοχής στο έγκλημα της κατασπα-
τάλησης των πόρων (φορείς κατάρτισης, επιχειρή-
σεις πρακτικής, εκπαιδευτές, ανέργους) και κυρίως 
δεν δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας. 

Υπάρχει ανάγκη για ενιαία πολιτική επαγγελ-
ματικής κατάρτισης μέσω διυπουργικού οργάνου 
που θα περιλαμβάνει και την αρχική και την συνε-
χιζόμενη κατάρτιση.

Η συμμετοχή των ζωντανών δυνάμεων της κοι-
νωνικής οικονομίας στην κατάρτιση (πχ σύλλογοι, 
αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες, ΚΟΙΝΣΕΠ κλπ), 
είναι ανύπαρκτη. Συνέπεια είναι να μην αξιοποιεί-
ται το τεράστιο κοινωνικό κεφάλαιο του εθελοντι-
σμού της κοινωνίας των πολιτών, στην αντιμετώ-
πιση του τεράστιου προβλήματος που την αφορά, 
δηλαδή της ανεργίας.

Δεν μπορεί να υπάρξει αντιμετώπιση της ανερ-
γίας χωρίς την ενεργοποίηση της κοινωνίας και 
των χιλιάδων οργανωμένων φορέων της.

Οι προτάσεις µας.
Οι πόροι πρέπει να κατευθυνθούν στους ανέρ-

γους, όχι για την παρακολούθηση θεωρητικών μαθη-
μάτων, αλλά για την κατάρτιση στην παραγωγή προ-
ϊόντων και υπηρεσιών. 

Το παραδοτέο των προγραμμάτων, αυτό που πρέ-
πει να μετράται, πρέπει να είναι η παραγωγή και όχι 
οι υπογραφές των ανέργων σε ένα παρουσιολόγιο.

Το βάρος πρέπει να πέσει στην πρακτική άσκη-
ση και όχι στην θεωρητική, σε αναλογία π.χ. πέντε 
προς ένα. Η κατάρτιση πρέπει να γίνεται μέσα στον 
χώρο εργασίας και όχι σε αίθουσες διδασκαλίας.

Δεν απαιτούνται πιστοποιημένες δομές για τα 
θεωρητικά μαθήματα, που αυξάνουν αναιτίως το 
κόστος. Τα θεωρητικά μαθήματα μπορούν να γίνο-
νται σε σχολεία ή άλλους χώρους που διαθέτουν οι 
ΟΤΑ, στην περίπτωση που οι επιχειρήσεις δεν έχουν 
κατάλληλους χώρους.

Δικαιούχοι των προγραμμάτων κατάρτισης πρέ-
πει να είναι οι επιχειρήσεις, τα κλαδικά σωματεία 
εργαζομένων (πχ Εργατικά Κέντρα), αλλά και οι 
ΚΟΙΝΣΕΠ και οι άλλοι φορείς κοινωνικής οικονο-
μίας και εθελοντισμού, όπως οι σύλλογοι, οι ΑΜΚΕ, 
τα ιδρύματα, όπως προβλέπεται άλλωστε και από 
τον ν. 3879/2010. Προϋπόθεση ασφαλώς είναι να 
μπορούν οι φορείς αυτοί να σχεδιάσουν οι ίδιοι ένα 
πρόγραμμα κατάρτισης, να επιλέξουν οι ίδιοι τους 
ανέργους που θέλουν να εκπαιδευτούν (10-20 άτο-
μα), να μπορούν να τους εκπαιδεύσουν στον χώρο 
εργασίας και να έχουν στόχο την αύξηση της τοπικής 
παραγωγής, την ανάπτυξη της καινοτομίας και την 
εισαγωγή νέων τεχνολογιών. Συνεπώς οι ειδικότη-
τες πάνω στις οποίες θα εκπαιδεύονται οι άνεργοι 
δεν μπορεί να είναι αρμοδιότητα κάποιων γραφεί-
ων, αλλά της ζωντανής τοπικής αγοράς εργασίας.

Οι πόροι πρέπει να διαχυθούν σε πολλά μικρά 
έργα. Οι φορείς κατάρτισης δεν μπορούν να είναι 

κλειστό επάγγελμα ολιγάριθμων ειδικών που καρ-
πούνται τεράστια ποσά ο καθένας. 

Η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η αξιολόγη-
ση των προγραμμάτων κατάρτισης πρέπει να γίνε-
ται σε δύο επίπεδα. Πρώτο, το διοικητικό που θα 
αναλαμβάνουν οι υπηρεσίες της Περιφέρειας και 
όχι της κεντρικής διοίκησης, που πρέπει να στελε-
χωθούν καταλλήλως. Σημαντικότερος όμως πρέ-
πει να είναι ο κοινωνικός έλεγχος. Αυτό σημαίνει 
διαφάνεια που μπορεί να γίνεται με ανάρτηση της 
όλης διαδικασίας στο διαδίκτυο σε ζωντανό χρόνο 
και δημόσια παρουσίαση των προγραμμάτων πριν 
την έναρξή τους, αλλά και στο τέλος τους.

Πρέπει να εξεταστεί η σύγκλιση της αρχικής 
επαγγελματικής κατάρτισης και της συνεχιζόμε-
νης επαγγελματικής κατάρτισης υπό νέο καθεστώς 
καθώς και οι δύο μορφές κατάρτισης έχουν στόχο 
την ένταξη, επανένταξη, επαγγελματική κινητικό-
τητα και ανέλιξη του ανθρώπινου δυναμικού στην 
αγορά εργασίας, καθώς και την επαγγελματική και 
προσωπική ανάπτυξη

Η Κοινωνία των Πολιτών βεβαίως έχει τις δικές 
της ευθύνες για αυτή την παρωδία που παίζεται εις 
βάρος των Πολιτών, αλλά δεν μπορεί να παραμείνει 
άλλο θεατής σε αυτή τη συνεχιζόμενη παρακμιακή 
λειτουργία κατασπατάλησης  των κοινοτικών πόρων.

Κύριε πρωθυπουργέ δεν ζητάμε να υιοθετήσετε 
τις προτάσεις μας, ζητάμε να μας ακούσετε, ζητάμε 
να ακούσετε τη φωνή της Κοινωνίας των Πολιτών, 
τη φωνή των πολλών ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ και ΕΘΕ-
ΛΟΝΤΩΝ, έχοντας πάντα κατά νου, όπως και εμείς 
βέβαια, τη ρήση του Μπρεχτ: «Αν αγωνιστείς μπο-
ρεί και να χάσεις, εάν δεν αγωνιστείς, είσαι σίγου-
ρα χαμένος». 

Καλή δύναμη στο δύσκολο έργο σας και πορευ-
όμαστε μαζί, για να αλλάξουμε εμείς, αλλάζοντας 
έτσι και τη Κοινωνία.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ
ΚΑΡΑΖΟΥΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Οικονομολόγος,

μέλος του Πανελληνίου Παρατηρητηρίου των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών


