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ΠΡΟΣ τους
Αθήνα 25-10-2018
1) Κύριο Αλέξη Τσίπρα
Αρ. Πρωτ. 9152
Πρωθυπουργό της Ελλάδος
2) Κυρία Έφη Αχτσιόγλου
Υπουργό Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης και Κοιν. Αλληλεγγύης
3) Κυρία Θεανώ Φωτίου
Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοιν.Ασφάλισης και Κοιν.Αλληλεγγύης

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ και κυρίες Υπουργοί,
Το ΠΑ.Κ.Ο.Ε. στα 40 χρόνια συνεχών αγώνων και δράσεων έχει διαπιστώσει ότι πολλά
δρώμενα δυστυχώς δεν πέφτουν στην αντίληψή σας. Έτσι πιστεύουμε, ότι δεν έχουν
πέσει στην αντίληψή σας μια σειρά από δυσάρεστες εξελίξεις, που λαμβάνουν χώρα τα
τελευταία χρόνια στον ούτως ή άλλως πολύ ευαίσθητο – αν όχι πολύπαθο- χώρο της
Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και της κοινωνίας των πολιτών.
Γνωρίζετε, για παράδειγμα, ότι εδώ και έξι ολόκληρα χρόνια, δεν έχει
χρηματοδοτηθεί ούτε μία δράση από το ΕΣΠΑ για φορείς Κοινωνικής και
Αλληλέγγυας Οικονομίας;
Γνωρίζετε, ακόμη, για ποιους λόγους, εδώ και τέσσερα ολόκληρα χρόνια, δεν έχει
δοθεί ούτε ένα ευρώ για την ενίσχυση του χώρου των Κοινωνικών
Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.); Και το ρωτάμε αυτό, διότι, κατά το
χρονικό διάστημα που κυβερνά η συμπολίτευση ΣΥ.ΡΙΖ.Α. – ΑΝ.ΕΛ., έχουν
καταγραφεί δεκάδες σχετικές «βαρύγδουπες» δηλώσεις, έχουν εκδοθεί πολλά
«υποσχετικά»
δελτία
τύπου
και
έχουν
διενεργηθεί
αρκετές
βαρυσήμαντες…ανακοινώσεις περί των ζητημάτων αυτών!
Γνωρίζετε ότι έχει στηθεί… ένας χορός πολλών εκατομμυρίων ευρώ (!) γύρω
από αναθέσεις, συντονισμούς και υλοποιήσεις παρεμβάσεων, με τη μόνη και
σημαντική διαφορά ότι, από τις αναθέσεις αυτές, καμία δεν έχει γίνει προς κάποια
οργάνωση της κοινωνίας πολιτών;
Ή μήπως έχει γίνει, αλλά σε μία, άντε δύο το πολύ οργανώσεις, που ανήκουν
σε… συγγενή σας ιδεολογικό χώρο;
Γνωρίζετε, επιπλέον, ότι το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης ανέθεσε τη διοργάνωση της ετήσιας έκθεσης ΚΑΛΟ
ATHENSEXPO ’18, που θα γίνει στις 7-11/10/2018, σε μία ΜΚΟ με την επωνυμία
IMPACTHUBE και στην ΜΚΟ, «Συνεργατικός Χώρος Κοινωνικής και
Αλληλέγγυας Οικονομίας, η Dock» - που υποστηρίζεται από κάποιον διαχρονικό
σύμβουλο του υπουργείου, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα. Πρόκειται για ΜΚΟ που
ιδρύθηκε στην ουσία το 2016 και εκτοξεύτηκε στο χώρο χάρη σε αυτές τις
αναθέσεις, μια ΜΚΟ από τα σπλάχνα του ΣΥΡΙΖΑ. Κι αν ναι, πως στ’ αλήθεια το
κρίνετε; Γιατί το Υπουργείο Εργασίας κάνει τέτοιες εξόφθαλμες διακρίσεις και δεν
1

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
✓ ΚΕΚΠΑΚΟΕ✓ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΕΛΛΑΣ✓ OIKOEN✓ ΟΙ
ΚΟ-ΓΗ
✓

Νικολάου Φλώρου 8, 115 24 Αθήνα, Tηλ.: 210 8100805, 210 7230505, Fax: 210 8101609
e-mail: pakoe@pakoe.gr, www.pakoe.gr
Members of: United Nations Environment PROGRAM - ECOROPA - IUCN – IFOAM

«βγαίνει μπροστά» κάποιος κρατικός αξιωματούχος, κάποιο κυβερνητικό στέλεχος
–ή και εσείς, προσωπικά- για να το διαψεύσει ή να μας πει υπεύθυνα τι έχει συμβεί,
προκειμένου να διαλυθούν –εν ριπή οφθαλμού- οι όποιες καχυποψίες έχουν
αναδυθεί;
Για ποιους λόγους δεν ακολουθήθηκε το «γράμμα του νόμου», ώστε να αναλάβουν τη
διαχείριση της εκδήλωσης οι ενώσεις, οι ομοσπονδίες και οι δευτεροβάθμιες
οργανώσεις του χώρου της Κοινωνίας των Πολιτών; Προκηρύχθηκε διαγωνισμός
για την ανάθεση της εκδήλωσης;Ποιος εξουσιοδότησε τη συγκεκριμένη Μ.Κ.Ο.,
ποιος «της παραχώρησε τα κλειδιά» της διοργάνωσης της έκθεσης και, τέλος πάντων,
ποιος και με ποια αρμοδιότητα την αναβίβασε εν μία νυκτί σε προνομιούχο αποδέκτη
απευθείας αναθέσεων και, ακόμη χειρότερα, σε… διοργανώτρια αρχή μια τόσο
σημαντικής εκδήλωσης, όπως είναι το συγκεκριμένο ετήσιο συνέδριο;
Με τι…προσόντα και…παραστάσεις ανέλαβε η συγκεκριμένη ΜΚΟ, που είναι
ιδρυμένη μόλις το 2015-16, μια τόσο υπεύθυνη και βαριά αποστολή; Με ποια
εφόδια κλήθηκε να συντονίσει…250(!) πρωτοβάθμια σωματεία, που είναι
εγγεγραμμένα στο Μητρώο Κοινωνικής Αλληλεγγύης; Και, ακόμη, γιατί
παρακάμφθηκαν άλλες ΜΚΟ, που έχουν πολυετή παρουσία στον χώρο και σαφώς
πιο πλούσια και εμπερίστατη δράση;
Γνωρίζετε ότι η συγκεκριμένη ΜΚΟ είχε συντάξει και το mail – πρόσκληση προς
τους υπόλοιπους φορείς, χρησιμοποιώντας παραπλανητικά τον τίτλο και την έδρα
της Ειδικής Γραμματείας ΚΑΛΟ του Υπουργείου Εργασίας.
Γνωρίζετε ότι συγκάλεσαν τη συνάντηση όλων των ΜΚΟ στο χώρο της Ειδικής
Γραμματείας του Υπουργείου, σε ώρα απογευματινή, κατά την οποία η
συγκεκριμένη γραμματεία είναι πάντοτε…κλειστή; Παρεμπιπτόντως, γνωρίζετε
ότι με το «τρικ» αυτό ξεγέλασαν δεκάδες εκπροσώπους των ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. και των
συλλόγων ΚΑΛΟ που έδωσαν το παρόν, εφόσον,όπως ήταν φυσικό, οι δεύτεροι
υπέθεσαν ότι οι συντονιστές ήταν…τεχνοκράτες του Υπουργείου Εργασίας; Πώς
μπορούσαν να φανταστούν ότι απέναντί τους είχαν στελέχη μιας εταιρείας, που από
το 2015-16 που πρωτοεμφανίστηκε, έχει «εκτοξεύσει» απότομα τις μετοχές της,
επιδιώκοντας προφανώς να αναλάβει το μονοπώλιο του χώρου της Κοινωνικής και
Αλληλέγγυας Οικονομίας;
Γνωρίζετε ότι η ίδια ΜΚΟ ευθύνεται και για το φιάσκο που προκλήθηκε πριν λίγο
καιρό, στον τρόπο με τον οποίο στήθηκε η πρόσκληση – διαγωνισμός για την
δημιουργία 89 Κέντρων Στήριξης Κοινωνικής Οικονομίας ανά την επικράτεια; Σας
θυμίζουμε ότι οι διατάξεις της πρόσκλησης ήταν τόσο… φωτογραφικές, που μόνο… οι
μιλημένοι και … οι μυημένοι από… πριν σε αυτήν, ήταν σε θέση να καταθέσουν τα…
απίθανα δικαιολογητικά που ζητούσε! Έτσι, όχι 89 Κέντρα δεν πρόκειται να συσταθούν
(όπως η κυβέρνηση υποσχόταν) αλλά ούτε καν τα μισά, αφού τα χρονικά περιθώρια για
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συμμόρφωση των υποψήφιων Κέντρων προς τους όρους που ετίθεντο ήταν ασφυκτικά
μικρά και περιορισμένα!
Κύριε πρωθυπουργέ,
Για τα παραπάνω, σας ζητάμε άμεσα να παρέμβετε ούτως ώστε να σταματήσει επί
τέλους αυτή η δυσοσμία που βγαίνει από την δυσλειτουργία της Κ.Α.Λ.Ο που με
όνειρα μεγάλα χτίσατε ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και πρωθυπουργος όλων των
Ελλήνων.
Εμείς ως ΠΑ.Κ.Ο.Ε., σας δηλώνουμε ότι θα απέχουμε αφενός από την εκδήλωση
της Κ.Α.Λ.Ο (7-11/11/2018) και αφετέρου θα προσφύγουμε στον Άρειο Πάγο,
ούτως ώστε να καταλογισθούν οι ευθύνες εκεί που χρειάζεται.
Περιμένουμε με αγωνία την αντίδραση σας.

Με εκτίμηση
Για το ΔΣ το ΠΑ.Κ.Ο.Ε

Ο Πρόεδρος

Ο Γενικός Γραμματέας

Παναγιώτης Χριστοδουλάκης
Πανεπιστημιακός

Μύρωνας Φασουλάκης
Αγγειοχειρουργός
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