Ομιλία της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, Θ. Φωτίου, στην Κ.ΑΛ.Ο
ATHENS EXPO΄18 - 08/11/2018

Καλημέρα σε όλες και σε όλους,

Μιλώντας σήμερα στην πρώτη θεματική ενότητα με θέμα «Κ.ΑΛ.Ο. και ένταξη ευάλωτων
ομάδων», επιθυμώ κατ’ αρχήν να ευχαριστήσω από καρδιάς όσες και όσους εργάστηκαν με
πάθος και έμπνευση για την υλοποίηση αυτής της εξαίρετης διοργάνωσης της 2ης Κ.ΑΛ.Ο
ATHENS EXPO ΄18, στο κέντρο της Αθήνας, στη Σοφοκλέους.
Φέραμε την Κ.ΑΛ.Ο. στη καρδιά του οικονομικού και εμπορικού κέντρου της πόλης.
Δύσκολο εγχείρημα με πολλαπλούς συμβολισμούς. Χρειάστηκε η συνεργασία και η χορηγία
της Εθνικής Τράπεζας, του Παν/μίου Αθηνών, όλων των συνεργατών και των υπαλλήλων
της Ειδικής Γραμματείας Κ,ΑΛ.Ο, των συνεργατών του χαρτοφυλακίου της Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, καθώς και των υπηρεσιακών παραγόντων του Υπουργείου Εργασίας. Το
καταφέραμε, σας αξίζουν συγχαρητήρια.
Κυρίως καλωσορίζω τους φορείς Κ.ΑΛ.Ο απ’ όλη την Ελλάδα, που είναι εδώ για 5 ημέρες
και θα δείχνουν με το παράδειγμά τους στους πολίτες της Αθήνας, ότι μπορούν και εκείνοι
να πάρουν το μέλλον στα χέρια τους και να δημιουργήσουν μία κοινωνική επιχείρηση,
χωρίς να περιμένουν να προσληφθούν στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα.
Τώρα, που η χώρα βγαίνει από τα Μνημόνια, είναι η ώρα για μία μεγάλη ώθηση που θα
δώσουμε στον τομέα της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας. Ξέρω ότι όσοι είστε εδώ
και αντέξατε στα δύσκολα χρόνια, θα επιθυμούσατε και ταχύτερη οικονομική και θεσμική
ενίσχυση από το κράτος. Όμως έχουν γίνει πολύ σημαντικά βήματα μέσα σε δύο χρόνια.
•

Μόλις πριν δύο χρόνια ψηφίστηκε ο νόμος 4430/2016.

•

Ακολούθησε η απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών στη σύσταση και τη
λειτουργία της Κ.ΑΛ.Ο.

•

Μητρώο Κ.ΑΛ.Ο 2018.

•

Μεγάλη αύξηση των φορέων Κ.ΑΛ.Ο που είναι σήμερα εγγεγραμμένοι στο μητρώο,
1300 φορείς.

•

Σταθερή αύξηση των θέσεων εργασίας.

•

Εξάπλωση των φορέων σ’ όλους σχεδόν τους κλάδους. Δημιουργείται ένα
εναλλακτικό μοντέλο, που είναι ανταγωνιστικό στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.
Για εμάς ένα μοντέλο, στο οποίο επενδύουμε για την παραγωγική ανασυγκρότηση
και την αναπτυξιακή πολιτική της χώρας.
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Το 2017, ήταν έτος πολλών ενεργειών διοικητικής αναδιοργάνωσης – σύσταση γραμματείας
Κ.ΑΛ.Ο και μελετών για :
 Την εκπαίδευση, κατάρτιση , πληροφόρηση
 Για το συνεταιριστικό κίνημα
 Για τις υπό πτώχευση ή πτωχυμένες επιχειρήσεις
Και έληξε με την 1η Έκθεση Κ.ΑΛ.Ο EXPO στο Γκάζι.
Το 2018 είναι ένα έτος έντονης ωρίμανσης του πεδίου :
 Ηλεκτρονικό Μητρώο Φορέων Κ.ΑΛ.Ο
 Διασύνδεση με την ΕΡΓΑΝΗ, την ΑΑΔΕ, το Μηχανισμό Διάγνωσης αναγκών της
αγοράς εργασίας
 Πιστοποιητικό μέλους
 Παραχώρηση για κινητής και ακίνητης περιουσίας Δήμων για 5 χρόνια και ΝΠΙΔ &
ΝΠΔΔ
 Απρόσκοπτη συμμετοχή των φορέων στις δημόσιες συμβάσεις
 Εγγυητικές επιστολές από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
1)Προκηρύξαμε τα 89 Κέντρα Στήριξης Κ.ΑΛ.Ο με προϋπολογισμό 11 εκατ. ευρώ μόνο για
φορείς Κ.ΑΛ.Ο. Δηλαδή, δίνουμε επιδότηση 127.000 εκατ. ευρώ για 30 μήνες σε όσους από
εσάς μπορούν να συμβουλέψουν τους πολίτες να δημιουργήσουν μια επιχείρηση Κ.ΑΛ.Ο η
οποία θα είναι βιώσιμη. Δηλαδή θα μπορεί με το σχέδιο που έχει να αντέξει στο χρόνο και
να είναι κερδοφόρα ως επιχείρηση. Η διαδικασία κρίσης θα ολοκληρωθεί τις επόμενες
ημέρες. Θα προβούμε σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να καλύψουμε και
τα 89 Κέντρα που προκηρύξαμε.
2) Σήμερα, εδώ, έχετε στα χέρια σας την προδημοσίευση και δεύτερης μεγάλης οικονομικής
ενίσχυσης των υφιστάμενων φορέων από 25.000-200.000 ευρώ για 18 μήνες ύψους 27
εκατ. ευρώ. Θα ακούσουμε τις παρατηρήσεις σας για να βγει η πρόσκληση μέχρι το τέλος
του 2018
3) Επεξεργαζόμαστε την πρόσκληση 11 εκατ. ευρώ για επιδότηση αποκλειστικά θέσεων
εργασίας στις υφιστάμενες ΚΑΛΟ.
4) Επιδότηση 2 εκατ. ευρώ για κοινωνικές επιχειρήσεις με άτομα με αναπηρία.
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Επιπλέον, αυτό το μήνα θα καλέσουμε τις περιφέρειες να χρηματοδοτήσουν τις νέες Κ.ΑΛ.Ο
με κονδύλια από τα Π.Ε.Π. ύψους 82 εκατ. ευρώ.
5) Προχωρήσαμε σε σύμφωνο συνεργασίας με το ΕΑΠ (Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο) για
να αναπτυχθεί η διδασκαλία και έρευνα στον τομέα της Κ.ΑΛ.Ο για να υπάρξουν
βραχυπρόθεσμα προγράμματα για υφιστάμενους φορείς Κ.ΑΛ.Ο ως πρώτο βήμα
δημιουργίας

δικτύου

εκπαίδευσης

όλων

των

βαθμίδων:

Πανεπιστήμιων,

ΤΕΙ,

επαγγελματικών λυκείων. Ήδη η Σχολή Καλών Τεχνών, η Σιβιτανειδιος είναι εδώ και πολύ
σύντομα θα επεκταθούμε σε πολλά Ιδρύματα της χώρας.
6) Συνεργαζόμαστε με όλα τα Υπουργεία για να δημιουργήσουμε νέες ευκαιρίες για τις
Κ.ΑΛ.Ο. Αυτές τις μέρες θα είναι εδώ, σε 6 ενότητες, το Υπουργείο Εργασίας, το Υπουργείο
Παιδείας, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, το Υπουργείο Τουρισμού και το Υπουργείο
Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Γνωρίζω καλά πως πολλοί και πολλές εδώ είστε πολίτες που δημιουργήσατε και μετείχατε
σε ένα μεγάλο κίνημα αυτοοργάνωσης σε άτυπες δομές λαϊκής βάσης για να επιβιώνει ο
λαός μέσα στην κρίση. Μέσω κοινωνικών ιατρείων, φαρμακείων, παντοπωλείων χωρίς
μεσάζοντες, κοινωνικών φροντιστηρίων.
Ήταν οι πρώτες άτυπες μορφές κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας. Μπολιάσατε με
την δημοκρατική οργάνωση, την συλλογικότητα και την αλληλεγγύη, τον θεσμό της
κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας.
Σήμερα είμαστε έτοιμοι να κάνουμε ένα βήμα παρακάτω. Να μεταβούμε δηλαδή στο
κοινωνικό επιχειρείν. Στην αλληλέγγυα οικονομία με έμφαση την οικονομία.
Δημιουργώντας βιώσιμες κερδοφόρες κοινωνικές επιχειρήσεις με σταθερές και ποιοτικές
θέσεις εργασίας. Αυτό είναι το νέο στοίχημα. Ένα νέο παραγωγικό μοντέλο ανθεκτικό στις
κρίσεις που αλλάζει τις σχέσεις εργασίας.
Σας καλώ να γίνετε εσείς πρώτοι οι φορείς αυτής της μεγάλης αλλαγής σε συνεργασία και
διάλογο με το κράτος και όλη την κοινωνία.
Μπορούμε να προχωρήσουμε όλοι μαζί.
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