Κατεπείγουςα Επιςτολι προσ Τπουργείο Εργαςίασ και Κοινωνικών Τποκζςεων και εμπλεκόμενουσ φορείσ,
με καίρια ερωτιματα για τθν ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ

Ημερομθνία: 13/12/2019 Από: Δευτεροβάκμιουσ Φορείσ Κ.ΑΛ.Ο. (αναλυτικά ςτο τζλοσ)
ΚΑΣΕΠΕΙΓΟΝ
Προσ: Υπουργό κ.Βροφτςθ
Προσ: Γενικι Γραμματζα Εργαςίασ κα. τρατινάκθ
Προσ: Διευκφντρια Κοινωνικισ και Αλλθλζγγυασ Οικονομίασ κα.Καςτάνθ
Προσ: Προϊςτάμενθ τμιματοσ Πολιτικϊν Κ.ΑΛ.Ο. κα. Κοντονάςιου
Κοινοποίθςθ: Πρόεδρο Ελλθνικισ Στατιςτικισ Αρχισ (ΕΛ.ΣΑΣ.), Διοικθτι Ο.Α.Ε.Δ., Κεντρικι Ζνωςθ
Διμων Ελλάδοσ (Κ.Ε.ΔΕ), Ζνωςθ Περιφερειϊν Ελλάδοσ (ΕΝ.Π.Ε.), Εκνικι Συνομοςπονδία Ατόμων με
Αναπθρία (Ε..Α.με.Α.), Γενικι Συνομοςπονδία Εργατϊν Ελλάδοσ (Γ..Ε.Ε.), Πρόεδρο υνόδου
Πρυτάνεων, Πανελλινια Ομοςπονδία Κοινωνικϊν Συνεταιριςμϊν Περιοριςμζνθσ Ευκφνθσ
(Π.Ο.ΚΟΙ..Π.Ε.), Εκνικό Κζντρο Κοινωνικϊν Ερευνϊν (Ε.Κ.Ε.),
Αξιότιμε κ. Τπουργζ,
Αξιότιμθ κα. τρατινάκθ, κα. Καςτάνθ, κα. Κοντονάςιου,
Αξιότιμεσ κυρίεσ και κφριοι,
Με τθ παροφςα επιςτολι κα κζλαμε να ςασ υπενκυμίςουμε τισ εκκρεμότθτεσ που ζχουν ςωρευτεί
αναφορικά με τθν εφρυκμθ λειτουργία τθσ κοινωνικισ οικονομίασ και επιχειρθματικότθτασ ςε
εκνικό επίπεδο, να ςασ κζςουμε αντίςτοιχα καίρια ερωτιματα προσ απάντθςθ, και να ηθτιςουμε
κατϋ ιδίαν ςυνάντθςθ με τθν κα. τρατινάκθ με ςκοπό να γνωριςτοφμε δια ηϊςθσ, και για να
ςυνδράμουμε και εμείσ με τισ δυνάμεισ μασ για τθν επίλυςθ των κεμάτων που περιγράφονται
παρακάτω.
Σασ παρακαλοφμε κερμά να ανταποκρικείτε άμεςα, γιατί πιςτεφουμε ακράδαντα πωσ θ κοινωνικι
οικονομία και επιχειρθματικότθτα μπορεί να ςυμμετάςχει ςκεναρά ςτθ προςπάκεια τθσ
οικονομικισ – και όχι μόνο - ανάκαμψθσ τθσ χϊρασ, παρϋόλα αυτά εμποδίηεται λόγω τθσ ζλλειψθσ
εμπζδωςθσ τθσ νομοκεςίασ, αλλά και των ςτρατθγικϊν ςχεδιαςμϊν που ζχουν ανακοινωκεί
πολλαπλϊσ από το 2011 μζχρι και ςιμερα, αλλά δεν πραγματοποιικθκαν ποτζ.
Σασ κζτουμε επιγραμματικά τα παρακάτω τα κζματα, και ςασ παρακαλοφμε να απαντιςετε ςτα
αντίςτοιχα ερωτιματα που προκφπτουν.
1. Χρθματοδότθςθ και φορολογία λειτουργίασ των Κοινωνικών υνεταιριςτικών
Επιχειριςεων
Η προδθμοςίευςθ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ αιτιςεων χρθματοδότθςθσ πράξεων για τθ
δράςθ «Επιχοριγθςθ Υφιςταμζνων Φορζων Κοινωνικισ και Αλλθλζγγυασ Οικονομίασ
(Κ.ΑΛ.Ο.)» ςτισ 5/11/2018 ουδζποτε μετατράπθκε ςε τελικι επίςθμθ πρόςκλθςθ. Είμαςτε
ςίγουροι πωσ γνωρίηετε τα ςθμαντικά προβλιματα λειτουργίασ των Κοιν.Σ.Επ.κυρίων λόγω
ελλείψεων αρχικοφ κεφαλαίου κίνθςθσ.
Παρακαλοφμε να μασ πλθροφοριςετε ςχετικά επί των παρακάτω ερωτθμάτων:


Είναι διακζςιμα τα 27.878.654 € που είχαν δεςμευτεί για τθν πρόςκλθςθ;
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Τπάρχει επιχειρθςιακόσ ςχεδιαςμόσ, χρονικόσ προγραμματιςμόσ ι/και απόφαςθ
δθμοςίευςθσ τθσ εν λόγω προκιρυξθσ, ώςτε να απορροφθκοφν ζγκαιρα και πριν τθ
λιξθ τθσ τρζχουςασ προγραμματικισ περιόδου του ΕΠΑ ;
Ποιόσ είναι ο ςτρατθγικόσ ςχεδιαςμόσ ςασ, και το χρονοδιάγραμμα για τθν
χρθματοδότθςθ των ΚΟΙΝ..ΕΠ. και των Φορζων Κ.ΑΛ.Ο. μζςα από το ΕΠΑ 2021 2027;
κοπεφετε να καλζςετε εκπροςώπουσ των ΕΝΩΕΩΝ ςτθν εκπόνθςθ τθσ πρόταςθσ
ΕΠΑ 2021-2027 ;
Προτίκεςτε να αφουγκραςτείτε και να επιλφςετε π.χ. φορολογικά ηθτιματα όπωσ
τθν πρόταςθ που αναφζρουμε παρακάτω;
Πρόταςη 1 : Το 60% των κερδών μιάσ χρήςησ, το οποίο οι Κοιν.Σ.Επ. θα πρζπει να το
διαθζςουν για ενζργειεσ που αφοροφν τουσ ςκοποφσ τουσ την επόμενη χρήςη να
μπαίνει ςε αναςτολή φόρου για ζνα χρόνο και αν δεν διατεθεί, τότε να
φορολογείται το μζροσ που δεν διατζθηκε.
Πρόταςη 2: Να δωθοφν φορολογικά κίνητρα τα οποία να αφοροφν ςτη λειτουργία
και διαχείριςη των ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. ώςτε να διευκολυνθοφν ςτη δημιουργίανζων και
βιώςιμων θζςεων εργαςίασ.

2. φγκλιςθ τθσ εκνικισ επιτροπισ για τθν κοινωνικι οικονομία (άρκρο 12 του Ν. 4430/2016)
Η εκνικι επιτροπι δφναται να ςυμβάλει τα μάλα ςτθν επίλυςθ κεμάτων, ςτθν ανάπτυξθ
ουςιαςτικοφ διαλόγου μεταξφ των κεςμικϊν φορζων και τθσ κοινωνικισ
επιχειρθματικότθτασ και οικονομίασ, να γνωςτοποιιςει και να ςυςτιςει τθν κοινωνικι
επιχειρθματικότθτα και οικονομία ςτθ δθμόςια διοίκθςθ και ςτο δθμόςιο διάλογο, αλλά και
ςτο ευρφτερο κοινό. Δεν ζχει ςυγκλθκεί ουδζποτε, από τθν θμζρα ψιφιςθσ του ν.
4430/2016.
Παρακαλοφμε να μασ πλθροφοριςετε ςχετικά επί του παρακάτω ερωτιματοσ:


Πότε προτίκεςτε να ςυγκαλζςετε τθν εκνικι επιτροπι, ςφμφωνα με το άρκρο 12
του Ν. 4430/2016;

3. φγκλιςθ τθσ ςυντονιςτικισ επιτροπισ για τθν κοινωνικι οικονομία (άρκρο 13 του Ν.
4430/2016)
Η ςυντονιςτικι επιτροπι φρονοφμε πωσ κα ενδυναμϊςει και κα εμπλουτίςει –μεταξφ
άλλων- τον διάλογο με τθν ανταλλαγι τεχνογνωςίασ, τθν αξιοποίθςθ του νομικοφ πλαιςίου
και του κοινωνικοφ κεφαλαίου, και τθν ανάπτυξθ τθσ κοινωνικισ επιχειρθματικότθτασ και
οικονομίασ. Δεν ζχει ςυγκλθκεί ουδζποτε, από τθν θμζρα ψιφιςθσ του 4430/2016
Παρακαλοφμε να μασ πλθροφοριςετε ςχετικά επί του παρακάτω ερωτιματοσ:


Πότε προτίκεςτε να ςυγκαλζςετε τθν ςυντονιςτικι επιτροπι, ςφμφωνα με το
άρκρο 13 του Ν. 4430/2016;
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4. Κζντρα ςτιριξθσ τθσ κοινωνικισ Οικονομίασ και επιχειρθματικότθτασ
Μετά τθν προκιρυξθ τθσ 31.07.2018 με ςτόχευςθ τθ λειτουργία 89 κζντρων ςτιριξθσ τθσ
Κοινωνικισ και Αλλθλζγγυασ οικονομίασ ςε όλθ τθ χϊρα το αποτζλεςμα ιταν απογοθτευτικό.
Τα ζντεκα κζντρα ςτιριξθσ που ζχουν επιλεγεί πλθν ελαχίςτων εξαιρζςεων είτε
υπολειτουργοφν, είτε δεν ζχουν αρχίςει να παρζχουν υπθρεςίεσ.
Παρακαλοφμε να μασ πλθροφοριςετε ςχετικά επί των παρακάτω ερωτθμάτων:





Είναι διακζςιμα τα 11.303.000 € που αφοροφςαν ςτθ πρόςκλθςθ και ποιοσ
χρονικόσ προγραμματιςμόσ υπάρχει, ώςτε να μθν κινδυνεφςει θ απορρόφθςι τουσ,
λόγω τθσ λιξθσ του ΕΠΑ 2014 – 2020;
Πότε κα επαναλθφκεί θ πρόςκλθςθ για να επιλεγοφν τα υπόλοιπα 77 κζντρα που
κα εξυπθρετιςουν και ςτθρίξουν το οικοςφςτθμα τθσ Κοινωνικισ Οικονομίασ και
επιχειρθματικότθτασ;
Ποιόσ είναι ο ςτρατθγικόσ ςχεδιαςμόσ για κζντρα ςτιριξθσ, και πώσ ςκοπεφετε να
ςτθρίξετε και να αναπτφξετε τα Κζντρα τιριξθσ Κ.ΑΛΟ. πανελλαδικά;
κοπεφετε να τροποποιιςετε τθ λογικι και το ςχεδιαςμό τθσ μορφισ ςτιριξθσ των
φορζων ΚΑΛΟ, ώςτε μεταξφ άλλων να μποροφν να αναλάβουν οι Δευτεροβάκμιεσ
Ενώςεισ τθν δθμιουργία και λειτουργία τζτοιων κζντρων;

5. Τποχρζωςθ Κοιν..Επ. ςτθν εγγραφι τουσ ςτο ΓΕΜΗ
Με το νζο φορολογικό νομοςχζδιο, είναι πια υποχρεωτικι θ εγγραφι των ΚΟΙΝΣΕΠ ςτο
ΓΕΜΗ, τοποκετϊντασ τισ ςτο ίδιο πεδίο με τθν ιδιωτικι επιχειρθματικότθτα.
Παρακαλοφμε να μασ πλθροφοριςετε ςχετικά επί των παρακάτω ερωτθμάτων:



κα υποχρεωκοφν να καταβάλουν οι ΚΟΙΝ..ΕΠ.και το αντίςτοιχο ποςό;
Προτίκεςτε να εξαιρζςετε τισ ΚΟΙΝ..ΕΠ. απο τθν υποχρεωτικι χρθματικι
καταβολι;

6. Διάφορα κζματα / προτάςεισ
Α. Να καταγραφοφν τα αναξιοποίθτα ακίνθτα και εν γζνει θ δθμόςια περιουςία
πανελλαδικά ςε μια ενιαία πλατφόρμα, που κα μποροφςαν να αξιοποιθκοφν ςφμφωνα
με το άρκρο 196 του ν.4555/2018
Β. Ενίςχυςθ ςτθν μοριοδότθςθ των ςχθμάτων (clusters), ςυμπράξεων ι κοινοπραξιών ςτα
οποία ςυμμετζχουν Κοιν..Επ.
Γ. Να γνωςτοποιθκεί το πεδίο τθσ Κοινωνικισ οικονομίασ και επιχειρθματικότθτασ ςτουσ
Δθμόςιουσ φορείσ και ςτθ περιφερειακι διακυβζρνθςθ, και να επιμορφωκοφν τα ςτελζχθ
τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ εν γζνει. ε αυτό μποροφν να ςυμβάλουν ςυνεργατικά όλεσ οι
δευτεροβάκμιεσ ενώςεισ πανελλαδικά.
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Σθν παροφςα επιςτολι προςυπογράφουν οι παρακάτω
Δευτεροβάκμιοι Φορείσ Κ.ΑΛ.Ο.

«Δσναμική Ένωζη»
Περιθέρεια Αηηικής
Πρόεδρος Θωμάς Σοπιλίδης
ηηλ 6932302009
email: t.sopilidis@elladapantou.com

Ψηφιακά
υπογεγραμμένο από
THOMAS SOPILIDIS

«Ένωζη Σσμπολιηεία»
Περιθέρεια Δσηικής Ελλάδας
Πρόεδρος Λοσκάς Γεωργίοσ
ηηλ 6948537746
email: lgeorgio@gmail.com

«Ένωζη Πέλοπας»
Περιθέρεια Πελοποννήζοσ
Πρόεδρος Ιωάννης Λαγός
ηηλ.6944363532
email: iplagos@yahoo.gr
«Δίκησο ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.Αν.Μακεδονίας&Θράκης»
Περιθέρεια Αν.Μακεδονίας – Θράκης
Πρόεδρος Ανηώνης Κοσηζούμπας
ηηλ 6977810023
email: eparkeiakoinsep@gmail.com

«Δίκησο ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. Δση. Μακεδονίας»
Περιθέρεια Δσηικής Μακεδονίας
Πρόεδρος Παναγιώηης Καρσπίδης
ηηλ 6907678278
email: karipidis73@gmail.com)
Ένωζη Φορέων Κοινωνικής & Αλληλέγγσας
Οικονομίας (Ε.Φ.Κ.Α.Ο.)
Περιθέρεια Σηερεάς Ελλάδας
Πρόεδρος Ιωάννης Θεοδώροσ
ηηλ 6944417650
email: thedorou2005@gmail.com
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