
 

 
 

Ο ΚΟΙΣΠΕ Καβάλασ, ο ρόλοσ, η ςημαςία και η ςυμβολή του ςτην τοπική κοινωνία 
 

Ο Κοινωνικόσ Συνεταιριςμόσ Περιοριςμζνθσ Ευκφνθσ Νομοφ Καβάλασ - ΚοιΣΠΕ Καβάλασ, είναι νομικό πρόςωπο 
ιδιωτικοφ δικαίου με περιοριςμζνθ ευκφνθ των μελϊν του και ζχει εμπορικι ιδιότθτα. Είναι φορζασ τθσ Κοινωνικισ και 
Αλλθλζγγυασ Οικονομίασ, είναι αυτοδιαχειριηομενοσ και λειτουργεί αυτόνομα και ανεξάρτθτα. Αποτελεί ταυτόχρονα 
Κοινωνικό Συνεταιριςμό και Μονάδα Ψυχικισ Υγείασ, εποπτεφεται από τα Υπουργεία Υγείασ και Εργαςίασ και, βάςει των 
Νόμων 2716/1999 και 4430/2016, μπορεί να ιδρφεται και να δραςτθριοποιείται μόνο ζνασ ΚοιΣΠΕ ανά Περιφερειακι 
Ενότθτα (είναι ο πρϊτοσ Κοινωνικόσ Συνεταιριςμόσ που ιδρφκθκε ςε όλθ τθν Περιφζρεια Ανατολικισ Μακεδονίασ και 
Θράκθσ το ζτοσ 2011, με τθν πρωτοβουλία του Διμου Καβάλασ και του Γενικοφ Νοςοκομείου Καβάλασ).  
 
Ο ΚοιΣΠΕ Καβάλασ απαρτίηεται από περίπου 130 μζλθ (120 φυςικά πρόςωπα και 10 νομικά) που ανικουν ςε τρεισ 
κατθγορίεσ: α) επαγγελματίεσ υγείασ - ψυχικισ υγείασ και κοινωνικοφσ επιςτιμονεσ, β) άτομα με αναπθρία και λιπτεσ 
υπθρεςιϊν ψυχικισ υγείασ και γ) νομικά πρόςωπα δθμοςίου και ιδιωτικοφ δικαίου (μεταξφ των οποίων θ Μθτρόπολθ 
ΦΝΘ, ο Διμοσ Καβάλασ, το Γενικό Νοςοκομείο Καβάλασ, ο Νομαρχιακόσ Σφλλογοσ ΑμεΑ Ν. Καβάλασ, ο Σφλλογοσ για το 
Παιδί και τθν Οικογζνεια "ΠΝΟΗ" και άλλοι ςθμαντικοί κεςμικοί, επιχειρθματικοί και κοινωνικοί φορείσ τθσ περιοχισ).  
 
Ο ΚοιΣΠΕ Καβάλασ δραςτθριοποιείται ςτθν ΠΕ Καβάλασ και ευρφτερα ςτθν ΠΑΜΘ, με τθν υλοποίθςθ επιτυχθμζνων και 
ςθμαντικϊν ειδικϊν δράςεων, προγραμμάτων και ζργων (όπωσ γνωρίηει θ τοπικι κοινωνία και ευρφτερα), κυρίωσ μζςω 
τθσ διαδικαςίασ δθμόςιων διαγωνιςμϊν για ςυμβάςεισ ανατικζμενεσ κατ’ αποκλειςτικότθτα ςε ΚοιΣΠΕ και ςε ΚοινΣΕπ 
Ζνταξθσ, βάςει του άρκρου 20 του Ν. 4412/2016, για τθν υποςτιριξθ με παροχι ανκρϊπινου δυναμικοφ κυρίωσ, 
κοινωνικϊν, υγειονομικϊν, νοςθλευτικϊν, περιβαλλοντικϊν, διοικθτικϊν, τεχνικϊν, οικονομικϊν και άλλων υπθρεςιϊν 
Δθμόςιων Φορζων που δεν μποροφν να καλυφκοφν από τουσ ίδιουσ είτε από άλλουσ φορείσ. Πιο ςυγκεκριμζνα, μζςω 
του ΚοιΣΠΕ Καβάλασ, ζχουν ολοκλθρωκεί πάνω από 40 ζργα και δράςεισ και ςυνεχίηουν να υλοποιοφνται πρόςκετα 
προγράμματα υποςτιριξθσ τθσ τοπικισ ανάπτυξθσ και τθσ κοινωνικισ και εργαςιακισ ζνταξθσ και επανζνταξθσ, με τθ 
δθμιουργία ςυνολικά άνω των 300 κζςεων εργαςίασ, εκ των οποίων πάνω από 120 κζςεισ αντιςτοιχοφν ςε άτομα με 
αναπθρίεσ, ςε χριςτεσ υπθρεςιϊν ψυχικισ υγείασ και ςε άλλα άτομα που ανικουν ςε ευάλωτεσ κοινωνικά ομάδεσ. 
 
Ενθμερϊνουμε ότι, ο ΚοιΣΠΕ Καβάλασ ςε όλα τα ζργα και τισ ςυμβάςεισ του (διαγωνιςμοί που δθμόςιοι φορείσ καλοφν 
και ηθτοφν τθ ςτιριξθ και τθ ςυνεργαςία μζςω ΚοιΣΠΕ), τθρεί ςτισ οικονομικζσ προςφορζσ του τθν κατανομι του 20% ωσ 
περικϊριο μικτοφ κζρδουσ (το ελάχιςτο που δφναται) κακϊσ είναι και Επιχείρθςθ που πρζπει να ζχει βιωςιμότθτα και 
διοικθτικι δομι και, τα κζρδθ αυτά, επανεπενδφονται ςτθ δθμιουργία νζων κζςεων εργαςίασ με γνϊμονα τθν επίτευξθ 
του βαςικοφ ςκοποφ του, ο οποίοσ είναι θ κοινωνικοοικονομικι ενςωμάτωςθ και θ επαγγελματικι ζνταξθ ατόμων με 
αναπθρία και ατόμων με ςοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλιματα, κακϊσ και θ ςυμβολι του ςτθ κεραπεία τουσ και ςτθν 
κατά το δυνατόν οικονομικι τουσ αυτάρκεια.  
 
Ενδεικτικά αναφζρουμε ότι κζρδθ προθγοφμενων ετϊν επανεπενδφκθκαν ςτθ δθμιουργία άνω των 10 κζςεων για 
άτομα με αναπθρία εκτόσ προγραμμάτων, ενϊ ςτο πλαίςιο τθσ εταιρικισ κοινωνικισ ευκφνθσ του Συνεταιριςμοφ, 
προςλιφκθκαν και παραχωρικθκαν δωρεάν ςτο Γενικό Νοςοκομείο Καβάλασ υγειονομικό προςωπικό 
(τραυματιοφορείσ) και πραγματοποιικθκε δωρεά ςθμαντικοφ εξοπλιςμοφ ςτθ δφςκολθ περίοδο τθσ πανδθμίασ, 
αγοράςτθκαν και δωρίςτθκαν ςε διάφορεσ περιόδουσ απαραίτθτα είδθ και εξοπλιςμόσ για οικογζνειεσ τθσ τοπικισ 
κοινωνίασ που ζχουν ανάγκθ και, αναφορικά, ςθμειϊνουμε ότι, ο ΚοιΣΠΕ Καβάλασ το τελευταίο διάςτθμα δϊριςε και 
προςζφερε παιχνίδια, βιβλία, γραφικι φλθ, χριςιμο τεχνικό εξοπλιςμό, ακλθτικά υποδιματα και άλλα είδθ ςτισ 
υπθρεςίεσ και ςε όλουσ τουσ ωφελοφμενουσ πζντε (5) πολφ ςθμαντικϊν κοινωνικϊν δομϊν και φορζων τθσ Καβάλασ 
που φροντίηουν, περικάλπουν, ςτθρίηουν και εξυπθρετοφν παιδιά, άτομα με αναπθρίεσ και ευάλωτουσ πλθκυςμοφσ. 
 



Ενθμερϊνουμε επίςθσ ότι, ςε όλεσ τισ ςυμβάςεισ ανατικζμενεσ κατ’ αποκλειςτικότθτα ςτον ΚΟΙΣΠΕ Καβάλασ, χωρίσ να 
υπάρχει θ υποχρζωςθ από το Νόμο, προκθρφςςονται οι αντίςτοιχεσ κζςεισ εργαςίασ ςτθν ιςτοςελίδα του 
Συνεταιριςμοφ και ςε άλλα μζςα, και αποςτζλλεται θ πρόςκλθςθ κζςεων εργαςίασ ςε όλα τα μζλθ του Συνεταιριςμοφ με 
κάκε πρόςφορο μζςον. Επιπρόςκετα, χωρίσ να υπάρχει επίςθσ υποχρζωςθ από το Νόμο, ορίηεται τριμελισ Επιτροπι 
Επιλογισ Προςωπικοφ, θ οποία με αξιοκρατικζσ και διαφανείσ διαδικαςίεσ προβαίνει ςε ςυνεντεφξεισ και αξιολόγθςθ 
των προςόντων των υποψθφίων και ςυντάςςει πίνακα αξιολόγθςθσ ανά προκθρυςςόμενθ ειδικότθτα, βάςει των 
τυπικϊν προςόντων (ειδικότθτα, κατθγορία εκπαίδευςθσ, απολυτιρια, πτυχία κ.ά.), ςυνεκτιμϊντασ κοινωνικά κριτιρια 
(ΑμεΑ, ψυχικά πάςχοντεσ, ζνταξθ ςε ευάλωτθ κοινωνικά ομάδα, φπαρξθ προςτατευόμενου/ων τζκνου/ων ΑμεΑ κ.ά.), 
ειςοδθματικά κριτιρια (χαμθλά οικογενειακά ειςοδιματα, διάρκεια ανεργίασ, υπαγωγι ςε ευπακι κοινωνικι ομάδα 
κ.ά.) και επαγγελματικά κριτιρια (ςυναφισ εμπειρία/προχπθρεςία, εξειδίκευςθ).  
 
Σε κάκε ςφμβαςθ, βάςει των νόμων 2716/1999 και 4430/2016, το ποςοςτό 30% των εργαηομζνων που προςλαμβάνει ο 
ΚΟΙΣΠΕ Καβάλασ ανικει υποχρεωτικά ςτισ Ευάλωτεσ Ομάδεσ Πλθκυςμοφ (άτομα με αναπθρία και λιπτεσ υπθρεςιϊν 
ψυχικισ υγείασ κ.ά.), ςυνεπϊσ ςτα εγγεγραμμζνα μζλθ του ΚΟΙΣΠΕ Καβάλασ. Σθμειϊνεται ότι, τα άτομα αυτά, 
ςυνεχίηουν να λαμβάνουν τα προνοιακά ι άλλα επιδόματα παράλλθλα με τθ μιςκοδοςία τουσ, βάςει του νόμου 
4488/2017. 
 
Ο ΚοιΣΠΕ Καβάλασ είναι Κοινωνικι Επιχείρθςθ Ζνταξθσ που δεν μερίηει κζρδθ ςτα μζλθ του αλλά τα επανεπενδφει για 
τθν επίτευξθ των ςτόχων του όπωσ ιδθ αναφζρκθκε. Όλα αυτά τα χρόνια, όπωσ γνωρίηει θ τοπικι κοινωνία, με 
εκελοντιςμό (θ κζςθ των μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου είναι άμιςκθ βάςει Νόμου), αγϊνεσ, κυςίεσ, εμπόδια, 
δυςκολίεσ και πάρα πολλι ςκλθρι δουλειά κατάφερε τόςα οφζλθ για τθν τοπικι κοινωνία και ευρφτερα αλλά και για τα 
μζλθ του, ϊςτε να επιδιϊξουν οι χριςτεσ υπθρεςιϊν ψυχικισ υγείασ και τα άτομα με αναπθρία τθν κοινωνικοοικονομικι 
και επαγγελματικι τουσ ζνταξθ και τθν οικονομικι τουσ αυτάρκεια μζςω, βιϊςιμων επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων, οι 
οποίεσ διζπονται από κοινωνικι υπευκυνότθτα, κοινωνικι δικαιοςφνθ, θκικι και αλλθλεγγφθ και από μακροπρόκεςμθ 
οπτικι βιωςιμότθτασ, ανάπτυξθσ και δθμιουργίασ κζςεων εργαςίασ για ευάλωτεσ και ευπακείσ κοινωνικά ομάδεσ αλλά 
και για το γενικό πλθκυςμό τθσ τοπικισ κοινωνίασ. 
 
Κακϊσ το τελευταίο διάςτθμα αναπαράγονται ψευδείσ ειδιςεισ και ςυνταρακτικι παραπλθροφόρθςθ ςε πρωινι 
ραδιοφωνικι εκπομπι, οι οποίεσ ζχουν ςυκοφαντικό και ανικικο περιεχόμενο, εγείροντασ ερωτιματα και 
προβλθματιςμοφσ, ενθμερϊνουμε προσ αποκατάςταςθ τθσ αλικειασ και τθσ πραγματικότθτασ ότι δεν ζχει κατακυρωκεί 
ςτον ΚοιΣΠΕ Καβάλασ θ αναφερόμενθ ςφμβαςθ με τθ ΔΕΥΑΚ παρά μόνο δικαιολογθτικά ζχουν αποςταλεί ςτο 
διαγωνιςμό. Τονίηουμε ότι, ςτθν οικονομικι προςφορά του ΚοιΣΠΕ Καβάλασ τα αλθκι ποςά (εντελϊσ αντίκετα με τθν 
απόλυτθ διαςτρζβλωςθ) είναι: κακαρό κόςτοσ ςφμβαςθσ 239.634,56 ευρϊ για τισ ανάγκεσ τθσ ΔΕΥΑΚ ςε 13 εργάτεσ (3 εκ 
των οποίων κα είναι ΑμεΑ), με πλιρθ μιςκοδοςία και αςφάλιςθ κατθγορίασ εργατϊν, ςυμπεριλαμβανομζνου όλων των 
δϊρων, επιδομάτων (π.χ. γάμου) και αδειϊν ςφμφωνα με τθν Εκνικι Συλλογικι Σφμβαςθ Εργαςίασ, εκ των οποίων το 
κακαρό περικϊριο κζρδουσ είναι 36.866,86 ευρϊ (εξαιρετικά χαμθλό για ανάλθψθ ζργου από ιδιωτικι επιχείρθςθ και 
τελείωσ διαφορετικό από τα ψεφδθ), το οποίο επανεπενδφεται βάςει Νόμου ςε όλα τα παραπάνω που αναφζρκθκαν. 
Επιπρόςκετα, ο ΚοιΣΠΕ Καβάλασ δεν ζχει προβεί ςε καμιά διαδικαςία ενθμζρωςθσ (κακϊσ δεν υπάρχει ςφμβαςθ) για τισ 
εν δυνάμει προκθρυςςόμενεσ κζςεισ εργαςίασ ςτθν ιςτοςελίδα του, δεν ζχει αποςταλεί θ πρόςκλθςθ κζςεων εργαςίασ 
ςτα μζλθ του, οφτε κλικθκαν για αποςτολι αίτθςθσ/δικαιολογθτικϊν και για ςυνεντεφξεισ από τθν τριμελι Επιτροπι 
Επιλογισ Προςωπικοφ του Συνεταιριςμοφ για τθν αξιολόγθςθ των υποψθφίων. 
 
Ενθμερϊνουμε ότι, αν ςυνεχιςτοφν κακόβουλεσ, επικίνδυνεσ και προςβλθτικζσ αναφορζσ ςτον Συνεταιριςμό (ο οποίοσ 
ζχει ςυνεργαςτεί και ςυνεργάηεται με όλεσ τισ διοικιςεισ ςε τοπικό, περιφερειακό και εκνικό επίπεδο εδϊ και 10 
χρόνια), αλλά και ςτα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του, επιφυλαςςόμεκα να κινθκοφμε με κάκε πρόςφορο ζνδικο 
μζςο προκειμζνου να προςτατεφςουμε τθν αξιοπρζπεια, το ικοσ και το κφροσ του φορζα, των μελϊν και των 
εργαηομζνων του.  
 
Τζλοσ, ευελπιςτοφμε ότι, όποιεσ και όποιοι ςυκοφάντθςαν τον ΚΟΙΣΠΕ Καβάλασ, να ανακαλζςουν άμεςα τισ ανακρίβειεσ, 
τισ ψευδείσ δθλϊςεισ και να ηθτιςουν ςυγνϊμθ δθμόςια. Ελπίηουμε να είναι κφματα παραπλθροφόρθςθσ…  
 

Με τιμή 
Το Δ.Σ. του ΚοιΣΠΕ Καβάλασ 


