
 

Αθήνα,  14/04/2020 

Ερώτηση  

Προς:  τον Υπουργό Οικονομικών 

           τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

   

Θέμα: «Αδικίες στη χορήγηση του επιδόματος των 800 ευρώ» 

 

Μεσούσης της πανδημίας και ενώ ξεκινά η καταβολή του έκτακτου, ειδικού επιδόματος των 

800 ευρώ στους εργαζόμενους των οποίων η σύμβαση εργασίας έχει ανασταλεί, καθώς 

και σε επιχειρήσεις που βρίσκεται προσωρινά εκτός λειτουργίας λόγω των μέτρων 

πρόληψης, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 12998/232/2020 – ΦΕΚ 

1078/Β/28-3-2020 και την ΠΝΠ της 20ης Μαρτίου 2020 «Κατεπείγοντα μέτρα για την 

αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορονοϊού ́ COVID-19, τη 

στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής 

λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης», αλλά και την ΠΝΠ της 14ης Μαρτίου 

2020 «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του 

κορονοϊού́ COVID-19», ενημερωνόμαστε πως η Κυβέρνηση σκοπεύει να εντάξει 

περισσότερες κατηγορίες εργαζομένων στην ειδική αυτή ρύθμιση. 

Έτσι, διαβάζουμε πως θα διευρυνθεί η λίστα ΚΑΔ και το έκτακτο οικονομικό βοήθημα των 

800 ευρώ θα πάρουν μεταξύ άλλων ωρομίσθιοι, ξεναγοί, μουσικοί, ηθοποιοί, ταξιθέτες, 

οικοδόμοι και ιεροψάλτες. 

Παρόλα αυτά, είναι δεκάδες οι καταγγελίες πολιτών που ενώ θα έπρεπε να ωφελούνται 

από τα οικονομικά μέτρα που πάρθηκαν για την αντιμετώπιση της πανδημίας, δεν 

συμπεριλαμβάνονται στους δικαιούχους. Μάλιστα, πολλές καταγγελίες αφορούν 

συμπολίτες μας που απασχολούνται σε δύο εργασίες, μία κύρια, ως μισθωτοί, και μία 

δευτερεύουσα, ως ωρομίσθιοι σε ΙΕΚ, στην προσπάθειά τους να συμπληρώσουν το 

εισόδημά τους και να ζήσουν αξιοπρεπώς. Ειδικότερα, ενώ η σύμβασή τους έχει ανασταλεί 

από την κύρια απασχόληση τους με βάση την Κυβερνητική Απόφαση, δεν μπορούν να 

υπαχθούν στην ευεργετική κατηγορία των επωφελουμένων του έκτακτου επιδόματος και 

Βουλή των Ελλήνων
Δ/νση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Αριθ.Πρωτ.Ερωτήσεων.5810
Ημερ.κατ.14-4-2020



να μπουν στην ΕΡΓΑΝΗ καθώς εμφανίζονται ως ωρομίσθιοι στη δεύτερη, όπου και δεν 

παρέχουν υπηρεσίες, λόγω των μέτρων πρόληψης της πανδημίας. Μάλιστα, λόγω της 

νομοθετημένης απαγόρευσης των απολύσεων για αυτό το διάστημα, δεν είναι δυνατόν να 

διακοπεί και η απασχόλησή τους ως ωρομίσθιοι.  

Με βάση τα παραπάνω και δεδομένου ότι λόγω παραλείψεων των Κυβερνητικών 

Αποφάσεων, συμπολίτες μας αφενός χάνουν ολόκληρο το μηνιαίο μισθό τους από την 

κύρια εργασία τους με Κυβερνητική απόφαση και δεν αποζημιώνονται και αφετέρου, λόγω 

της τυπικά ενεργούς, αλλά ουσιαστικά ανενεργούς δεύτερης απασχόλησής τους, οφείλουν 

να επιζήσουν με ό,τι εισόδημα είχαν από ωρομισθίες πριν το κλείσιμο των ΙΕΚ, 

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:  

1. Τι μέτρα θα λάβει η Κυβέρνηση  ώστε να συμπεριληφθούν στη νέα διευρυμένη 

κατηγορία δικαιούχων του επιδόματος των 800 ευρώ και οι εργαζόμενοι των οποίων 

η κύρια δραστηριότητα έχει ανασταλεί, ανεξαρτήτως της ενεργούς δεύτερης μερικής 

απασχόλησης τους;  

2. Δεδομένης της πολυπλοκότητας της εργασιακής κατάστασης των απασχολούμενων 

ως μισθωτοί σε κύρια εργασία και ως ωρομίσθιοι σε ΙΕΚ, τι μέτρα θα λάβει η 

Κυβέρνηση ώστε ακόμα και αν προχωρήσουν, με Κυβερνητική Απόφαση, σε 

αναστολή εργασίας ή ακόμα και απόλυσή τους από τη δεύτερη απασχόληση ώστε 

να μπορούν να μπουν στην ΕΡΓΑΝΗ και να λάβουν το επίδομα των 800 ευρώ, να 

μπορέσουν να επανέλθουν κανονικά στη δεύτερη απασχόλησή τους, μετά το πέρας 

των περιοριστικών μέτρων της πανδημίας; 

 

        Η ερωτώσα βουλευτής 

                

 

                                                    Φωτεινή Μπακαδήμα 

 

 

 

   


