
 

Αθήνα,  24/04/2020 

Ερώτηση  

Προς:  τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

  τον Υπουργό Οικονομικών 

 
Θέμα: «Καταβολή επιδόματος 600 ευρώ σε επιστήμονες μετά την κατάργηση του 
voucher τηλεκατάρτισης» 

Μετά το σάλο που προκλήθηκε λόγω της προχειρότητας με την οποία αποδείχθηκε εκ του 

αποτελέσματος πως υλοποιήθηκε το πρόγραμμα τηλεκατάρτισης για επιστήμονες λόγω της 

πανδημίας του κορονοϊού ("Πρόγραμμα στήριξης Επιστημόνων-Ελεύθερων Επαγγελματιών 

πληττόμενων από τον Covid-19"), αποφασίστηκε πως το επίδομα των 600 ευρώ θα το 

λάβουν απευθείας οι 180.000 αυτοαπασχολούμενοι επιστήμονες , μετά την κατάργηση του 

προγράμματος τηλεκατάρτισης την Τετάρτη 22/04 με παρέμβαση του πρωθυπουργού. 

Όπως αναφέρεται στα ΜΜΕ, οι επιστήμονες είτε παρακολούθησαν το πρόγραμμα είτε όχι 

θα λάβουν το επίδομα χωρίς να χρειαστεί να υποβάλουν νέες αιτήσεις. Ένα μέρος των 

αυτοαπασχολουμένων έχει ήδη λάβει την προκαταβολή των 400 ευρώ ενώ στους 

υπόλοιπους θα πιστωθεί είτε ολόκληρο το επίδομα είτε η δεύτερη δόση έως τις 30 Απριλίου, 

αφού γίνουν οι απαραίτητες διασταυρώσεις στοιχείων 

Σε ανακοίνωσή του ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δήλωσε μεταξύ 

άλλων: «…αφού προηγήθηκε σχετική έρευνα με απόφαση του Πρωθυπουργού Κυριάκου 

Μητσοτάκη, το πρόγραμμα οικονομικής στήριξης επιστημόνων με τηλεκατάρτιση 

καταργείται. Οι επιστήμονες, όμως, τους οποίους αφορούσε το Πρόγραμμα, θα λάβουν 

κανονικά την ενίσχυση των 600 ευρώ για τον μήνα Απρίλιο χωρίς προϋποθέσεις.» 

Να σημειωθεί πως αρχικά οι επιστήμονες-ελεύθεροι επαγγελματίες είχαν διεκδικήσει την 

υπαγωγή τους στο μέτρο χρηματικής ενίσχυσης των 800 ευρώ που θεσμοθετήσατε για τους 

εργαζόμενους που είτε απασχολούνταν σε επιχειρήσεις που ανέστειλαν τη λειτουργία τους 

είτε ανεστάλη η δική τους σύμβαση. Μάλιστα, με τα 800 ευρώ, η σχετική δαπάνη για τους 

δικαιούχους επιστήμονες θα ανερχόταν περίπου 144.000.000 ευρώ, σε αντίθεση με τα 
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192.965.940 ευρώ του προγράμματος τηλεκατάρτισης (Α.Π.286/2.4.2020 της Επιτελικής 

Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων). 

Δεδομένου ότι η κατάργηση του προγράμματος έγινε την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής των αιτήσεων από τους δικαιούχους επιστήμονες με αποτέλεσμα κάποιοι να μην 

πρόλαβαν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους, ενώ υπάρχουν και δικαιούχοι που δεν υπέβαλαν 

αίτηση, δεν ενεργοποίησαν, δηλαδή, τη σχετική επιταγή τηλεκατάρτισης, καθώς έκριναν 

πως το προσφερόμενο πρόγραμμα δεν είχε να τους προσφέρει κάτι από πλευράς επιπλέον 

γνώσεων,  

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:  

1. Καθώς πλέον οι δικαιούχοι επιστήμονες θα λάβουν το χρηματικό ποσό των 600 

ευρώ για ιδία χρήση και όχι με την υποχρέωση να λάβουν μέρος σε επιμορφωτικά 

προγράμματα τηλεκατάρτισης, γιατί δεν συμπεριλαμβάνονται και εκείνοι στο επίδομα 

των 800 ευρώ, το οποίο, όπως προκύπτει με απλούς μαθηματικούς υπολογισμούς, 

συνιστά μικρότερη κρατική δαπάνη από εκείνο των 600 ευρώ της τηλεκατάρτισης;  

2. Τι μέτρα θα λάβει η Κυβέρνηση ώστε να μπορέσουν να λάβουν το επίδομα των 600 

ευρώ και όσοι δικαιούχοι επιστήμονες-ελεύθεροι επαγγελματίες δεν είχαν 

ενεργοποιήσει την επιταγή τηλεκατάρτισης είτε λόγω της κατάργησης είτε από 

επιλογή; 

 

        H ερωτώσα βουλευτής 

                 

               

 

                                                    Φωτεινή Μπακαδήμα 

 

 


