
 
Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2020 

Επίκαιρη Ερώτηση 

Προς τον κ. Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικών υποθέσεων 

Θέμα: «Απολύσεις  βρεφονηπιοκόμων Δήμου Περιστερίου, που πρόσφατα προσλήφθηκαν μέσα από πρόγραμμα 

για ανέργους, για να αντικατασταθούν από άλλους ακόμα οικονομικότερους ανέργους.» 

 Στις 31 Ιουλίου το Διοικητικό Συμβούλιο του νομικού προσώπου του Δήμου Περιστερίου που ευθύνεται για τη 

λειτουργία των παιδικών σταθμών, με εισήγηση του ίδιου του προέδρου του, ζητά να παραταθούν όλες οι συμβάσεις 

των εργαζομένων με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ ως “απόλυτη ανάγκη για τις βασικές λειτουργίες των βρεφονηπιακών 

σταθμών”. Μία εβδομάδα αργότερα, εν μέσω καλοκαιρινής άδειας, 16 εργαζόμενες βρεφοκόμοι και δύο άτομα από το 

προσωπικό καθαριότητας ενημερώθηκαν τηλεφωνικά ότι απολύονται. Ανάμεσα τους έγκυος γυναίκα και πολλές 

μητέρες μικρών παιδιών. Απόφαση και πρακτική καταφανώς παράνομη, αφού σύμφωνα με τα όσα ορίζονται, η 

“άρνηση ανανέωσης σύµβασης απασχολουµένου γίνεται εφεξής µόνο µε την επίκληση σπουδαίου λόγου (…) και ότι η 

απόφαση περί µη ανανέωσης λαµβάνεται από το οικείο δηµοτικό συµβούλιο”. Ακολούθησε μία σειρά μεθοδευμένων 

συγκλήσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που μοναδικό στόχο είχαν να επικυρώσουν την απόφαση απόλυσης, 

παρακάμπτοντας τις αντιδράσεις των απολυμένων αλλά και παρατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου που αρνήθηκαν 

να συμμετέχουν σε δια περιφοράς ηλεκτρονική ψηφοφορία παράνομων απολύσεων.  

 Το ερώτημα πως και για ποιο λόγο απολύονται λίγο πριν την έναρξη της σχολικής περιόδου η συντριπτική 

πλειονότητα των εργαζόμενων στους παιδικούς σταθμούς, απαντάται εν μέρει από τη μη επαρκή χρηματοδότηση των 

κοινωνικών υπηρεσιών των Δήμων, η οποία μετατρέπει τη συζήτηση σε ένα πινγκ-πονγκ ευθυνών μεταξύ υπουργού 

Εσωτερικών και Δημοτικής Αρχής με μόνιμο θύμα τους εργαζόμενους και τους δημότες. Εν μέρει, γιατί στο δεύτερο 

πλάνο θα στέκει πάντα το μοίρασμα της φτώχειας προς τα κάτω, η αρένα που προσεκτικά έχτισαν και ενίσχυσαν όλες 

οι κυβερνήσεις των τελευταίων ετών, ο ανταγωνισμός μεταξύ μακροχρόνια ανέργων και πρόσφατα ανέργων, μεταξύ 

μοριοδοτούμενων με ΕΣΠΑ και προγραμμάτων του ΟΑΕΔ, αφού στη θέση των απολυμένων των 750 ευρώ το μήνα από 

το ΕΣΠΑ, θα δουλέψουν “ωφελούμενες” από το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ, με 540 ευρώ το μήνα, το οποίο ποσό μάλιστα 

δεν επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου αφού επιδοτείται ολόκληρο από τον ΟΑΕΔ.  

 Κι έτσι μία έγκυος γυναίκα που μάζεψε τα μόρια της ανεργίας επί ένα χρόνο για να βρει δουλειά μέσω ΕΣΠΑ 

μένει άνεργη, χωρίς να δικαιούται αποζημίωση ή ταμείο ανεργίας, και στη θέση της θα εργαστεί μία άλλη γυναίκα από 

το “πρόγραμμα απασχόλησης πτυχιούχων ανέργων” ως “ωφελούμενη” μέχρι να κλείσει και για εκείνη ο κύκλος και να 

πάμε πάλι από την αρχή.  

Ερωτάται ο κ. Υπουργός: 

1. Ποιες ενέργειες σκοπεύει να αναλάβει προκειμένου να αποκαταστήσει τις στρεβλές κρατικές πολιτικές 

διαχείρισης της ανεργίας σε βάρος των ίδιων των ανέργων;   

2. Σκοπεύει να απαγορεύσει τις απολύσεις πρόσφατα προσληφθέντων  ανέργων και να μετατρέψει σήμερα 

κιόλας όλες τις συμβάσεις ΕΣΠΑ, ΟΑΕΔ και ΙΔΟΧ σε συμβάσεις αορίστου χρόνου με κατοχυρωμένα και πλήρη 

εργασιακά δικαιώματα; Σκοπεύει να λύσει το ζήτημα των συμβασιούχων που υπηρετούν πάνω από 24 μήνες 

                          ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αριθμ. Πρωτ. ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ:

1035

Ημερομ. Κατάθεσης:

14/9/2020

Ώρα κατάθεσης:

09:36'



-κάποιοι έως και 10 χρόνια, με ξεκάθαρη εξαρτημένη σχέση και καλύπτοντας πάγιες και διαρκείς ανάγκες, 

μετατρέποντας τις συμβάσεις τους σε αορίστου χρόνου; 
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