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Προς  τoν  Υπουργό  Εργασίας και  Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Γιάννη Βρούτση 

 
Θέμα: « Απαράδεκτη η μη ανανέωση των συμβάσεων των επικουρικών 

εργαζομένων στα  Κέντρα  Κοινωνικής  Πρόνοιας  του  Υπ. Εργασίας  » 

 
 Κύριε Υπουργέ, 

 

 Οι επικουρικοί εργαζόμενοι των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων εξέφρασαν την έντονη αγανάκτησή τους για τη μη ανανέωση των 

συμβάσεων τους.  

  Ειδικότερα, οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι βλέπουν τις συμβάσεις τους οι οποίες λήγουν στις 

31/12/2020 να μην ανανεώνονται. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι απολύονται και μένουν χωρίς 

δουλειά, με πολλούς από αυτούς να εργάζονται σε «Θεραπευτήρια – Γηροκομεία, Κέντρα 

φιλοξενίας ΑμεΑ και εγκαταλελειμμένων παιδιών, συνεχόμενα,  χωρίς κενά, κάποιοι ακόμη και για 

6 χρόνια, από το 2014». 

https://www.news4health.gr/news/tag/%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%9B%CE%A5%CE%A3%CE%95%CE%99%CE%A3
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  Οι επικουρικοί εργαζόμενοι των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας και 

Κοινωνικών  Υποθέσεων αναφέρουν με επιστολή τους προς το Υπουργείο Εργασίας ότι :  

« ... καλύπτουμε τραγικά κενά σε μόνιμο προσωπικό, πάγιες και διαρκείς ανάγκες, θέσεις 

νευραλγικές για την προστασία της ζωής των πιο ευαίσθητων ομάδων του πληθυσμού. Όλα αυτά 

τα χρόνια, 300 εργαζόμενοι, παλέψαμε για να μη βρεθούμε στο δρόμο (κάποιοι απλήρωτοι επί 

μήνες), για να κρατήσουμε το αυτονόητο δικαίωμά μας στη δουλειά. Διεκδικήσαμε με όλες μας τις 

δυνάμεις μόνιμη και σταθερή δουλειά, τη μετατροπή των συμβάσεών μας σε αορίστου χρόνου. 

Δουλέψαμε με το άγχος της ημερομηνίας λήξης, από παράταση σε παράταση και πάλι από την 

αρχή. Ακούσαμε επίσημες ευχαριστίες και χειροκροτηθήκαμε γιατί γίναμε «ασπίδα ζωής» αυτών 

των ανθρώπων εν μέσω πανδημίας από τον κορωνοϊό ». 

 Οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι επεσήμαναν μάλιστα,  ότι  το Υπουργείο Εργασίας, την ίδια ώρα 

που δηλώνει ότι παίρνει όλα τα μέτρα προστασίας (απαγορεύσεις επισκεπτηρίου, 

θερμομετρήσεις κλπ)  και ότι δεν υπήρξε ούτε μία απώλεια ζωής στους φορείς που εποπτεύει, 

εξαπατά την κοινή γνώμη, τους περιθαλπόμενους στα Κέντρα Πρόνοιας και τις οικογένειές τους, 

απολύοντας το ίδιο το προσωπικό, που προστατεύει την υγεία και τη ζωή αυτών των ανθρώπων, 

το προσωπικό που κάνει  πράξη  τα  αναφερόμενα  μέτρα. 

  Σημειωτέον, ότι με την έκδοση της  προκήρυξης (7Κ/2019) αποκλείσθηκαν εξαρχής συνάδελφοί 

τους  λόγω μειωμένων θέσεων,  οι δε  συμβάσεις των επικουρικών  εργαζομένων των Κέντρων 

Κοινωνικής Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας  λήγουν με την έκδοση αυτών των προσωρινών 

αποτελεσμάτων,  αφήνοντας ουσιαστικά  τα Κέντρα Πρόνοιας  χωρίς  έμπειρο  προσωπικό.  

  Οι επικουρικοί εργαζόμενοι των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας 

αιτούνται  την  κάλυψη όλων των κενών θέσεων με μόνιμο προσωπικό, την παράταση των 

συμβάσεών τους και την απεμπλοκή αυτών από τα προσωρινά αποτελέσματα της 7Κ/2019, 

τονίζοντας  ότι  τα ¨νομικά κωλύματα¨,  τα οποία επικαλείται το Υπουργείο εξαλείφθηκαν,  όπως  

δείχνει άλλωστε  η ετήσια παράταση των συμβάσεων των συναδέλφων επικουρικών στα 

Νοσοκομεία και  αυτή  των συναδέλφων τους   από το αντίστοιχο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ. 

 

 

 

 

https://www.news4health.gr/news/tag/%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%A9%CE%A0%CE%99%CE%9A%CE%9F


 

        Δεδομένων των προαναφερθέντων, ερωτάσθε: 

 

 

1) Προτίθεστε να παρατείνετε τις συμβάσεις των επικουρικών εργαζομένων στα Κέντρα 

Κοινωνικής Πρόνοιας ;  

2) Προτίθεστε να προβείτε στην απεμπλοκή των συμβάσεών τους από τα προσωρινά 

αποτελέσματα της προκήρυξης 7Κ/2019 ;  

3) Με ποιο τρόπο θα καλυφθούν τα κενά στα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας, των οποίων ο 

ρόλος κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικός, ειδικά κατά την τρέχουσα χρονική περίοδο; 

 

 

                                                                                          

                                                                                           Η  ερωτώσα  Βουλευτής 

                                                                                                

                                                                                                       Αγγελική  Αδαμοπούλου 

                                                                                                Βουλευτής Α΄ Αθηνών, ΜέΡΑ25 




