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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΔΑΜΟΥ 

Βουλευτής Β′ Θεσσαλονίκης – ΜέΡΑ 25 

 

Θεσσαλονίκη, 14/12/2020 

 
 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς:  Τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Γιάννη Βρούτση 

 

Θέμα:  Πρόβλεψη για τη στήριξη των απασχολούμενων σε φορείς που τελούν υπό 

αναστολή, μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ 

 

Αξιότιμε κ. Υπουργέ. 

 

Κατά τη διάρκεια της δύσκολης και πρωτοφανούς περιόδου που βίωσε και 

εξακολουθεί να βιώνει η παγκόσμια κοινότητα και φυσικά η χώρα μας με την 

πανδημία του covid-19, κατέστη απαραίτητη η λήψη έκτακτων μέτρων στήριξης, 

τόσο της κοινωνίας, όσο και της οικονομίας. Ωστόσο, λόγω της ανάγκης για άμεση 

επίλυση των πρακτικών ζητημάτων που εμφανίζονται κατά καιρούς και λόγω των 
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γενικότερων συνθηκών νομοθέτησης, οι παρεμβάσεις των Υπουργείων συχνά 

χαρακτηρίζονται από προχειρότητα, με αποτέλεσμα να εμφιλοχωρούν αστοχίες, που 

έχουν σοβαρό αντίκτυπο σε πληττόμενα τμήματα της κοινωνίας.  

Σήμερα, σε μεγάλη μερίδα απασχολούμενων στο πρόγραμμα κοινωφελούς 

εργασίας του ΟΑΕΔ επικρατεί κλίμα αβεβαιότητας για το εργασιακό τους μέλλον 

και για τη διαβίωσή τους συνολικά. Οι απασχολούμενοι αυτοί, φαινομενικά 

εργάζονται σε επιβλέποντες φορείς (σχολικές μονάδες, βρεφονηπιακοί σταθμοί 

κ.α.), οι δομές των οποίων βρίσκονται σε πλήρη αναστολή λειτουργίας, με στόχο 

την αναχαίτιση της μετάδοσης του Covid-19. Η αναστολή λειτουργίας των δομών 

αυτών έχει ως συνέπεια την αντίστοιχη αναστολή εργασίας των ωφελούμενων, η 

οποία πρακτικά σηματοδοτεί και την παύση των καθηκόντων τους για αόριστο 

χρόνο. 

Δεδομένου του ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν νομοθετημένες προβλέψεις 

για την οικονομική στήριξη των - πρακτικά άνεργων - ωφελούμενων του 

προγράμματος κοινωφελούς εργασίας, ούτε και σαφείς προβλέψεις για τη 

μετακίνησή τους σε δομές άλλων επιβλεπόντων φορέων στους οποίους δεν έχει 

ανασταλεί η λειτουργία, είναι σαφές ότι οι απασχολούμενοι αυτοί βρίσκονται σε μία 

κατάσταση ιδιότυπου εργασιακού εγκλωβισμού και οικονομικής ανέχειας. Σε 

πλήρη αντίθεση με τους - πρακτικά άνεργους – συναδέλφους τους, οι ωφελούμενοι 

του ίδιου προγράμματος που απασχολούνται σε επιβλέποντες φορείς, οι δομές των 

οποίων σήμερα λειτουργούν, δικαιούνται πλήρεις απολαβές, λαμβάνουν άδεια 

ειδικού σκοπού, ενώ έχουν και τη δυνατότητα να παρέχουν τις υπηρεσίες τους εξ’ 

αποστάσεως, εφόσον αυτό είναι εφικτό. 

 

Μετά από τα παραπάνω: 
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Επειδή υπάρχει νομική ασυνέχεια που δημιουργεί απασχολούμενους δύο 

ταχυτήτων στο ίδιο πρόγραμμα κοινωφελούς απασχόλησης του ΟΑΕΔ, με 

αποτέλεσμα να έχουν δημιουργηθεί συνθήκες άνισης μεταχείρισης εργαζομένων, 

Επειδή πρέπει να ρυθμιστεί άμεσα το πλαίσιο απασχόλησης των 

ωφελούμενων που έχουν τοποθετηθεί σε δομές επιβλεπόντων φορέων που τελούν 

υπό αναστολή,  

Ερωτάται ο κ. Υπουργός: 

1. Προτίθεστε να νομοθετήσετε άμεσα για την παύση της απασχόλησης των 

ωφελούμενων σε περιπτώσεις αναστολής της λειτουργίας των δομών, με 

εγγραφή τους στα μητρώα ανέργων για το διάστημα ισχύος της αναστολής, 

με χορήγηση σχετικών επιδομάτων ανεργίας και με την επαναπρόσληψή τους 

κατά το πέρας της αναστολής; 

2. Προτίθεστε να προβείτε στην παραχώρηση δικαιώματος μετακίνησης των εν 

λόγω απασχολούμενων σε εναλλακτικές δομές επιβλεπόντων φορέων που δεν 

τελούν σε αναστολή, εφ’ όσον υφίστανται αντίστοιχες κατηγορίες θέσεων;  

3. Προτίθεστε να προβείτε στην άμεση λήψη μέτρων οικονομικής στήριξης των 

εν λόγω απασχολούμενων, οι οποίοι βρίσκονται σε ιδιότυπο εργασιακό 

εγκλωβισμό και οικονομική ανέχεια; 

 

Η ερωτώσα Βουλευτής 

 

 

 

Κωνσταντίνα Αδάμου 




