
 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ 

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Α΄ ΑΘΗΝΩΝ 

25 Ιανουαρίου 2020 
ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Κωνσταντίνο Χατζηδάκη. 
 

Θέμα: «Επίδομα 400 Ευρώ: απαξίωση των ελεύθερων επαγγελματιών και των 

αυτοαπασχολούμενων.» 

Κύριε Υπουργέ, 

Μετά το φιάσκο του περασμένου Απριλίου με τα αλήστου μνήμης προγράμματα τηλεκατάρτισης 

και τον τότε εμπαιγμό επιστημόνων, ελευθέρων επαγγελματιών και αυτοαπασχολουμένων από το 

Υπουργείο, τις τελευταίες ημέρες αναβιώνει η τακτική απαξίωσης των παραγωγικών κλάδων της 

χώρας, οι οποίοι έχουν δεχθεί κυριολεκτικά τεράστιο πλήγμα από τα μέτρα αποστασιοποίησης. 

Οι επιστημονικοί-επαγγελματικοί φορείς πολύ πρόσφατα αποχώρησαν από τον διάλογο με την 

ηγεσία του Υπουργείου για την χορήγηση πενιχρού επιδόματος ύψους 400 Ευρώ, τον οποίο 

επισήμως χαρακτήρισαν προσχηματικό εκ μέρους σας. Συγκεκριμένα, με κοινό ανακοινωθέν οι 

εκπρόσωποι του Τεχνικού Επιμελητηρίου, του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, της Ολομέλειας 

Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων, του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, της Ελληνικής 

Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας, του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, της Συντονιστικής 

Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος, της Ομοσπονδίας Δικαστικών Επιμελητών 

Ελλάδος και του Πανελληνίου Κτηνιατρικού Συλλόγου: 

 Εκφράζουν έντονη δυσαρέσκεια, καθώς δεν εκλήθησαν στην τηλεδιάσκεψη 4 από τους 9 

φορείς που συμμετείχαν στο διάλογο. 

 Επιμένουν στις απόψεις οι οποίες είχαν εξαρχής διατυπωθεί στην από 22.12.2021 επιστολή  

τους προς τον προκάτοχό σας ως προς: α) το ύψος του προς διανομή ποσού, το οποίο 

προέρχεται από τον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας του ΟΑΕΔ των Ανεξάρτητα Απασχολούμενων 

Επιστημόνων και έχει δημιουργηθεί από ίδιους πόρους καταβληθέντες επί σχεδόν μία 

δεκαετία, β) τα εισοδηματικά κριτήρια, γ) τους δικαιούχους, και δ) την ταχεία διαδικασία 

υλοποίησης του μέτρου. 

 Αξιώνουν την εφαρμογή των κυβερνητικών δεσμεύσεων απέναντί τους και την επανεξέταση 

των τροποποιημένων θέσεων, όπως αυτές το πρώτον εκφράστηκαν στο Δελτίο Τύπου του 

Υπουργείου, και 

 Απαιτούν την άμεση ανάρτηση της Πλατφόρμας Υποβολής Αιτήσεων των δυνητικών 

δικαιούχων στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ». 

Ειδικότερα και ενδεικτικά, μετά από έκτακτη συνεδρίασή της στις 21.01.2021, η Συντονιστική 

Επιτροπή της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος εξέδωσε 
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ανακοίνωση στην οποία αναφέρει, μεταξύ άλλων: «Παρά το γεγονός ότι η Κυβέρνηση από τον 

Μάιο 2020 είχε υποσχεθεί την άμεση καταβολή του χορηγήματος, αναγνωρίζοντας την ανάγκη για 

την οικονομική στήριξη του πληττόμενου κλάδου μας, δεν έχει εκδοθεί μέχρι σήμερα η 

απαιτούμενη Υπουργική Απόφαση για την καταβολή του… η καταβολή του χορηγήματος αυτού, 

δεν επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό αφού ο άνω λογαριασμός δημιουργήθηκε με χρήματα 

των δικηγόρων και λοιπών επιστημόνων, μέσω των ετήσιων εισφορών τους... Δυστυχώς όμως, η 

κυβερνητική ασυνέπεια και οι παλινωδίες δεν έχουν τέλος… Ο Υπουργός… κατά τη διάρκεια της 

χθεσινής συνάντησης με τους εκπροσώπους των επιστημονικών φορέων, υπαναχώρησε, 

μειώνοντας το προς διάθεση ποσό και αμέσως μετά τη συνάντηση αιφνιδίως ανακοίνωσε ως 

κριτήρια υπαγωγής των δικαιούχων την μείωση του τζίρου μεταξύ των ετών 2019 και 2020, χωρίς 

καμία περαιτέρω διάκριση, και το ύψος του οικογενειακού εισοδήματος, και σε πλήρη αντίθεση με 

την κοινή πρόταση των επιστημονικών φορέων που προβλέπει καταβολή του χορηγήματος σε 

όλους τους δικαιούχους, με αύξουσα σειρά ατομικού εισοδήματος, αρχής γενομένης από τους πιο 

οικονομικά αδύναμους, ανεξαρτήτως ασφαλιστικής ικανότητας και ενημερότητας, ώστε να το 

λάβουν αυτοί που πραγματικά το έχουν ανάγκη… Η στάση αυτή είναι προδήλως προσβλητική και 

απαξιωτική… αποδεικνύει ότι ο ευρισκόμενος σε εξέλιξη διάλογος για τον καθορισμό των 

δικαιούχων του χορηγήματος είναι προσχηματικός από την πλευρά της Κυβέρνησης… δεδομένου 

ότι μέχρι σήμερα η διοίκηση του ΕΦΚΑ δεν μας έχει παράσχει τις αναγκαίες πληροφορίες για τα 

ποσά που εισέπραξε και τα ποσά που απέδωσε στον άνω Λογαριασμό, ο οποίος έχει συγκροτηθεί 

αποκλειστικά και μόνο από την καταβολή εισφορών υπέρ ΟΑΕΔ των επιστημόνων – ελεύθερων 

επαγγελματιών, επί 9 συναπτά έτη, σε υλοποίηση των μέχρι σήμερα αποφάσεων του σώματος, θα 

υποβληθεί άμεσα αίτημα λογοδοσίας προς τον ΕΦΚΑ, προκειμένου να λάβουμε πλήρη γνώση και 

να προβούμε στις αναγκαίες ενέργειες ώστε ο Λογαριασμός αυτός να επαναρτιωθεί, εφόσον δεν 

έχει αποδοθεί στον ΟΑΕΔ το σύνολο των εισφορών, προς όφελος όλων των δικαιούχων δικηγόρων 

και επιστημόνων – ελευθέρων επαγγελματιών.» 

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, το ποσό που προτίθεστε να διαθέσετε για «ενίσχυση» χιλιάδων 

χειμαζόμενων επιστημόνων, ελευθέρων επαγγελματιών και αυταπασχολούμενων ανέρχεται σε 

μόλις 40 εκατ. Ευρώ, όσα δηλαδή περίπου διατέθηκαν σε ΜΜΕ με τις διαβόητες λίστες. 

Είναι παραπάνω από προφανές ότι τα αιτήματα των επιστημόνων, ελευθέρων επαγγελματιών και 

αυταπασχολούμενων είναι εύλογα, δίκαια και θεμιτά, και ότι υπό τις παρούσες συνθήκες η 

πρόταση του Υπουργείου τους απαξιώνει πλήρως, εντάσσοντάς τους στη λογική του 

«ξεροκόμματου» και αδιαφορώντας για τις πραγματικές τους ανάγκες και την δεινή 

επαγγελματική και οικονομική θέση στην οποία έχουν περιέλθει. 

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάσθε: 

Πώς και πότε θα ενεργήσετε ώστε οι πληττόμενοι επιστήμονες, ελεύθεροι επαγγελματίες, και 

αυτοαπασχολούμενοι να λάβουν ουσιαστική στήριξη και να ικανοποιηθούν τα δίκαια αιτήματά 

τους;  

 

Η ερωτώσα Βουλευτής 

 

Αγγελική Αδαμοπούλου 

Βουλευτής Α΄ Αθηνών, Μέρα25 




