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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΔΑΜΟΥ 

Βουλευτής Β′ Θεσσαλονίκης – ΜέΡΑ 25 

 

Θεσσαλονίκη, 19/02/2021 

 
 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς: Τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Κωστή Χατζηδάκη 

 

Θέμα: Αίτηση για παράταση Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας του ΟΑΕΔ 

 

Αξιότιμε κ. Υπουργέ. 

 

Σήμερα, λόγω της δύσκολης οικονομικής κατάστασης της χώρας, της 

πανδημίας του Κορονοϊού (Covid - 19) και του ιδιαίτερα υψηλού ποσοστού 

ανεργίας, επικρατεί κλίμα ανησυχίας και αβεβαιότητας για το εργασιακό μέλλον και 

τη διαβίωση των 36.500 απασχολούμενων στο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας 

του ΟΑΕΔ 8μηνης διάρκειας, το οποίο ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2020. Το εν 
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λόγω πρόγραμμα, αφορά ευπαθείς ομάδες πολιτών, με χαμηλό εισόδημα, 

μακροχρόνια ανέργους κλπ., και τείνει να λήξει το προσεχές διάστημα. 

Οι απασχολούμενοι στο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας, μετά από 

μακροχρόνια ανεργία, εργάζονται σε διάφορους δημόσιους φορείς, αποκτώντας 

πολύτιμη εργασιακή εμπειρία και συμβάλλοντας τόσο στην ομαλή λειτουργία των 

υπηρεσιών, όσο και στην εξυπηρέτηση των πολιτών, σαφώς καλύπτοντας πάγιες και 

διαρκείς ανάγκες των φορέων αυτών. Η μαζική πλειοψηφία των 36.500 

εργαζομένων, συνεχίζει να εργάζεται με πλήρες ωράριο, παρά τις συνθήκες της 

πανδημίας, προσφέροντας αδιάκοπα τις υπηρεσίες και τις γνώσεις της στους 

συμπολίτες μας.  Ωστόσο, οι απασχολούμενοι αυτοί, θα είναι εξαιρετικά δύσκολο 

να εργαστούν ξανά μετά τη λήξη του προγράμματος, ενώ και η από μέρους τους 

θεμελίωση δικαιώματος για τη λήψη επιδόματος ανεργίας είναι αδύνατη. 

Μετά από τα παραπάνω,  

Επειδή σε αντίστοχες περιπτώσεις εργαζομένων στην Πυροπροστασία, στις 

ΥΠΕ και στις Δομές Φιλοξενίας προσφύγων (HOT SPOTS) έχουν δοθεί 

παρατάσεις, 

Επειδή οι φορείς του δημοσίου δεν πρέπει να στερηθούν προσωπικό με 

πολύτιμη εργασιακή εμπειρία, 

Επειδή έχει ήδη ανακοινωθεί πως δεν θα υπάρξει ανάλογο πρόγραμμα, μέσα 

στο 2021 και 

Επειδή δεν πρέπει να καταλήξει και αυτό το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ να είναι 

ένα ακόμα πρόγραμμα ανακύκλωσης της ανεργίας, όπως όλα τα προηγούμενα 

(τύπου Stage) 
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Ερωτάται ο κ. Υπουργός: 

 

1. Προτίθεστε να νομοθετήσετε για παράταση του προγράμματος 

κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ έως το τέλος του 2021, έτσι ώστε οι 

απασχολούμενοι σε αυτά να επιβιώσουν εν μέσω πανδημίας και οι 

δημόσιοι φορείς να μη στερηθούν προσωπικό με πολύτιμη εργασιακή 

εμπειρία; 

 

 

Η ερωτώσα Βουλευτής 
 
 
 
 

Κωνσταντίνα Αδάμου 




