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Εργαζόμενοι με περιορισμένα δικαιώματα. Επερώτηση 17 βουλευτών του 
ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ για τα προγράμματα του υπουργείου Εργασίας 
 

Το ζήτημα των προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας φέρνουν στη Βουλή με 
επίκαιρη επερώτησή τους προς το Υπουργείο Εργασίας 17 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ 
ΕΚΜ, μεταξύ των οποίων και ο βουλευτής Ιωαννίνων Χρήστος Μαντάς, 
χαρακτηρίζοντας αυτά τα προγράμματα «υβρίδιο μοντέρνας σύμβασης εργασίας 
προσωρινής απασχόλησης». Τα προγράμματα αυτά, παρά το πρόσχημα της 
«κοινωφελούς εργασίας», αποτελούν στην ουσία τους «δανεισμό» εργαζομένων 
χωρίς πλήρη εργασιακά δικαιώματα ή αξιοπρεπή μισθό κι επιβαρύνουν με τις 
εργοδοτικές εισφορές τον ΟΑΕΔ και τους φορολογούμενους. Οι βουλευτές του 
ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ συνδέουν την επέκταση των προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας με 
τις μνημονιακές πολιτικές κατά των εργασιακών δικαιωμάτων, την εκτόξευση της 
ανερίας και τα κενά που δημιουργούνται από το πάγωμα των προσλήψεων στο 
Δημόσιο, όπου και γίνεται χρήση αυτώντων προγραμμάτων. Τα προγράμματα 
κοινωφελούς εργασίας που αφορούν 57.000 ανέργους επιχορηγούνται από το ΕΣΠΑ 
και αφορούν κυρίως ΜΚΟ και ιδιωτικά γραφεία εύρεσης εργασίας, τα οποία και 
προσλαμβάνουν ανέργους με μισθούς μέχρι 625 ευρώ τον μήνα, χωρίς επιδόματακαι 
δώρα «δανείζοντάς» στους στη συνέχεια, με χαράτσι 5% επί των μισθών, σε δήμους, 
τη Γ.Γ. Πολιτισμού και σε νοσοκομεία. Μάλιστα, είναι συχνό το φαινόμενο της 
καθυστέρησης της μισθοδοσίας για μήνες. Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ 
υπογραμμίζουν ότι οι συμβάσεις που υπογράφουν τα δύο μέρη για τον «δανεισμό» 
των εργαζομένων περιέχουν «επαχθείς, παράνομους κι αντισυνταγματικούς όρους», 
επισημαίνοντας ότι και η ΓΣΕΕ συναινεί σε αυτές τις παραβιάσεις,αφού μέσω του 
ΚΕΚ του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ έχει«δανείσει» 20.000 εργαζομένους, κυρίως σε δήμους. 
 
Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:   
 
Α. Σε ποιες ενέργειες θα προβεί προκειμένου να πληρώνονται έγκαιρα οι άνεργοι 
που εργάζονται σε αυτά τα προγράμματα; 
Β.Σε ποιες άμεσες ενέργειες προτίθεται να προβεί ώστε να σταματήσει η 
καταστρατήγηση στοιχειωδών εργασιακών δικαιωμάτων των ήδη εργαζόμενων 
στα προγράμματα αυτά; 
Γ. Θεωρεί ότι είναι αξιοπρεπείς και νόμιμες εργασιακές σχέσεις που εισάγονται 
με τα προγράμματα αυτά; 
Δ. Ποια μέτρα προτίθεται να λάβει ώστε να σταματήσουν νπδδ να καλύπτουν τις 
ανάγκες τους σε ανθρώπινο δυναμικό μέσω ενοικιαζόμενων εργαζομένων χωρίς 
εργασιακά δικαιώματα; 
Ε. Προτίθεται να χρησιμοποιήσει αυτό το εργασιακό καθεστώς για να αποφύγει 
την κατάρρευση  στο στενό και ευρύτερο δημόσιο τομέα μετά τις 2.000 
απολύσεις μέσα στο 2012 και τις 25.000 μέσα στο 2013; 



Στ. Το «Εθνικό Σύμφωνο για την απασχόληση των Νέων» που έχει εξαγγείλει ότι 
πρόκειται να υλοποιήσει άμεσα και αφορά τη δημιουργία 80.000 θέσεων 
εργασίας μέσω ευρωπαϊκής χρηματοδότησης ύψους 150.000.000 ευρώ θα 
συνιστά συνέχιση κι εμβάθυνση της λογικής των Προγραμμάτων Κοινωφελούς 
Εργασίας; 
 


