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Πέμπτη 3 Οκτωβρίου 2019 

Αθήνα, σήμερα στις 3 Οκτωβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9.35΄ 

συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε 

ολομέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία του Α΄ Αντιπροέδρου αυτής κ. 

ΝΙΚΗΤΑ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαμάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

αρχίζει η συνεδρίαση. 

Εισερχόμαστε στη συζήτηση των 

ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 



Από τις εγγεγραμμένες στο σημερινό δελτίο επίκαιρες ερωτήσεις μία 

μόνον δεν θα συζητηθεί, λόγω αναρμοδιότητας. Είναι η πρώτη υπ’ αριθμόν 

47/30-9-2019 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Β΄ Δυτικής 

Αττικής του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Γεωργίου Τσίπρα προς 

τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με θέμα: «Λύσεις συμβάσεων 

συνεργατών «NN Hellas» και αντιδράσεις φορέων». Αρμόδιο για να απαντήσει 

είναι το Υπουργείο Οικονομικών. Υποθέτω πως ο κ. Γεώργιος Τσίπρας θα την 

επανακαταθέσει. 

Στις τρεις πρώτες επίκαιρες ερωτήσεις θα απαντήσει ο κ. Μηταράκης. 

Του κ. Κεγκέρογλου και του κ. Αποστόλου οι επίκαιρες ερωτήσεις είναι σχεδόν 

ταυτόσημες. Οπότε προτείνουμε, εάν δεν έχετε αντίρρηση, να συζητηθούν από 

κοινού, οι δύο Βουλευτές να αναπτύξετε στον χρόνο που έχετε την ερώτησή 

σας και ως προς την απάντηση του Υπουργού να είναι και για τις δύο 

ερωτήσεις. Οπότε, κύριε Κατσώτη, θα πάτε τρίτος ενώ είστε δεύτερος στη 

σειρά, για να διευκολυνθεί η διαδικασία. 

Η επίκαιρη ερώτηση, λοιπόν, με την οποία θα αρχίσουμε είναι η δεύτερη 

με αριθμό 48/30-9-2019 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή 

Ηρακλείου του Κινήματος Αλλαγής κ. Βασιλείου Κεγκέρογλου προς τον 

Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με θέμα: «Εντείνεται η 

ανασφάλεια των εργαζόμενων στα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας». 



Η συναφής ερώτηση είναι η πρώτη με αριθμό 429/28-8-2019 ερώτηση 

του κύκλου αναφορών και ερωτήσεων του Βουλευτή Εύβοιας του Συνασπισμού 

Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Ευάγγελου Αποστόλου προς τον Υπουργό 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με θέμα: «Παράταση της απασχόλησης 

μέσω των προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στην προστασία των 

δασικών οικοσυστημάτων της χώρας». 

Κύριε Κεγκέρογλου, έχετε πρώτος τον λόγο. 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 

Κύριε Υπουργέ, μέσα στο 2018 το Υπουργείο Εργασίας επεξεργάστηκε 

δύο προγράμματα κοινωφελούς εργασίας του πρώτου και του δεύτερου 

κύκλου. Αυτά που αφορούσαν τον πρώτο κύκλο ξεκίνησαν πριν από έναν 

περίπου χρόνο. 

Όπως γνωρίζετε, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο έχει αποδεχθεί την 

πρόταση της ελληνικής κυβέρνησης, από το 2011 κιόλας, για την υλοποίηση 

προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας, με δύο βασικούς άξονες και 

προϋποθέσεις. Πρώτα απ’ όλα, την επανασύνδεση με την εργασία των 

μακροχρονίως ανέργων, των ανθρώπων που έχουν χάσει τη δουλειά τους ή 

που δεν έχουν εργαστεί για μεγάλο διάστημα.  



Ο δεύτερος άξονας είναι η υλοποίηση προγραμμάτων έργων μικρής 

κλίμακας, είτε αυτά αφορούν υπηρεσίες είτε αφορούν συγκεκριμένο έργο. 

Βεβαίως και στους δήμους και στις περιφέρειες και στις άλλες υπηρεσίες του 

ευρύτερου δημόσιου τομέα και του δημόσιου τομέα που απασχολούνται οι 

άνεργοι που συμμετέχουν στα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας στην 

πράξη καλύπτουν τα τεράστια κενά τα οποία υπάρχουν στις υπηρεσίες. 

Το ερώτημα είναι εάν μετά την παράταση που έδωσε η προηγούμενη 

κυβέρνηση για τέσσερις μήνες και εν όψει της έναρξης του δεύτερου κύκλου, ο 

οποίος θα έχει οπωσδήποτε ένα μεγάλο κενό τεσσάρων - πέντε μηνών από τη 

λήξη των προγραμμάτων -που συμβαίνει να είναι αυτές τις μέρες 10 

Οκτωβρίου-, προτίθεστε να το καλύψετε αυτό το μεγάλο κενό είτε με παράταση 

του προγράμματος είτε με άλλον τρόπο. 

Θα πρέπει να επισημάνω ότι οι άνεργοι που είναι στο πρόγραμμα 

κοινωφελούς εργασίας έχουν, πρώτον, μια δυσκολία από τη στιγμή που θα 

απολυθούν για να ενταχθούν στο Ταμείο Ανεργίας, λόγω των υπέρμετρων –θα 

έλεγα- προϋποθέσεων. Το δεύτερο, που αφορά την ουσία του προγράμματος 

και πρέπει να το λάβετε υπ’ όψιν σας, είναι ότι τα έργα μικρής κλίμακας δεν 

έχουν ολοκληρωθεί σε πολλές περιπτώσεις και η προϋπόθεση που έχει θέσει 

το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) για να εγκρίνει αυτά τα προγράμματα 

δεν καλύπτεται στην περίπτωση που απολυθούν οι εργαζόμενοι και δεν 



τελειώσει το συγκεκριμένο πρόγραμμα, το συγκεκριμένο έργο κοινωφελούς 

εργασίας. 

Θα θέλαμε τις σκέψεις σας για το πώς θα παρατείνετε ή, με άλλον τρόπο, 

θα εντάξετε τους εργαζομένους στον δεύτερο κύκλο του προγράμματος 

κοινωφελούς εργασίας. 

Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαμάνης): Ο κ. Αποστόλου με τη μικρή 

σχετική ανοχή έχει τον λόγο.  

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, συμφωνώ με τη γενική 

προσέγγιση του προλαλήσαντος συναδέλφου πάνω στα προγράμματα 

κοινωφελούς χαρακτήρα. Θα εξειδικεύσω όμως την ερώτησή μου στο 

πρόγραμμα που αφορά τη συμμετοχή συγκεκριμένων ανέργων στη διαδικασία 

πρόληψης στη δασοπυρόσβεση. 

Εμείς, όταν παραλάβαμε τη διακυβέρνηση, ιδιαίτερα στον δασικό χώρο, 

βρήκαμε ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα και ήταν αυτό της απουσίας έστω 

και της στοιχειώδους πρόληψης στην αντιπυρική προστασία των δασών. Γι’ 

αυτό λοιπόν και κάναμε ένα βήμα, προωθήσαμε την απασχόληση 

συγκεκριμένων ανέργων, βεβαίως μέσα από ένα πρόγραμμα το οποίο θα 

εποπτευόταν από τις δασικές αρχές και ένα πρόγραμμα το οποίο 



χρηματοδοτούνταν από τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ. Τον Αύγουστο λοιπόν 

του 2018 προσλάβαμε σε αυτή τη διαδικασία, σε αυτή τη δραστηριότητα, πέντε 

χιλιάδες εξήντα έξι ανέργους. Μετατρέψαμε δηλαδή ουσιαστικά την ανεργία σε 

εργασία. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό και πρέπει να το λάβετε σοβαρά υπ’ όψιν, 

κύριε Υπουργέ. 

Τι απόδοση είχαν; Ήταν τέτοια η απόδοσή τους και η συμμετοχή, που 

τουλάχιστον οι επισκέπτες της ορεινής υπαίθρου έβλεπαν σε όλη την Ελλάδα, 

παντού, τους συγκεκριμένους εργαζόμενους να εργάζονται και να καθαρίζουν 

χόρτα και κλαδιά και βεβαίως και με άλλες δασικές εργασίες, πάρα πολύ 

σημαντικές στο κομμάτι της πρόληψης. Γι’ αυτό λοιπόν μόλις έληξε η σύμβαση, 

πριν τη λήξη της, την ανανεώσαμε, την παρατείναμε άλλους οκτώ μήνες. Έτσι 

λοιπόν τώρα βρισκόμαστε έναν μήνα πριν τη λήξη και της δεύτερης περιόδου, 

όπου οι απασχολούμενοι καλύπτουν ανάγκες πρόληψης, όχι μόνο 

πραγματοποιώντας καθαρισμούς, αλλά συμμετέχουν και σε άλλες διαδικασίες. 

Αυτό θα πρέπει να το λάβετε σοβαρά υπ’ όψιν.  

Επίσης στο συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει ενταχθεί η απόκτηση 

δεξιότητας πάνω στις συγκεκριμένες δουλειές, βεβαίως με ειδικά σεμινάρια τα 

οποία θα πραγματοποιηθούν επί θεμάτων που έχουν σχέση με το αντικείμενο 

της απασχόλησής τους. Και βεβαίως το τρίτο είναι ότι οι δασικές υπηρεσίες 

έχουν την υποχρέωση, με τη λήξη γενικά του προγράμματος, να δώσουν μία 



βεβαίωση όχι μόνο του χρόνου απασχόλησης αλλά και της ικανότητας για να 

κάνουν αυτές τις εργασίες, δηλαδή να υπηρετούν αυτό που λέμε το επάγγελμα 

του δασεργάτη.  

Πάνω απ’ όλα, αυτό που θέλω να σας ρωτήσω είναι αν εσείς έχετε 

αποφασίσει να παρατείνετε το πρόγραμμα, ώστε αυτές οι υποχρεώσεις που 

σας είπα αλλά και οι ανάγκες που υπάρχουν για τη συγκεκριμένη διαδικασία να 

μπορούν να υπηρετηθούν, και βεβαίως όσον αφορά την απάντηση που θα 

δώσετε επειδή πρόκειται για μία δραστηριότητα που περισσότερο θα σας έλεγα 

ότι αφορά το Υπουργείο Περιβάλλοντος παρά το Υπουργείο Εργασίας πιστεύω 

ότι μια συνεννόηση μεταξύ σας πρέπει να υπάρχει.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαμάνης): Πριν δώσω τον λόγο στον κ. 

Μηταράκη καταθέτω στα Πρακτικά της Βουλής επιστολή του Γραμματέα της 

Κυβέρνησης που έχει δύο σκέλη: Το ένα αναφέρεται στις ερωτήσεις που 

συζητούνται σήμερα και το δεύτερο αναφέρεται στην ερώτηση που είπα ότι 

λόγω αναρμοδιότητας δεν θα απαντηθεί. Κατατίθεται για τα Πρακτικά της 

Βουλής. 

(Η προαναφερθείσα επιστολή καταχωρίζεται στα Πρακτικά και έχει ως 

εξής: 

ΑΛΛΑΓΗ ΣΕΛΙΔΑΣ 



(Να μπει η σελίδα 9) 

ΑΛΛΑΓΗ ΣΕΛΙΔΑΣ 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαμάνης): Κύριε Μηταράκη, έχετε τον 

λόγο. 

ΝΟΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ (Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πράγματι τα προγράμματα της 

κοινωφελούς εργασίας έχουν δημιουργηθεί με συγχρηματοδότηση από τους 

ευρωπαϊκούς πόρους, όπως μας θύμισε ο κ. Κεγκέρογλου, εδώ και πολλά 

χρόνια με στόχο να αντιμετωπίσουν προβλήματα επανασύνδεσης 

μακροχρόνια ανέργων με την αγορά εργασίας για τη λήψη συγκεκριμένων 

δεξιοτήτων που θα βοηθήσουν τους ωφελούμενους να επανενταχθούν στην 

αγορά εργασίας. Διότι τα κοινωφελή, όπως γνωρίζετε, από τον σχεδιασμό τους 

δεν αποτελούν μια μόνιμη λύση για τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν 

προβλήματα ανεργίας. Στόχος, όμως, είναι η προσωρινή ανάσχεση του 

φαινομένου, που τα τελευταία χρόνια ήταν ιδιαίτερα υψηλό λόγω της 

οικονομικής κρίσης. Αυτά τα προγράμματα, όπως γνωρίζετε, σχεδιάζονται με 

τέτοιον τρόπο, ώστε να μην καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Έρχονται 



να καλύψουν ειδικά έργα που κάνουν οι δήμοι ή τα Υπουργεία για ενίσχυση της 

παροχής υπηρεσιών προς τους πολίτες.  

Ξεκίνησα λέγοντας ότι αυτά τα προγράμματα συγχρηματοδοτούνται από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γνωρίζετε, όμως -και θέλω να ενημερώσω και την 

Εθνική Αντιπροσωπεία- ότι σε περίπτωση παρατάσεως αυτών των 

προγραμμάτων διακόπτεται η συγχρηματοδότηση. Αυτά τα προγράμματα 

πλέον καλύπτονται αποκλειστικά από τον εθνικό προϋπολογισμό. Τα 

προγράμματα αυτά, λοιπόν, προκηρύσσονται με συγκεκριμένους όρους και 

κανόνες και με συγκεκριμένη διάρκεια. Όπως γνωρίζετε, η προηγούμενη 

κυβέρνηση είχε κάνει το Πρόγραμμα Α΄ για τα κέντρα ταυτοποίησης. Όταν 

ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα, διακόπηκε. Και οι ωφελούμενοι βγήκαν από το 

πρόγραμμα της κοινωφελούς εργασίας. Άρα, γνωρίζετε ότι αυτά τα 

προγράμματα έχουν σχεδιαστεί με στόχο να ολοκληρώνονται.  

Η Κυβέρνηση ετοιμάζεται να ανακοινώσει ένα νέο πρόγραμμα τριάντα 

πέντε χιλιάδων ωφελούμενων, με στόχο την αντιμετώπιση της μακροχρόνιας 

ανεργίας. Επιτρέψτε μου να καταθέσω στα Πρακτικά μια επιστολή του 

Υπουργού Εργασίας, του κ. Ιωάννη Βρούτση, προς την Κεντρική Ένωση 

Δήμων Ελλάδος με ημερομηνία 19 Σεπτεμβρίου, όπου δίνει τις βασικές 

κατευθυντήριες γραμμές του νέου προγράμματος.  



(Στο σημείο αυτό ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

κ. Νότης Μηταράκης καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα επιστολή, 

η οποία βρίσκεται στο αρχείο του Τμήματος Γραμματείας της Διεύθυνσης 

Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής) 

Αν μου επιτρέπετε, να κάνω και ένα πολιτικό σχόλιο, κυρίες και κύριοι 

συνάδελφοι. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δυστυχώς, αυτά τα προγράμματα 

έχουν χρησιμοποιηθεί ως εμπόριο ελπίδας προς ωφελούμενους, οι οποίοι 

ξεκινάνε ένα πρόγραμμα συγκεκριμένης διάρκειας και μετά βρίσκονται 

αντιμέτωποι για πάρα πολλά χρόνια στα δικαστήρια και προσπαθούν να βρουν 

τον τρόπο από αυτά τα προγράμματα να μονιμοποιηθούν σε θέσεις εργασίας. 

Γνωρίζετε, όμως, ότι το Σύνταγμα στο άρθρο 103 έχει συγκεκριμένη πρόβλεψη 

για τον τρόπο που το δημόσιο λειτουργεί προγράμματα ορισμένης εργασίας. 

Άρα, τα προγράμματα αυτά ολοκληρώνονται στη λήξη τους. Και για την 

αντιμετώπιση των προβλημάτων που πράγματι υπάρχουν προχωρούμε άμεσα 

στη δημιουργία τριάντα πέντε χιλιάδων θέσεων στα προγράμματα κοινωφελούς 

απασχόλησης.  

Δεν τίθεται θέμα κενού τετραμήνου, όπως τέθηκε από τον κ. 

Κεγκέρογλου, για τον απλούστατο λόγο ότι αυτά τα προγράμματα, όπως είπα 

και στην αρχή, δεν σχεδιάζονται για να καλύψουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. 

Δεν μπορώ, όμως, να μην αναφερθώ σε δύο συγκεκριμένα υποπρογράμματα, 



όπως το πρόγραμμα που έχει να κάνει με το μεταναστευτικό. Λόγω της έξαρσης 

που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή στις δομές, τίθεται εκεί ένα θέμα κατά 

πόσο μπορεί να υπάρξει κενό μεταξύ των προγραμμάτων, αυτό το τετράμηνο 

που ειπώθηκε πριν. Είναι κάτι το οποίο το Υπουργείο Εργασίας εξετάζει και θα 

λάβει σχετικές αποφάσεις αρκετά σύντομα. Επίσης αντιλαμβανόμαστε ότι το 

θέμα της δασικής προστασίας έχει και αυτό μια ιδιαιτερότητα. Βέβαια, 

μπαίνουμε αυτή τη στιγμή στη μη αντιπυρική περίοδο. Έχουμε ζητήσει από 

τους δήμους και τις περιφέρειες τα σχόλιά τους για τις ανάγκες που υπάρχουν. 

Και θα επανέλθουμε και σε αυτό το σημείο. 

Σας ευχαριστώ. 

 


