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                                                       Ερώτηση 

Προς:  Την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

Θέμα: «Εξαιρετικά Προβληματικά τα Νέα Επιδοτούμενα 

Προγράμματα του ΟΑΕΔ» 

Ο  Οργανισμός  Απασχόλησης Εργατικού  Δυναμικού  (ΟΑΕΔ) στοχεύει 
στην  προώθηση ενεργητικών  πολιτικών στην  ελληνική  αγορά 
εργασίας  για  την  μείωση  της  ανεργίας, καθώς  και  παθητικών 
πολιτικών που εστιάζουν στην ασφάλιση της ανεργίας με την μορφή 
της  παροχής τόσο  του  βασικού  επιδόματος ανεργίας  όσο  και 
βοηθημάτων για την κοινωνική προστασία. Ιδιαίτερα προβληματικές 
εμφανίζονται  οι  πρόσφατες εξαγγελίες  του  Υπουργείου Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης δια του έντυπου 
και  ηλεκτρονικού  ειδησεογραφικού  τύπου περί επ ικείμενων 
προγραμμάτων του  ΟΑΕΔ, τα  οποία εστιάζουν  αφενός  στην 
επιδότηση της ανεργίας όταν δεν καταβάλλονται δεδουλευμένα από 
τους  εργοδότες  και  αφετέρου  στην  επιδότηση των  εισφορών 
προκειμένου να  μετατραπούν οι  συμβάσεις  παροχής υπηρεσιών 
(μπλοκάκια) σε συμβάσεις μισθωτής εργασίας.  

Η  προωθούμενη ρύθμιση  του  ΟΑΕΔ  περί επιδότησης της  ανεργίας 
λόγω μη καταβολής δεδουλευμένων για αξιόλογο χρονικό διάστημα 
αφού  προηγουμένως αποχωρήσει ο  εργαζόμενος  με  το  αιτιολογικό 
της  βλαπτικής μεταβολής  των  όρων  εργασίας  προσκομίζοντας 
άμεσα εξώδικο στον Οργανισμό, καθώς και έπειτα από έξι μήνες από 
την  αγωγή  του  ιδίου  του  εργαζόμενου  κατά  του  εργοδότη, 
παρουσιάζει σημαντικά  κενά  τα  οποία ενδέχεται  να  ζημιώσουν 
οικονομικά  τον  ΟΑΕΔ. Και  τούτο  διότι  η  καταβολή  επιδόματος 
ανεργίας  προβλέπεται να  συντελείται  έως  και  την  τελεσίδικη 
εκδίκαση της αγωγής, χωρίς να λαμβάνεται υπόψιν ότι σε περίπτωση 
απόρριψης της  αγωγής  από τα  ελληνικά  δικαστήρια  ο  απλήρωτος 



εργαζόμενος  δεν  θα  έχει  την  οικονομική  δυνατότητα  να  επιστρέψει 
στον Οργανισμό το σύνολο των επιδομάτων που θα έχει εισπράξει. Η 
μη  δυνατότητα  επιστροφής από τον  εργαζόμενο  των  σχετικών 
ποσών είναι σίγουρο ότι θα προκαλέσει οικονομική ζημία στον ΟΑΕΔ, 
όπως επισημαίνουν άλλωστε εξέχοντες εργατολόγοι της χώρας μας. 
  
Την  ίδια  στιγμή, το  έτερο  πρόγραμμα του  ΟΑΕΔ  που προβλέπει την 
επιδότηση των εργοδοτών μέσα από τον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας 
Αυτοτελώς και Ανεξάρτητα Απασχολουμένων που έχει συσταθεί ήδη 
από το  2011, είναι  εξαιρετικά  προβληματικό καθώς  ακυρώνει  τη 
διάταξη  του  νόμου  Κατρούγκαλου, σύμφωνα  με  την  οποία ο 
εργοδότης οφείλει να καλύπτει τα 2/3 των ασφαλιστικών εισφορών 
εργαζομένων  που απασχολούνται με  μπλοκάκι παροχής υπηρεσιών. 
Το  πρόγραμμα μάλιστα  προβλέπεται ότι  θα  αντλήσει  οικονομικούς 
πόρους από την  μηνιαία  εισφορά  ύψους  10 ευρώ  που καταβάλλουν 
όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι ώστε να 
αποκτήσουν δικαίωμα  λήψης  επιδόματος ανεργίας, το  οποίο συν 
εισπράττεται με  τις  λοιπές εισφορές  των  Κλάδων  Σύνταξης  και 
Ασθένειας και αποδίδεται στον ΟΑΕΔ.  

Το ανώτατο όριο επιδότησης της εργοδοτικής εισφοράς επί δώδεκα 
μήνες  σε  40 χιλιάδες  εργοδότες  φυσικά  ή  νομικά  πρόσωπα που θα 
έχουν εγγραφεί στην πλατφόρμα του ΕΦΚΑ μέχρι και την έναρξη του 
προγράμματος με  σκοπό να  μετατρέψουν  τον  απασχολούμενο με 
δελτίο  παροχής υπηρεσιών σε  μισθωτό  αναμένεται  να  φθάσει  έως 
και  350 ευρώ  τον  μήνα. Επί της  ουσίας  πρόκειται για  επιχορήγηση 
των  εργοδοτών  που παρανομούν καθώς,  όπως έχει  επισημάνει στη 
διαγνωστική  μελέτη  για  την  αδήλωτη  εργασία  στην  Ελλάδα  η 
Διεθνής  Οργάνωση  Εργασίας  τον  Ιούλιο  του  2016,  υποχρεώνουν 
εργαζόμενους που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες σε ψευδή 
αυτοαπασχόληση με την έκδοση δελτίου παροχής υπηρεσιών, δηλαδή 
τα περίφημα «μπλοκάκια».   

Επειδή η  ψευδώς  δηλωμένη  αυτοαπασχόληση τείνει  πλέον να 
αποτελέσει δομικό  πρόβλημα της  ελληνικής  αγοράς  εργασίας, η 
οποία κατά κύριο λόγο οφείλεται στο υψηλό μη μισθολογικό κόστος 
το οποίο έχει αυξηθεί έτι περαιτέρω τα τελευταία δύο έτη, 

Επειδή το προωθούμενο πρόγραμμα για την επιδότηση της ανεργίας 
όταν  δεν  καταβάλλονται  από τους  εργοδότες  τα  δεδουλευμένα  των 
εργαζομένων  δύναται  να  πλήξει οικονομικά  τους  τελευταίους  και 
τον ΟΑΕΔ, 

Ερωτάται η αρμόδια υπουργός:  



- Με  ποιο τρόπο προτίθεστε να  διασφαλίσετε  ότι  θα  αποφευχθούν 
κρούσματα  εργοδοτικής  αυθαιρεσίας, όπως μετατροπή την 
τελευταία  στιγμή  απασχολούμενων με  μόνιμη-εξαρτημένη 
εργασία  σε  αυτοαπασχολούμενους,  ώστε  να  υφαρπαχθεί η 
επιδότηση της εισφοράς;  

- Υπάρχει πρόβλεψη για  ενεργοποίηση του  Σώματος  Επιθεώρησης 
Εργασίας  με  σκοπό την  δίκαιη  εφαρμογή  του  προγράμματος για 
την επιδότηση των εισφορών; 

- Ποιο το χρονικό διάστημα που προβλέπεται μία επιχείρηση ότι θα 
πρέπει να  απασχολεί  εργαζομένους  πριν την  έναρξη  επιδότησης 
της  εργοδοτικής  εισφοράς  και  ποια η  χρονική  περίοδος για  την 
δεσμευτική  απασχόληση των  ωφελούμενων  εργαζομένων  με  την 
ίδια  σχέση  εργασίας  (εξαρτημένη εργασία) έπειτα από την  λήξη 
του επιδοτούμενου προγράμματος;  

- Ποια  τα  μακροπρόθεσμα κίνητρα  ώστε  οι  εργοδότες  να 
διατηρήσουν  την  μετατροπή της  ψευδούς  δηλωμένης 
αυτοαπασχόλησης σε μισθωτή εργασία;  

- Ποιος ο σχεδιασμός του υπουργείου σας για μείωση του υψηλού 
μη μισθολογικού κόστους που αποτελεί τη γενεσιουργό αιτία του 
φαινομένου της ψευδούς αυτοαπασχόλησης; 

- Πώς  σκοπεύετε να  καλύψετε  τα  κενά  που υφίστανται  στο 
προωθούμενο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ, περί επιδότησης της ανεργίας 
όταν δεν καταβάλλονται τα δεδουλευμένα, ειδικά στην περίπτωση 
που απορριφθεί δικαστικά η αγωγή του απλήρωτου εργαζόμενου 
και  ο  τελευταίος  εμφανίσει  αδυναμία  επιστροφής στον 
Οργανισμό του συνόλου των επιδομάτων που θα έχει εισπράξει;  

Ο ερωτών βουλευτής 

Θεοχάρης (Χάρης) Θεοχάρης


