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ΕΡΩΤΗΣΗ & ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Προς τους κ.κ. Υπουργούς:
Εσωτερικών
Ανάπτυξης & Επενδύσεων

Θέμα: «Πολύμηνες καθυστερήσεις στην μισθοδοσία εργαζομένων σε δημοτικές
κοινωνικές δομές»
Στη συγχρηματοδοτούμενη δράση "Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής
ζωής" του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,
Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" (2014-2020) εντάσσεται και η χρηματοδότηση
κοινωνικών δομών, όπως είναι τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ)
& παιδιών/ατόμων με αναπηρία (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ) των Δήμων, τα οποία απασχολούν πάνω
από 2.000 εργαζόμενους σε όλη την επικράτεια.
Ωστόσο, σε πολλούς δήμους της χώρας παρατηρείται πολύμηνη καθυστέρηση στην
καταβολή μισθοδοσίας των εν λόγω εργαζομένων, με αποτέλεσμα, οι άνθρωποι που
καλούνται να στηρίξουν και να φέρουν εις πέρας το κοινωνικό έργο των δομών στις
οποίες εργάζονται, να οδηγούνται οι ίδιοι σε οικονομική εξαθλίωση, μη δυνάμενοι πλέον
να ανταπεξέλθουν στην καθημερινή τους επιβίωση.
Από έναν ενδεικτικό, μόνο, έλεγχο στη «Διαύγεια» προκύπτουν εύλογα ερωτήματα για
τη διαχείριση των πόρων του εν λόγω ΕΠ σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο.
Παρατηρούνται τεράστιες αποκλίσεις όχι μόνο στον τρόπο, αλλά και στον χρόνο
καταβολής της μισθοδοσίας των εργαζομένων σε αντίστοιχες δομές πανελλαδικά, τόσο
μεταξύ των δήμων όσο και μεταξύ δομών του ίδιου δήμου. Το ίδιο συμβαίνει για
λιγότερους ή περισσότερους μήνες και μεταξύ δήμων της ίδιας περιφέρειας, όπως π.χ.
της Δυτικής Μακεδονίας, όπως προκύπτει από δημοσιεύματα στον τοπικό Τύπο, χωρίς
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να είναι σε θέση κανείς εκ των υπευθύνων να ενημερώσει τους εργαζομένους για το
πότε θα πληρωθούν.
Επειδή οι παραπάνω κοινωνικές δομές καλύπτουν υπαρκτές ανάγκες των τοπικών
κοινωνιών, απευθύνονται δε, σε ευαίσθητες και ευπαθείς ομάδες πολιτών που χρήζουν
διαρκούς υποστήριξης από μια οργανωμένη πολιτεία,
Επειδή η προβληματική κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στη ροή χρηματοδότησης
έχει προκαλέσει εύλογη ανησυχία τόσο στους εργαζόμενους όσο και στους
ωφελούμενους των προγραμμάτων αυτών,
Επειδή, το πρόβλημα εντοπίζεται σε πολλούς δήμους της χώρας και είναι αναγκαίο να
βρεθεί λύση το ταχύτερο για τους υπαλλήλους των ανωτέρω δομών, που παραμένουν
απλήρωτοι επί πολλούς μήνες,
Επειδή, δεν νοείται κοινωνική πολιτική όταν οι δομές και οι άνθρωποι που την
υλοποιούν απαξιώνονται και οδηγούνται σε οικονομική εξαθλίωση,
Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:
1. Που οφείλονται οι πολύμηνες καθυστερήσεις στην καταβολή της
μισθοδοσίας των εργαζομένων που έχουν προσληφθεί στους δήμους, στο
πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής»
του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου
Μάθηση»;
2. Γιατί παρατηρούνται αποκλίσεις στη διαχείριση των κονδυλίων που
αφορούν στην μισθοδοσία υπαλλήλων μεταξύ των δήμων που είναι
δικαιούχοι/φορείς υλοποίησης της συγκεκριμένης δράσης;
3. Σε ποιες ενέργειες θα προβείτε για τη διασφάλιση της συνέχισης των
δράσεων αυτών, προς όφελος των τοπικών κοινωνιών, την άμεση καταβολή
των δεδουλευμένων στους εργαζομένους τους και την απρόσκοπτη μηνιαία
καταβολή της μισθοδοσίας τους εφεξής;
Επίσης, αιτούμεθα την κατάθεση αναλυτικών στοιχείων για τις εκταμιεύσεις που
έχουν πραγματοποιηθεί για τη μισθοδοσία των εργαζομένων στην συγκεκριμένη
δράση και που εντοπίζονται καθυστερήσεις. Παραθέστε αναλυτικά στοιχεία ανά
δήμο και ανά κοινωνική δομή που περιλαμβάνεται στη συγκεκριμένη δράση.

Οι ερωτώντες και αιτούντες Βουλευτές
Βέττα Καλλιόπη
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Αβραμάκης Ελευθέριος
Αθανασίου Αθανάσιος
Αλεξιάδης Τρύφων
Αναγνωστοπούλου Σία
Βαρδάκης Σωκράτης
Γκιόλας Γιάννης
Δρίτσας Θεόδωρος
Ζαχαριάδης Κωνσταντίνος
Ζεϊμπέκ Χουσεΐν
Ηγουμενίδης Νικόλαος
Θραψανιώτης Εμμανουήλ
Καλαματιανός Διονύσης
Καρασαρλίδου Ευφροσύνη
Κασιμάτη Ειρήνη (Νίνα)
Καφαντάρη Χαρά
Λάππας Σπύρος
Μάλαμα Κυριακή
Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος
Μπάρκας Κωνσταντίνος
Μωραϊτης Θάνος
Νοτοπούλου Αικατερίνη
Ξενογιαννακοπούλου Μαριλίζα
Παπαχριστόπουλος Θανάσης
Παππάς Νικόλαος
Πολάκης Παύλος
Πούλου Παναγιώτα
Σαρακιώτης Γιάννης
Σκουρλέτης Παναγιώτης
Σκουρολιάκος Παναγιώτης
Σπίρτζης Χρήστος
Τελιγιορίδου Ολυμπία
Τζάκρη Θεοδώρα
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Τζούφη Μερόπη
Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος
Τσίπρας Γεώργιος
Φάμελλος Σωκράτης
Χαρίτου Δημήτριος
Χατζηγιαννάκης Μίλτος
Χρηστίδου Ραλλία
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