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  Προς :   01. Υπουργό Εργασίας &    
     Κοινωνικών Υποθέσεων 
     κ. Κωνσταντίνο Χατζηδάκη 
     Σταδίου 29,  
     Τ.Κ. 105 59 Αθήνα 
          02.  Γενική Γραμματέα Εργασίας    
     κα Άννα Στρατινάκη 
     Κοραή 4,  
     Τ.Κ. 10564, Αθήνα 
          03. Διοικητή Ο.Α.Ε.Δ.  
     κ. Σπύρο Πρωτοψάλτη 
                     Εθνικής Αντίστασης 8  
                     Τ.Κ. 174 56  Άλιμος 

 
Θέμα : Νέος κύκλος προγράμματος Απασχόλησης Κοινωφελούς Χαρακτήρα : «Προώθηση της 

απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 25.000 άτομα σε 
Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς 
φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων». 

Σχετ.   : Το με Α.Π. 1.3768/03-08-2021 έγγραφο Γενικής Γραμματείας Εργασίας. 
 

Με μεγάλη δυσαρέσκεια διαβάσαμε στο ανωτέρω σχετικό σας έγγραφο, ότι ο αριθμός των θέσεων 

που έχουν κατανεμηθεί στον Δήμο μας, στο πλαίσιο του νέου αυτού κύκλου προγράμματος 

Απασχόλησης Κοινωφελούς Χαρακτήρα, που απευθύνεται σε 25.000 άτομα, είναι μόνο ενενήντα 

επτά (97). 

Ο Δήμος μας, βάσει των τηρούμενων στοιχείων ανεργίας βρίσκεται πανελλαδικά ανάμεσα στους 

πέντε (5) πρώτους Δήμους με τα μεγαλύτερα ποσοστά ανεργίας και αυτό είναι που μας κάνει να 

διαπιστώνουμε την άδικη και δυσανάλογη αυτή κατανομή, έχοντας επίσης και σαν δεδομένο τον 

αντίστοιχο προηγούμενο κύκλο Κοινωφελούς Προγράμματος, που απευθυνόταν σε 36.500 άτομα 

και στο πλαίσιο αυτού μας είχαν κατανεμηθεί  - εγκριθεί 269 θέσεις.   
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Σε σχέση λοιπόν με τον προηγούμενο κύκλο του προγράμματος θα έπρεπε η μείωση των θέσεων 

που κατανεμήθηκαν στον Δήμο μας να είναι ανάλογη της μείωσης του συνολικού αριθμού των 

θέσεων, αφού η τελευταία ανέρχεται σε ποσοστό 32% (από 36.500 → 25.000), ενώ η μείωση του 

αριθμού των θέσεων που κατανεμήθηκαν στον Δήμο μας ανέρχεται σε ποσοστό διπλάσιο (!) 64% 

(από 269 → 97). Με βάση λοιπόν τα ανωτέρω οι κατανεμηθείσες στον Δήμο μας θέσεις θα έπρεπε 

να ανέρχονται στις 183, και όχι στις  (μισές) 97. 

Ένα ακόμη παράδοξο γεγονός είναι ότι σε όμορους με εμάς δήμους, οι οποίοι μάλιστα έχουν 

καταγεγραμμένα χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας, δεν υπήρξε τόσο μεγάλη μείωση του αριθμού 

των θέσεων που κατανεμήθηκαν. 

Διαμαρτυρόμαστε έντονα για αυτή την, όπως προαναφέρουμε, άδικη και δυσανάλογη για τον 

Δήμο μας κατανομή των θέσεων στο πλαίσιο του νέου κύκλου προγράμματος Απασχόλησης 

Κοινωφελούς Χαρακτήρα και ζητάμε την επανεξέτασή της, με ανάλογη αύξηση, τουλάχιστον στο 

διπλάσιο, των θέσεων. 

 

Λάζαρος Κυρίζογλου 

 

Δήμαρχος Αμπελοκήπων-Μενεμένης 

Α΄ Αντιπρόεδρος Κεντρικής Ένωσης Δήμων 

Ελλάδος 
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