
 

                                                                   

Αθήνα 25 Ιανουαρίου 2021 

 

                                                            ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

                                                       Προς τους κ.κ. Υπουργούς  

-Οικονομικών 

-Εργασίας και Κοινωνικών  Υποθέσεων 

 

   Θέμα:   «α. Αναγκαία η χορήγηση της έκτακτης επιδότησης νέων επιστημόνων  

και σε όσους έκαναν έναρξη επαγγέλματος μετά την 1/1/2020.  

                  β. Απαραίτητη και η αύξηση του γλίσχρου ποσού των 400 ευρώ».      

 

   Σύμφωνα με χτεσινή ανακοίνωση στον Τύπο ο  υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών     
Υποθέσεων κ. Χατζηδάκης σε τηλεδιάσκεψη που διεξήχθη με τους εκπροσώπους   
των Επιστημονικών Συλλόγων της χώρας, περιέγραψε τους βασικούς άξονες του 
σχεδίου του σχεδίου που επεξεργάζονται τα συναρμόδια υπουργεία Εργασίας και 
Οικονομικών για την καταβολή έκτακτου επιδόματος 400 ευρώ σε 
αυτοαπασχολούμενους επιστήμονες (γιατρούς, δικηγόρους, μηχανικούς , 
οικονομολόγους, γεωτεχνικούς). Αναφέρθηκε μάλιστα στην ανάγκη θέσπισης  
κριτηρίων για την χορήγηση της εν λόγω ενίσχυσης. 

  Σε κάθε περίπτωση όμως, ανέφερε ότι η επιδότηση θα δοθεί με έμφαση στους 
νέους και αυτούς που έχουν χαμηλό εισόδημα.  

  Πλην όμως ένα εκ των δύο κριτηρίων που περιέλαβε στις προϋποθέσεις καταβολής 
του, είναι και η μείωση των εσόδων για την περίοδο Απριλίου – Δεκεμβρίου 2020 σε 

σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019. 

  Κατ’ αυτόν όμως  τον τρόπο αποκλείονται οι νέοι επιστήμονες που έκαναν έναρξη 
επαγγέλματος μετά την 1-1-2020 και έτσι στερούνται του ελαχίστου αυτού 
βοηθήματος οι νέοι επαγγελματίες αυτοί , που πρωτίστως έχουν την ανάγκη του 
ελάχιστου αυτού βοηθήματος, που γι’ αυτούς όμως είναι καθοριστικό, ουσιώδες και 
απαραίτητο.        



  Επειδή και οι εκπρόσωποι των επιστημονικών φορέων ζήτησαν επιμόνως να μην 
ισχύσει το άδικο αυτό κριτήριο, δηλ. αποκλεισμός των νέων επιστημόνων που 
ξεκίνησαν τη δραστηριότητά τους πέρυσι και φέτος και επιπροσθέτως να περιλάβει 
και όλους τους επιστήμονες με ετήσιο εισόδημα έως 10.000 ευρώ, το οποίο μετά 
δυσκολίας καλύπτει τις βασικές και στοιχειώδεις ανάγκες ενός επαγγελματία 
(διαβίωση, στέγαση, ασφαλιστικές εισφορές και λοιπές αναγκαίες δαπάνες). 

  Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί: 

1. Θα συμπεριλάβουν και τους νέους επιστήμονες που έκαναν έναρξη  εργασιών 
τους από 1-1-2020 και μετά; 

2. Θα εξαντλήσουν όλες τις δυνατότητες για την αναγκαία αύξηση του έκτακτου 
πλην γλίσχρου επιδόματος των 400 ευρώ;  
 

                                           Οι ερωτώντες βουλευτές 

 

Γκιόλας Ιωάννης 

 

Αβραμάκης Ελευθέριος 

Αλεξιάδης Τρύφων 

Αναγνωστοπούλου Αθανασία 

Αραχωβίτης Σταύρος 

Αυγέρη Θεοδώρα 

Αυλωνίτης Αλέξανδρος - Χρήστος 

Βαρδάκης Σωκράτης 

Γιαννούλης Χρήστος 

Γκαρά Αναστασία 

Δρίτσας Θεόδωρος 

Ελευθεριάδου Σουλτάνα 

Ζαχαριάδης Κωνσταντίνος 

Ηγουμενίδης Νικόλαος 

Θραψανιώτης Εμμανουήλ 

Καλαματιανός Διονύσιος-Χαράλαμπος 

Καφαντάρη Χαρούλα 

Κόκκαλης Βασίλειος 

Λάππας Σπυρίδωνας 



Μάλαμα Κυριακή 

Μαμουλάκης Χαράλαμπος 

Μάρκου Κωνσταντίνος 

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος 

Μουζάλας Ιωάννης 

Μπάρκας Κωνσταντίνος 

Μωραΐτης Αθανάσιος 

Νοτοπούλου Αικατερίνη 

Ξανθόπουλος Θεόφιλος 

Ξενογιαννακοπούλου Μαρία - Ελίζα 

Παπαδόπουλος Αθανάσιος 

Παππάς Νικόλαος 

Πολάκης Παύλος 

Πούλου Παναγιού 

Ραγκούσης Ιωάννης 

Σαντορινιός Νεκτάριος 

Σαρακιώτης Ιωάννης 

Σκουρολιάκος Παναγιώτης 

Σκούφα Ελισσάβετ 

Συρμαλένιος Νικόλαος 

Τελιγιορίδου Ολυμπία 

Τζούφη Μερόπη 

Φάμελλος Σωκράτης 

Φίλης Νικόλαος 

Φωτίου Θεανώ 

Χατζηγιαννάκης Μιλτιάδης 

Χρηστίδου Ραλλία 

Ψυχογιός Γεώργιος 


