
Το πείραµα του «ωφελούµενου» στα Κοινωφελή Προγράµµατα εργασίας: 
Μεταξύ εργασιακής βαρβαρότητας και ανεργίας 

 
 Μετά από 3 χρόνια µνηµονίων, «εθνικής σωτηρίας» και κοινωνικής λεηλασίας είναι πλέον ηλίου φαεινότερο ότι 
όσα βιώναµε κυρίως οι νέοι και οι µετανάστες ως επισφαλείς εργαζόµενοι τα προηγούµενα χρόνια, έρχονται σήµερα 
ως µοντέλο εργασίας να επιβληθούν ολοκληρωτικά στις ζωές µας. Με µεγαλύτερη σαφήνεια από ποτέ, βρισκόµαστε 
µπροστά σε µια πραγµατική σάρωση των βασικών εργασιακών δικαιωµάτων και κατακτήσεων που αποτελούσαν -
ιδίως µεταπολιτευτικά- τη ραχοκοκαλιά του εργατικού δικαίου. Πρόκειται για όλα αυτά που µέχρι χτες υπήρξαν το 
βασικό όπλο των επιµέρους εργατικών αγώνων. Η κατάργηση των συλλογικών συµβάσεων και η επικράτηση των 
ατοµικών, η θεσµοθέτηση της εκ περιτροπής εργασίας, η συντριπτική µείωση του βασικού µισθού και ο ορισµός του 
σε ακόµη κατώτερα επίπεδα βάσει ηλικιακών κριτηρίων είναι µερικά µόνο παραδείγµατα.  
 Εµείς από την πλευρά µας ως εργαζόµενοι σε ΜΚΟ στο πλαίσιο του προγράµµατος Κοινωφελούς Εργασίας 
µπορούµε να συνεισφέρουµε στη σηµερινή εκδήλωση µιλώντας κυρίως για την εµπειρία που αποκοµίσαµε µέσα από 
αυτά. Πέρα από τις ιδιαιτερότητες της εν λόγω εργασιακής συνθήκης, ήρθαµε αντιµέτωποι µε το µοντέλο του 
εργαζόµενου ως «ωφελούµενου» και µε τα ιδεολογήµατα που πλασάρουν οι ΜΚΟ αναφορικά µε την κοινωφέλεια και 
τον εθελοντισµό σε µια εποχή που καταρρέουν σύσσωµα το υποτιθέµενο κράτος πρόνοιας, αλλά και η έννοια της 
εργασίας, όπως την ξέραµε στο δυτικό πολιτισµό τις τελευταίες δεκαετίες. Μάλιστα, ανάµεσα στα «ευαγή ιδρύµατα» 
που έσπευσαν να συµµετάσχουν στο πρόγραµµα, ξεχώρισε η ΓΣΕΕ, η οποία µέσω του ΚΕΚ του ΙΝΕ ΓΣΕΕ, σε ένα 
εξαιρετικό ρεσιτάλ διγλωσσίας και ξεπουλήµατος, βούτηξε πρώτη και καλύτερη το χέρι της στο µέλι αποσπώντας 
µεγάλο µερίδιο της πίτας (20.000 εργαζόµενους) από ένα πρόγραµµα που καταστρατηγεί την ίδια την Εθνική 
Συλλογική Σύµβαση Εργασίας που υποτίθεται ότι προστατεύει… 
 

Λίγα Λόγια για τα «Κοινωφελή»… 
 
 Τα κοινωφελή προγράµµατα απευθύνονται σε περίπου 57.000 άνεργους, έχουν διάρκεια πέντε µήνες, ενώ δεν 
υφίσταται δικαίωµα ανανέωσης σύµβασης ή εκ νέου συµµετοχής σε δεύτερο πεντάµηνο κοινωφελές πρόγραµµα εντός 
του ίδιου έτους. Ο µισθός καθορίζεται για όλους στα 625€ µηνιαίως (25 €/ηµέρα, 25 ηµεροµίσθια/µήνα) και 
καταβάλλεται έµµεσα στους εργαζόµενους από το Υπουργείο µε τη µορφή επιδότησης στις ΜΚΟ, οι οποίες είναι 
αρµόδιες για τις πληρωµές. Τα ποσά αυτά προέρχονται από χρηµατοδότηση της Ε.Ε., η οποία προωθεί εξίσου το 
µοντέλο ελαστικής εργασίας (βλ. “flexicurity"), ενώ οι ασφαλιστικές εισφορές πληρώνονται από τον ΟΑΕ∆ (άρα από 
εισφορές εργαζοµένων). Οι συµβάσεις δεν αναγνωρίζουν επιδόµατα αδείας, δώρα εορτών, τριετίες ή άλλα επιδόµατα 
που απορρέουν από τις σπουδές και την ειδίκευση του εργαζόµενου. Τέλος, εκλείπει οποιαδήποτε αναφορά στο 
δικαίωµα της απεργίας, αλλά και σε αυτό της άδειας, απλής ή αναρρωτικής, κάτι που εξηγεί εν µέρει, γιατί 
παρατηρείται συχνά κάθε ΜΚΟ να λειτουργεί κατά το δοκούν. 
 

Ωφελούµενος ή Εργαζόµενος; 
  
 Εξαρχής, τίθεται ρητά από το περιεχόµενο των συµβάσεων ότι αυτές εξαιρούνται από το πλαίσιο της Εθνικής 
Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας. Μάλιστα, η εµµονή στον όρο «ωφελούµενος» σχετίζεται µε τη µη αναγνώρισή µας ως 
εργαζόµενους, κάτι που θα σήµαινε άλλωστε, πλήρη εργασιακά δικαιώµατα. Οι άνεργοι που επιλέγονται µέσα από 
υποτιθέµενες διαδικασίες του ΑΣΕΠ (γιατί πολλά είδαµε!) ως εργαζόµενοι στα «κοινωφελή» χαρακτηρίζονται 
«ωφελούµενοι» βάσει ενός σκεπτικού που θέλει τον άνεργο όχι απλά οικονοµικά αδύναµο, αλλά κοινωνικά ανενεργό 
και τους ανέργους εν γένει ευπαθή οµάδα µε µειωµένες προσδοκίες. Με βάση αυτή τη λογική, το επίδοµα ανεργίας 
θεωρείται παθητικός τρόπος αντιµετώπισης της ανεργίας. Ο άνεργος που βρέθηκε ακούσια σε αυτή τη θέση και 
πιθανόν επιδοτείται για ένα διάστηµα αποτελεί πλέον µια περιττή δαπάνη, ένα µη παραγωγικό άτοµο που ευθύνεται 
για την ανεργία του. Αντί αυτού επιλέγεται η «προσφορά εργασίας» προκειµένου ο άνεργος να λαµβάνει ένα είδος 
επιδόµατος «εντασσόµενος» στην παραγωγή.  
 Έτσι, χιλιάδες άνεργοι µπήκαµε, µπαίνουµε και, όπως φαίνεται, θα συνεχίσουµε να µπαίνουµε σε ένα ιδιόµορφο 
καθεστώς που τείνει να µας εξαιρεί από το εργατικό δίκαιο, ονοµάζοντάς µας «ωφελούµενους» και όχι 
εργαζόµενους, «επιδοτούµενους» και όχι µισθωτούς. Στην πραγµατικότητα, αυτοί που ωφελούνται είναι οι ΜΚΟ 
που λαµβάνουν περίπου 5% της χρηµατοδότησης ανά εργαζόµενο και οι συµβαλλόµενοι φορείς (κυρίως στους ΟΤΑ, 
αλλά και σε νοσοκοµεία και άλλα ΝΠ∆∆) που καλύπτουν κενά, όπως έκαναν εδώ και χρόνια µε τους συµβασιούχους 
και τους stagers. Ένα άλλο διόλου ευκαταφρόνητο όφελος για το κράτος είναι στην πραγµατικότητα, η φαινοµενική 
µείωση των δεικτών της επίσηµης ανεργίας. Μέσα σε όλο αυτό το αλισβερίσι, δε λείπουν οι πελατειακές σχέσεις που 



εµπλέκουν δηµάρχους, κρατικοδίαιτους managers και συµβούλους που προΐστανται των ΜΚΟ, καθώς και το πολιτικό 
προσωπικό που συντάσσει και εγκρίνει τα περί ου ο λόγος προγράµµατα. 
 

∆ικαιούχοι του προγράµµατος: Μ.Κ.Ο. ή αλλιώς… Μπίζνες Καλά Οργανωµένες 
 
 Το πρόγραµµα χρηµατοδοτείται κυρίως από το ΕΣΠΑ και σε µικρότερο ποσοστό από εθνικούς πόρους. Κάπου 
εδώ, µε το πρόσχηµα ότι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο δεν προβλέπει απευθείας επιδότηση του δηµοσίου τοµέα 
(αλλά µόνο ιδιωτών και ΜΚΟ), επινοήθηκε λίγο πριν τις εκλογές µια περίπλοκη τριµερής σχέση εργασίας, που 
περιελάµβανε τις «Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις», τους συµπράττοντες φορείς και τους εργαζόµενους. Οι άνεργοι που 
προσλαµβάνονται καλούνται να υπογράψουν µια σύµβαση µε δύο διαφορετικούς εργοδότες, αλλά να πληρώνονται 
από κάποια τρίτη πηγή. Α) Η ΜΚΟ είναι ο «άµεσος εργοδότης» που λαµβάνει επισήµως µίζα ως διαχειριστής του 
εκάστοτε πεντάµηνου προγράµµατος, Β) Ο συµπράττων φορέας είναι ο «έµµεσος εργοδότης», στον οποίο ο 
εργαζόµενος απασχολείται, καλύπτοντας ό,τι κενό υπάρχει, ενώ Γ) για την πληρωµή υπεύθυνο είναι το κράτος µέσω 
του Υπουργείου Εργασίας και της ∆ιαχειριστικής Αρχής (ΕΠΑΝΑ∆), που εποπτεύει τις διαδικασίες και το παραγόµενο 
έργο.  
 Για κάθε εργατική διαφορά µε βασικότερη όλων την καθυστέρηση των δεδουλευµένων, τις άδειες, τα επιδόµατα ή 
το δικαίωµα στην απεργία, η Επιθεώρηση Εργασίας, πέρα από ελάχιστες τρανταχτές περιπτώσεις (π.χ. εργατικά 
ατυχήµατα), απλά παραπέµπει στο Υπουργείο δηλώνοντας αναρµόδια! Αυτό συνέβη και µετά τη δική µας 
κινητοποίηση που έγινε µε τη µορφή της στάσης εργασίας και των µαζικών καταγγελιών και πραγµατοποιήθηκε σε 
συντονισµό και µε τη στήριξη του Σωµατείου Βάσης Εργαζοµένων στις ΜΚΟ. Οι καθυστερήσεις πληρωµών, που 
είναι και η αιτία που προκάλεσε τις περισσότερες αντιδράσεις από πλευράς εργαζοµένων, οφείλεται στο ότι οι ΜΚΟ 
ακολουθούν στην καλύτερη των περιπτώσεων τη ροή καταβολής των χρηµάτων από το υπουργείο µε βάση έναν 
προγραµµατισµό τον οποίο γνώριζαν από την αρχή και φρόντισαν να κρύψουν τεχνηέντως σε µια ασαφή 
υποσηµείωση της σύµβασης. Όταν άρχισε να γίνεται σαφές ότι οι πληρωµές δε θα γίνονται µηνιαίως, οι ΜΚΟ 
θυµήθηκαν να µας τονίζουν ότι είναι επιλογή µας να δουλεύουµε στο πρόγραµµα και ότι είµαστε «ωφελούµενοι» που 
παίρνουµε επίδοµα σε δόσεις µολονότι ούτε καν οι συµβάσεις δεν περιέχουν αυτή την ορολογία. Όσο για τα 
προγράµµατα που ξεκίνησαν καθυστερηµένα, οι διατυπώσεις υπήρξαν πιο κυνικές από την αρχή. 
 Ως προς το αντικείµενο και το χώρο εργασίας, όπως είπαµε, οι ΜΚΟ υπογράφουν ως άµεσοι εργοδότες και 
ουσιαστικά υπενοικιάζουν εργαζόµενους σε φορείς, προκειµένου να υλοποιήσουν κάποιο δήθεν κοινωφελές έργο 
(σηµ: το έργο είναι τυπικά προκαθορισµένο, καθώς είναι αυτό το οποίο προτάθηκε από την εκάστοτε ΜΚΟ και 
εγκρίθηκε από το Υπουργείο προκειµένου αυτή να επιδοτηθεί). Στις περισσότερες περιπτώσεις οι εργαζόµενοι 
τοποθετούνται σε διάφορες κοινωνικές δοµές των φορέων, ενώ απασχολούνται σε οτιδήποτε σχετικό -περισσότερο ή 
λιγότερο- µε αυτό για το οποίο προσελήφθησαν: π.χ. καθαριστές σερβίρουν ως τραπεζοκόµοι σε παιδικούς σταθµούς, 
ψυχολόγοι δουλεύουν στο Πρωτόκολλο σε δήµους και νοσοκοµεία, κοινωνικοί λειτουργοί κλείνουν τηλεφωνικά 
ραντεβού, διοικητικοί εργάζονται ως τραυµατιοφορείς, δηµοσιογράφοι κάνουν τηλεργασία για τη ΜΚΟ και data entry 
για το δήµο και ο κατάλογος δεν έχει τέλος. Με άλλα λόγια, εκεί που η διάλυση των δηµοσίων υπηρεσιών αφήνει κενά, 
αυτά καλύπτονται µε «φθηνούς», ανακυκλώσιµους εργαζόµενους. 
 Κάτω από αυτό το καθεστώς πολλοί από εµάς βρεθήκαµε από πολύ νωρίς σε µια διαδικασία επικοινωνίας µε 
συναδέρφους, προκειµένου να αντιδράσουµε αρχικά σε «αυθαιρεσίες» πάνω στο ίδιο το πρόγραµµα (όπως είναι π.χ. 
η εργασία σε θέσεις πάγιων αναγκών των ΟΤΑ), καθώς και για ζητήµατα αδειών και καθυστέρησης πληρωµών. Στα 
πλαίσια αυτού του αγώνα, συγκροτήθηκε η Συνέλευση ανέργων / εργαζόµενων στην κοινωφελή εργασία.  
 Η Συνέλευση λειτουργεί και αποφασίζει αµεσοδηµοκρατικά, χωρίς ιεραρχίες και έξω από κοµµατικές λογικές, µε 
απόλυτο σεβασµό στη διαφορετικότητα του καθενός και της καθεµιάς από εµάς, χωρίς διακρίσεις φύλου, χρώµατος ή 
εθνικότητας. Ο στόχος είναι η ανάπτυξη της συλλογικής αντίστασης στην επίθεση που τα προγράµµατα κοινωφελούς 
εργασίας αντιπροσωπεύουν και τον αγώνα για την υπεράσπιση των εργασιακών δικαιωµάτων όσων 
προσλαµβάνονται σε αυτά. 
 Αντίθετα από όσα υποστηρίζουν ένθερµα τα αφεντικά των ΜΚΟ και των φορέων, τα προγράµµατα κοινωφελούς 
εργασίας δεν είναι µια µορφή «επιδοτούµενης απασχόλησης», ούτε φυσικά «εθελοντισµός». Στόχος για εµάς ήταν 
εξαρχής η συγκρότηση συνελεύσεων σε κάθε χώρο δουλειάς, προκειµένου να συντονίσουµε και από κοινού τον 
αγώνα µας, αλλά και να υπάρχει επικοινωνία και αλληλοενηµέρωση για το τι συµβαίνει σε κάθε ΜΚΟ, δήµο ή 
νοσοκοµείο. Τα κεντρικά αιτήµατα, τα οποία αποτέλεσαν µέχρι τώρα αιτίες µαζικών καταγγελιών στην Επιθεώρηση 
Εργασίας, ήταν η άµεση αποπληρωµή των δεδουλευµένων και η πληρωµή χωρίς καθυστερήσεις, αλλά και η 
αναγνώριση πλήρων εργασιακών δικαιωµάτων για όλους και όλες (επιδόµατα, υπερωρίες, άδειες, απεργία). 
 Μερικά παραδείγµατα µορφών αγώνα που επιλέχθηκαν από εργαζόµενους ήταν η απεργία, η επίσχεση 
εργασίας, οι µαζικές καταγγελίες στο ΣΕΠΕ και οι συχνές παραστάσεις διαµαρτυρίας στη ∆ιαχειριστική Αρχή. Είναι 



αλήθεια ότι ως προς την πλήρη αναγνώριση εργασιακών δικαιωµάτων δεν κερδήθηκαν πολλά. Και στις δικές µας 
καταγγελίες στην Επιθεώρηση Εργασίας η απάντηση που ήρθε ήταν µια υπουργική εγκύκλιος, η οποία ουσιαστικά 
αποτελούσε επικύρωση του µνηµονίου σηµειώνοντας ότι στην περίπτωσή µας δεν υπερισχύει το εργατικό δίκαιο, 
όπως οφείλει να συµβαίνει. Ωστόσο, από πλευράς µας, έγιναν κινήσεις αντιπληροφόρησης σε χώρους δουλειάς πάνω 
στο θέµα των νέων εργασιακών σχέσεων και ανοίξαµε πολιτικά το ζήτηµα του µοντέλου του «ωφελούµενου», ενώ έγινε 
µια προσπάθεια αποδόµησης της θεωρίας περί εθελοντισµού και κοινωφέλειας των χρηµατοδοτούµενων αυτών 
µαγαζιών, των αυτοαποκαλούµενων και ως «Μη Κυβερνητικών» ή «Μη Κερδοσκοπικών» οργανώσεων.  
 Ωστόσο, αποτελέσµατα των πιέσεων και των πιο µαζικών και συντονισµένων αγώνων, όπως στην Κρήτη, 
την Πάτρα, την Αθήνα και αλλού έφεραν, αν µη τι άλλο, µια επιτάχυνση των διαδικασιών στις ήδη καθυστερηµένες 
πληρωµές, αφού ΜΚΟ, ∆ιαχειριστική Αρχή, Υπουργείο Εργασίας και Επιθεώρηση Εργασίας δέχονταν από ένα 
σηµείο και µετά συνεχείς επισκέψεις από απλήρωτους εργαζόµενους στα Κοινωφελή Προγράµµατα. 
 Φυσικά, σε ένα µόλις πεντάµηνο, είναι δύσκολη η σύναψη σχέσεων και η απόκτηση αµοιβαίας εµπιστοσύνης και 
συναδερφικής αλληλεγγύης απέναντι στο εκάστοτε αφεντικό. Η προσωρινότητα της ίδιας της δουλειάς, η «καλή 
διαγωγή» στις θέσεις που υπόσχονταν µια µικρή αναβάθµιση του βιογραφικού (κυρίως για τους νέους πτυχιούχους), 
ο γενικότερος ωχαδερφισµός, η µαταίωση και ο φόβος έπαιξαν και εδώ το ρόλο τους. Παρόλα αυτά, δεδοµένου του 
περιορισµένου χρόνου εργασίας και αντίδρασης, της µη γνώσης και εµπειρίας αναφορικά µε το πρόγραµµα και του 
διαφορετικού χρόνου υλοποίησης από κάθε ΜΚΟ, οι αντιστάσεις που ως τώρα ορθώθηκαν πανελλαδικά δεν ήταν 
λίγες.  
 

Έρχεται η ανάπτυξη… κάντε στην άκρη! 
 
 Έχοντας κλείσει ένας πρώτος κύκλος στα Κοινωφελή και βλέποντας νέα χρηµατοδοτούµενα προγράµµατα του 
ΕΣΠΑ να ξεπηδούν, αυτό που συµπεραίνουµε είναι ότι, όπως προβλέψαµε, τα Κοινωφελή ήταν µόνο η αρχή, καθώς ο 
όρος «ωφελούµενος» φαίνεται όχι µόνο να κατοχυρώνεται στο νέο εργασιακό πεδίο, αλλά να βγάζει κέρατα και ουρά! 
 Στα νέα πεντάµηνα προγράµµατα για νέους έως 29 ετών για παράδειγµα, ο νέος θεωρείται a priori άπειρος και ως 
τέτοιος δε δικαιούται να ενταχθεί σε µια «κανονική» εργασιακή σχέση. Ως «ωφελούµενος» και πάλι, περνάει από 
υποχρεωτική µαθητεία σε ΚΕΚ, δωρίζεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, πληρώνεται µε 400 – 460 ευρώ από το ΕΣΠΑ και 
έχει ένσηµα πρακτικής άσκησης (µη συντάξιµα), ενώ απόλυση ή παραίτηση σε οποιαδήποτε φάση του πεντάµηνου 
ισοδυναµούν µε µη καταβολή του συνόλου των δεδουλευµένων. Όλα αυτά, µε τη ρητή υποσηµείωση ότι ορισµένοι 
«ενδέχεται» να προσληφθούν για ένα χρόνο µετά το πέρας του προγράµµατος µε τον εργοδότη να γλιτώνει το σύνολο 
των ασφαλιστικών εισφορών. Φυσικά, το «ενδεχόµενο» πρόσληψης είναι αυτό που παράγει την απαιτούµενη ελπίδα, 
παραγωγικότητα και υπακοή. 
 

Από δω και πέρα… 
 
 Αναµφισβήτητα, αυτή η συνθήκη γεννά την ανάγκη συνειδητοποίησης ότι όλα αυτά δεν ήρθαν προσωρινά και δεν 
ήρθαν για τους «άλλους», αν αυτό µέχρι σήµερα αποτελούσε -συνειδητά ή όχι- µια καλή δικαιολογία. Κάθε περιθώριο 
που αφήνουµε, κάθε δευτερόλεπτο υποµονής και απάθειας µετράει εναντίον µας και κάθε φορά που ένας µένει µόνος 
απέναντι στο αφεντικό ο λάκκος που σκάβουν στην τάξη µας ανοίγει πιο βαθειά. Η µέχρι τώρα εµπειρία ανέδειξε την 
ανάγκη της αυτοοργάνωσης και της ανάληψης πρωτοβουλιών για την υπεράσπιση των δικαιωµάτων των εργαζοµένων 
στα προγράµµατα. Οι πιλοτικές µορφές εκµετάλλευσης συνιστούν και νέα πεδία ταξικών µαχών. Όσες νοµικές 
ασάφειες κι αν προκύπτουν σε αυτά, ο αποφασιστικός παράγοντας που θα διαµορφώσει το «δίκαιο» στα καινούρια 
αυτά πεδία και θα επιβάλλει το δίκιο των εργαζοµένων δεν είναι άλλωστε πρωτίστως οι νοµικές διεκδικήσεις, αλλά ο 
συλλογικός και επίµονος αγώνας. 
 Η εµπειρία µας λοιπόν από αυτά τα προγράµµατα δεν αφήνει περιθώρια οποιασδήποτε µορφής αυταπάτης. Όσο 
τα προγράµµατα αυτά συνεχίζονται, εµπεδώνονται και νοµιµοποιούνται στη συνείδηση των εργαζοµένων, τόσο τα 
δικαιώµατα και οι αποδοχές θα συµπιέζονται χωρίς διακριτό όριο. Oι διαχειριστές των προγραµµάτων φαίνεται ότι 
όλο και σκληραίνουν την εκµετάλλευση αξιοποιώντας τις ανάγκες των εργαζοµένων για ένα εισόδηµα. Ένα πράγµα 
µόνο µπορεί να θεωρηθεί δεδοµένο, το γεγονός ότι το δικαίωµα στην αξιοπρέπεια είναι συνάρτηση της οργάνωσης, 
των αγώνων, των κινητοποιήσεων και της γενικότερης δράσης όλων όσων εµπλέκονται σε αυτό το καθεστώς 
εκµετάλλευσης. 
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