
Ψήφισµα της 02/10/2017 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου

Θεσσαλονίκης µε το οποίο εκφράζει την αντίθεσή του στην εγκύκλιο του ΟΑΕ∆,

σχετικά µε την στέρηση της κάρτας ανεργίας στους πρόσφυγες, τους αιτούντες

πολιτικό άσυλο και τους άστεγους

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο σύµφωνα µε το άρθρο 67 παρ. 7 του Ν. 3852/10 και βάσει των διατάξεων
των άρθρων 65,67,69 του Ν. 3852/10, προχώρησε στην έκδοση του παρακάτω ψηφίσµατος:

Στην µε αρ. πρωτοκόλλου 51777/13.7.2017 εγκύκλιο του ΟΑΕ∆ που κοινοποιήθηκε µεταξύ άλλων
και  στο  ∆ήµο  Θεσσαλονίκης  και  αφορά  τους  άστεγους  και  τους  αιτούντες  πολιτικό  άσυλο
αναφέρεται ότι “οι πρόσφυγες, οι αιτούντες πολιτικό άσυλο, όπως και οι άστεγοι δεν δύνανται να
εγγραφούν ως άνεργοι στο µητρώο του Οργανισµού.”

Ο  λόγος  που  επικαλείται  είναι  ότι  στα  προαπαιτούµενα  δικαιλογητικά  περιλαµβάνονται  “β)
Λογαριασµός  ∆ΕΚΟ  ή  εταιρείας  σταθερής  τηλεφωνίας  ή  αντίγραφο  συµφωνητικού  µίσθωσης
κατοικίας κατατεθειµένου στην αρµόδια ∆ΟΥ.” και ούτε οι αιτούντες πολιτικό άσυλο, αλλά ούτε και οι
άστεγοι διαθέτουν κάποιο από αυτά.

Με  την  αυστηρή  και  γραµµατική  ερµηνεία  του  νόµου  καταλήγουµε  σε  συµπεράσµατα  που
ξεπερνούν  κάθε  λογική.  ∆ιότι µε  την  εγγραφή  στα  µητρώα  ανέργων  του  ΟΑΕ∆ ο  άνεργος,  είτε
άστεγος  είναι,  είτε  πρόσφυγας,  προσπαθεί  να  βρει  εργασία,  ενώ  είναι  γνωστό  ότι  πλέον  οι
διαγωνισµοί του δηµοσίου, ιδίως αυτοί της κοινωφελούς εργασίας, έχουν ως προαπαιτούµενο την
κατοχή  κάρτας  ανεργίας.  O στόχος  είναι  και  πρέπει  να  παραµείνει  η  οµαλή  ένταξή  τους  στην
κοινωνία µε την ανεύρεση, µεταξύ άλλων, και εργασίας.

Για αυτό ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης, προσέλαβε -και εργάζονται ήδη εδώ και έξι µήνες- στο Κέντρο
Ηµερήσιας Φροντίδας Αστέγων 2 Εργασιακούς Συµβούλους, οι οποίοι εξυπηρετούν τους ευπαθείς
κοινωνικά  συµπολίτες  µας  στο  να  καταρτίσουν  βιογραφικά,  συνοµιλώντας  µε  υποψήφιους
εργοδότες,  φορείς  και  βοηθώντας,  µε  αρκετές  επιτυχίες,  τους  άστεγους  –Ελληνικής  και
προσφυγικής καταγωγής- να υποβάλλουν δικαιολογητικά για εργασία ακόµη και στο δηµόσιο.

Με  την  ερµηνεία  που  επιχειρεί  ο  ΟΑΕ∆ ακυρώνεται  ουσιαστικά  και  αµετάκλητα  η  συστηµατική
προσπάθεια που καταβάλλει ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης να δώσει λύση στο πρόβληµα των άστεγων
συµπολιτών  µας  και  στην  οµαλή  ένταξη  των  προσφύγων  στην  κοινωνική,  οικονοµική  και
επαγγελµατική ζωή της πόλης µας.

Η  τεχνικά  και  νοµικά  εφικτή  λύση  είναι  να  δεχθεί  ο  ΟΑΕ∆,  αντί  για  αποδεικτικό  κατοικίας,  την
βεβαίωση  αστεγίας  από  την  οικεία  δοµή  του  ∆ήµου  Θεσσαλονίκης,  δεχόµενος  ότι  το  Κέντρο
Ηµερήσιας  Φροντίδας  Αστέγων  και  το  Υπνωτήριο  Αστέγων  αποτελούν  την  προσωρινή  διαµονή
τους, που εξυπηρετεί η έννοια της κατοικίας για την έκδοση κάρτας ανεργίας.


