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ει. 17 

ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΙ  
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ 

Παξακέλεη αλέγγηρην ην αληηαζθαιηζηηθό νηθνδόκεκα ΝΓ - ΠΑΟΚ 

Υπό αίξεζε, θαη αλάινγα κε ηηο εμειίμεηο, ζέηεη ε θπβέξλεζε ηηο ππνζρέζεηο ηεο γηα ην λόκν «Πεηξαιηά». 

Βαθηίδεη «καζεηεία» ηα stage ζηνλ ηδηωηηθό ηνκέα ηα νπνία δηαηωλίδεη 

 

Παξαπνκπή ζην άγλσζην κέιινλ, ησλ έηζη θαη αιιηώο 

ζνιώλ ππνζρέζεσλ πεξί αιιαγήο ηνπ λόκνπ «Πεηξαιηά» - 

αλάινγα κε ην πώο ζα εμειηρζνύλ ηα πξάγκαηα - θαη 

άζθεζε ηξνκνθξαηίαο ζηνπο εξγαδόκελνπο κε ηνλ 

κπακπνύια ησλ ηακεηαθώλ ειιεηκκάησλ ηνπ αζθαιηζηηθνύ 

ζπζηήκαηνο, εμαγληζκόο ηεο αλαζθάιηζηεο εξγαζίαο 

(stage) ζηνλ ηδησηηθό ηνκέα θαη δηαηώληζή ηεο, δηαηήξεζε 

ηεο επαίζρπληεο «ελνηθίαζεο» εξγαδνκέλσλ, θαη 

ρξεκαηνδόηεζε ησλ επηρεηξήζεσλ από ηνλ θξαηηθό 

πξνϋπνινγηζκό γηα ηελ θάιπςε ησλ αζθαιηζηηθώλ 

εηζθνξώλ ησλ εξγνδνηώλ. Απηά είλαη ηα λέα ζηνηρεία πνπ 

έδσζε ρηεο ε πνιηηηθή εγεζία ηνπ ππνπξγείνπ Εξγαζίαο, 

κηα κέξα κεηά ηηο πξνγξακκαηηθέο δειώζεηο ηεο 

θπβέξλεζεο ζηε Βνπιή. 

Πξηλ αθόκα θαηαθάηζεη ν πξνπαγαλδηζηηθόο θνπξληαρηόο 

πεξί «θαηάξγεζεο» αληηαζθαιηζηηθώλ δηαηάμεσλ ηνπ 

λόκνπ «Πεηξαιηά», ν ππνπξγόο Εξγαζίαο Α. Λνβέξδνο 

αξλήζεθε θαη πάιη λα μεθαζαξίζεη πνηεο αθξηβώο δηαηάμεηο ζα θαηαξγήζεη ε θπβέξλεζε ηνπ ΠΑΟΚ θαη πόηε. 

Παξά ηηο επίκνλεο εξσηήζεηο, ζηε ρηεζηλή ζπλέληεπμε Σύπνπ, επαλέιαβε κόλν ηε γλσζηή γεληθή δηαηύπσζε πεξί 

«κείσζεο ησλ ζπληάμεσλ» θαη ηελ «αύμεζε ησλ νξίσλ ειηθίαο» γηα ηα νπνία ηζρύνπλ νη πξνεθινγηθέο 

δεζκεύζεηο. Η άξλεζε λα ππάξμεη ζπγθεθξηκέλε ηνπνζέηεζε δελ είλαη ηπραία. Καη ηνύην δηόηη ε κείσζε ησλ 

ζπληάμεσλ θαη ε αύμεζε ησλ νξίσλ ειηθίαο κε ηνλ ηειεπηαίν λόκν ηεο ΝΔ πεξηιακβάλνπλ αξθεηέο πεξηπηώζεηο 

θαη δηαθνξεηηθά αζθαιηζηηθά Σακεία. Αθνξνύλ κηθξέο θαη κεγάιεο νκάδεο αζθαιηζκέλσλ, αθνξνύλ θαη ηηο 

θύξηεο θαη ηηο επηθνπξηθέο ζπληάμεηο. Ση ζπγθεθξηκέλα ελλνεί ε θπβέξλεζε; Η αζάθεηα είλαη ζθόπηκε θαη ηεο 

επέηξεςε πξνεθινγηθά λα «ςαξεύεη ζε ζνιά λεξά». Σώξα, ν ππνπξγόο Εξγαζίαο δειώλεη όηη «ε 

ζπγθεθξηκελνπνίεζε ηεο εθαξκνγήο ζα ζπλαξηάηαη κε ηελ εθαξκνγή άιιωλ θξίζηκωλ, κεγάιωλ, ζνβαξώλ 

ζηόρωλ, πνπ ζα επηηξέπνπλ θαη ζα απειεπζεξώλνπλ ηελ εθαξκνγή θαη ηωλ ππνινίπωλ». Δειαδή, ε 

θπβέξλεζε ζέηεη ππό αίξεζε ηηο πξνεθινγηθέο ηεο «δεζκεύζεηο» θαη εηδηθόηεξα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο 

εηζθνξνδηαθπγήο θαη ηεο ζπαηάιεο ζηηο ππεξεζίεο Τγείαο. Αθόκα πην ζπγθεθξηκέλνο ν πθππνπξγόο Εξγαζίαο Γ. 

Κνπηξνπκάλεο ππνζηήξημε όηη «ζα ήηαλ εθ κέξνπο καο αλεύζπλν λα αιιάμνπκε ζήκεξα θάηη ην νπνίν δελ ην 

έρνπκε κειεηήζεη ηη ζεκαίλεη απηό». Σόηε, γηα πνηεο δηαηάμεηο ηνπ λόκνπ «Πεηξαιηά» έθαλε ιόγν πξνεθινγηθά 

ην ΠΑΟΚ θαη επαλαιακβάλεη θαη κε ηηο πξνγξακκαηηθέο ηεο ε θπβέξλεζε; Ο εκπαηγκόο είλαη θαλεξόο. Σελ 

ίδηα ζηηγκή, επηβεβαίσζε όηη όιεο νη δηαηάμεηο ηνπ αληηαζθαιηζηηθνύ λόκνπ Ρέππα ζα κείλνπλ ζε ηζρύ, όπσο θαη 

νιόθιεξν ην νηθνδόκεκα λόκσλ θαη δηαηάμεσλ πνπ έρνπλ θαζειώζεη ηηο ζπληάμεηο ζηα έζραηα όξηα γηα 

εθαηνληάδεο ρηιηάδεο ζπληαμηνύρνπο. Απ' απηά δε ζα αιιάμεη νύηε ην ειάρηζην. 

Η ηξνκνθξαηία ησλ ειιεηκκάησλ 

Θέινληαο κάιηζηα λα εκπεδώζεη ην θιίκα ηξνκνθξάηεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ε πνιηηηθή εγεζία ηνπ ππνπξγείνπ 

έξημε άιιε κηα δόζε από ειιείκκαηα πνπ έρνπλ ην ΙΚΑ (600 εθαη. επξώ) θαη ν ΟΑΕΕ (450 εθαη.) θαη ηα νπνία 

ζα απαηηεζνύλ κέρξη ην ηέινο ηνπ ρξόλνπ. Απηό, βέβαηα, πνπ δελ ιέεη ε θπβέξλεζε, είλαη όηη ε έιιεηςε 

ξεπζηόηεηαο ζε απηά ηα Σακεία νθείιεηαη εθηόο ησλ άιισλ θαη ζηελ ππνρξεκαηνδόηεζή ηνπο πνπ είρε ζεζπηζηεί 

κε λόκνπο θαη ηνπ ΠΑΟΚ ζην πξόζθαην θπβεξλεηηθό ηνπ παξειζόλ. 

 

Επίθαηξε όζν πνηέ ε απαίηεζε γηα ηελ θαηάξγεζε όισλ ησλ 

αληηαζθαιηζηηθώλ λόκσλ. (Από παιηόηεξε θηλεηνπνίεζε ησλ 

ηαμηθώλ ζπλδηθάησλ)  



Αλ, όκσο, ε θπβέξλεζε έρεη δπζθνιίεο λα πεη κε αθξίβεηα ηη ζα αιιάμεη από ην λόκν Πεηξαιηά θαη πώο ζα 

ρξεκαηνδνηεζνύλ ηα Σακεία, δελ έρεη θακηά δπζθνιία λα νξίζεη κε αθξίβεηα ην ύςνο ηεο ρξεκαηνδόηεζεο ησλ 

εξγνδνηηθώλ εηζθνξώλ ζηηο επηρεηξήζεηο, κε πξόζρεκα ηελ πξόζιεςε λέσλ. ύκθσλα κε ην ζρέδην ηνπ ΠΑΟΚ, 

ε ρξεκαηνδόηεζε γηα 4 ρξόληα ζα αλέξρεηαη ζην 100% ησλ εξγνδνηηθώλ εηζθνξώλ γηα ηνλ πξώην ρξόλν, ζην 

75% ην δεύηεξν, ζην 50% ηνλ ηξίην θαη 25% ηνλ ηέηαξην. Μάιηζηα, ρηεο ν ππνπξγόο ραξαθηήξηζε ηελ απιόρεξε 

ζηήξημε ησλ επηρεηξήζεσλ σο «έλα θιαζηθό εξγαιείν παλεπξσπατθήο εθαξκνγήο» θαη αο έρνπλ απηά ηα εξγαιεία 

απνδεηρηεί πξνθιεηηθή ελίζρπζε ηεο θεξδνθνξίαο πνπ θακηά δηέμνδν κε πξννπηηθή δε δίλνπλ ζηνπο αλέξγνπο. 

Παξάιιεια, ν ππνπξγόο ππεξακύλζεθε ηεο δηαηήξεζεο ησλ stage ζηνλ ηδησηηθό ηνκέα, ηα νπνία ραξαθηήξηζε 

«καζεηεία», όηαλ είλαη γλσζηέο νη απζαηξεζίεο θαη παξαβηάζεηο ηεο εξγνδνζίαο θαη αλαθνίλσζε ηε ζύζηαζε 

επηηξνπήο πνπ αθνξά ηελ «αλακόξθσζε ηνπ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ» ησλ εξγαζηαθώλ ζρέζεσλ θαη εηδηθά ζην 

δήηεκα ηεο ελνηθίαζεο εξγαδνκέλσλ. Δειαδή, θαη κε ηε λέα θπβέξλεζε ην όλεηδνο ηεο ελνηθίαζεο ζα παξακείλεη 

ζε απόιπηε ηζρύ αιιά αλακνξθσκέλν! Θπκίδνπκε κόλν όηη έηζη θαη αιιηώο απηή ε «αλακόξθσζε» πξνβιέπεηαη 

από αληίζηνηρε νδεγία ηεο ΕΕ, πνπ ζε ηίπνηα δελ αιιάδεη επί ηεο νπζίαο απηό ην επαίζρπλην θαζεζηώο. 

 


