
 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

Τι επιδιώκει το υπουργείο Εργασίας με το σημερινό Σχέδιο Νόμου που φέρνει προς 
ψήφιση; 

Πρώτον, συστήνει Εθνικό Μηχανισμό για την αντιμετώπιση της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού στη χώρα μας. Δεύτερον, εισάγει αλλαγές στο εισόδημα 
κοινωνικής αλληλεγγύης, και τρίτον, προωθεί αλλαγές και διευκρινήσεις στο νόμο 
Κατρούγκαλου για το ασφαλιστικό σχετικά με τις εισφορές. 

Οι κυβερνήσεις διαχρονικά απέτυχαν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της φτώχειας 
και του κοινωνικού αποκλεισμού. Το ίδιο κάνετε και εσείς, καθώς οι πολιτικές σας 
δεν έχουν στόχο ή στρατηγική.  Χαρακτηριστικό είναι το Ελάχιστο Εγγυημένο 
Εισόδημα, που το 2015 το θάψατε για να το φέρετε τώρα 
 
Το 2015, χρονιά σας κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της συμπολίτευσης, το ποσοστό 
της ακραίας φτώχειας στην Ελλάδα κυμάνθηκε στο 15%, ενώ μόλις 1 στους 10 
ανέργους λάμβαναν επίδομα ανεργίας. 
 
Το ελληνικό σύστημα κοινωνικής προστασίας αποδείχθηκε ακατάλληλο για το 
χειρισμό καταστάσεων επείγουσας ανάγκης, όχι επειδή ήταν «φτωχό»: το 2010, οι 
δαπάνες ήταν στο μέσο όρο των χωρών της Ε.Ε. (29,1% του ΑΕΠ, έναντι 29,4%). 
 
Αποδείχθηκε ακατάλληλο λόγω αναποτελεσματικότητας: ενώ οι κοινωνικές 
παροχές στην Ε.Ε. μείωναν τη φτώχεια κατά 9,5%, στην Ελλάδα το αντίστοιχο 
ποσοστό ήταν μόλις 3,9%, 2,5 φορές χειρότερη επίδοση. 
 
Στο ελληνικό σύστημα, βασιλεύουν γραφειοκρατικοί μηχανισμοί που ευνοούν την 
ύπαρξη πελατειακών σχέσεων, ενώ όποιος φοροδιαφεύγει, δηλώνει χαμηλότερα 
εισοδήματα και επιδοτείται από πάνω μέσω των προνοιακών επιδομάτων. 
 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νομοσχέδιο σας δίνει απλώς μία ασπιρίνη στη μάχη 
για την καταπολέμηση του καρκινώματος που έχει απλωθεί  στο σύστημα 
κοινωνικής αλληλεγγύης. 

Τι κάνετε; Επεκτείνετε από 1.1.2017 το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ)  σε 

όλους τους δήμους της χώρας,  περιορίζοντας ωστόσο παράλληλα τις κατηγορίες 

των δικαιούχων του. 

Τι άλλο κάνετε; Προσλήψεις, Προσλήψεις, Προσλήψεις. 39 στη Γενική Διεύθυνση 

Πρόνοιας με κόστος 864 εκατομμυρίων, αναρίθμητοι σύμβουλοι, 750 θέσεις που 

έρχονται στα κέντρα κοινότητας στους δήμους. 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 



Στο νομοσχέδιο, μας περιγράφετε ένα φαραωνικό πληροφοριακό σύστημα τη στιγμή 

που στην επιτροπή η ΗΔΙΚΑ περιέγραψε ένα άλλο σύγχρονο σύστημα. Συνεννοηθείτε 

μεταξύ σας. 

Ακόμη, φτιάχνετε νέο σύστημα όταν κλείνετε ή κουτσουρεύετε τα ήδη υπάρχοντα, 

τον ΗΛΙΟ και την ΕΡΓΑΝΗ. 

Εσείς κοντέψατε να κλείσετε το αεροδρόμιο της Μακεδονίας   και χρειάστηκε να 

κάνουμε ερώτηση για να διορθώσει ο κ. Σπίρτζης τα λάθη του. Εσείς διώχνετε 

καθημερινά εκατοντάδες επιχειρήσεις στην Βουλγαρία, τη Ρουμανία και την Κύπρο. 

Για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, αυτό που 

απαιτείται είναι η οικοδόμηση του κοινωνικού κράτους και της οικονομίας από την 

αρχή. 

Πως μπορεί να γίνει αυτό; Με την προσέλκυση επενδύσεων και νέων κεφαλαίων 

για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης.  Σύμφωνα με την «ΕΡΓΑΝΗ», μόνο για τον 

μήνα Νοέμβριο 2016 χάθηκαν 37.667 θέσεις εργασίας, αρνητικό ρεκόρ πενταετίας. 

Για να μειώσουμε την φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό απαιτείται πολιτική 

σταθερότητα,  γρήγορη και αμερόληπτη απονομή δικαιοσύνης, σταθερό νομικό 

και κανονιστικό περιβάλλον,  μειωμένη γραφειοκρατία,  έλλειψη διαφθοράς, 

μειωμένοι  φόροι και κόστη, καθώς και έλλειψη οικονομικών εκπλήξεων. 

Επίσης απαιτείται αξιολόγηση και στόχευση των πολιτικών κοινωνικής ένταξης και 

κοινωνικής συνοχής για τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού ώστε να υπάρχει δίκαιη 

διαχείριση των διαθέσιμων οικονομικών πόρων. 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι: 

Ξέρω πως μιλάω σε ξένη γλώσσα για εσάς. 

Στο ασφαλιστικό Κατρούγκαλου μας πουλήσατε ως μεγάλη μεταρρύθμιση τον ΕΦΚΑ, 

το ένα ταμείο, καθώς και τον ενιαίο υπολογισμό σύνταξης. Εδώ καταργείτε ή 

αναβάλλετε επ’ αόριστον τον ΕΦΚΑ που τον υποβαθμίζετε σε μία ταμπέλα κάτω από 

την οποία βάζετε υπάρχουσες διευθύνσεις του Υπουργείου, του ΕΤΑΑ, του ΟΑΕΕ, του 

ΟΓΑ, του ΙΚΑ και των λοιπών ταμείων. Όταν σας κατηγορούσαμε για προχειρότητα 

φωνάζατε. Τώρα διαβάζουμε πως και οι εισφορές των ελεύθερων επαγγελματιών θα 

υπολογιστούν με τα εισοδήματα του 2015 αντί του 2016 με νέα τροπολογία της κ. 

Αχτσιόγλου. 

Δεν έχετε καταλάβει το πραγματικό πρόβλημα. Ο κόσμος δεν θέλει το διανεμητικό 

ασφαλιστικό σύστημα που ισχύει σήμερα: δηλαδή, ο εργαζόμενος να πληρώνει τον 

συνταξιούχο. 



Αντίθετα θέλει τα λεφτά του να πιάνουν τόπο, να έχει ένα λογικό ποσοστό απόδοσης, 

ως σαν να τα είχε βάλει στην Τράπεζα. Θέλει ένα σύστημα με αποθεματικά. 

Θέλει να πιστέψει πως θα πάρει κάποια στιγμή σύνταξη. Τώρα, προτιμάει τα μαύρα. 
 
Δείτε την πρόσφατη πρόταση Νεκτάριου-Τήνιου αν στερέψατε από ιδέες. Ο κ. 
Πετρόπουλος ήταν στην παρουσίαση. 
 
Χρειαζόμαστε βιώσιμη λύση στο Ασφαλιστικό ζήτημα ώστε να έρθουν επενδύσεις 
που θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας και ανάπτυξη στη χώρα. 
 
Μόνο έτσι θα καταπολεμηθούν αποτελεσματικά η φτώχεια και ο κοινωνικός 
αποκλεισμός. 
 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι: 
 
Ο κ. Τσακαλώτος είπε ότι το ΔΝΤ είναι φειδωλό με την αλήθεια. 
 
Γιατί; Γιατί είπε πως η κυβέρνηση συμφώνησε με το 3,5% ενώ δεν έχει συμφωνήσει 
σε τίποτα. 
 
Αλήθεια; Το 3ο μνημόνιο σας δεν λέει 3,5%; Δεν πανηγυρίζετε ένα χρόνο τώρα γιατί 
αλλάξατε το 4,5% σε 3,5%; 
 
Τώρα καταθέτω στα πρακτικά το επίσημο έγγραφο της συμφωνίας που κάνατε και 
μεταφράζω: 3,5% πλεονάσματα για 10 χρόνια από το 2018. 
 
Αφήστε τα ψέματα, δεν σας πιστεύει κανένας. 
 
Τώρα όμως δεν σας αρέσει η υπογραφή σας και λέτε δεν βγαίνει το πρόγραμμα. 
 
Αλλά ο κ. Σόιμπλε τι σας λέει;  Σας έδωσε το σχοινί για να κρεμαστείτε. Πέρυσι δεν 
συμφωνήσατε κ. Τσακαλώτε; Τι άλλαξε τώρα; Και δυστυχώς ο φειδωλός με την 
αλήθεια κ. Τσακαλώτος δεν έχει επιχείρημα. Οπότε θα υποκύψει και θα δεχτεί νέα 
μέτρα. 
 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι: 
 
Δίνετε ψίχουλα ντροπής στους συνταξιούχους και τολμάτε να τα ονομάσετε 13η 
σύνταξη. Οι συντάξεις ενός μηνός είναι 2,4 δις και εσείς τολμάτε να πείτε τα 600 
εκατομμύρια 13η σύνταξη!  Δεν δίνετε σύνταξη σε όσους τις περιμένουν χρόνια. Δεν 
στηρίζετε 200 χιλιάδες παιδιά σε οικογένειες χωρίς εργαζόμενο, σε οικογένειες χωρίς 
εισόδημα. Δεν δίνετε πάνω από ένα χρόνο τον ΦΠΑ στους εξαγωγείς. Δεν δίνετε 7 δις 
ληξιπρόθεσμα. Δεν δίνετε σημασία στα προβλήματα του ελληνικού λαού. Δεν του 
δίνετε ελπίδα. 
 
 



Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι: 
 
Ο κ. Τσίπρας διάλεξε και αυτός ένα νησί για να πει ψέματα στον ελληνικό λαό. 
 
Είπε χθες από την Νίσυρο: «Θα τηρήσουμε το πρόγραμμα μέχρι κεραίας. Δεν θα 
ρωτήσουμε όμως κανέναν τι θα κάνουμε με τα πλεονάσματα». 
 
Σωστά. Είδαμε με αυτό το νομοσχέδιο τι τα κάνετε τα πλεονάσματα: Προσλήψεις. 
 
Είδαμε με τα δάνεια της τράπεζας Αττικής, τι τα κάνετε τα πλεονάσματά της: δάνεια 
σε φίλους κατασκευαστές. 
 
Είδαμε με την εντολή που δώσατε στη ΔΕΗ να μην παραστεί στην κακουργηματική 
δίκη των συνδικαλιστών  που κατηγορούνται πως την έκλεψαν, πως έκλεψαν τον 
ελληνικό λαό. Τι τα κάνετε τα πλεονάσματα; Ταξίδια για εργατοπατέρες. 
 
Να είστε σίγουροι όμως, όπως τα είδαμε εμείς, τα είδε και ο ελληνικός λαός και θα 
σας ανταμείψει όπως σας αξίζει. 
 
 
 


