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Ύστερα από το διάλειμμα των διακοπών, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ 
συνεχίζει το αντιλαϊκό της έργο! Αυτή τη φορά η πρόθεσή της είναι να μετατρέψει 
το επίδομα ανεργίας σε «επίδομα» εργασίας, δηλαδή σε επίδομα υπέρ των 
εργοδοτών για να προσλάβουν ανέργους. 

Αυτό ακριβώς εξήγγειλε στις 29/8 η ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας, σε 
συνάντηση που είχε με την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας, 
τα Επιμελητήρια όλης της χώρας, την ΕΣΕΕ και τη ΓΣΕΒΕΕ, ενώ συμμετείχε 
επίσης η διοικήτρια του ΟΑΕΔ. 

Στο όνομα της αντιμετώπισης της ανεργίας και αύξηση της απασχόλησης, η 
κυβέρνηση ανοίγει το δρόμο για την τελειωτική κατάργηση ακόμα και αυτού του 
κουτσουρεμένου επιδόματος ανεργίας, που το παίρνει μόνο 1 στους 10 άνεργους, με 
ένα σωρό όρους και προϋποθέσεις, με στόχο να αποκλείσουν όσο το δυνατόν 
περισσότερους. 

Η κατάργηση του επιδόματος ανεργίας και η χρηματοδότηση της εργοδοσίας, με 
κονδύλια του ΟΑΕΔ από τις εισφορές των ίδιων των εργαζομένων είναι διαχρονικός 
στόχος του κεφαλαίου. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε που οι ηγεσίες των εργοδοτών 
πανηγύρισαν για τις κυβερνητικές εξαγγελίες.  

Ήδη υπάρχουν και συνεχώς επεκτείνονται αναρίθμητα προγράμματα 
απασχόλησης, εργασιακής εμπειρίας, κατάρτισης-μαθητείας, κοινωφελούς εργασίας 
κ.τ.λ. με επιδότηση των εργοδοτών, που όχι μόνο δεν έχουν καταφέρει να μειώσουν 
την ανεργία, όχι μόνο δεν δίνουν τίποτα άλλο παρά ένα ξεροκόμματο στους 
«ωφελούμενους», αλλά εξασφαλίζουν και σχεδόν τζάμπα εργατικό δυναμικό στις 
επιχειρήσεις, που ανακυκλώνουν τις όποιες θέσεις εργασίας δημιουργούν, δηλαδή 
ανακυκλώνουν την ανεργία. Αυτό αποδεικνύει κιόλας ότι οι επιχειρήσεις δεν 
δημιουργούν μόνιμες και σταθερές θέσεις εργασίας, με δικαιώματα, αλλά 
περιμένουν πώς και πώς τα διάφορα προγράμματα του ΟΑΕΔ και άλλα προνόμια, 
επιδοτήσεις, φοροαπαλλαγές κ.τ.λ. Ίσα-ίσα αυτό είναι προϋπόθεση για την αύξηση 
των κερδών τους. 

Το επιχείρημα ότι ο άνεργος έχει την επιλογή «είτε να παίρνει το επίδομα 
ανεργίας είτε να το χρησιμοποιήσει σαν μία επιταγή που θα επιτρέψει στον ιδιωτικό 
τομέα να τον προσλάβει» δεν αναιρεί καθόλου την ουσία ότι αντί για τον άνεργο 
επιδοτείται η επιχείρηση. Ακόμα, η «απασχόληση» αυτή θα επιδοτείται για 12 μήνες 
και στη συνέχεια ο χρόνος που θα υποχρεώνεται να κρατήσει η επιχείρηση τον 
προσλαμβανόμενο άνεργο θα είναι μόλις 3 μήνες. Όπως και να το δούμε δηλαδή, θα 
πρόκειται για θέση εργασίας με ημερομηνία λήξης. Πολύ περισσότερο δεν θα 
υπάρχουν δικαιώματα, συλλογική σύμβαση εργασίας κ.τ.λ.  
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Με αυτόν τον τρόπο η κυβέρνηση κλιμακώνει την επίθεση όχι μόνο απέναντι 
στους άνεργους, αλλά και στο σύνολο των εργαζομένων. 

Όσον αφορά τις αναφορές για στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αυτές 
αποτελούν το πρόσχημα για την ενίσχυση των μονοπωλίων. Όλη η πολιτική της 
κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ από τη μια πλήττει εκτός από το λαό και τους 
αυτοαπασχολούμενους, ΕΒΕ και τα υπόλοιπα φτωχά λαϊκά στρώματα, από την άλλη 
προσφέρει γη και ύδωρ στα μονοπώλια και τη μεγαλοεργοδοσία, με κρατική 
στήριξη, φοροαπαλλαγές, χάρισμα προστίμων κι άλλα προνόμια. Τέτοιος είναι και ο 
ρόλος του ΟΑΕΔ, να λειτουργεί εξολοκλήρου για τα συμφέροντα της 
μεγαλοεργοδοσίας παρέχοντας επιδοτούμενο ευέλικτο και φτηνό δυναμικό, ανάλογα 
με τις ανάγκες της κερδοφορίας τους.  

Κι αν από αυτό το αντιλαϊκό και προκλητικό μέτρο, ζημιώνονται οι ίδιοι οι 
άνεργοι, ας σκεφτούμε τι θα γίνει με τους άνεργους στον κλάδο μας, όπου η ανεργία 
είναι πολύ μεγαλύτερη από το 25%, όπου δεν υπάρχει σταθερός εργοδότης για ένα 
μεγάλο κομμάτι οικοδόμων κ.τ.λ. Άρα, ακόμα λιγότεροι οικοδόμοι θα παίρνουν το 
επίδομα ανεργίας, την ίδια στιγμή που οι μεγάλοι κατασκευαστικοί όμιλοι θα 
βρίσκουν όποτε θέλουν τζάμπα εργατικό δυναμικό.  

Να μην πιστέψει κανείς στα ψέματα και τις προκλήσεις της κυβέρνησης! 
Αντί για μόνιμη και σταθερή δουλειά με δικαιώματα, δημιουργεί ελαστικές και 
προσωρινές μορφές απασχόλησης ή κακοπληρωμένες θέσεις πλήρους απασχόλησης, 
λέγοντας μάλιστα ότι μειώνει την ανεργία. Αντί για μέτρα προστασίας των ανέργων, 
επιδοτούνται τα μονοπώλια, οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι.  

Απαιτούμε – Διεκδικούμε : 

 Αναθέρμανση της οικοδομικής δραστηριότητας με επίκεντρο την ικανοποίηση 
των λαϊκών αναγκών, μέσα από κρατικό φορέα κατασκευών. Χρηματοδότηση 
έργων που έχει ανάγκη ο λαός, όπως αντιπλημμυρική προστασία, αντισεισμική 
θωράκιση κ.ά. κι όχι τα χρήματα να δίνονται βορά στο μεγάλο κεφάλαιο και τους 
τοκογλύφους. 

 Μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους με πλήρη εργασιακά δικαιώματα. 
Επαναφορά των ΣΣΕ, του κατώτερου μισθού στα 751 €, της 13ης-14ης σύνταξης. 

 Επίδομα ανεργίας 600 € σε όλους τους ανέργους χωρίς όρους και προϋποθέσεις 
και για όσο καιρό διαρκεί η ανεργία. Ο χρόνος ανεργίας να υπολογίζεται ως 
χρόνος ασφάλισης για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος. 

 Κατάργηση όλων των προηγούμενων αντιασφαλιστικών νόμων που έχουν 
οδηγήσει σε αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης και σε μειώσεις 
συντάξεων. 

 Δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για όλους τους ανέργους και τις 
οικογένειές τους χωρίς όρους και προϋποθέσεις. 

 Πάγωμα χρεών προς τις τράπεζες – δημόσιο, των τιμολογίων των ΔΕΚΟ 
(ΔΕΗ-ΟΤΕ-ΕΥΔΑΠ), για τους εργαζόμενους, όσο διαρκεί η κρίση. 
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