ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στην πρόταση νόµου «Άµεσα µέτρα για την προστασία των ανέργων»
Προς τη Βουλή των Ελλήνων
Α΄ Επί της αρχής.
Το Κ.Κ.Ε. καταθέτει πρόταση νόµου για τη λήψη άµεσων µέτρων ανακούφισης των ανέργων. Σύµφωνα µε τα
τελευταία στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ η ανεργία στη χώρα µας
αγγίζει το 24,6% και ο αριθµός των ανέργων έφτασε
τους 1.180.516. Σύµφωνα µε τα τελευταία στοιχεία του
Ο.Α.Ε.Δ., η ανεργία τον Ιανουάριο του 2016 παρουσίασε
αύξηση ενώ η τακτική επιδότηση των ανέργων συνολικά
αγγίζει µόλις το 8%.
Το πρόβληµα βέβαια της ανεργίας που µαστίζει τους
εργαζόµενους και πλήττει ιδιαίτερα την νεολαία και τις
γυναίκες δεν είναι πρόσκαιρο και προσωρινό φαινόµενο.
Σήµερα δεν υπάρχει εργατική-λαϊκή οικογένεια που να
µην έχει τουλάχιστον έναν άνεργο. Χιλιάδες εργαζόµενοι συνθλίβονται στην πρέσα της ανεργίας, της ανασφάλειας. Για όσους εργάζονται το φάντασµα της ανεργίας
αποτελεί καθηµερινό άγχος. Χιλιάδες εργαζόµενοι σχεδόν στο σύνολο των κλάδων διεκδικούν τα δεδουλευµένα τους, καθώς η καθυστέρηση τους αγγίζει κατά µέσο
όρο περίπου τους 6 ως 12 µήνες.
Η ανεργία αξιοποιείται για να ασκηθεί πίεση από το κεφάλαιο και την µεγαλοεργοδοσία στους εργαζόµενους,
για να προωθηθούν τα πρωτοφανή αντεργατικά µέτρα τα
οποία από χρόνια βρίσκονται στο οπλοστάσιο των κυβερνήσεων και του κεφαλαίου, όπως η απελευθέρωση
των απολύσεων και η κατάργηση των αποζηµιώσεων, η
κατάργηση των συλλογικών συµβάσεων, για να µειωθεί
ακόµα περισσότερο η τιµή της εργατικής δύναµης, να
µειωθούν δραµατικά οι µισθοί και συνεπώς οι συντάξεις
των εργαζοµένων.
Τα τρίωρα, τα τετράωρα και συνολικά οι ελαστικές εργασιακές σχέσεις πολλαπλασιάζονται, η εκ περιτροπής
εργασία κυριαρχεί. Οι συµβάσεις µιας µέρας, οι δίµηνες
και τρίµηνες συµβάσεις που κυριαρχούν σε πολλούς
κλάδους, είναι αποτέλεσµα της πολιτικής που άσκησαν
τα κόµµατα του κεφαλαίου, υλοποιώντας τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ευέλικτες µορφές απασχόλησης. Οι άνεργοι και οι µισοάνεργοι που εργάζονται µε τις παραπάνω εργασιακές σχέσεις, αποτελούν τη
συντριπτική πλειοψηφία του εργαζόµενου λαού.
Με τα µέτρα αυτά επιδιώκεται από την µια µεριά να περιορισθούν οι ζηµιές του κεφαλαίου την περίοδο της κρίσης και από την άλλη να εξασφαλισθεί ένα πάµφθηνο
εργατικό δυναµικό για την µετέπειτα φάση της ανάπτυξης- η οποία ωστόσο είναι αβέβαιη και επί πλέον θα είναι
πρόσκαιρη και αναιµική- ώστε να ενισχυθεί η κερδοφορία των µεγάλων επιχειρήσεων.
Η εκτόξευση της ανεργίας δε µπορεί να αντιµετωπιστεί µε τα προγράµµατα κοινωφελούς εργασίας που την
διαιωνίζουν και την ανακυκλώνουν, ούτε µε τις ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης που στηρίζει η κυβέρνηση
και τα άλλα κόµµατα που στηρίζουν τον καπιταλιστικό
τρόπο παραγωγής, γιατί οι πολιτικές αυτές αξιοποιούν
την ανεργία για να στηρίξουν µεγαλοεπιχειρηµατίες. Τα

νέα προγράµµατα του Ο.Α.Ε.Δ. που επιβραβεύουν µε ζεστό χρήµα τους εργοδότες που διατήρησαν το εργατικό
δυναµικό που απασχολούσαν την προηγούµενη περίοδο,
αποτελούν πρόκληση για τις εκατοντάδες χιλιάδες ανέργους που δεν επιδοτούνται από τον οργανισµό, που
βρίσκονται εκτεθειµένοι, στην ανέχεια.
Αντίστοιχα τα διάφορα νεανικά «προγράµµατα απασχόλησης» που υλοποιούν η ΕΕ και οι κυβερνήσεις σε όλες τις χώρες είναι κοροϊδία και βαθιά εκµετάλλευση. Αντί για δουλειά µε δικαιώµατα, προσφέρουν ξεροκόµµατα και κακοπληρωµένες «ευκαιρίες» για λίγους. Αντί για
µέτρα προστασίας των ανέργων, επιδοτούνται τα µονοπώλια, οι µεγάλοι επιχειρηµατικοί όµιλοι. Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και ο θεσµός της µαθητείας, καθώς αντί να προσφέρει εξειδίκευση και γνώση του αντικειµένου που µαθαίνει ένας νέος άνθρωπος, αποτελεί το έδαφος για παραπέρα εκµετάλλευση και τζάµπα εργασία.
Η ανεργία αυξάνει όχι µόνον από τις απολύσεις εργαζοµένων, αλλά και από την χρεοκοπία και καταστροφή
των µικροµεσαίων αγροτών και των αυτοαπασχολούµενων της πόλης που τροφοδοτούν τις στρατιές των ανέργων.
Η λήψη των µέτρων που περιέχονται στην πρόταση
νόµου του Κ.Κ.Ε. έχουν επείγοντα και επιτακτικό χαρακτήρα για την ανακούφιση των ανέργων.
Η οικονοµική κάλυψη των µέτρων αυτών είναι ευθύνη
του Κρατικού Προϋπολογισµού, ο οποίος αναµφίβολα έχει αυτή τη δυνατότητα µε την αξιοποίηση κονδυλίων
που σήµερα δίνονται στο µεγάλο κεφάλαιο.
Το Κ.Κ.Ε. υποστηρίζει το καθολικό αίτηµα στη µόνιµη
και σταθερή δουλειά µε πλήρη δικαιώµατα.
Β΄ Επί των άρθρων.
Με το άρθρο 1 ορίζεται:
1. Το επίδοµα ανεργίας παρέχεται σε όλους τους άνεργους χωρίς όρους, προϋποθέσεις και περιορισµούς
της ισχύουσας σήµερα νοµοθεσίας που έχουν σαν αποτέλεσµα το µεγαλύτερο µέρος των ανέργων να στερείται επιδόµατος.
2. Το ύψος του µηνιαίου επιδόµατος της ανεργίας καθορίζεται σε ποσοστό 80% του βασικού µισθού.
Θεωρούµε ότι ως πρώτο βήµα ο κατώτερος µισθός
πρέπει να επανέλθει στα 751 ευρώ ως βάση για παραπέρα αύξηση, παράλληλα µε την κατάργηση όλων των νόµων που ακύρωσαν τις συλλογικές συµβάσεις εργασίας.
Με βάση τα παραπάνω το επίδοµα ανεργίας πρέπει να ανέρχεται στα 600 ευρώ.
Με το άρθρο 2 ορίζεται ότι Επίδοµα ανεργίας δικαιούται και αυτός που αναζητεί εργασία µέσω Ο.Α.Ε.Δ. και
δεν βρίσκει ανάλογη µε τα προσόντα του και δεν ασκεί
άλλη επαγγελµατική δραστηριότητα.
Έτσι δίνεται η δυνατότητα να δικαιούται επίδοµα ανεργίας και κάθε νέος και νέα που αναζητεί εργασία και δεν
βρίσκει σύµφωνα µε τις παραπάνω προϋποθέσεις.
Με το άρθρο 3 ορίζεται ότι το διάστηµα της ανεργίας
αναγνωρίζεται, χωρίς καµία επιβάρυνση των ανέργων,
σαν συντάξιµος χρόνος.
Με το άρθρο 4 ορίζεται ότι καθ’ όλη την διάρκεια της
ανεργίας οι άνεργοι και τα προστατευόµενα µέλη της οικογένειάς τους δικαιούνται πλήρους και δωρεάν ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης.
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Με το άρθρο 5 ορίζεται:
1. Κατά το διάστηµα της ανεργίας οι άνεργοι καταβάλλουν κατά 30% µειωµένα τα τιµολόγια της ύδρευσης,
του ηλεκτρικού ρεύµατος και των σταθερών τηλεφώνων.
2. Κατά το διάστηµα της ανεργίας απαγορεύεται η διακοπή παροχής ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύµατος και σταθερού τηλεφώνου.
3. Καθιερώνεται για τους ανέργους δωρεάν κάρτα απεριορίστων διαδροµών για τα µέσα µαζικής µεταφοράς.
4. Οι άνεργοι απαλλάσσονται από τα δηµοτικά τέλη.
5. Οι άνεργοι εντάσσονται στα προγράµµατα δωρεάν
διανοµής τροφίµων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.
6. Παρέχεται στις οικογένειες των ανέργων που έχουν
ανήλικα τέκνα, δωρεάν πρόσβαση στους δηµόσιους και
δηµοτικούς βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθµούς.
7. Οι φοιτητές και σπουδαστές που οι γονείς τους είναι άνεργοι δικαιούνται πλήρη κάλυψη των σπουδών
τους, επίδοµα στέγασης και δωρεάν σίτισης, εφόσον
δεν τους παρέχεται δωρεάν στέγαση και σίτιση σε φοιτητική εστία.
Με το άρθρο 6 ορίζεται ότι καθ’ όλο το διάστηµα που
διαρκεί η ανεργία επέρχεται αναστολή κάθε είδους υποχρέωσης που έχει αναλάβει από δάνειο ο άνεργος ως
δανειολήπτης από οποιαδήποτε δανειακή σύµβαση.
Επιπλέον απαγορεύεται ο ανατοκισµός και η κεφαλαιοποίηση των συµβατικών τόκων που θα γεννηθούν κατά
το πιο πάνω διάστηµα της αναστολής.
Με το άρθρο 7 ορίζεται ότι κατά το διάστηµα της ανεργίας οι άνεργοι δικαιούνται επιδότηση από τον Κρατικό Προϋπολογισµό του ενοικίου που καταβάλλουν για τη
κύρια κατοικία αυτών και της οικογένειάς τους στο 100%
του ύψους του ενοικίου.
Με το άρθρο 8 ορίζεται ότι απαγορεύεται κάθε πράξη
αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος της κύριας και δευτερεύουσας κατοικίας που ανήκει κατά κυριότητα στον άνεργο και επίσης ότι ακυρώνεται κάθε διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης που έχει ξεκινήσει, σε όποιο στάδιο και αν βρίσκεται.
Με το άρθρο 9 καθορίζεται η έννοια του ανέργου για
την εφαρµογή των διατάξεων της παρούσας πρότασης
νόµου, µε τρόπο ώστε να διασφαλίζεται το δικαίωµα
στην πλήρη και σταθερή εργασία, απορρίπτοντας την λογική του εργαζόµενου - απασχολήσιµου που χαρακτηρίζει τη νοµοθεσία του Ο.Α.Ε.Δ. για το επίδοµα ανεργίας.
Με το άρθρο 10 ορίζεται ότι:
1. Επίδοµα ανεργίας δικαιούνται και όσοι αυτοαπασχολούµενοι λόγω οικονοµικής δυσπραγίας αναγκάστηκαν
να σταµατήσουν την επαγγελµατική τους δραστηριότητα, από την στιγµή της δήλωσης της διακοπής αυτής στη
αρµόδια ΔΟΥ και για όσο διαρκεί η ανεργία. Το επίδοµα
αυτό ανέρχεται στο 80% του βασικού µισθού.
2. Τα άρθρα 2, 4, 5, 6, 7,8 και 11 ισχύουν και για τους
αυτοαπασχολούµενους της πιο πάνω παραγράφου.
Με το άρθρο 11 προβλέπεται η καταβολή έκτακτου επιδόµατος ύψους 1.000 ευρώ για όλους τους άνεργους
άµεσα, ενόψει των εορτών του Πάσχα.
Με το άρθρο 12 προβλέπεται ότι καταργείται κάθε διάταξη που έρχεται σε αντίθεση µε τις διατάξεις της παρούσας πρότασης.

Με το άρθρο 13 καθορίζεται ο χρόνος έναρξης ισχύος
των διατάξεων της πρότασης νόµου.
Αθήνα, 30 Μαρτίου 2016
Οι Προτείνοντες Βουλευτές
Δηµήτριος Κουτσούµπας
Αλεξάνδρα Παπαρήγα
Σάκης Βαρδαλής
Γιάννης Γιόκας
Γιάννης Δελής
Λιάνα Κανέλλη
Νίκος Καραθανασόπουλος
Χρήστος Κατσώτης
Γιώργος Λαµπρούλης
Διαµάντω Μανωλάκου
Νίκος Μωραίτης
Αθανάσιος Παφίλης
Κώστας Στεργίου
Μανώλης Συντύχακης
Σταύρος Τάσσος

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ

Άµεσα µέτρα για την προστασία των ανέργων
Άρθρο 1
Οι εργαζόµενοι µετά την µε οποιονδήποτε τρόπο λύση
της εργασιακής τους σχέσης δικαιούνται, χωρίς περαιτέρω προϋποθέσεις, επίδοµα ανεργίας, το οποίο ανέρχεται
µηνιαίως σε ποσοστό 80% επί του βασικού µισθού, όπως
αυτός καθορίζεται από την οικεία και ισχύουσα συλλογική ρύθµιση.
Άρθρο 2
Επίδοµα ανεργίας δικαιούται και αυτός που αναζητεί
εργασία µέσω Ο.Α.Ε.Δ. και δεν βρίσκει ανάλογη µε τα
προσόντα του και δεν ασκεί άλλη επαγγελµατική δραστηριότητα.
Άρθρο 3
Το χρονικό διάστηµα παραµονής στην ανεργία αναγνωρίζεται ως συντάξιµος χρόνος, χωρίς καµία επιβάρυνση των ανέργων.
Άρθρο 4
Κατά το διάστηµα παραµονής στην ανεργία οι άνεργοι
και τα µέλη των οικογενειών τους δικαιούνται δωρεάν
και πλήρη ιατροφαρµακευτική περίθαλψη.
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Άρθρο 5
Για όσο διάστηµα διαρκεί η ανεργία οι άνεργοι καταβάλλουν κατά ποσοστό 30% µειωµένα τα τιµολόγια της
ύδρευσης, του ηλεκτρικού ρεύµατος και του σταθερού
τηλεφώνου.
Για όσο διαρκεί η ανεργία απαγορεύεται η διακοπή παροχής ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύµατος και σταθερού τηλεφώνου στους ανέργους.
Οι άνεργοι απαλλάσσονται από την καταβολή δηµοτικών τελών.
Οι άνεργοι εντάσσονται στα προγράµµατα δωρεάν
διανοµής τροφίµων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.
Στους ανέργους χορηγείται δωρεάν κάρτα απεριορίστων διαδροµών για τα µέσα µαζικής µεταφοράς.
Στα ανήλικα τέκνα των ανέργων παρέχεται δωρεάν
πρόσβαση στους δηµόσιους και δηµοτικούς βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθµούς.
Οι φοιτητές και σπουδαστές που οι γονείς τους είναι
άνεργοι δικαιούνται πλήρη κάλυψη των σπουδών τους,
επίδοµα στέγασης και δωρεάν σίτισης εφόσον δεν τους
παρέχεται δωρεάν στέγαση και σίτιση σε φοιτητική εστία.
Άρθρο 6
Καθ’ όλο το διάστηµα που διαρκεί η ανεργία επέρχεται
αναστολή κάθε είδους υποχρέωσης που έχει αναλάβει
από δάνειο ο άνεργος ως δανειολήπτης από οποιαδήποτε δανειακή σύµβαση.
Επί πλέον απαγορεύεται ο ανατοκισµός και η κεφαλαιοποίηση των συµβατικών τόκων που θα γεννηθούν κατά
το πιο πάνω διάστηµα της αναστολής.
Άρθρο 7
Κατά το διάστηµα της ανεργίας οι άνεργοι δικαιούνται
επιδότηση από τον Κρατικό Προϋπολογισµό του ενοικίου που καταβάλλουν για τη κύρια κατοικία αυτών και της
οικογενείας τους στο 100% του ύψους του ενοικίου.
Άρθρο 8
Απαγορεύεται κάθε πράξη αναγκαστικής εκτέλεσης
σε βάρος της κύριας και δευτερεύουσας κατοικίας που
ανήκει κατά κυριότητα στον άνεργο και αντίστοιχα ακυρώνεται κάθε διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης που έχει τυχόν ξεκινήσει, σε όποιο στάδιο και αν βρίσκεται.
Άρθρο 9
1. Για την εφαρµογή των διατάξεων της παρούσας, άνεργος θεωρείται αυτός που αναζητεί εργασία και αποδέχεται απασχόληση σε πλήρη και σταθερή εργασία που
του προσφέρεται ή έστω σε εργασία µε τους ίδιους ή παρεµφερείς τουλάχιστον όρους µε τους οποίους απασχολούνταν στην τελευταία απασχόληση του στον ευρύτερο επαγγελµατικό κλάδο.
2. Ως εργασία στον ευρύτερο επαγγελµατικό κλάδο
θεωρείται εκείνη που εµπίπτει στην οµάδα επαγγελµάτων ή ειδικοτήτων ή εργασιών που ανάγονται στην τελευταία απασχόληση ή γνώση ή εµπειρία του ανέργου.

3. Παρεµφερείς θεωρούνται οι όροι που δεν έχουν σαν
αποτέλεσµα την µείωση των αποδοχών ή την χειροτέρευση των συνθηκών παροχής της εργασίας.
Άρθρο 10
1. Επίδοµα ανεργίας δικαιούνται και όσοι αυτοαπασχολούµενοι, λόγω οικονοµικής δυσπραγίας, αναγκάστηκαν
να σταµατήσουν την επαγγελµατική τους δραστηριότητα, από την στιγµή της δήλωσης της διακοπής αυτής στη
αρµόδια ΔΟΥ και για όσο διαρκεί η ανεργία. Το επίδοµα
αυτό ανέρχεται στο 80% του βασικού µισθού.
2. Τα άρθρα 2, 4, 5, 6, 7,8 και 11 ισχύουν και για τους
αυτοαπασχολούµενους της προηγούµενης παραγράφου.
Άρθρο 11
Άµεσα καταβάλλεται ένα έκτακτο επίδοµα ύψους
1.000 ευρώ σε όλους τους άνεργους κατά την έννοια
του παρόντος νόµου ενόψει των εορτών του Πάσχα.
Άρθρο 12
Κάθε άλλη διάταξη που έρχεται σε αντίθεση προς τις
διατάξεις του παρόντος καταργείται.
Άρθρο 13
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν άλλως ορίζεται στις επιµέρους διατάξεις του.
Αθήνα, 30 Μαρτίου 2016
Οι Προτείνοντες Βουλευτές
Δηµήτριος Κουτσούµπας
Αλεξάνδρα Παπαρήγα
Σάκης Βαρδαλής
Γιάννης Γιόκας
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Λιάνα Κανέλλη
Νίκος Καραθανασόπουλος
Χρήστος Κατσώτης
Γιώργος Λαµπρούλης
Διαµάντω Μανωλάκου
Νίκος Μωραίτης
Αθανάσιος Παφίλης
Κώστας Στεργίου
Μανώλης Συντύχακης
Σταύρος Τάσσος

