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Κ.Χατζηδάκης: Κάνουμε κοινωνική πολιτική με αποτέλεσμα  

Αλλάζουν όλα από Δευτέρα για ΟΑΕΔ και επιδόματα 

Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση: 

Τις σημαντικότερες αλλαγές για τους εργαζόμενους, τους ανέργους και τους 

συνταξιούχους που επιφέρει άμεσα με την ψήφιση του το νομοσχέδιο «Δουλειές 

Ξανά» επεσήμανε ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής 

Χατζηδάκης μιλώντας σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής, τονίζοντας παράλληλα ότι 

απέναντι στις θετικές ρυθμίσεις του νομοσχεδίου η αντιπολίτευση αντέταξε την 

άρνηση για το καινούργιο, μια καταιγιστική καταστροφολογία και ψευδολογία καθώς 

και μια μεγάλη δόση εμπάθειας. 

Ο κ. Χατζηδάκης ανέφερε συγκεκριμένα ότι από την ερχόμενη Δευτέρα: 

-Καθιερώνεται για πρώτη φορά το επίδομα εργασίας, 50 % του επιδόματος ανεργίας, 

για τους επιδοτούμενους ανέργους που βρίσκουν δουλειά. 

-Θα καταβάλλεται μπόνους ύψους 300 ευρώ για τους μακροχρόνια ανέργους (πάνω 

από 5 χρόνια) που καταρτίζουν ψηφιακό ατομικό σχέδιο δράσης ώστε να βοηθηθούν 

ενεργότερα για επανένταξη στην αγορά εργασίας. 

-Εισάγονται εισοδηματικά κριτήρια - τα ίδια με εκείνα που εφαρμόζονται για το 

επίδομα θέρμανσης - όπως ισχύει στην υπόλοιπη Ευρώπη, για την παραμονή στο 

ψηφιακό μητρώο ανέργων και την διατήρηση των βοηθημάτων και παροχών που 

συνδέονται με αυτό. 

-Ενεργοποιείται η διαγραφή από το μητρώο της ΔΙΠΑ για δύο χρόνια μετά από τρεις 

αρνήσεις κατάλληλων θέσεων εργασίας, κατά την πάγια ευρωπαΐκή πρακτική. 

-Ξεκινά η  μεταρρύθμιση της κατάρτισης ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της 

οικονομίας και δημιουργούνται για πρώτη φορά στην Ελλάδα (δεύτερη χώρα στην 

Ευρωπαΐκή Ένωση μετά τη Γαλλία) οι ατομικοί λογαριασμοί δεξιοτήτων όπου θα 

καταγράφονται οι καταρτίσεις ανέργων και εργαζομένων. 

-Συνδέονται οι αμοιβές των παρόχων και των καταρτιζομένων με τα αποτελέσματα 

της κατάρτισης και ανοίγουν για πρώτη φορά οι πύλες των δημοσίων πανεπιστημίων 

για τους ανέργους και τους εργαζόμενους. 



 

-Θεσπίζονται οι συντάξεις fast track και οι συντάξεις εμπιστοσύνης ώστε να 

επιταχυνθούν ακόμα περισσότερο οι ρυθμοί απόδοσης των συντάξεων, με ρυθμίσεις 

που συνδυάζουν την τεχνολογία με την εμπιστοσύνη απέναντι στον πολίτη. Ο 

υπουργός κάλεσε δε τους βουλευτές της αντιπολίτευσης να δείξουν με την ψήφο 

τους αν συντάσσονται με τους συνδικαλιστές του ΕΦΚΑ ή με τους συνταξιούχους που 

ταλαιπωρούνται περιμένοντας την απονομή της σύνταξης. 

Αναφερόμενος στα αποτελέσματα της κυβερνητικής πολιτικής και τις δράσεις που 

προγραμματίζονται ο κ. Χατζηδάκης υπογράμμισε την μείωση της ανεργίας από το 

17,2 τον Ιούλιο του 2019 στο 12,8 % τον Φεβρουάριο του 2022, τον τριπλασιασμό 

των ρυθμών υλοποίησης των προγραμμάτων ενεργητικής απασχόλησης του ΟΑΕΔ, 

την επικείμενη σημαντική αύξηση του κατώτατου μισθού , την εισαγωγή της 

ψηφιακής κάρτας εργασίας από τον Ιούνιο αρχικά σε τράπεζες και σούπερ - μάρκετ, 

τον προσωπικό βοηθό για τους ανάπηρους και την ψηφιακή κάρτα αναπηρίας, το 

πρόγραμμα νταντάδες της γειτονιάς, τους χώρους φροντίδας βρεφών σε 120 μεγάλες 

επιχειρήσεις και την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων. 

«Έχουμε δείξει δείγματα γραφής τα τελευταία δυόμισι χρόνια με εφαρμοσμένη 

κοινωνική πολιτική και έργο της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Είναι μια πολιτική με θετικό 

αποτύπωμα για εργαζόμενους, ανέργους, ασφαλισμένους, ανάπηρους, όλους τους 

συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη. Δεν διεκδικούμε το μονοπώλιο της ευαισθησίας 

αλλά και δεν το χαρίζουμε σε κανέναν», κατέληξε ο υπουργός Εργασίας.  
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