
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ

Αθήνα, 29/1/98

Υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού Κώστα Σημίτη 
πραγματοποιήθηκε σήμερα στις 12.00 το μεσημέρι, στο Μέγαρο 
Μαξίμου, σύσκεψη, διάρκειας περίπου τριών ωρών, στην οποία 
μετείχαν η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ο Υπουργός Μιλτιάδης Παπαϊωάννου 
και οι Υφυπουργοί Χρήστος Πρωτόπαππας και Νικόλαος 
Φαρμάκης), ο Διευθυντής του οικονομικού γραφείου του 
Πρωθυπουργού καθηγητής Τάσος Γιαννίτσης και ο σύμβουλος του 
Πρωθυπουργού επί ασφαλιστικών θεμάτων Πλάτων Τήνιος.
Μετά από μια αναλυτική παρουσίαση από τον Υπουργό Μ. 
Παπαϊωάννου των βασικών ζητημάτων, ο Πρωθυπουργός ζήτησε 
τα εξής :

1. Να δοθεί άμεση προτεραιότητα στην ολοκλήρωση του σχεδίου 
δράσης για την καταπολέμηση της ανεργίας, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις 
της χώρας στην Ειδική Σύνοδο του Λουξεμβούργου. Στις αρχές 
Απριλίου θα έχει ετοιμαστεί το Εθνικό Σχέδιο Δράσης.

2. Να προχωρήσει η υλοποίηση των δεσμεύσεων που ανέλαβε η 
Κυβέρνηση απέναντι στους εργαζόμενους στα πλαίσια του Κοινωνικού 
Διαλόγου.

3. Να ολοκληρωθεί η προεργασία του Υπουργείου Εργασίας σχετικά με 
τις αναγκαίες διαρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας.

4. Να γίνουν οι αναγκαίες διαρρυθμίσεις και ενέργειες ώστε ο ΟΑΕΔ να 
προχωρήσει άμεσα στο σύνολο των δράσεων που έχουν σχεδιαστεί για 
την προστασία και αύξηση της απασχόλησης των νέων και των 
ευπαθών κοινωνικών ομάδων (μακροχρόνια άνεργοι μεγάλων ηλικιών 
κλπ.). Εκτιμάται ότι τα μέτρα αυτά θα αφορούν 65.000 άτομα, με κόστος 
108 δις δρχ.

5. Να βρεθούν σωστές λύσεις σε μια σειρά από επιμέρους ζητήματα, 
όπως η ενεργοποίηση του ΛΑΕΚ, οι Επιθεωρήσεις Εργασίας, 
ασφαλιστικά ζητήματα ειδικών κατηγοριών εργαζομένων.

6. Να αντιμετωπιστούν από τα συναρμόδια Υπουργεία οι εμπλοκές που 
σημειώνονται σε θέματα θεσμικά, μηχανογραφικά, αξιοποίησης



ανθρώπινου δυναμικού ή στελέχωσης ειδικών υπηρεσιών, 
επιθεωρήσεων εργασίας, κ.α.

7. Να προχωρήσει το Υπουργείο Εργασίας-Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σε 
σχέση με τα ασφαλιστικά, μια σειρά από επιμέρους σημαντικές 
εκκρεμότητες, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα του Κοινωνικού 
Διαλόγου στα θέματα αυτά.

Στη συνάντηση αυτή διαπιστώθηκαν επίσης τα εξής :

• Ό τι το θέμα της πιστοποίησης των ΚΕΚ προχωρά με ταχύ ρυθμό και 
με τρόπο που να εξασφαλίζει ποιοτικά αποτελεσματικές επιδράσεις 
στις γνώσεις και δεξιότητες των εργαζόμενων.

• Ό τι μια σειρά από ζητήματα σχετικά με την υλοποίηση του Ν. 
2434/96 για την απασχόληση και επαγγελματική εκπαίδευση- 
κατάρτιση προχωρούν, και γίνονται πραγματικότητα.

• Ό τι τα ζητήματα με τη νομιμοποίηση των ξένων μεταναστών έχουν 
ομαλοποιηθεί και περί τους 150 χιλ. θα έχουν περάσει από τις 
σχετικές διαδικασίες.

Σε σχέση με τα ασφαλιστικά, αναμένεται στα τέλη Φεβρουάριου το 
πόρισμα του Κοινωνικού Διαλόγου, ενώ στη συνέχεια θα αρχίσει η 
προετοιμασία για τα μεγάλα ζητήματα του Συστήματος Κοινωνικής 
Ασφάλισης.

Το Υπουργείο Εργασίας - Κοινωνικών Ασφαλίσεων θα προχωρήσει 
αύριο στη δημοσιοποίηση του σχεδίου νόμου σχετικά με τις ειδικές 
προσλήψεις για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, πολυτέκνους, κλπ., ώστε 
μετά τις σχετικές διαδικασίες, να ακολουθήσουν ρυθμίσεις που θα 
βελτιώσουν τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα του όλου 
συστήματος.


