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Αθήνα 20 Ιούνη 2011 

ΣΑ ΠΡΟΘΕΣΑ ΒΑΡΗ ΣΗ ΕΡΓΑΣΙΚΗ – ΛΑΪΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 

ΑΠΟ ΣΑ ΜΕΣΡΑ ΣΟΤ ΜΕΟΠΡΟΘΕΜΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 
ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΑΝΣΙΛΑΪΚΑ ΜΕΣΡΑ 

 

Η θπβέξλεζε επηρεηξεί λα  πξνσζήζεη έλα λέν παθέην ζθιεξψλ 

αληεξγαηηθψλ - αληηιατθψλ κέηξσλ γηα λα αθαηκαρζεί παξαπέξα ην εξγαηηθφ - ιατθφ 

εηζφδεκα πξνο φθεινο ηεο πινπηνθξαηίαο. Είλαη επηινγέο ζηξαηεγηθνχ ραξαθηήξα 

πξνζρεδηαζκέλεο  εδψ θαη δεθαεηίεο νη νπνίεο εθαξκφδνληαη πιέξηα ζηελ παξνχζα 

θάζε κε άιινζη ην δεκνζηνλνκηθφ εθηξνρηαζκφ (εμσηεξηθφ ρξένο - δεκνζηνλνκηθφ 

έιιεηκκα) ζην έδαθνο ηεο θαπηηαιηζηηθήο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Με ην ζεκείσκα απηφ 

επηδηψθνπκε λα παξνπζηάζνπκε κε βάζε ηηο εμαγγειίεο ηεο θπβέξλεζεο 

θσδηθνπνηεκέλα ην ηη ζα ζηνηρίδεη ην λέν παθέην κέηξσλ θαηά θαλφλα γηα κηα 

εξγαηηθή - ιατθή νηθνγέλεηα, γηα ηνπο ζπληαμηνχρνπο θιπ. 

 

ΕΡΓΑΙΑΚΕ ΥΕΕΙ 

1. Οη  λένη ειηθίαο 18 έσο 25 ζα πξνζιακβάλνληαη κε κηζζφ 20% 

ρακειφηεξν απφ ηελ ΕΓΕΕ 592 επξψ κεηθηά κε ζπκβάζεηο νξηζκέλνπ ρξφλνπ 2 

εηψλ .Σν κέηξν απηφ ζα ηζρχζεη θαη γηα ηηο πεξηπηψζεηο λενπξνζιακβαλνκέλσλ πνπ 

θαιχπηνληαη απφ θιαδηθέο ζπκβάζεηο πνπ ππεξβαίλνπλ ηελ ΕΓΕ.  

Οη αιιαγέο ζα πξέπεη λα ηδσζνχλ ζπλδπαζηηθά κε ηελ γεληθεπκέλε κείσζε κηζζψλ 

κέζσ αηνκηθψλ θαη  επηρεηξεζηαθψλ ζπκβάζεσλ  ηππηθά θαη άηππα. ρεδηάδεηαη 

ηαπηφρξνλα ε θαηάξγεζε ηεο εηζθνξάο ππέξ ΟΑΕΔ,ΟΕΚ,ΟΕΕ κε ζηφρν ηνλ 

απνθιεηζκφ ησλ λέσλ απφ επηδφκαηα αλεξγίαο θαη άιιεο θνηλσληθέο παξνρέο.         

2.  Παξαηείλεηαη απφ 6 ζε 12 κήλεο ε πεξίνδνο, φπνπ ν εξγνδφηεο κπνξεί λα 

απμάλεη ηνλ εξγάζηκν ρξφλν απφ 8 ψξεο ζε 10 ψξεο θαη 12, πξάγκα πνπ θαηαξγεί ηηο 

ππεξσξίεο, εληαηηθνπνηεί ηελ εξγαζία, απνξπζκίδεη ηνλ νηθνγελεηαθφ θαη αηνκηθφ 

πξνγξακκαηηζκφ, πξνθαιεί αλεπαλφξζσηεο βιάβεο ζηελ νξγαληθή θαη ςπρηθή πγεία 
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ηεο εξγαηηθήο ηάμεο θαη απμάλεη ηηο πηζαλφηεηεο γηα εξγαηηθά αηπρήκαηα. Αλνίγεη ν 

δξφκνο γηα ηελ νξηζηηθή θαηάξγεζε ηνπ 8σξνπ.  

3. Παξαηείλεηαη ε νκεξία ησλ ζπκβάζεσλ νξηζκέλνπ ρξφλνπ απφ 2 ζε 3 

ρξφληα, πνπ ζεκαίλεη θαηάξγεζε απνδεκηψζεσλ, ζσξάθηζε ηνπ νπινζηαζίνπ ηεο 

κεγαινεξγνδνζίαο γηα λα ηξνκνθξαηεί θαη λα εθβηάδεη . 

4. Καηαξγείηαη  δηα λφκνπ κε φρεκα ηηο αηνκηθέο ζπκθσλίεο κεηαμχ εξγνδφηε 

θαη εξγαδφκελνπ ην φπνην εκπφδην κπνξνχζε λα ηεζεί απφ ηα πλδηθάηα ζηελ 

εθαξκνγή ηεο δηεπζέηεζεο ηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο. 

 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 

1. Εμμεζοι θόποι: ρεδηάδεηαη ε κεηάηαμε ησλ πξντφλησλ πνπ ζήκεξα 

θνξνινγνχληαη κε 13% ζην 23%. Απηφ ζα νδεγήζεη ζε θαηαθφξπθε  άλνδν ησλ 

ηηκψλ ηα είδε πιαηηάο  θαηαλάισζεο θαη  πιήζνο  ππεξεζηψλ   (ηξφθηκα, ΔΕΗ, 

ΕΤΔΑΠ, επηζθεπαζηηθέο ζε ηδησηηθέο εξγαζίεο, εηζηηήξηα κέζσλ καδηθήο κεηαθνξάο, 

ηαμί, θπζηθφ αέξην θ.α). Απηφ ζα ζεκάλεη φηη νη εξγαδφκελνη, ηα ιατθά ζηξψκαηα ζα 

θιεζνχλ λα βάινπλ πην βαζηά ην ρέξη ζηελ ηζέπε.  

Οξηζκέλα παξαδείγκαηα: Μηα ηεηξακειήο νηθνγέλεηα μνδεχεη κφλν γηα 

πξντφληα πνπ θαιχπηνπλ βαζηθέο αλάγθεο ζην νχπεξ Μάξθεη, ζηηο ιατθέο αγνξέο 

θιπ. πεξίπνπ 300 - 400 επξψ ην κήλα, ίζσο θαη παξαπάλσ. ην  ινγαξηαζκφ απηφ 

εμαηξνχληαη ηα πξντφληα πνπ είλαη ήδε ζην 23% π.ρ. είδε αηνκηθήο  πγηεηλήο, 

έθηαθηεο  αλάγθεο απνξξππαληηθά θ.α. 

Άξα κηιάκε γηα αχμεζε ζηα έμνδα ηνπ νηθνγελεηαθνχ πξνυπνινγηζκνχ ην 

ρξφλν 400 - 600 επξψ θαη πάλσ, δειαδή + 40 € έσο + 50 € ην κήλα, πνζφ 

θαζφινπ ακειεηέν γηα κηα νηθνγέλεηα. 

 ε  φηη αθνξά ηα ππφινηπα. Αλ ππνζέζνπκε φηη γηα ΔΕΗ κηα ιατθή νηθνγέλεηα 

πιεξψλεη 400 - 1.000 επξψ ην ρξφλν θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο πεξηζζφηεξα, 

φηαλ ππάξρνπλ έθηαθηεο αλάγθεο ( ρξφληα άξξσζηνη , βξέθε, ειηθησκέλνη, θιπ.), 

ηφηε κηιάκε γηα πξφζζεηε επηβάξπλζε ηνπιάρηζηνλ άιισλ 60 - 120 επξψ εηεζίσο. 

ηα έμνδα απηά δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα δεκνηηθά ηέιε θαη ν θφξνο γηα ηελ 

ΕΡΣ. Σα κέζα καδηθήο κεηαθνξάο αθφκα θαη αλ ππνζέζνπκε φηη δπν κέιε ηεο 

νηθνγέλεηαο ηα ρξεζηκνπνηνχλ ζπζηεκαηηθά  , ππνινγίδεηαη  ε επηβάξπλζε ζηα 15 - 

20 επξψ ην κήλα, 250 - 300 επξψ ην ρξφλν. Πξέπεη επίζεο λα ππνινγίζνπκε φηη ε 

πιεηνςεθία ησλ ιατθψλ νηθνγελεηψλ ρξεζηκνπνηεί αλαγθαζηηθά θαη ηαμί, έηζη  ν 

ινγαξηαζκφο απμάλεη θη άιιν γηα κεηαθηλήζεηο,  ιφγσ ηεο αχμεζεο ην ΦΠΑ. ε φια 
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απηά πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζεί φηη θαηά ηε δηάξθεηα ελφο έηνπο παξνπζηάδνληαη θαη 

άιια έμνδα πνπ ζα απμεζνχλ ιφγσ ησλ λέσλ θνξνκπερηηθψλ κέηξσλ, φπσο 

ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ηεο θαηνηθίαο θ.ά. πνπ δπζραηξελνπλ παξαπέξα ησλ 

νηθνγελεηαθφ πξνυπνινγηζκφ. 

 

Αλλα παπαδείγμαηα: 

 * Αχμεζε ηειψλ θπθινθνξίαο  θαηά 20%:  

Αθφκα θαη αλ ππνζέζνπκε φηη ππάξρεη κφλν έλα απηνθίλεην ζε κηα νηθνγέλεηα ηφηε 

ζα ππάξμεη επηβάξπλζε απφ 30 - 80 επξψ εηεζίσο . ε πνιιέο νηθνγέλεηεο 

ππάξρνπλ θαη δίθπθια ηα νπνία  δελ γιπηψλνπλ απφ ηνλ πέιεθπ ησλ απμήζεσλ ζηα 

ηέιε θπθινθνξίαο. 

 * Εηδηθφο θφξνο θαηαλάισζεο ζηα κε αιθννινχρα πνηά:  

Η επηβνιή ελφο ηέηνηνπ θφξνπ ππνινγίδεηαη φηη ζα απμήζεη θαηά δέθα ιεπηά  έλα 

θνπηάθη πρ. αλαςπθηηθνχ ή ρπκνχ. Αλ ζπλεθηηκήζνπκε ηνπο 5 - 6 ζεξκνχο  κήλεο 

ζηε ρψξα καο ηφηε ε αχμεζε ησλ εηήζησλ εμφδσλ κηαο νηθνγέλεηαο κφλν γηα 

αλαςπθηηθά κπνξεί λα θηάζεη ηα 150 κε 200 επξψ. 

 Εμίζσζε  ηνπ θφξνπ θαηαλάισζεο ηνπ πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο κε ην 

πεηξέιαην θίλεζεο. 

 Μέρξη ηηο 31 Μαΐνπ, ε κέζε ηηκή αγνξάο ηνπ πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο ήηαλ 

0,7904€/Λίηξν. Αληίζηνηρα ε κέζε ηηκή πεηξειαίνπ θίλεζεο ήηαλ 1,4055€/Λίηξν. Αο 

δνχκε πνηα ζα είλαη ε επηβάξπλζε πνπ ζα ππνζηνχλ ηα λνηθνθπξηά ηε λέα ρεηκεξηλή 

πεξίνδν κε βάζε ηα λέα κέηξα. 

Αο ππνζέζνπκε φηη κηα θαηνηθία γηα ηε ζέξκαλζε ρξεηάδεηαη πεξί ηα 1000Λίηξα 

πεηξειαίνπ: 

Τπολογιζηικό Παπάδειγμα: 

Η δαπάλε γηα ηελ ρεηκεξηλή πεξίνδν (01-10-10/31-05-11) ήηαλ: 794€  

Η δαπάλε γηα ηε λέα ρεηκεξηλή πεξίνδν (01-10-11/31-05-12) ζα είλαη: 1405€ 

Δηαθνξά 600 θαη πάλσ. Σν πνζφ εθηνμεχεηαη φηαλ ζε έλα ζπίηη ππάξρνπλ 

ρξνλίσο άξξσζηνη, βξέθε, ειηθησκέλνη θιπ θαζψο θαη θχκαηα ςχρνπο πνπ 

εκθαλίδνληαη ην ρεηκψλα ή ηελ άλνημε.  

ε απηφ  ην ζεκείν αμίδεη λα ζεκεηψζνπκε φηη ε αχμεζε απηή εμνκνηψλεη ηηο 

φπνηεο δηαθνξνπνηήζεηο ζηα έμνδα ησλ ιατθψλ νηθνγελεηψλ αλά ηελ Ειιάδα, αθνχ 

αθφκα θαη αλ ζε θάπνηεο πεξηνρέο (παξακεζφξηεο) ππάξρνπλ κεησκέλνη θφξνη γηα 

θάπνηεο ππεξεζίεο, απηέο ζα ππεξθαιπθζνχλ  κε ηελ εθαξκνγή απηνχ ηνπ κέηξνπ. 
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Οη πεξηνρέο απηέο, ιφγσ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ  θαηά θαλφλα ρξεζηκνπνηνχλ πνιχ 

πεξηζζφηεξα απφ 1.000 ιίηξα πεηξέιαην ην ρξφλν θαη ζπλήζσο ην πιεξψλνπλ πην 

αθξηβά. 

 2. Άμεζοι θόποι: Η κείσζε ηνπ αθνξνιφγεηνπ νξίνπ απφ 12.000 επξψ 

ζηα 8.000, ίζσο θαη 6.000 ζεκαίλεη εθηίλαμε ηεο θνξνινγίαο θαηά 400-600 επξψ 

εηεζίσο, ελψ γηα ηνπο απηναπαζρνινχκελνπο ε αχμεζε ηεο θνξνινγίαο κπνξεί λα 

ππεξβεί ηα 1000 επξψ ιφγσ ηεο πηζαλήο πιήξνπο θαηάξγεζεο ηνπ αθνξνιφγεηνπ 

νξίνπ. Αθφκα κεγαιχηεξεο απμήζεηο ηεο θνξνινγίαο ζα θέξεη ε δξαζηηθή 

θαηάξγεζε ησλ θνξναπαιιαγψλ πνπ ζρεδηάδεηαη απφ ηελ θπβέξλεζε, ελψ ζηελ 

ίδηα θαηεχζπλζε ηεο αχμεζεο ηεο θνξνινγίαο  θηλείηαη θαη ε αχμεζε ησλ 

αληηθεηκεληθψλ αμηψλ ζε κηα ζεηξά απφ θφξνπο θαη ηέιε. 

      

ΑΚΡΙΒΕΙΑ 

 ε φια ηα παξαπάλσ πξέπεη λα ζπλππνινγηζζνχλ ηα θχκαηα αλαηηκήζεσλ 

πνπ ζα ππάξμνπλ ιφγσ ησλ θνξνινγηθψλ επηβαξχλζεσλ ησλ ζπληειεζηψλ ηεο 

ηηκνινγηαθήο πξαγκαηηθφηεηαο ζε φιεο ηηο εθθάλζεηο ηεο θνηλσληθήο θαη 

νηθνλνκηθήο δσήο. 

 Εθηηκάηαη φηη νη απμήζεηο απηνχ ηνπ ραξαθηήξα λα θπκαλζνχλ απφ 300-600 

€ ην ρξφλν γηα θάζε ιατθή νηθνγέλεηα. 

ςμπέπαζμα: Η δπαμαηική εκηίμηζη πος ςπάπσει με ηοςρ πιο 

αιζιόδοξοςρ ςπολογιζμούρ είναι όηι θα αθαιπούνηαι  από κάθε λαφκό ζπίηι 

πεπίπος 2.000 € ηο σπόνο από ηην εθαπμογή ηυν άμεζα ειζππακηικών  

αςηών μέηπυν. 

 

ΑΦΑΛΙΣΙΚΟ - ΜΙΘΟΙ - ΤΝΣΑΞΕΙ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΠΑΡΟΥΕ 

Η λεηλαζία ζςνεσίζεηαι: ζε αζθαλιζηικό, μιζθούρ, ζςνηάξειρ και 

κοινυνικέρ παποσέρ. 

  Η θπβέξλεζε εθηφο ησλ πξναλαθεξζέλησλ εηνηκάδεηαη λα ζπξξηθλψζεη 

θχξηεο ζπληάμεηο κε ηελ επηβνιή λένπ ΛΑΦΚΑ, πνπ ζχκθσλα κε ηηο εμαγγειίεο ζα 

μεθηλάεη απφ ηα 1.400 επξψ (θχξηα).  

 πλζιίβνληαη νη επηθνπξηθέο ζπληάμεηο κε ηελ επηβάξπλζε λένπ ΛΑΦΚΑ 

επίζεο. Η επηβνιή ηνπ ζα μεθηλήζεη απφ ηηο ζπληάμεηο ησλ 300 επξψ (επηθνπξηθέο) 

θαη ζα απμάλεη θιηκαθσηά. χκθσλα κε θάπνηεο εθηηκήζεηο νη κεηψζεηο ζα 

θπκαλζνχλ απφ 10% έσο 50%. 
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 ρεδηάδεηαη ε κείσζε ησλ εθάπαμ ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ ηνπιάρηζηνλ 

10%. 

   Πεξηζηνιή  κέζα ζην 2011, 300 εθαηνκκχξηα επξψ ηεο δαπάλεο γηα ηα 

επηδφκαηα αλεξγίαο ηνπ ΟΑΕΔ. Να ζεκεησζεί φηη ην χςνο ηεο δαπάλεο είλαη ηψξα 

πεξίπνπ 1,8 δηο επξψ. 

 Οη κηζζνί, ζε ηδησηηθφ θαη δεκφζην ηνκέα, κεηψλνληαη θη άιιν αθνχ 

επηβάιιεηαη αχμεζε ηεο εξγαηηθήο αζθαιηζηηθήο εηζθνξάο θαηά 1% έσο 3% γηα 

ινγαξηαζκφ ηνπ ΟΑΕΔ γηα λα θαιπθζνχλ νη παθησινί επηδνηήζεσλ πξνο ηηο 

επηρεηξήζεηο γηα ηελ θάιπςε ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ ησλ εξγαδνκέλσλ (θηελή 

εξγαηηθή δχλακε κε ην κφρζν ηνπ ιανχ) κε πξφζρεκα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

αλεξγίαο. 

 Νέα θαξαηφκεζε ζα ππνζηνχλ θαη νη ηαηξνθαξκαθεπηηθέο παξνρέο απφ ηηο 

εμαγγειιφκελεο πεξηθνπέο γεγνλφο πνπ ζα νδεγήζεη ηνπο αζθαιηζκέλνπο λα 

πιεξψλνπλ απφ ηελ ηζέπε ηνπο ζηα δεκφζηα λνζνθνκεία ηηο εμεηάζεηο ηνπο ηε 

λνζειεία ηνπο θιπ. Η εμαίξεζε εθαηνληάδσλ θαξκάθσλ απφ ηε ιίζηα ησλ 

ζπληαγνγξαθνχκελσλ πιήηηεη επίζεο ην εξγαηηθφ ιατθφ εηζφδεκα θαζψο 

αλαγθάδνληαη λα πιεξψλνπλ ηελ ηηκή ηνπ θαξκάθνπ ζην ζχλνιφ ηνπ. Νέεο 

απμήζεηο εηζθνξψλ ζε αζθαιηζκέλνπο ΟΓΑ, ΟΑΕΕ, ΕΣΑΑ (επηζηεκφλσλ) ζα 

επηδεηλψζνπλ ηελ ήδε δνθεξή θαηάζηαζε πνπ βηψλνπλ νη κηθξνί θαη κεζαίνη 

αγξφηεο, νη κηθξνεπαγγεικαηίεο, νη κηζζσηνί θαη νη απηναπαζρνινχκελνη 

επηζηήκνλεο. 

 Πξφζζεηα βάξε ζα θιεζνχλ λα ζεθψζνπλ νη εξγαδφκελνη θαη εμαηηίαο ησλ 

πεξηθνπψλ ζε ΟΕΚ ΟΕΕ ρηιηάδεο ιατθέο νηθνγέλεηεο θαη ζπληαμηνχρνη πνπ θάιππηαλ 

θάπνηεο απφ ηηο αλάγθεο ηνπο απφ ηηο παξνρέο απηψλ ησλ νξγαληζκψλ φπσο (δειηία 

θνηλσληθνχ ηνπξηζκνχ, βηβιία, ζέαηξα, ζηεγαζηηθά δάλεηα, επηδφηεζε ελνηθίνπ 

θιπ.). Όηαλ νη πεξηθνπέο εθαξκνζζνχλ γεληθεπκέλα θάπνηεο απφ ηηο ιατθέο  

αλάγθεο ζα ζπκπηεζηνχλ, θάπνηεο ζα πιεξψλνληαη άκεζα θαη εμ νινθιήξνπ θαη 

θάπνηεο δελ ζα κείλνπλ εληειψο αθάιππηεο. 

 Τπνγξακκίδνπκε φηη πξέπεη λα ζπλεθηηκεζεί φηη ζε θάζε ιατθφ ζπίηη,  ηνλ 

ηειεπηαίν ρξφλν, θάπνην κέινο ηεο νηθνγέλεηαο ή θαη φινη εθφζνλ έρνπλ δνπιεηά, 

έρνπλ ππνζηεί κεηψζεηο είηε εξγάδνληαη ζην δεκφζην είηε ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα  

(ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα επηζήκσο κέζνο φξνο είλαη  7%). Η θαηάζηαζε είλαη πνιιαπιά 

ρεηξφηεξε αθνχ νη πεξηζζφηεξεο κεηψζεηο δελ δειψλνληαη ζην ΕΠΕ.  
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Μέρξη  ην ηέινο ηνπ 2011 ππνινγίδεηαη φηη νη κεηψζεηο κηζζψλ  άηππα αιιά 

θαη κε ηε ζθξαγίδα ηνπ λφκνπ ζα απμεζνχλ αικαησδψο.  

 ε φια απηά πξέπεη λα πξνζζέζνπκε φηη κεγάιν πνζνζηφ ζχκθσλα κε 

ζηνηρεία ηνπ ΕΠΕ ζέζεσλ πιήξνπο απαζρφιεζεο έρεη κεηαηξαπεί ζε εθ 

πεξηηξνπήο, κεξηθή θιπ.  

 

ςνότιζη: 

Μπνξνχκε  ρσξίο ππεξβνιέο λα πνχκε φηη εθηφο ησλ άκεζα εηζπξαθηηθψλ 

κέηξσλ ν ινγαξηαζκφο γηα θάζε εξγαηηθή – ιατθή νηθνγέλεηα ζα μεπεξάζεη ηα 1.000 

επξψ θαη θαηά πεξίπησζε πνιχ παξαπάλσ ιφγσ θάπνησλ εηδηθψλ αλαγθψλ, π.ρ. 

θάπνην ζέκα πγείαο, θαηαζθεπαζηηθά απξφνπηα, θπζηθέο θαηαζηξνθέο , αλαηξνθή 

παηδηψλ, ζπνπδέο  θ.α. 

Καη’ επέκηαζη ηο ζςνολικό πλήγμα ηος λαφκού – επγαηικού 

ειζοδήμαηορ μποπούμε να ιζσςπιζηούμε όηι μποπεί να ξεπεπάζει για ηη 

λαφκή πλειοτηθία ηα 3.000 εςπώ ηο σπόνο, για ηην πλειοτηθία ηυν 

λαφκών οικογενειών.  

Η αλάιπζε ησλ κέηξσλ ζε απηή ηε βάζε κπνξεί λα καο βνεζήζεη λα 

εμεγήζνπκε πην απνδεηθηηθά φηη ε εθκεηαιιεπηηθή θχζε ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ 

ζπζηήκαηνο δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζηελ εθκεηάιιεπζε ζηνλ ηφπν δνπιεηάο αιιά 

επεθηείλεηαη ζε φιε ηε ζθαίξα δξαζηεξηνηήησλ ησλ εξγαηηθψλ – ιατθψλ 

νηθνγελεηψλ πνπ ζπκβάινπλ ζηελ ίδηα ηελ αλαπαξαγσγή ηεο εξγαηηθήο δχλακεο. 

 

 

 

 

 


