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ημεία ομιλίαρ Τπ. Δπγαζίαρ ζηη Βοςλή ζηην επίκαιπη επεπώηηζη ηηρ 

ΓΗ.Τ 

«Η θαιύηεξε ππεξάζπηζε ελόο δεκόζηνπ θαη αλαδηαλεκεηηθνύ ζπζηήκαηνο 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο είλαη ε κείσζε ηεο αλεξγίαο, ε αληηκεηώπηζε ηεο αδήισηεο 

θαη ππνδεισκέλεο εξγαζίαο θαη ε νπζηαζηηθή κεηαβνιή ησλ εξγαζηαθώλ ζρέζεσλ 

ππέξ ηεο αμηνπξεπνύο εξγαζίαο. Γλσξίδνπκε όηη δελ είλαη εύθνιν λα αληηζηξαθεί 

κηα πνξεία δηάιπζεο ρξόλσλ. Δίλαη μεθάζαξν όκσο όηη έρνπκε θαηαθέξεη λα 

γπξίζνπκε ζειίδα», ηόληζε ε Τποςπγόρ Δπγαζίαρ, Κοινυνικήρ Αζθάλιζηρ και 

Κοινυνικήρ Αλληλεγγύηρ, Έθη Ασηζιόγλος, απαληώληαο ζηε Βνπιή ζηελ 

επίθαηξε επεξώηεζε ηεο Γεκνθξαηηθήο πκπαξάηαμεο (ΠΑΟΚ- ΓΗΜΑΡ). 

«Με ηε κεηαξξύζκηζε πνπ πινπνηνύκε, βάιακε θαλόλεο ζην ζύζηεκα, πιεξώζακε 

ιεμηπξόζεζκα, θιείζακε πιεγέο ηνπ παξειζόληνο θαη ζήκεξα δνπιεύνπκε γηα λα 

πεξάζνπκε ζην επόκελν επίπεδν, λα αλαβαζκηζηεί ην δεκόζην ζύζηεκα θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο θαη λα αλαθηήζεη ηε ρακέλε ηνπ αμηνπηζηία», ζεκείσζε ε Υπνπξγόο 

Δξγαζίαο.  

Η θα. Αρηζηόγινπ πξόζζεζε όηη: «δελ ππάξρεη ίζσο κεγαιύηεξε απόδεημε απηνύ 

από ηελ ίδηα ηελ εκηέλεζη ηος πποϋπολογιζμού ηος ΔΦΚΑ, πνπ ζην πξώην 

νθηάκελν ηνπ 2017 παξνπζηάδεη πιεόλαζκα 467 εθ. επξώ έλαληη 

πξνϋπνινγηζκέλνπ ειιείκκαηνο 510 εθ. επξώ, ζεκεηώλνληαο έηζη κηα ζεηηθή 

απόθιηζε άλσ ησλ 950 εθ. επξώ επί ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ»,  θαη ππελζύκηζε όηη 

«ην 2015 παξαιάβακε ην ζύζηεκα θνηλσληθήο αζθάιηζεο κε έιιεηκκα 1,186 δηο €, 

παξά ηηο 11 δηαδνρηθέο κεηώζεηο πνπ θάλαηε ηελ πεξίνδν 2010-2014 ζηηο ζπληάμεηο 

θαη νη νπνίεο πξνθάιεζαλ απώιεηεο ζην εηζόδεκα ησλ ζπληαμηνύρσλ ηεο ηάμεο ηνπ 

52%». 

«εκαληηθνί παξάγνληεο γη’ απηή ηε ζεηηθή εμέιημε ζηελ εθηέιεζε ηνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ ΔΚΦΑ», αλέθεξε ε θα. Αρηζηόγινπ, «απνηέιεζαλ ε μείυζη 

ηηρ ανεπγίαρ ζην 21,1%, ν πεπιοπιζμόρ ηηρ αδήλυηηρ και ςποδηλυμένηρ 

επγαζίαρ, πνπ επί ησλ εκεξώλ ησλ πξνεγνύκελσλ θπβεξλήζεσλ έιαβε 

ηξνκαθηηθέο δηαζηάζεηο θαη ηέινο, ε αύξηζη ηηρ ειζππαξιμόηηηαρ».  

«Δπηπιένλ», ζεκείσζε ε Υπνπξγόο Δξγαζίαο, «γηα πξώηε θνξά εθπνλήζακε θαη 

πινπνηνύκε κηα ζπλνιηθή ζηξαηεγηθή αξιοποίηζηρ ηηρ πεπιοςζίαρ ηυν Φοπέυν 



Κοινυνικήρ Αζθάλιζηρ κε όξνπο θνηλσληθήο αληαπόδνζεο θαη ζηόρν ηελ 

ελίζρπζε ησλ εζόδσλ ησλ αζθαιηζηηθώλ ηακείσλ θαη ηνπ Γεκνζίνπ». 

«Γηα  πξώηε θνξά ην Υπνπξγείν Δξγαζίαο έρεη ζαθή εηθόλα ηεο θαηάζηαζεο πνπ 

επηθξαηεί ζην ζύζηεκα θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη κέζα ζε πνιύ ζύληνκν ρξνληθό 

δηάζηεκα, έρνπκε θαηαθέξεη λα βάινπκε ηάμε ζην ράνο πνπ δεκηνπξγήζεθε επί 40 

ρξόληα», ηόληζε ε θα. Αρηζηόγινπ, επηζεκαίλνληαο όηη «πιένλ έρνπκε ζηα ρέξηα 

καο γηα πξώηε θνξά έλα ενιαίο διοπθυμένο μηηπώο, όπνπ ην 99,9% ησλ 

εγγξαθώλ είλαη νξζέο, όηαλ, ηε ζηηγκή πνπ πξνρσξήζακε ζηελ ελνπνίεζε ησλ 

κεηξώσλ, βξέζεθαλ 28,8 εθαη. εγγξαθέο αζθαιηζκέλσλ από όια ηα πξώελ 

ηακεία, παξά ην γεγνλόο όηη όηαλ αλέιαβε απηή ε θπβέξλεζε, ην πξνζσπηθό ησλ 

Φνξέσλ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο ήηαλ κεησκέλν θαηά 30%, ζε ζρέζε κε ην 2010». 

«Η ηξνκνιαγλεία πνπ επηθξάηεζε γηα ην αζθαιηζηηθό ήδε κήλεο πξηλ ηελ ςήθηζε 

ηνπ λ. 4387/2016 βαζίζηεθε εμαξρήο ζε αηεθκεξίσηα ζηνηρεία, γη απηό θαη όζνη 

ηελ ππεξαζπίζηεθαλ εθηίζεληαη δηαξθώο», ηόληζε ε Υπνπξγόο Δξγαζίαο, 

πξνζζέηνληαο όηη «ηο 80% ηυν ελεςθέπυν επαγγελμαηιών και ηο 90% ηυν 

αγποηών πληπώνει λιγόηεπα απ’ όηη κε ην πξνεγνύκελν ζύζηεκα, θη απηό δελ 

είλαη ππόζεζε ή εθηίκεζε αιιά θάηη πνπ επηβεβαηώλνπλ ηα εηδνπνηεηήξηα πνπ 

έρνπλ ζηαιεί ζηνπο επαγγεικαηίεο αιιά θαη νη ίδηεο νη επαγγεικαηηθέο ελώζεηο». 

«Έλα από ηα θύξηα πξνβιήκαηα από ηα νπνία πάζρεη ε ειιεληθή αγνξά εξγαζίαο 

είλαη ε τεςδήρ αςηοαπαζσόληζη, ην θαηλόκελν εθείλν όπνπ πίζσ από ην 

‘’κπινθάθη’’ θξύβεηαη ε εμαξηεκέλε εξγαζία», ζεκείσζε ε θα Αρηζηόγινπ θαη 

ηόληζε πσο «απνηεινύζε έλα πξόβιεκα απέλαληη ζην νπνίν ζπλεηδεηά νη 

πξνεγνύκελεο θπβεξλήζεηο έθιεηλαλ ηα κάηηα. Δκείο απνθαζίζακε λα ην 

αληηκεησπίζνπκε θαη κέρξη ζήκεξα ζπλνιηθά 36.000 εξγαδόκελνη κε ‘’κπινθάθη’’ 

εληάρζεθαλ  ζηελ εηδηθή πιαηθόξκα ηνπ ΔΦΚΑ, θαη έρνπλ επλνεζεί θαζώο 

πιεξώλνπλ θαηά ηα 2/3 ρακειόηεξεο εηζθνξέο». Όπσο αλέθεξε ε Υπνπξγόο 

Δξγαζίαο, «ηηο επόκελεο κέξεο ηίζεηαη ζε εθαξκνγή ππόγπαμμα επιδόηηζηρ 

αζθαλιζηικών ειζθοπών γηα όζνπο ‘’εξγνδόηεο’’ επηιέμνπλ λα κεηαηξέςνπλ ηνλ 

απαζρνινύκελν ζε απηνύο κε κπινθάθη ζε κηζζσηό, ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ 

156 εθ επξώ, από ην νπνίν ζα επλνεζνύλ 40.000 εξγαδόκελνη». 

Κιείλνληαο ηελ ηνπνζέηεζή ηεο, ε θα Αρηζηόγινπ ηόληζε: «Έρνπκε βάιεη ηέινο 

ζηελ θαηαζηξνθή θαη ζηελ απνδόκεζε ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη ζήκεξα κε 

κηθξά αιιά απνθαζηζηηθά βήκαηα έρνπκε ζηήζεη ηα λέα ζεκέιηα ηνπ ζπζηήκαηνο 

θαη όπσο ζηα ππόινηπα κέησπα ηνπ θνηλσληθνύ θξάηνπο, ηελ πγεία, ηελ παηδεία 

θαη ηελ πξόλνηα, δνπιεύνπκε εληαηηθά κε κόλν ζηόρν λα αλαθηήζεη ην δεκόζην 

ζύζηεκα ηε ρακέλε ηνπ αμηνπηζηία. Καη απηό ηνλ ζηόρν είκαζηε απνθαζηζκέλνη λα 

ηνλ πεηύρνπκε». 

 

 

 


