
 Το μεγάλο ςτοίχθμα Ρολιτείασ και πολιτϊν τθσ χϊρασ μασ 
είναι θ δθμιουργία νζων κζςεων εργαςίασ μζςω τθσ ανάπτυ-
ξθσ τθσ οικονομίασ. Τα Ρρογράμματα Απαςχόλθςθσ που υλο-
ποιεί ςιμερα το Υπουργείο Εργαςίασ & Κοινωνικισ Αςφάλι-
ςθσ λειτουργοφν μεν αναςχετικά για τθ διόγκωςθ τθσ ανεργί-
ασ, αλλά ζχουν και αναπτυξιακι διάςταςθ. Συμβάλλουν ςτθν 
αποτελεςματικι προετοιμαςία του ανκρϊπινου δυναμικοφ 
για τθ ςτιριξθ αναπτυξιακϊν δράςεων ςε τοπικό και περιφε-
ρειακό επίπεδο.   
 
Το Ρρόγραμμα τθσ Κοινωφελοφσ Εργαςίασ κινθτοποιεί τισ 
τοπικζσ κοινωνίεσ, μζςα από τουσ οργανωμζνουσ  
ςυλλογικοφσ φορείσ τουσ, να ςυμπράξουν προκειμζνου να 
προςφζρουν ζργο κοινωνικοφ ςκοποφ απαςχολϊντασ ανζρ-
γουσ. Με τθ ςυγκεκριμζνθ δράςθ καλφπτεται, αφενόσ,  
θ ανάγκθ ειςοδθματικισ ςτιριξθσ των πολιτϊν και, αφετζρου, 
επιτυγχάνεται ο ςτόχοσ τθσ ζνταξθσ ανζργων ςτθν αγορά 
εργαςίασ, όπωσ και θ υλοποίθςθ ζργων κοινωνικοφ ςκοποφ.  
 
Τα Τοπικά Ολοκλθρωμζνα Ρρογράμματα Στιριξθσ τθσ Απαςχόλθςθσ (ΤΟΡΣΑ) ςυμβάλλουν ςε μεγά-
λο βακμό ςτθ ςτιριξθ τθσ εργαςίασ ςτισ 13 Ρεριφζρειεσ τθσ χϊρασ και ςτοχεφουν ςτθν απόκτθςθ 
εργαςιακισ/επαγγελματικισ εμπειρίασ και ςτθν προετοιμαςία 
και ςτον ςχεδιαςμό νζων ανταγωνιςτικϊν προγραμμάτων με 
ζμφαςθ ςτθν ενίςχυςθ τθσ 
επιχειρθματικότθτασ και 
τθσ αυτοαπαςχόλθςθσ. 
 

Νζα Προγράμματα Ο.Α.Ε.Δ. προχπολογιςμοφ 

€375 εκ. για τη στήριξη της εργασίας  

Μήνυμα Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης 

ΛΟΥΚΑΣ Τ. ΚΑΤΣΕΛΗ 

κοφν 100.000 εργαηόμενοι 
ι άνεργοι.  
 
Ήδθ υλοποιοφνται 30 
προγράμματα μζςω ΟΑΕΔ 
με τα οποία ζχουν διαςφα-
λιςτεί 282.000 κζςεισ εργα-
ςίασ, ζχουν ενταχκεί περις-
ςότεροι από 58.000 
άνεργοι ςτθν αγορά εργα-
ςίασ ι ζχουν δοκεί νζεσ  
ευκαιρίεσ επιχειρθματικό-
τθτασ μικρισ κλίμακασ. 
.  

Η Υπουργόσ Εργαςίασ ανακοί-
νωςε τθν ενεργοποίθςθ πζντε 
νζων προγραμμάτων που 
υλοποιεί ο ΟΑΕΔ και από τα 
οποία αναμζνεται να ωφελθ-
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Στθν «τελικι ευκεία» θ 
κεςμοκζτθςθ τθσ  
Κοινωνικισ Οικονομίασ 
και τθσ Κοινωνικισ  
Επιχειρθματικότθτασ 

Ζλθξε θ δθμόςια διαβοφλευςθ 
για το Σχζδιο Νόμου 
«Θεςμοκζτθςθ τθσ Κοινωνικισ 
Οικονομίασ και τθσ Κοινωνικισ 
Επιχειρθματικότθτασ» από το 
Υπουργείο Εργαςίασ & Κοινωνι-
κισ Αςφάλιςθσ (μπορείτε να 
δείτε το Σχζδιο Νόμου και τα 
ςχόλια ςτθν ιςτοςελίδα: 
www.opengov.gr). 
 
Η κεςμοκζτθςθ και θ ενεργο- 
ποίθςθ τθσ κοινωνικισ οικονομί-
ασ μπορεί να βάλει ςτθν παρα-
γωγι κι άλλο δυναμικό τθσ χϊ-
ρασ μασ, να ενιςχφςει τθν  
απαςχόλθςθ ςε νζουσ τομείσ 
και να ςτθρίξει τισ ευάλωτεσ 
κοινωνικζσ ομάδεσ. Αυτζσ οι 
νζεσ, εναλλακτικζσ μορφζσ επι-
χειρθματικισ δράςθσ ςτοχεφουν 
α) Στθν ανάπτυξθ επιχειρθματι-
κισ και εμπορικισ δραςτθριότθ-
τασ με  ςυλλογικό και κοινωνικό 
ςκοπό. β) Στθ διευκόλυνςθ τθσ 
πρόςβαςθσ ςτθν αγορά εργαςί-
ασ των ευάλωτων ομάδων του 
πλθκυςμοφ που βρίςκονται ςε 
μειονεκτικι κζςθ. γ) Στθν τόνω-
ςθ τθσ τοπικισ ανάπτυξθσ.  
δ) Στθ δθμιουργία νζων κζςεων 
εργαςίασ. ε) Στθν καταπολζμθ-
ςθ τθσ φτϊχειασ, των διακρίςε-
ων και του κοινωνικοφ  
αποκλειςμοφ.  

ΜΑΡΣΙΟ–ΑΠΡΙΛΙΟ 2011 

Συγχαρθτιρια από τον Επίτροπο 
Απαςχόλθςθσ, Κοινωνικϊν Υπο-
κζςεων και Κοινωνικισ Ζνταξθσ  
Στθν Υπουργό Εργαςίασ εξζφραςε 
τα ςυγχαρθτιριά του ο Επίτροποσ 
Laszlo Andor, αρμόδιοσ για κζμα-
τα Απαςχόλθςθσ, Κοινωνικϊν 
Υποκζςεων και Κοινωνικισ 
Ζνταξθσ. Ο κφριοσ Andor ζδειξε 
ιδιαίτερα ικανοποιθμζνοσ κατά τθ 
διάρκεια τθσ ςυνάντθςισ του με 
τθ Λοφκα Τ. Κατςζλθ, ςτισ 4 Απρι-
λίου 2011, για τισ πρωτοβουλίεσ 
του Υπουργείου Εργαςίασ με ςκο-
πό τθν προςταςία των ευάλωτων 
κοινωνικϊν ομάδων και τθ βελτί-
ωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ 
ελλθνικισ οικονομίασ.  



Επενδφςεισ πόρων φψουσ €52 εκατ.  
ςτθν Περιφζρεια τθσ Κεντρικισ  
Μακεδονίασ  
Επενδφςεισ πόρων φψουσ €52 εκατ. για τθ ςτιριξθ τθσ εργαςίασ, μζςω 
του Εκνικοφ Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ 2011, ςτθν Ρεριφζρεια τθσ 
Κεντρικισ Μακεδονίασ ανακοίνωςε θ Υπουργόσ Εργαςίασ και Κοινωνι-
κισ Αςφάλιςθσ Λοφκα Τ. Κατςζλθ.  Κατά τθ διάρκεια επίςκεψισ τθσ ςτθ 
Θεςςαλονίκθ και τισ Σζρρεσ, ςτισ 23 Μαρτίου 2011, θ Υπουργόσ, εξιγθςε τουσ ςτόχουσ του Επιχειρθςιακοφ  
Ρρογράμματοσ, ενϊ ςυναντικθκε για τον ίδιο λόγο με τον διμαρχο τθσ Θεςςαλονίκθσ Γιάννθ Μπουτάρθ. 
Επίςθσ, θ κα Κατςζλθ υπζγραψε ςχετικό Ρρωτόκολλο Συνεργαςίασ για τθν ανάπτυξθ και υλοποίθςθ Τοπικϊν 
Ολοκλθρωμζνων Ρρογραμμάτων Στιριξθσ τθσ Απαςχόλθςθσ (ΤΟΡΣΑ) με τον Ρεριφερειάρχθ Κεντρικισ Μακε-
δονίασ Ραναγιϊτθ Ψωμιάδθ. Με τα ΤΟΡΣΑ αναμζνεται ςτισ Σζρρεσ να απαςχολθκοφν άμεςα 1.500 άνεργοι 
ςε δραςτθριότθτεσ κοινωφελοφσ εργαςίασ με καταβολι επιδόματοσ εργαςίασ διάρκειασ ζωσ και 5 μινεσ και 
κάλυψθ αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν. Ο προχπολογιςμόσ του Ρρογράμματοσ ανζρχεται ςε 4.687.500 ευρϊ. 
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Διατιρθςθ 16.395  
κζςεων εργαςίασ ςτθ 
Θεςςαλονίκθ και 918 
κζςεων ςτισ Σζρρεσ 
 
Τα κεαματικά αποτελζςματα 
που ςθμείωςε το Ρρόγραμμα 
Επιχοριγθςθσ Αςφαλιςτικϊν 
Ειςφορϊν για τθ διατιρθςθ κζ-
ςεων εργαςίασ ςε Θεςςαλονίκθ 
και Σζρρεσ ανακοίνωςε θ Λοφκα 
Τ. Κατςζλθ κατά τθ διάρκεια 
επίςκεψισ τθσ ςε ΚΡΑ του ΟΑΕΔ 
ςτθ Θεςςαλονίκθ και ςτο Εργατι-
κό Κζντρο Σερρϊν, ςτισ  24 Μαρ-
τίου 2011. Σφμφωνα με τα  
επικαιροποιθμζνα ςτοιχεία του 
ΟΑΕΔ, ζχει μζχρι ςιμερα  
διαςφαλιςτεί θ διατιρθςθ 
16.395 κζςεων εργαςίασ ςτθ 
Θεςςαλονίκθ και 918 κζςεων 
εργαςίασ ςτισ Σζρρεσ. Αλλά και 
με τα άλλα 10 Ρρογράμματα 
Δθμιουργίασ Θζςεων Εργαςίασ 
που υλοποιεί ο ΟΑΕΔ ζχει επιτε-
υχκεί θ δθμιουργία 4.060 νζων 
κζςεων εργαςίασ ςτθ Θεςςαλο-
νίκθ και 453 ςτισ Σζρρεσ.   

 

N  e  w  s  l  e  t  t  e  r   

Επίςκεψθ ςτισ Περιφζρειεσ Κεντρικισ Μακεδονίασ και Ανατολικισ Μακεδονίασ-Θράκθσ  

Πλα τα νζα ςτο 

www.loukakatseli.gr 

Προωκοφνται άμεςα Προγράμματα  
Κοινωνικισ Εργαςίασ φψουσ €30 εκατ.  
για τθ Θράκθ 
Ανάχωμα 30 εκ. ευρϊ ςτθν ανεργία βάηει το Υπουργείο Εργα-
ςίασ & Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ, όπωσ ανακοίνωςε θ Λοφκα Τ. 
Κατςζλθ ςε ςυνάντθςθ με εκπροςϊπουσ όλων των κοινωνι-
κϊν και παραγωγικϊν φορζων ςτθν Κομοτθνι.  

Υλοποίθςθ Τοπικϊν Προγραμμάτων Στιριξθσ Απαςχόλθςθσ φψουσ €20-30 εκατ. 
προσ όφελοσ των ανζργων τθσ Περιφζρειασ Ανατολικισ Μακεδονίασ-Θράκθσ  
 

Η Λοφκα Τ. Κατςζλθ τόνιςε ότι από τον αρχικό προχπολογιςμό των €150-200 εκατ.  τα €20-30 εκατ. κα 
αφοροφν δράςεισ του ΤΟΡΣΑ ςτθν Ρεριφερειακι Αυτοδιοίκθςθ Ανατολικισ Μακεδονίασ – Θράκθσ, από 
το οποίο αναμζνεται να ωφελθκοφν άμεςα 6.000 - 9.000 άνεργοι τθσ Ρεριφζρειασ.  
Επίςθσ, θ Υπουργόσ ανακοίνωςε ότι, κατόπιν απόφαςθσ του ΔΣ του ΟΑΕΔ, αποφαςίςτθκε θ διεφρυνςθ 
τθσ καταβολισ επιχοριγθςθσ 12% του μιςκολογικοφ κόςτουσ για τα ζτθ 2008-09 ςε όλεσ τισ μικρομεςαί-
εσ επιχειριςεισ των Νομϊν Καβάλασ και Δράμασ με ςκοπό τθν περαιτζρω ενίςχυςι τουσ ςτισ παροφςεσ 
δυςχερείσ οικονομικζσ ςυνκικεσ.    

Πρωτόκολλο Συνεργαςίασ Υπουργείου Εργαςίασ και Περιφερειάρχθ Ανατολικισ  
Μακεδονίασ-Θράκθσ και ςτόχο τθν επανζνταξθ 6.000-8.000 ανζργων ςτθν  
αγορά εργαςίασ 
 
Η Υπουργόσ Εργαςίασ υπζγραψε Ρρωτόκολλο Συνεργαςίασ με τον Ρεριφερειάρχθ Ανατολικισ Μακεδονίασ και 
Θράκθσ Αριςτείδθ Γιαννακίδθ για τθν ανάπτυξθ και υλοποίθςθ των Τοπικϊν Ολοκλθρωμζνων Ρρογραμμάτων 
Στιριξθσ τθσ Απαςχόλθςθσ ςτθν Ρεριφζρεια, κατά τθ διάρκεια επίςκεψισ τθσ. Σφμφωνα με αρχικζσ  
προβλζψεισ, αναμζνεται να απαςχολθκοφν ςε δραςτθριότθτεσ κοινωφελοφσ εργαςίασ 6.000 – 8.000 άνεργοι.   
Επίςθσ, θ Υπουργόσ ανακοίνωςε ότι, κατόπιν απόφαςθσ του ΔΣ του ΟΑΕΔ, αποφαςίςτθκε θ διεφρυνςθ τθσ κατα-
βολισ επιχοριγθςθσ 12% του μιςκολογικοφ κόςτουσ για τα ζτθ 2008-09 ςε όλεσ τισ μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ 
των Νομϊν Ζβρου και Ξάνκθσ με ςκοπό τθν περαιτζρω ενίςχυςι τουσ ςτισ παροφςεσ δυςχερείσ οικονομικζσ 
ςυνκικεσ.    



Οι 13 Περιφερειάρχεσ τθσ Επικράτειασ ςτθν Ακινα για τθν υπογραφι  
Μνθμονίου Συνεργαςίασ με το Υπουργείο Εργαςίασ 
Τθ ςυμβολι των Ρεριφερειϊν ςτθν εφαρμογι τθσ πολιτικισ για ουςιαςτικι αποκζντρωςθ και τθ 
ςτιριξθ τθσ απαςχόλθςθσ και τθν αντιμετϊπιςθ τθσ ανεργίασ ηιτθςε θ Υπουργόσ Εργαςίασ κατά 
τθ διάρκεια ςυνάντθςθσ με τουσ Ρεριφερειάρχεσ όλθσ τθσ χϊρασ ςτισ 25 Φεβρουαρίου. Επίςθσ, 
κατά τθ διάρκεια τθσ ςυνάντθςθσ υπογράφθκε Μνθμόνιο Συνεργαςίασ και ςτόχουσ: 
α) τθν υλοποίθςθ Τοπικϊν Ολοκλθρωμζνων Ρρογραμμάτων Απαςχόλθςθσ ςυνολικοφ φψουσ  
€130 εκατ. 
β) τθν υποςτιριξθ των δράςεων κοινωνικισ οικονομίασ και κοινωνικισ επιχειρθματικότθτασ και  
γ) τθν προετοιμαςία του ανκρϊπινου δυναμικοφ τθσ κάκε περιοχισ για τθν ανάπτυξθ τοπικϊν 
αναπτυξιακϊν πρωτοβουλιϊν ςε ςυνεργαςία με τον ιδιωτικό τομζα. 
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Υπουργείο Εργαςίασ και 
Κοινωνικοί Εταίροι  
ςυηθτοφν για τισ  
ςυλλογικζσ  ςυμβάςεισ  

Τθν Υπουργό Εργαςίασ & Κοινωνικισ 
Αςφάλιςθσ επιςκζφκθκαν εκπρόςωποι 
των Κοινωνικϊν Εταίρων (ΓΣΕΕ, ΕΣΕΕ, 
ΓΣΕΒΕΕ, ΣΕΒ, ΣΕΤΕ) ςτο πλαίςιο των 
τακτικϊν μθνιαίων επαφϊν. Ππωσ 
διλωςε θ Υπουργόσ μετά το τζλοσ τθσ 
ςυνάντθςθσ, το Υπουργείο και οι Κοι-
νωνικοί Εταίροι κεωροφν τθν επζκταςθ 
των ςυλλογικϊν ςυμβάςεων ςθμαντι-
κό εργαλείο για τθν προάςπιςθ του 
κεςμοφ των ςυλλογικϊν διαπραγμα- 
τεφςεων, αλλά και για τθν προςταςία 
του υγιοφσ ανταγωνιςμοφ ανάμεςα 
ςτισ επιχειριςεισ. Και οι δφο πλευρζσ 
επιβεβαίωςαν τθ κζςθ τουσ υπζρ τθσ 
διατιρθςθσ του δικαιϊματοσ του  
Υπουργοφ Εργαςίασ να επεκτείνει τισ 
κλαδικζσ ςυμβάςεισ. 

N  e  w  s  l  e  t  t  e  r   

«Κάνει καλό» το Σφςτθμα Ηλεκτρονικισ Συνταγογράφθςθσ  
ςτα Ταμεία και ςτο δθμόςιο ςυμφζρον 

 
Θεαματικά τα αποτελζςματα του Συςτιματοσ 
Ηλεκτρονικισ Συνταγογράφθςθσ, κακϊσ μειϊ-
νει πάνω από 40% το κόςτοσ τθσ ιατροφαρμα-
κευτικισ δαπάνθσ του ΟΑΕΕ, αλλά και  
ςθμαντικά τον ςυνολικό όγκο τθσ ςυνταγογρά-
φθςθσ, το τελευταίο τρίμθνο. Το Σφςτθμα 

ξεκίνθςε να εφαρμόηεται από τισ 18 Οκτωβρίου 2010 πρϊτα ςτον ΟΑΕΕ, και μζχρι ςιμερα ζχουν 
ςυνδεκεί  όλα ςχεδόν τα φαρμακεία τθσ χϊρασ κακϊσ και όλοι ςχεδόν οι ςυμβεβλθμζνοι γιατροί 
του ΟΑΕΕ. Η επζκταςθ του ςυςτιματοσ ςτα υπόλοιπα αςφαλιςτικά ταμεία ζχει ιδθ ξεκινιςει με 
επιτυχία και κα ολοκλθρωκεί μζχρι τθν 1/5/2011, όπωσ ζχει ιδθ ανακοινωκεί.    

Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Υπουργείου Εργα-
ςίασ «Αξιοποίθςθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ»  
 

Το Ρρόγραμμα «Αξιοποίθςθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ» ςτθρίηει με  
€ 763 εκατ.  το Εθνικό Πρόγραμμα της Δια Βίου Μάθησης και  
Σφνδεςθσ με τθν Απαςχόλθςθ ανακοίνωςε θ Λοφκα Τ. Κατςζλθ 
ςτθν πρϊτθ ςυνεδρίαςθ του Συμβουλίου Δια Βίου Μάκθςθσ και 
Σφνδεςθσ με τθν Απαςχόλθςθ. Και αυτι είναι ουςιαςτικά θ  
μεγαλφτερθ πθγι χρθματοδότθςθσ του Ρρογράμματοσ.   

Υπουργείο Εργαςίασ και Ελλθνικό Δίκτυο για τθν Εταιρικι Κοινωνικι Ευκφνθ ςυμπράττουν  
ςτον αγϊνα κατά τθσ παιδικισ φτϊχειασ και τθν ζνταξθ των νζων ςτθν αγορά εργαςίασ 

 

Η Υπουργόσ Εργαςίασ & Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ Λοφκα Τ. Κατςζλθ και ο Ρρόεδροσ του 
Ελλθνικοφ Δικτφου για τθν Εταιρικι Κοινωνικι Ευκφνθ Νίκοσ Αναλυτισ υπζγραψαν Σφμ-
φωνο Συνεργαςίασ με ςτόχουσ: 
α) τθν καταπολζμθςθ τθσ παιδικισ φτϊχειασ,  
β) τθν προετοιμαςία, υποςτιριξθ και διευκόλυνςθ των νζων, θλικίασ μζχρι 35 ετϊν, για 
τθν αποτελεςματικότερθ ζνταξι τουσ ςτθν αγορά εργαςίασ. Οι επιχειριςεισ κα  
μποροφν, μζςω ΟΑΕΔ,  να επιλζξουν ανζργουσ για τθν πρακτικι άςκθςι τουσ και τθν 
αφξθςθ τθσ εργαςιακισ εμπειρίασ τουσ. 
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Η κοινωνικι εργαςία υποςτθρίηει αρκετζσ κατθγορίεσ ςυμπολιτϊν μασ:  
 
Τα Ρρογράμματα Κοινωφελοφσ Εργαςίασ απευκφνονται ςε:  

Άνεργουσ καταγεγραμμζνουσ ςτον ΟΑΕΔ (μακροχρόνια και βραχυχρόνια 
άνεργουσ ςτουσ οποίουσ περιλαμβάνονται και οι ζμποροι και λοιποί  
επαγγελματίεσ που διζκοψαν τθ δραςτθριότθτά τουσ τα τελευταία 2 ζτθ), 

Υποαπαςχολοφμενουσ ελεφκερουσ επαγγελματίεσ – επιςτιμονεσ 
(δικθγόρουσ, μθχανικοφσ, ιατροφσ κ.ά.), 

Άνεργουσ νζουσ ζωσ 30 ετϊν. 
 
Τα Τοπικά Ρρογράμματα Στιριξθσ Εργαςίασ (ΤΟΡΣΑ) είναι τοπικισ ι  
περιφερειακισ εμβζλειασ και απευκφνονται ςε: 

Άνεργουσ εγγεγραμμζνουσ ςτον ΟΑΕΔ,  

Άνεργουσ νζουσ επιςτιμονεσ,  

Νζουσ αγρότεσ,  

Ευάλωτεσ ομάδεσ πλθκυςμοφ (ΑμεΑ, εξαρτθμζνα από ουςίεσ άτομα,  
μετανάςτεσ  κ.ά.). 

 

 

Πολιτικό Γραφείο: 

 

ίνα 23, 10680 Αθήνα / Σηλ.: 210 3644260-1 /

Φαξ: 210 3603558 

 

info@loukakatseli.gr 

Η οικονομία είναι και κλίμα και πολιτικι 
 
Απόςπαςμα από ςυνζντευξη ςτον ραδιοφωνικό ςταθμό ΒΗΜΑ και τον 
δημοςιογράφο Π. Τςίμα (10 Μαρτίου 2011) 
 
Κατά τθν υλοποίθςθ ενόσ οποιουδιποτε οικονομικοφ προγράμματοσ παρουςιά-
ηονται ςυχνά κεςμικά εμπόδια, ουςιαςτικά εμπόδια, αλλά και διαφορετικι ςυμπε-
ριφορά των παικτϊν μζςα ςτθν αγορά. Άρα, είναι αναμφιςβιτθτο ότι αυτό που 
τελικά υλοποιείται ποτζ δεν είναι αυτό που αρχικά ςχεδιάηεται. Κι αυτό γιατί μια 
οικονομία είναι ζνα «ηωντανό ςϊμα». Δεν είναι κλειςτό εργαςτιρι, όπου κάνεισ 
ζνα πείραμα.  

 
Οι προςδοκίεσ και θ ςυμπεριφορά των καταναλωτϊν -αν αποταμιεφουν αντί να 
βγαίνουν και να ξοδεφουν ςτθν αγορά- εξαρτϊνται από το πϊσ προςλαμβάνουν 
τθν πραγματικότθτα. Ρϊσ εκφράηουν τον φόβο τουσ ι τθν αναςφάλειά τουσ εξαι-
τίασ τθσ γενικισ αβεβαιότθτασ που μπορεί να επικρατεί.  
Γιϋ αυτό λζμε ότι θ οικονομία είναι και κλίμα και πολιτικι.  

Κοινωφελισ Εργαςία και  
Τοπικά Ολοκλθρωμζνα Προγράμματα  
Στιριξθσ Απαςχόλθςθσ  

N  e  w  s  l  e  t  t  e  r   

Νζα νομοκετικι πρωτοβουλία του Υπουργείου 
Εργαςίασ για τθ διευκόλυνςθ των επιχειριςε-
ων, των αυτοαπαςχολοφμενων, των ελεφκερων 
επαγγελματικϊν και των αγροτϊν ςτθν εξυπθ-
ρζτθςθ των αςφαλιςτικϊν τουσ υποχρεϊςεων. 
 
Στόχοσ τθσ ρφκμιςθσ είναι θ διευκόλυνςθ όςων 
οφείλουν λθξιπρόκεςμα ποςά ςτουσ  
αςφαλιςτικοφσ φορείσ λόγω προβλθμάτων  
ρευςτότθτασ ςτθν αγορά, θ διαςφάλιςθ ανελ-
λιποφσ καταβολισ των αςφαλιςτικϊν ειςφο-
ρϊν από όλουσ τουσ αςφαλιςμζνουσ και θ μεί-
ωςθ των ελλειμμάτων των ταμείων.  
Επιπροςκζτωσ,  προβλζπονται κίνθτρα για 
όςουσ προκαταβάλλουν τισ ειςφορζσ τουσ.  
 
Η ρφκμιςθ αυτι κα ιςχφει μζχρι 31/12/2012, 
θμερομθνία μζχρι τθν οποία αναςτζλλεται θ 
λιψθ αναγκαςτικϊν και λοιπϊν μζτρων  
είςπραξθσ κατά των οφειλετϊν των φορζων 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ, εκτόσ του ΟΓΑ.  

Νζεσ ευνοϊκζσ ρυκμίςεισ για τουσ  
οφειλζτεσ των αςφαλιςτικϊν ταμείων 


