
Κ. Χατζηδάκης:  

Η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας φέρνει μείωση ασφαλιστικών 

εισφορών- Με επιδότηση απασχόλησης 68.000 νέες θέσεις 

εργασίας 

 

«Η εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας θα μας βοηθήσει να 

μειώσουμε τις ασφαλιστικές εισφορές, γιατί με την αντιμετώπιση της 

παραβατικότητας θα ενταχθεί στο πεδίο του ΕΦΚΑ περισσότερη 

ασφαλιστική ύλη. Έτσι, πέρα από την μείωση των εισφορών κατά 5 

ποσοστιαίες μονάδες που έχει ήδη γίνει, θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε 

σε ακόμα μεγαλύτερη μείωση. Αυτό είναι ένα πολύ καλό νέο τόσο για τους 

εργαζόμενους, όσο και για τους συνεπείς εργοδότες που θα επιβραβευθούν 

πληρώνοντας χαμηλότερες εισφορές». Αυτό επεσήμανε ο υπουργός 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στο 

συνέδριο του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου. 

«Προφανώς δεν πάμε να εφαρμόσουμε την Κάρτα με τον ίδιο τρόπο 

παντού, ούτε έχουμε αυταπάτες για το μέγεθος του εγχειρήματος», 

πρόσθεσε ο υπουργός. «Γι’ αυτό προχωρούμε σταδιακά και συναινετικά. 

Εφαρμόζουμε το μοντέλο ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες κάθε κλάδου και με 

βάση τις προτάσεις που θα προκύψουν από τις επιχειρήσεις και τους 

εργαζόμενους». Όπως είπε, ο διάλογος θα ξεκινήσει αμέσως με τις  

εταιρείες security και τις ασφαλιστικές εταιρείες, θα ακολουθήσουν οι 

ΔΕΚΟ και η βιομηχανία και κατόπιν ο τουρισμός και η εστίαση. «Η Ψηφιακή 

Κάρτα θεωρείται πρωτοποριακό μέτρο ακόμη και για τα δεδομένα της ΕΕ 

και σίγουρα θα βοηθήσει να έχουμε εγγύηση για το ωράριο και τις 

υπερωρίες των εργαζομένων καθώς και δίκαιο ανταγωνισμό μεταξύ των 

επιχειρήσεων. Το 2021 ελέγχθηκαν από τα Περιφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα 

Ασφάλισης 38.000 εργαζόμενοι και βρέθηκαν 8.000 εκτός δηλωμένου 

ωραρίου εργασίας. Ήταν ένα πάγιο αίτημα της ΓΣΕΕ, σχεδόν όλα τα 

κόμματα το ψήφισαν στη Βουλή. Δεν ζητάμε κάτι παραπάνω, ζητάμε απλά 

την εφαρμογή του νόμου», σημείωσε. 

Με επιδότηση απασχόλησης 68.000 νέες θέσεις εργασίας 

Σε 68.000, ανέρχονται οι νέες θέσεις επιδοτούμενης απασχόλησης που θα 

ανακοινώσει αύριο επίσημα η κυβέρνηση, γνωστοποίησε σήμερα ο 

υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστής Χατζηδάκης, 

υπογραμμίζοντας χαρακτηριστικά ότι η ΝΔ βαδίζει σταθερά στο δρόμο της 

«κοινωνικής πολιτικής με αποτέλεσμα». 

Μιλώντας σε σημερινή εκδήλωση με θέμα «Η Ελλάδα αλλάζει: Κοινωνική 

πολιτική και μεταρρυθμιστικό όραμα», την οποία διοργάνωσε ο βουλευτής 

της ΝΔ Β’ Περιφέρειας Θεσσαλονίκης, Θεόδωρος Καράογλου, ο κ. 

Χατζηδάκης επισήμανε: «Εμείς δίνουμε απαντήσεις κάθε ημέρα εντός του 

πεδίου και με συγκεκριμένα αποτελέσματα. Εκείνοι μπορούν να 

επικαλούνται τα παλιά και “ αραχνιασμένα” συνθήματά τους, αλλά εμείς σε 



όλους τους τομείς της κοινωνικής πολιτικής παράγουμε συγκεκριμένα 

αποτελέσματα». 

Αναφερόμενος στα θέματα των ανέργων, της οικογένειας και της 

δημογραφικής πολιτικής, στα ζητήματα των αναπήρων, στα ζητήματα των 

συνταξιούχων, ο κ. Χατζηδάκης τόνισε «παντού, δίνουμε συγκεκριμένες 

απαντήσεις. Η μείωση της ανεργίας δεν έτυχε, πέτυχε. Είναι αποτέλεσμα 

συγκεκριμένης οικονομικής πολιτικής που ακολουθήθηκε από την 

κυβέρνηση. Μειώσαμε τους φόρους και γίναμε πιο ελκυστικοί ως χώρα για 

επενδύσεις. Μειώσαμε αντίστοιχα τις ασφαλιστικές εισφορές, οι συντάξεις 

εκδίδονται πλέον σε δυο μήνες όταν στην Γερμανία απαιτούνται 74 ημέρες, 

απλουστεύσαμε τις αδειοδοτήσεις των επιχειρήσεων και ψηφίσαμε έναν 

εργασιακό νόμο, ο οποίος ισορροπεί μεταξύ της προστασίας των 

εργαζομένων και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων». 

Στο πλαίσιο αυτό, σημειώνοντας ότι «έχουμε κάνει περισσότερα από αυτά 

που είπαμε προεκλογικά», ο κ. Χατζηδάκης ξεκαθάρισε «εμείς θέλουμε 

καθαρούς λογαριασμούς με τους πολίτες. Η οικονομία μπήκε σε άλλη 

τροχιά και μοιράζουμε μέρισμα ανάπτυξης». 

Για τις επικείμενες εθνικές εκλογές, ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων ανέφερε ότι οι πολίτες κρίνουν και συγκρίνουν και βλέπουν ότι 

από τη μια πλευρά «έχουν μια κυβέρνηση η οποία μπορεί να έχει κάνει 

κάποια λάθη, αλλά έχει κάνει και σημαντικό έργο και από την άλλη πλευρά 

θα έχουν μια λάθος κυβέρνηση. Οι Έλληνες ψηφίζουμε για τις οικογένειες 

μας και την πατρίδα μας. Θέλουμε επιστροφή στη συμφορά ή πρόοδο;» 

αναρωτήθηκε. 

«Η κυβέρνηση Τσίπρα έκανε μόνο περικοπές στους συνταξιούχους και εμείς 

από το 2019 και μετά δίνουμε μόνο αυξήσεις. Και μάλιστα θα δείτε 

τέσσερις διαφορετικές αυξήσεις», επισήμανε ο κ. Χατζηδάκης και πρόσθεσε 

ότι «όσα πετύχαμε στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής μπορεί να είναι και 

θα είναι σημαία μας στις εκλογές που έρχονται. Και είναι κάτι το οποίο 

χωρίς καμία αμφιβολία προκαλεί αμηχανία στους αντιπάλους μας». 

Μεταξύ άλλων, ο ίδιος τόνισε ότι οι επικείμενες εκλογές είναι περισσότερο 

κρίσιμες από ποτέ, γιατί όπως διευκρίνισε «στη χώρα μας από το 2019 έως 

σήμερα έγιναν πράγματι πολλά βήματα μπροστά. Αυτό που είναι κρίσιμο, 

ιδιαίτερα για τα νέα παιδιά, είναι να διαφυλαχθούν όσα πετύχαμε και να 

κάνουμε και άλλα βήματα μπροστά. Να μην έχουμε κανένα πισωγύρισμα. 

Γι’ αυτό είναι αναγκαία η επανεκλογή της Νέας Δημοκρατίας και του 

Κυριάκου Μητσοτάκη», υπογράμμισε χαρακτηριστικά. 


