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L/MD/15/135 

Σχετ.: Η επιστολή σας (QZ-14/15/16) 

 
Αξιότιμο μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κύριε Χρυσόγονε, 

Σας ευχαριστώ για την επιστολή σας την οποία μου διαβίβασε ο κ. Roberto Gualtieri, Πρόεδρος 
της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, μαζί με συνοδευτική επιστολή, 
στις 29 Ιανουαρίου 2015. 

Επιτρέψτε μου να σας υπενθυμίσω τον ρόλο που διαδραματίζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 
(ΕΚΤ) στις εργασίες του προγράμματος. Η ΕΚΤ παρέχει συμβουλές και τεχνογνωσία σε ένα ευρύ 
φάσμα ζητημάτων. Στο πλαίσιο αυτό στηρίζει τις γενικές οικονομικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και αξιολογεί, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τις συνθήκες οικονομικής 
πολιτικής που σχετίζονται με την παροχή οικονομικής στήριξης, τις οποίες και επανεξετάζει σε 
τακτική βάση προκειμένου να παρέχει στοιχεία στους υπουργούς Οικονομικών των κρατών μελών 
της ζώνης του ευρώ ώστε να λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με τη χορήγηση της στήριξης αυτής.  

Όσον αφορά την ερώτησή σας σχετικά με τα ασφαλιστικά ταμεία, τα τελευταία πέντε έτη έχουν 
εφαρμοστεί σημαντικές μεταρρυθμίσεις στο ελληνικό ασφαλιστικό σύστημα τόσο σε σχέση με τις 
κύριες όσο και με τις επικουρικές συντάξεις. Αυτές οι σημαντικές μεταρρυθμίσεις απλοποίησαν το 
ασφαλιστικό σύστημα, που ήταν σε πολύ μεγάλο βαθμό κατακερματισμένο, και βελτίωσαν τις 
προοπτικές για τη βιωσιμότητά του μακροπρόθεσμα (βλ. την Έκθεση του 2012 για τη γήρανση του 
πληθυσμού την οποία συνέταξαν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Επιτροπή Οικονομικής Πολιτικής). 
Επιπλέον, επισημαίνεται ότι ένα από τα βασικά στοιχεία του προγράμματος για την Ελλάδα ήταν 
να αυξηθεί η συμμόρφωση ως προς την υποχρέωση καταβολής των εισφορών και να καθιερωθεί 
μια δικαιότερη αναλογιστική βάση. Έτσι, δημιουργείται ένα περιβάλλον στο οποίο τα ασφαλιστικά 
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ταμεία αποκτούν επαρκείς οικονομικούς πόρους και όλοι οι Έλληνες πολίτες καταβάλλουν το 
μερίδιο των ασφαλιστικών εισφορών που τους αναλογεί. 

Όσον αφορά την ερώτησή σας για το δικαίωμα στην κοινωνική ασφάλιση, τα επιδόματα ανεργίας 
αποτελούν ένα από τα εργαλεία που έχει στη διάθεσή του το κράτος για να μετριάσει τα δεινά της 
ανεργίας. Ωστόσο, τα επιδόματα αυτά βασίζονται στην καταβολή ασφαλιστικών εισφορών και 
παρέχονται μόνο για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Η πιο μακροπρόθεσμη στήριξη σε ευάλωτες 
ομάδες, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων, εξασφαλίζεται μέσω δημόσιων 
δικτύων προστασίας. Πράγματι, η Ελλάδα έθεσε πρόσφατα σε εφαρμογή το πρώτο σύστημα 
ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Το σύστημα αυτό, το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο ευρύτερης 
μεταρρύθμισης του συστήματος πρόνοιας, θα έχει τεθεί σε λειτουργία σε εθνικό επίπεδο έως το 
τέλος του έτους και έτσι θα μπορέσει να συνδράμει αποτελεσματικά και να στηρίξει τους έχοντες 
ανάγκη. Ταυτόχρονα, στο πλαίσιο ενός άλλου σημαντικού τομέα μεταρρυθμίσεων και πολιτικών 
που βρίσκονται σε εξέλιξη, οι άνεργοι στηρίζονται ολοένα περισσότερο από πολιτικές 
ενεργοποίησης-κινητοποίησης που αποσκοπούν στο να διευκολύνουν την επιστροφή τους στην 
εργασία. Τέλος, και ενώ κάποια μορφή προσωρινής απασχόλησης προσφέρεται στον δημόσιο 
τομέα πιο βραχυπρόθεσμα, η Ελλάδα έχει δεσμευθεί να βελτιώσει περαιτέρω το επιχειρηματικό 
της περιβάλλον προκειμένου να προσελκύσει επενδύσεις και να δημιουργήσει θέσεις εργασίας 
στον ιδιωτικό τομέα, καθώς αυτός είναι ο μόνος τρόπος να επιτευχθεί βιώσιμο υψηλό ποσοστό 
απασχόλησης. 

Όσον αφορά την ερώτησή σας για τις πολιτικές που αφορούν τον τομέα της υγείας, στόχος του 
προγράμματος οικονομικής προσαρμογής είναι να σταθεροποιηθούν οι δαπάνες για τη δημόσια 
υγεία και να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα της παροχής υγειονομικής περίθαλψης, ούτως ώστε να 
εξασφαλιστεί η ποιότητα και ο προσιτός από οικονομικής άποψης χαρακτήρας της παρεχόμενης 
περίθαλψης. Όπως συμβαίνει με όλες τις επιμέρους ενέργειες και νομοθετικές διατάξεις, είναι 
σημαντικό να σας υπενθυμίσω ότι οι τελικές αποφάσεις για όλα τα συγκεκριμένα μέτρα που 
αφορούν την υγειονομική περίθαλψη λαμβάνονται από τις ελληνικές αρχές. 

 

Με εκτίμηση, 

[Υπογραφή] 

Mario Draghi 


