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Δελτίο Σύπου   TEE  
ΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ 

 

26 Νοεμβρίου 2009 

 
 

"Οι πραγμαηικές παθογένειες ηοσ αζθαλιζηικού ζσζηήμαηος και οι 

προϋποθέζεις ενός νέοσ αποηελεζμαηικού σγιούς διαλόγοσ για ηην επόμενη 

ημέρα" 

 

Σν καθξνρξόλην αζθαιηζηηθό έιιεηκκα, δηαςεύδνληαο θάζε πξνεγνύκελε εθηίκεζε 

θαη κειέηε  έρεη εθηηλαρζεί ζε πνιιαπιάζην από  ην πξνβιεπόκελν πνζό ησλ 150 δηο 

επξώ γηα ην 2009, ζύκθσλα κε λέα αλαινγηζηηθή κειέηε ηνπ Ιλζηηηνύηνπ Εξγαζίαο 

ηεο ΓΕΕ, πνπ αλακέλεηαη λα δεκνζηνπνηεζεί ην επόκελν δηάζηεκα. Η 

εηζθνξνδηαθπγή, πνπ θηλείηαη ζε πνζνζηά 30% έσο 50% (πρ. ΙΚΑ 30%, Σακείν 

Ειεύζεξσλ Επαγγεικαηηώλ 35%, ΟΓΑ 50%),  ζύκθσλα κε ηελ ίδηα κειέηε εάλ 

κεησλόηαλ αλαινγηθά θαηά 20 πνζνζηηαίεο κνλάδεο, ζε θάζε αζθαιηζηηθό θνξέα, ζα 

απέδηδε ζπλνιηθά θαη άκεζα επηπιένλ 7,5 ρξόληα βησζηκόηεηαο ηνπ αζθαιηζηηθνύ 

ζπζηήκαηνο ηεο ρώξαο. Ο κεγαιύηεξνο εηζθνξνδηαθέπγσλ πξνο ηα αζθαιηζηηθά 

ηακεία εμαθνινπζεί λα είλαη ην Κξάηνο. Χαξαθηεξηζηηθά ζην ΕΣΑΑ ΣΜΕΔΕ νη 

θξαηηθέο νθεηιέο αγγίδνπλ ηα 400 εθαηνκκύξηα επξώ. Παξάιιεια από ζηνηρεία ηεο 

ΓΕΕ θαη ησλ Εξγαηηθώλ Κέληξσλ όιεο ηεο ρώξαο δηαπηζηώλεηαη όηη ζηε ρώξα καο 

1.100.000 άηνκα εξγάδνληαη ζε θαζεζηώο αλαζθάιηζηεο "καύξεο" εξγαζίαο, από 

ηνπο νπνίνπο νη πεξηζζόηεξνη, δειαδή 600.000 είλαη έιιελεο θαη 500.000 αιινδαπνί, 

νη νπνίνη αζθαιίδνληαη κε ρακειόηεξεο απνδνρέο θαη ιηγόηεξα εκεξνκίζζηα. 

Οη παζνγέλεηεο ηνπ αζθαιηζηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο ρώξαο, νη απνηπρεκέλεο 

"κεηαξξπζκίζεηο" ηνπ πξόζθαηνπ θαη απώηεξνπ παξειζόληνο, ρσξίο κειέηεο, 

ζηόρνπο θαη απνηειέζκαηα θαη νη λέεο πξνθιήζεηο γηα λα δηαζθαιηζηεί ε 

κεζνπξόζεζκε  θαη καθξνπξόζεζκε βησζηκόηεηα ηνπ αζθαιηζηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο 

ρώξαο, ζηηο ζπλζήθεο ηεο παγθόζκηαο νηθνλνκηθήο θξίζεο, πνπ εθδειώλεηαη θαη σο 

θξίζε απαζρόιεζεο, ζπδεηήζεθαλ ζήκεξα ζηελ εκεξίδα κε ζέκα " Λεηηνπξγία θαη 

αμηνπνίεζε ηεο πεξηνπζίαο ησλ θνξέσλ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη πξνηάζεηο γηα ηνλ 

εθζπγρξνληζκό ηνπο, κε βάζε ηα λέα θνηλσληθννηθνλνκηθά δεδνκέλα", πνπ 

δηνξγάλσζε ην ΣΕΕ, κε ηε ζπκκεηνρή εηδηθώλ θαη εθπξνζώπσλ ηεο δηνίθεζεο ηνπ 

ΕΣΑΑ ΣΜΕΔΕ. 

Ο πξόεδξνο ηνπ ΣΕΕ Γιάννης Αλαβάνοο θεξύζζνληαο ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηώλ ηεο 

εθδήισζεο ππνγξάκκηζε όηη ν λένο  δηάινγνο θαη νη όπνηεο λέεο απνθάζεηο γηα ην 

αζθαιηζηηθό δελ κπνξεί λα είλαη κνλνκεξώο πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηηο 

επαλαιακβαλόκελεο απνηπρεκέλεο επηινγέο ηνπ παξειζόληνο, πνπ ζέηνπλ ζην θύξην 

ελδηαθέξνλ ηνπο ηα όξηα ειηθίαο ζπληαμηνδόηεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηα 

απνζεκαηηθά ησλ ηακείσλ, κεηαζέηνληαο θαη δηνγθώλνληαο ην πξόβιεκα ζην κέιινλ. 

Όηαλ ην 25% ησλ λέσλ κεραληθώλ είλαη άλεξγνη, θάζε ζπδήηεζε λα παξαηαζεί ν 
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ρξόλνο ζπληαμηνδόηεζεο απνηειεί νηθνλνκηθό παξάδνμν. Όηαλ άιιν έλα 25% 

εξγάδεηαη κε κηζζσηή ζρέζε αιιά αζθαιίδεηαη ζαλ ειεύζεξνο επαγγεικαηίαο, 

αλαδεηθλύεη όηη ην θηύπεκα ηεο εηζθνξνδηαθπγήο παξακέλεη κόλν εμαγγειία.    

Πξόηεηλε ν ίδηνο ν λένο δηάινγνο γηα ην αζθαιηζηηθό λα γίλεη ζε λέα βηώζηκε θαη 

απνηειεζκαηηθή βάζε, αθνύ αλαιάβνπλ πξώηα νη ίδηνη νη εκπιεθόκελνη 

επαγγεικαηηθνί, επηζηεκνληθνί θαη αζθαιηζηηθνί θνξείο, κε ηε ζπκκεηνρή ησλ ίδησλ 

ησλ αζθαιηζκέλσλ, πνπ είλαη πιένλ πεξηζζόηεξν ελήκεξνη θαη απνθαζηζκέλνη, λα 

κειεηήζνπλ θαη λα δηαηππώζνπλ νινθιεξσκέλεο πξνηάζεηο ζηα ζέκαηα πνπ ηνπο 

αθνξνύλ. Ο θ Αιαβάλνο έζεζε σο απαξαίηεηεο πξνϋπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ηνπ ΣΕΕ 

ζε απηό ην δηάινγν ηε δηαηήξεζε ηεο ζρέζεο αζθάιηζεο ηδηόηεηαο, θύξηαο ζύληαμεο 

θαη ηελ δηαηήξεζε θαη αμηνπνίεζε ησλ απνζεκαηηθώλ ηνπ ΣΜΕΔΕ, ζηελ θαηεύζπλζε 

δηεύξπλζεο ησλ εγγπνδνηηθώλ θαη επελδπηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ, πνπ παξάγνπλ 

αλάπηπμε θαη απαζρόιεζε. 

Οη βαζηθνί νκηιεηέο ηνπ πξώηνπ θύθινπ εξγαζηώλ ηεο εθδήισζεο, Γιάννης 

Δραγασάκης νηθνλνκνιόγνο, Μ. Νεκτάριος αλ. θαζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηά, 

η. Δηνηθεηήο ΙΚΑ, Γ. Ρωμανιάς επηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο ηνπ Ιλζηηηνύηνπ Εξγαζίαο 

ηεο ΓΕΕ, (ζπληνληζηήο Ν. Απέργης, θαζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηα), αθνύ 

αλέιπζαλ ην αζθαιηζηηθό πξόβιεκα, κε αλαθνξέο ζηελ εγρώξηα θαη δηεζλή εκπεηξία 

θαηέιεμαλ ν θαζέλαο από ηελ πιεπξά ηνπ ζε θνηλό ηόπν, όηη ηα ζέκαηα πνπ πξέπεη 

λα ηεζνύλ επί ηάπεηνο θαη αλ αληηκεησπηζηνύλ άκεζα κε ζπγθεθξηκέλα κέηξα είλαη ε 

ρξεκαηνδόηεζε ηνπ ζπζηήκαηνο από θξαηηθνύο, ηδησηηθνύο θαη άιινπο πόξνπο, ε 

πάηαμε ηεο ηεξάζηηαο εηζθνξνδηαθπγήο ζηε ρώξα καο, ν εθζπγρξνληζκόο θαη ε 

αλαβάζκηζε ιεηηνπξγίαο ησλ ηακείσλ, ώζηε λα εμαιεηθζνύλ νη εζηίεο δηαθζνξάο, 

ζπαηάιεο θαη θαθνδηαρείξηζεο. Οη ίδηνη ζπλέδεζαλ ηε βησζηκόηεηα ηνπ αζθαιηζηηθνύ 

κε ηελ θξίζε ηεο απαζρόιεζεο, ελώ ππνγξακκίζηεθε όηη ε καθξνπξόζεζκε ιύζε ζα 

πξέπεη λα αλαδεηεζεί ζηελ αζθαιή θαη απνδνηηθή αμηνπνίεζε ησλ απνζεκαηηθώλ 

πόξσλ ησλ ηακείσλ, ρσξίο γεληθεπκέλεο θαη ηζνπεδσηηθέο παξεκβάζεηο, πνπ ζα 

εμαθαλίδνπλ  ηα δηαρεηξηζηηθά πιενλεθηήκαηα ησλ πγηώλ ηακείσλ, όπσο π.ρ. ηνπ 

ΣΜΕΔΕ κε ηελ θαιύηεξε ζρέζε (7 πξνο 1) κεηαμύ ελεξγνύ θαη ζπληαμηνύρνπ θαη 

απνζέκαηα 3,5 δηο επξώ. 

Χαξαθηεξηζηηθά ν θ. Δξαγαζάθεο ζηελ νκηιία ηνπ επηζήκαλε όηη απνδείρζεθαλ 

ιαλζαζκέλεο νη πξνζεγγίζεηο, πνπ πηνζεηνύλ όηη ζην αζθαιηζηηθό έρνπκε έλα 

πξόβιεκα παξνρώλ, ελώ ζηελ  πξαγκαηηθόηεηα έρνπκε έλα πξόβιεκα εζόδσλ κε 

έληνλεο δηαρεηξηζηηθέο θαη εηζπξαθηηθέο πιεπξέο, πξνηείλνληαο νη λέεο ιύζεηο πνπ ζα 

αθνινπζεζνύλ λα ιάβνπλ ππόςε ηνπο θαη ην ηεξάζηην θόζηνο ηεο αδξάλεηαο θαη ησλ 

απνηπρεκέλσλ πξνζπαζεηώλ, πνπ έρνπλ γίλεη κέρξη ηώξα. 

Ο Γ. Ρσκαληάο αθνύ εηζέθεξε ζηελ εθδήισζε ζηνηρεία από ηε λέα κειέηε ηνπ 

Ιλζηηηνύηνπ Εξγαζίαο ηεο ΓΕΕ, είπε όηη "είκαζηε γπκλνί απέλαληη ζην πξόβιεκα, δελ 

έρνπκε θξνληίζεη γηα αζθαιή απνζεκαηηθά ησλ ηακείσλ θαη έηζη πεξηκέλνπκε ηηο 

εηζθνξέο γηα λα θαιύςνπκε ηηο ζπληάμεηο" θαη αθνύ κίιεζε γηα ηελ αλάγθε άκεζεο 

αληηκεηώπηζεο ηεο εηζθνξνδηαθπγήο θαη ηεο "καύξεο" εξγαζίαο, πξόηεηλε λα 

αμηνπνηεζεί ζηηο πξνηάζεηο ησλ θνξέσλ θαη ην δηάινγν ε πξόηαζε ηεο ΓΕΕ γηα λέεο 

πεγέο ρξεκαηνδόηεζεο ηνπ αζθαιηζηηθνύ ζπζηήκαηνο, αλαθέξνληαο σο 

ραξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα ηελ επεξγεηηθή ζπκβνιή πνπ ζα κπνξνύζε λα έρεη ε 

δηνρέηεπζε ζηελ αζθαιηζηηθή ρξεκαηνδόηεζε ελόο πνζνζηνύ ηεο ηάμεο ηνπ 10% από 
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ηηο ππεξαμίεο, πνπ δεκηνπξγεί ε αύμεζε ησλ αληηθεηκεληθώλ αμηώλ ζηε δεκόζηα θαη 

εθθιεζηαζηηθή πεξηνπζία. 

 

"Δαπαλάκε ην 5,5% ηνπ ΑΕΠ (πνζό 16 δηο επξώ) γηα ηελ πιεξσκή ησλ ζπληάμεσλ, 

πνπ είλαη κεγάιν πόζό θαη ηαπηνρξόλσο έρνληαο ηηο κεγαιύηεξεο εηζθνξέο 

παξέρνπκε ηηο κηθξόηεξεο ζπληάμεηο", επηζήκαλε σο ραξαθηεξηζηηθή παζνγέλεηα ηνπ 

ζπζηήκαηνο ν θ Νεθηάξηνο, ζεκεηώλνληαο όηη ηελ πεξίνδν 2015-2020 ε βησζηκόηεηα 

ηνπ ζπζηήκαηνο αγγίδεη ηα όξηα ηεο θαη ρξεηάδνληαη άκεζα κέηξα, θαζώο όιεο νη 

πξνεγνύκελεο κεηαξξπζκίζεηο θαη επθαηξίεο ηεο δεθαεηίαο 2000-2010 πήγαλ ρακέλεο. 

Δελ ππάξρεη πξόβιεκα παξνρώλ είπε ν ίδηνο αιιά πξόβιεκα ρακέλσλ εηζθνξώλ, 

θξίζεο ζηελ απαζρόιεζε θαη αλαζθάιηζηεο εξγαζίαο θαη ππεξακύλζεθε ηεο 

δεκηνπξγίαο ελόο θαη κνλαδηθνύ θύξηνπ θαη ελόο επηθνπξηθνύ αζθαιηζηηθνύ ηακείνπ, 

κε εγγύεζε ησλ ζπληάμεσλ από ην θξάηνο θαη δπλαηόηεηα θάζε θιάδνο λα 

δεκηνπξγήζεη μερσξηζηό επαγγεικαηηθό ηακείν. 

 

ηελ ζεηηθή εκπεηξία ηνπ ΣΜΕΔΕ αλαθέξζεθε εηδηθόηεξα ν πξόεδξνο ηνπ ΣΕΕ Γ. 

Αιαβάλνο επηζεκαίλνληαο ην ζύζηεκα εγγπνδνζίαο, ηα θεξδνθόξα απνηειέζκαηα 

ηνπ θαη ηελ αληνρή ηνπ ζε θάζε πξνζπάζεηα, πεξηνδηθά επαλαιακβαλόκελε 

θαηάξγεζεο ε πεξηζσξηνπνίεζεο ηνπ. Επηζήκαλε όηη νη θαξκαθνβηνκεραλίεο 

ηδηνπνηνύληαη παξάλνκα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ησλ ηακείσλ (πεξί ηα 300 εθαηνκκύξηα 

επξώ από ην 2006) θαη επηζήκαλε όηη ππάξρνπλ ζθνπηκόηεηεο πίζσ από ηελ 

αδπλακία κεραλνγξάθεζεο ησλ ζπζηεκάησλ ησλ αζθαιηζηηθώλ ηακείσλ. 

"Δελ έρνπκε νύηε θόβν νύηε ζπκθέξνλ νύηε πξόζεζε λα κελ ηα ζέζνπκε όια  ζην 

ηξαπέδη" είπε ν θ Αιαβάλνο δειώλνληαο ηελ πξόζεζε ζπκκεηνρήο ηνπ ΣΕΕ ζε έλα 

πγηή θαη απνηειεζκαηηθό δηάινγν, ν νπνίνο όκσο ζα ζεβαζηεί ηηο ππεύζπλεο 

πξνηάζεηο ησλ αζθαιηζκέλσλ θαη ησλ θνξέσλ ηνπο θαη δελ ζα ππνηηκά ηε λνεκνζύλε 

θαη ην επίπεδν ζπλζεθώλ δηαβίσζεο ησλ αζθαιηζκέλσλ. Σν ΣΕΕ έρεη θαηαζέζεη ζην 

ηΕ ηέζζεξηο πξνζθπγέο ελάληηα ζην θύξνο ηνπ λόκνπ 3655/2008. Ο θ. Αιαβάλνο 

ζρνιίαζε ζηελ νκηιία ηνπ ην γεγνλόο όηη ε λνκηθή ππεξεζία ηνπ ΕΣΑΑ, ρσξίο λα ην 

γλσξίδεη ε δηνίθεζε ηνπ λένπ ελνπνηεκέλνπ ηακείνπ άζθεζε παξέκβαζε ζην ηΕ θαηά 

κίαο από ηηο πξνζθπγέο ηνπ ΣΕΕ, απηήο πνπ πξνζβάιιεη ηελ πξόζθιεζε ππνβνιήο 

ππνςεθηνηήησλ γηα επηινγή λένπ πξνέδξνπ ζην ΕΣΑΑ. 

Ο Γ. Γαμβρίλης πξόεδξνο ηεο ΔΕ Μεραληθώλ θαη ΕΔΕ θαη Α΄ Αληηπξόεδξνο ΕΣΑΑ  

ζε παξέκβαζε ηνπ ζηελ εθδήισζε ηόληζε όηη έλα ρξόλν κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ 

αζθαιηζηηθνύ λόκνπ 3655/2008 δηαπηζηώλνληαη αβίαζηα ηα πνιιά αξλεηηθά απηήο ηεο 

ιεγόκελεο κεηαξξύζκηζεο, πνπ δεκηνύξγεζε ηεξάζηηα πξνβιήκαηα ζην ηακείν ηόζν 

ζηηο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο, όζν θαη ζην επίπεδν ηεο αμηνπνίεζεο ηεο πεξηνπζίαο θαη 

ησλ απνζεκαηηθώλ ηνπ. 

 


