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                           των Eιδικών, των Κοινωνικών Εταίρων 

                      και της Πολιτικής Ηγεσίας του Υπουργείου  

                          Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης  

Κατευθυντήριες γραμμές για την επίλυση  

του Ασφαλιστικού Συστήματος  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ 
 
 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1o 
 

 
Σήμερα, την 8.12.2009, ημέρα Τρίτη και ώρα 9.30 στην Αθήνα συνήλθε στο Υπουργείο 
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Πειραιώς 40, 6ος όροφος, αίθουσα Γιαννόπουλου, 
σε κοινή συνεδρίαση η Επιτροπή των Ειδικών, οι Κοινωνικοί Εταίροι και η Πολιτική 
Ηγεσία του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, με θέμα «Κατευθυντήριες 
γραμμές για την επίλυση του Ασφαλιστικού Συστήματος». 
 

---------------------------------------------- 
 
 Από την Επιτροπή παρόντες ήταν ως ακολούθως: 
  
1. Στεργίου Άγγελος, Καθηγητής Εργατικού Ασφαλιστικού Δικαίου της Νομικής 
Σχολής του Α.Π.Θ., ως Πρόεδρος 
2. Ρωμανιάς Γιώργος, Οικονομολόγος, ως μέλος  
3. Ρομπόλης Σάββας, Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου, ως μέλος 
4. Μπούρλος Δημήτρης, Νομικός-Ειδικός στα Ασφαλιστικά, ως μέλος 
5. Κυριάκης Δημήτρης, Αναλογιστής-Γενικός Δ/ντης Ο.Α.Ε.Ε., ως μέλος 
6. Κυριαζής Χαρίτων, Αντιπρόεδρος Σ.Ε.Β., ως μέλος 
7. Μαργιός Ξαφέλης Βασίλης, Αναλογιστής, ως μέλος 
8. Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια Δικαίου Κοινωνικής Ασφάλειας 
της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, ως μέλος 
9. Τσακλόγλου Παναγιώτης, Καθηγητής Ο.Π.Α., ως μέλος  
10. Λοπατατζίδης Αθανάσιος, Ειδικός στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας, ως μέλος 
11. Σακελλαρόπουλος Θεόδωρος, Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου, ως μέλος 

 
Από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης 

παρόντες ήταν οι κ.κ. Ανδρέας Λοβέρδος, Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής 
Ασφάλισης, και Γεώργιος Κουτρουμάνης, Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής 
Ασφάλισης.  

Από τους κοινωνικούς εταίρους παρόντες ήταν ως ακολούθως:  
1. Βαρδαρός Σταμάτης, ΓΣΕΒΕΕ 
2. Ασημακόπουλος Δημήτρης, ΓΣΕΒΕΕ 
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3. Κορκίδης Βασίλης, Πρόεδρος ΕΣΕΕ 
4. Αρμενάκης Δημήτρης, τ. Πρόεδρος ΕΣΕΕ 
5. Δασκαλόπουλος Δημήτρης, Πρόεδρος ΣΕΒ 
6. Τσαλικάκης Γιώργος, ΓΓ ΓΣΕΕ 
7. Παναγόπουλος Γιάννης, ΓΣΕΕ  
 
 
Χρέη γραμματέα άσκησαν οι κ.κ. Κρασαδάκη Ευαγγελία, υπάλληλος του Υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, και Βρέκου Ελένη, υπάλληλος της Γ.Γ.Κ.Α.. 
 
Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία άρχισε η συνεδρίαση. 
 
Αντικείμενα της συνεδρίασης, σύμφωνα με την εισήγηση του κου Υπουργού ήταν: 
1. Η συμφωνία ως προς τις επιμέρους πτυχές που συνθέτουν το συνολικό ζήτημα του 
Ασφαλιστικού. 
2. Η συζήτηση επί των προτάσεων της κυβέρνησης και των φορέων για τις 
κατευθυντήριες γραμμές επίλυσης του ασφαλιστικού προβλήματος της χώρας. 
 
 
Η συζήτηση ξεκίνησε με την εισήγηση του κου Υπουργού, ο οποίος αφού ευχαρίστησε 
τους παρευρισκόμενους, παρουσίασε τις κατευθυντήριες γραμμές για την επίλυση του 
Ασφαλιστικού Προβλήματος. 
 
ΥΠΟΥΡΓΟΣ  
Το ασφαλιστικό μας σύστημα, ως έχει σήμερα, θέτει σε κίνδυνο όλα τα δικαιώματα των 
ασφαλισμένων, καθώς και την εθνική οικονομία. Το έτος 2015 όπου θα έχει βγει μαζικά 
στη σύνταξη η γενιά όσων εισήλθαν στην αγορά εργασίας στο μέσον της δεκαετίας του 
1970, θα είναι το έτος της έκρηξης του προβλήματος. Τα στοιχεία που δίνει η Επιτροπή 
της Ε.Ε., όπως θα δούμε στη συνέχεια, είναι χαρακτηριστικά. Πρέπει πάντως να 
υπογραμμιστεί, πως το πρόβλημα του Ασφαλιστικού δημιουργήθηκε από τα εγγενή 
συστημικά του προβλήματα, από τις παραμετρικές του πτυχές (π.χ. την αδήλωτη 
εργασία), αλλά και από το γεγονός, πως η Ελλάδα έχει καταστεί τόπος προστασίας για 
εργαζομένους από άλλα κράτη-μέλη της Ε.Ε. (π.χ. Βουλγαρία), καθώς και από κράτη της 
περιοχής (π.χ. Αλβανία, ροή παράνομης μετανάστευσης μέσω Τουρκίας). Στους 
ανθρώπους αυτούς το ασφαλιστικό και υγειονομικό μας σύστημα συμπεριφέρεται όπως 
στους έλληνες πολίτες και τους ασφαλισμένους και η κυβέρνηση δεν επιθυμεί να αλλάξει 
γραμμή πλεύσης, προσεγγίζοντας νεο-φιλελεύθερα πρότυπα και χρησιμοποιώντας 
απάνθρωπες συμπεριφορές.   Γυρίζοντας στο βασικό μας θέμα, υποστηρίζουμε πως 
πρέπει να αντιδράσουμε με συνολική αλλαγή του ασφαλιστικού μας συστήματος, δίχως 
την καταφυγή στον δημαγωγικό κατακερματισμό. Αρχές του νέου συστήματος 

 3



προτείνουμε να είναι ο δημόσιος και καθολικός χαρακτήρας, η βιωσιμότητα, ο 
εξορθολογισμός και η κοινωνική δικαιοσύνη. Σταθερή πολιτική μας βούληση ήταν και 
παραμένει να μη θιγεί το σημερινό πλαίσιο παροχών προς τους ασφαλισμένους. Τέλος, 
οι προλογικές μας σκέψεις ολοκληρώνονται με την αναφορά στη γενικότερη κοινωνική 
διαβούλευση, για την  οποία έχει ήδη κάνει λόγο ο Πρωθυπουργός της χώρας. Μέσω του 
ευρύτερου αυτού πλαισίου ο διάλογος για το Ασφαλιστικό και οι σχετικές λύσεις θα 
συνδεθούν με άλλα μείζονα προβλήματα, βασικότερα των οποίων είναι η αλλαγή του 
φορολογικού μας συστήματος και η εγκαθίδρυση ενός νέου προτύπου οικονομικής 
ανάπτυξης.   
 
Κυρίες και Κύριοι,  
Να μας επιτραπεί εδώ μία διευκρίνιση. Ακούστηκαν κριτικές για τη δημιουργία ακόμη 
μιας επιτροπής επιστημόνων, μετά από τρεις αποτυχημένες προσπάθειες στο παρελθόν. 
Σπεύδω να διευκρινίσω προς άρση παρεξηγήσεων τα εξής: η παρελθούσα εμπειρία από 
τις αποτυχημένες προσπάθειες επίλυσης του Ασφαλιστικού έχει στα αρνητικά της 
δεδομένα και την έλλειψη συμφωνίας ως προς τα στοιχεία που συνθέτουν το πρόβλημα 
(π.χ. σχέση εργαζομένων – ασφαλισμένου, μέσος όρος εξόδου από την αγορά εργασίας, 
αναλογιστική μελέτη κ.ο.κ.). Κι ακόμη, απουσιάζει κάθε έννοια σύγκλισης και κάθε 
μορφή συμφωνίας των εταίρων και της πολιτείας ως προς το Ασφαλιστικό. Ο διάλογος 
συντίθεται, έως σήμερα, από πληθωρικές ιδεολογικές ή «ιδεολογικοειδείς» παρεμβάσεις, 
αλλά λείπουν η συμφωνία ως προς τα στοιχεία του προβλήματος και οι συνολικές 
προτάσεις. Η σημερινή κυβέρνηση και η σημερινή ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας-
Κοινωνικών Ασφαλίσεων δεν έχουν ευθύνη για την κατάσταση αυτή. Θα έχουν όμως 
ευθύνη, αν παραδώσουν τα πράγματα όπως ακριβώς τα παρέλαβαν.     
 
 
 
ΙΙ. ΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΙΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ 
 
α) Η ανάγκη για ενδελεχή αναλογιστική μελέτη και αξιόπιστη τεκμηρίωση εφ΄ όλης της 
ύλης. 
 
β) Η ανάγκη για παραμετρικές αλλαγές προκειμένου να εξορθολογιστεί και να 
εξυγιανθεί το σύστημα: δηλαδή η ανάγκη για τη μείωση της εισφοροδιαφυγής, τη μείωση 
της αδήλωτης εργασίας και τη μείωση της σπατάλης στις υπηρεσίες υγείας. 
 
γ) Η ανάγκη για τον καθορισμό των πηγών χρηματοδότησης του συστήματος. 
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δ) Η ανάγκη να γίνουν δομικές αλλαγές σε εννέα τομείς σύμφωνα με τις κατευθύνσεις 
και τις αρχές που συμπεριελήφθησαν, ήδη από το 2007, στο πρόγραμμα του 
κυβερνώντος κόμματος.  

 
ε) Και, τέλος, η ανάγκη για την πλήρη μηχανοργάνωση του συστήματος.   
 
 
ΙΙΙ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ 
 
Από την πρώτη στιγμή, δηλαδή από την πρόσκληση των φορέων για τον κοινωνικό 
διάλογο, η κυβέρνηση διευκρίνισε, πως θα εισηγείται, ανά βήμα του διαλόγου, τις λύσεις 
που έχει ανάγκη το ασφαλιστικό σύστημα της χώρας και δεν θα ακούει απλώς τις 
προτάσεις των εταίρων. Σεβόμενοι στο ακέραιο αυτή τη δέσμευσή μας, προτείνουμε 
σήμερα στους κοινωνικούς φορείς και στα μέλη της Επιτροπής των Ειδικών να 
προσεγγίσουν τα προαναφερθέντα κεφάλαια του ασφαλιστικού μας συστήματος με τις 
εξής κατευθυντήριες γραμμές και ερωτήματα: 
 
α) Υπάρχει απόλυτη ανάγκη συμφωνίας ως προς τους αριθμούς και τα δεδομένα. Κατά 
τα στοιχεία, π.χ., που παρέχουν οι Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής 
Ασφάλισης, το κράτος μόνο για το 2009 κατέβαλε στα ταμεία τακτική και έκτακτη 
οικονομική επιχορήγηση ύψους άνω των 18,5 δισ. €. Ο αριθμός αυτός αμφισβητείται ή 
όχι; Συμφωνούμε ως προς τη σχέση εργαζομένων και συνταξιούχων; Συμφωνούμε ως 
προς τα αναλογιστικά δεδομένα του προβλήματός μας; Η Επιτροπή των Ειδικών καλείται 
να καταγράψει, να συστηματοποιήσει και, εάν είναι δυνατόν, να ελέγξει όλα τα στοιχεία 
που θα της προσκομίσουν οι υπηρεσίες του κράτους, καθώς και οι κοινωνικοί φορείς. Η 
συστηματοποίηση των αριθμών θα αναδείξει το μέγεθος του προβλήματός μας, σε 
συνδυασμό και με την αναλογιστική μελέτη. Οι ελληνίδες και οι έλληνες θα 
αποκτήσουμε ακριβή εικόνα του μεγέθους των προβλημάτων του Ασφαλιστικού.  Γι΄ 
αυτή την τελευταία οι κρατικές υπηρεσίες και οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης θα 
παράσχουν όλα τα στοιχεία, ώστε στο τέλος Μαρτίου να είναι έτοιμη η αναλογιστική 
μελέτη. Για τη ροή των στοιχείων θα δημιουργηθεί στο Υπουργείο ειδική ομάδα 
εργασίας.  
 
β) Για τις παραμετρικές αλλαγές το κράτος έχει ήδη αναλάβει τις ευθύνες του. Ήδη 
ασκούμε πολιτικές για τη μείωση της σπατάλης στα φάρμακα, θα ασκήσουμε πολιτικές 
δραστικού περιορισμού της σπατάλης για τα αναλώσιμα υλικά και τις ιατρικές 
υπηρεσίες, θα διευρύνουμε τη βάση εσόδων του συστήματος με τη μείωση της αδήλωτης 
εργασίας και θα περιορίσουμε την εισφοροδιαφυγή. Ως προς τους στόχους αυτούς από 
την Επιτροπή των Ειδικών ζητείται η κατάθεση τεχνικών προτάσεων ή ιδεών. Το 
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Υπουργείο έχει ορίσει ως αντίπαλο του την αδήλωτη- «μαύρη» εργασία, την 
εισφοροδιαφυγή, την εισφοροκλοπή και την εισφοροαποφυγή και θα κάνει ό,τι περνά 
από το χέρι των υπηρεσιών του, καθώς και των υπηρεσιών των φορέων κοινωνικής 
ασφάλισης, για να περιορίσει τα δυσάρεστα αυτά φαινόμενα, δίνοντας έτσι ανάσες 
αυτοχρηματοδότησης στα ταμεία.  Πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι ήδη έχουμε ξεκινήσει τις 
πολιτικές διαμόρφωσης κοινών ελεγκτικών μηχανισμών στο Υπουργείο και στους 
μεγαλύτερους ασφαλιστικούς φορείς της χώρας για τον περιορισμό της σπατάλης στις 
υπηρεσίες υγείας, για τις από κοινού διαπραγματεύσεις των ταμείων για τις υπηρεσίες 
αυτές και για την αξιοποίηση της περιουσίας τους. Κι ακόμη, την 1η Μαΐου 2010 θα 
εκκινήσει από όλους τους φορείς ο ηλεκτρονικός έλεγχος της συνταγογράφησης, που θα 
αποφέρει αμέσως στο σύστημα οφέλη εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ. Ο 
εξορθολογισμός και η εξυγίανση του συστήματος θα κρίνει την αξιοπιστία της παρούσας 
πολιτικής ηγεσίας και θα νομιμοποιήσει πολιτικά το λόγο και το έργο της.   
 
γ) Το κράτος ούτε αρνήθηκε ούτε θα αρνηθεί τη συμμετοχή του στην κάλυψη της 
συνταξιοδοτικής δαπάνης. Η αρχή της τριμερούς χρηματοδότησης αποτελεί καταστατική 
μας αρχή. Ήδη για το 2009 η τακτική κι η έκτακτη χρηματοδότησή μας υπερέβη τα 18,5 
δισ. €. Οι δαπάνες, όμως, αυτές, προβλέπεται πως θα αυξηθούν γεωμετρικά. Προτιμούμε, 
ωστόσο, οι δαπάνες του κράτους να διοχετεύονται στη χρηματοδότηση ενός νέου, 
βιώσιμου, δημόσιου, καθολικού και κοινωνικώς δίκαιου ασφαλιστικού συστήματος, 
παρά να πετάμε τα χρήματα του ελληνικού λαού στη μαύρη τρύπα του ασφαλιστικού, 
που ήδη άνοιξε, στη χοάνη όπου τα χρήματα των ελληνίδων και των ελλήνων χάνονται 
και δεν αξιοποιούνται. Από την Επιτροπή των Ειδικών, λοιπόν, ζητάμε την προσέγγιση 
του κόστους των αλλαγών που θα εισηγηθεί με το πόρισμά της, καθώς και την κατάθεση 
σκέψεων για ενδεχόμενες πηγές χρηματοδότησης εκτός, φυσικά, της αύξησης των 
ασφαλιστικών εισφορών, η οποία έχει απορριφθεί ως λύση και ως λογική από την 
παρούσα κυβέρνηση. Στο πλαίσιο αυτό και προφανώς σε συνεργασία με το Υπουργείο 
Οικονομικών θα αναζητηθούν από το Υπουργείο Εργασίας θεσμικές παρεμβάσεις που θα 
περιορίζουν την εισφοροδιαφυγή, θα μειώνουν ενδεχομένως τις ασφαλιστικές εισφορές, 
παρέχοντας ταυτοχρόνως χρηματοδοτικές ροές προς το ασφαλιστικό σύστημα. Κι ακόμη, 
πάντα σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών, και στο πλαίσιο  της ευρύτερης 
κοινωνικής διαβούλευσης, θα αναζητηθούν φορολογικά κίνητρα προκειμένου να 
ενθαρρυνθεί η κλαδική επαγγελματική ασφάλιση, ώστε να ενισχυθούν οι 
συμπληρωματικές παροχές προς τους ασφαλισμένους.   
 
δ) Όπως ήδη – και επανειλημμένα -- έχουμε τονίσει, το 2008 οι φορείς κοινωνικής 
ασφάλισης χρειάστηκαν 850 εκατ. € έκτακτης κρατικής επιχορήγησης προκείμενου να 
καταβάλουν τις συντάξεις. Το 2009 το ποσό τριπλασιάστηκε, φτάνοντας τα 2,47 δισ. €. 
Για το 2010 προβλέπουμε ένα ποσό της τάξης των 3,8 δισ. €. Φέτος, το 2009, το 
σύστημα ¨ξέμεινε¨ τον Σεπτέμβριο. Το 2010 υπολογίζουμε το πρόβλημα να εμφανιστεί 
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από τον Ιούνιο. Πρέπει, λοιπόν, να αντιδράσουμε αμέσως. Και ήδη έχουμε, για 
περιμετρικά θέματα, αντιδράσει (μέτρα για τη μείωση της σπατάλης στα φάρμακα, μέτρα 
για τη διεύρυνση της βάσης εσόδων του συστήματος, με τη νομιμοποίηση αλλοδαπών 
εργαζομένων). Το επόμενο έτος θα αντιδράσουμε πιο οργανωμένα, μεθοδικά κι 
αποτελεσματικά. Οι πολιτικές, όμως, αυτές της εξυγίανσης και του εξορθολογισμού του 
συστήματος δεν αρκούν. Μέσω αυτών μπορούμε απλώς να εξοικονομήσουμε περίπου 2 
δισ. € κατ΄ έτος, ενώ το κράτος με την έκτακτη χρηματοδότηση εξαλείφει ήδη βιαίως τις 
υποχρεώσεις του, απέναντι στο ασφαλιστικό σύστημα. Οι δαπάνες, όμως, για την 
καταβολή των συντάξεων αυξάνονται ήδη με γεωμετρική πρόοδο. Η Επιτροπή της Ε.Ε. 
εκτιμά, πως το 2040 θα φτάσουν στο 24,1 % του Α.Ε.Π., που σημαίνει πως σε λίγο, δεν 
θα υπάρχει εθνική οικονομία. Κι αυτό με τον υπολογισμό της Επιτροπής της Ε.Ε., πως 
σήμερα καταβάλλουμε το 11,4 % του Α.Ε.Π. μας για συντάξεις, ενώ εμείς, εδώ στο 
Υπουργείο Εργασίας-Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το υπολογίζουμε στο 13,52 % για το 
2009 !!! Το 2015, ωστόσο, προβλέπεται έκρηξη στο συνταξιοδοτικό μας σύστημα. Είναι, 
λοιπόν, προφανές πως απαιτούνται δομικές αλλαγές. Η πρώτη ημέρα του κοινωνικού 
διαλόγου έδειξε, πως όλοι απορρίπτουμε την παραδοσιακή συνταγή της αύξησης των 
εισφορών (κατέστησαν οι μεγαλύτερες σχεδόν  στην Ε.Ε.) και τη μεταφορά της λογικής 
της στα όρια ηλικίας (εδώ η αντιγραφή της μεθόδου της αύξησης των εισφορών οδηγεί 
σε κωμικο-τραγικές καταστάσεις, αν σκεφτούμε πού θα καταλήξουμε εάν 
ποσοτικοποιήσουμε οικονομικώς την αύξηση των ορίων ηλικίας και καταφεύγουμε στη 
μέθοδο αυτή κάθε λίγο, όπως και με τις εισφορές!). Απορρίπτοντας, ωστόσο, τη λογική 
των αυξήσεων των ορίων ηλικίας, των αυξήσεων των εισφορών και της μείωσης των 
συντάξεων, κάτι άλλο πρέπει οπωσδήποτε να κάνουμε. Στην πρώτη συνεδρίαση του 
κοινωνικού διαλόγου μιλήσαμε για την ανάγκη δομικών αλλαγών. Δεν μπορούμε να 
μείνουμε αδρανείς. Δεν μπορεί να αφήνουμε να μας παρομοιάζουν με την ορχήστρα του 
Τιτανικού, που συνέχιζε να παίζει έως ότου το νερό της παγωμένης θάλασσας σκέπασε 
τους μουσικούς! Και το πρόβλημα είναι δύσκολο, χρειάζεται λύσεις και γι΄ αυτές 
απαιτούνται συνεννοήσεις, συγκλίσεις και κοινή προσπάθεια όλων για δομικές αλλαγές, 
οι οποίες, όπως αποδεικνύει η ευρωπαϊκή εμπειρία, χρειάζονται μια δεκαετία για να 
θεσπιστούν, να αναπτυχθούν, να εφαρμοστούν και να αποδώσουν αποτελέσματα. Οι 
απαιτούμενες, λοιπόν, δομικές αλλαγές, προτείνουμε να μελετηθούν, να 
συγκεκριμενοποιηθούν και να μετρηθεί η ενδεχόμενη αποτελεσματικότητά τους στα εξής 
εννέα επίπεδα:  
αα. Στο λογιστικό διαχωρισμό των προνοιακών από τις ασφαλιστικές παροχές. Με την 
αλλαγή αυτή επιδιώκεται η απόλυτη διαφάνεια στις παροχές και η σαφής οριοθέτηση 
των οικονομικών υποχρεώσεων του κράτους και των ταμείων. Παράλληλα, η αλλαγή 
αυτή θα μας επιτρέψει να αναζητήσουμε ευρωπαϊκούς πόρους, οι οποίοι θα στηρίξουν 
πολιτικές κοινωνικής ένταξης των μεταναστών και καταπολέμησης της φτώχειας.  
ββ. Στη θεσμοθέτηση της βασικής σύνταξης ως κοινής αφετηρίας για όλες τις κύριες 
συντάξεις και στην ενίσχυση της ανταποδοτικής σχέσης εισφορών – παροχών, καθώς και 
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στην ενίσχυση των κινήτρων ασφάλισης και παραμονής στην εργασία (εξάλειψη των 
κινήτρων για πρόωρη συνταξιοδότηση). Πρέπει να γίνει σαφές προς κάθε κατεύθυνση : 
ένσημο δεν πρέπει και δεν μπορεί να  πηγαίνει χαμένο. 
γγ.  Στην επίλυση των προβλημάτων και των αδικιών που εμφανίζει σήμερα η διαδοχική 
ασφάλιση, έτσι ώστε, πέραν της διευκόλυνσης και του δίκαιου υπολογισμού της 
σύνταξης για τον ασφαλισμένο, να διευκολυνθεί η κινητικότητα στην αγορά εργασίας. 
δδ. Στη σύσταση και λειτουργία ενιαίων τοπικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 
Υγείας, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, ώστε να καλύπτεται το σύνολο του  
πληθυσμού από τις μονάδες αυτές. 
εε.  Στις ενοποιήσεις των ταμείων κύριας ασφάλισης, με κατεύθυνση τη συγκρότηση 
τριών ομάδων (Μισθωτοί, Αυτοαπασχολούμενοι, Αγρότες), μετά την εκπόνηση 
αναγκαίων μελετών. Η επιλογή αυτή θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη, τις ιδιαιτερότητες 
που υπάρχουν  σήμερα και να προβλέπει χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης ασφαλιστικής 
και διοικητικής ενοποίησης σε βάθος δεκαετίας. Στο πλαίσιο αυτό είναι απολύτως 
απαραίτητη η αναζήτηση βιώσιμων σχημάτων για την επικουρική ασφάλιση. 
στστ. Στην ενίσχυση των κινήτρων εθελοντικής παραμονής στην εργασία, μετά τη 
θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος. 
ζζ. Στη θέσπιση ενιαίου καθεστώτος για τα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα  στο 
δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και την επικαιροποίησή του μετά από τις αναγκαίες 
μετρήσεις και μελέτες,  με την απαραίτητη επιστημονική συνδρομή. Στη θέσπιση, 
επίσης, ενιαίου καθεστώτος απονομής συντάξεων με αναπηρία, σε όλα τα ταμεία. Και 
στη θέσπιση, τέλος, ενιαίου πλαισίου μεταξύ ιδιωτικού και δημοσίου τομέα για την 
απασχόληση των συνταξιούχων. 
ηη. Στην καθιέρωση πάγιου συστήματος ρύθμισης των οφειλών των επιχειρήσεων προς 
τα ταμεία, ενός σταθερού δηλαδή συστήματος, που θα λειτουργεί με απόλυτη διαφάνεια 
και ενιαίους κανόνες (αυτό μπορεί να γίνει με την βελτίωση του υπάρχοντος πλαισίου 
του Ν.2676/1999).  
θθ. Στην ανασύσταση του Εθνικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης των Γενεών, με 
χρηματοδότηση που θα προέρχεται από την άμεση φορολογία, την αξιοποίηση της 
δημόσιας περιουσίας και άλλες πηγές που πρέπει να αναζητηθούν. Η προβλεπόμενη 
σήμερα χρηματοδότηση κυρίως από τον ΦΠΑ, είναι άδικη για το ευρύτερο κοινωνικό 
σύνολο, αλλά και ανεπαρκής. 
 
ε) Τέλος, ούτε το ισχύον παρηκμασμένο ασφαλιστικό μας σύστημα, ούτε οποιοδήποτε 
άλλο καινούργιο, μπορούν να λειτουργήσουν δίχως τη μηχανοργάνωση, με την οποία θα 
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εντοπίζεται αμέσως η εισφοροδιαφυγή, θα υπάρχει διαφανής εικόνα για τη διαχείριση 
των φορέων κοινωνικής ασφάλισης, θα υπολογίζονται αμέσως οι συντάξεις, θα μπορούν 
να υπάρχουν διαφανείς και γρήγορες διαδικασίες ελέγχου και θα μπορούν να 
εφαρμόζονται  αμέσως οι αναγκαίες αλλαγές.  Στο πόρισμα της Επιτροπής των Ειδικών 
ζητείται η συμπερίληψη της αξιολόγησης των έως σήμερα προσπαθειών για την 
ψηφιοποίηση του συστήματος, οι οποίες πάσχουν από καθυστερήσεις και ασύμβατες 
μεταξύ τους λειτουργίες.  Ως προς το θέμα αυτό, καθώς και ως προς οποιοδήποτε άλλο, η 
Επιτροπή των Ειδικών μπορεί να συγκροτήσει υποεπιτροπές για τη γρήγορη και 
αποτελεσματική διεκπεραίωση των εργασιών της. Κι ακόμη, η Επιτροπή μπορεί να 
ορίσει τη σειρά εξέτασης των κεφαλαίων του Ασφαλιστικού, με όποια σειρά η ίδια 
επιλέξει.   Ως εκ περισσού  η επισήμανση, πως όποια πρόταση  ή ιδέα για την  επίλυση 
του Ασφαλιστικού  υιοθετήσει  η Επιτροπή  των Ειδικών,  στο πόρισμά της, πέραν των 
κατευθυντήριων γραμμών  που η κυβέρνηση  έδωσε, θα αξιολογηθεί  από το Υπουργείο 
Εργασίας-Κοινωνικής Ασφαλίσεως κατά την άσκηση  της νομοθετικής πρωτοβουλίας. 
 
 
IV. ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ 
 
Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας κ. Γιώργος Παπανδρέου έχει απόλυτο δίκιο, όταν 
χαρακτηρίζει το ασφαλιστικό ως εθνικό θέμα.  Απευθυνόμενοι στα μέλη της Επιτροπής 
των Ειδικών, τους ζητούμε εκ μέρους της κυβέρνησης να κάνουν ό,τι είναι δυνατόν, 
ώστε το πόρισμά τους να εμπεριέχει μία κοινωνικά δίκαιη, βιώσιμη, ορθολογική λύση, 
με σεβασμό στο δημόσιο και καθολικό χαρακτήρα του ασφαλιστικού μας συστήματος, 
μακριά από νέο-φιλελεύθερες συνταγές,  που θέτουν σε κίνδυνο τα δικαιώματα και την 
περιουσία των ασφαλισμένων και του ελληνικού λαού.  Ως κυβέρνηση θα κάνουμε τα 
πάντα για να βοηθήσουμε την Επιτροπή των Ειδικών στο έργο της. Ως προς τα μέλη της 
Επιτροπής και τον Πρόεδρό της υπογραμμίζουμε τη συμφωνία των εταίρων και της 
πολιτείας στα πρόσωπά τους, καθώς και τη συμφωνία μας πως πρόκειται για επιστήμονες 
με γνώση και κοινωνική ευαισθησία. Τέλος, όπως και σήμερα έτσι και σε όλες τις φάσεις 
των εργασιών της Επιτροπής, η πολιτεία και οι εταίροι μπορεί και πρέπει να είμαστε 
παρόντες, να εισηγούμαστε, να μετέχουμε στη ζήτηση. Όποιος πολιτικός πιστεύει ότι η 
επίλυση του ασφαλιστικού προβλήματος μπορεί να ανατεθεί σε τρίτους πλανάται. Και η 
κυβέρνηση της χώρας έχει συνείδηση της πραγματικότητας, αλλά και της ευθύνης της.  
Κλείνοντας θυμίζω, πως μετά την 30η Απριλίου 2010, οπότε και θα κατατεθεί από την 
Επιτροπή το πόρισμα, θα ακολουθήσει ο πολιτικός διάλογος εντός και εκτός Βουλής και, 
αμέσως μετά, θα ασκηθεί η σχετική νομοθετική πρωτοβουλία, κατά τους σχεδιασμούς 
μας, έως το τέλος Ιουνίου του 2010.                      
 
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
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Όπως γνωρίζετε στη ΓΣΕΕ συνεκφράζονται όλα τα ρεύματα που αντιστοιχούνται με το 
πολιτικό μας σύστημα και δυστυχώς για πολλούς και διάφορους λόγους δεν μπορέσαμε  
σε αυτή την πρόσκληση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου, να ανταποκριθούμε  
ομόφωνα. Υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις, όμως οι βασικές συνιστώσες, που 
καλύπτουν την συντριπτική πλειοψηφία  των εργαζομένων που εκπροσωπούνται στα 
συνδικάτα τουλάχιστον - ισχυρίζομαι ότι είναι ευρύτερη- βρισκόμαστε σε αυτήν την 
πρόσκληση διαλόγου. Έχουμε  αποστείλει στο Υπουργείο και μια επιστολή και θέλω να 
καταστήσω σαφές, ότι η δουλειά της Επιτροπής, η οποία απαρτίζεται από 
διακεκριμένους επιστήμονες,  απ’ όλες τις πλευρές , απ΄ όπου και αν έχουν υποδειχθεί,  
μπορεί να γίνει  σημαντικό εργαλείο . Εργαλείο όχι μόνο στο διάλογο που εντός αυτής 
της Επιτροπής θα αναπτυχθεί στην αναγκαία διαπραγμάτευση-διάλογο, αλλά εργαλείο 
που ενδεχομένως θα απαιτηθεί όταν θα αναληφθεί και η τελική νομοθετική πρωτοβουλία 
από την Κυβέρνηση, γιατί η κυβέρνηση είναι αυτή που θα αναλάβει εν τέλει την ευθύνη 
της τελικής απόφασης και πρότασης. 
Όμως εμείς θεωρούμε , έναντι αποτυχημένων προσπαθειών διαλόγου απεικόνισης της 
πραγματικής κατάστασης του ασφαλιστικού συστήματος , που έγιναν στο παρελθόν ,  ότι 
αυτή  μπορεί να είναι επιτυχημένη γιατί και τη σύνθεση και το διάλογο εμπεριέχει κατά 
τη λειτουργία της, σε αντίθεση με κάποιες κλειστές γραφειοκρατικές Επιτροπές 
επιστημόνων, η αλήθεια των οποίων, ήταν μόνο η αλήθεια των εγχειριδίων.  
Νομίζω ότι είναι εξαιρετικά καλό και μόνο να καταφέρει αυτή η Επιτροπή να 
συμφωνήσει σε  ενιαία δεδομένα, σε ενιαίες παραδοχές για την έκταση του προβλήματος 
και σε βασικές αρχές, πέρα από  αυτές που αναφέρατε κ. Υπουργέ  και συμφωνούμε και 
εμείς , δηλαδή στο δημόσιο, κοινωνικό, καθολικό, δίκαιο και αναδιανεμητικό χαρακτήρα 
του συστήματος .  
Βεβαίως, αν  η Επιτροπή, πέραν των προσεγγίσεων, των ιδιαιτεροτήτων που παρουσιάζει 
το δικό μας ασφαλιστικό σύστημα, δεν ψάξει να ανακαλύψει τον τροχό, γιατί υπάρχουν 
ζητήματα, υπάρχουν βέλτιστες πρακτικές και στο εξωτερικό, πχ για την αξιοποίηση και 
την παρακολούθηση των αποθεματικών της κοινωνικής ασφάλισης που έχουν δώσει 
πόρους στην ασφάλιση, (αποσπασματικές πρακτικές ακολούθησε και η χώρα μας) , όπως 
υπάρχουν  και κακές πρακτικές που πρέπει να αποφευχθούν.  
Θέτω δυο ζητήματα που είναι πολιτικά γιατί για τα άλλα ζητήματα θα ασχοληθούν 
εξαιρετικοί επιστήμονες,  και τα οποία αφορούν: 
1.Τις προσδοκίες που πρέπει να αναπτύσσονται στο χρόνο. Δυστυχώς όταν γίνεται 
συζήτηση για το ασφαλιστικό, σε ένα ιδιαίτερα  φορτισμένο δημοσιονομικά περιβάλλον, 
που μερικοί αντιστοιχούν τα πάντα με το δημοσιονομικό πρόβλημα της χώρας. Και 
βεβαίως το ασφαλιστικό παράγει σοβαρά δημοσιονομικά προβλήματα, δεν είναι όμως 
δημοσιονομικό πρόβλημα. Είναι κατ’ εξοχήν πολιτικό και κοινωνικό πρόβλημα. Θα  
πρέπει όλοι να συμφωνήσουμε  ότι απαιτείται βάθος χρόνου για να γίνουν σοβαρές τομές 
και αλλαγές στο ασφαλιστικό σύστημα, που να ωριμάζουν, να εμπεδώνονται, και να 
αναπτύσσουν ασφαλιστική συνείδηση, όπως υπάρχει και φορολογική συνείδηση, σε 
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όλους τους εμπλεκόμενους, κυρίως στους εργαζόμενους, όπου βλέπουμε να υπάρχει μια 
στέρηση. Ως εκ τούτου το βάθος χρόνου που θα εξελιχθούν  όλες οι αλλαγές, θα πρέπει 
να είναι στο μυαλό όλων και στα μέλη της Επιτροπής και στην ηγεσία του Υπουργείου. 
2.Η απόλυτη σύνδεση που υπάρχει στο φορολογικό που θα ξεκινήσει και  στο 
ασφαλιστικό. Εν τέλει, με το να αποκτήσει φόρμα και στόχευση η εξαγγελθείσα 
κοινωνική πρωτοβουλία,(περιμένουμε τον Πρωθυπουργό) , που αν στον παρονομαστή 
είναι τα δημόσια οικονομικά, η Υγεία, το νέο μοντέλο ανάπτυξης, το ασφαλιστικό, ως  
πολυπαραγοντικό πρόβλημα που εμπεριέχεται σε όλα αυτά, πρέπει να έχει ως επιδίωξη 
την προσπάθεια μιας εθνικής, κοινωνικής και αναπτυξιακής συμφωνίας.                   
Η Επιτροπή θα αναγκασθεί να θέσει στο τραπέζι ζητήματα που αυτοτελώς δεν έχει τη 
δυνατότητα να αντιμετωπίσει. Το θέμα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας θα 
διασυνδεθεί εξ’ αντικειμένου με την προσπάθεια ανασύστασης του εθνικού συστήματος 
Υγείας , που πρέπει να γίνει. Ξέρετε ότι ο βασικός φορέας της πρωτοβάθμιας φροντίδας 
υγείας είναι οι υγειονομικές μονάδες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, περιουσιακό στοιχείο της 
Κοινωνικής Ασφάλισης , που πρέπει να δούμε πως εντάσσεται σ’ ένα ενιαίο σύστημα και 
πως οι ασφαλισμένοι θα απολαμβάνουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες  πρωτοβάθμιας 
φροντίδας. Γι’ αυτό το λόγο –και αυτή είναι δική μου προτροπή προς την Πολιτική 
Ηγεσία και όχι προς την Επιτροπή-  δεν θα πρέπει να ξεχαστεί αυτή η ανάγκη 
διασύνδεσης της επιστημονικής δουλειάς που θα γίνει και του πολιτικού διαλόγου που θα 
γίνει και θα ακολουθήσει,  με τα 4-5 κεντρικά ζητήματα που απολύτως δίνουν μέλλον 
και προοπτική στην κοινωνική ασφάλιση.  
Μπορούμε  κάνοντας χρήση τις καλύτερες των προθέσεων, θα μπορούσε να λέγατε ότι 
αλλάζουμε, διευρύνουμε, διπλασιάζουμε ή και τριπλασιάζουμε και την κρατική 
χρηματοδότηση. Δε θα δοθεί ποτέ λύση αν δεν αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα της 
παραγωγικής βάσης τώρα. Αν η χώρα φτάσει το 2010 με  1 εκ. ανέργους , αν η χώρα 
φτάσει και η αδήλωτη εργασία εξακολουθεί να είναι 1-1,5 εκ., αν εξακολουθούμε να 
έχουμε τέτοιας έκτασης εισφοροδιαφυγή, εισφοροκλοπή και εισφοροδιαφυγή, που είναι 
και ποινικά αδικήματα, δεν οδηγούμαστε πουθενά. Για να μην δημιουργηθούν  
συγχύσεις, αν και κάνατε  διευκρινιστικές παρατηρήσεις, και όσον αφορά το λογιστικό 
διαχωρισμό των προνοιακών από τις ασφαλιστικές παροχές, κυρίως για την στόχευση. 
Γιατί πρέπει  να γίνει αυτό. 
Όπως και για το ζήτημα της βασικής σύνταξης για όλους και να μην χάνεται κανένα 
ένσημο , (βασική μας παραδοχή ως ΓΣΕΕ), θα πρέπει στα δυο  βασικά ζητήματα, να γίνει 
έρευνα και μελέτη σε βάθος.  
Μια φορά σας άκουσα να λέτε ότι δεν χρειάζονται εναλλακτικά σενάρια. Σε αυτά  
χρειάζονται και εναλλακτικά σενάρια και λύσεις πάνω στις οποίες μπορείτε να εδράσετε 
την πολιτική σας απόφαση. 
Όπως σας είπαμε και στην επιστολή μας, έχουμε θέσει τις 5 ενότητες τις οποίες και έχετε 
ακολουθήσει. Κατά την γνώμη μας καλό είναι, και από άποψη δημόσιας παρουσίας,  να 
ξεκινήσετε, εκτός από την  καταγραφή, που είναι αναγκαία αλλά δεν είναι ικανή από 
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μόνη της ,  την δεύτερη ενότητα που θα συζητηθεί και που θα είναι η αναζήτηση πόρων 
για το σύστημα και  όχι μόνο από το κράτος. Και καλό είναι να βρούμε τις  πηγές  
άντλησης των πόρων, τη διερεύνηση της βάσης του συστήματος, τα αποθεματικά του, τις 
δαπάνες υγείας, να καταγράψουμε ποιες είναι οι οφειλές του κράτους και πως μπορούν 
να εξοφληθούν . 
Αντιλαμβάνομαι τον έμμεσο υπαινιγμό προς τον κ. Ρωμανιά. Λέτε ότι το κράτος οφείλει 
11-12 δις. Πρέπει να υπολογίσουμε ότι φέτος δώσαμε 2,5 επιπλέον, πέρυσι δώσαμε άλλα 
2 που δεν καταγράφηκαν, του χρόνου θα δώσουμε 4. Όλα αυτά πρέπει να προταθούν στο 
διάλογο. Θα βοηθήσει ο διάλογος την επιστημονική δουλειά αυτής της Επιτροπής, ώστε 
να έχουμε εργαλεία να δουλέψουμε. 
Επαναφέρω, τέλος, το θέμα του Ταμείου Ασφαλιστικής Αλληλεγγύης Γενεών. Λείπουν 
οι επερχόμενες γενεές από αυτή τη συζήτηση. Μ’ έναν τρόπο μπορούμε να εκπέμψουμε 
θετικό μήνυμα. Δίνοντας περιεχόμενο και αναλαμβάνοντας την ευθύνη, ως κοινωνία, για 
τις επερχόμενες γενεές. Δεν ξέρω αν οι πόροι θα είναι από το ΦΠΑ ή από άλλους   
τομείς. Αν δεν εκπέμψουμε αυτό το μήνυμα στους  νέους ανθρώπους θα ισχύσει το 
σχήμα ΄΄ βαμπίρ και κανίβαλοι΄΄: κάντε οι φορείς όσα θέλετε, οι επιτροπές κάντε  όσους 
διάλογους θέλετε. Όταν έρθει η ώρα να κυβερνήσουν αυτή τη χώρα οι γενεές που 
απουσιάζουν σήμερα, αν τους έχουμε στερήσει το μέλλον, θα κανιβαλήσουν επί  των 
γηραιών ανθρώπων, που θα είμαστε εμείς ή κάποιοι άλλοι. 
  
ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
Ευχαριστώ κ. Πρόεδρε. 
 
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
Θα ξεκινήσω από το τελευταίο που είπε ο Πρόεδρος της ΓΣΕΕ γιατί είναι πολύ 
σημαντικό. Με πολύ ιδιοτέλεια πρέπει να προσέξουμε τι θα ετοιμάσουμε για την  
επόμενη γενιά. Γιατί αλλιώς θα βρεθούμε στο δρόμο και τότε δεν θα μπορούμε να 
αντιδράσουμε, δεν θα μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Αλλά και για άλλους λόγους που 
έδωσε ο Πρόεδρος της ΓΣΕΕ αλλά και για αυτούς που έδωσα εγώ πρέπει να είμαστε 
ιδιαίτερα προσεκτικοί, γιατί  τις δυο τελευταίες δεκαετίες ασελγούμε προς τις νεότερες 
γενιές , οι οποίες μετά από δυο-τρεις  δεκαετίες θα αρχίσουν να παίρνουν σύνταξη. Δεν 
έχω βασικές διαφωνίες σε όσα είπατε, αλλά θέλω να πω τα εξής: από εχθές πρέπει να 
αρχίσετε το κεφάλαιο που αναφέρεται στη μηχανοργάνωση. Δεν ξέρω αν η 
μηχανοργάνωση  πρέπει να αποτελεί αντικείμενο διαλόγου αυτής της Επιτροπής. Έχω 
την αίσθηση ότι αυτό πρέπει να το βγάλετε. 
 
 ΥΠΟΥΡΓΌΣ  
 Το δουλεύουμε ήδη φανατικά. 
 
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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Δεν ξέρω πως γίνεται αυτό τεχνικά. Όπως και ο περιορισμός της σπατάλης που μπορεί να 
προέρχεται από τα φάρμακα, από τη συνταγογράφηση, από το ίδιο το διοικητικό 
προσωπικό των Ασφαλιστικών Ταμείων. Δεν μπορώ να κατανοήσω πλασματικές 
υπερωρίες δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ. Όταν από την άλλη έρχεσαι, δίνεις αυτές, αλλά 
δεν εξορθολογίζεις το σύστημα της ιδιωτικής ασφάλισης. Αλλά το θέμα και αυτό της 
σπατάλης που γίνεται περί των ταμείων και για αυτό δεν πρέπει να περιμένετε το 
πόρισμα, αλλά να δράσετε άμεσα.  
Ένα πολύ σημαντικό θέμα για το τέλος. Μιλήσατε για αδήλωτη εργασία και για  
εισφοροδιαφυγή. Είναι δυο διαφορετικά πράγματα.  
 
ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
Συμφωνούμε ότι είναι δυο διαφορετικά πράγματα. 
 
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
Πρέπει  να παραβλέψουμε την εισφοροδιαφυγή προς το παρόν, και να χτυπήσουμε την  
αδήλωτη εργασία. Γιατί τις περισσότερες φορές, οι Υπηρεσίες βλέπουν και τα δυο. Και 
υπό τη γενική έννοια της  εισφοροδιαφυγής μπλέκουμε σε λεπτομέρειες, που είναι και 
αυτές σοβαρές γιατί γίνονται και εκεί παρανομίες, αλλά το σύστημα μπλέκεται και 
χάνουμε το δάσος, δηλαδή την αδήλωτη εργασία. Ο στόχος στις Υπηρεσίες  πρέπει να 
είναι η αδήλωτη εργασία. Το ελληνικό κράτος το ξέρουμε. Τις Υπηρεσίες τις ξέρουμε. Η 
καλύτερη μέθοδος για να ασελγήσει κανείς είναι να τους βάλεις 10 σελίδες ελέγχους και 
να τους πει πηγαίνετε να ελέγξετε όλα αυτά. Δεν θα γίνει τίποτα και παράλληλα το 
φακελάκι θα πάει σύννεφο. Αυτή είναι η πραγματικότητα η ΄΄αδήλωτη εργασία΄΄. Αν σε 
μια περίοδο 2-3 ετών περιορίσουμε δραστικά το φαινόμενο της αδήλωτης εργασίας, τότε 
θα προκύψει ως προϊόν η μείωση της εισφοροδιαφυγής. Αυτό το θέμα πρέπει να το 
συζητήσουμε. 
  
ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
Θα το συμπεριλάβουμε στο κλείσιμο μας. 
 
 
 
 
ΤΣΑΛΙΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
Θα πρέπει να χαιρετήσω  τον τρόπο με τον οποίο ξεκινάτε αυτή την προσπάθεια. Μια 
κουβέντα θα πω σαν συμβουλή.  Στόχος-φάρος που θα μας οδηγεί θα είναι ο τίτλος που 
πρέπει να μπει σε όλα αυτά: μη απαξίωση του συστήματος. Έχουμε υποχρέωση και  στις 
προηγούμενες και στις παρούσες αλλά και προς τις επόμενες γενεές. Ας είναι αυτός ο 
φάρος, η μη απαξίωση του συστήματος.  
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ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
Κύριε Πρόεδρε έχετε το λόγο. 
 
ΡΩΜΑΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
 Κύριε Υπουργέ, ευχαριστούμε και εμείς για την πρόσκληση,  θεωρούμε και εμείς ότι το 
ασφαλιστικό είναι θέμα ουσίας και όχι αντικείμενο διαφωνίας. Επ΄ ουδενί , δεν θα πρέπει 
να είναι θέμα αντιπαράθεσης μεταξύ διαφορετικών σχολών, θεωριών ή προσεγγίσεων. 
Περιμένουμε από αυτή την Επιτροπή τη λύση ή την εναλλακτική λύση, όπως έχετε πει, 
το συντομότερο. Συμφωνούμε στα  5 κεφάλαια, που αναφέρατε .Τα βασικά ζητούμενα τα 
καλύψατε όλα  και επίσης και στο  περίγραμμα της προτεινόμενης λύσης.  
Νομίζω ότι η συζήτηση ξεκίνησε επί της ουσίας, από την πρόσκληση σας για διάλογο 
στις 26/11 στο Υπουργείο και ο διάλογος συνεχίζεται σήμερα με αυτή την κοινή  
συνεδρίαση. Αυτό που ζητάμε από τους ειδικούς είναι να μπορέσουν να μετατρέψουν 
την ελληνική ασφάλιση εκτός από υποχρεωτική και ελκυστική για όλους, και για τον 
εργοδότη και τον εργαζόμενο. 
 
ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   
Θα μιλήσω σε επιγραμματικό επίπεδο γιατί σήμερα έχουμε τον ορισμό του πλαισίου , τη 
σύσταση της Επιτροπής και το ξεκίνημα της δουλειάς.  Εκφράζω την αισιοδοξία μου ότι 
θα σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων. Το ασφαλιστικό είναι το μείζον θέμα των 
επόμενων γενεών. Τώρα είναι προφανώς θέμα αυτής της γενιάς γιατί αφορά κατ΄ αρχήν 
τις δικές της συντάξεις και όχι μόνον των παιδιών της και γιατί κατάλαβε ότι αυτή 
ευθύνεται και αυτή θα πρέπει να βρει και τις λύσεις για τις μελλοντικές γενιές. Εύχομαι  
επιτυχία στη Επιτροπή και στους Επιστήμονες, γιατί έχετε μεγάλη ευθύνη. Το πλαίσιο, οι 
ενότητες και οι άξονες που θέσατε  κ. Υπουργέ, είναι αποδεκτοί. Η έμφαση πρέπει να 
είναι στην αντίληψη που δημιουργείται, στην συναίνεση, αλλά κυρίως στην 
αποτελεσματικότητα, στην εξεύρεση λύσεων και στην εφαρμογή τους. Αυτό είναι το 
μεγάλο ζητούμενο από εδώ κα πέρα. Ένα θέμα που δείχνει αυτή την έμφαση στην 
αποτελεσματικότητα, και θα συμφωνήσω με τον  κο Ασημακόπουλο, είναι το θέμα της 
μηχανοργάνωσης. Δεν είναι ούτε θέμα διαλόγου ούτε θέμα συζήτησης. Είναι θέμα 
managerial. Υπάρχουν συστήματα και πολύ δουλειά που έχει γίνει. Πολλά χρόνια 
συζήτησης για αυτό και πολλά λεφτά που έχουν πληρωθεί στις επιχειρήσεις. Αυτό 
λέγαμε. Κάντε το μέχρι τότε. Είναι τέτοιου είδους θέμα. Είναι θέμα εφαρμογής.  
 
ΥΠΟΥΡΓΟΣ  
Επιτρέψτε μου να κάνω λόγο στον Πρόεδρο και στα μέλη της Επιτροπής. Οι τέσσερις 
φορείς έχουν μιλήσει. Αρχικά είχε προταθεί τα μέλη να είναι 9, αλλά οι εργοδοτικοί 
φορείς δεν δέχτηκαν να εκπροσωπούνται από  κοινού. Έτσι αυξήθηκαν κατά ένα τα μέλη 
και η Πολιτεία όρισε ένα μέλος ακόμα. Δεν τίθεται θέμα ψηφοφοριών ούτε πλειοψηφιών 
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και μειοψηφιών , γιατί μιλάμε για διάλογο με προϋποθέσεις μόνο την εμπιστοσύνη, την 
επάρκεια  και την αποτελεσματικότητα.  
Ο  κος Άγγελος Στεργίου, ο οποίος είναι ο Πρόεδρος της Επιτροπής και για τον οποίο 
υπήρξε καθολική συμφωνία στη συζήτηση για το ποιος θα μπορούσε να προεδρεύσει.  
Είναι ένας Πρόεδρος καθ΄ υπόδειξη όλων, χωρίς επιφύλαξη από οποιονδήποτε. 
Ο κος Θεόδωρος Σακελλαρόπουλος, συνάδελφός μου, πρόταση της Πολιτείας, 
καθηγητής του Παντείου Πανεπιστημίου, έχει τη δική του πορεία στα πολιτικά, 
επιστημονικά και κοινωνικά δρώμενα του τόπου. Η σχετικότητα του και οι δουλειές του 
έχουν καταδείξει το ρόλο του στο χώρο της επιστήμης και της κοινωνικά ευαίσθητης 
συμπεριφοράς.  
Η κα Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου, νομικός, επίκουρη καθηγήτρια ασφαλιστικού Δικαίου 
του Πανεπιστημίου Αθηνών,  μια νομικός για την οποία πάρα πολλοί μιλούν με πολύ 
καλά λόγια. Την γνώρισα σήμερα πρώτη φορά αλλά το όνομα της το γνωρίζω.  
Ο κος Παναγιώτης Τσακλόγλου, καθηγητής Α.Σ.Ο.Ε.Ε. στα οικονομικά.  
Έγινε προσπάθεια να εντάξουμε στο διάλογο εκτός από τη νομική συνιστώσα, την 
κοινωνική συνιστώσα και την οικονομική συνιστώσα. Η δική μου σκέψη είναι ότι πρέπει 
να υπάρχει οικονομική συμβολή και ίσως σε κάποιο επίπεδο και  η μαθηματική σκέψη. 
Δεν βγαίνει πέρα αυτή η δουλειά χωρίς αυτού του είδους τη συμβολή. Δεν ξέρω αν εσείς 
το καλύπτεται. 
 
ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
Οι αναλογιστές το καλύπτουν 
  
ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
Ο κος Δημήτρης Κυριάκης, στέλεχος της Δημόσιας Διοίκησης, Αναλογιστής και Γενικός 
Δ/ντης του Ο.Α.Ε.Ε., και παράλληλα έχει τεράστια εμπειρία στη Δημόσια Διοίκηση. Τον 
εισηγούνται στελέχη του Υπουργείου και ο κ. Υφυπουργός, στελέχη του 
συνδικαλιστικού χώρου και όλοι συμφωνούν ότι  δεν λέει τη δική του αλήθεια , αλλά 
προσπαθεί να πλησιάσει την αλήθεια των αριθμών. 
Ο κος Δημήτρης Μπούρλος, Δικηγόρος , Ειδικός στα Ασφαλιστικά, ο οποίος ορίστηκε 
από την Ε.Σ.Ε.Ε ως μέλος αυτής της Επιτροπής. Είχε θητεία στο Υπουργείο Εργασίας 
και Κοινωνικής Ασφάλισης με την προηγούμενη Κυβέρνηση. Ήταν Πρόεδρος στην 
Επιτροπή για την Διαδοχική Ασφάλιση και παραμένει. Στην Επιτροπή αυτή συμμετέχω 
και εγώ και ο κ. Κουτρουμάνης και έτσι γνωρίζω την εξειδίκευση του και τις πολλές 
γνώσεις του. 
Ο κος Σάββας Ρομπόλης, καθηγητής, από τον οποίο περιμένουμε τα τελευταία στοιχεία 
από τη μελέτη που έχει εκπονήσει το ΙΝΕ. Είναι γνωστός στο Πανελλήνιο από τη δράση 
του στο χώρο των θεμάτων που αφορούν γενικότερα την εργασία, τα κοινωνικά της 
θέματα αλλά και ειδικότερα το ασφαλιστικό .Υποδείχθηκε από την ΓΣΕΕ. Ο  κος 
Δασκαλόπουλος, ο Πρόεδρος του ΣΕΒ,  μάλιστα, τον σκέφτηκε  για Πρόεδρο της 
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Επιτροπής μας , αλλά ο ίδιος δεν το επιθυμούσε. Η κίνηση του κ. Δασκαλόπουλου , που 
έγινε γραπτώς, δείχνει την διάθεση για κοινούς στόχους . Επιτέλους μετά από 9 χρόνια 
άγονης αντιπαράθεσης. Για ένα θέμα   που καίει. Για ένα θέμα  που δεν τίθεται μόνο ως  
θέμα αλληλεγγύης γενεών, αλλά τίθεται και ως θέμα αυτοπροστασίας της παρούσας 
γενιάς . Το 2015-2016 ποιος είναι σίγουρος ότι η τότε Κυβέρνηση και ο τότε Υπουργός 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων , θα μπορέσει να δώσει 14 συντάξεις; Ποιος είναι σίγουρος ότι 
όλα θα πάνε καλά και θα συζητάμε μόνο για  αλληλεγγύη των γενεών και δεν θα 
συζητάμε για ζήτημα αλληλοπροστασίας για τις γενιές που είναι τώρα στο χώρο 
εργασίας ή τους συνταξιούχους; Ποιος είναι σίγουρος ότι οι αριθμοί της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής είναι αναληθείς και δεν θα χρειαστεί το 24 % του ΑΕΠ για να πληρώνουμε 
συντάξεις; Κανείς δεν είναι βέβαιος. Όλοι είμαστε ανήσυχοι για το αντίθετο.  
 
ΡΟΜΠΟΛΗΣ  ΣΑΒΒΑΣ 
Στο Παρίσι συνεδριάζει ένα Συμβούλιο παρά τω Προέδρω Της Δημοκρατίας , με μέλη 
Συνδικάτα, ερευνητές και Κοινοβουλευτικούς, που εργάζεται για τις συντάξεις. Στόχος 
του είναι μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου να καταθέσουν τα στατιστικά δεδομένα του 
προβλήματος. Δηλαδή 2010-2015 και 2010-2050 μέχρι 31/12/2009. Υπάρχει 
παράλληλος προβληματισμός και παράλληλη κίνηση. 
 
ΥΠΟΥΡΓΟΣ  
Υπογραμμίζω με πολύ θετικό τρόπο, τη δυνατότητα σύγκλισης στα πρόσωπα. 
Να προχωρήσω στον κο Γεώργιο Ρωμανιά, ο οποίος είναι ορισμένο μέλος από τη ΓΣΕΕ  
στην Επιτροπή για τη διαδοχική Ασφάλιση, όπου δουλεύουμε μαζί. Παρακολουθώ το 
δημόσιο λόγο του και θέλω να δω τα συμπεράσματα του, από το  Παρατηρητήριο για την 
Εργασία, του οποίου και ηγείται. 
Ο κος Βασίλης Μαργιός Ξαφέλης, είναι ένας επιστήμονας που έχει σχέση με το 
αντικείμενο της αναλογιστικής, τον οποίο υπέδειξε ο κος Ασημακόπουλος και η 
ΓΣΕΒΕΕ . 
Κ. Μαργιέ, έχουμε στο Υπουργείο μια Αναλογιστική Αρχή που κακώς παραμελήθηκε. 
Την υποδεχθήκαμε με τον κ. Κουτρουμάνη με 5 μέλη Διοίκησης, εκ των οποίων το ένα 
μέλος αδρανές, και  3 άτομα προσωπικό. Ένα σχήμα σύμβολο της απαξίωσης αυτής της 
δουλειάς. Εμείς την χρειαζόμαστε αυτήν την αρχή. Το εποπτεύον Υπουργείο της 
Κοινωνικής Ασφάλισης πρέπει να έχει  αναλογιστικά στοιχεία και επάρκεια στον έλεγχο  
νομιμότητας.  Για να κάνει εποπτεία και έλεγχο πρέπει να έχει αναλογιστικά στοιχεία. Αν 
δεν τα έχει αυτά τι δουλειά μπορεί να κάνει; Θέλουμε να βοηθήσουμε την Αναλογιστική 
Αρχή να σταθεί στο ύψος της και να συνδράμει το έργο μας. Αν αυτή η δουλειά έρθει 
στο τραπέζι μας απαλλάσσει από το να ψάξουμε. Κύριε Μαργιέ, κε Κυριάκη, αυτή η 
αναλογιστική αρχή είναι στη διάθεσή σας, με τις όποιες κακώς παραμελημένες δυνάμεις 
έχει σήμερα. 
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ΜΑΡΓΙΟΣ  ΞΑΦΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
Στην καταγραφή που λέτε για την ενδεχόμενη εκπόνηση νέας αναλογιστικής μελέτης 
μέχρι τέλος Απριλίου , είναι πολύ δύσκολο να γίνει νέα αναλογιστική μελέτη. 
 
ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
Ωραία, θα έχουμε την δική σας. Κύριε Μαργιέ, έχουμε τα πορίσματα του ILO; 
 
ΡΟΜΠΟΛΗΣ  ΣΑΒΒΑΣ 
Διαφωνούμε επί της μεθοδολογίας της Επιτροπής.  
 
ΥΠΟΥΡΓΟΣ   
Υπάρχει ανάγκη να συμφωνήσουμε στο τραπέζι και όχι στα κανάλια. 
  
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
Θέλουμε την εξής καινοτομία: Διάλογο δημόσιο, και σε καθημερινή βάση τα πρακτικά 
μετά το τέλος, να ανεβαίνουν στο διαδίκτυο.  
 
ΥΠΟΥΡΓΟΣ   
Οι δημοσιογράφοι θα είναι παρόντες, τα πρακτικά θα αναρτώνται στο διαδίκτυο, οι 
εισηγήσεις οι δικές μου και του κ. Κουτρουμάνη θα είναι γραπτές και θα κατατίθενται. 
Ήδη από την προηγούμενη συνεδρίαση υπάρχουν πρακτικά, τα οποία θα σας δοθούν για 
να διορθωθούν και στη συνέχεια θα αναρτηθούν στο διαδίκτυο. Οι όροι δημοσιότητας θα 
τηρούνται κατά γράμμα. Ωστόσο η παραδοχή μιας  αναλογιστικής μελέτης δεν είναι  
θέμα του κ. Κουτρουμάνη και δικό μου. Εμείς μόνο θα την αποδεχτούμε. Εσείς την 
αποδέχεσθε; Όχι με πολιτικούς αλλά με επιστημονικούς όρους. Αυτή την παραδοχή των 
αριθμών της αναλογιστικής μελέτης καλείστε να την κάνετε. Κ. Παναγόπουλε, ο κ. 
Κουτρουμάνης και εγώ θα είμαστε παρόντες σε κάθε συνεδρίαση. Αν όχι και οι δυο μαζί, 
τουλάχιστον ο ένας. Μπορείτε να παρίστασθε όλο το Προεδρείο ή να στέλνετε 
εκπρόσωπο. Είναι στη δική σας διακριτική ευχέρεια. 
Ο κος Θανάσης Λοπατατζίδης, είναι ειδικός στα θέματα της Οικονομίας της Υγείας, έχει 
συνεργαστεί και με το σχετικό τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών και γνωρίζει το 
ασφαλιστικό σύστημα της χώρας από κοντά . Έχει συμμετοχές σε πάρα πολλές σχετικές 
έρευνες . 
Ο κος Χαρίτων Κυριαζής, υπεδείχθη από το Σ.Ε.Β. Τον γνωρίζουμε από την πρώτη 
συνάντηση γνωριμίας που κάναμε στο Υπουργείο. Γνωρίζει πολλά για τα θέματα που 
σχετίζονται με την ασφάλιση. Ελπίζουμε στην δική σας συνδρομή και βοήθεια. 
Θα συνεργαστούμε όσο μπορούμε καλύτερα με όλα τα μέλη της Επιτροπής για να 
έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα.  
Κλείνοντας δίνω το λόγο στον κο Στεργίου, καθηγητή του Αριστοτέλειου 
Πανεπιστημίου, τον Πρόεδρο της Επιτροπής. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
Η τιμή είναι μεγάλη αλλά δεν ξέρω αν θα πρέπει να χαρώ. Γιατί επιτροπές υπήρξαν στο 
παρελθόν αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Γιατί θα πετύχουμε εμείς;    
Νομίζω ότι η πιο μεγάλη ώρα, η ώρα της μη περαιτέρω αναβολής, για την επίλυση του 
συνταξιοδοτικού(ασφαλιστικού) ζητήματος, έχει φτάσει. Κι αυτό γιατί η αντίστροφη 
μέτρηση της κατάρρευσης του συστήματος, αν συνεχίσει ως έχει, έχει ξεκινήσει. 
Το συνταξιοδοτικό πρόβλημα δεν προέκυψε τώρα. Απλώς οξύνθηκε, αποκτώντας, 
δεδομένης της οικονομικής κρίσης, ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Αυτό που διαφοροποιεί  
την τωρινή συγκυρία από τις παλαιότερες , είναι ότι  δεν υπάρχει πλέον πίστωση χρόνου. 
Πρέπει να αποφασίσουμε εδώ και τώρα ως κοινωνία τι επιθυμούμε, με τι κόστος και 
ποιος θα το πληρώσει. 
Είναι εύκολο να εθελοτυφλούμε και να απωθούμε την οποιαδήποτε λύση, είναι δύσκολο 
όμως να ανοίξουμε ένα δημόσιο διάλογο για το μέλλον των συντάξεων. Η κοινωνική 
δυναμική βέβαια απορρίπτει προσπάθειες που θίγουν κεκτημένα δικαιώματα. Η 
απόρριψη δεν είναι αδικαιολόγητη, αφού πάνω σε υπάρχουσες ρυθμίσεις έχουν 
καλλιεργηθεί προσδοκίες, έχουν στηριχθεί επιλογές ζωής, έχουν γίνει επαγγελματικές 
επιλογές. Πρέπει  όμως να συζητήσουμε σοβαρά. 
Το πρόβλημα της κοινωνικής ασφάλισης δεν είναι μόνο πρόβλημα ελλειμμάτων. Η 
τρέχουσα προβληματική περιορίζεται μόνο στη δημοσιονομική διάσταση του ζητήματος. 
Αυτό είναι η μια πλευρά. Εξίσου σημαντική είναι η αντιμετώπιση της άλλης πλευράς, 
της φτώχειας των ηλικιωμένων. Έχουμε ένα σύστημα που συντηρεί όχι νησίδες αλλά 
νήσους φτώχειας. Η έλλειψη προγραμματισμού, οι ανορθολογικές και αποσπασματικές 
ρυθμίσεις δημιουργούν μια απαράδεκτη και άκρως επικίνδυνη κατάσταση.  
Για την επίλυση του ζητήματος, δεν μπορούμε να δώσουμε προβάδισμα του οικονομικού  
έναντι του κοινωνικού. Έτσι, δεν θα κρίνουμε μόνο κάτω από την οπτική οικονομικής 
σκοπιμότητας. Γι΄ αυτό και το οποιοδήποτε πόρισμα μας δεν θα   ονομαστεί ΄΄ οικονομία 
και συντάξεις΄΄. Θα προσπαθήσουμε να διασφαλίσουμε τη βιωσιμότητα, χωρίς 
υποβάθμιση της κοινωνικά αποδεκτής προστασίας. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε ένα 
σύστημα που με βάση τις εθνικές ιδιαιτερότητες θα πραγματώνει έναν εύστοχο 
συγκερασμό αλληλεγγύης και ανταποδοτικότητας. Αν περιέκλεια το όλο εγχείρημα σ’ 
ένα σύνθημα, θα μιλούσα για μια ΄΄Δίκαιη μεταρρύθμιση, μαζί με την κοινωνία΄΄.  
Η μεταρρύθμιση συνταξιοδοτικών συστημάτων δεν είναι απλή υπόθεση. Έχει 
αναπτυχθεί ένας ολόκληρος επιστημονικός κλάδος. Σε πολλές χώρες αναζητήθηκε η 
συναίνεση. Οι Ιταλοί οργάνωσαν δημοψήφισμα, οι Ισπανοί κατέληξαν σε μια συμφωνία 
αρχών, στη Σουηδία κατέστη δυνατή η μεταρρύθμιση γιατί υπήρξε μια συμφωνία των 
πολιτικών δυνάμεων. 
Πριν απ΄ όλα θα πρέπει να συμφωνήσουμε για τα δεδομένα του προβλήματος, για τους 
όρους της συζήτησης, ώστε ο καθένας με βάση τις αξίες και τις πολιτικές του απόψεις, 
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να μπορεί να εκφράσει την άποψή του, συμμετέχοντας στο διάλογο. Σε  μια δημοκρατική 
κοινωνία θα πρέπει να είναι δυνατή η νηφάλια διατύπωση όλων των δυνατών επιλογών. 
Βέβαια δεν μπορούμε στο σύντομο χρόνο ζωής της Επιτροπής να καταλήξουμε σ΄ ένα 
ολοκληρωμένο σχέδιο. Αυτό που μπορούμε, είναι να διαγράψουμε ένα συνεκτικό όλο 
και να επανα-οριοθετήσουμε τις αρχές της  αλληλεγγύης και της ανταποδοτικότητας που 
οφείλουν να διέπουν το συνταξιοδοτικό σύστημα. Άλλωστε, ο σύγχρονος όρος δεν είναι 
η μεταρρύθμιση, αλλά η πλοήγηση των ασφαλιστικών συστημάτων. Κι αυτό γιατί έχουν 
ανάγκη συνεχούς επιτήρησης και προσαρμογής. 
Όλοι εδώ είμαστε άνθρωποι της κοινωνικής ασφάλισης κα είμαστε οι τελευταίοι που θα 
επιθυμούσαμε τη διάλυση της. Ελπίζω στη  συνεργασία όλων και ελπίζω το Πόρισμα μας 
να μην καταλήξει στα αζήτητα στο βάθος του υπουργικού γραφείου.  
Εύχομαι στον κ. Υπουργό και στον κ. Υφυπουργού να συνδέσουν το όνομα τους με ένα 
κερδισμένο στοίχημα.  
 
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ  
Να σας καλωσορίσω και να σας ευχαριστήσω για τη συμμετοχή σας σε αυτή την 
κοινωνική διαβούλευση. Είναι γνωστό ότι τα ασφαλιστικά συστήματα και το κοινωνικό 
κράτος στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο, θεμελιώθηκε σε μια άλλη 
περίοδο που είχε άλλα χαρακτηριστικά. Σήμερα τα χαρακτηριστικά αυτά έχουν αλλάξει, 
οι συνθήκες έχουν αλλάξει και μόνο εξαιτίας αυτού του λόγου πρέπει να  συζητήσουμε  
ένα μεγάλο θέμα που είναι το κοινωνικό κράτος,  το ασφαλιστικό σύστημα, που αποτελεί 
έναν από τους βασικούς πυλώνες του κοινωνικού κράτους. Θα είναι σημαντικό να 
αναλύσουμε αυτές τις νέες συνθήκες και να έχουμε για πρώτη φορά, αν τα καταφέρουμε,  
μια βάση δεδομένων κοινά αποδεκτή, για να συζητήσουμε πάνω σε αυτή τη βάση, τις 
επιλογές μας για το ασφαλιστικό για την  επόμενη μέρα. Αυτό, όσο και αν φαίνεται 
αυτονόητο ή όσο και αν είναι προαπαιτούμενο για έναν διάλογο, δεν καταφέραμε ποτέ 
να το έχουμε σ΄ αυτή  τη χώρα, για να κάνουμε τα επόμενα βήματα. 
Πρέπει να συμφωνήσουμε σε αυτό το δεδομένο. Δεν είναι μόνο η αναλογιστική μελέτη 
που είναι αναγκαίο εργαλείο. Είναι και όσα κατά καιρούς έχουμε υποστηρίξει, με 
διαφορετικό τρόπο, για τα μεγέθη που αφορούν το ασφαλιστικό μας σύστημα.  
Είναι σαφές ότι το ασφαλιστικό σύστημα δεν λειτουργεί απομονωμένο, χωρίς 
επηρεασμούς από άλλα ζητήματα που αφορούν την οικονομία και την κοινωνία δηλαδή 
το φορολογικό σύστημα και η αναδιανομή, το παραγωγικό μοντέλο και το αναπτυξιακό 
μοντέλο που ακολουθείται σε κάθε χώρα, το αν δημιουργούνται ή όχι νέες θέσεις 
εργασίας. Όλα αυτά είναι σημαντικά ζητήματα που σχετίζονται με το ασφαλιστικό. Γι΄ 
αυτό στην εισήγηση ειπώθηκε ότι είναι ανοιχτό το θέμα της συζήτησης και στα πλαίσια 
του φορολογικού και στα πλαίσια της αναμόρφωσης του ΕΣΥ, για να δούμε που 
συνδεόμαστε και να έχουμε επιλογές αποτελεσματικές για τη βιωσιμότητα του 
συστήματος. 
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Η συζήτηση δεν γίνεται ερήμην της νέας γενιάς, γίνεται και για την νέα γενιά. Ζητήσαμε 
εκπρόσωπο και από την νεολαία της χώρας, αλλά δεν τα καταφέραμε. Αν βρούμε έναν 
τρόπο για να υπάρξει εκπροσώπηση της νεολαίας θα το κάνουμε. Δεν μιλάμε για 
εκπρόσωπο από έναν κλάδο. Υποτίθεται ότι η ΕΣΕΕ εκπροσωπεί και τους νέους 
επαγγελματίες όπως και η ΓΣΕΕ εκπροσωπεί και τους νέους εργαζομένους. Απλά θα 
μπορούσαμε  να έχουμε μια έκφραση της νεολαίας, μια παρουσία, εδώ. 
Πάντως δεν γίνεται η συζήτηση μόνο για τις σημερινές γενιές. Γίνετε και για τις 
επόμενες.  Γι΄ αυτό μιλάμε για το κεφάλαιο αλληλεγγύης, γι΄ αυτό μιλάμε και για τα 
μέτρα που πρέπει να πάρουμε για να διασφαλίσουμε τις επόμενες γενιές. 
 Ένα άλλο σημείο που θα ήθελα να τονίσω, το ανέφερε και ο Πρόεδρος της ΓΣΕΕ, είναι 
ότι  τα μέτρα, οι πολιτικές, οι επιλογές μας, η προσπάθεια για μεταρρύθμιση του 
ασφαλιστικού συστήματος, δεν μπορούν να ολοκληρωθούν ούτε σε ένα ούτε σε δυο 
χρόνια. Είναι σχεδιασμός για μια δεκαετία τουλάχιστον. Για να ξεκινήσουμε με τα πρώτα 
βήματα και να συνεχίσουμε με τα επόμενα. Έτσι ώστε τη δεκαετία 2010-2020 να έχουμε 
κάνει τις τομές που χρειάζεται το σύστημα.  
Τέθηκε το ερώτημα γιατί βάζουμε στο τραπέζι τη μηχανογράφηση. Γιατί η 
μηχανογράφηση σε άλλες χώρες είναι κάτι αυτονόητο, αλλά στην Ελλάδα το συζητάμε 
20-30 χρόνια και δεν έχει γίνει πράξη. Δεν έχουμε μηχανογράφηση και βασικές αιτίες  
για αυτή την κατάσταση είναι ότι υπάρχουν αντιδράσεις. Κάποιοι δεν θέλουν να υπάρξει 
διαφάνεια στη λειτουργία των ταμείων. Τα συστήματα που έχουμε βρει σήμερα δεν 
μιλούν την ίδια γλώσσα. Είναι συστήματα που σε κάποια χρόνια θα είναι άχρηστα. Δεν 
θα μπορούν να προσφέρουν τίποτα. Θέλουμε να γίνει αυτή η συζήτηση και να γίνει 
αξιολόγηση για το τι υπάρχει σήμερα. Αν είναι δυνατόν να συμφωνήσουμε να υπάρξει 
ένα κεντρικό μηχανογραφικό σύστημα ή τα συστήματα να ελέγχονται κεντρικά και να 
επικοινωνούν μεταξύ τους.  
Επισημαίνουμε τα βασικά προβλήματα του ασφαλιστικού συστήματος: είναι η αδυναμία 
διασφάλισης αυτών των διατεθέντων πόρων και η αδυναμία αξιοποίησης τους . 
Όταν ανοίγει το ασφαλιστικό στη χώρα μας συνηθίζεται να επικεντρωνόμαστε σε αυτές 
τις τρεις παραμέτρους: τα όρια ηλικίας, η αύξηση των εισφορών και η μείωση των 
συντάξεων. Είπαμε ότι φεύγουμε από αυτόν τον δρόμο και επικεντρωνόμαστε στο 
δύσκολο δρόμο να αντιμετωπίσουμε τις αιτίες του προβλήματος. Είναι εύκολο να 
παρουσιάσεις ότι κάνεις μια αλλαγή, μια μεταρρύθμιση κατεβάζοντας και μερικές 
χιλιάδες στο δρόμο, απλά αυξάνοντας τα όρια ηλικίας κατά 2-3 χρόνια. Αυτή τη συνταγή 
δεν την ακολουθούμε γιατί δεν αποδίδει. 
Δεν περιμένουμε ούτε να ξεκινήσει και ούτε να ολοκληρωθεί ο διάλογος για να κάνουμε 
αυτά που μπορούν να γίνουν στα πλαίσια που έχουμε ξεκινήσει: τον έλεγχο της 
εισφοροδιαφυγής, τον έλεγχο στον κλάδο των ταμείων και των νοσοκομείων, για να 
ελεγχθούν οι δαπάνες στον τομέα της υγείας. 
Έχουμε ξεκινήσει τις συμπράξεις στους χώρους των τεσσάρων μεγάλων ταμείων. 
Χρειαζόμαστε και νέα εργαλεία.  Απαραίτητες είναι οι δομικές αλλαγές για να ελεγχθούν 
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οι δαπάνες στον τομέα της υγείας,  γιατί η εισφοροδιαφυγή δεν είναι ένα πρόβλημα που 
μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με την ενίσχυση των μηχανισμών. Είναι απαραίτητο γιατί 
για να ελεγχθεί η εισφοροδιαφυγή πρέπει να υπάρχουν σταθεροί κανόνες. Εισηγούμαστε 
έναν κανόνα σταθερό που έχει να κάνει με τη ρύθμιση των οφειλών. Μιλάμε για πάγιο 
σύστημα που θα λειτουργεί σταθερά , που θα λειτουργεί με απόλυτη διαφάνεια, σταθερά. 
Για τη αδήλωτη εργασία πρέπει αν είμαστε πολύ πιο αυστηροί. Και θα είμαστε. Δεν θα 
πρέπει να έχουμε καμία ανοχή, στην αδήλωτη, ανασφάλιστη εργασία. Για να ελεγχθεί η 
εισφοροδιαφυγή πρέπει να υπάρξει συμμετοχή των εργαζομένων και των ασφαλισμένων. 
Γι΄ αυτό λέμε ότι προτείνουμε να καθιερωθεί η βασική σύνταξη, όχι με τη μορφή της 
εθνικής σύνταξης που προτείνεται από κάποιους. Βασική σύνταξη ως αφετηρία για τις 
συντάξεις και από εκεί και πέρα  να υπάρχει κίνητρο για τον εργαζόμενο να ασφαλιστεί. 
Σήμερα για πολλούς εργαζόμενους δεν υπάρχει κίνητρο να συνεχίσουν την ασφάλιση 
τους. Μάλλον με όλες αυτές τις στρεβλώσεις που υπάρχουν στο σύστημα, δεν υπάρχει 
λόγος για κάποιον να συνεχίσει την ασφάλιση του, αν συγκεντρώσει τα 4.500 ένσημα και 
πάρει το ΕΚΑΣ, πάρει το κατώτερο όριο. Συνεπώς, αν δεν ξεπεραστεί αυτή η στρέβλωση 
και δεν περιοριστούν τα αντικίνητρα αυτά που υπάρχουν δεν μπορούμε να 
αντιμετωπίσουμε το μεγάλο πρόβλημα της εισφοροδιαφυγής. Ένα ακόμα στοιχείο από 
τις δομικές αλλαγές είναι αυτό που αφορά το λογιστικό διαχωρισμό των προνοιακών από 
τις ασφαλιστικές παροχές. 
Γιατί το κάνουμε αυτό; Τι θα προσφέρει στο σύστημα; Καταρχήν, θα δώσει πλήρη 
εικόνα, διαφάνεια για τις παροχές που υπάρχουν. Σε ένα βαθμό θα δείξει ακριβώς πόση 
είναι η σύνταξη εκείνη που αναλογεί στην ασφάλιση κάποιου και ποιες είναι οι παροχές 
που είναι αποτέλεσμα της προνοιακής συνδρομής του κράτους. 
Γιατί έχει δίκιο να διαμαρτύρεται κάποιος που έχει σήμερα 30 και 40 χρόνια ασφάλιση 
και παίρνει σύνταξη 600 ευρώ αλλά δεν έχει το ίδιο δίκιο κάποιος που θα έπρεπε να 
παίρνει 200 ευρώ και με το ΕΚΑΣ και άλλες παροχές φτάνει τα 720 ευρώ. Δεν θέλουμε 
να περιορίσουμε τις παροχές. Θέλουμε πλήρη διαφάνεια στις παροχές, πλήρη εικόνα. 
Ένα δεύτερο  που θέλουμε είναι ξεκάθαρη υποχρέωση των ταμείων. Πρέπει το δημόσιο 
να αναλάβει το δικό του ρόλο και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο το δικό του, στην 
καταπολέμηση της φτώχειας. Τα ασφαλιστικά ταμεία δεν μπορούν να αναλάβουν το 
βάρος για την καταπολέμηση της φτώχειας στην Ελλάδα, ούτε στην ευρύτερη περιοχή 
των Βαλκανίων. Γι΄ αυτό προτείνω αυτές τις δομικές αλλαγές που θα βοηθήσουν στην 
ενίσχυση της αυτοχρηματοδότησης του συστήματος. Ενδεχομένως αυτά μπορεί να είναι 
λίγα. Ή ενδεχομένως να υπάρχουν άλλες προσεγγίσεις. Γι’ αυτό είμαστε εδώ. Για να 
συζητήσουμε σε ένα διάλογο που θα οδηγήσει σε σωστές επιλογές .          
 
ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
Εμείς έχουμε ολοκληρώσει. Οι συνεδριάσεις θα γίνονται στην Σταδίου γιατί εκεί είναι η 
Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Ασφάλισης και θα υπάρχει όλη η υποδομή. Όποιος θέλει 
αποχωρεί.  
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Ακολούθησε αποχώρηση των Κοινωνικών εταίρων και η συζήτηση συνεχίστηκε με τους 
υπόλοιπους. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
Κ. Ρωμανιά έχετε το λόγο. 
 
ΡΩΜΑΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Θέλω να πω το εξής : Έχει σημασία ασφαλώς ποιο είναι το ύψος των εκταμιεύσεων του 
κρατικού προϋπολογισμού. Αυτά τα 18, 5 δις ασφαλώς και έχουν σημασία γιατί είναι 
σημαντικό μέγεθος . Εξίσου σημαντική όμως είναι και η σύνθεση αυτών των ποσών, 
δηλαδή το 18,5 δις μπορεί να εμπεριέχει τρία στοιχεία: το πρώτο στοιχείο είναι το 
προνοιακό κομμάτι, το δεύτερο στοιχείο είναι η συμμετοχή του κράτους στα πλαίσια της 
τριμερούς χρηματοδότησης και το τρίτο στοιχείο η υλοποίηση της συνταγματικής 
διάταξης ότι το κράτος εγγυάται τις παροχές. Σε ένα σύστημα που λειτουργεί σωστά, το 
τελευταίο  κομμάτι μπορεί να είναι μηδέν και αυτό πρέπει να επιδιώκουμε. Από την άλλη 
όμως πρέπει να ξεκαθαριστεί ποιο είναι το προνοιακό κομμάτι, σωστά αναφέρετε στην 
εισήγηση ότι δεν είναι εύκολο , αλλά θα έλεγα ΕΚΑΣ, θα έλεγα ακόμα και τα κατώτατα 
όρια. Βεβαίως αυτό που αποκαλείται  σύνταξη υπερηλίκων. Όλα αυτά δεν μπορούν να  
χρεώνουν το ύψος των παρεχόμενων συντάξεων. Διότι με αυτό το φουσκωμένο κονδύλι , 
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας έχει βάλει στο 24,1 %. Ήτανε 24,8 % και έγινε 24,1%. Άρα  
η επιδίωξη θα είναι να φύγει το προνοιακό κομμάτι. Το ύψος της τριμερούς 
χρηματοδότησης της  συμμετοχής  του κράτους, που δεν είναι ελληνική εφεύρεση, αυτό 
επιβάλλεται από τη Διεθνή σύμβαση εργασίας 102 και έχει επικυρωθεί με το ν.3251/55. 
Άρα το κομμάτι αυτό θα παραμείνει αναγκαστικά μέσα στα πλαίσια που ορίζει εκάστοτε 
ο Νόμος. Το τελευταίο κομμάτι θα πρέπει να επιδιωχθεί να ελαχιστοποιηθεί. Δηλαδή  να 
μην  υπερβαίνουν οι υποχρεώσεις του κράτους , να μην έχουμε ανάγκη να υλοποιήσουμε 
τη συνταγματική ρύθμιση που υπάρχει. Αυτό σημαίνει ότι το κράτος θα  πρέπει, πρώτον 
τις προνοιακές παροχές να τις δίνει με δική του χρέωση, να μην ανακατεύεται με τον  
λογαριασμό  συντάξεων και δεύτερον να είναι συνεπές στην εξόφληση της συμμετοχής 
του στα πλαίσια της τριμερούς χρηματοδότησης. Αν αυτή η ανωμαλία η οποία υπάρχει 
μέχρι τώρα, αποκατασταθεί, δεν θα χρειαστεί πλέον στο  μέλλον να έρχεται το κράτος 
και να δίνει  παραπάνω από όσα πρέπει.  
Πρέπει να πω στον κ. Υπουργό ότι σήμερα, εδώ και 4-5 χρόνια, δεν έχει υλοποιηθεί το 
άρθρο 35 του ν.2084/92. Το Κράτος στον κλάδο ασθένειας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ , οφείλει να 
δίνει ποσοστό 3,8% επί της μισθοδοσίας των προσλαμβανομένων  μετά την 01.01.93. 
Έχει συγκεντρωθεί ένα σοβαρό κονδύλι , εγώ εκτιμώ ότι ξεπερνά τα 4 δις , η εκτίμηση 
εύκολα μπορεί να εξακριβωθεί. Από εκεί και πέρα είναι ανοικτό. Για πρώτη φορά ο 
κρατικός  προϋπολογισμός του 2010 προβλέπει, κατά την άποψη μου λιγότερο από το 
κανονικό, αλλά πάντως προβλέπει κάποιο ποσό. Και μιλάμε για νομοθετημένη 
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υποχρέωση του κράτους. Ούτε καν οι διοικήσεις του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, αυτή τη νομοθετημένη 
υποχρέωση του Κράτους δεν την ανέφεραν στους προϋπολογισμούς τους. Στον 
αντίστοιχο κωδικό έγραφαν μηδέν. Για να μπορεί ο Υπουργός Οικονομικών να λέει, και 
το είπε, όχι ο τωρινός αλλά οι προηγούμενοι, ΄΄ μα δεν έχουμε αξίωση από το ΙΚΑ. Στον 
προϋπολογισμό τους λένε μηδέν. ΄΄ Επομένως αν αυτές οι ανωμαλίες  κατορθωθεί να  
υπερκεραστούν, από εκεί και πέρα θα δείτε ότι το τρίτο κονδύλι , το οποίο καταχρεώνει  
το κράτος  και το οποίο το λέμε ΄΄ εκτάκτως ΄΄, είναι ένα κονδύλι το οποίο  μπορεί  να 
μηδενιστεί.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
Μην μπαίνουμε στην ουσία. Νομίζω ότι προτρέχουμε λίγο. 
 
ΡΩΜΑΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Θα μου επιτρέψεις να πω το εξής γιατί έγινε μια αναφορά. Θέλω να ξεκαθαριστεί και να 
πω ότι αυτά τα ζητήματα λύνονται. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
Πρέπει να βρούμε έναν κοινό βηματισμό. Το πρώτο θέμα είναι να δούμε τα θέματα της 
ατζέντας που μας έδωσε το Υπουργείο. Αν θα είναι αυτά ή  πρέπει να προστεθούν και 
άλλα. 
 
ΥΠΟΥΡΓΟΣ  
Θα πρέπει να προσθέσετε. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
Το δεύτερο είναι να δούμε πως θα δουλεύουμε . Ως προς το πως θα δουλεύουμε δε θέλω 
να αναλωθούμε σε πολλές προφορικές συζητήσεις. Να κάνουμε λίγες και ουσιαστικές 
συναντήσεις , περίπου σαν ημερίδα. Θα διαρκούν περισσότερο αλλά θα εξαντλούνται 
πλήρως τα θέματα. Κάθε 10 ή 15 ημέρες. Κάθε φορά θα υπάρχει μια θεματική. Θα 
έχουμε 1 ή 2 εισηγήσεις κάθε φορά. Οι αντιπροτάσεις να γίνονται και αυτές γραπτώς. Να 
υπάρχουν όλα γραπτά. Να μην φτάσουμε τέλος Απριλίου και δεν έχουμε τίποτα γραπτό. 
Θέλω την άποψη σας για την ατζέντα, πριν μπούμε στο άλλο θέμα που είναι οι  
αναλογιστικές μελέτες. Ο χρόνος είναι πολύ σύντομος. Σε 4 μήνες δεν γίνεται 
αναλογιστική μελέτη. Κύριε Κυριάκη και κύριε Μαργιέ, μπορούμε να πάρουμε τις 
υπάρχουσες και να τις αξιολογήσουμε; Να αξιολογήσουμε ότι υπάρχει στη διάθεσή μας 
από μελέτες .  
Για το θέμα της  διαφάνειας, να υπάρχει σελίδα στο διαδίκτυο, το κόστος είναι μικρό,  
όπου θα υπάρχουν όλες οι αναλογιστικές μελέτες. Όχι στην ιστοσελίδα του Υπουργείου, 
γιατί είναι θέμα ηθικό να μην ταυτιστούμε με τις απόψεις του Υπουργείου, αλλά σε 
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ανεξάρτητη σελίδα. Όλες οι παρεμβάσεις, όλες οι μελέτες, όλα να υπάρχουν στο 
διαδίκτυο. Δε θα χρειάζεται να έρχονται οι δημοσιογράφοι.  
Θέλω να ακούσω τη γνώμη σας για τον τρόπο που θα δουλεύουμε. 
 
ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΧΑΡΙΤΩΝ 
Πιστεύω ότι στην πρώτη μας συνάντηση που θα κάνουμε, όχι σήμερα δηλαδή, θα πρέπει 
να καταλήξουμε σε έναν οδικό χάρτη εργασιών. Το πρόβλημα είναι ότι πολλά από τα 
θέματα συμπλέκονται μεταξύ τους. Και αυτό το μπλέξιμο, το οποίο είναι  μια από τις 
αιτίες για τις οποίες οι προηγούμενοι διάλογοι απέτυχαν, να βρούμε έναν τρόπο να το 
διευθετήσουμε. Είτε με μερικότερες εργασίες σε υποομάδες, είτε σε συνεργασία με το 
Υπουργείο, για να τεθούν έξω κάποια πράγματα.    
Η αρχική μου τοποθέτηση είναι να υπάρχει ένας κορμός, ο οποίος δόθηκε από το 
Υπουργείο σήμερα. Θεωρούμε εμείς και συμφωνούν απ΄ ότι άκουσα και οι άλλες 
πλευρές, ότι είναι κατ΄ αρχήν ικανοποιητικός και αυτό αυξάνει τις πιθανότητες επιτυχίας 
του εγχειρήματος της συζήτησης μας. Θα έλεγα να μπούμε στον πειρασμό να μην 
προσθέσουμε πολλά άλλα θέματα, γιατί έχουμε τον κίνδυνο να πελαγοδρομήσουμε. Να 
συγκεντρωθούμε σε αυτά και σε άλλα 1-2 που μπορεί να προκύψουν και είναι 
απαραίτητο να συζητηθούν.   
Για το θέμα των διαχειριστικών ζητημάτων, που ήδη το Υπουργείο κάνει προσπάθειες, 
όπως η πληροφορική, μπορούμε να μιλήσουμε και εμείς. Γι αυτό φτιάχνοντας έναν  
οδικό  χάρτη εργασιών, μπορούμε να δούμε εκείνα τα σημεία νωρίς, μπορούμε να έχουμε 
υψηλού επιπέδου συμπεράσματα, τα οποία στη συνέχεια να δοθούν στο Υπουργείο και 
εκείνο μετά, σε διαχειριστικό επίπεδο, να δει πως θα τα επιλύσει.  
Για να καταλάβετε καλύτερα τι εννοώ, για το θέμα της πληροφορικής συμφωνούμε ότι  
δεν αποτελεί αντικείμενο εργασίας της παρούσας Επιτροπής. Όμως μπορούμε να 
δώσουμε  μια άποψη για την κεντρική στρατηγική κατεύθυνση που πρέπει να έχει η 
δόμηση των πληροφοριακών συστημάτων στο σύστημα μας. Αν θα πρέπει δηλαδή να 
είναι κεντρικό ή αποκεντρωμένο.  
Ειδικά γι αυτό το θέμα, εγώ είχα στο παρελθόν ασχοληθεί και έχω μια πιο συγκεκριμένη 
άποψη που με λίγες γραμμές μπορεί να δοθεί στο Υπουργείο και γρήγορα να το 
βγάλουμε από την δική μας ατζέντα.  
Άλλο ζήτημα είναι η λειτουργία των φορέων που μπορεί να λυθεί σύντομα, αφού οι 
περισσότεροι φορείς εδώ, εκπροσωπούνται στις Κεντρικές Διοικήσεις.  
Θα έλεγα λοιπόν, όσοι έχουμε άποψη γύρω από τα θέματα της ατζέντας να σας  
κοινοποιήσουμε  τα θέματα και με κάποιον τρόπο πως αυτά θα τα αντιμετωπίσουμε στη 
σειρά,  ώστε στην επόμενη συνεδρίαση να καταλήξουμε, ποιο θα πιάσουμε πρώτο , ποιο 
δεύτερο, ποιοι θα ασχοληθούν περισσότερο με το ένα ή το άλλο και αν χρειαζόμαστε 
εξωτερική βοήθεια.  
Το θέμα της συλλογής των υπαρχουσών μελετών είναι πρωταρχικό. Εγώ είχα 
παρακολουθήσει και την Επιτροπή Αναλυτή, που ήταν τότε λειψή. Υπήρχε τότε παρούσα 
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η Εθνική Αναλογιστική Αρχή που σήμερα δεν είναι δίπλα μας, αλλά φαντάζομαι ότι 
μέσω του Υπουργείου μπορούμε να την επιστρατεύσουμε. Θα ήταν άξιο λόγου να 
μάθουμε τι γίνανε τελικά από τις μελέτες του ILO. Γιατί του ΙΚΑ την είχα πάρει στα 
χέρια μου από εκεί και μετά χάθηκε η συνέχεια και ήτανε και 2-3 ακόμα, με τον ΟΓΑ και 
του Δημοσίου που δεν ξέρω αν ολοκληρώθηκαν.  
  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
Μπορούμε να καλέσουμε και ανθρώπους που έχουν ασχοληθεί να μας ενημερώσουν. 
Εγώ έχω υπόψη μου δυο προτάσεις που, συμφωνούμε δε συμφωνούμε, να τις 
ακούσουμε.  
 
ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΧΑΡΙΤΩΝ 
Πάνω σ΄ αυτό ένα τελευταίο σημείο. Πιστεύω ότι αν πούμε ότι θα συναντηθούμε σε 
μερικές ημέρες, να σας αποστείλουμε από πριν ηλεκτρονικά τις απόψεις μας, ώστε να 
είσαστε προετοιμασμένος και να κάνετε κάποια μίξη και να προχωρούμε πιο γρήγορα 
και μετά να βάλουμε κάποιες τακτικές ημερομηνίες, μια φορά την εβδομάδα, μια φορά 
τις δυο εβδομάδες. Να ερχόμαστε με τη δουλειά μας έτοιμη, να έχει κυκλοφορήσει 
ηλεκτρονικά πιο πριν, για να πάμε με το ρυθμό που λέτε.   
 
ΥΠΟΥΡΓΟΣ  
Έχουμε δυο Επιτροπές, η μια είναι για το θέμα της  διαδοχικής ασφάλισης και η άλλη για 
τις εργασιακές σχέσεις, που συνεδριάζουν υπό την παρουσία μας κάθε Δευτέρα και 
Πέμπτη. Άρα υπάρχουν δυο ημερομηνίες κλειδωμένες. Ορίστε την  περιοδικότητα των 
συνεδριάσεων, αλλά να μην είναι Δευτέρα 10.30 – 12.00 και Πέμπτη 10.30 – 13.00. 
Όποιες  άλλες μέρες θέλετε.  
 
ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
Ευχαριστώ τον κ. Υπουργό και τον κ. Υφυπουργό για την πρόταση να συμμετέχω στην  
Επιτροπή. Σκέφτομαι το εξής : Ακούγοντας τον κ. Υπουργό και τον κ. Υφυπουργό και 
έχοντας υπόψη τις ομιλίες τους και τις προγραμματικές δηλώσεις, θα έλεγα με βάση το 
κείμενο που έχουμε, ότι  θα μπορούσαμε να ακολουθήσουμε την εξής διαδικασία: να 
χωρίσουμε σε 3 στάδια τη δουλειά μας. Στο πρώτο στάδιο, θα μπορούσαμε να 
συζητήσουμε τις  παραμετρικές αλλαγές του υφιστάμενου συστήματος, δηλαδή αυτά που 
μπορούμε να κάνουμε άμεσα και τα οποία μπορούν να αποδώσουν. Περιγράφονται στο 
λόγο του Υπουργού και δεν θα αναφερθώ στα συγκεκριμένα σημεία, ποια εντάσσονται 
σε αυτό το πρώτο τμήμα. Στο δεύτερο στάδιο να συζητήσουμε ένα βασικό θέμα που 
τίθεται, το θέμα της βασικής σύνταξης. Αυτό είναι στις προτεραιότητές μας και εγώ 
προσωπικά το υποστηρίζω πολύ θερμά. Πριν μπούμε στη συζήτηση του θέματος για τη 
χρηματοδότηση (και απευθύνομαι στον κο Ρωμανιά και αυτά που είπε για τη 
χρηματοδότηση): Ωραία αυτά που λες. Δεν θα ήθελα να μπω στην ουσία, αλλά, θα ήταν 

 25



πολύ καλό  να δούμε το σύνολο των χρηματοδοτήσεων που δίνει το κράτος προς την 
κοινωνική ασφάλιση.  Γιατί είναι ένα κεκτημένο, το οποίο ούτως ή άλλως δίδεται προς 
την κοινωνική ασφάλιση, ανεξάρτητα με ποιο κάλυμμα, στη βάση ποιου νόμου και τι 
εξυπηρετεί. Αυτό το κεκτημένο ίσως θα μπορούσαμε να το χρησιμοποιήσουμε για τη 
χρηματοδότηση της βασικής σύνταξης. Απλώς προκαταλαμβάνω τη συζήτηση για να 
δείξω τη σημασία του χωρισμού σε αυτά τα τρία στάδια. Στο τρίτο στάδιο να 
συζητήσουμε μια νέα αρχιτεκτονική του ασφαλιστικού συστήματος σε βάθος χρόνου 
χωρίς, ίσως, υποχρέωση άμεσης εφαρμογής, κάτι που θα δώσει και σε εμάς μια 
προοπτική για το μέλλον, για τις νέες γενιές, στις οποίες αναφέρθηκαν προηγουμένως 
και οι κοινωνικοί εταίροι. Εκεί μπορούμε να αναπτύξουμε ελεύθερα τις απόψεις μας,  οι 
οποίες θα μπούνε πάλι στον κοινωνικό διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους, αλλά 
τουλάχιστον να ανοίξουμε τη συζήτηση. Υπάρχει μια διεθνής εμπειρία η οποία είναι 
πολύ αξιόλογη. Έχει αρχίσει από παλιά αυτός ο διάλογος στην επιστημονική κοινότητα. 
Αλλά είναι θέμα μετά του Υπουργείου και των κοινωνικών εταίρων κατά πόσο το τρίτο 
τμήμα του διάλογου μπορεί να προωθηθεί άμεσα ή μεσοπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα. 
Για να είμαστε πρακτικοί και να έχουμε άμεσα αποτελέσματα, τουλάχιστον τα δυο 
πρώτα τμήματα τα οποία λέω , νομίζω ότι εκφράζουν την κοινή γνώμη όλων. Μπορούμε 
να το κάνουμε σε αυτούς τους 4 μήνες. Από εκεί και πέρα, τα στοιχεία, οι αναλογιστικές 
μελέτες, όλα αυτά είναι μέσα, είναι εργαλεία, τα οποία θα μας βοηθήσουν στο να 
θεμελιώσουμε αυτές τις απόψεις. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
Ένα μικρό σχόλιο πάνω σε αυτά που είπατε, νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι, κάπως έτσι 
πρέπει να είναι οι πρώτες συνεδριάσεις. Στην πρώτη συνεδρίαση θα εντοπίσουμε το 
πρόβλημα, στην καταγραφή του προβλήματος, στις κινήσεις που πρέπει να κάνουμε και 
στους στόχους της μεταρρύθμισης. Αν δεν διευκρινίσουμε ακριβώς τι θέλουμε, δεν 
μπορούμε να προχωρήσουμε παρακάτω. Συμφωνώ μαζί σας ότι, το ένα θέμα είναι αν 
έχουμε περιθώριο παραμετρικών αλλαγών και ποιο είναι αυτό το περιθώριο. Τη βασική 
σύνταξη μπορούμε να την εντάξουμε κάπου σε αυτά.  Και φυσικά οι δομικές αλλαγές.  
Το Υπουργείο θέλει από εμάς προτάσεις. Όποτε έχετε στο μυαλό σας, ότι λέμε, να το 
λέμε υπό μορφή προτάσεων.  
 
 
ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
Κατ’ αρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κο Υπουργό και τον κο Υφυπουργό για την 
τιμή που μου έκαναν να συμμετάσχω σε αυτή την Επιτροπή. Θα ήθελα να απαντήσω 
στον κ. Κυριαζή σχετικά με το θέμα που έθεσε. Σύμφωνα με το Ν.3029/02 και σύμφωνα 
με την εγκύκλιο του κ. Ρέππα, η Εθνική Αναλογιστική Αρχή έχει την εποπτεία όλου του 
ασφαλιστικού συστήματος. Εμείς έχουμε τις επιμέρους μελέτες του άρθρου 71 του 
ν.2084/92. Η Εθνική Αναλογιστική Αρχή, από όσο γνωρίζω, έχει κάνει μέσω του ILO 
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τρεις αναλογιστικές μελέτες,  έχει κάνει μία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, μία του Ο.Α.Ε.Ε. και μία 
του ΟΓΑ, οι οποίες έχουν τελειώσει και τις οποίες έχουμε παραλάβει. Όσον αφορά στις 
μελέτες που εμείς σκεφτόμαστε, ίσως  είναι μια βάση, αλλά δεν επαρκούν. Για να γίνει 
νέα  αναλογιστική μελέτη θα απαιτηθεί πολύς χρόνος, όπως είπε και ο κος Μαργιός, και 
δεν μπορεί να γίνει σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ο κος Μαργιός έχει μια μεγάλη 
εμπειρία πάνω σε αυτό το θέμα. Πιστεύω, αν από την Επιτροπή γίνει δεκτό να ληφθεί 
υπόψη αυτή η μελέτη. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
Κε Κυριάκη σας διακόπτω. Να μην μπαίνουμε σε ειδικότερα θέματα για τις 
αναλογιστικές μελέτες. Πάντως θα το συζητήσουμε. Το θέμα είναι πώς βλέπετε τις 
θεματικές. 
 
ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
 Ναι, απλά επειδή έθεσε θέμα ο κος Κυριαζής, επειδή ρώτησε αν υπάρχουν αυτή τη 
στιγμή οι αναλογιστικές μελέτες. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
Πάντως η πρώτη συνεδρίαση θα αφορά τις αναλογιστικές μελέτες, την καταγραφή του 
προβλήματος και εκεί θα αποφασίσουμε τι θα κάνουμε με όλα αυτά που λέτε και πώς θα 
τα δούμε, πώς θα τα αξιολογήσουμε. 
 
ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΤΡΙΝΑ 
Επιμέρους αλλαγές και βελτιώσεις του ισχύοντος συστήματος μπορεί να συζητηθούν σε 
κάθε ενότητα, από αυτές που προεκτέθηκαν από τον κο Υπουργό, καθώς και δομικές 
αλλαγές. Νομίζω ότι δε θα πρέπει να διασπάσουμε τις ενότητες και να προτάξουμε 
εκείνα τα μέτρα που είναι αμέσου αποδόσεως και να αφήσουμε για το τέλος εκείνα τα 
οποία είναι δομικά. Θα πρέπει να ξεχωρίσουμε μια-μια τις ενότητες, αφού έχουμε πρώτα 
μια καταγραφή του προβλήματος και μια συγκέντρωση των μέσων, που θα μας 
βοηθήσουν να συζητήσουμε. Δηλαδή πρέπει, κατά την άποψή μου, να έχουμε πρώτα 
κάποια κοινής αποδοχής αναλογιστικά δεδομένα, να μιλήσουμε και για την πληροφορική 
και τη μηχανογράφηση του συστήματος, γιατί αυτά είναι η βάση για όλα τα περαιτέρω, 
στη συνέχεια να ακολουθήσει το θέμα της χρηματοδότησης σε συνδυασμό με δομικές 
αλλαγές σε σχέση με τις παροχές, όπως είναι η βασική σύνταξη, κ.λ.π.. Σε κάθε ενότητα 
είτε μιλάμε για την πληροφορική είτε μιλάμε για την χρηματοδότηση είτε για τις δομικές 
αλλαγές θα μπορούμε να έχουμε ένα χρονοδιάγραμμα, έναν ορίζοντα των μέτρων που 
αποδίδουν άμεσα με μικρές τροποποιήσεις του ισχύοντος συστήματος και των μέτρων 
που θα αποδώσουν σε 2, 3, 5 ή 10 ή και παραπάνω χρόνια. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
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Να μην γίνεται διάκριση παραμετρικών- δομικών. 
  
ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΤΡΙΝΑ 
Ναι, νομίζω ότι δεν πρέπει να γίνει, πρέπει κάθε ενότητα να συζητείται σε βάθος και με 
έναν ορίζοντα δεκαετίας, δηλαδή μέτρα άμεσα, μέτρα μεσοπρόθεσμα, σε 3, 5 χρόνια και 
μέτρα που η απόδοσή τους θα φανεί σε 10 ή και παραπάνω χρόνια. Να κάνουμε δηλαδή 
ένα στρατηγικό σχεδιασμό. 
 
ΡΟΜΠΟΛΗΣ ΣΑΒΒΑΣ  
Εμείς έχουμε καταθέσει αυτή την πρόταση που κατέθεσε και η ΓΣΕΕ και σήμερα, με 
πρώτη ενότητα τους πόρους και τη χρηματοδότηση, έχοντας κάνει και μια ανάλυση 
μέσα, δεύτερη ενότητα τις ενοποιήσεις, τρίτη ενότητα την κοινωνική 
αποτελεσματικότητα, τέταρτη ενότητα τα οργανωτικά και λειτουργικά. Για την ιστορία , 
θέλω να πω στον κο Υπουργό, ότι εμείς  και ο κ. Ρωμανιάς , συμμετέχουμε σε τέτοιες 
διαδικασίες από το 1990. Η  ιδέα για την Αναλογιστική Αρχή ήταν της ΓΣΕΕ. Εγώ 
συμμετείχα με τον κ. Αναλυτή και με άλλους κατά την επιλογή των πρώτων στελεχών 
της Αναλογιστικής Αρχή . Είχαμε βάλει τότε σε μια πρόταση, νομίζω την είχε γράψει ο 
κ. Ρωμανιάς , όπως γίνεται σε όλες τις χώρες, ότι οποιαδήποτε διάταξη ή νόμος πηγαίνει 
στο ελληνικό κοινοβούλιο θα πρέπει να περνάει από την Αναλογιστική Αρχή. Σε όλες τις 
χώρες του κόσμου δεν πηγαίνει μια τροπολογία τριών λέξεων, ένας νόμος 100 άρθρων 
για το ασφαλιστικό, εάν δεν έχει αξιολόγηση από την Αναλογιστική Αρχή. Αυτή την ιδέα 
την είχαμε τότε, είχε γραφτεί, μετά βέβαια ανατράπηκε και έγινε αυτό που είπατε με την 
υποβάθμιση της Αναλογιστικής Αρχής. Είχαμε επισκεφτεί με τον κο Ρωμανιά την 
Αναλογιστική Αρχή του Εγγλέζικου Υπουργείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Είναι μια 
Αναλογιστική Αρχή, η οποία έχει 100 άτομα, εκ των οποίων τα 50 είναι παιδιά που 
πηγαίνουν και κάνουν. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
Κε Ρομπόλη 
 
  
 
 
ΡΟΜΠΟΛΗΣ ΣΑΒΒΑΣ  
Επειδή αναφέρθηκε η Αναλογιστική Αρχή, θέλω να πω ότι είναι ενδιαφέρον να την 
αναβαθμίσουμε. Παρ’ ότι είναι απλή η αναβάθμιση, δε χρειάζεται πολλά πράγματα, έχει 
όμως πολλή μεγάλη σημασία. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
Επομένως προτείνεται να ακολουθήσουμε τη μελέτη  της ΓΣΕΕ.  
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ΡΟΜΠΟΛΗΣ ΣΑΒΒΑΣ   
Εμείς προτείνουμε αυτό. Υπάρχουν 5 θέματα. Σαν πρώτο θέμα βάζουμε τους πόρους. 
Δεν ξέρω αν έχω επηρεαστεί τόσο πολύ από τις μελέτες που κάναμε και πριν δυο χρόνια.  
Μου δίνεται η εντύπωση, από τη συζήτηση, ότι είμαστε πάνω σε ένα ηφαίστειο και 
βλέπουμε  τη λάβα του ηφαιστείου να έρχεται. Μας γοητεύει το χρώμα της λάβας και δεν 
φοβόμαστε καθόλου για το κάψιμο που θα μας κάνει η λάβα. Εγώ νομίζω ότι δεν πρέπει 
να μας γοητεύει το χρώμα της λάβας, αλλά να μας φοβίζει το κάψιμο που θα μας κάνει η 
λάβα. Και γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο, με τη συζήτηση που κάναμε με τη ΓΣΕΕ είχαμε 
θέσει ως πρώτο θέμα, το θέμα των πόρων και της χρηματοδότησης. Με αυτό το σκεπτικό 
και όχι τυχαία μπήκε αυτή η διάρθρωση. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ   
Και τα υπόλοιπα, αυτά που προτείνει το Υπουργείο;  
 
ΡΟΜΠΟΛΗΣ ΣΑΒΒΑΣ   
Σας είπα, πόρους , χρηματοδότηση, ενοποιήσεις, κοινωνική αποτελεσματικότητα. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
Να τα παραλείψουμε ή να τα ενσωματώσουμε; 
 
ΡΟΜΠΟΛΗΣ ΣΑΒΒΑΣ   
Να τα ενσωματώσουμε.       
     
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
Να βρούμε έναν τρόπο ενσωμάτωσης των προτάσεων του Υπουργείου στην δική σας  
ατζέντα.  
 
ΜΠΟΥΡΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
Είναι γεγονός ότι όλα τα θέματα που τέθηκαν από το Υπουργείο αλληλοσυνδέονται και 
γι αυτό υπάρχει  δυσκολία στο να επιλέξουμε θέμα εκκίνησης. Υπάρχει στο περιθώριο 
μια κοινή παράμετρος, που είναι οι αναλογιστικές μελέτες, μέσω των οποίων διυλίζονται 
και τα θέματα αυτά. Εγώ θα συμφωνήσω με την κα Παπαρηγοπούλου. Πρέπει από  
κάπου να ξεκινήσουμε και να προσπαθήσουμε να βρούμε βηματισμό. Από κει και πέρα 
θα τα βρούμε τα υπόλοιπα ή ελπίζουμε ότι θα τα βρούμε. Εγώ νομίζω ότι καλύτερα είναι 
να γίνει μια επιλογή ενός εκ των δομικών θεμάτων, το οποίο σαφώς συνδέεται και με 
κάποια παραμετρικά θέματα, και να το εξετάσουμε σε βάθος. Ενδεχομένως, μετά τη 
γνωστοποίηση των αναλογιστικών μελετών ή των αναλογιστικών δεδομένων ίσως  
πρέπει να το ξαναδούμε. Η ΓΣΕΕ έχει κάποια εικόνα, με τη μελέτη που κάνει των 
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αναλογιστικών δεδομένων, την οποία εμείς δεν έχουμε. Γι’ αυτό λοιπόν νομίζω ότι, 
καλύτερα είναι να ξεκινήσουμε με ένα από τα δομικά θέματα, τα οποία τέθηκαν από 
πλευράς ηγεσίας. Θέλω δε να προσθέσω και κάτι ακόμη. Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα, 
από αυτά τα οποία πρέπει να εξετασθούν, είναι δύσκολο να εξετασθεί στα πλαίσια αυτής 
της Επιτροπής, είναι η κωδικοποίηση και η απλούστευση της νομοθεσίας. Λέω μόνο το 
εξής: Τέλειο μηχανογραφικό σύστημα αν αποκαταστήσουμε και σύστημα ελέγχου των 
εισφορών. Δεν είναι δυνατόν να ελεγχθεί μια επιχείρηση στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ όταν υπάρχουν 
πάνω από 600 ειδικές περιπτώσεις ασφάλισης. Στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αυτή τη στιγμή, είμαι 
σίγουρος ότι δεν το ξέρετε, υπάρχουν 600 κωδικοί, οι οποίοι αντιστοιχούν σε 600 
ξεχωριστές περιπτώσεις ασφάλισης.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
Για κάποια θέματα τα οποία είναι κοινής αποδοχής, όπως  η κωδικοποίηση, μπορείτε να 
μας κάνετε ένα σημείωμα και μπορούμε να το συζητήσουμε. 
 
ΜΠΟΥΡΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
Είναι βέβαιο ότι δεν μπορεί να ολοκληρωθεί στο τετράμηνο, απλώς είναι μια διάσταση 
του θέματος. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
Καλύτερα να συζητήσουμε θέματα , όπως η ενοποίηση, που φαντάζομαι έχει ενδιαφέρον. 
Απλώς ότι θέμα νομίζετε προσκομίστε το  σε μορφή προτάσεων. Να γράφετε σύντομα 
και πάντα με μορφή προτάσεων, γιατί αυτό που ενδιαφέρει την ηγεσία είναι όχι μόνο οι 
συζητήσεις, αλλά και οι προτάσεις, και αυτά θα τα ταξινομήσουμε και θα βάλουμε όλα 
τα θέματα. 
 
ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
Θα ήθελα να αναφερθώ σε τέσσερα ζητήματα. Πρώτον, η μηχανοργάνωση. Είναι πάρα 
πολύ περιορισμένος ο χρόνος. Νομίζω ότι αυτό το θέμα πρέπει να φύγει εντελώς από την 
ατζέντα του διαλόγου. Όχι ότι δεν πρέπει να γίνει, αλλά δε νομίζω ότι είναι το κύριο 
κομμάτι. 
 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
 Δε θα φύγει, θα το γράψει ο κος Κυριαζής, θα το προσκομίσει στην Επιτροπή, θα το 
δούμε και θα το συζητήσουμε. Δε φεύγει τίποτα. 
 
ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
 Παρ’ ότι όλη μου η ερευνητική δουλειά είναι υπολογιστική, νομίζω ότι δεν είναι σε 
θέση να έχω άποψη πάνω στο ζήτημα. Το δεύτερο θέμα: δεν έγινε ξεκάθαρο εδώ για 
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ποια Ταμεία μιλάμε. Πιάνουμε όλη την κοινωνική ασφάλιση; Δεν είδα κάποιον να 
εκπροσωπεί τους δημοσίους υπαλλήλους, δεν είδα κάποιον να εκπροσωπεί τον ΟΓΑ, τα 
ευγενή Ταμεία. Για ποια Ταμεία θα συζητήσουμε; 
 
ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
Η ΑΔΕΔΥ δεν δέχεται να συμμετάσχει σε αυτή τη συζήτηση με επιστήμονες, θεωρώντας 
ότι αυτό συγκροτεί ανάθεση του θέματος . Διεκδίκησε διάλογο διμερή με το Υπουργείο, 
και εμείς απαντήσαμε θετικά, γιατί λέγαμε ότι  κανένα διαδικαστικό θέμα ή καμία 
διαδικαστική επιφύλαξη δεν πρέπει να σταματήσει τη συζήτηση για την επίλυση του 
ασφαλιστικού. 
 
ΤΣΑΚΛΟΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
Όλα τα υπόλοιπα τα καλύπτουμε; 
  
ΥΠΟΥΡΓΟΣ  
Καλύπτουμε και τα θέματα, στο σκεπτικό μας με τις προτάσεις μας, του δημοσίου, εάν 
εκτιμήσουμε ότι αυτό είναι αναγκαίο. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
Δεν είναι επαγγελματική ασφάλιση.  Αφού δεν έχουμε την εντολή, δεν περιλαμβάνεται. 
 
ΥΠΟΥΡΓΟΣ  
Όχι, όχι. Βεβαίως περιλαμβάνεται. Εάν θέλετε, εάν εκτιμάται ότι όχι . Εμείς τους 
καλέσαμε. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
Έχει δίκιο ο κος Τσακλόγλου, δεν μιλάμε μόνο για μισθωτούς, γιατί η κουβέντα όλο εκεί 
γυρίζει. 
 
ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
Άρα μιλάμε για όλους. Το τρίτο θέμα: Δεν είναι δυνατόν να μην ξεκινήσουμε από τις 
αναλογιστικές μελέτες. Δεν ξέρω αν όλοι έχουν υπόψη τι είναι μία η αναλογιστική 
μελέτη, αλλά οι αναλογιστικές μελέτες συνήθως δεν περιλαμβάνουν ένα μόνο σενάριο. 
Συνήθως στις αναλογιστικές μελέτες υπάρχει ένα κεντρικό σενάριο. Πολλά από τα 
ζητήματα, για τα οποία θα συζητήσουμε αργότερα, δηλαδή για τις παραμετρικές 
αλλαγές, κ.λ.π. πρέπει να υπάρχουν στα εναλλακτικά σενάρια. Δηλαδή οι μελέτες αυτές 
μας επιτρέπουν να καταλαβαίνουμε που πηγαίνει το σύστημα ανάλογα με κάθε 
συνδυασμό παραμέτρων. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
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Η πρώτη συνεδρίαση θα είναι οι αναλογιστικές μελέτες. Δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε 
από το Ω, θα ξεκινήσουμε από το Α. 
 
ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
 Και το τέταρτο και τελευταίο θέμα: Η ειδικότητα μου είναι για θέματα ισότητας, 
φτώχειας και αναδιανεμητικού ρόλου του κράτους. Όλα τα συνταξιοδοτικά συστήματα 
ξεκίνησαν για να θεραπεύσουν ένα βασικό πρόβλημα: τη φτώχεια των ηλικιωμένων. Το 
έθιξε και ο κος Ρομπόλης προηγουμένως. Νομίζω ότι, σε κάποια φάση, κάτι πρέπει να 
πούμε και γι’ αυτό, δηλαδή τη συνολική ανισότητα και τη φτώχεια των ηλικιωμένων. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
Θα μπορούσαμε να ενσωματώσουμε το επίπεδο των συντάξεων. Αν έχετε υπόψη σας  
μελέτες που να λένε ποιο είναι το επίπεδο των συντάξεων εδώ. 
                  
ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
Δεν είναι μόνο το επίπεδο των συντάξεων, είναι το επίπεδο συντάξεων σε σχέση με το 
μέσο εισόδημα. Δεν είναι εύκολη δουλειά , αλλά θα προσπαθήσω.  
 
ΡΩΜΑΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Θέλω να πω ότι η πρόταση που έχουμε κάνει εμείς για τις ενότητες που πρόκειται να 
συζητήσουμε είναι συμβατή με την κατάταξη που έχει κάνει το Υπουργείο. Διότι αν 
δείτε τα θέματα που προτείνει το Υπουργείο, το α. οι ανάγκη για μελέτες και το β. οι 
παραμετρικές αλλαγές, όχι όλες,  αλλά διευκρινίζει, η ανάγκη για τη μείωση 
εισφοροδιαφυγής, μείωση της αδήλωτης εργασίας, μείωση της σπατάλης και γ. η ανάγκη 
για τον καθορισμό των πηγών χρηματοδότησης, και τα τρία αναφέρονται στο δικό μας 
πρώτο θέμα, που έχουμε να συζητήσουμε. Νομίζω ότι ξεκινούμε από αυτά. Μην 
απεραντολογήσουμε, γιατί θα υπάρξουν διαφορετικές προσεγγίσεις. Τα τρία θέματα που 
έχει θέσει το Υπουργείο, είναι συμβατά με αυτά που εμείς έχουμε θέσει ως πρώτο θέμα. 
Περιλαμβάνονται στην ανάλυση του πρώτου θέματος, του δικού μας, και τα τρία. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
Θέλετε να έχουμε μια συνεδρίαση για τις  αναλογιστικές   μελέτες και την καταγραφή 
του προβλήματος χωριστά;  Είναι σημαντική. 
 
 
ΡΩΜΑΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Θέλω να προσθέσω το εξής: Εμείς, τη δική μας μελέτη την έχουμε τελειώσει, σκοπίμως 
δεν την έχουμε θέσει στην κυκλοφορία, είναι θέμα ΓΣΕΕ, να πάρουμε οδηγίες. Είναι ένα 
θέμα αν θα τη φέρουμε στην Επιτροπή τη δική μας μελέτη. Είναι ένα θέμα αν θα πρέπει 
να στηριχθεί η Επιτροπή, σε όλες τις επεξεργασίες που θα κάνει, στην μελέτη τη δική 
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μας. Θα περιμένουμε οδηγίες από τη Διοίκηση τη δική μας. Δηλαδή δεν ξέρω αν θα 
στηριχθούμε στη μελέτη τη δική μας ή αν θα χρειαστεί κάποια άλλη. 
 
ΛΟΠΑΤΑΤΖΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
Εγώ θέλω να συμφωνήσω κατ’ αρχήν με τους άξονες που μπήκαν σε αυτή την εργασία, 
ταυτόχρονα όμως θα ήθελα να προσθέσω άλλον ένα, που θεωρώ ότι επιχειρησιακά έχει 
σημασία, αλλά δεν ξέρω αν πολιτικά  επιθυμεί η ΓΣΕΕ να το εντάξει. Το ρόλο και τη 
συσχέτιση της ιδιωτικής ασφάλισης με την κοινωνική ασφάλιση. Είναι ένα θέμα που 
διεθνώς παίρνει διατάσεις. 
 
ΡΟΜΠΟΛΗΣ  ΣΑΒΒΑΣ 
Αυτός είναι λόγος για να αποχωρήσουμε εμείς από τη συνεδρίαση. 
 
ΡΩΜΑΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Είναι λόγος, αν τεθεί έτσι το θέμα, για άμεση αποχώρηση. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
Δεν πρέπει τόσο εύκολα να θέτετε θέμα αποχώρησης . 
 
ΡΟΜΠΟΛΗΣ ΣΑΒΒΑΣ  
Εμείς εκπροσωπούμε συνδικάτα. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ   
Λειτουργείτε σαν επιστήμονες. 
 
ΛΟΠΑΤΑΤΖΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
Αν αποχωρήσουν, δεν έχει νόημα ο διάλογος .  Ταυτόχρονα πιστεύω θα έπρεπε να δούμε 
διάφορες μελέτες, διάφορες περιπτώσεις, τι έκαναν οι άλλοι, πως το έκαναν, τι συμφέρει 
την ελληνική κοινωνία. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
Δηλαδή ένα θέμα είναι η βιωσιμότητα των κοινωνικών συντάξεων. 
 
 
 
ΛΟΠΑΤΑΤΖΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
Επίσης πιστεύω ότι, στο πλαίσιο αυτής της εργασίας, θα έπρεπε να συμπεριλάβουμε τη 
μελέτη κάποιων περιπτώσεων άλλων συστημάτων που μεταρρυθμίστηκαν και να δούμε 
τι μπορούμε να προσαρμόσουμε από αυτές τις μεταρρυθμίσεις, πχ ολλανδικό, σουηδικό, 
ιταλικό, ισπανικό μοντέλο. Τέλος, εγώ για την εργασία μας θα πρότεινα μια αντίστροφη 
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πορεία, δηλαδή να φτιάξουμε ένα πίνακα περιεχομένων, ο οποίος θα καταλήγει στο 
πλαίσιο ενός νομοθετήματος, γιατί κάτι τέτοιο θα θέλουμε τελικά να προκύψει από όλη 
αυτή την εργασία, και κάθε ένας από μας, με την ιδιαίτερη εξειδίκευσή του, να αναλάβει 
να φέρει μια εισήγηση για ένα συγκεκριμένο θέμα, το οποίο θα συζητηθεί από όλους 
μας. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
Και δυο εισηγήσεις αν χρειάζεται. 
 
ΛΟΠΑΤΑΤΖΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
Εγώ για παράδειγμα γνωρίζω καλά θέματα Υγείας, δεν ξέρω από διαδοχική ασφάλιση, 
δεν μπορώ να εκφέρω πλήρη και συνετή γνώμη. Όπως επίσης γνωρίζω εξαιρετικά καλά 
το κομμάτι της πληροφορικής Υγείας, της ασφάλισης Υγείας, γιατί την περίοδο 1999-
2005 σχεδίασα και υλοποίησα ότι έγινε στον τομέα Υγείας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. 
 
ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΧΑΡΙΤΩΝ  
Αν μου επιτρέπετε Πρόεδρε, νομίζω ότι πρέπει να ξεκαθαρίσουμε το εξής: η δουλειά που 
θα κάνουμε εδώ δεν πιστεύω καθόλου ότι θα καταλήξει σε ένα μόνο νομοθέτημα. 
Δηλαδή εδώ θα συζητηθούν πράγματα που χρειάζονται νομοθετικές ρυθμίσεις το Πάσχα 
ή να προβλέπεται ότι θα χρειαστούν περαιτέρω νομοθετικές ρυθμίσεις δυο- τρία χρόνια 
μετά, γιατί μπορεί να χρειαστούν δουλειές επιπλέον μετά το πέρας των εργασιών της 
Επιτροπής, διάφορες διοικητικές ρυθμίσεις, θέματα που πρέπει να επιληφθούν στη 
λειτουργία των ίδιων των Ταμείων και δεν έχουν σχέση με εμάς . Επίσης, θέματα 
διαλόγου μεταξύ των εταίρων, που μπορεί να πάρουν έναν άλλο δρόμο, που δεν έχουν 
σχέση με την πολιτεία. Επομένως, είναι πολύ πιο πλούσιο από το θέμα ενός 
νομοθετήματος. Εάν λοιπόν ήταν πράγματι ένα νομοθέτημα, μπορούσαμε να το κάνουμε 
με τη μορφή μιας   αρίθμησης   κεφαλαίων, αλλά εγώ θα έλεγα το εξής: Αυτή τη στιγμή 
φαίνεται ότι υπάρχει μια ευκαιρία να γίνει μια σημαντική πρόοδος στο να διώξουμε 
αρκετά χρόνια πιο πέρα το πρόβλημα.  Και προκειμένου να γίνει αυτό νομίζω ότι 
μπορούμε να αποδεχτούμε οποιοδήποτε συγκροτημένο σύστημα συζήτησης υπάρχει στο 
τραπέζι. Για να βραχυκυκλώσουμε λίγο τα πράγματα και να μην ασχολούμαστε με τα 
διαδικαστικά, εγώ θα έλεγα… Έχει κάνει μια συγκεκριμένη πρόταση η ΓΣΕΕ, που 
φαντάζομαι θα μας τη στείλετε και ηλεκτρονικά, για να τα έχουμε όλα. Πάνω σε αυτή να 
προσθέσουμε θέματα, τα οποία έχει αγγίξει το Υπουργείο, με άλλη ίσως λογική, αλλά 
μπορούν να ενταχθούν μέσα σε εκείνα τα πέντε κεφάλαια. Εμείς επίσης έχουμε μια άλλη 
λογική, που μπορεί να ενταχθεί εκεί μέσα. Σήμερα λοιπόν, φεύγοντας από εδώ, θα 
μπορούσαμε να πούμε να κάτσουμε να μελετήσουμε όλοι αυτά που έχει προτείνει η 
ΓΣΕΕ, να προτείνουμε ένα λίγο πιο πλούσιο ενδεχομένως περιεχόμενο σε αυτά τα 
θέματα και να γλιτώσουμε μερικούς μήνες συζήτησης για το ποια είναι τα θέματα. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
Χρειαζόμαστε ένα σχετικό όλο, χρειαζόμαστε να δώσουμε μια νέα επανεστίαση του 
συστήματος και νομίζω ότι, οι δυο κουβέντες, οι δυο λέξεις που ίσως 
συμπεριλαμβάνονται, τα παραμετρικά και τα δομικά, είναι αλληλεγγύη     
ανταποδοτικότητας. Δηλαδή, το έχει γράψει και ο κος Σακελλαρόπουλος σε ένα άρθρο 
του, τεχνική σύνταξη και ανταποδοτικότητα. Αν μπορέσουμε να  δέσουμε στο σύστημα 
και ψάξουμε να ξεκαθαρίσουμε στο μυαλό μας τι είναι αυτό το σύστημα και πώς το 
θέλουμε, νομίζω εκεί θα λύσουμε τα επιμέρους θέματα  πολύ πιο εύκολα.  
 
ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΧΑΡΙΤΩΝ 
Νομίζω γρήγορα θα συμφωνήσουμε, αν ΓΣΕΕ, το Κράτος και οι κάποιοι εταίροι λένε ότι 
πρέπει να υπάρχει ο διαχωρισμός της πρόνοιας από την ανταποδοτικότητα στη σύνταξη, 
ήδη έχουμε κάνει ένα πολύ μεγάλο βήμα. Μετά είναι τεχνικό το θέμα. Δηλαδή σαν 
Επιτροπή δεν θα κάτσουμε να πούμε πόσο % είναι. Θα κάτσουν να το μελετήσουν οι 
Αναλογιστές, οι κοστολόγοι. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 Νομίζω ότι αυτό που θα λέμε, θα πρέπει να είναι ένα δεμένο όλο, νομίζω θα πρέπει να 
είναι σε μια  φιλοσοφία. 
 
ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΤΡΙΝΑ 
Για μένα τουλάχιστον δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία αν θα τα συζητήσουμε με τη σειρά 
που λέει η ΓΣΕΕ, με τη σειρά που λέει το Υπουργείο, με άλλη σειρά. Έχω και εγώ κάνει 
μια καταγραφή, αν θέλετε να σας τη δώσω, όπως εγώ τα βλέπω. Και  άλλη μια έχει κάνει 
και ο κος Στεργίου και πιθανότατα άλλη να έχει κάνει καθένας από μας. Σημασία έχει ότι 
αυτά τα πράγματα στην ουσία πρέπει να συζητηθούν με μια λογική σειρά. Η λογική 
σειρά, τουλάχιστον για μένα είναι αυτονόητο, λέει ότι έχουμε τα αναλογιστικά στοιχεία. 
Εγώ προσωπικά δεν έχω κανένα στοιχείο. Κάποτε είδα την έκθεση του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ του 
2005. Από κει και πέρα δεν έχω κανένα άλλο στοιχείο. Θα ήθελα πάρα πολύ να είχα για 
τον ΟΓΑ, για τον ΟΑΕΕ, για το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και για όλα τα άλλα Ταμεία, 
επικαιροποιημένα, σύγχρονα στοιχεία.  Έτσι ώστε και εγώ  προσωπικά να καταλάβω και 
να χρησιμοποιήσω τις λίγες γνώσεις που έχω για την επίλυση του ασφαλιστικού 
ζητήματος. Τελικά νομίζω ότι δεν είναι και τόσο σημαντικό αν θα προταχθεί η 
χρηματοδότηση ή αν θα προταχθεί το δομικό, η σύνταξη ή η πρόνοια, αφού όλα πρέπει 
να συζητηθούν. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
Το αντικείμενο της πρώτης συνεδρίασης το βρήκαμε, είναι το πρόβλημα της 
αναλογιστικής  μελέτης . Οπότε εδώ θα μιλήσουμε για τις αναλογιστικές μελέτες, ποιες 
υπάρχουν, πόσο αξιόπιστες είναι, τι μπορούμε να κάνουμε. Καταγραφή όλων των 
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στοιχείων, εγώ μπορώ να επικοινωνήσω με το  Ινστιτούτο στη Θεσσαλία. Χρειαζόμαστε 
καταγραφή.  
 
ΥΠΟΥΡΓΟΣ  
Εμείς όταν φύγουμε από εδώ, θα πάμε στο Υπουργείο και θα κάνουμε μια ομάδα 
εργασίας υπό τη Γενική Δ/ντρια, υπό το Γενικό Γραμματέα, υπό μια Δ/ντρια, θα δούμε. 
Αυτή η ομάδα εργασίας θα έχει σκοπό να ζητήσει από τα Ταμεία σήμερα ότι διαθέτουν 
τελευταίο. Μην είστε βέβαιοι ότι θα πάρετε την τελευταία λέξη, θα πάρετε ισολογισμούς 
του 2007, του 2006. Αυτά θα μας  δώσουνε. Ωστόσο, πέραν των ισολογισμών, που είναι 
η ακριβής αποτίμηση μιας κατάστασης, υπάρχουν άλλα επιμέρους στοιχεία, η 
κατανάλωση στα φάρμακα, κατανάλωση στα φαρμακευτικά υλικά. Και του 2008 και του 
2009, αν έχετε τους προϋπολογισμούς. Θα έχετε μια δυνατότητα άθροισης υλικού, που 
πρέπει να συστηματοποιηθεί. Είναι ασυστηματοποίητο, εμείς το παίρνουμε, το λέμε 
δημοσίως, αλλά είναι υλικό που θέλει συστηματοποίηση. Εμείς, όταν θα ορίζετε η 
συνεδρία, αυτό το υλικό θα σας το παράσχουμε. Καλύτερα θα ήταν να το έχουμε ή να το 
διανείμουμε, για να το αξιολογήσετε και να το δείτε στη συνεδρία, αλλά αυτό είναι θέμα 
δικό σας. 
 
ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
Δεν είναι αυτό το πρόβλημα, αν μου επιτρέπετε. Οι αναλογιστικές μελέτες είναι κάτι 
διαφορετικό. Έχουμε μπροστά μας ορισμένα σενάρια, που πάμε, πόσοι απασχολούνται, 
τι πληρώνουμε, κ.λ.π.. 
  
ΥΠΟΥΡΓΟΣ  
Κε καθηγητά, ένα είναι η αναλογιστική μελέτη, β. είναι η τεκμηρίωση η υπάρχουσα. 
 
ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
Όταν θα φτάσουμε στη χρηματοδότηση, εκεί θα είναι πολύ ενδιαφέρον να μας πείτε 
αναλυτικά από πού προέρχεται, τι πληρώνει και σε ποιο ταμείο το κράτος. Αυτό όμως 
είναι λίγο διαφορετικό από το πρώτο πράγμα που συζητάμε. Το πρώτο πράγμα είναι που 
πηγαίνουμε, με βάση εναλλακτικά σενάρια. Δηλαδή που πηγαίνουμε με τους υπάρχοντες 
κανόνες και που αν έχουμε διάφορα σενάρια. Δηλαδή τι γίνεται, τι ανάπτυξη έχει η 
οικονομίας μας, τι ανεργία έχουμε, το α, το β, το γ. Υπάρχει ένα κεντρικό σενάριο και 
υπάρχουν διάφορες παραλλαγές πάνω σε αυτό. Αυτό θέλουμε να δούμε, ότι υπάρχει 
υλικό. Και μετά να δούμε τι κάνουμε πάνω σε αυτό. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
Επομένως, το αντικείμενο στην προγραμματική μας πρώτη συνεδρίαση συμφωνούμε 
όλοι ότι περίπου θα είναι αυτό. 
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ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
Αυτό που είπε ο κος Υπουργός είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα, αλλά δεν είναι το 
πρώτο. Θα τα πούμε και μετά. 
 
ΡΩΜΑΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Να διευκρινίσουμε ακριβώς ποιο θα είναι το αντικείμενο της πρώτης συνεδρίασης; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
Θα είναι, όπως είπε και ο κος Τσακλόγλου, η συγκέντρωση αναλογιστικών μελετών, που 
υπάρχουν, που έχουν συνταχθεί. Τι θα πρέπει να περιμένουμε από μια αναλογιστική 
μελέτη. Ότι υπάρχει, ότι μπορεί να προσκομίσει ο καθένας. 
 
ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
Για να γίνω πιο λίγο πιο σαφής, αν υπάρχουν μελέτες για κάποια επιμέρους Ταμεία, θα 
ήταν καλό να κατατεθούν. Αλλά τα επιμέρους δεν δίνουν αναγκαστικά και όλη την 
εικόνα, αν μας ζητήσουν κάποια πράγματα. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
Μπορούμε να ορίσουμε έναν εισηγητή κεντρικό. Ο κος Μαριός και ο κος Κυριάκης θα 
έχουν την πρώτη ευθύνη να βάλουν τους όρους συζήτησης. Δηλαδή ακόμη και αν  δεν 
μιλήσουν για αναλογιστική μελέτη τι πρέπει να περιμένουμε από μια αναλογιστική 
μελέτη.      
 
ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΤΡΙΝΑ 
Εγώ περιμένω από τις αναλογιστικές μελέτες να καταλάβω το πρόβλημα βιωσιμότητας 
για το οποίο μιλήσαμε, είναι το ίδιο για όλα τα ταμεία; Έχουμε τις ίδιες παραμέτρους για 
κάθε ταμείο, σε κάθε κλάδο ή τομέα κάθε ταμείου; Ή μήπως αντιμετωπίζετε 
διαφορετικά; Μήπως τα μέτρα που έχουμε στο μυαλό μας θα είναι τα ίδια για όλους ή 
ελαφρώς διαφοροποιημένα; Λογικό θα είναι να είναι τα ίδια για όλους, αν τα 
προβλήματα είναι τα ίδια. Η χρησιμότητα των αναλογιστικών μελετών είναι να 
καταλάβουμε εάν χρήζουν ενιαίας αντιμετώπισης ή θα πρέπει να υπάρχουν κάποιες 
επιμέρους διαφοροποιήσεις. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
Ο κ. Τσακλόγλου  έχει άποψη. Το πρώτο ερώτημα που πρέπει να απαντήσουμε είναι 
πόσο βιώσιμο είναι το ελληνικό σύστημα. 
 
ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
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Δεν είναι αυτή η ειδικότητά μου, αλλά νομίζω ότι πρέπει να τα δούμε όλα μαζί. Είχαμε 
το ΝΑΤ, έκαναν ξεχωριστό ταμείο. Οι ίδιοι κανόνες μπορεί να έχουν διαφορετικό 
αποτέλεσμα. Αυτός είναι και ο λόγος που πρέπει να τα δούμε όλα μαζί. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
Πως προτείνεται το αντικείμενο της συζήτησης; 
 
ΡΟΜΠΟΛΗΣ ΣΑΒΒΑΣ  
Εμείς μελετάμε όλο το σύστημα, όλα τα στοιχεία, έως 31/12/08, εκτός από ΟΓΑ, ΝΑΤ 
και Δημόσιο. 
 
ΡΩΜΑΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Για να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους για το σύνολο του συστήματος , μελέτη 
τέτοια δεν υπάρχει. Πρέπει να δημιουργηθεί καινούργια. Ορθώς μίλησε ο κ. 
Τσακλόγλου. Αυτές οι μελέτες του ILO, που είναι τμηματικές σε ομάδες , είναι εκτός 
εφαρμογής πλέον γιατί για παράδειγμα η μελέτη του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ δεν έχει συμπεριλάβει 
την ενοποίηση των Ταμείων με το Ν. 3655/08. Πρέπει να ξεκαθαριστεί. Αναλογιστική 
μελέτη για το σύνολο του συστήματος σήμερα, δεν υπάρχει. Υπάρχει μια σωρεία 
μελετών, ο κ. Κυριάκης το ξέρει,  για τα επιμέρους ταμεία, επιμέρους μελέτες που 
μερικές φορές δεν είναι καν συγκρίσιμες  μεταξύ τους. Μελέτη ολοκληρωμένη για όλο 
το σύστημα δεν υπάρχει από κανέναν σήμερα. 
 
ΜΑΡΓΙΟΣ ΞΑΦΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
Πράγματι δεν υπάρχει επικαιροποιημένη συνολική αναλογιστική μελέτη. Για τον ΟΓΑ 
τελειώνουμε την αντίστοιχη μελέτη περίπου στις 15 του μήνα. Επίσης, δεν υπάρχουν 
επικαιροποιημένες μελέτες ανά Ταμείο. Υπάρχουν όμως μελέτες που έχουν εκπονηθεί 
κυρίως από τη Γ.Γ.Κ.Α., ως και την ΕΑΑ, με διαφορετικά όμως χρονικά σημεία 
αναφοράς, ίσως και παραδοχές. Προσεχώς ολοκληρώνεται η αναλογιστική μελέτη της 
ΓΣΕΕ που αφορά στο συνολικό σύστημα, εξαιρουμένου του Δημόσιου Τομέα, του ΟΓΑ 
και ΝΑΤ. Ήθελα να πω ότι: το αναλογιστικό έλλειμμα στο σύστημα κοινωνικής 
ασφάλισης είναι τεράστιο. Αν συμπεριλάβουμε τον Δημόσιο Τομέα, τον ΟΓΑ κ.λ.π. θα 
τρελαθείτε… 
Η ανάπτυξη του κειμένου των κατευθυντήριων γραμμών του Υπουργείου μου άρεσε. Η 
σελίδα 2 με τα 5 γενικά θέματα και η σελίδα 5 με τις δομικές αλλαγές σε 9 επιμέρους 
Τομείς είναι όλη η ουσία. Ας ξεκινήσουμε όπως θέλετε, είτε σε ομάδες, είτε σε 
υποομάδες και να δούμε τι θέματα θα αναλάβει η κάθε ενότητα. 
Πιστεύω ότι, επιπροσθέτως των ανά Ταμείο αναλογιστικών μελετών, όπου θα αναδειχθεί 
το κατά κεφαλήν αναλογιστικό έλλειμμα, έμφαση πρέπει να δοθεί και στα θέματα 
κωδικοποίησης, μηχανογράφησης, εισφοροδιαφυγής, επενδυτικής στρατηγικής, ως και 
ελέγχου των δαπανών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης των Ταμείων.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
Δεν μπορούμε  να δουλέψουμε χωρίς αναλογιστικές μελέτες. Η μόνη ολοκληρωμένη 
αναλογιστική μελέτη είναι της ΓΣΕΕ. Άρα έχουμε αυτή, φέρνουμε και ότι άλλο μπορεί 
να φέρει ο καθένας από αναλογιστικές μελέτες και το μελετάμε.  
 
ΣΑΚΕΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  
Αν πάρουμε σαν βάση αυτό που είπε ο κ. Μαργιός , δηλαδή τα 5 στοιχεία της σελίδας  2 
και να δηλώσουμε σε ποια από αυτά θέλει καθένας να είναι ως υποομάδα και να 
ετοιμάσουμε εισηγήσεις σε ημερομηνίες που θα αποφασίσουμε. Πρώτη θα είναι αυτή για 
τις αναλογιστικές μελέτες.  Έτσι μπορούμε να αρχίσουμε. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
Άρα να κάνουμε συνεδριάσεις που δεν αναλώνονται σε λίγες ώρες αλλά να διαρκούν πιο 
πολύ, με προετοιμασία . Επομένως επιστρέφουμε στη ατζέντα του κ. Υπουργού. 
 
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
Να εξηγήσω κάτι. Μιλήσαμε για μια ομάδα που φτιάχνουμε στη Γενική Γραμματεία 
όπου θα μετέχουν και στελέχη από τα τρία μεγάλα ταμεία. Ετοιμάζουμε να σας δώσουμε 
ένα πρώτο προφίλ για κάθε ταμείο. Γιατί πέρα από τις αναλογιστικές μελέτες , μπορείτε 
να ξεκινήσετε με στοιχεία πρόσφατα που θα έχετε ως πρότυπα. Ποια είναι τα 
πληθυσμιακά τους μεγέθη, ποια τα οικονομικά στοιχεία που συνθέτουν την 
πραγματικότητα των τελευταίων ετών. Θα είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για εσάς. Μετά θα 
συζητήσουμε ότι επιμέρους στοιχεία χρειάζεστε.   
     
ΡΩΜΑΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Άρα συζητάμε ότι είπε το Υπουργείο; Δηλαδή ανάγκη  για αναλογιστικές μελέτες στις 
αναφερόμενες παραμετρικές αλλαγές; Δηλαδή αδήλωτη εργασία, εισφοροδιαφυγή και 
δεύτερο στοιχείο τον καθορισμό των πηγών χρηματοδότησης.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
Για να ικανοποιήσουμε και τη ΓΣΕΕ συμφωνώ να ακολουθήσουμε αυτή τη σειρά.  
Να φτιάξουμε κάποιες ομάδες .  
 
ΡΩΜΑΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Μόνο τις αναφερόμενες παραμετρικές αλλαγές. Αυτά που έφερε το Υπουργείο. Όχι 
παραπάνω. Το Υπουργείο έφερε μια συγκεκριμένη ατζέντα. Γιατί να τη φουσκώσουμε 
παραπάνω; 
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ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
Αν θέλετε μπορείτε. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
Συμφωνείτε να μείνουμε στην πρόταση του Υπουργείου; 
 
ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
Αυτά δεν είναι παραμετρικές αλλαγές. Αυτά είναι παρανομίες. Παραμετρικές αλλαγές 
είναι αυτά που είπε ο κ. Ρωμανιάς. Είναι τα όρια ηλικίας, το ποσοστό των εισφορών 
κ.τ.λ. Αυτά πρέπει να γίνουν όποιο σύστημα και αν έχουμε. Είτε κάνουμε μεταρρύθμιση 
είτε όχι.  Η αδήλωτη εργασία, η εισφοροδιαφυγή είναι παρανομία. Όποιο σύστημα και να 
έχουμε αυτά πρέπει να τα πατάξουμε. 
 
ΜΠΟΥΡΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
Ορισμένες δομικές αλλαγές σχετίζονται με τις παραμετρικές αλλαγές. Δηλαδή η 
εισφοροδιαφυγή έχει να κάνει με το πάγιο σύστημα ρύθμισης των οφειλών. 
Ανεξαρτήτως πως ονοματίζεται όλα συνδέονται. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
Το β΄ και το γ΄ συμπίπτουν.  
 
ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΤΡΙΝΑ 
Αν βάλουμε αυτά τα δυο θέματα υπό έναν τίτλο και εκεί προσθέσουμε και ειδικότερα 
θέματα. 
 
ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΧΑΡΙΤΩΝ  
Η εργασία της Επιτροπής θα είναι να βάλει κάποιες γενικές αρχές. Δεν έχουμε μια 
επιστημονική καταγραφή . Ένα από τα προβλήματα που έχουμε είναι ότι ο καθένας έχει 
στο μυαλό του λίγο διαφορετικά το πρόβλημα το οποίο συζητάμε. Αυτή η σύγχυση  είναι 
από τα βασικά προβλήματα γιατί η κοινωνία δεν μπορεί να τα αντιμετωπίσει. Γιατί ο 
όρος ΄΄ ασφαλιστικό πρόβλημα ΄΄ έχει πάρει διαφορετικές διαστάσεις. Θα ήταν χρήσιμο 
να πούμε τι ορίζουμε σαν ασφαλιστικό πρόβλημα. Εάν ο υπουργός πάρει κάποια μέτρα , 
που σημαίνει να  φτιάξουν 2-3 νόμους, οργανώσουν τα ταμεία, συγχωνεύσουν κάποια. Τι 
θα έχουν πετύχει;  Αν έχουν διώξει το πρόβλημα κατά 5 χρόνια θα είναι επιτυχία. Αν 
γίνει κατά 30 ακόμα καλύτερα. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
Άρα ψάχνουμε σημεία σύγκλισης και όχι διαφωνίας.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
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Άρα τα θέματα είναι 2. Η αναλογιστική μελέτη και οι πηγές χρηματοδότησης. Ποιοι θα 
είναι εισηγητές; Στο πρώτο θέμα που μιλάμε για τις ΄΄αναλογιστικές μελέτες – 
τεκμηρίωση ΄΄, θα είναι ο κ. Κυριάκης. Οι στόχοι μιας μεταρρύθμισης, δηλαδή  το πώς 
φανταζόμαστε ένα συνταξιοδοτικό σύστημα θα το γράψω εγώ. 
Στο δεύτερο θέμα, την εισφοροδιαφυγή, ο κ. Μπούρλος. Και όσοι έχετε προτάσεις 
συγκεκριμένες να τις φέρετε γραπτώς για να τις ταξινομήσουμε. Η κ. Παπαρρηγοπούλου 
για τις πηγές χρηματοδότησης. Έχει ασχοληθεί με τη χρηματοδότηση στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Για τις πηγές χρηματοδότησης θα έχει άποψη και η ΓΣΕΕ. 
 
ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
Για τις πηγές χρηματοδότησης θα ήθελα να κάνω μια παρέμβαση. Εγώ θέλω μια βοήθεια 
για τις πηγές χρηματοδότησης. Το 18,5 δις να το δούμε αναλυτικά. Τι περικλείεται σε 
αυτό το ποσό; Συμπεριλαμβάνονται και οι εισφορές του κράτους ως εργοδότη; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
Θα το διατυπώσουμε σαν συγκεκριμένο αίτημα. Κε Υφυπουργέ αν μπορείτε να μας 
βοηθήσετε . Υπάρχει αίτημα από τον κ. Τσακλόγλου τι περιλαμβάνει το 18,5 δις. Να το 
αναλύσετε. Την σύνθεση του. 
 
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
Μπορούμε να σας δώσουμε αυτά τα στοιχεία και αύριο. Δηλαδή πως χρηματοδοτείται 
από τον κρατικό προϋπολογισμό το κάθε ταμείο. Και για το Δημόσιο η δαπάνη θα 
περιλαμβάνεται σε αυτό. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
Τα θέματα τα ξέρουμε. Όποιος έχει ιδέες έστω και μικρές παρεμβάσεις να τις φέρει 
γραπτώς.  
Η επόμενη συνεδρίαση θα γίνει την Τρίτη 22/12 στις 9.30 στη Γενική Γραμματεία 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 
 
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση ο Πρόεδρος έληξε τη συνεδρίαση. 
 
 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
Στεργίου Άγγελος 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
Ρωμανιάς Γιώργος  
 

 Ρομπόλης Σάββας  
 

ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ 
   
Κρασαδάκη Ευαγγελία 

 
Μπούρλος Δημήτρης 

 
Βρέκου Ελένη 

Κυριάκης Δημήτρης  

 Κυριαζής Χαρίτων   
 

 Μαργιός Ξαφέλης Βασίλης  
 

 Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου   
 

 Τσακλόγλου Παναγιώτης 
 

 Λοπατατζίδης Αθανάσιος 
 

 Σακελλαρόπουλος Θεόδωρος 
 

 


