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ΠΡΑΚΤΙΚΑ 
 

Συνεδρίαση 22ας Δεκεμβρίου 2009 

 

Κοινή Συνεδρίαση της Επιτροπής  

                           των Eιδικών, των Κοινωνικών Εταίρων 

                      και της Πολιτικής Ηγεσίας του Υπουργείου  

                          Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2o 
 

 
Σήμερα, την 22.12.2009, ημέρα Τρίτη και ώρα 9.30 στην Αθήνα συνήλθαν στο 
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Σταδίου 29, 4ος όροφος, αίθουσα 
συσκέψεων, σε κοινή συνεδρίαση η Επιτροπή των Ειδικών, οι Κοινωνικοί Εταίροι και η 
Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. 
 

---------------------------------------------- 
 
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 
 
Απουσίαζε ο κος Σακελλαρόπουλος Θεόδωρος, Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου. 

 
Από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης 
παρόντες ήταν οι κ.κ. Ανδρέας Λοβέρδος, Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής 
Ασφάλισης, Γεώργιος Κουτρουμάνης, Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Στέφανος Μιχαλάκος, Γενικός Γραμματέας Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 

  
Από τους κοινωνικούς εταίρους παρόντες ήταν ως ακολούθως:  
1. Σωτηρίου Ιωάννης, εκπρόσωπος ΟΚΕ 
2. Ορφανίδης Χαρ., εκπρόσωπος ΓΕΣΑΣΕ 
3. Βαρδαρός Σταμάτης, Παρατηρητής ΓΣΕΒΕΕ 
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Στη συνεδρίαση παρευρέθησαν ακόμη, μετά από κλήση της Επιτροπής, η κα Ευφροσύνη 
Κουσκουνά, Πρόεδρος της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής, η κα Μαριάννα Παπαμιχαήλ, 
μέλος της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής και ο κος Εμμανουήλ Βαλαβάνης, μέλος της 
Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής.  
 
Χρέη γραμματέα άσκησαν οι κ.κ. Στελλάτου Ιουλία, προϊσταμένη τμήματος της 
Γ.Γ.Κ.Α., Κουλούρης Βασίλης, προϊστάμενος τμήματος της Γ.Γ.Κ.Α. και Βρέκου Ελένη, 
υπάλληλος της Γ.Γ.Κ.Α.. 
 
Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία άρχισε η συνεδρίαση. 
 
Θέματα της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης, σύμφωνα με την εισήγηση του 
Προέδρου, ήταν: 
1. Αναλογιστικές μελέτες. Βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες προοπτικές του 
συστήματος. 
2. Επιβεβαιώνοντας τις θεμελιώδεις αρχές του συστήματος. 
3. Οργάνωση  ημερήσιας διάταξης  της επόμενης συνεδρίασης (Χρηματοδότηση: αύξηση 
των πόρων του συστήματος). 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
Η σημερινή ημερήσια διάταξη αφορά: α. την καταγραφή του προβλήματος, την 
καταγραφή του μακροχρόνιου αναλογιστικού ελλείμματος του συστήματος, αν δηλαδή 
συμφωνούμε στην ύπαρξη και την έκτασή του και β. τις αρχές και τους στόχους μιας 
μεταρρύθμισης του ασφαλιστικού συστήματος. 
Μια προσωπική παράκληση, ιδιαίτερα προς τους παριστάμενους δημοσιογράφους: θα 
ήθελα οι προτάσεις και οι απόψεις να κατατίθενται πρώτα στην Επιτροπή και μετά στα 
ΜΜΕ.  
Το σημερινό θέμα είναι η καταγραφή του αναλογιστικού ελλείμματος του ασφαλιστικού 
συστήματος. Θεωρώ ότι αυτό είναι ορατό δια γυμνού οφθαλμού, θα το χαρακτήριζα ένα 
ασφαλιστικό bing-bang, που δεν αποτελεί ίδιον μόνο της Ελλάδας αλλά και άλλων 
χωρών. Όλοι συμφωνούμε στην ύπαρξη του προβλήματος, ίσως δε συμφωνούμε στην 
έκταση του προβλήματος. Η καταγραφή, επομένως, του προβλήματος – αναλογιστικού 
ελλείμματος δικαιολογεί τη μεταρρύθμιση και θα μας καθοδηγήσει στην έκταση της 
μεταρρύθμισης αυτής.  
Μια τελευταία παρατήρηση: δεν θα ήθελα να δραματικοποιήσουμε την κατάσταση αφού, 
όπως θα σας επισημάνουν και οι αναλογιστές, σε κάθε αναλογιστική μελέτη υπάρχουν 
περιθώρια αβεβαιότητας.  
Θα αρχίσουμε με την εισήγηση των κ.κ. Μαργιού και Κυριάκη, οι οποίοι θα απαντήσουν 
στο ερώτημα ποιο είναι μακροχρόνια το αναλογιστικό έλλειμμα του ασφαλιστικού 
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συστήματος. Αμέσως μετά το λόγο έχει η Εθνική Αναλογιστική Αρχή (ΕΑΑ), δια της 
προέδρου της, κας Κουσκουνά, η οποία έχει κληθεί για να μας ενημερώσει για το θέμα 
αυτό. Ο λόγος στον κ. Μαργιό. 
  
ΜΑΡΓΙΟΣ :  
Ευχαριστώ κ. Πρόεδρε.  
Καταθέτουμε στην Επιτροπή ένα ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με τη σύνταξη 
αναλογιστικών μελετών για το ελληνικό ασφαλιστικό σύστημα. 
 (Το σημείωμα διανέμεται στα μέλη της Επιτροπής και στη συνέχεια ο κ. Μαργιός 
αναγιγνώσκει αυτό). 
 «Ενημερωτικό σημείωμα των σχετικά με τη σύνταξη Αναλογιστικών Μελετών για το 
Ελληνικό Ασφαλιστικό Σύστημα», των: 
Β. Μαργιού,  Αναλογιστή  και 
Δ. Κυριάκη, Aναλογιστή - Γενικού Διευθυντή ΟΑΕΕ  
  
Σχετικά  με την εκπόνηση της αναλογιστικής μελέτης για το συνταξιοδοτικό σύστημα 
της χώρας, σας ενημερώνουμε ότι: 
1. Με βάση τις διατάξεις του Ν 3029/2002 και την εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας  
και Κοινωνικής Ασφάλισης με αριθ. 4677/45/05-03-2003,  η  Διεύθυνση Αναλογιστικών 
Μελετών της Γ.Γ.Κ.Α έχει την αρμοδιότητα των αναλογιστικών μελετών των επί μέρους 
αναλογιστικών φορέων που προβλέπονται στο άρθρο 71 του Ν 2084/92 και η Εθνική 
αναλογιστική Αρχή πλην άλλων έχει και την αρμοδιότητα των μελετών του γενικού 
ασφαλιστικού συστήματος. 
Στη Διεύθυνση Αναλογιστικών Μελετών της Γ.Γ.Κ.Α τηρείται αρχείο των ανωτέρω 
επιμέρους αναλογιστικών μελετών από το έτος 1993. 
Η Διεύθυνση δεν έχει συντάξει αναλογιστικές μελέτες που να αναφέρονται στο γενικό 
σύστημα και οι μόνες μελέτες με το αντικείμενο αυτό που υφίστανται στο αρχείο της, 
είναι εκείνη της Γ.Σ.Ε.Ε και του Τμήματος του Κυβερνητικού Αναλογιστή του 
Ηνωμένου Βασιλείου και του I.L.O. 
Οι επιμέρους αναλογιστικές μελέτες των φορέων εκπονήθηκαν βάσει του αναλογιστικού 
μοντέλου στο οποίο προβλέπεται ο υπολογισμός της παρούσας αξίας των: 
Εισφορές των ασφαλισμένων παρούσας και μέλλουσας γενιάς  
Εισφορών των εργοδοτών παρούσας και μέλλουσας γενιάς 
Κοινωνικών πόρων ή άλλων εσόδων εφόσον υφίστανται. 
Παροχών προς τους ασφαλισμένους παρούσας και μέλλουσας γενιάς 
Παροχών προς τους ήδη συνταξιούχους. 
Λοιπών εξόδων. 
 Οι ανωτέρω μελέτες δείχνουν με σαφήνεια την οικονομική κατάσταση των φορέων και 
τα υψηλά αναλογιστικά ελλείμματα που εμφανίζουν, δεν δύναται όμως κατά τη γνώμη 
μας να ενοποιηθούν για παραμετρική εφαρμογή διότι έχουν συνταχθεί σε διαφορετικές 
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ημερομηνίες, με αποτέλεσμα να διαφοροποιούνται τόσο τα στατιστικά και οικονομικά 
στοιχεία όσο και το τεχνικό επιτόκιο. 
2. Οι Αναλογιστικές Μελέτες που έχουν συνταχθεί για το σύνολο του ασφαλιστικού 
συστήματος της Ελλάδας την τελευταία 10ετία, όπως και τα συνοπτικά αποτελέσματα 
αυτών αναφέρονται κατωτέρω : 
α Μελέτη ΙΝΕ – ΓΣΕΕ – ΑΔΕΔΥ  -   2001 για συντάξεις 
   (Δεν περιλαμβάνει ΟΓΑ, ΝΑΤ,ΔΗΜΟΣΙΟ) 
 
    Αναλογιστικό έλλειμμα :   167,88% ΑΕΠ  με τεχνικό επιτόκιο 3% 
                                               104,20% ΑΕΠ με τεχνικό επιτόκιο 4% 
                                               64,89%  ΑΕΠ με τεχνικό επιτόκιο 5%  
 
β. Μελέτη που αναφέρεται στο « Περίγραμμα μεταρρύθμισης του Ελληνικού 
Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης» - Πόρισμα της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων υπό  
τον κ.  Αναλυτή – 2007 
 
       Συνολική δαπάνη συντάξεων :  2007 : 12,5% ΑΕΠ 
                                                         2050 :  24,8% ΑΕΠ 
 
γ. Μελέτη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής  - 2007 
 
       Συνολική δαπάνη συντάξεων :  2007 :  11,7% ΑΕΠ 
                                                         2060 :  24,1% ΑΕΠ 
 
δ. Διετής Δημογραφική έκθεση Ευρωπαϊκής Επιτροπής – 2009 
 
     Συνολική δαπάνη συντάξεων :         Όπως ανωτέρω 2γ 
 
     Στην Έκθεση αυτή αναφέρονται επίσης τα ακόλουθα : 
 
     Συνολική δαπάνη Υγείας και Περίθαλψη:  2007 :  6,4% ΑΕΠ 
                                                                          2060 : 10,0% ΑΕΠ 
 
     Συνολική δαπάνη για Ανεργία:                   2007 :  0,3% ΑΕΠ 
                                                                          2060 :  0,2% ΑΕΠ 
 
3. Για την εκπόνηση της αναλογιστικής μελέτης απαιτούνται πλήρη στοιχεία των 
ασφαλισμένων και συνταξιούχων (φύλο, ηλικία, αποδοχές, ποσά συντάξεων κ.λ.π) η 
συλλογή των οποίων και η επεξεργασία τους απαιτεί σημαντικό χρόνο. Με βάση την 
εμπειρία μας η εκπόνηση της εν λόγω μελέτης θα απαιτήσει μεγάλο χρονικό διάστημα 
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και πρέπει να αποτελέσει απόλυτη προτεραιότητα όχι μόνο της Εθνικής Αναλογιστικής 
Αρχής, αλλά όλων των Υπηρεσιών της ΓΓΚΑ, των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και 
της ΗΔΙΚΑ. 
Επιπλέον υφίστανται περιπτώσεις που η συλλογή στοιχείων καθίσταται σχεδόν αδύνατη, 
όπως για παράδειγμα το ΤΕΑΔΥ, όπου επανειλημμένες προσπάθειες δεν τελεσφόρησαν. 
Σημειώνουμε ότι στο ΤΕΑΔΥ  ασφαλίζονται  446.000 Δημόσιοι Υπάλληλοι ενώ οι 
συνταξιούχοι του ανέρχονται σε 218.000.   
Λαμβανομένων υπόψη των στενών χρονικών περιθωρίων, θα ήταν δυνατό να εξετασθεί 
η περίπτωση, η μελέτη του συνταξιοδοτικού συστήματος της χώρας να εκπονηθεί από 
την Ε.Α.Α. με   βάση το μοντέλο του I.L.O. 
Σε αυτή όμως την περίπτωση πρέπει να τεθεί το ερώτημα στην Ε.Α.Α. εάν δύναται, στα 
χρονικά όρια που τίθενται, να εκπονήσει την εν λόγω μελέτη για το σύνολο του 
συνταξιοδοτικού συστήματος. 
Πρέπει όμως να επισημάνουμε ότι υπάρχει μεγάλος αριθμός αναλογιστικών μελετών που 
έχουν εκπονηθεί από διάφορους Φορείς για το σύνολο των Ασφαλιστικών Φορέων 
Κοινωνικής Ασφάλισης και με βάση τις οποίες δύναται να εκτιμηθεί το μέγεθος του 
προβλήματος που αντιμετωπίζει το συνταξιοδοτικό σύστημα της χώρας, ώστε να 
ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα που ενδείκνυνται, για να δυνηθούν οι Φορείς αυτοί να 
εκπληρώσουν τους σκοπούς για τους οποίους συστάθηκαν, χωρίς τη μεταφορά 
δυσβάσταχτων βαρών στους νέους ασφαλισμένους. 
Βέβαια για την ψήφιση του σχετικού Νομοσχεδίου, απαιτείται να εκτιμηθούν τα οφέλη 
και τα κόστη που προκύπτουν από τις διατάξεις του. 
Είμεθα στη διάθεση της Ε.Α.Α. για οποιαδήποτε  συνεργασία εφόσον η Αρχή κρίνει 
τούτο σκόπιμο. 
 
ΚΥΡΙΑΚΗΣ :  
Υπάρχουν πολλές αναλογιστικές μελέτες που δείχνουν το πρόβλημα. Παράδειγμα 
αποτελεί η αναλογιστική μελέτη του I.L.O., όπου φαίνεται η αναλογία μεταξύ 
εργαζομένων – συνταξιούχων στη χώρα μας: από το 3,65 που είναι το 2009 φθάνει  το 
2055 στο 1,70. Στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ: το ετήσιο έλλειμμα ως ποσοστό του ΑΕΠ από 0,64% θα 
φτάσει το 7,03% το 2055. Αντίστοιχα μεγάλα ποσοστά αύξησης παρατηρούνται και στον 
ΟΑΕΕ και στον ΟΓΑ. Επομένως, από τις αναλογιστικές μελέτες προκύπτει σαφώς το 
πρόβλημα που υπάρχει στην κοινωνική ασφάλιση και η ανάγκη να ληφθούν άμεσα 
μέτρα.  
  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ : 
Δεν υπάρχουν μελέτες για τις επικουρικές συντάξεις;  
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ΚΥΡΙΑΚΗΣ :  
Σε ό,τι αφορά  τις επικουρικές συντάξεις, αναλογιστικές μελέτες υπάρχουν ανά 
επικουρικό φορέα – εκτός του ΤΕΑΔΥ.  
Ειδικά για το Ταμείο αυτό έχουν γίνει αρκετές προσπάθειες αλλά δεν έχει καταστεί 
εφικτό να συλλεγούν τα απαραίτητα στοιχεία (πλήρη στοιχεία ασφαλισμένων και 
συνταξιούχων, ήτοι φύλο, ηλικία, αποδοχές, ποσό σύνταξης κ.λ.π.). Θεωρώ όμως ότι,  θα 
καταστεί εφικτό όταν υπάρξει ενιαία αρχή πληρωμής όλων των δημοσίων υπαλλήλων, 
κάτι που υλοποιείται τώρα από το Υπουργείο Οικονομικών. 
  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ : 
Δεν υπάρχει μια συνολική εικόνα για τις επικουρικές συντάξεις; 
  
ΚΥΡΙΑΚΗΣ : 
Το ποσοστό εισφοράς για επικουρική σύνταξη είναι 6% και το ποσοστό της σύνταξης 
είναι 20%. Αυτή η αναλογία (6% εισφορά - 20% σύνταξη) δεν εξασφαλίζει μακροχρόνια 
βιωσιμότητα στο σύστημα της επικουρικής ασφάλισης.  
  
ΜΑΡΓΙΟΣ : 
Έχουν γίνει αναλογιστικές μελέτες για κάθε φορέα ξεχωριστά είτε αυτός είναι φορέας 
κύριας σύνταξης, επικουρικής είτε υγείας είτε πρόνοιας. Αυτές μπορούν να 
συγκεντρωθούν και να δώσουν σαφή εικόνα για το σύστημα. Επιμένω όμως ότι, πρέπει 
να εκπονηθούν αναλογιστικές μελέτες για όλους τους φορείς και όχι μόνο για τους 4 
μεγάλους, ήτοι ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και Δημόσιο, οι οποίοι αποτελούν το 92 % του 
συνολικού υπακτέου στην ασφάλιση πληθυσμού, τα υπόλοιπα Ταμεία αποτελούν το 
υπόλοιπο 8%. Όμως, τα 4 μεγάλα Ταμεία συμβάλλουν στο έλλειμμα του ασφαλιστικού 
συστήματος κατά 70-75%, ενώ το υπόλοιπο 8% των ασφαλιστικών Ταμείων, δηλαδή τα 
ευγενή Ταμεία, συμβάλλουν στο έλλειμμα του ασφαλιστικού συστήματος κατά 25-30%. 
Πρέπει λοιπόν να ευρεθεί το κατά κεφαλήν έλλειμμα ανά Ταμείο (π.χ. σε έναν φορέα το 
κατά κεφαλήν έλλειμμα μπορεί να είναι 400.000 και σε κάποιον άλλο 
20.000) προκειμένου να υπάρξει η δυνατότητα, κε Υπουργέ, στην ασφαλιστική 
μεταρρύθμιση, να εφαρμοστεί η αρχή της ίσης μεταχείρισης και να ληφθούν τα σωστά 
μέτρα για όλους τους Έλληνες.    
  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ : 
Το λόγο έχει η ΕΑΑ, μια Αρχή που πρέπει να αναδείξουμε. Κε Υπουργέ, θα πρέπει να 
συνδράμετε στην επίλυση των προβλημάτων λειτουργίας της Αρχής, η οποία πρέπει να 
αποτελέσει τον κύριο φορέα σύνταξης των αναλογιστικών μελετών.  
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ΚΟΥΣΚΟΥΝΑ (πρόεδρος ΕΑΑ): 
Θα αναπτύξω τη μεθοδολογία της μελέτης, ήτοι τις χρηματορροές από 2000-2060. Η 
μελέτη λαμβάνει υπόψη τις παροχές και τις εισφορές, αλλά και την κρατική εισφορά στο 
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που ανέρχεται σε 1% του ΑΕΠ, όχι όμως τα διοικητικά κόστη.  
Το έλλειμμα είναι πάρα πολύ υψηλό ήδη από το 2007 που έτρεξε  η μελέτη. Οι 
χρηματοοικονομικές παραδοχές είναι έτους 2007 και αν τις μετατρέψουμε σε τιμές του 
2009, το αποτέλεσμα πιθανό να διαφοροποιηθεί αλλά οι αριθμοί είναι τόσο μεγάλοι που 
δεν μπορεί να απέχει και πολύ από το αντίστοιχο του 2009. Πάντα υπάρχει βέβαια ένα 
ποσοστό αβεβαιότητας. 
Τα στοιχεία που περιλαμβάνει η μελέτη για το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ δεν συμπεριλαμβάνουν τα 
Ειδικά Ταμεία και αυτό το σημειώνω διότι, κοιτάζοντας – σε συνεργασία με το ΙΚΑ-
ΕΤΑΜ – τα πρώτα στοιχεία σχετικά με τα Ειδικά Ταμεία υπάρχει πρόβλημα, ιδιαίτερα 
στο (πρώην ) ΤΑΠ-ΟΤΕ και στο ΤΑΠ-ΔΕΗ αλλά γι’ αυτά δεν είμαστε έτοιμοι να 
δώσουμε πιο συγκεκριμένα στοιχεία.  
Η μελέτη αυτή δόθηκε στο ECOFIN. Παρακολουθούμε την πραγματικότητα με τις 
προβολές που έχουμε κάνει.  
Το 2009 τα ποσά των καταβαλλόμενων συντάξεων ήταν μεγαλύτερα από αυτά που είχαν 
προϋπολογιστεί να δοθούν, ιδιαίτερα στο Δημόσιο, ίσως λόγω μεγαλύτερου αριθμού 
συνταξιοδοτήσεων λόγω της ανησυχίας πολλών για αλλαγή των όρων συνταξιοδότησης . 
Πάντως, τα στοιχεία που είχαμε στη διάθεσή μας δεν ήταν επαρκή, χρειαζόμαστε στο 
σημείο αυτό τη συνδρομή του ΓΛΚ. 
Θα ήθελα να προσθέσω στην παρατήρηση των κ.κ. Μαργιού και Κυριάκη, ότι η 
εκπόνηση της αναλογιστικής μελέτης  πρέπει να αποτελέσει απόλυτη προτεραιότητα της 
ΕΑΑ αλλά και όλων των υπηρεσιών της Γ.Γ.Κ.Α., των Φ.Κ.Α. και της Η.ΔΙ.Κ.Α., την 
ανάγκη την μελέτη αυτή να συνδράμει με την παροχή στοιχείων και το ΓΛΚ. Χρειάζεται 
να επισημανθεί αυτό, διότι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε είναι η 
συλλογή στοιχείων από το ΓΛΚ. 
  
ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ : 
Σκοπός αυτής της μελέτης είναι να απεικονιστεί η δαπάνη για τις συντάξεις, ενώ τα 
ελλείμματα έρχονται σε δεύτερη μοίρα. Στη μελέτη αυτή έχουν ληφθεί υπόψη μόνο οι 
εισφορές και οι παροχές των ασφαλιστικών οργανισμών. Θα ήθελα όμως να 
διευκρινιστεί από την Επιτροπή, αν σε επόμενη αναλογιστική μελέτη πρέπει να 
περιλαμβάνονται η περιουσία, οι  κοινωνικοί πόροι και τα διοικητικά έσοδα των 
οργανισμών. Στην παρούσα μελέτη δεν έχουν συνυπολογιστεί, κατά τη γνώμη μου όμως 
θα πρέπει. 
Στη μελέτη που σας παρουσιάζουμε αναδεικνύονται κάποιες διαφορές μεταξύ των 
Ταμείων. Τα στοιχεία που έχουν χρησιμοποιηθεί προέρχονται από τα αρχεία των 
ασφαλιστικών Ταμείων.  
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Τέλος, σε ότι αφορά το θέμα της αβεβαιότητας και προκειμένου να περιοριστεί, 
δημιουργούνται διάφορα σενάρια ευαισθησίας, π.χ. αλλάζει λίγο η ροή των εισφορών, η 
ανεργία, η χρηματοδότηση κ.λ.π..  
  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ : 
Θα ήθελα να ρωτήσω ανά πόσο χρονικό διάστημα γίνεται επικαιροποίηση της 
αναλογιστικής μελέτης; 
  
ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ :  
Γενικώς οι μελέτες αυτές διεθνώς γίνονται για πολύ μακροπρόθεσμο ορίζοντα, ακόμα 
και για ορίζοντα 75 χρόνων.  
Το νόημα αυτών των μελετών είναι ότι όσο πιο μακροπρόθεσμο ορίζοντα «βλέπουν» 
τόσο τα αποτελέσματα αποφεύγουν την πρόσκαιρη διαφοροποίηση. Η συγκεκριμένη 
μελέτη θα ξαναγίνει σε 3 χρόνια. Μέχρι τότε, ισχύει η παρούσα. Βραχυπρόθεσμα, 
βέβαια, αυτή η μελέτη μπορεί να μην επαληθευτεί ακριβώς στις προβλέψεις της, καθώς 
κάθε φορά που γίνεται μια δημόσια συζήτηση για το ασφαλιστικό παρατηρείται π.χ. 
μεγαλύτερη τάση συνταξιοδότησης από το Δημόσιο, το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κ.λ.π.. Η μελέτη 
αυτή, πάντως, μπορεί να θεωρηθεί επίκαιρη.  
  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ :  
Και με ένα κακό σενάριο ευαισθησίας, π.χ. με επιδείνωση των δημόσιων οικονομικών, τι 
γίνεται ; 
 
ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ : 
Κάθε μελέτη έχει αριθμητή και παρανομαστή. Το αποτέλεσμα είναι έσοδα-έξοδα (αυτό 
είναι το έλλειμμα) και διαιρείται δια του ΑΕΠ. Από τη στιγμή, λοιπόν, που δεν 
μεταβάλλεται το έλλειμμα (δηλαδή ο αριθμητής) αλλά μειώνεται ο παρανομαστής, τότε 
το αποτέλεσμα φυσικά χειροτερεύει.  
  
ΚΟΥΣΚΟΥΝΑ :  
Δεν το βλέπουμε, βέβαια, μόνο έτσι. Όταν προκύπτει ένα έλλειμμα, σε αυτό έχει 
συντελέσει π.χ. η ανεργία. Η ανεργία δεν είναι ανεξάρτητη από το ΑΕΠ, συνεπώς για να 
έχουμε μια πραγματική επικαιροποίηση πρέπει να τροποποιήσουμε όλες τις 
μακροοικονομικές παραδοχές. Η μελέτη είναι επίκαιρη με την έννοια ότι, οι αριθμοί που 
προκύπτουν απ’ αυτήν είναι πολύ μεγάλοι.  Κανονικά, βέβαια, θα έπρεπε να γίνεται κάθε 
χρόνο. Αυτό θα ήταν εφικτό μόνο αν υπήρχε το απαιτούμενο προσωπικό στην ΕΑΑ. 
Επιπροσθέτως, υπάρχει μεγάλη δυσκολία ως προς τη συλλογή των στοιχείων για να 
συνταχθεί η αναλογιστική μελέτη.  
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ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ : 
Συμφωνώ με τους προλαλήσαντες και θα ήθελα μόνο μια διευκρίνιση να προσθέσω: 
Ειπώθηκε προηγουμένως ότι, οι μελέτες της ΕΑΑ είναι μελέτες χρηματοοικονομικών 
ροών, δηλαδή υπολογίζονται τα ελλείμματα κάθε χρόνο, με βάθος χρόνου τα 50-60 έτη. 
Ορισμένες από τις μελέτες της ΕΑΑ απεικονίζουν τις παρούσες αξίες αυτών των 
ελλειμμάτων.  
Για παράδειγμα στην πολύ εμπεριστατωμένη παρουσίαση των κ.κ. Μαργιού και Κυριάκη 
αναφέρεται ένα αναλογιστικό έλλειμμα 167,88 % του ΑΕΠ: αυτό δεν είναι ετήσιο αλλά 
αποτελεί την παρούσα αξία μελλοντικών ελλειμμάτων (συσσωρευμένο).  
Υπάρχουν δύο τρόποι για να κοιτάξει κανείς αυτά τα ελλείμματα: ο πρώτος είναι η 
μέθοδος των χρηματοροών που ακολουθεί η ΕΑΑ και ο άλλος είναι η παρούσα αξία 
αυτών των χρηματοροών. 
  
ΚΥΡΙΑΖΗΣ : 
Κύριε πρόεδρε, νομίζω ότι την Επιτροπή πρέπει να απασχολήσει το ταμειακό έλλειμμα. 
Πιο συγκεκριμένα: το πρόβλημά μας είναι πως το ασφαλιστικό σύστημα υπό την 
εγγύηση του ελληνικού δημοσίου επιβαρύνει τα δημόσια οικονομικά. 
Θα ήταν ενδιαφέρον να έχουμε όσα στοιχεία μπορούμε για την εξέλιξη αυτού του 
ελλείμματος, ώστε να φαίνεται ποια είναι η απαίτηση που πρέπει να καλυφθεί από το 
ελληνικό Δημόσιο, είτε είναι θεσμοθετημένη είτε όχι. Θα ήταν ενδιαφέρον να δούμε πως 
εξελίσσεται αυτό. Στις επιμέρους αναλογιστικές μελέτες υπάρχουν πίνακες με τέτοια 
στοιχεία. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ : 
Το λόγο έχει ο κος Τσακλόγλου. 
 
ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ :  
Θα ήθελα να κάνω δυο διευκρινιστικές ερωτήσεις, οι οποίες μπορούν να απαντηθούν 
αμέσως.  
Αν κάτι χρειαζόμαστε, αυτό είναι το σωρευτικό χρέος. Στους πίνακες που μας δώσατε 
απεικονίζεται η πορεία έτος προς έτος, όμως πρέπει να έχουμε αυτά τα στοιχεία και 
discounted, καθώς στην πορεία θα γίνουν συζητήσεις και σε μακροοικονομικό επίπεδο 
για ολόκληρη τη χώρα. 
Οι διευκρινιστικές ερωτήσεις που θέλω να κάνω είναι: ποιο είναι το προσδόκιμο 
επιβίωσης και τι κάνουμε με το λεγόμενο ποσοστό συμμόρφωσης, δηλαδή πόσοι 
πληρώνουν εισφορές, πόσοι είναι ασφαλισμένοι. Θα ήθελα να ξέρω τι υποθέσεις 
κάνουμε.  
Και κάτι τελευταίο από πολιτικής άποψης. Δεν έχει και πολύ μεγάλη σημασία αν το 
σωρευτικό χρέος θα είναι 250% ή 300%. Και τα δυο δείχνουν ότι είναι απαραίτητη η 
λήψη μέτρων άμεσα.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ :  
Το λόγο έχει ο κος Ρωμανιάς και θα παρακαλούσα τη ΓΣΕΕ αν έχει έτοιμη την 
αναλογιστική μελέτη να μας την καταθέσει. 
 
ΡΩΜΑΝΙΑΣ : 
Η μελέτη δεν είναι έτοιμη ακόμη, οπότε θα την αφήσουμε για αργότερα. Για την 
ακρίβεια δεν έχουν επαληθευτεί ακόμη ορισμένα στοιχεία. Θα ήθελα να ξεκινήσω από 
την καρδιά του ζητήματος. Η αναλογιστική μελέτη είναι μια επεξεργασία παραδοχών. Η 
εισήγηση που έκαναν οι κ.κ. Μαργιός και Κυριάκης είναι σωστή, αλλά σε κάθε 
περίπτωση θα πρέπει οι παραδοχές να προσυμφωνηθούν από το Υπουργείο και από την 
Επιτροπή, διότι αν λάβουμε υπόψη π.χ. ένα επιτόκιο 3% ή 4% το αποτέλεσμα θα 
διαφοροποιείται. Όπως σωστά αναφέρθηκε και από τα μέλη της ΕΑΑ, υπάρχει ένα 
πακέτο παραδοχών, στο οποίο περιλαμβάνονται και εσωασφαλιστικές και 
εξωασφαλιστικές παραδοχές, όπως η ανεργία, ο ρυθμός ανάπτυξης, που επηρεάζουν το 
σύστημα άμεσα και ουσιαστικά. Επομένως, η άποψη της ΓΣΕΕ είναι να γίνει μια 
αναλογιστική προσέγγιση, αλλά το πακέτο των παραδοχών, εσωασφαλιστικών και 
εξωασφαλιστικών, πρέπει να προσυμφωνηθεί, ώστε να καταλήξουμε σε κάποια 
συμπεράσματα και να γνωρίζουμε τι συμβαίνει σε κάθε περίπτωση. Οι αναλογιστικές 
μελέτες δείχνουν την πορεία, αν επαληθευτούν οι παραδοχές.  
Το δεύτερο ζήτημα που θέλω να θέσω αφορά την πρόσφατη έκθεση της Eurostat, στην 
οποία υπάρχει μια συγκριτική απεικόνιση των δεικτών αναπλήρωσης. Στην Ελλάδα 
επικρατεί η αντίληψη ότι οι δείκτες αναπλήρωσης έχουν μια στατικότητα, δεν είναι όμως 
έτσι. Οι δείκτες αναπλήρωσης ισχύουν κατά το χρόνο που καταβάλλεται η σύνταξη. Στη 
συνέχεια όμως, λόγω των διαφορετικών εξελίξεων στο δείκτη τιμών καταναλωτή και 
στις αυξήσεις των συντάξεων, υπάρχει μια συνεχής υποβάθμιση. Στην τελευταία μελέτη 
της Eurostat η Ελλάδα έχει δείκτη αναπλήρωσης 47%. Στην έκθεση της ΕΑΑ υπάρχει 
ένας μέσος δείκτης αναπλήρωσης περίπου 60%.   
Θα ήθελα να ρωτήσω την ΕΑΑ αν έχει υπόψη της την έκθεση της Eurostat που δίνει ένα 
δείκτη αναπλήρωσης ίσο με 47% ή περιορίζεται στο 60%, το οποίο αποτελεί σημερινό 
δείκτη αναπλήρωσης και δεν αναφέρεται στο παρελθόν. Προφανώς η Eurostat συνεκτιμά 
και το παρελθόν και ίσως θα χρειαζόταν μια δεύτερη εναλλακτική εκτίμηση, στην οποία 
θα ληφθεί υπόψη και ο δείκτης αναπλήρωσης που χρησιμοποιείται από τη Eurostat, 
ειδικά για την Ελλάδα.  
Θέλω να προσθέσω δυο πράγματα: αν μείνουμε στο 10% για τον ΟΓΑ και στο 149% για 
τους δημοσίους υπαλλήλους, όπως αναφέρθηκε, θα είναι μονόπλευρη η προσέγγιση, 
καθώς λαμβάνεται υπόψη μόνο η σημερινή κατάσταση, ενώ δεν γίνεται αναφορά στο 
σύνολο των συνταξιούχων, για τους οποίους οι δείκτες είναι πολύ χαμηλότεροι.  
Πολύ σημαντικό θέμα αποτελεί η μεθοδολογία με την οποία γίνεται μια εκτίμηση. 
Υπάρχουν δυο προσεγγίσεις: Στην πρώτη συνεκτιμάται τι δίνουν οι εργοδότες και οι 
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εργαζόμενοι και το υπόλοιπο χρεώνεται στο κράτος. Δεν θα έπρεπε όμως να γίνεται έτσι. 
Θα έπρεπε να συνεκτιμάται τι δίνουν οι εργοδότες, οι εργαζόμενοι και τι το κράτος, στα 
πλαίσια της τριμερούς χρηματοδότησης, προκειμένου να διαπιστωθεί αν το σύστημα 
ισορροπεί ή όχι. Αν το σύστημα λειτουργεί σωστά θα πρέπει να ισορροπεί, ενώ αν το 
κράτος δεν καταβάλλει αυτά που οφείλει, ανατρέπεται η αναλογιστική λειτουργία.  
Κατά την άποψή μου, αυτή η προσέγγιση, στην οποία οι εισφορές που δεν καταβάλλουν 
οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι, αποτελούν έλλειμμα, το οποίο χρηματοδοτεί το κράτος 
είναι λάθος, διότι το σύστημα, με αυτή την προσέγγιση, χάνει τη δυνατότητα 
αξιοποίησης αυτών των αποθεματικών. 
Η μεθοδολογία που ακολουθεί η ΓΣΕΕ στην αναλογιστική της μελέτη είναι ο 
υπολογισμός της τριμερούς χρηματοδότησης, που είναι υποχρεωτικός, δηλαδή οι 
εισφορές εργαζομένων, εργοδοτών και κράτους και ότι προκύπτει ως έλλειμμα 
καλύπτεται από το κράτος συμπληρωματικά μέσω της διαδικασίας της εγγύησης των 
παροχών του συστήματος.  
Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω της ΕΑΑ ποια μεθοδολογία έχουν ακολουθήσει στη δική 
της μελέτη. 
Η υγεία ενός ασφαλιστικού συστήματος δεν κρίνεται από τα ετήσια διαχειριστικά του 
ελλείμματα, αλλά από το μακροχρόνιο αναλογιστικό έλλειμμα και τη ρευστότητά του. 
Είναι δυνατόν ένα σύστημα να έχει μακροχρόνιο αναλογιστικό πλεόνασμα, αλλά να 
υπάρχουν και μικρές περίοδοι οικονομικής στενότητας. Οι ενδιάμεσες περίοδοι 
οικονομικής στενότητας μπορούν να αντιμετωπιστούν με δανεισμό, με κάποια 
βραχυπρόθεσμα μέτρα.     
  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ :  
Θα θέλατε να απαντήσετε στον κο Ρωμανιά; 
 
ΚΟΥΣΚΟΥΝΑ :  
Θα απαντήσει η κα Παπαμιχαήλ. 
 
ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ :  
Θα απαντήσω πρώτα στον κο Τσακλόγλου. Εμείς προβλέπουμε, σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές του ILO και της Eurostat, αυξημένη επιβιωσιμότητα τα επόμενα χρόνια. 
Κάθε χρόνο αυξάνεται το προσδόκιμο ζωής. Αυτή η παράμετρος αλλάζει κάθε χρόνο. 
Όσον αφορά στο θέμα του ρυθμού είσπραξης εισφορών, λαμβάνονται υπόψη οι εισφορές 
που είναι καταγεγραμένες ότι εισπράχθηκαν από κάθε Ταμείο, δεν είναι δυνατόν να 
γνωρίζουμε τις εισφορές που δεν είναι καταγεγραμμένες. Αναφορικά με τη μεθοδολογία 
που ακολουθεί η ΕΑΑ, λαμβάνονται υπόψη οι εισφορές εργαζομένου, εργοδότη και, 
όπου είναι νομοθετημένη ρητά, η εισφορά του κράτους. Πχ για τον ΟΓΑ υπάρχει η 
εισφορά του Κράτους, το ίδιο και για τους ασφαλισμένους από 1.1.93 και εφεξής.  
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ΡΩΜΑΝΙΑΣ : 
Άρα λαμβάνονται υπόψη μόνο οι εισφορές που έχουν καταβληθεί. Αν υπάρχουν 
εισφορές που δεν έχουν καταβληθεί είτε από ιδιώτες είτε από το κράτος, οι εισφορές 
αυτές δεν έχουν συνεκτιμηθεί. Άρα στη μελέτη αυτή εμπερικλείεται και ο βαθμός της 
εισφοροδιαφυγής και ο βαθμός στον οποίο το κράτος δεν καταβάλλει ολόκληρη τη δική 
του εισφορά. Αν αυτά τα στοιχεία είχαν συμπεριληφθεί, τα αποτελέσματα της μελέτης θα 
ήταν καλύτερα.  
 
ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ :  
Αυτό που είπε η κα Παπαμιχαήλ είναι ότι, η συνεισφορά του Κράτους είναι υποχρεωτική 
και συμπεριλαμβάνεται. 
 
ΡΩΜΑΝΙΑΣ :  
Αν έχει καταβληθεί. 
 
ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ : 
Να κάνω μια διευκρίνιση. Έχουμε κάποια δεδομένα και βάσει αυτών κάνουμε τις 
προβολές. Χρησιμοποιούμε ένα ρυθμό καταβολής των εισφορών εργοδότη, εργαζομένων 
και του Κράτους. Για τον εργοδότη και τον εργαζόμενο ο ρυθμός είναι περίπου 97%, για 
το Κράτος είναι μικρότερος, γιατί το Κράτος μπορεί να οφείλει κάποια χρήματα και να 
τα καταβάλλει κατ’ αποκοπή.  
 
ΚΟΥΣΚΟΥΝΑ :   
Πρέπει να γίνει μια διευκρίνιση για το δείκτη αναπλήρωσης. Ο δείκτης αναπλήρωσης 
μπορεί να υπολογιστεί με διάφορους τρόπους, εξαρτάται από τα στοιχεία που ζητούνται, 
τις παραμέτρους που λαμβάνονται υπόψη. Αυτοί τον καθορίζουν. Έπρεπε να γίνει αυτή η 
διευκρίνιση, γιατί συχνά χρησιμοποιούνται κάποιοι δείκτες, χωρίς να γνωρίζουμε τι 
περιλαμβάνουν. Τέλος, πρέπει να επισημανθεί ότι, αυτοί οι δείκτες αναπλήρωσης είναι 
λίγο θεωρητικοί, γιατί έχει ληφθεί υπόψη ένας μέσος μισθός για ολόκληρη τη χώρα και 
μία σύνταξη για κάθε φορέα χωριστά, ενώ για το δείκτη αναπλήρωσης χρησιμοποιείται ο 
τελευταίος μισθός και η πρώτη σύνταξη. 
 
ΚΥΡΙΑΖΗΣ : 
Αυτό που ανέφερε ο κος Ρωμανιάς, ότι πρέπει να προσυμφωνηθούν οι παραδοχές, είναι 
πολύ ενδιαφέρον. Αν γίνει αυτό, μπορεί να γίνει αντιληπτό ποιες πολιτικές πρέπει να 
ασκηθούν για να βελτιωθεί το σύστημα.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ : 
Έχω την εντύπωση ότι δεν μπορούμε να αλλάξουμε τις παραδοχές της ΕΑΑ. 
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ΚΟΥΣΚΟΥΝΑ :  
Οι μακροοικονομικές παραδοχές δεν μπορούν να προσυμφωνηθούν. Όλα αυτά 
συνδέονται μεταξύ τους και για να προσδιοριστούν είναι αναγκαία η συνεργασία με το 
Υπουργείο Οικονομικών, την Τράπεζα της Ελλάδος για να προσδιοριστεί μια 
μακροοικονομική τακτική. Πρέπει να σημειωθεί πάντως ότι οι μακροοικονομικές 
παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν στη μελέτη καθορίστηκαν από την Ε.Ε. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ : 
Ο κος Ρομπόλης έχει το λόγο. 
 
ΡΟΜΠΟΛΗΣ : 
Τρία σημεία θέλω να επισημάνω. Πρώτον, αυτές οι μελέτες είναι ιστορικής σημασίας, αν 
αναλογιστεί κανείς την κατάσταση του συστήματος σήμερα, καθώς καταδεικνύουν την 
κατάσταση του συστήματος πριν δέκα χρόνια. Δεύτερον, όσον αφορά στη μεθοδολογία 
που ακολουθείται, η μεθοδολογία που χρησιμοποιεί η ΓΣΕΕ (τριμερής χρηματοδότηση 
εργοδοτών, εργαζομένων και Κράτους) προβλέπεται από το άρθρο 35 της Διεθνούς 
σύμβασης εργασίας 102 και έχει επικυρωθεί στην Ελλάδα με το ν.3251/55. Τρίτον, 
αναφορικά με τις παραδοχές, το πρόβλημα που υπάρχει είναι ότι αυτές μπορούν να 
ανατραπούν. Στην έκθεση της Γαλλίας του 2006 πχ είχε ληφθεί υπόψη ότι η ανεργία θα 
ήταν 6%, ενώ τελικά αυτή έφτασε το ποσοστό 10%. Οι παραδοχές ανατρέπονται.  
 
ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ : 
Οι αναλογιστικές μελέτες είναι ιστορικής σημασίας, αλλά όσον αφορά στις παραδοχές, 
δεν μπορούμε να κρίνουμε την επόμενη 50ετία από τις τιμές των παραδοχών σήμερα. Οι 
παραδοχές που χρησιμοποιούνται, έχουν επεξεργαστεί από την Ε.Ε. και είναι δυνατόν να 
μεταβάλλονται. Δεν είναι δυνατόν να θεωρηθεί μια μελέτη λανθασμένη, επειδή 
ανατρέπεται μια παραδοχή.  
 
ΡΩΜΑΝΙΑΣ : 
Είναι απαραίτητη η προσυμφωνία των παραδοχών. Όταν τα Ειδικά Ταμεία των 
Τραπεζών και των ΔΕΚΟ εντάχθηκαν στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, οι αναλογιστικές μελέτες που 
πραγματοποιήθηκαν, στηρίχθηκαν σε συγκεκριμένες παραδοχές, οι οποίες είχαν 
καθοριστεί με σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Οικονομίας. Η εκ των προτέρων 
συμφωνία των παραδοχών έχει πολύ μεγάλη σημασία.   
 
ΚΥΡΙΑΚΗΣ : 
Όταν πραγματοποιείται μια αναλογιστική μελέτη, αυτή απεικονίζει την κατάσταση ενός 
Ταμείου σήμερα. Αν για παράδειγμα μια αναλογιστική μελέτη δείχνει ότι υπάρχει 
έλλειμμα, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ληφθούν και κάποια μέτρα. Αν αυτά δεν ληφθούν, 
το έλλειμμα θα επιδεινωθεί. Δηλαδή η αναλογιστική μελέτη δεν αποτελεί τόσο μέσο 
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πρόβλεψης, όσο μέσο απεικόνισης τη κατάστασης σήμερα. Αν η κατάσταση σήμερα δεν 
είναι καλή, αν υπάρχει δηλαδή πρόβλημα, η μελέτη προτείνει και λύσεις για την 
αντιμετώπιση.  
Όπως ανέφερε και η Πρόεδρος της ΕΑΑ, αναλογιστικές μελέτες πρέπει να 
πραγματοποιούνται κάθε χρόνο. Δεν υπάρχει όμως αυτή η δυνατότητα, καθώς είναι πολύ 
δύσκολη η συλλογή των στοιχείων. Αναφορικά με τις παραδοχές, δεν υπάρχει κάποιο 
πρόβλημα, διότι μπορούμε να θέσουμε όποια παραδοχή θέλουμε, να δώσουμε διάφορα 
σενάρια, όμως όταν υπάρχει ένα έλλειμμα, όποιες παραδοχές και αν χρησιμοποιηθούν, 
θα εξακολουθεί να υπάρχει έλλειμμα. Οι αναλογιστικές μελέτες έχουν ιστορική αξία, 
δείχνουν όμως και τι θα γίνει στο μέλλον.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ :  
Για να συνοψίσω τη συζήτηση, δεν υπάρχει ούτε μια ευοίωνη μελέτη. Είναι φανερό ότι 
χρειάζεται μεταρρύθμιση, με κοινές παραδοχές. Μπορούμε λοιπόν να ζητήσουμε από τον 
Υπουργό την εκπόνηση μιας αναλογιστικής μελέτης μέχρι τέλη Απριλίου με κοινές 
παραδοχές, προκειμένου να δούμε και το βάθος των μεταρρυθμίσεων.  
Το λόγο έχει ο κος Υπουργός. 
 
ΥΠΟΥΡΓΟΣ :  
Η έκφραση του κου Ρωμανιά για προσυμφωνημένες παραδοχές αποτελεί την έκφραση 
κλειδί για τη σημερινή συνεδρίαση. Η εισήγηση των κ.κ. Κυριάκη και Μαργιού αποτελεί 
το σημείο εκκίνησης, συνοψίζοντας τα υπάρχοντα στοιχεία των μελετών, είναι μια 
πρόταση για συμφωνία. Από την εισήγηση αυτή προκύπτει ότι δεν υπάρχει καμία μελέτη 
σε αντίστροφη λογική, άρα μπορούμε να προχωρήσουμε. Και αφού δεν υπάρχει η 
δυνατότητα για προσαρμογή από κάποια προηγούμενη αναλογιστική μελέτη μέχρι τον 
Απρίλιο, αν ξεκινήσουμε τώρα, παρέχοντας όλα τα στοιχεία και διενεργώντας όλες τις 
νομικές διαδικασίες, αν χρειαστεί, μπορούμε να έχουμε την μελέτη αυτή μέχρι τον 
Ιούνιο. Συνεπώς, η Επιτροπή μπορεί να εργαστεί βάσει αυτών των προσυμφωνημένων 
παραδοχών, ενδεχομένως να έχουμε στη διάθεσή μας και την μελέτη της ΓΣΕΕ, 
προκειμένου η εθνική αντιπροσωπεία που θα κληθεί να υιοθετήσει νομοθετικές διατάξεις 
να έχει στη διάθεσή της την νέα αναλογιστική μελέτη, η οποία θα είναι επίκαιρη. Ακόμη, 
αν για λόγους οικονομίας χρόνου είναι απαραίτητο να καταφύγουμε στον ιδιωτικό τομέα 
για την εκπόνηση της αναλογιστικής μελέτης, θα το κάνουμε. Αν δεν χρειάζεται, αν η 
ΕΑΑ θεωρεί ότι έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει τη μελέτη σε αυτό το χρονικό 
διάστημα, πρέπει να μας ενημερώσει άμεσα και εμείς θα τη βοηθήσουμε όσο μπορούμε. 
Θεωρώ ότι εδώ ένας κύκλος κλείνει και θα ήθελα κε Πρόεδρε κάνοντας τον σχεδιασμό 
των υπόλοιπων ωρών της εργασίας μας, να δοθεί λίγος χρόνος σε μένα και στον κο 
Υφυπουργό, διότι θέλουμε να καταθέσουμε μια εισήγηση που αφορά τα μέσα 
χρηματοδότησης του νέου ασφαλιστικού συστήματος. Θέλουμε να καταθέσουμε, χωρίς 
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αυτό να επηρεάσει το έργο της Επιτροπής, τις προτάσεις της Κυβέρνησης για τις 
χρηματοδοτικές ροές του ασφαλιστικού συστήματος. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ : 
Συμφωνείτε ότι μπορεί να εκπονηθεί μια νέα αναλογιστική μελέτη μέχρι τέλη Ιουνίου; 
 
ΚΟΥΣΚΟΥΝΑ : 
Η δυσκολία μας έγκειται στη συλλογή στοιχείων και γι’ αυτό πρέπει να έχουμε τη 
συνεργασία όλων των κοινωνικών φορέων και του Δημοσίου. Επίσης, είναι απαραίτητη 
η βοήθεια του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για την κωδικοποίηση των στοιχείων που αφορούν τα Ειδικά 
Ταμεία. Πρέπει ακόμη να διευκρινιστεί αν η μελέτη θα αφορά μόνο τις κύριες ή και τις 
επικουρικές συντάξεις. 
 
ΥΠΟΥΡΓΟΣ :  
Θα αφορά όλες τις συντάξεις.  
 
ΚΟΥΣΚΟΥΝΑ :  
Υπάρχουν και κάποιες αντικειμενικές δυσκολίες. Σε ορισμένα Ταμεία δεν υπάρχουν 
καθόλου στοιχεία, όσο και αν τα ζητάμε, δεν υπάρχουν.  
 
ΜΑΡΓΙΟΣ : 
Επιμένω ότι, για λόγους διαφάνειας πρέπει να γίνουν αναλογιστικές μελέτες για όλα τα 
Ταμεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης, προκειμένου να αναδειχτούν όλα τα 
προβλήματα και όλα τα ελλείμματα που υπάρχουν.        
 
ΛΟΠΑΤΑΤΖΙΔΗΣ : 
Είναι απαραίτητη μια μελέτη που θα αποτυπώνει την έκταση και το βάθος του 
προβλήματος. Ταυτόχρονα η ύπαρξη προσυμφωνημένων παραδοχών θα διευκολύνει την 
οργάνωση της εργασίας, αλλά θα πρέπει να στηριχθούμε και στο ήδη υπάρχον υλικό. 
Από τις υπάρχουσες μελέτες μπορούμε να συμφωνήσουμε σε κάποιους δείκτες, οι οποίοι 
θα δείχνουν το βάθος του προβλήματος, ούτως ώστε να επεξεργαστούμε κάποια σενάρια 
προτάσεων για την επίλυσή του. 
 
ΚΥΡΙΑΚΗΣ : 
Όταν κάνουμε μια μελέτη δεν κοιτάμε στο παρελθόν, αλλά προσπαθούμε να βρούμε 
παραδοχές που αποτυπώνουν την κατάσταση με βάση τα σημερινά δεδομένα.  
 
ΜΠΟΥΡΛΟΣ : 
Η μελέτη που θα γίνει θα αφορά μόνο τον κλάδο της κύριας σύνταξης ή και άλλους 
κλάδους, όπως πχ τον κλάδο Υγείας; 
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ΚΟΥΣΚΟΥΝΑ : 
Ο κλάδος Υγείας αντιμετωπίζεται εντελώς διαφορετικά από τον κλάδο Σύνταξης 
αναλογιστικά. 
 
ΜΠΟΥΡΛΟΣ : 
Επειδή ο κλάδος Υγείας είναι πολύπαθος και οι προβλέψεις για την εξέλιξή του είναι 
δυσμενείς, θα είχε ιδιαίτερα αξία να περιληφθεί και ο κλάδος Υγείας στη μελέτη. 
 
ΛΟΠΑΤΑΤΖΙΔΗΣ : 
Συμφωνώ με αυτό . Είναι σημαντικό να πραγματοποιηθούν μελέτες και για τον κλάδο 
Υγείας. 
 
ΡΩΜΑΝΙΑΣ : 
Ο κλάδος ασθένειας δεν αποτελεί πρόβλημα αναλογιστικής προσέγγισης, αλλά 
πρόβλημα λειτουργίας, γι’ αυτό δεν χρειάζεται να εκπονηθεί μελέτη για τον κλάδο αυτό. 
 
ΚΥΡΙΑΚΗΣ : 
Συμφωνώ με τον κο Ρωμανιά. 
 
ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ : 
Επειδή προκύπτουν διάφορα θέματα που έχουν να κάνουν με το ασφαλιστικό, καλό θα 
ήταν να έχουμε μια αρχική προσέγγιση, με τη βοήθεια των Υπηρεσιών μας, της 
σημερινής κατάστασης των ασφαλιστικών Ταμείων, προκειμένου να υπάρξει μια πρώτη 
εκτίμηση των μέτρων που θα πρέπει να ληφθούν. Στα στοιχεία που σας έχουν δοθεί 
περιλαμβάνονται και τα προφίλ των Ταμείων, τα οποία, αν επεξεργαστούν και 
συμπληρωθούν με κάποια στοιχεία που εσείς θα κρίνετε απαραίτητα, θα αποτελέσουν 
ένα χρήσιμο εργαλείο.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ : 
Παρακαλώ να μην υπάρχει αναβλητικότητα, να ξεκινήσει άμεσα η εκπόνηση μιας 
αναλογιστικής μελέτης.  
 
ΜΑΡΓΙΟΣ : 
Θα ήθελα να επισημάνω ότι οι Υπηρεσίες θα πρέπει να αποστείλουν τα σωστά στοιχεία, 
διότι συχνά κατά τη συλλογή των στοιχείων δίδονται στοιχεία λανθασμένα, τα οποία 
απαιτούν περεταίρω επεξεργασία. Γι’ αυτό θα πρέπει να βοηθήσουν όλες οι αρμόδιες 
Υπηρεσίες για τη συλλογή των σωστών στοιχείων. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ : 
Καλό θα ήταν να υπάρξει σχετική εξουσιοδότηση για την άμεση συλλογή των στοιχείων. 
 
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ : 
Να σας ενημερώσω ότι έχει ήδη συσταθεί στη Γ.Γ.Κ.Α. 7μελής ομάδα εργασίας με 
σκοπό την υποβοήθηση του έργου της Επιτροπής. Η Δ/νση Αναλογιστικών Μελετών της 
ΓΓΚΑ και οι αρμόδιες Δ/νσεις των ασφαλιστικών Ταμείων θα πρέπει να συνδράμουν την 
ΕΑΑ κατά την εκπόνηση της νέας αναλογιστικής μελέτης. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ : 
Διευκρινίζεται λοιπόν ότι, η αναλογιστική μελέτη θα πραγματοποιηθεί από την ΕΑΑ και 
οι εργασίες ξεκινούν άμεσα.  
 
ΜΑΡΓΙΟΣ : 
Θα πρέπει όμως κάθε φορά που συνεδριάζει η Επιτροπή να υπάρχει και κάποια 
ενημέρωση σχετικά με τις εργασίες της ΕΑΑ για την εκπόνηση της μελέτης. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ :  
Κάθε φορά που θα συνεδριάζουμε θα γίνεται και κάποια ενημέρωση σχετικά με την 
εξέλιξη των εργασιών της ΕΑΑ για την εκπόνηση της μελέτης. 
Ο κος Ρομπόλης έχει το λόγο. 
 
ΡΟΜΠΟΛΗΣ : 
Υπάρχει όμως μια προεργασία. Υπάρχουν π.χ. τα στοιχεία που έδωσε στη ΓΣΕΕ το ΙΚΑ-
ΕΤΑΜ με ημερομηνία 31.12.2008 για την εκπόνηση της δικής της μελέτης.  
 
ΚΟΥΣΚΟΥΝΑ : 
Επειδή έχουμε συνεργαστεί με όλα τα Ταμεία, σας γνωρίζουμε ότι, για παράδειγμα το 
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, έχει δώσει στοιχεία για τους συνταξιούχους, αλλά δεν υπάρχουν στοιχεία 
για τους εργαζόμενους μέχρι 31.12.2008. Από το Δημόσιο δεν είχαμε καμία 
ανταπόκριση, από το ΕΤΑΑ χρειάστηκαν 6 μήνες για να συγκεντρώσουμε τα στοιχεία. 
Επίσης, μέσα στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ υπάρχουν και τα Ειδικά Ταμεία. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ : 
Δεν είναι δυνατόν να γίνει σωστή μελέτη, αν δεν υπάρχουν όλα τα στοιχεία. 
 
ΚΥΡΙΑΚΗΣ : 
Πάντως δεν είναι εύκολο να έχουμε τα σωστά στοιχεία για το σύνολο των Ταμείων. 
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ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ : 
Αν περιμένουμε να συγκεντρώσουμε τα στοιχεία για το σύνολο των Ταμείων, δεν θα 
μπορέσουμε να προχωρήσουμε άμεσα. Για τα Ταμεία που δεν υπάρχουν στοιχεία, η 
Επιτροπή θα μπορούσε να εργαστεί με προσεγγιστικά στοιχεία και να μην αναλωθεί στην 
συγκέντρωση πιο λεπτομερών στοιχείων, αφού δεν θα αλλάξει το αποτέλεσμα.  
Ο κλάδος Υγείας αποτελεί ένα σοβαρό θέμα και ίσως θα πρέπει σε μια συνεδρίαση να 
ασχοληθούμε με τα προβλήματα που υπάρχουν στον Τομέα της Υγείας. Όμως το κύριο 
θέμα που υπάρχει και με το οποίο πρέπει να ασχοληθεί η Επιτροπή είναι οι συντάξεις.  
  
ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ : 
Συμφωνώ με τον κο Τσακλόγλου, το είπε νωρίτερα και ο κος Ρομπόλης, είναι σημαντικό 
να έχουμε όσο το δυνατόν αρτιότερα στοιχεία, αλλά αν υπάρχει μια προσέγγιση των 
στοιχείων, δεν θα υπάρξει μεγάλη διαφορά. Μπορούμε να προσπαθήσουμε να 
συλλέξουμε άρτια στοιχεία, αλλά δεν πρέπει να χάσουμε την ουσία και να αναλωθούμε 
σε αυτό. 
 
ΜΑΡΓΙΟΣ : 
Καλό θα ήταν, κατά τη συγκέντρωση των στοιχείων, να έχουμε, αν είναι δυνατόν, και 
την κωδικοποίηση των καταστατικών διατάξεων ανά Ταμείο, προκειμένου να υπάρχει η 
δυνατότητα να υπολογιστεί και το κατά κεφαλήν έλλειμμα ανά Ταμείο.  
 
ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ :  
Πολλά από αυτά που αναφέρθηκαν στην προηγούμενη συνεδρίαση περί κοινωνικής 
δικαιοσύνης και ανισότητας αφορούν το κατά κεφαλή έλλειμμα ανά Ταμείο. Είναι πολύ 
σημαντικό να υπολογιστεί και το κατά κεφαλήν έλλειμμα ανά Ταμείο. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ : 
Κλείνοντας το θέμα αυτό σας αναφέρω ότι, ξεκινάει η εκπόνηση της νέας αναλογιστικής 
μελέτης από την ΕΑΑ σε συνεργασία με τον κο Μαργιό. 
 
Αποδεσμεύτηκε η Πρόεδρος και τα μέλη της ΕΑΑ και αποχώρησαν από την αίθουσα.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ : 
Ξεκινώντας τη συζήτηση του δεύτερου θέματος, θα ήθελα να κάνω μια αναφορά στους 
στόχους του συνταξιοδοτικού συστήματος. Για το θέμα αυτό θα γίνει παρουσίαση 
εκτενούς εισήγησης στην επόμενη συνεδρίαση.  
Οι στόχοι του συνταξιοδοτικού μας συστήματος είναι: 
 
• ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ 
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• ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΒΙΟΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ 

• ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΑΞΙΟΠΡΕΠΟΥΣ ΟΡΙΟΥ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ 

• ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΓΕΝΕΑΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΓΕΝΕΩΝ 

• ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 

Οι στόχοι του συστήματος είναι γνωστοί, κοινώς αποδεκτοί και αυτό που απαιτείται είναι 
η επανεστίαση πάνω στους στόχους αυτούς.  
 
ΡΩΜΑΝΙΑΣ : 
Σε επόμενη συνεδρίαση θα έχετε και μια συμπληρωματική εισήγηση από τη ΓΣΕΕ. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ : 
Συμφωνείτε να ξεκινήσουμε με έναν επαναπροσδιορισμό των στόχων του συστήματος; 
Γιατί αν δεν προσδιορίσουμε τους στόχους, δεν θα μπορέσουμε να καθορίσουμε και τις 
επιμέρους ρυθμίσεις. 
 
ΡΩΜΑΝΙΑΣ : 
Σύμφωνοι. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ : 
Με βάση την εισήγηση αυτή, στην οποία μπορείτε να προσθέσετε και τη δική σας ή 
όποια άλλη προσθήκη θέλετε, μπορούμε να το συζητήσουμε πιο διεξοδικά. 
 
ΡΩΜΑΝΙΑΣ : 
Θέλω να επισημάνω ότι, η ανταποδοτικότητα στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης είναι 
η συλλογική ανταποδοτικότητα και όχι η ατομική. Αυτό θα διευκρινιστεί και από την 
σχετική εισήγηση της ΓΣΕΕ. Επίσης, όσον αφορά την αλληλεγγύη, ήθελα να σημειώσω 
ότι, η κοινωνική αλληλεγγύη δεν εξουδετερώνει την υποχρέωση του κράτους. Πρέπει να 
διευκρινιστεί ότι, η αναγνώριση της κοινωνικής αλληλεγγύης σε ένα σύστημα 
κοινωνικής ασφάλισης δεν παραγράφει την υποχρέωση του κράτους απέναντι στο 
ασφαλιστικό σύστημα, η οποία είναι υποχρέωση νομοθέτη, επόπτη του συστήματος, 
καλής λειτουργίας του συστήματος και εγγυητή του συστήματος.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ : 
Θα βρεθεί μια κοινή συνισταμένη; 
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ΡΩΜΑΝΙΑΣ : 
Καθένας θα καταθέσει τις απόψεις του και θα προσπαθήσουμε να βρεθεί μια κοινή 
συνισταμένη. Όπως η διαδικασία της ΟΚΕ. 
 
ΚΥΡΙΑΖΗΣ : 
Είναι καλύτερα να κινηθεί η εισήγησή σας ηλεκτρονικά, να συμβεί το ίδιο και με τη 
σχετική εισήγηση της ΓΣΕΕ, προκειμένου να είναι στη διάθεση όλων πριν την 
προηγούμενη συνεδρίαση.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ :  
Θα καταλήξουμε σε ένα κοινό κείμενο (με την εισήγηση της ΓΣΕΕ) και καθένας θα 
καταθέσει τις απόψεις του.  
 
ΜΑΡΓΙΟΣ : 
Συμφωνούμε με τους στόχους. Παράλληλα όμως με τις εργασίες της αρμόδιας Γενικής 
Γραμματείας και των αναλογιστών, καλό θα είναι η Επιτροπή να καταγράψει τις 
παραδοχές και τα σενάρια των παραδοχών, ώστε τη στιγμή που θα γίνεται η επεξεργασία 
των στοιχείων, να είναι έτοιμες και οι παραδοχές.  
 
ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ : 
Θα ήθελα να ζητήσω να πραγματοποιηθεί και μια αναλυτική καταγραφή των ποσών που 
κατέβαλε το κράτος στο ασφαλιστικό σύστημα το τελευταίο έτος. 
 
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ : 
Για τα οικονομικά στοιχεία του 2009 για κάθε Ταμείο, δηλαδή για τις εισφορές που 
εισέπραξε, εργοδοτικές και ασφαλισμένων, και τις παροχές που κατέβαλε, υπάρχει ήδη 
σχετικός πίνακας.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ : 
Η επόμενη ενότητα αφορά τη χρηματοδότηση του συστήματος, την αύξηση των πόρων 
του συστήματος. Για το συντονισμό των εργασιών μας, προτείνω να συνεδριάσουμε στις 
12.1.2010, στις 19.1.2010 και, αν δεν εξαντληθεί το θέμα της ενότητας αυτής, και στις 
26.1.2010. Η γενική εισήγηση για το θέμα αυτό θα γίνει από την κα Παπαρρηγοπούλου, 
θα πρέπει επίσης να προετοιμαστεί μια εισήγηση που θα αφορά την εισαγωγή ενός νέου 
φόρου στο σύστημα της κοινωνικής ασφάλισης, ενδεχομένως από τον κο Ρωμανιά, και 
μια εισήγηση για την καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής από τον κο Μπούρλο. 
Καθένας θα μπορεί να καταθέσει τις απόψεις του πάνω στα θέματα αυτά με γραπτές 
προτάσεις. Το τρίτο θέμα αφορά στους κοινωνικούς πόρους και η σχετική εισήγηση θα 
γίνει από τον Πρόεδρο της Επιτροπής. Ένα ακόμη θέμα αποτελεί η αξιοποίηση των 
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αποθεματικών, τη σχετική εισήγηση θα ετοιμάσει ο κος Τσακλόγλου και η 
μηχανοργάνωση, για την οποία θα εισηγηθεί ο κος Κυριαζής.  
 
ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ : 
Θα πρότεινα να γίνει μια ξεχωριστή συνεδρίαση για τον κλάδο Υγείας, στην οποία να 
συζητηθούν όλα τα θέματα που αφορούν στον κλάδο αυτό. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ :  
Ναι, θα πρέπει να γίνει. Όταν ολοκληρωθεί ο κύκλος των συνεδριάσεων για τη 
χρηματοδότηση του ασφαλιστικού συστήματος, θα γίνει μια συνεδρίαση που θα αφοράς 
τις δαπάνες υγείας. 
 
ΡΩΜΑΝΙΑΣ : 
Θα ήθελα να επισημάνω ότι η ΓΣΕΕ δεν έχει χρησιμοποιήσει τον όρο «φόρος» στο 
ασφαλιστικό σύστημα, αλλά «πόρος». 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ : 
Εντάξει, ας ονομαστεί έτσι. Προτείνω λοιπόν, στις 12.1.2010 να συζητηθεί η 
χρηματοδότηση του ασφαλιστικού συστήματος και η καταπολέμηση της 
εισφοροδιαφυγής και στις 19.1.2010 τα θέματα της μηχανοργάνωσης, της αξιοποίησης 
των αποθεματικών και των κοινωνικών πόρων.  
 
ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ : 
Θα πρότεινα το θέμα των κοινωνικών πόρων να συζητηθεί ξεχωριστά σε μια 
συνεδρίαση.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ :  
Συνεχίζουμε με την εισήγηση του κου Υπουργού, με την οποία ξεκινάει η συζήτηση της 
ενότητας που αφορά στη χρηματοδότηση του συστήματος.  
 
 
ΥΠΟΥΡΓΟΣ : 
 Ανακοινώνουμε σήμερα τις προτάσεις μας για τις πηγές χρηματοδότησης του 
ασφαλιστικού συστήματος. Έχουμε ετοιμάσει μια μικρή εισήγηση:  
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ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
 
Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Στις εισηγήσεις της κυβέρνησης προς τους εταίρους, στο πλαίσιο του κοινωνικού 
διαλόγου για το Ασφαλιστικό, έγιναν σαφείς και συγκεκριμένες αναφορές στην 
επερχόμενη οικονομική του κατάρρευση. Ως κυβέρνηση δώσαμε στοιχεία που αφορούν 
το τρέχον έτος, τα αμέσως επόμενα, τις εκτιμήσεις μας για την κατάρρευση του 
συστήματος το 2015, καθώς και την απειλή που συγκροτεί η σημερινή κατάσταση του 
Ασφαλιστικού για τους ασφαλισμένους και την εθνική οικονομία. Με τη σημερινή 
εισήγηση το Υπουργείο Εργασίας-Κοινωνικής Ασφάλισης καταθέτει, στο πλαίσιο του 
κοινωνικού διαλόγου, τις προτάσεις του για τις πηγές χρηματοδότησης του ασφαλιστικού 
συστήματος, ούτως ώστε να αντιμετωπιστούν με επιτυχία τα υφιστάμενα και τα 
επερχόμενα προβλήματά του. Οι προτάσεις της κυβέρνησης τίθενται υπόψιν των 
κοινωνικών εταίρων και των επιστημόνων της Επιτροπής των Ειδικών προκειμένου να 
αξιολογηθούν, να συμπληρωθούν, να ποσοτικοποιηθούν, και, εν τέλει, να αποτελέσουν, 
εκεί όπου αυτό είναι απαραίτητο, ρυθμίσεις της σχεδιαζομένης νομοθετικής 
πρωτοβουλίας, ή των απαραίτητων διοικητικών διαρρυθμίσεων, για την αλλαγή του 
ασφαλιστικού μας συστήματος.  
 
ΙΙ. ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ  
 
1. Τριμερής χρηματοδότηση  
 
Το κράτος ούτε αρνήθηκε, ούτε θα αρνηθεί τη συμμετοχή του στην χρηματοδότηση του 
ΣΚΑ (Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης). Για την κυβέρνηση, η αρχή της τριμερούς 
χρηματοδότησης αποτελεί καταστατική αρχή. Για το 2009 η τακτική και η έκτακτη 
κρατική χρηματοδότηση του Ασφαλιστικού υπερέβη τα 18.5 δισ. €. Όπως έχουμε με 
ασφάλεια προβλέψει, οι δαπάνες αυτές θα αυξάνονται γεωμετρικά. Προτιμούμε, όμως, 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 στην μαύρη τρύπα του Ασφαλιστικού, που ήδη 
άνοιξε, στη χοάνη όπου τα χρήματα των Ελληνίδων και των Ελλήνων χάνονται και δεν 
αξιοποιούνται. Στο πλαίσιο της τριμερούς χρηματοδότησης, η πρόταση της κυβέρνησης 
για τη λογιστική διάκριση ανάμεσα αφενός στις συντάξεις και άλλες παροχές 
προνοιακού χαρακτήρα και αφετέρου στις ασφαλιστικές παροχές είναι απολύτως 
χρήσιμη. Η κατευθυντήρια σκέψη εδώ είναι, το κράτος να αναλάβει το κόστος των 
πρώτων και οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.) το κόστος των δευτέρων.  
 
2. Αυτοχρηματοδότηση του συστήματος 
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Η αυτοχρηματοδότηση του ασφαλιστικού συστήματος της χώρας θα προκύψει, αρχής 
γενομένης από το 2010, από τον εξορθολογισμό και την εξυγίανσή του, καθώς και από 
την αξιοποίηση της περιουσίας του. Συγκεκριμένα προτείνουμε:  
α.  Να κατοχυρωθεί νομικά η σταθερή και μόνιμη ρύθμιση των οφειλών, η οποία από τη 
μία πλευρά θα καθιστά προσβάσιμη την έναρξη εξόφλησης των οφειλόμενων εισφορών 
και από την άλλη θα αίρει τον ευκαιριακό-πελατειακό χαρακτήρα των σημερινών 
ρυθμίσεων, που αποτελούν κίνητρο εισφοροδιαφυγής και μέσο νόθευσης του 
ανταγωνισμού.  
β.  Να αξιοποιηθούν οι πόροι και η περιουσία των Φ.Κ.Α. Ως προς την αξιοποίηση της 
κινητής και ακίνητης περιουσίας των φορέων, ήδη έχουμε ξεκινήσει τη συνεργασία των 
τεσσάρων μεγαλύτερων Φ.Κ.Α. της χώρας. Οι υπηρεσίες της Γ.Γ.Κ.Α. και οι Φ.Κ.Α. 
καλούνται να ποσοτικοποιήσουν το μέτρο αυτό και να καταθέσουν τις εισηγήσεις τους 
στην Επιτροπή των Ειδικών. 
γ. Να εξοικονομηθούν χρήματα με τη μείωση της σπατάλης στα φάρμακα, τα αναλώσιμα 
υλικά και τις ιατρικές υπηρεσίες. Ήδη έχουμε προωθήσει στη Βουλή δύο σχετικά 
νομοθετικά μέτρα, ενώ τον Φεβρουάριο θα ασκήσουμε ευρεία σχετική νομοθετική 
πρωτοβουλία και από την 1η Μαΐου θα αρχίσει ο ολοκληρωμένος και καθολικός 
ηλεκτρονικός έλεγχος της συνταγογράφησης. Έχουμε ήδη πραγματοποιήσει τις πρώτες 
σχετικές δράσεις, με τη συνεργασία όλων των Φ.Κ.Α., έχουμε διαμορφώσει κοινό 
έγγραφο συνταγής, ελέγχουμε την πορεία προετοιμασίας του ηλεκτρονικού ελέγχου της 
συνταγογράφησης και προετοιμάζουμε τη διενέργεια εντατικών ελέγχων. Από τις 
δράσεις αυτές προσδοκούμε την εξοικονόμηση 800 εκατ. – 1 δισ. € ετησίως, αρχής 
γενομένης από το 2010.  
 
3. Νέοι πόροι   
 
α. Όπως ήδη προτείναμε κατά τη δεύτερη συνεδρίαση στο πλαίσιο του κοινωνικού 
διαλόγου, από την άμεση φορολογία πρέπει να χρηματοδοτηθεί το Ταμείο Αλληλεγγύης 
των Γενεών και, ίσως, γενικότερα να ενισχυθεί το ασφαλιστικό σύστημα της χώρας. 
Φυσικά το μέτρο αυτό θα τεθεί σε συζήτηση στο πλαίσιο του διαλόγου για το νέο 
φορολογικό σύστημα. Μέτρα φορολογικού χαρακτήρα δεν είναι νοητά, αν δεν έχουν την 
έγκριση του Υπουργείου Οικονομικών.  
β. Η ιατρική περίθαλψη των μεταναστών που δεν βρίσκονται νομίμως στη χώρα, η 
προνοιακή συνταξιοδότηση ορισμένων εξ αυτών και η βαρύτητα του όλου θέματος της 
παράνομης μετανάστευσης στην Ελλάδα, που δέχεται κύματα παράνομων μεταναστών 
τόσο από τα Βαλκάνια, όσο και μέσω της Τουρκίας, επιβάλλει τη ροή προς το 
ασφαλιστικό σύστημα χρηματοδοτήσεων στο πλαίσιο των πολιτικών της Ε.Ε. για την 
ενσωμάτωση των μεταναστών και την καταπολέμηση της φτώχειας. Καλούμε την 
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Επιτροπή των Ειδικών να επεξεργαστεί τις προτάσεις αυτές, προσεγγίζοντας τους 
συγκεκριμένους όρους με ποιοτικά και, κυρίως, ποσοτικά κριτήρια. 
 
4. Αύξηση της βάσης εσόδων του Ασφαλιστικού. Όχι στην αύξηση των εισφορών.  
 
Τα προτεινόμενα εκ μέρους της κυβέρνησης μέτρα είναι τα εξής: 
 
α.  Η ένταξη στο σύστημα άνω των 100.000, παρανόμων σήμερα, μεταναστών. Το 
συγκεκριμένο μέτρο, στο οποίο η κυβέρνηση είχε ήδη αναφερθεί στη δεύτερη 
συνεδρίαση του κοινωνικού διαλόγου, ανέφερε με έμφαση ο Πρωθυπουργός της χώρας 
στην ομιλία του στο Ζάππειο, και ήδη έχουν συγκεκριμενοποιήσει τη μεθόδευσή του οι 
Γενικοί Γραμματείς Μετανάστευσης, Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Προστασίας του 
Πολίτη. Το συγκεκριμένο μέτρο θα νομοθετηθεί τον Ιανουάριο. Θα συμπεριληφθεί στο 
σχέδιο – νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για τις εργασιακές 
σχέσεις και τη διαδοχική ασφάλιση. 
β. Η μείωση της εισφοροδιαφυγής θα γίνει με δύο τρόπους: αα. με την επίταση των 
ελέγχων για την είσπραξη των οφειλομένων, και ββ. Με τη θεσμοθέτηση νέου τρόπου 
είσπραξης των εισφορών. Εν είδει παραδείγματος θα μπορούσε εδώ να αναφερθεί, η 
είσπραξη των εισφορών ως ποσοστού επί του «τζίρου» των επιχειρήσεων, με παράλληλη 
μείωση των ασφαλιστικών εισφορών ως ποσοστού, επί των αποδοχών των εργαζομένων.  
Το μέτρο αυτό θα τεθεί σε συζήτηση  και στον κοινωνικό διάλογο για το νέο φορολογικό 
σύστημα της χώρας και, μόνο εάν συμφωνήσουμε με το Υπουργείο Οικονομικών, θα 
καταλήξουμε στην υιοθέτησή του.   
γ. Η μείωση της αδήλωτης εργασίας, μέσω αφενός της επίτασης των ελέγχων και 
αφετέρου μέσω της διευκόλυνσης της μετατροπής της αδήλωτης εργασίας σε δηλωμένη. 
Η αρχή «η νομιμότητα συμφέρει» πρέπει να εμπεδωθεί στην πράξη με συγκεκριμένα 
μέτρα, για τα οποία τόσο η κυβέρνηση και οι επιστήμονες της Επιτροπής των Ειδικών, 
όσο και οι φορείς πρέπει να καταθέσουν τις απόψεις τους.  
δ.  Η ενιαία ένταξη στο σύστημα, των εργαζομένων συνταξιούχων με ίδιους όρους 
ανάμεσα στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα.  Εκτιμάται ότι η αναμόρφωση του 
θεσμικού πλαισίου θα περιορίσει σημαντικά την ανασφάλιστη εργασία των 
συνταξιούχων.  
ε.  Η εφαρμογή ενεργητικών πολιτικών από τον ΟΑΕΔ, ειδικότερα για τους 
επιδοτούμενους ανέργους. Στόχος θα πρέπει να είναι η επιδότηση της εργασίας αντί της 
επιδότησης της ανεργίας, που μέχρι σήμερα αποτελεί τη συνήθη πρακτική.  
στ. Η εξάλειψη όλων των γκρίζων εργασιακών και ασφαλιστικών περιοχών και η σαφής 
οριοθέτηση της ασφαλιστικής ύλης του κάθε ταμείου.  Εκτιμάμε ότι περισσότεροι από 
150.000 εργαζόμενοι ή αυτοαπασχολούμενοι θα ενταχθούν στα ταμεία, εφόσον 
ξεκαθαριστεί το θεσμικό πλαίσιο για την υπαγωγή τους στην ασφάλιση.  
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ζ. Η ανταποδοτικότητα θα είναι βασική πηγή χρηματοδότησης, αφού θεμελιώνεται στην 
αναλογική σχέση σύνταξης – εισφορών και χρόνου εργασίας. Κανένα ένσημο δεν θα 
πηγαίνει χαμένο, αλλά, επίσης, και κανένα κίνητρο πρόωρης χρηματοδότησης δεν θα 
παραμείνει στο νέο σύστημα της χώρας. Εν προκειμένω, η Επιτροπή των Ειδικών 
καλείται να υποβάλει προτάσεις για τη διαρρύθμιση της αρχής της ανταποδοτικότητας 
στο σύστημά μας, για τις μορφές της, καθώς και εκτιμήσεις για την ποσοτικοποίηση της 
συνεισφοράς της.  
 
ΙΙΙ. ΕΠΙΛΟΓΟΣ  
 
Το νέο ασφαλιστικό σύστημα της Ελλάδας πρέπει αφενός να έχει συγκεκριμένες και 
ικανοποιητικές ροές χρηματοδότησης και αφετέρου να αποκτήσει θεσμική ασπίδα 
απέναντι στις πολιτικές παρεμβάσεις πελατειακού τύπου. Η κυβέρνηση σήμερα 
καταθέτει τις προτάσεις της για τις πηγές χρηματοδότησης, προσδοκώντας από την 
Επιτροπή των Ειδικών την αξιολόγηση, τον εμπλουτισμό, την εξειδίκευση και την 
ποσοτικοποίησή τους. Το μήνυμα για την επάρκεια του νέου ασφαλιστικού συστήματος 
της χώρας θα δοθεί από την αξιοπιστία των μεθόδων χρηματοδότησής του. Πρέπει, 
λοιπόν, ως προς το θέμα αυτό ο κοινωνικός διάλογος να καταλήξει σε σαφείς, 
συγκεκριμένες, αξιόπιστες και δίκαιες προτάσεις. Κι ακόμη, πρέπει να διαμορφώσουμε 
θεσμούς, που να αποκλείουν τις καταστροφικές πελατειακές παρεμβάσεις, όπως λ.χ. οι 
εθελούσιες έξοδοι για τους εργαζομένους των φορέων και των οργανισμών κάθε μορφής 
του δημοσίου, ή και του ιδιωτικού τομέα. Αν και αυτά δεν είναι αρκετά, η μόνη διέξοδος 
θα είναι η καταφυγή στο θεσμό των ανεξάρτητων αρχών, που θα μπορέσουν, όμως, να 
παίξουν το ρόλο τους, μόνο με αναθεώρηση του Συντάγματος και με την πρόσθεση και 
μιας ακόμη έκτακτης μορφής ανεξάρτητης αρχής στις υπάρχουσες πέντε. Πρέπει να γίνει 
σαφές προς όλους, πως οι πελατειακές πολιτικές ρυθμίσεις στέλνουν το χειρότερο 
μήνυμα για την έλλειψη συνειδητοποίησης των διαστάσεων του εθνικού θέματος του 
Ασφαλιστικού, παρέχοντας και τους χειρότερους συμβολισμούς, προς την ελληνική 
κοινωνία, τα πολιτικά κόμματα, την Ε.Ε., τους διεθνείς οργανισμούς, το διεθνή τύπο και 
εν γένει κάθε θεσμό ή φορέα αξιολόγησης της χώρας μας. Συνεπώς, η δημιουργία ενός 
νέου ασφαλιστικού συστήματος προϋποθέτει αφενός την εξασφάλιση χρηματοδοτικών 
ροών και αφετέρου την εξάλειψη κάθε μορφή πολιτικής παρέμβασης πελατειακού τύπου.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ : 
Ευχαριστούμε κε Υπουργέ. Οι προτάσεις του Υπουργείου θα αποτελέσουν τη βάση της 
συζήτησης της Επιτροπής.  
Ο κος Ρωμανιάς. 
 
ΡΩΜΑΝΙΑΣ : 
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Θέλω να προκαταβάλω την επόμενη συνεδρίαση στις 12.1. Όσα αναφέρθηκαν από τον 
κο Υπουργό είναι σωστά. Η ΓΣΕΕ θα καταθέσει ένα συμπληρωματικό πακέτο πηγών 
χρηματοδότησης. Πέρα από αυτές που αναφέρθηκαν από τον κο Υπουργό, θα 
προτείνουμε και άλλες. Όλα αυτά θα σας σταλούν ηλεκτρονικά πριν από την επόμενη 
συνεδρίαση, προκειμένου να υπάρχει ο απαραίτητος χρόνος να τα μελετήσετε. 
Η δική μας πρόταση έχει διαφορετική κατεύθυνση. Θα αναφέρω δυο από αυτές: η 
αντικειμενική αξία της δημόσιας περιουσίας, στην οποία θα μπορούσε να περιληφθεί και 
η εκκλησιαστική περιουσία, και η παροχή δημόσιων συμβάσεων. Με την πρότασή μας 
θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι το σύστημα θα έχει επαρκείς πόρους και κανένας δεν θα 
έχει τη δυνατότητα να κάνει χρήση αυτών των πόρων.  
 
ΛΟΠΑΤΑΤΖΙΔΗΣ : 
Επειδή ο κος Υπουργός ανέφερε την περιστολή των δαπανών υγείας, ήθελα να προτείνω 
να γίνει κάποια συζήτηση και για τη χρηματοδότηση του κλάδου Υγείας, καθώς οι 
ασφαλιστικοί φορείς αποζημιώνουν τους παρόχους για τις υπηρεσίες υγείας που 
προσφέρουν.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ : 
Δεν υπάρχει αποκλεισμός καμιάς προβληματικής. Εφόσον το συνδυάσετε με την αύξηση 
των πόρων του συστήματος, μπορούμε να το συζητήσουμε.  
Η επόμενη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 12.1.2010, στις 9.30 π.μ. στη Γενική 
Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων και τα θέματα που θα συζητηθούν είναι η 
χρηματοδότηση του ασφαλιστικού συστήματος και η καταπολέμηση της 
εισφοροδιαφυγής. 
 
ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ : 
Δεν θα πρέπει η Επιτροπή να περιοριστεί μόνο στις προτάσεις του Υπουργείου. 
Μπορούμε να έχουμε και εναλλακτικές προτάσεις και αντιρρήσεις, αν υπάρχουν, οι 
οποίες αποτελούν τη βάση του διαλόγου. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ : 
Ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής και άλλων φορέων στις 
συνεδριάσεις, οι οποίοι επιθυμούν να καταθέσουν τις απόψεις τους.  
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ΥΠΟΥΡΓΟΣ : 
Η σύνθεση της Επιτροπής δεν πρόκειται να αλλάξει, αλλά αν κάποιος φορέας επιθυμεί 
να καταθέσει τις απόψεις του ή κάποιες παρατηρήσεις, έχει τη δυνατότητα να το κάνει. 
Σημειώνω επίσης ότι, νέα ιστοσελίδα στο διαδίκτυο για τη δημοσίευση των 
συνεδριάσεων της Επιτροπής, δεν θα δημιουργηθεί, διότι το κόστος είναι υψηλό. Θα 
χρησιμοποιηθεί η ιστοσελίδα της Γ.Γ.Κ.Α.. 
 
 
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση ο Πρόεδρος έληξε τη συνεδρίαση. 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
Στεργίου Άγγελος 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
Ρωμανιάς Γιώργος  
 

 Ρομπόλης Σάββας  
 

ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ 
   
Στελλάτου Ιουλία 

 
Μπούρλος Δημήτρης 

 
Βασίλης Κουλούρης 

Κυριάκης Δημήτρης  

 
Βρέκου Ελένη 

Κυριαζής Χαρίτων   
 

 Μαργιός - Ξαφέλης Βασίλης  
 

 Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου   
 

 Τσακλόγλου Παναγιώτης 
 

 Λοπατατζίδης Αθανάσιος 
 

  
 


