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Σν αζθαιηζηηθφ πξφβιεκα δελ πξνέθπςε ζήκεξα. Απιψο νμχλζεθε, απνθηψληαο, 

δεδνκέλεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, αλεμέιεγθηεο δηαζηάζεηο. Ζ θξίζε ηνπ 

θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο ζπλδέζεθε κε ηηο δηαρξνληθέο παζνγέλεηεο ηνπ 

ειιεληθνχ θξάηνπο, θαζψο θαη κε ηνλ πξφζθαην «απφιπην δεκνζηνλνκηθφ 

εθηξνρηαζκφ» ηνπ. Δθείλν πνπ δηαθνξνπνηεί ηε ζεκεξηλή δπζκελή ζπγθπξία απφ ηηο 

παιαηφηεξεο, είλαη φηη ηα πεξηζψξηα αλαβνιήο ηεο επίιπζήο ηνπ είλαη πιένλ κεδακηλά. 

Απφ εδψ θαη πέξα ε νπνηαδήπνηε θαζπζηέξεζε ζηε ιήςε κέηξσλ ιεηηνπξγεί ζε βάξνο 

ηεο ίδηαο ηεο ππφζηαζεο ηνπ ζεζκνχ.  

Σν ειιεληθφ ζχζηεκα, ξηδσκέλν ζηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ηζηνξία ηνπ ηφπνπ, 

παξνπζηάδεη ζνβαξέο παζνγέλεηεο θαη ζηξεβιψζεηο πνπ δελ ζα πεξηγξάςνπκε εδψ γηαηί 

είλαη γλσζηέο θαη ήδε έρνπλ επαξθψο εθηεζεί απφ πξνεγνχκελεο εθζέζεηο. Απηφ πνπ 

πξνέρεη ζήκεξα είλαη ε αλαδήηεζε ηεο κεγαιχηεξεο δπλαηήο ζπλαίλεζεο γχξσ απφ ην 

κέιινλ ηνπ ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο αζθάιηζεο. Υσξίο λα δξακαηνπνηήζνπκε ην 

πξφβιεκα, ρξεηαδφκαζηε κηα ξσκαιέα κεηαξξχζκηζε.  

 

ΟΙ ΤΜΦΩΝΗΜΔΝΟΙ ΣΟΥΟΙ ΣΗ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΙΗ 

Ζ κεηαξξχζκηζε ελφο ζπληαμηνδνηηθνχ ζπζηήκαηνο απνηειεί πξσηαξρηθά θνηλσληθφ 

δήηεκα. Λαλζαζκέλα, ε ηξέρνπζα νπηηθή πεξηνξίδεηαη κφλν ζηε δεκνζηνλνκηθή ηνπ 

δηάζηαζε, παξαγλσξίδνληαο ηελ θνηλσληθή. Ζ νηθνλνκηθή βησζηκφηεηα ηνπ ζεζκνχ δελ 

κπνξεί λα δηαζθαιηζηεί ζε βάξνο ησλ θνηλσληθψλ ηνπ ζηφρσλ. Κάζε κεηαξξχζκηζε –

παξά ηελ αξλεηηθή ρξνηά πνπ έρεη ιάβεη ν φξνο απηφο- είλαη κηα πξνζπάζεηα 

αλαπξνζαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο ηαπηφρξνλα ζηηο θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο 

πξνηεξαηφηεηεο.  

Οη θνηλσληθέο αζθαιίζεηο νθείινπλ ηε γέλεζή ηνπο ζε αληηιήςεηο πνπ πξφθξηλαλ ηελ 

επηζπκία γηα θνηλσληθή ζπλνρή, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θνηλσληθνχ πξνβιήκαηνο πνπ 

πξνθάιεζε ε εθβηνκεράληζε ηνπ ηέινπο ηνπ 19
νπ

 αηψλα. Μφλν ζήκεξα ε θνηλσληθή 

αζθάιηζε αληηκεησπίδεηαη απφ ηνπο νηθνλνκνιφγνπο καθξννηθνλνκηθά κε φξνπο 

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, επελδχζεσλ, απνηακίεπζεο.  

Δίλαη αλάγθε, πξηλ πξνρσξήζνπκε ζε κηα θαη‟ ηδίαλ εμέηαζε ησλ πηπρψλ ηνπ 

ζπζηήκαηνο, λα θαηαζηήζνπκε ζαθείο ηνπο ζηφρνπο ηνπ. Απηνχο ηνπο ζηφρνπο ζα 

εμεηδηθεχνπλ νη επηκέξνπο ξπζκίζεηο γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε, ηηο παξνρέο, ηελ νξγάλσζε, 

θ.α. Αλ δελ απνζαθεληζηνχλ νη ζηφρνη, δελ ζα κπνξέζνπκε λα πξνζδψζνπκε ζην 

ζπληαμηνδνηηθφ ζχζηεκα ηε ζπλεθηηθφηεηα ελφο φινπ. 

Σν ειιεληθφ ζπληαμηνδνηηθφ ζχζηεκα είλαη έλα δεκφζην, ππνρξεσηηθφ, «αληαπνδνηηθφ» 

(έλαληη θαηαβνιήο αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ) ζχζηεκα πνπ δελ αλαπηχρζεθε ζηε βάζε 

ελφο εληαίνπ πξνγξακκαηηζκνχ, αιιά κάιινλ θαηά ηξφπν απνζπαζκαηηθφ, κε 

απνηέιεζκα λα εκθαλίδεηαη πνιχπινθν θη ειάρηζηα δηαθαλέο.  

Σα γεληθά ηνπ πξνβιήκαηα αληηκεησπίζηεθαλ ηελ ψξα ησλ αδηεμφδσλ κε ηε ινγηθή ηνπ 

πεξηνξηζκνχ ησλ ειιεηκκάησλ. Οη δηαδνρηθέο λνκνζεηηθέο επηζηξσκαηψζεηο, πξντφλ 

ηζηνξηθήο εμέιημεο, έρνπλ δεκηνπξγήζεη έλα άλαξρν θη αδηαθαλέο νηθνδφκεκα. 

Πξφζζεηα, ν αθνινπζνχκελνο ηεκαρηζκφο ηεο ζπληαμηνδνηηθήο κεηαξξχζκηζεο, απφ ηε 

δεθαεηία ηνπ ‟90 θαη έθηνηε, έρεη νδεγήζεη ζηε ζπζθφηηζε ησλ ζηφρσλ ηνπ ζπζηήκαηνο.  

Ζ πιεζψξα ησλ ζπγθερπκέλσλ παξεκβάζεσλ ζα πξέπεη ζην εμήο λα αληηθαηαζηαζεί 

απφ έλα ζαθέο θαη νξαηφ ζρέδην αιιειεγγχεο. Πξνθεηκέλνπ λα εθινγηθεχζνπκε ην 

ζεζκφ, απαηηείηαη ζήκεξα κηα επαλεζηίαζε ζηνπο ζεκειηψδεηο ζηφρνπο ηνπ. Έηζη, ν 

επαλαζρεδηαζκφο ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ καο ζπζηήκαηνο δελ κπνξεί λα πξνρσξήζεη αλ 

δελ μεθαζαξίζνπκε γηα κηα αθφκε θνξά ηηο πξνηεξαηφηεηέο ηνπ.  



Οη ζηφρνη ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ ζπζηήκαηνο δελ ηνπνζεηνχληαη εθηφο θαλνληζηηθνχ 

πεδίνπ, αιιά ζπλδένληαη κε ηηο ζεκειηψδεηο ζπλαηλέζεηο -φπσο απηέο απνηππψζεθαλ 

ζην χληαγκα-, θαζψο επίζεο θαη κε ηηο δηεζλείο δεζκεχζεηο ηεο ρψξαο καο (Γηεζλείο 

πκβάζεηο Δξγαζίαο, Δπξσπατθφο Κνηλσληθφο Υάξηεο, Δπξσπατθφο Κψδηθαο 

Κνηλσληθήο Αζθάιεηαο, Υάξηεο Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ).  

Πξφζζεηε κέξηκλα, εμάιινπ, ζα πξέπεη λα εθδεισζεί σο πξνο ηελ ελαξκφληζε ησλ 

ζηφρσλ ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ ζπζηήκαηνο κε ηνπο γεληθφηεξνπο νηθνλνκηθνχο ζηφρνπο 

(αληαγσληζηηθφηεηα, κείσζε δεκνζίνπ ειιείκκαηνο, θιπ), θαζψο θαη κε ηηο πνιηηηθέο 

απαζρφιεζεο. Γελ πξφθεηηαη γηα ππνηαγή, αιιά γηα ελαξκνληζκέλε ζπλχπαξμε, έηζη 

ψζηε λα απνθεχγνληαη αληηθάζεηο θαη αιιειναλαηξέζεηο. Γελ κπνξεί, ι.ρ., ε εμπγίαλζε 

κηαο (δεκφζηαο) επηρείξεζεο λα κεζνδεχεηαη ζε βάξνο ηεο βησζηκφηεηαο ηνπ ζεζκνχ ηεο 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο. Γελ κπνξεί λα δίλνληαη θίλεηξα παξακνλήο ζηελ αζθάιηζε θη 

απφ ηελ άιιε λα πξνβιέπεηαη ε απνκάθξπλζε ππαιιήινπ ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο 

(άξζξν 8 εδ.β΄ λ.3198/1955). 

Σέινο, ζα πξέπεη λα αλαδείμνπκε, φπσο ηφληζε κέινο ηεο Δπηηξνπήο, ηνπο 

αλαπηπμηαθνχο ζηφρνπο ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο. ε ζπλζήθεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, νη 

ζπληαμηνδνηηθέο παξνρέο κεηαβάιινληαη άκεζα ζε ζηνηρείν ηεο ελεξγνχ δήηεζεο. Καη‟ 

επέθηαζε, ε αλαδηαλνκή εηζνδήκαηνο πνπ επηηπγράλεηαη κέζσ ησλ ζπληάμεσλ, 

ηξνθνδνηεί ηελ αλάπηπμε.  

χκθσλα κε ηνλ εθπξφζσπν ηνπ ΔΒ, επηπξφζζεηα απφ ηνπο θνηλσληθνχο ζηφρνπο πνπ 

γίλνληαη απνδεθηνί θαησηέξσ, ε ζρεδηαδφκελε αζθαιηζηηθή κεηαξξχζκηζε ζηελ 

παξνχζα θάζε πξέπεη απαξαηηήησο λα ηθαλνπνηεί θη έλα δεκνζηνλνκηθφ ζηφρν. 

πγθεθξηκέλα, πξέπεη ζ‟ έλαλ νξηζκέλν ρξνληθφ νξίδνληα λα επηηεπρζεί κείσζε ηεο 

αλάγθεο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ Φνξέσλ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο απφ ηνλ θξαηηθφ 

πξνυπνινγηζκφ.  

 

ΓΗΜΟΙΟ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΟ ΥΑΡΑΚΣΗΡΑ 

Γελ πξφθεηηαη αθξηβψο γηα ζηφρν αιιά γηα ζεκειηψδε αξρή ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο. 

Σν θξάηνο έρεη ηελ θχξηα επζχλε γηα ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ ζεζκνχ (άξζξ.22 

παξ. 5 πλη/ηνο). Κακηά θνηλνβνπιεπηηθή πιεηνςεθία, ππφ ην ηζρχνλ χληαγκα, δελ 

κπνξεί λα αλαηξέςεη άκεζα ή έκκεζα, ηππηθά ή νπζηαζηηθά ην δεκφζην ραξαθηήξα ηεο 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο. Σν ίδην ην ηΔ (Οινκ.) 5024/87 έρεη εληάμεη ην δεκφζην 

ραξαθηήξα ηνπ ζεζκνχ ζηνλ ππξήλα ηεο ζπληαγκαηηθήο εγγχεζεο. 

Άκεζε ζπλέπεηα ηνπ δεκφζηνπ ραξαθηήξα είλαη ν εγγπεηηθφο ξφινο ηνλ νπνίν 

επσκίδεηαη ην θξάηνο. Ζ θξαηηθή εμνπζία είλαη ν εγγπεηήο ηεο ππφζηαζεο ηνπ 

ζπληαμηνδνηηθνχ ζπζηήκαηνο. Έηζη, ην θξάηνο θέξεη ηελ θχξηα επζχλε γηα ηελ θάιπςε 

ησλ ειιεηκκάησλ ησλ αζθαιηζηηθψλ νξγαληζκψλ.  

Ο ππνρξεσηηθφο ραξαθηήξαο ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο είλαη ζπλπθαζκέλνο κε ηελ 

θξαηηθή θχζε ηνπ ζεζκνχ. πγρξφλσο, ζπλδέεηαη, θαηεμνρήλ, κε ηελ θνηλσληθή 

αιιειεγγχε. Πξάγκαηη, ε ππνρξεσηηθφηεηα εμππεξεηεί ηελ θνηλσληθή ιεηηνπξγία ηνπ 

ζεζκνχ, απνηειψληαο απαξαίηεην ζπζηαηηθφ ηεο θνηλσληθήο αιιειεγγχεο. Υσξίο ην 

ζηνηρείν απηφ, ν δεκφζηνο ζεζκφο ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο δελ ζα κπνξνχζε λα έρεη 

αλαδηαλεκεηηθά απνηειέζκαηα. Αλ νη πην εχπνξνη εξγαδφκελνη είραλ ηε δπλαηφηεηα λα 

απνρσξήζνπλ απφ ην δεκφζην ζχζηεκα, ην ηειεπηαίν ζα είρε πεξηνξηζκέλν θνηλσληθφ 

ξφιν. Απφ ηελ άιιε, κε ηνλ ππνρξεσηηθφ ραξαθηήξα εμαλαγθάδνληαη ηα άηνκα λα 

ιάβνπλ κέξηκλα γηα ηα γεξαηεηά ηνπο.  

 



ΚΑΘΟΛΙΚΟΣΗΣΑ ΣΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 

Ζ ζπληαμηνδνηηθή πξνζηαζία αθνξά νιφθιεξν ηνλ πιεζπζκφ. Όινη ζα γίλνπκε 

ειηθησκέλνη θη επνκέλσο φινη ζα ρξεηαζηνχκε έλα εηζφδεκα ζε απηή ηελ πεξίνδν ηεο 

δσήο καο. Ζ γελίθεπζε ηεο θάιπςεο επηβάιιεη ηελ πξνζηαζία θη φζσλ δελ κπφξεζαλ λα 

έρνπλ πξφζβαζε ζην ζχζηεκα ή δελ ζπγθέληξσζαλ επαξθή ρξφλν αζθάιηζεο γηα κηα 

αμηνπξεπή ζχληαμε. Σν θξάηνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ρνξεγεί έλα αμηνπξεπέο 

(ειάρηζην) εηζφδεκα ζε φινπο ηνπο πνιίηεο αλεμάξηεηα απφ ηελ πξνεγνχκελε 

απαζρφιεζή ηνπο ή ηνλ αζθαιηζηηθφ ηνπο βίν.  

Ζ θαζνιηθφηεηα ηεο πξνζηαζίαο επηβάιιεη θαη εληαίεο ξπζκίζεηο. Ζ ζπληαμηνδνηηθή 

πξνζηαζία νθείιεη λα είλαη νξγαλσκέλε πάλσ ζε εληαίεο αξρέο. Ζ δηαθνξεηηθφηεηα ζηηο 

ζπλζήθεο απαζρφιεζεο δελ δηθαηνινγεί κηα ππνδεέζηεξε πξνζηαζία, αιιά κφλν 

θαηάιιειεο πξνζαξκνγέο. Ζ ππέξβαζε ηεο «φςεσο Βαβπισλίαο» πνπ εκθαλίδεη ε 

ζπληαμηνδνηηθή λνκνζεζία, επηβάιιεη ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο κε βάζε ηελ 

αξρή ηεο ηζφηεηαο.  

Ζ νξγάλσζε ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο νθείιεη λα αληηθαηνπηξίδεη ηελ αξρή ηεο 

θνηλσληθήο αιιειεγγχεο. Οη ελνπνηήζεηο, επξχηεξα νξγαλσηηθά ζρήκαηα, θαζηζηνχλ 

αθφκε εληνλφηεξε ηε αλαδηαλεκεηηθή πιεπξά ηνπ ζεζκνχ. Ζ ελνπνίεζε είλαη κηα 

επθαηξία γηα εθινγίθεπζε ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο. ηφρνο ησλ ελνπνηήζεσλ δελ 

κπνξεί λα είλαη απιά ε κείσζε ηεο πξνζηαζίαο, αιιά ε δίθαηε θαη νξζνινγηθή 

αλαδηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο αλάκεζα ζε πεξηζζφηεξεο επαγγεικαηηθέο νκάδεο. 

 

ΓΙΑΣΗΡΗΗ ΣΟΤ ΒΙΟΣΙΚΟΤ ΔΠΙΠΔΓΟΤ ΜΔΣΑ ΣΗ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΗΗ 

Ζ νηθνλνκηθή αζθάιεηα ηνπ αηφκνπ πεξηιακβάλεη, αλάκεζα ζηα άιια, θαη ηελ 

πξφζβαζή ηνπ ζ‟ έλα δεκφζην ζπληαμηνδνηηθφ ζχζηεκα πνπ είλαη ζε ζέζε λα εγγπεζεί, 

ζε ινγηθά επίπεδα, ην θεθηεκέλν βηνηηθφ επίπεδν. Με ηε κεξηθή αλαπιήξσζε ηνπ 

ρακέλνπ, ιφγσ επέιεπζεο ηνπ αζθαιηζηηθνχ θηλδχλνπ (γήξαηνο, αλαπεξίαο, ζαλάηνπ 

πξνζηάηε νηθνγέλεηαο), επαγγεικαηηθνχ εηζνδήκαηνο, ην ζπληαμηνδνηηθφ ζχζηεκα 

επηηξέπεη ηε δηαηήξεζε ελφο επηπέδνπ δηαβίσζεο πνπ δελ απνθιίλεη ζεκαληηθά απφ 

εθείλν πνπ απνιάκβαλε ν ειηθησκέλνο πξηλ ηε ζπληαμηνδφηεζή ηνπ.  

Ζ δηαηήξεζε ηνπ επηπέδνπ δσήο πνπ θάπνηνο απέθηεζε θαηά ηνλ εξγαζηαθφ ηνπ βίν, 

ζηεξίδεηαη ζηελ αζθαιηζηηθή αξρή θαη εηδηθφηεξα ζηελ πξνεγνχκελε θαηαβνιή 

εηζθνξψλ. Λφγνη αληαπνδνηηθήο δηθαηνζχλεο θαη ηζφηεηαο επηβάιινπλ ηελ χπαξμε 

θάπνηαο αλαινγίαο παξνρψλ πξνο ηηο εηζθνξέο θαη ην ρξφλν αζθάιηζεο. 

Να ζεκεηψζνπκε φηη ν φξνο «αληαπνδνηηθφηεηα» δελ είλαη αθξηβήο, αιιά 

ρξεζηκνπνηείηαη ζπκβαηηθά αληί ηνπ φξνπ «αλαινγία» (θη απηή φρη ζηελ απζηεξή ηεο 

πξφζιεςε) παξνρψλ-εηζθνξψλ. Δηδηθφηεξα, ν φξνο «αληαπνδνηηθφηεηα» πξνζηδηάδεη 

θπξίσο ζε παξνρέο πνπ αληηζηνηρνχλ ζην θεθάιαην πνπ ζπζζσξεχεηαη απφ ηε 

δηαρείξηζε ησλ εηζθνξψλ –έλαο ηέηνηνο φξνο ζπλάδεη ζ‟ έλα θεθαιαηνπνηεηηθφ 

ζχζηεκα. 

Με ηελ αζθαιηζηηθή αξρή (ηε δηαηήξεζε θάπνηαο αληηζηνηρίαο παξνρψλ-εηζθνξψλ) πνπ 

δηέπεη ην ζχζηεκα, ζπλδέεηαη θαη ε αλαπξνζαξκνγή ησλ ζπληάμεσλ. Ο λνκνζεηηθφο 

κεραληζκφο ζα πξέπεη λα επηηξέπεη ηε δηαηήξεζε ηεο αμίαο ησλ ζπληάμεσλ. Ζ 

δπλαηφηεηα θαηάιιειεο αλαπξνζαξκνγήο πξνθχπηεη απφ ηε ΓΔ 102 (άξζξν 66 παξ. 

8), θαζψο θη απφ ηνλ Δπξσπατθφ Κψδηθα Κνηλσληθήο Αζθάιεηαο (άξζξν 65 παξ. 1).  

 



ΔΓΓΤΗΗ ΔΝΟ ΔΛΑΥΙΣΟΤ ΑΞΙΟΠΡΔΠΟΤ ΟΡΙΟΤ ΓΙΑΒΙΩΗ 

Έλαο απφ ηνπο ζεκειηψδεηο ζηφρνπο πνπ δηθαηνινγεί θαη ηε ζεζκνζέηεζε ηνπ δεκφζηνπ 

ζπληαμηνδνηηθνχ ζπζηήκαηνο, είλαη ε πξαγκάησζε ηεο αιιειεγγχεο κεηαμχ ησλ κειψλ 

ηεο ίδηαο γελεάο κε ηελ παξνρή κηαο βαζηθήο πξνζηαζίαο ζηνπο ειηθησκέλνπο. Ζ 

πξφιεςε ηεο θηψρεηαο κε ηελ εμαζθάιηζε ελφο αμηνπξεπνχο επηπέδνπ δηαβίσζεο γηα 

ηνλ θάζε ειηθησκέλν είλαη έλαο απφ ηνπο αθξνγσληαίνπο ιίζνπο ηεο θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο. 

Ζ θνηλσληθή αζθάιηζε δελ είλαη κφλν έλα αληίδνην θαηά ηεο έιιεηςεο αηνκηθήο 

πξφλνηαο γηα ηα ζηξαβνπαηήκαηα ηεο δσήο. πγρξφλσο, είλαη θη ε πξνζηαζία ηνπ 

«άιινπ». Ο ελ ιφγσ ζεζκφο πξνζηαηεχεη ηα άηνκα απφ ην θαθφ ηνπο εαπηφ -κε ηελ 

έλλνηα ηελ απξνλνεζίαο- θαη ζπγρξφλσο ηα εμαλαγθάδεη, πξνζηαηεχνληαο ηνλ εαπηφ 

ηνπο, λα πξνζηαηεχζνπλ θαη ηνπο άιινπο. Οη αζθαιηζκέλνη κε ηελ ππνρξεσηηθή 

θαηαβνιή εηζθνξψλ κεξηκλνχλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπο απφ ηα γεξαηεηά, ηελ αλαπεξία, 

ην ζάλαην θαη ζπγρξφλσο ζηεξίδνπλ νιφθιεξν ην ζεζκφ θαη ζπκβάιινπλ ζηελ 

θνηλσληθή αιιειεγγχε πνπ πξαγκαηψλεηαη κέζσ απηνχ. 

Αλάινγα κε ην επίπεδν εθδήισζήο ηεο, ε αιιειεγγχε ζηελ θνηλσληθή αζθάιηζε 

δηακνξθψλεηαη εζληθά ή/ θαη επαγγεικαηηθά. Γεληθά, ηα δχν απηά επίπεδα αιιειεγγχεο, 

επαγγεικαηηθφ (κε βάζε ην επάγγεικα) θαη εζληθφ (κε βάζε ηελ θνηλσληθή ηδηφηεηα ηνπ 

πνιίηε), ζηελ εμέιημε ηνπ ζεζκνχ, ζπγρσλεχηεθαλ θη επηθαιχθζεθαλ ακνηβαία. Ζ 

ειάρηζηε αμηνπξεπήο πξνζηαζία ησλ γεξαηεηψλ είλαη θαζήθνλ πξσηαξρηθά ηεο εζληθήο 

αιιειεγγχεο θαη γη‟ απηφ ζα πξέπεη λα ρξεκαηνδνηείηαη θαηά θχξην ιφγν απφ ηελ άκεζε 

θνξνινγία.  

Ζ εμάιεηςε ηεο θηψρεηαο ησλ ειηθησκέλσλ επηβάιιεη ηε ζεζκνζέηεζε κηαο ειάρηζηεο 

εγγπεκέλεο ζχληαμεο πάλσ απφ φξηα ηεο ζρεηηθήο θηψρεηαο. Με ηνλ ηξφπν απηφ, νη 

ιηγφηεξν επλνεκέλνη ζπληαμηνχρνη δελ ζα επηβαξπλζνχλ κε ην βάξνο πξνζαξκνγήο ηνπ 

ζπληαμηνδνηηθνχ ζπζηήκαηνο ζηα λέα δεκνγξαθηθά θαη νηθνλνκηθά δεδνκέλα. 

 

ΒΙΩΙΜΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΓΙΑΓΔΝΔΑΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΓΔΝΔΩΝ 

Αλάκεζα ζηνπο ζηφρνπο ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ ζπζηήκαηνο είλαη ε δηαθχιαμε θαη 

απνθαηάζηαζε –αλ έρεη δηαηαξαρζεί- ηεο βησζηκφηεηάο ηνπ, δειαδή ε καθξνρξφληα 

δηαηήξεζε ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο λα ρνξεγεί ζπληάμεηο ζηνπο ησξηλνχο θαη 

κέιινληεο ζπληαμηνχρνπο.  

Ζ νηθνλνκηθή δηαηψληζε ηνπ ζπζηήκαηνο δελ απνηειεί απηνζθνπφ, αιιά ππεξεηεί ην 

ζπκβφιαην αλάκεζα ζηηο γελεέο πνπ βξίζθεηαη ζηε βάζε θάζε δηαλεκεηηθνχ 

ζπζηήκαηνο. Δπνκέλσο, ε ιήςε κέηξσλ γηα ηε δηάζσζε ηνπ ζεζκνχ βξίζθεηαη ζηελ 

ππεξεζία ησλ θνηλσληθψλ πξνηεξαηνηήησλ ηνπ ζεζκνχ θαη δελ ππεηζέξρεηαη ζηηο 

δεκνζηνλνκηθέο ζθνπηκφηεηεο ηνπ θξάηνπο. 

Αλ ζέινπκε νη ζεκεξηλνί εξγαδφκελνη λα ζπκβάιινπλ ζηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ 

ζπληάμεσλ, νθείινπκε λα εμαζθαιίζνπκε ηε βησζηκφηεηα ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ 

ζπζηήκαηνο. ε απηή ηελ πξννπηηθή, ην ζχζηεκα νθείιεη λα πξνζαξκφδεηαη, κ‟ έλα 

ηξφπν πξννδεπηηθφ (φρη αηθλίδην) θαη επαξθή, ζηα εθάζηνηε δεκνγξαθηθά θαη 

νηθνλνκηθά δεδνκέλα.  

Ζ βησζηκφηεηα απνηειεί κηα ζρεηηθή έλλνηα. Δμαξηάηαη απφ απηφ πνπ ζέινπκε λα κείλεη 

βηψζηκν. Καλέλαο λφκνο δελ ππαγνξεχεη πνην πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ πξέπεη λα δηαζέηεη ε 

θνηλσλία ζηηο ζπληάμεηο. Δίλαη φκσο απηνλφεην φηη φηαλ έλα κεγάιν πνζνζηφ ηνπ 

παξαγφκελνπ πινχηνπ θαηεπζχλεηαη ζηηο ζπληάμεηο, ζηεξνχληαη πφξσλ νη άιινη ηνκείο 

ηεο θξαηηθήο δξάζεο. 



Δηδηθφηεξα, ε βησζηκφηεηα ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζπλαξηάηαη απφ ηνπο πφξνπο πνπ 

δηαζέηεη κηα θνηλσλία γηα ηε δηαηήξεζή ηεο. Ζ βησζηκφηεηα κεηαηξέπεηαη ζε πξφβιεκα 

απφ ηε ζηηγκή πνπ επηρεηξείηαη λα δηαηεξεζεί έλα ειιεηκκαηηθφ ζπληαμηνδνηηθφ 

ζχζηεκα, ρσξίο λα αζθείηαη θακία πίεζε ζ‟ επίπεδν αλεχξεζεο πξφζζεησλ πφξσλ ή ζ‟ 

επίπεδν εμνηθνλφκεζεο δαπαλψλ. Ζ επηζηξνθή ζηελ νηθνλνκηθή βησζηκφηεηα δελ 

ππνδεηθλχεη θάπνην ζπγθεθξηκέλν ηξφπν εμηζνξξφπεζεο. Ζ επηινγή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

κέηξσλ, πάληα κέζα ζην θαλνληζηηθφ πιαίζην ηνπ πληάγκαηνο θαη ησλ Γηεζλψλ 

πκβάζεσλ, είλαη δήηεκα θαηά βάζε πνιηηηθφ. 

χκθσλα κε ηηο δηαζέζηκεο αλαινγηζηηθέο εθηηκήζεηο, αλ δελ επέιζεη θακία κεηαβνιή 

ζην πθηζηάκελν ζχζηεκα, ην θαηαβαιιφκελν γηα ζπληάμεηο πνζφ γηα ηελ πεξίνδν κέρξη 

ην 2020 ζα αλέιζεη κε ζρεηηθά βξαδείο ξπζκνχο απφ ην 11.5% ζην 13.0% ηνπ ΑΔΠ θαη 

ην έιιεηκκα ηνπ ζπζηήκαηνο απφ ην 3% ζην 4% ηνπ ΑΔΠ (ζην πνζνζηφ απηφ δελ 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ην 1% ηνπ ΑΔΠ πνπ ήδε ην θξάηνο έρεη δεζκεπηεί λα θαηαβάιεη γηα 

ηελ ελίζρπζε ηνπ ζπζηήκαηνο – δειαδή, θαλνληθά φια ηα ζρεηηθά κε ην έιιεηκκα πνζά 

πνπ αλαθέξνληαη εδψ πξέπεη λα απμεζνχλ θαηά 1%). Μεηά απφ απηφ ην ρξνληθφ ζεκείν, 

ηφζν ε δαπάλε γηα ζπληάμεηο φζν θαη ην έιιεηκκα ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ ζπζηήκαηνο 

απμάλνληαη κε ηαρείο ξπζκνχο: 17.1% θαη 7.7%, αληηζηνίρσο, ην 2030, 21.4% θαη 13.1% 

ην 2040, 24.0% θαη 15.7% ην 2050, επίπεδν ζην νπνίν ζηαζεξνπνηνχληαη γηα ηελ 

επφκελε δεθαεηία. Σν ζσξεπκέλν έιιεηκκα (ρξένο) ηνπ ζπζηήκαηνο ζπληάμεσλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζχκθσλα κε απηέο ηηο εθηηκήζεηο ζα πξνζεγγίζεη ην 250% ηνπ 

ΑΔΠ, ελψ άιιεο εθηηκήζεηο αλεβάδνπλ απηφ ην πνζνζηφ ζην 350%. Μάιηζηα, νη 

παξαπάλσ εθηηκήζεηο βαζίδνληαη ζε ππνζέζεηο γηα ην ξπζκφ αλάπηπμεο ηεο νηθνλνκίαο 

θαη ην πνζνζηφ αλεξγίαο νη νπνίεο, ππφ ην πξίζκα ηεο πξφζθαηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, 

πξέπεη λα ζεσξεζνχλ κάιινλ αηζηφδνμεο. Δπνκέλσο, ε πξαγκαηηθή εηθφλα είλαη αθφκα 

ρεηξφηεξε.  

Ζ αιιειεγγχε δελ ζεκαίλεη κφλν κεηαθνξά πφξσλ κέζα ζηελ ίδηα γεληά. Σν αίηεκα ηεο 

αιιειεγγχεο εθδειψλεηαη θη αλάκεζα ζε πεξηζζφηεξεο γελεέο. Οη ζρέζεηο ησλ γελεψλ 

ήηαλ πάληνηε πεγή απμεκέλεο αιιειεγγχεο θαη ζθνδξψλ ζπγθξνχζεσλ. Δθηφο απφ ηελ 

αιιειεγγχε γελεψλ πνπ αλαπηχζζεηαη παξαδνζηαθά –ζε δηαθνξεηηθή σζηφζν γηα θάζε 

επνρή έληαζε- κέζα απφ κηα ελδννηθνγελεηαθή αληαιιαγή ρξεκάησλ, αγαζψλ θαη 

ππεξεζηψλ, ε ελ ιφγσ αιιειεγγχε πξαγκαηψλεηαη, κε πην ζεζκνζεηεκέλν ηξφπν, ράξηο 

ζην δηαλεκεηηθφ ζχζηεκα ρξεκαηνδφηεζεο ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο.  

Δπεηδή κέζσ θνηλσληθήο αζθάιηζεο κεηαθέξνληαη πφξνη απφ ηνπο ελεξγνχο ζηνπο 

ζπληαμηνχρνπο, νη δεζκνί αλάκεζα ζηηο γελεέο ζα πξέπεη λα ζηεξίδνληαη ζηηο αμίεο ηεο 

ακνηβαηφηεηαο θαη ηεο αιιειεγγχεο. Οπνηαδήπνηε άιιε επηινγή νδεγεί ζε δηάξξεμε 

ηνπ ζπκβνιαίνπ θαη ζε κηα αληηπαιφηεηα πνπ είλαη ηθαλή λα θαηαζηξέςεη γεληθά φινπο 

ηνπο θνηλσληθνχο ηζηνχο. Πξάγκαηη, φηαλ δελ ππάξρεη αιιειεγγχε αλάκεζα ζηνπο λένπο 

θαη ηνπο ειηθησκέλνπο, δελ κπνξεί λα ππάξμεη θαλελφο είδνπο αιιειεγγχε.  

Ζ ηζνηηκία ζηελ θαηαλνκή ησλ βαξψλ αλάγεηαη ζηελ ίδηα ηε ιεηηνπξγία ηεο 

δεκνθξαηίαο. Ζ δεκνθξαηηθή πιεηνςεθία δελ κπνξεί λα δηαθπιάζζεη ην επίπεδν 

πξνζηαζίαο κφλν νξηζκέλσλ ειηθηψλ –ησλ ειηθηψλ πνπ αζθνχλ ηελ εμνπζία. Σν 

πξφζζεην βάξνο ηνπ αζθαιηζηηθνχ δεηήκαηνο δελ πξέπεη λα κεηαηεζεί ζηηο επφκελεο 

γελεέο, αιιά λα επηκεξηζηεί δίθαηα αλάκεζα ζε πεξηζζφηεξεο (θαηαλνκή ζπζηψλ). 

Ζ άληζε κεηαρείξηζε αζθαιηζκέλσλ πνπ αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθέο γελεέο, δελ ζα 

κπνξνχζε, θαη‟ αξρήλ, λα απαγνξεπηεί, επεηδή εηδάιισο δελ ζα ήηαλ δπλαηή θακία 

κεηαξξχζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο. Χζηφζν, νη αληζφηεηεο αλάκεζα ζηηο γελεέο είλαη 

αδηθαηνιφγεηεο, φηαλ ε ρεηξνηέξεπζε αθνξά κφλν ηηο επφκελεο γελεέο. Γειαδή ε 



δηαγελεαθή ηζφηεηα επηβάιιεη έλαλ αλάινγν επηκεξηζκφ ησλ ζπζηψλ, κηα αλάινγε 

θαηαλνκή ηνπ βάξνπο ησλ κεηαξξπζκίζεσλ.  

Όηαλ φια ηα βάξε κεηαθέξνληαη ζηηο κειινληηθέο γελεέο, θαηαιήγνπκε ζε κηα δηάξξεμε 

ηεο αιιειεγγχεο ησλ γελεψλ. Ηδηαίηεξα ζήκεξα κηα απφ ηηο πξνθιήζεηο πνπ 

αληηκεησπίδεη ην θξάηνο πξφλνηαο, είλαη αλαγθαία ε θαηάξηηζε ελφο λένπ θνηλσληθνχ 

ζπκβνιαίνπ γηα ηνπο ειηθησκέλνπο. Σν δηαξθψο απμαλφκελν βάξνο ησλ ζπληάμεσλ δελ 

κπνξεί λα κεηαθεξζεί κφλν ζηνπο λένπο, γηαηί ηφηε ζα νδεγεζνχκε ζ‟ έλα πφιεκν 

ειηθηψλ. Κάζε κεηάβαζε πξνυπνζέηεη πξννδεπηηθφηεηα θη φρη απφηνκεο ξήμεηο.  

Δίλαη επλφεην φηη ε δηαγελεαθή ηζφηεηα πιήηηεηαη φρη κφλν φηαλ ην βάξνο ησλ 

κεηαξξπζκίζεσλ κεηαθέξεηαη ζηηο επφκελεο γελεέο, αιιά θη φηαλ δελ ιακβάλεηαη 

θαλέλα κέηξν, κε απνηέιεζκα λα δηνγθψλνληαη ηα ειιείκκαηα απφ ηε ζεκεξηλή 

ιεηηνπξγία ηνπ ζεζκνχ. Όπσο ην κεηαξξπζκηζηηθφ (κνλνκεξέο) κέλνο, έηζη θη ε 

κεηαξξπζκηζηηθή αδξάλεηα νδεγεί ζε αληζνκεξή επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Σν θφζηνο 

ηεο κε αιιαγήο ηεο λνκνζεζίαο ζα επσκηζηνχλ νη επφκελεο γελεέο. Δπνκέλσο, ην λα κε 

γίλεη ηίπνηα είλαη απαξάδεθην ζε θνηλσληθφ θαη νηθνλνκηθφ επίπεδν. 

Ζ αλαλέσζε (επαλαδηαπξαγκάηεπζε) ηνπ ζπκβνιαίνπ ησλ γελεψλ επηβάιιεη ηε 

δεκηνπξγία πγηψλ νηθνλνκηθψλ βάζεσλ, ην ζεβαζκφ ηεο δηαγελεαθήο δηθαηνζχλεο, 

θαζψο θαη ηελ εκβάζπλζε ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο ζην πιαίζην ηεο ίδηαο γελεάο. Χο 

πξνο ην ηειεπηαίν, λα ζεκεηψζνπκε φηη ε νπνηαδήπνηε αζθαιηζηηθή κεηαξξχζκηζε δελ 

ζα πξέπεη λα επεξεάζεη αξλεηηθά ηνπο ιηγφηεξν επλνεκέλνπο ειηθησκέλνπο, δειαδή 

εθείλνπο κε κηθξφηεξν πξνζδφθηκν επηβίσζεο, θαζψο θαη ηνπο ρακειφκηζζνπο.  

 



ΔΜΠΙΣΟΤΝΗ ΚΑΙ ΓΙΑΦΑΝΔΙΑ 

Έλα ζχζηεκα θνηλσληθήο αζθάιηζεο νθείιεη λα παξέρεη ηε βεβαηφηεηα φηη νη παξνρέο 

πνπ πξνβιέπεη, ζα θαηαβιεζνχλ κφιηο θαηαζηνχλ απαηηεηέο. Όηαλ δελ έρσ 

εκπηζηνζχλε φηη θη νη άιινη ζα θαλνχλ αιιειέγγπνη απέλαληί κνπ, δελ επηδεηθλχσ κηα 

αλάινγα αιιειέγγπα ζηάζε. Έηζη, ε εκπηζηνζχλε απνξξέεη απφ ηελ αιιειεγγχε θαη 

ζπγρξφλσο ηε ζηεξίδεη.  

Αμίδεη λα επηκείλνπκε ζην γεγνλφο φηη ν ζεβαζκφο ηεο εκπηζηνζχλεο είλαη κηα 

αλαγθαηφηεηα γηα ην ίδην ην άηνκν. Οη αζθαιηζηηθέο ξπζκίζεηο απνηεινχλ αθεηεξία 

βαζηθψλ επηινγψλ ηεο δσήο ηνπ θαη γη‟ απηφ δελ πξέπεη λα αλαηξέπνληαη αηθληδηαζηηθά. 

Απφ ηελ άιιε, ε δεκηνπξγία εκπηζηνζχλεο είλαη εμίζνπ αλαγθαία γηα ην ίδην ζεζκφ. Ζ 

αμηνπηζηία εδξάδεηαη ζηε δηάξθεηα, ελψ νη αηθληδηαζκνί ζπληεξνχλ ηελ αλαζθάιεηα. 

Ζ δεκηνπξγία ηεο θαηάιιειεο εκπηζηνζχλεο πξνθχπηεη, εμάιινπ, απφ ηε ζπλέπεηα ηεο 

θξαηηθήο δξάζεο. Γελ είλαη δπλαηφλ, φηαλ γίλεηαη πξνζπάζεηα απνθαηάζηαζεο ηεο 

θινληζκέλεο βησζηκφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο, ην θξάηνο λα πξνρσξά ζε πξφσξεο 

ζπληαμηνδνηήζεηο ή ζε αθαίκαμε ησλ πφξσλ ή ζε κε ηήξεζε ζεζκνζεηεκέλσλ 

ππνρξεψζεψλ ηνπ.  

Ζ αμηνπηζηία ηνπ θξάηνπο είλαη βαζηθή πξνυπφζεζε φρη κφλν γηα ην ζεβαζκφ ηνπ 

δηθαηνθξαηηθνχ πξνηάγκαηνο ηεο πξνζηαηεπνκέλεο εκπηζηνζχλεο, αιιά θαη γηα ηε 

ιεηηνπξγία θαη βησζηκφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο. Όηαλ ην θξάηνο δελ εθπιεξψλεη θαηά 

ηξφπν ζηαζεξφ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ απέλαληη ζην ζπληαμηνδνηηθφ ζχζηεκα (ι.ρ. 

έγθαηξε θαηαβνιή εηζθνξψλ, απφδνζε παξαθξαηεζέλησλ πφξσλ, θιπ), ππνλνκεχεηαη θη 

νπνηνδήπνηε εγρείξεκα αλακφξθσζεο ηνπ ηειεπηαίνπ.  

ηνπο ζηφρνπο ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ ζπζηήκαηνο πεξηιακβάλεηαη θαη ε δηαθάλεηά ηνπ. 

Ζ «αλαγλσζηκφηεηα» ηνπ ζπζηήκαηνο απνηειεί ηε βάζε δεκηνπξγίαο ηεο εκπηζηνζχλεο. 

Οη αζθαιηζκέλνη πξέπεη λα γλσξίδνπλ ηνπο φξνπο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο, θαζψο 

θαη ηελ θαηάζηαζε ησλ εηζθνξψλ ηνπο. Δηδηθφηεξα, δηαθάλεηα επηβάιιεη λα γλσξίδεη 

«ηη» αλαινγεί ζηελ εηζθνξνδνηηθή ηνπ πξνζπάζεηα (αληαπνδνηηθφηεηα) θαη «πνηα» 

είλαη ηα ζηνηρεία αιιειεγγχεο ηνπ ζπζηήκαηνο.  

Ζ δηαθάλεηα είλαη έλα πξφηαγκα πνπ νθείιεη λα δηαηξέρεη φιν ην ζπληαμηνδνηηθφ 

νηθνδφκεκα. Δμεηδηθεχεηαη κε πνιινχο ηξφπνπο, φπσο κε ηε δηαθαλή δηαρείξηζε ησλ 

απνζεκαηηθψλ ησλ Σακείσλ, ηελ θσδηθνπνίεζε ηεο δαηδαιψδνπο ζπληαμηνδνηηθήο 

λνκνζεζίαο, ηελ επαξθή πιεξνθφξεζε ησλ αζθαιηζκέλσλ, ηελ απινπνίεζε 

δηαδηθαζηψλ, θ.α.  

Γηα ηελ πξαγκάησζε ησλ αλσηέξσ ζηφρσλ είλαη αλαγθαίνο ν επαλαζρεδηαζκφο ηνπ 

ζπληαμηνδνηηθνχ ζπζηήκαηνο κε ηελ επξχηεξε δπλαηή ζπλαίλεζε. Πξνθεηκέλνπ λα 

δεκηνπξγεζεί έλα εμηζνξξνπεκέλν ζχζηεκα απαηηείηαη λνκνζεηηθή παξέκβαζε ζε δχν 

επίπεδα: ην πξψην αθνξά ηελ αχμεζε ησλ πφξσλ ηνπ ζπζηήκαηνο (ρσξίο αχμεζε ησλ 

εηζθνξψλ) θαη ην δεχηεξν ηελ εθινγίθεπζε ησλ παξνρψλ (εθινγίθεπζε δηαλνκήο ησλ 

πφξσλ). Απφ ηελ επηηπρία ηεο λνκνζεηηθήο παξέκβαζεο θαη ζηα δχν απηά επίπεδα 

εμαξηάηαη ε δεκηνπξγία ελφο βηψζηκνπ, θνηλσληθνχ (δεκφζηνπ) ζπληαμηνδνηηθνχ 

ζπζηήκαηνο.  

 



12 ΗΜΔΙΑ ΤΓΚΛΙΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ 

Σα θάησζη δψδεθα ζεκεία ζπγθέληξσζαλ ηελ νκφθσλε γλψκε ηεο Δπηηξνπήο. 

 

1. ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑΡΚΟΤ ΑΝΑΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΡΗΗ  

Πξηλ απφ θάζε ζπδήηεζε γηα ην κέιινλ ηνπ πζηήκαηνο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο –αιιά 

θαη πεξηνδηθά αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα- ζα έπξεπε λα πξνεγείηαη ε νινθιήξσζε 

αλαινγηζηηθψλ κειεηψλ αλά ηακείν / θιάδν ηνπ θάζε Φνξέα Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, 

πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηρζνχλ ηα πξνβιήκαηα γηα θάζε παξνρή ηνπ θάζε ηακείνπ 

μερσξηζηά. Σα πνξίζκαηα απηψλ ησλ κειεηψλ ζα φθεηιαλ ζ‟ έλα πεξηβάιινλ νξζνχ 

ιφγνπ λα απνηειέζνπλ ηελ αθεηεξία ηεο φπνηαο επηζηεκνληθήο, θνηλσληθήο 

δηαβνχιεπζεο γηα ην κέιινλ ηνπ αζθαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη φρη λα αθνινπζνχλ ηηο 

φπνηεο ηνπνζεηήζεηο-πξνζέζεηο, απιά θαη κφλν σο λνκηκνπνηεηηθή ηνπο βάζε.  

 Κάπνηεο θνηλέο παξαδνρέο 

Ζ γεληθή ζπδήηεζε γηα έλα ζχζηεκα θνηλσληθήο αζθάιηζεο σο νιφηεηα αγλνεί ηελ 

πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ησλ ηακείσλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη ηελ χπαξμε ζνβαξψλ 

αληζνηήησλ, παξνρψλ θαη εηζθνξψλ ησλ αζθαιηζκέλσλ, αλεμαξηήησο επαγγεικαηηθψλ 

νκάδσλ θαη αζθαιηζηηθψλ γελεψλ αθφκε θαη κέζα ζηνπο θφιπνπο ηνπ ίδηνπ Φνξέα 

Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο. 

Βαζηθφ κέιεκα ηνπ φινπ αλαινγηζηηθνχ έξγνπ πξέπεη λα απνηειέζεη: α) ν 

πξνζδηνξηζκφο, ζε παξνχζεο αμίεο, ηνπ θαηά θεθαιήλ αλαινγηζηηθνχ ειιείκκαηνο αλά 

παξνρή θαη ηακείν θνηλσληθήο αζθάιηζεο, β) ε εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο ίζεο 

κεηαρείξηζεο, αλεμαξηήησο δηαθξηηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ (πρ. επάγγεικα, θχιν, 

παιηφο-λένο αζθαιηζκέλνο) γηα ηε δίθαηε θάιπςε ηνπ φπνηνπ αλαινγηζηηθνχ 

ειιείκκαηνο. Αο ζεκεησζεί φηη ζχκθσλα κε εθηηκήζεηο καο, ην 8% ησλ αζθαιηζκέλσλ 

επζχλεηαη γηα ην, πεξίπνπ, 25-30% ηνπ ζπλνιηθνχ αλαινγηζηηθνχ ειιείκκαηνο ηνπ 

πζηήκαηνο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο. 

Γηα ηε ζχληαμε ησλ πξναλαθεξνκέλσλ Αλαινγηζηηθψλ Μειεηψλ, απαηηείηαη 

πξνεγνχκελε ζπκθσλία πάλσ ζε κεγέζε πνπ ζπλδένληαη κε εθηηκήζεηο 

καθξννηθνλνκηθψλ δεδνκέλσλ. εκεηψλεηαη φηη δεδνκέλεο ηεο ηαρχηεηαο κε ηελ νπνία 

παξαηεξνχληαη νη ζχγρξνλεο εμειίμεηο, νη εθηηκήζεηο γηα πνιχ κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα 

ησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ ηνπ αληίζηνηρνπ αλαινγηζηηθνχ ηζνδπγίνπ, 

ζεσξνχληαη εχινγα “σο θαζαξή εηθνηνινγία” θαη θαηά ζπλέπεηα ηα ζπκπεξάζκαηα, ηα 

νπνία εμάγνληαη απφ ηηο αληίζηνηρεο αλαινγηζηηθέο κειέηεο νη νπνίεο πεξηέρνπλ 

καθξνρξφληεο εθηηκήζεηο, ζεσξνχληαη κε επαθξηβψο πξνβιέςηκα.  

Γελ αλακέλεηαη φηη νη πξαγκαηηθέο (αλαινγηζηηθέο) εηζξνέο θαη εθξνέο, θπξίσο θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ κηαο πνιχ καθξάο πεξηφδνπ απνηίκεζεο, ζα ζπκπέζνπλ 

κε απηέο ησλ εθηηκήζεσλ. Βαζηδφκελεο ζηηο εηζξνέο θαη εθξνέο ησλ Σακείσλ -σο θαη 

ηνπ πζηήκαηνο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο γεληθφηεξα- θαη ζηηο δεκνγξαθηθέο θαη 

νηθνλνκηθέο παξαδνρέο θαηά ηελ απνηίκεζε, νη αλαινγηζηηθέο κειέηεο δείρλνπλ απιψο 

ηελ αλακελφκελε νηθνλνκηθή πνξεία ησλ Σακείσλ θαη ηνπ πζηήκαηνο θαηά ηελ 

πεξίνδν απνηίκεζεο. 

 Σν επείγνλ ηεο κεηαξξύζκηζεο 

Οη αλαινγηζηηθέο κειέηεο επηβεβαηψλνπλ ηελ επείγνπζα αλάγθε κηαο ξσκαιέαο 

κεηαξξχζκηζεο ηνπ ζπζηήκαηφο καο. Σν ζχζηεκα δελ είλαη βηψζηκν καθξνπξφζεζκα, 

αθνχ παξνπζηάδεη πνιχ κεγάιν αλαινγηζηηθφ έιιεηκκα. Αιιά θαη βξαρππξφζεζκα έρεη 

νπζηψδε πξνβιήκαηα πνπ αλαδεηθλχνληαη κε ηελ εθηίκεζε ησλ αληίζηνηρσλ 

ρξεκαηνξνψλ.  



ηελ αλσηέξσ αλάγθε ζπγθιίλνπλ νη αλαινγηζηηθέο κειέηεο πνπ έρνπλ ζπληαρζεί γηα ην 

ζχλνιν (γηα ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ) ηνπ αζθαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο Διιάδαο ηελ 

ηειεπηαία 10εηία, φπσο θαη ηα ζπλνπηηθά απνηειέζκαηα απηψλ αλαθέξνληαη θαησηέξσ: 

α Μειέηε ΙΝΔ – ΓΔΔ – ΑΓΔΓΤ - 2001 γηα ζπληάμεηο 

(Γελ πεξηιακβάλεη ΟΓΑ, ΝΑΣ,ΓΖΜΟΗΟ) 

Αλαινγηζηηθφ έιιεηκκα: 167,88% ΑΔΠ κε ηερληθφ επηηφθην 3% 

104,20% ΑΔΠ κε ηερληθφ επηηφθην 4% 

64,89% ΑΔΠ κε ηερληθφ επηηφθην 5%  

β. Μειέηε πνπ αλαθέξεηαη ζην « Πεξίγξακκα κεηαξξύζκηζεο ηνπ Διιεληθνύ 

πζηήκαηνο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο» - Πόξηζκα ηεο Δπηηξνπήο Δκπεηξνγλσκόλσλ 

ππό ηνλ θ. Αλαιπηή – 2007 

πλνιηθή δαπάλε ζπληάμεσλ: 2007: 12,5% ΑΔΠ 

2050: 24,8% ΑΔΠ 

γ. Μειέηε ηεο Δζληθήο Αλαινγηζηηθήο Αξρήο - 2007 

πλνιηθή δαπάλε ζπληάμεσλ: 2007: 11,7% ΑΔΠ 

2060: 24,1% ΑΔΠ 

δ. Γηεηήο Γεκνγξαθηθή έθζεζε Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο – 2009 

πλνιηθή δαπάλε ζπληάμεσλ: Όπσο αλσηέξσ 2γ 

ηελ Έθζεζε απηή αλαθέξνληαη επίζεο ηα αθφινπζα: 

πλνιηθή δαπάλε Τγείαο θαη Πεξίζαιςε: 2007: 6,4% ΑΔΠ 

2060: 10,0% ΑΔΠ 

πλνιηθή δαπάλε γηα Αλεξγία: 2007: 0,3% ΑΔΠ 

2060: 0,2% ΑΔΠ 

Λακβάλνληαο ππφςε φηη φιεο νη αλσηέξσ κειέηεο έρνπλ δηαθνξεηηθά ρξνληθά ζεκεία 

αλαθνξάο θαη επηπξνζζέησο ηα εμαγφκελα απνηειέζκαηα δελ εκθαλίδνληαη κε ηελ ίδηα 

κνξθή ψζηε λα είλαη ζπγθξίζηκα, πξνηείλνπκε ε Δζληθή Αλαινγηζηηθή Αξρή λα 

πξνρσξήζεη άκεζα ζηε ζχληαμε αλαιπηηθήο Αλαινγηζηηθήο Μειέηεο γηα ην 

αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα ηεο Υψξαο αλά Σακείν θαη Κιάδν ηνπ θάζε Φνξέα Κνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο. 

Αθφκε, ζηελ πξννπηηθή έγθαηξσλ παξεκβάζεσλ, πξνηείλνπκε ηελ πηνζέηεζε 

ζπλαηλεηηθψλ θαη δηαξθψλ δηαδηθαζηψλ παξαθνινχζεζεο ηεο πνξείαο ηνπ 

ζπληαμηνδνηηθνχ καο ζπζηήκαηνο. ε θνηλσλίεο θαη νηθνλνκίεο πνπ ζπλερψο αιιάδνπλ, 

ε πεξηνδηθή αλαπξνζαξκνγή ησλ ζπληαμηνδνηηθψλ ζπζηεκάησλ απέθηεζε έλαλ πεξίπνπ 

αλακελφκελν θαη απηφκαην ραξαθηήξα (αλάγθε πινήγεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο). Ο 

ζρεδηαζκφο αλαδεηθλχεηαη ζε αλαγθαίν παξαθνινχζεκα ηεο δπλακηθήο φςεο ηεο 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο. Σν θεληξηθφ πξφηαγκα, πνπ είλαη ε επηηπρία ηεο κεηαξξχζκηζεο, 

εμαξηάηαη απφ ηε ζσζηή επηζηεκνληθή θαη πνιηηηθή ηεο δηαρείξηζε. ε απηή ηελ 

πξννπηηθή, κφλν φηαλ ε ζρέζε αλάκεζα ζηελ πνιηηηθή θαη ηελ έξεπλα-επηζηήκε είλαη 

ζρέζε αιιειεπίδξαζεο (δηαδξαζηηθή θη φρη ηεξαξρηθή) επσθεινχληαη θαη ηα δχν κέξε.  

Γηα ηελ πινήγεζε ηνπο ζπζηήκαηφο καο είλαη αλαγθαία: 

α) ε ζηήξημε ηεο Δζληθήο Αλαινγηζηηθήο Αξρήο ψζηε λα επηηειέζεη ην έξγν πνπ 

πξνβιέπεηαη ζηνλ ηδξπηηθφ ηεο λφκν. Ηδηαίηεξα ζα πξέπεη λα εμαζθαιηζηνχλ νη 

αλζξψπηλνη θαη πιηθνί πφξνη, αιιά θαη ε πξφζβαζε ζηηο πιεξνθνξίεο, πνπ απαηηνχληαη 

γηα ηελ πινπνίεζε ζε δηαξθή βάζε ηνπ πξψηνπ απφ ηνπο ζθνπνχο ηεο θαηά ηνλ λ. 

3029/2002, θαη ν νπνίνο είλαη: «Ζ κειέηε ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο 

ζηα πιαίζηα ηνπ καθξνρξφληνπ νηθνλνκηθνχ θαη ρξεκαηνδνηηθνχ ζρεδηαζκνχ γηα ηελ 

εμαζθάιηζε ηεο θνηλσληθήο αληαπνδνηηθφηεηαο, ηεο βησζηκφηεηαο θαη ηεο 



αλαινγηζηηθήο ηζνξξνπίαο ηνπ ζπζηήκαηνο απηνχ». 

β) ε ζχζηαζε ελφο Γηαξθνχο πκβνπιίνπ πληάμεσλ θαηά ηα πξφηππα ηνπ γαιιηθνχ 

Conseil d‟orientation des retraites, κε θνηλνβνπιεπηηθή θαη επηζηεκνληθή ζχλζεζε,  

γ) ε ζχληαμε αλαινγηζηηθψλ κειεηψλ λα γίλεηαη ζε εηήζηα βάζε. Ζ ζχληαμε 

αλαινγηζηηθήο κειέηεο ζα πξέπεη λα πξνεγείηαη νπνηαζδήπνηε ηξνπνπνίεζεο ηεο 

θνηλσληθναζθαιηζηηθήο λνκνζεζίαο, 

δ) ε θαζηέξσζε ηνπ ζεζκνχ ηνπ αλαινγηζηή Φνξέσλ Κνηλσληθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο 

Αζθάιηζεο, θαη‟ αληηζηνηρία ηνπ αλαινγηζηή Αζθαιηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ. Σν 

επάγγεικα απηφ ζα πηζηνπνηείηαη θαη ζα ξπζκίδεηαη ππφ ηελ επνπηεία ηεο Γεληθήο 

Γξακκαηείαο Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ θαη ηεο ΔΑΑ, 

ε) ε άκεζε κεραλνγξάθεζε φισλ ησλ ζπληζησζψλ εηζξνψλ θαη εθξνψλ ηνπ 

πζηήκαηνο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (ΚΑ) κε πξνηεξαηφηεηα ζηνλ έιεγρν ηεο 

εηζθνξνδηαθπγήο θαη ησλ δαπαλψλ θάζε κνξθήο πεξίζαιςεο (κέζσ θαη ζπζηήκαηνο 

bonus malus), θαη ηεο θαηάξηηζεο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, βάζεη ησλ δηεζλψλ 

ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ. Απηνλφεην είλαη ε αλαγθαηφηεηα δεκηνπξγίαο αξρείσλ θαη 

κεραλνγξαθηθψλ εθαξκνγψλ αλαγθαίσλ: 

- γηα άκεζε θαη ρσξίο θξαγκνχο ελεκέξσζε ηεο Δζληθήο Αλαινγηζηηθήο Αξρήο, θαη 

- γηα αλάπηπμε ζχγρξνλνπ M.I.S. (Management Information System) 

ζη) ε απινπνίεζε θαη ζπλερήο θσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, 

δ) ε ζχζηαζε εληαίνπ νξγάλνπ ελεκέξσζεο ηνπ αζθαιηζκέλνπ γηα φιεο ηηο δνκέο θαη 

παξακέηξνπο ηνπ ΚΑ. 

 



2. ΠΔΡΙΟΡΙΜΟ ΣΗ ΔΙΦΟΡΟΓΙΑΦΤΓΗ 

Μηα απφ ηηο δηαξθείο θαη ελδνγελείο παζνγέλεηεο ηνπ ειιεληθνχ ζπζηήκαηνο πνπ 

εκπνδίδεη ηελ αλάπηπμή ηνπ θαη θινλίδεη ηε βησζηκφηεηά ηνπ, είλαη ε αδπλακία 

ζχιιεςεο ηεο αζθαιηζηέαο χιεο (εηζθνξνδηαθπγή). Σν χςνο ηεο εηζθνξνδηαθπγήο 

ππνινγίδεηαη ζήκεξα (2010) ζηα 8 δηζ επξψ, ηα νπνία βεβαίσο είλαη πνζά ηα νπνία 

εκθαλψο ιείπνπλ απφ ην ζχζηεκα θνηλσληθήο αζθάιηζεο. Αο ζεκεησζεί φηη ην πνζφ 

απηφ αθνξά ηηο θαζπζηεξνχκελεο εηζθνξέο θαη φρη απηέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

αλαζθάιηζηε εξγαζία.  

ην Η.Κ.Α. γηα ηνπο 10 πξψηνπο κήλεο ηνπ 2009 ε εηζθνξνδηαθπγή (κε θαηαβνιή 

νθεηινκέλσλ) αλέξρεηαη ζε 4.600.000.000 επξψ ζηνλ δε ΟΑΔΔ ε εηζθνξνδηαθπγή (κε 

θαηαβνιή εηζθνξψλ) αλέξρεηαη ζε 30% ζε απφιπηνπο δε αξηζκνχο ε πζηέξεζε 

είζπξαμεο εηζθνξψλ γηα ην αληίζηνηρν δηάζηεκα αλέξρεηαη ζε 800.000.000 επξψ.  

Γελ κπνξεί λα ππάξμεη βηψζηκν ζχζηεκα θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ρσξίο έλα 

απνηειεζκαηηθφ κεραληζκφ θαηαπνιέκεζεο θαη απνηξνπήο ηεο εηζθνξνδηαθπγήο. 

Οπνηνδήπνηε κέηξν αλαδηνξγάλσζεο (είηε παξακεηξηθφ είηε δνκηθφ) θη αλ ιεθζεί, 

εμαξηάηαη απφ ην απηνλφεην πξναπαηηνχκελν ηεο είζπξαμεο ησλ πξνβιεπφκελσλ 

αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ. Σελ αιήζεηα ηεο πξνεγνχκελεο δηαπίζησζεο έρνπλ 

αλαγλσξίζεη θαη νη θνηλσληθνί εηαίξνη. χκθσλα κε ην άξζξν 10 παξ. 2 ηεο ΔΓΔ ησλ 

εηψλ 2006 θαη 2007, «ε βησζηκφηεηα ηνπ αζθαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο θαζψο θαη ε 

ηζνξξνπεκέλε νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά πξννπηηθή ηνπ ΗΚΑ, πξνυπνζέηνπλ ηελ 

πξνψζεζε θάζε ελδεδεηγκέλνπ κέηξνπ φπσο έγθαηξε είζπξαμε ησλ λνκνζεηεκέλσλ 

πφξσλ, ηελ απφδνζε απφ ην θξάηνο ησλ νθεηινκέλσλ θαη ηελ νπζηαζηηθή θαη 

απνηειεζκαηηθή θαηαπνιέκεζε ηεο εηζθνξνδηαθπγήο θαη ηεο αλαζθάιηζηεο εξγαζίαο». 

Οη πιεγέο ηεο εηζθνξνδηαθπγήο είλαη πνιιαπιέο: πξνθαιεί νηθνλνκηθή αληζνξξνπία 

ζηνπο θνξείο, ππνλνκεχεη νιφθιεξν ην ζπληαμηνδνηηθφ ζχζηεκα, πιεγψλεη ηνπο 

κεραληζκνχο αιιειεγγχεο θαη αλαδηαλνκήο, δεκηνπξγεί ζπλζήθεο αζέκηηνπ 

αληαγσληζκνχ, εμσζεί ηηο ζπληάμεηο ζην ρακειφηεξν επίπεδν.  

Πψο νξίδεηαη ε εηζθνξνδηαθπγή ; Δηζθνξνδηαθπγή πξνθαιείηαη, φηαλ δελ δειψλεηαη 

απφ ηνλ εξγνδφηε έλαο ή πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο θάησζη παξάγνληεο: νιφθιεξε ε 

επηρείξεζε, εξγαδφκελνο γηα ην ζχλνιν ησλ σξψλ εξγαζίαο, εκέξεο ή ψξεο εξγαζίαο 

αζθαιηζζέληνο εξγαδνκέλνπ, απνδνρέο ηνπ εξγαδνκέλνπ, εηζθνξέο πνπ βεβαηψζεθαλ 

αιιά δελ έρνπλ απνδνζεί, θαζπζηεξεκέλε θαηαβνιή εηζθνξψλ. Πεξίπησζε 

εηζθνξνδηαθπγήο –γηα ην ΗΚΑ-ΔΣΑΜ- απνηειεί θη ε πξνζθπγή ηνπ εξγνδφηε ζε ηχπνπο 

ζπκβάζεσλ πνπ ππνθξχπηνπλ κηζζσηή εξγαζία (ςεπδν-αλεμάξηεηε εξγαζία), 

πξνθεηκέλνπ λα απνθχγεη ηελ θαηαβνιή εηζθνξψλ (πεξίπησζε εηζθνξναπνθπγήο). 

ηνπο απηναπαζρνινχκελνπο, ε εηζθνξνδηαθπγή, ιακβάλεη ηε κνξθή κε θαηαβνιήο 

νθεηιφκελσλ εηζθνξψλ, αθνχ γηα ηελ έλαξμε ηνπ επαγγέικαηνο είλαη αλαγθαία ε 

εγγξαθή ηνπο ζηνλ αξκφδην θνξέα.  

Πνιιέο είλαη νη αηηίεο πνπ νδεγνχλ ζηελ εηζθνξνδηαθπγή. Οη βαζηθέο είλαη:  

1) ε κε χπαξμε αζθαιηζηηθήο ζπλείδεζεο,  

2) ε πξαγκαηηθή νηθνλνκηθή αδπλακία ηνπ εξγνδφηε,  

3) ην ππεξβνιηθφ χςνο ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ,  

4) ε πεξηνξηζκέλε εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο αλαινγηθήο αληαπνδνηηθφηεηαο ζηηο 

ζπληάμεηο ζε ζπλδπαζκφ κε ηα θαηψηαηα φξηα – ΔΚΑ,  

5) ε πνιππινθφηεηα ηεο λνκνζεζίαο,  

6) ε έιιεηςε λνκνζεηηθήο θάιπςεο κε ηππηθψλ κνξθψλ απαζρφιεζεο,  

7) ε δπζαλάινγα ππεξβνιηθή γξαθεηνθξαηία ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο έληαμεο ζην 



ζχζηεκα,  

8) ν βαζκφο θαη ηξφπνο νξγάλσζεο ηεο αγνξάο (πνιιέο κηθξέο επηρεηξήζεηο ρσξίο πιήξε 

ινγηζηηθή θάιπςε),  

9) ε νξγάλσζε θαη ην επίπεδν ησλ αζθαιηζηηθψλ ππεξεζηψλ (γξαθεηνθξαηία),  

10) ε αλάγθε αληηπαξάζεζεο κε αληαγσληζηέο,  

11) ε δνκή θαη ε νξγάλσζε ηεο φιεο νηθνλνκίαο (παξανηθνλνκία),  

12) νη επαλαιακβαλφκελεο επλντθέο ξπζκίζεηο,  

13) ε έιιεηςε ζπλεξγαζίαο θαη ζπληνληζκνχ ησλ Τπεξεζηψλ θαη Αζθ. Φνξέσλ κε 

Γ.Ο.Τ., Δπηζεσξήζεηο Δξγαζίαο, Δπηκειεηήξηα θιπ,  

14) ε έιιεηςε κεραλνγξάθεζεο ησλ Φνξέσλ,  

15) ε απνπζία ειέγρσλ,  

16) ε έιιεηςε πξαγκαηηθήο πνιηηηθήο βνχιεζεο γηα αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ ε 

νπνία εθδειψλεηαη είηε κε ηελ κε ιήςε κέηξσλ πνπ κάρνληαη ηελ εηζθνξνδηαθπγή είηε 

κε ηελ δηαθνξεηηθή αμηνιφγεζε ηνπ κείδνλνο πξνζηαηεπφκελνπ αγαζνχ 

 

Πψο αληηκεησπίδεηαη ε εηζθνξνδηαθπγή;  

Καη‟ αξρήλ, ε θαηαλφεζε ησλ αηηηψλ ηεο εηζθνξνδηαθπγήο είλαη ε αθεηεξία 

νπνηαζδήπνηε πξνζπάζεηαο θαηαπνιέκεζήο ηεο. Ο πεξηνξηζκφο ηεο εηζθνξνδηαθπγήο 

πξνυπνζέηεη ζπλερή επαγξχπλεζε. Γελ πεξηνξίδεηαη ζηε ζεζκνζέηεζε κέηξσλ, αιιά 

πξνυπνζέηεη θαη ηελ εθαξκνγή ηνπο. Δπηηπγράλεηαη κε ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ ηζρχνληνο 

πιαηζίνπ, θαζψο θαη ηε ιήςε λέσλ κέηξσλ.  

Δηδηθφηεξα, ηα κέηξα πνπ ζα ιεθζνχλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηνπ πεξηνξηζκνχ (κάιηζηα 

απάιεηςεο) ηνπ θαηλνκέλνπ ζπλίζηαληαη θπξίσο: 

 ηελ εληαηηθνπνίεζε ηεο άζθεζεο ησλ ειέγρσλ. ήκεξα, ηελ ππνηνληθφηεηα 

θαηακαξηπξεί ην εμήο παξάδεηγκα (2010): ζ‟ έλα ππνθαηάζηεκα φπνπ ππάγνληαη 10.000 

επηρεηξήζεηο νη εληφο ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο εηήζηνη ηππηθνί έιεγρνη δελ ππεξβαίλνπλ 

ηνπο 1.000, νη δε νπζηαζηηθνί ηνπο 300. Ζ ζπλερήο κείσζε πξνζσπηθνχ εηδηθά ζηα 

Σκήκαηα Δζφδσλ νδήγεζε ζε ππνβάζκηζε ησλ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ είλαη 

ζπκθπείο κε ηελ ιεηηνπξγία ησλ αζθαιηζηηθψλ θνξέσλ θαη φμπλε αθφκε πεξηζζφηεξν 

ην πξφβιεκα. Δίλαη αλαγθαίνο ν επαλαζρεδηαζκφο ηνπ ηξφπνπ ειέγρνπ ησλ 

επηρεηξήζεσλ, αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία πνπ αλήθνπλ: α. παξαθνινχζεζε αλά κήλα 

ησλ επηρεηξήζεσλ (αιιά θαη ησλ ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ αλά κήλα ή δίκελν 

αληίζηνηρα) γηα ηελ θαηαβνιή δεισζεηζψλ εηζθνξψλ. Άκεζε φριεζε ζηελ πεξίπησζε 

κε θαηαβνιήο θαη ηαρεία ζχληαμε πξάμεο θαηαινγηζκνχ, β. ηαθηηθφο (ηνπιάρηζηνλ αλά 

δηεηία) νπζηαζηηθφο έιεγρνο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ ειεπζέξσλ επαγγεικαηηψλ απφ 

ππαιιήινπο ησλ ππνθαηαζηεκάησλ ηεο ίδηαο πεξηνρήο. 

 ηελ απινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ αζθάιηζεο θαη ζηελ απινχζηεπζε ηεο 

θνηλσληθναζθαιηζηηθήο λνκνζεζίαο. Έηζη, ι.ρ., ην κέηξν ηεο «επηηαγήο -απαζρφιεζε-

ππεξεζία» ζα επέηξεπε ηελ εθπιήξσζε κε κηα κφλν ελέξγεηα πεξηζζφηεξσλ 

ππνρξεψζεσλ ηνπ εξγνδφηε-ηδηψηε: δήισζε απαζρφιεζεο ηεο νηθηαθήο βνεζνχ, 

δήισζε κηζζψλ, θαηαβνιή εηζθνξψλ θαη εθθαζαξηζηηθφ ζεκείσκα. Γεληθά, ε θπξίαξρε 

ηδέα ηνπ κέηξνπ απηνχ είλαη ε απαιιαγή ηνπ απινχ ηδηψηε απφ ηηο γξαθεηνθξαηηθέο 

ππνρξεψζεηο ελφο εξγνδφηε. Αθφκε, ε απινπνίεζε κπνξεί λα ζπλίζηαηαη ζηελ ππνβνιή 

ηεο ΑΠΓ γηα κηθξή εξγαζία κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ ή ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη 

ηέηνηα δπλαηφηεηα θαη κέζσ ηνπ ΚΔΠ. θ.ιπ.  

 ηε ζαθή νξηνζέηεζε ησλ αλά θνξέα ππαγφκελσλ ζηελ αζθάιηζε. Δηδηθά 

αλαθνξηθά κε ηνλ Ο.Α.Δ.Δ. επαλεμέηαζε ηνπ πιεζπζκηαθνχ θξηηεξίνπ (θάησ ησλ 2.000 



θαηνίθσλ), ηεο εμαίξεζεο κεηφρσλ κε πνζνζηφ θάησ ηνπ 3% θ.ι.π. 

 ηελ αλάζεζε ηεο είζπξαμεο ησλ εηζθνξψλ ζε θνηλφ θνξέα γηα φινπο ηνπο 

αζθαιηζηηθνχο θνξείο. Αθφκε, κπνξεί λα αλαηεζεί ε είζπξαμε ησλ εηζθνξψλ ζε 

θνξνινγηθέο αξρέο. 

 ηε κεραλνξγάλσζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαη γεληθφηεξα ζηε ρξήζε ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ. Βειηηψζεηο ηνπ ινγηζκηθνχ ηνπ ΟΠ- γηα επθνιφηεξε άληιεζε 

πιεξνθνξηψλ. Πξνηείλεηαη ε δεκηνπξγία Δληαίνπ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθήο 

Γηαρείξηζεο Δηζθνξψλ. Λ.ρ. ν εξγνδφηεο ζα ππνβάιιεη ειεθηξνληθά (κε ηνλ ίδην ηξφπν 

πνπ γίλεηαη ζήκεξα πξνο ην ΗΚΑ-ΔΣΑΜ) ζηελ ζπλεξγαδφκελε Σξάπεδα ηελ Αλαιπηηθή 

Πεξηνδηθή Γήισζε (ΑΠΓ) πνπ πεξηέρεη αλά εξγαδφκελν φιεο ηηο απαξαίηεηεο 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην κηζζνιφγην ηνπ θαζψο θαη ηδηαίηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά 

κε ηελ πξφζιεςε ή ηελ απνρψξεζε εξγαδνκέλσλ. Ζ ΑΠΓ, ζα επέρεη ζέζε πάγηαο 

εληνιήο πιεξσκήο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ζα εληέιιεηαη ε Σξάπεδα λα πξνρσξήζεη 

ζηελ έθδνζε ησλ αληίζηνηρσλ ειεθηξνληθψλ εκβαζκάησλ, (π.ρ. αλά κήλα), γηα ηελ 

θαηαβνιή ηνπ κηζζνχ (θαζαξέο απνδνρέο) πξνο ηνλ κηζζσηφ αζθαιηζκέλν θαη ηελ 

εμφθιεζε ησλ εηζθνξψλ (εξγνδφηε θαη εξγαδνκέλνπ) πξνο ην ΗΚΑ-ΔΣΑΜ.  

 Καζηέξσζε ζπζηήκαηνο αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ θαη δηαζηαπξψζεσλ κεηαμχ 

θνξέσλ θαη Γ.Ο.Τ., Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο, Ο.Α.Δ.Γ. θ.ι.π. Άκεζε γλσζηνπνίεζε ζην 

Τπνθαηάζηεκα Η.Κ.Α. ηεο έλαξμεο ιεηηνπξγίαο επηρεηξήζεσο απφ ηελ Γ.Ο.Τ. 

Γλσζηνπνίεζε ζε έλα θνξέα (ίζσο Κ.Δ.Π.) ηεο πξφζιεςεο κηζζσηνχ θαη ελεκέξσζε 

ησλ ινηπψλ θνξέσλ πεξί απηνχ κέζσ on line ζχλδεζεο. Γεκηνπξγία one stop shop. 

 ηελ απνθαηάζηαζε ηεο αλαινγηθφηεηαο ησλ παξνρψλ. Μηα ζεκαληηθή αηηία 

εηζθνξνδηαθπγήο είλαη θαη ε ραιαξή ζχλδεζε παξνρψλ κε εηζθνξέο. Όζν ηα δχν απηά 

κεγέζε εκθαλίδνληαη απνζπλδεκέλα, ηφζν ιηγφηεξα θίλεηξα ππάξρνπλ γηα ηνλ 

αζθαιηζκέλν λα επηδηψθεη ηε κε απψιεηα εκεξψλ αζθάιηζεο. Με ηελ ελίζρπζε ηεο 

αλαινγηθφηεηαο, ν αζθαιηζκέλνο έρεη ηζρπξφ θίλεηξν γηα ηελ αζθάιηζή ηνπ. Ο ζεζκφο 

ησλ θαησηάησλ νξίσλ, φπσο είλαη δηακνξθσκέλνο (ρσξίο έιεγρν πφξσλ), δεκηνπξγεί 

ζηηο κεζαίεο θαηεγνξίεο ζπληάμεσλ ηζρπξφ θίλεηξν αλαζθάιηζεο. 

 ηε λνκηκνπνίεζε ησλ παξάλνκσλ κεηαλαζηψλ. Δίλαη άγλσζηνο ν αξηζκφο ησλ 

αλαζθάιηζησλ αιινδαπψλ, αθνχ είλαη άγλσζηνο ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ αιινδαπψλ 

πνπ εξγάδνληαη ζηελ Διιάδα. Δθείλν βεβαίσο ην νπνίν είλαη γλσζηφ είλαη φηη ζηε κελ 

αζθάιηζε ηνπ Η.Κ.Α. ππάγνληαη πεξίπνπ 240.000 αιινδαπνί ζηε δε αζθάιηζε ηνπ 

Ο.Γ.Α. πεξίπνπ 30.000 αιινδαπνί. Με απηά σο δεδνκέλν εχθνια θαηαιήγεη θάπνηνο 

ζην ζπκπέξαζκα φηη ζεκαληηθά κεγάιν πνζνζηφ αιινδαπψλ εξγάδνληαη ρσξίο έληαμε 

ζηελ αζθάιηζε. χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Διέγρνπ ηνπ Η.Κ.Α. 

έλαο ζηνπο ηξεηο αιινδαπνχο εξγάδεηαη ρσξίο αζθάιηζε. 

 ηε κείσζε ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, φπσο εθείλεο 

ησλ νηθνδνκηθψλ-ηερληθψλ έξγσλ, φπνπ ην πνζνζηφ θζάλεη ην 85% ησλ απνδνρψλ ησλ 

εξγαδνκέλσλ. Ζ κείσζε ησλ εηζθνξψλ ζα κεηψζεη αλάινγα ην θφζηνο εξγαζίαο, ζα 

απμήζεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα, ζα αλαθνπθίζεη ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο 

απηναπαζρνινχκελνπο, ζα εληζρχζεη ηελ απαζρφιεζε, ζπκβάιινληαο παξάιιεια θαη 

ζηε κείσζε ηεο εηζθνξνδηαθπγήο. Δίλαη αλαγθαία ε επαλεμέηαζε ηεο ζπλείζπξαμεο ησλ 

εηζθνξψλ γηα Ο.Α.ΔΓ., Ο.Δ.Κ. θαη Δξγαηηθή Δζηία απφ ην Η.Κ.Α., πνπ θαηαιήγεη ζε 

πςειφ ζπλνιηθφ θφζηνο εηζθνξψλ. 

 ηνλ επαλαζρεδηαζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο ππνινγηζκνχ εηζθνξψλ ζηα ηδησηηθά 

νηθνδνκηθά έξγα, δεδνκέλνπ φηη ην πθηζηάκελν έρεη θξηζεί απφ ηελ Οινκέιεηα ηνπ ηΔ 

σο αληηζπληαγκαηηθφ (ηΔ Οινκ. 1545/2008). 



 ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε πνηληθνπνίεζε ηεο εηζθνξνδηαθπγήο. ήκεξα, ε 

πνηληθνπνίεζε νχηε άκεζα νχηε ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα έρεη, αθνχ νχηε γξήγνξα 

εθδηθάδεηαη, είηε ιφγσ θφξηνπ ησλ πηλαθίσλ, είηε επεηδή ν θαηεγνξνχκελνο θαηαθέξλεη 

γηα δηάθνξνο ιφγνπο λα αλαβάιεη ηελ εθδίθαζε ηέζζεξηο θαη πέληε θνξέο, νχηε βεβαίσο 

επηζχξεη πνηλέο ηέηνηνπ βάξνπο πνπ λα ηνπ πξνηξέπνπλ λα εμνθιήζεη ηηο νθεηιέο ηνπ. 

Δηδηθά φηαλ ην χςνο ηνπο είλαη κεγάιν αλακθίβνια ηνλ εμππεξεηεί λα εμνθιήζεη ηελ 

κεηαηξαπείζα πνηλή ηνπ παξά ηελ ίδηα ηελ νθεηιή πξνο ηνλ αζθαιηζηηθφ θνξέα. Ζ 

πνηληθή κεηαρείξηζε εξγνδνηψλ εηδηθά σο πξνο ην αδίθεκα ηεο κε απφδνζεο ησλ 

εηζθνξψλ ησλ αζθαιηζκέλσλ πνπ παξαθξαηήζεθαλ, είλαη ζρεηηθά ήπηα. Ζ ζεζκνζέηεζε 

ηδηψλπκνπ πνηληθνχ αδηθήκαηνο εηζθνξνδηαθπγήο ζα ζπλδέεηαη κε ην ζχλνιν ηεο 

νθεηιήο. 

 ηε κείσζε (κε επηδφηεζε απφ ην Κξάηνο) ησλ εξγνδνηηθψλ εηζθνξψλ γηα ηνπο 

απηναπαζρνινχκελνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα (ππφ 

πξνυπνζέζεηο).  

 ηε κείσζε (κε επηδφηεζε) ησλ εηζθνξψλ γηα ηνπο εξγνδφηεο πνπ απαζρνινχλ 

εξγαδφκελνπο ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο πνπ θξίλεηαη ζθφπηκν λα 

αλαπηπρζνχλ ζηε ρψξα.  

 ηε κείσζε (κε επηδφηεζε) ησλ εηζθνξψλ ησλ λενεηζεξρφκελσλ ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο. 

 ηε κεζνιάβεζε ηνπ απνιχησο αλαγθαίνπ ρξφλνπ κεηαμχ ηνπ ρξφλνπ 

βεβαηψζεσο κε ηελ επξεία έλλνηα θαη ηεο ηακεηαθήο βεβαηψζεσο. Αλ δελ ππάξρεη 

πξνζεζκία εληφο ηεο νπνίαο νθείινπλ νη αξκφδηνη ππάιιεινη / φξγαλα λα βεβαηψλνπλ 

ηηο εηζθνξέο ζα πξέπεη λα πξνβιεθζεί. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα πξνβιεθζεί επζχλε ησλ 

αξκφδησλ ππαιιήισλ / νξγάλσλ γηα ηε κε έγθαηξε (εληφο ηεο πξνζεζκίαο) βεβαίσζε 

ησλ νθεηιφκελσλ εηζθνξψλ.  

 ηνλ θαιχηεξν ζπληνληζκφ κε ηηο ΓΟΤ πνπ βεβαηψλνπλ ηακεηαθά ηηο νθεηιέο γηα 

ηα ηακεία πνπ δελ έρνπλ δεκφζην ηακείν ηα ίδηα.  

 Κάζε αζθαιηζηηθφο νξγαληζκφο ζα πξέπεη λα ζπληάμεη θαηάζηαζε νθεηιφκελσλ 

εηζθνξψλ θαη λα αλαθέξεηαη δίπια ε βεβαίσζή ηνπο ή / θαη ε ηπρφλ ξχζκηζή ηνπο. Ζ 

θαηάζηαζε απηή ζα πξέπεη λα ηεξείηαη ειεθηξνληθά θαη λα ελεκεξψλεηαη ζπλερψο θαη 

ηνπιάρηζηνλ θάζε κήλα.  

 Σπρφλ δηνηθεηηθέο πξνζθπγέο ησλ εξγνδνηψλ πνπ αθνξνχλ ζηηο εηζθνξέο ζα 

πξέπεη λα εμεηάδνληαη θαηά πξνηεξαηφηεηα θαη απφ ηα αξκφδηα φξγαλα, π.ρ. Σνπηθέο 

Γηνηθεηηθέο Δπηηξνπέο, Γηνηθεηηθά πκβνχιηα ησλ αζθαιηζηηθψλ νξγαληζκψλ θ.ιπ. 

Δπζχλε γηα θαζπζηέξεζε ζηελ εμέηαζή ηνπο.  

 ηα δηνηθεηηθά δηθαζηήξηα νη ππνζέζεηο πνπ αθνξνχλ ζηηο εηζθνξέο ζα πξέπεη λα 

πξνηάζζνληαη (ελδερνκέλσο κε αληηθείκελν πάλσ απφ έλα νξηζκέλν πνζφ). Λ.ρ. είλαη 

θαηαζηξνθηθφ ππφζεζε κε αληηθείκελν βεβαησζείζεο εηζθνξέο χςνπο 350.000 Δπξψ λα 

ζπδεηείηαη κεηά ηξία ρξφληα απφ ηελ θαηάζεζε ηνπ δηθνγξάθνπ εθ κέξνπο ηνπ 

εξγνδφηε. Σν πην πηζαλφ είλαη φηαλ ε απφθαζε ζα ηειεζηδηθήζεη λα κελ πθίζηαηαη ν 

εξγνδφηεο θαη ν αζθαιηζηηθφο νξγαληζκφο λα κελ εηζπξάμεη ηειηθψο ηηο εηζθνξέο (ζην 

κέηξν πνπ ζα ηηο δηθαησζεί).  

 Οη πησρεχζεηο – εηδηθέο εθθαζαξίζεηο ζα πξέπεη φιεο λα ηηο ρεηξίδεηαη κηα 

εμεηδηθεπκέλε εληαία γηα φινπο ηνπο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο ππεξεζία, ψζηε κε 

ζπληνληζκέλεο ελέξγεηεο λα εηζπξαρζεί ην κεγαιχηεξν δπλαηφ πνζφ απφ ηελ πησρεπηηθή 

πεξηνπζία. Ζ έληαμε πιένλ ζην αληίζηνηρν 99 ηνπ Πησρεπηηθνχ Κψδηθα απαηηεί απιψο 

ζπκθσλία ηνπ νθεηιέηε κε ηνπο αζθαιηζηηθνχο θνξείο, πνπ βεβαίσο ζεκαίλεη 



αλαγλψξηζε δπλαηφηεηαο αλεμέιεγθηνπ πεξηνξηζκνχ ησλ ππνρξεψζεσλ πξνο ηα 

αζθαιηζηηθά ηακεία. 

 Δηδηθά γηα ηα νηθνδνκηθά έξγα ζα κπνξνχζε λα πξνβιεθζεί φηη ε πξνθαηαβνιή 

ηεο άδεηαο ζα είλαη κεγαιχηεξε, ψζηε λα αληηζηνηρεί ζην 1/3 ηνπ θαηά ην αληηθεηκεληθφ 

ζχζηεκα ππνινγηζκνχ ησλ εηζθνξψλ θφζηνπο θαηαζθεπήο γηα ηα έξγα επηθαλείαο 

κεγαιχηεξεο ησλ 2000 η.κ θαη ζην ¼ γηα ηα έξγα κηθξφηεξεο επηθαλείαο.  

 Πξνβιέπεηαη – αλ θαη ζηελ πξάμε εθαξκφδεηαη κε κεγάιε θαζπζηέξεζε - ε 

απνζηνιή θάζε εκεξνινγηαθνχ εμακήλνπ απφ ην ΗΚΑ -ΔΣΑΜ ζηελ θαηνηθία ησλ 

αζθαιηζκέλσλ απνζπάζκαηνο ηνπ αηνκηθνχ ινγαξηαζκνχ αζθάιηζεο. Δπνκέλσο, νη 

ηπρφλ αληηξξήζεηο ηνπ αζθαιηζκέλνπ σο πξνο ηα παξαπάλσ ζηνηρεία πνπ έρνπλ 

θαηαρσξηζζεί ζηνλ αηνκηθφ ινγαξηαζκφ αζθάιηζεο ζα έπξεπε λα ππνβάιινληαη ζε 

εχινγν ρξφλν κεηά ηε ιήςε ηνπ παξαπάλσ αηνκηθνχ δειηίνπ, άιισο ν ρξφλνο 

αζθάιηζεο λα κελ αλαγλσξίδεηαη.  

 



3. ΚΑΘΙΔΡΩΗ ΠΑΓΙΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΡΤΘΜΙΗ ΣΩΝ ΟΦΔΙΛΩΝ 

Γελ ππάξρεη ακθηβνιία φηη νη κε κεγάιε ζπρλφηεηα αλαθνηλνχκελεο επλντθέο (κε κηθξή 

πξνθαηαβνιή, πνιιέο δφζεηο θαη κείσζε ζηα πξφζζεηα ηέιε) ξπζκίζεηο νθεηιψλ δελ 

βνήζεζαλ καθξνπξφζεζκα ηελ είζπξαμε ησλ νθεηιφκελσλ εηζθνξψλ. Πνιινί 

νθεηιέηεο, αθνχ απνθηνχζαλ αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα, ζηακαηνχζαλ ηελ θαηαβνιή 

ησλ δφζεσλ.  

Σν πξφβιεκα νμχλεηαη φηαλ ε αληηκεηψπηζε απηή γίλεηαη θαζεζηψο αλακελφκελν απφ 

ηνπο ππφρξενπο θαηαβνιήο εηζθνξψλ. Σφηε ρσξίο ακθηβνιία δεκηνπξγείηαη αζθαιέο 

θίλεηξν κε θαηαβνιήο ησλ ηξερνπζψλ εηζθνξψλ αθνχ αελάσο ζα ππάξρεη δπλαηφηεηα 

έληαμεο ζε κηα επλντθή ξχζκηζε, θαηαβάιινληαο πνιχ ρακειή πξνθαηαβνιή, ε νπνία 

παξέρεη θαη ηελ δπλαηφηεηα ιήςε αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο. 

Ζ θαζηέξσζε ηέηνησλ κεζφδσλ - δηφγθσζε ησλ δφζεσλ θαη ε παξάηαζε πξνζεζκηψλ γηα 

ηελ ππαγσγή ζην επλντθφ θαζεζηψο ξχζκηζεο - πεξηθιείεη ζνβαξνχο θηλδχλνπο γηα ηνπο 

αζθαιηζηηθνχο θνξείο. Δηδηθφηεξα, ζα κπνξνχζε θάπνηνο λα πξνβάιιεη ηηο εμήο βάζηκεο 

ελζηάζεηο:  

α) ε ξχζκηζε νθεηιψλ ππνλνκεχεη ηελ αλαινγηζηηθή βάζε ησλ θνξέσλ θαη θαη‟ 

επέθηαζε ηε βησζηκφηεηά ηνπο,  

β) δεκηνπξγεί, θαηά θάπνην ηξφπν, ζπλζήθεο αζέκηηνπ αληαγσληζκνχ, αθνχ νη 

αζπλεπείο εξγνδφηεο «αληακείβνληαη» θαη  

γ) πξνηξέπεη ηνπο εξγνδφηεο ζηε κε έγθαηξε θαηαβνιή ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ, 

αθφκε θαη ηνπ ηκήκαηνο ηεο εξγαηηθήο εηζθνξάο πνπ έρεη παξαθξαηεζεί απφ ηνπο 

κηζζνχο ησλ εξγαδνκέλσλ, αθνχ γλσξίδνπλ φηη πνιχ πηζαλφ λα ππάξμεη ξχζκηζε 

νθεηινκέλσλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ.  

 

Γηα ηνπο νθεηιέηεο εηζθνξψλ ζα πξέπεη λα θαζηεξσζεί λέν πάγην ζχζηεκα ξχζκηζεο 

νθεηιψλ. Ζ ξχζκηζε ησλ νθεηιψλ πξνο ηα Σακεία κφλν σο πάγην ζχζηεκα κπνξεί λα 

γίλεη δεθηή. Καη θπζηθά φρη σο επλντθή, αιιά σο δηεπθνιχλνπζα ηελ απνπιεξσκή ηεο 

νθεηιήο. Δίλαη γλσζηφ φηη αληίζηνηρν ζχζηεκα είλαη ζήκεξα ζε ηζρχ (άξζξ. 49 επ. λ. 

2676/1999). Σν ηζρχνλ ζχζηεκα ππνλνκεχζεθε ζπζηεκαηηθά απφ ηηο δηαδνρηθέο 

επλντθέο ξπζκίζεηο θαη έηζη δελ κπνξεί λα αμηνινγεζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ.  

Θεσξνχκε φηη ην ζχζηεκα πνπ ζα εθαξκνζζεί –εληαίν ζηηο αξρέο ηνπ, αιιά κε 

δηαθνξνπνηήζεηο αλά θνξέα- πξέπεη λα εκθαλίδεη ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: 

 

1. Ζ παξνρή δπλαηφηεηαο ηκεκαηηθήο εμφθιεζεο δελ ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε ηξφπν πνπ 

λα ζέηεη ηνλ νθεηιέηε ζε επλντθφηεξε κνίξα απφ ηνλ λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο 

εμνθινχληα ηηο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο λνζεχνληαο έηζη θάζε έλλνηα πγηνχο 

αληαγσληζκνχ. Έηζη, νχηε ε πξνθαηαβνιή γηα έληαμε ζηελ ξχζκηζε ζα πξέπεη λα είλαη 

ππεξβνιηθά ρακειή, νχηε ν αξηζκφο ησλ δφζεσλ ππέξνγθνο, νχηε βεβαίσο έθπησζε απφ 

ηα πξφζζεηα ηέιε ζα πξέπεη λα αλαγλσξίδεηαη ή κε κφλν ζε πεξίπησζε άκεζεο 

εμφθιεζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ νθεηιψλ (κηθξή έθπησζε – θίλεηξν εμφθιεζεο). 

 

2. Ζ επαλεμέηαζε ζε απσιεζζείζα ξχζκηζε ηκεκαηηθήο εμφθιεζεο ζα πξέπεη λα γίλεηαη 

ππφ πξνυπνζέζεηο πνπ δελ ζα δηεπθνιχλνπλ ηνλ νθεηιέηε λα ηε ρξεζηκνπνηεί κε 

επαλαιακβαλφκελν ηξφπν. 

Δίλαη απαξαίηεην λα θαηαζηεί ζαθέο φηη ε επρέξεηα ηκεκαηηθήο εμφθιεζεο απνηειεί 

πξφζθαηξε αξσγή ζηελ πξνζπάζεηα αληηκεηψπηζεο ησλ πνιιαπιψλ νηθνλνκηθψλ 

ππνρξεψζεσλ κηαο επηρείξεζεο θαη φρη βέβαηα ηελ κφληκε λφκηκε δηαθπγή απφ ηελ 



ζπλεπή εθπιήξσζε ησλ θνηλσληθναζθαιηζηηθψλ ππνρξεψζεσλ.  

Έηζη, γηα λα επηηξέπεηαη εθ λένπ έληαμε ζε ξχζκηζε νθεηιψλ, ηεο νπνίαο νη φξνη δελ 

ηεξήζεθαλ, ζα πξέπεη:  

α) λα έρεη παξέιζεη ηθαλφο ρξφλνο απφ ηελ απσιεζζείζα ξχζκηζε,  

β) λα αλαδεηείηαη απμεκέλε (ίζσο δηπιάζηα) πξνθαηαβνιή.  

 

3. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ζπλέρηζεο ηεο ξχζκηζεο ζα είλαη ε θαηαβνιή ησλ 

ηξερνπζψλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ. Έηζη, ζα κπνξεί λα ππάξρεη αλνρή κε απψιεηαο 

ηεο ξχζκηζεο ζε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο θαηαβνιήο δφζεσλ, επ΄ νπδελί φκσο δελ ζα 

ππάξρεη αλνρή αλαθνξηθά κε ηε κε θαηαβνιή ησλ ηξερνπζψλ εηζθνξψλ. 

 

4. Αξκφδην φξγαλν γηα ηελ παξνρή δπλαηφηεηαο ηκεκαηηθήο εμφθιεζεο πξέπεη λα είλαη 

ν αξκφδηνο Πξντζηάκελνο ηεο Γηεχζπλζεο θαη γηα ην Η.Κ.Α. ν Γηεπζπληήο ηεο 

Σακεηαθήο Τπεξεζίαο. Δλδερνκέλσο απφ θάπνην χςνο θαη πάλσ, ε αξκνδηφηεηα λα 

αλήθεη ζε κηα Δπηηξνπή ζαλ ηελ ήδε ιεηηνπξγνχζα ζην Η.Κ.Α. Δπηηξνπή Αλαζηνιψλ, ε 

νπνία κε δηεπξπκέλε (θαη απφ θνηλσληθνχο εηαίξνπο) ζχλζεζε λα κπνξεί αηηηνινγεκέλα 

λα απνθαζίδεη ξχζκηζε θαη θαηά παξέθθιηζε ηνπ παγίνπ ζπζηήκαηνο.  

Σν αξκφδην λα απνθαζίζεη ηε ξχζκηζε φξγαλν ζα πξέπεη λα έρεη δπλαηφηεηα 

θαζνξηζκνχ ηνπ πνζνζηνχ παξαθξάηεζεο ζε πεξίπησζε δαλεηνδφηεζεο ηνπ νθεηιέηε 

θαζψο θαη ζε πεξίπησζε είζπξαμεο ρξεκάησλ απφ ην Γεκφζην.  

 

5. Ζ έληαμε θαη ε ηήξεζε ησλ φξσλ ηεο ξχζκηζεο ζα παξέρεη ζηνλ νθεηιέηε ηελ 

δπλαηφηεηα ιήςεο πηζηνπνηεηηθνχ αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο πεξηνξηζκέλεο 

δηάξθεηαο, ψζηε ε ηήξεζε ηεο ξχζκηζεο λα ειέγρεηαη κε ηαθηηθφηεηα. Γπλαηφηεηα 

ηέηνηα δελ ζα ππάξρεη γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ εθ ηνπ λφκνπ γηα ρνξήγεζε ελεκεξφηεηαο 

απαηηείηαη εμφθιεζε ηεο νθεηιήο (άξζξ. 8 παξ. 5
 
ε Α.Ν. 1846/1951 ζε ζπλδπαζκφ κε 

άξζξν 50 Καλνληζκνχ Αζθάιηζεο Η.Κ.Α.). Καηά ηελ δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ξχζκηζεο ζα 

αλαζηέιιεηαη ε αζθεζείζα πνηληθή δίσμε αιιά θαη ε παξαγξαθή ηνπ αδηθήκαηνο ηεο 

θαζπζηέξεζεο θαη κε απφδνζεο εηζθνξψλ ζηνπο Οξγαληζκνχο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο 

(Α.Ν. 86/1967). Δπίζεο ζα αλαζηέιιεηαη θαη ε αλαγθαζηηθή εθηέιεζε κέηξσλ. 

Αθφκε, ε ξχζκηζε νθεηινκέλσλ εηζθνξψλ, κεξηθέο θνξέο, θαζηεξψλεηαη σο κέηξν 

πξφλνηαο ππέξ ησλ πιεγέλησλ απφ ηπραία θαη απξφβιεπηα γεγνλφηα εξγνδνηψλ 

(ππξθαγηέο, πιεκκχξεο, ζεηζκνί θαη γεληθά θπζηθέο θαηαζηξνθέο). Έηζη, πξνβιέπεηαη ε 

ξχζκηζε θαζπζηεξνπκέλσλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ πνπ έρνπλ ππνζηεί δεκίεο απφ 

ηξνκνθξαηηθέο ελέξγεηεο (άξζξν 88 παξ. 2 λ. 2676/ 99). Πξφζθαηα, πξνβιέθζεθε ε 

αλαζηνιή θαηαβνιήο ηξερνπζψλ εηζθνξψλ θαη δφζεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

ππέζηεζαλ δεκίεο θαηά ηα πξφζθαηα γεγνλφηα ηεο πεξηφδνπ Γεθεκβξίνπ 2008. Δλψ ε 

ξχζκηζε εδψ εκθαλίδεηαη σο απφιπηα δηθαηνινγεκέλε, δελ ζπκβαδίδεη κε ηελ ηζφηηκε 

θαηαλνκή ησλ ζπζηψλ. Γελ κπνξεί κφλν ε αζθαιηζηηθή θνηλφηεηα λα επηβαξχλεηαη κε 

ηελ απνθαηάζηαζε πιεγέλησλ απφ ηελ επέιεπζε θηλδχλσλ πνπ δελ πξνβιέπνληαη σο 

αζθαιηζηηθνί.  

 



4. ΠΡΟΘΔΣΟΙ ΠΟΡΟΙ ΓΙΑ ΓΙΑΦΑΛΙΗ ΔΠΑΡΚΟΤΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 

Έλαο απφ ηνπο πξσηαξρηθνχο πξνζαλαηνιηζκνχο ηεο κεηαξξχζκηζεο ζα πξέπεη λα είλαη 

ε αχμεζε ησλ πφξσλ ηνπ ζπζηήκαηνο. Απηή ε αχμεζε κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηελ 

πξνζθπγή ζε φια ηα δπλαηά κέζα. Καλέλα κέζν δελ είλαη ζσηήξην απφ κφλν ηνπ. Γη‟ 

απηφ απαηηείηαη έλαο ζπλδπαζκφο κέζσλ (έλα κείγκα πφξσλ). Απφ ηελ άιιε, ζα πξέπεη 

λα έρνπκε ππφςε καο φηη δελ ππάξρεη ν «ηδαληθφο» πφξνο. Κάζε πφξνο εκθαλίδεη 

αλεπηζχκεηεο ζπλέπεηεο ζε θάπνην άιιν πεδίν, φπσο είλαη εθείλν ηεο απαζρφιεζεο, ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο, ηεο θαηαλάισζεο, θ.α. 

Με ηελ αχμεζε ησλ πφξσλ δελ απνβιέπνπκε απιψο ζηε δηαηήξεζε ηνπ ππάξρνληνο 

ζπζηήκαηνο, νχηε ππνλννχκε φηη γηα ηελ νμχηαηε θξίζε ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ 

ζπζηήκαηνο πξέπεη λα πιεξψζνπλ φινη νη άιινη εθηφο απφ ηνπο ζπληαμηνχρνπο. Ζ 

αχμεζε ησλ πφξσλ γίλεηαη αληηιεπηή σο ζχζηνηρν ηεο εθινγίθεπζεο ησλ παξνρψλ. 

Πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο ελίζρπζεο ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ ζπζηήκαηνο κέζσ πξφζζεησλ 

πφξσλ απφ λέεο πεγέο δηαηππψζεθε ε άπνςε ησλ εθπξνζψπσλ ηεο ΓΔΔ γηα 

δεκηνπξγία ελφο απνζεκαηηθνχ αιιειεγγχεο. Ο Λνγαξηαζκφο απηφο ζα ηξνθνδνηείηαη 

απφ:  

α) πφξνπο απφ ηνλ θαηάιιειν ρεηξηζκφ ησλ εθάζηνηε αλαπξνζαξκνγψλ ηεο 

αληηθεηκεληθήο αμίαο ησλ αθηλήησλ θαη εθηάζεσλ γεο ηνπ δεκνζίνπ,  

β) εηδηθή εηζθνξά ππέξ ηνπ αζθαιηζηηθνχ απνζεκαηηθνχ κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο 

ξχζκηζεο ησλ εκη-ππαίζξησλ ρψξσλ,  

γ) έλα (κηθξφ) πνζνζηφ επί ηεο αμίαο ηνπ αλαιακβαλφκελνπ έξγνπ κε ην νπνίν ζα 

επηβαξχλεηαη ν εξγνιήπηεο ζε θάζε πεξίπησζε ζπκβάζεσλ παξαρψξεζεο δεκνζίσλ 

έξγσλ,  

δ) εηδηθή έθηαθηε πξνζαπμεκέλε επηβάξπλζε ζηηο επηδνηνχκελεο επηρεηξήζεηο πνπ 

κεηαηξέπνληαη ζε εληάζεσο θεθαιαίνπ απφ εληάζεσο εξγαζίαο,  

ε) εηδηθή έθηαθηε εηζθνξά επί ηνπ ζπλφινπ ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη 

κέζσ ησλ πάζεο θχζεσο (δεκνζίσλ, ηδησηηθψλ ε ζπλεηαηξηζηηθψλ) πηζησηηθψλ 

ηδξπκάησλ. Ζ εηζθνξά απηή ζα επηβαξχλεη απνθιεηζηηθψο ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα (φρη 

ηνπο ζπλαιιαζζφκελνπο κ‟ απηά) θαη ζα πεξηνξίδεηαη ζ‟ έλα κηθξφ πνζνζηφ επί ηεο 

αμίαο ησλ ζπλαιιαγψλ. Πξφθεηηαη γηα κηα παξαιιαγή ηνπ θφξνπ Tobin, αθνχ 

εμαηξνχληαη νη δηεζλείο ηνπ δηαζηάζεηο. Σν χςνο ηεο εηζθνξάο ζα κπνξεί λα είλαη εληαίν 

γηα ην ζχλνιν ησλ ζπλαιιαγψλ ε λα δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ην είδνο ησλ 

ζπλαιιαγψλ,  

ζη) εηδηθή εηζθνξά ζηηο ρξεκαηηζηεξηαθέο ζπλαιιαγέο. Ζ εηζθνξά απηή ζα πξέπεη λα 

επηβαξχλεη ακθνηέξνπο ηνπο ζπλαιιαζζφκελνπο (πσιεηέο θαη αγνξαζηέο),  

δ) εηδηθφο θφξνο ππέξ ηνπ αζθαιηζηηθνχ απνζεκαηηθνχ ζηηο δαπάλεο ζπκκεηνρήο ζε 

ηπρεξά παηγλίδηα, ιαρεία, ιφηην, πξνπφ, θαδίλα θιπ., ζηελ ίδηα επίζεο ινγηθή 

κεηαθίλεζεο απφ ην εηζφδεκα ζηηο δαπάλεο. Ο θφξνο απηφο ζα επηβαξχλεη, θαη‟ αξρήλ, 

ηνλ απιψο ζπκκεηέρνληα ζηηο δξαζηεξηφηεηεο απηέο,  

ε) πξφζζεηνο θφξνο πνπ ζα επηβαξχλεη κε ην ίδην πνζνζηφ θαη ηηο επηρεηξήζεηο ηπρεξψλ 

παηρληδηψλ θιπ (ΟΠΑΠ, ΛΑΥΔΗΑ, ΚΑΕΗΝΑ θιπ). Οη επηρεηξήζεηο απηέο ζα 

κπνξνχζαλ, φκσο, λα θνξνινγεζνχλ κε βάζε (φρη ηνλ ηδίξν αιιά) ηα θέξδε ηνπο (κε 

κεγαιχηεξν, βέβαηα, ζπληειεζηή),  

ζ) πφξνη απφ ηε θνξνιφγεζε ησλ θεξδψλ απφ ηε ζπκκεηνρή ζηα ηπρεξά παηγλίδηα θιπ, 

η) ηκήκα ηεο θεξδνθνξίαο ησλ δεκφζησλ επηρεηξήζεσλ,  

ηα) πνζνζηφ ηνπ πξντφληνο ηεο απνθξαηηθνπνίεζεο δεκφζησλ Δπηρεηξήζεσλ θαη 

Οξγαληζκψλ πνπ πξνβιέπεηαη, ήδε, κε ην λ. 3655/2008 ππέξ ηνπ αζθαιηζηηθνχ 



απνζεκαηηθνχ. Δπηβάιιεηαη, φκσο, ε ελίζρπζε ηεο πξφβιεςεο απηήο,  

ηβ) έθηαθηε θνξνιφγεζε ησλ δηαλεκφκελσλ (κφλν) θεξδψλ ησλ επηρεηξήζεσλ 

(πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ Σξαπεδψλ),  

ηγ) έλα πνζνζηφ επί ησλ πάζεο θχζεσο εζφδσλ απφ πνηλέο θαη πξφζηηκα γηα πάζεο 

θχζεσο παξαβάζεηο ηεο λνκνζεζίαο, δηαθζνξά, θιπ. Δμάιινπ, ν πην πάλσ θαηάινγνο 

ησλ λέσλ πεγψλ δελ είλαη εμαληιεηηθφο. Ο εκπινπηηζκφο ηνπ κε ηελ παξάζεζε θαη 

άιισλ πεγψλ επηβάιιεηαη. 

Καηά ηελ πξφηαζε ηεο ΓΔΔ, νη πφξνη πνπ πξφθεηηαη λα πξνέιζνπλ απφ ηηο λέεο πεγέο 

ζα πξέπεη λα ζπζζσξεχνληαη ζε εηδηθφ θιεηζηφ ινγαξηαζκφ θνηλήο δηαρείξηζεο απφ ην 

θξάηνο θαη ηνπο θνηλσληθνχο θνξείο, ηα απνζεκαηηθά ηνπ νπνίνπ ζα κπνξνχλ λα 

ξεπζηνπνηνχληαη κφλν κεηά παξέιεπζε ζπγθεθξηκέλνπ ρξφλνπ θαη κφλν έπεηηα απφ 

απφθαζε πνπ ζα ιακβάλεηαη νκφθσλα ε κε απμεκέλε πιεηνςεθία ηεο Δπηηξνπήο 

Γηαρείξηζεο ηνπ ινγαξηαζκνχ. Οη παξαπάλσ εγγπήζεηο θξίλνληαη αλαγθαίεο γηα 

απνθπγή «παξεθηξνπψλ» απφ ην ζθνπφ ηνπ Λνγαξηαζκνχ. 

Με ηελ πξφηαζε ησλ εθπξνζψπσλ ηεο ΓΔΔ ζπκθψλεζε θη ν εθπξφζσπνο ηνπ ΔΒ 

πιελ νξηζκέλσλ εμαηξέζεσλ (θξαηήζεηο ζηηο πξνκήζεηεο ηνπ δεκνζίνπ, επηβαξχλζεηο 

ζηηο ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο, θ.α.). Καηά ηελ άπνςε ηνπ εθπξνζψπνπ ηνπ ΔΔΔ, ε 

δεκηνπξγία κειινληηθνχ απνζεκαηηθνχ είλαη ζεηηθφ κέηξν, φκσο δελ είλαη δπλαηφλ ε 

βησζηκφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο λα ζηεξηρζεί ζε κειινληηθφ θεθάιαην αβέβαηνπ χςνπο 

πνπ ζα αθνξά αζθαιηζηηθνχο θνξείο κε δηαθνξεηηθέο αλάγθεο, πνηθηιφκνξθεο παξνρέο, 

δηαθνξεηηθνχ χςνπο ζπληάμεηο. 

ην πιαίζην αλεχξεζεο πξφζζεησλ πφξσλ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

πξνηάζεθε απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο ε θαζηέξσζε ελφο άκεζνπ θφξνπ ππέξ ηεο 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο. Ζ θαζηέξσζε ελφο θφξνπ γηα ηελ θνηλσληθή αζθάιηζε δελ 

απνηειεί κηα ειάζζσλ ηερληθή δηεπζέηεζε γηα ηελ άκεζε θάιπςε ησλ ειιεηκκάησλ. 

Δθθξάδεη πεξηζζφηεξν ηελ απνθξπζηάιισζε κηαο δνκηθήο εμέιημεο. Ζ θαζηέξσζε ελφο 

ηέηνηνπ θφξνπ δελ απνβιέπεη κφλν ζηελ άληιεζε πξφζζεησλ πφξσλ γηα ην ζχζηεκα, 

αιιά εζηηάδεηαη εμίζνπ ζηελ πξνζαξκνγή ηεο δνκήο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ζηνπο 

επξχηεξνπο ζηφρνπο ηνπ ζεζκνχ. Όιεο νη πξνλνηαθέο παξνρέο –δειαδή νη παξνρέο πνπ 

εμππεξεηνχλ ηνπο γεληθφηεξνπο ζθνπνχο θνηλσληθήο πνιηηηθήο- πνπ ρνξεγνχληαη απφ ην 

αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα, νθείινπλ λα ζηεξίδνληαη ζηελ εζληθή αιιειεγγχε.  

Ζ πξνζθπγή ζηε θνξνινγία κε ηε ζεζκνζέηεζε ελφο (άκεζνπ) θφξνπ επηβάιιεηαη γηα 

έλα πξφζζεην ιφγν: ηα ειιείκκαηα ηνπ ζεζκνχ ζα πξέπεη λα θαηαλεκεζνχλ αλάκεζα 

ζηηο γελεέο. Πξάγκαηη, ζην πιαίζην ηεο εθινγίθεπζεο ηεο αλαδηαλεκεηηθήο 

αξρηηεθηνληθήο ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ καο ζπζηήκαηνο, ε θνξνινγία πξνζθέξεη ζηνπο 

ζρεδηαζηέο έλα ηζρπξφ εξγαιείν αλαθαηαλνκήο ηνπ θφζηνπο γήξαλζεο (θαη ησλ 

ειιεηκκάησλ πνπ πξνθαινχληαη απφ απηή) αλάκεζα ζηηο γεληέο, γηαηί βαζίδεηαη ζηε 

ζπκκεηνρή φισλ, δειαδή ηφζν ησλ ζπληαμηνχρσλ φζν ην πνιηηψλ γεληθά πνπ 

βξίζθνληαη ζε εξγάζηκε ειηθία. Με ην θφξν ζα επηβαξπλζνχλ θη νη ζπληαμηνχρνη (φρη 

σζηφζν νη ρακεινζπληαμηνχρνη) θαη κε απηφ ηνλ ηξφπν ζα ζπκκεηάζρνπλ θη απηνί ζηελ 

θαηαλνκή ησλ ζπζηψλ.  

Ζ επηβνιή ελφο θφξνπ ππέξ θνηλσληθήο αζθάιηζεο δελ ζπλεπάγεηαη αλαπφθεπθηα κηα 

επηπιένλ αχμεζε ησλ θφξσλ. Αλ ζπλδπαζηεί, θαηφπηλ ελφο θεληξηθνχ θαη ζπλνιηθνχ 

ζρεδηαζκνχ –σο άιισζηε πξέπεη-, κε κηα κείσζε (ή πεξηνξηζκφ) ηεο γεληθήο 

θνξνινγίαο, δελ ζα θαηαιήμεη ζε αθφκε κεγαιχηεξνπο θφξνπο.  

ηα πιενλεθηήκαηα πνπ εκθαλίδεη ν ελ ιφγσ θφξνο, κπνξνχκε λα ζπκπεξηιάβνπκε ην 

γεγνλφο φηη πξφθεηηαη γηα κέηξν πνπ απνθέξεη άκεζα αχμεζε πφξσλ, ελψ αληίζεηα νη 



φπνηεο δνκηθέο αιιαγέο ρξεηάδνληαη αξθεηφ ρξφλν γηα ηελ απφδνζή ηνπο. Με ηελ 

επηβνιή θφξνπ αληηκεησπίδνληαη βξαρππξφζεζκα πξνβιήκαηα ξεπζηφηεηαο. Αληίζεηα, 

νη δνκηθέο αιιαγέο (ζε επίπεδν παξνρψλ) ζηνρεχνπλ ζε καθξνπξφζεζκα πξνβιήκαηα 

βησζηκφηεηαο, ζηελ πεξίπησζε πνπ ην ζχζηεκα παξνπζηάδεη αλαινγηζηηθφ έιιεηκκα. 

Ζ ρξεκαηνδφηεζε κε αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ εξγαζία, έρεη 

αγγίμεη ηα φξηά ηεο. Να ζεκεηψζνπκε φηη ν θφξνο, δηεπξχλνληαο ηε ρξεκαηνδφηεζε –

αθνχ ζηε βάζε ηνπ ππάγνληαη θαη εηζνδήκαηα απφ άιιεο πεγέο πέξαλ ηεο εξγαζίαο-, 

δελ «ηηκσξεί» ηελ απαζρφιεζε ή ηνπιάρηζηνλ ηελ «ηηκσξεί» επηφηεξα. 

Καηά ηελ πξφηαζε ηνπ πξνέδξνπ, ν θφξνο ππέξ ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζα είλαη 

έλαο άκεζνο θφξνο. Χο άκεζνο θφξνο ζα επηβιεζεί ζε βάξνο ησλ πξνζψπσλ κε βάζε 

ζηνηρεία πνπ απνθαιχπηνπλ ηε θνξνδνηηθή ηνπο ηθαλφηεηα (εηζνδήκαηα, πεξηνπζία). 

Θα είλαη έλαο (εηδηθφο) θφξνο (δεκνζηνλνκηθφ βάξνο εηδηθνχ θνξνινγηθνχ ραξαθηήξα) 

γηα ηε δηαζθάιηζε ηνπ θνηλσληθνχ ξφινπ ηνπ ζεζκνχ –παξά ηνλ θαλφλα ηεο κε 

εηδηθφηεηαο ηνπ θφξνπ. Γηα ηελ αθξίβεηα ζα είλαη έλα νηθνλνκηθφ βάξνο θνξνινγηθνχ 

ραξαθηήξα, κηα «παξαθνξνινγηθή» επηβάξπλζε πνπ ζα ζεζπηζηεί γηα ηελ εμππεξέηεζε 

ελφο θξαηηθνχ ζθνπνχ ζχκθσλα κε ην άξζξν 22 παξ. 5 ηνπ πλη/ηνο (δειαδή ηεο 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο). Φπρνινγηθά γίλεηαη επθνιφηεξα απνδεθηφο έλαο θφξνο ηνπ 

νπνίνπ ηνλ πξννξηζκφ γλσξίδνπλ νη θνξνινγνχκελνη. Σν πνζνζηφ ηνπ θφξνπ ζα 

θαζνξίδεηαη εθάζηνηε κε βάζε ηελ εμέιημε θαη ηηο αλάγθεο ηνπ ζπζηήκαηνο (ζήκεξα ζα 

κπνξνχζε λα θπκαλζεί ζήκεξα αλάκεζα ζην 1% θαη 2%). Θα ππνινγίδεηαη ζε φια ηα 

εηζνδήκαηα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ εξγαζία, ηηο παξνρέο (ζπληάμεηο) θαζψο θη απφ 

ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο πεξηνπζίαο. Με ηε θφξν δηεπξχλεηαη ε θνξνινγεηέα χιε ζε 

ζρέζε κε ηηο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο. Θα παξαθξαηείηαη ζηελ πεγή θαη ζα απνδίδεηαη ζ‟ 

έλα θνηλφ Λνγαξηαζκφ. Ζ ηερληθή απηή, σο γλσζηφλ, δηεπθνιχλεη ηελ είζπξαμή ηνπ θαη 

απνκαθξχλεη ην ελδερφκελν απφθξπςεο εηζνδεκάησλ. Απφ ηελ πιεπξά ησλ 

θνξνινγνπκέλσλ είλαη ιηγφηεξν επψδπλε. Καηά ηε ζεζκνζέηεζε ηνπ ελ ιφγσ θφξνπ, ζα 

πξέπεη λα γίλνπλ ζεβαζηέο νη γεληθέο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηελ άζθεζε ηεο θνξνινγηθήο 

εμνπζίαο (αξρή λνκηκφηεηαο, βεβαηφηεηαο, θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, θ.α.). Θα πξέπεη 

λα πξνβιέπνληαη ζνβαξέο εγγπήζεηο γηα απφδνζε ησλ ζπγθεληξσκέλσλ πνζψλ ζηνπο 

αζθαιηζηηθνχο θνξείο, θαζψο θαη γηα ηε δηαρείξηζή ηνπο. Κεληξηθή επηινγή, θαηά ην 

ζρεδηαζκφ ηνπ θφξνπ απηνχ, είλαη αλ ζα είλαη πξννδεπηηθφο ή αλαινγηθφο. Μπνξεί έλαο 

πξννδεπηηθφο θφξνο λα είλαη πην θνληά ζηελ αξρή θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, σζηφζν 

έλαο αλαινγηθφο (δειαδή ζηαζεξφο θη αλεμάξηεηα απφ ην χςνο ηεο θνξνινγεηέαο χιεο 

ζπληειεζηήο) βάζεη ελφο κηθξνχ ζπληειεζηή κπνξεί λα απνδεηρζεί πην απνδνηηθφο θαη 

γεληθά απνδεθηφο.  

Οη εθπξφζσπνη ηεο ΓΔΔ ηάρζεθαλ θαηά ελφο ηέηνηνπ θφξνπ. χκθσλα κε ηνλ 

εθπξφζσπφ ηεο, ε πξφηαζε γηα επηβνιή λένπ (εηδηθνχ) θφξνπ εηζνδήκαηνο ππέξ ηνπ 

αζθαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο δελ θαίλεηαη λα είλαη ζήκεξα ζθφπηκε. ε πεξηφδνπο χθεζεο, 

άιισζηε, φπσο ε ζεκεξηλή, πξέπεη λα απνθεχγεηαη ε επηβάξπλζε ηεο νηθνλνκίαο κε λέα 

θνξνινγηθά κέηξα. Δθηφο απηνχ, αλ ε επηβάξπλζε επηβιεζεί ζην ζχλνιν, αζρέησο 

χςνπο, ησλ εηζνδεκάησλ, ζα πξφθεηηαη γηα έκκεζε αχμεζε ησλ αζθαιηζηηθψλ 

εηζθνξψλ, ελψ αλ επηιεγνχλ κφλν ηα πςειά εηζνδήκαηα (άλσ π.ρ. ησλ 60.000 επξψ 

εηεζίσο) ε αλακελφκελε απφδνζε ηνπ λένπ θφξνπ δελ ζα είλαη αμηφινγε (ιφγσ ηνπ 

ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο ζηελ Διιάδα θαη ηεο πςειφηαηεο 

θνξνδηαθπγήο). Καηά ηνπο εθπξνζψπνπο ηεο ΓΔΔ, ζα κπνξνχζε λα ζπδεηεζεί ε 

επηβνιή ελφο παξφκνηνπ λένπ εηδηθνχ θφξνπ εηζνδήκαηνο κεηά ηελ παξέιεπζε ηεο 

ζεκεξηλήο πθεζηαθήο πεξηφδνπ.  



Ο εθπξφζσπνο ηνπ ΔΒ ηάρζεθε θαηά ηεο ιχζεο ηεο πξνζθπγήο ζηε θνξνινγία. Σν 

ίδην αληίζεηνο κε ηε ζέζπηζε άκεζνπ εηδηθνχ θφξνπ γηα ην αζθαιηζηηθφ ήηαλ θη ν 

εθπξφζσπνο ηεο ΔΔΔ. χκθσλα κε ηελ άπνςή ηνπ, εηδηθά ζε πεξίνδν χθεζεο φπσο ε 

παξνχζα, πνπ ε αγνξά αληηκεησπίδεη ζνβαξφηαηα πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη βεβαίσο 

θαη ζπλέρνληαη κε νηθνλνκηθέο παξακέηξνπο αιιά θαη κε κηα δηάρπηε αξλεηηθή 

ςπρνινγία, ε εκθάληζε λένπ θφξνπ ζα ιεηηνπξγνχζε αξλεηηθά ζε φια ηα επίπεδα, 

αθφκε θαη αλ δελ επεβάιιεην ζε ρακειά εηζνδήκαηα. 

Ο εθπξφζσπνο ηνπ ΔΒ πξφηεηλε λα εμεηαζηνχλ νξηζκέλεο «ζπλεηζπξαηηφκελεο» 

εηζθνξέο. Δθφζνλ ν αξρηθφο ηνπο ζθνπφο θξίλεηαη φηη δελ πθίζηαηαη πιένλ, ή φηη κπνξεί 

λα θαιπθζεί δηαθνξεηηθά, νη αληίζηνηρεο εηζθνξέο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ επζέσο 

γηα ηε ζηήξημε ηνπ θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο ρσξίο αχμεζε ησλ εηζθνξψλ 

(εηζθνξά επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ, ζηξάηεπζεο, ΓΛΟΔΜ εθεί φπνπ ην επίδνκα 

θαηαβάιιεηαη ήδε απφ ηνλ εξγνδφηε, ππέξ ΟΔΚ πνπ κπνξεί λα ππνθαηαζηαζεί απφ 

άιια ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία, ππέξ ΟΔΔ κε πεξηνξηζκφ ησλ δαπαλψλ ηνπ νξγαληζκνχ 

πξνο ράξηλ ηνπ αζθαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο θιπ). Μέζα ζε απηφ ην πλεχκα πξνηείλνπκε 

επίζεο λα επαλεμεηαζηεί ην ζχλνιν ησλ Φφξσλ Τπέξ Σξίησλ (ΦΤΣ) 

Ο Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο πξφηεηλε ηελ επαλεμέηαζε ησλ θνηλσληθψλ πφξσλ. Όζνη 

απφ απηνχο ζπκβάιινπλ γεληθά ζηελ ελίζρπζε ηνπ αζθαιηζηηθνχ θεθαιαίνπ ησλ 

ηακείσλ γηα ηελ πξαγκάησζε ησλ ζθνπψλ ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ρσξίο λα 

ζπλνδεχνληαη απφ θάπνην εηδηθφ αληάιιαγκα γηα ηνλ ππφρξεν θαηαβνιήο ηνπο, ρσξίο 

ζχλδεζε κε θάπνηα εξγαζηαθά ζηνηρεία, ή ζα θαηαξγεζνχλ ή ζα κεηαθεξζνχλ ζ‟ έλα 

Σακείν Αιιειεγγχεο κεηαμχ ησλ θνξέσλ. Όζνη ζα εκθαλίδνπλ ραξαθηεξηζηηθά «νηνλεί 

εξγνδνηηθήο εηζθνξάο», δειαδή φζνη ζα ζπλδένληαη κε ηελ πξνζθνξά κηαο 

ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίαο, ζα παξακείλνπλ σο πφξνη ησλ ζπγθεθξηκέλσλ Σακείσλ. 

Καηά ηνλ επαλαζρεδηαζκφ θαη ηε ξχζκηζε ησλ θνηλσληθψλ πφξσλ, ζα πξέπεη λα ιεθζεί 

κέξηκλα έηζη ψζηε λα κε δηαθπβεπζεί ε βησζηκφηεηα εθείλσλ ησλ Σακείσλ πνπ ζα 

ππνζηνχλ κείσζε εζφδσλ απφ ηε κεηαθνξά ησλ θνηλσληθψλ πφξσλ. 

Σέινο, ζχκθσλα κε ηνλ εθπξφζσπν ηεο Δζληθήο πλνκνζπνλδίαο Διιεληθνχ Δκπνξίνπ, 

πξηλ θηάζνπκε ζε πξνηάζεηο λέσλ πφξσλ, είλαη απαξαίηεην λα μεθαζαξίζνπκε πνηνη 

είλαη νη ήδε ζεζκνζεηεκέλνη πφξνη ηνπ ζπζηήκαηνο θη αλ απηνί δηακνξθψλνληαη ζε 

έζνδα κε ηνλ θαηά ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο πξνβιεπφκελν ηξφπν. Γηφηη ζε αληίζεηε 

πεξίπησζε, αλ δειαδή νη ζεζκνζεηεκέλνη πφξνη δελ απνδίδνληαη ζηνπο θνξείο, θαη δε 

θαηά ην ρξφλν πνπ έρεη νξηζζεί, ην πξφβιεκα είλαη άιιεο θχζεσο. Δίλαη δειαδή 

απαξαίηεην θαη‟ αξρήλ λα απνθαηαζηήζνπκε ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ ζπζηήκαηνο κέζσ 

ησλ πφξσλ πνπ ζήκεξα πξνβιέπνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 

Ζ αλαδήηεζε λέσλ πφξσλ ρσξίο εμάληιεζε ησλ πεξηζσξίσλ είζπξαμεο ησλ 

ζεζκνζεηεκέλσλ ζα δεκηνπξγήζεη ζχγρπζε αιιά θαη αλαζθάιεηα, αθνχ βεβαίσο θαη 

πάιη θακία εγγχεζε δελ ζα ππάξρεη γηα ην αλ ζα ιεηηνπξγήζεη θαη ζα απνβεί 

απνηειεζκαηηθή γηα ηα νηθνλνκηθά ησλ θνξέσλ. Καη είλαη αιήζεηα φηη πνιινί 

ζεζκνζεηεκέλνη πφξνη δελ απνδίδνληαη. Λ.ρ. ην Γεκφζην νθείιεη ζην Η.Κ.Α. ηελ 

πξνβιεπφκελε, ζηα πιαίζηα ηεο ηξηκεξνχο ρξεκαηνδφηεζεο απφ ην άξζξν 35 λ. 

2084/1992, εηζθνξά θιάδνπ αζζελείαο 3,80% γηα ηνπο πξσηναζθαιηζκέλνπο κεηά ηελ 

1.1.1993 (απφ ην έηνο 2000 θαη κεηά ε εηζθνξά δελ έρεη θαηαβιεζεί) ε νπνία αλέξρεηαη 

ζε 5 δηο Δπξψ). 

Έλα κέινο ηεο επηηξνπήο πξφηεηλε ηελ θαζηέξσζε κηαο παξαθξάηεζεο απφ ηηο πςειέο 

ζπληάμεηο (εηδηθή εηζθνξά ππέξ ελφο Λνγαξηαζκνχ Αιιειεγγχεο) σο κνξθήο 

αιιειεγγχεο. Ζ εηζθνξά ησλ πςεινζπληαμηνχρσλ δελ ζα πεξηέξρεηαη ζηα Σακεία, αιιά 



ζην Λνγαξηαζκφ Αιιειεγγχεο. Να ζεκεηψζνπκε φηη ε απφθαζε ηνπ Διεγθηηθνχ 

πλεδξίνπ 27/04 πνπ έθξηλε παξάλνκε ηελ παξαθξάηεζε ηεο εηδηθήο εηζθνξάο απφ ηηο 

ζπληάμεηο ππέξ ηνπ ΛΑΦΚΑ, δελ έθξηλε ηε λνκηκφηεηα ηνπ δηθαηνινγεηηθνχ ιφγνπ, 

αιιά ηελ απνπζία ηνπ απφ ηελ Δηζεγεηηθή Έθζεζε, ελψ ην ηΔ ζεψξεζε ηνλ ΛΑΦΚΑ 

ζχκθσλν κε ην χληαγκα. Αθφκε, επηζεκάλζεθε ε αλάγθε ζεβαζκνχ ηνπ 

πξνβιεπφκελνπ αλψηαηνπ πνζνχ ζχληαμεο ή αζξνίζκαηνο πνζψλ ζπληάμεσλ. Σέηνηα 

εξγαιεία δηεπθνιχλνπλ ηελ αλαθαηαλνκή ηνπ θφζηνπο γήξαλζεο. ε κηα επνρή 

θαηαλνκήο ζπζηψλ ζα πξέπεη νη πςειέο ζπληάμεηο λα ζπκκεηάζρνπλ ελεξγά ζηε 

ρξεκαηνδφηεζε ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 



5. ΒΔΛΣΙΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΠΔΡΙΟΤΙΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΣΑΜΔΙΩΝ 

Ζ ρξεζηή δηαθπβέξλεζε, ε επαγγεικαηηθή δηαρείξηζε θαη νξγάλσζε θαζψο θαη ε 

δεκηνπξγία θαηάιιεινπ ζεζκηθνχ επελδπηηθνχ πιαηζίνπ πνπ ζα παξέρεη πεξηζζφηεξεο 

επελδπηηθέο επηινγέο θαίλεηαη λα απνηειεί κνλφδξνκν γηα ηε δηαθαλή θαη 

απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ απνζεκαηηθψλ ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ. Κη ε 

απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ απνζεκαηηθψλ, κε ηε ζεηξά ηεο, κπνξεί λα δψζεη κία 

αλάζα ζηε δχζθνιε πνξεία ηνπ αζθαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο ηα επφκελα ρξφληα.  

Οη πξνβιεπφκελεο πςειέο ρξεκαηνδνηηθέο αλάγθεο ηνπ ειιεληθνχ ζπζηήκαηνο 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζην κέιινλ θαζηζηνχλ επηηαθηηθή ηελ απνηειεζκαηηθή 

δηαρείξηζε ηεο πεξηνπζίαο ησλ θνξέσλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζηε ρψξα καο. ε 

ζεκαληηθφ βαζκφ ε απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ απνζεκαηηθψλ απηψλ ησλ θνξέσλ 

απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηε βησζηκφηεηα, ηελ επάξθεηα θαη ηελ αμηνπηζηία ηνπ εζληθνχ 

ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο αζθάιηζεο. 

Απηφ γίλεηαη πεξηζζφηεξν μεθάζαξν αλ αλαινγηζηνχκε φηη νη αζθπθηηθνί πεξηνξηζκνί 

ζην πιαίζην δηαρείξηζεο ησλ απνζεκαηηθψλ ησλ θνξέσλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο απφ ηηο 

αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1950 κέρξη ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, είραλ ζαλ 

απνηέιεζκα ηελ πζηέξεζε ησλ απνδφζεσλ ησλ ηακείσλ ζε ζρέζε κε ηνλ πιεζσξηζκφ. 

Σελ ίδηα πεξίνδν ζεηξά ξπζκίζεσλ νδήγεζαλ ζε ζεκαληηθή αχμεζε ησλ κειινληηθψλ 

ππνρξεψζεσλ ηνπ ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο αζθάιηζεο. Υσξίο ακθηβνιία έλα κέξνο ηεο 

ζεκεξηλήο θξίζεο ηνπ αζθαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο νθείιεηαη ζηηο πεληρξέο απνδφζεηο ησλ 

απνζεκαηηθψλ θαηά ηελ πεξίνδν 1950-1994 ζε ζρέζε κε ηελ αχμεζε ησλ ππνρξεψζεσλ 

ησλ ηακείσλ. Δπηπξφζζεηα, ην πξφζθαην επεηζφδην ησλ «δνκεκέλσλ νκνιφγσλ», έζεζε 

θαη πάιη επί ηάπεηνο ην δήηεκα ηεο νξζήο δηαρείξηζεο ησλ απνζεκαηηθψλ ησλ θνξέσλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο.  

Οη θνξείο θνηλσληθήο αζθάιηζεο δηαρεηξίδνληαη νη ίδηνη ηελ πεξηνπζία ηνπο, ε νπνία ζηα 

ηέιε ηνπ επηεκβξίνπ 2009 αληηζηνηρνχζε ζε ιίγν πάλσ απφ ην 12% ηνπ ΑΔΠ ηεο 

ρψξαο. Σν πνζνζηφ απηφ είλαη πςειφηεξν απφ φηη ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο κε δηαλεκεηηθά ζπληαμηνδνηηθά ζπζηήκαηα. Ζ ζπλνιηθή πεξηνπζία 

ησλ θνξέσλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζηα ηέιε ηνπ επηεκβξίνπ ηνπ 2009 ήηαλ πεξίπνπ 

31 δηο επξψ. Απφ ην πνζφ απηφ, 53% ήηαλ επελδπκέλν ζε θαηαζέζεηο (θπξίσο ζηελ 

Σξάπεδα ηεο Διιάδνο), 30% ζε νκφινγα ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ 

(ζπκπεξηιακβαλφκελσλ θαη ησλ δνκεκέλσλ), 8% ζε κεηνρέο ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ 

Αζελψλ, 4% ζε ακνηβαία θαη 5% ζε αθίλεηα (απνηηκεκέλα κε αληηθεηκεληθέο ηηκέο). 

Σν θαλνληζηηθφ πιαίζην δηαρείξηζεο επελδχζεσλ ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ ζηελ 

Διιάδα είλαη ην πιένλ πεξηνξηζηηθφ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Σν βαζηθφ ηνπ 

ραξαθηεξηζηηθφ κέρξη πξφζθαηα ήηαλ ην ζρεηηθά ρακειφ πνζνζηφ επέλδπζεο ζε 

επελδπηηθά πξντφληα πςεινχ επελδπηηθνχ θηλδχλνπ (θαη, επνκέλσο, πςειψλ 

πξνζδνθσκέλσλ απνδφζεσλ) θαη ε απαγφξεπζε επελδχζεσλ ζε ηίηινπο 

δηαπξαγκαηεπφκελνπο εθηφο Διιάδαο (ε δπλαηφηεηα επελδχζεσλ ζε ηίηινπο ησλ ρσξψλ 

κειψλ ηεο επξσδψλεο δφζεθε γηα πξψηε θνξά απφ ην Νφκν 3586/2007). Σν γεγνλφο 

απηφ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ απνπζία επελδπηηθήο ππνδνκήο ζηα ηακεία είραλ ζαλ 

απνηέιεζκα λα κελ αλαιακβάλνληαη ζεκαληηθέο θηλήζεηο επελδπηηθήο ηαθηηθήο απφ 

απηά. Ζ θαηαλνκή ησλ επελδχζεσλ αληηθαηφπηξηδε θαηά θχξην ιφγν ηηο θηλήζεηο ησλ 

αγνξψλ θαη φρη ζπζηεκαηηθέο θαη ζηνρεπκέλεο επελδπηηθέο απνθάζεηο. 

Καηά ηελ πεξίνδν 1997-2009 γηα ηελ νπνία κπνξνχλ λα γίλνπλ εθηηκήζεηο, ε κέζε 

εηήζηα απφδνζε ηνπ ζπλνιηθνχ ραξηνθπιαθίνπ ησλ θνξέσλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο 

ήηαλ 6,5%. Σελ ηδία πεξίνδν ε κέζε απφδνζε θαηαζέζεσλ ήηαλ 5,7% θαη ησλ θξαηηθψλ 



νκνιφγσλ 6,9%. Δάλ ηα απνζεκαηηθά είραλ επελδπζεί ζην κεηνρηθφ ραξηνθπιάθην ησλ 

ΦΚΑ ε κέζε εηήζηα απφδνζε ζα ήηαλ 12,5%, παξά ηελ ζεκαληηθή πηψζε ησλ 

κεηνρηθψλ αμηψλ ηελ ηξηεηία 2000-2002 θαη ην θξαρ ηνπ 2008. Σελ ηδία πεξίνδν, ν 

κέζνο πιεζσξηζκφο ήηαλ 3,6% θαη, επνκέλσο, πξαγκαηηθή κέζε εηήζηα απφδνζε ήηαλ 

2,9%. Παξφηη ην πνζνζηφ απηφ είλαη ζεκαληηθά πςειφηεξν ησλ (ζπλήζσο αξλεηηθψλ) 

απνδφζεσλ ησλ πξνεγνπκέλσλ πεξηφδσλ, ππνιείπεηαη ζεκαληηθά ησλ κέζσλ εηεζίσλ 

απνδφζεσλ ηακείσλ ρσξψλ κε κεγαιχηεξε εκπεηξία θαη επαγγεικαηηζκφ ζηε δηαρείξηζε 

ραξηνθπιαθίσλ ηακείσλ.  

Σν θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο δνκήο ησλ θνξέσλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζηελ Διιάδα, 

ην νπνίν αληαλαθιάηαη θαη ζηε δηαρείξηζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ηνπο ζηνηρείσλ είλαη ν 

θαηαθεξκαηηζκφο ηνπο. ε θακία άιιε ρψξα ηνπ ΟΟΑ δελ παξαηεξείηαη ηφζν κεγάινο 

αξηζκφο (21) θνξέσλ δηαρείξηζεο ηεο πεξηνπζίαο ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ. αλ 

απνηέιεζκα δελ γίλεηαη εθκεηάιιεπζε ησλ δπλεηηθψλ νηθνλνκηψλ θιίκαθαο ζε φξνπο 

εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ, κεραλνξγάλσζεο, ινγηζκηθνχ δηαρείξηζεο επελδχζεσλ 

ραξηνθπιαθίνπ, θιπ. Δπηπιένλ, πνιιά απφ ηα πξνβιήκαηα δηαθπβέξλεζεο ησλ ηακείσλ 

νθείινληαη ζε αδπλακίεο πνπ έρνπλ ηε βάζε ηνπο ζην ηξφπν δηνίθεζεο ηνπο 

(παξεκβαηηθέο δηνηθεηηθέο πξαθηηθέο, κηθξν-δηαρείξηζε απφ ηα κέιε ησλ Γηνηθεηηθψλ 

πκβνπιίσλ ησλ Σακείσλ ηα νπνία ζπλήζσο δελ έρνπλ απαηηνχκελε γλψζε θαη 

εκπεηξία, έιιεηςε αμηνιφγεζεο ζε φηη αθνξά ηελ επίηεπμε ζηφρσλ, απνπζία 

απνηειεζκαηηθψλ κεραληζκψλ απνθπγήο ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ, θιπ). 

Γηα κηα πεηπρεκέλε δεκφζηα δηαρείξηζε ησλ απνζεκαηηθψλ, πξνηείλνληαη ηα εμήο: 

α) ηφρνο είλαη ε αλεμαξηεηνπνίεζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ησλ 

ΦΚΑ απφ ηηο πνιηηηθέο επηξξνέο, θαζψο θη ε απφθηεζε ηνπ θαιχηεξνπ απνηειέζκαηνο 

κε ηε κεγαιχηεξε δπλαηή αζθάιεηα. Δμάιινπ, δελ πξέπεη λα αγλνείηαη ε αλάγθε κηαο 

γεληθφηεξεο ζπκβνιήο ζηε δπλακηθή αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο ηεο ρψξαο, θαζψο θαη ε 

εμππεξέηεζε πεξηβαιινληνινγηθψλ ζηφρσλ. Σα απνζεκαηηθά δελ ζα πξέπεη λα 

επελδχνληαη ζε εηαηξείεο πνπ παξαβηάδνπλ ηελ θνηλσληθή λνκνζεζία, θαζψο θαη ηηο 

δηεζλείο ζπκβάζεηο ζρεηηθά κε ηα δηθαηψκαηα ηνπ αλζξψπνπ, ην πεξηβάιινλ θαη ηελ 

παηδηθή εξγαζία 

β) Πξέπεη λα κεησζεί δξαζηηθά ν αξηζκφο ησλ θνξέσλ δηαρείξηζεο ησλ απνζεκαηηθψλ 

ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ. Πξνηείλεηαη είηε ε δεκηνπξγία κίαο εηαηξείαο δηαρείξηζεο 

ηνπ ζπλφινπ ησλ απνζεκαηηθψλ ηνπ ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο αζθάιηζεο 

(ζπκπεξηιακβαλφκελνπ θαη ηνπ Αζθαιηζηηθνχ Κεθαιαίνπ Αιιειεγγχεο Γελεψλ), είηε ε 

δεκηνπξγία πνιχ κηθξνχ αξηζκνχ ηέηνησλ εηαηξεηψλ. Ζ εηαηξεία (ή εηαηξίεο) δηαρείξηζεο 

ζα επνπηεχεηαη απφ ηελ επηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο θαη θχξηνη κέηνρνη ηεο ζα είλαη ην 

θξάηνο θαη ηα αζθαιηζηηθά ηακεία. Σα δηαρεηξηζηηθά ηεο απνηειέζκαηα ζα ππφθεηληαη 

ζε εηήζηα αμηνιφγεζε απφ ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη ην 

Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ θαη ζα παξνπζηάδνληαη ζηε Βνπιή.  

γ) Ζ εηαηξεία (ή εηαηξείεο) δηαρείξηζεο ζα πξνζθέξεη ζηα Σακεία ζπκβνπιέο γηα ηνλ 

θαζνξηζκφ ηεο Δπελδπηηθήο Πνιηηηθήο ηνπ θάζε Σακείνπ, ζχκθσλα κε ηελ 

αλαινγηζηηθή κειέηε πνπ ζα εθπνλεζεί απφ ηελ Δζληθή Αλαινγηζηηθή Αξρή (π.ρ. 

δηάξζξσζε ραξηνθπιαθίνπ, επελδχζεηο ζην εζσηεξηθφ ή ην εμσηεξηθφ), ηελ αμηνιφγεζε 

ηεο απφδνζεο ηνπ (δείθηεο αλαθνξάο, θιπ), ηελ επηινγή θαη αμηνιφγεζε δηαρεηξηζηψλ, 

θιπ. 

δ) Σα Γηνηθεηηθά πκβνχιηα ησλ Σακείσλ απνηεινχληαη απφ αληηπξνζψπνπο ηνπ 

θξάηνπο, ησλ αζθαιηζκέλσλ θαη ησλ εξγνδνηψλ. Αζθνχλ επηηειηθφ θαη φρη 

δηαρεηξηζηηθφ έξγν (θαζνξηζκφο, έιεγρνο πινπνίεζεο θαη απνηίκεζε ηεο επελδπηηθήο 



ζηξαηεγηθήο ηνπ ηακείνπ). ε πεξίπησζε πνπ δεκηνπξγεζνχλ πεξηζζφηεξεο ηεο κηαο 

εηαηξείεο δηαρείξηζεο, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην επηιέγεη ηελ εηαηξεία ηεο επηινγήο ηνπ. 

ε) Μεηά απφ δηαβνχιεπζε κε ηνπο θνηλσληθνχο εηαίξνπο, ην θξάηνο απνθαζίδεη ζρεηηθά 

κε ην εχξνο ηεο δηάξζξσζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ησλ θνξέσλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο (κπάληεο πνζνζηψλ πνπ κπνξνχλ λα επελδπζνχλ ζε κεηνρέο, νκφινγα, 

αθίλεηα, θεθάιαηα πςεινχ θηλδχλνπ, δηαζέζηκα).  

ζη) Ζ επαγγεικαηηθή δηαρείξηζε ησλ θεθαιαίσλ ησλ ΦΚΑ ζα θαηαθέξεη λα 

εμαζθαιίζεη ζπζηεκαηηθά θαη ζε βάζνο ρξφλνπ πςειέο θαη άλσ ηνπ πιεζσξηζκνχ 

απνδφζεηο. Δηδηθφηεξα, ε χπαξμε αλεμάξηεησλ ζπκβνχισλ επελδχζεσλ, νη νπνίνη φρη 

κφλν ζα απνηεινχλ λνκηθφ πξφζσπν μερσξηζηφ κε εθείλν πνπ έρεη αλαιάβεη ην ξφιν 

ηνπ δηαρεηξηζηή, αιιά δελ ζα έρνπλ θακία άκεζε ή έκκεζε ζρέζε κε νπνηνδήπνηε 

δηαρεηξηζηή πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, αλακέλεηαη λα πξνζδψζεη ηελ απαηηνχκελε 

δηαθάλεηα θαη εγθπξφηεηα θάζε αιιαγήο ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ εθκεηάιιεπζεο ησλ 

απνζεκαηηθψλ ησλ ΦΚΑ. Με απηφ ηνλ ηξφπν, ζα απνθεπρζεί ηα ίδηα άηνκα (νη 

δηαρεηξηζηέο) λα βάδνπλ ηνπο φξνπο αιιά θαη λα αμηνινγνχλ ηελ απφδνζε ηεο 

αμηνπνίεζεο ησλ απνζεκαηηθψλ. Οη ζχκβνπινη επελδχζεσλ πξνβιέπνληαη ήδε απφ ην 

άξζξν 18 λ. 3586/2007 –βι. ζρεηηθή Τπνπξγηθή απφθαζε. 

δ) ην πιαίζην κηαο επαγγεικαηηθήο δηαρείξηζεο ησλ ζεκεξηλψλ θαη κειινληηθψλ 

απνζεκάησλ ησλ ΦΚΑ, θξίλεηαη ζθφπηκε ε πηνζέηεζε κηαο γηγαληηαίαο θιίκαθαο 

παζεηηθήο ζηξαηεγηθήο επελδχζεσλ, έρνληαο σο ραξηνθπιάθην αλαθνξάο φιν ην εχξνο 

ηεο ειιεληθήο αγνξάο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ κεηνρψλ θαη εηαηξηθψλ νκνιφγσλ), 

ιακβάλνληαο επηπιένλ ππφςε ηελ κειινληηθή εμέιημε ηεο δνκήο ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ 

ζα θιεζνχλ λα ρξεκαηνδνηήζνπλ (ην αλαινγηζηηθφ δειαδή πξνθίι ηνπο). Γηαθνξεηηθά, 

καθξνρξφληα, νη κφλνη πνπ θεξδίδνπλ είλαη απηνί πνπ εηζπξάηηνπλ ην θφζηνο ησλ 

ζπλαιιαγψλ - δειαδή φρη νη ΦΚΑ. 

ε) Αθφκα θαη αλ πινπνηνχληαλ ε παξαπάλσ πξφηαζε πεξί παζεηηθήο επαγγεικαηηθήο 

δηαρείξηζεο, ζα εμαθνινπζνχζε λα πθίζηαηαη ην πξφβιεκα πσο ζε πεξηφδνπο πηψζεο 

ησλ ρξεκαηαγνξψλ, νη απνδφζεηο ησλ απνζεκαηηθψλ ησλ ΦΚΑ ζα ππνρσξνχζαλ 

αληίζηνηρα (φπσο άιισζηε ζπκβαίλεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεκεξηλήο θξίζεο). Γηα ηελ 

απνθπγή ηέηνησλ απξφβιεπησλ δεδνκέλσλ αιιά θαη γηα ηε ζσξάθηζε ηεο επελδπηηθήο 

ζηξαηεγηθήο έλαληη ελδερφκελσλ πνιηηηθψλ παξεκβάζεσλ, πξνηείλεηαη ε πηνζέηεζε 

κηαο πξσηνπνξηαθήο ζπκθσλίαο «αληαιιαγήο» κεηαμχ ησλ ΦΚΑ θαη ηεο θεληξηθήο 

θπβέξλεζεο. Ζ ζπκθσλία απηή ζα πξνβιέπεη ζην ηέινο θάζε έηνπο, ηελ αληαιιαγή 

(swap) ηεο εηεζίσο κεηαβαιιφκελεο επηηεπρζείζαο απφδνζεο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηεο 

παζεηηθήο δηαρείξηζεο ησλ ΦΚΑ κε κία ζηαζεξή πξνζπκθσλεκέλε. Πάλησο, ε 

ζπκθσλία απηή αληαιιαγήο κε ην θξάηνο ππάξρεη ν θφβνο λα είλαη "ιεφληεηνο" θαηά 

ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ ΦΚΑ.  

 



6. ΔΛΔΓΥΟ ΣΩΝ ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΓΑΠΑΝΩΝ 

Ζ πγεία κπνξεί λα κελ έρεη «ηηκή», έρεη σζηφζν «θφζηνο» θαη κάιηζηα πνιχ πςειφ. Ζ 

αγνξά ππεξεζηψλ πγείαο είλαη κηα ηδηφκνξθε αγνξά, αθνχ νη αζζελείο βξίζθνληαη ζπρλά 

ζην έιενο ησλ γηαηξψλ πνπ κεξηθέο θνξέο ππνθηλνχλ (ιφγσ αζπκκεηξίαο 

πιεξνθφξεζεο) ηερλεηή αχμεζε ππεξεζηψλ. Απφ ηελ πιεπξά ηνπο, νη νξγαληζκνί πνπ 

θαιχπηνπλ ηνλ θίλδπλν ησλ δαπαλψλ πγείαο, βξίζθνληαη ζε δχζθνιε ζέζε, αθνχ ζα 

πξέπεη αθελφο λα πξνζθέξνπλ πξφζβαζε ζε φιν θαη πην πνηνηηθέο ππεξεζίεο πγείαο θη 

αθεηέξνπ λα απνηξέςνπλ ηηο αδηθαηνιφγεηε δαπάλεο.  

Οη επξσπατθέο πνιηηηθέο, ελψ είραλ ζηξέςεη ηηο πξνζπάζεηεο ζπγθξάηεζεο ησλ δαπαλψλ 

θπξίσο πξνο ηελ πιεπξά ηεο Πξνζθνξάο, (Supply side), ηειεπηαία έρεη αξρίζεη λα 

πηνζεηείηαη ε ρξεζηκνπνίεζε κέηξσλ πξνο ηελ πιεπξά ηεο Εήηεζεο (Demand side). 

Πξφζθαηεο κεηαξξπζκίζεηο (φπσο ζηε Γαιιία) ζηεξίδνληαη θαηά βάζε ζηε ξχζκηζε ηεο 

δήηεζεο ππεξεζηψλ θαη ειάρηζηα ζηε ξχζκηζε ηεο πξνζθνξάο. 

Απνηειεί θνηλή πιένλ δηαπίζησζε φηη νη παζνγέλεηεο ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο ηεο ρψξαο 

καο κε ηα δηαξθψο νμπλφκελα πξνβιήκαηα δελ κπνξνχλ λα αληηκεησπηζζνχλ κφλν κε 

δηνηθεηηθνχ ή νξγαλσηηθνχ ηχπνπ ξπζκίζεηο θαη παξεκβάζεηο πνπ ζα αθνξνχλ ηελ 

παξαγσγή ησλ ππεξεζηψλ πγείαο, ηελ πιεπξά δειαδή ηεο πξνζθνξάο. Αληίζεηα, 

ζεκαληηθέο δηαξζξσηηθέο αιιαγέο απαηηνχληαη θαη ζηελ πιεπξά ηεο δήηεζεο, ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο θαη απνηειεζκαηηθήο ρξήζεο ησλ πφξσλ πνπ δαπαλψληαη ζηνλ ηνκέα 

ηεο πγείαο.  

εκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα είλαη ε ηαρεία αχμεζε ησλ ζπλνιηθψλ δεκφζησλ θαη 

ηδησηηθψλ δαπαλψλ πγείαο, ε παξανηθνλνκία, ε πνιπθαξκαθία, ε πξνθιεηή δήηεζε, ε 

δηεχξπλζε ησλ πγεηνλνκηθψλ αληζνηήησλ θαη ε δπζαξέζθεηα ησλ πνιηηψλ απφ ηηο 

παξερφκελεο ππεξεζίεο πγείαο. ην λέν νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ζην νπνίν 

θαιείηαη λα επηβηψζεη ε ρψξα καο θπξίαξρα ζηνηρεία, φπσο ν αληαγσληζκφο, ε 

απνηειεζκαηηθή ρξήζε ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ, νη νηθνλνκίεο θιίκαθαο θ.η.ι. είλαη 

αδηαλφεην λα κελ ελζσκαησζνχλ θαη ζην πγεηνλνκηθφ καο ζχζηεκα. Έλαο ηνκέαο φπσο 

απηφο, κε ηελ ηεξάζηηα ζεκαζία πνπ θαηέρεη ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ηελ 

θνηλσληθή ζπλνρή δελ κπνξεί λα παξακέλεη κφληκα εζηία ζπαηάιεο θαη αλαρξνληζκψλ.  

 

Σν ζχζηεκα ρξεκαηνδφηεζεο ραξαθηεξίδεηαη ζήκεξα απφ:  

α) έιιεηςε ζπληνληζκνχ ησλ πεγψλ ρξεκαηνδφηεζεο κέζσ ηνπ θαηαθεξκαηηζκνχ θαη 

ηεs θιαδηθήο πνιπδηάζπαζεο ησλ ηακείσλ,  

β) αδηαθάλεηα θαη αλνξζνινγηθή θαηαλνκή θαη ρξήζε ησλ πφξσλ, γ) απνπζία ειέγρνπ 

θαη αμηνιφγεζεο ζηε δηαρείξηζε, κε απνηέιεζκα λα δηνγθψλνληαη ηα ρξφληα 

πξνβιήκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 

ε θάζε πξνζπάζεηα κεηαξξχζκηζεο ηνπ ζπζηήκαηνο αλαγλσξίδεηαη ηα ηειεπηαία 

ρξφληα φιν θαη πεξηζζφηεξν ε αλάγθε ελνπνίεζεο ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ πεγψλ αιιά θαη 

ε απνηειεζκαηηθή νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο πξνζθνξάο. Δθηφο ινηπφλ απφ ηελ 

ελνπνίεζε ησλ πφξσλ ησλ ηακείσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο εηζθνξέο ησλ 

αζθαιηζκέλσλ θαη εξγνδνηψλ ησλ αληίζηνηρσλ θιάδσλ πγείαο, θαζψο θαη ηελ θξαηηθή 

επηρνξήγεζε, απαηηείηαη θαη ε ελνπνίεζε θαη ν ζπληνληζκφο ησλ αληίζηνηρσλ κνλάδσλ 

πξσηνβάζκηαο πεξίζαιςεο. 

Ζ λνζνθνκεηαθή θξνληίδα πνπ θαινχληαη λα απνδεκηψζνπλ ηα Αζθαιηζηηθά Σακεία 

αληηκεησπίδεη πιεζψξα πξνβιεκάησλ ηφζν ζηε ρξεκαηνδφηεζή ηεο φζν θαη ζηελ 

νξγάλσζε ηεο δήηεζεο θαη παξνρήο. Σν εθαξκνδφκελν χζηεκα Απνδεκίσζεο θαη 



Σηκψλ νδεγεί ηφζν ηνλ ηδησηηθφ φζν θαη ηνλ δεκφζην ηνκέα ζε πξνθιεηή δήηεζε θαη 

άξα δελ δεκηνπξγεί θίλεηξα πεξηνξηζκνχ ηνπ θφζηνπο λνζειείαο. Αληίζεηα, 

πεξηιακβάλεη εγγελψο θίλεηξα αχμεζεο ηεο θαηαλάισζεο ππεξεζηψλ πγείαο κέζσ 

ηερλεηήο αχμεζεο ηεο πξνζθνξάο εθ κέξνπο ησλ παξνρέσλ (λνζνθνκείσλ, ΜΤ, θιπ.). 

Έλα λνζνθνκείν, γηα παξάδεηγκα, έρεη πξνθαλείο ιφγνπο λα απμήζεη ηε δηελέξγεηα 

δαπαλεξψλ εμεηάζεσλ (ζην βαζκφ πνπ απηέο ηηκνινγνχληαη άλσ ηνπ θφζηνπο) θαη ηε 

ρνξήγεζε αθξηβψλ θαξκάθσλ, αθνχ αληίζηνηρα απμάλεηαη θαη ε ηειηθή ρξέσζε ηνπ 

αζζελνχο.  

Οη ειεγθηηθνί κεραληζκνί θπξίσο ηνπ ΗΚΑ ζηεξίρηεθαλ ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ηαηξηθήο 

αλαγθαηφηεηαο. Όκσο αθφκα θη αλ απηφ ήηαλ δπλαηφ λα πξνζδηνξηζηεί ζα απαηηνχζε 

ζεκαληηθφηαηε, ρξνλνβφξα πξνζπάζεηα (γηα ηελ ελδειερή αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ 

ηαηξηθνχ θαθέινπ), θαη απαγνξεπηηθά πςειή θαηαλάισζε πφξσλ (ηεξάζηην ζψκα 

εηδηθεπκέλσλ ειεγθηψλ- ηαηξψλ), ελψ θαη πάιη ζα πξνζέθξνπε ζε ζπλερή πξνβιήκαηα 

δηαθσληψλ/ αλάγθεο επίιπζεο δηαθνξψλ.  

Σν ζχζηεκα έθπησζεο επί ηεο αλψηαηεο ηηκήο πνπ επέβαιε ζηνπο πξνκεζεπηέο ηνπ ην 

ΗΚΑ νδήγεζε ζε απμήζεηο παξάπιεπξσλ ππεξεζηψλ (εθηφο λνζειίνπ) πνπ ηειηθά 

επηβάξπλαλ ηνλ ίδην ηνλ αζζελή. Δπηπιένλ θαηέιεμαλ λα ηηκσξνχλ, νπζηαζηηθά ηνπο 

παξνρείο ππεξεζηψλ πνπ έθαλαλ φλησο πξνζπάζεηεο ζπγθξάηεζεο ηνπ θφζηνπο, 

παξέρνληαο κφλνλ ηηο ππεξεζίεο εθείλεο πνπ ήηαλ πξάγκαηη απαξαίηεηεο.  

Δπηπξφζζεηα ην χζηεκα Σηκψλ ησλ εηδηθψλ πιηθψλ νδήγεζε ζε ηεξάζηηα αχμεζε ηεο 

δήηεζεο ηα ηειεπηαία ρξφληα κε απνηέιεζκα ηελ ζπζζψξεπζε ππέξνγθσλ ρξεψλ 

λνζνθνκεία θαη Αζθαιηζηηθά Σακεία.  

Δίλαη γεγνλφο φηη νη εηαηξείεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ εκπνξία ηαηξηθψλ πιηθψλ & 

αλαισζίκσλ έρνπλ πνιιαπιαζηαζηεί ηελ ηειεπηαία 10εηία. Γηα παξάδεηγκα ρεηξνπξγνί 

ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα κε ζεκαληηθή παξαγσγή ηδξχνπλ ΔΠΔ ψζηε λα εθκεηαιιεπηνχλ νη 

ίδηνη ηελ ηεξάζηηα δηαθνξά ηηκήο εηζαγσγήο θαη ηηκήο απνδεκίσζεο απφ ηα ηακεία. 

 

Δηδηθφηεξα, φζνλ αθνξά ηε δεπηεξνβάζκηα θξνληίδα πγείαο (λνζνθνκεηαθέο ππεξεζίεο) 

πξνηείλνληαη:  

α) εληαίν πιαίζην ζπκβάζεσλ κε πξνκεζεπηέο λνζνθνκεηαθψλ ππεξεζηψλ γηα ηα ηακεία,  

β) θσδηθνπνίεζε θαη επαλαηηκνιφγεζε εηδηθψλ πιηθψλ,  

γ) θεληξηθή Ζιεθηξνληθή Δθθαζάξηζε Απαηηήζεσλ Πξνκεζεπηψλ,  

δ) εθαξκνγή ηαηξηθψλ πξσηνθφιισλ,  

ε) εθαξκνγή ζχγρξνλεο κεζφδνπ απνδεκίσζεο λνζειεηψλ κε κνξθή νκνηνγελψλ 

δηαγλσζηηθψλ θαηεγνξηψλ (DRG‟s). Πξσηαξρηθφο ζηφρνο ηεο κεζφδνπ, είλαη ε ζχλδεζε 

ηνπ θφζηνπο κε ηε δξαζηεξηφηεηα. Σα DRG‟S (Diagnosis-Related Groups) δείρλνπλ 

ηνλ ηχπν θαη ην ζχλνιν ησλ αζζελψλ πνπ ππάγνληαη ζε θάζε δηαγλσζηηθή θαηεγνξία 

θαη ηε δηαθνξνπνίεζε ηνπο σο πξνο ηελ ρξεζηκνπνίεζε ησλ πφξσλ ζηελ ίδηα 

δηαγλσζηηθή θαηεγνξία. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ε ηερληθή ησλ DRG‟S είλαη κηα 

πξνυπνινγηζηηθή κέζνδνο πνπ επηθξαηεί ζε πνιιέο επξσπατθέο ρψξεο (Ζλ. Βαζίιεην, 

Γαιιία, Γεξκαλία, νπεδία, Γαλία, Απζηξία θιπ.), νη νπνίεο πξνζπαζνχλ λα ηελ 

ηειεηνπνηήζνπλ θαη λα ηελ πηνζεηήζνπλ ζχκθσλα κε ηηο δηθέο ηνπο πνιηηηζηηθέο θαη 

νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο.  

 

Γηα ηνλ έιεγρν ηεο δήηεζεο ησλ λνζνθνκεηαθψλ ππεξεζηψλ (ειεθηξνληθφο 

Πξνγξακκαηηζκφο Ηαηξηθψλ Τπεξεζηψλ Ννζνθνκείσλ) πξνηείλνληαη:  

α) Δληαίν Παλειιαδηθφ χζηεκα Ραληεβνχ γηα Δπηζθέςεηο ζε Δμσηεξηθά Ηαηξεία,  



β) ξαληεβνχ γηα πξνγξακκαηηζκέλα ρεηξνπξγεία,  

γ) ξαληεβνχ γηα δηελέξγεηα πξν εγρεηξεηηθνχ ειέγρνπ. 

 

Όζνλ αθνξά ηελ πξσηνβάζκηα θξνληίδα πγείαο, πξνηείλνληαη  

α) εληαίν πιαίζην ζπκβάζεσλ – ρξεκαηνδφηεζεο ππνδνκψλ δεκνζίνπ ηνκέα θαη 

ηδησηηθνχ ηνκέα,  

β) κεραλνγξαθηθή εθθαζάξηζε απαηηήζεσλ θαη έιεγρνο απνδεκίσζεο ηδησηηθψλ 

θιηληθψλ, λνζνθνκείσλ θαη δηαγλσζηηθψλ θέληξσλ, γ) δεκφζηνο δηεζλήο δηαγσληζκφο 

γηα ηελ αλάδεημε πξνκεζεπηψλ δηαγλσζηηθψλ εμεηάζεσλ,  

δ) αλαθνζηνιφγεζε δηαγλσζηηθψλ εμεηάζεσλ θαη έληαμε λέσλ ζην ζχζηεκα,  

ε) αλαδηνξγάλσζε ζπζηήκαηνο ακνηβψλ ηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ (per capita, negative & 

positive incentives),  

ζη) θαζνιηθφο Ζιεθηξνληθφο Πξνγξακκαηηζκφο Ηαηξηθψλ επηζθέςεσλ θαη 

δηαγλσζηηθψλ εμεηάζεσλ ζε ΚΤ ΔΤ – ΜΤ ΗΚΑ – ηδηψηεο ηαηξνχο,  

δ) εθαξκνγή δηαγλσζηηθψλ πξσηνθφιισλ,  

ε) εθαξκνγή πζηήκαηνο Πνηνηηθνχ Διέγρνπ (ζε δεκφζην & ηδησηηθφ ηνκέα). 

 

Αθφκε, φζνλ αθνξά ηελ απφδνζε ησλ δαπαλψλ λνζειείαο ππεθφσλ Δ.Δ. πνπ 

λνζειεχνληαη ζηελ Διιάδα, απαηηείηαη  

α) ζπλεξγαζία κε Τπνπξγείν Τγείαο γηα άκεζε ελεκέξσζε ηνπ ΗΚΑ γηα λνζειεία 

επξσπαίσλ πνιηηψλ ζηα θξαηηθά λνζνθνκεία θαη ηα θέληξα πγείαο. Ζ ελεκέξσζε λα 

γίλεηαη κέζσ δηαδηθηχνπ – ππνρξεσηηθή αλαγγειία ζην ΗΚΑ (ππεξεζίεο Web δηαζέηνπλ 

φια ηα λνζνθνκεία),  

β) Απζηεξή δηαδηθαζία παξαθνινχζεζεο ηεο απνζηνιήο ησλ ζρεηηθψλ ηηκνινγίσλ, ηεο 

θνζηνιφγεζεο θαη ηεο παξέρνληαη ππεξεζίεο πγείαο αλαδήηεζεο ησλ δαπαλψλ απφ ηνλ 

μέλν θνξέα,  

γ) Έιεγρνο θαη απινχζηεπζε ηεο δηαδηθαζίαο θνζηνιφγεζεο ησλ ππεξεζηψλ κε 

πεξηνξηζκφ ησλ εκπιεθφκελσλ ππεξεζηψλ. Λ.ρ. θνζηνιφγεζε ησλ θαξκάθσλ κε 

αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ Ο.Π.. (ελεκέξσζε ηνπ ζπζηήκαηνο Ο.Π.. ηνπ 

Η.Κ.Α. κε ηηο ηηκέο ησλ θαξκάθσλ). 

 



7. ΠΡΟ ΔΝΣΑΣΙΚΟΠΟΙΗΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΩΝ ΓΑΠΑΝΩΝ 

Ζ εθαξκνδφκελε πνιηηηθή γηα ηνλ έιεγρν ηεο αγνξάο θαξκάθνπ νθείιεη λα δηαζθαιίζεη 

ηνπο εμήο ζηφρνπο:  

α) ηελ πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο πγείαο,  

β) ηελ εμαζθάιηζε ηεο πξφζβαζεο φισλ ησλ αζζελψλ ζε αζθαιή θαη απνηειεζκαηηθά 

σο πξνο ηε ζεξαπεία θαη ην θφζηνο θάξκαθα θαζψο θαη  

γ) ηε δηαζθάιηζε ηεο βησζηκφηεηαο ησλ αζθαιηζηηθψλ νξγαληζκψλ πάληα εληφο ησλ 

νξίσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπο. 

Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη νη δαπάλεο ησλ Αζθαιηζηηθψλ Σακείσλ έρνπλ εθηνμεπζεί ηελ 

ηειεπηαία δεθαεηία (ΗΚΑ απφ 106 ην 2000 ζε 422 ην 2009, ΟΑΔΔ απφ 34 ζε 153, ΟΓΑ 

απφ 129 ζε 602, ΟΠΑΓ απφ 237 ην 2003 ζε 388 ην 2009). Σα ηέζζεξα κεγάια 

αζθαιηζηηθά ηακεία απφ 2 δηο πνπ μφδεςαλ ην 2003 έθηαζαλ ζηα ζρεδφλ 5 δηο ην 2009 

κε ξπζκφ αχμεζεο 16% ππεξδηπιάζην ηνπ αληίζηνηρνπ Δπξσπατθνχ κέζνπ φξνπ. ην 

αληίζηνηρν δηάζηεκα ην πξνζδφθηκν επηβίσζεο ησλ Διιήλσλ πνιηηψλ κεηψζεθε θαηά 

δχν έηε πεξίπνπ κε απνηέιεζκα λα κελ ζπλάγεηε φηη ε αχμεζε ηεο δαπάλεο σθέιεζε ην 

θνηλσληθφ ζχλνιν. ηελ ηεξάζηηα αχμεζε ησλ θαξκαθεπηηθψλ δαπαλψλ ζπλέηεηλαλ ε 

θαηάξγεζε ηεο ιίζηαο θαξκάθσλ θαη ε δηαθνπή ιεηηνπξγίαο ηνπ Κεληξηθήο Μνλάδαο 

Δπεμεξγαζίαο πληαγψλ ηνπ ΗΚΑ-ΔΣΑΜ. 

Δμάιινπ, ην θαηλφκελν ηελ ππνθαηάζηαζεο παίξλεη νινέλα θαη ηξαγηθφηεξεο δηζηάζεηο. 

Πξάγκαηη, παξαηεξείηαη ππνθαηάζηαζε ζηε ζπληαγνγξάθεζε παιαηψλ, αζθαιψλ, 

απνηειεζκαηηθψλ θαη θηελψλ θαξκάθσλ κε άιια παξφκνηα αιιά θαηά πνιχ 

αθξηβφηεξα. Αθφκε, παξαηεξείηαη αιιαγή ζηε ζπζθεπαζία ησλ θαξκάθσλ κε 

αληηθαηάζηαζε κηθξφηεξσλ ζπζθεπαζηψλ απφ κεγαιχηεξεο κε απνηέιεζκα λα κέλεη 

αρξεζηκνπνίεηνο κεγάινο αξηζκφο ραπηψλ.  

Απφ ηα αλσηέξσ είλαη εκθαλέο φηη ε πνιηηηθή ειέγρνπ ησλ θαξκαθεπηηθψλ δαπαλψλ 

ζηελ Διιάδα απέηπρε λα ειέγμεη ηνλ ξπζκφ αχμεζήο ηνπο. Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο 

φηη ε πνιηηηθή απηή επηθεληξψζεθε θπξίσο ζην δήηεκα ηεο ηηκνιφγεζεο ησλ θαξκάθσλ 

θαη φρη ηνπ φγθνπ ηεο θαηαλάισζήο ηνπο.  

Δηδηθφηεξα, ηα κέηξα πνπ πηνζεηήζεθαλ αθνξνχζαλ ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ρακειήο ηηκήο 

ησλ θαξκάθσλ θαη ζηελ εηζαγσγή ην 1998 ηεο ζεηηθήο ιίζηαο. Απηά ηα δχν κέηξα φκσο 

δελ ήηαλ απνηειεζκαηηθά γηαηί νη θαξκαθεπηηθέο εηαηξείεο αληέδξαζαλ κε ηαθηηθέο 

επαλαζρεδηαζκνχ ηεο ζπζθεπαζίαο ησλ θαξκάθσλ, απμήζεθαλ νη παξάιιειεο εμαγσγέο 

θαη εηζαγσγέο, ε ζπληαγνγξαθία ησλ γηαηξψλ ήηαλ θαηεπζπλφκελε θαη κεηαηνπίζηεθε 

ζε λέα εηζαγφκελα θάξκαθα κε κεγαιχηεξν πεξηζψξην θέξδνπο θαη δηλφηαλ ε 

δπλαηφηεηα ζηνπο γηαηξνχο λα ζπληαγνγξαθνχλ θάξκαθα εθηφο ιίζηαο σο 

αλαληηθαηάζηαησλ.  

ηε ζπλέρεηα, ε θαηάξγεζε ηεο ιίζηαο θαη ε εηζαγσγή ην 2006 ηεο ηηκήο αλάθηεζεο δελ 

είρε ηα αλακελφκελα ζεηηθά απνηειέζκαηα δεδνκέλνπ φηη ε δπλαηφηεηα πνπ δίλεηαη ζηα 

αζθαιηζηηθά ηακεία λα αλαθηνχλ απφ ηηο θαξκαθεπηηθέο εηαηξίεο πνζνζηφ επί ηνπ 

θφζηνπο ησλ θαξκάθσλ πνπ αλαιψζεθαλ απφ ηνπο αζθαιηζκέλνπο ηνπο δελ έρεη 

εθαξκνζηεί αθφκε.  

Ο απαξραησκέλνο ηξφπνο ηηκνιφγεζεο ησλ θαξκάθσλ ρσξίο λα ιακβάλνληαη ππφςε 

ζχγρξνλεο θαξκαθννηθνλνκηθέο ηερληθέο ζπλδπάζηεθε κε ηελ απνπζία κέηξσλ 

ελίζρπζεο ηεο αγνξάο ησλ αληίγξαθσλ θαξκάθσλ, κε ηελ παληειή αγλφεζε ηεο 

πιεπξάο ηεο δήηεζεο έηζη φπσο απηή εθθξάδεηαη απφ ηελ ζπληαγνγξαθηθή ζπκπεξηθνξά 

ησλ γηαηξψλ θαη ηελ αδπλακία αλάπηπμεο ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ θαη θαηεπζπληήξσλ 

νδεγηψλ.  



Γηα ηνλ έιεγρν ησλ δαπαλψλ απφ ηα Σακεία, ε θάιπςε νθείιεη λα πεξηνξίδεηαη ζε 

ινγηθέο πνζφηεηεο, ζε απνηειεζκαηηθά πξντφληα θαη ζε ιηγφηεξν δαπαλεξά. Γηα ηε 

κείσζε ησλ θαξκαθεπηηθψλ δαπαλψλ πξνηείλνληαη ηα εμήο: 

 

α) Δληαία ειεθηξνληθή ζπληαγνγξάθεζε ζε φια ηα ηακεία ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

ηδησηψλ ζπκβεβιεκέλσλ ηαηξψλ. Με απηφ ηνλ ηξφπν κπνξεί λα ειεγρζεί ε 

ζπληαγνγξαθηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ ηαηξηθνχ ζψκαηνο θαη ε αλαγθαηφηεηα ησλ 

θαξκάθσλ πνπ ζπληαγνγξαθνχλ. Δίλαη αλαγθαία ε ζχληαμε αλαθνξψλ γηα ην 

νηθνλνκηθφ κέγεζνο ζπληαγνγξαθίαο ησλ γηαηξψλ ζε ζρέζε κε ηνλ αληίζηνηρν κεληαίν 

κέζν φξν. 

 

Απφ ηνλ εθπξφζσπν ηνπ ΔΒ πξνηάζεθε ε ειεθηξνληθή ζπληαγνγξάθεζε θαη 

εθθαζάξηζε δαπαλψλ πγείαο κε ζηφρν:  

1. ηε δεκηνπξγία ελφο νινθιεξσκέλνπ ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο ζπλνιηθήο δηαρείξηζ 

εο ηεο δηαδηθαζίαο «δεκηνπξγία ζπληαγήο - εθηέιεζε ζπληαγήο - εθθαζάξηζε δαπάλεο»,  

2. ηελ απηνκαηνπνηεκέλε δηαζχλδεζε θαη αληαιιαγή πιεξνθνξίαο κε απνθεληξσκέλα 

ζπζηήκαηα/ εθαξκνγέο ζηνπο ζπληαγνγξάθνπο ηαηξνχο, ηα λνζνθνκεία/θιηληθέο, ηα 

θαξκαθεία θαη ηα δηαγλσζηηθά θέληξα,  

3. ηνλ πιήξε έιεγρν δαπαλψλ πγείαο,  

4. ηνλ εληνπηζκφ απάηεο, ιαζψλ θαη ινηπψλ ζπζηεκηθψλ πξνβιεκάησλ,  

5. ηελ αθξηβέζηεξε, ηαρχηεξε θαη δπλακηθά νξηδφκελε δηαδηθαζία ππνινγηζκνχ ηνπ 

rebate (επηζηξνθήο ηνπ 3% επί ηεο θαζαξήο ηηκήο ησλ θαξκαθεπηηθψλ 

ηδηνζθεπαζκάησλ απφ ηηο θαξκαθεπηηθέο εηαηξίεο),  

6. ηελ απηνκαηνπνίεζε, ηππνπνίεζε θαη επηηάρπλζε ζρεηηθψλ δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ 

απφ ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο,  

7. ηε ζεκαληηθή εμνηθνλφκεζε δεκφζησλ πφξσλ –χςνπο κεξηθψλ εθαηνληάδσλ 

εθαηνκκπξίσλ επξχ εηεζίσο – κέζσ ηεο επίηεπμεο ησλ παξαπάλσ ζηφρσλ,  

8. ηελ έκκεζε δεκηνπξγία ηαηξηθνχ θαθέινπ αζθαιηζκέλνπ, κέζσ ησλ πιεξνθνξηψλ 

πνπ ζπγθεληξψλνληαη γηα θάζε δηαθξηηφ θπζηθφ πξφζσπν (θάηνρν ΑΜΚΑ). 

 

β) Δμέηαζε ηεο παξνρήο δπλαηφηεηαο ζηα αζθαιηζηηθά ηακεία λα δηαπξαγκαηεχνληαη 

ηηο ηηκέο ησλ θαξκάθσλ. Απηφ ζε κηα πξψηε θάζε κπνξεί λα γίλεη κε ηνλ ζπληνληζκφ 

ηεο αγνξάο θαξκάθσλ απφ ηα 4 κεγαιχηεξα αζθαιηζηηθά ηακεία (ΗΚΑ, ΟΓΑ, ΟΑΔΔ, 

ΟΠΑΓ).  

γ) Πξνψζεζε ηεο δηαλνκήο γελφζεκσλ θαξκάθσλ – σο γλσζηφλ ηα γελφζεκα θάξκαθα 

(generic medicines) πεξηέρνπλ ην ίδην ελεξγφ ζπζηαηηθφ κε ηελ επψλπκε κάξθα 

θαξκάθνπ. Γελφζεκα είλαη ηα θάξκαθα γηα ηα νπνία δελ ππάξρεη απνθιεηζηηθφηεηα ηεο 

πψιεζήο ηνπο («πξσηφηππν ζθεχαζκα»)- θαη ζπληαγνγξάθεζεο απφ ηνπο γηαηξνχο κε 

βάζε ηε δξαζηηθή νπζία θαη φρη ηελ νλνκαζία θαξκάθνπ. Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή, 

κεηαμχ άιισλ πξνηείλεηαη ε κείσζε ηεο ηηκήο ησλ γελφζεκσλ, ε νπνία ζήκεξα νξίδεηαη 

ζην 80% ηεο ηηκήο ησλ πξσηφηππσλ θαξκάθσλ. Απηφ ζα κπνξνχζε λα ζπκβάιιεη 

ζεηηθά ζηε κείσζε ησλ εηζαγσγψλ θαη ζηελ αλάπηπμε ηεο εγρψξηαο 

θαξκαθνβηνκεραλίαο. Σα γελφζεκα θάξκαθα (médicaments génériques) απνηεινχλ 

κηθξφ πνζνζηφ ηεο εγρψξηαο αγνξάο (ζηελ Οιιαλδία απνηεινχλ ην 26% ηεο αγνξάο). 

Αλάκεζα ζηα κέηξα πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ζπληειέζνπλ ζηελ πξνψζεζε ησλ 

γελφκεζσλ, πεξηιακβάλνληαη: πιεξνθφξεζε ησλ γηαηξψλ, δηθαίσκα ηνπ θαξκαθνπνηνχ 

λα αληηθαηαζηήζεη ην ζπληαγξαθφκελν θάξκαθν κ‟ έλα γελφζεκν, εθηφο απφ ηελ 



πεξίπησζε ξεηήο αληίξξεζεο ηνπ γηαηξνχ, αληηζηαζκηζηηθή ακνηβή ησλ θαξκαθνπνηψλ, 

ππνρξέσζε ησλ γηαηξψλ λα ζπληαγνγξαθνχλ έλα πνζνζηφ γελφζεκσλ. 

δ) Δπαλεμέηαζε ηεο απνδεκίσζεο θαη ηνπ πνζνζηνχ θέξδνπο ησλ θαξκαθεκπφξσλ θαη 

ησλ θαξκαθνπνηψλ. Σν κέηξν απηφ ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζηε κείσζε ησλ θηλήηξσλ 

πψιεζεο αθξηβψλ θαξκάθσλ.  

ε) Δπαλεμέηαζε ησλ πξνηχπσλ ζπζθεπαζίαο ησλ θαξκάθσλ. Απηφ ζα ζπλέβαιιε ζηελ 

απνθπγή ζπαηάιεο ζηελ θαηαλάισζε. 

ζη) Δπαλεμέηαζε ηεο εηζαγσγήο ζεηηθήο ή αξλεηηθήο ιίζηαο θαξκάθσλ πνπ λα ηζρχεη 

γηα φια ηα ηακεία, κε πεξηνξηζκφ ησλ δπλαηνηήησλ παξάθακςήο ηεο. Ζ ηαθηηθή ηνπ 

«αλαληηθαηάζηαηνπ» θαξκάθνπ πνπ ίζρπε δηεπθφιπλε ηελ παξάθακςε ηεο ιίζηαο απφ 

ηνπο γηαηξνχο. 

δ) Δθαξκνγή κέηξσλ πεξηνξηζκνχ ηεο εμάξηεζεο ησλ γηαηξψλ απφ ηηο θαξκαθεπηηθέο 

βηνκεραλίεο θαη ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ, πξνθεηκέλνπ λα πεξηνξηζηεί ε κε αλαγθαία 

ζπληαγνγξάθεζε αληηβηνηηθψλ. Απηφ πξνυπνζέηεη, κεηαμχ άιισλ, ηνλ έιεγρν ηνπ 

«ηαηξηθνχ εθπαηδεπηηθνχ ηνπξηζκνχ» θαη ηελ ππνθαηάζηαζή ηνπ απφ κηα δεκφζηα 

πνιηηηθή θηλήηξσλ πνπ λα ελδπλακψλεη ηηο δπλαηφηεηεο ζπλερνχο ελεκέξσζεο ηνπ 

ηαηξηθνχ ζψκαηνο κε ηηο ηξέρνπζεο επηζηεκνληθέο εμειίμεηο ηεο εηδηθφηεηάο ηνπο.  

ε) Πξνθεηκέλνπ λα εγθξηζεί ε θπθινθνξία ελφο θαξκάθνπ λα απαηηείηαη ε χπαξμε 

θαξκαθννηθνλνκηθήο κειέηεο θφζηνπο-νθέινπο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πξνζηηζέκελε 

θιηληθή αμία ηνπ λένπ θαξκάθνπ. Ζ αμία απηή κπνξεί λα ζπλδεζεί κε ηελ ηηκνιφγεζε 

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θαξκάθνπ. 

ζ) χληαμε γηα θάζε ζεξαπεπηηθή θαηεγνξία, κε ηε ζπλεξγαζία ηνπ ηαηξηθνχ ζπιιφγνπ, 

πξσηνθφιισλ ζπληαγνγξάθεζεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πηνζέηεζε ζεξαπεπηηθψλ 

πξσηνθφιισλ θαη θαηεπζπληήξησλ νδεγηψλ, έηζη ψζηε λα θαηαζηεί εθηθηή ε 

θαηεχζπλζε ηεο ζπληαγνγξαθίαο ζε θζελφηεξεο ζεξαπείεο γηα ζπγθεθξηκέλεο 

θαηεγνξίεο παζήζεσλ. Σν κέηξν απηφ κπνξεί λα ζπλδπαζηεί κε ηελ αθφινπζε πνιηηηθή: 

ε ζπλέρηζε ηεο αζθαιηζηηθήο απνδεκίσζεο ελφο θαξκάθνπ γηα θάζε ζπγθεθξηκέλν 

αζζελή λα ζρεηίδεηαη κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ θαξκάθνπ γηα ηνλ αζζελή απηφ.  

η) Ζ ζπκκεηνρή ησλ αζθαιηζκέλσλ ζην θφζηνο ησλ θαξκάθσλ θαζψο θαη ε απνδεκίσζε 

ησλ ζεξαπεηψλ ζα πξέπεη λα είλαη εληαία γηα φια ηα αζθαιηζηηθά ηακεία 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θάιπςεο λέσλ θηλδχλσλ. χκθσλα κε ζπγθξηηηθέο κειέηεο, ε 

ζπκκεηνρή ηνπ αζθαιηζκέλνπ κπνξεί λα πξνθαιεί κηα ζεκαληηθή κείσζε ησλ δαπαλψλ  

ηα) Μεραλνγξάθεζε ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ θαη ησλ θαξκαθείσλ ησλ λνζνθνκείσλ 

κε θνηλφ ζχζηεκα γηα δηαζηαχξσζε ζηνηρείσλ. 

ηβ) Δπαλεμέηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο ηηκνιφγεζεο ησλ θαξκάθσλ έηζη ψζηε λα 

απνθεπρζνχλ νη παξελέξγεηεο ηνπ πθηζηάκελνπ ηξφπνπ θαη ζηάζκηζε ησλ ηηκψλ ησλ 

θαξκάθσλ κε βάζε ην ΑΔΠ έηζη ψζηε λα αληαλαθιάηαη ε πξαγκαηηθή αγνξαζηηθή 

δχλακε ησλ πνιηηψλ. 

ηγ) Δθαξκνγή λνζνθνκεηαθήο ζπζθεπαζίαο πνπ εμαζθαιίδεη εκεξήζηα δνζνινγία αλά 

αζζελή θαη αηνκηθή ρνξήγεζε. 

 



8. ΔΚΛΟΓΙΚΔΤΗ ΑΠΟΝΟΜΗ ΑΝΑΠΗΡΙΚΩΝ ΤΝΣΑΞΔΩΝ 

ηε ρψξα καο ην πνζνζηφ ησλ ζπληάμεσλ αλαπεξίαο είλαη απφ ηα πςειφηεξα αλάκεζα 

ζηηο άιιεο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Πξέπεη δε λα επηζεκάλνπκε φηη ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ην πνζνζηφ απηφ είλαη κεγαιχηεξν δεδνκέλνπ φηη, θάπνηεο πεξηπηψζεηο 

ζπληάμεσλ αλαπεξίαο, κε αμηνπνίεζε ηεο δηάηαμεο πνπ δίλεη δπλαηφηεηα πξνζκέηξεζεο 

ηνπ ρξφλνπ ζπληαμηνδφηεζεο ιφγσ αλαπεξίαο ζηνλ ρξφλν αζθάιηζεο (άξζξ. 5 παξ. 4 λ. 

2335/1995), έρνπλ κεηαηξαπεί θαη αλήθνπλ πιένλ ζηηο ζπληάμεηο γήξαηνο. Γελ ππάξρεη 

ακθηβνιία φκσο φηη ε αηηία θαη ε βάζε ηεο ζπληαμηνδφηεζεο βξίζθεηαη ζηελ αλαπεξία.  

Σν κέζν θαηαβαιιφκελν ζήκεξα (εθηηκήζεηο 2010) πνζφ ζχληαμεο αλαπεξίαο (αθνξά 

παιαηνχο θαη λένπο αζθαιηζκέλνπο) αλέξρεηαη ζε 517 επξψ. Αμίδεη λα επηζεκαλζεί φηη 

ην 1/3 ησλ ζπληαμηνχρσλ αλαπεξίαο ηνπ Η.Κ.Α. ζπληαμηνδνηείηαη κε ιηγφηεξεο απφ 

3.000 εκέξεο αζθάιηζεο, εηδηθά δε ζηηο γπλαίθεο ην πνζνζηφ απηφ αλέξρεηαη πεξίπνπ ζε 

42%. Αο ζεκεησζεί δε φηη ε κέζε ειηθία ζπληαμηνδφηεζεο ζηηο αλαπεξηθέο ζπληάμεηο 

είλαη πεξίπνπ θαηά δέθα ρξφληα κηθξφηεξε ηεο αληίζηνηρεο κέζεο ειηθίαο 

ζπληαμηνδφηεζεο ιφγσ γήξαηνο. 

Δμάιινπ, δελ έρνπκε πιήξε εηθφλα ησλ αλαπεξηψλ πνπ νθείινληαη ζε εξγαηηθά 

αηπρήκαηα θαη επαγγεικαηηθέο αζζέλεηεο, αθνχ ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο νη 

αζθαιηζκέλνη, γηα δηαθφξνπο ιφγνπο δελ αθνινπζνχλ ηηο πξνβιεπφκελεο δηαδηθαζίεο 

γηα ηελ αληίζηνηρε πηζηνπνίεζε – αλαγλψξηζε, εηδηθά αθνχ δελ έρνπλ ζπληαμηνδνηηθή 

σθέιεηα απφ απηή. 

Ζ κεγάιε ζπρλφηεηα ηεο αλαπεξίαο κπνξεί λα απνδνζεί θπξίσο ζηηο ακνηβαίεο 

επηδξάζεηο αλάκεζα ζηα θαζεζηψηα πξνζηαζίαο ησλ γεξαηεηψλ, ηεο αλαπεξίαο θαη ηεο 

αλεξγίαο. Λφγσ ηεο παξανηθνλνκίαο θαη ηεο ζπλαθφινπζεο εηζθνξνδηαθπγήο, πνιινί 

εξγαδφκελνη ηεξκαηίδνπλ ηνλ επαγγεικαηηθφ ηνπο βίν, ρσξίο λα έρνπλ ζπκπιεξψζεη ηνλ 

απαηηνχκελν ρξφλν αζθάιηζεο γηα ηε ζπληαμηνδφηεζε ιφγσ γήξαηνο. Όζν ζα 

επηδεηλψλεηαη ε θαηάζηαζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο (επηζθαιήο θαη αλαζθάιηζηε εξγαζία, 

ςπρνθζφξεο ζπλζήθεο εξγαζίαο), ηφζν ζα παξνπζηάδεηαη φιν θαη κεγαιχηεξε ζηξνθή 

ζηηο ζπληάμεηο αλαπεξίαο. Δμάιινπ, κηα ελδερφκελε αχμεζε ησλ νξίσλ ειηθίαο ζα 

νδεγνχζε θαη ζε αχμεζε ησλ ζπληάμεσλ αλαπεξίαο.  

Ζ έιιεηςε κεραληζκνχ ειάρηζηνπ εγγπεκέλνπ εηζνδήκαηνο, αλεμαξηήησο ππαγσγήο 

ζηελ θνηλσληθή αζθάιηζε, κεηαηξέπεη ηε ζπληαμηνδφηεζε ιφγσ αλαπεξίαο ζε κέηξν 

θνηλσληθήο πξφλνηαο. Ζ κε εμαζθάιηζε ελφο ηέηνηνπ ειάρηζηνπ εηζνδήκαηνο – πνπ ζα 

ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην θνηλσληθφ ζχλνιν θαη ζα ρνξεγείηαη αλάινγα κε ηα εηζνδήκαηα 

ηνπ θαζελφο -, θαζηζηά ηε ζπληαμηνδφηεζε ιφγσ αλαπεξίαο ηειεπηαίν θαηαθχγην γη‟ 

φπνηνλ δελ κπνξεί λα εξγαζηεί ιφγσ ειηθίαο θαη δελ ζπγθεληξψλεη ηηο πξνυπνζέζεηο 

ζπληαμηνδφηεζεο ιφγσ γήξαηνο. 

Σν ηζρχνλ θαζεζηψο αζθάιηζεο αλαπεξίαο δελ κπνξεί λα παξακείλεη σο έρεη. Δίλαη έλα 

παζεηηθφ ζχζηεκα «παξαγσγήο» αλαπήξσλ νη νπνίνη ζε αξθεηέο ησλ πεξηπηψζεσλ 

πξνζπνηνχληαη ή ππεξηνλίδνπλ ηελ πάζεζή ηνπο. Ζ αλακφξθσζε ζα πξέπεη λα θηλεζεί 

ζε δχν ηνκείο: ηνλ έιεγρν (γηα ηελ απνθπγή ησλ θαηαρξήζεσλ) θαη ηελ αλαπξνζαξκνγή 

/ απνθαηάζηαζε (rehabilitation), δειαδή ηε δηαδηθαζία πνπ ζηνρεχεη λα βνεζήζεη θάζε 

άηνκν κε αλαηνκν-θπζηνινγηθή βιάβε λα θζάζεη, απφ ςπρηθή, θπζηθή θαη θνηλσληθή 

άπνςε, ζην θαιχηεξν δπλαηφ επίπεδν. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο, δελ ζα 

πξέπεη λα δνζεί πξνηεξαηφηεηα ζηελ απζηεξνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο. Αληίζεηα, έλαο 

δπλακηθφο ηξφπνο πξνηάζζεη ηελ επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε θαη ηελ πξφιεςε.  

 

 



Δηδηθφηεξα: 

α) Σν ελδηαθέξνλ ζα πξέπεη λα επηθεληξσζεί θπξίσο ζηνλ ηξφπν ηεο παξέκβαζεο ησλ 

Τγεηνλνκηθψλ Δπηηξνπψλ. Θεσξνχκε φηη νη κεγάιεο δηαθνξνπνηήζεηο ησλ πνζνζηψλ 

αλαπεξηθψλ ζπληάμεσλ ζε θάπνηνπο λφκνπο (2009) (Πεξηθεξεηαθφ Η.Κ.Α. Αζελψλ 

πνζνζηφ 8,58%, Πεξηθεξεηαθφ Η.Κ.Α. Λακίαο 18%, Πεξηθεξεηαθφ Η.Κ.Α. Καξδίηζαο 

19,34%, Πεξηθεξεηαθφ Η.Κ.Α. Κνκνηελήο 25,58% θ.ι.π.) πνπ δελ δηθαηνινγνχληαη απφ 

ην είδνο ησλ ζ‟ απηνχο αζθνπκέλσλ νηθνλνκηθψλ ή βηνκεραληθψλ θαη ινηπψλ 

δξαζηεξηνηήησλ απνδεηθλχνπλ φηη ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ην ζχζηεκα θαζνξηζκνχ θαη 

ιεηηνπξγίαο ησλ Τγεηνλνκηθψλ Δπηηξνπψλ δελ αληαπνθξίλεηαη ζηνπο ζηφρνπο ηνπ 

ζπζηήκαηνο. 

Οη Τγεηνλνκηθέο Δπηηξνπέο απνδείρζεθαλ επάισηεο ζηηο δηάθνξεο πηέζεηο, κε 

απνηέιεζκα λα ρνξεγνχλ ζπληάμεηο ζε αζθαιηζκέλνπο πνπ δελ αληηκεηψπηδαλ 

πξφβιεκα αλαπεξίαο. Υάξηο ζην ειαζηηθφ πιαίζην ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ Τγεηνλνκηθψλ 

Δπηηξνπψλ επδνθίκεζε ε πνιηηηθή ζπλαιιαγή πνπ ππνλφκεπζε ην ζχζηεκα απνλνκήο 

ησλ ζπληάμεσλ αλαπεξίαο. Οη πειαηεηαθέο θαη πξνζσπηθέο ζρέζεηο κεηέηξεςαλ ηηο 

ζπληάμεηο αλαπεξίαο ζε πνιηηηθφ θαη πξνζσπηθφ αληάιιαγκα. Άιισζηε, είλαη θνηλφ 

κπζηηθφ φηη πνιινί ζπληαμηνχρνη ιφγσ αλαπεξίαο, εμαθνινπζνχλ λα απαζρνινχληαη 

αλαζθάιηζηνη. 

Ζ φιε αλακφξθσζε ηνπ κεραληζκνχ δηαπίζησζεο ηεο θπζηθήο ή ηαηξηθήο αλαπεξίαο ζα 

πξέπεη λα πεξηζηξέθεηαη θπξίσο γχξσ απφ ηελ εμαζθάιηζε ηνπ αδηάβιεηνπ θαη ηνπ 

επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλνπ ησλ απνθάζεσλ. Κιεηδί γηα ηελ νξζή απνλνκή ησλ 

αλαπεξηθψλ ζπληάμεσλ απνηειεί ε ιεηηνπξγία ησλ Τγεηνλνκηθψλ Δπηηξνπψλ. Οη 

γηαηξνί ραξαθηεξίδνληαη εχζηνρα σο νη „gatekeepers‟ ηνπ ζπζηήκαηνο. Ζ δηνηθεηηθή 

δηαδηθαζία απνηειεί ηνλ πην θξίζηκν παξάγνληα επηηπρίαο ελφο νξηζκνχ ηεο αλαπεξίαο.  

Αλ ζπκθσλήζεη θαλείο καδί καο φηη ην νξζφηεξν ζχζηεκα εθηίκεζεο ηεο αλαπεξίαο, ην 

πεξηζζφηεξν ζπκβαηφ κε ηελ ίδηα ηε ινγηθή ηνπ ζεζκνχ ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, 

είλαη εθείλν ηεο βηνπνξηζηηθήο ή ππνθεηκεληθήο αλαπεξίαο, ηφηε δελ κπνξεί λα κελ 

εζηηάζεη ηελ πξνζνρή ηνπ ζηελ ίδηα ηε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία πινπνηείηαη. Γεληθά, δελ 

κπνξνχκε λα απνξξίςνπκε λα αιινηψζνπκε ηε βηνπνξηζηηθή αλαπεξία, επεηδή 

εθαξκφδεηαη αλεπηηπρψο. Καηά ζπλέπεηα, ε θαιχηεξε αληίθξνπζε ησλ αληηξξεζηψλ ηνπ 

ελ ιφγσ ζπζηήκαηνο βξίζθεηαη θπξίσο ζηελ πξνζπάζεηα αλακφξθσζεο ηεο φιεο 

δηαδηθαζίαο εθηίκεζεο ηεο βηνπνξηζηηθήο αλαπεξίαο.  

Πξέπεη λα ιεθζνχλ κέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε κηαο αληηθεηκεληθήο θαη ζχκθσλεο κε ηα 

επηζηεκνληθά δεδνκέλα θξίζεο. Έηζη, πξνηείλεηαη ε θαζηέξσζε εληαίαο 

«ελζσκαησκέλεο» δηαδηθαζίαο πνπ ζα δηαζθαιίδεη ηελ ελεξγή ζπλεξγαζία γηαηξψλ θαη 

εκπεηξνγλσκφλσλ (εληαηνπνίεζε ηαηξηθήο θαη αζθαιηζηηθήο θξίζεο) – ζηελ Οιιαλδία, ε 

εθηίκεζε ηεο αλαπεξίαο απνηειεί κηα ζπιινγηθή δηαδηθαζία, φπνπ είλαη δπλαηέο νη 

αιιειεπηδξάζεηο αλάκεζα ζε γηαηξνχο θαη εκπεηξνγλψκνλεο εξγαζίαο.  

Δηδηθφηεξα πνιιέο γλσκαηεχζεηο δελ είλαη λφκηκα αηηηνινγεκέλεο, δηφηη δελ παξαζέηνπλ 

φια ηα ζηνηρεία πνπ ιήθζεθαλ ππφςε γηα ηελ εδξαίσζε ηεο ηαηξηθήο θξίζεο ζε 

ζπληάμηκν πνζνζηφ αλαπεξίαο. Οη θξίζεηο ζα πξέπεη λα είλαη επαξθψο αηηηνινγεκέλεο 

(φρη ιαθσληθέο, φπσο ζπκβαίλεη ζήκεξα). Ο ελδηαθεξφκελνο ζα πξέπεη λα κπνξεί λα 

ζπκκεηέρεη ζηε δηαδηθαζία κε ηερληθφ ζχκβνπιν (γηαηξφ ηεο επηινγήο ηνπ) κε δαπάλεο 

ηνπ ΗΚΑ (παιαηφηεξα ην πξνέβιεπε ην άξζξν 52 λ. 6298/34).  

Ο κεγάινο αξηζκφο ησλ γηαηξψλ (πεξίπνπ 200) – νη πεξηζζφηεξνη ζηεξνχληαη 

ηερληθναζθαιηζηηθήο θαηάξηηζεο γηα ηελ αλαπεξία- πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δεκφζηα 

θιήξσζε, δελ αληαπνθξίλεηαη ζηελ θάιπςε πξαγκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ αλαπεξίαο θαη 



είλαη απνηέιεζκα ιχζεσλ επθνιίαο θαη πηέζεσλ. 

Θεσξνχκε φηη, δεδνκέλεο ηεο ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο πνπ έρεη ε θξίζε ησλ Τγεηνλνκηθψλ 

Δπηηξνπψλ γηα ηελ απνλνκή παξνρήο, είλαη απαξαίηεηε ε έθδνζε λένπ ζχγρξνλνπ 

Καλνληζκνχ Δθηίκεζεο Βαζκνχ Αλαπεξίαο, ε ρξήζε ηνπ νπνίνπ ζα είλαη ππνρξεσηηθή 

γηα φιεο ηηο Τγεηνλνκηθέο Δπηηξνπέο φισλ ησλ Φνξέσλ. Μάιηζηα ζηνηρείν ηεο 

αηηηνιφγεζεο ηεο γλσκάηεπζεο ζα πξέπεη λα είλαη θαη ε ξεηή κλεία ηεο ζρεηηθήο 

παξαγξάθνπ ηνπ Καλνληζκνχ ζηελ νπνία ζα εξείδεηαη ν αλά πεξίπησζε πνζνζηηαίνο 

πξνζδηνξηζκφο ηεο αλαπεξίαο. 

Ο πεξηνξηζκφο ησλ άρξεζησλ πγεηνλνκηθψλ εμεηάζεσλ είηε κε ηελ κνληκνπνίεζε ιφγσ 

παξφδνπ ρξφλνπ είηε ιφγσ ηεο χπαξμεο εηδηθήο πάζεζεο, είλαη απαξαίηεηνο θαη θαιψο 

ζεζκνζεηείηαη θαη ελδερνκέλσο πξέπεη λα επεθηαζεί θαη γηα άιιεο παζήζεηο φπνπ θαηά 

εηδηθή επηζηεκνληθή άπνςε δηθαηνινγείηαη ή απαηηείηαη. 

Σέινο, πξνηείλνπκε ζηελ πεξίπησζε ζχζηαζεο Δληαίνπ Δζληθνχ Φνξέα Δθηίκεζεο 

Αλαπεξίαο, ην ΗΚΑ-ΔΣΑΜ λα απνηειέζεη ηε βάζε ηνπ γηα ιεηηνπξγηθνχο θαη 

απνηειεζκαηηθνχο ιφγνπο. 

 

β) Πξνσζείηαη ε επάξθεηα ησλ δπλαηνηήησλ επαλέληαμεο ησλ αλαπήξσλ ζηελ 

παξαγσγηθή δηαδηθαζία. Έηζη, θξίλεηαη αλαγθαία ε δεκηνπξγία θαηάιιειεο ππνδνκήο 

γηα ηελ πξφιεςε ηεο αλαπεξίαο θαη ηελ επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε ησλ αλαπήξσλ. 

Κάησ απφ ηελ ίδηα νπηηθή, ζεσξείηαη ζθφπηκν λα απνθαίλεηαη ε πγεηνλνκηθή επηηξνπή, 

ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ αζθαιηζκέλν θαη ηνλ ΟΑΔΓ, γηα ηε δπλαηφηεηα επαλέληαμεο ηνπ 

αζθαιηζκέλνπ αλαπήξνπ κ‟ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε ή κεηεθπαίδεπζε ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο. Δίλαη πξνηηκφηεξε πνιιέο θνξέο, ε απαζρφιεζε ησλ αλαπήξσλ κ‟ επηδφηεζε 

ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο απφ ηε ζπληαμηνδφηεζή ηνπο.  

Απφ άιινπο έρεη ππνζηεξηρζεί φηη είλαη ζθφπηκν, κεηά ηελ έθδνζε ηεο ηαηξηθήο 

γλσκάηεπζεο θαη πξηλ απφ ηελ έθδνζε ηεο ζπληαμηνδνηηθήο απφθαζεο, λα 

παξαπέκπεηαη ν αζθαιηζκέλνο ζηνλ ΟΑΔΓ, γηα λα επηρεηξείηαη ε ηνπνζέηεζή ηνπ ζε 

κηα θαηάιιειε ζέζε εξγαζίαο θαη κφλν φηαλ απηφ απνδεηθλχεηαη αδχλαην λα 

ζπληαμηνδνηείηαη ιφγσ αλαπεξίαο. Σέινο, ζηελ ελζσκάησζε ζηελ επαγγεικαηηθή δσή 

απνβιέπνπλ νη πξνηάζεηο γηα ηελ παξνρή θηλήηξσλ απαζρφιεζεο ζηνπο αλάπεξνπο. 

Ζ ππεξνρή ηεο απνθαηάζηαζεο έλαληη ηεο επηδφηεζεο εθθξάδεηαη δηεζλψο κε ηελ αξρή 

πνπ ζέιεη ηελ αλαπξνζαξκνγή πξηλ απφ ηε ζχληαμε. Ζ νξγάλσζε ηεο απνθαηάζηαζεο 

ηνπνζεηείηαη εθηφο θνηλσληθήο αζθάιηζεο. Δθείλν πνπ έρεη λα θάλεη ε θνηλσληθή 

αζθάιηζε, είλαη λα ηελ ελζαξξχλεη (αλαιακβάλνληαο ηηο δαπάλεο ηεο, θαηαβάιινληαο 

έλα πνζνζηφ ηεο ζχληαμεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο) θαη πνιχ πεξηζζφηεξν λα κελ ηελ 

απνζαξξχλεη. Μφλν εθφζνλ δελ είλαη εθηθηή ε απνθαηάζηαζε, πξέπεη λα επεκβαίλεη ε 

θνηλσληθή αζθάιηζε πνπ απνηειεί έλα παζεηηθφ ζχζηεκα ρξεκαηηθήο (θνηλσληθήο) 

απνδεκίσζεο. ηελ Απζηξία, θάζε ζπληαμηνδνηηθή αίηεζε εμεηάδεηαη απηνκάησο σο 

αίηεζε γηα ρνξήγεζε κέηξσλ αλαπξνζαξκνγήο. 

 

γ) Ζ αλάπηπμε ηεο πξνιεπηηθήο δξάζεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ΗΚΑ (κε ηελ αμηνπνίεζε 

ηνπ ππάξρνληνο ζθειεηνχ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηνπ άξζξνπ 42 α.λ. 1846/51), κε ηε 

ζπλδξνκή ησλ ινηπψλ νξγάλσλ πνπ ελεξγνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ηεο πγηεηλήο θαη 

αζθάιεηαο ηεο εξγαζίαο ζα νδεγήζεη ζηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο θαη 

πεξαηηέξσ ζηε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ θαη επαγγεικαηηθψλ 

αζζελεηψλ. Με ηε ζεηξά ηεο, ε κείσζε απηή ζα αληαλαθιαζηεί ζηνλ αξηζκφ ησλ 

ζπληαμηνχρσλ αλαπεξίαο. 



Σν άξζξν 42 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηνπ Η.Κ.Α. (Α.Ν. 1846/1951) αλαθέξεηαη ζηελ ιήςε 

κέηξσλ γηα πξφιεςε αζζελεηψλ θ.ι.π. θαη πξνβιέπεη ηελ έθδνζε Καλνληζκνχ ν νπνίνο 

νπδέπνηε εθδφζεθε. ηελ αλάπηπμε πξνιεπηηθήο δξάζεο γεληθά αλαθέξεηαη θαη ην 

άξζξν 1 ηνπ Καλνληζκνχ Αζζελείαο Η.Κ.Α. (ΑΤΔ 25078/1938). Μέηξα επίζεο 

πξνιεπηηθήο δξάζεο πξνβιέπνληαη θαη απφ ην άξζξν 33 παξ. 1-3 λ. 2676/1999 

(εκβνιηαζκνχ, γπλαηθνινγηθέο εμεηάζεηο, εμεηάζεηο πξφιεςεο θαξθίλνπ θ.ι.π.). Δλ 

πάζε πεξηπηψζεη παξ΄ φηη ππάξρνπλ ακθηζβεηήζεηο αλ ε πιήξεο θάιπςε πξνιεπηηθψλ 

δξάζεσλ εληάζζεηαη ή πξέπεη λα εληάζζεηαη ζηνπο θαιππηφκελνπο απφ ηνπο 

αζθαιηζηηθνχο θνξείο θηλδχλνπο, ζεσξνχκε φηη κηα πην ζπζηεκαηηθή αλάπηπμε 

πξνιεπηηθψλ δξάζεσλ καθξνπξφζεζκα, σθέιεηα ζα πξνζθέξεη θαη ζηνπο 

αζθαιηζκέλνπο θαη ζην ζχζηεκα. 

 

δ) Δίλαη αλάγθε λα αλακνξθσζεί, σο πξνιεπηηθφ κέηξν κε ηε κνξθή θηλήηξνπ γηα ηελ 

απνθπγή αηπρεκάησλ (θαη ζπλεπψο ησλ πεξηπηψζεσλ αλαπεξίαο), ε εηζθνξά 

επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ. Δπηβάιιεηαη ε επέθηαζε ηεο εηζθνξάο απηήο ζε φιεο ηηο 

επηρεηξήζεηο, θαζψο θαη θιηκάθσζε ηνπ χςνπο ηεο αλάινγα κε ηελ επηθηλδπλφηεηα ηεο 

επηρείξεζεο θαη κε ηε ζπκκφξθσζε κε ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ηεο 

εξγαζίαο. Οη επηρεηξήζεηο πνπ ζα ελεξγνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ηεο πξφιεςεο, ζα 

αληακείβνληαη κε θάπνηεο ειαθξχλζεηο.  

 

ε) Ζ δηαθνπή ηεο ζχληαμεο αλαπεξίαο ιφγσ αλάιεςεο εξγαζίαο (άξζξν 63 παξ. 2 λ. 

2676/99) δεκηνπξγεί έλα απζηεξφ πιαίζην πνπ δελ επλνεί ηελ επαλέληαμε ηνπ 

ζπληαμηνχρνπ αλαπεξίαο ζηελ αγνξά εξγαζίαο –πέξα απφ ην φηη δεκηνπξγεί «αηέξκνλεο 

ακθηζβεηήζεηο». Σν κέηξν απηφ εληάζζεηαη ζε κηα παζεηηθή αληηκεηψπηζε ηεο 

αλαπεξίαο, αθνχ δηαησλίδεη κηα θαηάζηαζε «ακεηβφκελεο αδξάλεηαο». Ο ζπληαμηνχρνο 

αλαπεξίαο (ΗΚΑ-ΔΣΑΜ) πνπ αλαιακβάλεη λα πξνζαλαηνιηζηεί πξνο έλα λέν επάγγεικα 

βξίζθεηαη αληηκέησπνο κε ην ελδερφκελν ηεο δηαθνπήο ηεο ζχληαμήο ηνπ. Απηφ 

ζπκβαίλεη απφ ηελ πξψηε κέξα ηεο επαλάιεςεο ηεο εξγαζίαο, ρσξίο λα πξνβιέπεηαη 

θάπνην ζηάδην πξνζαξκνγήο θαη «παγίσζεο» ζηε λέα εξγαζία. Ο 

επαλαπξνζαλαηνιηζκφο ηεο δσήο ηνπ αλαπήξνπ πξνο κηα ελεξγεηηθή θαηεχζπλζε είλαη 

δσηηθήο ζεκαζίαο θαη ζα πξέπεη λα ελζαξξπλζεί απφ ηελ έλλνκε ηάμε κε θάζε ηξφπν, 

αθφκε θαη κε κηα πεξηνξηζκέλε (ρξνληθά θαη ρξεκαηηθά) ζψξεπζε ζχληαμεο θαη 

εηζνδήκαηνο απφ εξγαζία. 

Πξέπεη λα επηζεκάλνπκε, φηη φπσο πξνθχπηεη απφ ηνπο πξνπαξαηηζέκελνπο πίλαθεο, ζε 

πεξίπησζε ζπληαμηνδφηεζεο κε πνζνζηφ αλαπεξίαο 50% ηα απνλεκφκελα πνζά 

ζπληάμεσλ είλαη ηδηαίηεξα ρακειά θαη βέβαηα θαλείο δελ κπνξεί λα ηζρπξηζζεί φηη 

απνθαζηζηνχλ αλαπιήξσζε απνιεζζέληνο εηζνδήκαηνο ιφγσ ηεο επαιήζεπζεο ηνπ 

αζθαιηζηηθνχ θηλδχλνπ ηεο αλαπεξίαο. Δίλαη σο εθ ηνχηνπ ηδηαίηεξα πηζαλφ ζε πνιιέο 

απφ ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, πνπ δελ δηαπηζηψλεηαη κεγάιε βαξχηεηα αλαπεξίαο, λα 

ππάξρεη παξνρή αδήισηεο εξγαζίαο. Δλδερνκέλσο λα ήηαλ σο εθ ησλ αλσηέξσ ζθφπηκε 

ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο ε «λνκηκνπνίεζε» ηεο παξνρήο ηεο εξγαζίαο, ε νπνία πιελ ηεο 

θνηλσληθναζθαιηζηηθήο ηεο ζπλέπεηαο ζα είρε θαη κηα δηάζηαζε επαλέληαμεο ζηελ 

αγνξά εξγαζίαο. 

 

ζη) ε ζρέζε βεβαίσο κε ηηο επαγγεικαηηθέο αζζέλεηεο πξέπεη λα επηζεκάλνπκε ηελ 

άκεζε αλάγθε ελζσκάησζεο ηνπ επξσπατθνχ θαηαιφγνπ επαγγεικαηηθψλ αζζελεηψλ 

ζηελ εζληθή καο λνκνζεζία, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ χζηαζε ηεο Δπξσπατθήο 



Δπηηξνπήο 2003/670/ΔΚ θαη ηελ 194ε Γηεζλή χζηαζε Δξγαζίαο ηνπ ΓΓΔ «Καηάινγνο 

Δπαγγεικαηηθψλ Αζζελεηψλ» 2002. Ο αλαρξνληζηηθφο θαη ηδηαίηεξα πεξηνξηζκέλνο 

θαηάινγνο επαγγεικαηηθψλ αζζελεηψλ πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην άξζξν 40 ηνπ 

Καλνληζκνχ Αζθάιηζεο επ‟ νπδελί δελ θαιχπηεη ηηο ζχγρξνλεο θαη ηηο λέεο 

εκθαληδφκελεο επαγγεικαηηθέο αζζέλεηεο αιιά θαη ηηο ζπλζήθεο πνπ απηέο 

εθδειψλνληαη Αλακθίβνια δε δελ δεκηνπξγεί θίλεηξν αλαγγειίαο γη‟ απηφ θαη ζηελ 

ρψξα καο νη πεξηπηψζεηο ρνξήγεζεο ζχληαμεο αλαπεξίαο πνπ νθείινληαη ζε 

επαγγεικαηηθέο αζζέλεηεο είλαη αλεζπρεηηθά πεξηνξηζκέλεο. 

 

δ) Δπεηδή απαηηείηαη ε ελαξκφληζε ηεο Ννκνζεζίαο καο πνπ δηέπεη ην εξγαηηθφ αηχρεκα 

κε ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 36 παξ. 2 ηνπ Δπξσπατθνχ Κψδηθα Κνηλσληθήο 

Αζθάιεηαο, ζηνλ νπνίν πξνβιέπεηαη παξνρή απφ εξγαηηθφ αηχρεκα εθάπαμ ή 

πεξηνδηθή, γηα π.α. θάησ ηνπ 50%, ζπκθσλνχκε λα γίλεη ε ξχζκηζε.  

 

ε) Ζ θάιπςε ηεο πξνυπάξρνπζαο αλαπεξίαο δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθή. Ζ 

πξαγκαηηθφηεηα πνιιέο θνξέο νδεγεί ζε αδηθίεο ηδίσο ζε πεξηπηψζεηο έληαμεο ζην 

αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα κε πςειφ πνζνζηφ αλαπεξίαο, νπφηε βεβαίσο ε κεηά ηελ 

ππαγσγή αλαπεξία είλαη πνιχ δχζθνιν λα θζάζεη ην κηζφ ηεο ζπλνιηθήο. Ζ 

αληηκεηψπηζε απηή, εθδειψλεη κηα θνηλσληθά απαξάδεθηε ζηάζε ηεο πνιηηείαο ζηα 

άηνκα πνπ μεθηλνχλ ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο ζηαδηνδξνκία κε πξφβιεκα πγείαο, αθνχ 

ιφγσ απηήο ηίζεληαη ζε ρεηξφηεξε κνίξα απφ ηνπο πγηείο αζθαιηζκέλνπο, φηαλ θαη ζηηο 

δχν θαηεγνξίεο ππάξμεη εκθάληζε ή επηδείλσζε αζζέλεηαο. 

 

ζ) Ζ πξνζαχμεζε ιφγσ απνιχηνπ αλαπεξίαο εζθαικέλα έρεη πεξηνξηζζεί ζηηο 

πεξηπηψζεηο αλαπεξίαο θαη ζαλάηνπ – θαζψο θαη ηπθιψλ ζπληαμηνχρσλ ιφγσ γήξαηνο- 

θαη ζα πξέπεη λα επεθηαζεί θαη ζηηο πεξηπηψζεηο γήξαηνο, αθνχ ην θξηηήξην ζε θάζε 

πεξίπησζε είλαη ε απνδεδεηγκέλε αλάγθε παξνρήο βνεζείαο απφ άιιν πξφζσπν ην 

νπνίν ζα πξνζθέξεη ζπκπαξάζηαζε, πεξηπνίεζε θαη βεβαίσο επίβιεςε. Σν θξηηήξην δε 

απηφ δελ ζρεηίδεηαη κε ηελ αηηία ηεο ζπληαμηνδφηεζεο. 

 



9. ΜΙΑ ΝΔΑ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ ΣΟΤ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ. 

Η ΑΠΟΑΦΗΝΙΗ ΣΩΝ ΡΟΛΩΝ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 

Σν ζπληαμηνδνηηθφ ζχζηεκα δελ ηθαλνπνηεί, ζε κεγάιν βαζκφ, ηνπο ζηφρνπο ηνπ. Σν 

θνηλσληθφ θνκκάηη ηεο ζχληαμεο ρνξεγείηαη απιφρεξα ζε ζπληαμηνχρνπο πνπ πηζαλφλ 

λα κελ ην έρνπλ αλάγθε –θαη γη‟ απηφ ην ιφγν άιισζηε παξακέλεη θαζεισκέλν ζε 

ρακειά επίπεδα-, ελψ ε αλαινγηθφηεηα ησλ παξνρψλ πξνο ηηο εηζθνξέο παξακειείηαη. 

Ο κεηαζρεκαηηζκφο ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ καο ζπζηήκαηνο ζα ζηεξηρζεί ζηελ 

απνζαθήληζε ησλ ξφισλ πνπ δηαδξακαηίδνπλ ζε απηφ ην θξάηνο, νη θνηλσληθνί εηαίξνη 

(εξγνδφηεο θαη εξγαδφκελνη) θαη ην άηνκν. Δηδηθφηεξα, ε απνζαθήληζε ησλ ξφισλ ζα 

επηηεπρζεί κε ην ρσξηζκφ ηεο ινγηθήο αζθάιηζεο απφ ηνπο κεραληζκνχο ηεο 

αιιειεγγχεο. Θα πξέπεη λα είλαη νξαηφ «ηη» εηζθέξεη ν θαζέλαο θαη «ηη» λνκηκνπνηείηαη 

λα πξνζδνθά απφ ηελ θνηλσλία. Οξζνινγηθνπνηψληαο ηα αληίζηνηρα πεδία επζχλεο ησλ 

εκπιεθνκέλσλ κεξψλ αθελφο ζα επέιζεη νηθνλνκία πφξσλ αθεηέξνπ ζα απνθαηαζηαζεί 

ε αληαπνδνηηθή θαη ε δηαλεκεηηθή δηθαηνζχλε. Όηαλ ε αιιειεγγχε απνθηά μεθάζαξν 

πεδίν γίλεηαη ιηγφηεξν δαπαλεξή. ήκεξα, ε ζχγρπζε κεηαμχ αζθάιηζεο θαη 

αιιειεγγχεο ζην ζχζηεκά καο νδεγεί ζ‟ έλα αδηαθαλέο ζχλνιν πνπ ζην βάζνο δελ 

ηθαλνπνηεί θαλέλα απφ ηα δχν. 

ηελ θνηλσληθή αζθάιηζε, ε αζθάιηζε –ε ζπλάξηεζε ηεο παξνρήο απφ ηελ πξνζπάζεηα 

ζπκβνιήο- θαη ε αιιειεγγχε, ε ζπκβνιή ηεο θνηλσλίαο ζε εζληθφ επίπεδν, ζπλδένληαη 

ζηελά κεηαμχ ηνπο εμ νπ θαη νη δπζθνιίεο δηαρσξηζκνχ ηνπο. Γελ πξφθεηηαη ηφζν λα 

αληηπαξαζέζνπκε ηελ αζθάιηζε θαη ηελ αιιειεγγχε ζαλ δχν μέλεο κεηαμχ ηνπο 

ζθαίξεο φζν λα ζπιιάβνπκε ηε γεληθή θαη πνιχκνξθε δηαδηθαζία πνπ νδεγεί ζηε 

ζπλνιηθή κεηαξξχζκηζε ηνπ ηξφπνπ άζθεζεο ηεο θνηλσληθήο αιιειεγγχεο. 

Γελ ζα δηαξξήμνπκε ηηο ζρέζεηο αιιεινδηείζδπζεο αλάκεζα ζηα δχν απηά ζπζηαηηθά, 

αιιά λα κεηαηξέςνπκε ηε κεηαμχ ηνπο ζρέζε απφ εζσηεξηθή ζε εμσηεξηθή θαη 

επαλάγλσζηε. Βαζηθή ή θαζνιηθή ή εζληθή ζχληαμε θαη αλαινγηθή («αληαπνδνηηθή») 

ζχληαμε βξίζθνληαη ζε κηα δηαξθή ζρέζε αιιειεμάξηεζεο, ζπγθνηλσλνχλησλ δνρείσλ, 

κελ κπνξψληαο λα λνεζεί ε κία μέρσξα απφ ηελ άιιε.  

Πνηα αθξηβψο ζα είλαη ε δνζνινγία αλάκεζα ζην «αληαπνδνηηθφ» θαη ην «κε 

αληαπνδνηηθφ» ηκήκα είλαη ζέκα πνιηηηθφ θη φρη ηερληθφ (επηζηεκνληθφ). Ό,ηη 

απνθαζίδεηαη δεκνθξαηηθά είλαη θαη νξζφ γηαηί αληιεί ηε λνκηκνπνηεηηθή ηνπ βάζε απφ 

ηελ ίδηα ηελ θνηλσλία. Γελ ππάξρεη θαλέλαο θαλφλαο πνπ λα επηβάιιεη έλα νξηζκέλν 

επίπεδν αιιειεγγχεο. Μφλν ειάρηζηα φξηα πξνο ηα θάησ δηαγξάθνληαη θαλνληζηηθά 

(ειάρηζηα αμηνπξεπή φξηα). Κάζε θνηλσλία απνθαζίδεη, κε βάζε ηηο επηθξαηνχζεο αμίεο 

ηεο, πφζν αιιειέγγπα θαη πφζν αηνκηθηζηηθή ζα πνξεπηεί ζην κέιινλ. 

Σν ελδηαθέξνλ γηα ην ρσξηζκφ ηνπ «αληαπνδνηηθνχ» ηκήκαηνο απφ ην «κε 

αληαπνδνηηθφ» ηκήκα ηεο ζχληαμεο δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζην ρσξηζκφ ηεο 

ρξεκαηνδφηεζήο ηνπο. Ο απνρσξηζκφο ηνπ θνηλσληθνχ ηκήκαηνο απφ ην αλαινγηθφ 

εκθαλίδεη πιενλεθηήκαηα πνπ κπνξνχλ λα απνβνχλ επεξγεηηθά ζηελ απνθαηάζηαζε ηεο 

αλαινγηζηηθήο ηζνξξνπίαο ηνπ ζπζηήκαηνο.  

Δηδηθφηεξα, αλάκεζα ζηα πιενλεθηήκαηα ηνπ ελ ιφγσ δηαρσξηζκνχ ζα κπνξνχζακε λα 

ζπκπεξηιάβνπκε ηα εμήο:  

α) Μηα απνζαθήληζε ξφισλ θαη επζπλψλ. Ο πξνηεηλφκελνο δηαρσξηζκφο ζα θάλεη πην 

ζαθέο ην πεδίν ηεο αιιειεγγχεο θαη θαη‟ επέθηαζε πην απνηειεζκαηηθφ θαη ιηγφηεξν 

δαπαλεξφ. Γηαξξεγλχνληαο ην «πέπιν ηεο άγλνηαο», ην θνηλσληθφ ηκήκα ηεο ζχληαμεο 

ζα θαηεπζχλεηαη ζε φζνπο ην έρνπλ αλάγθε (θαηφπηλ ειέγρνπ πφξσλ). Έηζη, ζα 

ηθαλνπνηείηαη ην αίηεκα «ζηνλ θαζέλα αλάινγα κε ηηο αλάγθεο» (δηαλεκεηηθή 



δηθαηνζχλε). Αληίζεηα, ην αλαινγηθφ κέξνο ηεο ζχληαμεο ζα αληακείβεη φζνπο έρνπλ 

ζπκβάιιεη ζηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ζα αληαπνθξίλεηαη ζηελ 

εηζθνξνδνηηθή ηνπο πξνζπάζεηα. Δμάιινπ, ε απνκφλσζε ηνπ αλαινγηθνχ δελ ζα 

ζεκάλεη ππνβάζκηζε ηνπ θνηλσληθνχ ηκήκαηνο (ηεο αιιειεγγχεο).  

β) Μηα πξνζαξκνγή ησλ πεγψλ ρξεκαηνδφηεζεο ζηε δηηηή ιεηηνπξγία ηεο ζχληαμεο. 

Με ην δηαρσξηζκφ πξνρσξάκε ζε κηα πξνζαξκνγή ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ζηε δηηηή θχζε 

ηεο ζχληαμεο (αληαπφδνζε αιιά θαη εγγχεζε ελφο βαζηθνχ επηπέδνπ δηαβίσζεο). Απφ 

ηε ζηηγκή πνπ ε ζχληαμε αλαιακβάλεη λα εγγπεζεί -ζπγρξφλσο κε ηελ αλαπιήξσζε ηνπ 

ρακέλνπ εηζνδήκαηνο (αζθαιηζηηθή ιεηηνπξγία)- θη έλα ειάρηζην (αμηνπξεπέο θαη 

βαζηθφ) επίπεδν δηαβίσζεο, ρσξίο άκεζε ζχλδεζε κε ηηο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο, είλαη 

αλάγθε λα πξνζηξέμεη, γηα ηε ρξεκαηνδφηεζή ηεο, ζηελ εζληθή αιιειεγγχε (άκεζε 

θνξνινγία). Με άιια ιφγηα, ε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ πξνλνηαθνχ ηκήκαηνο (ησλ 

θαησηάησλ νξίσλ) δελ κπνξεί λα αλαρζεί ζηε ινγηθή ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ. 

γ) Μηα κεγαιχηεξε δηαθάλεηα. Ο δηαρσξηζκφο ηνπ «αληαπνδνηηθνχ» απφ ην «κε 

αληαπνδνηηθφ» είλαη ηθαλφο λα πξνζδψζεη κηα κεγαιχηεξε δηαθάλεηα ζην 

ζπληαμηνδνηηθφ ζχζηεκα. Με ηνλ ηξφπν απηφ, νη αζθαιηζκέλνη γλσξίδνπλ θαιχηεξα 

«ηη» αλαινγεί ζηελ εηζθνξνδνηηθή ηνπο πξνζπάζεηα (αληαπνδνηηθφηεηα) θαη «πνην» 

είλαη ην ηκήκα θνηλσληθήο αιιειεγγχεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Οη δηαθξηηνί ξφινη δελ 

δεκηνπξγνχλ αβάζηκεο πξνζδνθίεο.  

δ) Έλαλ εμνξζνινγηζκφ ησλ «κε αληαπνδνηηθψλ» ηκεκάησλ. Με ην δηαρσξηζκφ ζα 

επέιζεη εμνξζνινγηζκφο ησλ «κε αληαπνδνηηθψλ» παξνρψλ πνπ πνιιέο θνξέο 

ζσξεχνληαη ή «δηάγνπλ βίνπο παξάιιεινπο». Όιεο νη θνηλσληθέο παξνρέο ζα πξέπεη λα 

ρνξεγνχληαη ζπληνληζκέλα ελφςεη ηεο εμππεξέηεζεο ελφο ζηφρνπ.  

ε) Μηα παξάθακςε ηεο ζπδήηεζεο πεξί νξίσλ ζπληαμηνδφηεζεο. Διαζηηθή ειηθία 

ζπληαμηνδφηεζεο. Ο δηαρσξηζκφο ησλ «πξνλνηαθψλ» απφ ηηο «αζθαιηζηηθέο» παξνρέο 

θαη ε ζπλαθφινπζε ελίζρπζε ηεο αλαινγηθφηεηαο ηεο ζχληαμεο απμάλεη ηα πεξηζψξηα 

ησλ αηνκηθψλ επηινγψλ. Απνκνλψλνληαο ην «αληαπνδνηηθφ» θνκκάηη ηεο ζχληαμεο, 

είλαη δπλαηφλ λα κεηαθεξζεί ζην ίδην ην άηνκν ην βάξνο (επζχλε) ησλ επηινγψλ, ησλ 

ζπκβηβαζκψλ αλάκεζα ζηελ εξγαζία θαη ηε ζχληαμε. Ο αζθαιηζκέλνο ζα κπνξεί λα 

απνθαζίζεη κφλνο ηνπ ηε ζηηγκή ηεο ζπληαμηνδφηεζήο ηνπ. Γειαδή, επέξρεηαη 

απνδέζκεπζε απφ έλα ηππνπνηεκέλν φξην κε «ηηκσξία» (πξηλ) θαη επηβξάβεπζε (κεηά).  

 

Διεχζεξε επηινγή ρξφλνπ εμφδνπ θαη ζηαδηαθή απνκάθξπλζε (κεηάβαζε) απφ ηνλ 

εξγαζηαθφ βίν είλαη ηα δχν λέα δηαθπβεχκαηα ησλ κεηαξξπζκηζηψλ ησλ 

ζπληαμηνδνηηθψλ ζπζηεκάησλ. Δπηβάιιεηαη λα εηζάγνπκε κηα κεγαιχηεξε 

ειαζηηθφηεηα ζην ζχζηεκα: ν θαζέλαο λα έρεη ηελ επρέξεηα λα επηιέμεη ν ίδηνο ηελ 

αθξηβή ζηηγκή ηεο απφζπξζήο ηνπ. Ζ ειεπζεξία απηή πξνζσπηθήο επηινγήο ηνπ ρξφλνπ 

ζπληαμηνδφηεζεο ζπλνδεχεηαη κε ηελ επηινγή ηνπ επηπέδνπ δηαβίσζεο ηνπ 

αζθαιηζκέλνπ σο ειηθησκέλνπ. Δίλαη πξνθαλέο φηη, φηαλ θεχγεη θαλείο ζην 55
ν
 έηνο ηεο 

ειηθίαο, ε ζχληαμή ηνπ ζα είλαη ρακειή, φρη κφλν γηαηί εηζέθεξε γηα κηθξφηεξν ρξνληθφ 

δηάζηεκα ζην ζχζηεκα, αιιά θη επεηδή ζα ιάβεη ζχληαμε γηα κεγαιχηεξν δηάζηεκα. 

Βέβαηα, ζα ππάξρεη πάληα έλα ειάρηζην αμηνπξεπέο φξην θάησ απφ ην νπνίν δελ ζα 

κπνξεί λα πέζεη ην πνζφ ηεο ζχληαμεο.  

πλήζσο, ε ειαζηηθή ειηθία, δειαδή ε δπλαηφηεηα ζπληαμηνδφηεζεο αλάκεζα ζην 55ν 

θαη 65ν έηνο ηεο ειηθίαο (ή αλάκεζα ζην 60 θαη 65) –ν πξνζδηνξηζκφο ησλ ειηθηαθψλ 

νξίσλ αλάγεηαη ζε πνιηηηθέο απνθάζεηο-, ζπλδπάδεηαη κε ηε δπλαηφηεηα ζψξεπζεο ελφο 

κέξνπο ζχληαμεο κε ην κηζζφ. Απηφο ν ζπλδπαζκφο ππεξεηεί πεξηζζφηεξνπο ζηφρνπο, 



φπσο ηε ζηαδηαθή απνρψξεζε ησλ ειηθησκέλσλ απφ ηελ αγνξά εξγαζίαο, ηε 

δηαζθάιηζε ελφο αμηνπξεπνχο επηπέδνπ δσήο θαη ελ ηέιεη ην δηθαίσκα λα είλαη θαλείο 

ρξήζηκνο ζηελ θνηλσλία –ε κεησκέλε απαζρφιεζε ζπληαμηνχρσλ (ζψξεπζε κηζζνχ θαη 

ζχληαμεο), φπσο θαη ηα «παξαγσγηθά» (δειαδή ηεο εξγαζίαο φρη κε ηελ ηξέρνπζα 

νηθνλνκηθή ηεο έλλνηα) γεξαηεηά απνηεινχλ ηηο θαηλνχξγηεο ηδέεο δηεζλψο.  

Ζ Δπηηξνπή ελψ ζπκθψλεζε επί ηεο αξρήο γηα ην ρσξηζκφ ηνπ πξνλνηαθνχ ηκήκαηνο 

απφ ην «αληαπνδνηηθφ», δελ θαηέιεμε ζ‟ έλα ζπγθεθξηκέλν ζρήκα ηεο βαζηθήο θαη 

αλαινγηθήο ζχληαμεο, νχηε ζε θνηλέο αληηιήςεηο γηα ην «πψο» ζα πξέπεη λα 

δηακνξθσζεί ην δίδπκν «βαζηθή-αλαινγηθή ζχληαμε». ηνλ πξνβιεκαηηζκφ πνπ 

αλαπηχρζεθε, πξπηάλεπζαλ νη ινγηθέο ηεο εγγχεζεο κηαο αμηνπξεπνχο ζχληαμεο, ηεο 

απνθπγήο ησλ αληηθηλήηξσλ αζθάιηζεο, ηεο δηθαηφηεξεο δηακφξθσζεο ησλ ζπληάμεσλ.  

Πάλησο, ε βαζηθή ζχληαμε δελ κπνξεί λα ζρεδηαζηεί θαηά ηξφπν αζχλδεην πξνο ην φιν 

ζπληαμηνδνηηθφ νηθνδφκεκα. Δηδηθφηεξα, ε βαζηθή θαη ε αλαινγηθή ζχληαμε ζα πξέπεη 

λα ζρεδηαζηνχλ σο έλα δίδπκν, σο δχν ηκήκαηα πνπ ζα ιεηηνπξγνχλ ζπκπιεξσκαηηθά. 

Ζ θνηλσληθή ζχληαμε πξέπεη λα θαζνξηζηεί ζ‟ έλα επίπεδν πνπ λα πξνζηαηεχεη φζνπο 

δελ είραλ έλα ζπλερή αζθαιηζηηθφ βίν (άηππεο κνξθέο απαζρφιεζεο). 

Γηα ην «πψο» κπνξεί λα δηακνξθσζεί ε ζρέζε βαζηθήο-αλαινγηθήο ζχληαμεο 

δηαηππψζεθε απφ κέινο ηεο Δπηηξνπήο ε εμήο εθδνρή: ε ζχληαμε ππνινγίδεηαη κε βάζε 

ηηο εηζθνξέο πνπ θαηέβαιε ν αζθαιηζκέλνο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εξγαζηαθνχ ηνπ βίνπ 

(ζηελ πξψηε εθαξκνγή κπνξεί λα ππνινγίδεηαη κε βάζε ηηο εηζθνξέο ησλ ηειεπηαίσλ 10 

εηψλ πξηλ απφ ηε ζπληαμηνδφηεζε). Δθφζνλ ε ζχληαμε απηή είλαη κηθξφηεξε απφ έλα 

θαζνξηζκέλν πνζφ, ηφηε ζπκπιεξψλεηαη θαηά ηα θαησηέξσ απφ ην θξάηνο (βαζηθή 

ζχληαμε). Σν πνζφ πνπ ην θξάηνο θαηαβάιιεη γηα ηε ζπκπιήξσζε ηεο ζχληαμεο 

απνηειεί πξνλνηαθή παξνρή θαη ρνξεγείηαη ππφ πξνυπνζέζεηο, π.ρ. φξην ειηθίαο. Σν 

πνζφ ηεο βαζηθήο ζχληαμεο δηαβαζκίδεηαη αλάινγα κε ηηο εηζθνξέο πνπ έρνπλ 

θαηαβάιιεη νη αζθαιηζκέλνη γηα ηελ αζθάιηζή ηνπο. Έηζη, απηφο πνπ εξγάζζεθε 

παξαπάλσ ηειηθψο ιακβάλεη κεγαιχηεξε ζχληαμε απφ θάπνηνλ πνπ εξγάζζεθε ιηγφηεξν 

ή θαζφινπ. Χζηφζν, αθφκε θαη απηφο πνπ δελ εξγάζζεθε θαζφινπ (π.ρ. αλαζθάιηζηνο 

ππεξήιηθαο πνπ ζήκεξα ζπληαμηνδνηείηαη απφ ηνλ ΟΓΑ) δηθαηνχηαη ππφ πξνυπνζέζεηο 

ειηθίαο θαη εηζνδήκαηνο ηεο θαηψηαηεο ζχληαμεο, σο ειάρηζηε πξνλνηαθή παξνρή. Ζ 

ζπκκεηνρή ηνπ θξάηνπο ζηε ζχληαμε πνπ ππνιείπεηαη ηνπ θαζνξηζκέλνπ νξίνπ 

ππνινγίδεηαη κε βάζε ηα θαησηέξσ αληηθεηκεληθά θξηηήξηα, ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο 

ηζφηεηαο, ηεο θνηλσληθήο αιιειεγγχεο θαη δηθαηνζχλεο. Σε βαζηθή ζχληαμε ηελ 

ιακβάλνπλ νη δηθαηνχρνη κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 65
νπ

 έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπο. 

Καηά ηνλ εθπξφζσπν ηεο ΔΔΔ, ε ζεζκνζέηεζε ζρήκαηνο βαζηθήο + αλαινγηθήο 

ζχληαμεο κεηαβάιεη ζεκαληηθά ηελ φιε δνκή θαη ινγηθή ηνπ ηξφπνπ ζπληαμηνδφηεζεο. 

ην βαζκφ πνπ ην αλαινγηθφ θνκκάηη ηεο ζχληαμεο ζρεηίδεηαη επζέσο θαη ακέζσο κε ηηο 

θαηαβαιιφκελεο εηζθνξέο, ζα πξέπεη λα απνδίδεηαη αθφκε θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ 

ππάξρεη ζπκπιήξσζε ηνπ minimum απαηηνχκελνπ ρξφλνπ αζθάιηζεο ησλ 15 εηψλ. 

Έηζη ινηπφλ κεηά ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ αλψηαηνπ νξίνπ ειηθίαο ν αζθαιηζκέλνο ζα 

πξέπεη λα ιακβάλεη ην πνζφ πνπ αλαινγεί ζηνλ ρξφλν αζθάιηζεο θαη ζηηο εηζθνξέο πνπ 

έρεη θαηαβάιεη, αλεμαξηήησο ηεο ζπκπιήξσζεο ηνπ απαηηνχκελνπ ρξφλνπ αζθάιηζεο, 

πνπ αλ ππάξρεη ζα ηνπ πξνζζέηεη θαη ηελ βαζηθή ζχληαμε. Ζ ζεκαληηθή απηή αιιαγή 

είλαη φρη κφλν απφιπηα ζπκβαηή αιιά θαη επηβεβιεκέλε ζε ζχζηεκα αλαινγηθήο 

ζχληαμεο. 

Καηά ηελ άπνςε άιινπ κέινπο ηεο Δπηηξνπήο, δηθαηνχρνη ηεο εζληθήο ζχληαμεο ζα 

είλαη άηνκα ειηθίαο 65 εηψλ θαη άλσ, ψζηε λα κελ δεκηνπξγνχληαη θίλεηξα γηα πξφσξε 



ζπληαμηνδφηεζε, κφληκνη θάηνηθνη ηεο ρψξαο θαη ππήθννη θξαηψλ-κειψλ ηεο ΔΔ ή 

ππήθννη άιισλ ρσξψλ κε καθξφρξνλε δηακνλή ζηε ρψξα. Σν ειηθηαθφ φξην κπνξεί 

αξγφηεξα λα αλαπξνζαξκνζηεί, αλάινγα κε ηηο θξαηνχζεο ζπλζήθεο (ηδίσο ζε φξνπο 

«πξνζδφθηκνπ πγηνχο δηαβίσζεο» ηνπ πιεζπζκνχ). Σν χςνο ηεο (πξνλνηαθήο) εζληθήο 

ζχληαμεο ζα είλαη πνιχ ρακειφ – επαξθέο κφλν γηα ηελ απνηξνπή θαηλνκέλσλ αθξαίαο 

έλδεηαο. Πηζαλφηαηα, ην επηζπκεηφ χςνο ηεο λα είλαη ίζν κε απηφ ηεο ζεκεξηλήο 

ζχληαμεο αλαζθαιίζησλ πνπ παξέρεη ν ΟΓΑ. Σν χςνο απηφ ζα πξνζαξκφδεηαη εηεζίσο 

αλάινγα κε ηε κεηαβνιή ηνπ θαηά θεθαιή ΑΔΠ.  

Καηά ηελ ίδηα πξφηαζε, γηα ηελ αληαπνδνηηθή ζχληαμε πξνηείλεηαη ε κεηαηξνπή ηνπ 

ηζρχνληνο ζπζηήκαηνο «θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ» ζε ζχζηεκα «θαζνξηζκέλσλ 

εηζθνξψλ» κε μεθάζαξνπο θαλφλεο. Δηδηθφηεξα, πξνηείλεηαη ε επηινγή ηνπ ιεγφκελνπ 

«νηνλεί θεθαιαηνπνηεηηθνχ» ζπζηήκαηνο. ην ζχζηεκα απηφ ν θάζε αζθαιηζκέλνο ζα 

έρεη έλα (ππνζεηηθφ) αζθαιηζηηθφ ινγαξηαζκφ ζηνλ νπνίν ζα θαηαγξάθνληαη νη 

αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ηνπ, ζα ηνθίδνληαη κε έλα πξνζπκθσλεκέλν επηηφθην θαη 

ζρεκαηίδνπλ ην αζθαιηζηηθφ ηνπ θεθάιαην. Σν χςνο ηεο ζχληαμεο ζα πξνζδηνξίδεηαη 

θαηά ηε ζηηγκή ηεο ζπληαμηνδφηεζεο θαη ζα είλαη απηφ πνπ θαζηζηά ηελ αληαπνδνηηθή 

ζχληαμε «αλαινγηζηηθά δίθαηε». Γειαδή, ζα είλαη ην πνζφ εθείλν ην νπνίν κε βάζε ηνλ 

πξνζπκθσλεκέλν θαλφλα πξνεμφθιεζεο ζα απνπιεξψλεη ηε ζχληαμε ηνπ 

αζθαιηζκέλνπ γηα ηα πξνζδφθηκα έηε επηβίσζήο ηνπ θαηά ηε ζηηγκή ηεο 

ζπληαμηνδφηεζήο ηνπ κε βάζε ην θεθάιαην πνπ ζα έρνπλ ζρεκαηίζεη νη ζπζζσξεπκέλεο 

αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ηνπ.  

χκθσλα κε ηνλ Πξφεδξν, ε απνδνρή ηνπ λένπ ζρήκαηνο ηεο βαζηθήο ζχληαμεο δελ 

ζεκαίλεη θαηάξγεζε ησλ θ.ν. Απηφ πνπ πξνηείλεηαη, είλαη ε αληηθαηάζηαζή ηνπ απφ έλα 

λέν ζεζκφ ειάρηζηνπ θαη εληαίνπ ζπληαμηνδνηηθνχ νξίνπ, κε ηε κνξθή ηεο βαζηθήο 

ζχληαμεο. ηελ νπζία, ζα πξφθεηηαη γηα κηα επαλαδηαπξαγκάηεπζε ηνπ ζπληνληζκνχ 

ησλ δχν κεξψλ ηεο ζχληαμεο θαη γηα ην «πψο» ηειηθά ζα επηηεπρζεί κε θαιχηεξν ηξφπν 

ε αλαδηαλνκή.  

Καηά ηνλ Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο, ε αλαινγηθφηεηα δελ ηαπηίδεηαη κε ηελ 

αληαπνδνηηθφηεηα. Ζ δηακφξθσζε κηαο αλαινγηθφηεξεο ζρέζεο αλάκεζα ζηηο παξνρέο 

θαη ηηο εηζθνξέο δελ ζεκαίλεη θαη κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο ζε 

θεθαιαηνπνηεηηθφ – πξνο ην νπνίν ζπλάδεη θαηά θπξηνιεμία ε αληαπνδνηηθφηεηα. Ζ 

χπαξμε αλαινγίαο δελ είλαη αζπκβίβαζηε κε κηα εζσηεξηθή αιιειεγγχε κεηαμχ ησλ 

αζθαιηζκέλσλ. Δίλαη νξζφηεξν λα γίλεηαη ιφγνο γηα κεγαιχηεξε αλαινγηθφηεηα. ηηο 

αλαινγηθέο ηζρχεη ην πκβφιαην ησλ γελεψλ. Οη ζπληάμεηο ηνπ αχξην πιεξψλνληαη κε 

ηηο εηζθνξέο ηνπ αχξην θη νη παξνρέο ηνπ ζήκεξα κε ηηο εηζθνξέο ηνπ ζήκεξα.  

χκθσλα κε ηε γλψκε ηνπ Πξνέδξνπ, ε βαζηθή ζχληαμε δελ κπνξεί λα είλαη έλα θησρφ 

πξνλνηαθφ επίδνκα. Σν χςνο ηεο βαζηθήο δελ ζα είλαη ζπκβνιηθφ, αιιά νπζηαζηηθφ θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζα ζπλδέεηαη κε ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ζρεηηθήο θηψρεηαο. Ζ βαζηθή 

ζχληαμε δελ ζα πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη ζ‟ έλα ζηνηρεηψδεο πνζφ, ηδηαίηεξα ζε κηα επνρή 

βαζεηάο νηθνλνκηθήο θξίζεο κε αζπλερή ηζηνξηθά αζθάιηζεο, κηθξή ζπζζψξεπζε 

αζθαιηζηηθνχ «πινχηνπ», ρακεινχο κηζζνχο (εξγαδφκελνη θησρνί). Οη δηθαηνχρνη 

αλαινγηθψλ ζπληάμεσλ πέξα απφ έλα χςνο δελ ζα πξέπεη λα επσθεινχληαη ηεο βαζηθήο 

ζχληαμεο.  

Όζνη δελ ζεκειηψλνπλ ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα, ζα δηθαηνχληαη κέξνπο ηεο αλαινγηθήο 

ζχληαμεο –απφ ηε ζηηγκή πνπ έρνπλ ζπκπιεξψζεη έλα ειάρηζην ρξφλν (ι.ρ. 5-8 ρξφληα) 

θαη ην πξνβιεπφκελν φξην ειηθίαο. Απηφ ζπλάδεη πξνο ηελ αλαινγηθφηεξε δηακφξθσζε 

ηεο ζχληαμεο. 



Πξνηείλεηαη εμάιινπ ε αλαγλψξηζε πιαζκαηηθψλ ρξφλσλ γη‟ φζνπο αλαηξέθνπλ παηδηά, 

κε θαηαβνιή εηζθνξψλ απφ ην θξάηνο. Οη ιφγνη εηζαγσγήο επλντθνχ θαζεζηψηνο γηα 

ηελ πξνζηαζία ηεο νηθνγέλεηαο θαη ησλ παηδηψλ δελ επηηξέπνπλ ηε ζέζπηζε 

δηαθνξεηηθήο κεηαρείξηζεο ησλ δχν θχισλ, εθφζνλ θαη νη δχν γνλείο έρνπλ ηηο ίδηεο 

ππνρξεψζεηο ζην πιαίζην αλαηξνθήο ησλ παηδηψλ θαη ηεο ελφηεηαο ηεο νηθνγέλεηαο. 

Αθφκε, ζα πξέπεη λα πξνβιέπνληαη πιαζκαηηθνί ρξφλνη γηα άλεξγνπο, θαζψο θαη γηα 

εθείλνπο πνπ θξνληίδνπλ ειηθησκέλνπο. 

Ζ βαζηθή ζχληαμε ζα είλαη εληαία γηα φινπο ηνπο ζπληαμηνχρνπο θχξηαο ζχληαμεο ηεο 

ρψξαο (αξρή ηεο ηζφηεηαο) –ζήκεξα γίλεηαη θαηά ηξφπν αζπληφληζην θαη 

δηαθνξνπνηεκέλν αλάινγα κε ηνλ αζθαιηζηηθφ νξγαληζκφ ππαγσγήο ηνπ δηθαηνχρνπ. Οη 

νπνηεζδήπνηε αληζφηεηεο δελ βξίζθνπλ έξεηζκα ζην ζθνπφ ηνπ κέηξνπ πνπ αθνξά ζην 

ίδην βαζκφ ηνπο αζθαιηζκέλνπο φισλ αλεμαηξέησο ησλ θνξέσλ. Δλλνείηαη φηη δελ 

δηθαηνινγνχληαη νχηε δηαθνξνπνηήζεηο, ζην ζεκείν απηφ, αλάινγα κε ην ρξφλν 

ππαγσγήο, φπσο είλαη ε δηάθξηζε ζε αζθαιηζκέλνπο πξηλ θαη κεηά ην 1992.  

Καηά ηνλ Πξφεδξν, ε επηηπρία ηνπ κέηξνπ ηεο βαζηθήο ζχληαμεο ζα εμαξηεζεί απφ ηελ 

εχζηνρε αλαδηαλεκεηηθή ηεο ιεηηνπξγία πξνο άηνκα πνπ βξίζθνληαη θάησ απφ έλα 

αλεθηφ επίπεδν δηαβίσζεο. Δηδηθφηεξα, ε βαζηθή ζχληαμε νθείιεη λα ππεξεηεί έλα ζαθή 

ζηφρν. Ο ζηφρνο απηφο δελ κπνξεί λα είλαη άιινο απφ ηε δηαζθάιηζε ελφο αμηνπξεπνχο 

επηπέδνπ δηαβίσζεο. Ζ βαζηθή ζχληαμε ζα πξέπεη λα παξέρεη ζηνπο ειηθησκέλνπο ηα 

κέζα κηαο αλεθηήο δηαβίσζεο. Όηαλ ε ζπλνιηθή αλαινγηθή ζχληαμε (θχξηα θαη 

επηθνπξηθή) δελ ζα ππεξβαίλεη ην φξην δηαβίσζεο, ηφηε ην θνηλσληθφ ηκήκα ζα 

παξεκβαίλεη ζπκπιεξσκαηηθά, θαηφπηλ ειέγρνπ πφξσλ. Σν πνζφ ηεο βαζηθήο, ζην νπνίν 

ζα έρνπλ δηθαίσκα φινη νη ζπληαμηνχρνη (αιιά θη νη αλαζθάιηζηνη), ζα θιηκαθψλεηαη 

αλάινγα κε ην χςνο ηεο αλαινγηθήο ζχληαμεο θαη ηα κέιε νηθνγέλεηαο. Θα είλαη ίζν κε 

ηε δηαθνξά αλάκεζα ζηελ αλαινγηθή ζχληαμε θαη ην θαζνξηζκέλν πνζφ ηνπ νξίνπ πνπ 

ζα πξνζαπμάλεηαη αλάινγα κε ηα νηθνγελεηαθά βάξε. Δμάιινπ, πξφζσπα πνπ 

απνιακβάλνπλ απφ άιιεο πεγέο (εξγαζία, πξφζνδνη πεξηνπζίαο, αλαινγηθή ζχληαμε) 

έλα ηθαλνπνηεηηθφ εηζνδεκαηηθφ επίπεδν, ζα πξέπεη λα απνθιείνληαη απφ ηε βαζηθή 

ζχληαμε.  

 



10. ΓΙΑΥΩΡΙΜΟ ΣΟΤ ΚΛΑΓΟΤ ΤΓΔΙΑ ΑΠΟ ΣΗ ΤΝΣΑΞΗ 

Ο δηαρσξηζκφο ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ ζπζηήκαηνο (θιάδνπ ζχληαμεο) απφ ηνλ θιάδν 

πγείαο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ζεκαληηθφ πεξηνξηζκφ ησλ ζεκεξηλψλ ππέξνγθσλ θαη 

αλεμέιεγθησλ δαπαλψλ. Δπηιχνληαο ηα βαζηθά πξνβιήκαηα νξγάλσζεο, 

ρξεκαηνδφηεζεο θαη παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο θαη ζε ζπκθσλία κε ηηο δηεζλείο ηάζεηο 

πξνηείλνπκε ηνλ πιήξε δηαρσξηζκφ ηελ πξνζθνξάο απφ ηελ δήηεζε ππεξεζηψλ πγείαο.  

Ζ απνθνπή ηεο αζθάιηζεο αζζέλεηαο απφ ην ζπληαμηνδνηηθφ θνξκφ ζα πξέπεη λα 

ζπλνδεπηεί απφ κηα ζπλνιηθή αλαδηνξγάλσζή ηεο. Δίλαη πξνθαλέο φηη ε πξνζθνξά ζα 

πξέπεη λα νξγαλσζεί θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε νη ππεξεζίεο πνπ αγνξάδνληαη λα 

αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ. Αληίζηνηρε ζα πξέπεη λα είλαη 

θαη ε νξγάλσζε ηεο δήηεζεο. Σν ζεκαληηθφηεξν βήκα ζε απηή ηελ θαηεχζπλζε είλαη ν 

πιήξεο δηαρσξηζκφο ρξεκαηνδφηεζεο θαη παξνρήο ππεξεζηψλ Τγείαο.  

Σα πιενλεθηήκαηα θαη νθέιε ηεο πξφηαζεο είλαη ηα εμήο:  

α) θαηάξγεζε γξαθεηνθξαηίαο θαη Σακείσλ, νηθνλνκίεο θιίκαθαο,  

β) επηβνιή ρακειφηεξσλ ηηκψλ πξνκεζεηψλ ιφγσ κνλνςσληαθήο δχλακεο θαη ειέγρνπ 

αγνξψλ θαξκάθσλ,  

γ) επηδίσμε πιεξσκήο ησλ παξφρσλ θξνληίδσλ πγείαο κε βάζε αμηνιφγεζε θαη 

παξαγσγή ηνπο θαη φρη απνινγηζηηθά,  

δ) ηζφηεηα πεξίζαιςεο θαη νκνηφκνξθν επίπεδν γηα φινπο ηνπο αζθαιηζκέλνπο θαη 

ζηελ πξσηνβάζκηα θξνληίδα,  

ε) αχμεζε ηεο δηαπξαγκαηεπηηθήο δχλακεο ησλ αζθαιηζκέλσλ θαη πίεζε πξνο ηνπο 

παξφρνπο θξνληίδαο θαη ην ΔΤ γηα βειηίσζε θαη αλαβάζκηζε ησλ Τπεξεζηψλ Τγείαο.  

 

Σελ επζχλε θαη αξκνδηφηεηα ησλ απνθάζεσλ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηελ δηαηεξνχλ ηα 

Αζθαιηζηηθά Σακεία δηακέζνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο & Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ. 

Σν ζχλνιν ηεο παξνρήο Τπεξεζηψλ Τγείαο νξγαλψλεηαη θαη επνπηεχεηαη απφ ην 

Τπνπξγείν Τγείαο. ην ζηξαηεγηθφ ζρέδην (master plan) πνπ ζα εθπνλεζεί 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ε ελζσκάησζε ησλ Τπεξεζηψλ Τγείαο ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ 

(π.ρ. πνιπηαηξεία θαη ζεξαπεπηήξηα ΗΚΑ, ηαηξεία θαη ζπκβάζεηο ηαηξψλ ΟΠΑΓ & 

ΟΑΔΔ) ζην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ ΔΤ. 

Απαξαίηεην ζηνηρείν ηνπ πιάλνπ κεηάβαζεο θαη απνηειεζκαηηθήο δηαρείξηζεο ηνπ 

ζπλφινπ ησλ πόξσλ πγείαο απνηειεί ε δεκηνπξγία ελφο Δληαίνπ Σακείνπ Αζθάιηζεο 

Τγείαο (ΔΣΑΤ), άιισζηε παξφκνηα κεηαξξχζκηζε κε ζπλαθέο πιαίζην πξνβιεκάησλ 

θαη ζηξεβιψζεσλ έρεη πινπνηεζεί κε επηηπρία θαη αιινχ (π.ρ. Γεξκαλία, Απζηξία). 

 

Σν Δληαίν Σακείν Αζθάιηζεο Τγείαο (ΔΣΑΤ) ζα πξνθχςεη απφ ηελ ελζσκάησζε ή 

ζπκκεηνρή ζ‟ απηφ ησλ θιάδσλ πγείαο φισλ ησλ Σακείσλ ΗΚΑ-ΔΣΑΜ, ΟΓΑ, ΟΠΑΓ, 

ΟΑΔΔ, ΔΣΑΣ, θ.α. Οη πφξνη ηνπ ΔΣΑΤ ζα είλαη ηα έζνδα ησλ παξαπάλσ θιάδσλ θαη 

θνξέσλ θαζψο θαη ε θξαηηθή επηρνξήγεζε. Ζ είζπξαμε ησλ εηζθνξψλ κπνξεί λα αθεζεί 

ζηα ζεκεξηλά αζθαιηζηηθά ηακεία θαη θαηφπηλ λα κειεηεζεί άιινο κεραληζκφο. Σν 

ΔΣΑΤ απνηειεί αλεμάξηεην Ννκηθφ Πξφζσπν ππφ ηελ επνπηεία ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ. Έρεη Γηνηθεηηθφ πκβνχιην πνπ απνηειείηαη 

απφ εθπξνζψπνπο φισλ ησλ Σακείσλ θαη ηνπ Κξάηνπο, κε Κεληξηθή θαη Πεξηθεξεηαθή 

Γηνίθεζε. 



Ζ ζηξαηεγηθή ηεο πινπνίεζεο πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα ζηάδηα:  

1) ελνπνίεζε παξνρψλ θαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο ψζηε λα πξνθχςεη εληαίνο 

θαλνληζκφο παξνρψλ,  

2) θάιπςε δεπηεξνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο κε βάζε ην πιαίζην δηθαησκάησλ 

πεξίζαιςεο πνπ πεξηιακβάλεη θάζε ηακείν γηα θάζε αζθαιηζκέλν. ηαδηαθή ελνπνίεζε 

ζπκβάζεσλ φισλ ησλ ηακείσλ κε Γεκφζηα θαη ηδησηηθά λνζνθνκεία. 

Ζ θάιπςε ηεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο ζα γίλεηαη κε βάζε ην πθηζηάκελν 

πιαίζην παξνρψλ αλά ηακείν αιιά κε εληαίν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα δηαρείξηζεο.  

 

ηξαηεγηθέο απνθάζεηο αθνξνχλ ηηο παξαθάησ ζεκαηηθέο ελφηεηεο:  

α) εληαίν πιαίζην ζπκβάζεσλ – ρξεκαηνδφηεζεο ππνδνκψλ δεκνζίνπ ηνκέα (ΗΚΑ & 

ΚΤ ΔΤ) θαη ηδησηηθνχ ηνκέα,  

β) κεραλνγξαθηθή εθθαζάξηζε απαηηήζεσλ θαη έιεγρνο απνδεκίσζεο ηδησηηθψλ 

θιηληθψλ, λνζνθνκείσλ θαη δηαγλσζηηθψλ θέληξσλ,  

γ) δεκφζηνο δηεζλήο δηαγσληζκφο γηα ηελ αλάδεημε πξνκεζεπηψλ δηαγλσζηηθψλ 

εμεηάζεσλ,  

δ) αλαθνζηνιφγεζε δηαγλσζηηθψλ εμεηάζεσλ θαη έληαμε λέσλ ζην ζχζηεκα,  

ε) αλαδηνξγάλσζε πζηήκαηνο ακνηβψλ ηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ (per capita, negative & 

positive incentives). 

 

ηαδηαθά φιεο νη ππνδνκέο ζα πεξάζνπλ ζην ΔΤ. Όκσο ν ΔΣΑΤ ζα εμαθνινπζήζεη λα 

πθίζηαηαη σο κνλνςσληαθφο αγνξαζηήο ν νπνίνο δηαζέηεη ηα θαηάιιεια εξγαιεία 

θιηληθν-νηθνλνκηθήο αμηνιφγεζεο θαη ειέγρνπ πνηφηεηαο, ψζηε λα:  

α) αγνξάδεη κεηά απφ αμηνιφγεζε θαη δαπαλά ηνπο πφξνπο ηνπ γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ νη 

αζθαιηζκέλνη ηνπ ιακβάλνπλ απφ ην ΔΤ ζηελ πξσηνβάζκηα θαη ζηε δεπηεξνβάζκηα 

πεξίζαιςε,  

β) πιεξψλεη ηα θάξκαθα ησλ αζθαιηζκέλσλ ηνπ θαη αλαπηχζζεη κεραληζκφ ειέγρνπ 

ηεο ζπληαγνγξαθίαο επεκβαίλνληαο ζηηο ηηκέο, θαη  

γ) αγνξάδεη επίζεο ππεξεζίεο απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα - ζπκβεβιεκέλνπο γηαηξνχο, 

δηαγλσζηηθά θέληξα, ηδησηηθέο θιηληθέο, θ.η.ι. – ν νπνίνο ιεηηνπξγεί κε φξνπο θαη 

πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδεη ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Πξφλνηαο. 

Δθηφο απφ ηνλ Οξγαληζκφ ιεηηνπξγίαο ηνπ, ζα πξέπεη λα ζπληάμεη έλαλ λέν Καλνληζκφ 

παξνρψλ γηα φινπο ηνπο αζθαιηζκέλνπο ηνπ, ιακβάλνληαο ππφςε νξηζκέλεο ζεκεξηλέο 

δηαθνξνπνηήζεηο νη νπνίεο κπνξνχλ λα δηαηεξεζνχλ ζην πξψην κεηαβαηηθφ ζηάδην. 

Οη ζεκεξηλέο δηαθνξέο ζηνπο θαλνληζκνχο παξνρψλ ησλ αζθαιηζηηθψλ Σακείσλ δελ 

ζίγνληαη. Σν ΔΣΑΤ ζηαδηαθά ζα εθαξκφζεη Δληαίν Καλνληζκφ Παξνρψλ ζηε βάζε 

ηνπιάρηζηνλ ηνπ βέιηηζηνπ ζεκεξηλνχ. Βαζηθφ θξηηήξην ηεο έληαμε ησλ Σακείσλ ζα 

πξέπεη λα απνηειέζεη ε αξρή: «θαλελφο ηνπιάρηζηνλ δελ ζα ρεηξνηεξέςεη ε ζεκεξηλή 

ζέζε κε ηελ άκεζε έληαμε, ελψ γηα νξηζκέλνπο ή γηα φινπο ζα πξνθχςνπλ νθέιε θαη 

βειηίσζε ηεο ζεκεξηλήο ζέζεο ηνπο» (Pareto optimality).  

Σν πξψην βήκα ζηε δεκηνπξγία ηνπ Δ.Σ.Α.Τ κπνξεί λα είλαη ε κεηαθνξά ζε απηφλ κε 

βάζε ηζηνξηθά ζηνηρεία, ησλ πφξσλ ησλ ηακείσλ πνπ πξννξίδνληαη γηα λνζνθνκεηαθή 

πεξίζαιςε θαη θαηφπηλ ησλ ππνινίπσλ πφξσλ κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηνηθεηηθήο 

ηνπ ζπγθξφηεζεο. Σν ΔΣΑΤ θαηαλέκεη ηνπο πφξνπο ηνπ ζηα Πεξηθεξεηαθά ηνπ 

Σκήκαηα ζχκθσλα κε δεκνγξαθηθά, επηδεκηνινγηθά, θνηλσληθά θιπ. ραξαθηεξηζηηθά. 

Κξίζηκν ζηνηρείν γηα ηελ αλαζπγθξφηεζε ησλ πγεηνλνκηθψλ ππεξεζηψλ απνηειεί ε 

πξσηνβάζκηα θξνληίδα πγείαο ζηνλ αζηηθφ πιεζπζκφ (ιφγσ χπαξμεο θέληξσλ πγείαο 



ζηελ πεξηθέξεηα). Σφζν ηα πνιπηαηξεία ηνπ ΗΚΑ φζν θαη ηα Κέληξα Τγείαο ηνπ ΔΤ 

έρνπλ ην θχξην βάξνο ζηελ παξνρή απηψλ ησλ ππεξεζηψλ θαη κε θαηάιιειε ξχζκηζε 

κπνξνχλ λα απνξξνθήζνπλ αζθαιηζηηθνχο θνξείο πνπ δελ έρνπλ θαηάιιειεο ππνδνκέο. 

Αθφκε, ε ελίζρπζε ηεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο ζα επηθέξεη, κείσζε ηεο 

δήηεζεο ππεξεζηψλ δεπηεξνβάζκηαο πεξίζαιςεο δεδνκέλνπ φηη ζα κπνξέζεη λα 

ζπγθξαηήζεη έλα κεγάιν κέξνο ηεο δήηεζεο ην νπνίν θαηεπζχλεηαη ρσξίο ιφγν ζηα 

λνζνθνκεία. 

Θα πξέπεη λα δηεπθξηληζζεί αλ ν δηαρσξηζκφο ζπλεπάγεηαη θαη δηαθνξνπνίεζε ηνπ 

πνζνζηνχ εηζθνξψλ πνπ θαηαβάιινληαη ζηνπο αζθαιηζηηθνχο θνξείο. Δθφζνλ ππάξμεη 

δηαρσξηζκφο ησλ θιάδσλ, νη εηζθνξέο πνπ αθνξνχλ ηηο παξνρέο ζε είδνο (ζηα 

πεξηζζφηεξα Σακεία δελ ππάξρεη δηαρσξηζκφο παξνρψλ ζε είδνο απφ παξνρέο ζε ρξήκα) 

ζα πξέπεη ή λα εηζπξάηηνληαη απφ ηνπο θνξείο θαη λα απνδίδνληαη ζην ΔΣΑΤ ή λα 

εηζπξάηηνληαη απ΄ επζείαο απφ ην ηειεπηαίν κεη‟ αληίζηνηρε αθαίξεζε απφ ηηο ζήκεξα 

θαηαβαιιφκελεο εηζθνξέο. 

Πξφβιεςε επίζεο πξέπεη λα ππάξμεη θαη γηα ηε λνκηθή ηχρε ησλ αθηλήησλ, 

κεραλεκάησλ, εξγαιείσλ θ.ι.π. ζεξαπεπηηθψλ κέζσλ ηα νπνία ηδηνθηεζηαθά αλήθνπλ 

ζηνπο αζθαιηζηηθνχο θνξείο θαη απνηεινχλ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπο. Με ηνλ 

επηθείκελν δηαρσξηζκφ θαη ηνλ πηζαλνινγνχκελν ζρεδηαζκφ ζα ηεζνχλ ζε ρξήζε ηνπ 

ζπλφινπ ησλ αζθαιηζκέλσλ. Ζ κεηαβνιή απηή θξίλεηαη ζθφπηκν λα γίλεη κε δηαδηθαζία 

ηζφξξνπεο δηεπζέηεζεο παξνρήο-αληηπαξνρήο. Αμίδεη λα ππελζπκίζνπκε φηη ν θιάδνο 

πγείαο ηνπ ΗΚΑ είλαη εδψ θαη πνιιά ρξφληα ειιεηκκαηηθφο θαη νπζηαζηηθά επηρνξεγείηαη 

απφ ηνλ θιάδν ζπληάμεσλ θαη ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ.  

Χο πξνο ην ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο, λα ζεκεηψζνπκε φηη ην ηΔ δελ εθαξκφδεη ην 

Πξψην Πξφζζεην Πξσηφθνιιν ζηελ πεξίπησζε ηεο πεξηνπζίαο αζθαιηζηηθνχ ηακείνπ 

(ΝΠΓΓ), πνπ ζρεκαηίζηεθε απφ εηζθνξέο ησλ εξγαδνκέλσλ (ηΔ 3099/01 Οινκ.). 

Καηά ηελ επηθξαηνχζα ζηε λνκνινγία άπνςε, ε πεξηνπζία ελφο νξγαληζκνχ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο δελ έρεη αλαγλσξηζηεί ζε απηφ κε ηελ έλλνηα ηεο αηνκηθήο ηδηνθηεζίαο. 

Αληίζεηα, ε πεξηνπζία ηνπ νξγαληζκνχ πνπ απνηειεί ΝΠΓΓ, έρεη αλαγλσξηζηεί ζε απηφ 

κε ην ζθνπφ λα εμππεξεηνχληαη κε απηή ή κε ηνπο πφξνπο απφ απηήλ νη θξαηηθνί ζθνπνί 

γηα ηελ πξαγκάησζε ησλ νπνίσλ έρεη ζπζηαζεί ν Οξγαληζκφο.  

 



11. ΠΔΡΑΙΣΔΡΩ ΟΤΙΑΣΙΚΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΔΝΟΠΟΙΗΗ 

Ζ Δπηηξνπή ηάζζεηαη ππέξ ησλ ελνπνηήζεσλ ησλ νξγαληζκψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο. Ζ 

ελνπνίεζε ησλ Σακείσλ είλαη κηα επθαηξία γηα εθινγίθεπζε ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο. 

ηφρνο ηεο ελνπνίεζεο είλαη ε νξγάλσζε επξχηεξσλ ζρεκάησλ αιιειεγγχεο πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε ηεο επαξθνχο θαη δίθαηεο πξνζηαζίαο. Ζ δηνηθεηηθή ελνπνίεζε ππεξβαίλεη 

ην απζηεξά ζεζκηθφ πιαίζην θαη ζπλνδεχεηαη απφ κηα ελαξκφληζε ησλ ρνξεγνχκελσλ 

παξνρψλ ζην πιαίζην ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο –ζχκθσλα κε ην εθπξφζσπν ηεο ΔΔΔ 

απηφ δελ ζπλέβε κε ηε κεηαρείξηζε ησλ αζθαιηζκέλσλ ηνπ ΣΑΔ ζην πιαίζην ηνπ 

ΟΑΔΔ. Ζ κείσζε ηνπ δηνηθεηηθνχ θφζηνπο δελ είλαη παξά κηα απφ ηηο δεπηεξεχνπζεο 

ζπλέπεηεο.  

 

Ζ ελνπνίεζε ησλ Σακείσλ παξνπζηάδεη αδηαθηινλίθεηεο αξεηέο (δεκηνπξγία βηψζηκσλ 

ζρεκάησλ, αλάπηπμε αιιειεγγχεο κεηαμχ ησλ επαγγεικάησλ, θαηάξγεζε 

αδηθαηνιφγεησλ δηαθνξνπνηήζεσλ, κείσζε ησλ πεξηπηψζεσλ δηαδνρηθήο αζθάιηζεο). 

Δθείλν φκσο πνπ αμίδεη λα πξνζέμνπκε, είλαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν επηρεηξνχληαη νη 

ελνπνηήζεηο ησλ ηακείσλ.  

Θα πξέπεη λα ιάβνπκε ππφςε ηελ αξλεηηθή εκπεηξία πξνεγνχκελσλ ελνπνηήζεσλ.  

Οη ελνπνηήζεηο πνπ επηρεηξήζεθαλ κε ηνλ λ. 3655/08, είραλ αξλεηηθά απνηειέζκαηα.  

Αλάκεζά ηνπο, κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε ηα εμήο:  

 

α) Μείσζε ηεο ζπλνρήο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη αχμεζε ηεο πνιππινθφηεηαο. Οη 

αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί θάιππηαλ γεληθά ην ζχλνιν ησλ αζθαιηζηηθψλ θιάδσλ γηα 

ζπγθεθξηκέλε επαγγεικαηηθή νκάδα. Ζ αζθάιηζε θάζε επί κέξνπο επαγγεικαηηθήο 

νκάδαο ζηεξηδφηαλ πξσηίζησο ζηελ θνηλσληθή αιιειεγγχε ησλ κειψλ ηεο νκάδαο απηήο. 

Με ηνλ Ν. 3655/2008 δεκηνπξγνχληαη αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί αλά αζθαιηζηηθφ θιάδν, 

π.ρ δεκηνπξγείηαη ην Σακείν Πξφλνηαο Ηδησηηθνχ Σνκέα (ΣΑΠΗΣ). ε νξηζκέλεο 

πεξηπηψζεηο πξνβιέπεηαη φηη επαγγεικαηηθή νκάδα πνπ αζθαιηδφηαλ πξηλ απφ ηελ 

ελνπνίεζε ζε έλαλ αζθαιηζηηθφ νξγαληζκφ κεηά ηελ ελνπνίεζε αζθαιίδεηαη ζε 

δηαθνξεηηθνχο νξγαληζκνχο, αλάινγα κε ηνλ αζθαιηζηηθφ θιάδν. Γηα παξάδεηγκα, νη 

εξγαδφκελνη ζηε ΓΔΖ, νη νπνίνη ππήγνλην ζηνλ ΟΑΠ–ΓΔΖ, αιινχ αζθαιίδνληαη γηα ηελ 

θχξηα ζχληαμε, αιινχ γηα ηελ επηθνπξηθή ζχληαμε, αιινχ γηα ηελ αζζέλεηα θαη αιινχ γηα 

ηελ πξφλνηα. Σν απνηέιεζκα είλαη φηη κεηψλεηαη ε ζπλνρή ηνπ αζθαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο 

θαη ηαπηφρξνλα ην ζχζηεκα, παξά ηε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ αζθαιηζηηθψλ 

νξγαληζκψλ, θαζίζηαηαη πεξηζζφηεξν πνιχπινθν απ‟ φ,ηη πξηλ.  

 

β) Με εμαζθάιηζε βησζηκφηεηαο, γηαηί ε εμνηθνλφκεζε ησλ δηνηθεηηθψλ δαπαλψλ 

πξνθαλψο δελ αθνξά ζηηο δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο, αθνχ απηέο δηαηεξνχληαη θαη δελ 

κεηψλνληαη. Αλ αθνξά ζηε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ Γηνηθεηηθψλ πκβνπιίσλ, πξφθεηηαη 

γηα κεδακηλφ θφζηνο ζε ζρέζε κε ην ζχλνιν ησλ δηνηθεηηθψλ δαπαλψλ θαη αληηθεηκεληθά 

δελ είλαη ζε ζέζε λα επεξεάζεη ηε βησζηκφηεηα.  

Σν ζέκα ησλ ειιεηκκάησλ θαη γεληθφηεξα ηεο βησζηκφηεηαο ησλ αζθαιηζηηθψλ 

νξγαληζκψλ δελ κπνξεί ινγηθά λα αληηκεησπηζζεί αλ δελ εληνπηζζνχλ αλά αζθαιηζηηθφ 

θιάδν / νξγαληζκφ ηα αίηηα ησλ ειιεηκκάησλ θαη νη δπλαηφηεηεο αλάθακςεο. Ζ 

ελνπνίεζε δελ ιχλεη ην δήηεκα ηεο βησζηκφηεηαο ησλ αζθαιηζηηθψλ νξγαληζκψλ. Γελ 

πξνθχπηεη αλ θαη πψο ζα επέιζεη κείσζε ησλ ειιεηκκάησλ ε νπνία ζα είλαη ζε ζέζε λα 

νδεγήζεη ζε βηψζηκνπο νξγαληζκνχο θνηλσληθήο αζθαιίζεσο.  

 



γ) Γελ πξνθχπηεη νχηε ζεσξεηηθά νχηε εκπεηξηθά φηη ε ελνπνίεζε ησλ αζθαιηζηηθψλ 

νξγαληζκψλ αλαβαζκίδεη ηελ εμππεξέηεζε ησλ αζθαιηζκέλσλ ζε ζρέζε κε ηελ 

εμππεξέηεζή ηνπο απφ κηθξφηεξνπο θαη πηζαλφλ ιηγφηεξν γξαθεηνθξαηηθνχο 

νξγαληζκνχο. Ζ αλαβάζκηζε ηεο εμππεξεηήζεσο ζπλδέεηαη κε ηελ πνηφηεηα ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη κε ηελ αλαβάζκηζε ηεο δεκφζηαο δηνηθήζεσο ελ γέλεη.  

 

δ) Γελ αλαβαζκίδνληαη ε επνπηεία θαη ν νηθνλνκηθφο έιεγρνο ζην κέηξν πνπ 

απνπζηάδνπλ ηα κέζα ειέγρνπ (αμηφπηζηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία), νη δηαδηθαζίεο, νη 

πξνδηαγξαθέο θαη ην εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ. ηα ζεκεία απηά ζα έπξεπε λα 

επέιζνπλ νη βαζηέο ηνκέο ηνπ λνκνζέηε.  

 

Ζ δηνηθεηηθή ελνπνίεζε, επεηδή δελ πιεξνί ηηο σο άλσ πξνυπνζέζεηο, δεκηνπξγεί 

γξαθεηνθξαηία, πνιππινθφηεηα, δηαρέεη ηα πξνβιήκαηα κε βηψζηκσλ ή ιηγφηεξν 

βηψζηκσλ αζθαιηζηηθψλ νξγαληζκψλ ζηνπο πεξηζζφηεξν βηψζηκνπο (θάηη πνπ ζέηεη θαη 

δεηήκαηα παξαβίαζεο ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο), δελ αθνξά ζηα αζθαιηζηηθά θαζεζηψηα 

θαη ελ γέλεη δελ επηηπγράλεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ εμνξζνινγηζκνχ, ηεο απινπνηήζεσο θαη 

ηεο βειηηψζεσο ηνπ αζθαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο. Οη εληαίνη νξγαληζκνί είλαη εμαηξεηηθά 

πνιχπινθνη θαη γξαθεηνθξαηηθνί κε απνηέιεζκα θαη ε θαζεκεξηλή εμππεξέηεζε ησλ 

αζθαιηζκέλσλ λα έρεη ρεηξνηεξεχζεη.  

Σν αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα κεηά ηηο δηνηθεηηθέο ελνπνηήζεηο παξακέλεη εμίζνπ 

θαηαθεξκαηηζκέλν θαη εμίζνπ αδηαθαλέο φζν ήηαλ θαη πξηλ ηηο δηνηθεηηθέο ελνπνηήζεηο. 

Παξακέλεη επίζεο εμίζνπ θαθά νξγαλσκέλν, αθνχ δελ ιεηηνπξγεί εληαίν κεραλνγξαθηθφ 

ζχζηεκα θαη απνηειεζκαηηθνί ειεγθηηθνί κεραληζκνί.  

Δθείλν πνπ ρξεηάδεηαη πξσηίζησο, είλαη νη νπζηαζηηθέο εληαίεο ξπζκίζεηο. Αλ νη θαλφλεο 

είλαη ίδηνη γηα φινπο ηνπο αζθαιηζκέλνπο –βι. δηακφξθσζε κε εληαίν ηξφπν γηα φινπο 

ηνπο θνξείο ηνπ ζρήκαηνο βαζηθή-αλαινγηθή ζχληαμε-, δελ ζα ππάξρεη ιφγνο χπαξμεο 

πεξηζζφηεξσλ ηνπ ελφο Σακείσλ.  

Κάζε ελνπνηεηηθή κεηαξξπζκηζηηθή απφπεηξα νθείιεη λα ζπλνδεχεηαη απφ εληαίεο αξρέο 

θαη εληαίεο πξνζεγγίζεηο. Δληαίεο δνκέο ρσξίο εληαηνπνίεζε ζ‟ επίπεδν νπζηαζηηθψλ 

ξπζκίζεσλ θαληάδεη πεξηζζφηεξν κε γξαθεηνθξαηηθή θαξηθαηνχξα. 

 

Απφ ηελ άιιε, παξάιιεια κε ηελ νπζηαζηηθή ελνπνπνίεζε ζα πξέπεη λα πξνσζεζεί θη ε 

πεξαηηέξσ ελνπνίεζε ησλ Φνξέσλ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο ψζηε γηα ηελ θχξηα ζχληαμε 

λα ππάξρνπλ ηξεηο θνξείο (κηζζσηνί, απηαπαζρνινχκελνη, αγξφηεο).  

Βεβαίσο νη εηδηθφηεξνη φξνη ηεο ζπλνιηθήο ελνπνίεζεο πξέπεη λα κειεηεζνχλ, ψζηε 

ηδίσο απφ ηελ αζθαιηζηηθή ελνπνίεζε λα κελ ππάξμνπλ πεξηνξηζκνί ή απψιεηεο 

δηθαησκάησλ αζθαιηζκέλσλ, γηα ηα νπνία ππάξρεη βάζηκε, ελεξγή θαη ψξηκε 

πξνζδνθία. ηφρνο ησλ ελνπνηήζεσλ δελ είλαη ε κείσζε ηεο πξνζηαζίαο, αιιά ε δίθαηε 

θαη νξζνινγηθή αλαδηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο. 

 



12. ΑΝΑΓΚΗ ΒΔΛΣΙΩΗ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΓΙΑ ΓΙΑΓΟΥΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ 

Ζ επαγγεικαηηθή δφκεζε θαη ε πνιπδηάζπαζε ηνπ αζθαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο 

δεκηνχξγεζαλ ηελ αλάγθε χπαξμεο ελφο κεραληζκνχ ζπλππνινγηζκνχ ησλ ρξφλσλ 

αζθάιηζεο πνπ δηαλχζεθαλ ζε δηαθνξεηηθνχο θνξείο. Απηφ ην κεραληζκφ εγθαζηδξχεη ε 

δηαδνρηθή αζθάιηζε. θνπφο ηεο είλαη, κέζσ ηεο κε απψιεηαο πεξηφδσλ αζθάιηζεο, ε 

δηαθχιαμε ησλ δηθαησκάησλ ησλ δηαδνρηθψο αζθαιηζκέλσλ.  

Οιφθιεξνο ν ρξφλνο δηαδνρηθήο αζθάιηζεο ππνινγίδεηαη απφ ηνλ αξκφδην γηα ηελ 

απνλνκή ηεο ζχληαμεο νξγαληζκφ σο ρξφλνο πνπ δηαλχζεθε ζηελ αζθάιηζή ηνπ, ηφζν 

γηα ηε ζεκειίσζε ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ δηθαηψκαηνο, φζν θαη γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ 

πνζνχ ηεο ζχληαμεο (άξζξν 2 παξ. 4 Ν.Γ. 4202/61). 

Ο ζθνπφο ηεο δηαδνρηθήο αζθάιηζεο δελ ζα πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη απιψο ζην 

ζπλππνινγηζκφ ηνπ ζπλνιηθνχ ρξφλνπ, θαηά ηνλ νπνίν δηεηέιεζε ν ελδηαθεξφκελνο 

ζηελ αζθάιηζε δηαθνξεηηθψλ θνξέσλ.  

 

Απηφ πνπ ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη αθφκε κε ηνλ ελ ιφγσ ζεζκφ, είλαη ε απνθπγή 

γεληθά ηεο δπζκελνχο κεηαρείξηζεο ηνπ δηαδνρηθά αζθαιηζκέλνπ. Έηζη, ι.ρ. ν ηξφπνο 

ππνινγηζκνχ ηεο ζχληαμεο ζ‟ έλα θνξέα, ν νπνίνο επηβξαβεχεη ζπλήζσο ηε καθξφρξνλε 

παξακνλή ζηελ αζθάιηζε ηνπ ίδηνπ θνξέα, ε βάζε ππνινγηζκνχ ησλ ζπληάμεσλ ε 

νπνία ιακβάλεη ππ‟ φςηλ ηεο ηηο απνδνρέο ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ, ζα πξέπεη λα 

ξπζκίδνληαη θαηά ηξφπν πνπ λα πξνζαξκφδεηαη ζηηο ηδηνκνξθίεο ηεο θαηάζηαζεο ηνπ 

δηαδνρηθά αζθαιηζκέλνπ. 

Ο αλσηέξσ ζθνπφο φκσο δελ κπνξεί λα εθπιεξσζεί ζε βάξνο ελφο απφ ηνπο 

εκπιεθφκελνπο θνξείο. Σν πξφβιεκα είλαη ν επηκεξηζκφο ηεο δαπάλεο γηα κελ 

θαηαιήμνπκε ζε κηα κεηάζεζε ηνπ βάξνπο ζε θάπνηνπο απφ ηνπο θνξείο. Δμάιινπ, 

ππάξρεη ην ελδερφκελν λα πξνζπαζήζεη ν δηαδνρηθά αζθαιηζκέλνο λα επσθειεζεί ησλ 

επλντθψλ δηαηάμεσλ θάπνησλ θνξέσλ. Ζ δηαδνρηθή αζθάιηζε πξνζθέξεηαη γηα 

θαηαζηξαηεγήζεηο θαη γη‟ απηφ πξέπεη λα εθδεισζεί ε ζρεηηθή κέξηκλα ηνπ λνκνζέηε. 

 

Ζ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ απιήο ηδέαο ηεο κε απψιεηαο ρξφλνπ αζθάιηζεο ζε 

δηαθνξεηηθνχο θνξείο ζπλέρεηαη αλαγθαζηηθά κε δχν εμίζνπ ζεκαληηθά αηηήκαηα: ηεο 

χπαξμεο κηαο απινπνηεκέλεο θαη ηαρείαο δηνηθεηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηεο απνθπγήο 

κηαο δπζκελέζηεξεο κεηαρείξηζεο.  

 

Ζ εθαξκνγή ελφο επέιηθηνπ, δίθαηνπ θαη αληηγξαθεηνθξαηηθνχ δηαιεηηνπξγηθνχ 

ζπζηήκαηνο πξνζδηνξηζκνχ ηνπ αξκφδηνπ γηα απνλνκή ηεο ζχληαμεο θνξέα θαη 

ππνινγηζκνχ ηεο ζχληαμεο, φηαλ θαηά ηελ εμέιημε ηνπ αζθαιηζηηθνχ βίνπ ππάξρεη 

κεηαβνιή θαη δηαδνρή ζηελ αζθάιηζε, γίλεηαη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ πεξηζζφηεξν 

αλαγθαία, αθνχ ν αξηζκφο ησλ αζθαιηζκέλσλ πνπ ζπληαμηνδνηείηαη έρνληαο δηαδνρηθή 

αζθάιηζε βαίλεη ζπλερψο απμαλφκελνο. 

 

Ζ ζπγθξφηεζε δχν Δπηηξνπψλ πνπ αζρνιήζεθαλ κε ην ζέκα ηεο Γηαδνρηθήο Αζθάιηζεο 

θαηαδεηθλχεη ηελ επηζήκαλζε θαη ηνλ εληνπηζκφ ησλ πξνβιεκάησλ, πνπ αθνξνχλ ηφζν 

ηελ επηηάρπλζε ηεο δηαδηθαζίαο φζν θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θνξέα απνλνκήο αιιά 

θπξίσο ηνλ ηξφπν ππνινγηζκνχ ηεο ζχληαμεο. 

 

 Δπηηάρπλζε ηεο δηαδηθαζίαο 

Ρηδηθή αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο ηεξάζηηαο θαζπζηέξεζεο ζηελ απνλνκή 



ζχληαμεο κε δηαδνρηθή αζθάιηζε ζα ππάξμεη κφλν φηαλ κεραλνγξαθεζεί ην ζχζηεκα 

θαη νη θαη‟ ηδίαλ θνξείο απνθηήζνπλ ηελ απαξαίηεηε ηερληθή ππνζηήξημε. Ο ρξφλνο πνπ 

απαηηήζεθε γηα ηελ κεραλνξγάλσζε ηνπ Η.Κ.Α. δείρλεη φηη ην απαξαίηεην απηφ 

εγρείξεκα δελ ζα νινθιεξσζεί ζχληνκα.  

Μέρξη ηφηε ε κφλε ιχζε πνπ κπνξεί λα αθνινπζεζεί είλαη ε πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο 

αίηεζεο ζπληαμηνδφηεζεο, πξνεηνηκαζία ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ θαθέινπ, κε ηελ αλά 

θνξέα έθδνζε πξνζπληαμηνδνηηθήο βεβαίσζεο, ζηελ νπνία ζα πεξηέρνληαη ηα 

αζθαιηζηηθά δεδνκέλα πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο 

ζπληαμηνδφηεζεο. Πέξαλ δε απηνχ απαξαίηεηε είλαη ε αμηνπνίεζε ησλ ηερληθψλ κέζσλ 

πνπ φινη νη θνξείο δηαζέηνπλ ψζηε κε ηελ ειεθηξνληθή αιιεινγξαθία λα πεξηνξίδεηαη ν 

ρξφλνο αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ. 

 

 Απνθαηάζηαζε ηεο δπζκελνύο κεηαρείξηζεο 

Ο θαζνξηζκφο ηνπ αξκφδηνπ γηα απνλνκή θνξέα θαη ν ηξφπνο ππνινγηζκνχ ηεο 

ζχληαμεο είλαη ζέκαηα πνπ ζπλδένληαη θαη αιιεινεπεξεάδνληαη.  

ηνλ ηξφπν ππνινγηζκνχ ηεο ζχληαμεο έλαο βαζηθφο πξνβιεκαηηζκφο είλαη αλ ζα 

ηεξεζεί ε αξρή ηεο αλαινγηθήο ζπκκεηνρήο θαη ηκεκαηηθνχ ππνινγηζκνχ ηνπ θάζε 

θνξέα, πνπ ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο εθαξκφδεηαη ζήκεξα, ή αλ ζα πξνηηκεζεί 

έλαο ζρεηηθά απνδεζκεπκέλνο απφ ηέηνηεο παξακέηξνπο πξνζδηνξηζκφο, φπνπ ν 

αξκφδηνο γηα ηελ απνλνκή ζα απνθηά απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα, ζα ζεσξεί φιν ην 

ρξφλν αζθάιηζε ζαλ δηθφ ηνπ θαη ζα απνλέκεη ππνινγίδνληαο κε ηηο δηθέο ηνπ δηαηάμεηο 

(άξζξν 10 λ. 1405/1983). ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν απνλέκσλ θνξέαο έρεη πςειφ πνζνζηφ 

αλαπιήξσζεο (π.ρ. Ο.Α.Δ.Δ.-Σ.Δ.Β.Δ.) κε ηνλ ηειεπηαίν ηξφπν ππνινγηζκνχ ην πνζφ 

ζχληαμεο είλαη βειηησκέλν ζε ζρέζε κε απηφ πνπ θαηαβάιιεηαη ζήκεξα, αληίζεηα ην 

πνζφ ζχληαμεο πεξηνξίδεηαη αλ ην πνζνζηφ αλαπιήξσζεο είλαη ρακειφ (π.ρ. Ο.Γ.Α.).  

 

Μπνξνχκε βεβαίσο λα επηζεκάλνπκε φηη ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο απηφο ν ηξφπνο 

ππνινγηζκνχ ζχληαμεο νδεγεί ζε βειηίσζε ησλ απνλεκνκέλσλ ζπληάμεσλ. 

 

Όζνλ αθνξά ηνλ αξκφδην γηα απνλνκή ηεο ζχληαμεο θνξέα, φπνπ ην ηζρχνλ ζχζηεκα 

πξνθξίλεη ηνλ ηειεπηαίν, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν αζθαιηζκέλνο έρεη δηαλχζεη ζ‟ 

απηφλ ρξφλν αζθάιηζεο 1.500 εκεξψλ απφ ηηο νπνίεο 500 ηελ ηειεπηαία 5εηία, ν 

πξνβιεκαηηζκφο αθνξά ην αλ ζα πξέπεη λα δηαηεξεζεί ε αξκνδηφηεηα απηή ή αλ ζα 

πξέπεη λα ζεζπηζζεί αξκνδηφηεηα ηνπ θνξέα ζηνλ νπνίν έρεη δηαλπζεί ν πεξηζζφηεξνο 

ρξφλνο αζθάιηζεο. 

 

ηηο πεξηπηψζεηο ζπληάμεσλ αλαπεξίαο θαη ζαλάηνπ ε δηαηήξεζε ηεο αξκνδηφηεηαο ηνπ 

ηειεπηαίνπ θνξέα είλαη επηβεβιεκέλε, αθνχ είλαη απηφο ζηνλ νπνίν επαιεζεχεηαη ν 

αζθαιηζηηθφο θίλδπλνο θαη επνκέλσο έρεη ηελ αξκνδηφηεηα ηνπ ειέγρνπ ησλ εηδηθψλ 

πξνυπνζέζεσλ, ζε ζρέζε θαη κε ηελ παξερφκελε εξγαζία ή αζθνχκελε δξαζηεξηφηεηα. 

 

ηηο πεξηπηψζεηο ζπληάμεσλ γήξαηνο ε αξκνδηφηεηα ηνπ θνξέα κε ηνλ πεξηζζφηεξν 

ρξφλν θαίλεηαη θαη‟ αξρήλ πην δίθαηα. Ζ επηινγή φκσο ζπλαξηάηαη αλακθίβνια θαη κε 

ηνλ ηξφπν ππνινγηζκνχ ηεο ζχληαμεο. Αλ δειαδή ν ππνινγηζκφο γίλεηαη κε πξνζζήθε 

αλαινγηθψλ ζπκκεηνρψλ ησλ ινηπψλ θνξέσλ, ε πην ζπκβαηή ιχζε αξκνδηφηεηαο είλαη 

ηνπ ηειεπηαίνπ θνξέα. Αλ ν ππνινγηζκφο γίλεηαη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ απνλέκνληα, 

ηφηε θνηλσληθναζθαιηζηηθά, ε πην νξζφδνμε ιχζε είλαη ηνπ θνξέα κε ηνλ πεξηζζφηεξν 



ρξφλν, αθνχ έηζη «λνκηκνπνηείηαη» θαη ν κε αλαινγηθφο ππνινγηζκφο. 

 

Ζ θαζηέξσζε ηνπ ζρήκαηνο βαζηθή θαη αλαινγηθή ζχληαμε ζέηεη λέα βάζε 

πξνβιεκαηηζκνχ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ζχληαμεο ζηελ δηαδνρηθή αζθάιηζε. Οη 

πξνβιεκαηηζκνί ηεο δηαδνρηθήο αζθάιηζεο πξνυπνζέηνπλ νξηζηηθέο ιχζεηο ζην πεδίν 

ηνπ ππνινγηζκνχ ηεο ζχληαμεο ζηνλ έλα θνξέα. Ζ ινγηθή ηνπ λένπ ζρήκαηνο παξ‟ φηη 

δείρλεη φηη είλαη δχζθνιν λα ζπλππάξμεη κε ηξφπνπο ππνινγηζκνχ πνπ απνκαθξχλνληαη 

απφ αλαινγηθή ζπκκεηνρή θαη αλαινγηθή πξνζζήθε, ελ ηνχηνηο δελ απνθιείεη ηε 

δπλαηφηεηα ηνπ απνλέκνληα «λα αλαιάβεη» ηνλ ζπλνιηθά ππνινγηζκφ σο κνλαδηθφο 

θνξέαο. 

 

ε θάζε πεξίπησζε πάλησο θαη κε ηε λέα δνκή ηεο ζχληαμεο νη ιχζεηο πνπ ζα 

πξνθξηζνχλ ζηνλ ηξφπν ππνινγηζκνχ ζηελ δηαδνρηθή αζθάιηζε, ζα πξέπεη λα 

ζηνρεχνπλ ζε απνθαηάζηαζε ησλ αδηθηψλ πνπ επηζεκαίλνληαη κε ην ηζρχνλ θαζεζηψο, 

θπξίσο δειαδή ζηηο κεζαίεο θαη πςειφηεξεο ζπληάμεηο θαη ηδίσο φηαλ ππάξρεη καθξχο 

ρξφλνο αζθάιηζεο. 

 

Ζ ελαξκφληζε ζπζηεκάησλ ζπληαμηνδφηεζεο παληειψο αλφκνησλ ηφζν αλαθνξηθά κε 

ηα ειηθηαθά φξηα φζν θαη κε ηελ ππνινγηζηηθή κέζνδν πξέπεη λα απνβιέπεη ζηελ 

εμαζθάιηζε ηζνξξνπίαο αθ‟ ελφο κελ κεηαμχ ηεο δηαηήξεζεο δηθαησκάησλ αιιά θαη κε 

δεκηνπξγίαο πξνθιεηηθψλ επθαηξηψλ πξφσξεο ζπληαμηνδφηεζεο αθ‟ εηέξνπ απνλνκήο 

πνζψλ ζπληάμεσλ πνπ δελ ζα αδηθνχλ ηνλ αζθαιηζκέλν, ζε ζρέζε κε ηα ζπλνιηθά 

θνηλσληθναζθαιηζηηθά ηνπ δεδνκέλα θαη δελ ζα θαζηζηνχλ ηε κεηαβνιή αζθαιηζηηθνχ 

θνξέα αηηία πεξηνξηζκνχ ησλ ζπληαμηνδνηηθψλ παξνρψλ. 

 


