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ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ∆ΟΜΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ 

 

1. ∆ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ – ΒΑΣΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ 

 
Ι. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 
α. Ο προτεινόμενος διαχωρισμός προνοιακών και ασφαλιστικών παροχών 

στο βαθμό που δεν περιορίζει και εξαντλεί τις υποχρεώσεις του Κράτους 

στην εξασφάλιση μόνο των πρώτων, μας βρίσκει σύμφωνους.  Βεβαίως ο 

διαχωρισμός σε πολλές περιπτώσεις δεν είναι εύκολος, δεδομένου ότι, 

υπάρχουν πολλές παροχές μικτού χαρακτήρα.  Θα πρέπει ως εκ τούτου να 

τεθούν τόσο κριτήρια διαχωρισμού όσο και γενική αρχή περί του εν 

αμφιβολία χαρακτηρισμού. 

Η αρχιτεκτονική δομή της νέας σύνταξης με μικτό σχήμα βασικής και 

αναλογικής είναι κατ΄ αρχήν θετική.  Πιστεύουμε ότι ο όρος «προνοιακή» 

για την βασική είναι εύστοχος μόνο όσο αφορά την κατηγορία σύνταξης, 

που υπό εισοδηματικές προϋποθέσεις συνεχώς και όχι μόνο κατά την 

χορήγηση ελεγχόμενες, καταβάλλεται στους ανασφαλίστους.  Για όσους 

έχουν προϋποθέσεις λήψης σύνταξης ορθότερος είναι ίσως κοινωνική όχι 

προνοιακή, εφ΄ όσον βεβαίως την χαρακτηρίζει το στοιχείο της 

καθολικότητας.  Από την εισήγηση του κ. Υπουργού βεβαίως προκύπτει με 

σαφήνεια πρόθεση καταβολής, στο σύνολο των θεμελιούντων, δικαίωμα 

συνταξιοδότησης αφού η βασική «αποτελεί το ελάχιστον ποσό το οποίο 

καταβάλλεται σε κάθε συνταξιούχο …». 

Για να εκτιμηθεί βεβαίως το πόσο θετική ή όχι είναι τελικά η 

θεσμοθέτηση σχήματος βασικής και αναλογικής σύνταξης θα πρέπει να 

γνωρίζουμε πέραν του ποσού της βασικής σύνταξης, το ποσοστό 

αναπλήρωσης που θα επιλεγεί και βεβαίως τις διακυμάνσεις και το ύψος 
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των συντελεστών υπολογισμού αυτής.  Ο ειδικός καθορισμός των 

παραμέτρων αυτών θα προσδιορίσει μετά βεβαιότητος το προσδοκώμενο 

αποτέλεσμα με γνώμονα πάντοτε την βελτίωση των απονεμόμενων ποσών 

σε συνδυασμό με την δημιουργία σοβαρού κινήτρου για επιμήκυνση του 

ασφαλιστικού βίου, που είναι βεβαίως μια από τις σημαντικές επιδιώξεις. 

Προσδιορισμού βεβαίως χρήζει και η διευκρίνιση του ηλικιακού ορίου 

χορήγηση της βασικής σύνταξης.  Πιο συγκεκριμένα θα πρέπει με σαφή 

τρόπο να καθορισθεί το αν η βασική σύνταξη θα απονέμεται ομού με την 

αναλογική ή αν θα προστίθεται σ΄ αυτή μετά την συμπλήρωση κάποιου 

άλλου ορίου ηλικίας, κοινού με όλους τους συνταξιούχους. 

Κατά την Ε.Σ.Ε.Ε. προβληματική είναι επίσης η μεταβλητότητα του 

ποσού της βασικής σύνταξης με δεδομένου ότι «καθορίζεται κάθε φορά σε 

ύψος που προσδιορίζεται επί του συνόλου των δικαιούχων ………. και 

αντιστοιχεί στο 1/3 των δαπανών του ασφαλιστικού συστήματος για τις 

συντάξεις». 

Μια τέτοια λειτουργία και ένας συναρτώμενος από παράπλευρους 

παράγοντες προσδιορισμός της βάσης υπολογισμού της σύνταξης, πέραν 

του ότι δημιουργεί ανασφάλεια στην μέλλοντα συνταξιούχο, ως προς το 

συνολικό ποσό που θα δικαιωθεί, θέτει νομίζουμε και ζήτημα άνισης 

μεταχείρισης κάποιων συνταξιούχων που υπό όμοιες 

κοινωνικοασφαλιστικές συνιστώσες καθίστανται δικαιούχοι διαφορετικών 

ποσών συντάξεων.  Ιδιαίτερα η κατηγορία συνταξιούχων που θα δικαιωθεί 

συντάξεως μετά το έτος 2030 (πρωτοασφαλισμένοι μετά την 1-1-1993), 

που σύμφωνα με το ισχύον σύστημα θα έχουν περιορισμό στο ύψος του 

ποσού της σύνταξης, κατ΄ επέκταση δε θα υπάρξει μείωση στη συνολική 

δαπάνη των συντάξεων, ενδεχομένως θα υποστούν και περαιτέρω βλάβη 

αφού η βασική σύνταξη θα περιορισθεί, με δεδομένο το ότι το 1/3 θα 
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υπολογισθεί σε μειωμένο συνολικό ποσό δαπανών για τις συντάξεις.  

Θεωρούμε λοιπόν ότι ο σχεδιασμός μεταβλητού ποσού βασικής σύνταξης 

πρέπει να επανεξετασθεί. 

 
β. Είναι απαραίτητο να διευκρινισθεί αν η χορήγηση βασικής αφορά και 

τους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας.  Υπενθυμίζουμε ότι σήμερα τα 

χορηγούμενα ποσά συντάξεων αναπηρίας είναι ιδιαίτερα χαμηλά (βλ. 

εισήγηση Ε.Σ.Ε.Ε. περί συντάξεων αναπηρίας).  Αν και στις περιπτώσεις 

αυτές χορηγηθεί η βασική σύνταξη είναι βέβαιο ότι το συνολικό 

χορηγούμενο ποσό θα αυξηθεί σημαντικά.  Σε αντίθετη περίπτωση βέβαια, 

αν δηλαδή εξαιρεθεί η βασική σύνταξη από την σύνταξη αναπηρίας, τα 

ποσά συντάξεων που θα απονέμονται θα περιορισθούν σημαντικά.  

Ενδεχομένως η πιο συμβατή με το σύστημα αντιμετώπιση είναι να 

καταβάλλεται και η βασική σύνταξη στο ποσοστό της λοιπής σύνταξης, 

δηλαδή με ποσοστό αναπηρίας 80% πλήρες ποσό, με ποσοστό 67% τα 3/4 

του ποσού και με ποσοστό 50%, το 1/2 του ποσού. 

 
γ. Ακόμη πρέπει να διευκρινισθεί αν η απονομή βασικής σύνταξης αφορά 

και τους συνταξιούχους λόγω θανάτου.  Επίσης αν αφορά τις περιπτώσεις 

διπλοσυνταξιούχων (στις περιπτώσεις συντάξεων θανάτου είναι συνήθης 

η συνύπαρξη και συντάξεως εξ ιδίου δικαιώματος) και δη αν στις 

περιπτώσεις αυτές θα καταβάλλεται και στις δύο συντάξεις.  Η 

επισήμανση που μπορούμε κατ΄ αρχήν να κάνουμε είναι ότι αν η βασική 

σύνταξη καταβάλλεται μόνο σε μία από τις δύο συντάξεις, το συνολικό 

χορηγούμενο ποσό κατά πάσα πιθανότητα θα υπολείπεται του ποσού που 

σήμερα δικαιούται και για τις δύο ή περισσότερες συντάξεις ο 

ασφαλισμένος.  Εν πάση περιπτώσει αν στις περιπτώσεις που κάποιος 

δικαιούται περισσότερες συντάξεις του καταβάλλεται βασική σύνταξη σε 
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μία από αυτές, τότε η βασική λαμβάνει περισσότερο χαρακτήρα 

προνοιακής παροχής παρά προστιθέμενου ποσού που αποτελεί την βάση 

υπολογισμού της απονεμόμενης σύνταξης.  Αναμφίβολα η εκδοχή αυτή 

συνεπάγεται διαφορετική λειτουργία του συστήματος υπολογισμού της 

σύνταξης και θέτει εν αμφιβόλω την ορθότητα καταβολής του 

«προνοιακού» μέρους της σύνταξης σε περιπτώσεις υψηλοσυνταξιούχων, 

ή υψηλοεισοδηματιών.  Η άποψή μας βεβαίως είναι ότι η βασική σύνταξη, 

πλην της περιπτώσεως χορηγήσεως σε ανασφαλίστους με εισοδηματικά 

κριτήρια, πρέπει να αποτελεί βασικό ποσό υπολογισμού κάθε κατηγορίας 

σύνταξης και όχι προνοιακού χαρακτήρα προσθήκη στο χορηγούμενο ποσό. 

Η καθιέρωση νέου τρόπου υπολογισμού σύνταξης θεωρούμε ότι 

πρέπει να αποτελέσει αφορμή για μεταρρύθμιση του καθεστώτος 

ασφάλισης – σύνταξης των απασχολουμένων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, 

συνταξιοδοτούμενοι κατά το εξής κεφάλαιο.  Ο μη συνυπολογισμός χρόνου 

ασφάλισης κατά τον οποίο η δικαιούχος σύνταξη θανάτου χήρα λαμβάνει 

και σύνταξη (ιδιαίτερα περιορισμένη) και αποδοχές (ν. 1379/1983, 

1489/1984 κ.λπ.) αποτελεί σημαντική αδικία του συστήματος η οποία ούτε 

με τον σκοπό της αναλογικής σύνταξης συνάδει, ούτε με την έννοια του 

κοινωνικού κράτους συμπορεύεται, αφού σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη και 

ευαίσθητη φάση μιας οικογένειας, όταν υπάρχει θάνατος ενός γονέα, η 

οικογένεια οδηγείται και σε σημαντική μείωση εισοδημάτων και η (ή ο) 

χήρα σε ουσιαστικό περιορισμό του χρόνου ασφάλισης της. 

 

δ. Ιδιαίτερης προσοχής πρέπει να τύχει η διαμόρφωση ποσού σύνταξης 

στις περιπτώσεις εργατικού ατυχήματος ή επαγγελματικής ασθένειας.  

Όπως είναι γνωστό σύνταξης, αναπηρίας ή θανάτου από εργατικό ατύχημα 

ή επαγγελματική ασθένεια μπορεί να δικαιωθεί κάποιος ασφαλισμένος ή τα 
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δικαιοδόχα μέλη στην δεύτερη περίπτωση ακόμη και με πολύ βραχύ 

ασφαλιστικό βίο.  Αν δεν υπάρξει ειδική πρόβλεψη τότε ο ασφαλισμένος 

αυτός (ή τα μέλη της οικογένειας) θα λαμβάνουν ελάχιστο ποσό 

αναλογικής σύνταξης, κάτι που βεβαίως επ΄ ουδενί δεν θα συνιστά 

αναπλήρωση του εισοδήματος λόγω της επαλήθευσης του ασφαλιστικού 

κινδύνου.  Πέραν δε αυτού δεν θα ανταποκρίνεται στην ειδική ασφαλιστική 

προστασία που το σύστημα θέλει να παρέχει στις κατηγορίες αυτές.  Είναι 

λοιπόν απαραίτητος ο κατά παρέκκλιση του γενικού κανόνα, υπολογισμός 

της σύνταξης στις περιπτώσεις αυτές. 

 
ε. Ολοκληρώνοντας τις γενικές παρατηρήσεις πρέπει να επισημάνουμε ότι 

όσο αφορά το κεφάλαιο του τρόπου υπολογισμού της αναλογικής σύνταξης, 

αν δηλαδή θα λαμβάνεται υπόψη η τελευταία 5ετία, 10ετία, τα 3/4 ή το 

σύνολο του ασφαλιστικού βίου, η άποψή μας είναι ότι η λύση του 

συνυπολογισμού για τον προσδιορισμό του ποσού της σύνταξης του 

συνόλου των παραμέτρων του ασφαλιστικού βίου μετά βεβαιότητος οδηγεί 

σε περιορισμό των απονεμομένων συντάξεων αφού κανείς ασφαλισμένος 

δεν αρχίζει τον ασφαλιστικό του βίο με υψηλές αποδοχές ή έσοδα.  

Προκειμένου λοιπόν να μην οδηγηθούμε σε περιορισμό των συντάξεων, 

κάτι στο οποίο η Ε.Σ.Ε.Ε. είναι κάθετα αντίθετη, θα πρέπει να γίνει 

τέτοιος προσδιορισμός συντελεστών υπολογισμού της σύνταξης, που να 

αντισταθμίζεται η πιθανή απώλεια από τα χαμηλά ασφαλιστικά δεδομένα 

που οι ασφαλισμένοι για κάποια χρόνια έχουν.  Ειδικά για μας τους 

Εμπόρους θα πρέπει να αποκατασταθεί η αδικία που υφιστάμεθα, την 

οποία έχουμε αναλυτικά παρουσιάσει στην σχετική εισήγησή μας. 
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ΙΙ. ΕΙ∆ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

 
Ο νέος τρόπος υπολογισμού της σύνταξης καθώς και η προτεινόμενη 

αρχιτεκτονική δομή της συναρτώνται άμεσα ή έμμεσα και με λοιπές πτυχές 

του ασφαλιστικού συστήματος.  Επιχειρούμε μια κατ΄αρχήν προσέγγιση του 

θέματος εξετάζοντας κάποιες κατηγορίες που νομίζουμε ότι επηρεάζονται 

από τις σχεδιαζόμενες αλλαγές. 

 

α. ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ MINIMUM 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 
Η θεσμοθέτηση σχήματος βασικής + αναλογικής σύνταξης μεταβάλει 

σημαντικά την όλη δομή και λογική του τρόπου συνταξιοδότησης.  Στο 

βαθμό που το αναλογικό κομμάτι της σύνταξης σχετίζεται ευθέως και 

αμέσως με τις καταβαλλόμενες εισφορές, θα πρέπει να αποδίδεται ακόμη 

και στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει συμπλήρωση του minimum 

απαιτούμενου χρόνου ασφάλισης των 15 ετών.  Έτσι λοιπόν μετά την 

συμπλήρωση του ανώτατου ορίου ηλικίας ο ασφαλισμένος θα πρέπει να 

λαμβάνει το ποσό που αναλογεί στον χρόνο ασφάλισης και στις εισφορές 

που έχει καταβάλει, ανεξαρτήτως της συμπλήρωσης του απαιτούμενου 

χρόνου ασφάλισης, που αν υπάρχει θα του προσθέτει και την βασική 

σύνταξη.  Η σημαντική αυτή αλλαγή είναι όχι μόνο απόλυτα συμβατή αλλά 

και επιβεβλημένη σε σύστημα αναλογικής σύνταξης. 

Η λογική του ισχύοντος κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος αλλά και 

των νομολογιακών παραδοχών αποδέχεται την θέσπιση περιορισμών ή 

περιοριστικών όρων στην κατηγορία συνταξιοδοτικών παροχών που δεν 

έχουν αμιγώς ανταποδοτικό χαρακτήρα.  Πέραν αυτού το σύστημα 

μπορούμε να πούμε ότι σχηματικά έχει ένα χαρακτήρα όχι ατομικής αλλά 
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συλλογικής ανταπόδοσης.  Η καθιέρωση αναλογικής σύνταξης δεν 

συνεπάγεται απλώς ένα τεχνικά διαφορετικό τρόπο υπολογισμού της 

σύνταξης.  Σηματοδοτεί μια διαφορετική κοινωνικοασφαλιστική λογική και 

λειτουργία, η οποία είναι βέβαιο ότι θα μεταβάλει σε πολλούς τομείς την 

νομολογία που σχετίζεται με τις συνταξιοδοτικές παροχές.  Κι αυτό 

βεβαίως θα συμβεί παρά το ότι με τις σκοπούμενες αλλαγές δεν 

μεταβάλλεται από διανεμητικό σε κεφαλαιοποιητικό. 

 
β. ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

Η ευθεία και άμεση σύνδεση της αναλογικής σύνταξης με τις 

καταβαλλόμενες εισφορές δημιουργεί αμφιβολία για το αν θα πρέπει να 

εξακολουθεί να ισχύει ιδίως για τους «παλιούς» (πρωτοασφαλισθέντες 

πριν την 1-1-1993) ασφαλισμένους η ασφάλιση μέχρι το όριο ασφαλιστέων 

αποδοχών1 (σήμερα 2.433 ευρώ περίπου) για τον κλάδο σύνταξης.  

Αναφερόμεθα στους «παλιούς» βεβαίως γιατί για τους νέους το 

αντίστοιχο όριο είναι αρκετά υψηλότερο σήμερα (5.544 ευρώ σήμερα).  

∆ιευκρινίζουμε ότι δεν εννοούμε ότι πρέπει να θεσμοθετηθεί  υποχρέωση 

καταβολής εισφορών και πέραν των τιθεμένων ορίων αλλά ευχέρεια του 

ασφαλισμένου για προαιρετική ασφάλιση πέραν των ποσών της 

υποχρεωτικής (βλ. παράγραφο περί προαιρετικής ασφάλισης).  Επίσης η 

αναλογική με τις εισφορές χορήγηση παροχών θέτει εν αμφιβόλω 

τουλάχιστον την συνέχιση καταβολής εισφορών επί του συνόλου των 

αποδοχών για τους κλάδους Ο.Α.Ε.∆., Ο.Ε.Κ. και Εργατικής Εστίας.  Το 

ζήτημα των συνεισπραττομένων εισφορών το είχαμε θέσει στο κεφάλαιο 

                                                 
1 Για τους πρωτοασφαλισμένους πριν την 1-1-1993 ισχύει η διάταξη άρθρ. 25 
παρ. 2 εδ. α΄και β΄ Α.Ν. 1846/1951 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 
παρ. 1 ν. 825/1978 και 26 παρ. 3 ν. 1902/1990, για δε τους 
πρωτοασφαλισμένους μετά την 1-1-1993 η διάταξη άρθρ. 22 παρ. 2 και 3 ν. 
2084/1992, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρ. 13 παρ. 1 ν. 3232/2004. 
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της Εισφοροδιαφυγής (βλ. εισήγηση Ε.Σ.Ε.Ε. για εισφοροδιαφυγή).  

Θεωρούμε ότι τόσο το ζήτημα της συνείσπραξης των εισφορών αυτών από 

το Ι.Κ.Α. όσο και τα θέματα της αντιστοιχίας εισφορών-παροχών, την 

ενοποίηση των φορέων αυτών αλλά και συνολικότερα το θέμα του 

διαχωρισμού των εισφορών-επιβαρύνσεων για ανεργία, εργατική εστία και 

εργατική κατοικία πρέπει να επανεξετασθούν με γνώμονα τον περιορισμό 

των καταβαλλόμενων εισφορών. 

Επίσης υπό τα νέα δεδομένα θα πρέπει να επαναπροσδιορισθεί ο 

τρόπος υπολογισμού εισφορών και υπολογισμού σύνταξης σε κάποιες 

ειδικές κατηγορίες ασφαλισμένων όπως οι οικιακοί βοηθοί και τα λοιπά 

κατ΄ οίκον του εργοδότη απασχολούμενα πρόσωπα2 , οι απασχολούμενοι 

στο θέαμα και ακρόαμα3, οι ξεναγοί4, οι αμοιβόμενοι με κυμαινόμενες 

αποδοχές5, οι μερικώς απασχολούμενοι, οι ασφαλιζόμενοι μέσω 

ασφαλιστικών συνεταιρισμών κ.λπ. 

 
γ. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 

Είναι γνωστό ότι υπό προϋποθέσεις, οι ασφαλισμένοι έχουν 

δυνατότητα προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης στον φορέα που είχαν 

υποχρεωτική ασφάλιση, εφ΄ όσον αυτή διακοπεί για διάφορους λόγους.   Η  

 

 

 

 

 ___________________________ 
2 Άρθρ. 2 παρ. 4 Α.Ν. 1846/1951, άρθρο 1 ν.δ. 4104/1960 και άρθρ. 26 παρ. 
1 ν. 2639/1998. 
3 Ν. 1210/1981. 
4 Άρθρ. 6 ν. 710/1977, άρθρ. 24 παρ. 1 ν. 2919/2007 και άρθρ. 36 παρ. 4 ν. 
3105/2003. 
5 Άρθρ. 18 παρ. 4 Α.Υ.Ε. 55575/18.11.1965 Κανονισμού Ασφάλισης Ι.Κ.Α. 
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προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης στο Ι.Κ.Α. γίνεται με βάση τα 

ασφαλιστικά δεδομένα (κατηγορία καταβολής εισφορών) του χρόνου 

διακοπής της ασφάλισης6.  Θεωρούμε ότι μετά την εφαρμογή της 

αναλογικής σύνταξης θα πρέπει να παρασχεθεί ευχέρεια επιλογής 

κατάταξης του ασφαλισμένου σε ανώτερη ασφαλιστική κλάση, αφού έτσι θα 

έχει την δυνατότητα να βελτιώσει, έναντι καταβολής αυξημένων 

εισφορών, το ποσό της σύνταξής του.  Υπενθυμίζουμε ότι αντίστοιχη 

ευχέρεια υπάρχει στον Ο.Α.Ε.Ε.7, όπου αναγνωρίζεται δικαίωμα υπαγωγής 

σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία. 

Θα πρέπει επίσης να εξετασθεί και η δυνατότητα του ασφαλισμένου 

για προαιρετική ασφάλιση σε αποδοχές πέραν του ορίου των ασφαλιστέων 

αποδοχών, με καταβολή από τον ίδιο του συνόλου εισφοράς ασφαλισμένου-

εργοδότη κλάδου σύνταξης, για το υπερβάλλον ποσό.  Η καθιέρωση 

τέτοιας ευχέρειας, αφορά βεβαίως, υψηλών αποδοχών μισθωτούς και δεν 

αφήνει περιθώρια καταστρατήγησης των διατάξεων υποχρεωτικής 

ασφάλισης με παράπλευρες συμφωνίες μισθωτών-εργοδοτών.  Εφ΄ όσον η 

αναλογική σύνταξη θα συναρτάται ευθέως όχι μόνο με το σύνολο του 

χρόνου ασφάλισης αλλά και με τις κατά τον αντίστοιχο χρόνο 

καταβληθείσες εισφορές, η αναγνώριση αντίστοιχου δικαιώματος αποτελεί 

ισόρροπη και συμβατή συνθήκη.  Υπενθυμίζουμε με το ισχύον καθεστώς 

δεν υπάρχει δυνατότητα σύμπτωσης στον ασφαλισμένο υποχρεωτικής και 

προαιρετικής ασφάλισης για την ίδια χρονική περίοδο8. 

 

______________________ 
6 (Άρθρο 41 παρ. 2 Α.Ν. 1846/1951, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 28 
ν. 1902/1990 και άρθρ. 10 παρ. 3 ν. 2217/1994. 
7 Άρθρο 4 παρ. 3 του π.δ. 258/2005. 
8 Άρθρο 41 παρ. 1 Α.Ν. 1846/1951 όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση με 
την παρ. 1 άρθρ. 16 ν. 4476/1965 και παρ. 3 άρθρου 60 ν. 2676/1999.  
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Πέραν των ανωτέρω ενδεχομένως θα πρέπει να επανεξετασθούν οι 

προϋποθέσεις (χρόνου ασφάλισης) που απαιτούνται για την προαιρετική 

συνέχιση της ασφάλισης δεδομένου ότι ειδικά στο Ι.Κ.Α. σε κάποιες 

περιπτώσεις είναι αρκετά υψηλές (απαιτούνται 3.000 ημέρες ασφάλισης). 

 

δ. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΧΩΡΙΣ ΕΞΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

Η κοινωνικοασφαλιστική νομοθεσία αναγνωρίζει ως χρόνους 

ασφάλισης, υπό προϋποθέσεις, χρονικές περιόδους που δεν υπήρχε 

πράγματι παροχή εργασίας και υπαγωγή στην ασφάλιση με την κλασική 

έννοια.  Στην κατηγορία αυτή ανήκει ο χρόνος επιδότησης λόγω ανεργίας 

και λόγω ασθένειας (συνυπολογίζονται για θεμελίωση δικαιώματος σε 

σύνταξη 200 ημέρες)9, ο χρόνος κατά τον οποίο ο ασφαλισμένος έλαβε 

σύνταξη αναπηρίας10 κ.λπ. 

Επίσης προβλέπεται αναγνώριση πλασματικού χρόνου σε πατέρες – 

μητέρες11 που αποκτούν παιδιά από 1.1.2010 και εφεξής κ.λπ. 

Για όλες τις περιπτώσεις αυτές αλλά και για αντίστοιχες άλλες θα 

πρέπει να προβλεφθεί συντελεστής υπολογισμού του αντίστοιχου χρόνου 

ασφάλισης, δεδομένου ότι δεν υπάρχει καταβολή εισφορών, ώστε να 

υπάρχει η απαιτούμενη βάση υπολογισμού. 

 

 

 

 

 

____________________ 
9 Άρθρο 40 παρ. 2, 3 ν. 2084/1992. 
10 Άρθρο 5 παρ. 4 ν. 2335/1995. 
11 Άρθρο 141 ν. 3655/2008. 
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ε. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Η συνταξιοδοτική αξιοποίηση του αναγνωριζόμενου με εξαγορά 

χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας στα Ταμεία Μισθωτών, σε ένα σύστημα 

αναλογικής σύνταξης, ιδιαίτερα αν αυτή προκύπτει μετά συνυπολογισμό 

του συνόλου του χρόνου ασφάλισης σαφώς μεταβάλλεται, η δε ωφέλεια στο 

ποσό σύνταξης σίγουρα περιορίζεται, ιδιαίτερα αν ο χρόνος αυτός 

συνυπολογισθεί ως διανυθείς στην αρχή του ασφαλιστικού βίου, κάτι που 

βεβαίως είναι και το λογικό.  Ενδεχομένως για τις περιπτώσεις αυτές ή 

όχι μόνο γι΄ αυτές αλλά γενικά, η αναγνώριση και ο συνταξιοδοτικός 

συνυπολογισμός της στρατιωτικής υπηρεσίας πρέπει να γίνεται με ειδικούς 

συντελεστές που θα συνδέονται βεβαίως και με την ασφαλιστική κατηγορία 

εξαγοράς. 

 

στ. ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ 

Αναμφίβολα ο τρόπος υπολογισμού της κύριας σύνταξης θα 

επηρεάσει και τον τρόπο υπολογισμού της επικουρικής δεδομένου ότι σε 

πολλές περιπτώσεις υπάρχει ίδιος χρόνος υπολογισμού και κατάταξη σε 

αντίστοιχη ασφαλιστική κλάση απονομής σύνταξης12.  Εν πάση περιπτώσει 

ο υπολογισμός της επικουρικής σύνταξης υπό τα νέα δεδομένα θα πρέπει 

να επαναπροσδιορισθεί, επανεξετάζοντας βεβαίως και την προβλεπόμενη 

από 1.1.2013 σταδιακή μείωση στο 20% των συντάξιμων αποδοχών13. 

Η επικουρική σύνταξη είναι ένα ιδιαίτερο κεφάλαιο της κοινωνικής 

ασφάλισης που χρειάζεται συνολική εξέταση, όχι μόνο σε σχέση με τον 

τρόπο υπολογισμού.  Είναι άλλωστε γνωστό ότι οι αλλαγές που επήλθαν με  

 

____________________ 
12 Βλ. άρθρο 3 π.δ. 995/1980 και Π.∆. 277/1987. 
13 Άρθρο 146 ν. 3655/2008. 
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τις διατάξεις ν. 3371/2005 (επικουρική ασφάλιση υπαλλήλων Τραπεζών) 

πέραν της αναμφίβολης συνταγματικής ορθότητας, εμφανίζουν σημαντικά 

προβλήματα σε καθαρά κοινωνικοασφαλιστικό επίπεδο. 

Ολοκληρώνοντας επιθυμούμε να επισημάνουμε την ανάγκη 

διευκρίνισης δύο θεμάτων. 

Το πρώτο αφορά το κεφάλαιο για την εισήγηση και σχετίζεται με την 

προσαρμογή των ορίων ηλικίας που προβλέπονται για την υποχρεωτική 

απόλυση με βάση κανονισμούς που ισχύουν.  ∆εν αντιλαμβανόμεθα σε ποιο 

επίπεδο θα χωρήσει προσαρμογή ορίων ηλικίας.  Επισημαίνουμε και την 

σχετική διάταξη που ισχύει (άρθρ. 147 παρ. 4 ν. 3655/2008). 

Το δεύτερο δεν αποτελεί κεφάλαιο της εισήγησης αλλά ζήτημα που 

απασχολεί μεγάλο ποσοστό των ασφαλισμένων.  Αναφερόμεθα στον όρο 

θεμελιωμένο συνταξιοδοτικό δικαίωμα που έχει αφεθεί σε διάφορες 

ερμηνείες αμφίβολης νομικής ή κοινωνικοασφαλιστικής ορθότητας που 

μπορεί είτε αδικαιολόγητα να πανικοβάλλουν είτε ανεξήγητα να 

εφησυχάζουν.  Η σύγχυση βέβαια συνδέεται με την διαφορετική 

αντιμετώπιση που είχε η «θεμελίωση» στο δημόσιο, στον ευρύτερο  

δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και στους αυταπασχολούμενους. 

Επισημαίνουμε τον προσδιορισμό του «θεμελιωμένου δικαιώματος» 

στον πρόσφατο ν. 3655/2008 και δη στις διατάξεις άρθρου 143 παρ. 7, 

144 παρ. 1 και 5.   
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2. ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ 

 
α. Η καθιέρωση παγίου συστήματος ρύθμισης των οφειλών προς τους 

ασφαλιστικούς φορείς αποτελεί και δική μας πρόταση (βλ. εισήγηση περί 

εισφοροδιαφυγής).  Επισημαίνουμε απλώς και πάλι την ανάγκη ευελιξίας 

αναφορικά με τους όρους απώλειας της ρύθμισης 

 
β. Η περαιτέρω ενοποίηση των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης ώστε για 

την κύρια σύνταξη να υπάρχουν τρεις φορείς (Μισθωτοί, 

Αυταπασχολούμενοι, Αγρότες) μας βρίσκει σύμφωνους.  Βεβαίως οι 

ειδικότεροι όροι της συνολικής ενοποίησης πρέπει να μελετηθούν, ώστε 

ιδίως από την ασφαλιστική ενοποίηση να μην υπάρξουν περιορισμοί ή 

απώλειες δικαιωμάτων ασφαλισμένων, για τα οποία υπάρχει βάσιμη, 

ενεργή και ώριμη προσδοκία. 

 
γ. Ο διαχωρισμός του συνταξιοδοτικού συστήματος (Κλάδου Σύνταξης) 

από τον Κλάδο Υγείας κατ΄ αρχήν μας βρίσκει σύμφωνους.  Η ορθή 

οργάνωση του συστήματος αναμφίβολα μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικό 

περιορισμό των σημερινών υπέρογκων και ανεξέλεγκτων δαπανών.  

Επισημαίνουμε ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση όχι στην διατήρηση 

αλλά στην βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών, τομέας στον οποίο μια 

τέτοια μετάβαση μπορεί να επηρεάσει αρνητικά, δεδομένης και της 

πιθανολογούμενης απώλειας ωφελημάτων για τα οποία η σημερινή 

διάρθρωση και λειτουργία αφήνει περιθώρια.  Η μηχανογραφημένη 

διακίνηση και παρακολούθηση των διαδικασιών θεωρούμε ότι περιορίζει 

σημαντικά τις δυνατότητες παρέκκλισης από την θεσμοθετημένη 

λειτουργία.   
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Θα πρέπει να διευκρινισθεί αν ο διαχωρισμός συνεπάγεται και 

διαφοροποίηση του ποσοστού εισφορών που καταβάλλονται στους 

ασφαλιστικούς φορείς.  Εφ΄ όσον υπάρξει διαχωρισμός των κλάδων, οι 

εισφορές που αφορούν τις παροχές σε είδος (στα περισσότερα Ταμεία δεν 

υπάρχει διαχωρισμός παροχών σε είδος από παροχές σε χρήμα) θα 

πρέπει ή να εισπράττονται από τους φορείς και να αποδίδονται στο 

∆ημόσιο ή να εισπράττονται απ΄ ευθείας από το ∆ημόσιο μετ΄ αντίστοιχη 

αφαίρεση από τις σήμερα καταβαλλόμενες εισφορές. 

Πρόβλεψη επίσης πρέπει να υπάρξει και για την νομική τύχη των 

ακινήτων, μηχανημάτων, εργαλείων κ.λ.π. θεραπευτικών μέσων τα οποία 

ιδιοκτησιακά ανήκουν στους ασφαλιστικούς φορείς και αποτελούν 

περιουσιακά στοιχεία των.  Με την επικείμενο διαχωρισμό και τον 

πιθανολογούμενο σχεδιασμό θα τεθούν σε χρήση του συνόλου των 

ασφαλισμένων στα πλαίσια παροχής υπηρεσιών υγείας από το ∆ημόσιο.  Η 

μεταβολή αυτή πρέπει να γίνει με διαδικασία ισόρροπης διευθέτησης 

παροχής-αντιπαροχής. 
 

 

                                                ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΑΘ. ΜΠΟΥΡΛΟΣ  

                                                                 Για την  

                                                                 Ε.Σ.Ε.Ε.  
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