
 
 

ΕΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΑΜΕΙΩΝ 

 

του καθηγητή Άγγελου Στεργίου 

 

     Ο νομοθέτης είναι σε θέση να αναδιοργανώνει την κοινωνική ασφάλιση, 

επιλέγοντας εκείνο το οργανωτικό σχήμα που ανταποκρίνεται, με τον 

προσφορότερο τρόπο, στο στόχο της προαγωγής μιας επαρκούς 

ασφαλιστικής κάλυψης. Κανένας όμως τρόπος οργάνωσης των ταμείων δεν 

είναι αθώος ούτε ουδέτερος. Η ενοποίηση των Ταμείων, που μπορεί να 

περιβληθεί διάφορες μορφές, όπως εκείνης της συγχώνευσης, ένταξης, 

ομαδοποίησης και πρόσφατα «ομοσπονδιοποίησης» (ν. 3655/08), δεν είναι 

αυτοσκοπός. Μεταφέρει σε οργανωτικό επίπεδο μια κατά βάση πολιτική 

επιλογή για το επίπεδο και τη λογική της ασφαλιστικής προστασίας. Γι’ αυτό 

κάθε σχετική μεταρρυθμιστική απόπειρα οφείλει να συνοδεύεται από ενιαίες 

αρχές και ενιαίες προσεγγίσεις. Ενιαίες δομές χωρίς ενιαιοποίηση σ’ επίπεδο 

ουσιαστικών ρυθμίσεων φαντάζει περισσότερο με γραφειοκρατική 

καρικατούρα. 

     Η ενοποίηση είναι μια ευκαιρία για εκλογίκευση της κοινωνικής 

ασφάλισης. Στόχος της ενοποίησης είναι η οργάνωση ευρύτερων σχημάτων 

αλληλεγγύης προς την κατεύθυνση της επαρκούς και δίκαιης προστασίας. Η 

διοικητική ενοποίηση υπερβαίνει το αυστηρά θεσμικό πλαίσιο και 

συνοδεύεται από μια εναρμόνιση των χορηγούμενων παροχών. Η μείωση 

του διοικητικού κόστους δεν είναι παρά μια από τις δευτερεύουσες συνέπειες.     



 
 

     Η ενοποίηση των Ταμείων παρουσιάζει αδιαφιλονίκητες αρετές 

(δημιουργία βιώσιμων σχημάτων, ανάπτυξη αλληλεγγύης μεταξύ των 

επαγγελμάτων, κατάργηση αδικαιολόγητων διαφοροποιήσεων, μείωση των 

περιπτώσεων διαδοχικής ασφάλισης). Εκείνο όμως που αξίζει να 

προσέξουμε, είναι ο τρόπος με τον οποίο επιχειρούνται οι ενοποιήσεις των 

ταμείων. Κάθε συγχώνευση ταμείων με διαφορετικό επίπεδο προστασίας και 

διαφορετικές πηγές χρηματοδότησης (εδώ εισέρχεται και το ζήτημα της 

ισοκατανομής των κοινωνικών πόρων) θέτει ένα βασικό ερώτημα : 

εναρμόνιση επιπέδου προστασίας προς τα άνω, τα κάτω ή το μέσο επίπεδο ; 

Στην πλειονότητά τους, οι συγχωνεύσεις έγιναν κατά τρόπο λογιστικό προς 

το μέσο επίπεδο. Η οργανωτική ενοποίηση του ΤΕΒΕ, ΤΑΕ, ΤΣΑ σ’ έναν 

ενιαίο οργανισμό, τον ΟΑΕΕ (άρθρα 1 επ. ν. 2676/99), όπως και η συγχώνευση 

των Ταμείων Αρωγής των δημοσίων υπαλλήλων στο ΤΕΑΔΥ (άρθρα 14 επ. 

του ν. 2676/99), ακολούθησαν τη μέση οδό. Για τους καλύτερους φορείς ήταν 

οπισθοδρόμηση, για τους χειρότερους βελτίωση. Ωστόσο, δεν έγινε καμία 

προσπάθεια επανεξέτασης των παροχών και των προϋποθέσεων χορήγησής 

τους, και συγκεκριμένα αν πράγματι κάλυπταν τις ανάγκες των 

ασφαλισμένων, αν ανταποκρίνονταν στους στόχους του θεσμού. 

     Η διαφορά επιπέδου βιωσιμότητας των Ταμείων οδηγεί έμμεσα στη 

μείωση της προστασίας που προβλέπεται από το πιο «εύρωστο» Ταμείο. 

Βραχυ- ή μακροπρόθεσμα, μεταφέρονται πόροι από το υγιέστερο στο 

λιγότερο υγιές ταμείο, με περαιτέρω συνέπεια την απώλεια κεκτημένων 

δικαιωμάτων ή τη μείωση προσδοκιών των ασφαλισμένων στο υγιέστερο 

από τα συγχωνευόμενα Ταμεία. Κατά τη διαδικασία διοικητικής 

αναδιάρθρωσης του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, δεν μπορεί να 

υφίσταται θυσίες μια ομάδα μόνο ασφαλισμένων και συγκεκριμένα εκείνοι 



 
 

που απολαμβάνουν μιας επαρκούς προστασίας από ένα υγιές Ταμείο. Το 

βάρος της ενοποίησης του συστήματος και της διασφάλισης της συνολικής 

βιωσιμότητάς του δεν μπορεί να μετατεθεί στο σχηματισθέν κεφάλαιο από 

εισφορές των ασφαλισμένων μιας ή ορισμένων αποκλειστικά 

επαγγελματικών κατηγοριών. Μόνο με τη συμμετοχή του κράτους που έχει 

αναλάβει το ρόλο του εγγυητή του θεσμού, θα πρέπει να αντιμετωπίζονται 

τα όποια προβλήματα οργάνωσης, εξομάλυνσης των διαφόρων επιπέδων 

προστασίας και κάλυψης του κόστους των ενοποιήσεων/ συγχωνεύσεων. 

     Εντέλει, στόχος των ενοποιήσεων δεν είναι η μείωση της 

ικανοποιητικότερης προστασίας, αλλά η δίκαιη και ορθολογική αναδιανομή 

του εισοδήματος. Δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή η ένταξη ενός βιώσιμου 

Ταμείου στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με αποτέλεσμα τη μείωση της παρεχόμενης από το 

εντασσόμενο Ταμείο προστασίας. Αυτό συνέβη με το ΤΑΞΥ. Από τη στιγμή 

που εντάχθηκε ο κλάδος υγείας του στον αντίστοιχο κλάδο του Ιδρύματος, 

υποβαθμίστηκε βίαια και δραστικά η ποιότητα και η ποσότητα των 

παρεχόμενων στους ξενοδοχοϋπαλλήλους υπηρεσιών υγείας.  

 


