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1. Η μείωση του αριθμού των ασφαλιστικών οργανισμών έχει προκριθεί 

από όλες τις κυβερνήσεις ως ενδεδειγμένη λύση για την επίλυση των 

προβλήμάτων που αντιμετωπίζει το ασφαλιστικό σύστημα της χώρας. Ωστόσο, 

οι ενοποιήσεις δεν αποτελούν καμία λύση και αντίθετα δημιουργούν 

επιπλέον προβλήματα όταν δεν συντρέχουν βασικές αρχές που 

επιβάλλονται και από το κοινωνικοασφαλιστικό δίκαιο και από την 

κοινή αντίληψη και λογική.  Τούτο έχει συμβεί ιδίως με τον Ν. 3655/2008, 

διότι οι ενιαίοι οργανισμοί περιλαμβάνουν τους καταργηθέντες κλάδους 

ασφαλιστικών οργανισμών που  

 δεν βρίσκονται στην ίδια αναλογιστική και οικονομική θέση,  

 δεν έχουν το ίδιο νομοθετικό – ασφαλιστικό καθεστώς,  

 ούτε την ίδια σχέση εργαζομένων και συνταξιούχων,  

 ούτε τα ίδια αποθεματικά,  

 ούτε το ίδιο επιπεδο διοικητικής οργανώσεως και λειτουργίας 

 ούτε τις ίδιες επαγγελματικές – ασφαλιστικές ιδιαιτερότητες.  

Η ενοποίηση προϋποθέτει εξίσωση της οικονομικής, 

αναλογιστικής, διοικητικής λειτουργίας και συνακόλουθα και του 

νομοθετικού καθεστώτος.  

Η διοικητική ενοποίηση δεν προσφέρει τίποτα, αν δεν πληρούνται οι 

ανωτέρω προϋποθέσεις. Ειδικότερα η διοικητική ενοποίηση,  
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 Δεν βελτιώνει από μόνη της την οικονομική θέση των ενιαίων 

ταμείων  

 Δεν εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα  

 Δεν συνεπάγεται αυτόματα ενοποίηση των ασφαλιστικών 

καθεστώτων   

 Δεν βελτιώνει την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων  

 Δεν επιλύει το δημογραφικό πρόβλημα   

 Δεν αυξάνει από μόνη της τα αποθεματικά των ταμείων  

 Δεν λαμβάνει υπόψη της τις επαγγελματικές ιδιαιτερότητες των 

ασφαλισμένων.  

 Μειώνει τη συνοχή του συστήματος και αυξάνει την 

πολυπλοκότητα. 

 2. Από τα αρνητικά αποτελέσματα του Ν. 3655/2009 σχολίαζω τα εξής:  

α) Μείωση της συνοχής του συστήματος και αύξηση της πολυπλοκότητας. 

Οι ασφαλιστικοί οργανισμοί κάλυπταν γενικά το σύνολο των ασφαλιστικών 

κλάδων για συγκεκριμένη επαγγελματική ομάδα1. Η ασφάλιση κάθε επί μέρους 

επαγγελματικής ομάδας στηριζόταν πρωτίστως στην κοινωνική αλληλεγγύη των 

μελών της ομάδας αυτής. Με τον Ν. 3655/2008 δημιουργούνται ασφαλιστικοί 

οργανισμοί ανά ασφαλιστικό κλάδο, π.χ δημιουργείται το Ταμείο Πρόνοιας 

Ιδιωτικού Τομέα (ΤΑΠΙΤ). Σε ορισμένες περιπτώσεις προβλέπεται ότι 

επαγγελματική ομάδα που ασφαλιζόταν πριν από την ενοποίηση σε έναν 

ασφαλιστικό οργανισμό μετά την ενοποίηση ασφαλίζεται σε διαφορετικούς 

οργανισμούς, ανάλογα με τον ασφαλιστικό κλάδο. Για παράδειγμα, οι εργαζόμενοι 

στη ΔΕΗ, οι οποίοι υπήγοντο στον ΟΑΠ–ΔΕΗ, αλλού ασφαλίζονται για την κύρια 

σύνταξη, αλλού για την επικουρική σύνταξη, αλλού για την ασθένεια και αλλού για 

την πρόνοια. Το αποτέλεσμα είναι ότι μειώνεται η συνοχή του ασφαλιστικού 

                                                 
1 Είτε κατά επιχείρηση, π.χ. οι εργαζόμενοι στη ΔΕΗ υπήγοντο στον ΟΑΠ–ΔΕΗ, οι 

εργαζόμενοι στον ΟΤΕ στο ΤΑΠ–ΟΤΕ είτε ανά επαγγελματική κατηγορία, π.χ. οι μισθωτοί 
υπάγονται γενικά στο ΙΚΑ–ΕΤΑΜ. 
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συστήματος και ταυτόχρονα το σύστημα, παρά τη μείωση του αριθμού 

των ασφαλιστικών οργανισμών, καθίσταται περισσότερο πολύπλοκο απ’ 

ό,τι πριν.  

 β) Δεν εξασφαλίζεται η βιωσιμότητα, διότι η εξοικονόμηση των διοικητικών 

δαπανών προφανώς δεν αφορά στις διοικητικές υπηρεσίες, αφού αυτές 

διατηρούνται και δεν μειώνονται. Αν αφορά στη μείωση του αριθμού των 

Διοικητικών Συμβουλίων, πρόκειται για μηδαμινό κόστος σε σχέση με το σύνολο 

των διοικητικών δαπανών και αντικειμενικά δεν είναι σε θέση να επηρεάσει τη 

βιωσιμότητα.  

Το θέμα των ελλειμμάτων και γενικότερα της βιωσιμότητας των 

ασφαλιστικών οργανισμών δεν μπορεί λογικά να αντιμετωπισθεί αν δεν 

εντοπισθούν ανά ασφαλιστικό κλάδο / οργανισμό τα αίτια των ελλειμμάτων και 

οι δυνατότητες ανάκαμψης. Η  ενοποίηση δεν λύνει το ζήτημα της βιωσιμότητας 

των ασφαλιστικών οργανισμών. Δεν προκύπτει αν και πώς θα επέλθει μείωση 

των ελλειμμάτων η οποία θα είναι σε θέση να οδηγήσει σε βιώσιμους 

οργανισμούς κοινωνικής ασφαλίσεως.  

γ) Δεν προκύπτει ούτε θεωρητικά ούτε εμπειρικά ότι η ενοποίηση των 

ασφαλιστικών οργανισμών αναβαθμίζει την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων σε 

σχέση με την εξυπηρέτησή τους από μικρότερους και πιθανόν λιγότερο 

γραφειοκρατικούς οργανισμούς. Η αναβάθμιση της εξυπηρετήσεως συνδέεται με 

την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και με την αναβάθμιση της δημόσιας 

διοικήσεως εν γένει.  

δ) Δεν αναβαθμίζονται η εποπτεία και ο οικονομικός έλεγχος στο μέτρο 

που απουσιάζουν τα μέσα ελέγχου (αξιόπιστα οικονομικά στοιχεία), οι 

διαδικασίες, οι προδιαγραφές και το εξειδικευμένο προσωπικό. Στα σημεία αυτά 

θα έπρεπε να επέλθουν οι βαθιές τομές του νομοθέτη. Το πολλαπλό των 

ασφαλιστικών οργανισμών δεν θα ενοχλούσε, αν υπήρχαν τα μέσα, οι 

διαδικασίες, οι προδιαγραφές ελέγχου και το κατάλληλο ελεγκτικό 

προσωπικό.  

 Η διοικητική ενοποίηση, επειδή δεν πληροί τις ως άνω προϋποθέσεις, 

δημιουργεί γραφειοκρατία, πολυπλοκότητα, διαχέει τα προβλήματα μη βιώσιμων 

ή λιγότερο βιώσιμων ασφαλιστικών οργανισμών στους περισσότερο βιώσιμους 

 3



(κάτι που θέτει και ζητήματα παραβίασης της αρχής της ισότητας2), δεν αφορά 

στα ασφαλιστικά καθεστώτα και εν γένει δεν επιτυγχάνει τους στόχους του 

εξορθολογισμού, της απλοποιήσεως και της βελτιώσεως του ασφαλιστικού 

συστήματος. Οι ενιαίοι οργανισμοί είναι εξαιρετικά πολύπλοκοι και 

γραφειοκρατικοί με αποτέλεσμα και η καθημερινή εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων 

να έχει χειροτερεύσει. Το ασφαλιστικό σύστημα μετά τις διοικητικές ενοποιήσεις 

παραμένει εξίσου κατακερματισμένο και εξίσου αδιαφανές όσο ήταν και πριν τις 

διοικητικές ενοποιήσεις. Παραμένει επίσης εξίσου κακά οργανωμένο, αφού δεν 

λειτουργεί ενιαίο μηχανογραφικό σύστημα και αποτελεσματικοί ελεγκτικοί 

μηχανισμοί.  

Εν κατακλείδι δεν χρειάζονταν οι διοικητικές ενοποιήσεις ούτε 

χρειάζονται άλλες. Χρειάζονται  πρωτίστως  ουσιαστικές  

ασφαλιστικές  ρυθμίσεις  για  κάθε  έναν  ξεχωριστά  

ασφαλιστικό  οργανισμό .   

Περαιτέρω, χρειάζονται οριζόντιες ρυθμίσεις, κοινές για όλους 

τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, όπως για την ενιαία μηχανογράφηση 

και τους ενιαίους μηχανισμούς ελέγχου (έμμεση ενοποίηση).  

Ειδικότερα, όσον αφορά στις ουσιαστικές ασφαλιστικές ρυθμίσεις 

προτείνεται η επανεξέταση και αξιολόγηση των ενοποιήσεων ανά ασφαλιστικό 

οργανισμό, ώστε να εκτιμηθούν και αντιμετωπισθούν τα συγκεκριμένα 

προβλήματα που αντιμετωπίζουν, οι δυνατότητες προσεγγίσεως του βαθμού της 

                                                 
2 Παραβιάζεται η αρχή της ισότητας, όταν εξισώνονται αυθαίρετα  ασφαλιστικοί οργανισμοί 

και κλάδοι που έχουν διαφορετικό βαθμό βιωσιμότητας και ασφαλισμένοι που τελούν σε 
διαφορετικές συνθήκες δεδομένου ότι ασφαλίζονται σε διαφορετικής βιωσιμότητας ασφαλιστικούς 
οργανισμούς και έχουν διαφορετική προσδοκία ασφαλιστικής καλύψεως. Η παραβίαση, της αρχής 
της ισότητας έχει προφανείς δυσμενείς επιπτώσεις ως προς το επίπεδο ασφαλιστικής κάλυψης 
των ασφαλισμένων του υγιέστερου Ταμείου. Πράγματι, η συγχώνευση Ταμείων με διαφορετικό 
επίπεδο βιωσιμότητας μπορεί να καταστήσει χείρονα ή επισφαλή τη θέση των ασφαλισμένων και 
μάλιστα όχι μόνο αμέσως αλλά και για το μέλλον εξ εμμέσων συνεπειών της συγχώνευσης.  

Για την ενίσχυση των μη βιώσιμων ή των λιγότερο βιώσιμων ασφαλιστικών οργανισμών 
επιβάλλεται η προσφυγή στην εθνική αλληλεγγύη, κατά τα άρθρα 4 παράγρ. 5 και 25 παράγρ. 4 
του Συντάγματος, αφού όλοι οι έλληνες πολίτες συμμετέχουν για την αντιμετώπιση των δημοσίων 
βαρών και στην εκπλήρωση του χρέους της κοινωνικής και εθνικής αλληλεγγύης και δεδομένου 
ότι τα τυχόν ελλείμματα των κοινωνικοασφαλιστικών οργανισμών συνιστούν δημόσιο βάρος και 
κατά μείζονα λόγο χρέος κοινωνικής αλληλεγγύης.  
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βιωσιμότητάς τους, οι δυνατότητες εκπονήσεως ενιαίων ασφαλιστικών 

καθεστώτων και οι δυνατότητες βελτιώσεως των παροχών και των υπηρεσιών. 

Προς τον σκοπό αυτό προτείνεται η σύσταση επιτροπής στη ΓΓΚΑ που θα 

εξετάζει ανά ασφαλιστικό οργανισμό α) τη βιωσιμότητα κάθε τομέα, διεύθυνσης, 

κλάδου, β) τη δυνατότητα ενοποιήσεως των καταστατικών των ταμείων που 

έχουν ενταχθεί σε αυτά, γ) τα μεγαλύτερα λειτουργικά προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν και οι προτάσεις των ίδιων των οργανισμών για την επίλυσή 

τους. Η επιτροπή αυτή θα πρέπει να συντάσσει έκθεση με συγκεκριμένες 

προτάσεις για την απλοποίηση – βελτίωση της νομοθεσίας και τον 

εξορθολογισμός της λειτουργίας του συγκεκριμένου οργανισμού (ανά κλάδο, 

τομέα, διεύθυνση) καθώς και τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων 

και εν γένει των υπόχρεων καταβολής εισφορών.  


