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Περίληψη

Αντικείµενο της µελέτης αυτής αποτελεί, κατ’ αρχάς, η διερεύνηση της υφιστάµενης κατά-
στασης στον τοµέα της κοινωνικής ασφάλισης στην Ελλάδα. Στη συνέχεια, επιχειρείται η επι-
σήµανση και η καταγραφή των προβληµάτων των ασφαλιστικών φορέων.

Σκοπός της µελέτης είναι η διατύπωση προτάσεων που στοχεύουν στη βελτίωση του συ-
στήµατος της κοινωνικής προστασίας και στην αποτελεσµατικότερη λειτουργία των ασφαλι-
στικών φορέων. 
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1. Εισαγωγή

Το ασφαλιστικό σύστηµα, αν και συνδέεται άµεσα µε τη µακροπρόθεσµη επιβίωση της 
ελληνικής κοινωνίας, βρίσκεται σε µια βαθιά κρίση. Υπάρχουν σοβαρά οικονοµικά, οργανωτι-
κά, λειτουργικά και διοικητικά προβλήµατα. Μεγάλη απώλεια εσόδων στα ασφαλιστικά ταµεία 
προκαλούν το δηµογραφικό πρόβληµα, η ανεργία, η εισφοροδιαφυγή καθώς και η ατελής και α-
ναποτελεσµατική διαχείριση των πόρων τους. Σύντοµα πρέπει να γίνουν ριζικές αλλαγές για να 
εξυγιάνουν και να εκσυγχρονίσουν το σύστηµα αυτό, διότι οι προοπτικές του είναι δυσµενείς. 
Η κατάστασή του συνεχώς θα χειροτερεύει και, εάν δεν παρέµβει το κράτος να το στηρίξει, σε 
λίγα χρόνια κινδυνεύει να χρεοκοπήσει, διότι θα αρχίσουν να εξαντλούνται τα συσσωρευµένα 
αποθεµατικά των ασφαλιστικών ταµείων. Η ίδια διαπίστωση διατυπώνεται στις εκτιµήσεις της 
αναλογιστικής µελέτης της επιστηµονικής επιτροπής της ΓΣΕΕ αλλά και των αρµοδίων κυ-
βερνητικών οργάνων. Η µελέτη του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ- Α∆Ε∆Υ προβλέπει ότι, 
εφόσον δεν ληφθούν τα κατάλληλα µέτρα, µέχρι το 2005 το αργότερο θα εξαντληθούν οι οικο-
νοµικές δυνατότητες του ασφαλιστικού συστήµατος. Η κυβέρνηση πάντως παρατείνει το όριο 
οικονοµικής αντοχής των ασφαλιστικών ταµείων ως το 2010 ή το 2020 (Παπάδης Κ, 2001, σελ. 
Β16). Το ασφαλιστικό µας σύστηµα για να γίνει µακροχρόνια βιώσιµο χρειάζεται απαραιτήτως 
πρόσθετους οικονοµικούς πόρους, διότι η χρηµατοδότηση του είναι ανεπαρκής. Όµως, σήµερα 
η χώρα µας αντιµετωπίζει δύσκολες δηµοσιονοµικές πιέσεις για να καλύψει τις βασικές και τις 
έκτακτες ανάγκες του κρατικού προϋπολογισµού της. Υποχρεώνεται να χρηµατοδοτήσει και 
έχει θέσει σε άµεση προτεραιότητα τις ακόλουθες δεσµεύσεις της :

•τη διοργάνωση των Ολυµπιακών Αγώνων του 2004
•τα εξοπλιστικά της προγράµµατα που απαιτούν την προµήθεια εξελιγµένων οπλικών συ-
στηµάτων για τον εκσυγχρονισµό των Ενόπλων µας ∆υνάµεων

•την άσκηση µιας ταχύρυθµης αναπτυξιακής πολιτικής από 1- 1- 2000 για την ένταξη της 
ελληνικής οικονοµίας στη ζώνη του ευρώ 

•τη µείωση του δηµόσιου χρέους.
Εξάλλου, η αύξηση της τιµής του πετρελαίου καθώς και η διαµόρφωση της ισοτιµίας του 

δολαρίου σε υψηλά επίπεδα δηµιουργούν στην ελληνική οικονοµία ακόµα οξύτερα προβλήµα-
τα. Με τα παραπάνω δεδοµένα φυσικό είναι να επιδιώκεται ο περιορισµός και η συγκράτηση 
των δηµόσιων δαπανών. Από την άλλη µεριά όµως επιβάλλεται η επιτάχυνση της µεταρρύθµι-
σης του ασφαλιστικού συστήµατος, για την οποία έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον οι χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης που ασκούν πιέσεις για τη δηµιουργία ενός ενιαίου φορέα κοινωνικής 
 ασφάλισης. Για να γίνουν όµως ουσιαστικές βελτιώσεις στο ασφαλιστικό σύστηµα είναι απα-
ραίτητη η ενίσχυση της χρηµατοδότησης του, προκειµένου να καλύψει τα µεγάλα ελλείµµατα, 
τα  οποία συνεχώς αυξάνονται. Οι εκτιµήσεις των αναλογιστικών µελετών τόσο της επιστηµονι-
κής επιτροπής της ΓΣΕΕ όσο και της βρετανικής εταιρείας Government Actuary’s Department, 
που δηµοσιεύθηκαν τον Απρίλιο του 2001, συµπίπτουν στην εκτίµηση ως προς την αύξηση του 
ελλείµµατος των ασφαλιστικών µας ταµείων. Οι υπολογισµοί των δύο αυτών µελετών αναγνω-
ρίζουν ότι, εάν διατηρηθούν τα σηµερινά δεδοµένα, το οικονοµικό έλλειµµα του ασφαλιστικού 
µας συστήµατος θα φτάσει σε αρκετά τρισ. δραχµές τις επόµενες δεκαετίες (Παπάδης Κ, 2001, 
σελ. Α6). Το κράτος πρέπει να εγγυηθεί ότι θα αυξήσει σηµαντικά τους οικονοµικούς πόρους 
που παρέχει στο ασφαλιστικό µας σύστηµα. Εκτός όµως από την κρατική οικονοµική συµ-
µετοχή, πρέπει να αναζητηθούν πόροι και από άλλες χρηµατοδοτικές πηγές. Αλλά και µε τις 
αναγκαίες διαρθρωτικές αλλαγές όπως, ταχύτερη ενοποίηση των οµοειδών ταµείων, αποτελε-
σµατικότερη αξιοποίηση και ορθολογικότερη διαχείριση της κινητής και ακίνητης περιουσίας 
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των ασφαλιστικών ταµείων, αντιµετώπιση του δηµογραφικού προβλήµατος, πάταξη της εισφο-
ροδιαφυγής και της φοροδιαφυγής και άλλα, θα βελτιωθεί σηµαντικά η οικονοµική κατάσταση 
του ασφαλιστικού µας συστήµατος.

∆εν υπάρχει καµία αµφιβολία ότι η υλοποίηση της µεταρρύθµισης είναι απόλυτα ανα-
γκαία και αποτελεί µια µεγάλη κοινωνική προσφορά, διότι δηµιουργεί συνθήκες µεγαλύτερης 
ασφάλειας για την καταβολή των συντάξεων και των άλλων παροχών στους ασφαλισµένους. Η 
µεταρρύθµιση πρέπει να προχωρήσει µε προσοχή, περίσκεψη και να υιοθετηθούν συναινετικές 
διαδικασίες. Η µέχρι τώρα εµπειρία επιβεβαιώνει ότι κάθε βεβιασµένη κίνηση είναι καταδι-
κασµένη σε αποτυχία. Για να είναι όµως κοινωνικά δίκαιη η µεταρρύθµιση επιβάλλεται να 
προστατεύει τα ασφαλιστικά δικαιώµατα όλων των ασφαλισµένων. Με κάθε τρόπο πρέπει να α-
ποφευχθεί η επιβολή ακραίων ή αυταρχικών λύσεων, οι οποίες είναι βέβαιο ότι θα προκαλέσουν 
κοινωνικές αντιδράσεις και λαϊκές αναταραχές. Αλλά και εάν η µεταρρύθµιση αναβληθεί και 
δεν προχωρήσει, εξαιτίας του φόβου του πολιτικού κόστους, τα αποτελέσµατα θα είναι οδυνηρά 
για το µέλλον του ασφαλιστικού µας συστήµατος. Θα χαθεί ακόµα µια ευκαιρία να αντιµετωπι-
στεί αυτό το κρίσιµο θέµα που αφορά την κατοχύρωση των συµφερόντων και τη βελτίωση της 
ποιότητας ζωής του κοινωνικού συνόλου. Ο καθηγητής Αναστάσιος Γιανίτσης για το ίδιο θέµα 
προσθέτει: «Αν δεν λύσουµε προβλήµατα, όπως το ασφαλιστικό, θα έχουµε υποθηκεύσει και 
την ανάπτυξή µας και την κοινωνική µας συνοχή» (Γιαννίτσης Αντ., 2001, σελ. 81).
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ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΥΡΙΖΑΚΗΣ

2. Έννοια της ασφάλισης

Κάθε πολίτης έχει αναφαίρετο δικαίωµα να αναζητήσει µια µόνιµη εργασία είτε ως µισθω-
τός είτε ως αυτοαπασχολούµενος και να ασφαλιστεί για να καλύψει τις ανάγκες της επιβίωσής 
του. Ο χρόνος της παραµονής του στην ενεργό δράση, εάν είναι αναγνωρισµένος από τον α-
σφαλιστικό του φορέα, καθορίζει σε συνδυασµό µε το µέγεθος των εισφορών του το ύψος της 
σύνταξης που θα λάβει, όταν αποσυρθεί οριστικά από την εργασία του. Η συµµετοχή του λοιπόν 
στην παραγωγική διαδικασία συνδέεται µε την κοινωνική του προστασία, διότι η κοινωνική του 
ασφάλιση στηρίζεται είτε στη µισθωτή εργασία είτε και στην αυτοαπασχόληση. Οι εισφορές 
των εργοδοτών και των εργαζοµένων για την ασφαλιστική τους προστασία (σύνταξη, υγειονοµι-
κή περίθαλψη και διάφορες άλλες παροχές) αποτελούν τους κύριους πόρους των ασφαλιστικών 
φορέων, οι οποίοι σύµφωνα µε τις αρχές του διανεµητικού συστήµατος ασφάλισης που ισχύει, 
προορίζονται για να καλύψουν και τις ανάγκες των µη παραγωγικών οµάδων του πληθυσµού, 
δηλαδή των συνταξιούχων και των παιδιών τους (τα παιδιά ως µέλη της οικογένειας είναι έµµε-
σα ασφαλισµένα).

Στο άρθρο 22 παράγρ. 5 του ισχύοντος Συντάγµατος του 2000 αναφέρεται ότι το κράτος 
µεριµνά για την κοινωνική ασφάλιση των εργαζοµένων. Αυτό σηµαίνει ότι προστατεύει τον 
πληθυσµό των ασφαλιστικών οργανισµών από τους κινδύνους της ασθένειας, της αναπηρίας, 
του γήρατος, του θανάτου, κ.λπ.. Με την άµεση παρέµβασή του το κράτος προσπαθεί να α-
ντιµετωπίσει αυτές τις κοινωνικές ανάγκες των δικαιούχων και να αναπληρώσει το εισόδηµά 
τους. Ενισχύει δηλαδή τα έσοδα των ασφαλιστικών φορέων για να αυξηθούν και να βελτιωθούν 
ποιοτικά οι παροχές των ασφαλισµένων, αν και αυτό εξαρτάται από τη γενικότερη κατάσταση 
της εθνικής οικονοµίας. «Η κοινωνική χρησιµότητα του συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης 
είναι αναµφισβήτητη» (Τήνιος Π, 2001, σελ. 83). Επειδή το σύστηµα της κοινωνικής ασφάλισης 
συµβάλλει στην ευηµερία του λαού, ο βαθµός ικανοποίησης των ασφαλισµένων από τις παρε-
χόµενες υπηρεσίες των φορέων της κοινωνικής ασφάλισης δείχνει την ποιότητα των σχέσεων, 
αλλά και των κοινωνικών αξιών που επικρατούν στον τοµέα της κοινωνικής προστασίας. Επειδή 
τα συστήµατα της κοινωνικής προστασίας παρέχουν στήριξη και βοήθεια σε όλα τα άτοµα, υπο-
στηρίζεται ότι βοηθούν παράλληλα και τις κοινωνίες τους να αντιµετωπίσουν αποτελεσµατικά 
τις αυξανόµενες εντάσεις που προκαλούνται εξαιτίας των κοινωνικών και οικονοµικών αλλαγών 
(Έκθεση Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 1996, σελ. 7).

3. Το ισχύον σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης

Στην Ελλάδα η κοινωνική ασφάλιση ασκείται από πολλούς φορείς οι αρµοδιότητες των 
οποίων εξαρτώνται είτε από την επαγγελµατική οµάδα των ασφαλισµένων που καλύπτουν είτε 
από το είδος των παροχών που προσφέρουν. Οι ασφαλιστικοί φορείς ανάλογα µε τις παροχές 
που χορηγούν διακρίνονται:

Χαρακτήρας φορέα Είδος χορηγήσεων
Kύριας ασφάλισης Κύρια σύνταξη

Επικουρικής ασφάλισης Επικουρική σύνταξη

Ασθένειας Περίθαλψη
Πρόνοιας Εφάπαξ παροχές
∆ιαφόρων παροχών Επιδόµατα και δάνεια 

Αλληλοβοήθειας Συµπληρωµατικές παροχές



12

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
NATONAL CENTRE FOR SOCIAL RESEARCH

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Κοινωνικού Προϋπολογισµού του Υπουργείου Εργα-
σίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (2002, σελ. 349) στη χώρα µας λειτουργούσαν συνολικά 170 
ασφαλιστικοί φορείς, από τους οποίους οι 149 εποπτεύονταν από το Υπουργείο Εργασίας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων και οι υπόλοιποι 21 από διάφορα άλλα Υπουργεία. Συγκεκριµένα, ο 
συνολικός αριθµός των φορέων της κοινωνικής ασφάλισης έχει ως εξής :

Από αυτούς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης ο αριθµός κάθε κατηγορίας µε ξεχωριστό 
είδος προστασίας έχει ως εξής: 

•κύρια ασφάλιση 24 
•επικουρική ασφάλιση 39 
•πρόνοια 30 
•ασθένεια 18 
•λοιπές παροχές 4 
•κοινής ωφέλειας 1
•αλληλοβοήθειας 54.
Η µείωση των ασφαλιστικών φορέων από 236 σε 170 έγινε µε το νόµο 2627/99, αφού µε 

διάφορες συγχωνεύσεις ο αριθµός τους περιορίστηκε σηµαντικά καθώς µέχρι τότε ήταν πολύ 
περισσότεροι. Μεταξύ αυτών που καταργήθηκαν αξίζει να σηµειώσουµε: 

•την κατάργηση από 1- 8- 1999 των 43 περιφερειακών Ταµείων Πρόνοιας ∆ικηγόρων. Στον 
αριθµό αυτό δεν συµπεριλαµβάνονται τα Ταµεία Πρόνοιας ∆ικηγόρων Αθηνών, Πειραιώς και 
Θεσσαλονίκης

•την κατάργηση 12 Επικουρικών Ταµείων των Υπαλλήλων των διαφόρων Υπουργείων και 
τη συγχώνευση τους από 1-4- 1999 στο Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης ∆ηµοσίων Υπαλλήλων 
(Τ.Ε.Α.∆.Υ.)

•την ενοποίηση των Ταµείων ΤΕΒΕ, ΤΣΑ, ΤΑΕ (Εµπόρων) στον Οργανισµό Ασφάλισης 
Ελεύθερων Επαγγελµατιών. 

Η κυβέρνηση, στα τέλη Απριλίου (2001), πρότεινε µια δέσµη µέτρων για την αναµόρφωση 
του ασφαλιστικού συστήµατος, η οποία δεν έγινε αποδεκτή από τους κοινωνικούς εταίρους. 
Μεταξύ αυτών των µέτρων περιλαµβάνεται η µείωση των ασφαλιστικών ταµείων κύριας ασφά-
λισης σε οκτώ (8) στα οποία θα ενταχθούν, αφού καταργηθούν, και όλα τα σηµερινά επικουρι-
κά ταµεία. Τα προτεινόµενα ταµεία ήταν: ΙΚΑ, ∆ηµοσίου, Αγροτών, Οργανισµού Ασφάλισης 
Ελεύθερων Επαγγελµατιών (ΟΑΕΕ), ∆ΕΚΟ, Τραπεζών, Επιστηµόνων και ∆ηµοσιογράφων 
(∆ιακογιάννης Γ., 2001, σελ. 13).

Όσον αφορά τη δηµιουργία του νέου ανεξάρτητου ταµείου των δηµοσίων υπαλλήλων, η 
αρχική πρόταση που έγινε από τους συνδικαλιστές της Α∆Ε∆Υ, και υιοθετήθηκε κατόπιν α-
πό το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, θεωρείται ανεδαφική. Σήµερα οι εν 

Φορείς
Κοινωνικής Ασφάλισης

Συνολικός αριθµός 
Ασφαλιστικών Φορέων

Υπουργείο Εργασίας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων 95

Υπουργείο Εθνικής Αµύνης 10
Υπουργείο Οικονοµικών 1
Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας 7
Υπουργείο Γεωργίας 1
Βουλή των Ελλήνων 1
Υπηρεσίες ασφάλισης 1
Ταµεία Αλληλοβοήθειας 54
Γενικό Σύνολο 170
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 ενεργεία δηµόσιοι υπάλληλοι ανέρχονται σε 350.000 και οι συνταξιούχοι σε 147.000. Ωστόσο, 
µε την εφαρµοζόµενη πολιτική του περιορισµού των διορισµών των δηµοσίων υπαλλήλων και 
τις συνεχείς ιδιωτικοποιήσεις υπηρεσιών, νοµικών προσώπων κ.λπ., µειώνεται ο συνολικός τους 
αριθµός. Ένα νέο λοιπόν ασφαλιστικό ταµείο δηµοσίων υπαλλήλων δεν έχει προοπτικές να επι-
βιώσει. Η πιο συµφέρουσα λύση είναι να ενταχθούν οι δηµόσιοι υπάλληλο στο ΙΚΑ, αλλά και 
σ’ αυτή την περίπτωση υπάρχουν αρκετές αντιδράσεις (Παπάδης Κ, 2001, σελ. Α3).  

4. Η κοινωνική ασφάλιση στο διεθνή χώρο

Η κοινωνική πολιτική κάθε χώρας ενδιαφέρεται να επεκτείνει την κοινωνική ασφάλιση σε 
ολόκληρο τον πληθυσµό της, αλλά αυτό εξαρτάται από την ιδιαιτερότητα των κοινωνικών και 
οικονοµικών δοµών/ σχέσεων και τον τρόπο ρύθµισης της αγοράς εργασίας (Καραµεσίνη Μ., 
1999, σελ. 10). Με το µέτρο αυτό επιδιώκεται να ενταχθούν στο ασφαλιστικό σύστηµα όλες οι 
ανασφάλιστες κοινωνικές οµάδες για να καλύψουν τις ανάγκες τους και να βελτιώσουν τους 
όρους της επιβίωσής τους. Επειδή όµως η κοινωνική ασφάλιση στηρίζεται κυρίως στις ασφαλι-
στικές εισφορές των εργαζοµένων και των εργοδοτών τους καθώς και των αυτοαπασχολουµέ-
νων, οι οποίοι είναι πολλοί στην Ελλάδα τόσο στον αγροτικό όσο και στον ηµιαστικό και αστικό 
τοµέα, πρέπει να προχωρήσει η επέκταση της µισθωτής εργασίας σε όσο το δυνατόν περισσότε-
ρα άτοµα. Οι εργαζόµενοι που συµµετέχουν ενεργά στην παραγωγική διαδικασία εξασφαλίζουν 
το εισόδηµά τους κι έτσι έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν τα αναγκαία υλικά αγαθά για την 
επιβίωσή τους (Τουτζιαράκης Γ., 1998, σελ. 21) και ταυτόχρονα καλύπτονται µε την ασφαλιστι-
κή τους προστασία. Αλλά, η αύξηση της απασχόλησης στην αγορά εργασίας εξαρτάται από το 
βαθµό της οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης της χώρας. Είναι ανάγκη λοιπόν να διαµορ-
φωθεί µια κοινωνικο-οικονοµική πολιτική, η οποία θα επιδιώξει να επιταχύνει την αύξηση του 
ρυθµού ανάπτυξης και να βελτιώσει το βιοτικό επίπεδο του λαού. Για να επιτευχθεί αυτό πρέπει 
να εκσυγχρονιστεί η εθνική οικονοµία, να αυξηθεί η παραγωγικότητα και να αναβαθµιστεί η 
ανταγωνιστικότητα των προϊόντων. Στη σύνοδο κορυφής της Λισσαβώνας αποφασίστηκε, ότι 
η κοινωνική προστασία και η κοινωνική πολιτική αποτελούν πρώτη προτεραιότητα για όλα 
τα κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακόµα, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εφαρµόσει µια νέα 
στρατηγική για την προσεχή δεκαετία : Να γίνει περισσότερο ανταγωνιστική και δυναµική η 
οικονοµία της στον κόσµο για να µπορεί να αναπτύξει καλύτερες δουλειές και µεγαλύτερη κοι-
νωνική συνοχή (Clotuche G., 2001, σελ. 21).

Πρέπει να σηµειώσουµε ότι, η καθολική ασφάλιση του πληθυσµού επιτυγχάνεται µε την 
κοινωνική βοήθεια ή µε την παροχή µιας ενιαίας κατώτερης εθνικής σύνταξης σε όλους τους 
ηλικιωµένους που είναι κάτοικοι της χώρας και, ανεξάρτητα, εάν έχουν ή δεν έχουν εργαστεί ή 
εάν διαθέτουν ή όχι άλλους εισοδηµατικούς πόρους. Είναι µια κοινωνική ευαισθησία, η οποία 
εκδηλώνεται µε την υλική προσφορά της πολιτείας, απέναντι σε ένα τµήµα του πληθυσµού που 
είναι τα ηλικιωµένα άτοµα.

 

α. Συστήµατα χρηµατοδότησης της κοινωνικής ασφάλισης

Τα σηµαντικότερα από τα συστήµατα της χρηµατοδότησης της κοινωνικής ασφάλισης είναι 
το διανεµητικό, το κεφαλαιοποιητικό και το µεικτό σύστηµα. 

Στο διανεµητικό σύστηµα οι εισφορές των εν ενεργεία εργαζοµένων και των εργοδοτών 
τους χρησιµοποιούνται κυρίως για την πληρωµή των συντάξεων ή άλλων παροχών των αποµά-
χων της εργασίας, δηλαδή των συνταξιούχων. Οι σηµερινοί εργαζόµενοι, οι οποίοι πληρώνουν 
µε τις εισφορές τους στα ασφαλιστικά ταµεία τις τρέχουσες συντάξεις των µεγαλυτέρων τους 
σε ηλικία ατόµων, θα είναι µε τη σειρά τους οι αυριανοί συνταξιούχοι. Οι συντάξεις που θα 
εισπράξουν αργότερα θα προέρχονται από τις ασφαλιστικές εισφορές των νεότερων στην ηλι-
κία συνανθρώπων τους. «Στη θεωρητική βιβλιογραφία εξηγείται πως η γενιά των εργαζοµένων 
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στηρίζει τη γενιά των συνταξιούχων µε την προσδοκία ότι θα στηριχθεί και αυτή µε την σειρά 
της από τους εργαζόµενους του µέλλοντος» (Πήλιος Πλάτων, 2001, σελ. 55). Το σύστηµα αυτό 
είναι προσανατολισµένο στην αρχή της κοινωνικής αλληλεγγύης µεταξύ των δύο γενεών των 
ασφαλισµένων, διότι αφαιρείται το ποσό των εισφορών από τις αποδοχές της µίας και µεταφέ-
ρεται στις πληρωµές των συντάξεων και των άλλων παροχών της άλλης γενεάς. Όµως, η θεω-
ρούµενη αλληλεγγύη µπορεί να µετατραπεί σε σύγκρουση ανάµεσα στους εργαζόµενους και 
στους συνταξιούχους. Αυτό µπορεί να συµβεί, όταν οι επόµενες γενεές αρνηθούν να πληρώσουν 
το χρέος των ασφαλιστικών φορέων, το οποίο συνεχώς αυξάνεται, επειδή µε τις επικρατούσες 
δηµογραφικές τάσεις µειώνεται η συµµετοχή τους στο εργατικό δυναµικό και µεγαλώνουν οι 
δαπάνες για την κάλυψη των παροχών των συνταξιούχων (Φακιολάς Ρ, 1997, σελ. 319). Σε αυτή 
την περίπτωση οι εργαζόµενοι διαµαρτύρονται για τη µεγάλη φορολογική επιβάρυνση που υφί-
στανται. Αλλά και οι συνταξιούχοι υποστηρίζουν ότι, επί αρκετές δεκαετίες έχουν προσφέρει 
τις υπηρεσίες τους, ανάλωσαν τις δυνάµεις τους και κατέβαλαν τις ασφαλιστικές και τις φορο-
λογικές τους εισφορές µε συνέπεια για να ευηµερήσει η χώρα και δικαιούνται να λαµβάνουν τις 
συντάξεις τους (Μυριζάκης Γ, 1981, σελ. 210). 

Αντίθετα, στο κεφαλαιοποιητικό σύστηµα όλες οι δικαιούµενες εισφορές των σηµερινών 
εργαζοµένων δεν ξοδεύονται, αλλά αποταµιεύονται και επενδύονται (σε τραπεζικούς λογαρια-
σµούς, οµόλογα, µετοχές, αµοιβαία κεφάλαια, ακίνητα, κ.λπ.), για να αποφέρουν έσοδα και µε 
την πάροδο του χρόνου να δηµιουργήσουν ένα συνεχώς διευρυνόµενο κοινωνικό κεφάλαιο µε 
το οποίο θα πληρωθούν οι συντάξεις ή άλλες παροχές τους (Επιτροπή Σπράου, 1997, σελ.86- 87). 
Ο ασφαλισµένος συνταξιοδοτείται από την υπηρεσία του, όταν συµπληρώσει το καθορισµένο 
όριο της ηλικίας του. Η σύνταξή του θα είναι ανάλογη µε την απόδοση των αποταµιεύσεων από 
τις εισφορές που έχει καταβάλει κατά τη διάρκεια των ετών που εργάστηκε. 

Με το κεφαλαιοποιητικό σύστηµα ενισχύεται η κεφαλαιαγορά, αλλά και η αναπτυξιακή 
πορεία της χώρας, διότι τα αποθεµατικά των ασφαλιστικών ταµείων επενδύονται για παραγωγι-
κούς σκοπούς σε τοµείς που θα αποδώσουν περισσότερο. Το κράτος, δηλαδή, χρησιµοποιεί τους 
πόρους των ασφαλιστικών φορέων για να ασκήσει την κοινωνική και αναπτυξιακή του πολιτική. 
Ιδιαίτερα, η επένδυση των αποθεµατικών των ταµείων στις βιοµηχανικές, εµπορικές, αγροτικές 
και άλλες επιχειρήσεις αυξάνει τις θέσεις εργασίας. Η απασχόληση όµως ενός µεγαλύτερου 
αριθµού εργαζοµένων είναι φυσικό ότι βελτιώνει τα έσοδα των ασφαλιστικών ταµείων.

Το µεικτό σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης ενσωµατώνει στοιχεία και πρακτικές των δυο 
προηγούµενων συστηµάτων. 

β. Παράγοντες που επηρεάζουν άµεσα το ασφαλιστικό σύστηµα

Η διεθνής εµπειρία αναγνωρίζει ότι δεν υπάρχει κανένα ασφαλιστικό σύστηµα, το  οποίο 
να θεωρείται ότι είναι το τελειότερο, το δικαιότερο και το ιδανικότερο για να προσφέρει τις 
 ικανοποιητικότερες λύσεις. Σε όλες τις χώρες του κόσµου τα ασφαλιστικά συστήµατα που 
 εφαρµόζονται αντιµετωπίζουν οξύτατα δηµοσιονοµικά προβλήµατα. Το σηµαντικότερο πρό-
βληµα είναι το µεγάλο έλλειµµα που εµφανίζεται στους προϋπολογισµούς των ασφαλιστικών 
φορέων, διότι υπάρχει ανεπάρκεια χρηµατοδοτικών πόρων για την κάλυψη των δαπανών. Μά-
λιστα, παρά την αύξηση των ορίων ηλικίας για συνταξιοδότηση, την παράλληλη αύξηση των 
εισφορών που καταβάλλουν οι εργαζόµενοι και οι εργοδότες τους και τη µείωση των παροχών, 
η ελλειµµατικότητα των ασφαλιστικών ταµείων διευρύνεται και τα χρέη τους αυξάνονται, ε-
πειδή αυξάνονται οι δαπάνες για συντάξεις και για υγειονοµική περίθαλψη. Όπως σηµειώνει ο 
καθηγητής Φακιολάς Ρ., (1999, σελ. 209) «...Στις σύγχρονες κοινωνίες οι δαπάνες της κοινωνι-
κής ασφάλισης συνεχώς αυξάνονται, αφού απορροφούν ποσοστό µεταξύ 19-30% και πλέον του 
Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος». Η αύξηση των χρηµατοδοτικών πόρων που δαπανώνται 
δεν βελτιώνει τη λειτουργία του συστήµατος της κοινωνικής προστασίας, διότι δεν µειώνονται 
τα ελλείµµατα των ασφαλιστικών ταµείων. Η δυσάρεστη αυτή κατάσταση προκαλεί εύλογες 
ανησυχίες.
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Για να µπορέσουν οι ασφαλιστικοί οργανισµοί να ανταποκριθούν στις αυξανόµενες υπο-
χρεώσεις τους (κυρίως για την κάλυψη των συντάξεων) και να αντιµετωπίσουν τα διαχειριστικά 
ελλείµµατα, πρέπει οπωσδήποτε να αυξήσουν τα έσοδά τους. Αναζητούνται, λοιπόν, τρόποι να 
εξευρεθούν πρόσθετοι οικονοµικοί πόροι από διάφορες άλλες πηγές χρηµατοδότησης για να κα-
λύψουν τα ελλείµµατα του συστήµατος της κοινωνικής ασφάλισης, αλλά και να ικανοποιήσουν 
µε αυτούς τις ολοένα και περισσότερο αυξανόµενες απαιτήσεις και τις προσδοκίες των ασφα-
λισµένων (π.χ. παράταση των ετών για τη χορήγηση πλήρους σύνταξης µε παράλληλη άνοδο 
του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης, αύξηση της απασχόλησης, µείωση της παραοικονοµίας και 
της εισφοροδιαφυγής, περισσότερα κίνητρα για την αύξηση της γονιµότητας του πληθυσµού, 
µεγαλύτερη κρατική οικονοµική ενίσχυση, κ.λπ.). Η εφαρµογή λοιπόν ενός νέου επενδυτικού 
συστήµατος, το οποίο θα πρέπει να είναι ανταποδοτικό σε ικανοποιητικό βαθµό και να ανταπο-
κρίνεται ώστε να καλύψει τις ανάγκες και τις υποχρεώσεις των ασφαλισµένων, είναι δύσκολη 
υπόθεση. Όµως επιβάλλεται να επιλεγεί η πλέον αποτελεσµατική επενδυτική στρατηγική. 

 Το µεγάλο έλλειµµα που υπάρχει στους ασφαλιστικούς φορείς προκαλείται από πολλούς 
παράγοντες, από τους οποίους ο οικονοµικός και ο δηµογραφικός είναι ίσως οι πιο σηµαντικοί. 
Και οι δύο αυτοί παράγοντες έχουν δυσµενείς επιπτώσεις τόσο στο διανεµητικό όσο και στο 
κεφαλαιοποιητικό σύστηµα ασφάλισης, διότι µειώνονται οι απασχολούµενοι που εισέρχονται 
στην αγορά εργασίας και καταβάλλουν τις εισφορές τους προς τα ταµεία. Οι εισφορές δε αυτές 
των ασφαλισµένων και των εργοδοτών τους αποτελούν την κύρια πηγή εσόδων των συστη-
µάτων της κοινωνικής ασφάλισης. Συγκεκριµένα, στο µεν διανεµητικό ασφαλιστικό σύστηµα 
µειώνονται τα έσοδα και αυξάνονται οι δαπάνες και τα ελλείµµατα των ασφαλιστικών ταµείων 
και στο κεφαλοποιητικό σύστηµα µειώνεται ο ρυθµός απόδοσης του κεφαλαίου.

βα. Οικονοµικός παράγοντας      

Μεταξύ του ρυθµού της οικονοµικής ανάπτυξης και της κοινωνικής ασφάλισης µιας χώρας 
υπάρχει µία στενή σχέση αλληλεπίδρασης. Με την οικονοµική ανάπτυξη αυξάνονται οι θέσεις 
εργασίας καθώς και ο αριθµός των εργαζοµένων µε αποτέλεσµα να αυξάνεται συγχρόνως η 
παραγωγικότητα, το κατά κεφαλήν εθνικό εισόδηµα, καθώς και τα έσοδα των ασφαλιστικών φο-
ρέων. Από την άλλη πλευρά, µε την οικονοµική ύφεση µειώνονται τα έσοδα των ασφαλιστικών 
φορέων, διότι αυξάνεται η ανεργία, το δηµόσιο χρέος, ο πληθωρισµός και µειώνεται το απασχο-
λούµενο εργατικό δυναµικό καθώς και το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (ΑΕΠ). Ιδιαίτερα µάλι-
στα µε την κάµψη της απασχόλησης και την άνοδο του ποσοστού της ανεργίας οι επιπτώσεις 
στο κοινωνικοασφαλιστικό σύστηµα είναι ακόµη δυσµενέστερες. Τα ταµεία στερούνται τους 
πόρους των εισφορών των ανέργων, αλλά ταυτόχρονα αυξάνονται και οι δαπάνες των επιδοµά-
των ανεργίας. Ακόµα, όταν προκύπτουν σοβαρά προβλήµατα στην οικονοµία, επηρεάζουν τη 
λειτουργία των επιχειρήσεων του δηµοσίου και του ιδιωτικού τοµέα, οι οποίες δεν είναι σε θέση 
να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους στους ασφαλιστικούς φορείς (π.χ. εργοδοτικές εισφορές) 
µε αποτέλεσµα να δηµιουργούν χρέη. Η µεγάλη καθυστέρηση της πληρωµής των οφειλών αυ-
τών στερεί από τα έσοδα των ασφαλιστικών ταµείων τα δικαιούµενα χρηµατικά ποσά που είναι 
αναγκαία για τη λειτουργία τους.

Η χρηµατοδότηση λοιπόν των ασφαλιστικών φορέων εξαρτάται από το ρυθµό της οικονοµι-
κής ανάπτυξης. Με την άνοδο του ρυθµού αυτού αυξάνονται τα έσοδα των ταµείων, ενώ µε την 
οικονοµική κάµψη µειώνονται τα έσοδα και αυξάνονται οι δαπάνες τους και κυρίως για παροχές 
των συντάξεων και των επιδοµάτων ανεργίας. Ταυτόχρονα, µε την οικονοµική ανάπτυξη και την 
αύξηση της απασχόλησης και της παραγωγικότητας, κάθε κράτος έχει τη δυνατότητα να καλύ-
ψει τις ανάγκες όχι µόνο του ασφαλιστικού συστήµατος, αλλά και της ευρύτερης κοινωνικής 
του πολιτικής. Κάθε προσπάθεια πρέπει να στοχεύει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας 
της εθνικής οικονοµίας, στην αύξηση της απασχόλησης και της παραγωγής και στην άνοδο του 
ρυθµού ανάπτυξης.  
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Ββ. ∆ηµογραφικός παράγοντας.

Στις αναπτυγµένες βιοµηχανικές κοινωνίες παρατηρείται έντονα το φαινόµενο της υπο-
γεννητικότητας, διότι συνήθως οι περισσότερες γυναίκες που εργάζονται παντρεύονται σε µε-
γαλύτερη ηλικία. Ακόµα τα ζευγάρια προτιµούν να αποκτούν λιγότερα παιδιά για να έχουν τη 
δυνατότητα να τα σπουδάσουν. Όµως, µε την τεχνολογική εξέλιξη και την πρόοδο της ιατρικής 
επιστήµης και τις καλύτερες συνθήκες διαβίωσης οι θάνατοι φυσιολογικά µειώνονται και ο 
δείκτης του µέσου όρου ζωής ανεβαίνει (Μυριζάκης Γ., 1981, σελ. 202). Αυτές οι δηµογραφικές 
εξελίξεις της στασιµότητας του δείκτη γονιµότητας και της παράτασης του ορίου της προσδο-
κώµενης ζωής, είχαν ως επακόλουθο την αύξηση των ηλικιωµένων ατόµων. Η τάση αυτή έχει 
δυσάρεστες οικονοµικές και κοινωνικές συνέπειες. Με την πτώση της γεννητικότητας και την 
αύξηση της εξωτερικής µετανάστευσης, (κατά τη διάρκεια της οποίας µεταναστεύουν κυρίως οι 
νεότερες ηλικιακές οµάδες), µειώνεται το εργατικό δυναµικό στην αγορά εργασίας σε νεότερες 
ηλικίες. Η µείωση του ποσοστού του παραγωγικού πληθυσµού επιδρά συνήθως αρνητικά τόσο 
στο ρυθµό ανάπτυξης όσο και στην άνοδο των εσόδων των ασφαλιστικών ταµείων. Συγκεκρι-
µένα, η γήρανση του εργατικού δυναµικού µειώνει την παραγωγικότητα της εργασίας, επειδή 
οι εργαζόµενοι άνω των 45 ετών µπορούν να εργαστούν λιγότερο χρόνο από τους νεότερους και 
δυσκολεύονται ή και αρνούνται να προσαρµοστούν στις νέες τεχνικές µεθόδους. Από την άλλη 
πλευρά όµως αυξάνει το κόστος της εργασίας, διότι, εξαιτίας της προϋπηρεσίας, οι αµοιβές των 
µεγαλύτερων στην ηλικία ατόµων είναι υψηλότερες από εκείνες των νεότερών τους (Σιάµπος Γ, 
1997, σελ. 294). 

Η αύξηση των ηλικιωµένων ατόµων επιδεινώνει τη σχέση ασφαλισµένων- συνταξιούχων 
και διογκώνει τα οικονοµικά βάρη για την φροντίδα των υπερηλίκων. Αυτό σηµαίνει ότι, επειδή 
οι ηλικιωµένοι χρειάζονται οικονοµική, ιατρική και κοινωνική βοήθεια για να αντιµετωπίσουν 
τα βασικά προβλήµατα επιβίωσης (π.χ. στέγασης, ένδυσης, υγείας, ελεύθερου χρόνου), απαιτεί-
ται η αύξηση των κοινωνικών δαπανών για συντάξεις, επιδόµατα και την περίθαλψή τους µε 
αποτέλεσµα να µεγαλώνει το έλλειµµα των ασφαλιστικών ταµείων (Myrizakis I., 1997, σελ.77). 
Η δηµογραφική λοιπόν γήρανση του πληθυσµού , η αύξηση της ανεργίας, της εξωτερικής µε-
τανάστευσης και της παράνοµης εργασίας των αλλοδαπών είναι οι βασικότεροι παράγοντες που 
αποδυναµώνουν τη λειτουργία του ασφαλιστικού συστήµατος.  Στην τελευταία ετήσια έκθεση 
της Κεντρικής Ευρωπαϊκής Τράπεζας τονίζεται ότι η γήρανση του πληθυσµού πρέπει να αντι-
µετωπιστεί µε την αύξηση: 

α) του ποσοστού συµµετοχής του εργατικού δυναµικού στην παραγωγική διαδικασία και 
β) του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης. 
Σε διαφορετική περίπτωση οι συνέπειες δεν θα είναι ευχάριστες, διότι θα οδηγήσουν στην 

χειροτέρευση των οικονοµικών επιδόσεων, σε πτώση του βιοτικού επιπέδου και σε µεγαλύτερη 
φορολογική επιβάρυνση για τις επερχόµενες γενεές (Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Frankfurt 
am Main 2001, σελ. 57). 

Βγ. Η βιωσιµότητα των φορέων της κοινωνικής ασφάλισης

Στη λειτουργία των ασφαλιστικών συστηµάτων των περισσότερων χωρών σχεδόν πάντοτε 
δηµιουργούνται µακροπρόθεσµα και βραχυπρόθεσµα προβλήµατα. Με τις δηµογραφικές εξε-
λίξεις  µειώνονται συνεχώς τα έσοδα των ασφαλιστικών φορέων, επειδή συρρικνώνονται οι 
εισφορές των ασφαλισµένων τους και µεγεθύνονται οι δαπάνες τους κυρίως από την κάλυψη 
των συντάξεων. Η οικονοµική κατάσταση των ασφαλιστικών φορέων συνεχώς επιδεινώνεται. 
Τα χρέη και τα διαχειριστικά ελλείµµατα αυξάνονται. Οι αρµόδιοι παράγοντες γνωρίζουν από 
επιστηµονικές µελέτες ότι για να αντιµετωπιστούν τα διευρυνόµενα ελλείµµατα των ασφαλι-
στικών τους ταµείων πρέπει να ληφθούν εγκαίρως τα αναγκαία µέτρα µε τα οποία θα τα χρηµα-
τοδοτήσουν και θα τα στηρίξουν. Για να εξασφαλιστεί η βιωσιµότητα του ασφαλιστικού συστή-
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µατος πρέπει οι διαθέσιµοι οικονοµικοί πόροι των ασφαλιστικών τους οργανισµών οπωσδήποτε 
να ενισχυθούν και να γίνεται όσο το δυνατόν καλύτερα η αξιοποίηση και η ορθή διαχείρισή 
τους. Η αύξηση όµως του µεγέθους των οικονοµικών πόρων, επιτυγχάνεται µε την εφαρµογή 
µιας µακροχρόνιας αναπτυξιακής πολιτικής, η οποία θα ανορθώσει την εθνική τους οικονοµία 
και θα αυξήσει την απασχόληση.

Τα προβλήµατα όµως συνεχώς οξύνονται και δηµιουργούν ένα αδιέξοδο και µια αβεβαι-
ότητα για το µέλλον του συστήµατος της κοινωνικής ασφάλισης, επειδή µε την αύξηση των 
δαπανών και τη µείωση των εσόδων του αµφισβητείται η οικονοµική του βιωσιµότητα. Προ-
σπαθούν δηλαδή να επιβάλλουν σωστά επιλεγµένα, ρεαλιστικά και δραστικά νοµοθετικά µέτρα, 
τα οποία θα έχουν και τη σύµφωνη γνώµη των κοινωνικών εταίρων (π.χ. εργαζοµένων και εργο-
δοτών), για να αναστείλουν την επιδεινούµενη δυσάρεστη κατάσταση, αλλά και να αποτρέψουν 
τον κίνδυνο της µελλοντικής κατάρρευσης του συστήµατος. Η εξασφάλιση της χορήγησης των 
συντάξεων και των άλλων παροχών των µελλοντικών γενεών είναι ο βασικός τους στόχος. Για 
να υλοποιηθεί όµως αυτός ο στόχος είναι ανάγκη να εξευρεθούν επαρκείς οικονοµικοί πόροι, οι 
οποίοι θα πρέπει να αξιοποιηθούν αποτελεσµατικά, για να αποδώσουν καλύτερα. «Προκειµένου 
να αντεπεξέλθουν στις µελλοντικές πιέσεις για αύξηση των δαπανών των συντάξεων, πολλές 
χώρες του ΟΟΣΑ εξετάζουν, ήδη από τώρα, εναλλακτικές µορφές οικονοµικής πολιτικής, που 
θα πρέπει να υιοθετηθούν έγκαιρα για τον έλεγχο των δαπανών», (Σκουτέλης Γ.∆., 1996, σελ. 
301). Ο στόχος όµως της κατοχύρωσης της συνταξιοδοτικής προστασίας των διαδοχικών µελ-
λοντικών γενεών εξαρτάται κυρίως από το µέγεθος της συσσώρευσης των αποθεµατικών των 
ασφαλιστικών ταµείων, τα οποία δηµιουργούνται από την αύξηση των αποταµιεύσεων των 
ασφαλιστικών εισφορών. Η σωστή ανάπτυξη λοιπόν του κεφαλαιοποιητικού χρηµατοδοτικού 
συστήµατος είναι αναγκαία.

Με τις αναγκαίες διαρθρωτικές αλλαγές που είναι αποφασισµένοι να προχωρήσουν, επι-
θυµούν να αναµορφώσουν, να εξυγιάνουν και να εκσυγχρονίσουν την κοινωνική ασφάλιση. 
Με άλλα λόγια οι θεσµικές παρεµβάσεις επιδιώκουν να αναβαθµίσουν το σύστηµα αυτό για να 
γίνει περισσότερο αποτελεσµατικό, άµεσα αποδοτικό, µακροπρόθεσµα βιώσιµο και ευρύτατα 
αποδεκτό από τα µέλη της κοινωνίας.       

5. Προβλήµατα ασφάλισης

α. Ειδικά προβλήµατα

 Στη χώρα µας η λειτουργία και η οργάνωση του θεσµού της κοινωνικής προστασίας, αν 
και έχει υποστεί αξιόλογες βελτιώσεις κατά τις τελευταίες δεκαετίες ως προς την επέκταση της 
ασφαλιστικής κάλυψης και την αύξηση των παροχών, όµως συνεχίζει να παρουσιάζει ακόµα 
πολλές ατέλειες και βασικές αδυναµίες. Ένα σοβαρότατο µειονέκτηµα, το οποίο δυσχεραίνει τη 
λειτουργία και την αποτελεσµατικότητα του συστήµατος της κοινωνικής ασφάλισης είναι ότι 
συγκροτείται από ένα µεγάλο αριθµό ασφαλιστικών φορέων, όπως ήδη αναφέρθηκε πιο πάνω. 
Η αύξηση των φορέων αυτών προκλήθηκε από τις υποχωρήσεις των εκάστοτε κυβερνήσεων 
στις συστηµατικές και στις επίµονες συνδικαλιστικές πιέσεις ορισµένων επαγγελµατικών τά-
ξεων που επεδίωκαν την αυτόνοµη ασφαλιστική τους κάλυψη για να ικανοποιήσουν καλύτερα 
τις ανάγκες τους και να προωθήσουν αποτελεσµατικότερα τα κοινά τους συµφέροντα. Έτσι, το 
σύστηµα αυτό δεν αναπτύχθηκε µε προγραµµατισµό και µελέτη, αλλά πρόχειρα και περιστα-
σιακά, διότι δυστυχώς, οι ασφυκτικές πιέσεις των οργανωµένων συµφερόντων των διάφορων 
κοινωνικών οµάδων πέτυχαν µία ειδική προνοµιακή µεταχείριση και επηρέασαν αρνητικά τη 
διαµόρφωσή του. 

Με τα δεδοµένα αυτά σήµερα δεν υπάρχει στην Ελλάδα ένας κεντρικός κρατικός φορέας, 
ο οποίος σαν επιτελικό όργανο να ασχολείται αποκλειστικά µε το έργο της οργάνωσης, του 
προγραµµατισµού, του συντονισµού και του ελέγχου δραστηριοτήτων όλων των ασφαλι-
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στικών φορέων. Να είναι δηλαδή ένα υπεύθυνο όργανο για την οικονοµική, νοµοθετική και 
διοικητική εποπτεία όλων των ασφαλιστικών οργανισµών προκειµένου να περιοριστούν οι 
µεταξύ τους ανισότητες ως προς το µέγεθος των παροχών τους. Βασική αιτία του γεγονότος 
αυτού είναι η έλλειψη θεσµοθετηµένων γενικών και ενιαίων κανόνων ασφάλισης, οι οποίοι 
θα έπρεπε να ισχύουν για όλους ανεξαρτήτως τους ασφαλιστικούς φορείς (π.χ. προϋποθέσεις 
απονοµής παροχών και τρόπος υπολογισµού τους στα δικαιούµενα πρόσωπα). Η εποπτεία των 
ασφαλιστικών οργανισµών ασκείται από πέντε διαφορετικά υπουργεία, τα οποία δεν έχουν τη 
δυνατότητα να εφαρµόσουν µία κοινή, ενιαία, οµοιόµορφη και δίκαιη ασφαλιστική πολιτική. Ο 
διαχωρισµός της εποπτείας των ασφαλιστικών φορέων από τα πέντε υπουργεία διαφοροποίησε 
την ασφαλιστική κάλυψη των ασφαλισµένων και επιδείνωσε την οργάνωση και τη λειτουργία 
του συστήµατος της ασφαλιστικής προστασίας. Ευνοήθηκε η δηµιουργία της πολυνοµίας, της 
συχνής αντιφατικότητας της πολύπλοκης νοµοθεσίας και της διαφορετικής και άδικης νοµοθε-
τικής ρύθµισης των ίδιων θεµάτων µεταξύ των ασφαλιστικών φορέων. Αναφέρουµε µία από τις 
πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις: «Ασφαλισµένοι µε τον ίδιο µισθό που καταβάλλουν σχεδόν 
την ίδια εισφορά, λαµβάνουν διαφορετική σύνταξη. Ασφαλισµένοι που λαµβάνουν µεγάλα 
ποσά εφάπαξ παροχών δεν καταβάλλουν την ανάλογη εισφορά» (Πόρισµα Επιστηµονικής Επι-
τροπής Φακιολά Ρ., κ.ά. 1992, σελ. 27). Αλλά, και ανάµεσα στους εργαζόµενους των διαφόρων 
ασφαλιστικών ταµείων παρουσιάζονται επίσης διαφοροποιήσεις, διότι δεν ισχύει ένα ενιαίο 
σύστηµα, ως προς τα όρια ηλικίας και τα απαιτούµενα χρόνια ασφάλισης για τη συνταξιοδό-
τησή τους. 

Το µέγεθος των ασφαλιστικών φορέων είναι διαφοροποιηµένο, διότι εξαρτάται από τον 
αριθµό των ασφαλισµένων προσώπων που έχουν, καθώς και από τον αριθµό των διαφορε-
τικών ειδών παροχών µε τις οποίες προστατεύουν τα άτοµα αυτά. Ανάµεσα στους φορείς 
παρατηρούνται σηµαντικές ανισότητες στη χρηµατοδότηση π.χ. τον υπολογισµό και το ύψος 
των ασφαλίστρων εργαζοµένων και εργοδοτών, την κατανοµή των κοινωνικών πόρων και των 
κρατικών επιχορηγήσεων (που προέρχονται από τον κρατικό προϋπολογισµό και επιβαρύνουν 
το κοινωνικό σύνολο) και των λοιπών εσόδων από τα περιουσιακά στοιχεία ή άλλες οικονοµικές 
πηγές. Η ανισότητα όµως αυτή των φορέων πραγµατοποιείται και στην παρεχόµενη προστασία 
των ασφαλισµένων τους π.χ. περίθαλψη, ύψος ποσού κύριας και επικουρικής σύνταξης και της 
εφάπαξ αποζηµίωσης, προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, κ.λπ.. Είναι λυπηρό ότι στους µεγαλύ-
τερους ασφαλιστικούς οργανισµούς (ΙΚΑ, ΟΓΑ, ΤΕΒΕ), στους οποίους είναι ασφαλισµένο το 
µεγαλύτερο µέρος του συνολικού πληθυσµού, οι παροχές είναι χαµηλές. Μάλιστα, ιδιαίτερα 
έντονες είναι οι ανισότητες της κοινωνικής προστασίας στον κλάδο των συντάξεων, εξαιτίας 
της πρόωρης συνταξιοδότησης.

Αλλά, η κατάτµηση των ασφαλιστικών φορέων δε διαφοροποίησε µόνο τον τρόπο της δι-
οίκησής τους, αλλά ευνόησε την επέκταση των ανισοτήτων στις οµάδες των εργαζοµένων και 
στον τοµέα της πολλαπλής ασφάλισης για τη λήψη περισσότερων από µία συντάξεων. Έτσι, 
υπάρχουν περιπτώσεις απασχολουµένων για την ίδια εργασία (π.χ. ιατρών, µηχανικών, δικηγό-
ρων, οι οποίοι καλύπτονται µε διπλή ή και τριπλή, κύρια και επικουρική ασφάλιση, χωρίς να ερ-
γάζονται µε κανονικό, αλλά αντίθετα µε µειωµένο ωράριο σε δύο ή και περισσότερους από τους 
κλάδους της απασχόλησής τους (π.χ. ∆ηµόσιο, ΙΚΑ µε ΤΣΑΥ, ΤΣΜΕ∆Ε, Ταµείο Νοµικών) και 
να συνταξιοδοτούνται µε προϋποθέσεις πλήρους απασχόλησης (Έκθεση ΚΕΠΕ για την κοινω-
νική ασφάλιση 1976, σελ. 87, 88). Παράλληλα είναι διαδεδοµένη η απασχόληση συνταξιούχων 
(κυρίως γυναικών) του ∆ηµοσίου, των ∆ΕΚΟ, των Τραπεζών, του Στρατού που αποχώρησαν 
από την εργασία τους µε ευνοϊκές προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, και σε σχετικά µικρή ηλικία, 
και έτσι είχαν την ευχέρεια να αναζητήσουν άλλη εργασία και να αποκτήσουν το δικαίωµα για 
δεύτερη σύνταξη. Στο πόρισµα της επιτροπής, η οποία συστάθηκε από το υπουργείο Εργασίας 
και Κοινωνικών ασφαλίσεων, προτείνεται για όλους τους εργαζόµενους στο ∆ηµόσιο µία κύρια 
σύνταξη, ένα εφάπαξ βοήθηµα και µία επικουρική σύνταξη, χωρίς να θιγούν τα ώριµα συνταξι-
οδοτικά δικαιώµατα (Γεωργάκης Η., 1998, σελ. 45). Αυτό όµως µπορεί να επιτευχθεί µε το συ-
στηµατικό έλεγχο στο σύστηµα απογραφής του µητρώου των ασφαλιστικών ταµείων. Για αυτό 



19

Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΥΡΙΖΑΚΗΣ

όµως το σκοπό η επέκταση της σύγχρονης µηχανοργάνωσης σε όλο το ασφαλιστικό σύστηµα 
είναι τελείως απαραίτητη. 

Από τις ανεξέλεγκτες λειτουργίες των ταµείων προκύπτουν σηµαντικές αδικίες ανάµεσα 
στους ασφαλισµένους. Αποτέλεσµα αυτής της ανορθόδοξης κατάστασης είναι να εµφανίζονται, 
σχετικά µε την οικονοµική στήριξη, την ποιότητα και το είδος των παρεχόµενων υπηρεσιών, 
προνοµιούχοι και υποβαθµισµένοι ή προβληµατικοί ασφαλιστικοί φορείς. Ταυτόχρονα, επικρα-
τεί µία άνιση µεταχείριση ανάµεσα στους ασφαλισµένους και έτσι άλλοι από αυτούς αισθάνο-
νται ότι βρίσκονται σε ευνοϊκότερη και άλλοι σε µειονεκτικότερη θέση (Πόρισµα Επιστηµονι-
κής Επιτροπής Φακιολά Ρ., 1992, σελ. 28). Είναι φυσικό να υπάρχει φανερή δυσαρέσκεια στους 
ασφαλισµένους που τους παρέχεται µειωµένη ασφαλιστική προστασία, διότι πιστεύουν ότι µε 
τις διακρίσεις αυτές και τις κοινωνικές αδικίες παραβιάζεται η συνταγµατική αρχή της ισότητας 
των πολιτών απέναντι στο νόµο και ταυτόχρονα προσβάλλεται το κοινό τους αίσθηµα για το 
δίκαιο.

Η εκπαίδευση των διοικητικών υπαλλήλων που υπηρετούν στους διάφορους ασφαλιστι-
κούς φορείς είναι ανεπαρκής. Υπάρχει µεγάλη έλλειψη ειδικευµένων στελεχών και συχνά 
δηµιουργούνται προβλήµατα µε τις αντιδικίες και τις προστριβές στις σχέσεις των υπαλλήλων 
αυτών και των ασφαλισµένων. Η απόδοση στην εργασία των ανειδίκευτων υπαλλήλων δεν είναι 
ικανοποιητική µε συνέπεια να παρέχονται χαµηλής ποιότητας υπηρεσίες και να ταλαιπωρείται 
ο πολίτης.

Εξάλλου, εξαιτίας της περιορισµένης χρησιµοποίησης της µηχανοργάνωσης εφαρµόζονται 
απαρχαιωµένες µέθοδοι εργασίας και γραφειοκρατικές διαδικασίες, οι οποίες δυσχεραίνουν τη 
διεκπεραίωση των προσωπικών υποθέσεων των ασφαλισµένων. Εάν λειτουργούσε ένα ολοκλη-
ρωµένο σύστηµα µηχανοργάνωσης, θα υπήρχε το µητρώο ασφαλισµένων, συνταξιούχων και 
εργοδοτών, το οποίο σε σύντοµο χρονικό διάστηµα θα παρουσίαζε τα πραγµατικά στοιχεία των 
ασφαλιστικών ταµείων, τα οποία σήµερα οπωσδήποτε αλλοιώνονται µε τις διπλοεγγραφές.     

Με την παράνοµη εργασία µεγάλου αριθµού των αλλοδαπών εργαζοµένων ζηµιώνεται η ε-
θνική µας οικονοµία από την απώλεια των σηµαντικών πόρων της εισφοροδιαφυγής. Η ασφαλι-
στική νοµοθεσία πρέπει να ισχύσει για όλους τους ξένους εργάτες προκειµένου να καταβάλουν 
κι εκείνοι τις εισφορές τους προς τα ασφαλιστικά ταµεία και να έχουν το δικαίωµα της ασφα-
λιστικής τους κάλυψης. Το 1998 ο κ. Ρ. Φακιολάς υπολόγισε ότι περίπου 373.000, παράνοµοι 
αλλοδαποί υπέβαλαν την σχετική αίτηση η οποία εξετάσθηκε για την χορήγηση της πράσινης 
κάρτας παραµονής και εργασίας. Άλλοι όµως 200.000 και πλέον αλλοδαποί για διάφορους 
λόγους δεν υπέβαλαν την αίτηση για νοµιµοποίηση µέχρι το πρώτο εξάµηνο του 1998, όπως 
προβλεπόταν στα σχετικά Προεδρικά διατάγµατα (Φακιόλας Ρ., 1999, σελ. 210). Ο συνολικός 
αριθµός των αλλοδάπων που βρίσκονται σήµερα στην Ελλάδα υπολογίζεται ότι υπερβαίνει το 
ένα εκατοµµύριο. Στους αλλοδαπούς δόθηκε η ευκαιρία, µέσα σε δύο µήνες, (από 5-6-2001) να 
υποβάλουν αιτήσεις σε όλους τους δήµους της χώρας για να νοµιµοποιήσουν την παραµονή 
τους και µετά να τους χορηγηθεί άδεια εργασίας. Με κάθε τρόπο πρέπει να ελεγχθεί η παράνοµη 
εργασία και να µειωθεί το υψηλό ποσοστό της παραοικονοµίας. Η Επιτροπή Εµπειρογνωµόνων 
της έκθεσης Φακιολά (σελ. 34) υπολογίζει ότι το ποσοστό αυτό υπερβαίνει το 30% των οικονο-
µικών δραστηριοτήτων, το οποίο περιορίζει σηµαντικά τα έσοδα των ασφαλιστικών φορέων.

β. Παραδείγµατα αδικιών και ανισοτήτων των ασφαλισµένων
  
Οι διαφοροποιήσεις που δηµιουργούνται ως προς τη χρηµατοδότηση κάθε φορέα, αλλά 

και την προστασία των ασφαλισµένων τους, προκαλούν αθέµιτες διακρίσεις µεταξύ πολιτών, 
ανισότητες και αδικίες οι οποίες είναι αντίθετες µε τις αρχές της κοινωνικής δικαιοσύνης, της 
ισονοµίας και της ίσης µεταχείρισης των πολιτών που κατοχυρώνει το Σύνταγµα. Ιδιαίτερα 
µάλιστα, οι ειδικές νοµοθετικές ρυθµίσεις που προστατεύουν ορισµένες κοινωνικές τάξεις δεν 
είναι µόνο άδικες και παράλογες, αλλά επιβαρύνουν υπερβολικά τόσο το σύστηµα της κοινω-
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νικής ασφάλισης όσο και τον κρατικό προϋπολογισµό. Αναφέρουµε ορισµένα χαρακτηριστικά 
παραδείγµατα ανισοτήτων και αδικιών των ασφαλισµένων, τα οποία σχετίζονται είτε µε τους 
συνταξιοδοτικούς κανόνες, είτε µε την κατανοµή της κρατικής συνδροµής.

•Οι αγρότες είναι η µοναδική κοινωνική τάξη ,η οποία εξαιρείται από το µηχανισµό της χο-
ρήγησης του Επιδόµατος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΚΑΣ), το οποίο ενισχύει 
το εισόδηµα των χαµηλοσυνταξιούχων.

•Το οικογενειακό επίδοµα στο µεν ιδιωτικό τοµέα καταβάλλεται και στους δύο συζύγους, 
ενώ αντίθετα στο δηµόσιο τοµέα χορηγείται µόνο στον ένα σύζυγο. Η νοµοθεσία της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης αναγνωρίζει ότι το επίδοµα αυτό πρέπει να χορηγείται στο ακέραιο και στους δύο 
συζύγους και η νοµοθετική αυτή ρύθµιση έχει γίνει αποδεκτή και από τον Άρειο Πάγο, αλλά, 
δυστυχώς δεν εφαρµόζεται (Νασόπουλος ∆., 1998, σελ.52). Με την υπ. αριθµ. 3/2001 απόφαση 
του Ανώτατου Ειδικού ∆ικαστηρίου το οικογενειακό επίδοµα θα δίδεται στο εξής και στους δύο 
συζύγους. Μέχρι σήµερα όµως η κυβέρνηση δεν έχει ανακοινώσει µε ποιο τρόπο θα υλοποιήσει 
την απόφαση αυτή ως προς την αναδροµική ισχύ της καταβολής των χρηµατικών ποσών στους 
δικαιούχους. 

•Οι εισφορές για την εφάπαξ αποζηµίωση που πληρώνουν οι υπάλληλοι των Νοµικών Προ-
σώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου (ΝΠ∆∆) που υπάγονται στον νόµο 103/75 ήταν 4% για τα πρώτα δέκα 
έτη υπηρεσίας και 5% για τα υπόλοιπα, ενώ οι δηµόσιοι υπάλληλοι πλήρωναν 4% για όλα τα έτη 
υπηρεσίας. Όµως µεταξύ των υπαλλήλων και των δύο αυτών κατηγοριών υπήρχαν µέχρι 01-01-
1998 µεγάλες διαφορές όσον αφορά την καταβολή στην εφάπαξ αποζηµίωσή τους, η οποία για 
τους υπαλλήλους του δηµοσίου υπερέβαινε το διπλάσιο χρηµατικό ποσό. Με νοµοθετική ρύθ-
µιση η εξοµοίωση των δηµοσίων υπαλλήλων µε τους εργαζοµένους στα ΝΠ∆∆ στο θέµα του 
εφάπαξ βοηθήµατος έγινε σταδιακά σε τρία έτη. Όσοι συνταξιοδοτήθηκαν µέσα στο 1998 τους 
καταβλήθηκε ποσοστό 40% της διαφοράς. Εκείνοι που συνταξιοδοτήθηκαν το 1999, έλαβαν το 
70% της διαφοράς και από 01-01-2000 τη συνολική διαφορά (Γεωργάκης Η.,1998, σελ. 65). 

•Μέχρι πρόσφατα, όταν πέθαινε ο ασφαλισµένος ή συνταξιούχος πατέρας απονεµόταν σύ-
νταξη στα µέλη της οικογένειάς του, δηλαδή στη σύζυγο και τα παιδιά. Εάν δεν υπήρχαν παιδιά 
και σύζυγος, τη σύνταξη του πατέρα δικαιούνταν να τη λάβουν οι γονείς του ή τα εγγόνια του. 
Όµως, στην περίπτωση που πέθαινε η ασφαλισµένη ή συνταξιούχος σύζυγος, δεν έπαιρνε ο 
πατέρας τη σύνταξη της συζύγου του, παρά µόνο όταν ήταν άπορος ή ανίκανος να εργαστεί (µε 
ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%). Με τη διαδικασία αυτή δεν εφαρµοζόταν η αρχή της 
ισότητας των δύο φύλων εξίσου στη συνταξιοδότηση του συζύγου, όταν πεθαίνει η σύζυγός 
του. Στο άρθρο 62 του νόµου 2676/1999 οι συντάξεις αυτές θα δίδονται πλέον και στον επιζώντα 
σύζυγο, ανεξαρτήτως φύλου και ηλικίας, αλλά θεσπίζονται περιορισµοί στο ύψος και στο χρόνο 
της καταβολής της.  

•Ανάµεσα στους ασφαλιστικούς φορείς παρατηρούνται σηµαντικές διαφοροποιήσεις ως 
προς την κάλυψη της ασφαλιστικής προστασίας των έµµεσα ασφαλισµένων. Οι άνδρες και οι 
γυναίκες που δεν εργάζονται και είναι µέλη µιας οικογένειας είναι συνήθως έµµεσα ασφαλισµέ-
νοι στον ασφαλιστικό φορέα κάποιου από τους δύο γονείς του. Γενικά, τα άγαµα παιδιά ασφαλί-
ζονται πλήρως µέχρι τα 18 και εφόσον σπουδάζουν σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές ή σε σχολές 
επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης µέχρι τα 25 έτη της ηλικίας τους. Για τα άγαµα και 
διαζευγµένα όµως κορίτσια των προνοµιούχων ασφαλισµένων (π.χ. στρατιωτικών, τραπεζικών 
υπαλλήλων του δηµοσίου κ.λπ.), οι οποίοι προσελήφθησαν στην εργασία τους πριν από το 1983, 
υπήρχε εξαίρεση. Μετά το θάνατο του γονιού τους και χωρίς να εργάζονται, δικαιούνται να 
λαµβάνουν για όλη τους τη ζωή την κύρια και επικουρική σύνταξή του όταν δεν παντρεύονται 
και να καλύπτονται για την ασφάλεια ασθένειάς τους. Η προνοµιακή αυτή µεταχείριση των 
κοριτσιών ίσχυε και για τα αγόρια, αλλά µόνο όταν είχαν σωµατική ή πνευµατική ανικανότητα. 
Με τον ίδιο νόµο 2676/1999 η προνοµιακή µεταχείριση των κοριτσιών καταργείται.

•Ειδική ασφαλιστική προστασία παρέχεται στους συνταξιούχους του ΙΚΑ που ανήκουν στα 
λεγόµενα «βαρέα και ανθυγιεινά» επαγγέλµατα. Συνταξιοδοτούνται 5 χρόνια νωρίτερα (στα 60 
αντί στα 65 που ισχύει για τους άντρες) και παίρνουν αυξηµένες αποδοχές κατά 10-30% µε το 
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επισφάλιστρο (Γεωργάκης Η., 1998 σελ.13). Στην κατηγορία των βαρέων και ανθυγιεινών επαγ-
γελµάτων ανήκαν κατ’ αρχάς οι απασχολούµενοι στις υπόγειες στοές και κατόπιν επεκτάθηκε 
και σε πολλές οµάδες εργαζοµένων που κατόρθωσαν να χαρακτηριστούν τα επαγγέλµατά τους 
βαρέα και ανθυγιεινά χωρίς να συγκεντρώνουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις (π.χ. οι κοµµωτές, 
κουρείς, εκφωνητές ραδιοφωνικών σταθµών και της τηλεόρασης, σερβιτόροι και άλλοι) (Έκθε-
ση Σπράου, 1997, σελ.53).

Στις ρυθµίσεις της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας (ν. 2627/97) έχουν προβλεφθεί νοµοθετικές 
διατάξεις, οι οποίες περιορίζουν τις καταστρατηγήσεις που αυξάνουν τον αριθµό των συντα-
ξιούχων (θεσπίζονται αυστηρότερα και περισσότερο αντικειµενικά κριτήρια) στην απονοµή 
συντάξεων αναπηρίας και βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελµάτων. Για τη δεύτερη περίπτωση 
π.χ. απαιτείται βεβαίωση από τον εργοδότη, στην οποία να φαίνεται η ειδικότητα απασχόλησης 
του ασφαλισµένου πριν από την υπαγωγή του στον κανονισµό βαρέων και ανθυγιεινών επαγ-
γελµάτων.

 

6. Ενοποίηση Ταµείων

Η ύπαρξη πολλών ασφαλιστικών ταµείων αυξάνει τις δαπάνες λειτουργίας του συστήµατος 
της κοινωνικής ασφάλισης και παρεµποδίζει την εξοικονόµηση πόρων, αλλά και τη χάραξη ορ-
θολογικής πολιτικής. Με την ενοποίηση- συγχώνευση, ο µεγάλος αριθµός των ταµείων κύριας 
ασφάλισης και προπαντός ο αριθµός των αντιστοίχων ταµείων της επικουρικής ασφάλισης θα 
περιοριστεί. Θα καταργηθούν πολλά ασφαλιστικά ταµεία και θα µεταβιβαστεί η κυριότητα της 
κινητής και ακίνητης περιουσίας τους στο ενιαίο ταµείο. Αυτό σηµαίνει διαρθρωτική αλλαγή 
στον τρόπο λειτουργίας τους και στην αναβάθµιση της ποιότητας των παρεχοµένων υπηρεσιών 
τους. Αναλυτικότερα, µε τη συγχώνευση των ταµείων των οµοειδών κλάδων αναµένεται να 
προκύψουν οικονοµίες κλίµακας από τη µείωση του διοικητικού κόστους και της καλύτερης 
αξιοποίησης της κινητής και της ακίνητης περιουσίας τους. Ο αριθµός των υπαλλήλων που 
ήταν απαραίτητος για την αυτοτελή λειτουργία των υπηρεσιών κάθε φορέα που συγχωνεύεται 
ή καταργείται θα πρέπει να αναζητήσει άλλη εργασία. Με τη διαδικασία αυτή µειώνονται οι 
διοικητικές δαπάνες (π.χ. ενοικίων, τηλεφώνων, ηλεκτρικού ρεύµατος, υλικών γραφείων και 
επίπλων καθώς και οι αµοιβές του προσωπικού και των διοικητικών συµβουλίων κ.λπ.). Ακόµα 
οι διάφορες προµήθειες και οικονοµικές συναλλαγές δεν θα ρυθµίζονται από τα µεµονωµένα 
ταµεία αλλά από τον ενιαίο φορέα, µε αποτέλεσµα να περιορίζονται οι µεσάζοντες και να µει-
ώνονται τα έξοδα.

Τέλος, µε την ενοποίηση των ταµείων διευκολύνεται η επέκταση της µηχανοργάνωσης και 
της εφαρµογής της σύγχρονης τεχνολογίας και απλουστεύονται οι πολύπλοκες γραφειοκρατι-
κές διαδικασίες στη λειτουργία των φορέων, οι οποίες έχουν οικονοµικό και κοινωνικό κόστος, 
π.χ. µείωση του εργατικού δυναµικού και του κόστους λειτουργίας των υπηρεσιών, ταχύτερη 
είσπραξη των εσόδων, καταπολέµηση της εισφοροδιαφυγής, καλύτερη και αποτελεσµατικότερη 
εξυπηρέτηση των ασφαλισµένων.

Η ενοποίηση όµως των ταµείων δεν έχει µόνο πλεονεκτήµατα µε το λειτουργικό και ορ-
γανωτικό εκσυγχρονισµό και τη µεγαλύτερη οικονοµική και διοικητική αυτοτέλειά τους, αλλά 
και µειονεκτήµατα. Από την κατάργηση των φορέων είναι βέβαιο ότι θα προκύψει πλεονάζον 
εργατικό δυναµικό, το οποίο αναγκαστικά θα χάσει την εργασία του και θα πρέπει να αναζητή-
σει άλλη απασχόληση. Ταυτόχρονα, η ενοποίηση απειλεί τα υγιή ταµεία, καθώς και τα προνόµια 
που έχουν κατακτήσει οι ασφαλισµένοι τους. Αν και µε την αρχή της κοινωνικής δικαιοσύνης, 
πρέπει να υπάρχει ίση µεταχείριση για όλους τους ασφαλισµένους των διαφόρων επαγγελµατι-
κών τάξεων και γι’ αυτό και η κατανοµή των κοινωνικών τους παροχών πρέπει να είναι δίκαιη. 
Για να επιτευχθεί όµως η βιωσιµότητα του συστήµατος της κοινωνικής ασφάλισης θα πρέπει να 
προχωρήσει ο κοινωνικός διάλογος. Τα ποικίλα προβλήµατα είναι ανάγκη να αντιµετωπιστούν 
µε κατανόηση και οι αποφάσεις που θα ληφθούν θα στηρίζονται στη σύµφωνη γνώµη των ενδι-
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αφερόµενων. Προς αυτή την κατεύθυνση η συµβολή των αναλογιστικών µελετών είναι απαραί-
τητη. Θα πρέπει επίσης να εξασφαλιστεί η αποτελεσµατική διοίκηση των νέων και µεγαλύτερων 
ασφαλιστικών οργανισµών που θα προκύψουν από έµπειρους διευθυντές, απαλλαγµένους από 
κοµµατικές και συνδικαλιστικές εξαρτήσεις.  

7. ∆ηµογραφικό Πρόβληµα

Αποφασιστικό ρόλο στη µεταβολή του µεγέθους και στη σύνθεση του πληθυσµού, ως προς 
την ηλικία και το φύλο, παίζουν η γεννητικότητα, η θνησιµότητα, όπως επίσης η εξωτερική 
µετανάστευση και η παλιννόστηση. Στην Ελλάδα µετά τη µεταπολεµική περίοδο έχουν γίνει 
σηµαντικές κοινωνικό-οικονοµικές και δηµογραφικές µεταβολές, οι οποίες είχαν δυσάρεστες 
επιπτώσεις στην εξέλιξη του πληθυσµού της χώρας.

Με τα δεδοµένα αυτά ο αριθµός των γεννήσεων, που αναλογεί σε 1000 κατοίκους, µειώ-
θηκε από 18 περίπου γεννήσεις το 1961 σε 10 γεννήσεις το 1991 (βλ. πίν. 1). Μέσα λοιπόν στις 
τρεις αυτές δεκαετίες ο συντελεστής γεννητικότητας παρουσιάζει µια πτωτική τάση 8 περίπου 
ποσοστιαίων µονάδων. Ο αντίστοιχος συντελεστής θνησιµότητας αυξήθηκε κατά 1,7%, ενώ 
ο συντελεστής παιδικής θνησιµότητας µειώθηκε κατά 6,6%, δηλαδή κατά το ήµισυ περίπου. 
Αλλά την ίδια χρονική περίοδο και ο συντελεστής γαµηλιότητας, ο οποίος οπωσδήποτε ευνοεί 
τη γονιµότητα, µειώθηκε δύο περίπου ποσοστιαίες µονάδες (βλ.πιν.1). Ταυτόχρονα και οι διαλύ-
σεις γάµων εξαιτίας των διαζυγίων, αυξήθηκε από 5 στους 100 συναπτόµενους γάµους το 1960, 
σε 13 στη δεκαετία του 1980 (Σιάµπος Γ., 1994, σελ. 76).

Εξαιτίας του περιορισµού των γάµων και της αύξησης των διαζυγίων, αλλά και τη µετα-
βολή της νοοτροπίας της νέας γενιάς, σηµειώθηκε µια συνεχής µείωση του δείκτη γεννητικό-
τητας του ελληνικού πληθυσµού. Το πρόβληµα αυτό προκαλεί ανησυχία, διότι ο πληθυσµός 
της χώρας αυξάνει µε βραδύτατο ρυθµό κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων δεκαετιών. 
Μάλιστα προβλέπεται ότι και κατά τις προσεχείς δεκαετίες οι προοπτικές που υπάρχουν 
είναι δυσµενείς, διότι ο πληθυσµός θα παραµείνει σε χαµηλότερα ακόµα επίπεδα αύξησης 
(Myrizakis I., 1997, σελ.75).

Οι παραπάνω αναφερόµενες τάσεις της φυσικής κίνησης του πληθυσµού (γαµηλιότητας, 
γεννητικότητας, θνησιµότητας) και η εξωτερική µετανάστευση (αποδηµία νεότερων ηλικιών) 
και παλιννόστηση (επαναπατρισµός µεγαλύτερων ηλικιών) δεν άλλαξαν µόνο το µέγεθός του, 
αλλά και την ηλικία και το φύλο στη σύνθεσή του. Σε ό,τι αφορά την ποσοστιαία κατανοµή του 
πληθυσµού κατά µεγάλες οµάδες ηλικιών τις τέσσερις δεκαετίες 1951-1991 παρουσιάζει την 
ακόλουθη εικόνα: 

Αύξηση της αναλογίας του γεροντικού (65 ετών και άνω) από 7% σε 14%, µείωση της 
αναλογίας του παιδικού (0-14 ετών) από 29% σε 19% και µικρή αύξηση της αναλογίας του πα-
ραγωγικού πληθυσµού (από 15-64 ετών) από 62% σε 67% (βλ. πίν.2). Η πυραµίδα των ηλικιών 
εµφανίζει το φαινόµενο της γήρανσης, επειδή έχει τη συνεχή σχεδόν τάση της αύξησης προς τις 
µεγαλύτερες και συγχρόνως τη µείωση προς τις µικρότερες οµάδες ηλικιών.

Η Επιτροπή Σπράου προέβλεψε ότι το ενεργό εργατικό δυναµικό της χώρας κυµαίνεται 
στο 37% περίπου. Ταυτόχρονα, υπολόγισε ότι στο προσεχές µέλλον η γήρανση του πληθυσµού 
θα συνεχιστεί µε εντονότατο ρυθµό. «Το ποσοστό των ατόµων άνω των 65 προβλέπεται ότι θα 
ανέβει κατά 43% ως το 2010. Ως το 2030 ένα τέταρτο του πληθυσµού θα είναι άνω των 65 ετών. 
Ιδιαίτερα ταχεία θα είναι η αύξηση του ποσοστού ατόµων άνω των 75 ετών» ( Έκθεση Επιτρο-
πής Σπράου, 1997, σελ. XVIII).

Η αύξηση των ηλικιωµένων ατόµων και η µείωση και γήρανση του εργατικού δυναµικού 
αλλάζει την εικόνα της ηλιακής σύνθεσης και προκαλεί δυσκολίες και προβλήµατα στη λει-
τουργία του ασφαλιστικού συστήµατος, διότι επηρεάζει αρνητικά τη βιωσιµότητά του. Αυτό 
σηµαίνει ότι τα άτοµα που πληρώνουν εισφορές στα ασφαλιστικά ταµεία θα περιορίζονται και 
θα αυξάνονται οι συνταξιούχοι που θα εισπράττουν από τα ταµεία αυτά, µε αποτέλεσµα να µει-
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ώνονται τα έσοδά τους και να αυξάνονται οι δαπάνες τους από τις παροχές των συντάξεων που 
διογκώνονται και από την πρόωρη συνταξιοδότηση. 

Στη µείωση των εσόδων και στην αύξηση του κόστους των φορέων δεν συµβάλλει µόνο η 
µείωση των εργαζοµένων και η αύξηση του αριθµού δικαιούχων συνταξιοδότησης, αλλά και η 
αύξηση του χρόνου των συνταξιοδοτικών παροχών που συντελείται µε την παράταση του µέσου 
όρου διάρκειας ζωής. Στην Ελλάδα π.χ. το προσδόκιµο ζωής αυξήθηκε από 55 περίπου χρόνια 
προπολεµικά σε 76 σήµερα για τους άντρες και 80 για τις γυναίκες και είναι από τις υψηλότερες 
στον πλανήτη (Φακιολάς Ρ, 1999, σελ. 209). Μαζί λοιπόν µε την αύξηση του χρόνου των παρε-
χόµενων συντάξεων αυξάνεται και η ζήτηση των υπηρεσιών υγείας- πρόνοιας, αλλά και τα έ-
ξοδα που δηµιουργούν σηµαντικά ελλείµµατα στους ασφαλιστικούς οργανισµούς. Είναι λοιπόν 
επείγουσα η ανάγκη να ληφθούν µέτρα για το δηµογραφικό πρόβληµα µε τον πιο κατάλληλο και 
αποτελεσµατικό τρόπο, διότι οι αρνητικές του εξελίξεις απειλούν σοβαρά την ίδια την επιβίωση 
του ασφαλιστικού µας συστήµατος. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Γάµοι, γεννήσεις, θάνατοι- Απόλυτοι αριθµοί και ποσοστά 1940,1961,1971,1981,1991 

Έτος
Αριθµός 

κατοίκων της 
χώρας

Γάµοι Γεννήσεις ζώντων Γεννήσεις νεκρών Θάνατοι
Απόλυτοι 
Αριθµοί

Επί 1000 
κατοίκων

Απόλυτοι 
Αριθµοί

Επί 1000 
κατοίκων

Απόλυτοι 
Αριθµοί

Επί 1000 
γεννηθέντων

Απόλυτοι 
Αριθµοί

Επί 1000 
κάτοικων

1940 7.344.860 32.830 4,49 179.500 24,53 - - 93.830 12,82
1961 8.388.553 70.914 8,44 150.716 17,94 2.042 13,55 63.955 7,61
1971 8.768.372 73.350 8,31 141.126 15,98 1.920 13.60 73.819 8,36
1981 9.739.589 71.178 7,31 140.953 14,48 1.323 9,38 86.261 8,86
1991 10.259.900 65.568 6,40 102.620 10,01 706 6,88 95.498 9,32

Πηγές: α)Στατιστική Επετηρίδα της Ελλάδος 1992-1993, Αθήνα 1995, σελ.41, 66
β) Στατιστική Επετηρίδα της Ελλάδος 2001, Αθήνα 2002, σελ.57,68.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2
Πληθυσµός της Ελλάδος κατά µεγάλες οµάδες ηλικιών και φύλο 1920-1991

Έτος 
απογραφής

Απόλυτοι Αριθµοί Αναλογία
Σύνολο 0-14 

ετών
15-64 
ετών 

65 ετών 
και άνω

0-14 
ετών

15-64 
ετών

65 ετών 
και άνω 

1920 5.014.130 1.717.864 3.012.449 283.817 34 60 6
1928 6.184.645 1.989.701 3.832.473 362.471 32 62 6
1951 7.632.801 2.198.247 4.923.156 511.398 29 64 7
1961 8.388.553 2.243.962 5.457.937 686.654 27 65 8
1971 8.768.372 2.223.904 5.587.352 957.116 25 64 11
1981 9.739.589 2.307.297 6.192.751 1.239.541 24 63 13
1991 10.259.900 1.974.867 6.880.681 1.404.352 19 67 14

Πηγές: α)Στατιστική Επετηρίδα της Ελλάδος 1992-1993, Αθήνα 1995, σελ.41, 66
β) Στατιστική Επετηρίδα της Ελλάδος 2001, Αθήνα 2002, σελ.57.
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8. Τα αποθεµατικά των ασφαλιστικών ταµείων

Εδώ και πολλές δεκαετίες η αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων των ασφαλιστικών 
ταµείων, δεν γίνοταν µε δίκαιο και ορθολογικό τρόπο. Με τα νοµοθετικά διατάγµατα 1611/1950 
και 2999/1959 τα διαθέσιµα αποθεµατικά των ταµείων αυτών καταθέτονταν υποχρεωτικά στην 
Τράπεζα της Ελλάδας, η οποία και τα διαχειριζόταν. Η δέσµευση των πόρων αυτών πραγµατο-
ποιούνταν µε δυσµενείς όρους, αφού τα επιτόκια τα οποία ρυθµίζονταν από τη Νοµισµατική 
Επιτροπή ήταν χαµηλότερα από τα αντίστοιχα επιτόκια του ταµιευτηρίου. «Επιπλέον, οι βρα-
χυπρόθεσµες καταθέσεις των ταµείων στις εµπορικές τράπεζες ήταν άτοκες» (Νεκτάριος Μ, 
2001, σελ. 89). Οι καταθέσεις των αποθεµατικών των ασφαλιστικών ταµείων στην Τράπεζα 
της Ελλάδος, εκτός από την κάλυψη των δηµοσίων ελλειµµάτων, επενδύονταν µε ακόµα υψη-
λότερα επιτόκια για να χρηµατοδοτήσουν τη γεωργία, το εµπόριο, την βιοµηχανία κι έτσι να 
ενισχύσουν και να τονώσουν την αναπτυξιακή πολιτική της χώρας. Από την άλλη πλευρά όµως 
για να λειτουργήσουν οµαλά πολλά ασφαλιστικά ταµεία εξαναγκάζονταν να δανειστούν από 
τις Τράπεζες µεγάλα χρηµατικά ποσά και µε υψηλότερα επιτόκια από εκείνα που έπαιρναν από 
τις καταθέσεις τους στην Τράπεζα της Ελλάδος. Η απώλεια εσόδων των ασφαλιστικών ταµείων 
από τη στέρηση της διαχείρισης των δικών τους πόρων ήταν µεγάλη, διότι, παρόλο που είχαν 
και την κρατική ενίσχυση, δεν µπορούσαν να καλύψουν τα µεγάλα δηµοσιονοµικά τους ελλείµ-
µατα και να βελτιώσουν άµεσα τις ανάγκες των ασφαλισµένων τους (π.χ. καλύτερες παροχές σε 
συντάξεις ή περίθαλψη, κ.λπ).

Σύµφωνα µε τα στοιχεία του κοινωνικού προϋπολογισµού του έτους 2002 (σελ. 271, 297) 
η αξία της κινητής και ακίνητης περιουσίας των ασφαλιστικών ταµείων που ανήκουν στο υ-
πουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ακίνητα 6%, καταθέσεις 32% και χρεόγραφα 
62%) κατά την 31-12-2001 υπολογίζεται στο ποσό των 16.670.856.598 ευρώ, κινητή περιουσία 
15.689.408.815 και ακίνητη 981.447.783 ευρώ.

Στο άρθρο 13 του νοµοθετικού διατάγµατος 1902/1990 το επιτόκιο των καταθέσεων των 
ασφαλιστικών οργανισµών στην Τράπεζα της Ελλάδος εξισώθηκε µε το επιτόκιο καταθέσεων 
του Ταµιευτηρίου. Ακόµα µε το νόµο 2924/1992 οι διοικήσεις των ασφαλιστικών ταµείων είχαν 
τη δυνατότητα να αυτοδιαχειρίζονται µε δική τους ευθύνη το 20% µόνο των αποθεµατικών τους. 
Με το νεότερο όµως νόµο 2216/1994 αφαιρέθηκε αυτή η αυτοτελής διαχείριση του 20% των 
αποθεµατικών των ταµείων από τα διοικητικά τους συµβούλια και ανατέθηκε και πάλι στους 
αρµόδιους υπουργούς και στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Στο νεώτερο νόµο 2676/5-1-1999 θεσπίζονται ειδικά µέτρα για την καλύτερη αξιοποίηση 
της κινητής και ακίνητης περιουσίας των ασφαλιστικών ταµείων. Ειδικότερα, µεταξύ των άλ-
λων προτείνονται:

•Τα διοικητικά συµβούλια των ασφαλιστικών ταµείων αποκτούν σταδιακά και πάλι τη χρη-
µατοοικονοµική και διαχειριστική τους αυτοτέλεια, αλλά µε ορισµένους δεσµευτικούς όρους. 
Έτσι, επιτρέπεται στους ασφαλιστικούς φορείς που ανήκουν στην αρµοδιότητα του υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων να επενδύουν µέχρι το 20% του ενεργητικού τους σε 
ακίνητα, µετοχές, αµοιβαία κεφάλαια ή άλλα χρεόγραφα. Το παραπάνω ποσό αυξάνεται στο 
23% από 1-1-2001 και επιτρέπεται η περαιτέρω σταδιακή αύξησή του, αλλά µε απόφαση των 
υπουργών Εθνικής Οικονοµίας- Οικονοµικών και Εργασίας- Κοινωνικών Ασφαλίσεων και µε 
εισήγηση της Τράπεζας της Ελλάδος (Άρθρο 40).

•Σχηµατίζεται µια ειδική επιτροπή ελέγχου και εποπτείας της διαχείρισης της περιουσί-
ας των ασφαλιστικών φορέων που ανήκουν στην αρµοδιότητα του υπουργείου Εργασίας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η οποία εδρεύει στην Τράπεζα της Ελλάδος. Στην επιτροπή αυτή 
συµµετέχουν ένας εκπρόσωπος της Τράπεζας της Ελλάδος, ως πρόεδρος, και από ένας εκπρό-
σωπος των υπουργείων Οικονοµικών, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς και τρεις εκπρόσωποι των ασφαλιστικών φορέων. Η επιτροπή αυτή αναλαµβά-
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νει ουσιαστικό ρόλο να εποπτεύει και να ελέγχει τα αποθεµατικά των ασφαλιστικών ταµείων. 
Αναλυτικότερα, το έργο της επιτροπής περιλαµβάνει, µεταξύ των άλλων, τον έλεγχο των πάσης 
φύσεως επενδύσεων που πραγµατοποιούν οι ασφαλιστικοί φορείς σε κινητές αξίες (εξαιρούνται 
οι τίτλοι του Ελληνικού ∆ηµοσίου), οµόλογα Τραπεζών και µετοχές εταιρειών.

Με κοινή απόφαση των δύο συναρµόδιων υπουργών καθώς και του διοικητή της Τράπεζας 
της Ελλάδος καθορίζονται οι λεπτοµέρειες για τη συγκρότηση και την επιλογή των µελών της 
επιτροπής καθώς και οι αρµοδιότητες της λειτουργίας της (Άρθρο 42).

9. Οι συντάξεις των ασφαλισµένων

Ένα από τα κύρια θέµατα της ασφαλιστικής προστασίας είναι οι συντάξεις που δίδονται 
στους αποµάχους εργασίας και στις οποίες γίνεται αναπροσαρµογή της τιµαριθµικής αύξησης.

α. Η λειτουργία του θεσµού των συντάξεων

Σε όλες τις χώρες η θεσµοθέτηση κανόνων για τα συστήµατα κοινωνικής ασφάλισης 
κατοχυρώνουν το δικαίωµα του ασφαλισµένου να εξασφαλίσει µία σύνταξη, προκειµένου να 
αντιµετωπίσει τις ανάγκες του για την εκτός εργασίας περίοδο της ζωής του. Όµως, ο κάθε ερ-
γαζόµενος για να συνταξιοδοτηθεί είναι υποχρεωµένος να θεµελιώσει τις απαιτούµενες νόµιµες 
προϋποθέσεις. Πρέπει, δηλαδή, να συµπληρώσει µαζί µε τον καθορισµένο αριθµό των ανα-
γνωρισµένων συντάξιµων ετών (για πλήρη κύρια και επικουρική σύνταξη 35 χρόνια ή 10.500 
ηµεροµίσθια), που πλήρωνε τις ασφαλιστικές εισφορές, και ένα καθορισµένο όριο ηλικίας. Εάν 
δεν συνταξιοδοτηθεί πρόωρα, το όριο ηλικίας είναι συνήθως το 60ο για τις γυναίκες και το 65ο 
για τους άντρες.

Για την αποφυγή της γήρανσης του εργατικού δυναµικού, αλλά και για την αύξηση των 
ευκαιριών των νέων εργαζοµένων, όταν δοθούν τα κατάλληλα κίνητρα, οι ασφαλισµένοι αποχω-
ρούν από την εργασία τους µε µειωµένο όριο ηλικίας. Σε περιόδους µάλιστα υψηλής ανεργίας, 
σε ορισµένες χώρες, η µείωση του ορίου ηλικίας γίνεται υποχρεωτική για τη συνταξιοδότηση 
των εργαζοµένων (Νεκτάριος Μ., 1996, σελ.88). Αντίθετα, ο συνταξιούχος δεν αποσύρεται ο-
ριστικά από την ενεργό δράση, αλλά συνεχίζει να εργάζεται όταν υπάρχουν σοβαροί λόγοι, π.χ. 
µειώθηκε το εισόδηµά του µετά την έξοδό του από την εργασία του και η σύνταξή του δεν είναι 
επαρκής για να καλύψει τις προσωπικές και τις οικογενειακές του ανάγκες. Εξάλλου, η έλλειψη 
εργατικού δυναµικού ή οι ψυχαγωγικοί λόγοι τον υποχρεώνουν να συνεχίσει να εργάζεται.

Οι προϋποθέσεις της πρόωρης συνταξιοδότησης κατοχυρώνονται µε νοµοθετικές διατά-
ξεις. Αυτές εξαρτώνται από το είδος της εργασίας, την οικογενειακή κατάσταση και το βαθµό 
της αναπηρίας που προκλήθηκε από απρόοπτο ατύχηµα ή ασθένεια. Ενδεικτικά, αναφέρουµε 
ότι υπάρχουν διαφοροποιήσεις ως προς τη συνταξιοδότηση των γυναικών, διότι από αυτές που 
ευνοούνται ορισµένες κατηγορίες υπάγονται σε ειδικό ασφαλιστικό σύστηµα (π.χ. έγγαµες µε 
ανήλικα παιδιά, πολύτεκνες, χήρες κ.λπ.).

Το πρόβληµα όµως που προκύπτει είναι ότι, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, οι κανόνες της συ-
νταξιοδότησης που ίσχυαν µέχρι σήµερα στη χώρα µας δεν ήταν ενιαίοι για όλους τους ασφαλι-
σµένους των διαφόρων ασφαλιστικών οργανισµών ως προς τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης 
και το ύψος των συντάξιµων αποδοχών τους για τα ίδια αναγνωρισµένα συντάξιµα χρόνια. Έτσι, 
µέχρι πρόσφατα ίσχυε υπερβολική ασφαλιστική προστασία για ορισµένες κατηγορίες συνταξι-
ούχων. Αρκετές όµως από τις ευνοϊκές νοµοθετικές διατάξεις συνταξιοδότησης καταργήθηκαν 
µε το νόµο 2676/1999. Χαρακτηριστικό παράδειγµα των ανισοτήτων αυτών εµφανίζεται στους 
ασφαλισµένους των ταµείων αρωγής των δηµοσίων υπαλλήλων. Στα 12 αυτά ταµεία το ανώτατο 
όριο του ποσοστού της επικουρικής επί της κύριας σύνταξης ήταν 40% για τους τελωνιακούς 
υπαλλήλους και το κατώτατο όριο 11% για τους υπαλλήλους του υπουργείου Βιοµηχανίας, Έ-
ρευνας και Τεχνολογίας. Αξίζει δε να σηµειώσουµε ότι τα τρία µόνο προνοµιούχα επικουρικά 
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ασφαλιστικά ταµεία των δηµοσίων υπαλλήλων ενισχύονταν µε επιπρόσθετα χρηµατικά ποσά 
από τους κοινωνικούς πόρους (βλ. πίν. 3). Σύµφωνα µε τις διατάξεις του παραπάνω νόµου (2676/
1999) καταργήθηκαν τα ταµεία αρωγής των δηµοσίων υπαλλήλων και προβλέπεται η µεταβί-
βαση του ενεργού και παθητικού της περιουσίας τους στο νεοϊδρυµένο Ταµείο Επικουρικής 
Ασφάλισης ∆ηµοσίων Υπαλλήλων. Η επικουρική σύνταξη που χορηγείται από το ενιαίο αυτό 
ταµείο ανέρχεται σε ποσοστό 20% των συντάξιµων αποδοχών του τελευταίου µηνός εξόδου από 
την υπηρεσία, εφόσον ο ασφαλισµένος έχει συµπληρώσει 35 συντάξιµα χρόνια.

Ανάµεσα δε στους ασφαλιστικούς οργανισµούς δεν υπάρχουν σηµαντικές διαφορές µόνο 
στην παροχή της επικουρικής, αλλά και της κύριας σύνταξης για τα ίδια συντάξιµα χρόνια. 
Έτσι, οι δικαστικοί υπάλληλοι, αν και διαθέτουν συνήθως µόνο ένα πτυχίο ανήκουν στον ευ-
νοούµενο κλάδο των εργαζοµένων, οι οποίοι λαµβάνουν υψηλές αµοιβές, αλλά και µεγάλες 
συντάξεις. Το ίδιο ισχύει και για τους υψηλόβαθµους τραπεζικούς υπαλλήλους, αλλά και για 
τους ιατρούς που εργάζονται στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο. Εντύπωση προκαλεί το 
γεγονός ότι οι υπάλληλοι των ∆ηµοσίων Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (∆ΕΚΟ), η πλειονό-
τητα των οποίων είναι προβληµατικές ή έχουν προβληµατικά ασφαλιστικά ταµεία, παρέχουν 
επίσης στους ασφαλισµένους τους υπερβολικές αµοιβές και µεγάλες συντάξεις (π.χ. Ολυµπιακή 
Αεροπορία, ∆ΕΗ, ΟΤΕ κ.λπ.). Αντίθετα, οι καθηγητές Πανεπιστηµίου και οι ερευνητές για να 
αποκτήσουν το διδακτορικό δίπλωµα έχουν εργαστεί σκληρά και για πολύ περισσότερα χρόνια 
σπουδών, όµως αµείβονται µε µέτριες αποδοχές. Ιδιαίτερα, οι συντάξεις τους µειώνονται αισθη-
τά από τις εν ενεργεία αποδοχές τους, επειδή ένα µεγάλο ποσοστό των αποδοχών τους αυτών 
είναι επιδόµατα, τα οποία δεν υπολογίζονται ως συντάξιµες αµοιβές, αν και γι αυτά πληρώνουν 
τις αναλογούµενες κρατήσεις συνταξιοδότησης, ασθένειας και φορολογίας. Μετά τις διαρκείς 
απεργιακές κινητοποιήσεις των καθηγητών Πανεπιστηµίων, κατά το έτος 2002 η κυβέρνηση µε 
το νόµο 3075/2002 αποφάσισε από 1-1-2003 να ενσωµατώσει µέσα στα προσεχή δυο χρόνια το 
επίδοµα διδακτικής προετοιµασίας και εξωσχολικής απασχόλησης στο βασικό µισθό, αλλά µόνο 
των συντάξιµων αποδοχών τους. Το ειδικό ερευνητικό επίδοµα των ερευνητών ενσωµατώνεται 
επίσης στο βασικό µισθό των συντάξιµων αποδοχών τους, αλλά στη διάρκεια όχι των δυο, αλλά 
των πέντε προσεχών ετών και το οποίο είναι αρκετά χαµηλότερο από το αντίστοιχο επίδοµα των 
καθηγητών πανεπιστηµίου. 

β. Οι δαπάνες των συντάξεων

Οι δαπάνες των συντάξεων καταλαµβάνουν το µεγαλύτερο µέρος του κόστους της κοινω-
νικής ασφάλισης. Έτσι, στον κοινωνικό προϋπολογισµό του έτους 2002 (σελ. 53) τα έξοδα των 
φορέων κοινωνικής ασφάλισης αρµοδιότητας του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφα-
λίσεων κατά κατηγορία έχουν ως εξής: 

Παροχές συντάξεων 70,50 %
Παροχές ασθενείας 21,52 %
Παροχές προνοίας   2,84 %
∆απάνες διοίκησης  3,52 %
∆απάνες περιουσίας  0,21 %
∆απάνες λοιπές    1,41 %

Οι δαπάνες για τις συντάξεις είναι αρκετά υψηλές. Υπολογίζεται ότι το σύνολο των συντά-
ξεων και εφάπαξ που πληρώνονται κάθε χρόνο στη χώρα µας, υπερβαίνει το 12% του Ακαθάρι-
στου Εθνικού Προϊόντος (ΑΕΠ). Με αυτές τις υπερβολικές δαπάνες τα ταµεία κύριας και επι-
κουρικής σύνταξης παρουσιάζουν διοικητικά και οικονοµικά προβλήµατα στη λειτουργία τους, 
τα οποία προκαλούν αναλογιστικά ελλείµµατα. ∆ιερευνώντας τους λόγους που αυξάνονται οι 
δαπάνες των συντάξεων καταλήγουµε στα ακόλουθα:

•Ο βασικότερος λόγος είναι ότι ο αριθµός των συνταξιούχων αυξάνεται µε µεγαλύτερο ρυθ-
µό από τον αντίστοιχο ρυθµό των εργαζοµένων µε αποτέλεσµα να περιορίζονται τα έσοδα και 



27

Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΥΡΙΖΑΚΗΣ

να αυξάνονται οι δαπάνες των ασφαλιστικών οργανισµών. Στην εξέλιξη αυτή επηρέασαν πολλοί 
παράγοντες όπως:

α) Η υπογεννητικότητα και η µετανάστευση, µειώνει το εργατικό δυναµικό. Από την άλλη 
µεριά αυξάνονται οι συνταξιούχοι και οι συντάξεις τους αναπροσαρµόζονται, συνήθως κάθε 
χρόνο, για να ακολουθήσουν την εξέλιξη των µισθών των εν ενεργεία εργαζοµένων.

β) Με την µέχρι πρόσφατα ισχύουσα νοµοθεσία υπήρχε ελαστικότητα στην αποχώρηση 
εργαζοµένων από την εργασία τους. Το 1996 υπολογίστηκε ότι το 33% των ανδρών και το 74% 
των γυναικών των δηµοσίων υπαλλήλων έπαιρναν συντάξεις πριν από την ηλικία των 55 ετών 
και ποσοστό 70% των ανδρών του ΙΚΑ συνταξιοδοτούνταν πριν συµπληρώσει το καθορισµέ-
νο όριο της ηλικίας του (Νεκτάριος Μ., 1996, σελ.135). Με την πρόωρη συνταξιοδότηση τα 
ασφαλιστικά ταµεία δεν έχαναν µόνο τις ασφαλιστικές εισφορές µέχρι τη συµπλήρωση του 
απαιτούµενου ορίου ηλικίας των εργαζοµένων, αλλά εξαναγκάζονταν να χορηγούν συντάξεις σε 
διάρκεια πολύ περισσότερων ετών. Στο άρθρο 63 του ν. 2676/1999 έχει προβλεφθεί ότι για όσους 
συνταξιούχους γήρατος ή θανάτου των φορέων κύριας ασφάλισης του υπουργείου Εργασίας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων δεν έχουν συµπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας τους αναστέλλεται η 
καταβολή της σύνταξης.

•Επιπλέον, δεν πρέπει να αγνοήσουµε τις παροχές των πολλαπλών συντάξεων, οι οποίες 
δόθηκαν µε τις ευεργετικές διατάξεις σε ορισµένες κατηγορίες εργαζοµένων και αυξάνουν το 
κόστος των συντάξεων.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3
Τα Ταµεία Αρωγής των δηµοσίων υπαλλήλων

Επικουρικά 
Ταµεία δηµοσίων 
υπαλλήλων

Ασφαλισµένοι Συνταξιούχοι
Σχέση συνταξιούχων 
προς ασφαλισµένους

Ποσοστό επικουρικής 
επί της κύριας 

σύνταξης

Κοινωνικός 
πόρος

Ταµείο Αρωγής 
υπαλλήλων 
υπουργείου 
Γεωργίας

14.400 7.400 1:1,95 16% -

Υπ. Εµπορίου 1.340 1.380 1:0,97 18%
400 

εκατ. δρχ. 
ετησίως

ΥΠΕΧΩ∆Ε 9.450 3.360 1:2,81 19% -
Παιδείας 148.000 44.300 1:3,34 17% -
Κοιν. Υπηρεσιών 70.000 17.000 1:4,12 21% -
Υπ. Μεταφορών 2.800 890 1:3,18 18% -
Υπ. ∆ικαιοσύνης 9.000 5.600 1:1,60 13% -
Υπ. Βιοµηχανίας 500 420 1:1,19 11% -
Υπ. Προεδρίας
και Εξωτερικών

10.800 2.760 1:3,91 25% -

Υπ. Οικονοµικών 20.000 12.060 1:1,66 18%
4,3 δισ. δρχ. 

ετησίως
Υπηρ. Πολιτικής 
Αεροπορίας

2.670 770 1:3,46 25% -

Τελωνειακών 
Υπαλλήλων

4.060 2.560 1:1,58 40%
3 δισ. δρχ. 
ετησίως

•Πηγή: ∆ιεύθυνση πρόσθετης ασφάλισης υπ. Εργασίας- Κοιν. Ασφαλίσεων (1996)
(Γεωργάκης Ηλίας, «Μια σύνταξη ένα εφάπαξ», ΤΑ ΝΕΑ, 17-7-1998, σελ. 45)
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10. Ο κοινωνικός διάλογος

Η πρακτική ενός ουσιαστικού κοινωνικού διαλόγου για το ασφαλιστικό πρόβληµα, ο ο-
ποίος θα επιδιώξει να καταλήξει σε µια κοινά αποδεκτή λύση από τους εµπλεκόµενους φορείς, 
εφαρµόζεται εδώ και αρκετές δεκαετίες σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Στην Ελλάδα µε πρω-
τοβουλία της κυβέρνησης άρχισε το 1998 και πάλι ο κοινωνικός διάλογος για το ασφαλιστικό. 
Στον κοινωνικό διάλογο συµµετείχαν οι εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων, των 
εργαζοµένων, των εργοδοτών, οι τεχνοκράτες των υπουργείων καθώς και οι ειδικοί εµπειρο-
γνώµονες για τα ασφαλιστικά θέµατα. Στη διάθεση των µελών των επιτροπών είχαν δοθεί 
όλα τα αναγκαία στοιχεία, τα οποία εµφάνιζαν προβλήµατα στη δοµή και στη λειτουργία των 
ασφαλιστικών φορέων. Παράλληλα, ενηµερώνονταν από τα πορίσµατα ειδικών αναλογιστικών 
και µελετών, οι οποίες αποδείκνυαν τα µεγάλα οικονοµικά ελλείµµατα στους περισσότερους 
ασφαλιστικούς οργανισµούς. Στις συχνές συνεδριάσεις των επιτροπών για τον κοινωνικό διά-
λογο συζητούνταν κυρίως θέµατα που αφορούσαν τη συστηµατική αξιολόγηση των διάφορων 
προτάσεων για να προχωρήσουν στη ριζική αναµόρφωση του ασφαλιστικού συστήµατος. Α-
ναζητούνταν, δηλαδή, η επιλογή, µέσα από διάλογο και συνεννόηση µε τους φορείς, δοµικών 
αλλαγών και βελτιώσεων, οι οποίες θα εφαρµόζονταν άµεσα στο ασφαλιστικό σύστηµα για να 
λειτουργήσει αποτελεσµατικότερα και να διασφαλιστεί η βιωσιµότητά του.

Είναι φυσικό ότι κάθε πλευρά υποστήριζε τις απόψεις της και έτσι στον κοινωνικό διάλογο 
διαφωνίες υπήρχαν, οι οποίες έπρεπε να ξεπεραστούν µε αµοιβαίες υποχωρήσεις από τους ενδι-
αφερόµενους για να καταλήξουν σε προτάσεις κοινής αποδοχής. Η αποδοτικότητα του διαλόγου 
αυτού εξαρτιόνταν από τη θέληση των κοινωνικών εταίρων να αντιµετωπίσουν τα προβλήµατα 
µε υπευθυνότητα, κατανόηση και ειλικρίνεια (Τσούκας Χαρ., 2001, σελ. 87). Όλοι είχαν την 
υποχρέωση να συµβάλλουν ουσιαστικά στην επίλυση των προβληµάτων και στη βελτίωση του 
συστήµατος της κοινωνικής ασφάλισης. Οι αλλαγές που θα γίνονταν στο ασφαλιστικό σύστηµα 
θα ήταν αποτέλεσµα συµφωνιών που θα µπορούσαν να επιτευχθούν µε κοινωνικό διάλογο. Η 
συναίνεση και η κοινή αποδοχή στη λήψη των αποφάσεων στα θέµατα που συζητούσαν όλοι οι 
συµµετέχοντες στον κοινωνικό διάλογο, ενίσχυε και την κοινωνική συνοχή, η οποία είναι ανα-
γκαία για την οικονοµική ανάπτυξη.

Η κυβέρνηση αποφάσισε ο κοινωνικός διάλογος για τη µεταρρύθµιση της κοινωνικής α-
σφάλισης να χωριστεί σε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση περιελάµβανε τα θέµατα του λεγόµενου 
«µικρού πακέτου». Οι αρµόδιες επιτροπές τέλειωσαν τις εργασίες του πακέτου αυτού το 1998. 
Η δεύτερη φάση του «µεγάλου πακέτου», η οποία ήταν και ουσιαστικότερη, είχε προγραµµατι-
στεί να ξεκινήσει µε τη συζήτηση διαφορετικών θεµάτων από το έτος 2000 και µε προοπτικές 
να τεθούν σε ισχύ µετά το 2000. Οι αποφάσεις των επιτροπών αρχίζουν να ισχύουν µετά τη 
δηµοσίευση στην εφηµερίδα της κυβέρνησης των σχετικών νοµοθετικών διαταγµάτων που κα-
τατίθενται στη Βουλή και ψηφίζονται από την πλειοψηφία των Βουλευτών. 

Ο νόµος 2676/99 που περιείχε το ονοµαζόµενο «µικρό πακέτο» περιλαµβάνει στα 91 άρθρα 
του τα ακόλουθα κεφάλαια:

α. ενοποιήσεις - συγχωνεύσεις - καταργήσεις ασφαλιστικών οργανισµών
β. ελεγκτικός οργανισµός υγειονοµικής περίθαλψης- παροχές υγείας
γ. ρυθµίσεις διοικητικής και λειτουργικής αναδιάρθρωσης
δ. αξιοποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας των ασφαλιστικών οργανισµών
ε. διατάξεις εξυπηρέτησης των ασφαλισµένων
στ. εξορθολογισµός του συστήµατος, ρυθµίσεις καθυστερουµένων ασφαλιστικών εισφορών 

και άλλες διατάξεις ΙΚΑ 
ζ. διατάξεις γενικού ασφαλιστικού περιεχοµένου
η. λοιπές διατάξεις
θ. ειδικές διατάξεις
Οι ρυθµίσεις του «δευτέρου πακέτου» περιείχαν:
α. οµαδοποίηση ταµείων, 
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β. εθνική σύνταξη, 
γ. χρηµατοδότηση του συστήµατος και αναζήτηση πόρων, 
δ. διαρθρωτικές παρεµβάσεις στα όρια ηλικίας (Πιπιλή Λ., 1998, σελ. Α53).
Μετά τις βουλευτικές εκλογές της 9ης Απριλίου 2000 τον υπουργό Εργασίας και Κοινω-

νικών Ασφαλίσεων κ. Μιλτιάδη Παπαϊωάννου διαδέχθηκε ο καθηγητής κ. Αναστάσιος Γιαννί-
τσης. Ο νέος υπουργός δυστυχώς δεν ακολούθησε το χρονοδιάγραµµα του πρώην συναδέλφου 
του για τον κοινωνικό διάλογο και άλλαξε τακτική. Ανέθεσε στο βρετανικό οίκο Government 
Actuary’s Department να εκπονήσει µια αναλογιστική µελέτη για το ασφαλιστικό πρόβληµα 
και να προτείνει εναλλακτικές λύσεις. Ύστερα από ένα χρόνο περίπου καθυστέρηση οι βρετανοί 
παρέδωσαν τα αποτελέσµατα της έρευνάς τους. Οι προτάσεις τους ήταν πολύ αυστηρές και επώ-
δυνες, διότι επιδείνωναν τη θέση όλων των ασφαλισµένων. Περιελάµβαναν ενιαίες ρυθµίσεις 
για όλα τα ασφαλιστικά ταµεία και προέβλεπαν τη µείωση των συνταξιοδοτικών παροχών και 
την αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης. Καµιά µεταβολή δεν υπήρχε στους όρους συνταξιο-
δότησης εκείνων που έχουν θεµελιώσει συνταξιοδοτικά δικαιώµατα ή θα τα θεµελιώσουν τα 
προσεχή πέντε χρόνια.

Η κυβέρνηση δεν ενηµέρωσε τους συνδικαλιστές για τα πορίσµατα και τις προτάσεις της 
αναλογιστικής µελέτης των βρετανών ειδικών. Στηρίχθηκε όµως στις προτάσεις και τις επιση-
µάνσεις αυτές για να ανακοινώσει µια δέσµη µέτρων προκειµένου να αντιµετωπιστεί η κρίση 
του ασφαλιστικού συστήµατος. Μεταξύ των µέτρων αυτών, τα οποία θα ίσχυαν για τους ασφα-
λισµένους όλων των ταµείων, σηµειώνουµε:

•τον περιορισµό της σύνταξης στο 60% του µισθού
•την αύξηση του χρόνου πραγµατικής ασφάλισης στα 40 χρόνια για την καταβολή πλήρους 

σύνταξης
•την κατάργηση των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων
•τη γενική αύξηση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης στα 65 χρόνια κ.λπ..
Η ανακοίνωση των µέτρων αυτών, στα οποία υπήρχαν περιθώρια βελτίωσης, προκάλεσε 

άµεσες κοινωνικές αντιδράσεις, αφού θίγονταν τα ασφαλιστικά δικαιώµατα εκατοντάδων χιλιά-
δων εργαζοµένων. Η αντιπαράθεση των εργατικών συνδικάτων µε την κυβέρνηση ήταν έντονη. 
Η ΓΣΕΕ και η Α∆Ε∆Υ δήλωσαν την αποχή τους από τον κοινωνικό διάλογο και εξήγγειλαν την 
πραγµατοποίηση απεργιακών κινητοποιήσεων. Οργάνωσαν δύο πανελλαδικές 24ωρες  απεργίες 
στις 24- 4 και στις 17- 5- 2001. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια και των δύο αυτών κινητοποιή-
σεων καθώς και της εργατικής πρωτοµαγιάς πραγµατοποιήθηκαν συγκεντρώσεις στο Πεδίο του 
 Άρεως στην Αθήνα µε τη συµµετοχή µεγάλου αριθµού εργαζοµένων. Η κυβέρνηση αιφνιδιά-
στηκε από τις δυναµικές αντιδράσεις των συνδικάτων και απέσυρε τις αρχικές της προτάσεις 
για τη µεταρρύθµιση του ασφαλιστικού συστήµατος. Πρότεινε ο κοινωνικός διάλογος για όλα 
τα θέµατα του ασφαλιστικού να αρχίσει από µηδενική βάση. Η εκτίµηση όµως των συνδικαλι-
στικών οργανώσεων ήταν διαφορετική. Αξίωναν να γίνει πλήρης αποδοχή των θέσεων τους για 
να ξεκινήσει ο κοινωνικός διάλογος. Υποστήριζαν, δηλαδή, ότι δεν θα πρέπει να θιγούν σε καµία 
περίπτωση τα ασφαλιστικά δικαιώµατα των εργαζοµένων.

Η κυβέρνηση υποχώρησε και πάλι από τις αρχικές της θέσεις. Προχώρησε σε ουσιαστικές 
αλλαγές των αρχικών µέτρων, οι οποίες ήταν µέσα στα πλαίσια των προτάσεων της ΓΣΕΕ και 
ευνοούσαν τους εργαζόµενους.

Οι σηµαντικότερες αλλαγές που προέβλεπε ήταν:
•παρατείνεται η διατήρηση της 35ετίας για την κατοχύρωση
 συνταξιοδοτικού δικαιώµατος 

•δεν πρόκειται να θιγεί το ισχύον καθεστώς συνταξιοδότησης
 των µητέρων ανήλικων παιδιών

•προστατεύονται οι κατώτατες συντάξεις για όλους τους
 εργαζοµένους 

•αποδέχεται την τριµερή χρηµατοδότηση του συστήµατος.
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Εν τω µεταξύ, ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων εκδηλώνει την πρόθεση 
να συγκροτηθεί µια επιστηµονική οµάδα, η οποία θα προσπαθούσε να εξετάσει τα προβλήµα-
τα και να προωθήσει το θέµα του κοινωνικού διαλόγου. Η οµάδα αυτή θα αποτελούνταν από 
εκπροσώπους της κυβέρνησης και των κοινωνικών εταίρων. Τα εργατικά συνδικάτα απάντησαν 
ότι αρνούνται προς το παρόν να αρχίσει ένας ουσιαστικός διάλογος, διότι δεν έχουν αποσαφη-
νιστεί οι κυβερνητικές δεσµεύσεις ως προς τη χρηµατοδότηση του συστήµατος της κοινωνικής 
ασφάλισης. Η αρνητική τους στάση όµως οπωσδήποτε επηρεάστηκε από τους εσωτερικούς 
συσχετισµούς των παρατάξεων του συνδικαλιστικού κινήµατος. Σε πρώτη φάση όµως δέχονται 
την άτυπη συνεργασία της επιτροπής εµπειρογνωµόνων του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνι-
κών Ασφαλίσεων και των επιστηµονικών συνεργατών της ΓΣΕΕ για να συζητήσουν τα θέµατα 
του ασφαλιστικού συστήµατος. Σύµφωνα µε όλες τις ενδείξεις ο ουσιαστικός κοινωνικός διάλο-
γος µετατίθεται να διεξαχθεί κατά τα τέλη του ίδιου έτους. 

Μετά τον ανασχηµατισµό της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ το 2001 τη θέση του υπουργού 
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Αν.Γιαννίτση, κατέλαβε ο κ. ∆. Ρέππας. Η νέα η-
γεσία του υπουργείου προσπάθησε να ανατρέψει το αρνητικό κλίµα που είχαν προκαλέσει οι 
προτάσεις του προηγούµενου υπουργού για την ασφαλιστική µεταρρύθµιση, επειδή είχαν δη-
µιουργήσει σοβαρότατες λαϊκές αντιδράσεις. Με προσεκτικό τρόπο διαµόρφωσε νέες ήπιες και 
διαλλακτικότερες προτάσεις για να αντιµετωπιστεί το ασφαλιστικό πρόβληµα. Οι προτάσεις 
αυτές δεν αφορούσαν τους συνταξιούχους και αυτούς που θα θεµελίωναν δικαίωµα συνταξιοδό-
τησης µέχρι την 1-1-2008. Ακόµα εξαιρούνταν οι αγρότες, ορισµένοι αυτοαπασχολούµενοι και 
το σύνολο των ασφαλισµένων στα ταµεία Τύπου. Οι κυβερνητικές προτάσεις περιλαµβάνονται 
στο νόµο 3029/2002 που έχει ψηφιστεί από τη Βουλή. Συγκεκριµένα, οι βασικότερες ρυθµίσεις 
του νόµου αυτού µεταξύ των άλλων είναι: 

•διαµορφώνονται κανόνες κρατικής χρηµατοδότησης που εγγυώνται, σύµφωνα µε την Κυβέρ-
νηση, την οικονοµική λειτουργία του συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης µέχρι το 2020
•καθιερώνονται ενιαίοι όροι ασφάλισης και συνταξιοδότησης για όλους τους ασφαλισµένους
•θεσπίζεται η Εθνική Αναλογιστική Αρχή
•διαχωρίζεται η κύρια ασφάλιση οργανωτικά και λειτουργικά από την επικουρική
•δηµιουργείται Ενιαίο Ταµείο Μισθωτών.

11. Συµπεράσµατα - Προτάσεις Πολιτικής
 
Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών ο πληθυσµός της χώρας µας αυξάνει µε πολύ 

αργό ρυθµό. Αυτή η τάση της στασιµότητας του δείκτη γονιµότητας και της παράτασης του ορί-
ου της προσδοκώµενης ζωής είχαν ως αποτέλεσµα την αύξηση των ηλικιωµένων ατόµων και τη 
µείωση του παραγωγικού πληθυσµού. Το γεγονός αυτό προκαλεί ανησυχίες, διότι επιδρά αρνη-
τικά στην ανάπτυξη της χώρας και δηµιουργεί προβλήµατα στη λειτουργία των ασφαλιστικών 
ταµείων, διότι µειώνονται τα έσοδα και αυξάνονται οι δαπάνες τους.

Το ασφαλιστικό µας σύστηµα κινδυνεύει να χρεοκοπήσει τα προσεχή χρόνια, εφόσον δεν 
ληφθούν σύντοµα ριζικά µέτρα για να το αναµορφώσουν. Είναι αναγκαίες θαρραλέες διαρθρω-
τικές αλλαγές για να εκσυγχρονιστεί το σύστηµα αυτό και να προσαρµοστεί στα νέα δεδοµένα 
που προκύπτουν από την εξέλιξη της κοινωνίας µας. Προκειµένου όµως να προχωρήσει η µε-
ταρρύθµιση είναι απαραίτητη προϋπόθεση να υιοθετηθούν συναινετικές διαδικασίες από όλους 
τους εκπροσώπους των κοινωνικών φορέων που συµµετέχουν στον κοινωνικό διάλογο. Για το 
λόγο αυτό πρέπει να γίνουν µε προσεκτικό σχεδιασµό ουσιαστικές κρατικές παρεµβάσεις, οι 
οποίες θα αντιµετωπίσουν τα υπάρχοντα προβλήµατα, θα βελτιώσουν και θα εξυγιάνουν το 
θεσµό της κοινωνικής προστασίας για να αποφευχθούν δυσάρεστες µελλοντικές εξελίξεις. Με-
ταξύ των άλλων προτείνονται τα ακόλουθα:

•πρέπει η κρατική µέριµνα να επεκτείνεται σε όλα ανεξαιρέτως τα κοινωνικά στρώµατα 
του πληθυσµού της χώρας για να εξαλείψει ή να περιορίσει τις ανισότητες της ασφαλιστικής 
προστασίας 
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•ιδιαίτερα, όµως η κρατική φροντίδα πρέπει να παρέχεται στις ασθενέστερες κοινωνικές 
οµάδες που έχουν µεγαλύτερες οικογενειακές, οικονοµικές και κοινωνικές ανάγκες 

•σε κάθε περίπτωση πρέπει να καταργηθούν τα προνόµια και να ενισχυθεί σταδιακά το 
εισόδηµα των χαµηλοσυνταξιούχων και των ατόµων µε ειδικές ανάγκες. Ο καθηγητής Άρης 
Σισσούρας (1996,σελ 6) υποστηρίζει την άποψη ότι, αν θέλουµε το κράτος πρόνοιας για να µει-
ώσουµε τις ανισότητες στην κοινωνία (που παράγει ο µηχανισµός της αγοράς), τότε θεµελιώδης 
αρχή είναι να προσεγγίσουµε τα ζητήµατα αυτά µε όρους κοινωνικής δικαιοσύνης. ∆εν υπάρχει 
καµία αµφιβολία ότι µε τη δίκαιη και ισότιµη κατανοµή των πόρων των ασφαλιστικών οργανι-
σµών, αλλά και της κρατικής συνδροµής µε τους κοινωνικούς πόρους και τις επιχορηγήσεις σε 
όλους τους ασφαλισµένους, και την εν γένει διαχείρισή του, το ασφαλιστικό σύστηµα γίνεται 
δικαιότερο, περισσότερο αποδοτικό, βελτιώνεται το επίπεδο διαβίωσης των κατοίκων της χώρας 
και κατοχυρώνεται η κοινωνική συνοχή. 

Ο εκσυγχρονισµός και η βελτίωση της διοίκησης και της οργάνωσης των ασφαλιστικών 
φορέων θα αυξήσει επίσης την αποδοτικότητα και την παραγωγικότητά τους και θα µειώσει 
το κόστος της λειτουργίας τους και θα βελτιώσει την εξυπηρέτηση του πολίτη. Γι’ αυτό είναι 
αναγκαίες ορισµένες κρατικές παρεµβάσεις για να γίνει η αναδιοργάνωση και η αναδιάρθρωση 
του συστήµατος της κοινωνικής ασφάλισης. Μεταξύ αυτών των παρεµβάσεων σηµειώνουµε και 
τις ακόλουθες:

Επειδή η επαγγελµατική κατάρτιση απαιτεί την απόκτηση ειδικών γνώσεων και δεξιοτήτων, 
είναι ανάγκη να θεσπιστούν µέτρα για την επαγγελµατική εξειδίκευση και την επιµόρφωση των 
διοικητικών υπαλλήλων. Παράλληλα, η εισαγωγή της σύγχρονης µηχανοργάνωσης θα δώσει 
τη δυνατότητα στο προσωπικό των ασφαλιστικών φορέων να εκπαιδευτεί στην πληροφορική 
και στα νέα συστήµατα εργασίας. Εξάλλου, η επιλογή των διοικητών, αλλά και των µελών των 
διοικητικών συµβουλίων των ασφαλιστικών οργανισµών πρέπει να γίνεται µε αντικειµενικά 
και αξιοκρατικά κριτήρια. Στο διορισµό τους πρέπει να λαµβάνεται υπόψη η επιστηµονική 
κατάρτιση, η εµπειρία, η γνώση και η ανεγνωρισµένη ικανότητά τους. Με τις κρατικές αυτές 
παρεµβάσεις αναµένεται να διορθωθούν οι ατέλειες στην οργάνωση, να βελτιωθεί η ποιότητα 
των υπηρεσιών και να ενισχυθεί η απόδοση και η αποτελεσµατικότητα των ασφαλιστικών ορ-
γανισµών. Ιδιαίτερα µάλιστα, µε την επέκταση της µηχανοργάνωσης στο σύστηµα εργασιών θα 
επιταχυνθεί ο έλεγχος στην είσπραξη των ασφαλιστικών εισφορών, θα µειωθεί η εισφοροδιαφυ-
γή και θα περιοριστούν επίσης οι λειτουργικές δαπάνες των ταµείων.

Για να υλοποιηθεί όµως η προσπάθεια της οικονοµικής βελτίωσης των ασφαλιστικών φορέ-
ων είναι ανάγκη να ληφθούν επίσης και τα ακόλουθα µέτρα:

• µε κατάλληλους χειρισµούς να αντιµετωπιστούν οι δυσµενείς δηµογραφικές εξελίξεις, οι 
οποίες προκαλούν τη γήρανση του πληθυσµού. Για το σκοπό αυτό επιβάλλεται να εφαρµοστούν 
συγκεκριµένες πολιτικές για να αυξηθεί η γονιµότητα.

Ειδικότερα προτείνονται:
α) περισσότερες ευκαιρίες και ευνοϊκότεροι όροι για τη χορήγηση στεγαστικών δανείων. 

Ιδιαίτερα πρέπει να ικανοποιούνται οι στεγαστικές ανάγκες των νεαρών ζευγαριών
β) ειδική νοµοθετική προστασία πρέπει να ισχύσει για τις πολύτεκνες οικογένειες (π.χ. ε-

πέκταση των οικογενειακών επιδοµάτων, περισσότερες φορολογικές απαλλαγές ανάλογα µε τα 
µέλη τους, συχνότερες ευκαιρίες για την εξεύρεση εργασίας των µελών τους, κ.λπ.).

Το ποσοστό των εργαζοµένων γυναικών στη χώρα µας είναι χαµηλό, αν και οι συνταξιο-
δοτικές τους προϋποθέσεις είναι ευνοϊκότερες από εκείνες που ισχύουν για τους άνδρες. Να 
δηµιουργηθούν περισσότερα κίνητρα, τα οποία θα διευκολύνουν την ενεργότερη συµµετοχή 
στις εργαζόµενες γυναίκες - µητέρες για να αντιµετωπίσουν τις οικογενειακές και τις επαγγελ-
µατικές τους υποχρεώσεις (π.χ. επέκταση του δικτύου των βρεφονηπιακών σταθµών, ειδικά συ-
στήµατα απασχόλησης µε µειωµένο ωράριο, προγράµµατα επαγγελµατικής κατάρτισης κ.λπ.). 
Η αύξηση του αριθµού των εργαζόµενων γυναικών θα ενισχύσει τα έσοδα των ασφαλιστικών 
οργανισµών.

Το κράτος οφείλει να αναλάβει τις ευθύνες του απέναντι στους ασφαλισµένους. Στις άµε-
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σες προτεραιότητες των κρατικών παρεµβάσεων πρέπει επίσης να συµπεριλαµβάνονται και τα 
ακόλουθα γενικότερα µέτρα:

• ταχύτερη ενοποίηση των οµοειδών ταµείων
• ανάθεση της εποπτείας όλων των ασφαλιστικών φορέων σε ένα µόνο υπουργείο
• εναρµόνιση των νοµικών καθεστώτων σε ένα ενιαίο σύστηµα για απλούστευση της ισχύ-

ουσας πολύπλοκης και συχνά αντιφατικής ασφαλιστικής νοµοθεσίας. 
• αυστηρότερος έλεγχος για τον περιορισµό των άσκοπων ιατρο- φαρµακευτικών και διοι-

κητικών δαπανών
• καλύτερη ποιότητα των υπηρεσιών υγείας 
• άµεση είσπραξη των χρεών της κοινωνικής ασφάλισης από τις επιχειρήσεις του δηµόσιου 

και ιδιωτικού τοµέα
• άµεση ρύθµιση των χρεών των ασφαλιστικών φορέων
• κατάργηση των χαρισµατικών νοµοθετικών διατάξεων ορισµένων ασφαλιστικών φορέων
• αποτελεσµατικότερη αξιοποίηση και ορθολογικότερη διαχείριση της κινητής και ακίνητης 

περιουσίας των ασφαλιστικών φορέων
• επανεξέταση ολόκληρου του καταλόγου των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελµάτων  
• ενίσχυση της ανεξαρτησίας και της διοικητικής και οικονοµικής αυτοτέλειας των ασφαλι-

στικών οργανισµών (π.χ. µεγαλύτερη ελευθερία στη διαχείριση των διαθέσιµων πλεονασµάτων 
των ταµείων)

• καταπολέµηση της εισφοροδιαφυγής και της φοροδιαφυγής
• οµαλή ενσωµάτωση των ξένων µεταναστών στην αγορά εργασίας µε όλες τις απαιτούµε-

νες νόµιµες διαδικασίες.
• ειδικότερες νοµοθετικές ρυθµίσεις για τη συνταξιοδότηση των ατόµων µε αναπηρίες
• η λήψη όλων των µακροοικονοµικών µέτρων που θα συµβάλουν στην αύξηση του ρυθµού 

ανάπτυξης, στη  µείωση της ανεργίας και στη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας για τον ενεργό 
πληθυσµό

• ενεργοποίηση του αρθ. 64 του Ν. 2084/1992 για το µητρώο ασφαλισµένων, εργοδοτών και 
συνταξιούχων

•τέλος, όλες οι προσπάθειες πρέπει να στραφούν στην καλύτερη, ταχύτερη και αποδοτικό-
τερη εξυπηρέτηση των εργαζοµένων, διότι η απώλεια αρκετού χρόνου από τις ώρες εργασίας 
τους, εξαιτίας της καθυστέρησης της διεκπεραίωσης µιας υπόθεσής τους από τις υπηρεσίες των 
ασφαλιστικών ταµείων, προκαλεί γενικότερο κοινωνικό και οικονοµικό κόστος. 

Η εφαρµογή των µέτρων που αναφέραµε θα συµβάλει στην εξασφάλιση της οµαλής λει-
τουργίας του ασφαλιστικού µας συστήµατος κατά τις προσεχείς δεκαετίες.
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