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1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ
τόσο

Τα υψηλά επίπεδα κοινωνικής προστασίας και η κοινωνική ένταξη αποτελούν
συνέπειες όσο και προϋποθέσεις για την επιτυχία των στόχων της

οικονοµικής ανάπτυξης, της απασχόλησης και της κοινωνικής δικαιοσύνης.
Αποτελεί ακράδαντη πεποίθηση της Κυβέρνησης ότι η ανάπτυξη, η απασχόληση
και η κοινωνική δικαιοσύνη αποτελούν ένα αλληλοενισχυόµενο τρίπτυχο.
Η κοινωνική πολιτική δεν συνιστά παθητικό παράγοντα αλλά έναν παράγοντα
ανάπτυξης, που αφενός διασφαλίζει ένα αξιοπρεπές κοινωνικό-οικονοµικό επίπεδο
διαβίωσης για όλους, αφετέρου δε διευκολύνει την προσαρµογή στις κοινωνικοοικονοµικές αλλαγές της σηµερινής παγκοσµιοποιηµένης πραγµατικότητας. Η
εύρυθµη λειτουργία του συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης, ως κρίσιµο µέρος του
συστήµατος κοινωνικής προστασίας, συνεισφέρει αποφασιστικά στην καλλιέργεια
ενός ασφαλούς πλαισίου µέσα στο οποίο ο κάθε πολίτης µπορεί να προοδεύει, να
παράγει, να εκµεταλλεύεται τις υφιστάµενες ευκαιρίες, να δηµιουργεί καινούργιες
και να διάγει έναν αξιοπρεπή βίο. Ο πολίτης για να δηµιουργεί δεν µπορεί να έχει
άγχος για το αύριο.
Η κυβερνητική πολιτική και οι δράσεις της κυβέρνησης στοχεύουν στην
εξασφάλιση της επάρκειας των συντάξεων, στην διασφάλιση της βιωσιµότητας του
συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης και τέλος σε δράσεις εκσυγχρονισµού του.
Η
κυβέρνηση,
αναγνωρίζοντας
τη
σηµασία
των
προκλήσεων
που
αντιµετωπίζει το σύστηµα της κοινωνικής ασφάλισης, έλαβε την πρωτοβουλία να
θέσει τα ζητήµατα υπό συζήτηση στα πλαίσια του Εθνικού ∆ιαλόγου για το
Ασφαλιστικό. Η σοβαρότητα των προκλήσεων απαιτεί την δηµιουργία ενός
πλαισίου συναίνεσης και συνδιαλλαγής έτσι ώστε να αντιµετωπιστούν εις βάθος τα
ου
προβλήµατα που τίθενται στο σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης στις αρχές του 21
αιώνα. Σήµερα, µε αίσθηµα ευθύνης, µε βάση την αρχή της κοινωνικής και
διαγενεακής αλληλεγγύης, πρέπει να συµφωνήσουµε στις αναγκαίες εκείνες
µεταρρυθµίσεις που θα θωρακίσουν το σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης για τα τις
επόµενες δεκαετίες και θα το καταστήσουν βιώσιµο.
Στα πλαίσια της Ανοικτής Μεθόδου Συντονισµού για την επάρκεια και τη
βιωσιµότητα των συνταξιοδοτικών συστηµάτων των κρατών µελών, το Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο έθεσε στο Λάακεν τον ∆εκέµβριο του 2001 έντεκα κοινούς στόχους
κοινωνικής πολιτικής. Η Εθνική Έκθεση του 2005 έχει ως στόχο να αναδείξει την
εκπλήρωση των 11 κοινών στόχων από τη χώρα µας και παράλληλα να αποτελέσει
και βάση προβληµατισµού για την προαγωγή του εθνικού διαλόγου πολιτικής για
το ασφαλιστικό ζήτηµα, ο οποίος βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.
Η λήψη µέτρων εξοµάλυνσης των δυσλειτουργιών του υφιστάµενου
συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης επιδιώκεται να γίνεται µέσω του κοινωνικού
διαλόγου. Παράλληλα, γίνονται προσπάθειες για την αποκατάσταση της
δηµοσιονοµικής ισορροπίας στη χώρα µας, που αποτελεί ένα ουσιαστικό
προαπαιτούµενο για την µακροπρόθεσµη βιωσιµότητα του συστήµατος. Σε όση
έκταση το επιτρέπουν οι προσπάθειες για την διόρθωση των οικονοµικών
ασυνεπειών του παρελθόντος, θα λαµβάνονται και µεταρρυθµιστικά µέτρα
µακροχρόνιας πνοής που εγγυώνται την οικονοµική βιωσιµότητα του συστήµατος.
Οι
πολιτικές
πρωτοβουλίες
της
κυβέρνησης
έχουν
ως
στόχο
την
αποτελεσµατική και ποιοτική λειτουργία του συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης.
Οι στόχοι της ποιότητας, της αποτελεσµατικότητας, της επάρκειας και της
βιωσιµότητας
υλοποιούνται
µε
ουσιαστικές
παρεµβάσεις
στην
οργάνωση,
χρηµατοδότηση, στις προϋποθέσεις και το ύψος των συντάξεων και συναφών
κοινωνικών
υπηρεσιών,
παράλληλα
µε
τη
λήψη
µέτρων
διοικητικού
εκσυγχρονισµού και στην προαγωγή συναινετικών διαδικασιών βελτίωσης του
συστήµατος. Ειδικότερα, µετά την ανάληψη του κυβερνητικού έργου, η
Κυβέρνηση:
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Εφαρµόζει

1.
πολιτικές για τη διασφάλιση του δηµόσιου και υποχρεωτικού
χαρακτήρα της κοινωνικής ασφάλισης.

Ενεργοποιεί

2.
τις προβλέψεις του Ν. 3029/02 για τη σταδιακή ένταξη των
ταµείων κύριας ασφάλισης στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και των ταµείων επικουρικής ασφάλισης
στο ΕΤΕΑΜ, αρχής γενοµένης µε οµαδοποιήσεις στο χώρο των τραπεζοϋπαλλήλων
µε το ν. 3371/05.

Φροντίζει

3.
για την εκ µέρους του κράτους εκπλήρωση της υποχρέωσης
οµαλής χρηµατοδότησης του συστήµατος σύµφωνα µε το Ν. 3029/02 και την
απρόσκοπτη καταβολή των συντάξεων.
4.

Υλοποιεί

σταδιακά το ν. 3242/04 για τη διαδοχική ασφάλιση και την

απλούστευση των διαδικασιών για την ταχύτερη απονοµή συντάξεων και ήδη οι
ασφαλισµένοι βλέπουν τα πρώτα θετικά αποτελέσµατα
5.

Προγραµµατίζει

εθνικό

διάλογο

µακράς

πνοής

µε

όλους

τους

κοινωνικούς εταίρους,
για να θωρακίσει
ακόµη περισσότερα τα ασφαλιστικά
δικαιώµατα, την επάρκεια και τη βιωσιµότητα του συστήµατος.

Προωθεί

την αξιοποίηση
6.
ασφαλιστικών οργανισµών.

της

κινητής

και

ακίνητης

περιουσίας

των

Ενισχύει

7.
τους πόρους που κατευθύνονται προς τα ταµεία µέσω της
καταπολέµησης της εισφοροδιαφυγής, και την καταπολέµηση της αδήλωτης
εργασίας. Προς το σκοπό αυτό προωθεί προσλήψεις του αναγκαίου προσωπικού
και ενισχύει τους ελεγκτικούς µηχανισµούς.

Προχωρεί

σε νέα πρωτοβουλία για την νοµιµοποίηση των µεταναστών, η
8.
οποία στοχεύει στην κοινωνική τους ένταξη και στην εξοµάλυνση των συνθηκών
στην αγορά εργασίας ενώ παράλληλα θα προσφέρει πόρους που θα συντείνουν
στην βιωσιµότητα του συνταξιοδοτικού συστήµατος.

Ενισχύει

την απασχόληση προκειµένου να διευρυνθεί η βάση εισφορών
9.
µε στόχο την µακροπρόθεσµη βιωσιµότητα του συστήµατος.
10.

Αυξάνει

άµεσα το βιοτικό επίπεδο των συνταξιούχων, καταργώντας

παρακρατήσεις υπέρ του ΛΑΦΚΑ (ν. 3245/04), ενισχύοντας έτσι το εισόδηµα τους
κατά 1-5%, και προωθεί την επιστροφή σε 950.000 περίπου συνταξιούχους ποσών
που παρακρατήθηκαν.

Μεριµνά

11.
για την τρίτη ηλικία, ενισχύοντας και πολλαπλασιάζοντας τις
δοµές και τα σχετικά προγράµµατα, όπως τα ΚΑΠΗ, τα ΚΗΦΗ, η «Βοήθεια στο
Σπίτι», προχωρά στον εκσυγχρονισµό του πλαισίου λειτουργίας των Μονάδων
Φροντίδας Ηλικιωµένων µε απώτερο στόχο τη διευκόλυνση της πρόσβασης των
ηλικιωµένων σε κοινωνικά αγαθά και ποιοτικές κοινωνικές υπηρεσίες.

Προωθεί

µέτρα για την ενίσχυση ευπαθών οµάδων, όπως οι πρόσφατες
12.
ρυθµίσεις του νόµου 3385/2005 για τις χήρες και τα άτοµα που βρίσκονται
πλησίον τα σύνταξης, αλλά αδυνατούν να συµπληρώσουν
ασφάλισης για τη θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος.

την

επαρκή

χρόνο

Προάγει τον εκσυγχρονισµό του κοινωνικοασφαλιστικού συστήµατος µε

13.
εισαγωγή

και

ολοκλήρωση

των

Ολοκληρωµένων

Πληροφοριακών

Συστηµάτων. Προχωρά επίσης σε προσαρµογή των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης
(ΦΚΑ) στο νέο περιβάλλον πληροφορίας και γνώσης, µέσω της υλοποίησης νέου
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µοντέλου λειτουργίας οργάνωσης και πληροφορικής υποστήριξης, σύµφωνα µε
µελέτες που εκπονούνται στο πλαίσιο του Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας».

14. Οργανώνει

ειδικές δοµές επιµόρφωσης του προσωπικού των φορέων
κοινωνικής ασφάλισης και της κεντρικής διοίκησης

Επεξεργάζεται

15.
τη
δηµιουργία
πραγµατικής
διεπαφής
και
διαλειτουργικότητας µεταξύ των Φορέων Κύριας Ασφάλισης και την υλοποίηση
έργων ηλεκτρονικής επικοινωνίας και συνεργασίας µεταξύ Γενικής Γραµµατείας
Κοινωνικών Ασφαλίσεων και ΦΚΑ µε άλλους δηµόσιους εθνικούς και διεθνείς
φορείς.
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2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
2.1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Η κοινωνική προστασία στην Ελλάδα πραγµατοποιείται µέσω τριών
συστηµάτων: του συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης, του συστήµατος κοινωνικής
πρόνοιας και του εθνικού συστήµατος υγείας.
Το σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης διαρθρώνεται σε τρία επίπεδα (τρεις
πυλώνες): Το πρώτο επίπεδο (πρώτος πυλώνας) περιλαµβάνει το σύστηµα κύριας
και επικουρικής υποχρεωτικής ασφάλισης, το δεύτερο τα επαγγελµατικάσυµπληρωµατικά
συστήµατα,
ενώ το τρίτο, τα προγράµµατα ιδιωτικής
ασφαλιστικής κάλυψης (οµαδικά ασφαλιστήρια συµβόλαια που συνάπτονται µεταξύ
επιχειρήσεων και ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών καθώς και τα ατοµικά
ασφαλιστήρια συµβόλαια).
Ειδικότερα, το ελληνικό σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης είναι ένα σύστηµα

δηµοσίου δικαίου,

συνταγµατικά κατοχυρωµένο (άρθρ. 22 παρ. 5 Συντ.), το οποίο
λειτουργεί µε αυτοδιοικούµενους ασφαλιστικούς οργανισµούς, οι οποίοι ιδρύονται
βάσει νόµου κατά επαγγελµατική κατηγορία εργαζοµένων και καλύπτει το σύνολο
των εργαζοµένων στην ελληνική επικράτεια.
Οι ασφαλιστικοί οργανισµοί παρέχουν τις υπηρεσίες κοινωνικής ασφάλισης,
επιτελούν έργο κοινωνικού χαρακτήρα στηριζόµενοι στην αλληλεγγύη των γενεών
και στερούνται οιουδήποτε κερδοσκοπικού σκοπού. Κύρια γνωρίσµατα του εθνικού
συστήµατος κύριας και επικουρικής συνταξιοδότησης είναι ο δηµόσιος, καθολικός,
υποχρεωτικός και αναδιανεµητικός του χαρακτήρας ενώ το οικονοµικό σύστηµα
λειτουργίας του είναι το διανεµητικό.
Στην Ελλάδα η κύρια ασφάλιση παρέχεται από τους φορείς κύριας ασφάλισης
οι οποίοι είναι νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, τα οποία διέπονται από το
δηµόσιο δίκαιο, ασκούν εντός του κύκλου της δραστηριότητάς τους δηµόσια
εξουσία
και σκοπός τους είναι η κάλυψη των εργαζοµένων για τους
ασφαλιστικούς κινδύνους του γήρατος, της αναπηρίας, του θανάτου, ασθένειας και
µητρότητας, του εργατικού ατυχήµατος, της επαγγελµατικής ασθένειας κ. α.
σύµφωνα και µε την 103 ∆ιεθνή Σύµβαση Εργασίας.
Η επικουρική κάλυψη των εργαζοµένων παρέχεται από πλήθος φορέων
επικουρικής ασφάλισης, οι οποίοι είναι κατά κανόνα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου
δικαίου (ν.π.δ.δ.), και σε ένα πολύ µικρό αριθµό, νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού
δικαίου (ν.π.ι.δ.), αλληλοβοηθητικά σωµατεία, τα οποία αποτελούν ιδιωτικούς
ασφαλιστικούς
οργανισµούς
επικουρικής
ασφάλισης
ιδρυόµενους
από
τα
επαγγελµατικά σωµατεία εργαζοµένων. Το είδος προστασίας που προσφέρουν οι
φορείς επικουρικής ασφάλισης είναι, κατά βάση, η παροχή σύνταξης στις
περιπτώσεις γήρατος, αναπηρίας και θανάτου.
Η υπαγωγή των εργαζοµένων στους ασφαλιστικούς οργανισµούς κύριας και
επικουρικής ασφάλισης είναι υποχρεωτική.
Οι ασφαλιστικοί φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης χορηγούν στους
ασφαλισµένους και τους δικαιούχους παροχές
καταβάλλονται περιοδικά (µηνιαία) ή εφάπαξ.

σε είδος ή

σε χρήµα

που

Ο σχεδιασµός των δηµόσιων πολιτικών ασφάλισης γίνεται από την κεντρική
διοίκηση και συγκεκριµένα από το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας, το οποίο συντονίζει και εποπτεύει κατά κύριο λόγο το σύστηµα
κοινωνικής ασφάλισης.
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Τόσο οι φορείς της κύριας όσο και εκείνοι της επικουρικής ασφάλισης
διοικούνται από συλλογικό όργανο, που είναι το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, στο οποίο
συµµετέχουν εκπρόσωποι των ασφαλισµένων και των συνταξιούχων, εκπρόσωποι
των εργοδοτών, εκπρόσωποι του Κράτους -ειδικός επιστήµονας στα ασφαλιστικάεκπρόσωπος των εργαζοµένων του φορέα (αιρετός) και ο Κυβερνητικός Επίτροπος.
Ο τρόπος διοίκησης του κάθε φορέα προβλέπεται από γενικές αλλά και επιµέρους
διατάξεις των
αυτοτέλεια.

Καταστατικών τους. Οι φορείς διαθέτουν λογιστική και οικονοµική

Οι φορείς κύριας ασφάλισης χρηµατοδοτούνται από: Εισφορές εργαζοµένων,
εισφορές εργοδοτών, τακτική συµµετοχή του κρατικού προϋπολογισµού, έκτακτη
κρατική επιχορήγηση και πόρους από την αξιοποίηση της κινητής και ακίνητης
περιουσίας των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης.
Οι
φορείς
επικουρικής
ασφάλισης
χρηµατοδοτούνται
από:
Εισφορές
εργαζοµένων και εργοδοτών και πόρους από την αξιοποίηση της κινητής και
ακίνητης περιουσίας των οργανισµών αυτών.
Το σύστηµα κύριας και επικουρικής ασφάλισης λειτουργεί µε βάση το
διανεµητικό σύστηµα (pay-as-you-go).
Στην Ελλάδα εισάγεται, για πρώτη φορά, ο θεσµός της επαγγελµατικής
ασφάλισης µε το Νόµο 3029/2002, σύµφωνα µε τις διατάξεις του οποίου παρέχεται
η δυνατότητα ίδρυσης ταµείων επαγγελµατικής ασφάλισης ως νοµικά πρόσωπα
ιδιωτικού δικαίου, µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τα οποία τελούν υπό την
εποπτεία του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και τον έλεγχο
της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής.
Το όλο θεσµικό πλαίσιο διαπνέεται και διέπεται από τις ρυθµίσεις της οδηγίας
2003/41/ΕΚ
για
τις
δραστηριότητες
και
επαγγελµατικών συνταξιοδοτικών παροχών.

την

εποπτεία

των

ιδρυµάτων

Τα ταµεία επαγγελµατικής ασφάλισης
έχουν ως σκοπό την παροχή
συµπληρωµατικής
ασφαλιστικής προστασίας, πέραν της παρεχόµενης από την
υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση (κύρια και επικουρική), για τους ασφαλιστικούς
κινδύνους γήρατος, αναπηρίας, θανάτου, επαγγελµατικού ατυχήµατος, ασθένειας
και διακοπής της εργασίας. Οι παροχές που χορηγούν στους ασφαλισµένους και
τους δικαιούχους µπορεί να είναι
περιοδικά (µηνιαία) ή εφάπαξ.

σε είδος ή σε χρήµα και καταβάλλονται

Τα ταµεία επαγγελµατικής ασφάλισης ιδρύονται προαιρετικά ανά επιχείρηση,
κλάδο ή κλάδους εργαζοµένων, µε πρωτοβουλία των εργαζοµένων ή των
εργοδοτών ή µε συµφωνία των εργοδοτών και των εργαζοµένων ή µε
πρωτοβουλία των αυτοτελών απασχολούµενων ή των ελεύθερων επαγγελµατιών ή
των αγροτών ή των συνδικαλιστικών τους οργανώσεων, υπό την προϋπόθεση ότι
ο αριθµός των ασφαλιζοµένων υπερβαίνει του 100.
Η υπαγωγή των εργαζοµένων
ασφάλισης είναι προαιρετική.
Τα

ταµεία

επαγγελµατικής

στην

ασφάλιση

ασφάλισης

που

των

ταµείων

επαγγελµατικής

χρηµατοδοτούνται

και

από

εργοδότες διοικούνται από ∆ιοικητικό Συµβούλιο, στο οποίο µετέχουν οι
ασφαλισµένοι - συνταξιούχοι και οι εργοδότες, όπως ειδικότερα το καταστατικό
ορίζει. Τα υπόλοιπα ταµεία διοικούνται όπως το καταστατικό ορίζει.
Οι πόροι των

ταµείων επαγγελµατικής ασφάλισης είναι: Οι τακτικές και

έκτακτες εισφορές των ασφαλισµένων, οι τακτικές και έκτακτες εισφορές των
εργοδοτών, οι πρόσοδοι περιουσίας, η απόδοση των κεφαλαίων και αποθεµατικών
και κάθε άλλο έσοδο (π.χ. δωρεές, κληροδοτήµατα).
Τα ταµεία επαγγελµατικής ασφάλισης που χορηγούν συνταξιοδοτικές παροχές
λειτουργούν µε βάση το κεφαλαιοποιητικό σύστηµα.
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Οι σκοποί της επάρκειας, βιωσιµότητας και εκσυγχρονισµού του συνταξιοδοτικού
συστήµατος επιδιώκονται, ενδεικτικά, µε τις ακόλουθες επιµέρους δράσεις:

Αναπλήρωση στο υψηλότερο δυνατό ποσοστό του βιοποριστικού επιπέδου
που απολάµβανε ο ασφαλισµένος πριν από την επέλευση του ασφαλιστικού
κινδύνου.
Εξασφάλιση ενός κατώτατου εισοδήµατος από συντάξεις, το οποίο σε
συνάρτηση µε την προσφορά µιας σειράς παροχών, δοµών και αγαθών, θα
επιτρέπει την αξιοπρεπή διαβίωση.
Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής µε διευκόλυνση της συµπλήρωσης των
χρονικών προϋποθέσεων συνταξιοδότησης, µέσω αναγνώρισης περιόδων
προαιρετικής, πλασµατικής ή τυπικής ασφάλισης, για ευπαθείς κοινωνικές
οµάδες.
∆ιευκόλυνση
συνταξιοδότησης
σε
περιπτώσεις
γεωγραφικής
ή
επαγγελµατικής κινητικότητας µέσω του θεσµού της διαδοχικής ασφάλισης.
∆ιασφάλιση
φορολογικά

(µε οργανωτικά και εποπτικά
κίνητρα) πρωτοβουλιών, από

επιχειρήσεις, για βελτίωση της δηµόσιας
επιπρόσθετες συµπληρωµατικές παροχές.
Ελαχιστοποίηση

των

συνταξιοδοτικών

µέτρα) και ενίσχυση (µε
επαγγελµατικές οµάδες ή

συνταξιοδοτικής

διακρίσεων

και

κάλυψης

εκµηδένιση

µε
της

επιβάρυνσης τρίτων µε κοινωνικούς πόρους.
Οµαδοποίηση ή συγχώνευση των φορέων συνταξιοδότησης και όπου τούτο
δεν είναι δυνατό η εναρµόνιση ή η θέσπιση ενιαίων συνταξιοδοτικών
προϋποθέσεων ή και ελάχιστων κοινωνικών παροχών.
Νοµοθετική και διοικητική απλούστευση του συστήµατος, ώστε αυτό να
καταστεί πιο διαφανές και προσιτό στους ασφαλισµένους.
Προτεραιότητα στο δηµόσιο και κοινωνικό διάλογο για τις συντάξεις µε
κυβερνητικές παρεµβάσεις.

2.2. ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥΣ
Τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει το ελληνικό ασφαλιστικό σύστηµα είναι
σχεδόν ταυτόσηµα µε τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν
συστήµατα των κρατών- µελών στον ευρωπαϊκό χώρο.
Οι

πολιτικές

που

σχεδιάζονται

και

υλοποιούνται

τα

ασφαλιστικά

στοχεύουν

στην

αντιµετώπιση του δηµογραφικού προβλήµατος, του προβλήµατος της ανεργίας
καθώς και στο ενδογενές πρόβληµα της πολλαπλότητας ή του κατακερµατισµού
των ασφαλιστικών φορέων δηλαδή στο πολυάριθµο και στην πολυσχιδή νοµοθεσία
που τους διέπουν.
Τα υφιστάµενα προβλήµατα καθιστούν την επάρκεια, τη βιωσιµότητα και τον
εκσυγχρονισµό τις µεγαλύτερες προκλήσεις για το συνταξιοδοτικό σύστηµα. Η
σοβαρότητα των προκλήσεων αυτών απαιτεί παρεµβάσεις έτσι ώστε να
αντιµετωπιστούν σήµερα µε προγραµµατισµό και αποφασιστικότητα. Τα µέτρα που
έχουν ληφθεί γι’ αυτό τον σκοπό αναφέρονται ειδικότερα στη συνέχεια.
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2.2.1. Η δηµογραφική πρόκληση
Γενικότερα ως δηµογραφικό πρόβληµα θεωρούµε τη δηµογραφική γήρανση
του πληθυσµού, δηλαδή τη διαδικασία µετάβασης της κοινωνίας από ένα
δηµογραφικό καθεστώς µε υψηλά ποσοστά θνησιµότητας, που αντισταθµίζονται
από
υψηλά
επίπεδα
γονιµότητας,
σε
ένα
διαφορετικό
καθεστώς
που
χαρακτηρίζεται από χαµηλότερα, αλλά σχεδόν ίσα, ποσοστά θνησιµότητας και
γονιµότητας, και ειδικότερα τις επιπτώσεις της στην ηλικιακή σύνθεση του
πληθυσµού που αποτελείται από άτοµα σε παραγωγικές, 15 έως 64 ετών, και µη
παραγωγικές, 65 ετών και άνω και 0-14 ετών, ηλικίες.

Το ζήτηµα που ανακύπτει
είναι, κατά πόσον οι εισροές πόρων στο σύστηµα από την εκάστοτε εργαζόµενη
γενεά θα αρκούν για τις εκροές διανεµόµενων παροχών προς τον εκάστοτε
εξαρτηµένο, µη εργαζόµενο πληθυσµό.

Βασιζόµενοι στις δηµογραφικές προβολές της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας
από το 2005 µέχρι το 2050, παρατηρούµε ότι σε ό,τι αφορά το
αν και ενδιάµεσα παρουσιάζει µία αύξηση, από 11,08 εκατοµµύρια σε

πληθυσµό,

συνολικό

11,35 εκατοµµύρια, από το 2019 αρχίζει να µειώνεται καταλήγοντας να είναι
10,79 εκατοµµύρια το 2050 και σχεδόν διπλάσια γηραιότερος από το σηµερινό
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, Πίνακας 3, Μέρος I). Αυτό αναµένεται να συµβεί διότι, από το
χρονικό αυτό σηµείο και µετά, οι θάνατοι υπερισχύσουν των γεννήσεων. Σε βάθος
χρόνου το φαινόµενο αυτό θα οδηγήσει στην εµφάνιση αντεστραµµένης
πυραµίδας στα διαγράµµατα ηλικιακής κατανοµής του πληθυσµού (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ,
Πίνακας 5, Μέρος I).
Σύµφωνα µε τις ίδιες προβολές, ο πληθυσµός άνω των 65 ετών (ως ποσοστό
του πληθυσµού από 15-64 ετών) θα αυξηθεί από 26,75% το 2005 σε 55,76% το
2050 (βλέπε Πίνακα 3 Παραρτήµατος). Αυτό έχει ως αποτέλεσµα τη συσσώρευση
ολοένα
και
µεγαλύτερων
πληθυσµιακών
οµάδων
στην
κατηγορία
των
συνταξιούχων. Πιο συγκεκριµένα παρατηρούµε ότι ενώ στο 2005, τα άτοµα ηλικίας
15-64 ετών αποτελούν το 67,53% του γενικού πληθυσµού και τα άτοµα ηλικίας
άνω των 65 ετών είναι το 18,06% του πληθυσµού, τα ποσοστά αυτά να
ανατρέπονται σταδιακά, ώσπου το 2050 καταλήγουν στο 56,41% για άτοµα
ηλικίας 15-64 ετών και στο 31,46% του πληθυσµού, αντίστοιχα για τα άτοµα άνω
των 65 ετών (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, Πίνακας 4, Μέρος Ι).
Στην Ελλάδα, κατά το δεύτερο ήµισυ του 20ου αιώνα ο δείκτης γονιµότητας
µειώθηκε από 2,57 παιδιά ανά γυναίκα, σε 1,28 παιδιά ανά γυναίκα το 2003,
δηλαδή µειώθηκε κατά 50%. Από το 1970 παρατηρείται πτώση της γονιµότητας,
µέχρι και το 2002. Από το 2002 και ύστερα φαίνεται µία ελαφριά ανάκαµψη στη
γονιµότητα, που όπως προβλέπεται θα συνεχιστεί. Όµως αν και αναµένεται να
ανέλθει στο 1,53 µέχρι το 2050, θα παραµείνει πολύ πιο κάτω από το 2,1, το
βαθµό δηλαδή αναπλήρωσης του πληθυσµού. Σε βάθος χρόνου το φαινόµενο αυτό
οδηγεί σε συρρίκνωση του νεανικού πληθυσµού (0-14 ετών), σε διόγκωση του
γεροντικού πληθυσµού (65+ ετών) και σε συρρίκνωση του πληθυσµού των
παραγωγικών ηλικιών (15-64 ετών).
Αντίθετα, η θνησιµότητα του πληθυσµού µειώνεται εντυπωσιακά από έτος σε
έτος. Το προσδόκιµο ζωής στη γέννηση έχει φτάσει το 2005 (κατ΄ εκτίµηση της
ΕΣΥΕ) σε 76,61 χρόνια για τον άνδρα και 81,42 χρόνια για τη γυναίκα
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, Μέρος Ι, ∆ιάγραµµα 3 και 4). Χαρακτηριστικό είναι ότι το 2005 ένας
άνδρας, συνταξιούχος, στα 65 του, θα πάρει σύνταξη για τα επόµενα 16 χρόνια
προσδόκιµου ζωής, κατά µέσο όρο, µια γυναίκα για 18, ενώ για το 2050
προβλέπεται ο ίδιος άνδρας να πάρει σύνταξη για 19 χρόνια και η ίδια γυναίκα για
1
22 χρόνια. Η συνεχιζόµενη αύξηση του δείκτη εξάρτησης ηλικιωµένων , ο οποίος
από 26,75 το 2005 γίνεται 55,76 το 2050 δηµιουργεί, ολοένα και µεγαλύτερη
πίεση στο σύστηµα ασφάλισης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, Πίνακας 3, Μέρος Ι).
1

Πρόκειται για το ποσοστό ατόµων ηλικίας 65+ σε σχέση µε πληθυσµό ατόµων ηλικίας 15-64.
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Η κυβέρνηση προχωρεί στην αντιµετώπιση του ζητήµατος µέσα από δύο δέσµες
µέτρων:

•

Η πρώτη δέσµη έχει να κάνει µε την ενίσχυση της οικογένειας, η
οποία αποτελεί ένα κεντρικό σηµείο των παρεµβάσεων σε ζητήµατα
κοινωνικής προστασίας. Οι δράσεις για την συµφιλίωση της
επαγγελµατικής µε την οικογενειακή ζωή, θα επιτρέψουν σε
µεγαλύτερο αριθµό γυναικών να συµµετέχουν στην αγορά εργασίας,
ενώ παράλληλα θα καταστήσουν πιο εύκολη την ανατροφή των
παιδιών λόγω του πολλαπλασιασµού των υποστηρικτικών δοµών.
Παράλληλα, µια σειρά µέτρων έχει ως στόχο την ενίσχυση της

•

πολύτεκνης οικογένειας.
Η δεύτερη δέσµη µέτρων αφορά στο ζήτηµα των µεταναστών. Ήδη ο
νέος µεταναστευτικός νόµος προβλέπει ένα νέο κύµα νοµιµοποίησης
των ήδη διαµενόντων στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα προωθεί και
δράσεις για την οµαλή ένταξή τους στην ελληνική κοινωνία και
οικονοµία.

2.2.2. Η πρόκληση της απασχόλησης
Η συµµετοχή στην αγορά εργασίας εµφανίζεται µειωµένη κυρίως στους νέους
και τις γυναίκες (Βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, Μέρος ΙΙ, Πίνακες 10 και 11). Έτσι έχει
δηµιουργηθεί ένα «απόθεµα» εργατικού δυναµικού σε παραγωγικές ηλικίες, το
οποίο µπορεί να ενταχθεί στην αγορά εργασίας και να ενισχύσει τη βάση των
ενεργών ασφαλισµένων, ενισχύοντας έτσι τους πόρους που κατευθύνονται προς
το σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης. Οι ίδιες οµάδες ατόµων παρουσιάζουν υψηλά
ποσοστά ανεργίας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, Μέρος ΙΙ, Πίνακες 6, 7, 8).
Η ενίσχυση της απασχόλησης αποτελεί κεντρική προτεραιότητα της
κυβέρνησης,
αφού
αυτή
συνεισφέρει
µακροπρόθεσµα
στην
οικονοµική
βιωσιµότητα του εθνικού συνταξιοδοτικού συστήµατος µέσω των αυξηµένων
εισροών. Η κυβέρνηση έχει θέσει τους εξής άξονες δράσης:

Πρώτον

, τη δηµιουργία νέων θέσεων απασχόλησης µέσω της διατήρησης των
υψηλών ρυθµών ανάπτυξης και την τόνωση της επιχειρηµατικότητας και της
ανταγωνιστικότητας. Αναφέρουµε, µεταξύ άλλων, διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις,
όπως ο επενδυτικός νόµος που επηρεάζει άµεσα τη δηµιουργία νέων θέσεων
εργασίας, η απλοποίηση των διαδικασιών ίδρυσης νέων επιχειρήσεων και η
φορολογική µεταρρύθµιση που µειώνει το φορολογικό βάρος για τις επιχειρήσεις.

∆εύτερον,

την εντατικοποίηση των προσπαθειών ενίσχυσης της προσφοράς

εργασίας, µε έµφαση στις ενεργές πολιτικές απασχόλησης και αύξησης του
αριθµού των ωφελουµένων. Αναφέρουµε την δραστική αύξηση των ωφελουµένων
από παρόµοια προγράµµατα που θα φθάσουν τις 65.000 άτοµα εντός του 2005.
Επίσης, την εµβάθυνση του
εξατοµικευµένη προσέγγιση.

εκσυγχρονισµού

του

ΟΑΕ∆,

µε

έµφαση

στην

Τρίτον,

τη βελτίωση της απασχολησιµότητας του ανθρώπινου δυναµικού, µε
έµφαση στις δράσεις κατάρτισης και ανάπτυξης δεξιοτήτων των εργαζοµένων και
σύνδεσή τους µε τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Τέταρτον

, τις οριζόντιες δράσεις για όλες τις οµάδες του πληθυσµού που
παρουσιάζουν ιδιαίτερα προβλήµατα ένταξης στην αγορά εργασίας.

Πέµπτον,

τις δράσεις που στοχεύουν στην συµφιλίωση της οικογενειακής και
της επαγγελµατικής ζωής, µε έµφαση στον πολλαπλασιασµό των υποστηρικτικών
δοµών και την ποιοτική βελτίωσή τους.
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2.2.3. Το πρόβληµα της πολλαπλότητας
Η πολλαπλότητα (κατακερµατισµός) του κοινωνικοασφαλιστικού συστήµατος,
το πολυάριθµο δηλαδή των ασφαλιστικών φορέων µέσω των οποίων παρέχεται η
κοινωνική ασφάλιση, συνιστά δυσµενή προσδιοριστικό παράγοντα των συντάξεων,
σε όση έκταση προκαλεί οργανωτικές, λειτουργικές και γενικότερα κοινωνικές
διαφοροποιήσεις, οι οποίες δεν δικαιολογούνται από την αρχή της αναλογικής
ισότητας.
Σηµαντικό βήµα προς την καθιέρωση ενιαίων αρχών και κανόνων δικαίου
αποτέλεσε
ο
Ν.2084/92
σύµφωνα
µε
τον
οποίο
καθιερώθηκαν
κοινές
προϋποθέσεις συνταξιοδότησης και χρηµατοδότησης των ασφαλιστικών φορέων,
έτσι ώστε όλοι οι νέοι ασφαλισµένοι από το 1993 και έπειτα να διέπονται από
ενιαίους κανόνες, ενώ παράλληλα προέβλεψε µακρύ µεταβατικό χρονικό διάστηµα
για την οµαλή µετάβαση των παλαιών ασφαλισµένων (πριν το 1993) στο νέο
καθεστώς. Έτσι, ακόµα και αν υπάρχουν πολλοί ασφαλιστικοί φορείς µε την µορφή
νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου οι ασφαλισµένοι διέπονται από τις ίδιες
διατάξεις ως προς τα όρια ηλικίας, τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης και την
χρηµατοδότηση των ασφαλιστικών φορέων.
Παρά ταύτα, ο µεγάλος αριθµός των ασφαλιστικών φορέων δηµιουργεί
προβλήµατα διοικητικής
λειτουργίας και αποδοτικότητας του συστήµατος.
Επιπλέον, τα ποικίλα συνταξιοδοτικά συστήµατα χαρακτηρίζονται από ασύνδετες,
κάποτε αντιφατικές ή ακόµα και µη κωδικοποιηµένες διατάξεις, που εµποδίζουν τη
σαφή οριοθέτηση δικαιωµάτων και υποχρεώσεων µεταξύ ασφαλισµένων και
ασφαλιστικών
φορέων.
Παρενέργειες
των
παραπάνω
αποτελούν
η
εισφοροδιαφυγή, οι δικαστικές συγκρούσεις και οι τριβές µε το διοικητικό
µηχανισµό.
Το σηµαντικό αυτό πρόβληµα αντιµετωπίζεται ιδίως µε πολιτικές και µέτρα ή
δράσεις τεχνοκρατικής και κοινωνικής υφής.
Στους πολιτικές ανήκουν:
Η έναρξη κοινωνικού διαλόγου, προκειµένου να εξασφαλιστεί η κοινωνική
συναίνεση για την αναδιοργάνωση του συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης.
Η ελαχιστοποίηση του αριθµού των ασφαλιστικών φορέων, ως ανεξάρτητων
νοµικών προσώπων µε ενοποιήσεις και συγχωνεύσεις των φορέων αυτών,
µετά από κοινωνική συναίνεση.
Η

ποιοτική

τυποποίηση

των

προϋποθέσεων

υπαγωγής

στην

ασφάλιση,

χρηµατοδότησης,
θεµελίωσης
ή
έκτασης
των
παροχών,
ώστε
να
δικαιολογούνται οι όποιες παραµετροποιήσεις και διαφοροποιήσεις στη
µορφολογία (και κατ’ επέκταση στη λειτουργία) του συστήµατος.
Στα σχετικά µέτρα ή δράσεις ανήκουν:
Η αναδιάρθρωση της κοινωνικής ασφάλισης του προσωπικού των πιστωτικών
ιδρυµάτων, µε το Ν. 3371/05, που αποτελεί τµήµα της γενικότερης
αναµόρφωσης του συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης στη χώρας µας, όπως
2
αυτή
επιχειρήθηκε
µε
προγενέστερα
νοµοθετήµατα ,
συντελέστηκε
υπηρετώντας τον ίδιο στόχο, ήτοι την καταπολέµηση του πολυάριθµου των
φορέων.
Η ανάδειξη των γενικών ασφαλιστικών φορέων (λ.χ. Μισθωτών (Ι.Κ.Α.Ε.Τ.Α.Μ.), Αυτοαπασχολουµένων (Ο.Α.Ε.Ε.), Αγροτών (Ο.Γ.Α.) σε πόλους
έλξης των ειδικών φορέων (πρβλ. ενδεικτικά την υποχρέωση των ειδικών
ταµείων να χορηγούν τουλάχιστο τα κατώτατα όρια συντάξεων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ,
ΕΤΕΑΜ, καθώς και τις συγχωνεύσεις και ενοποιήσεις που επιχειρήθηκαν µε
τους Ν. 2676/99, 3029/02 και 3371/05).

2

Πρόκειται για τους Ν. 1902/90, 2084/92, 2676/99 και 3029/02.
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Η διαφάνεια και ο εξορθολογισµός του συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης
µέσα από τη διαδικασία κωδικοποίησης του δικαίου της. Η δράση αυτή ήταν
µέσα στις άµεσες πρωτοβουλίες της παρούσας κυβέρνησης και ήδη βρίσκεται
σε εξέλιξη.
Η εξισορρόπηση συµφερόντων µεταξύ των κοινωνικών εταίρων µέσω του
µελετητικού και γνωµοδοτικού έργου της Οικονοµικής και Κοινωνικής
Επιτροπής (Ν. 2232/94), καθώς και η προώθηση των επαγγελµατικών
συντάξεων
µέσω
συλλογικών
διαπραγµατεύσεων
στο
πλαίσιο
του
Οργανισµού Μεσολάβησης και ∆ιαιτησίας (Ν. 1876/90).
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3. ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΣΤΟΧΩΝ
3.1. ΣΤΟΧΟΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
Τα κράτη µέλη θα πρέπει να διασφαλίσουν την ικανότητα του συνταξιοδοτικού
συστήµατος να επιτύχει τους κοινωνικούς του στόχους. Για το λόγο αυτό, και όσον
αφορά στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του γνωρίσµατα και συνθήκες, θα πρέπει:
Στόχος 1:
Να εξασφαλίσουν ότι οι ηλικιωµένοι δεν εκτίθενται στον κίνδυνο της φτώχειας και
ότι µπορούν να απολαµβάνουν ένα ικανοποιητικό επίπεδο διαβίωσης, ότι
συµµετέχουν στην οικονοµική ευηµερία της χώρας και ότι µπορούν κατά συνέπεια
να συµµετέχουν στα δηµόσια, κοινωνικά και πολιτιστικά της δρώµενα.
Στόχος 2:
Να παρέχουν σε όλους τους πολίτες το δικαίωµα στην πρέπουσα για αυτούς
σύνταξη, δηµόσια ή/και ιδιωτική, που θα τους δίνει τη δυνατότητα να λαµβάνουν
τέτοιες συντάξεις που θα τους επιτρέπουν να διατηρούν σε ικανοποιητικό βαθµό το
επίπεδο διαβίωσής τους µετά τη συνταξιοδότηση.
Στόχος 3:
Να προάγουν την αλληλεγγύη εντός και µεταξύ των γενεών.

3.1.1. Ο κίνδυνος της φτώχειας στην τρίτη ηλικία
Η αποτροπή του κοινωνικού αποκλεισµού των ηλικιωµένων καθώς και η
συνεχής βελτίωση του κοινωνικο-οικονοµικού επιπέδου διαβίωσής τους αποτελεί
βασική µέριµνα της κυβέρνησης. Οι ενέργειες της κυβέρνησης στόχο έχουν την
εξασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης για τους ηλικιωµένους, την πλήρης συµµετοχή
τους στα κοινωνικά και τα πολιτιστικά δρώµενα, καθώς και την εύκολη πρόσβασή
τους σε υπηρεσίες και αγαθά όπως η υγεία, ο πολιτισµός, η στέγαση, κ.λπ.
Παρά τις προόδους που έχουν επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια όσον αφορά
στην εισοδηµατική ενίσχυση των ηλικιωµένων (ΕΚΑΣ, συντάξεις ΟΓΑ), η µεγάλη
ηλικία εξακολουθεί να αποτελεί το σοβαρότερο επιβαρυντικό παράγοντα κινδύνου
φτώχειας στην Ελλάδα (28,1% το 2003). Η επιβάρυνση αυτή των ηλικιωµένων
εξηγεί και το µέγεθος της διαφοράς του συνολικού ποσοστού φτώχειας µεταξύ της
Ελλάδας και της ΕΕ15. Το υψηλό συνολικό ποσοστό φτώχειας στην Ελλάδα
οφείλεται σε ένα µεγάλο βαθµό στην οικονοµική θέση των ηλικιωµένων ως
ξεχωριστή πληθυσµιακή οµάδα. Όµως παρουσιάζεται µια σχετική βελτίωση στην
φτώχεια των ηλικιωµένων. Έτσι το συγκεκριµένο ποσοστό µειώθηκε στο -28.1%
το 2003 έναντι 30.3% το 2002, αλλά εξακολουθεί να απέχει πολύ από τον
ευρωπαϊκό µέσο όρο που για το 2002 ήταν 17% (ΕΕ25).
Επίσης, σύµφωνα µε την EU-SILC 2003, τα πρόσωπα ηλικίας άνω των 60 ετών
αντιµετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας σε ποσοστό 26% (από το οποίο 27,5% αφορά
σε γυναίκες και 24,2% σε άνδρες). Αυξηµένο κίνδυνο φτώχειας αντιµετωπίζουν τα
πρόσωπα άνω των 65 ετών, σε ποσοστό 28,1% (από το οποίο το 30% αντιστοιχεί
σε γυναίκες και το 25,8% σε άνδρες). Τέλος, στα πρόσωπα άνω των 75 ετών, το
ποσοστό φθάνει τα 35,7%. Ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός ότι σε αυτή την
κατηγορία τα ποσοστά µεταξύ γυναικών και ανδρών είναι παρόµοια (35,7% για τις
γυναίκες και 35,4% για τους άνδρες) (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, Μέρος IV, Πίνακας 17).
Ωστόσο, αυτά τα στατιστικά στοιχεία δεν αποδίδουν ορθά κάποια ιδιαίτερα
γνωρίσµατα της ελληνικής κοινωνικής δοµής. Το εκτεταµένο οικογενειακό και
συγγενικό δίκτυο, τα υψηλότατα επίπεδα ιδιοκατοίκησης, το σηµαντικό ποσοστό
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ιδιοκατανάλωσης, είναι παράγοντες µείωσης του κινδύνου της φτώχειας στη χώρα
µας. Οι παραπάνω παράγοντες περιορίζουν τον κίνδυνο φτώχειας κατά 3,6% στο
σύνολο του πληθυσµού.

3.1.2. Πολιτικές και δράσεις για την αξιοπρεπή διαβίωση των ηλικιωµένων
Σε γενικές γραµµές,
ασφαλιστικών εισφορών

οι συντάξεις υπολογίζονται µε βάση τα έτη καταβολής

και τις αποδοχές των τελευταίων πέντε ετών της
ου
επαγγελµατικής σταδιοδροµίας και από 1-1
-2005 µε βάση τα καλλίτερα πέντε
έτη της τελευταίας δεκαετίας.

αναπροσαρµόζονται

Οι συντάξεις
σύµφωνα µε την εισοδηµατική πολιτική
και τις οικονοµικές δυνατότητες του εκάστου φορέα. Κατά τα τελευταία πέντε έτη

διαφορετικά ποσοστά αυξήσεων σε διαφορετικά

εφαρµόστηκαν εξαιρετικά και
µε τις χαµηλότερες συντάξεις να λαµβάνουν υψηλότερες
αυξήσεις Οι συντάξεις που καταβάλλει ο ΟΓΑ αυξήθηκαν το 2005 σε ποσοστό 6%
(έναντι 4% κατά µέσον όρο για τις υπόλοιπες συντάξεις) ως προς τη βασική

ποσά συντάξεων,

σύνταξη (Ν. 4169/1961).
Επιπλέον,
οι
συνταξιοδότηση ένα

µισθωτοί

του

ιδιωτικού

τοµέα

λαµβάνουν

κατά

τη

εφάπαξ ποσό (αποζηµίωση) από τον τελευταίο εργοδότη.

Το εφάπαξ ποσό εξαρτάται από τα έτη υπηρεσίας στον τελευταίο εργοδότη και το
ανώτατο ποσό ισούται µε 9,6 φορές το ποσό των τελικών τακτικών αποδοχών
ύστερα από 28 έτη υπηρεσίας και άνω.
Ιδιαίτερο

ρόλο

διαδραµατίζει

στο

ελληνικό

συνταξιοδοτικό

σύστηµα

η

πρόβλεψη κατώτατων ορίων συντάξεων. Πρόκειται για την ελάχιστη κάλυψη

των συνταξιούχων γήρατος αναπηρίας και θανάτου. Σύµφωνα µε ειδικές ρυθµίσεις
του ασφαλιστικού συστήµατος προβλέπεται ένα ελάχιστο όριο εισοδήµατος σε
περίπτωση συνταξιοδότησης (κατώτατο όριο σύνταξης). Καµία σύνταξη δεν µπορεί
να είναι µικρότερη από το ποσό αυτό. Τα κατώτατα όρια χορηγούνται χωρίς έλεγχο
εισοδήµατος των δικαιούχων.
Με σχετικές ρυθµίσεις προβλέπεται η ουσιαστική κάλυψη των ασφαλισµένων
εκείνων που έχουν ενταχθεί στην αγορά εργασίας (καταβάλλοντας εισφορές σε
κάποιο ασφαλιστικό καθεστώς για συγκεκριµένο διάστηµα), αλλά ο συνολικός
χρόνος ασφάλισης εµφανίζει κενά που δεν επιτρέπουν τη λήψη επαρκών παροχών
κατά την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου του γήρατος.
Εισοδηµατική

στήριξη

συνταξιοδότηση των

εξασφαλίζεται και µε τη
από τον ΟΓΑ (άρθρ. 1 Ν. 1296/82). Βάσει αυτής
κάθε ανασφάλιστος πολίτης άνω των 65 ετών δικαιούται υπό συγκεκριµένες

ανασφάλιστων υπερηλίκων

(εισοδηµατικές κ.ά., προϋποθέσεις) µηνιαία πρόσοδο ισόποση µε την κατώτερη
αγροτική σύνταξη γήρατος, το ποσό της οποίας προσαυξάνεται στην περίπτωση
ύπαρξης συζύγου ή ανήλικου (κάτω των 18 ετών) τέκνου. Εξάλλου, η
χορηγείται, πλέον, πλήρης σε όσους

σύνταξη των αγροτών από τον ΟΓΑ

βασική

συνταξιοδοτήθηκαν
µέχρι
31.12.02,
καθώς
και
στους
ανασφάλιστους
ηλικιωµένους, µε ετήσια αναπροσαρµογή βάσει της κυβερνητικής εισοδηµατικής
πολιτικής.
Στην βελτίωση ποιότητας ζωής των ηλικιωµένων αποβλέπει µια σειρά από

µέτρα επιδοµατικής φύσης και δράσεις εξασφάλισης κοινωνικών αγαθών ή
υπηρεσιών. Ενδεικτικά µνηµονεύονται τα επιδόµατα που προσαυξάνουν το ποσό

των
συντάξεων,
συµπεριλαµβανοµένου
και
του
Επιδόµατος
Κοινωνικής
Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΚΑΣ), που αυξήθηκε κατά 8% περίπου κατά µέσο
όρο τα τελευταία τρία χρόνια (2003-2005), αλλά και ειδικές παρεµβάσεις, όπως τα
3
ΚΑΠΗ, ΚΗΦΗ, η Βοήθεια στο Σπίτι .

Ανάλυση επιδοµατικής πολιτικής και κοινωνικών υπηρεσιών προς τους συνταξιούχους γίνεται στο
µέρος VIII, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.
3
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Kατά την περίοδο 2003-2005, θεσπίστηκαν αξιόλογα µέτρα για την
κοινωνική συνοχή, την οικονοµική ελάφρυνση των πολιτών και των
χαµηλοσυνταξιούχων ειδικότερα. Σε αυτά εντάσσονται τα εξής:
Η κατάργηση της παρακράτησης από τις συντάξεις των
φορέων
κύριας
και
επικουρικής
ασφάλισης
υπέρ
του
Λογαριασµού Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΛΑΦΚΑ)
κ α ι τ ο υ ∆ η µ ο σ ί ο υ ( Ν . 3 2 4 5 / 0 4 ) . Εκτιµάται ότι η κατάργηση της
επιβάρυνσης αυτής των συντάξεων είχε ως συνέπεια την ενίσχυση
εισοδήµατος των συνταξιούχων κατά 1-5%.
Στον τοµέα των ασφαλιστικών θεµάτων λαµβάνονται ε υ ν ο ϊ κ ά

µέτρα

που
αφορούν
στις
συντάξεις
λόγω
θανάτου,
στην
εξαγορά
χρόνου
ασφάλισης
για
τη
θεµελίωση
συνταξιοδοτικού
δικαιώµατος
και
στο
διακανονισµό
οφειλόµενων
ασφαλιστικών
ε ι σ φ ο ρ ώ ν . (Νόµος 3385/205,
«Ρυθµίσεις για την προώθηση της απασχόλησης, την ενίσχυση της
κοινωνικής συνοχής και άλλες διατάξεις»). Με τα µέτρα αυτά επιλύονται
χρόνια αιτήµατα των ασφαλισµένων και αίρονται αδικίες, που αφορούν σε
σηµαντικές οµάδες του πληθυσµού, µε αποτέλεσµα να προωθείται η ενίσχυση
της κοινωνικής συνοχής. Εξάλλου, στον τοµέα των συντάξεων ενισχύεται η
κοινωνική
συνοχή
µε
σειρά
διευκολύνσεων
για
τη
θεµελίωση
συνταξιοδοτικού δικαιώµατος (µε εξαγορά χρόνου ασφάλισης) και µε το
διακανονισµό ή ακόµα και το συµψηφισµό οφειλόµενων εισφορών, ώστε να
δοθεί διέξοδος σε όσους δεν µπόρεσαν να συµπληρώσουν ορισµένες
αναγκαίες χρονικές προϋποθέσεις για σύνταξη γήρατος, αναπηρίας ή
θανάτου.
Η αύξηση στα 11.000€ του αφορολόγητου κλιµακίου για
το φόρο εισοδήµατος.
Τα
φορολογικά
κίνητρα
για
τη
συµµετοχή
σε
επαγγελµατικά συνταξιοδοτικά προγράµµατα εθελούσιας
σ υ µ µ ε τ ο χ ή ς . Πιο συγκεκριµένα, οι εισφορές ασφαλισµένων, όσο και οι
εισφορές εργοδοτικών επιχειρήσεων προς τα Ταµεία Επαγγελµατικής
Ασφάλισης (ΤΕΑ) εκπίπτουν, σύµφωνα µε τα ισχύοντα, από το φορολογητέο
εισόδηµα των ασφαλισµένων και από τα ακαθάριστα έσοδα των εργοδοτών
αντίστοιχα και µάλιστα χωρίς ανώτατο όριο.
Ωστόσο, οι συντάξεις εξακολουθούν να παραµένουν κύρια, αλλά όχι και
µοναδική πηγή εισοδήµατος για τους ηλικιωµένους. Σύµφωνα µε τα διαθέσιµα
στοιχεία (EU-SILC 2003) το εισόδηµα ατόµων άνω των 65 ετών αποτελείται κατά
65,36% από συντάξεις, κατά 25,8% από εργασία, κατά 2,97% από λοιπές
κοινωνικές παροχές και κατά 5,87% από άλλες πηγές. Γι’ αυτό

εθνικός διάλογος,

προωθείται

ώστε οι κοινωνικοί εταίροι εκτός από τις συντάξεις να
εξετάσουν (ενδεχοµένως) και πρόσθετες µορφές προστασίας, λ.χ. κοινωνικά
αγαθά ή υπηρεσίες υγείας, µεταφορών, στέγασης κλπ. Οι πιο πάνω πολιτικές για
τις συντάξεις, σε συνδυασµό µε µέτρα και δράσεις, µπορούν να εξασφαλίζουν την
αξιοπρεπή διαβίωση για τη συγκεκριµένη κατηγορία του πληθυσµού.

διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις
ενίσχυσης του δεύτερου και του τρίτου επιπέδου (δεύτερος-τρίτος πυλώνας)
συνταξιοδοτικών παροχών. Η διαφάνεια και το κύρος των ελέγχων στα επίπεδα
Με την επάρκεια των συντάξεων συνδέονται οι

αυτά εξασφαλίζονται µε τη θεσµοθέτηση της εποπτείας τους: 1) για τις
ασφαλιστικές επιχειρήσεις, από την Αρχή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης, και 2)
για τα επαγγελµατικά ταµεία, από την Εθνική Αναλογιστική Αρχή. Έτσι,
ενθαρρύνεται ο πολίτης στο να επενδύει τις αποταµιεύσεις του για µελλοντική
εξασφάλιση πρόσθετης σύνταξης.
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3.1.3. ∆ιαγενεακή και ενδογενεακή αλληλεγγύη
κοινωνική αλληλεγγύη

Η
τύπου χρηµατοδότησης των συντάξεων
συµβάλλουν µε τις εισφορές τους στη
προσδοκώντας η µελλοντική οικονοµικά

πραγµατώνεται µέσω της διανεµητικού
ως εξής: Οι εν ενεργεία ασφαλισµένοι
χρηµατοδότηση των ήδη συνταξιούχων
ενεργή γενεά να καλύψει τις δικές τους

συντάξεις. Καθώς η σύνταξη δεν συνιστά στην κυριολεξία δικαίωµα ανταπόδοσης
για εισφορές που καταβλήθηκαν, οι τελευταίες συµβάλουν και στην αναδιανοµή
εισοδηµάτων µεταξύ ασφαλισµένων της ίδιας γενεάς. Συνεπώς, το δικαίωµα στην
κοινωνική ασφάλιση προσδιορίζεται από τη λεγόµενη διαγενεακή και ενδογενεακή
αλληλεγγύη, δηλαδή, στη συσχέτιση των δικαιωµάτων µε τις υποχρεώσεις
διαφορετικών κάθε φορά οµάδων προσώπων, µέσα στο πλαίσιο µιας κοινότητας
αλληλεγγύης (κοινωνίας κινδύνων) µεταξύ γενεών ή και µεταξύ προσώπων της
ίδιας γενιάς.
Όπως και οι άλλες αναδιανεµητικές κρατικές πολιτικές, έτσι και τα µέτρα
κοινωνικής αλληλεγγύης συνιστούν εξειδίκευση της συνταγµατικής αρχής του
κοινωνικού κράτους δικαίου, η οποία διατρέχει τις σχέσεις µεταξύ κράτους, αγοράς
και κοινωνίας πολιτών. Η κοινωνική αλληλεγγύη παρουσιάζεται και στη χώρα µας
µε
διαγενεακής και ενδογενεακής αλληλεγγύης.

µορφές

διαγενεακής αλληλεγγύης

Με ρυθµίσεις
µετριάζονται οι δυσµενείς
επιπτώσεις στο κοινωνικοασφαλιστικό σύστηµα από οικονοµικές, τεχνολογικές και
δηµογραφικές εξελίξεις ή από µεταβολές στο χώρο της απασχόλησης. Η
αλληλεγγύη αυτή θεωρείται συστατικό στοιχείο του συστήµατός µας, σε όση
έκταση π.χ. η ασφαλιστική κοινότητα αναλαµβάνει την κατοχύρωση και ενός
ελάχιστου ορίου αγαθών µε στόχο την αξιοπρεπή διαβίωση των συνταξιούχων. Η
καθιέρωση του διανεµητικού συστήµατος στη χρηµατοδότηση της δηµόσιας
σύνταξης του πρώτου πυλώνα, ενισχύει τον κοινωνικό ιστό µεταξύ της γενιάς των
ασφαλισµένων και της γενιάς των συνταξιούχων, εφόσον οι πρώτοι διασφαλίζουν
τις συντάξεις των τελευταίων.
Ειδικότερα, η εισαγωγή των κατώτατων ορίων συντάξεων και η θεσµοθέτηση
(και προγραµµατιζόµενη ανάπτυξη) του
ΕΚΑΣ ενισχύουν τη διαγενεακή
αλληλεγγύη, όχι µόνο σε επαγγελµατικό, αλλά και σε εθνικό επίπεδο, δεδοµένου
ότι τα µέτρα αυτά δεν συνδέονται µε συγκεκριµένο επάγγελµα, αλλά συνιστούν
διεπαγγελµατική προστασία των συνταξιούχων από µισθωτή εργασία.
Η

ενδογενεακή αλληλεγγύη

εκδηλώνεται

επίσης

µε

την

κατά

περίπτωση συσχέτιση των εισφορών µε τις παροχές (παροχές χωρίς εισφορές ή
παροχές που δεν είναι ανάλογες των εισφορών), αλλά συνιστά ιδιαίτερο τρόπο
πραγµάτωσης της κοινωνικής αλληλεγγύης που προάγει ιδίως την άµβλυνση των
εισοδηµατικών ανισοτήτων στο εσωτερικό µιας ευρύτερης οµάδας ασφαλισµένων
της ίδιας εποχής. Ενώ µε τη θέσπιση διαφορετικών κανόνων για τις προϋποθέσεις
και το ύψος των συντάξεων η µια κοινωνική οµάδα εµφανίζεται να συγκρούεται µε
τα συµφέροντα µιας άλλης, η τυποποίηση της κοινωνικής ασφάλισης σε µια
οµογενοποιηµένη (µετά από οµαδοποίηση ή συγχώνευση) ασφαλιστική κοινότητα,
σε συνδυασµό µε τον ποσοστιαίο υπολογισµό των εισφορών επί των ποικίλων
αποδοχών των µελών της, διευκολύνει τη γνήσια αναδιανοµή εισοδηµάτων µεταξύ
ασφαλισµένων της ίδιας γενιάς για την κάλυψη δεδοµένων συνταξιοδοτικών
δαπανών.
Στη σωστή κατεύθυνση, της προάσπισης ενδογενεακής αλληλεγγύης,
κινήθηκαν οι ρυθµίσεις των Ν. 2676/99, 3029/02 και 3371/05, που απέβλεψαν
στη µείωση των συνεπειών της πολλαπλότητας ασφαλιστικών φορέων µε
ενοποιήσεις και συγχωνεύσεις ασφαλιστικών φορέων κύριας και επικουρικής
ασφάλισης (διευρύνοντας την αναδιανοµή εισοδηµάτων
µεγαλύτερων και σύγχρονων ασφαλιστικών κοινοτήτων).

µεταξύ

προσώπων
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Μεταξύ των µέτρων που προάγουν την αλληλεγγύη εντός και µεταξύ των
γενεών αναφέρονται ενδεικτικά:

Η θέσπιση ανωτάτου ορίου στις παρακρατούµενες
ε ι σ φ ο ρ έ ς τ ω ν ν έ ω ν α σ φ α λ ι σ µ έ ν ω ν : Η εισφορά για τους κλάδους

αναπηρίας, γήρατος, θανάτου στους φορείς κύριας ασφάλισης µισθωτών
υπολογίζεται επί των αποδοχών των ασφαλισµένων, οι οποίες κατά µήνα δεν
µπορούν να υπερβαίνουν το οκταπλάσιο του κατά το έτος 1991 µέσου
µηνιαίου
κατά
κεφαλή
Ακαθάριστου
Εγχώριου
Προϊόντος
(Α.Ε.Π.)
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, Μέρος VI, Πίνακας 20), αναπροσαρµοζόµενου µε το εκάστοτε
ποσοστό αύξησης των συντάξεων των δηµοσίων υπαλλήλων.

Η αύξηση κατώτατων ορίων συντάξεων
α ν α π η ρ ί α ς κ α ι ε ρ γ α τ ι κ ο ύ α τ υ χ ή µ α τ ο ς , ώστε να
περίπου

µε

αυτά

των

παλαιών

ασφαλισµένων:

το

γήρατος,

εναρµονιστούν
κατώτατο ποσό της

χορηγούµενης από το ΙΚΑ και τα Ειδικά Ταµεία Κυρίας Ασφάλισης µηνιαίας
σύνταξης γήρατος, αναπηρίας και εργατικού ατυχήµατος ορίζεται ίσο µε το
70% του κατώτατου µισθού εγγάµου µε πλήρη απασχόληση, όπως ο µισθός
αυτός καθορίζεται από την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του έτους 2002. Το παραπάνω ποσό
από την 01.01.03 και εφεξής αναπροσαρµόζεται κατά το ποσοστό αύξησης
των
συντάξεων
σύµφωνα
µε
την
εκάστοτε
εισοδηµατική
πολιτική
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, Μέρος VI, Πίνακας 20).

Ο περιορισµός ανισοτήτων µεταξύ παλαιών και νέων
α σ φ α λ ι σ µ έ ν ω ν : Προβλέπεται αύξηση του ποσοστού αναπλήρωσης στο

70% (αντί του προϊσχύοντος 60%) των συντάξιµων αποδοχών για 35ετή
περίοδο ασφάλισης. Παρέχεται έτσι κίνητρο στους ασφαλισµένους για
ο
παραµονή στην ενεργό υπηρεσία των 35 ετών από το 65 έτος και µέχρι το
ο
67 µέσω της προσαύξησης της σύνταξης γήρατος κατά 3%, µε αποτέλεσµα
για 37 έτη εργασίας το ποσοστό αναπλήρωσης να ανέρχεται στο 76%.

Η προσαύξηση κατώτατου ορίου σύνταξης λόγω χρόνου
α σ φ ά λ ι σ η ς : Στους ασφαλισµένους που αποκτούν δικαίωµα σύνταξης

γήρατος µε χρόνο ασφάλισης άνω των 4.500 ηµερών ή 15 ετών ασφάλισης
(οπότε δικαιούνται τα κατώτατα όρια σύνταξης) χορηγείται προσαύξηση 1%
για κάθε επιπλέον 300 ηµέρες ή ένα έτος ασφάλισης, που υπολογίζεται επί
των µηνιαίων συντάξιµων αποδοχών τους. Η προσαύξηση αυτή χορηγείται
και στους ασφαλισµένους που συνταξιοδοτούνται λόγω γήρατος και η
σύνταξη που δικαιούνται είναι µεγαλύτερη των κατώτατων ορίων, εφόσον τα
κατώτατα όρια σύνταξης και η προσαύξηση που τους αναλογεί (σύµφωνα µε
τα ανωτέρω) υπερβαίνουν το ποσό σύνταξης που δικαιούνται βάσει
οργανικών διατάξεων.

Η αναγνώριση πλασµατικού χρόνου ασφάλισης:

Οι γυναίκες
ασφαλισµένες στο ΙΚΑ, για κάθε παιδί που απέκτησαν από 01.01.03 και
εφεξής, µπορούν να συµπληρώσουν τον οριζόµενο κατά περίπτωση από τις
ισχύουσες διατάξεις χρόνο ασφάλισης προς θεµελίωση συνταξιοδοτικού
δικαιώµατος στο αντίστοιχο προς το χρόνο ασφάλισης πλήρες όριο ηλικίας µε
αναγνώριση πλασµατικού χρόνου ενός (1) έτους για το πρώτο παιδί, ενός και
µισού (1 και ½) για το δεύτερο και δύο (2) ετών για το τρίτο. Το δικαίωµα
αναγνώρισης του χρόνου αυτού, εφόσον δεν ασκείται από την ασφαλισµένη
µητέρα, είναι δυνατόν να ασκείται από τον ασφαλισµένο στο ΙΚΑ πατέρα
προς συµπλήρωση των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης που ισχύουν για
τους άνδρες.
Εκτιµάται ότι η αναδιανεµητική επίδραση των υπαρχόντων συνταξιοδοτικών
συστηµάτων ανταποκρίνεται στον κοινό στόχο για την αλληλεγγύη των γενεών και
η κυβέρνηση έδειξε αποφασιστικότητα να τη θωρακίσει προσκαλώντας τους
κοινωνικούς εταίρους να υποβάλλουν υπεύθυνες προτάσεις µεταρρύθµισης του
κοινωνικοασφαλιστικού συστήµατος µέσα από εθνικό διάλογο (σε αντίθεση µε
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πρακτικές
του
παρελθόντος
που
ευνοούσαν
προνοµιακές
κατευθυνόµενες από µεµονωµένες επαγγελµατικές οµάδες πίεσης).

ρυθµίσεις

3.2. ΣΤΟΧΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
Τα κράτη µέλη θα πρέπει να ακολουθήσουν µια πολύπλευρη στρατηγική για την
εδραίωση των συνταξιοδοτικών συστηµάτων πάνω σε µια γερή οικονοµική βάση
συµπεριλαµβάνοντας κατάλληλο συνδυασµό πολιτικών µε σκοπό:
Στόχος 4:
Να επιτύχουν ένα υψηλό επίπεδο απασχόλησης χρησιµοποιώντας όπου χρειάζεται,
ευρείες µεταρρυθµίσεις στην αγορά εργασίας, όπως ορίζεται από την Ευρωπαϊκή
Στρατηγική για την απασχόληση µε τρόπο σύµφωνο µε την BEPG.
Στόχος 5:
Να εξασφαλίσουν ότι, µαζί µε τις οικονοµικές πολιτικές και τις πολιτικές για την
αγορά εργασίας, όλες οι σχετικές πτυχές της κοινωνικές προστασίας, και ιδιαίτερα
τα συνταξιοδοτικά συστήµατα, παρέχουν αποτελεσµατικά κίνητρα για τη
συµµετοχή των µεγαλύτερων σε ηλικία εργαζοµένων, ότι οι εργαζόµενοι δεν
ενθαρρύνονται νωρίς και δεν τιµωρούνται όταν παραµένουν στην εργασία τους,
ενώ έχουν ξεπεράσει τα συνήθη ηλικιακά όρια συνταξιοδότησης, καθώς επίσης και
ότι τα συνταξιοδοτικά συστήµατα διευκολύνουν την επιλογή της σταδιακής
συνταξιοδότησης.
Στόχος 6:
Να αναµορφώσουν τα συνταξιοδοτικά συστήµατα µε κατάλληλο τρόπο,
λαµβάνοντας υπ’ όψη το γενικό στόχο της βιωσιµότητας των δηµοσίων
οικονοµικών. Την ίδια στιγµή, η βιωσιµότητα των συνταξιοδοτικών συστηµάτων θα
πρέπει να συνοδεύεται από σωστά επιλεγµένες δηµοσιονοµικές πολιτικές, που να
περιλαµβάνουν, όπου είναι απαραίτητο µια µείωση του δηµοσίου χρέους. Οι
στρατηγικές που έχουν υιοθετηθεί µε σκοπό την ικανοποίηση αυτού του στόχου
µπορούν επίσης να συνοδεύονται από τη δηµιουργία συνταξιοδοτικών ταµείων
(pension reserve funds)
Στόχος 7:
Να εξασφαλίσουν ότι οι συνταξιοδοτικές παροχές και αναµορφώσεις διατηρούν µία
δίκαιη ισορροπία µεταξύ των εν ενεργεία και των συνταξιούχων χωρίς να
επιβαρύνουν πολύ τους πρώτους και εξασφαλίζοντας κατάλληλες συντάξεις για
τους τελευταίους.
Στόχος 8:
Να εξασφαλίσουν µέσα από το κατάλληλο ρυθµιστικό πλαίσιο και από σωστή
διαχείριση, ότι τα ιδιωτικά και δηµόσια κεφαλαιοποιητικά συνταξιοδοτικά
συστήµατα
µπορούν
να
παρέχουν
συντάξεις
µε
την
κατάλληλη
αποτελεσµατικότητα, οικονοµική άνεση, τη δυνατότητα µεταφοράς και ασφάλεια.

3.2.1. Η απασχόληση και τα µέτρα για την ενίσχυσή της
Η διατήρηση υψηλών ρυθµών ανάπτυξης σε συνδυασµό µε τα µέτρα για την
αποτελεσµατικότερη αντιµετώπιση των χρόνιων διαρθρωτικών προβληµάτων, θα
συµβάλουν ουσιαστικά στη δηµιουργία θέσεων εργασίας. Σε αυτό συνηγορεί το
γεγονός ότι διαχρονικά παρατηρείται µια σταθερή αύξηση του ποσοστού
απασχόλησης. Σύµφωνα µε τα διαθέσιµα στοιχεία (Eurostat) το ποσοστό
απασχόλησης διαµορφώθηκε σε 56,5% το 2000, µειώθηκε ελαφρά σε 56,3% το
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2001 και από τότε κινείται αυξητικά 57,5% το 2002, 58,7% το 2003 και 59,4% το
2004. Σηµειωτέον ότι η ανεργία παρουσίασε ουσιαστική µείωση αφού από 11,2%
το πρώτο τρίµηνο του 2004 έφθασε το 10,4% το πρώτο τρίµηνο του 2005.
Συνεπώς, η απασχόληση ως παράγοντας διασφάλισης της βιωσιµότητας του
συνταξιοδοτικού συστήµατος αντιµετωπίζεται µε θετική προοπτική (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ,
Μέρος ΙΙ, Πίνακες 10, 11).
Η αύξηση της
προκλήσεις µε
αποκλεισµού:
προηγούµενα

απασχόλησης στη χώρα µας έχει να αντιµετωπίσει τρεις κύριες
άµεση επίδραση στο φαινόµενο της φτώχειας και του κοινωνικού
α) τη διατήρηση της µακροχρόνιας ανεργίας, που κατά τα
χρόνια έλαβε την µορφή διαρθρωτικού χαρακτηριστικού και

παραµένει στο 5,6% (2004), β) το υψηλό ποσοστό ανεργίας των νέων, το οποίο
για την ηλικιακή κατηγορία 15-29 ήταν 20,4% το ∆΄ τρίµηνο 2004 ενώ το
αντίστοιχο τρίµηνο του 2003 ήταν 21,4%. Επίσης το υψηλό ποσοστό ανέργων που
δεν έχουν εργασθεί ποτέ και γ) το µεγάλο ποσοστό της ανεργίας των γυναικών
καθώς και το χαµηλό ποσοστό απασχόλησης των γυναικών (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, Μέρος
ΙΙ, Πίνακες 6-11).
Τα διαρθρωτικά προβλήµατα και τις αρνητικές τάσεις που παρατηρήθηκαν στον
τοµέα της ανεργίας έρχεται να αντιµετωπίσει µια ολοκληρωµένη πολιτική πρόταση
που αποτυπώθηκε στο ΕΣ∆Α 2004. Η βασική φιλοσοφία του ΕΣ∆Α είναι ότι το
κύριο πρόβληµα της ανεργίας στη χώρας µας, είναι πρόβληµα ζήτησης και κατά
δεύτερο λόγο πρόβληµα προσφοράς. Κατά συνέπεια οι βασικοί άξονες παρέµβασης

Πρώτον,

είναι πέντε:
η δηµιουργία νέων θέσεων απασχόλησης µέσω της
διατήρησης
των
υψηλών
ρυθµών
ανάπτυξης
και
της
ενίσχυσης
της
επιχειρηµατικότητας και της ανταγωνιστικότητας.
η εντατικοποίηση των
προσπαθειών τόνωσης της προσφοράς εργασίας, µε έµφαση στις ενεργές πολιτικές

∆εύτερον,

Τρίτον

απασχόλησης.
, η βελτίωση της απασχολησιµότητας του ανθρώπινου
δυναµικού µε έµφαση στις δράσεις κατάρτισης και ανάπτυξης των δεξιοτήτων των
εργαζοµένων και σύνδεση τους µε τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Από αυτή την
άποψη, η µεταρρύθµιση στην παιδεία αποτελεί κρίσιµο προαπαιτούµενο.

Τέταρτον,

οι οριζόντιες δράσεις για όλες τις οµάδες του πληθυσµού που παρουσιάζουν
ιδιαίτερα προβλήµατα ένταξης στην αγορά εργασίας.
, οι δράσεις που
στοχεύουν στην εναρµόνιση της οικογενειακής και της επαγγελµατικής ζωής.

Πέµπτον

Η κυβέρνηση υλοποιεί ήδη δράσεις που στοχεύουν:

•
•

Στην εξυγίανση των δηµόσιων οικονοµικών
σταθερού µακροοικονοµικού πλαισίου.
Στην

διατήρηση

υψηλών

ρυθµών

παραγωγικότητας,
την
ενίσχυση
καλλιέργεια της καινοτοµίας.

για την εξασφάλιση ενός

ανάπτυξης,

της

την

αύξηση

ανταγωνιστικότητας

και

της
την

•

Στην ενίσχυση του ποσοστού απασχόλησης.

•

Στην έµφαση στις ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης.

•

Στην βελτίωση της απασχολησιµότητας του ανθρώπινου δυναµικού µε
έµφαση
στις
δράσεις
κατάρτισης
και
ανάπτυξης
δεξιοτήτων
των
εργαζοµένων, την προώθηση της δια βίου µάθησης.

•

Στην καταπολέµηση της αδήλωτης εργασίας.

•

Στην προσπάθεια εµπέδωσης και αποδοχής της µερικής απασχόλησης.

•

Στην αύξηση των θέσεων επιδοτούµενης απασχόλησης και απόκτησης
εργασιακής εµπειρίας µε νέα προγράµµατα που ευνοούν κυρίως γυναίκες
και µακροχρόνια ανέργους.

•

Στην ποιοτική αναβάθµιση του ΟΑΕ∆.
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•

Στην
οργάνωση
δοµών
πιστοποίησης
και
εποπτείας
επαγγελµατικής εκπαίδευσης και επιµόρφωσης των ανέργων.

•

Στην αύξηση των θέσεων επιδοτούµενης απασχόλησης και απόκτησης
εργασιακής εµπειρίας µε νέα προγράµµατα που ευνοούν κυρίως νέους και
µακροχρόνια ανέργους.

•

µονάδων

Την ενίσχυση της απασχόλησης των γυναικών, τόσο µέσω προγραµµάτων
επιδότησης θέσεων εργασίας όσο και µε την προώθηση µέτρων για την
γυναικεία επιχειρηµατικότητα.

Εξάλλου, µε τον πολύ πρόσφατο Νόµο 3385/2005 «Ρυθµίσεις για την
προώθηση της απασχόλησης, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και άλλες
διατάξεις», η Κυβέρνηση προχώρησε µε τόλµη και αποφασιστικότητα σε θεσµικές

παρεµβάσεις µε τις οποίες επιδιώκεται η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και
συνακόλουθα η προώθηση της απασχόλησης και η µείωση της ανεργίας.
Συγκεκριµένα, υιοθετούνται ρυθµίσεις µε τις οποίες επαναφέρεται ο θεσµός
της υπερεργασίας και ορθολογικοποιείται η αµοιβή της όπως και η αµοιβή
υπερωριών έτσι ώστε να εξυπηρετηθεί η ανταγωνιστικότητα (ιδίως των
µικροµεσαίων επιχειρήσεων) και η διατήρηση θέσεων εργασίας που είχαν υποστεί
πλήγµα. Επιπλέον, συµβάλλουν σηµαντικά στην προσπάθεια της Κυβέρνησης για
το δραστικό περιορισµό της αδήλωτης εργασίας.
Επίσης, µε τον ίδιο νόµο ενισχύεται ο πρωτοπόρος για τα ευρωπαϊκά
δεδοµένα θεσµός της διευθέτησης του χρόνου εργασίας, ο οποίος αντιµετωπίζεται
πλέον κατά τρόπο ώστε να αρθούν οι αγκυλώσεις και δυσκαµψίες των
προηγούµενων ρυθµίσεων, οι οποίες οδήγησαν στην ουσιαστική αχρήστευση του
σηµαντικού αυτού θεσµού. Παράλληλα, ο θεσµός σταθµίζει τον εποχικό χαρακτήρα
πολλών επιχειρήσεων ρυθµίζοντας την ορθολογικότερη οργάνωση του χρόνου
απασχόλησης και την προσαρµογή του στις µεταβαλλόµενες ανάγκες της
παραγωγικής διαδικασίας.
Συγκεκριµένα, εισάγονται δύο συστήµατα διευθέτησης του χρόνου εργασίας, βάσει
των οποίων δίνεται, υπό συγκεκριµένες προϋποθέσεις, η δυνατότητα αύξησης του
συµβατικού και νόµιµου χρόνου απασχόλησης, για ορισµένη χρονική περίοδο,
κατά την οποία συντρέχουν ειδικοί λόγοι, µε υποχρέωση αντίστοιχης µείωσης του
συµβατικού χρόνου απασχόλησης σε κάποιες άλλες περιόδους. Με τον τρόπο αυτό
εξασφαλίζονται τα δικαιώµατα των εργαζοµένων, όσον αφορά στο ωράριο και τους
όρους εργασίας τους, αλλά ταυτόχρονα δίνεται το θεσµικό εργαλείο για καθιέρωση
ευέλικτων
µορφών
απασχόλησης,
απαραίτητο
για
την
ενίσχυση
της
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και την εξασφάλιση των υφιστάµενων
θέσεων εργασίας, µε άµεσο στόχο τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας και τη
µείωση της ανεργίας.
Τα τελευταία χρόνια έχει περιοριστεί στη χώρα µας σηµαντικά η πρόωρη
συνταξιοδότηση, αφενός µε την πρόβλεψη αυστηρότερων προϋποθέσεων, που
συνδυάζουν ορισµένο όριο ηλικίας και συµπλήρωση συγκεκριµένου χρόνου
ασφάλισης, αφετέρου µε τη θέσπιση αντικινήτρων, µε το να καταστεί το ύψος των
µειωµένων πρόωρων συντάξεων αποτρεπτικό. Επιπλέον, ως κίνητρα για την
προτίµηση παραµονής στην ενεργό υπηρεσία ενεργούν προσαυξήσεις του ποσού
4
της σύνταξης λόγω εργασίας άνω των 35 ετών ή άλλου χρόνου ασφάλισης .

3.2.2 Αποκατάσταση δηµοσιονοµικής ισορροπίας

4

Για µια πιο αναλυτική θεώρηση βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, Μέρος VII.

20

Η αποκατάσταση της δηµοσιονοµικής ισορροπίας αποτελεί µια από τις βασικές
προτεραιότητες της κυβέρνησης για τα επόµενα χρόνια, καθώς η µακροοικονοµική
σταθερότητα και η εµπέδωση κλίµατος εµπιστοσύνης αποτελούν αναγκαίες
συνθήκες για διατηρήσιµη και αυτοτροφοδοτούµενη ανάπτυξη. Ταυτόχρονα, είναι
πολύ σηµαντικό να δηµιουργηθούν σταδιακά οι προϋποθέσεις για αποτελεσµατική
αντιµετώπιση των δηµοσιονοµικών προκλήσεων που δηµιουργεί µακροπρόθεσµα η
γήρανση του πληθυσµού. Το δηµοσιονοµικό βάρος των προκλήσεων αυτών θα
αρχίσει να εµφανίζεται στη χώρα µας µετά το 2015, οπότε υπάρχει χρόνος
προετοιµασίας των αναγκαίων παρεµβάσεων στο σύστηµα, µε κοινωνική
συναίνεση. Στο πλαίσιο αυτό ξεκινά ο κοινωνικός διάλογος για το ασφαλιστικό,
ώστε οι κοινωνικοί εταίροι να ενηµερωθούν για την παρούσα κατάσταση και τις
προοπτικές εξέλιξής της, προκειµένου να παρουσιάσουν τις προτάσεις τους.
Στην περίπτωση προκλήσεων, όπως η γήρανση του πληθυσµού, τόσο η
ολοκληρωµένη ενηµέρωση, όσο και η κοινωνική συναίνεση για τις αναγκαίες
(οργανωτικές και λειτουργικές) παρεµβάσεις είναι πολύ σηµαντικές παράµετροι,
ώστε να µη διαταράσσεται η εµπιστοσύνη στο σύστηµα. Η βεβαιότητα πληρωµής
επαρκών συντάξεων στο µέλλον είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη συµµετοχή
στην επίσηµη αγορά εργασίας και την καταπολέµηση της αδήλωτης εργασίας και
της εισφοροδιαφυγής. Παράλληλα µε τη διεξαγωγή του διαλόγου, η κυβέρνηση
και τα λοιπά πολιτικά κόµµατα θα αναλάβουν την ευθύνη προτάσεων για τις
κρίσιµες θεσµικές παρεµβάσεις, ώστε να διασφαλισθεί η µακροχρόνια βιωσιµότητα
του συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης.
Η παρούσα κατάσταση είναι δυσχερής, αλλά ήδη από πέρυσι αντιµετωπίζεται
µε αποφασιστικότητα και σχέδιο: Το έλλειµµα της γενικής κυβέρνησης το 2004
ήταν άνω του 6%, υπερβαίνοντας έτσι το όριο αναφοράς του Συµφώνου
Σταθερότητας και Ανάπτυξης, ενώ το χρέος της γενικής κυβέρνησης αντιστοιχεί
στο 110,5% του ΑΕΠ. Η κυβέρνηση, ανταποκρινόµενη και στις συστάσεις που
διατυπώθηκαν σύµφωνα µε το άρθρο 104.9 της Συνθήκης ΕΕ, έχει δεσµευθεί να
επιτύχει µείωση του ελλείµµατος κάτω από το 3% του ΑΕΠ µέχρι το τέλος του
2006. Στόχος παραµένει η µείωση αυτή να επιτευχθεί σε ένα περιβάλλον
ανάπτυξης µε ρυθµούς της τάξης του 3-4%. Για το χρέος της γενικής κυβέρνησης
προβλέπεται µείωση από το 110,5% το 2004 στο 99,9% το 2007. η σταδιακή
µείωση του λόγου χρέους- ΑΕΠ θα αποτελέσει τα συνδυασµένο αποτέλεσµα των
αυξανόµενων
πρωτογενών
πλεονασµάτων,
των
µειωµένων
προσαρµογών
ελλείµµατος-χρέους, των εσόδων από αποκρατικοποιήσεις και της υψηλής
ονοµαστικής αύξησης του ΑΕΠ. Η µείωση του χρέους θα συνεχιστεί και θα
επιταχυνθεί µετά το 2007, µε τελικό στόχο την τιµή αναφοράς της Συνθήκης. Η
πορεία της δηµοσιονοµικής προσαρµογής περιγράφεται στην Αναθεώρηση του
Προγράµµατος Σταθερότητας και Ανάπτυξης που υποβλήθηκε το Μάρτιο του
5
2005 , ενώ θα εξειδικευθεί περαιτέρω στο Προσχέδιο του Προϋπολογισµού του
2006 (τον Οκτώβριο 2005) και στην επόµενη αναθεώρηση του Προγράµµατος
Σταθερότητας και Ανάπτυξης (το ∆εκέµβριο 2006).
Στις κυβερνητικές παρεµβάσεις µε στόχο την αποτελεσµατικότερη κατανοµή
των πόρων και τη βελτίωση της ποιότητας των δηµόσιων οικονοµικών ενδεικτικά
ανήκουν:

Ο σχεδιασµός νέου συστήµατος ελέγχου των δηµοσίων
δ α π α ν ώ ν , ο οποίος θα περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, την καθιέρωση ενός
ανεξάρτητου

σώµατος

δηµοσιονοµικών

επιθεωρητών

και

την

ίδρυση

Σύµφωνα µε το Αναθεωρηµένο Πρόγραµµα Σταθερότητας και Ανάπτυξης (2005) η δηµοσιονοµική
προσαρµογή βασίζεται τόσο στη συγκράτηση των δαπανών χωρίς να θίγονται οι βασικές υπηρεσίες του
κράτους, µε περιστολή της σπατάλης, όσο και στην αύξηση των εσόδων µε διεύρυνση της φορολογικής
βάσης. Μέσα στα επόµενα τρία έτη οι συνολικές κρατικές δαπάνες επιδιώκεται να µειωθούν από το
50,4% του ΑΕΠ στο 48,9%. Το µεγαλύτερο µέρος αυτής της µείωσης προβλέπεται να επιτευχθεί µε
περιορισµό της σπατάλης, όπως προβλέπεται στον προϋπολογισµό του 2005. Για τις λειτουργικές
δαπάνες, που αυξήθηκαν µε ρυθµό 26,5% το 2004, προβλέπεται µείωση σε ονοµαστικούς όρους της
τάξης του 6,5%. Σε ό,τι αφορά στα έσοδα, τα τρέχοντα έσοδα της γενικής κυβέρνησης αυξάνονται
σταδιακά από το 41,8% του ΑΕΠ το 2004 στο 43,8% του ΑΕΠ το 2007.
5
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υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου, στα υπουργεία, τους ΟΤΑ και στα
που έχουν προϋπολογισµό µεγαλύτερο των € 3 εκατ.

ΝΠ∆∆

Η κατάρτιση ενός νέου πλαισίου λειτουργίας των ∆ΕΚΟ,
µε στόχο την αποτελεσµατικότερη λειτουργία τους.

Η αξιοποίηση των αποστολών τεχνικής βοήθειας
∆ιεθνές

Νοµισµατικό

Ταµείο,

µε

αντικειµενικό

στόχο

τη

από το
βελτίωση του

συστήµατος δηµοσίων δαπανών και τη βελτίωση της φορολογικής διοίκησης.

H

θέσπιση

αντικαθιστά

το

Υπηρεσίας

Σώµα

∆ίωξης

Ειδικών

Οικονοµικού

Ελέγχων

Εγκλήµατος

(Υ.Π.Ε.Ε.) που
(Σ.∆.Ο.Ε.). Η

δηµιουργία της νέας Υπηρεσίας ικανοποιεί την ανάγκη ύπαρξης µιας
αποτελεσµατικής,
ευέλικτης
και
σύγχρονης
µονάδας
πρόληψης
και
καταστολής του οικονοµικού εγκλήµατος και της µεγάλης έκτασης
φοροδιαφυγής και λαθρεµπορίας. Οι βασικές αρχές λειτουργίας του νέου
ελεγκτικού µηχανισµού είναι η διαφάνεια, η αξιοπιστία, ο επαγγελµατισµός
των στελεχών, ο σεβασµός στα δικαιώµατα του πολίτη, η ισονοµία και η
αντικειµενικότητα.
µε ενεργό
συµµετοχή της ιδιωτικής πρωτοβουλίας.

Η αξιοποίηση της ακίνητης δηµόσιας περιουσίας

Το νοµοσχέδιο για τις Συµπράξεις ∆ηµοσίου - Ιδιωτικού
Τ ο µ έ α (Σ.∆.Ι.Τ.), ως προς το οποίο έχει ολοκληρωθεί η δηµόσια
διαβούλευση και έχει ήδη κατατεθεί στη Βουλή και προωθείται άµεσα προς

ψήφιση, αποβλέπει στο σαφή προσδιορισµό των κανόνων λειτουργίας του
θεσµού και στην ενσωµάτωση της σχετικής κοινοτικής νοµοθεσίας σύµφωνα
µε τις ιδιαιτερότητες της χώρας µας. Το νοµοσχέδιο θέτει τις κατάλληλες
βάσεις για την υλοποίηση µικρής κλίµακας επενδυτικών σχεδίων, µε
διαφάνεια και χωρίς επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισµού.

3.2.3 Θεσµικές και Οργανωτικές παρεµβάσεις
Στις κυβερνητικές παρεµβάσεις µε στόχο την αναγκαία αναδιοργάνωση και τη
βελτίωση της λειτουργικότητας του ασφαλιστικού συστήµατος ενδεικτικά ανήκουν:

Η
οργανωτική
αναδιάρθρωση
του
συστήµατος
κοινωνικής
ασφάλισης,
µέσω
καταργήσεων,
οµαδοποιήσεων,
συγχωνεύσεων
και
οι
εντάξεων
ασφαλιστικών φορέων σε γενικούς ή σε οµοειδείς
ο ρ γ α ν ι σ µ ο ύ ς κρίνεται αναγκαία και για την εξυγίανση των ειδικών

ασφαλιστικών φορέων, των οποίων η βιωσιµότητα είναι αµφίβολη και οι
οικονοµικές τους αποδόσεις περιορισµένες (πρβλ. τα άρθρα 57 επ. ν.
3371/05). Οι παρεµβάσεις αυτές στο ασφαλιστικό και κατ’ επέκταση στο
συνταξιοδοτικό σύστηµα αποβλέπουν, µεταξύ των άλλων, και στην ενίσχυση
της βιωσιµότητάς του, καθώς ευνοούν τη διαφάνεια των ασφαλιστικών
εσόδων και τη συµπίεση των ασφαλιστικών δαπανών.

Η ανάπτυξη του συστήµατος επαγγελµατικής ασφάλισης.

Μέσω των φορέων επαγγελµατικής ασφάλισης προωθείται η συµπλήρωση της
παρεχόµενης από το κράτος ασφαλιστικής προστασίας, η εκµετάλλευση των
δυνατοτήτων που προσφέρει η ελεύθερη και ενιαία ευρωπαϊκή αγορά µε τη
δυνατότητα επενδύσεων στο εξωτερικό, η βελτίωση της αναπλήρωσης του
εισοδήµατος
από
τον
πρώτο
πυλώνα
και
η
δυνατότητα
ίδρυσης
συνοµοσπονδιών επαγγελµατιών σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο.

Η εγγύηση της κρατικής χρηµατοδότησης για το ΙΚΑΕ Τ Α Μ , µε το Ν. 3029/02, καθώς και η διευκόλυνση της είσπραξης
οφειλόµενων εισφορών µέσω διαδικασιών ρύθµισης και διακανονισµού
χρεών, π.χ. µε το Ν. 3302/04 (άρθρ. 9), σε συνδυασµό µε το Ν. 3232/04
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(άρθρ. 11) για το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, µε το Ν. 3250/04 (άρθρ. 9) για τον ΟΓΑ και
λοιπούς οργανισµούς.

Η αξιοποίηση της περιουσίας των ασφαλιστικών φορέων,

που συνιστά παράγοντα βιωσιµότητας του ασφαλιστικού συστήµατος
γενικότερα, καθώς και ρύθµιση επενδυτικής συµπεριφοράς για την περιουσία
των συνταξιοδοτικών κεφαλαίων, υπό τον έλεγχο νεοσύστατης ανεξάρτητης
διοικητικής αρχής.
Η ενίσχυση της λειτουργίας της Εθνικής Αναλογιστικής
Α ρ χ ή ς , ως ανεξάρτητης διοικητικής αρχής, αποβλέπει, µεταξύ άλλων, και
στον αξιόπιστο έλεγχο όλων των κρίσιµων µεγεθών που εξασφαλίζουν τη
βιωσιµότητα και την κοινωνική ανταποδοτικότητα του ασφαλιστικού
συστήµατος, έτσι ώστε αυτό να σχεδιάζεται µε µεσοχρόνιο και µακροχρόνιο
ορίζοντα.
Εποµένως, η κρατική εποπτεία δεν περιορίζεται µόνο στον έλεγχο της νοµιµότητας
των ασφαλιστικών οργανισµών, αλλά επεκτείνεται στην π α ρ α κ ο λ ο ύ θ η σ η κ α ι
τον
έλεγχο
των
οικονοµικών
και
άλλων
στοιχείων
των
πάσης
φύσεως
ασφαλιστικών
φ ο ρ έ ω ν και του συνταξιοδοτικού
συστήµατος γενικότερα.
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3.3. ΣΤΟΧΟΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
Στόχος 9:
∆ιασφάλιση

της

συµβατότητας

των

συνταξιοδοτικών

συστηµάτων

µε

τις

απαιτήσεις ελαστικότητας και ασφάλειας στην αγορά εργασίας. Ήτοι, δίχως
προκατάληψη προς τη συνάφεια των φορολογικών συστηµάτων των κρατώνµελών, την κινητικότητα στην αγορά εργασίας εντός και εκτός των συνόρων
των κρατών-µελών και τις µη τυποποιηµένες µορφές απασχόλησης, να µην
καταστρατηγούνται τα συνταξιοδοτικά δικαιώµατα των πολιτών και να µην
αποθαρρύνεται η αυτοαπασχόληση από τα συνταξιοδοτικά συστήµατα.
Στόχος 10:
Αναθεώρηση των συνταξιοδοτικών παροχών µε σκοπό να διασφαλισθεί η αρχή
της ίσης µεταχείρισης µεταξύ ανδρών και γυναικών, λαµβάνοντας υπ’ όψη τις
υποχρεώσεις σύµφωνα µε το κοινοτικό δίκαιο.
Στόχος 11:
∆ηµιουργία πιο διαφανών και προσαρµόσιµων στις µεταβαλλόµενες συνθήκες
συνταξιοδοτικών συστηµάτων, προκειµένου οι πολίτες να µπορούν να
συνεχίσουν να έχουν εµπιστοσύνη σε αυτά. Ανάπτυξη έγκυρης και κατανοητής
πληροφόρησης για τις µακροπρόθεσµες προοπτικές των συνταξιοδοτικών
συστηµάτων, ιδιαίτερα όσον αφορά στην πιθανή εξέλιξη του επιπέδου των
παροχών και τα ποσοστά των εισφορών. Προώθηση της ευρύτερης δυνατής
συναίνεσης όσον αφορά στις πολιτικές για συντάξεις και στις µεταρρυθµίσεις.
Βελτίωση
της
µεθοδολογικής
βάσης
για
την
συνταξιοδοτικών µεταρρυθµίσεων και πολιτικών

.

επαρκή

επίβλεψη

των

3.3.1. Κινητικότητα των εργαζοµένων
Τα τελευταία χρόνια, υπό την πίεση της παγκοσµιοποίησης, του έντονου
οικονοµικού ανταγωνισµού και των εξελίξεων της τεχνολογίας, παρατηρούνται
αλλαγές στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας και εµφάνιση νέων ή άτυπων µορφών
απασχόλησης. Η εµφάνιση νέων µορφών απασχόλησης τείνει να καταστήσει τα
ισχύοντα
συστήµατα
κοινωνικής
ασφάλισης
αναποτελεσµατικά
και
την
προβλεπόµενη κοινωνική προστασία ανεπαρκή.
Το

ελληνικό

ασφαλιστικό

σύστηµα

µε

ένα

πλέγµα

διατάξεων

καλύπτει

πλήρως τις νέες µορφές απασχόλησης µε όποια µορφή και αν παρουσιάζονται.
Ειδικότερα, ασφαλίζονται οι άτυπες µορφές απασχόλησης σε φορείς ανεξάρτητων
ή αυτοτελώς απασχολουµένων στον Ο.Α.Ε.Ε., οσάκις τα χαρακτηριστικά της
εργασίας που παρέχεται δεν έχουν καθαρή µορφή εξαρτηµένης εργασίας. Όταν
έχουν τα στοιχεία της εξαρτηµένης εργασίας ασφαλίζονται στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. µε
ειδικές διατάξεις που προβλέπονται για την µειωµένη ή µερική απασχόληση και
ειδικές ρυθµίσεις για τον τρόπο υπολογισµού της σύνταξης. Επίσης, µε ειδική
διάταξη, από 01-01-2005, ευνοούνται οι απασχολούµενοι στις νέες µορφές
απασχόλησης. Αυτό συµβαίνει διότι ο απασχολούµενος µε τα νέα µεταβλητά
καθεστώτα απασχόλησης µπορεί, σε σχέση µε το παλιό καθεστώς, να βελτιώσει τη
σύνταξή του επιλέγοντας τις πέντε καλύτερα αµειβόµενες χρονιές της τελευταίας
δεκαετίας του εργασιακού του βίου.
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Σηµαντική παράµετρος για την προαγωγή της κινητικότητας στην εργασία
αναδεικνύεται και η εξοµοίωση των ηµερών εργασίας που διανύθηκαν σε µερική
απασχόληση µε εκείνες που
διανύθηκαν
σε πλήρη για τη θεµελίωση
συνταξιοδοτικού δικαιώµατος. Οι µισθωτοί που συνδέονται µε τον εργοδότη τους
µε σύµβαση µειωµένου ωραρίου, κατά το Ν. 1892/90 ασφαλίζονται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
όπως και οι εργαζόµενοι µε πλήρες ωράριο, ανεξάρτητα από τη διάρκεια της
ηµερήσιας εργασίας. Αρκεί το συµβατικό ωράριό τους να είναι τουλάχιστο το µισό
του νοµίµου, αναγνωρίζοντας στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ όλες τις ηµέρες
εργασίας που πραγµατοποιούν σε κάθε µισθολογική περίοδο, ενώ από την έναρξη
η
ισχύος του νόµου έχει καθιερωθεί γι’ αυτούς ειδική (1 ) ασφαλιστική κλάση
(σηµειωτέον ότι µε τον ίδιο τρόπο αντιµετωπίζεται και η εκ περιτροπής εργασία).
Επιπλέον, µε το θεσµό της διαδοχικής ασφάλισης το σύστηµα κοινωνικής
ασφάλισης εξυπηρετεί τις απαιτήσεις κινητικότητας των εργαζοµένων από κλάδο
σε κλάδο και από πλήρη σε µερική απασχόληση και αµφίδροµα, αποφεύγοντας τη
δηµιουργία
αντικινήτρων
στο
πλαίσιο
της
χορήγησης
σύνταξης.
Αυτό
επιτυγχάνεται άµεσα µε το θεσµό της διαδοχικής ασφάλισης, την όµοια
αντιµετώπιση από πλευράς θεµελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώµατος των
περιόδων µειωµένης ή άτυπης απασχόλησης, καθώς και έµµεσα µε τα µέτρα για
την ενίσχυση των ασφαλισµένων που έχουν λίγα έτη υπηρεσίας ή/και δεν
προσεγγίζουν το κατώτατο όριο σύνταξης.
Με σκεπτικό να µη «χαθεί» ούτε µια ηµέρα ασφάλισης, ο θεσµός της
διαδοχικής ασφάλισης εφαρµόζεται τόσο στην κύρια, όσο και στην επικουρική
σύνταξη, στα ταµεία, κλάδους ή λογαριασµούς που χορηγούν εφάπαξ παροχές,
καθώς και στα ταµεία επαγγελµατικής ασφάλισης. ∆υνατότητα επιµερισµού της
δαπάνης για σύνταξη µεταξύ των διαφορετικών φορέων δεν υφίσταται µόνο στην
περίπτωση επέλευσης κινδύνου ασθένειας, οπότε ο ασφαλισµένος υπάγεται στο
φορέα επέλευσης του κινδύνου, ή, όταν δεν συµπληρώνει τις προϋποθέσεις, στον
προηγούµενο ασφαλιστικό οργανισµό.
Επιπλέον, µε το Ν. 3050/02 ορίστηκαν οι χρονικές προϋποθέσεις βάσει των
οποίων θεµελιώνεται το συνταξιοδοτικό δικαίωµα από διαδοχική ασφάλιση και
καθορίστηκε ο τρόπος απόδοσης από τον ΟΓΑ προς τους απονέµοντες
οργανισµούς των ποσών που οφείλει από τη χορήγηση του ποσού της βασικής (µη
ανταποδοτικής) παροχής του.
∆ιατάξεις διατήρησης των δικαιωµάτων από την ασφάλιση περιελήφθησαν και
στο ρυθµιστικό πλαίσιο των επαγγελµατικών ταµείων. Με Υπουργική Απόφαση
(Φ.επαγγ.Ασφ./43/13-11-03, ΦΕΚ 1703 Β') προβλέπεται ότι ο ασφαλισµένος σε
ΤΕΑ µπορεί να ασκήσει το δικαίωµα της διαγραφής υπό προϋποθέσεις ή αυτόµατα
σε περίπτωση αλλαγής της επαγγελµατικής του απασχόλησης, είτε διατηρώντας τα
δικαιώµατά του στο ταµείο µέχρι τη συµπλήρωση των προϋποθέσεων για τη λήψη
της παροχής από το ταµείο αυτό, είτε µεταφέροντάς τα σε άλλο ΤΕΑ της ηµεδαπής
ή άλλου κράτους µέλους της ΕΕ.
προς

Συµπερασµατικά, το θεσµικό πλαίσιο φαίνεται αρκετά ικανοποιητικό, τόσο ως
την προστασία που παρέχει στους µερικά απασχολουµένους, όσο και

αναφορικά µε την αρχή της ίσης µεταχείρισης µεταξύ µερικώς και πλήρως
απασχολούµενων, καλύπτοντας το περιεχόµενο της σχετικής ευρωπαϊκής Οδηγίας
(97/81 ΕΚ). Οι µερικώς απασχολούµενοι απολαµβάνουν αναλογία εργασιακών
δικαιωµάτων µε εκείνα των πλήρως απασχολουµένων (λ.χ. δικαίωµα σε άδεια,
επαγγελµατική κατάρτιση, κοινωνικές υπηρεσίες), ενώ η ασφαλιστική κάλυψη για
4ωρη εργασία ηµερησίως κατοχυρώνει δικαίωµα πλήρους ηµερήσιας ασφάλισης.
Επιπλέον, η καθιέρωση προσαύξησης κατά 7,5% στο ωροµίσθιο των µερικά
απασχολούµενων αποθαρρύνει τους εργοδότες από το να προσλαµβάνουν
υπαλλήλους για λιγότερο από 4 ώρες ηµερήσια εργασία, µε αποτέλεσµα οι µερικά
απασχολούµενοι να δικαιούνται πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
Ακόµα όµως και στην περίπτωση που λόγω απαιτήσεων ελαστικότητας και
ασφάλειας στην αγορά εργασίας οι προαναφερόµενοι θεσµοί της διαδοχικής
ασφάλισης και της πλασµατικής εξοµοίωσης (µειωµένης µε πλήρη εργασία) δεν
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επαρκούν, προβλέπονται διευκολύνσεις εξαγοράς του ελλείποντος χρόνου
ασφάλισης για τη λήψη της κατώτατης -έστω- σύνταξης. Χαρακτηριστικές είναι οι
εξής περιπτώσεις:

Η
εξαγορά
χρόνου
ασφάλισης
για
συνταξιοδοτικού
δ ι κ α ι ώ µ α τ ο ς . Ασφαλισµένοι

θεµελίωση

που
έχουν
συµπληρώσει σε ένα ή περισσότερους ασφαλιστικούς οργανισµούς µισθωτών
αθροιστικά 4.350 ηµέρες εργασίας, είναι άνω των 65 ετών (για άνδρες) και
των 60 ετών (για γυναίκες) και δεν παίρνουν ή δεν δικαιούνται σύνταξη,
µπορούν να ζητήσουν την αναγνώριση µε εξαγορά του χρόνου ασφάλισης
που υπολείπεται για τη θεµελίωση δικαιώµατος σύνταξης λόγω γήρατος και
µέχρι 1.500 ηµέρες. Η διάταξη αυτή είναι µεταβατική για τρία χρόνια.

Α σ φ ά λ ι σ η µ α κ ρ ο χ ρ ό ν ι α α ν έ ρ γ ω ν . Με
δικαίωµα

ασφάλισης

στον

κλάδο

σύνταξης

το Ν. 2874/00 δόθηκε
γήρατος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σε

µακροχρόνια ανέργους ηλικίας τουλάχιστον 60 ή 55 ετών (για άνδρες και
γυναίκες αντίστοιχα) και µε αριθµό ηµερών ασφάλισης 3.000 – 4.499.

Πλασµατικός

χρόνος

ασφάλισης

σε

µητέρες.

∆όθηκε
δυνατότητα στις µητέρες ασφαλισµένες στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ να αναγνωρίζουν,
προκειµένου να συνταξιοδοτηθούν, πλασµατικό χρόνο ασφάλισης για κάθε
παιδί που αποκτούν από 01.01.03 και µετά, 1 έτους για το πρώτο παιδί, 1,5
έτους για το δεύτερο και 2 ετών για το τρίτο.

3.3.2. Ίση µεταχείριση των δύο φύλων
Η ίση µεταχείριση ανδρών και γυναικών καθώς επίσης και η εξασφάλιση ενός
ικανοποιητικού
επιπέδου
εισοδήµατος
για
τις
γυναίκες
στην
ηλικία
συνταξιοδότησής τους, ανάλογου µε αυτό των ανδρών, αποτελεί προτεραιότητα
της ελληνικής Κυβέρνησης και του συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης.
Στο ελληνικό ασφαλιστικό σύστηµα δεν υπάρχουν ουσιώδεις διαφοροποιήσεις
µεταξύ των δύο φύλων.
Μετά από πολύχρονη διαδροµή, υπό το κράτος της ισχύος των Οδηγιών της
Κοινότητας (79/7/ΕΟΚ, 86/378/ΕΚ, 96/97/ΕΚ και 2004/113/ΕΚ), του άρθρου 4
παρ.1 σε συνδυασµό µε το άρθρο 116 του Συντάγµατος και υπό την επίδραση της
νοµολογίας, µε σταδιακές παρεµβάσεις και επί µέρους ρυθµίσεις, έχουν καταργηθεί
6
οι περισσότερες των ανισοτήτων .

6

(α) καθιέρωση αυτοτελούς δικαιώµατος σύνταξης της αγρότισσας, (άρθρο 3, παρ.1, Ν.
1287/82).
(β) αναγνώριση του χρόνου επιδότησης λόγω µητρότητας (άρθρο 12, παρ.1, Ν. 1469/84 ).
(γ) επέκταση ρυθµίσεων στον άνδρα για την απόκτηση του δικαιώµατος ιατρικής περίθαλψης,
ως µέλος οικογένειας της εργαζόµενης συζύγου του (άρθρο µόνο π.δ. 1362/81), η
συνταξιοδότηση από το Ταµείο Αρωγής ∆ηµοσίων Υπαλλήλων των ανδρών λόγω θανάτου της
συζύγου τους (άρθρο 8, παρ.8, Ν. 2335/95).
(δ) χορήγηση στις γυναίκες συνταξιούχους της ∆.Ε.Η. του οικογενειακού επιδόµατος για το
σύζυγο σε ποσοστό 10% , χωρίς πρόσθετες προϋποθέσεις (π.δ. 96/1989).
(ε) χορήγηση σύνταξης αναπηρίας στα παιδιά των οποίων ο πατέρας ή η µητέρα, χωρίς
διάκριση φύλου, είναι ασφαλισµένοι ή συνταξιούχοι του Ο.Γ.Α. (άρθρο 5, παρ.1 περ.γ, Ν.
1287/82).
(στ) για όλους τους ασφαλισµένους από 1-1-93 είτε άνδρες, είτε γυναίκες ορίζεται ως όριο
ηλικίας για τη συνταξιοδότηση λόγω γήρατος το 65ο έτος (άρθρο 24, Ν. 2084/92).
(ζ) κατάργηση της προσαύξησης της βασικής σύνταξης γήρατος και αναπηρίας για το σύζυγο
ή τη σύζυγο (άρθρο 30, παρ.1, Ν. 2084/92). Η διάταξη αυτή που ισχύει για τους
νεοασφαλισµένους, αποκαθιστά την αρχή εξισώνοντας τα δύο φύλα προς τα κάτω.
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Αναµφισβήτητα, στο δικαιϊκό µας σύστηµα υπάρχει νοµική ισοτιµία ανδρών και
γυναικών αλλά είναι γεγονός ότι οι γυναίκες κυρίως, πλήττονται έµµεσα ως προς
το ύψος των εισοδηµάτων λόγω της µειωµένης απασχόλησης ή της διακοπής του
επαγγελµατικού τους βίου για λόγους οικογενειακούς ή ανεργίας (που θίγει
περισσότερο
τις
γυναίκες)
και
όχι
εξαιτίας
των
διαφοροποιήσεων
του
συνταξιοδοτικού συστήµατος.
Στο ελληνικό συνταξιοδοτικό σύστηµα δεν υπάρχουν διαφοροποιήσεις µεταξύ
ανδρών και γυναικών ως προς α) την υπαγωγή στην ασφάλιση, β) τις εισφορές, γ)
τον τρόπο υπολογισµού του ποσού της σύνταξης και το ύψος του ποσού, δ) τις
προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος και θανάτου.
Με την ρύθµιση του άρθρου 62 του Ν. 2676/99
(Φ.Ε.Κ. 1 Α΄/5.1.2000)
προσαρµόστηκαν στην αρχή της ισότητας και οι προϋποθέσεις µε τις οποίες
χορηγούνται οι συντάξεις λόγω θανάτου στον άνδρα ή στη γυναίκα. Έτσι, οι
συντάξεις αιτία θανάτου (παράγωγα δικαιώµατα – derived rights, droits derivés)
καταβάλλονται πλέον χωρίς διάκριση.
Με τον πρόσφατο Ν.3385/05 (ΦΕΚ 210/τ.Α/19.08.2005) καταργείται το
ηλικιακό όριο των 40 ετών, που προβλεπόταν µε τον προηγούµενο νόµο, σε
χήρους και χήρες, στους οποίους διεκόπτετο η συνταξιοδότηση τρία χρόνια µετά
τη χηρεία τους και επαναχορηγείτο στα 65 τους χρόνια. Το µέτρο αυτό έθιγε κατ’
εξοχήν νέες γυναίκες, χήρες µε µικρά παιδιά γιατί κυρίως οι γυναίκες, ακόµη και
σήµερα δεν εργάζονται, ενώ πλήττονται σε πολύ µεγαλύτερο βαθµό από την
ανεργία απ’ ότι οι άντρες.
Η συνταξιοδότηση µε τη ρύθµιση αυτή θα συνεχίζεται κανονικά, χωρίς
διακοπή, έτσι ώστε σε µία εποχή όπου η ανεργία πλήττει κυρίως τις γυναίκες, να
ενισχύεται η κοινωνική συνοχή και οι χήρες ή χήροι κάτω της ηλικίας αυτής να µη
στερούνται βασικής συνταξιοδοτικής προστασίας.
της

Επιπλέον, για τους συνταξιούχους του δηµόσιου τοµέα, επιµερίζεται το ποσό
σύνταξης του επιζώντα συζύγου που αναστέλλεται ή περικόπτεται, στα

προστατευόµενα παιδιά, καθόσον δεν είχαν µέχρι σήµερα το δικαίωµα αυτό. Με τις
διατάξεις του εν λόγω νόµου λήφθηκε µέριµνα, ούτως ώστε να µην µειώνεται το
οικογενειακό εισόδηµα, σε περίπτωση ύπαρξης προστατευόµενων παιδιών.
Συγκεκριµένα ορίστηκε ότι, όταν η σύνταξη του επιζώντα διακόπτεται µετά την
πρώτη τριετία (γιατί δεν έχει συµπληρώσει το 40ο έτος της ηλικίας του κατά την
ηµεροµηνία του θανάτου) ή καταβάλλεται µειωµένη, γιατί εργάζεται ή
συνταξιοδοτείται, το αντίστοιχο ποσό επιµερίζεται στα προστατευόµενα παιδιά κατά
ίσα µέρη.
Ήδη για τους ασφαλισµένους από 1-1-1993 µε το νόµο 2084/92 προβλέπονται
ενιαία όρια ηλικίας συνταξιοδότησης για τους άνδρες και τις γυναίκες, δηλαδή το
ο
νόµιµο όριο συνταξιοδότησής τους είναι το 65 .
Από τις ελάχιστες διαφοροποιήσεις που έχουν αποµείνει, και αυτές µόνον για
ου
τους ασφαλισµένους πριν την 1-1 -1993 είναι τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης
και οι ειδικές ρυθµίσεις για τις µητέρες. Κατά κανόνα για τις γυναίκες απαιτείται
όριο ηλικίας κατά 5 χρόνια λιγότερα από ότι για τον άνδρα (65 χρόνια για τους
άνδρες, 60 για τις γυναίκες), ενώ υπάρχουν ακόµη µικρές διαφοροποιήσεις ως
προς τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης µητέρων µε ανήλικα ή ανάπηρα παιδιά οι

(η) ασφάλιση προσώπων που απασχολούνται σε συγγενή (Ν. 1759/88 και σχετικός
Κανονισµός). Επειδή συχνά οι γυναίκες απασχολούνται ως συµβοηθούντα και µη αµειβόµενα
µέλη της οικογενείας (στην επιχείρηση του συζύγου τους), η δυνατότητα ασφάλισης
αποκαθιστά την αρχή της ίσης µεταχείρισης-οι ανωτέρω προβλέψεις εναρµονίζουν την
ελληνική νοµοθεσία µε το άρθρο 6 της Οδηγίας της 11ης ∆εκεµβρίου 1986.
(θ) υιοθέτηση µέτρων για την προσαρµογή της ασφαλιστικής προστασίας στα δεδοµένα της
µερικής απασχόλησης (άρθρο 39 Ν. 1892/90).
(ι) Με το άρθρο 16 παρ.5 του Ν. 2556/97 δικαιούνται εφάπαξ οι επιζώντες σύζυγοι
ανεξαρτήτως φύλου.
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οποίες δικαιολογούνται από την προσπάθεια ενίσχυσης των συνταξιοδοτικών
εισοδηµάτων των γυναικών οι οποίες λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων και
προβληµάτων
ενωρίτερα.

επιλέγουν

την

αποχώρηση

τους

από

την

ενεργό

απασχόληση

Στόχο της Κυβέρνησης αποτελεί η αύξηση της απασχόλησης των γυναικών
ούτως ώστε στην ηλικία συνταξιοδότησής τους να έχουν ανεξάρτητες παροχές από
τους άνδρες ενώ παράλληλα λαµβάνεται µέριµνα και για την οικονοµική ενίσχυση
της µητρότητας και της εργαζόµενης µητέρας µέσω της αναγνώρισης πλασµατικού
χρόνου ασφάλισης.

Μεταξύ των πρόσφατων µέτρων

που έχουν ληφθεί αναφέρεται ενδεικτικά ο
Ν. 3232/04, όσον αφορά στο ειδικό θέµα της επιρροής του διαζυγίου στη
θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος, σύµφωνα µε τον οποίο αναγνωρίζεται
ατοµικό δικαίωµα συνταξιοδότησης
θανάτου του ή της πρώην συζύγου.

του

ή

της

διαζευγµένης

στην

περίπτωση

Ειδικότερα, σύµφωνα µε το άρθρο 4 N. 3232/04, ο διαζευγµένος ή η
διαζευγµένη, σε περίπτωση θανάτου του/της πρώην συζύγου δικαιούται σύνταξη,
εφόσον έχει συµπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας ή είναι ανίκανος/η για την
άσκηση βιοποριστικού επαγγέλµατος κατά ποσοστό 67% και άνω, ο/η πρώην
σύζυγος, κατά τη στιγµή του θανάτου του/της κατέβαλε διατροφή που είχε
καθοριστεί είτε µε δικαστική απόφαση είτε µε σύµβαση µεταξύ των πρώην
συζύγων, εφόσον ο γάµος διήρκησε 15 έτη έως τη λύση του µε αµετάκλητη
δικαστική απόφαση, το διαζύγιο δεν οφειλόταν σε ισχυρό κλονισµό της εγγάµου
συµβιώσεως υπαιτιότητα του αιτούντος τη σύνταξη, το συνολικό ετήσιο ατοµικό
φορολογητέο εισόδηµα του αιτούντος δεν υπερβαίνει το ποσό των εκάστοτε
καταβαλλόµενων από τον Ο.Γ.Α. ετήσιων συντάξεων στους ανασφάλιστους
υπερήλικες και δεν έχει τελεστεί άλλος γάµος.
Το άρθρο

141 ΣυνθΕΕ (πρώην119) καθιερώνει την αρχή της ισότητας των

αµοιβών για όµοια εργασία µεταξύ των εργαζοµένων ανδρών και γυναικών. Στην
έννοια της αµοιβής περιλαµβάνονται εκτός από τους µισθούς ή τις αποδοχές και
7
σύµφωνα µε την νοµολογία του ∆ΕΚ όλα τα άλλα οφέλη που παρέχονται από τον
εργοδότη στον εργαζόµενο όπως α) τις συνταξιοδοτικές παροχές β) τις εισφορές γ)
την υπαγωγή στην ασφάλιση δ) τη σύνταξη επιζώντος ε) την ηλικία στ) το ποσό
της σύνταξης. Και άρα υπό το κράτος της αρχής της ίσης αµοιβής του άρθρου 141
ουδεµία
διάκριση
µεταξύ
των
δύο
φύλων
δικαιολογείται
στα
ταµεία
επαγγελµατικής ασφάλισης.
Η εφαρµογή εποµένως της αρχής της ισότητας ανδρών και γυναικών ισχύει
και για τα συστήµατα επαγγελµατικής ασφάλισης.

Ήδη µε το

π. δ/γµα 87/2002, για την εφαρµογή της αρχής της ίσης
µεταχείρισης ανδρών και γυναικών στα επαγγελµατικά συστήµατα κοινωνικής
ασφάλισης σε συµµόρφωση προς τις οδηγίες 96/97/ΕΚ και 86/378/ΕΟΚ ), δεν
επιτρέπεται στα καταστατικά των ΤΕΑ να ορίζονται προϋποθέσεις που εισάγουν
διακρίσεις µεταξύ των ατόµων που έχουν δικαίωµα υπαγωγής.
Επιπλέον, στα επιµέρους καταστατικά των ΤΕΑ που έχουν ήδη εγκριθεί στη
χώρα µας δεν περιλαµβάνεται καµία διάκριση µεταξύ ανδρών και γυναικών, τόσον
ως προς τους όρους και τα ποσά των εισφορών που καταβάλλονται όσον και ως
προς τις προϋποθέσεις και τα ποσά των παροχών που χορηγούνται.

τις συνταξιοδοτικές παροχές (Υποθ. Defrenne II, Bilka),β) τις εισφορές ( Υποθ.Bilka,
Neath,Worringham, Colorroll),γ) την υπαγωγή στην ασφάλιση (Υποθ. Beune, Bilka,
Fissher,Vroege),δ) τη σύνταξη επιζώντος (Υποθ. Ten Oever, Morroni, Evrenopulos),
ε) την ηλικία (Υποθ. Barber, Morroni) καιστ) το ποσό της σύνταξης (Υποθ. Beune).
7
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3.3.3. Προώθηση διαλόγου και συναίνεσης
Τελευταία δίνεται ιδιαίτερο βάρος στη διεξαγωγή ουσιαστικού διαλόγου πριν
από τη χάραξη κοινωνικής πολιτικής ή πριν από τη λήψη συγκεκριµένων µέτρων
κοινωνικής προστασίας. Ο διάλογος, που αποβλέπει στην εξασφάλιση της
µεγαλύτερης δυνατής συναίνεσης µεταξύ των ενδιαφεροµένων ή των θιγοµένων,
διακρίνεται -ανάλογα µε την έκταση- σε εθνικό, τοπικό και κοινωνικό και -ανάλογα
µε τη διαδικασία- σε θεσµικό ή δηµόσιο.
Προαγωγή ενός διαλόγου εθνικής εµβέλειας µέσω θεσµικών δοµών συνιστά η
θέσπιση δύο Εθνικών Επιτροπών για τη διαχρονική προώθηση του διαλόγου και τη
χάραξη πολιτικών (Ν. 3144/03): της Εθνικής Επιτροπής Απασχόλησης και της
8
Εθνικής Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας . Επιπρόσθετα στο δηµόσιο διάλογο, µε
τη µορφή αναζήτησης της κοινωνικής ή και της εθνικής συναίνεσης, οδηγούν οι
ανάγκες για παραµετρικές και θεσµικές µεταρρυθµίσεις στο σύστηµα κοινωνικής
ασφάλισης και στις συντάξεις ειδικότερα.
Χαρακτηριστικό

παράδειγµα

επιµέρους

κοινωνικού

διαλόγου

για

άµεση

νοµοθετική παρέµβαση αποτέλεσε η επί εξάµηνο αναζήτηση κοινωνικής
συναίνεσης πριν από την αναδιοργάνωση των συντάξεων του προσωπικού των
πιστωτικών ιδρυµάτων (Ν. 3371/05). Ο διάλογος αυτός δροµολογήθηκε λόγω των
επιπτώσεων από την εφαρµογή των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (και ειδικότερα
του υπ’ αριθµ. 19) στο χώρο των τραπεζών και έδωσε αφορµή στους
ασφαλισµένους και στην ελληνική κοινωνία γενικότερα να εκτιµήσουν την
αναγκαιότητα των µέτρων.
Ανάλογη περίπτωση ήταν και ο κοινωνικός διάλογος στο χώρο των
τηλεπικοινωνιών. Αυτός αφορούσε µεν στην αθρόα εθελούσια έξοδο του
προσωπικού του ΟΤΕ, αλλά είχε σηµαντικές επιδράσεις και στο ασφαλιστικό
ισοζύγιο
του
οικείου
ασφαλιστικού
φορέα
(ΤΑΠ-ΟΤΕ),
ενόψει
της
προγραµµατισµένης συγχώνευσής του στο γενικό φορέα ασφάλισης µισθωτών
(ΙΚΑ-ΕΤΑΜ). Ο συγκεκριµένος διάλογος, που ενδιέφερε πολλές χιλιάδες
υπαλλήλων, είχε και τυπικά θετική κατάληξη, αφού η µεταρρύθµιση βασίστηκε σε
συµφωνία των δύο πλευρών (επιχείρησης και εργαζοµένων).
Κορυφαία εκδήλωση προώθησης δηµοσίου διαλόγου και συναίνεσης είναι η
δέσµευση της παρούσας κυβέρνησης να εξαρτήσει την ανάγκη και το περιεχόµενο
της κοινωνικοασφαλιστικής µεταρρύθµισης στην ευθεία των εποµένων δεκαετιών
από ένα διάλογο εθνικής εµβέλειας µεταξύ των εµπλεκόµενων κοινωνικών εταίρων
και µάλιστα χωρίς προκαθορισµένο πιεστικό χρονοδιάγραµµα. Η άνεση χρόνου
στην περίπτωση αυτή είναι ιδιαίτερα σηµαντική, ώστε να προηγηθεί στάδιο
ενηµέρωσης των ενδιαφεροµένων και να ολοκληρωθούν οι αναγκαίες νοµικές,
οικονοµικές και αναλογιστικές µελέτες πριν από την υποβολή προτάσεων.

3.3.4. Λειτουργικές βελτιώσεις του ασφαλιστικού συστήµατος
Τον τελευταίο καιρό, στον µεγαλύτερο κοινωνικοασφαλιστικό φορέα της
χώρας, το ΙΚΑ, προωθείται ο λειτουργικός εκσυγχρονισµός και η µηχανοργάνωση
του συστήµατος, στοιχεία ενδεικτικά των δυνατοτήτων προσαρµογής του στα νέα
δεδοµένα. Καθίσταται δυνατή η αξιοποίηση των δυνατοτήτων της πληροφορικής
και των νέων τεχνολογιών της τηλεπικοινωνίας, µε σκοπό τη βελτίωση της
αποτελεσµατικότητας
της
διοίκησης
των
φορέων
κοινωνικής
ασφάλισης

Η θεσµοθέτηση της τελευταίας είχε σκοπό την προαγωγή του κοινωνικού διαλόγου για την
καταπολέµηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού, αλλά δεν αξιοποιήθηκε ανάλογα. Γι’
αυτό προωθείται άµεσα η θέσπιση ενός Εθνικού Συµβουλίου για την Κοινωνική Προστασία (ΕΣΥΚΠ), το
οποίο θα αποτελεί χώρο κοινωνικής διαβούλευσης µεταξύ εκπροσώπων των αρµόδιων Υπουργείων, των
κοινωνικών εταίρων και των ΜΚΟ, αλλά και θα µελετά, παρακολουθεί και αξιολογεί τις δράσεις για την
κοινωνική προστασία στη χώρα.
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(ηλεκτρονικής διοίκησης) και ειδικότερα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, την κατοχύρωση των
δικαιωµάτων των ασφαλισµένων και των εργοδοτών –µέσω της τυποποίησης των
διαδικασιών, της διαφάνειας και της πρόσβασης στην πληροφορία- και την παροχή
ποιοτικά αναβαθµισµένων υπηρεσιών στους πολίτες.
Συγκεκριµένα, µε την κατάργηση των ένσηµων και την αντικατάστασή τους
µε την Αναλυτική Περιοδική ∆ήλωση (ΑΠ∆) από το Ν. 2972/01, εισήχθη νέο,
ενιαίο και σύγχρονο σύστηµα εισπράξεων εισφορών και τήρησης της ασφαλιστικής
εικόνας και ιστορίας των ασφαλισµένων, που µπορεί να αποτελέσει τη βάση για
την υλοποίηση παρόµοιων εφαρµογών και στους λοιπούς φορείς µε τυποποιηµένο
τρόπο. Οι ΑΠ∆ υποβάλλονται από τους εργοδότες σε µεγάλο ποσοστό µέσω
διαδικτύου, επεξεργάζονται µηχανογραφικά µε τη βοήθεια σειράς ελέγχων και
προκύπτει έτσι η χρέωση του εργοδότη και η ενηµέρωση της ασφαλιστικής
ιστορίας κάθε ασφαλισµένου.
Το νέο σύστηµα είναι σε εφαρµογή από 01.01.02 και έχει ήδη αποδώσει
µεταξύ άλλων τα ακόλουθα: µείωσε την ταλαιπωρία των εργοδοτών για την αγορά
και την επικόλληση των ενσήµων, κατάργησε τα πολλαπλού τύπου ασφαλιστικά
βιβλιάρια, επέφερε διαφάνεια στον τρόπο συναλλαγής των εργοδοτών και των
ασφαλισµένων µε το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ εξαλείφοντας τις όποιες αµφισβητήσεις, εισήγαγε
διαδικασίες ενηµέρωσης των εργοδοτών για τα λάθη της ∆ήλωσής τους, επέτρεψε
την ηλεκτρονική τήρηση της ασφαλιστικής ιστορίας των ασφαλισµένων. Μάλιστα,
µε τα άρθρα 9, 10 Ν. 3232/04 απλουστεύεται το σύστηµα Αναλυτικής Περιοδικής
∆ήλωσης
προς
το
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
και
ρυθµίζονται
θέµατα
απογραφής
των
νεοπροσληφθέντων.
Από το δεύτερο εξάµηνο του 2004 µε την αξιοποίηση της «κοινωνίας της
πληροφορίας» βελτιώνεται και εξορθολογίζεται η λειτουργία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ µε την
εισαγωγή του
Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος (ΟΠΣ-ΙΚΑ). Σε
συνέχεια της πιλοτικής λειτουργίας του σε τρία Υποκαταστήµατα, σήµερα βρίσκεται
σε φάση εξάπλωσης σε 75 Υποκαταστήµατα και ο στόχος είναι µέχρι τις αρχές του
2007 να εξαπλωθεί στο σύνολο 163 Υποκαταστηµάτων. Τούτο είναι ένα από τα πιο
σύνθετα έργα πληροφορικής του δηµόσιου τοµέα, λόγω του εύρους και της
πολυπλοκότητας των λειτουργιών που καλύπτει και του τεράστιου όγκου
δεδοµένων που διαχειρίζεται.
Το ΟΠΣ-ΙΚΑ καλύπτει λειτουργίες που υλοποιούνται στα Υποκαταστήµατα στο
σύνολο σχεδόν των λειτουργικών περιοχών (µητρώο ασφαλισµένων, ασφαλιστικές
εισφορές, συντάξεις, χορήγηση παροχών σε είδος και σε χρήµα, υγείας και
οικονοµικής
διαχείρισης),
αλλά
και
συγκεκριµένες
κεντρικές
λειτουργίες
(βοηθητική λογιστική για διοίκηση, διαχείριση συµβάσεων και αποθηκών κ.α).
Με την εισαγωγή και παραγωγική λειτουργία του ΟΠΣ–ΙΚΑ εκτιµάται ότι
µέχρι το 2008 θα επιτευχθεί:
i.

Βελτίωση των βασικών οικονοµικών µεγεθών

ii.

Αυτοµατοποίηση
επαναληπτικών

µέσω του
ελέγχου των δαπανών, της αύξησης των εσόδων και της συνολικής
βελτίωσης της διαχείρισης των πόρων.

επίπονων
διαδικασιών

και

χρονοβόρων

που
υλοποιούνται
Υποκαταστήµατα µε επακόλουθο την αύξηση της παραγωγικότητας.
iii.

Βελτίωση

της

ποιότητας

πληροφόρησης

στα

των

συναλλασσοµένων και της ταχύτητας εξυπηρέτησής τους.
iv.
v.

Τυποποίηση και απλούστευση των λειτουργιών και
τ ω ν σ υ ν α λ λ α γ ώ ν µε τους πολίτες.
∆ηµιουργία
επεξεργασµένης
και
πολύπλευρης
π λ η ρ ο φ ο ρ ί α ς απαραίτητης τόσο στον οικονοµικό προγραµµατισµό

του
Ιδρύµατος,
όσο
και
στη
λήψη
αποφάσεων
για
την
αποτελεσµατικότερη και φιλικότερη λειτουργία απέναντι στον πολίτη.
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vi.

δηµιουργία Εθνικού
Γενικού Μητρώου όλων των Ασφαλισµένων και
Σ υ ν τ α ξ ι ο ύ χ ω ν τ η ς Χ ώ ρ α ς , καθώς και Εθνικού Γενικού Μητρώου
Εργοδοτών, τα οποία θεσµοθετήθηκαν µε το Ν. 2084/92. Η δηµιουργία
Τέλος, στη φάση της υλοποίησης είναι η

του

Εθνικού

Γενικού

Μητρώου

υποστηρίζεται

από

το

Πληροφοριακό

Σύστηµα ΑΜΚΑ – ΕΜΑΕΣ, µέσω του οποίου καθίσταται δυνατή η απονοµή
από τη ΓΓΚΑ ενός µοναδικού, µόνιµου
(ΑΜΚΑ)
σε
κάθε

Μητρώου

Κοινωνικής

και ενιαίου Αριθµού
Ασφάλισης

ασφαλισµένο ή συνταξιούχο της χώρας, είτε πρόκειται για έλληνα υπήκοο
είτε όχι.
Με την ολοκλήρωση και του έργου αυτού θα έχουν τεθεί οι βάσεις για:

Ποιοτική

i.

βελτίωση

των

παρεχόµενων

υπηρεσιών

κοινωνικής ασφάλισης σε όλους τους πολίτες και ταχύτερη εξυπηρέτησή
τους στις κάθε είδους συναλλαγές τους µε τους ασφαλιστικούς φορείς
(π.χ. ταχύτερη έκδοση συνταξιοδοτικής απόφασης, εξάλειψη φαινοµένου
διπλοεγγραφής ασφαλισµένου στο µητρώο του ίδιου φορέα µε
διαφορετικό ΑΜ).
ii.
iii.

της
βάσης
για
τη
διαλειτουργικότητα των
π λ η ρ ο φ ο ρ ι α κ ώ ν σ υ σ τ η µ ά τ ω ν των φορέων κοινωνικής
ασφάλισης.
Παροχή έγκυρων και αξιόπιστων στατιστικών και
π λ η θ υ σ µ ι α κ ώ ν σ τ ο ι χ ε ί ω ν στα κέντρα λήψης αποφάσεων
Εξασφάλιση

(πολιτική ηγεσία, ΓΓΚΑ, διοικήσεις ασφαλιστικών οργανισµών).
iv.

Παροχή πληροφοριών στους κοινοτικούς εταίρους

v.

Εκκαθάριση

για
τους εργαζόµενους που διακινούνται στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
των
συντήρηση στο εξής

µητρώων

των

φορέων

κύριας

του Ενιαίου Μητρώου.

ασφάλισης

και

Σε ό,τι αφορά την ενηµέρωση των ασφαλισµένων για θέµατα κοινωνικής
ασφάλισης, η Γ.Γ.Κ.Α. και οι περισσότεροι ασφαλιστικοί φορείς έχουν ήδη
προχωρήσει στην αξιοποίηση των διαδικτυακών τεχνολογιών για την εξυπηρέτηση
του πολίτη µέσω της διάχυσης πληροφοριών που αφορούν τις λειτουργίες τους.
Συγκεκριµένα, µέσα από τις ιστοσελίδες τους στο διαδίκτυο είναι δυνατή στον
πολίτη:
i.

Η λήψη πληροφοριών σχετικά µε το ισχύον (θεσµικό
κ α ι κ α ν ο ν ι σ τ ι κ ό ) α σ φ α λ ι σ τ ι κ ό π λ α ί σ ι ο που τον αφορά, τις
παρεχόµενες παροχές στους ασφαλισµένους και τα δικαιολογητικά που

απαιτούνται κατά περίπτωση, τις προϋποθέσεις για τη θεµελίωση
δικαιώµατος συνταξιοδότησης, τις ασφαλιστικές κλάσεις και το ύψος των
εισφορών που πρέπει να καταβάλλονται.
ii.

Η λήψη γενικότερου ενδιαφέροντος πληροφοριών

για
την οικονοµική κατάσταση των φορέων κοινωνικής ασφάλισης, τα
σχετικά πληθυσµιακά µεγέθη (άµεσα και έµµεσα ασφαλισµένους,
συνταξιούχους κλπ), ενώ είναι σε εξέλιξη ο εµπλουτισµός µε επιπρόσθετα
στοιχεία (π.χ. στοιχεία για την κινητή και ακίνητη περιουσία των φορέων
κοινωνικής ασφάλισης).

iii.

Η εκτύπωση και συµπλήρωση κατάλληλων εντύπων

για

την πραγµατοποίηση συναλλαγών µε την κοινωνική διοίκηση.
iv.

Ο αυτόµατος υπολογισµός του ποσού της σύνταξης

που
πρόκειται να τους απονεµηθεί, µε τη βοήθεια ενός ιδιαίτερα εύχρηστου
και φιλικού στους χρήστες λογισµικού, το οποίο είναι υπό καινούρια
διαµόρφωση.
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4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η εύρυθµη λειτουργία του συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης, η επάρκεια των
παροχών του και η µακροπρόθεσµη βιωσιµότητά του συνεισφέρουν αποφασιστικά
στην καλλιέργεια ενός πλαισίου σταθερότητας και ασφάλειας µέσα στο οποίο ο
κάθε πολίτης µπορεί να προοδεύει, να παράγει, να αξιοποιεί τις προσφερόµενες
ευκαιρίες, να δηµιουργεί καινούργιες και να διάγει έναν αξιοπρεπή βίο. Το
σύστηµα κοινωνικής προστασίας και ειδικότερα το σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης,
δεν συνιστά µη παραγωγική δαπάνη αλλά έναν παράγοντα ανάπτυξης, που αφενός
διασφαλίζει ένα αξιοπρεπές κοινωνικό-οικονοµικό επίπεδο διαβίωσης για όλους και
αφετέρου διευκολύνει την προσαρµογή στις κοινωνικο-οικονοµικές αλλαγές της
σηµερινής παγκοσµιοποιηµένης πραγµατικότητας. Η αποτελεσµατική εκπλήρωση
των σκοπών του συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης συνεισφέρει αποφασιστικά
τόσο στην ανάπτυξη όσο και στην ενίσχυση της απασχόλησης και της κοινωνικής
δικαιοσύνης.
ου
Τα σύνθετα κοινωνικο-οικονοµικά δεδοµένα του 21
αιώνα απαιτούν τον
εκσυγχρονισµό του συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης έτσι ώστε αυτό να

συνεχίσει να επιτελεί τον σκοπό του, δηλαδή να δηµιουργεί ένα πλαίσιο ασφάλειας
και κοινωνικής αλληλεγγύης για όλους τους πολίτες. Οι παρεµβάσεις της
κυβέρνησης για την εκπλήρωση των στόχων του συστήµατος διενεργούνται µε
βάση τις κατευθυντήριες αρχές της ενίσχυσης της κοινωνικής αλληλεγγύης, την
καταπολέµηση των φαινοµένων της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού
στην τρίτη ηλικία, την διασφάλιση του δικαιώµατος σε µια αξιοπρεπή και
ανεξάρτητη ζωή για τους ηλικιωµένους και την προώθηση της πλήρους και
ενεργητικής συµµετοχής τους στο κοινωνικό και πολιτιστικό γίγνεσθαι.
Το ασφαλιστικό
προέρχονται:

σύστηµα

έχει

να

1) Από την παγκοσµιοποίηση,
αύξηση

του

ανταγωνισµού,

αντιµετωπίσει

µια

σειρά

προκλήσεων

που

µε την διεθνοποίηση των οικονοµιών, την
τις ραγδαίες τεχνολογικές αλλαγές, την

µετανάστευση και τη νέα οικονοµία της γνώσης

2) Από µια σειρά κοινωνικών αλλαγών όπως

η γήρανση του πληθυσµού,
µε τον δείκτη εξάρτησης ηλικιωµένων από 26,75 το 2005 να φθάνει,
σύµφωνα µε προβλέψεις της ΕΣΥΕ, στο 55,76 το 2050 και οι αλλαγές στην
οικογενειακή δοµή.

3) Από τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας, µε τις νέες µορφές εργασίας, τα
υψηλά ποσοστά ανεργίας, που παρ’ όλη την µείωση που παρατηρείται τον
τελευταίο καιρό, παραµένει στο 10,4%, την αδήλωτη εργασία, κλπ.
Για την Ελληνική περίπτωση, σηµαντικές προκλήσεις τίθενται επιπλέον από:

•
•
•

την

ανάγκη

διατήρησης

των

υψηλών

ρυθµών

ανάπτυξης

και

την

παράλληλη ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας
την εξάλειψη του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος που το 2004 είχε φθάσει το
6,6%
και
την
δηµιουργία
ενός
περιβάλλοντος
µακροοικονοµικής
σταθερότητας,

•

την αύξηση της απασχόλησης, αφού το ποσοστό απασχόλησης ήταν 59,4%
το 2004.
την ανάγκη εκσυγχρονισµού της οργάνωσης και λειτουργίας του

•
•
•

συστήµατος
κοινωνικής
ασφάλισης
και
της
υπέρβασης
την
αντιµετώπιση του
της οικονοµικής κατάστασης των ταµείων
κατακερµατισµού
την αξιοποίηση της περιουσίας τους
την αναβάθµιση της ποιότητας των υπηρεσιών προς τους πολίτες

του
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Η κυβέρνηση, αναγνωρίζοντας τη σηµασία αυτών των προκλήσεων έχει ήδη
προχωρήσει στις αναγκαίες δράσεις που στόχο έχουν να θωρακίσουν το σύστηµα
κοινωνικής ασφάλισης, µε την ενεργοποίηση νοµοθετικών πρωτοβουλιών, αλλά
και µε νέα µέτρα, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η επάρκεια των συντάξεων και η
βιωσιµότητα του συστήµατος. Ιδιαίτερη έµφαση δόθηκε στα µέτρα για τον
εκσυγχρονισµό του συστήµατος έτσι ώστε αυτό να ανταποκρίνεται ορθά στο ρόλο
του και να εξυπηρετεί τον πολίτη.

•

Η οικονοµική βιωσιµότητα του συνταξιοδοτικού συστήµατος επιδιώκεται,
µέσω της εξυγίανσης των δηµόσιων οικονοµικών, της επίτευξης υψηλών

ρυθµών ανάπτυξης, της ενίσχυσης της απασχόλησης, της καταπολέµησης
της ανεργίας των νέων και των γυναικών, της οµαλής ένταξης των
οικονοµικών µεταναστών στην επίσηµη αγορά εργασίας και µέσω της
καταπολέµησης
της
αδήλωτης
εργασίας,
της
καταπολέµησης
εισφοροδιαφυγής και της αξιοποίησης της σηµαντικής περιουσίας
ασφαλιστικών φορέων και της κρατικής χρηµατοδότησης.

•

Στην πρόκληση της πολλαπλότητας

των

επιµέρους

της
των

συστηµάτων

υποχρεωτικής
Ασφάλισης
για
διάφορες
επαγγελµατικές
οµάδες,
η
κυβέρνηση ανταποκρίθηκε µε το σηµαντικότατο βήµα της ρύθµισης του
ασφαλιστικού προβλήµατος των Τραπεζών και θα συνεχίσει την εφαρµογή
των προβλέψεων του νόµου 3029/2002.

•

Στην πρόκληση της επάρκειας,

η κυβέρνηση απαντά µε µια σειρά
µέτρων που ενεργοποιούν µορφές κοινωνικής και επαγγελµατικής
ασφάλισης. Επιπλέον ενισχύεται η δηµόσια αρωγή, ρυθµίζονται κατάλληλα
και σε ετήσια βάση τα κατώτατα όρια, ενισχύεται και επεκτείνεται το ΕΚΑΣ.
Προωθείται ο δεύτερος πυλώνας ασφάλισης και βελτιώνεται η εποπτεία του
τρίτου πυλώνα. Τέλος, πολλαπλασιάζονται οι υπηρεσίες και οι δοµές
παροχής υπηρεσιών για την τρίτη ηλικία και διευκολύνεται η πρόσβασή
τους σε µια σειρά κοινωνικά και πολιτιστικά αγαθά.

•

Ο εκσυγχρονισµός του συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης, που δρα
επικουρικά ως προς τον στόχο της επάρκειας και της βιωσιµότητάς του,

ενισχύεται µέσα από µια σειρά ενεργειών. Συντελείται προοδευτικά η
ποσοτική και ποιοτική βελτίωση των υπηρεσιών και παροχών προς τους
συνταξιούχους, µε τη γενίκευση διαδικασιών µηχανοργάνωσης και
διοικητικής απλοποίησης, προωθείται η απλούστευση των διαδικασιών για
ταχύτερη απονοµή των συντάξεων, η υλοποίηση της διαδοχικής ασφάλισης,
η σύσταση επιτροπών για την κωδικοποίηση της ασφαλιστικής νοµοθεσίας,
η ολοκλήρωση της µηχανογράφησης των ταµείων και γενικότερα η
αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής
λειτουργικό εξορθολογισµό του συστήµατος.

•

και

Επικοινωνίας

για

τον

Ο Εθνικός διάλογος για το ασφαλιστικό. Η κυβέρνηση αναγνωρίζοντας
την

σοβαρότητα

του

ζητήµατος

της

ενδυνάµωσης

του

συστήµατος

κοινωνικής ασφάλισης εγκαινίασε τον εθνικό διάλογο τόσο για τα
γενικότερα προβλήµατα του ασφαλιστικού όσο και για ειδικότερα ζητήµατά
του, διότι πιστεύει ακράδαντα ότι η διαµόρφωση ενός πλαισίου
συνδιαλλαγής
και
συναίνεσης
κρίνεται
απαραίτητη
µπροστά
στην
σπουδαιότητα του θέµατος. Με γνώµονα την ανάγκη συναίνεσης στις
απαιτούµενες µεταρρυθµίσεις που τελικό στόχο έχουν την διασφάλιση ενός
αξιοπρεπούς κοινωνικο-οικονοµικού επιπέδου διαβίωσης για όλους τους
ηλικιωµένους, ο εθνικός διάλογος θα πρέπει, αφού έχει λάβει υπ’ όψιν του
τις κρίσιµες προκλήσεις που αντιµετωπίζει το σύστηµα κοινωνικής
ασφάλισης, να καταλήξει σε εκείνες τις ενέργειες που θα διασφαλίσουν ένα
υγιές µακροοικονοµικό περιβάλλον, υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης, υψηλά
επίπεδα απασχόλησης έτσι ώστε το σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης να
ενισχυθεί σε µακροπρόθεσµη βάση.
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4.1 ΕΠΙΜΕΤΡΟ
Η αντιµετώπιση των προβληµάτων που αντιµετωπίζει το ασφαλιστικό στη χώρα
µας απαιτεί την πλήρη κινητοποίηση όλων των εµπλεκοµένων φορέων. Σήµερα,
όλοι µαζί, κυβέρνηση, κόµµατα, εργοδοτικοί φορείς, φορείς εργαζοµένων, πολίτες,
πρέπει να διαβουλευθούν για όλες τις παραµέτρους του προβλήµατος και για όλες
εκείνες τις αναγκαίες ενέργειες που θα διασφαλίσουν τόσο την διαγενεακή
αλληλεγγύη όσο και µια Ελλάδα ανταγωνιστική και δυναµική.
Η κυβέρνηση έχει πλήρη επίγνωση της ευθύνης που απορρέει από το γεγονός ότι
η ενδυνάµωση του συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης θα καθορίσει ουσιαστικά τα
υψηλά επίπεδα προστασίας που καλείται να προσφέρει µελλοντικά η συντεταγµένη
Πολιτεία σε ευάλωτα τµήµατα Ελληνικής κοινωνίας. Και αυτό γιατί στα πλαίσια του
οράµατος µας για ανάπτυξη–απασχόληση–κοινωνική δικαιοσύνη, η επίτευξη
υψηλών επιπέδων κοινωνικής προστασίας συµβαδίζει και ενισχύει την προσπάθεια
για οικονοµική µεγέθυνση και την επίτευξη της ανταγωνιστικότητας. Με τη σειρά
τους αυτά αποτελούν κρίσιµους παράγοντες για την επάρκεια και την ενδυνάµωση
του συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης.
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