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Περίληψη 
Σε κάθε κράτος δικαίου αποτελεί υποχρέωση όλων των πολιτών η συνεισφορά στην 

κοινωνική ασφάλιση µε τη λογική ότι έτσι προάγεται το δηµόσιο και ατοµικό 

συµφέρον, αφού µέσω αυτής, ενεργοποιείται και προστατεύεται το σύνολο των 

κοινωνικών δικαιωµάτων. 

Όµως, στην Ελλάδα, στο σύστηµα της κοινωνικής ασφάλισης, εκδηλώνεται αφενός 

µία αδυναµία του συστήµατος να καλύψει ποιοτικά και ποσοτικά τις 

κοινωνικοασφαλιστικές ανάγκες, και αφετέρου παρατηρείται µία διόγκωση των 

ελλειµµάτων διαχρονικά. 

Η κρίση αυτή χαρακτηρίζεται σαν παράγωγο και συνθετικό αποτέλεσµα του 

συνολικού τρόπου λειτουργίας του κράτους, της ανάπτυξης πελατειακών σχέσεων 

µεταξύ των εκπροσώπων της πολιτείας και της κοινωνίας και της γενικότερης 

διαχείρισης των πόρων.  

Η ενοποίηση των ασφαλιστικών ταµείων και η δηµιουργία του Ενιαίου Φορέα 

Κοινωνικής Ασφάλισης ήταν προς τη σωστή κατεύθυνση για την επίλυση του 

προβλήµατος διαχειριστικά. Η ριζοσπαστική αυτή µεταρρύθµιση στοχεύει στη 

διοικητική αποτελεσµατικότητα, απλοποιώντας τις διαδικασίες και µειώνοντας τη 

γραφειοκρατία. 

Η παρούσα µεταπτυχιακή διατριβή µε θέµα «Ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής 

Ασφάλισης - Προτάσεις για τη διασφάλιση της βιώσιµης λειτουργίας του» αποσκοπεί 

στην ανάδειξη προτάσεων, µελετώντας και συγκρίνοντας, σε θεωρητικό και 

εµπειρικό επίπεδο, παράγοντες που κρίνονται σηµαντικοί για την οικονοµική 

ευρωστία του νέου φορέα και την εύρυθµη λειτουργία του, όπως η αξιοποίηση της 

µονάδας εσωτερικού ελέγχου, η ορθή λογιστική απεικόνιση και τυποποίηση για την 

οικονοµική διαχείριση, η σωστή διαχείριση των αποθεµατικών, η επένδυση στις 
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εκπαιδευτικές διαδικασίες, η καθολική εφαρµογή ενιαίων κανόνων και διαδικασιών 

και η προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση του πολίτη. 

Η έρευνα για τη συλλογή των δεδοµένων σχετικά µε την υφιστάµενη κατάσταση του 

φορέα πραγµατοποιήθηκε µέσω συνεντεύξεων από έµπειρα νυν και πρώην στελέχη 

του, ανάλογα µε το αντικείµενο ενδιαφέροντος της παρούσας µελέτης αλλά και µέσα 

από την προσωπική µου υπηρεσιακή εµπειρία στα περισσότερα από αυτά που 

µελετήθηκαν.  

Συγκριτικά λοιπόν µε τη σηµερινή υφιστάµενη κατάσταση του φορέα και τις 

επιστηµονικές θεωρίες και έρευνες, διαπιστώνεται ότι πράγµατι υπάρχει αυτή η βάση. 

Ωστόσο, αν και η βάση αποτελεί την αρχή για να στηθεί ένα γερό οικοδόµηµα, 

πρέπει να αφιερωθεί χρόνος, κόπος και εµπεριστατωµένες µελέτες, προκειµένου να 

χτιστεί και να φτάσει στο επιθυµητό αποτέλεσµα.  

Προτάσεις όπως η ορθή εφαρµογή: 

• του εσωτερικού ελέγχου, εξασφαλίζοντας την ανεξαρτησία του και τη σωστή 

στελέχωσης του προσωπικού της,  

• της λογιστικής τυποποίησης, εφαρµόζοντας την αρχή του δεδουλευµένου,  

• της διαχείρισης των αποθεµατικών δίνοντας τη δυνατότητα µερικής 

απελευθέρωσης στην επένδυση των κεφαλαίων και εκτός ευρωπαϊκής ένωσης,  

• της εκπαίδευσης ιδρύοντας µία αυτόνοµη και ανεξάρτητη Ακαδηµία 

Κοινωνικής Ασφάλισης, 

• και της οργάνωση ως προς τις συναλλακτικές δραστηριότητες, 

ενεργοποιώντας την καθολική διάκριση front office - back office και 

αυτοµατοποιώντας διαδικασίες µέσω των διασυνδέσεων µε άλλους φορείς,  

θα µπορούσε να εξασφαλίσει τη βιωσιµότητα του Ε.Φ.Κ.Α. και να δώσει µια 

προστιθέµενη αξία στο έργο του παρέχοντας υψηλής ποιότητας υπηρεσίες µε το 

χαµηλότερο δυνατό κόστος, σε περιβάλλον όπου διασφαλίζονται οι αρχές της 

νοµιµότητας, της χρηστής διοίκησης και της ορθολογικής οικονοµικής διαχείρισης.  

Λέξεις κλειδιά: Δηµόσιος τοµέας, Κοινωνική ασφάλιση, Εσωτερικός έλεγχος, Λογιστική 

τυποποίηση, Διαχείριση αποθεµατικών, Εκπαίδευση 
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Abstract 
 

In every rule of law, it is a duty of all citizens to contribute to social security in the 

sense that this promotes the public and individual interest, since through it, all social 

rights are activated and protected. 

However, on the one hand, in the Greek social security system there is a weakness of 

to cover qualitatively and quantitatively the social security needs, and on the other 

hand there is an increase of deficits over the time. 

This crisis is characterized as a derivative and a composite result of the state's overall 

functioning, as well as by a development of customer relations between state and 

community representatives, and the overall management of resources. 

The integration of insurance funds and the creation of the Single Social Security 

Entity were in the right direction to resolve the problem managerially. This radical 

reform aims at administrative efficiency, simplifying procedures and reducing 

bureaucracy. 

This thesis, on "The Single Social Security Entity - Proposals to Ensure its 

Sustainable Operation", aims at highlighting proposals, by studying and comparing, 

on a theoretical and empirical basis, factors that are important for the financial 

strength of the new entity and its smooth operation, such as the use of the internal 

control unit, right accounting and standardization for financial management, proper 

management of reserves, investment in educational procedures, universal application 

of uniform rules and procedures and the priority to serve the citizen. 

The survey, in order to collect data on the current situation of the organization, was 

conducted through interviews by experienced (current and former) executives, 

depending on the subject of interest of the present study, as well as through the 

authors personal experience among these years for the majority of the subjects. 
																																																								
2 E-mail: mar_papoutsi@yahoo.gr  
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Thus, in comparison with the present situation of the organization and the scientific 

theories and researches, it is found that this is indeed the basis. However, although the 

foundation is the beginning to build a robust structure, time, effort and in-depth 

studies must be devoted for building and achieving the desired outcome. 

Suggestions such as proper implementation of: 

• internal audit, ensuring its independence and the proper staffing of its staff, 

• accounting standardization, applying the accrual principle, 

• management of reserves, by allowing partial liberalization of the investment of 

funds outside the European Union, 

• education, by setting up an independent and independent Social Security 

Academy, 

• and organizing transactional activities, activating the front office-back office's 

universal distinction and automating processes through interfaces with other 

entities, 

could ensure the viability of the Single Social Security Entity. and give added value to 

its work by providing high-quality services at the lowest possible cost in an 

environment where the principles of legality, sound administration and rational 

financial management are safeguarded. 

 

 

Keywords: Public sector, Social security, Internal audit, Accounting standardization, 

Management of reserves, Education  
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Εισαγωγή 
 

Σε κάθε ευνοµούµενη και δηµοκρατική πολιτεία αποτελεί υποχρέωση όλων των 

πολιτών η συνεισφορά στην κοινωνική ασφάλιση µε τη λογική ότι έτσι προάγεται το 

δηµόσιο και ατοµικό συµφέρον. Η κοινωνική ασφάλιση αποτελεί το θεµέλιο του 

Κοινωνικού Κράτους και του Κράτους Ευηµερίας δεδοµένου ότι κάθε πολίτης κατά 

τη διάρκεια της ζωής του εκτίθεται σε κίνδυνους και το Κράτος, ανεξαρτήτως 

κοινωνικής τάξης, επαγγέλµατος, φύλου του κάθε πολίτη, θα πρέπει να του παρέχει 

κοινωνική προστασία. 

Όµως, στην Ελλάδα εκδηλώνεται µία διπλή ανισορροπία, η οποία αφορά το ισοζύγιο 

κοινωνικοασφαλιστικών αναγκών, τις οποίες το σύστηµα αδυνατεί να καλύψει 

ποιοτικά και ποσοτικά και το οικονοµικό ισοζύγιο, όπου διαχρονικά παρατηρείται 

διόγκωση των ελλειµµάτων (Σ. Ροµπόλης 2016, Γ. Ρωµανιάς 2017) και οδηγεί στην 

κρίση του συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης. 

Η κρίση αυτή σύµφωνα µε τους παραπάνω χαρακτηρίζεται σαν παράγωγο και 

συνθετικό αποτέλεσµα του συνολικού τρόπου λειτουργίας του κράτους, της 

ανάπτυξης πελατειακών σχέσεων µεταξύ των εκπροσώπων της πολιτείας και της 

κοινωνίας και των όρων αναπαραγωγής του κοινωνικού οικονοµικού σχηµατισµού. 

Την κρίση επέτεινε η έλλειψη αρχών σωστής διαχείρισης και µακροχρόνιας 

προοπτικής (Γ. Ρωµανιάς 2017). 

Η ενοποίηση των ασφαλιστικών ταµείων και η δηµιουργία του Ενιαίου Φορέα 

Κοινωνικής Ασφάλισης ήταν προς τη σωστή κατεύθυνση για την επίλυση του 

προβλήµατος διαχειριστικά. Η ριζοσπαστική αυτή µεταρρύθµιση στοχεύει στη 

διοικητική αποτελεσµατικότητα, απλοποιώντας τις διαδικασίες και µειώνοντας τη 

γραφειοκρατία. 

Σκοπός της παρούσας διατριβής είναι η µελέτη της οικονοµικής και διοικητικής 

διαχείρισης του υπερταµείου τους πρώτους µήνες λειτουργίας του, δηλαδή η 

υφιστάµενη κατάσταση του φορέα όπως περιγράφηκε από τα στελέχη του µέσω 

συνεντεύξεων, η σύγκρισή αυτή µε επιστηµονικές θεωρίες και έρευνες, καθώς και η 

υποβολή προτάσεων που να οδηγούν στην ασφαλή βιωσιµότητά του. Αν και είναι 

πρωτευούσης σηµασίας η αναφορά σε αναλογιστικές µελέτες και έρευνες 

(δηµογραφικά στοιχεία, γήρανση του πληθυσµού, στατιστικά εισφοροδιαφυγής και 

εισφοροαποφυγής) όταν αναφερόµαστε στη βιωσιµότητα ενός ασφαλιστικού φορέα, 
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η προσέγγιση της παρούσας εργασίας θα περιοριστεί στην ανάδειξη προβληµάτων 

και στην υποβολή λύσεων αυτών ως προς τη διαχείρισή του (κυρίως οικονοµική και 

διοικητική), προκειµένου να επιτευχθούν οι στρατηγικοί του στόχοι. 

 

Η δοµή της παρούσας διπλωµατικής διατριβής συγκροτούµενη από 2 θεµατικές 

ενότητες περιλαµβάνει: 

Στην 1η ενότητα (που αναπτύσσεται στα Κεφ. 1-2): 

Γενική αναφορά στην κοινωνική ασφάλιση µέσω της παρουσίασης του ασφαλιστικού 

χάρτη της Ελλάδας ιστορικά και τέλος µε την παρουσίαση του Ενιαίου Φορέα 

Κοινωνικής Ασφάλισης µε τους στρατηγικούς στόχους που πραγµατεύεται.  

Στην 2η ενότητα (που αναπτύσσεται στα Κεφ. 3-9): 

Ανάλυση του θεσµικού πλαισίου και της επιστηµονικής προσέγγισης για ζητήµατα 

καίρια για τον φορέα οικονοµικής και διοικητικής φύσεως θέµατα όπως: 

• Εσωτερικός έλεγχος 

• Δηµόσιο Λογιστικό 

• Διαχείριση χαρτοφυλακίου 

• Εκπαίδευση 

• Θέσπιση ενιαίων κανόνων – Ενιαία µονάδα µέτρησης της ασφάλισης 

• Οργάνωση ως προς τις συναλλακτικές δραστηριότητες, 

καθώς και η αποτύπωση της εφαρµογής αυτών στον Ε.Φ.Κ.Α. και τέλος η κριτική 

διερεύνηση και αξιολόγηση αυτών για την υποβολή προτάσεων µε σκοπό τη 

βιωσιµότητα του φορέα. 

Στο τελευταίο κεφάλαιο, συνοψίζεται η παρουσίαση και διατυπώνονται τα γενικά 

συµπεράσµατα.  
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Α. Παρουσίαση του ασφαλιστικού χάρτη στην Ελλάδα 

1. Τα ασφαλιστικά ταµεία στην Ελλάδα (Ιστορική Αναδροµή) 
 
Στην Ελλάδα από τις αρχές του 19ου αιώνα έγιναν κάποιες προσπάθειες που 

αποσκοπούσαν στην κοινωνική ασφάλιση από ορισµένες κατηγορίες εργαζοµένων. Η 

πρώτη ενέργεια µιας τέτοιας εκδήλωσης έγινε µε το Βασιλικό Διάταγµα του της 15ης 

Δεκεµβρίου του 1836 που αφορούσε τη δηµιουργία ειδικού ταµείου για την 

περίθαλψη των απόµαχων ναυτικών. Το 1853, ιδρύθηκε µε σχετικό νόµο το ταµείο 

«Χηρών και Ορφανών των Αξιωµατικών του Στρατού της Γραµµής Οροφυλακής και 

Χωροφυλακής», ενώ το 1861,τέθηκε σε λειτουργία το Ναυτικό Αποµαχικό Ταµείο 

(ΝΑΤ) και τον ίδιο χρόνο µε το νόµο ΧΝΒ’ θεσπίστηκε η ασφάλιση των δηµοσίων 

υπαλλήλων µε τη δηµιουργία του µετοχικού τους ταµείου. Από τότε παρατηρήθηκε 

και µία αύξηση της σύστασης διάφορων κλαδικών ταµείων όπως των υπαλλήλων της 

Εθνικής Τράπεζας (1867), των Μεταλλωρύχων (1861) µε έναρξη της εφαρµογής του 

νόµου το 1882, της τράπεζας Αθηνών (1900), Ταµείο Συντάξεως των 

Σιδηροδροµικών Πειραιώς Αθηνών Πελοποννήσου (1907), κοκ. Από την αρχή του 

20ού αιώνα, διαπιστώνεται η δηµιουργία περισσότερων κλαδικών ασφαλιστικών 

ταµείων  που αφενός κάλυπτε µικρή µερίδα εργαζοµένων µε πληµµελή ασφάλιση, 

αφετέρου η ένταξη του κάθε εργαζόµενου εξαρτιόταν από τη συναίνεση του 

εργοδότη.  

Η πρώτη σηµαντική ενέργεια στον τοµέα της κοινωνικής ασφάλισης 

πραγµατοποιήθηκε µε τη θέσπιση του Ν. 551/1915 «Περί ευθύνης προς αποζηµίωση 

των ατυχηµάτων εκ της εργασίας παθόντων εργατών ή υπαλλήλων». Λίγο αργότερα, 

µε τον Ν. 2868/1922 «περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως των εργατών και των 

ιδιωτικών υπαλλήλων», θεσπίστηκε ότι κάθε επιχείρηση που απασχολούσε 

τουλάχιστον 70 µισθωτούς υποχρεούνταν να προβεί στη σύσταση αυτόνοµου 

ασφαλιστικού φορέα, δείγµα ενίσχυσης της τάσης επέκτασης της κοινωνικής 

ασφάλισης. Ωστόσο το µεγαλύτερο πλήθος των βιοµηχανικών και βιοτεχνικών 

εργατών εξακολουθούσε να παραµένει έξω από τους κόλπους της κοινωνικής 

ασφάλισης. 

Έπειτα ακολουθεί η ίδρυση διάφορων ταµείων όπως των αρτεργατών, των 

καπνεργατών, των τυπογράφων, των λιµενεργατών, το ΤΣΑΥ (1928), το ταµείο 

Νοµικών και των Εφηµεριδοπωλών (1929), το ταµείο Τυπογράφων (1931), το ΤΣΑ 

(1932).  
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Καίριο βήµα όµως για την εξέλιξη της κοινωνικής ασφάλισης στην Ελλάδα υπήρξε η 

σύσταση του Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) µε τον Ν. 5733/1932 και 

τον Ν. 6298/1934, ως ενιαίου ασφαλιστικού φορέα της χώρας, στην εξαρτηµένη 

εργασία. Συγκεκριµένα στο ΙΚΑ υπήχθησαν όλοι οι εργαζόµενοι εκτός των δηµοσίων 

υπαλλήλων, των κληρικών, των αγροτών, των οικόσιτων υπηρετών και όσων δεν 

είχαν διαρκή εργασία. Το ΙΚΑ άρχισε να λειτουργεί το 1937. 

Με το Ν. 6364/1934 ιδρύεται το Ταµείο Ασφάλισης Επαγγελµατιών και Βιοτεχνών 

Ελλάδας (Τ.Ε.Β.Ε.), το οποίο τέθηκε σε λειτουργία την 1η Ιανουαρίου του 1939. Το 

ίδιο έτος ιδρύεται και το ΤΣΜΕΔΕ. 

Με τον Α.Ν. 1846/1951 πραγµατοποιούνται οι πρώτες συγχωνεύσεις ταµείων στο 

ΙΚΑ, καθώς θεσπίστηκε και η χρηµατοδότηση του Κράτους σε αυτό. (Προβόπουλος 

Γ., 1987) 

Με τον Ν. 4169/1961 ιδρύεται ο Οργανισµός Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ) και 

υπήχθησαν σε αυτόν αγρότες, ιδιοκτήτες γεωργικών εκµεταλλεύσεων ή γεωργικών 

µηχανηµάτων, κτηνοτρόφοι, κάτοικοι δήµων και κοινοτήτων µε πληθυσµό µέχρι 

5000 κατοίκων, βιοτέχνες και επαγγελµατίες που δραστηριοποιούνται σε χωριά µέχρι 

2000 κατοίκους και µοναχοί. 

Η επικουρική ασφάλιση στην Ελλάδα, εµφανίζεται και αυτή κατά τη διάρκεια του 

περασµένου αιώνα. Η αναγκαιότητά της προέκυψε από το γεγονός ότι η κύρια 

ασφάλιση δεν κάλυπτε τις ανάγκες των λαϊκών στρωµάτων. 

Η εξέλιξη του συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης ακολούθησε µια δαιδαλώδη 

ανάπτυξη που χαρακτηρίστηκε από πολυπλοκότητα και πολυνοµία. Χαρακτηριστική 

ένδειξη αυτού, είναι ότι στις αρχές της δεκαετίας του 1990, τα ασφαλιστικά ταµεία 

ξεπερνούσαν τα 200.  

Με το Ν. 3029/2002, τα επαγγελµατικά ταµεία ασφάλισης θεσµοθετούνται στην 

Ελλάδα καθιερώνοντας τον 2ο πυλώνα ως συµπληρωµατικό µηχανισµό ασφαλιστικής 

κάλυψης. 

Τον Οκτώβριο του 2008 µε το Ν. 3655/2008 δηµιουργήθηκε το Ενιαίο Ταµείο 

Ανεξάρτητα Απασχολούµενων (Ε.Τ.Α.Α.) ήταν το ταµείο κύριας και επικουρικής 

Ασφάλισης και πρόνοιας των µηχανικών & εργοληπτών δηµοσίων έργων, των 

υγειονοµικών, ιατρών, φαρµακοποιών, κτηνιάτρων, των νοµικών, των 

συµβολαιογράφων και των δικηγόρων. Στην ουσία συγχωνεύθηκαν σε αυτό το 

ταµείο, τα πρώην Τ.Α.Ν., Τ.Σ.Α.Υ. και Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.. 
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Με τις νοµοθετικές µεταρρυθµίσεις του 2008, µειώθηκε σηµαντικά ο αριθµός των 

ασφαλιστικών ταµείων, σε πέντε κύριας ασφάλισης (Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., Ο.Α.Ε.Ε., 

Ο.Γ.Α., Ε.Τ.Α.Α., Ν.Α.Τ.) όπως προαναφέρθηκε στη προηγούµενη παράγραφο, τα 

οποία υφίσταντο µέχρι και την ίδρυση του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης 

(Ε.Φ.Κ.Α.).   
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2. Ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης 

Η ριζοσπαστική µεταρρύθµιση του ασφαλιστικού συστήµατος πραγµατοποιείται µε 

τη σύσταση του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης από 1/1/2017 κατ’ εφαρµογή 

των διατάξεων του Ν. 4387/2016 και του τροποποιητικού Ν. 4445/2016 ως Ν.Π.Δ.Δ. 

που εποπτεύεται από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Αποτελεί σήµερα τον µοναδικό Φορέα κύριας ασφάλισης 

που εντάχτηκαν σε αυτόν αυτοδίκαια οι κάτωθι φορείς κύριας κοινωνικής ασφάλισης 

των οποίων ο ΕΦΚΑ κατέστη καθολικός διάδοχος:  

• Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταµείο Ασφάλισης Μισθωτών 

(ΙΚΑ – ΕΤΑΜ)  

• Ενιαίο Ταµείο Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης 

(ΕΤΑΠ – ΜΜΕ)  

• Ενιαίο Ταµείο Ανεξάρτητα Απασχολουµένων (ΕΤΑΑ)  

• Οργανισµός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελµατιών (ΟΑΕΕ)  

• Οργανισµός Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ), εκτός του Λογαριασµού 

Αγροτικής Εστίας  

• Ναυτικό Αποµαχικό Ταµείο (ΝΑΤ), συµπεριλαµβανοµένου του Κεφαλαίου 

Δυτών και του Κεφαλαίου Ανεργίας - Ασθενείας Ναυτικών (ΚΑΑΝ)  

• Ταµείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής 

Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ)  

• Ενιαίο Ταµείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (ΕΤΑΤ)  

Το ΝΑΤ και ο ΟΓΑ διατηρούν την αυτοτελή νοµική τους οντότητα για την άσκηση 

των µη ασφαλιστικών τους αρµοδιοτήτων.  

Επίσης, µεταφέρεται και υπάγεται στον ΕΦΚΑ το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών 

Οφειλών (ΚΕΑΟ) µε λογιστική και οικονοµική αυτοτέλεια.  

Στην εισηγητική έκθεση του νοµοσχεδίου για την µεταρρύθµιση του ασφαλιστικού 

συστήµατος και την ίδρυση του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης αναφέρεται: 

«Το σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης χαρακτηρίζεται από εκτεταµένη πολυνοµία, η 

οποία δηµιουργεί έντονες κοινωνικές ανισότητες, αφού αντιµετωπίζει όµοιες 

περιπτώσεις πολιτών µε διαφορετικό τρόπο. Οι παροχές υγείας, οι προϋποθέσεις 

συνταξιοδότησης (χρόνος ασφάλισης και όρια ηλικίας), τα ποσοστά αναπλήρωσης, οι 
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κατώτατες συντάξεις, οι ασφαλιστικές και εργοδοτικές εισφορές, οι κοινωνικοί πόροι 

(καταργηθέντες ή υπό κατάργηση) και η κρατική χρηµατοδότηση διαφέρουν τόσο 

µεταξύ των ταµείων όσο και µεταξύ ασφαλισµένων στο ίδιο ταµείο». 

Περαιτέρω, οι ενοποιήσεις ταµείων που προβλέφθηκαν από προγενέστερη νοµοθεσία 

δεν συνοδεύθηκαν από εναρµόνιση των κανόνων των ταµείων που συγχωνεύθηκαν. 

Συνεπώς, στο παρελθόν, δεν εξασφαλίσθηκε ούτε η ισονοµία ούτε η 

αποτελεσµατικότητα, µέσω της απλούστευσης των διαδικασιών του συστήµατος, 

αφού κάτω από την ίδια στέγη υπάρχουν ασφαλιστικά ταµεία που ακόµα και µετά 

την ενοποίησή τους εξακολουθούν να διατηρούν πλήρη οικονοµική και λειτουργική 

αυτοτέλεια (πχ. το ΕΤΑΑ µε τα πρώην ΤΑΝ, ΤΣΑΥ, ΤΣΜΕΔΕ).  

Με τον νόµο 4387/20163 επήλθε µια θεµελιώδης αλλαγή στο κοινωνικοασφαλιστικό 

και συνταξιοδοτικό σύστηµα τα χώρας µε σκοπό οι κοινωνικές παροχές της 

Πολιτείας να χορηγούνται στο πλαίσιο Ενιαίου Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλειας 

για την εξασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης και κοινωνικής προστασίας, µε όρους 

ισότητας, κοινωνικής δικαιοσύνης, αναδιανοµής και αλληλεγγύης των γενεών (άρθρο 

1). Οι δύο θεµελιώδεις αρχές της επιχειρούµενης µεταρρύθµισης είναι η ισονοµία και 

η κοινωνική δικαιοσύνη. Ισονοµία, γιατί για πρώτη φορά θεσπίζονται όµοιοι κανόνες 

για όλους, παλαιούς και νέους συνταξιούχους, εργαζόµενους στον ιδιωτικό και τον 

δηµόσιο τοµέα, µισθωτούς και αυτοαπασχολούµενους. Κοινωνική δικαιοσύνη, γιατί 

µε το νέο θεσµό της εθνικής σύνταξης επιτυγχάνεται αναδιανοµή, αµβλύνονται οι 

κοινωνικές ανισότητες και εξασφαλίζεται επαρκής σύνταξη και για τις επισφαλείς 

κοινωνικά οµάδες. Επιτυγχάνει τη διοικητική αποτελεσµατικότητα του συστήµατος 

και απλοποιεί τις διαδικασίες, ενοποιώντας τους φορείς ασφάλισης σε ένα και 

διακρίνοντας πλήρως προνοιακές και ασφαλιστικές παροχές. Για το σκοπό αυτό 

θεσπίζεται ένας, εθνικός φορέας κοινωνικής ασφάλισης µε ένταξη σε αυτόν όλων των 

φορέων κύριας ασφάλισης, χωρίς εξαίρεση, γιατί διαφορετικά το εγχείρηµα της 

ενοποίησης θα υπονοµευθεί στο σύνολό του. Αυτό αποτελεί διαχρονικό αίτηµα 

εξορθολογισµού από την εποχή του Ελευθερίου Βενιζέλου, ο οποίος οραµατίστηκε 

ένα φορέα για όλους τους Έλληνες. Η απλοποίηση του τρόπου ασφάλισης θα 

διευκολύνει τις επιχειρήσεις στη λειτουργία τους, ενώ η µείωση της γραφειοκρατίας, 

κατά τη χορήγηση των παροχών, θα επιτρέψει την ευκολότερη και όχι χρονοβόρα 

πρόσβαση των ασφαλισµένων στις παροχές». 

																																																								
3	Εισηγητική έκθεση του Ν. 4387/2016.	



8	
	

Βασικός βραχίονας της εν λόγω µεταρρύθµισης αποτελεί η σύσταση του Ε.Φ.Κ.Α. ως 

φορέα υλοποίησης του νέου ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήµατος (άρθρο 51). 

Η υιοθέτηση της αρχής των ίσων παροχών (σύνταξης-υγείας) για όλους τους πολίτες 

ανεξαρτήτως επαγγέλµατος (δηµόσιος υπάλληλος-ιδιωτικός υπάλληλος) κοινωνικής 

τάξης (εύπορος-άπορος) και φύλου (άνδρας-γυναίκαα) καταδεικνύει την εφαρµογή 

της χρηστής διοίκησης.  

 
2.1 Σκοπός του Ε.Φ.Κ.Α. 

Σύµφωνα µε το Ν. 4387/2016, ο σκοπός4 του ΕΦΚΑ είναι η κάλυψη των υπακτέων 

στην ασφάλισή του προσώπων ως προς τους ασφαλιστικούς κινδύνους που 

προβλέπονται από τη νοµοθεσία µε τη χορήγηση:  

α. µηνιαίας κύριας σύνταξης, λόγω γήρατος, αναπηρίας και θανάτου στους 

ασφαλισµένους ή/και στα µέλη της οικογένειάς τους  

β. προσυνταξιοδοτικών και άλλων παροχών στους συνταξιούχους  

γ. παροχών ασθένειας σε χρήµα  

δ. ειδικών προνοιακών επιδοµάτων και  

ε. κάθε άλλης παροχής σε χρήµα ή υπηρεσιών, για τις οποίες καθίσταται αρµόδιος ο 

ΕΦΚΑ.  

Ο νέος Οργανισµός εκπληρώνει τον σκοπό του πάντα προσανατολισµένος προς:  

• την εξυπηρέτηση του δηµοσίου συµφέροντος µε διαφάνεια, λογοδοσία, 

αντικειµενικότητα και σεβασµό στον πολίτη  

• την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών µε επαγγελµατισµό, ευγένεια, ετοιµότητα, 

ακρίβεια και ταχύτητα  

• την εξασφάλιση της επικοινωνίας και της προσβασιµότητας από όλους τους 

πολίτες και την εξυπηρέτησή τους µε γνώµονα την ισότητα και την 

δικαιοσύνη.  

																																																								
4	Επιχειρησιακό σχέδιο ΕΦΚΑ 2018-2020 της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικής και 
Ανάπτυξης 
Link: http://efka.gov.gr/_genikes/entheto_stratigiko.pdf  (Προσπελάστηκε 17/08/2018)	
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2.2 Όραµα 

Το Όραµα5 του Φορέα είναι:  

Η εξασφάλιση των κάθε είδους παροχών προς τους πολίτες, µε µια απλοποιηµένη και 

ταυτόχρονα φιλική παροχή ποιοτικών υπηρεσιών σε αυτούς, η οποία υποστηρίζεται, 

µέσω της καλύτερης αξιοποίησης νέων τεχνολογιών. Με τη νέα, ορθολογική 

διαχείριση και εξοικονόµηση πόρων του νέου Φορέα ΕΦΚΑ, εξασφαλίζεται η 

βιωσιµότητα του ασφαλιστικού συστήµατος. Οικοδοµείται το σύστηµα της 

κοινωνικής ασφάλισης του ελληνικού κράτους πάνω σε νέες βάσεις. Βασικοί 

πυλώνες του είναι η αρχή της δικαιοσύνης, της ίσης µεταχείρισης των ασφαλισµένων 

και της διεύρυνσης ευκαιριών προς όλους τους πολίτες.  

 
2.3 Αποστολή6 

Ο ΕΦΚΑ δηµιουργήθηκε για να εξασφαλίσει από την πρώτη ηµέρα λειτουργίας του, 

την βιωσιµότητα της κοινωνικής ασφάλισης στην Ελλάδα και να παρέχει:  

• Βέλτιστες παρεχόµενες υπηρεσίες  

Αξιοποίηση και ανάπτυξη ενιαίων µηχανογραφικών εφαρµογών, χρησιµοποιώντας 

τεχνολογίες φιλικές προς τον χρήστη και µε σκοπό την παροχή υπηρεσιών ολικής 

ποιότητας προς τους πολίτες.  

• Οικονοµική επάρκεια 

Ενίσχυση εσόδων, µέσω της αξιοποίησης της ενιαίας περιούσιας του Φορέα και της 

ενίσχυσης του ελεγκτικού µηχανισµού.  

• Διοικητική Οργάνωση  

																																																								
5	Επιχειρησιακό σχέδιο ΕΦΚΑ 2018-2020 της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικής και 
Ανάπτυξης 
Link: http://efka.gov.gr/_genikes/entheto_stratigiko.pdf  (Προσπελάστηκε 17/08/2018)	
	
6	Επιχειρησιακό σχέδιο ΕΦΚΑ 2018-2020 της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικής και 
Ανάπτυξης 
Link: http://efka.gov.gr/_genikes/entheto_stratigiko.pdf  (Προσπελάστηκε 17/08/2018)	
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Διάρθρωση των υπηρεσιών του ΕΦΚΑ, µε τη ψυχή του Φορέα, το υπάρχον 

προσωπικό, το οποίο θα αξιοποιηθεί και θα κατανεµηθεί κατάλληλα σε όλες τις 

οργανικές του µονάδες  

• Συντάξεις 

Μείωση του χρόνου απονοµής σύνταξης µέσω της ψηφιοποίησης του ασφαλιστικού 

βίου των ασφαλισµένων  

• Θέµατα ασφάλισης και Παροχών 

Κατάρτιση ενιαίου κανονισµού ασφάλισης και παροχών µε ίσα δικαιώµατα για 

όλους.  
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Β. Παράγοντες εξασφάλισης της βιώσιµης λειτουργίας του 

Ε.Φ.Κ.Α. 

3. Εσωτερικός έλεγχος 

Στο παρούσα ενότητα θα µελετηθεί η θέση της µονάδας εσωτερικού ελέγχου στον 

Ε.Φ.Κ.Α. καθώς και η λειτουργία του συστήµατος εσωτερικού έλεγχου, πώς αυτή 

συµβάλλει στην αύξηση της αποδοτικότητας, στη µείωση σπατάλης, στην 

καταπολέµηση της διαφθοράς και της κακοδιοίκησης και στην καλύτερη 

εξυπηρέτηση των πολιτών εν γένει.  

Η πολυπλοκότητα των επιχειρήσεων που οφείλεται κυρίως στην ανάπτυξη της 

τεχνολογίας και στην παγκοσµιοποίηση της οικονοµίας, απαιτεί όλο και περισσότερο 

τη χρήση εργαλείων εσωτερικού ελέγχου. Η δοµή κάθε µεγάλης επιχείρησης πλέον, 

δηµόσιας ή ιδιωτικής, περιλαµβάνει πολλές διευθύνσεις και τµήµατα, µε αποτέλεσµα 

η επίβλεψη και ο έλεγχος των χιλιάδων εργαζοµένων να µην είναι εύκολη, αν δεν 

έχουν εντοπίσει και εφαρµοσθεί σύγχρονες µέθοδοι διοίκησης και αν δεν 

χρησιµοποιηθεί η τεχνολογία. (Καζαντζής, 2006) 

Επιπλέον, οι ατέλειες της ανθρώπινης φύσης και ηθικής, αφού τα λάθη, οι κλοπές, η 

διαφθορά και οι απάτες είναι συµφυή µε τον άνθρωπο, καθώς και η ανάγκη για 

παροχή αξιόπιστων και ποιοτικών πληροφοριών και καθιστούν επιτακτική την 

καθιέρωση του έλεγχου κάθε οργανισµού ή επιχείρησης, προκειµένου να διαπιστωθεί 

αν οι στόχοι και οι στρατηγικές της επιχείρησης ακολουθούνται σωστά από τα 

διάφορα επίπεδα του Management και τους εργαζόµενους. (Γρηγοράκος, 1989) 

Ο ρόλος δηλαδή του εσωτερικού έλεγχου αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα αν εξεταστεί σε 

σχέση µε την πολυπλοκότητα των σηµερινών µεγάλων βιοµηχανικών και εµπορικών 

επιχειρήσεων, αφού επιτρέπει στις διοικήσεις των πολυσύνθετων αυτών οργανισµών 

να λειτουργούν αποδοτικά επιτυγχάνοντας υψηλή παραγωγικότητα.  

Άλλωστε εξ’ ορισµού, ο εσωτερικός έλεγχος είναι µία ανεξάρτητη, ειδικά 

σχεδιασµένη δραστηριότητα για να βελτιώνει τις λειτουργίες ενός οργανισµού. 

Βοηθά τον οργανισµό να επιτύχει τους στόχους του προσφέροντας µια συστηµατική 

επιστηµονική προσέγγιση για την αποτίµηση και βελτίωση της αποτελεσµατικότητας 
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της διαχείρισης των κινδύνων, των συστηµάτων εσωτερικού έλεγχου και των 

διαδικασιών της Διοίκησης. (Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών - ΙΙΑ, 1999a) 

Ο αντικειµενικός σκοπός του εσωτερικού έλεγχου είναι η παροχή εξειδικευµένου και 

υψηλού επιπέδου υπηρεσιών προς τη διοίκηση, µέσω της αξιολόγησης του ίδιου του 

συστήµατός της, παρέχοντας την κατάλληλη πληροφόρηση στα µέλη του οργανισµού 

γενικότερα, ώστε να ασκούν αποτελεσµατικά τα καθήκοντά τους, µέσω 

επιστηµονικών αναλύσεων και αξιολογήσεων.  

Η δοµή της παρούσας ενότητας είναι η ακόλουθη: 

Αρχικά παρουσιάζεται το νοµικό και το γενικό θεωρητικό πλαίσιο που θα πρέπει να 

λειτουργεί ο εσωτερικός έλεγχος. Έπειτα προσδιορίζεται η υφιστάµενη κατάσταση 

του ρόλου του εσωτερικού ελέγχου στον Ε.Φ.Κ.Α., αναλύοντας σηµαντικούς άξονες 

για τη λειτουργία και την ύπαρξη του εσωτερικού ελέγχου και τέλος αναπτύσσεται 

µια προτεινόµενη λύση. 

 

3.1 Θεωρητικό πλαίσιο 

Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστεί αρχικά το νοµικό πλαίσιο µε το οποίο θεσπίζεται 

η υποχρεωτικότητα οργάνωσης µονάδων εσωτερικού ελέγχου και έπειτα το 

θεωρητικό πλαίσιο στο οποίο θα πρέπει να λειτουργούν αυτές οι µονάδες. 

3.1.1 Θεσµικό πλαίσιο για τον εσωτερικό έλεγχο στο δηµόσιο τοµέα στην Ελλάδα 

Στην Ελλάδα, στο Δηµόσιο Τοµέα, εισήχθη η ανάγκη σωµάτων ελέγχου του 

δηµόσιου τοµέα προτού θεσπιστεί νόµος για τη σύσταση µονάδων εσωτερικού 

ελέγχου στους δηµόσιους φορείς. Το έργο τους, αν και είναι αξιόλογο, παρατηρείται 

ότι δεν αξιοποιείται επαρκώς, αλλά συχνά παρατηρούµε ότι παρακωλύεται από µία 

σειρά «δυσκολιών». Οι δυσκολίες αυτές καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα όπως η έλλειψη 

ανάλογης υποστήριξης από τους διοικούντες (συνήθως µέσω πολιτικών 

παρεµβάσεων), η αδυναµία των ίδιων των ελεγκτών να υποστηρίξουν το έργο τους, 

καθώς και η µη αποδοχή του από τους ελεγχόµενους. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι στην Ελλάδα καθώς και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης 

επικρατεί µια λανθασµένη αντίληψη που εξακολουθεί να θεωρεί ότι η λειτουργία του 
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εσωτερικού έλεγχου µιας επιχείρησης πρέπει να ασχολείται αποκλειστικά και µόνο 

µε τους οικονοµικούς ελέγχους. Οι σύγχρονες διοικήσεις των επιχειρήσεων 

αντιλαµβάνονται τη χρησιµότητα του εσωτερικού έλεγχου σε όλους τους τοµείς των 

δραστηριοτήτων τους, εξασφαλίζοντας έτσι τη βιωσιµότητα τους.  

Το θεσµικό πλαίσιο υποχρέωσης σύστασης µονάδων εσωτερικού ελέγχου στην 

Ελλάδα στον ιδιωτικό τοµέα χρονολογείται το 2002 µε τους νόµους 3016 και 3091 µε 

τους οποίους καθιερώνεται ο εσωτερικός έλεγχος και θεσπίζεται η υποχρεωτικότητα 

ύπαρξης τµήµατος εσωτερικού ελέγχου για τις εισηγµένες και τις υπό ένταξη στο 

Χρηµατιστήριο Αξιών της Αθήνας. Με τον νόµο 3156/2003 γίνεται υποχρεωτική η 

οργάνωση εσωτερικού ελέγχου και για µη εισηγµένες µε 50% συµµετοχή του 

κράτους. 

Το 2005, µε τον νόµο 3429, θεσπίζεται η υποχρέωση οργάνωσης εσωτερικού ελέγχου 

για Δηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµούς 

Ο νόµος 3492/2006 ορίζει τον εσωτερικό έλεγχο ως ανεξάρτητη συµβουλευτική 

δραστηριότητα στον τοµέα του ελέγχου, παρέχοντας διαβεβαίωση σχετικά µε την 

επάρκεια των συστηµάτων διαχείρισης και ελέγχου ενός οργανισµού, µε στόχο τη 

βελτίωση της λειτουργίας του και την επίτευξη των στόχων του, χρησιµοποιώντας 

συστηµατικές και διαρθρωµένες µεθοδολογίες που αποσκοπούν κυρίως στη βελτίωση 

της αποτελεσµατικότητας διαδικασιών που διέπουν τη λειτουργιά της, διαδικασιών 

διαχείρισης κίνδυνου και διαδικασιών ελέγχου (European Commission, 2012).  

Ο προαναφερόµενος νόµος καθιέρωσε τη δηµιουργία µονάδων εσωτερικού ελέγχου 

σε όλα τα Υπουργεία και Περιφέρειες της χωράς, καθώς και τους φορείς υπό την 

εποπτεία Υπουργείων και Περιφερειών µε προϋπολογισµό άνω των 3 εκ ευρώ, 

κατόπιν προεδρικού διατάγµατος του Υπουργού Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης & 

Αποκέντρωσης, ο Υπουργός Οικονοµικών και ο αρµόδιος υπουργός. Αυτό το 

προεδρικό διάταγµα καθορίζει τις αρµοδιότητες των µονάδων εσωτερικού ελέγχου 

στο πλαίσιο της προστασίας των οικονοµικών τους συµφερόντων. Μέχρι σήµερα δεν 

έχουν εκδοθεί τα σχετικά προεδρικά διατάγµατα που καθορίζουν τις αρµοδιότητες 

των µονάδων εσωτερικού ελέγχου όσον άφορα τη λειτουργική ανεξαρτησία των 

εσωτερικών ελεγκτών έναντι των ανωτάτων διοικητικών επιπέδων.  

Mε τον Ν. 3693/2008 γίνεται εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 
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2006/43/ΕΚ περί υποχρεωτικών ελέγχων των ετησίων και των ενοποιηµένων 

λογαριασµών, και υποχρεωτικής σύστασης Επιτροπής Ελέγχου από κάθε οντότητα 

δηµοσίου ενδιαφέροντος.  Ο νόµος αυτός τροποποιήθηκε µε τον Ν. 4449/2017. 

Με τον Ν.3871/2010 θεσπίζεται η καθολική διενέργεια εσωτερικού ελέγχου σε όλους 

τους φορείς Γενικής Κυβέρνησης µε τη συνολική καθοδήγηση και επίβλεψη του 

Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.  

 

3.1.2 Θεωρητικό πλαίσιο για την µονάδα εσωτερικού ελέγχου 

Γενικά, η µονάδα εσωτερικού ελέγχου (Παπαστάθης Π., 2003), (Ζαφειράκου H., 

Ταχυνάκης Π., 2007).:  

• ελέγχει και διασφαλίζει τη διαρκή σχεδιαστική επάρκεια και λειτουργική 

αποτελεσµατικότητα του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου και των δικλείδων 

ασφαλείας, 

• εστιάζει επί του συστήµατος διαχείρισης των κινδύνων, 

• ασκεί εποπτεία και έλεγχο επί του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου που 

υποστηρίζει χρηµατοοικονοµικές και εποπτικές αναφορές. 

Παρακάτω θα παρουσιαστεί ο εσωτερικός έλεγχος ως προς τους άξονες, που κατ’ 

ελάχιστο απαιτούνται στον δηµόσιο τοµέα (MacRae E, Gils van D., 2014), καθώς και 

κάποιοι επιπλέον που κρίθηκαν απαραίτητοι, προκειµένου να επιτευχθεί η 

ακεραιότητα και ανεξαρτησία µε την οποία δρα η µονάδα εσωτερικού ελέγχου για να 

παράγει αξιόπιστα αποτελέσµατα, ενισχύοντας πραγµατικά τη δυνατότητα των 

πολιτών να επιτυγχάνουν τη λογοδοσία των δηµόσιων υπηρεσιών.  

α) Οργανωτική ανεξαρτησία - θέση του εσωτερικού ελέγχου στο οργανόγραµµα  

Ο σηµαντικότερος παράγοντας για να τοποθετήσουµε τη µονάδα εσωτερικού ελέγχου 

στο οργανόγραµµα είναι να διασφαλίσουµε ότι θα λειτουργεί στα πλαίσια της 

ανεξαρτησίας και της αντικειµενικότητας (Βασιλείου Δ., Ηρειώτης Ν., Μενεξιάδης 

Μ., Μπάλιος Δ., 2017). Ο όρος ανεξαρτησία εµπεριέχει τη δυνατότητα που 

προσφέρεται προκειµένου οι ελεγκτές να εκτελούν την εργασία τους ελεύθεροι και να 

είναι εντελώς απαλλαγµένοι από κάθε είδους παρεµβάσεις. (Mihret & Yismaw, 2007) 
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Αυτό επιτυγχάνεται, όταν δεν υπάγονται ιεραρχικά σε καµιά άλλη υπηρεσιακή 

µονάδα του οργανισµού. 

Για αυτό το λόγο, η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου θα πρέπει να είναι µια ανεξάρτητη 

λειτουργία ανώτατου ιεραρχικού επιπέδου, συµβουλευτικού και εποπτικού 

χαρακτήρα, υπαγόµενη λειτουργικά απευθείας στο Διοικητικό Συµβούλιο και 

συγκεκριµένα σε µη εκτελεστικά µέλη του Δ.Σ. ή στην επιτροπή ελέγχου του Δ.Σ. 

(εντολείς ελέγχου) η οποία πρέπει να αποτελείτε και πάλι από µη εκτελεστικά µέλη 

και η πλειοψηφία να είναι ανεξάρτητη και θα έχει την ευθύνη εφαρµογής ενός 

σύγχρονου και αποτελεσµατικού συστήµατος εσωτερικού ελέγχου. (Λιβαδά Χρ., 

2015) Στελεχωµένη από εξειδικευµένο και επιστηµονικά καταρτισµένο προσωπικό 

που διενεργεί δειγµατοληπτικούς ελέγχους, τακτικά ή έκτακτα και βοηθά την εταιρία 

να επιτύχει τους στόχους της, προσφέροντας µια συστηµατική επιστηµονική 

προσέγγιση για την αποτίµηση και βελτίωση της αποτελεσµατικότητας της 

διαχείρισης των κινδύνων, των συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου και των 

διαδικασιών εταιρικής διακυβέρνησης.  

Λόγω του αντικειµένου της, το κύρος και οι ευθύνες της είναι αυξηµένες καθώς 

καλείται να παράσχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες. Γι’ αυτό το λόγο πρέπει να είναι 

σαφής και η ανεξαρτησία της στο οργανόγραµµα. Θα πρέπει να φαίνεται στο 

οργανόγραµµα µιας οντότητας, η διάκριση των εκτελεστικών µονάδων και των 

ανεξάρτητων και θα πρέπει να γίνεται η σωστή τοποθέτησή του διότι από τη θέση 

που κατέχει µέσα στο οργανόγραµµα της οντότητας προκύπτει ο βαθµός «εξουσίας» 

που προσδιορίζεται τόσο θεωρητικά όσο και πρακτικά.  

 

β) Επίσηµη εντολή  

Προκειµένου να διεξαχθεί ο έλεγχος απαιτείται επίσηµη εντολή. Οι εξουσίες και τα 

καθήκοντα του ελέγχου θα πρέπει να θεσπίζονται µε ιδρυτικό νόµο, διάταγµα ή άλλο 

κανονιστικό κείµενο. Μεταξύ άλλων, το θεσµικό πλαίσιο αυτό θα πρέπει να 

προβλέπει τις διαδικασίες και τις απαιτήσεις των εκθέσεων και των αναφορών του 

ελέγχου, καθώς και την υποχρέωση της ελεγχόµενης οντότητας να συνεργάζεται µε 

τον Ελεγκτή. Είθισται ο Πρόεδρος της Επιτροπής ελέγχου να είναι ο εντολέας του 

ελέγχου προκειµένου να διασφαλίζεται και η ανεξαρτησία. 
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γ) Απεριόριστη πρόσβαση  

Οι έλεγχοι πρέπει να διεξάγονται µε πλήρη και απεριόριστη πρόσβαση σε 

υπαλλήλους, εγκαταστάσεις και αρχεία, δεδοµένα και δραστηριότητες του 

οργανισµού, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις για τη διεξαγωγή των ελεγκτικών 

δραστηριοτήτων, υποχρεώσεις που θα πρέπει να αναφέρονται και στο θεσµικό 

πλαίσιο περί υποχρεώσεων του ελεγχόµενου. Η διοίκηση θα πρέπει να παρέχει στη 

Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου κάθε πληροφορία και στοιχείο, απαραίτητο για την 

διεκπεραίωση της εργασίας της και συνεργάζεται µαζί της τόσο κατά τη διάρκεια της 

ελεγκτικής εργασίας όσο και κατά την περίοδο υλοποίησης των προτάσεων 

βελτίωσης που υποβάλλονται. Τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου συνεργάζονται 

µεταξύ τους και παρέχουν πληροφορίες στους εσωτερικούς ελεγκτές διευκολύνοντας 

γενικά µε κάθε τρόπο το έργο τους.  

Για την επίτευξη αυτού όµως απαιτείται, εκτός της θεσµοθετηµένης καταγραφής των 

υποχρεώσεων του ελεγχόµενου, ένα καλό εργασιακό κλίµα µεταξύ ελεγκτών και 

ελεγχοµένων αφού λόγω της φύσης του αντικειµένου “έλεγχος”, δεν γίνονται εύκολα 

ευπρόσδεκτοι και αποδεκτοί. Η αρµονική συνύπαρξη των δύο µερών και ιδιαίτερα η 

αποδοχή των ελεγκτών απαιτεί την κατανόηση από τους ελεγχόµενους της έννοιας 

του εσωτερικού ελέγχου. (Καζαντζής Χ., 2006, Παπαστάθης Π., 2003,White S., 

2007) 

 

δ) Επαρκής χρηµατοδότηση  

Η Μονάδα του εσωτερικού ελέγχου για τη λειτουργία της πρέπει να έχει επαρκή 

χρηµατοδότηση ανάλογα µε το µέγεθος των δραστηριοτήτων της. Αυτή η σηµαντική 

προϋπόθεση πρέπει να είναι ανεξάρτητη από τον ελεγχόµενο οργανισµό, διότι ο 

προϋπολογισµός επηρεάζει την ικανότητα της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου να 

ασκεί τις αρµοδιότητες της.  
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ε) Ικανό και αντικειµενικό προσωπικό - Ικανή ηγεσία 

Άλλος εξίσου σηµαντικός παράγοντας για την σωστή διεκπεραίωση του εσωτερικού 

ελέγχου, σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα, είναι η ανεξαρτησία και η 

αντικειµενικότητα που πρέπει να χαρακτηρίζουν τον εσωτερικό ελεγκτή, 

προκειµένου η εκτέλεση του ελεγκτικού έργου του αλλά και τα αποτελέσµατα που 

προκύπτουν από αυτόν να είναι αξιόπιστα, τεκµηριωµένα και αντικειµενικά, να 

λειτουργεί µε επαγγελµατική κρίση και επαγγελµατικό σκεπτικισµό (Λουµιώτης Β. & 

Τζίφας Β., 2012). Η στελέχωση της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου πρέπει να γίνεται 

µε σωστά κριτήρια αξιολόγησης ώστε να παρέχει τη διαβεβαίωση στην Ελεγκτική 

Επιτροπή ότι η τεχνική ικανότητα και το εκπαιδευτικό υπόβαθρο των εσωτερικών 

ελεγκτών είναι κατάλληλο για τους ελέγχους που θα διενεργηθούν.  

Γι’ αυτό το λόγο το Δ.Σ. ή η ανεξάρτητη επιτροπή πρέπει να ορίσει τον προϊστάµενο- 

επικεφαλή της µονάδας µε αντικειµενικά κριτήρια, ο οποίος µε τη σειρά του είναι 

υπεύθυνος να επιλέξει τα µέλη της οµάδας του. Ο επικεφαλής της Μονάδας 

Εσωτερικού Ελέγχου πρέπει να έχει καλή γνώση των προτύπων ελέγχου, να έχει 

επαγγελµατικά προσόντα – κατά προτίµηση να είναι πιστοποιηµένος – και να είναι 

ικανός να εποπτεύσει και να διευθύνει τη λειτουργία του ελέγχου. Επιπλέον, ο 

επικεφαλής του Εσωτερικού Ελέγχου θα πρέπει να είναι πειστικός εκπρόσωπος 

επικοινωνίας της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου.  

Ο επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, σε πλήρη συνεργασία µε την 

Ελεγκτική Επιτροπή, καθορίζει τα κατάλληλα εκείνα κριτήρια εκπαίδευσης και 

επαγγελµατικής εµπειρίας (προσόντα και ικανότητες) για την κάλυψη των θέσεων 

των εσωτερικών ελεγκτών, δίδοντας την ανάλογη βαρύτητα στο εύρος της εργασίας 

και στο επίπεδο της ευθύνης του κάθε ελεγκτή. Επιπλέον θα πρέπει να έχουν 

αµερόληπτη στάση και συµπεριφορά και να αποφεύγουν οποιαδήποτε σύγκρουση 

συµφερόντων και θα πρέπει να πρέπει να συµµορφώνονται προς τις ελάχιστες 

απαιτήσεις δια βίου κατάρτισης που θέτουν οι επαγγελµατικοί φορείς και τα 

Πρότυπα.  

Οι εσωτερικοί ελεγκτές, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, θα πρέπει να είναι 

ανεξάρτητοι, δεν υπάγονται ιεραρχικά σε καµιά άλλη υπηρεσιακή µονάδα του 

οργανισµού. Δεν µπορούν να ορισθούν ως εσωτερικοί ελεγκτές µέλη του διοικητικού 

συµβουλίου, διευθυντικά στελέχη τα οποία έχουν και άλλες εκτός του εσωτερικού 
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ελέγχου αρµοδιότητες ή συγγενείς των παραπάνω µέχρι και του δευτέρου βαθµού εξ 

αίµατος ή εξ αγχιστείας. Εποπτεύονται από την Ελεγκτική Επιτροπή του Διοικητικού 

Συµβουλίου του Οργανισµού. Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου της εταιρίας αναφέρει 

τα αποτελέσµατα του έργου της στην Ελεγκτική Επιτροπή και στο Διοικητικό 

Συµβούλιο.  

Επιπλέον η Μονάδα θα πρέπει να ενηµερώνει την Ελεγκτική Επιτροπή για 

οποιαδήποτε µεταβολή στα πρόσωπα ή την οργάνωση του εσωτερικού ελέγχου 

άµεσα.  

 

στ) Υποστήριξη από τα ενδιαφερόµενα µέρη  

Όταν πρόκειται για διαχείριση δηµόσιου χρήµατος (δηµόσιο συµφέρον) απαιτούνται 

ανεξάρτητες ελεγκτικές δραστηριότητες οι οποίες παρέχουν µια σειρά από υπηρεσίες 

διαβεβαίωσης και γνωµοδοτικές υπηρεσίες. Ο έλεγχος στον δηµόσιο τοµέα προσθέτει 

αξία όχι απλά µε την ανάλυση και αναφορά για το τι συνέβη µετά το συµβάν, αλλά 

και µε την ύπαρξη προνοητικότητας και την διάδοση της ορθής πρακτικής. Με τους 

εσωτερικούς ελεγκτές στις δηµόσιες υπηρεσίες προωθείται η καλύτερη διοίκηση και 

λήψη αποφάσεων για µια αποτελεσµατική χρήση των πόρων. 

Αυτή η  λειτουργία του ελέγχου θα πρέπει να γίνεται κατανοητή ως ανάγκη και να 

υποστηρίζεται από ένα ευρύ φάσµα αιρετών και διορισµένων αξιωµατούχων, καθώς 

και από τα µέσα ενηµέρωσης και τους εµπλεκόµενους πολίτες.  

 

ζ) Εφαρµογή διεθνών προτύπων ελέγχου και κώδικα δεοντολογίας 
 

Οι δύο βασικοί οδηγοί που πρέπει να έχουν οι εσωτερικοί ελεγκτές είναι των Διεθνών 

Προτύπων και του Κώδικα Δεοντολογίας του Διεθνούς Ινστιτούτου Εσωτερικών 

Ελεγκτών. Με τα πρώτα, τα οποία είναι έγκυρα και γενικής αποδοχής σε παγκόσµιο 

και εθνικό επίπεδο, καθορίζεται η φύση, η έκταση και ο σκοπός της υπηρεσίας του 

εσωτερικού ελέγχου. Με το δεύτερο ειδικεύονται οι κανόνες συµπεριφοράς των 

εσωτερικών ελεγκτών ως προσώπων και επαγγελµατιών, όσον αφορά την 

Ακεραιότητα, Αντικειµενικότητα και Εµπιστευτικότητα που πρέπει να επιδεικνύουν. 
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Συνεπώς, ο εσωτερικός ελεγκτής θα πρέπει να εκτελεί τα καθήκοντά του σύµφωνα µε 

τον κώδικα δεοντολογίας του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών, που σηµαίνει ότι 

διέπεται από τις αρχές της ανεξαρτησίας, αντικειµενικότητας και εµπιστευτικότητας. 

Επιπλέον, δρα σε πλήρη εναρµόνιση µε τα Διεθνή Πρότυπα για την Επαγγελµατική 

Άσκηση του Εσωτερικού Ελέγχου (Standards for the Professional Practice of Internal 

Auditing), αλλά και µε τις πολίτικες και τις διαδικασίες του οργανισµού. 

Με την υιοθέτηση των Διεθνών Ελεγκτικών Προτύπων και του Κώδικα Δεοντολογίας 

του Διεθνούς Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών στις δηµόσιες υπηρεσίες, ο 

εσωτερικός έλεγχος θα αποτελέσει βασικό πυλώνα για τον εκσυγχρονισµό και την 

αναµόρφωση της δηµόσιας υπηρεσίας, διασφαλίζοντας την αποτελεσµατικότητα και 

την αποδοτικότητα στη λειτουργία της κρατικής µηχανής στο νέο ανταγωνιστικό 

περιβάλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της παγκοσµιοποιηµένης οικονοµίας.  

 

η) Άλλα στοιχεία για την επιτυχή λειτουργία της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου  

Αρχικά, η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου για να λειτουργεί απρόσκοπτα µέσα σε ένα 

επιχειρησιακό χώρο, πρέπει να τυγχάνει ανάλογης αποδοχής, υποστήριξης και 

ανεξαρτησίας, στοιχειά διασφαλίζονται από την άσκηση της γενικότερης πολιτικής 

άσκησης της διοίκησης του φορέα και τα οποία θα πρέπει να αποτυπώνονται στον 

κανονισµό λειτουργίας του Οργανισµού και της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου. Θα 

πρέπει να είναι ξεκάθαρη η πολιτική και στρατηγική που έχει η διοίκηση για τον 

εσωτερικό έλεγχο. 

Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου όπως προείπαµε, εξετάζει και αξιολογεί την 

επάρκεια και αποτελεσµατικότητα της δοµής των συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου, 

καθώς και την ποιότητα της απόδοσης των λοιπών µηχανισµών και συστηµάτων για 

την επίτευξη των καθορισµένων στόχων του οργανισµού.  

Οι κύριοι άξονες που θα πρέπει να ακολουθούνται για την επιτυχή λειτουργιά των 

Μονάδων εσωτερικού ελέγχου είναι οι παρακάτω (Griffiths D., 2005):  

1. Προσδιορισµός στόχων της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου µέσω των 

προσδιορισµένων στόχων του Οργανισµού 
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2. Δηµιουργία Μητρώου Κινδύνων του Οργανισµού ανάλογα τη φύση τους και 

το status (κίνδυνοι είναι το σύνολο των συνθηκών που µπορεί να αποτρέψει 

τους στόχους που έχει θέσει ο Οργανισµός) 

3. Αξιολόγηση των κινδύνων σε συνδυασµό και µε τα συστήµατα εσωτερικού 

ελέγχου 

4. Προτεραιοποίηση των κινδύνων  

5. Σχεδιασµός του ετήσιου επιχειρησιακού πλάνου ελέγχων 

6. Υλοποίηση αυτού και αξιολόγηση των αποτελεσµάτων 

Πιο αναλυτικά, εσωτερικός έλεγχος θα πρέπει να έχει πλήρη επίγνωση της 

στρατηγικής της επιχείρησης και των κυριών απειλών που αυτή αντιµετωπίζει, ενώ το 

ελεγκτικό πλάνο και το εύρος των ελεγκτικών εργασιών είναι πλήρως εναρµονισµένα 

µε τους κυριότερους επιχειρηµατικούς κινδύνους που ενυπάρχουν στις λειτουργίες 

της.  

Η εµπειρία στην αναγνώριση αυτών των κινδύνων και στην αξιολόγηση των 

ελεγκτικών µηχανισµών αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για την επιτυχία της 

λειτουργίας της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου. Ειδικότερα, θα πρέπει να αναπτύξει, 

να αποτυπώσει εγγράφως και εν συνεχεία να αξιολογήσει την αποτελεσµατικότητα 

των µηχανισµών ελέγχου και των διαδικασιών για την παροχή οικονοµικής 

πληροφόρησης και τη σύνταξη των χρηµατοοικονοµικών αναφορών και γενικότερα 

την διατύπωση διασφάλισης γνώµης για την ορθή ή µη λειτουργία του συστήµατος 

εσωτερικού ελέγχου του οργανισµού µέσω των ετήσιων αναφορών - εκθέσεων.  

Η συνεχής παρακολούθηση και ο απολογισµός για κάθε έργο του εσωτερικού 

ελέγχου, η υποβολή προτάσεων προς τη Διοίκηση είναι εξίσου σηµαντικά έργα της 

Μονάδας για τη βελτίωση και την επιµέτρηση της απόδοσης και της προστιθεµένης 

αξίας που προσφέρουν προς τον οργανισµό αφού το συνεχώς µεταβαλλόµενο 

περιβάλλον καθιστά επιτακτική την ανάγκη για υψηλής ποιότητας λειτουργιά της 

διαδικασίας του εσωτερικού ελέγχου (Asare T., 2009). 

Ακολουθώντας τα παραπάνω βήµατα ο εσωτερικός έλεγχος θα λειτουργεί ως 

απαραίτητο εργαλείο σε έναν οργανισµό και όχι ως µέσον πυρόσβεσης και 

αστυνόµευσης.  
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3.2 Υφιστάµενη κατάσταση 

3.2.1 Η ανάλυση των ανωτέρω αξόνων στον Ε.Φ.Κ.Α. 
 
Στον Ε.Φ.Κ.Α. µέχρι κ τη στιγµή που συγγράφεται η  παρούσα διπλωµατική εργασία, 

δε λειτουργεί µονάδα εσωτερικού ελέγχου, αν και προβλεπόταν ήδη από την ίδρυση 

του φορέα στον Ν. 4387/2016. Ως εκ τούτου, γίνεται µια απόπειρα να συγκριθούν οι 

ανωτέρω άξονες βάσει του οργανογράµµατος και της δοµής του Ε.Φ.Κ.Α. 

οργανωτικά και λειτουργικά µε τις Μονάδες Επιθεώρησης των τ. ταµείων που 

εξακολουθούν να λειτουργούν. Βέβαια διενεργούν ελέγχους συµµόρφωσης κατά το 

πλείστον. Κατά συνέπεια, µετά από συζητήσεις που πραγµατοποιήθηκαν µε στελέχη 

των µονάδων αυτών καθώς και από την προσωπική µου εµπειρία όταν υπηρετούσα 

στη Μονάδα Επιθεώρησης του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, προέκυψαν τα παρακάτω στοιχεία. 

 

α) Οργανωτική ανεξαρτησία - θέση του εσωτερικού ελέγχου στο οργανόγραµµα  

Στην πράξη το που υπάγεται ιεραρχικά η µονάδα του εσωτερικού ελέγχου, εξαρτάται 

κατά κύριο λόγο από την οργανωτική δοµή και το µέγεθος της επιχείρησης, την 

αντίληψη που έχουν οι διοικούντες για τον έλεγχο καθώς επίσης και από το αν η 

εταιρεία είναι εισηγµένη ή όχι στο χρηµατιστήριο αξιών της κάθε χώρας. 

(Παπαστάθης Π. 2003) Στον Ε.Φ.Κ.Α., βάσει του οργανογράµµατος, υπάγεται στον 

ανώτερο της ιεραρχίας, τον Διοικητή, που εκτελεί όµως εκτελεστική εξουσία, 

γεγονός που αντιβαίνει της αρχής της ανεξαρτησίας, αφού η µονάδα εσωτερικού 

ελέγχου αναφέρεται σε αυτόν που ασκεί την εκτελεστική εξουσία και υπάρχουν 

αντικρουόµενα συµφέροντα.  

 

β) Επίσηµη εντολή  

Στον Ε.Φ.Κ.Α. δεν υφίσταται θεσµικό πλαίσιο όπου ορίζονται οι εξουσίες και τα 

καθήκοντα του ελέγχου και οι υποχρεώσεις του ελεγχόµενου. Στις επιθεωρήσεις των 

πρώην ταµείων υπήρχε ένα γενικό έγγραφο µε γενικές οδηγίες σχετικά µε τον έλεγχο. 

Δεν υπάρχει σαφές πλαίσιο για τις διαδικασίες και τις απαιτήσεις των εκθέσεων και 

των αναφορών.  
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γ) Απεριόριστη πρόσβαση  

Από τις παρατηρήσεις των µονάδων Επιθεώρησης των πρώην φορέων, προέκυψε ότι 

οι έλεγχοι διεξάγονται µε πλήρη και απεριόριστη πρόσβαση σε υπαλλήλους, 

εγκαταστάσεις και αρχεία, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις για τη διεξαγωγή των 

ελεγκτικών δραστηριοτήτων. Μάλιστα αν χρειαστεί σε ειδικές υποθέσεις διαφθοράς 

παίρνουν και ειδική δικαστική άδεια προκειµένου να συλλέξουν περισσότερα 

στοιχεία, γεγονός που οφείλεται κυρίως στην υποχρέωση που έχει ο ελεγχόµενος να 

συνεργάζεται στον έλεγχο (βάσει του υπαλληλικού κώδικα) και όχι τόσο στο «καλό» 

κλίµα που προσπαθεί να δηµιουργήσει ο ελεγκτής.  

 

δ) Επαρκής χρηµατοδότηση  

Η χρηµατοδότηση της Μονάδας εσωτερικού ελέγχου υπάγεται στον συνολικό 

προϋπολογισµό του δηµόσιου οργανισµού που ελέγχει η µονάδα, γεγονός που δείχνει 

τη µη ανεξαρτησία της, στο σύνολο των προς µελέτη οργανισµών. Στοιχείο που 

δείχνει να επηρεάζει την ικανότητα της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου να ασκεί τις 

αρµοδιότητες της.  

 

ε) Ικανό και αντικειµενικό προσωπικό - Ικανή ηγεσία 

Στην πράξη, η στελέχωση της µονάδας εξαρτάται κατά κύριο λόγο από τη διοίκηση - 

διοικητή της υπηρεσίας ή του φορέα (µη αντικειµενικά κριτήρια). Αντίθετα την 

εσωτερική οργάνωση και τη διοίκηση του τµήµατος έχει ο προϊστάµενος της µονάδας 

όµως τη στελέχωση η µονάδα ανθρώπινου δυναµικού (µη ανεξάρτητη και 

αντικειµενική διαδικασία).  

Στις µονάδες επιθεώρησης των πρώην ταµείων, οι επικεφαλείς ήταν πρόσωπα που 

επιλέγονταν από τον Διοικητή του πρώην εκάστοτε ασφαλιστικού ταµείου, από 

πρόσωπο δηλαδή που ασκεί εκτελεστική εξουσία, µη ανεξάρτητο. Θα µπορούσαµε να 

πούµε ότι ο ελεγχόµενος επιλέγει τον ελεγκτή του. Στον Ε.Φ.Κ.Α. δεν υπάρχει 

καταγραφή των προσόντων και των ικανοτήτων που πρέπει να έχει το προσωπικό και 

ο επικεφαλής της µονάδας. Στην πράξη υπάρχει κίνδυνος η κρίση να είναι 

υποκειµενική αφού ο ελεγχόµενος επιλέγει τον ελεγκτή του.  
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Επιπλέον παρατηρείται πενιχρή εκπαίδευση του προσωπικού σε θέµατα εσωτερικού 

ελέγχου και ακόµα δεν έχει δοθεί ιδιαίτερη εκπαίδευση σε θέµατα IT ελέγχων.  

 

στ) Υποστήριξη από τα ενδιαφερόµενα µέρη  
 

Στις περισσότερες περιπτώσεις υπάρχει υποστήριξη από τα ενδιαφερόµενα µέρη µόνο 

όµως στην περίπτωση που αποκαλυφθεί κάποιο οικονοµικό σκάνδαλο. Για ενέργειες 

προνοητικότητας δεν παρατηρείται η ίδια υποστήριξη.  

 

ζ) Εφαρµογή διεθνών προτύπων ελέγχου και κώδικα δεοντολογίας 
 

Παρατηρείται περιορισµένη χρήση, συνήθως ακολουθούνται εν µέρει σε µεγάλους 

οργανισµούς ή µεµονωµένες πρωτοβουλίες ελεγκτών. Δεν προβλέπεται κάποια 

υποχρέωση βάσει νόµου. 

 

η) Άλλα στοιχεία για την επιτυχή λειτουργία της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου  

Στον Ε.Φ.Κ.Α., σε καµία επιχειρησιακή περιοχή πλην της οικονοµικής διαχείρισης 

(συντάξεις, εισφορές, παροχές) δεν υφίσταται κανονισµός λειτουργίας του 

Οργανισµού και της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου. Γεγονός που σηµαίνει ότι οι 

εσωτερικοί ελεγκτές θα πρέπει να καταγράψουν και τις διαδικασίες για κάθε 

λειτουργία που ελέγχουν. 

Γίνεται προσδιορισµός των στόχων της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου µέσω του 

ετήσιου επιχειρησιακού σχεδίου του Οργανισµού. 

Δεν υφίσταται µητρώο κινδύνων ούτε αντίστοιχη επιτροπή στο Δ.Σ. 

Οι επικεφαλείς των µονάδων επιθεώρησης πρώην φορέων, δε δίνουν διασφάλιση 

γνώµης σε ετήσια βάση για την λειτουργία των συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου και 

δε γίνεται η αναφορά στην ανωτέρα αρχή της µονάδας κάθε έτους όπως προβλέπεται 

για κανονικά για τις µονάδες εσωτερικού ελέγχου. 
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3.3 Προτάσεις 

Μετά από συζητήσεις που πραγµατοποιήθηκαν µε τα στελέχη, την εµπειρία µου και 

σε συνδυασµό µε τι θεωρητικό πλαίσιο παραθέτονται προτάσεις για την βελτίωση της 

αποτελεσµατικότητας και αποδοτικότητας της µονάδας εσωτερικού ελέγχου ως προς: 

 

α) Οργανωτική ανεξαρτησία - θέση του εσωτερικού ελέγχου στο οργανόγραµµα  

Θα πρέπει να υπάγεται και να αναφέρεται λειτουργικά σε µία Επιτροπή Ελέγχου, 

οποία να απαρτίζεται στην πλειοψηφία της από ανεξάρτητα, µη εκτελεστικά µέλη, 

όπως προβλέπει και η Σύσταση 2005/162/ΕΚ (Λιβαδά Χρ., 2015). Με αυτό τον 

τρόπο θα διασφαλιστεί η οργανωτική της ανεξαρτησία. Για να επιτευχθεί αυτό βέβαια 

απαιτείται πολιτική βούληση, η οποία δε θα σταθεί στη σύγκρουση συµφερόντων 

(θεωρία αντιπροσώπευσης - agency theory) και θα προβεί σε αυτές τις 

µεταρρυθµιστικές αλλαγές. 

 

β) Επίσηµη εντολή  

Η επίσηµη εντολή εφόσον υλοποιηθεί η προηγούµενη πρόταση, θα πρέπει δίνεται 

από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου. Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται το 

απόρρητο κ η εµπιστευτικότητα των ελέγχων αφού πλέον το εκτελεστικό όργανο (η 

διοίκηση δε θα γνωρίζει το πεδίο που πρόκειται να ελεγχθεί για να λάβει τα µέτρα 

της). 

 

γ) Απεριόριστη πρόσβαση  

Στον συγκεκριµένο άξονα δεν παρατηρείται ιδιαίτερο πρόβληµα και το µόνο που 

προτείνεται είναι η εκπαίδευση των ελεγκτών και η δηµιουργία κουλτούρας 

προκειµένου να προσπαθούν να επιτύχουν «καλό» κλίµα µε τους ελεγχόµενους.  
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δ) Επαρκής χρηµατοδότηση  

Για την εξασφάλιση της ανεξαρτησίας της θα πρέπει να γίνει µία απόσχιση της 

οικονοµικής της εξάρτησης από τον Προϋπολογισµό του οργανισµού. Μία πρόταση 

που θα µπορούσε να εξεταστεί είναι να υπάγεται στον Προϋπολογισµό της Βουλής. 

 

ε) Ικανό και αντικειµενικό προσωπικό - Ικανή ηγεσία 

Ο επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου θα πρέπει να αξιολογείται από την 

επιλογή ελέγχου προτού επιλεγεί ως προς την καλή γνώση των προτύπων ελέγχου, τα 

επαγγελµατικά προσόντα – κατά προτίµηση να είναι πιστοποιηµένος – και την 

ικανότητά του να εποπτεύσει και να διευθύνει τη λειτουργιά του ελέγχου.  

Ο επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, σε συνεργασία µε την Ελεγκτική 

Επιτροπή, θα πρέπει να καθορίζει τα κατάλληλα εκείνα κριτήρια εκπαίδευσης και 

επαγγελµατικής εµπειρίας (προσόντα και ικανότητες) για την κάλυψη των θέσεων 

των εσωτερικών ελεγκτών, δίδοντας την ανάλογη βαρύτητα στο εύρος της εργασίας 

και στο επίπεδο της ευθύνης του κάθε ελεγκτή. Θα πρέπει να γίνεται η ανάλογη 

αξιολόγηση των κριτηρίων που τέθηκαν καθώς επίσης θα πρέπει να εξετάζεται η 

αµερόληπτη στάση και συµπεριφορά στο να αποφεύγουν οποιαδήποτε σύγκρουση 

συµφερόντων. Η τελική επιλογή θα πρέπει να γίνεται από τον επικεφαλή της 

Μονάδας ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για την οµαλή λειτουργία, µε την προϋπόθεση 

να λογοδοτεί για τις επιλογές του µε πλήρη τεκµηρίωση στην Επιτροπή Ελέγχου. 

Επιπλέον η Μονάδα θα πρέπει να ενηµερώνει την Ελεγκτική Επιτροπή για 

οποιαδήποτε µεταβολή στα πρόσωπα ή την οργάνωση του εσωτερικού ελέγχου 

άµεσα.  

	

στ) Υποστήριξη από τα ενδιαφερόµενα µέρη  
 

Θα πρέπει να επικοινωνηθεί καλύτερα η σηµασία του ρόλου του εσωτερικού ελέγχου 

στους δηµόσιους οργανισµούς, µε την έννοια ότι προωθεί το δηµόσιο συµφέρον και 

έχει συµβουλευτικό χαρακτήρα στις αποφάσεις τις Διοίκησης. Για να επιτευχθεί αυτό 

θα πρέπει ένα ευρύ φάσµα αιρετών και διορισµένων αξιωµατούχων, καθώς και τα 
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µέσα ενηµέρωσης και οι εµπλεκόµενοι πολίτες να ενηµερωθούν για τη λειτουργία 

του εσωτερικού ελέγχου και να µην αντιµετωπίζεται σαν ένα όργανο που ασκεί µόνο 

αστυνόµευση. 

 

ζ) Εφαρµογή διεθνών προτύπων ελέγχου και κώδικα δεοντολογίας 
 

Θα πρέπει να προβλέπεται βάσει νόµου η χρήση των διεθνών ελεγκτικών προτύπων 

και του κώδικα δεοντολογίας από τους ελεγκτές. 

 

η) Άλλα στοιχεία για την επιτυχή λειτουργία της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου  

Απαιτείται απαραίτητα κανονισµό λειτουργίας του Οργανισµού και της Μονάδας 

Εσωτερικού Ελέγχου σε όλες τις επιχειρησιακές περιοχές. 

Θα πρέπει να γίνεται προσδιορισµός των στόχων της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου 

µέσω του ετήσιου επιχειρησιακού σχεδίου του Οργανισµού και ο επικεφαλής θα 

πρέπει να υποβάλει τριµηνιαίες αναφορές για την απόδοση της Μονάδας εσωτερικού 

ελέγχου στην Επιτροπή Ελέγχου όπως επίσης και παροχή διασφάλισης γνώµης για τη 

λειτουργία των συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου . 

Θα πρέπει οι δηµόσιοι Οργανισµοί να µεριµνήσουν για τη δηµιουργία µητρώου 

κινδύνων, το οποίο θα επικαιροποιείται σε τακτά χρονικά διαστήµατα. 
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4. Λογιστική τυποποίηση 

Με τον όρο λογιστική τυποποίηση εννοούµε το σύνολο των αρχών και των κανόνων 

που η εφαρµογή τους αυξάνει την αξία κατάρτισης των Οικονοµικών Καταστάσεων 

µε συνέπειες οι χρήστες αυτών να έχουν µια αξιόπιστη και ασφαλή πληροφόρηση. 

(Σιαστάθης Μ., 2015).  

Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστεί η λογιστική τυποποίηση που ακολουθεί ο 

Ε.Φ.Κ.Α. ως συνέχεια των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.). 

Θα αναλυθεί στην αρχή το θεσµικό πλαίσιο που διέπει τη λογιστική απεικόνιση στο 
δηµόσιο τοµέα και ειδικότερα στους Φ.Κ.Α. Μετέπειτα θα γίνει αναφορά στην 
υφιστάµενη κατάσταση και τέλος θα γίνουν προτάσεις για την µετάβαση αυτής της 
τυποποίησης στα διεθνή λογιστικά πρότυπα του δηµόσιου τοµέα (International Public 
Sector Accounting Standards – IPSAS). 

 

4.1 Θεσµικό πλαίσιο  
Γενικότερα στους φορείς του δηµοσίου τοµέα, λειτουργούν ταυτόχρονα δύο 
λογιστικά συστήµατα. Πιο συγκεκριµένα είναι:  

Το ταµειακό σύστηµα λογιστικής (Cash Basis of Accounting) που κάποιες φορές 
συναντάται και µε τον όρο απλογραφικό, το οποίο αναγνωρίζει τα γεγονότα και τις 
συναλλαγές κατά το χρόνο που εισπράττονται ή πληρώνονται (λογιστική σε ταµειακή 
βάση, απλή καταγραφή εσόδων-εξόδων). Ως οικονοµική κατάσταση στο ταµειακό 
σύστηµα θεωρείται η κατάσταση του Απολογισµού, που αποτελεί την Κατάσταση 
Υλοποίησης του Κρατικού Προϋπολογισµού, η οποία περιλαµβάνει τα 
προϋπολογιστικά µεγέθη του προϋπολογισµού, τις αρχικές δηλαδή πιστώσεις, τα 
απολογιστικά µεγέθη του προϋπολογισµού για τη χρήση αναφοράς, καθώς και τα 
απολογιστικά µεγέθη της προηγούµενης χρήσης (Κλαουδάτου Μ., 2009). Δηλαδή, η 
λειτουργία του απλογραφικού είναι καθαρά ταµειακή λειτουργία, η οποία ωστόσο δεν 
εµφανίζεται άµεσα, αλλά προκύπτει από το αλγεβρικό άθροισµα των λογαριασµών 
των εσόδων ή των εξόδων, οι οποίοι αυξάνονται. Μέσω του απλογραφικού 
συστήµατος δεν παρέχεται καµία πληροφορία για τις συναλλαγές της οικονοµικής 
µονάδας µε τρίτους, τη δοµή της περιουσιακής της κατάστασης, τη διάρθρωση και 
την αξία των πάγιων περιουσιακών στοιχείων της, για τα αποθέµατά της καθώς και 
για τις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις του. Οι λογιστικές εγγραφές 
πραγµατοποιούνται µε την ενταλµατοποίηση ή την πληρωµή. 
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Το διπλογραφικό σύστηµα λογιστικής ή σύστηµα της δεδουλευµένης λογιστικής 
(Accrual Basis of Accounting), το οποίο αναγνωρίζει τα γεγονότα και τις συναλλαγές 
όταν πραγµατοποιούνται και όχι όταν εισπράττονται. Βασίζεται στην αρχή του 
δεδουλευµένου. Αντιµετωπίζει δηλαδή, το έσοδο και το έξοδο κατά τη χρήση κατά 
την οποία πραγµατοποιείται, ανεξάρτητα εάν πληρώνεται ή εισπράττεται, παρέχοντας 
τη δυνατότητα διαχωρισµού των χρήσεων. Η υποχρέωση εµφανίζεται µε την έκδοση 
του σχετικού παραστατικού από τον προµηθευτή, ή τρίτο και το έσοδο όταν 
βεβαιώνεται, αφού σύµφωνα µε το διπλογραφικό, ένα έσοδο πραγµατοποιείται όταν 
έχει παραδοθεί το αγαθό ή όταν έχει παρασχεθεί η υπηρεσία. Επιπλέον, οι 
λογαριασµοί, έχουν διπλή έκφραση, τη χρέωση και την πίστωση, µε αποτέλεσµα να 
αυξοµειώνονται. Μέσω του διπλογραφικού συστήµατος αποτυπώνεται η περιουσιακή 
κατάσταση µιας οικονοµικής µονάδας και η περιουσία των οικονοµικών µονάδων 
δηµοσιεύεται µέσω του Ισολογισµού, κατά κατηγορία (πάγιο ενεργητικό, 
κυκλοφορούν κεφάλαιο, υποχρεώσεις κλπ.).  

Εκ των ανωτέρω προκύπτει ότι οι δυνατότητες της απλογραφικής λογιστικής είναι 
περιορισµένες αφού, µέσω αυτής, δε δίδεται η δυνατότητα παρακολούθησης των 
απαιτήσεων, των υποχρεώσεων, των χρηµατικών διαθεσίµων και γενικότερα όλων 
των στοιχείων της περιουσιακής διάρθρωσης (παρακολούθηση προµηθειών, υλικών 
και αποθήκης) και της κεφαλαιακής δοµής µιας οικονοµικής µονάδας, η δυνατότητα 
προσδιορισµού του οικονοµικού αποτελέσµατος της λογιστικής περιόδου και η 
παροχή χρήσιµων και αξιόπιστων πληροφοριών για τη λήψη αποφάσεων.  

Το νοµικό πλαίσιο από το οποίο απορρέουν τα ανωτέρω είναι ο Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 

247/1995, τ. Α’): µε το οποίο εισήχθη το Δηµόσιο Λογιστικό Σχέδιο µε στόχο την 

καθολική και συστηµατική οργάνωση και αποτύπωση των λογιστικών λειτουργιών 

του Δηµοσίου. Το Λογιστικό Σχέδιο του Δηµοσίου αποτελεί σύστηµα κανόνων 

ταξινόµησης των λογιστικών µεγεθών του οποίο αποβλέπει, µεταξύ άλλων, στην 

καθιέρωση του Διπλογραφικού Συστήµατος, στην τυποποίηση των τηρούµενων από 

το Δηµόσιο λογαριασµών, στην αποτίµηση των περιουσιακών στοιχείων του 

Δηµοσίου, στη σύνταξη Ισολογισµού, Απολογισµού του Κράτους και λοιπών 

οικονοµικών καταστάσεων και στο σχεδιασµό γενικά της Λογιστικής του Δηµοσίου 

και των λοιπών φορέων του δηµόσιου Τοµέα. Βέβαια, στην πράξη, το εν λόγω 

σύστηµα δεν εφαρµόστηκε, ενώ ακολούθησαν και άλλες, σχετικές, νοµοθετικές 

πρωτοβουλίες, κυρίως µέσω της έκδοσης προεδρικών διαταγµάτων, 

συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που αφορούσαν στην εφαρµογή επιµέρους κλαδικών 

λογιστικών σχεδίων.  
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Ειδικότερα, για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, το κλαδικό λογιστικό σχέδιο 
καθιερώθηκε µε το ΠΔ 80/1997 (ΦΕΚ 68/08-05-1997) «Ορισµός του περιεχοµένου 
και του χρόνου ενάρξεως της εφαρµογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου για τους 
Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης» και η έναρξη ισχύος του ορίστηκε η 01/01/1998.  

Με αφετηρία την υποχρέωση της χώρας να ενσωµατώσει στο εθνικό δίκαιο την 
Οδηγία 2011/857 σχετικά µε τις απαιτήσεις για τα δηµοσιονοµικά πλαίσια των 
κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και µε σκοπό τη συστηµατική ένταξη 
σε ενιαίο κείµενο και την, κατά περίπτωση, επικαιροποίηση των ισχυουσών αρχών 
δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας και των διατάξεων του δηµόσιου 
λογιστικού, ο νόµος του δηµόσιου λογιστικού (Ν. 2362/95 περί Δηµοσίου 
Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεων) καταργήθηκε 
και αντικαταστάθηκε από το νέο νοµοθετικό πλαίσιο του Ν. 4270/2014 (Βλησµάς, 
Ο., Ναούµ, Β., Μιχελινάκης, Β., Σγουρινάκης, Ν., 2016). Σύµφωνα µε τις διατάξεις 
της Οδηγίας 2011/85, όσον αφορά τα εθνικά δηµόσια λογιστικά συστήµατα, τα κράτη 
µέλη της Ένωσης διαθέτουν δηµόσια λογιστικά συστήµατα τα οποία καλύπτουν 
συνολικά και συστηµατικά όλους τους υποτοµείς της γενικής κυβέρνησης και 
περιέχουν τις αναγκαίες πληροφορίες για την παραγωγή δεδοµένων δεδουλευµένων 
και, παράλληλα, υπόκεινται σε εσωτερικό έλεγχο και ανεξάρτητο λογιστικό έλεγχο. 
Οι πλήρεις και αξιόπιστες πρακτικές δηµόσιας λογιστικής για όλους τους υποτοµείς 
του δηµοσίου, οι οποίες θα είναι συγκρίσιµες µεταξύ των κρατών µελών, αποτελούν 
προϋπόθεση για την παραγωγή στατιστικών υψηλής ποιότητας.  

Εν όψει των σηµαντικών αλλαγών στην άσκηση δηµοσιονοµικής πολίτικης σε 
Ευρωπαϊκό επίπεδο, κρίθηκε ότι το ισχύον θεσµικό πλαίσιο για την δηµοσιονοµική 
διαχείριση, όπως αυτό είχε αποτυπωθεί στο Νόµο για το Δηµόσιο Λογιστικό, όπως 
µεταγενέστερα είχε τροποποιηθεί, έχριζε εκ βάθρων αναθεώρησης και 
εκσυγχρονισµού προκειµένου να εναρµονιστεί µε όσα ισχύουν πλέον στην 
Ευρωζώνη8. Η ανάγκη αναθεώρησης του κρίθηκε ως επιτακτική δεδοµένου ότι το 
Δηµόσιο Λογιστικό της χώρας µας λειτουργούσε ως ένα εργαλείο καθαρά ταµειακής 
διαχείρισης και δεν διέθετε τις δυνατότητες µιας ολοκληρωµένης και αξιόπιστης 
λογιστικής παρακολούθησης.  

Το αναµορφωµένο δηµοσιονοµικό πλαίσιο θεσπίστηκε µε το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 
143/2014, τ. Α’) περί Αρχών δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις. 

																																																								
7	Επίσηµη Εφηµερίδα της ΕΕ L 306/41, 23.11.2011	
8	Από την Εισηγητική Έκθεση του Σχεδίου Νόµου  «Αρχές Δηµοσιονοµικής Διαχείρισης και 
Εποπτείας, Δηµόσιο Λογιστικό»  
http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c8827c35-4399-4fbb-8ea6- aebdc768f4f7/8418030.pdf  
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Σύµφωνα µε τις διατάξεις αυτές, µε το Λογιστικό Σχέδιο της Γενικής Κυβέρνησης 
επιδιώκεται ο λογιστικός χειρισµός των συναλλαγών της Γενικής Κυβέρνησης µε 
οµοιόµορφο τρόπο, η αληθής και ορθή απεικόνιση της οικονοµικής καταστάσεως και 
της περιουσιακής διάρθρωσης της Γενικής Κυβέρνησης, η ορθή εκτίµηση της 
πιστοληπτικής ικανότητάς της, η διευκόλυνση των συναλλασσοµένων µε αυτή, η 
άντληση αξιόπιστων πληροφοριών κάθε φύσης για αξιοποίηση, τόσο από τις 
διάφορες υπηρεσίες όσο και από τους διεθνείς οργανισµούς, η απλούστευση και 
διευκόλυνση των κάθε µορφής ελέγχων, η αύξηση της παραγωγικότητας και η 
σύνδεση αυτού µε το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο του ιδιωτικού τοµέα.  

Παράλληλα, και σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 και µέχρι την έκδοση 
του προβλεπόµενου από τις διατάξεις του Νόµου, Προεδρικού Διατάγµατος 
εξακολουθεί να ισχύει η εφαρµογή του διπλογραφικού συστήµατος στη σύνταξη του 
Ισολογισµού, του Απολογισµού, των οικονοµικών καταστάσεων και στο σχεδιασµό 
γενικά της λογιστικής της Γενικής Κυβέρνησης και ειδικότερα, να ισχύουν οι 
διατάξεις του Π.Δ. 80/1997 για τους Οργανισµούς Κοινωνικής Ασφάλισης,  

Σηµαντική αλλαγή επέφερε το µητρώο δεσµεύσεων (ΠΔ 113/2010) µέσω του όποιου 
καταγράφηκαν για πρώτη φορά σε λογαριασµό δεδουλευµένων εξόδων οι απλήρωτες 
στο τέλος της χρήσης υποχρεώσεις της Κεντρικής Διοίκησης.  

 

 

4.2 Υφιστάµενη κατάσταση 

Με την υπ’ αρ. Φ.ΕΦΚΑ/οικ.59522/2205 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 4486/30-12-

2016, τ. Β’) εγκρίνεται ο Κανονισµός Οικονοµικής Οργάνωσης και Λογιστικής 

Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.), ο οποίος 

διέπεται από το νοµοθετικό πλαίσιο που προαναφέρθηκε. 

Στον Ε.Φ.Κ.Α. όπως και σε όλους τους φορείς του δηµοσίου, λειτουργούν δύο 

λογιστικά συστήµατα, το απλογραφικό, το δηµόσιο λογιστικό δηλαδή, µε το οποίο 

αποτυπώνεται ο προϋπολογισµός και ο απολογισµός, και το διπλογραφικό, η γενική 

λογιστική, όπως ορίζεται µε το ΠΔ 80/1997.  

Η ύπαρξη των δύο συστηµάτων και για παράδειγµα, η µη σύνδεση όλων των 

λογαριασµών εσόδων της γενικής λογιστικής µε λογαριασµούς εκτέλεσης του 

προϋπολογισµού εσόδων, δυσχεραίνει τη διαδικασία κατάρτισης και σύνταξης των 

µηνιαίων αναφορών, αφού παρουσιάζονται σηµαντικές, µη δικαιολογηµένες 
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αποκλίσεις των ταµειακών διαθεσίµων σε σχέση µε το αποτέλεσµα της µηνιαίας 

εκτέλεσης του προϋπολογισµού. 

Επιπροσθέτως, στο διπλογραφικό σύστηµα του Ε.Φ.Κ.Α., δεν τηρείται µητρώο 

παγίων ενώ έχει γίνει µία προσπάθεια αναγραφής των παγίων στοιχείων στο 

Ενεργητικό, όπως και ο συνεπακόλουθος υπολογισµός των αποσβέσεων αυτών και 

δεν περιλαµβάνεται ο υπολογισµός του ύψους των επισφαλών απαιτήσεων, ο 

λογιστικός χειρισµός των ταµειακών διαθεσίµων στην Τράπεζα της Ελλάδος αλλά 

και προβλέψεις, παράγοντες που επιδρούν άµεσα στην Καθαρή Θέση του φορέα.  

Επιπλέον, µετά την ενοποίηση των ταµείων, υπάρχει ασυµβατότητα στα 

πληροφοριακά συστήµατα των πρώην ταµείων, µε αποτέλεσµα να είναι δυσχερής η 

οποιαδήποτε διασύνδεσή τους, γεγονός που οδηγεί σε πληθώρα χειρόγραφων 

διαδικασιών (µεταβίβαση πιστώσεων στα υποκαταστήµατα, πληροφορίες σχετικά µε 

την πληρωµή συντάξεων, εκκαθάριση πρόσθετων εξόδων και αµοιβών, κα), ατελής 

παρακολούθηση και έλεγχος (πχ. διαπιστώνεται ένας µεγάλος αριθµός τραπεζικών 

λογαριασµών όψεως από τα εντασσόµενα ταµεία, σε όλη την επικράτεια, που είναι 

δύσκολο να ελεγχθούν σε κεντρικό επίπεδο για την ύπαρξη ελλείµµατος ή λαθών στις 

λογιστικές εγγραφές), κίνδυνος σφαλµάτων στη µεταφορά πληροφοριών ή στις 

φορολογικές αποδόσεις και στις άλλες υποχρεώσεις του φορέα καθώς και 

καθυστέρηση στην καταγραφή των λογιστικών γεγονότων στα βιβλία του Ε.Φ.Κ.Α.. 

Τέλος, αλλά εξίσου σηµαντικό, είναι ότι κατά τη διάρκεια της µεταβατικής φάσης της 

ένταξης των τ. Ταµείων στον Ε.Φ.Κ.Α., οι οικονοµικές τους υπηρεσίες δεν είχαν 

κλείσει όλες τις λογιστικές τους χρήσεις, µε πιθανό κίνδυνο εσφαλµένων εγγραφών 

έναρξης των λογιστικών βιβλίων του Ε.Φ.Κ.Α.. Κατά συνέπεια τα εντασσόµενα 

ταµεία ενδέχεται να έχουν εκκρεµείς υποχρεώσεις και απαιτήσεις που αν δε 

καταγραφούν, δε θα προκύπτει η πραγµατική Καθαρή Θέση του φορέα.  

 

4.3 Προτάσεις 
 

Η λογιστική του δηµοσίου τοµέα και τα πρότυπα χρηµατοοικονοµικής αναφοράς 
παραµένουν µοναδικά και απαρχαιωµένα. Για την επίλυση των ανωτέρω και για την 
πληρέστερη αποτύπωση των λογιστικών πληροφοριών οι οποίες περιλαµβάνονται 
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στις οικονοµικές καταστάσεις πρέπει να είναι σαφείς, κατανοητές και χρήσιµες, να 
είναι δηλαδή σχετικές, αξιόπιστες, επαληθεύσιµες, αµερόληπτες, ουδέτερες, 
συγκρίσιµες και ουσιώδεις (Δηµητράς, Α., Βρέντζου, Ε., 2015), θα πρέπει να 
υιοθετηθεί ένα σωστό πλαίσιο ενιαίων κανόνων και προτύπων για ένα βιώσιµο 
µέλλον µε διαφάνεια και συγκρισιµότητα. 

Προς αυτή την κατεύθυνση, θα πρέπει να εφαρµοστεί εξ’ ολοκλήρου η αρχή του 
δεδουλευµένου και προτείνεται η υιοθέτηση και έµπρακτη προσαρµογή στα Διεθνή 
Λογιστικά Πρότυπα του Δηµοσίου Τοµέα. 

Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, άλλαξαν άρδην τη λογιστική πρακτική αλλά και την 
ισχύουσα λογιστική θεωρία. Από 1/1/2005 οι ελληνικές αλλά και οι ευρωπαϊκές 
επιχειρήσεις που είναι εισηγµένες σε κάποια χρηµατιστηριακή αγορά καλούνται να 
εφαρµόσουν ένα νέο σύστηµα χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης. Από ένα 
σύστηµα µέτρησης του λογιστικού αποτελέσµατος το οποίο υπολογιζόταν ως η 
διαφορά, κυρίως, των πραγµατοποιηµένων εσόδων κι εξόδων µετακινούµαστε 
σταδιακά σε ένα σύστηµα όπου αποτιµώνται τα στοιχεία ενεργητικού κι 
υποχρεώσεων σε εύλογες αξίες κι οι περισσότερες µεταβολές της αξίας των ως άνω 
στοιχείων διαµορφώνουν το αποτέλεσµα χρήσης9.  

Με τον όρο Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, εννοούµε ένα σύνολο, γενικώς αποδεκτών, 
λογιστικών αρχών, κανόνων, µεθόδων και διαδικασιών η καθιέρωση των οποίων 
οδηγεί σε οµοιοµορφία καταρτίσεως των οικονοµικών καταστάσεων και συνεπώς σε 
ακριβή, αληθή και οµοιόµορφη πληροφόρηση των χρηστών των Οικονοµικών 
καταστάσεων.10 

Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Δηµοσίου Τοµέα (ΔΛΠΔΤ) αποτελούν υψηλής 
ποιότητας παγκόσµια πρότυπα χρηµατοοικονοµικής αναφοράς για οντότητες του 
δηµοσίου τοµέα τα οποία αποτελούνται από ένα πλήρες και καλά σχεδιασµένο 
σύνολο λογιστικών προτύπων ειδικά για τις ανάγκες του δηµοσίου τοµέα11.  

																																																								
9 Μπάλλα Α. – Χέβα Δ. «Χρηµατοοικονοµική Λογιστική» εκδ. Γ. Μπένου, Αθήνα 2011. 

10	Φίλος, Ι. «Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Οδηγός Πρώτης Εφαρµογής», εκδ. ΠΑΜΙΣΟΣ, Αθήνα 2003  

11	Δεληγιάννης, Θ. (2013) «Η σηµασία των ΔΠΛ στον Δηµόσιο Τοµέα στο σηµερινό οικονοµικό 

τοπίο» (ηµεροµηνία δηµοσίευσης: 26/6/2013)  

http://www.accountancygreece.gr/%CE%B7-
%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CF%89%CE%BD-
%CE%B4%CE%BB%CF%80-%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD-
%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%BF-
%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%B5%CE%B1-%CF%83%CF%84/ (Ηµεροµηνία 
προσπελασιµότητας: 16/08/2018) 
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Μέσω του λογιστικού πλαισίου των IPSAS θα απεικονίζεται η πραγµατική 

οικονοµική θέση του φορέα µε την ποιότητα και την αξιοπιστία των οικονοµικών 

πληροφοριών που απαιτούνται, θα διασφαλίζεται η εφαρµογή της λογιστικής αρχής 

της αυτοτέλειας των λογιστικών περιόδων, θα προαχθεί η διαφάνεια και η 

συγκρισιµότητα των πληροφοριών και αποδόσεων και θα δηµιουργηθούν οι 

προϋποθέσεις για την ορθή διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων του δηµοσίου 

καθώς και την ορθή κατανοµή αξιοποίηση των δηµόσιων πόρων. Παράλληλα, θα 

διασφαλιστεί η λογοδοσία της Διοίκησης προς το Κράτος  και τους πολίτες εν γένει, 

µε την σαφή και πλήρη πληροφόρηση τους. Επιπλέον, η ποιότητα της πληροφόρησης 

εξυπηρετεί στη λήψη καλύτερων αποφάσεων από τη Διοίκηση. Τέλος, αξίζει να 

επισηµανθεί το πλεονέκτηµα της χρήση της εύλογης αξίας η οποία έχει υιοθετηθεί 

και από τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Δηµοσίου Τοµέα και συµβάλλει στην 

παρουσίαση της πραγµατικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων του δηµοσίου. 

Ειδικότερα για την Κοινωνική Ασφάλιση και τον Ε.Φ.Κ.Α. µε την εφαρµογή των 
ΔΛΠ δύναται να αποτυπώνονται και οι πιθανολογούµενες µελλοντικές υποχρεώσεις12 
(contingent liabilities) (για τον ΕΦΚΑ δηλαδή οι συντάξεις που πρόκειται να 
αποδοθούν στο µέλλον). Με αυτό τον τρόπο, επειδή πρόκειται για τον 1ο πυλώνα 
ασφάλισης, θα γίνεται καλύτερη λήψη αποφάσεων. Εφόσον βέβαια επιλυθούν 
ζητήµατα εφαρµογής όπως: µε ποιο επιτόκιο θα υπολογίζεται η καθαρή παρούσα 
αξία των µελλοντικών αυτών υποχρεώσεων, µε τι χρονικό ορίζοντα και µε ποια 
πρωτογενή δεδοµένα. Με το ΔΛΠ 19, δίνει κάποιες κατευθυντήριες οδηγίες ωστόσο 
η εφαρµογή απαιτεί ειδική µέριµνα. 

Για την επιτυχή µετάβαση και εφαρµογή των IPSAS απαιτούνται κάποιες 
συντονισµένες ενέργειες από τη Διοίκηση του Ε.Φ.Κ.Α..  

Ειδικότερα, κρίνεται ως ιδιαιτέρως σηµαντική η εκπαίδευση και η συνεχής 
επιµόρφωση του προσωπικού του, για την εξοικείωσή του στο διπλογραφικό 
σύστηµα καθώς και στα λογιστικά πρότυπα, τόσο σε θεωρητικό επίπεδο όσο και 
πρακτική εξάσκηση. Εξέχουσας σηµασίας κρίνεται και η στελέχωση του µε επαρκή 
αλλά και κατάλληλα επιµορφωµένο προσωπικό.  

Εξίσου κρίσιµη για την επιτυχή έκβαση του εγχειρήµατος κρίνεται και η υποστήριξη 
µηχανογραφικής υποδοµής µε στο σύγχρονα πληροφοριακά συστήµατα για την 
καταγραφή και οργάνωση όλων των λογιστικών πληροφοριών. Ουσιαστική κρίνεται 
																																																																																																																																																															
	
12	IPSAS 19 – Provisions, contingent liabilities and contingent assets. IFRS Foundation. 
(2002) 
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και η διασύνδεση όλων των συστηµάτων πληροφορικής τόσο στο πλαίσιο των ίδιων 
των µονάδων του φορέα (τµηµάτων και διευθύνσεων) όσο και µεταξύ διαφορετικών 
µονάδων (µεταξύ διευθύνσεων). Τα µηχανογραφικά συστήµατα απαιτείται να 
καλύπτουν τις ανάγκες καταγραφής και τήρησης µητρώου παγίων για την 
παρακολούθηση των αποσβέσεών τους και έχουν τη δυνατότητα επιµέρους ανάλυσης 
λογαριασµών και τη δυνατότητα υπολογισµού αποτελεσµάτων χρήσης κατά κλάδο.  

Σοβαρά ζητήµατα, πρωτευούσης σηµασίας, τα οποία πρέπει να επιλυθούν πριν την 
πρώτη εφαρµογή των IPSAS είναι η καταγραφή και απογραφή όλων των 
υποχρεώσεων αλλά και όλων των περιουσιακών στοιχείων του φορέα καθώς και η 
δηµιουργία ενός µητρώου πάγιων στοιχείων για την παρακολούθηση όλων των 
πάγιων περιουσιακών του στοιχείων.  

Είναι γεγονός ότι για την εφαρµογή των IPSAS θα απαιτηθεί ένα σηµαντικό κόστος, 
χρόνος και τεχνογνωσία, που στο µέλλον όµως  θα αντισταθµιστεί από τα οφέλη της 
εφαρµογής τους.  

  



35	
	

5. Διαχείριση χαρτοφυλακίου  
 
Οι αγορές χρήµατος και κεφαλαίου παρουσιάζουν κατά καιρούς ευκαιρίες αλλά και 

κινδύνους, που ανατρέπουν τα σχέδια και τις µελλοντικές επιθυµίες των επενδυτών. 

Ο σκοπός της παρούσας ενότητας είναι να αναλύσει το θεσµικό πλαίσιο στο οποίο 

στηρίχτηκε η χρηµατοοικονοµική διαχείριση των αποθεµατικών των ασφαλιστικών 

ταµείων στην Ελλάδα	 κατά τα έτη 1993-2009 (αφού υπάρχουν δηµοσιευµένοι 

ισολογισµοί µόνο έως το 2010) και άρα δε µπορεί να γίνει κάποια αναφορά επί 

λειτουργίας του Ε.Φ.Κ.Α, να παρουσιάσει την διαχείριση που πραγµατοποιήθηκε 

αυτό το διάστηµα, και µέσω της επιστήµη της Συµπεριφορικής Χρηµατοοικονοµικής, 

να αναλύσει τα συµπεριφορικά σφάλµατα στα οποία υπέπεσε η διαχείριση του 

χαρτοφυλακίου. Η αποφυγή αυτών για το µέλλον, µπορεί να δώσει ικανοποιητικές 

αποδόσεις στα αποθεµατικά του ενιαίου ασφαλιστικού φορέα ενώ παράλληλα µπορεί 

να µειώσει τους επενδυτικούς κινδύνους.  

 

5.1 Θεσµικό πλαίσιο διαχείρισης αποθεµατικών και τοποθέτησης κεφαλαίων 
 
Με την ίδρυση του ΙΚΑ ορίζεται που επιτρέπεται η τοποθέτηση των κεφαλαίων του 

Ιδρύµατος και συγκεκριµένα στην παράγραφο 1 του άρθρου 24 του Ν. 6298/1934 

αναγράφεται ότι: 

«Τα διαθέσιµα κεφάλαια του Ιδρύµατος δύνανται να επενδύωνται εις χρεώγραφα του 

Κράτους ή εις κινητάς αξίας ηγγυηµένας παρ’ αυτού, ή να διατίθενται είτε προς 

απόκτησιν προσοδοφόρων ακινήτων είτε προς χορήγησιν επί πρώτη υποθήκη τέλος επί 

τη εγγυήσει του Κράτους, εις δάνεια προς εκτέλεσιν έργων γενικωτέρας χρησιµότητος 

δια την Εθνικήν Οικονοµίαν». 

Δηλαδή τα όποια αποθεµατικά υπήρχαν θα χρησιµοποιούνταν για την δηµιουργία 

υποδοµών υγείας, για την σύναψη δανείων και την αγορά χρεογράφων του Δηµοσίου.  

Έπειτα, βάσει του Α.Ν. 1611/1950 τα αποθεµατικά όλων των Ν.Π.∆.∆. και όλων των 

Ασφαλιστικών Ταµείων Δηµοσίου και Ιδιωτικού ∆ικαίου τοποθετήθηκαν άτοκα στον 

«Ειδικό Λογαριασµό ∆ιαχειρίσεως ∆ιαθεσίµων ∆ηµοσίων Οργανισµών» που 

ιδρύθηκε στην Τράπεζα της Ελλάδος και η οποία θα ενεργούσε πλέον σαν 

διαχειριστικό όργανο του λογαριασµού αυτού.  
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Η πρόθεση των τότε Κυβερνήσεων ήταν να διαχειριστούν τα αποθεµατικά των 

Ταµείων µέσω της Τράπεζας της Ελλάδος για να ενισχύσουν την οικονοµική 

ανάπτυξη άµεσα, σε τοµείς όπως η γεωργία και η εργατική κατοικία, αλλά και 

έµµεσα εφόσον το ∆ηµόσιο δάνειζε µε κεφάλαια χαµηλού ή µηδενικού κόστους 

ολόκληρη την οικονοµική δραστηριότητα της χώρας. Χαρακτηριστικά τα άρθρα 1 και 

2 του Ν. 1611/1950 αναφέρουν:  

Άρθρο 1.     

"Δηµόσιοι  Οργανισµοί" υπαγόµενοι εις τάς διατάξεις του παρόντος Νόµου νοούνται τα 

πάσης φύσεως Νοµικά Πρόσωπα Δηµοσίου Δικαίου, ως και  τα πάσης φύσεως 

Ασφαλιστικά Ταµεία Δηµοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου. 

Άρθρο 2.     

1. Από της 1ης Ιανουαρίου 1951 πάντα τα επενδυοµένα υπό µορφήν εντόκου 

καταθέσεως κεφάλαια των κατά το άρθρον 1 του παρόντος νόµου Δηµόσιων 

Οργανισµών παρακατατίθενται παρά τη Τραπέζη της Ελλάδος, ήτις ενεργεί εν 

προκειµένω ως Διαχειριστικόν όργανον συµφώνως προς τας διατάξεις του παρόντος 

νόµου.          

"Διά πάσαν επιτρεποµένην κατά νόµον επένδυσιν κεφαλαίων των Δηµοσίων 

Οργανισµών, υπό πάσαν µορφήν πλην της κατά το παρόν άρθρον καταθέσεως παρά τη 

Τραπέζη της Ελλάδος απαιτείται προηγουµένη εγκριτική απόφασις της Νοµισµατικής  

Επιτροπής. Η παροχή υπό των Δηµοσίων  Οργανισµών δανείων ή πάσης φύσεως 

άλλων χορηγήσεων  υπό οιανδήποτε µορφήν προς τους υπαλλήλους, τους 

ησφσαλισµένους ή τους  συνταξιούχους αυτών δύναται να γίνεται µόνον  κατόπιν  

προηγουµένης εγκριτικής αποφάσεως της Νοµισµατικής Επιτροπής. Συµβάσεις και 

άλλαι δικαιοπραξίαι περί επενδύσεως ή χορηγήσεως καταρτιζόµεναι  από  της  ισχύος 

το παρόντος άνευ προηγουµένης εγκριτικής αποφάσεως της  Νοµισµατικής Επιτροπής. 

Συµβάσεις και άλλαι δικαιοπραξίαι περί επενδύσεως  ή  χορηγήσεως καταρτιζόµεναι 

από της ισχύος του παρόντος άνευ προηγουµένης  εγκριτικής  αποφάσεως  της  

Νοµισµατικής Επιτροπής είναι άκυροι ανεξαρτήτως   των υπό του άρθρου 4 του 

παρόντος  προβλεποµένων κυρώσεων ".   

***Η ανωτέρω εντός " " παράγραφος προσετέθη διά του άρθρου 1 του ΝΔ 2999/1954 

(Α 211).    

2.  Προς τον σκοπόν τούτον ιδρύεται παρά τη Τραπέζη της Ελλάδος ίδιος  λογαριασµός 

υπό τον τίτλον "Ειδικός Λογαριασµός Διαχειρίσεως Διαθεσίµων  Δηµοσίων  

Οργανισµών", όστις θα κινήται συµφώνως προς τας διατάξεις του παρόντος νόµου.     
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3.  Από της 1ης Ιανουαρίου  1951 ουδεµία  Τράπεζα ή Τραπεζικός Οργανισµός θα  

αποδέχεται  κατάθεσιν  παρ’ αυτώ υπό οιανδήποτε µορφήν κεφαλαίων των κατά το 

άρθρον 1 του παρόντος νόµου Δηµοσίων Οργανισµών.     

4. Πάσαι αι κατά την 31-12 50 καταθέσεις παρά Τραπέζαις ή Τραπεζικοίς  

Οργανισµοίς κεφαλαίων των κατά το άρθρον 1 του παρόντος νόµου Δηµοσίων  

Οργανισµών µεταφέρονται δυνάµει της παρούσης διατάξεως και άνευ ετέρας  εντολής 

εις πίστωσιν του κατά την προηγουµένην παράγραφον 2 Ειδικού  Λογαριασµού παρά τη 

Τραπέζη της Ελλάδος και επ’ ονόµατι του δικαιούχου  Νοµικού Προσώπου.  

 

Από το 1950 έως το 1994 όλα τα πλεονάσµατα της ετήσιας ταµειακής διαχείρισης 

των ∆ηµοσίων Οργανισµών κατατίθεντο στην Τράπεζα της Ελλάδος στον «Ειδικό 

Λογαριασµό ∆ιαχειρίσεως ∆ιαθεσίµων ∆ηµοσίων Οργανισµών» που ιδρύθηκε µε το 

τον παραπάνω νόµο. Τα Ταµεία δικαιούνταν να λαµβάνουν τόκο ανάλογα µε τα 

υπόλοιπα ποσά που διατηρούσαν σε αυτόν τον λογαριασµό και του οποίου το ύψος 

το όριζε η Νοµισµατική Επιτροπή.  

Παράλληλα µε την µεταφορά των αποθεµατικών των Ταµείων το 1951 

επακολούθησε η αναµόρφωση του συνταξιοδοτικού συστήµατος ασφάλισης µε την 

ψήφιση του Ν.1846/1951 (περί ίδρυσης του ΙΚΑ) λόγω της τότε 

οικονοµικοκοινωνικής συγκυρίας. Συγκεκριµένα, διαπιστώθηκε η ανάγκη αλλαγής 

πολιτικής καθώς ο τρόπος ο τρόπος διαχείρισης των αποθεµατικών κρινόταν 

αναποτελεσµατικός καθώς η υποτίµηση της δραχµής σε συνδυασµό µε την παραπάνω 

πρακτική απαιτούσε τη δέσµευση µεγάλων αποθεµατικών µε πενιχρές αποδόσεις και 

την επιβολή µεγάλων ασφαλίστρων – εισφορών για την κάλυψη της απώλειας των 

αποθεµατικών (λόγω της υποτίµησης) µε αποτέλεσµα την απώλεια κεφαλαίων του 

Ι.Κ.Α. και την µεγάλη επιβάρυνση των ασφαλισµένων.  

Παρότι όµως άλλαξε το ασφαλιστικό σύστηµα δεν άλλαξε και ο τρόπος διαχείρισης 

των αποθεµατικών. Συγκεκριµένα σύµφωνα µε τον Ν.1846/1951 «το βάρος ρίπτεται 

εις την εφαρµογή ευρέως οικοδοµικού προγράµµατος, ....δια την εγκατάστασιν των 

διοικητικών του και υγειονοµικών του υπηρεσιών........... Σηµειώνουµε την διάταξιν 

περί δυνατότητος επενδύσεως εις µετοχάς Εταιρειών Κοινή Ωφελείας......». Αναλυτικά 

παραθέτουµε το άρθρο 18 περί «Επένδυσης κεφαλαίων ΙΚΑ-Περιουσία»: 
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Άρθρο  18.     

1. Τα διαθέσιµα κεφάλαια του Ι.Κ.Α.  δύνανται να επενδύωνται κατά τας διατάξεις 

Κανονισµού, τηρουµένων και των εκάστοτε ισχυουσών γενικών  διατάξεων  περί  

επενδύσεως των κεφαλαίων Ν.Π.Δ.Δ., εις χρεώγραφα του Κράτους και εις αξίας  

ηγγυηµένας  παρ` αυτού, εις µετοχάς µεγάλων Τραπεζών ή Εταιριών Κοινής Ωφελείας, 

εις δάνεια προς Συνεταιρισµούς,  ως και εις ακίνητα.     

2. Το Ι.Κ.Α. δύναται να διαθέτη µέρος της περιουσίας του: α) Προς επέκτασιν και 

πλουτισµόν, χάριν των σκοπών της ασφαλίσεως του Ι.Κ.Α., των  εκασταχού τυχόν  

ανεπαρκώ υγειονοµικών κ.λ.π. Κέντρων και εγκαταστάσεων ανηκόντων εις το Κράτος, 

Δήµους, Κοινότητας, Ιδρύµατα και Φιλανθρωπικας Οργανώσεις. β) Προς ανέγερσιν ή 

επέκτασιν κτισµάτων ή αγοράν οικοπέδων ή ετοίµων οικοδοµών,  προς  διευκόλυνσιν 

της λειτουργίας του και την επίτευξιν των υπό τούτου επιδιωκοµένων σκοπών, και τον 

εξοπλισµόν αυτών µε τα αναγκαιούντα µέσα και εγκαταστάσεις  (γραφεία, νοσοκοµεία, 

σανατόρια, µαιευτήρια, παιδικοί σταθµοί, πρεβεντόρια, παιδικαί κατασκηνώσεις, πάσης 

φύσεως  κέντρα  προληπτικής  δράσεως,  υδροθεραπευτήρια κλπ.). Εις την περίπτωσιν 

του εδαφίου α` το Ι.Κ.Α. δικαιούται να  συµµετέχη  εις  την  διοίκησιν  των   οικείων  

υγειονοµικών  εγκαταστάσεων  και  να  ενασκή  έλεγχον  επί τούτων, εις  έκτασιν 

καθοριζοµένην δια των µεταξύ αυτού και του Κράτους, των Δήµων,  Κοινοτήτων, 

Ιδρυµάτων και Φιλανθρωπικών Οργανώσεων συναπτοµένων συµφωνιών. γ) Δια την 

σύστασιν εργοστασίων ή εργαστηρίων, δια την κατασκευήν προσθέτων µελών ή άλλων 

ειδών χρησίµων δια τους σκοπούς της  ασφαλίσεως, ως και δια την αγοράν και 

δηµιουργίαν  αποθεµάτων εκ των ανωτέρω ειδών. "δ`. Για τη σύσταση εταιρειών ή τη 

συµµετοχή σε σύσταση εταιρειών ή  την  απόκτηση µετοχών από αγορά ή οποιαδήποτε 

άλλη αιτία ή την αγορά µετοχών εταιρειών, που ελέγχονται από φορείς του δηµοσίου 

τοµέα και που έχουν σαν σκοπό την έρευνα, την παραγωγή και εκµετάλλευση αγαθών 

που συµβάλλουν στην αποστολή του Ι.Κ.Α., συµπεριλαµβανοµένων  και  των  

εφαρµογών στον τοµέα της βιοτεχνολογίας".         

***Η περ. δ` της παρ.2 του άρθρου 18 προστέθηκε µε το άρθρο 33 παρ. 4 του Ν. 

1759/1988 (Α` 50).       

"3. Το Δηµόσιον, οι Δήµοι, αι Κοινότητες και τα πάσης φύσεως Ν.Π.Δ.Δ. δύνανται να 

παραχωρώσι δωριάν κατά κυριότητα εις το  ΙΚΑ ή  επί  τιµήµατι οριζοµένω υπό του  

Υπουργού  Οικονοµικών, τα κατάλληλα γήπεδα  προς  εκπλήρωσιν των εν εδαφίω β` 

της προηγουµένης παραγράφου σκοπών".       
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***Η παράγραφος 3 αντικατεστάθη ως άνω διά του άρθρου 16 παρ.2 του Ν. 

4497/1966 (Α 37).       

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Κατά το άρθρο 16 του ΝΔ 1390/1973 (ΦΕΚ Α 203): "Αι διατάξεις 

των υπό στοιχεία α` και β` εδαφίων της παραγράφου 2 και της παραγράφου 3 του 

άρθρου 18 του Α.Ν. 1846/1951, ως εκάστοτε ισχύουν, εφαρµόζονται αναλόγως και 

προκειµένου περί του ΟΓΑ."      

4. Απαγορεύεται η ενέργεια πάσης φύσεως δωρεών υπο του Ι.Κ.Α., άνευ ειδικής περί 

τούτου διατάξεως ειδικού δια το Ι.Κ.Α. νόµου.       

Και τα δύο νοµοσχέδια (Ν.1611/1950 και Ν.1846/1951) στόχευαν στην 

χρησιµοποίηση των αποθεµατικών των ταµείων για αναπτυξιακούς σκοπούς µε 

αντάλλαγµα ένα εξαιρετικά µικρό επιτόκιο.  

Αξίζει να σηµειωθεί ότι από το 1950 και έως το 1973 τα αποθεµατικά κατατίθεντο 

υποχρεωτικά στην Τράπεζα της Ελλάδος βάσει του Ν. 1611/50 µε επιτόκιο 4%, κατά 

πολύ µικρότερο από τον πληθωρισµό. Γενικότερα «οι αποδόσεις των κατατιθεµένων 

στην ΤτΕ κεφαλαίων µέχρι το 1990 ήταν κατώτερες από το µέσο επιτόκιο 

καταθέσεων Ταµιευτηρίου και εµπορικών Τραπεζών».-(ΓΓΚΑ, Έτους 2006). Η 

απώλεια που είχαν τα ταµεία από την διαφορά επιτοκίου στην ΤτΕ µε οποιοδήποτε 

επιτόκιο εµπορικών Τραπεζών ήταν σηµαντική.  

Οι επόµενες προσπάθειες για εκσυγχρονισµό του νοµοθετικού πλαισίου και για 

ενεργητική αξιοποίηση της περιούσιας των ταµείων έγιναν την περίοδο 1990-2010 

(Ν. 1902/90, N.2042/1992, 2469/97, απόφαση Ον 78548/Β/26.12.92, Ν.3029/2002, 

Ν. 3586/2007, ΦΕΚ.2161/2008 (τ. Β’), Ν.3863/2010) χωρίς όµως κάποιος από τους 

παραπάνω νόµους να αλλάξει δραστικά τη στρατηγική που τηρούσε το κράτος σε ότι 

αφόρα την διαχείριση των αποθεµατικών των ταµείων. Συνοπτικά οι αλλαγές που 

επέφεραν οι παραπάνω νόµοι ήταν οι εξής:  

ü Ν.1902/90, «Συνταξιοδοτικό - Οικονοµικά ∆ΕΚΟ, Ταµείων κλπ. Συναφή»  
Με την παράγραφο 1 του άρθρου 12:  

«επιτρέπεται στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης να συγκροτούν ίδια ή οµαδικά 

αµοιβαία κεφάλαια σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις περί αµοιβαίων κεφαλαίων.»  

 

Με την παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου:  
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«Οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης δύνανται να αναθέτουν τη διαχείριση των ως   άνω 

συγκροτουµένων αµοιβαίων κεφαλαίων σε οποιαδήποτε εταιρία διαχείρισης  

αµοιβαίων κεφαλαίων που λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα». 

 

Με την παράγραφο 1 του άρθρου 13:  

«εφεξής οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης και λοιποί δηµόσιοι οργανισµοί, όπως αυτοί 

ορίζονται στον α.ν. 1611/1950, απολαµβάνουν για τις καταθέσεις τους του α.ν. 1611/ 

1950 επιτόκιο καταθέσεων ταµιευτηρίου. Οµοίως επιτρέπεται στις τράπεζες και 

τραπεζικούς οργανισµούς να καταβάλλουν τόκο στα κατατεθειµένα υπόλοιπα της 

ταµιακής διαχείρισης των ως άνω φορέων και λοιπών δηµόσιων οργανισµών. Πάσα 

αντίθετη διάταξη καταργείται». 

 

Με την παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου:  

«εφεξής οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης επιτρέπεται όπως επενδύουν ελεύθερα τα 

διαθέσιµα τους σε τίτλους του Ελληνικού Δηµοσίου και οµόλογα τραπεζών που 

λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα. Οµοίως επιτρέπεται σ` αυτούς η αγορά και πώληση 

µετόχων πάσης φύσεως προηγουµένη κοινή εγκριτική απόφαση του Υπουργού Υγείας, 

Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του ∆ιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.»  

 

ü N.2042/1992 «Αύξηση συντάξεων και άλλες ασφαλιστικές ρυθµίσεις» 
Με την παράγραφο 1 του άρθρου 14:  

«Επιτρέπεται η διάθεση από τους δηµόσιους οργανισµούς και τα ασφαλιστικά ταµεία 

µέχρι του ποσού 20% ετησίως από τα κατατεθειµένα στην ΤτΕ βάσει του 1611/1950 

διαθέσιµα κεφάλαια τους, για επενδύσεις σε ακίνητα (µέχρι 40%) και σε χρεόγραφα 

(µέχρι 60%)  

 

ü N.2469/1997 «Περιορισµός και βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των 
Κρατικών ∆απανών και άλλες διατάξεις»  
Με την παράγραφο 1 του άρθρου 9:  

«Οι δηµόσιοι οργανισµοί, ασφαλιστικοί φορείς και Ν.Π.∆.∆. δύνανται µε απόφαση του 

∆.Σ. αυτών να προσλαµβάνουν, κατόπιν ανοικτής προσκλήσεως, συµβούλους 

διαχείρισης για την αξιοποίηση της περιουσίας τους…» 

Με την παράγραφο 1 του άρθρου 11:  
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«…οι επενδύσεις σε ακίνητα, καθώς και σε κινητές αξίες ....,πραγµατοποιούνται µε 

αποφάσεις των διοικητικών συµβουλίων των δηµοσίων οργανισµών και ασφαλιστικών 

ταµείων». 

Με την παράγραφο 4 του άρθρου 11:  

«Με προεδρικά διατάγµατα, που εκδίδονται µε πρόταση των Υπουργών Εθνικής 

Οικονοµίας, Οικονοµικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθορίζεται το 

ρυθµιστικό πλαίσιο αξιοποίησης της κινητής και ακίνητης περιουσίας των δηµοσίων 

οργανισµών, ασφαλιστικών φορέων και Ν.Π.∆.∆., οι κανόνες επενδυτικής 

συµπεριφοράς, καθώς και οι προβλεπόµενες διοικητικές Κυρώσεις για τις περιπτώσεις 

παραβίασής τους, όσον αφορά τις περιπτώσεις των άρθρων 8, 9 και 11 του παρόντος». 

 

ü Ν.3029/2002 «Μεταρρύθµιση συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης» 
Με την παράγραφο 1 του άρθρου 7:  

«Συνιστώνται νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τα 

οποία ιδρύονται και λειτουργούν σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος, υπό την 

εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Στην επωνυµία τους 

περιλαµβάνεται η ένδειξη "Ταµείο επαγγελµατικής ασφάλισης Ν.Π.Ι.Δ.».  

 

Με την παράγραφο 5 του άρθρου 7:  

«Τα Ταµεία Επαγγελµατικής Ασφάλισης που χορηγούν συνταξιοδοτικές παροχές 

λειτουργούν µε βάση το κεφαλαιοποιητικό σύστηµα». 

 

Με τις παραγράφους 1 και 15 του άρθρου 9:  

«Συνιστάται ανεξάρτητη διοικητική αρχή µε την επωνυµία Εθνική Αναλογιστική Αρχή 

(στο εξής: "Ε.Α.Α.") και έδρα την Αθήνα… Η Ε.Α.Α. έχει τις εξής αρµοδιότητες:      

α. Συντάσσει αναλογιστικές εκθέσεις στα πλαίσια του µακροχρόνιου οικονοµικού και 

χρηµατοδοτικού σχεδιασµού για την εξασφάλιση της κοινωνικής ανταποδοτικότητας 

και της βιωσιµότητας του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης.      

Ο σχεδιασµός αυτός λαµβάνει υπόψη τα υπάρχοντα και τα πιθανολογούµενα δεδοµένα 

που αφορούν στο Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και τις εξελίξεις και τάσεις 

σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο …» 

 

ü Ν.3586/2007 «Θεσµικό πλαίσιο επενδύσεων και αξιοποίησης της περιουσίας των 
Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης»  
Με το άρθρο 3:  
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«1. Οι Φ.Κ.Α. επενδύουν χωρίς περιορισµούς στις παρακάτω κινητές αξίες:   α. σε 

τίτλους του Ελληνικού Δηµοσίου, σταθερού ή κυµαινόµενου επιτοκίου πλην των 

σύνθετων (structured) οµολόγων,   β. σε τίτλους του Ελληνικού Δηµοσίου µε τη µορφή 

της αγοράς µε σύµφωνο επαναπώλησης (πράξεις REPOS). «ή µε τη µορφή της 

πώλησης µε σύµφωνο επαναγοράς (πράξεις Reverse Repos).  Οι επενδύσεις στις 

κινητές αξίες αυτές διενεργούνται µε απόφαση των Δ.Σ. των Φ.Κ.Α. και χωρίς τον 

περιορισµό της παρ. 2 του άρθρου 45 του ν. 3863/2010.»   

*** Τα εντός " " λέξεις και εδάφιο προστέθηκαν µε το άρθρο 32 παρ.2β 

Ν.3986/2011,ΦΕΚ Α 152/1.7.2011.    

2. Η διαχείριση των επενδύσεων αυτών γίνεται από την Τράπεζα της Ελλάδος σύµφωνα 

µε τις διατάξεις του τρίτου άρθρου του ν. 2216/1994 (ΦΕΚ 83 Α`) και της παραγράφου 

11α του άρθρου 15 του ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38 Α`) περί «Κοινού Κεφαλαίου των 

Νοµικών Προσώπων Δηµοσίου Δικαίου και Ασφαλιστικών Φορέων».    

3. Χωρίς περιορισµούς πραγµατοποιούνται και οι ρευστοποιήσεις όλων των κινητών 

αξιών της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.»  

 

Με το άρθρο 4:  

1. Οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης δύνανται, µε αποφάσεις των Διοικητικών 

Συµβουλίων τους, να επενδύουν µέρος των διαθεσίµων κεφαλαίων τους:    

α. Σε ακίνητα, για στέγαση ή εκµετάλλευση.    

β. Σε κινητές αξίες ως ακολούθως:    

β1. µετοχές και άλλα χρεόγραφα εταιριών εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αθηνών 

(Χ.Α.),    

β2. µετοχές εταιριών που διατίθενται σε δηµόσια εγγραφή για να εισαχθούν στο 

Χρηµατιστήριο Αθηνών (Χ.Α.),    

β3. µετοχές και άλλα χρεόγραφα εταιριών των κρατών   - µελών της Ευρωζώνης, 

εισηγµένων σε χρηµατιστήρια κράτους - µέλους της Ευρωζώνης και 

διαπραγµατεύσιµων σε ευρώ, των οποίων το µετοχικό κεφάλαιο έχει ελάχιστο ύψος 

πεντακοσίων εκατοµµυρίων (500.000.000) ευρώ,    

β4. µερίδια αµοιβαίων κεφαλαίων του ν. 3283/2004 (ΦΕΚ 210 Α`), µερίδια αµοιβαίων 

κεφαλαίων των κρατών - µελών της Ευρωζώνης που πληρούν τις προϋποθέσεις των 

διατάξεων του άρθρου 19 της οδηγίας της ΕΚ 85/611/ΕΟΚ, όπως ισχύει κάθε φορά, 

καθώς και µερίδια αµοιβαίων κεφαλαίων ακίνητης περιουσίας του ν. 2778/1999 (ΦΕΚ 

295 Α),    
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β5. συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης και Δικαιώµατα Προαίρεσης του 

Χρηµατιστηρίου Αθηνών (Χ.Α.),    

β6. κρατικά οµόλογα που εκδίδονται από κράτη - µέλη της Ευρωζώνης, πλην των 

σύνθετων (structured) οµολόγων.    

γ. Σε συγχρηµατοδοτήσεις έργων του Ελληνικού Δηµοσίου, σε συµπράξεις Ιδιωτικού 

και Δηµόσιου Τοµέα και σε συγχρηµατοδότηση έργων των Οργανισµών που 

εποπτεύονται από το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.    

δ. Σε δικαιώµατα από χρηµατοδοτική µίσθωση.    

2. Οι επενδύσεις της παραγράφου 1 επιτρέπονται µέχρι ποσοστού είκοσι τρία τοις εκατό 

(23%) του ποσού που προκύπτει από το συνυπολογισµό των στοιχείων της παραγράφου 

4 του παρόντος άρθρου. 

ΦΕΚ.2161/2008 (τ.Β’) Αριθµ. απόφασης Β/7/26028/4468 του Υπουργού Απασχόλησης 

και κοινωνικής Προστασίας µε την οποία θεσπίστηκε πλαίσιο κανόνων επενδυτικής 

συµπεριφοράς και δεοντολογίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.) 

(αναφέρεται πιο αναλυτικά στην παράγραφο 1.2. Κανόνες διαχείρισης)  

 

ü Ν.3863/2010 «Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις 
εργασιακές σχέσεις»  
Με τα άρθρα 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, τροποποιείται το θεσµικό πλαίσιο 

επενδύσεων και αξιοποίησης, οι αρχές επένδυσης διαθεσίµων σε περιουσιακά 

στοιχεία που διενεργούνται µε προϋποθέσεις και όρια, η διαδικασία διενέργειας 

επενδύσεων σε κινητές αξίες, οι διαδικασίες διενέργειας επενδύσεων σε ακίνητα, η 

ανάθεση έργων και εργασιών αξιοποίησης ακινήτων, οι τήρηση στοιχείων 

επενδύσεων, Οι κανόνες επενδύσεις των Φ.Κ.Α. σε αµοιβαία κεφάλαια (Α.Ε.∆.Α.Κ. 

Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης), κανόνες ορισµού διαχειριστών περιουσιακών 

στοιχείων, έτσι όπως ορίζονταν από τον Ν.3586/2007. 

Στα πλαίσια του εκσυγχρονισµού του νοµοθετικού πλαισίου αξιοποίησης της 

περιουσίας που ψηφίστηκε όπως προαναφέραµε και που ισχύει µέχρι σήµερα άρχισαν 

να γίνονται οι πρώτες προσπάθειες από τις Διοικήσεις των Ταµείων διαφοροποίησης 

της διαχείρισης των αποθεµατικών τους.  

 

ü Ν. 4387/2016 «Ενιαίο Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλειας-Μεταρρύθµιση 
ασφαλιστικού συνταξιοδοτικού. Σύσταση ΕΦΚΑ» 
Άρθρο 70   Περιουσία, λογιστική και οικονοµική λειτουργία    

1.Το σύνολο του ενεργητικού και του παθητικού που προέρχεται από τους 

εντασσόµενους στον Ε.Φ.Κ.Α. φορείς, τοµείς, κλάδους και λογαριασµούς, οι πόροι που 
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προβλέπονται υπέρ αυτών από τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και η κινητή και ακίνητη 

περιουσία τους, περιέρχονται αυτοδίκαια στον Ε.Φ.Κ.Α. ως καθολικό διάδοχό τους. Ο 

Ε.Φ.Κ.Α. υπεισέρχεται στα πάσης φύσεως δικαιώµατα και υποχρεώσεις των 

εντασσόµενων φορέων, τοµέων, κλάδων και λογαριασµών.   Για τη µεταβίβαση της 

κυριότητας των ακινήτων των εντασσόµενων φορέων, τοµέων, κλάδων και 

λογαριασµών στον Ε.Φ.Κ.Α. εκδίδονται διαπιστωτικές πράξεις από τον Υπουργό 

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, οι οποίες 

µεταγράφονται ατελώς στα βιβλία µεταγραφών των οικείων υποθηκοφυλακείων ή 

κτηµατολογικών γραφείων. Η µεταβίβαση της εν γένει περιουσίας γίνεται χωρίς την 

καταβολή φόρου, τέλους ή δικαιώµατος υπέρ του Δηµοσίου, οργανισµού τοπικής 

αυτοδιοίκησης ή άλλων νοµικών προσώπων. Ειδικότερα, η µεταβίβαση της κινητής 

περιουσίας γίνεται χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συµβολαίου.  «Η 

µεταβίβαση αυτή, εφόσον περιλαµβάνει κινητές αξίες µε δικαιώµατα ψήφου, δεν 

υπάγεται στις διατάξεις του ν. 3461/2006.».    

*** Το τελευταίο εδάφιο της παρ.1 προστέθηκε µε ισχύ από την έναρξη ισχύος του 

παρόντος νόµου µε το άρθρο 19  Ν.4484/2017, ΦΕΚ Α 110/1.8.2017.    

3. α. Από 1.1.2017 ο ισολογισµός έναρξης του Ε.Φ.Κ.Α. πραγµατοποιείται µε µεταφορά 

των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού των εντασσόµενων φορέων, τοµέων, κλάδων 

και λογαριασµών αντιστοίχως, όπως αυτά εµφανίζονται στους ισολογισµούς τους, που 

συντάσσονται ειδικά για το σκοπό αυτό. Τα πρόσωπα που κατείχαν θέση µέλους 

Διοικητικού Συµβουλίου των τελευταίων κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης διάταξης του 

παρόντος διατηρούν την ευθύνη ως προς την περάτωση των οικονοµικών χρήσεων 

παρελθόντων ετών µέχρι τις 31.12.2016.   β. Η περιουσία που είναι αναγκαία για την 

άσκηση των µη ασφαλιστικών αρµοδιοτήτων, οι οποίες παραµένουν στους φορείς και 

µετά την ένταξή στους στον Ε.Φ.Κ.Α., σύµφωνα µε το άρθρο 51 του παρόντος, 

προσδιορίζεται και διαχωρίζεται από την περιουσία που περιέρχεται στον Ε.Φ.Κ.Α. µε 

απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης, µετά από οικονοµική µελέτη.    

6. Η απογραφή των περιουσιακών στοιχείων των εντασσοµένων φορέων, τοµέων, 

κλάδων και λογαριασµών, καθώς και η αποτίµηση της αξίας τους ενεργείται, σύµφωνα 

µε τις κείµενες διατάξεις από τις οικονοµικές υπηρεσίες τους µέχρι στις 31.12.2016 ή 

από ορκωτούς λογιστές, µετά από ανάθεση.  
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Πίνακας 1 
 

Συνοπτική παρουσίαση της ελληνικής νοµοθεσίας και των Οδηγιών της Ε.Ε.  αναφορικά 
µε το επενδυτικό πλαίσιο των διαθεσίµων και των αποθεµατικών των Ταµείων στο 

ασφαλιστικό σύστηµα 
Νοµοθεσία 

(νόµοι, διατάξεις, 
υπουργικές αποφάσεις) 

Άρθρα 
 

 
Ρυθµίσεις - θεσµοθετήσεις 

Ν. 6298/1934 24 Δυνατότητα επένδυσης σε χρεόγραφα του 

κράτους 

1611/1950 1, 2 Ίδρυση του «Ειδικού Λογαριασµού 

∆ιαχειρίσεως ∆ιαθεσίµων ∆ηµοσίων 

Οργανισµών» 

Ν. 1846/1951 18 Χρησιµοποίηση των αποθεµατικών των 

ταµείων για αναπτυξιακούς σκοπούς µε 

αντάλλαγµα ένα χαµηλό επιτόκιο 

Ν 1902/1990 12 Συγκρότηση Α/Κ (αµοιβαία κεφάλαια) 

Ν 1902/1990 13 Αξιοποίηση διαθεσίµων  
Ν 2042/1992 14 Επενδύσεις διαθεσίµων 
Ν 2076/1992  Ίδρυση ΑΕΔΑΚ 

(Α.Ε. διαχείρισης αµοιβαίων κεφαλαίων) 

Ν 2216/1994 3 Διαχείριση κεφαλαίων 
Ν 2335/1995  Αξιοποίηση συµβούλων 
Ν 2469/1997 11 Επενδύσεις δηµοσίων οργανισµών & 

ασφαλιστικών Ταµείων 

Ν 2676/1999 40 Επενδύσεις ασφαλιστικών οργανισµών 

Ν 2768/1999 12 Ίδρυση ΕΔΕΚΤ-ΟΤΕ ΑΕ 
Ν 3029/2002 5 και 7 Ταµεία Επαγγελµατικής Ασφάλισης - 

(Occupational Funds) 

Υπουργική Απόφαση 

(Μάρτιος 2002) 

Αριθµ, 

155492/Β.638 

Πλαίσιο Επενδύσεων 

Υπουργική Απόφαση 

(Μάρτιος 2002) 

Αριθµ, 

155492/Β.638 

Κανόνες επενδυτικής συµπεριφοράς 

Υπουργική Απόφαση 

(Μάιος 2002) 

Αριθµ, 

166316/Β.972 

 

Πρόσληψη συµβούλων διαχείρισης 

Υπουργική Απόφαση 

(Απρίλιος 2003) 

Αριθµ. 

Φ.Επαγγ.ασφ./ 

Όροι λειτουργίας Ταµείων Επαγγελµατικής 

Ασφάλισης 
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οικ.16 

 

Υπουργική Απόφαση 

(Φεβρουάριος 2004) 

Αριθµ.Φ.51010/

1821/16 

 

Καθορισµός  

Διοικητικών Κυρώσεων 

Πράξη Διοικητού Τρ. 

Ελλάδος (Μάρτιος 2004) 

 Έλεγχος φορέων κοινωνικής ασφάλισης 

Οδηγίες 2001/107/ΕΚ-

2001/108/ΕΚ 

 ΟΣΕΚΑ (Οργανισµοί Συλλογικών Επενδύσεων 

σε Κινητές Αξίες) & Εταιρείες Διαχείρισης 

Οδηγία 2003/41/ΕΚ  Επαγγελµατικά Ταµεία 

 
 
 

5.2 Υφιστάµενη Κατάσταση - Παρουσίαση της περιουσίας των τέως 
ασφαλιστικών ταµείων και αξιολόγηση της απόδοσής τους  
 
Σκοπός της παρούσας υποενότητας είναι η παρουσίαση της περιουσίας των 

ασφαλιστικών ταµείων και η αξιολόγηση της απόδοσής τους µέσω της επισκόπησης 

των µέχρι σήµερα ενεργειών µε ανάδειξη παθολογιών του παρελθόντος και θετικών 

αναφορών καθώς επίσης και η υποβολή προτάσεων για περαιτέρω 

αποτελεσµατικότερη διαχείριση σε επιµέρους κατηγορίες της περιουσίας τους.    

 

Παρουσίαση περιουσίας και απόδοσης τ. ασφαλιστικών ταµείων 

Τελευταίες διαθέσιµες πληροφορίες προέρχονται από το Υπουργείο Εργασίας, (παλιά 

ονοµασία: Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας) και καλύπτουν όλα τα ταµεία 

που ελέγχονται από αυτό, έως και το 200913. Η συνολική αξία της περιουσίας του 

ελληνικού συστήµατος ασφάλισης στα τέλη του 2009 ήταν περίπου € 31 δις µε το 

52% αυτού του ποσού τοποθετηµένο σε διαθέσιµα και καταθέσεις µετρητών, το 43% 

σε χρεόγραφα δηλαδή κρατικές οµολογίες, αµοιβαία κεφάλαια και µετοχές ενώ το 

5% περίπου σε ελληνικά ακίνητα. Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας (Πίνακας 2) µε την 

κατανοµή της περιουσίας την περίοδο 1993-2009.  

 
 
 
 

																																																								
13 Δεν υφίστανται ακόµη επίσηµες πληροφορίες για την επίπτωση που επέφερε στην περιουσία των ασφαλιστικών ταµείων η 
εθελοντική ανταλλαγή οµολόγων ιδιωτικού τοµέα (PSI) που πραγµατοποιήθηκε το 2012 για την ελάφρυνση του ελληνικού 
δηµοσίου χρέους.   
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Πίνακας 2 
Κατανοµή περιουσίας των ελληνικών ασφαλιστικών ταµείων 

 
Πηγή : Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, Κοινωνικοί Προϋπολογισµοί (1993-

2009) 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της υπό εξέταση περιόδου, το κύριο χαρακτηριστικό είναι το 

σχετικά χαµηλό ποσοστό επένδυσης σε προϊόντα υψηλού επενδυτικού κινδύνου 

(δηλαδή σε µετοχές και αµοιβαία κεφάλαια) και η απαγόρευση επενδύσεων σε 

τίτλους διαπραγµατευόµενους εκτός Ελλάδας - περιορισµός που χαλαρώνει για 

πρώτη φορά το 200714 οπότε και παρέχεται η δυνατότητα επενδύσεων σε τίτλους των 

χωρών µελών της ευρωζώνης.    

Από µια µελέτη στη διαχρονική εξέλιξη της κατανοµής των περιουσιακών στοιχείων, 

παρατηρείται µια σταθερή αύξηση των διαθεσίµων ως ποσοστό της συνολικής 

περιουσίας. Ειδικότερα, από 23% το 1993 ανήλθαν στο 53% της συνολικής 

περιουσίας το 2009. Η αξία των ακινήτων αν και σε απόλυτα µεγέθη έχει αυξηθεί, 

αναλογικά µε το σύνολο της περιουσίας έχει υποχωρήσει και από 17% το 1993 

αποτελεί µόλις το 5% των συνολικών περιουσιακών στοιχείων το 2009. Το παρακάτω 

διάγραµµα (Διάγραµµα 1) παρουσιάζει αναλυτικά την κατανοµή των επενδύσεων 

στις τρεις αυτές κατηγορίες για την ίδια περίοδο.  

 

																																																								
14 Ν. 3586/2007 

ΕΤΟΣ ΑΚΙΝΗΤΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΣΥΝΟΛΟ

Ποσά σε εκ. €

1993 557                 753                 1.975              3.285            
1994 582                 904                 2.812              4.298            
1995 650                 1.613              4.536              6.799            
1996 674                 1.767              5.658              8.100            
1997 714                 2.355              6.167              9.236            
1998 762                 2.789              6.771              10.322          
1999 795                 3.763              11.919            16.477          
2000 834                 3.636              11.073            15.543          
2001 981                 5.304              10.385            16.671          
2002 1.001              6.794              10.326            18.121          
2003 717                 8.507              12.603            21.827          
2004 697                 10.206            14.734            25.638          
2005 700                 12.474            15.739            28.913          
2006 951                 12.935            15.260            29.146          
2007 1.314              14.837            15.049            31.200          
2008 1.401              16.229            11.871            29.501          
2009 1.401              16.229            13.262            30.892          
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Διάγραµµα 1 

Ποσοστιαία κατανοµή τοποθετήσεων περιουσίας των ελληνικών ασφαλιστικών 

ταµείων   

 
Πηγή : Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, Κοινωνικοί Προϋπολογισµοί  

Αξιολογώντας την απόδοση των περιουσιακών στοιχείων, προκύπτει ότι το έτος 2008 

η αξία των περιουσιακών στοιχείων υποχώρησε κυρίως ως αποτέλεσµα της διεθνούς 

χρηµατοπιστωτικής κρίσης. Έτσι, η αξία των περιουσιακών στοιχείων στο τέλος του 

2008 εµφανίζεται µειωµένη σε σχέση µε την προηγούµενη περίοδο κυρίως λόγω του 

χαρτοφυλακίου χρεογράφων. Συµπεριλαµβάνοντας όµως και τις προσόδους που 

απέφεραν τα περιουσιακά στοιχεία (µερίσµατα, τοκοµερίδια, ενοίκια κ.τ.λ.), η 

αρνητική απόδοση µετριάζεται και διαµορφώνεται σε -1,26%. Σηµειώνεται ότι, η 

ποσοστιαία αυτή απόδοση είναι ονοµαστική και ότι προκειµένου να εξαχθεί η 

πραγµατική απόδοση θα πρέπει να συµπεριληφθεί και η επίπτωση του πληθωρισµού. 

Στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 3) παρουσιάζεται σχηµατοποιηµένη η απόδοση της 

περιουσίας των ταµείων για το έτος 2008.  

Πίνακας 3 

Απόδοση περιουσιακών στοιχείων έτους 2008 15 

 Πηγή : Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, Κοινωνικοί Προϋπολογισµοί  

 

																																																								
15 Η απόδοση έχει υπολογιστεί µε έτος βάσης το τέλος του 2007 σύµφωνα µε τις προσόδους που έχουν δηµοσιευτεί από το 
Υπουργείο ότι απέφεραν το 2008 
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 2008

Ποσά σε εκ. €

Σύνολο 31.200                        29.501              1.306                 -1,26%
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Αντίστοιχα, για το έτος 2009, η ονοµαστική απόδοση ανήλθε σε 9,18% κυρίως λόγω 

της επίδοσης του χαρτοφυλακίου χρεογράφων. Ο παρακάτω πίνακας (Πίνακας 4) 

παρουσιάζει τις ονοµαστικές αποδόσεις του έτους 2009 και για τις επιµέρους 

κατηγορίες περιουσίας.   

 

Πίνακας 4 

Απόδοση περιουσιακών στοιχείων έτους 2009 16 

Πηγή : Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, Κοινωνικοί Προϋπολογισµοί  

 

Μετέπειτα δεν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία, αφού δεν έχουν δηµοσιευθεί οι 

ισολογισµοί των επόµενων ετών όλων των ταµείων. Σε γενικές γραµµές όµως, θα 

µπορούσαµε να πούµε ότι η κατάσταση επιδεινώνεται µε το «κούρεµα» του PSI τον 

Μάρτιο του 2012. Δεδοµένου ότι ένα ποσοστό της περιουσίας των ασφαλιστικών 

ταµείων είχε επενδυθεί σε οµόλογα του ελληνικού δηµοσίου (µεγάλος επενδυτικός 

κίνδυνος), οδήγησε στην απώλεια ποσού  όχι βέβαια τόσο σηµαντικού από άποψη 

µεγεθών των ασφαλιστικών ταµείων. Αυτό όµως δε σηµαίνει ότι αποτελεί απώλεια 

περιουσίας. 

 

Αξίζει να σηµειωθεί, ότι επί Ε.Φ.Κ.Α., κατανοώντας τη σηµαντικότητα της 

αξιοποίησης της περιουσίας, διατηρείται το τµήµα Αξιοποίησης Περιουσίας και 

Επενδύσεων (τ. ΟΑΕΕ), το οποίο υπάγεται στη Διεύθυνση Οικονοµικής Διαχείρισης 

της Γενικής Δ/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης, µε την 

ΚΥΑ αρ. οικ. 11863/3809/10-05-2017 (ΦΕΚ 1599/2017, τ. Β’). Στο οργανόγραµµα 

του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και των λοιπών ταµείων πλην του ΟΑΕΕ, δεν προβλεπόταν 

λειτουργία αντίστοιχου τµήµατος.  

 
																																																								
16 Η απόδοση έχει υπολογιστεί µε έτος βάσης το τέλος του 2008 σύµφωνα µε τις προσόδους που έχουν δηµοσιευτεί από το 
Υπουργείο ότι απέφεραν το 2009 

Είδος 
Περιουσίας 

Αξία περιουσίας
 2008

Αξία περιουσίας 
2009

Επιπλέον 
Πρόσοδοι 

2009
Ετήσια Απόδοση

 2009

Ποσά σε εκ. €

Καταθέσεις 16.229                          16.229                661 4,07%
Χρεόγραφα 11.871                          13.262                595 16,73%
Ακίνητα 1.401                            1.401                  26 1,87%
Λοιπές πηγές 36

Σύνολο 29.501 30.892 1.318 9,18%
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5.3 Αξιολόγηση της διαχείρισης του χαρτοφυλακίου από πλευράς της 
συµπεριφορικής χρηµατοοικονοµικής 
 

To επενδυτικό θεσµικό πλαίσιο, εντός του οποίου, τα ελληνικά ασφαλιστικά ταµεία 

µπορούσαν να διαχειριστούν τα κεφάλαιά τους, δεν ευνόησε τη βέλτιστη απόδοσή 

τους. Τα αποθεµατικά των ασφαλιστικών ταµείων επενδύονταν, για το µεγαλύτερο 

διάστηµα της δεκαετίας του 1950 και 1960, σε υποχρεωτικές καταθέσεις που 

διαχειριζόταν η Τράπεζα της Ελλάδος µε ειδικό επιτόκιο που όριζε η Νοµισµατική 

Επιτροπή. Το επιτόκιο αυτό ήταν στην περιοχή του 4% ενώ την ίδια στιγµή οι 

εµπορικές καταθέσεις απέδιδαν 5%-9,5%. Επιπλέον, οι βραχυπρόθεσµες καταθέσεις 

των ταµείων στις Εµπορικές Τράπεζες ήταν άτοκες (Νεκτάριος, 2007). Λαµβάνοντας 

υπόψη τον πληθωρισµό, οι πραγµατικές αποδόσεις την περίοδο εκείνη υπήρξαν 

αρνητικές. Το ειδικό επιτόκιο καταργήθηκε τη δεκαετία του ’90 και επετράπη η 

επένδυση των ταµείων σε µετοχές του Χρηµατιστηρίου Αθηνών (µέχρι 12%) και σε 

ακίνητα (µέχρι 8%).  

Εν µέρει αυτό ήταν θετικό διότι διατηρούσε τη ρευστοποίηση που είναι αναγκαία στα 

ασφαλιστικά ταµεία χωρίς την ανάληψη κάποιου επιπέδου κινδύνου. Όµως 

χρηµατοοικονοµικά ερευνώντας το, η κοινή εµπειρία έχει δείξει ότι η επένδυση σε 

προϊόντα µε αµελητέο κίνδυνο έχουν αρνητική πραγµατική απόδοση (Φίλιππας, 

2015). 

Το βασικό επενδυτικό πλαίσιο, εντός του οποίου λειτούργησαν τα ελληνικά 

ασφαλιστικά ταµεία κατά τα τέλη του 2005, έπειτα από πολλά µέτρα τµηµατικής 

απελευθέρωσης (διακίνησης ή µεταφοράς κεφαλαίων), επιτρέπει στα ασφαλιστικά 

ταµεία να επενδύουν έως και 23% (του συνόλου της περιουσίας τους) σε ελληνικές 

µετοχές, ακίνητα και αµοιβαία κεφάλαια και ό,τι υπολείπεται σε οµόλογα της 

ελληνικής κυβέρνησης και καταθέσεις µετρητών. Οι κανόνες δεν επέτρεπαν την 

επένδυση σε µετοχικά κεφάλαια ή οµόλογα εκτός Ελλάδος. 

Όλα τα παραπάνω µεταφράζονται σε σφάλµα εντοπιότητας (home bias) από την 

πλευρά της συµπεριφορικής χρηµατοοικονοµικής. Δηλαδή η τάση των επενδυτών να 

τοποθετούν δυσανάλογα υψηλό ποσοστό του χαρτοφυλακίου τους σε µετοχές της 

εγχώριας χρηµατιστηριακής αγοράς και γενικότερα σε αξιόγραφα της χώρας τους. Οι 

επενδυτές θεωρούν εσφαλµένα ότι γνωρίζουν καλύτερα τους αντίστοιχους εγχώριους 

εκδότες και τις συνθήκες της εγχώριας αγοράς και ως εκ τούτου θεωρούν ότι 

αποτελούν γι’ αυτούς ασφαλέστερες επενδυτικές επιλογές, εδώ βέβαια είχαµε τους 

νοµικούς περιορισµούς. Σε αυτή την περίπτωση όµως είναι εκτεθειµένοι στον 
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κίνδυνο χώρας (country risk) και στερούνται των πλεονεκτηµάτων της διεθνικής 

διαφοροποίησης. Οι επιπτώσεις αυτού του σφάλµατος για τους Έλληνες επενδυτές 

και τα ασφαλιστικά ταµεία, που είχαν επενδύσει εξ ολοκλήρου ή την πλειονότητα 

των κεφαλαίων τους σε ελληνικές µετοχές και ελληνικά οµόλογα, ήταν πραγµατικά 

καταστροφικές, αφού επί της ουσίας δε γίνεται διασπορά κινδύνου και τρανό 

παράδειγµα είναι το κούρεµα του PSI. 

Ο νόµος 3586/2007 επιτρέπει για πρώτη φορά στα ελληνικά ασφαλιστικά ταµεία να 

επενδύσουν σε ευρωπαϊκές µετοχές και οµόλογα ευρωπαϊκών κυβερνήσεων εντός 

ανώτατου ορίου 23%, το οποίο είναι ένα θετικό βήµα αλλά επί της ουσίας δε 

δηµιουργεί αξιόλογη διασπορά κινδύνου. 

Επιπλέον, όπως διαπιστώνεται από την παρουσίαση της περιουσίας, τα ασφαλιστικά 

ταµεία κατέχουν µεγάλη ακίνητη περιουσία που δεν είναι άµεση ρευστοποιήσιµη, µε 

αποτέλεσµα εκτός των άλλων να µην µπορούν να καρπωθούν τις ενδεχόµενες 

υπεραξίες. 

Τέλος, µε το νέο θεσµικό πλαίσιο του 2002, και κυρίως µε τη θέσπιση των 

επαγγελµατικών ταµείων η διοίκηση κάθε ταµείου αποκτά ενεργό πλέον ρόλο στη 

διαχείριση του ενεργητικού, ενώ καθορίζονται και συγκεκριµένοι κανόνες τόσο για 

την ανάθεση υπηρεσιών συµβούλου διαχείρισης όσο και για τις επενδυτικές επιλογές. 

Άλλη µία προσπάθεια βελτίωσης διαχείρισης της περιουσίας, αποτελεί η ίδρυση το 

2000 της Ανώνυµης Εταιρείας Διαχείρισης Αµοιβαίων Κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ) 

Ασφαλιστικών Οργανισµών, µε καταστατικό σκοπό της την ενεργητική διαχείριση 

των Αποθεµατικών των Ασφαλιστικών Οργανισµών.  

Από τα παραπάνω προκύπτει η έλλειψη εξειδικευµένου προσωπικού για τη 

χρηµατοοικονοµική διαχείριση των χαρτοφυλακίων των ασφαλιστικών ταµείων πριν 

το 2000 και η προσπάθεια για επαγγελµατική διαχείριση από ειδικούς. 

 

 
 

5.4 Προτάσεις 
 
Επί σειρά ετών, η πολιτεία αποφεύγοντας να θωρακίσει τους ασφαλιστικούς φορείς 

µε το κατάλληλο θεσµικό πλαίσιο για την προστασία τους και θέτοντας νοµικούς και 

πολιτικούς περιορισµούς, τους κατέστησε δανειστές του δηµοσίου χρέους 

χρησιµοποιώντας συστηµατικά τα αποθέµατα των ταµείων για σκοπούς άλλους από 

κοινωνικοασφαλιστικούς. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί το Ίδρυµα 
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Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) , ο µεγαλύτερος ασφαλιστικός φορέας της χώρας, µε 

ο οποίος επιλέγεται από τις εκάστοτε Κυβερνήσεις, ως βραχίονας, προκειµένου να 

εφαρµοστούν τα προγράµµατα κοινωνικής και οικονοµικής πολιτικής, χωρίς όµως τα 

απαραίτητα αντισταθµιστικά ωφελήµατα, επιτείνοντας την οικονοµική ανισορροπία 

του συστήµατος και τροφοδοτώντας ελλείµµατα.  

Αυτό προστίθεται στο µεγάλο πρόβληµα του ελληνικού συνταξιοδοτικού συστήµατος 

που είναι γενικά µη χρηµατοδοτούµενο. Πολλά συνταξιοδοτικά ταµεία κατέχουν 

διάφορα είδη περιουσιακών στοιχείων, αλλά είναι αµελητέα σε σύγκριση µε το ύψος 

των ποσών των συντάξεων που πρέπει να καταβάλει σε κάθε εργαζόµενο. Ως εκ 

τούτου, το κράτος πρέπει να χρηµατοδοτήσει το χάσµα µεταξύ των εσόδων του 

συνταξιοδοτικού ταµείου που προέρχονται από τα χρήµατα που καταβάλλουν οι 

ενεργά εργαζόµενοι και τις συντάξεις που καταβάλλονται στους συνταξιούχους. Για 

να είναι σε θέση να χρηµατοδοτήσει µελλοντικά ένα σύστηµα διανεµητικού 

επιτοκίου, το κράτος πρέπει να λάβει υπόψη του, πέρα από τις δηµογραφικές 

µεταβολές της χώρας, την έλλειψη επαγγελµατικής διαχείρισης περιουσιακών 

στοιχείων. Οι επενδυτικές στρατηγικές και οι αποφάσεις σχετικά µε την κατανοµή 

του ενεργητικού λαµβάνονται από το Διοικητικό Συµβούλιο κάθε συνταξιοδοτικού 

ταµείου, νυν του Ε.Φ.Κ.Α., το οποίο αποτελείται κυρίως από κρατικούς υπαλλήλους 

που διορίζονται από κάθε κυβέρνηση, η πλειοψηφία των οποίων δεν γνωρίζει αγορές 

περιουσιακών στοιχείων. Ως εκ τούτου, η απουσία µιας ισχυρής και καλά 

καταρτισµένης οµάδας διαχείρισης οδήγησε τα συνταξιοδοτικά ταµεία να κερδίζουν 

χαµηλές αποδόσεις. 

Η αποφυγή των συµπεριφορικών σφαλµάτων του παρελθόντος καθώς και η άρτια 

χρηµατοοικονοµική διαχείριση του χαρτοφυλακίου του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής 

Ασφάλισης µε την ανάλογη θεσµοθέτηση νόµων µπορεί να οδηγήσει σε ένα 

αποδοτικό επενδυτικό σχέδιο και ως εκ τούτου τη δηµιουργία εισροών 

συνεισφέροντάς µε ένα τρόπο στη βιωσιµότητα του ασφαλιστικού συστήµατος. 

Αυτό θα µπορούσε να επιτευχθεί αφενός µε τη στελέχωση του τµήµατος, άρτια 

εκπαιδευµένων και έµπειρων υπαλλήλων στο χρηµατοοικονοµικό τοµέα, αδιάκοποι 

µελετητές του επενδυτικού χώρου, προκειµένου το οι υπάλληλοι να είναι γνώστες 

του αντικειµένου και να µπορούν να προβαίνουν σε τεκµηριωµένες εισηγήσεις στο 

Δ.Σ., αφετέρου µε νοµοθετικές ρυθµίσεις τµηµατικής απελευθέρωσης κεφαλαίων 

(διακίνησης ή µεταφοράς), δηλαδή που θα επιτρέπουν τις επενδύσεις σε διεθνές 



53	
	

επίπεδο, όχι µόνο σε ευρωπαϊκό, για να επιτευχθεί µεγαλύτερη δυνατότητα 

αποδόσεων µε διασπορά κινδύνου. 

Τέλος, θα πρέπει να εξεταστεί εκ νέου, η επιλογή µέρους των προσώπων που 

διορίζονται και απαρτίζουν το Δ.Σ. του ταµείου ως προς την ιδιότητά τους. Πρόταση 

βέβαια, που απαιτεί νοµοθετική ρύθµιση. Δηλαδή θα ήταν σκόπιµο για την 

εξασφάλιση του δηµόσιου συµφέροντος, ο διορισµός επιστηµονικά καταρτισµένων 

και έµπειρων προσώπων σε λογιστική και χρηµατοοικονοµική, προκειµένου να 

µπορεί να αξιολογεί η ανώτατη διοίκηση του φορέα, τις εισηγήσεις των υπηρεσιακών 

παραγόντων. 

 

  



54	
	

6. Εκπαίδευση 
 

Εν όψει της ενοποίησης των ασφαλιστικών ταµείων στον ενιαίο φορέα κοινωνικής 

ασφάλισης διαπιστώνεται µία ανοµοιογένεια των υπαλλήλων των εντασσοµένων 

ταµείων, γεγονός που οφείλεται στα διαφορετικά εργασιακά περιβάλλοντα που 

υπηρετούσαν έως 31/12/2016. Αυτό µε τη σειρά του οδηγεί σε µειωµένη 

συνεκτικότητα µεταξύ τους και ως εκ τούτου αποδοτικότητα και 

αποτελεσµατικότητα. Οι υπάλληλοι αδυνατούν να συλλάβουν τη νέα κουλτούρα του 

φορέα, η οποία αφορά σε µια αίσθηση συλλογικής ταυτότητας, που δηµιουργείται µε 

την ύπαρξη ενός συστήµατος κοινών αξιών και πεποιθήσεων. Με την κατάλληλη 

εκπαίδευση για την υιοθέτηση αυτής της φιλοσοφίας, η οποία αποτελεί τον κύριο 

µοχλό ανάκαµψης, ανάπτυξης και προόδου, µε σύµµαχο το χρόνο και την καλή 

οργάνωση του φορέα, είναι σίγουρο ότι η διαφορετικότητα από πλευράς γνώσεων θα 

µπορεί να λειτουργήσει σαν πλεονέκτηµα για την οµαλή ενοποίηση. 

 

6.1 Θεσµικό πλαίσιο 
 

Το θεσµικό πλαίσιο που διέπει γενικότερα την εκπαίδευση στον δηµόσιο τοµέα 

αποτυπώνεται στο νόµο 1943/1991 και µε τις µετέπειτα διατάξεις που τον 

τροποποιούν. Συγκεκριµένα στο άρθρο 32 αναγράφεται: 

1.  Η εκπαίδευση των υπαλλήλων του Δηµοσίου  και των  Ν.Π.Δ.Δ., οι οποίοι 
υπάγονται στις διατάξεις  του Υπαλληλικού Κώδικα, γίνεται µε προγράµµατα 
εισαγωγικής εκπαίδευσης, Επιµόρφωσης, εξειδίκευσης, προαγωγικής εκπαίδευσης, 
Μετεκπαίδευσης και µεταπτυχιακής εκπαίδευσης.    
 
2.  Τα υπουργεία και οι αυτοτελείς δηµόσιες υπηρεσίες, καθώς και τα νοµικά πρόσωπα 
δηµόσιου δικαίου, εφ` όσον τα τελευταία αυτά έχουν περισσότερες από 600 οργανικές 
θέσεις µόνιµων υπαλλήλων, υποχρεούνται να έχουν µία ή περισσότερες, ανάλογα µε την 
οργανική τους διάρθρωση, µονάδες εκπαίδευσης, το επίπεδο των οποίων καθορίζεται 
από τον οικείο οργανισµό. Σε όσους από τους ανωτέρω φορείς δεν υφίστανται µονάδες 
εκπαίδευσης, υποχρεωτικά συνιστώνται εντός τριών (3) µηνών από την έναρξη ισχύος 
του παρόντος νόµου. 
 
3. Αποστολή των µονάδων εκπαίδευσης είναι ο προγραµµατισµός, η οργάνωση και 
εκτέλεση εκπαιδευτικών προγραµµάτων για την επαγγελµατική κατάρτιση των 
υπαλλήλων, σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο και η διαρκής για το σκοπό αυτόν, 
συνεργασία µε τις εκπαιδευτικές µονάδες του Εθνικού Κέντρου Δηµόσιας Διοίκησης. 
 
 
Με το άρθρο 68 του Ν. 4387/2016 (Ίδρυσης του Ε.Φ.Κ.Α.) θεσπίστηκε η µονάδα 

εκπαίδευσης του Ε.Φ.Κ.Α. σε επίπεδο τµήµατος µε την ονοµασία Τµήµα 
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Οργάνωσης, Εκπαίδευσης & Επιµόρφωσης, υπαγόµενη στη Διεύθυνση 

Ανθρώπινου Δυναµικού µε τις εξής αρµοδιότητες:  

 
αα. Η ανίχνευση, η ανάλυση και η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και των 
επιµορφωτικών αναγκών του προσωπικού του Ε.Φ.Κ.Α.. 
ββ. Ο σχεδιασµός, ο προγραµµατισµός και η συµµετοχή στην οργάνωση και υλοποίηση 
και η παρακολούθηση της εκτέλεσης των προγραµµάτων εκπαίδευσης και 
επιµόρφωσης. 
γγ. Η υποβολή για έγκριση και πιστοποίηση στο Ε.Κ.Δ.Δ.Α. προγραµµάτων εκπαίδευσης 
ή επιµόρφωσης. 
δδ. Η µέριµνα για την εισαγωγική εκπαίδευση και τη δια βίου επαγγελµατική κατάρτιση 
του προσωπικού σε συνεργασία µε τις κατά περίπτωση υπηρεσίες τους Ε.Φ.Κ.Α.. 
εε. Η µέριµνα για την εκπροσώπηση του Ε.Φ.Κ.Α. σε εκπαιδευτικές δράσεις της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων διεθνών φορέων. 
στστ. Η µέριµνα για τη συµµετοχή του προσωπικού σε προγράµµατα µεταπτυχιακών 
σπουδών, εκµάθησης ξένων γλωσσών, καθώς και σε επιµορφωτικά προγράµµατα, 
συνέδρια και σεµινάρια για θέµατα συναφή προς τα αντικείµενα του Ε.Φ.Κ.Α.. 
ζζ. Η µέριµνα για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραµµάτων. 
ηη. Η αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας της εκπαιδευτικής διαδικασίας και των 
εκπαιδευτικών προγραµµάτων ως προς το βαθµό επίτευξης των στόχων, καθώς και το 
βαθµό µεταφοράς της γνώσης στο εργασιακό περιβάλλον. 
θθ. Ο χειρισµός θεµάτων οργάνωσης και λειτουργίας των υπηρεσιών του Ε.Φ.Κ.Α. και 
η εισήγηση µέτρων ορθολογικής οργάνωσης, διάρθρωσης και λειτουργίας αυτών. 
ιι. Η εισήγηση και έκδοση πράξεων που αφορούν στη σύσταση, συγχώνευση και 
κατάργηση υπηρεσιακών µονάδων του Ε.Φ.Κ.Α.. 
κκ. Ο χειρισµός θεµάτων σχετικών µε τον καθορισµό της ασφαλιστικής περιοχής των 
περιφερειακών υπηρεσιών του Ε.Φ.Κ.Α., σε συνεργασία µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες του 
Ε.Φ.Κ.Α..  
λλ. Η µέριµνα για την έκδοση αποφάσεων µεταβίβασης αρµοδιοτήτων και 
εξουσιοδότηση υπογραφής. 
 
 
 

6.2 Υφιστάµενη κατάσταση 
 

Ο ΕΦΚΑ είναι ένα ασφαλιστικό υπερταµείο µε πάνω από 8000 άτοµα προσωπικό, 

πολλοί εκ των οποίων χρειάζονται υποστήριξη, εκπαίδευση και ανάπτυξη, 

δεδοµένου ότι εδώ και πολλά χρόνια δεν είχαν τύχει καθόλου εκπαίδευσης, µε 

εξαίρεση µόνο µερική εκπαίδευση στην χρήση πληροφοριακών συστηµάτων. 

Διαπιστώνεται δηλαδή, εκτενώς, έλλειψη εκπαίδευσης των υπαλλήλων, 

προϊσταµένων και διευθυντών, σε όλο το φάσµα των επιχειρησιακών περιοχών, σε 

θέµατα όχι µόνο επί των διαδικασιών αλλά και σχετικά µε τη χρήση λογισµικού 

καθώς και σε θέµατα ανάπτυξης διοικητικών και οργανωτικών ικανοτήτων.  
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Κατά την έναρξη λειτουργίας του φορέα έχουν πραγµατοποιηθεί αρκετά 

ενδοϋπηρεσιακά επιµορφωτικά προγράµµατα σχετικά µε τα επιχειρησιακά 

αντικείµενα του φορέα, κυρίως στη χρήση νέου λογισµικού, καθώς και εκτός 

φορέα, µέσω του Ινστιτούτου Επιµόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δηµόσιας 

Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. 

Παρακάτω θα αναλυθεί η υφιστάµενη κατάσταση του Ε.Φ.Κ.Α. βάσει βασικών 

πυλώνων που θα πρέπει να εξετάζονται, κατά τη γνώµη µου, για την επιτυχή 

διοργάνωση και διεξαγωγή προγραµµάτων. 

1. Υποδοµές εκπαίδευσης (κτηριακές, υλικοτεχνικές κλπ) – Στελέχωση 

Ο Ε.Φ.Κ.Α. διαθέτει εκπαιδευτικό κέντρο εκπαίδευσης στην Αθήνα, µε 

αίθουσες ειδικά για αυτό το σκοπό, εξοπλισµένες ή µη µε τον κατάλληλο 

εξοπλισµό (Η/Υ, προτζέκτορες, κλπ.). 

Λόγω της γεωγραφικής διασποράς των υπηρεσιών στην ελληνική 

επικράτεια, απαιτείται και η δηµιουργία εκπαιδευτικού κέντρου και στη 

Θεσσαλονίκη. Ήδη ο Ε.Φ.Κ.Α. έχει προβεί σε όλες τις απαιτούµενες 

ενέργειες προκειµένου να ενεργοποιηθεί το εκπαιδευτικό κέντρο που 

λειτουργούσε στο τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, εν όψει και της έγκρισης του νέου 

οργανογράµµατος που προβλέπει τµήµα εκπαίδευσης στη Θεσσαλονίκη. 

Για τους ίδιους λόγους καθώς και για εξοικονόµηση κόστους και χρόνου, 

έχουν γίνει ενέργειες από τον Ε.Φ.Κ.Α. για την ενεργοποίηση της 

πλατφόρµας τηλεκπαίδευσης του IKA-NET, η οποία βασίζεται στην 

ανοικτή πλατφόρµα Τηλεδιασκέψεων/ Σύγχρονης Τηλεσυνεργασίας 

BigBlueButton (http://bigbluebutton.org/). 

Ως προς τη στελέχωση της µονάδας εκπαίδευσης, διαπιστώνεται ότι ως 

τµήµα στον Ε.Φ.Κ.Α. µε διττή αρµοδιότητα (περιλαµβάνει και 

αρµοδιότητες της οργάνωσης), είναι υποστελεχωµένο, δεδοµένου ότι στο 

πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, υπήρχαν δύο ανεξάρτητες οργανικές µονάδες σε 

επίπεδο Διεύθυνσης για ένα µικρότερο σε σχέση µε το µέγεθος του 

Ε.Φ.Κ.Α., ταµείο. Το αισιόδοξο σενάριο βέβαια είναι, ότι µε την εφαρµογή 

του νέου οργανογράµµατος συστήνεται µονάδα εκπαίδευσης σε επίπεδο 

διεύθυνσης και θα περιλαµβάνει και και τα τµήµατα οργάνωσης και 

συλλογικών οργάνων. 

Ως προς το εκπαιδευτικό υλικό: Απαιτείται από τη µονάδα εκπαίδευσης και 

δίδεται σε αυτή πριν την έναρξη της εκπαίδευσης από την αρµόδια 
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επιτελική διεύθυνση που εισηγείται το επιµορφωτικό πρόγραµµα µε σκοπό 

να διανεµηθεί και να αναρτηθεί στο intranet του Ε.Φ.Κ.Α., πλην όµως δεν 

είναι εγκεκριµένο. Αυτό σηµαίνει ότι τις περισσότερες φορές, έχει µορφή 

σηµειώσεων και όχι εγκεκριµένου εκπαιδευτικού υλικού ως εγκύκλιες 

οδηγίες από την αρµόδια διεύθυνση που φέρει όλα εκείνα τα στοιχεία 

(πρωτόκολλο, υπογραφή Διοικητή ή Δ.Σ.) που ο εκπαιδευόµενος µπορεί να 

τα επικαλεστεί κατά την εκτέλεση µιας διαδικασίας.  

2. Εκπαιδευτικοί πόροι (προσωπικό που έχει οριστεί να παρέχει τέτοιου 

είδους εκπαίδευση, πιστοποιηµένοι για την παροχή συγκεκριµένων 

εκπαιδευτικών προγραµµάτων και συνεχή αναβάθµιση των 

εκπαιδευτικών πόρων, του προσωπικού και των προγραµµάτων) 

Ο Έ.Φ.Κ.Α. έχει δηµιουργήσει κατάλογο εκπαιδευτών στον οποίο µπορούν 

να συµµετέχουν και υπάλληλοι του Υπουργείου Εργασίας και του Γενικού 

Λογιστηρίου του Κράτους.  Βέβαια, προς το παρόν, δεν περιλαµβάνει 

πολλούς εκπαιδευτές προκειµένου η µονάδα εκπαίδευσης να ενισχύσει την 

αυτονοµία και την αυτάρκειά της, στο µέγεθος του δυνατού. Η προσέγγιση 

αυτή διευκολύνει την Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναµικού του ΕΦΚΑ να 

σχεδιάσει και να εφαρµόσει το δικό της πρόγραµµα εκπαίδευσης και 

ανάπτυξης, για την κάλυψη των άµεσων και µελλοντικών αναγκών.  

Προφίλ των εκπαιδευτών: θα πρέπει να είναι καταρχάς πρόθυµοι να 

παρέχουν εκπαίδευση, εξού και γίνεται µε αίτηση του υπαλλήλου και 

δεύτερον, να έχουνε την προσωπικότητα και τις ικανότητες εκείνες να 

παρέχουν καλή ποιοτική εκπαίδευση (λαµβάνεται ως πρόσθετο προσόν το 

πιστοποιητικό επάρκειας στην εκπαίδευση ενηλίκων). Δηλαδή λαµβάνεται 

σοβαρά υπόψη, η ιδιαίτερη δεξιότητα των εκπαιδευτών να µεταδίδουν 

γνώση, δεξιότητες, τεχνογνωσία, µάθηση και ανάπτυξη στους 

εκπαιδευόµενους. Γι’ αυτό το λόγο, τα βασικά κριτήρια που απαιτούνται 

για την ένταξη στον κατάλογο είναι τα ίδια ελάχιστα προαπαιτούµενα 

κριτήρια που απαιτούνται και στο ΕΚΔΔΑ (ΦΕΚ 4489/30-12-2016, τεύχος 

Β’). 

3. Καθορισµός του συνόλου των απαιτήσεων, χρησιµοποιώντας την 

µεθοδολογία της Ανίχνευσης Εκπαιδευτικών Αναγκών, 

ερωτηµατολόγια, συνεντεύξεις και άλλες τεχνικές προκειµένου πρώτα 

να καθοριστούν οι απαιτήσεις της Διοίκησης και του Προσωπικού σε 
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σχέση µε τις Βασικές Επιχειρησιακές Λειτουργίες του ΕΦΚΑ 

Γίνονται ενέργειες από το τµήµα εκπαίδευσης για την ανίχνευση των 

εκπαιδευτικών αναγκών των υπαλλήλων του φορέα, οι οποίες όµως είτε 

πραγµατοποιούνται µετά από αίτηµα των επιτελικών διευθύνσεων της 

Διοίκησης, προκειµένου να προσδιοριστεί ο αριθµός των συµµετεχόντων 

για ένα επιµορφωτικό σεµινάριο που σχεδιάζεται να διοργανωθεί είτε µέσα 

από τις αξιολογήσεις των σεµιναρίων που ήδη πραγµατοποιούνται. Στην 

πρώτη περίπτωση, που οι ανάγκες ορίζονται από τον Προϊστάµενο της 

Μονάδας που υπηρετεί ο υποψήφιος εκπαιδευόµενος, ελλοχεύει ο κίνδυνος 

της υποκειµενικής κρίσης του Προϊσταµένου της Μονάδας. Δηλαδή, δεν 

υπάρχει αντικειµενική αξιολόγηση των αναγκών των εκπαιδευόµενων. 

Στην δεύτερη περίπτωση, εκφράζονται κάποιες ανάγκες για επιµόρφωση, 

αλλά έχουν τον κίνδυνο της αοριστίας και της κακής διατύπωσης της 

πραγµατικής ανάγκης.  

4. Ανάπτυξη κουλτούρας συνεχούς επιµόρφωσης και δια βίου µάθησης, 

σε όλο το προσωπικό ξεκινώντας από τις επιτελικές Διευθύνσεις της 

Διοίκησης. 

Στην υφιστάµενη κατάσταση, το επίπεδο αυτής της κουλτούρας ή της 

παρακίνησης των εκπαιδευοµένων βρίσκεται σε χαµηλά επίπεδα. Έχουν 

γίνει κάποιες προσπάθειες µε ενηµερωτικές ηµερίδες, αλλά ακόµα δεν 

έχουν δοθεί εκείνα τα κίνητρα, τα οποία θα ενεργοποιήσουν όλους προς 

αυτή τη κατεύθυνση. 

5. Χρηµατοδότηση 

Στην παρούσα φάση, οι πόροι που υπάρχουν για την εκπαίδευση είναι 

περιορισµένοι και αναφέρονται µόνο στα κόστη µετακίνησης των 

εκπαιδευοµένων και των εκπαιδευτών. 

Δεν παρέχονται οικονοµικοί πόροι για τα καθηµερινά έξοδα των 

επιµορφωτικών προγραµµάτων.  

6. Μητρώο και Αξιολόγηση εκπαιδευοµένων 

Από την έναρξη λειτουργίας του νέου φορέα τηρείται ένα ηλεκτρονικό 

µητρώο εκπαιδευοµένων για τα επιµορφωτικά προγράµµατα που 

διεξάγονται ενδοϋπηρεσιακά και µέσω ΙΝ.ΕΠ., πλην όµως το µητρώο αυτό 

δεν είναι διασυνδεδεµένο µε το κεντρικό µητρώο του ανθρώπινου 

δυναµικού, ώστε να είναι άµεσα διαθέσιµη η πληροφορία του προφίλ 
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εκπαιδεύσεως του κάθε υπαλλήλου. Για τον σκοπό αυτό, η µονάδα 

εκπαίδευσης του Ε.Φ.Κ.Α. έχει ήδη ζητήσει από τη Γεν. Δ/νση 

Πληροφορικής και Επικοινωνιών τη δηµιουργία µιας web εφαρµογής που 

θα είναι καταχωρισµένες όλες αυτές οι πληροφορίες, και επιπλέον θα 

έχουν πρόσβαση όλοι οι υπάλληλοι και οι Δ/ντές αυτών, µε αφορµή την 

έγκριση συµµετοχής επιµορφωτικών προγραµµάτων του ΙΝ.ΕΠ., και µέσω 

αυτής να δηλώνονται και οι εκπαιδευτικές ανάγκες για κάθε υπάλληλο 

ώστε θα ήταν πιο διαχειρίσιµος και επεξεργάσιµος ο όγκος της 

πληροφορίας. 

Ως προς την αξιολόγηση των εκπαιδευοµένων, στα περισσότερα 

ενδοϋπηρεσιακά προγράµµατα υφίστανται πλην όµως είναι τυπική και όχι 

ουσιαστική. Αυτό σηµαίνει ότι η αξιολόγηση δεν έχει το ρόλο της 

πιστοποίησης ότι ο υπάλληλος έχει πλέον τη γνώση να εφαρµόσει ότι 

έµαθε στο σεµινάριο. Αυτό οφείλεται κυρίως στην έλλειψη κουλτούρας 

των εκπαιδευτών για τη σηµαντικότητα της εκπαίδευσης. 

7. Συνεργασία µε άλλους φορείς 

Ένας βασικός Φορέας για την εκπαίδευση της Δηµόσιας Διοίκησης στην 

Ελλάδα, είναι το Εθνικό Κέντρο Δηµόσιας Διοίκησης και Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ)/Ινστιτούτο Επιµόρφωσης (ΙΝΕΠ). Η µονάδα 

εκπαίδευσης του ΕΦΚΑ έχει ήδη συνεργασία µε το ΙΝΕΠ σχετικά µε την 

παροχή εκπαίδευσης, προσανατολισµένη προς την αξιοποίηση των ήδη 

υφιστάµενων προγραµµάτων επιµόρφωσης που διατίθενται στο ΙΝΕΠ και της 

δηµιουργία νέων για την ανάπτυξη προσαρµοσµένης εκπαίδευσης για τον 

ΕΦΚΑ.  

Επιπλέον υπογράφτηκε Σύµφωνο Συνεργασίας µεταξύ του Ενιαίου Φορέα 

Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) και του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών «Δηµόσια Οικονοµική και Πολιτική» και του Εργαστηρίου 

«Οικονοµικής, Διοικητικής Επιστήµης και Ανάπτυξης» του τµήµατος 

Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής του Ανώτατου Εκπαιδευτικού 

Ιδρύµατος Πειραιά Τεχνολογικού Τοµέα. 

Σκοπός του συµφώνου είναι η προώθηση της συνεργασίας µεταξύ των δύο 

µερών σε θέµατα αµοιβαίου ενδιαφέροντος και η χάραξη κοινών δράσεων, µε 

στόχους: 

α) την υποβοήθηση στην εξέλιξη και συνεχή επιµόρφωση του ανθρώπινου 
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δυναµικού του Ε.Φ.Κ.Α. σε θέµατα δηµόσιας διοίκησης, οικονοµικής και 

κοινωνικής πολιτικής, για την αντιµετώπιση της εισφοροδιαφυγής και της 

βιωσιµότητας του ασφαλιστικού συστήµατος αξιοποιώντας την τεχνογνωσία 

που διαθέτει το Π.Μ.Σ. 

β) τη µεταφορά τεχνογνωσίας από τα στελέχη του Ε.Φ.Κ.Α. στους φοιτητές 

του Π.Μ.Σ., µε στόχο την αναβάθµιση των γνώσεων και των δεξιοτήτων, 

προκειµένου να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των µεταρρυθµίσεων του 

δηµόσιου τοµέα εν γένει και ειδικότερα στις υπηρεσίες επαγγελµατικής τους 

αποκατάστασης και 

γ) την προώθηση της έρευνας και της βελτίωσης του έργου των 

συµβαλλόµενων µερών. 

Τέλος, προβλέπεται η παροχή υποτροφιών µερικής απαλλαγής διδάκτρων του 

Π.Μ.Σ. 

 

6.3 Προτάσεις 
 

Με σκοπό την πιστοποιηµένη εκπαίδευση και επιµόρφωση των στελεχών που 

υπηρετούν στον ΕΦΚΑ σε θέµατα βελτίωσης και ανάπτυξης γνώσεων, 

ικανοτήτων και τεχνικών για την αποφυγή λαθών ανά επιχειρησιακή οµάδα 

(εισφορές, παροχές, εξυπηρέτηση πολιτών κλπ), για την παραγωγική και 

αποτελεσµατική εκτέλεση των λειτουργιών και διαδικασιών, σύµφωνα µε την 

ισχύουσα νοµοθεσία και τις εγκύκλιες διαταγές της Διοίκησης, µε στόχο την 

ποιοτική αναβάθµιση των Υπηρεσιών, µία πρόταση θα ήταν η δηµιουργίας µίας 

Ακαδηµίας Κοινωνικής Ασφάλισης.  

 

Η πρόταση αυτή στηρίζεται στην ήδη εφαρµόσιµη πρακτική της, από άλλη δηµόσια 

υπηρεσία της ίδιας δυναµικής στην ελληνική επικράτεια (benchmarking). Η τακτική 

benchmarking εµπερικλείει πολλά πλεονεκτήµατα και δεδοµένης της σωστής 

υλοποίησής της, θα µπορούσε να αποτελέσει χρήσιµο οδηγό για τον νέο φορέα. 

Πιο συγκεκριµένα, µε την υπ’ αρ. Δ.ΟΡΓ.Α.1150450ΕΞ2016 απόφαση του 

Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονοµικών (ΦΕΚ 

3411/2016, τ. Β’), θεσπίστηκε, η δηµιουργία της Φορολογικής και Τελωνειακής 

Ακαδηµίας λόγω της ανάγκης σύστασης της, προκειµένου να εξασφαλισθεί η 
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διαρκής ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού της Α.Α.Δ.Ε. µε στόχο τη συνεχή 

βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των υπηρεσιών της και την επίτευξη των 

στρατηγικών και των επιχειρησιακών της στόχων.   

 

Θα µπορούσε δηλαδή να δηµιουργηθεί µία αντίστοιχη Ακαδηµία, εξυπηρετώντας 

τους παρακάτω επιχειρησιακούς στόχους: 

• Η διαρκής ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού του ΕΦΚΑ, µε την επιτυχή 

διάχυση της γνώσης και της πληροφορίας σε ασφαλιστικά και εργασιακά 

θέµατα (αρµοδιότητας των Περιφερειακών Κέντρων Ασφάλισης (ΠΕ.Κ.Α.)), 

καθώς και συνταξιοδοτικά, µε στόχο τη συνεχή βελτίωση της 

αποτελεσµατικότητας των υπηρεσιών αυτών και της ποιότητας των 

παρεχόµενων υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, για την 

επίτευξη των στρατηγικών και επιχειρησιακών στόχων της και κατ' επέκταση 

την εξυπηρέτηση του κοινωνικού συνόλου. 

• Ο σχεδιασµός της στρατηγικής της εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναµικού 

των ΠΕ.Κ.Α., στα πλαίσια του Στρατηγικού Σχεδίου και των Επιχειρησιακών 

Σχεδίων των Κεντρικών Υπηρεσιών του ΕΦΚΑ. 

• Η ανίχνευση και η µελέτη των εκπαιδευτικών αναγκών του ανθρώπινου 

δυναµικού, σε συνεργασία µε τις κατά περίπτωση αρµόδιες υπηρεσίες. 

• Ο σχεδιασµός και η υλοποίηση προγραµµάτων εκπαίδευσης (ενηµέρωσης, 

κατάρτισης, επιµόρφωσης και εξειδίκευσης) των υπαλλήλων του ΕΦΚΑ και η 

µέριµνα για την πιστοποίηση αυτών, εφόσον αυτό απαιτείται. 

• Η επιτυχής υποστήριξη, σε εκπαιδευτικό επίπεδο, της εφαρµογής των 

µεταρρυθµιστικών δράσεων του ΕΦΚΑ και των εν γένει δράσεων αυτού. 

• Η πιστοποίηση του επιπέδου γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων των 

υπαλλήλων του ΕΦΚΑ, που αποκτώνται από την εκπαίδευση. 

• Ο σχεδιασµός και η υλοποίηση προγραµµάτων εκπαίδευσης, ενηµέρωσης και 

επιµόρφωσης µελών επιστηµονικών και επαγγελµατικών φορέων της χώρας, 

ιδιωτών, καθώς και υπαλλήλων άλλων Υπηρεσιών και Φορέων του Δηµόσιου 

Τοµέα, σε θέµατα αρµοδιότητας του ΕΦΚΑ. 

• Η συµβολή στη µεταφορά τεχνογνωσίας και στην εκπαίδευση σε βέλτιστες 

πρακτικές και σε πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί επιτυχώς στη χώρα ή σε 

άλλες ευρωπαϊκές και λοιπές χώρες, µε την οργάνωση, στην Ελλάδα και στο 

εξωτερικό, προγραµµάτων και δράσεων ενηµέρωσης και ανταλλαγής 
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τεχνογνωσίας και πληροφοριών, στα πλαίσια υλοποίησης προγραµµάτων της 

Ε.Ε. ή διακρατικών συµφωνιών παροχής τεχνικής βοήθειας και ανταλλαγής 

και εκπαίδευσης υπαλλήλων. 

• Η διοργάνωση συνεδρίων, διαλέξεων και συναφών δράσεων, που προάγουν 

τους σκοπούς της. 

• Η υποβολή προτάσεων για ανασχεδιασµό ή βελτίωση των διαδικασιών στις 

αρµόδιες Διευθύνσεις. 

• Η εκπόνηση µελετών, η διενέργεια επιστηµονικών ερευνών, η ανάθεση της 

συγγραφής εγχειριδίων και εκπαιδευτικού υλικού, η πραγµατοποίηση 

εκδόσεων σε αντικείµενα συναφή µε τις δράσεις που αναπτύσσει, καθώς και η 

λειτουργία βιβλιοθήκης. 

Σε αυτό το σηµείο, θα πρέπει να τονιστεί ότι η ανωτέρω πρόταση σε καµία 

περίπτωση δεν υπονοεί ότι πρέπει να αποδυναµωθεί η συνεργασία του φορέα µε τους 

άλλους φορείς (ΙΝ.ΕΠ., Πανεπιστήµια κλπ).  

Η πρόκληση έγκειται στη σταθερή αναζήτηση ιδεών και προσαρµογή τους σε 

ρεαλιστικά δεδοµένα. Η θετική επίδραση της συγκριτικής αξιολόγησης δεν 

περιορίζεται µόνο στη βελτίωση µιας συγκεκριµένης επιχειρησιακής διαδικασίας. 

Προωθεί την εµφάνιση και ανάπτυξη µιας «φιλοσοφίας απόκτησης γνώσεων» µέσα 

στο φορέα, που αποτελεί έναν σηµαντικό παράγοντα µακροπρόθεσµα για συνεχείς 

βελτιώσεις και ολική ποιότητα. 

Κύριος άξονας επιτυχίας αυτής της Ακαδηµίας θα ήταν η ανεξαρτησία της 

που θα στηριζόταν στους παρακάτω πυλώνες: 

1. Υποδοµές εκπαίδευσης (κτηριακές, υλικοτεχνικές κλπ) - Στελέχωση  

Ο Ε.Φ.Κ.Α. θα πρέπει να διαθέτει σύγχρονα εκπαιδευτικά κέντρα 

εκπαίδευσης σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, µε αίθουσες ειδικά για αυτό το 

σκοπό, εξοπλισµένες µε τον κατάλληλο εξοπλισµό (Η/Υ, προτζέκτορες, 

κλπ.). 

Εξίσου σηµαντική κρίνεται και η ενεργοποίηση της πλατφόρµας 

τηλεκπαίδευσης του IKA-NET.  

Ως προς τη στελέχωση της µονάδας εκπαίδευσης, προτείνεται να 

στελεχωθεί µε υπαλλήλους που έχουν σχετική εµπειρία ή επιστηµονικό 

υπόβαθρο στον τοµέα αυτό. 

Ως προς το εκπαιδευτικό υλικό: Απαιτείται από τη µονάδα εκπαίδευσης και 
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δίδεται σε αυτή πριν την έναρξη της εκπαίδευσης εγκεκριµένο από την 

αρµόδια επιτελική διεύθυνση που εισηγείται το επιµορφωτικό πρόγραµµα 

µε σκοπό να διανεµηθεί και να αναρτηθεί στο intranet του Ε.Φ.Κ.Α. 

2. Εκπαιδευτικοί πόροι (προσωπικό που έχει οριστεί να παρέχει τέτοιου 

είδους εκπαίδευση, πιστοποιηµένοι για την παροχή συγκεκριµένων 

εκπαιδευτικών προγραµµάτων και συνεχή αναβάθµιση των 

εκπαιδευτικών πόρων, του προσωπικού και των προγραµµάτων) 

Ο Έ.Φ.Κ.Α. πρέπει να εκµεταλλευτεί στο έπακρο τον κατάλογο 

εκπαιδευτών που έχει δηµιουργήσει και να δώσει κίνητρα, οικονοµικά ή 

µη, σε διακεκριµένους υπαλλήλους της να ενταχθούν σε αυτόν. Με αυτό 

τον τρόπο, θα εξασφαλιστεί η ανεξαρτησία της µονάδας από τις επιτελικές 

διευθύνσεις της Διοίκησης για τη διοργάνωση οποιουδήποτε 

επιµορφωτικού προγράµµατος. 

3. Καθορισµός του συνόλου των απαιτήσεων, χρησιµοποιώντας την 

µεθοδολογία της Ανίχνευσης Εκπαιδευτικών Αναγκών, 

ερωτηµατολόγια, συνεντεύξεις και άλλες τεχνικές προκειµένου πρώτα 

να καθοριστούν οι απαιτήσεις της Διοίκησης και του Προσωπικού σε 

σχέση µε τις Βασικές Επιχειρησιακές Λειτουργίες του ΕΦΚΑ και τον 

τρόπο που αυτό αναπτύσσεται και πως µπορούν οι επιθυµητές 

επιδόσεις να επιτευχθούν µέσα στον Οργανισµό. 

Εκτέλεση µιας συνεχούς και λεπτοµερούς µεθόδου ανίχνευσης αναγκών, 

σε όλα τα Υποκαταστήµατα του ΕΦΚΑ, για τον προσδιορισµό όλων των 

πιθανών αναγκών των Διευθυντών και του Προσωπικού. Εξαιτίας του 

µεγάλου αριθµού, µπορεί να χρησιµοποιηθεί ένα ηλεκτρονικό 

ερωτηµατολόγιο για τον καθορισµό των αναγκών αυτών, µε τη βοήθεια της 

Γενικής Διεύθυνσης Πληροφορικής. Παρόλα αυτά, προκειµένου να 

συνταχθεί ένα καλά ενηµερωµένο ερωτηµατολόγιο, θα πρέπει να 

δηµιουργηθεί µια µικρή οµάδα Στελεχών για την αντιµετώπιση αυτού του 

προβλήµατος και αρχικά να χρησιµοποιηθεί ένας αριθµός επιλεγµένων 

συνεντεύξεων µε τους Διευθυντές και το Προσωπικό σε ένα αριθµό 

επιλεγµένων Υποκαταστηµάτων αλλά και της Κεντρική Διοίκηση, 

προκειµένου να ετοιµαστεί ένα τέτοιο ερωτηµατολόγιο. Τα ευρήµατα 

αυτού, πρέπει στην συνέχεια να εξεταστούν διεξοδικά και να σχεδιαστούν 

εκπαιδευτικά προγράµµατα που θα καλύπτουν τις ανάγκες που θα 
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προκύψουν. Στην συνέχεια θα πρέπει να εξεταστούν τα προγράµµατα αυτά 

σχετικά µε τον αριθµό και τον όγκο αυτών που χρειάζονται εκπαίδευση και 

να καθοριστεί το πως είναι καλύτερο αυτά τα προγράµµατα να 

παραδοθούν. Αν θα παραδοθούν δηλαδή µεµονωµένα ή από κοινού µαζί µε 

άλλα σχετικά προγράµµατα ή συνδυασµένα. Πρέπει επίσης να 

προσδιοριστεί το πλήρες φάσµα αυτών των προγραµµάτων και οι 

απαιτήσεις που θα προκύψουν, υπό την έννοια του ακριβούς αριθµού που 

θα εκπαιδευτούν καθώς επίσης και τα οφέλη αυτής της εκπαίδευσης,  που 

θα πρέπει να είναι ξεκάθαρα εξαρχής. 

4. Ανάπτυξη κουλτούρας συνεχούς επιµόρφωσης και δια βίου µάθησης, 

σε όλο το προσωπικό ξεκινώντας από τις επιτελικές Διευθύνσεις της 

Διοίκησης. 

Θα πρέπει να περιλαµβάνει προσωπικά σχέδια ανάπτυξης για όλους τους 

Διευθυντές και το Προσωπικό, ετήσιες εκθέσεις αξιολόγησης  απόδοσης 

που θα βοηθήσουν τους Διευθυντές και το Προσωπικό να είναι 

προνοητικοί στα πλαίσια της δικής τους προσωπικής ανάπτυξης και του 

Προσωπικού. Όλα αυτά χρησιµοποιώντας µια προνοητική προσέγγιση για 

την αντιµετώπιση των αδυναµιών των επιµέρους ατόµων προκειµένου να 

συµβάλλουν στην ανάπτυξη του δυναµικού τους µε θετικό τρόπο. Στην 

πράξη κίνητρα παρακίνησης όπως: προαγωγή σε ανώτερη θέση, αύξηση 

αποδοχών, επιβραβεύσεις, απονοµή επαίνων κλπ, επηρεάζουν θετικά τους 

εκπαιδευοµένους. 

5. Χρηµατοδότηση 

Πρέπει να παρέχονται Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε ετήσια βάση µέσα 

στον Προϋπολογισµό του ΕΦΚΑ και να διευκολύνουν στην: 

Κάλυψη όλων των πόρων των εκπαιδευτικών κέντρων, που σηµαίνει 

καθηµερινή συντήρηση και διαχείριση των κέντρων συν όποια άλλα κόστη 

εγκατάστασης προκύψουν, απαραίτητος εξοπλισµός για εκπαίδευση, 

κατάλληλες καρέκλες και τραπέζια για τις Οµάδες Εργασίες, πρόσβαση 

στα Συστήµατα Πληροφορικής όπου και όποτε κριθεί απαραίτητο 

(εκπαιδευτικά περιβάλλοντα), εκπαιδευτικό εξοπλισµό στον τοµέα της 

πληροφορικής και φυσικά ετήσια χρήση για την παροχή εκπαίδευσης και 

εκπαιδευτικών σεµιναρίων. 

Πρόβλεψη και παροχή εξόδων που προκύπτουν σε σχέση µε την 
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συµµετοχή Στελεχών σε εκπαιδευτικά προγράµµατα. 

Παροχή εκπαιδευτικού υλικού και ενηµερωτικών φυλλαδίων και το κόστος 

αυτών να καλύπτεται από την προβλεπόµενη κατανοµή του ετήσιου 

Προϋπολογισµού του ΕΦΚΑ. 

Προσδιορισµός κόστους συγκεκριµένων εκπαιδευτικών προγραµµάτων, 

κόστος το οποίο πρέπει να συµφωνείται για κάθε χρόνο και να καλύπτεται 

από την προβλεπόµενη κατανοµή του ετήσιου Προϋπολογισµού του 

ΕΦΚΑ.  

6. Μητρώο και Αξιολόγηση εκπαιδευοµένων 

Κεντρικά, η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναµικού, είναι υπεύθυνη για τους 

Ανθρώπινους Πόρους και την ανάπτυξή τους, συµπεριλαµβανόµενων των 

εκπαιδευτικών αναγκών και των εκπαιδευτικών προγραµµάτων. Για τη 

Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναµικού θα έπρεπε να υπάρχει διαθέσιµο ένα 

σύγχρονο Πληροφοριακό Σύστηµα Διαχείρισης του Ανθρώπινου 

Δυναµικού, το οποίο δε θα συγκεντρώνει µόνο πληροφορίες και 

προσωπικά στοιχεία των Διευθυντών και του Προσωπικού, τις ικανότητες 

τους και προϋπηρεσία του καθενός, αλλά θα περιέχει λεπτοµερείς 

προδιαγραφές σχετικά µε τις δεξιότητες τους, την ατοµική εκπαίδευση που 

κάθε ένας µπορεί να έχει παρακολουθήσει, αξιολόγηση της απόδοσης τους 

καθώς και ατοµική αξιολόγηση απόδοσης σε ετήσια βάση. Τα 

πλεονεκτήµατα και οι αδυναµίες του καθενός θα πρέπει να καθορίζονται 

µέσω µιας ετήσιας διαδικασίας αξιολόγησης, συνοδευόµενη από µια 

καταγραφή των ατοµικών εκπαιδευτικών αναγκών του καθενός και 

πρόβλεψη παροχής κατάλληλων εκπαιδευτικών ατοµικών προγραµµάτων. 

Αυτό θα βοηθήσει τον σχεδιασµό και τον προγραµµατισµό των 

εκπαιδευτικών αυτών προγραµµάτων για τους δυνητικούς συµµετέχοντες. 

To πληροφοριακό αυτό σύστηµα, πρέπει να χρησιµοποιείται για να 

καταγράφει και να αντικατοπτρίζει το σύνολο της συµµετοχής σε αυτά τα 

εκπαιδευτικά προγράµµατα καθώς και τα επιτευχθέντα αποτελέσµατα. 

 

7. Συνεργασία µε άλλους φορείς. 

Ένας βασικός Φορέας για την εκπαίδευση της Δηµόσιας Διοίκησης στην 

Ελλάδα, είναι το Εθνικό Κέντρο Δηµόσιας Διοίκησης και Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ)/Ινστιτούτο Επιµόρφωσης (ΙΝΕΠ).  
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Ενδεχοµένως το ΙΝΕΠ µπορεί να βοηθήσει µε την πιστοποίηση 

συγκεκριµένων προγραµµάτων που θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις 

του Ε.Φ.Κ.Α., είτε πρόκειται για ένα µέλος του Προσωπικού ή ενός 

Διευθυντή σε υψηλό ή µεσαίο επίπεδο. Η πιστοποίηση των 

εκπαιδευοµένων και τα µαθήµατα εκπαίδευσης/κατάρτισης καθώς και το 

περιεχόµενό τους, µπορούν να υπόκεινται σε µια συνεχή εποπτεία και 

αναβάθµιση/ανάπτυξη µε την υποστήριξη του ΙΝΕΠ. Σε αυτή την 

περίπτωση ο ΕΦΚΑ θα µπορεί να έχει τα δικά του προγράµµατα, µε τα 

δικά του χρονοδιαγράµµατα και να ικανοποιεί τις δικές του ανάγκες, την 

ώρα που το ΙΝΕΠ µπορεί να έχει ένα πρόγραµµα επισκόπησης που θα 

επιβεβαιώσει την ποιότητα, την χρησιµότητα και την 

ανάπτυξη/αναβάθµιση όλης ή της περισσότερης εκπαίδευσης του ΕΦΚΑ. 

Τέτοιες προτάσεις ήδη έχουν γίνει και από τη µονάδα εκπαίδευσης, αλλά 

δεν έχουν τελεσφορήσει προς το παρόν. Συγκεκριµένα προτάθηκε για τους 

ελεγκτές των ΠΕΚΑ, να απαιτείται, πριν την τοποθέτησή τους, η 

παρακολούθηση υποχρεωτικής ειδικής εκπαίδευσης, µετά το πέρας της 

οποίας οι υποψήφιοι Ελεγκτές των ΠΕΚΑ, να αξιολογούνται και 

πιστοποιούνται για την άσκηση των καθηκόντων τους και µόνο τότε να 

αναλαµβάνουν υπηρεσία. Η πιστοποίηση από άλλον φορέα, µε το κύρος 

του ΙΝ.ΕΠ., θα προσδίδει αντικειµενικότητα στην όλη διαδικασία. 

 

Επιπλέον, θα πρέπει να διερευνηθεί και η εκπαίδευση που παρέχεται από 

τα Πανεπιστήµια ή τριτοβάθµιους Οργανισµούς που ενδεχοµένως να δίνει 

µια αξία σε συγκεκριµένες θέσεις εντός του ΕΦΚΑ. Θα πρέπει επίσης να 

δίνεται η δυνατότητα στον ΕΦΚΑ, να χορηγεί άµεση συνδροµή σε ένα 

µέλος του Προσωπικού, παρέχοντας διευκόλυνση στην παρακολούθηση 

των µαθηµάτων και των εξετάσεων που σχετίζονται µε το αντικείµενο της 

δουλειάς τους, δίνοντας κάποιο χρόνο προετοιµασίας.  Μπορούν να 

διερευνηθούν πολλές παραλλαγές προκειµένου να τεθούν σε εφαρµογή 

τέτοιες διατάξεις, που θα βοηθήσουν τον ΕΦΚΑ να αναπτύξει τα επίπεδα 

δεξιοτήτων του και να εξασφαλίσει την συνεχή ανάπτυξη της Διοίκησης 

και του Προσωπικού του.  Η διάταξη αυτή εξαρτάται φυσικά από τον 

διαθέσιµο προϋπολογισµό και την καταλληλότητα των µαθηµάτων καθώς 

επίσης και της αξίας που θα προσδώσει στον ΕΦΚΑ η ανάπτυξη αυτών 
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των δεξιοτήτων.  

8. Ειδική εκπαίδευση για τους νεοπροσληφθέντες 

Μία πρόταση είναι να ακολουθηθεί παρόµοια διαδικασία µε την πρακτική 

άσκηση των σπουδαστών του ΕΚΔΔΑ (benchmarking). Δηλαδή, ένας 

υπάλληλος και αναπληρωτής του, θα ορίζεται εκπαιδευτής του 

νεοπροσληφθέντος υπαλλήλου και θα αναλαµβάνει εξ’ ολοκλήρου την 

εκπαίδευσή του για την δοκιµαστική περίοδο µε αντίστοιχες αξιολογήσεις-

αναφορές στη Διοίκηση του φορέα για να εκµεταλλευτεί κατά το µέγιστο 

τις δυνατότητες του υπαλλήλου. 

Η λογική της καθοδήγηση είναι µια εξαιρετικά σηµαντική προσέγγιση 

στην ανάπτυξη των ατόµων. Είτε αφορά µια νέα πρόσληψη Προσωπικού, 

είτε µια µεταφορά Προσωπικού από έναν εργασιακό τοµέα σε άλλο, είναι 

σηµαντικό οι Προϊστάµενοι και ο Διευθυντής να εξασφαλίζουν την 

κατάλληλη προσαρµογή του εργαζόµενου και να του παρέχουν συνεχή 

υποστήριξη. Θα πρέπει να αναπτυχθούν µερικά εισαγωγικά µαθήµατα σε 

κεντρικό επίπεδο ώστε να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός ελάχιστου 

πακέτου που θα λειτουργήσει βοηθητικά στο άτοµο να καταλάβει τον 

Οργανισµό καθώς επίσης και τον ρόλο που θα έχει, πως θα επιτευχθεί 

αυτός ο ρόλος και πως µπορούν να επιτευχθούν οι προσδοκίες του 

Οργανισµού και του ατόµου. Έπειτα, θα πρέπει να οριστούν έµπειρα 

Στελέχη που θα αναλάβουν την ευθύνη για την σωστή ένταξη του ατόµου 

και θα τον βοηθήσουν να εγκατασταθεί, να προσαρµοστεί και να µάθει 

σταδιακά (on the job training). Θα πρέπει επίσης να αξιολογούν την όλη 

κατάσταση στο τέλος κάθε µήνα µέχρι το τέλους του 2ου έτους (λήξη 

δοκιµαστικής περιόδου), όπου τότε θα πρέπει να προσδιοριστεί και να 

παρθεί νέα απόφαση σχετικά µε την προσέγγιση αυτή. 

Η µέθοδος αυτή παρουσιάζει το πλεονέκτηµα ότι δεν απαιτείται πρόσθετος 

χώρος ή εξοπλισµός για την εκπαίδευση του υπαλλήλου, καθώς και ότι ο 

εκπαιδευόµενος µαθαίνοντας παράγει έργο. Μειονεκτεί βέβαια ως προς το 

ότι η επιτυχία της, βασίζεται αποκλειστικά στην διδακτική ικανότητα και 

στις γνώσεις του πεπειραµένου υπαλλήλου, που έχει οριστεί για το σκοπό 

αυτό. Γι’ αυτό θα πρέπει να λαµβάνονται πολύ σοβαρά υπόψη οι 

αξιολογήσεις που θα γίνονται εκατέρωθεν των µερών. 

  



68	
	

7. Ενιαίοι κανόνες – Ενιαία Μονάδα Μέτρησης της Ασφάλισης 
 
Η ριζοσπαστική µεταρρύθµιση του Ν. 4387/2016 για το ασφαλιστικό σύστηµα 

στηρίζεται σε δύο θεµελιώδεις αρχές βάσει της εισηγητικής έκθεσης, την ισονοµία 

και την κοινωνική δικαιοσύνη. Ισονοµία, γιατί για πρώτη φορά θεσπίζονται όµοιοι 

κανόνες για όλους, παλαιούς και νέους συνταξιούχους, εργαζόµενους στον ιδιωτικό 

και τον δηµόσιο τοµέα, µισθωτούς και αυτοαπασχολουµένους. Κοινωνική 

δικαιοσύνη, γιατί µε το νέο θεσµό της εθνικής σύνταξης επιτυγχάνεται αναδιανοµή, 

αµβλύνονται οι κοινωνικές ανισότητες και εξασφαλίζεται επαρκής σύνταξη και για 

τις επισφαλείς κοινωνικά οµάδες.  

Η παρούσα ενότητα δε θα εστιάσει στη µη θεσµοθέτηση των ενιαίων κανονισµών 

ασφάλισης και παροχών, έως σήµερα, που θεωρητικά υπάρχουν ήδη οµάδες εργασίας 

που εργάζονται για το σκοπό αυτό, αλλά θα επικεντρωθεί στον καθορισµό ενιαίας 

µονάδας µέτρησης του απαιτούµενου χρόνου ασφάλισης που απαιτείται για την 

απόκτηση δικαιωµάτων – παροχών των ασφαλισµένων, οι οποίοι εκτίθενται σε 

κινδύνους: αναπηρίας, γήρατος, θανάτου, ασθένειας, ανικανότητας για εργασία, 

ατυχήµατος, προστασία της µητρότητας.  

Για την απόκτηση των αντίστοιχων δικαιωµάτων απαιτείται, οι ασφαλισµένοι να 

έχουν συµπληρώσει έναν ελάχιστο χρόνο στην ασφάλιση των αντίστοιχων κινδύνων. 

Τα τέως ταµεία διατηρούν την ίδια µονάδα µέτρησης για τον προσδιορισµό του 

απαιτούµενου χρόνου που χρησιµοποιούσαν και πριν την ίδρυση του Ε.Φ.Κ.Α., 

συγκεκριµένα το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ χρησιµοποιεί την ηµέρα ασφάλισης (Η.Α.) ενώ τα 

λοιπά ταµεία τον µήνα ασφάλισης. 

Με την παρούσα εισήγηση επιχειρείται µία ενιαία καταγραφή της ασφάλισης και 

απόδοσης των δικαιωµάτων (µισθωτών και µη µισθωτών) που απορρέουν από αυτήν. 

 

7.1 Υφιστάµενη κατάσταση στους µισθωτούς 
 
Στον ισχύον σύστηµα ασφάλισης και παροχών των µισθωτών, η ηµέρα ασφάλισης 

(Η.Α.) ως µονάδα µέτρησης χρησιµοποιείται για: 

Ø Τον υπολογισµό των αποδοχών και εισφορών (ασφαλιζόµενοι µε τεκµαρτά 

ηµεροµίσθια, αναγνωρίσεις χρόνου ασφάλισης, προαιρετική ασφάλιση). 

Ø Τον υπολογισµό του χρόνου ασφάλισης (ηµέρα ασφάλισης Η.Α.). 

Ø Την καταγραφή της ασφάλισης στον λογαριασµό του ασφαλισµένου. 
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Ø Την χορήγηση της ασφαλιστικής ικανότητας. 

Ø Την απόδοση παροχών. 

Ø Την θεµελίωση συνταξιοδοτικων δικαιωµάτων. 

Ø Την απόδοση επιδοµάτων ανεργίας από τον ΟΑΕΔ. 

 

7.1.1 Η Ηµέρα Ασφάλισης ως µονάδα απεικόνισης της ασφάλισης και 
υπολογισµού των εισφορών 
 
Στο τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και πλέον στον τοµέα Μισθωτών του ΕΦΚΑ, ασφαλίζονται οι  

εργαζόµενοι που παρέχουν: 

• Εξαρτηµένη εργασία ανεξάρτητα από την ιδιότητα του εργοδότη τους 

(Ιδιωτικός Τοµέας - Δηµόσιος Τοµέας, ΝΠΔΔ κ.λπ.) και εφόσον για την 

εργασία τους αυτή δεν υπάγονται στην ασφάλιση κάποιου άλλου Φορέα 

Κύριας Ασφάλισης. 

• Την εργασία τους σε µη σταθερό εργοδότη ή αυτοτελώς απασχολούµενοι 

χωρίς επαγγελµατική εγκατάσταση (ασφαλιζόµενοι µέσω σωµατείων ή 

ασφαλιστικών συνεταιρισµών φορτοεκφορτωτές, πωλητές λαϊκού λαχείου, 

αποκλειστικές νοσοκόµες). 

Για το τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ως χρόνος ασφάλισης των εργαζοµένων θεωρείται ο χρόνος 

κατά τον οποίο οι εργαζόµενοι παρέχουν ασφαλιστέα εργασία και δικαιούνται 

αποδοχές (παρ. 2 των άρθρων 2 και 8 του α. ν. 1846/1951). Ως βάση υπολογισµού 

αυτού λαµβάνεται πάντοτε η ηµέρα εργασίας µε την ηµερολογιακή του όρου έννοια.  

Στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 5) αναλύεται ο τρόπος υπολογισµού των Η.Α. σε 

βασικές κατηγορίες ασφαλιζόµενων17. 

Πίνακας 5 

Τρόπος υπολογισµού Η.Α. σε βασικές κατηγορίες ασφαλισµένων 

 Κατηγορίες Τρόπος υπολογισµού 

1 

Μισθωτοί 
απασχολούµενοι µε 
πλήρες ωράριο εργασίας 
(5ήµερη εργασία, 
8ωρο/ηµέρα) 

25 Η.Α./µήνα  

2 

Μισθωτοί 
απασχολούµενοι µε 
πλήρες ωράριο εργασίας 
(έως 2 ηµέρες 
απασχόλησης/εβδοµάδα, 

Πραγµατικές ηµέρες εργασίας 

																																																								
17	Γεν. Έγγραφο τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αρ. πρωτ. Γ99/1/112/05-06-2012	
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8ώρο/ηµέρα) 

3 

Μισθωτοί 
απασχολούµενοι µε 
πλήρες ωράριο εργασίας 
(άνω των 3 ηµερών 
απασχόλησης/εβδοµάδα, 
8ώρο/ηµέρα) 

Πραγµατικές ηµέρες εργασίας συν µία επιπλέον 
Η.Α. ανά εβδοµάδα 

4 

Μισθωτοί 
απασχολούµενοι µε 
µειωµένο ωράριο 
εργασίας 

Αν ο ηµερήσιος µισθός είναι ίσος ή µεγαλύτερος 
από το ποσό του Τ.Η. της 1ης ασφαλιστικής 
κλάσης, τότε στον µισθωτό αναγνωρίζονται οι 
πραγµατικές ηµέρες εργασίας. 
Αν ο ηµερήσιος µισθός είναι µικρότερος από το 
Τ.Η. της 1ης ασφαλιστικής τότε στον µισθωτό 
αναγνωρίζονται τόσες ηµέρες ασφάλισης, όσες 
προκύπτουν από τη διαίρεση του µηνιαίου µισθού 
µε το ποσό του Τ.Η. της 1ης ασφαλιστικής κλάσης. 

5 
Μισθωτοί 
απασχολούµενοι µε 
ηµεροµίσθιο 

α) για κάθε εβδοµάδα πλήρους απασχόλησης  
6 ηµέρες στην ασφάλιση.  
β) για κάθε εβδοµάδα µη συνεχούς απασχόλησης 
τις ηµέρες της πραγµατικής απασχόλησης 
προσαυξηµένες κατά µια ηµέρα αν κατά την 
εβδοµάδα αυτή απασχολήθηκαν τρεις τουλάχιστον 
ηµέρες. 

6 Ασφάλιση κατά τη 
διάρκεια ασθένειας 

13 Η.Α. για ασφ/νους που δεν έχουν κλείσει ένα 
έτος εργασίας. 
25 Η.Α. για ασφ/νους που έχουν κλείσει ένα έτος 
εργασίας.  

7 
Άδεια εποχιακώς 
απασχολούµενων 
ξενοδοχοϋπαλλήλων 

Ξενοδοχοϋπάλληλοι, που απασχολούνται εποχιακά, 
εφόσον έχουν συµπληρώσει 10ετία στον ίδιο 
εργοδότη, ή 12ετία σε οποιονδήποτε εργοδότη, 
δικαιούνται επί πλέον ασφάλιση 2,5 ηµέρες αδείας 
και 2,5 ηµέρες επιδόµατος αδείας, για κάθε µήνα 
απασχόλησης κατά την ίδια περίοδο εποχιακής 
απασχόλησης. Η ασφάλιση αποδίδεται µετά το 
τέλος της εποχιακής απασχόλησης. 

8 

Ασφάλιση προσώπων 
που απασχολούνται σε 
ατοµικές επιχειρήσεις 
µελών της οικογένειας 
τους 

25 Η.Α. / µήνα ανεξαρτήτως χρόνου απασχόλησης 
και τρόπου αµοιβής. 
Δεν θεµελιώνεται δικαίωµα στις πάσης φύσεως 
παροχές του ΙΚΑ αν δεν εξοφληθούν οι εισφορές 
του αντίστοιχου χρόνου ασφάλισης. 

9 Ξεναγοί 

300 Η.Α. / έτος, εφόσον το εισόδηµά τους που 
προκύπτει από τα δελτία παροχής υπηρεσιών είναι 
ίσο ή µεγαλύτερο από το 300πλάσιο του 
ηµεροµισθίου ανειδίκευτου εργάτη την 31 
Δεκεµβρίου του έτους εργασίας τους.  
Αν το ετήσιο εισόδηµα είναι µικρότερο του 
300πλασίου του ηµεροµισθίου ανειδίκευτου 
εργάτη, ο αριθµός των Η.Α. βρίσκεται διαιρώντας 
το εισόδηµα µε το ηµεροµίσθιο του ανειδίκευτου 
εργάτη της 31ης Δεκεµβρίου του έτους της 
εργασίας.  
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10 Δασεργάτες που 
αµείβονται κατ’ αποκοπή 

Διαιρείται το συνολικό καθαρό εισόδηµα τους µε το 
ηµεροµίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη, όπως αυτό 
ισχύει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους. 
Το πηλίκο της διαίρεσης αποτελεί τον αριθµό των 
Η.Α., οι οποίες δεν µπορούν να υπερβούν τις 300 
ηµέρες το χρόνο.  

11 Σµυριδορύκτες 

Ο αριθµός των ηµερών ασφάλισης κάθε 
σµυριδορύκτη ισούται κατ’ έτος µε το µισό του 
αριθµού των στατήρων σµύριδας που παραδίδει στο 
Δηµόσιο.  
Ο αριθµός των ηµερών ασφάλισης κάθε 
σµυριδορύκτη δεν µπορεί να υπερβεί τις 240 
ηµέρες κατά το ηµερολογιακό έτος. Σε περίπτωση 
δε κατά την οποία απασχολούνται και σε άλλη 
εργασία ο συνολικός αριθµός δεν µπορεί να 
υπερβεί τις 300 κατ’ έτος. 

12 Μέλη αστικών 
συνεταιρισµών 

Ο αριθµός των ηµερών ασφάλισης κατά µήνα, 
εκτός από το µήνα έναρξης και λήξης, ανεξάρτητα 
από τη διάρκεια της απασχόλησης, καθορίζεται σε 
25 ηµέρες. 

13  
Ρητινοσυλλέκτες 

35 ηµέρες ασφάλισης για κάθε 1000 κιλά ρητίνης 
που παραδίδουν (µέχρι 31/3) στους εµπόρους, 
ιδιώτες ή βιοµηχανίες ρητίνης και µέχρι 300 κατά 
ηµερολογιακό έτος. 

14 

Καθαρίστριες 
Πολυκατοικιών, 
Μεγάρων, Γραφείων 
κ.λ.π 

Όταν οι µηνιαίες αποδοχές είναι µικρότερες από το 
25πλάσιο του τεκµαρτού ηµεροµισθίου της 1ης  
ασφαλιστικής κλάσης, αναγνωρίζονται τόσες 
ηµέρες ασφάλισης τον µήνα όσες προκύπτουν από 
τη διαίρεση του ποσού των µηνιαίων (µικτών) 
αποδοχών µε το τεκµαρτό ηµεροµίσθιο της 1ης 
ασφαλιστικής κλάσης που ισχύει κάθε φορά 

17 Ασφάλιση µε εργόσηµο  

Από 1/1/2013 οι ηµέρες ασφάλισης προκύπτουν 
από τη διαίρεση του ποσού των ασφαλιστικών 
εισφορών που έχει παρακρατηθεί µέσω της 
εξαργύρωσης του εργοσήµου µε το ποσό των 
εισφορών που αντιστοιχεί στο ηµ/σθιο του 
ανειδίκευτου εργάτη της 31ης Δεκεµβρίου του 2011 
σύµφωνα µε την ΕΓΣΣΕ. 
Οι ηµέρες ασφάλισης δεν µπορούν να υπερβούν τις 
τριάντα (30) ανά µήνα ή τις 360 κατά έτος. 

18 Αποκλειστικές αδελφές 
νοσοκόµες 

Οι πραγµατικές ηµέρες εργασίας 

19 Πολλαπλή ασφάλιση 

Στους απασχολούµενους σε παραπάνω από έναν 
εργοδότη την ίδια ηµέρα, αναγνωρίζεται µία ηµέρα 
ασφάλισης.  
Αν προκύπτουν οι ακριβείς ηµεροµηνίες 
απασχόλησης µπορούν να αναγνωρισθούν 30 ή 31 
ηµέρες ασφάλισης το µήνα.  

20 Οικοδόµοι 
Για τους οικοδόµους που απασχολούνται µε το 
σύστηµα της πενθήµερης εργασίας, ο υπολογισµός 
των ηµερών ασφάλισης προσαυξάνεται κατά 
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ποσοστό 20%.  
Οι αναγνωριζόµενες ηµέρες ασφάλισης κατά 
εβδοµάδα - µήνα - έτος, δεν µπορούν να είναι 
περισσότερες από 7, 30, 31 και 365 αντίστοιχα. 

21 

Ασφάλιση 
απασχολούµενων µε το 
κοµµάτι (ΦΑΣΟΝ)  
 

Ο αριθµός των ηµερών ασφάλισης προκύπτει από 
τη διαίρεση της εργατικής αµοιβής δια του 
τεκµαρτού ηµεροµισθίου της 9

ης 
ασφαλιστικής 

κλάσης, όπως αυτό ισχύει κάθε φορά. Οι ηµέρες 
ασφάλισης, που προκύπτουν από τον ποιό πάνω 
υπολογισµό δεν µπορούν να είναι περισσότερες από 
300 το χρόνο και όταν είναι λιγότερες από 300 
κατανέµονται ισάριθµα σε όλους τους µήνες του 
έτους ή στο σύνολο των µηνών πραγµατικής 
απασχόλησης, όταν αυτή δεν καλύπτει ολόκληρο το 
έτος. 

22 

Απασχολούµενοι στο 
θέαµα και ακρόαµα. 
Τεχνικοί 
κινηµατογράφου και 
τηλεόρασης.   
Πνευµατικά δικαιώµατα. 
 

Οι ηµέρες ασφάλισης, ευρίσκονται µε την διαίρεση 
των πάσης φύσεως αποδοχών του συγκεκριµένου 
ηµερολογιακού έτους, δια του τεκµαρτού 
ηµεροµισθίου της 12ης ασφαλιστικής κλάσης που 
ισχύει την 1η

 
Ιουλίου του συγκεκριµένου έτους. Οι 

προκύπτουσες µε τον υπολογισµό αυτόν ηµέρες 
ασφάλισης καθώς και οι πραγµατοποιηθείσες µε 
µισθό ή ηµεροµίσθιο είναι δυνατόν να υπερβούν τις 
500 κατ’ έτος αλλά για κάθε 15ετία δεν µπορούν να 
υπερβούν τις 4.500.  

23 
Καθηγητές ξένων 
γλωσσών 
 

1) Οι µισθωτοί που απασχολούνται όλες τις 
εργάσιµες ηµέρες της εβδοµάδας και 
πραγµατοποιούν τουλάχιστον 18 ώρες την 
εβδοµάδα, αναγνωρίζουν  25 Η.Α. / µήνα. 
2) Οι µισθωτοί που παρέχουν τις υπηρεσίες τους 
όλες τις εργάσιµες ηµέρες της εβδοµάδας µε 
ηµερήσια ωριαία απασχόληση πλέον του ½ του 
νοµίµου ωραρίου που αντιστοιχεί σε 1 ώρα και 30 
λεπτά, δηλαδή στο ½ της πλήρους καθηµερινής 
απασχόλησης και οι µηνιαίες αποδοχές 
υπερβαίνουν το 25πλάσιο της 1ης ασφαλιστικής 
κλάσης, όπως ισχύει κάθε φορά, αναγνωρίζουν  25 
Η.Α. 
3) Οι µισθωτοί που παρέχουν τις υπηρεσίες τους 
όλες τις εργάσιµες ηµέρες της εβδοµάδας µε 
ηµερήσια ωριαία απασχόληση κάτω του ½ του 
νοµίµου ωραρίου, δηλαδή λιγότερες από 3 ώρες, 
και οι µηνιαίες αποδοχές είναι ίσες ή µικρότερες 
του 25πλασίου του τεκµαρτού ηµεροµισθίου της 
1ης ασφαλιστικής κλάσης, όπως ισχύει κάθε φορά, 
αναγνωρίζουν τόσες ηµέρες εργασίας όσες θα 
προκύψουν διαιρώντας το σύνολο των µηνιαίων 
αποδοχών µε το τεκµαρτό ηµεροµίσθιο της 1ης 
ασφαλιστικής κλάσης και µέχρι 25 ηµέρες 
συνολικά.  
4) Οι µισθωτοί που παρέχουν τις υπηρεσίες τους 
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όλες τις εργάσιµες ηµέρες της εβδοµάδας µε 
ηµερήσια ωριαία απασχόληση κάτω του ½ του 
νοµίµου ωραρίου, δηλαδή επί χρόνο µικρότερο του 
½ των 3 ωρών, και οι µηνιαίες αποδοχές είναι 
µεγαλύτερες του 25πλασίου του τεκµαρτού 
ηµεροµισθίου της 1ης ασφαλιστικής κλάσης, όπως 
ισχύει κάθε φορά, αναγνωρίζουν 25 ηµέρες 
ασφάλισης. 
5) Για τους µισθωτούς που δεν παρέχουν τις 
υπηρεσίες τους όλες τις εργάσιµες ηµέρες της 
εβδοµάδας λόγω µερικής απασχόλησης, ο 
προσδιορισµός των ηµερών ασφάλισης γίνεται ως 
εξής: 
α) Γίνεται προσδιορισµός των µηνιαίων αποδοχών 
βάσει του προγράµµατος εργασίας (Ωροµίσθιο * 
ώρες εβδοµαδιαίας απασχόλησης * 4,1666). 
β) Γίνεται προσδιορισµός του ηµερήσιου µισθού 
διαιρώντας το σύνολο των µηνιαίων αποδοχών µε 
τις ηµέρες πραγµατικής απασχόλησης µέσα σε 
συγκεκριµένη ηµερολογιακή περίοδο (µήνας). 
γ) Γίνεται σύγκριση µεταξύ του ηµερήσιου µισθού 
µε το ύψος του Τ.Η. της 1ης ασφαλιστικής κλάσης, 
όπως ισχύει κάθε φορά. Εάν ο ηµερήσιος µισθός 
είναι µικρότερος του Τ.Η. της 1ης ασφαλιστικής 
κλάσης, τότε για τον υπολογισµό των ηµερών 
ασφάλισης διαιρούµε το σύνολο των µηνιαίων 
αποδοχών µε το ισχύον Τ.Η. της 1ης ασφαλιστικής 
κλάσης. Εάν από την διαίρεση προκύπτει κλάσµα 
θεωρείται πλήρης ηµέρα ασφάλισης. 
Εάν ο ηµερήσιος µισθός είναι µεγαλύτερος του 
Τ.Η. της 1ης ασφαλιστικής κλάσης, τότε οι 
αναγνωριζόµενες ηµέρες ασφάλισης, είναι τόσες 
όσες ακριβώς και οι ηµέρες πραγµατικής 
απασχόλησης. 

24 Ανώτατο όριο αποδοχών-
εισφορών 

Για τους νέους ασφαλισµένους το ανώτατο όριο 
αποδοχών για τον υπολογισµό εισφορών, είναι 
5.543,55 € µηνιαία (χωρίς δηλαδή υπολογισµό ανά 
ηµέρα).  
Από 1/1/2013 το πλαφόν των παλαιών 
ασφαλισµένων εξισώνεται µε αυτό των νέων, 
δηλαδή αντί για 97,29€ ανά ηµέρα (97,29 Χ 25 = 
2.432,25€), το πλαφόν µετατρέπεται µηνιαία στα 
5.543,55€ για 25 Η.Α., όσο δηλαδή και των νέων 
ασφαλισµένων µε τη διαφορά ότι οι εισφορές 
υπολογίζονται ανά ηµέρα ασφάλισης µέχρι του 
ηµερήσιου µισθού των 221,742€. 

25 Καταρτιζόµενοι σε ΚΕΚ 

Οι Η.Α. προκύπτουν από τη διαίρεση του ποσού 
αποζηµίωσης δια του τεκµαρτού ηµεροµισθίου της 
ασφαλιστικής κλάσης, στην οποία αντιστοιχεί κάθε 
φορά το ηµεροµίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη. Οι 
ηµέρες που προκύπτουν επιµερίζονται κάθε φορά 
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στην χρονική περίοδο που διαρκεί η κατάρτιση. 

26 Προαιρετική ασφάλιση 

Παλαιοί, ασφαλισµένοι για πρώτη φορά πριν την 
1/1/93 
500 ηµέρες ασφάλισης µέσα στην αµέσως 
προηγούµενη πενταετία πριν την διακοπή της 
ασφάλισής του στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ή 3.000 ηµέρες 
ασφάλισης συνολικά.  
Νέοι, ασφαλισµένοι για πρώτη φορά µετά την 
1/1/93 
1500 ηµέρες, από τις οποίες 300 εντός της 
τελευταίας 5ετίας πριν από την υποβολή της 
αίτησης. 

27 Προαιρετική ασφάλιση 
µακροχρόνια ανέργων 

Ø Έχουν συµπληρώσει το 60ο έτος οι άνδρες και 
το 55ο οι γυναίκες. Ειδικά για τους ασφαλισµένους 
κατά τον ΚΒΑΕ ως όρια ηλικίας ορίζονται το 55ο 
για τους άνδρες και το 50ο για τις γυναίκες. 
Ø Ο υπολειπόµενος χρόνος για τη συµπλήρωση 
του ελάχιστου αριθµού ασφάλισης για τη 
θεµελίωση πλήρους συνταξιοδοτικού δικαιώµατος 
λόγω γήρατος στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή ΕΤΕΑΜ να µην 
υπερβαίνει τα 5 χρόνια (1.500 ηµέρες). 

28 Αναγνωρίσεις χρόνου  
 

Για σύνταξη γήρατος 
Να έχουν πραγµατοποιήσει 3.600 ηµέρες 
ασφάλισης και 
Για σύνταξη αναπηρίας 
Να έχουν πραγµατοποιήσει 900 ηµέρες ασφάλισης 
Όταν η αναγνώριση γίνεται από τα µέλη 
οικογενείας για θεµελίωση συνταξιοδοτικού 
δικαιώµατος λόγω θανάτου, απαιτείται: 
• Η πραγµατοποίηση από τον θανόντα ασφ/νο 900 
ηµερών ασφάλισης. 

 

7.1.2 Απόδοση παροχών βάσει των Ηµερών Ασφάλισης 

 

7.1.2.1 Ασφαλιστική ικανότητα - Ατοµικό βιβλιάριο υγείας 

 

Για την χορήγηση της ασφαλιστικής ικανότητας και την έκδοση του ατοµικού 

βιβλιαρίου υγείας απαιτείται η πραγµατοποίηση ενός ελάχιστου αριθµού ηµερών 

ασφάλισης µέσα στον προηγούµενο χρόνο ή στο τελευταίο 15µηνο. Για το έτος 2018 

ο απαιτούµενος αριθµός Η.Α. είναι 50. Όταν ο υπολογισµός γίνεται µε το 15µηνο δεν 

λογαριάζονται οι τρεις τελευταίοι µήνες. Οι ίδιες προϋποθέσεις απαιτούνται και για 

την παράταση της ισχύος του ατοµικού βιβλιαρίου υγείας. 
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7.1.2.2 Παροχές 
 
Παροχές ασθενείας  

Οι παροχές ασθενείας διακρίνονται σε: 

• Παροχές σε Είδος. 

• Παροχές σε Είδος αποτιµώµενες σε Χρήµα. 

• Παροχές σε Χρήµα. 

Από 01/01/2012 οι Παροχές σε Είδος και οι Παροχές σε Είδος αποτιµώµενες σε 

Χρήµα καλύπτονται από τον Ε.Κ.Π.Υ. (Ενιαίος Κανονισµός Παροχών Υγείας) του 

Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 

 

§ Παροχές σε χρήµα  

Για την χορήγηση των παροχών σε χρήµα απαιτείται η πραγµατοποίηση ενός 

ελάχιστου αριθµού ηµερών ασφάλισης µέσα στον προηγούµενο χρόνο ή στο 

τελευταίο 15µηνο. 

Στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 6) αναλύεται ο τρόπος χορήγησης των παροχών σε 

χρήµα: 

 

Πίνακας 6 

Τρόπος χορήγησης παροχών σε χρήµα 

 

Είδος 
παροχής 

Προϋποθέσεις  σε σχέση µε τις 
Ηµέρες Ασφάλισης. 

Υπολογισµός αποδιδόµενου 
ποσού 

Επίδοµα 
κυοφορίας - 
λοχείας 

Απαιτούνται 200 ηµέρες 
ασφάλισης τα δύο προηγούµενα 
χρόνια από την πιθανή ή την 
πραγµατική ηµέρα τοκετού και 
να µην εργάζονται κατά τον 
χρόνο της επιδότησης. 

για 56 ηµέρες πριν το τοκετό 
και 63 ηµέρες µετά τον τοκετό. 

Επίδοµα 
ασθενείας 

Απαιτούνται 120 ηµέρες 
ασφάλισης τον προηγούµενο 
χρόνο ή στο τελευταίο 15µηνο, 
χωρίς να υπολογίζονται οι τρεις 
τελευταίοι µήνες, για επιδότηση 
έως 182 ηµέρες.   
Απαιτούνται 300 
ηµέρες ασφάλισης µέσα στα 
δύο χρόνια τα αµέσως 
προηγούµενα της αναγγελίας 
της πάθησης η στο 30µηνο, για 
επιδότηση από 182 µέχρι 360 

Το ύψος του επιδόµατος 
εξαρτάται από τις αποδοχές 
των 30 τελευταίων ηµερών που 
έχει ο εργαζόµενος στο 
προηγούµενο έτος. 
Ειδικότερα όµως για τις πρώτες 
15 ηµέρες επιδότησης κάθε 
έτους µετά το τριήµερο του 
χρόνου αναµονής το ποσό του 
επιδόµατος ασθένειας είναι ίσο 
µε το 50% του ηµερήσιου 
επιδόµατος ασθένειας της 
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ηµέρες.  
 

ασφαλιστικής κλάσης που 
καθορίζεται µε βάση τις 30 
τελευταίες ηµέρες του 
προηγούµενο έτους, µε 
εξαίρεση τους εργατοτεχνίτες 
οικοδόµους που παραµένουν 
στο 50% του τεκµαρτού 
ηµεροµισθίου της ασφαλιστικής 
τους κλάσης. 

Επίδοµα 
ατυχήµατος 
εντός εργασίας 

Απαιτείται η ασφάλιση κατά 
την ηµέρα του ατυχήµατος.  

 

Επίδοµα 
ατυχήµατος 
εκτός εργασίας 

Απαιτούνται οι µισές ηµέρες 
ασφάλισης, από αυτές που 
ισχύουν για το επίδοµα 
ασθενείας. 

 

Έξοδα κηδείας Απαιτούνται 120 ηµέρες 
ασφάλισης τον προηγούµενο 
χρόνο. 

 

 
 

7.2   Προβλήµατα που προκύπτουν µε τη χρήση της συγκεκριµένης (Η.Α.) 
µονάδας µέτρησης 
 
Από τη µελέτη της περιπτωσιολογίας όπως αυτή καταγράφεται στην υφιστάµενη 

κατάσταση, αναδεικνύονται σηµαντικά προβλήµατα κατά τη διαχείριση της ηµέρας 

ασφάλισης (Η.Α.). 

Ενδεικτικά: 

Ø Πολύπλοκες και ασαφείς διαδικασίες για: 

§ τον υπολογισµό αποδοχών - εισφορών - ηµερών ασφάλισης και τον 

έλεγχο αυτών, 

§ την κατοχύρωση δικαιωµάτων παροχών - ασφαλιστική ικανότητα, 

§ απόδοση παροχών - συντάξεων, 

§ τον έλεγχο της ασφάλισης από τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα. 

Ø Δυσκολία στην συµπλήρωση των στοιχείων της ασφάλισης στην ΑΠΔ 

από τους υπόχρεους εργοδότες. 

Ø Λανθασµένη εκτίµηση θεµελίωσης δικαιωµάτων παροχών λόγω πιθανού 

λάθους υπολογισµού των Η.Α. από τον εργοδότη ή το λογιστή. 

Ø Μη ξεκάθαρη εικόνα για τη θεµελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώµατος, 

µε συνέπεια να απαιτείται: 

1. Ανακεφαλαίωση για τον προσδιορισµό των Η.Α.  



77	
	

2. Επανέλεγχος στις περιπτώσεις µειωµένης απασχόλησης. 

Ø Μικρή ανταποδοτικότητα. 

Ø Πολύπλοκες και χρονοβόρες διαδικασίες ελέγχου.  

Ø Ασυµβατότητα µε άλλες µονάδες µέτρησης ασφάλισης που 

χρησιµοποιούν άλλα ταµεία ασφάλισης εντός και εκτός Ελλάδας για τον 

υπολογισµό των συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων. 

 

 

7.2.1 Παραδείγµατα τεκµηρίωσης 

 

Για την τεκµηρίωση18 των πιο πάνω προβληµάτων, παρατίθενται πιο κάτω 

συγκεκριµένα παραδείγµατα.  

 

1ο παράδειγµα  

 

Πολυπλοκότητα διαδικασιών για τον υπολογισµό αποδοχών, εισφορών, ηµερών 

ασφάλισης 

Στο υφιστάµενο σύστηµα εργασιακών σχέσεων - µορφών απασχόλησης, ανάλογα το 

ωράριο, υπάρχει: 

• η πλήρης απασχόληση,  

• η µερική (µειωµένη), ως προς τις ώρες απασχόλησης ανά ηµέρα εργασίας, 

• η µερική (εκ περιτροπής) απασχόληση, η κατά πλήρες ωράριο εργασία σε 

ορισµένες µόνο ηµέρες της εβδοµάδας, του 15ήµερου ή του µήνα. 

Στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 7) θα συγκριθούν οι ηµέρες εργασίας και οι 

εισφορές που καταβάλλουν τρεις εργαζόµενοι οι οποίοι απασχολούνται µε µειωµένη 

απασχόληση (ο 1ος µε εκ περιτροπής εργασία, ο 2ος µε µερική ως προς τις ώρες/ηµέρα 

και ο 3ος µε πλήρη απασχόληση) µε την ίδια ειδικότητα και το ίδιο πακέτο κάλυψης. 

 

																																																								
18 	Απόσπασµα από την	 υποβολή πρότασής µου, στο Διοικητή του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ τον 
Φεβρουάριο του 2004, µε τίτλο: «Μετατροπή της µονάδας µέτρησης της ασφάλισης από 
Ηµέρα ασφάλισης σε Μήνα ασφάλισης µε βάση το χρόνο εργασίας και το ποσό των 
εισφορών». Απονεµήθηκε ηθική αµοιβή του επαίνου σύµφωνα µε την µε αρ. 
Φ.10021/4883/Δ9/1396/26-3-2015 απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Πρόνοιας. 

	



78	
	

Πίνακας 7 

Συγκριτική απεικόνιση των Η.Α. ανάλογα µε την απασχόληση 

 
 
  

ΩΡΑΡΙΟ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΒΑΣΕΙ 

ΑΤΟΜΙΚΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 
ΩΡΩΝ/ 

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 

ΗΜΕΡΕΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ/ 
ΕΒΔΟΜΑΔΑ 

ΑΠΟΔΟΧΕΣ*/ 
ΕΒΔΟΜΑΔΑ 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ**/ 
ΕΒΔΟΜΑΔΑ 

1ΟΣ 
ΑΣΦ/ΝΟΣ  

8 ώρες/ηµέρα,  
2 

ηµέρες/εβδοµ. 
16 2 52,36 23,02 

2ΟΣ 
ΑΣΦ/ΝΟΣ 

2 ώρες/ηµέρα,  
5 

ηµέρες/εβδοµ. 
10 4 39,30 17,28 

3ΟΣ 
ΑΣΦ/ΝΟΣ 

8 ώρες/ηµέρα,  
5 

ηµέρες/εβδοµ. 
40 6 130,90 57,54 

Παραδοχές:  
*αµοιβή βάσει της ΕΓΣΣΕ, 
**οι εισφορές αφορούν εισφορές εργοδότη και εργαζόµενου µε πακέτο κάλυψης ΜΙΚΤΑ-ΤΕΑΜ, 
ποσοστό 43,96%. 

 
Στην περίπτωση του 1ου και 3ου ασφαλισµένου οι αποδοχές υπολογίζονται βάσει του 

ηµεροµισθίου του ανειδίκευτου εργάτη της ΕΓΣΣΕ (26,18 ευρώ) επί τις ηµέρες 

απασχόλησης, ενώ στην περίπτωση του 2ου ασφ/νου µε βάση το ωροµίσθιο, το οποίο 

ισούται µε το ηµεροµίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη, επί 6 (ηµέρες εβδοµάδας) δια 40 

(το ισχύον συµβατικό εβδοµαδιαίο ωράριο).  

Οι ηµέρες ασφάλισης στη µεν 1η περίπτωση είναι οι πραγµατικές ηµέρες 

απασχόλησης, στη 2η περίπτωση υπολογίζονται από τη διαίρεση του µηνιαίου µισθού 

µε το ποσό του Τ.Η. της 1ης ασφαλιστικής κλάσης, επειδή το ηµεροµίσθιο είναι 

χαµηλότερο της 1ης ασφαλιστικής κλάσης (11,06 ευρώ). Στην 3η περίπτωση είναι οι 

πραγµατικές ηµέρες απασχόλησης προσαυξηµένες κατά µία ηµέρα ανά εβδοµάδα. 

 

Από τα ανωτέρω αναδεικνύονται τα εξής προβλήµατα: 

• η πολυπλοκότητα του υπολογισµού των αποδοχών και ηµερών ασφάλισης στη 

µειωµένη απασχόληση, 

• η ανισότητα που προκύπτει όταν ένας εργαζόµενος ο οποίος εργάζεται 

περισσότερες ώρες/εβδοµάδα και ως εκ τούτου καταβάλλει ορθώς υψηλότερες 

εισφορές, ωστόσο έχει λιγότερες ηµέρες ασφάλισης και συνεπώς θεµελιώνει 

δικαιώµατα παροχών σε µεταγενέστερο χρόνο συγκριτικά µε τον 2ο 

ασφαλισµένο του πίνακα (βλέπε 2ο παράδειγµα), 
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• η διάθεση πολλών εργατοωρών για τη διαχείριση ελεγκτικά της ασφάλισης 

από µειωµένη απασχόληση, τόσο κατά την καταγραφή της ασφάλισης, όσο 

και κατά την απόδοση σύνταξης µε βάση αυτήν. 

 

2ο παράδειγµα 

 

Μη ξεκάθαρη εικόνα για την κατοχύρωση δικαιωµάτων παροχών - ασφαλιστική 

ικανότητα 

Στο υφιστάµενο σύστηµα δικαιούχοι παροχών είναι όσοι έχουν συµπληρώσει έναν 

προκαθορισµένο αριθµό ηµερών ασφάλισης, ανεξάρτητα του ποσού των εισφορών 

που έχουν δηλωθεί ή καταβληθεί γι’ αυτές. 

Συγκεκριµένα, για το έτος 2018, ένας ασφαλισµένος αποκτά ασφαλιστική ικανότητα 

αν έχει το προηγούµενο έτος 75 Η.Α. ή όποιος άλλος αριθµός καθορισθεί.  

Σε συνέχεια του πρώτου παραδείγµατος, για να προσδιορίσουµε χρονικά την 

θεµελίωση ασφαλιστικής ικανότητας, των ανωτέρω δύο ασφαλισµένων, συγκριτικά 

µε έναν ασφαλισµένο που εργάζεται µε πλήρη απασχόληση και λάβουµε ως αφετηρία 

έναρξης απασχόλησης την ίδια χρονική στιγµή θα παρατηρήσουµε τα εξής: 

 
Πίνακας 8 

Συγκριτική απεικόνιση των Η.Α. ανάλογα µε την απασχόληση για τη χορήγηση 

ασφαλιστικής ικανότητας 

 
 
  

ΩΡΑΡΙΟ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΒΑΣΕΙ 

ΑΤΟΜΙΚΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 
ΩΡΩΝ/ 

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 

ΗΜΕΡΕΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ/ 
ΕΒΔΟΜΑΔΑ 

ΗΜΕΡΕΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ/ 
ΜΗΝΑ 

ΜΗΝΕΣ 
ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 

1ΟΣ 
ΑΣΦ/ΝΟΣ  

8 ώρες/ηµέρα,  
2 

ηµέρες/εβδοµ. 
16 2 8 9,375 

2ΟΣ 
ΑΣΦ/ΝΟΣ 

2 ώρες/ηµέρα,  
5 

ηµέρες/εβδοµ. 
10 4 22 3,41 

3ΟΣ 
ΑΣΦ/ΝΟΣ 

8 ώρες/ηµέρα,  
5 

ηµέρες/εβδοµ. 
40 6 25 3 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ο 2ος ασφαλισµένος ο οποίος, απασχολήθηκε 

λιγότερο χρόνο (ώρες/ηµέρα) και  κατέβαλε τις λιγότερες εισφορές, σύµφωνα µε το 

1ο παράδειγµα, θεµελιώνει σε πολύ λιγότερο χρόνο ασφαλιστική ικανότητα και 
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µάλιστα την ίδια περίπου χρονική στιγµή όπως και ένας µισθωτός πλήρους 

απασχόλησης (3ος ασφαλισµένος). 

 

3ο παράδειγµα 

 

Μικρή ανταποδοτικότητα και µη τήρηση κανόνων δικαίου 

Στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 9) αποτυπώνονται τα ποσά των εισφορών, για 

ασθένεια σε είδος και χρήµα (6,45%, 1,2%) και οι συνολικές εισφορές για το πακέτο 

κάλυψης 101 ΜΙΚΤΑ-ΤΕΑΜ ποσοστό 43,96%, που καταβάλλει ένας ασφαλισµένος 

(µε µειωµένη απασχόληση, πλήρη µε αποδοχές βάσει ΕΓΣΣΕ και πλήρη µε πλαφόν 

εισφορών) για την απόκτηση ασφαλιστικής ικανότητας (75 Η.Α.). 

 

Πίνακας 9 

Συγκριτική απεικόνιση των Η.Α. ανάλογα µε την απασχόληση για τη χορήγηση 

ασφαλιστικής ικανότητας 

 

Η.Α. 

ΑΣΦ/ΝΟΣ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 
ΗΜ/ΣΘΙΟ 1ΗΣ ΑΣΦΑΛ. 
ΚΛΑΣΗΣ (11,06) 

ΑΣΦ/ΝΟΣ ΜΕ ΠΛΗΡΗ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 
ΗΜ/ΣΘΙΟ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΥ  
ΕΡΓΑΤΗ ΕΓΣΣΕ (26,18) 

ΝΕΟΣ ΑΣΦ/ΝΟΣ ΜΕ 
ΠΛΑΦΟΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 
5.543,55 ΕΥΡΏ/ΜΗΝΑ 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
ΓΙΑ  
ΚΛΑΔΟ 
ΑΣΘΕΝΕΙΑ
Σ 7,65% 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ 
ΤΟΥΣ   
ΚΛΑΔΟΥΣ 
43,96% 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ  
ΚΛΑΔΟ 
ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ 
7,65% 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ 
ΤΟΥΣ   
ΚΛΑΔΟΥΣ 
43,96% 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
ΓΙΑ  ΚΛΑΔΟ 
ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ 
7,65% 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
ΓΙΑ 
ΟΛΟΥΣ 
ΤΟΥΣ   
ΚΛΑΔΟΥΣ 
43,96% 

1 0,85 4,86 2,00 11,50 16,96 97,48 

75 63,46 364,65 150,21 863,15 1.060,20 6.092,36 

* δεν έχουν υπολογιστεί αναλογίες δώρων και επιδοµάτων. 
 
Από το συγκεκριµένο παράδειγµα αναδεικνύονται προβλήµατα ανισότητας και µη 

τήρησης κανόνων δικαίου, αφού τρεις διαφορετικές, ως προς την απασχόληση, 

κατηγορίες εργαζοµένων, οι οποίοι καταβάλλουν διαφορετικά ποσά εισφορών, έχουν 

τις ίδιες προϋποθέσεις για την συγκέντρωση των απαιτούµενων ηµερών ασφάλισης 

για τα δικαιώµατα παροχών. 
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7.3 Υφιστάµενη κατάσταση στα λοιπά τ. ασφαλιστικά ταµεία (των µη µισθωτών 
και στο ΝΑΤ) 
 
Στα υπόλοιπα τέως ταµεία κυρίας ασφάλισης ως µονάδα µέτρησης ισχύει,  

§ για την ασφάλιση, ο µήνας ασφάλισης,  

§ για την έκδοση βιβλιαρίου ασθενείας, ο µήνας ασφάλισης,   

§ για την απόδοση σύνταξης, το έτος ασφάλισης.   

Πιο συγκεκριµένα: 

Ø ΟΓΑ (Οργανισµός Γεωργικών Ασφαλίσεων), ασφαλιστικό ταµείο το οποίο 

καλύπτει τους εργαζόµενους στον γεωργικό τοµέα.  

• Η σύνταξη αποδίδεται µε βάση τα έτη ασφάλισης. 

Ø ΟΑΕΕ (Οργανισµός Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελµατιών, ασφαλιστικό 

ταµείο το οποίο καλύπτει τους αυτοαπασχολούµενους (βιοτέχνες, ελεύθερους 

επαγγελµατίες, ξενοδόχους, αυτοκινητιστές και τουριστικούς πράκτορες).  

• Προϋποθέσεις έκδοσης βιβλιάριου ασθένειας: πάροδος τεσσάρων (4) 

µηνών από την εγγραφή του ασφαλισµένου µε πληρωµένες όλες τις 

απαραίτητες εισφορές. 

• Η σύνταξη αποδίδεται µε βάση τα έτη ασφάλισης 

Ø ΕΤΑΑ (Ενιαίο Ταµείο Ανεξάρτητα Απασχολούµενων), ασφαλιστικό ταµείο 

το οποίο καλύπτει τους εργαζόµενους στον τοµέα της υγείας, τους δικηγόρους 

και µηχανικούς.  

• Η σύνταξη αποδίδεται µε βάση τα έτη ασφάλισης 

Ø ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (Ενιαίο Ταµείο Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής 

Ενηµέρωσης) και ΕΔΟΕΑΠ, ασφαλιστικά ταµεία τα οποία καλύπτουν τους 

εργαζόµενους στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης. 

• Προϋποθέσεις έκδοσης βιβλιάριου ασθένειας: χρόνος ασφάλισης τριών 

µηνών µετά την ηµεροµηνία έναρξης της ασφάλισης (εισφορές 3 

µηνών) 

• Η σύνταξη αποδίδεται µε βάση τα έτη ασφάλισης 

Ø NAT (Ναυτικό Αποµαχικό Ταµείο), ασφαλιστικό ταµείο το οποίο καλύπτει 

τους ναυτικούς. 

• Προϋποθέσεις έκδοσης βιβλιάριου ασθένειας: θαλάσσια υπηρεσία 4 

µηνών εντός του τελευταίου έτους ή 6 µηνών εντός της τελευταίας 

διετίας.  
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• Η σύνταξη αποδίδεται µε βάση τα έτη ασφάλισης. 

 

7.4 Υφιστάµενη κατάσταση στα Ασφαλιστικά ταµεία χωρών της Ε.Ε. 
 
Στα ασφαλιστικά συστήµατα των περισσοτέρων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

µονάδα µέτρησης δεν είναι η ηµέρα ασφάλισης.  

Ενδεικτικά: 

§ Σουηδία 

Μονάδα µέτρησης της ασφάλισης είναι το έτος. 

Το ποσοστό των εισφορών κατανέµεται ως εξής: 

·       9,25 % επί του µισθού καταβάλλουν οι εργοδότες, 

·       9,25 % καταβάλλουν οι εργαζόµενοι,           

Δηλαδή συνολικά 18,50 % επί του συνολικού µισθού. 

Οι εργαζόµενοι καταβάλλουν εισφορές (9,25 %) για ποσό µέχρι 35.000 ευρώ 

ετησίως. Για ποσά άνω αυτού του πλαφόν δεν καταβάλλουν εισφορές. Οι εργοδότες 

καταβάλλουν το 9,25 % ανεξαρτήτως ύψους του ποσού. 

Η χρηµατοδότηση της κοινωνικής ασφάλισης γίνεται µε εισφορές εργοδοτών και 

εργαζοµένων και από τον κρατικό προϋπολογισµό µέσω των φόρων.  

 

§ Γαλλία 

Μονάδα µέτρησης της ασφάλισης είναι το τρίµηνο. 

Τα τρίµηνα ωστόσο δεν λαµβάνονται υπόψη ηµερολογιακά αλλά ανάλογα µε το ύψος 

των εισφορών που έχουν καταβληθεί. Ένα τρίµηνο επικυρώνεται µε βάση τις 200 

φορές το ελάχιστο ωροµίσθιο το οποίο βρίσκεται σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου κάθε 

έτους.  

Αυτό συνεπάγεται ότι ένας εργαζόµενος µπορεί να επικυρώσει έναν αριθµό 

µεγαλύτερο από τα πραγµατικά τρίµηνα που εργάστηκε, εφόσον έχει καταβάλει 

εισφορές µεγαλύτερης αξίας. 

 

§ Γερµανία 

Μονάδα µέτρησης της ασφάλισης είναι ο µήνας. 

Η βάση εισφορών υπολογίζεται επί των ακαθάριστων αποδοχών ή συντάξεων, εντός 

του ορίου € 3.937,50 ανά µήνα για το 2013. 
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Κάτω από ένα ορισµένο ποσό της αµοιβής (€ 450 µικτό ανά µήνα το 2013), ο 

εργαζόµενος µπορεί, κατόπιν αιτήσεως, να εξαιρεθεί από την υποχρέωση ασφάλισης, 

αλλά ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλει εισφορές (για την ασφάλιση σύνταξης, 

που αντιστοιχεί στο 15 % του εισοδήµατος), µε τις οποίες, δε θεµελιώνει δικαίωµα 

για υγειονοµική περίθαλψη. Όσον αφορά την ασφάλιση γήρατος, ο εργαζόµενος 

µπορεί να συµπληρώσει την εισφορά του εργοδότη καταβάλλοντας ο ίδιος τη 

διαφορά µεταξύ του ποσού της απαιτούµενης εισφοράς και της εισφοράς που 

κατέβαλε ο εργοδότης. 

 

§ Ηνωµένο Βασίλειο 

Μονάδα µέτρησης της ασφάλισης είναι το έτος. 

Ως έτος ασφάλισης νοείται το φορολογικό έτος κατά το οποίο ο εργαζόµενος έχει 

επαρκές εισόδηµα για να καταβάλλει τις πραγµατικές εισφορές εθνικής ασφάλισης. 

Το σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης χρηµατοδοτείται από τις ασφαλιστικές εισφορές 

που καταβάλλουν οι εργοδότες και οι εργαζόµενοι και από τα γενικά φορολογικά 

έσοδα.  

Οι παροχές σε χρήµα της εθνική ασφάλισης εξαρτώνται από τις εισφορές. Πρέπει να 

έχει καταβληθεί ένα ελάχιστο ποσό εισφορών για τη θεµελίωση δικαιώµατος 

παροχών. Αντίθετα, το δικαίωµα στην ιατροφαρµακευτική περίθαλψη, δεν εξαρτάται 

από τις εισφορές εθνικής ασφάλισης.  

Η βασική νόµιµη σύνταξη γήρατος χορηγείται από το κράτος. Βασίζεται στον αριθµό 

των ετών ασφάλισης του αιτούντος µέσω των εισφορών εθνικής ασφάλισης που 

καταβλήθηκαν ή πιστώθηκαν κατά τη διάρκεια της επαγγελµατικής σταδιοδροµίας 

του.  

 

 

7.5 Προτάσεις 

 

Ως απόρροια όλων των παραπάνω προκύπτει η ανάγκη εισαγωγής ενός ενιαίου 

τρόπου καταγραφής και απόδοσης των ασφαλιστικών δικαιωµάτων στους 

ασφαλισµένους. 

Ο νέος ενιαίος τρόπος που θα στηρίζεται στις αποδοχές και τις αντίστοιχες εισφορές 

όπως προβλέπει και ο νόµος και θα έχει ως βάση αναφοράς τον µήνα ασφάλισης. 
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Με την νέα µονάδα µέτρησης θα πρέπει να αντιµετωπισθούν και τα παρακάτω 

ζητήµατα: 

1. Πώς θα καταγράφεται η ασφάλιση στον ατοµικό λογαριασµό του 

ασφαλισµένου. 

2. Πώς θα αποδίδεται η ασφαλιστική ικανότητα για χορήγηση παροχών 

ασθένειας σε είδος και χρήµα. 

3. Πώς θα αποδίδεται η σύνταξη. 

 

Ως εκ τούτου, για την υλοποίηση της συγκεκριµένης πρότασης απαιτείται να 

προσεχθούν ιδιαίτερα τα πιο κάτω σηµεία: 

• Έναρξη εφαρµογής 

Ø Ορισµός συγκεκριµένης ηµεροµηνίας εναρξης εφαρµογής του νέου 

µηχανισµού µέτρησης της ασφάλισης και απόδοσης των δικαιωµάτων. 

• Θεσµικό πλαίσιο 

Ø Νόµοθετική ρύθµιση, Υπουργικές  Αποφάσεις, Εγκύκλιοι. 

• Πληροφοριακά συστήµατα 

Ø Ενταξη των νέων δεδοµένων στο υφιστάµενο λογισµικό (Βελτιώσεις, 

τροποποιήσεις). 

• Μεταβατικό στάδιο 

Ø Διαχείριση περιπτώσεων οι οποίες βρίσκονται σε εκκρεµότητα. 

 

Συνεπώς, µε την παρούσα πρόταση αναδεικνύεται η ανάγκη για αντικατάσταση της 

µονάδας µέτρησης από Η.Α. σε µήνα ασφάλισης, µε αξιόπιστο και τεκµηριωµένο 

τρόπο. 

Ø Η λεπτοµερής καταγραφή των σηµείων που σήµερα συναντάται η Η.Α ως 

µονάδα µέτρησης και τα οποία θα επηρεασθούν, ώστε να µην υπάρξει 

ασάφεια ή κενό στην νέα κατάσταση των λειτουργιών και διαδικασιών. 

Ø Η απλοποίηση των διαδικασιών δήλωσης και ελέγχου της ασφάλισης. 

Ø Ο περιορισµός των καταστρατηγήσεων στο σύστηµα. 

Ø Η ανάδειξη και ο περιορισµός των ανισοτήτων ως προς τη θεµελίωση των 

δικαιωµάτων των ασφαλισµένων. 

Ø Η ενίσχυση της ανταποδοτικότητας του συστήµατος πάντα στα πλαίσια ενός 

συστήµατος κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης. 

Ø Η αντιµετώπιση φαινοµένων εισφοροδιαφυγής (µειωµένη ασφάλιση). 
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Ø Η ανάπτυξη (έµµεσα) ασφαλιστικής συνείδησης στους εργαζόµενους µε την 

εφαρµογή ενός πιο δίκαιου και ανταποδοτικού συστήµατος. 

Ø Η διαµόρφωση µιας νέας σχέσης εµπιστοσύνης του ΙΚΑ µε τους 

ασφαλισµένους και τους εργοδότες, έτσι ώστε η καταβολή ασφαλιστικών 

εισφορών να έχει απτό αντίκρισµα για τους ασφαλισµένους. 

Ø Η ετήσια ενηµέρωση των ασφαλισµένων, µε την αποστολή  του Ατοµικού 

τους Λογαριασµού Ασφάλισης µε πλήρη απεικόνιση της ασφαλιστικής 

ιστορίας και σύνδεση της µε τον (ενδεικτικό) υπολογισµό των 

προσδοκώµενων συνταξιοδοτικών παροχών στη βάση του Ν. 3863/2010 

(αναλογική σύνταξη).  

Ø Η δυνατότητα των ασφαλισµένων για προγραµµατισµό µακροπρόθεσµης 

κάλυψης από το ασφαλιστικό σύστηµα. 

Ø Η παρουσίαση συγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος υλοποίησης (λήψη 

απόφασης, ορισµός ηµεροµηνίας εφαρµογής, θεσµικό πλαίσιο, τροποποίηση 

πληροφοριακού συστήµατος, ενηµέρωση εσωτερικού και εξωτερικού 

περιβάλλοντος. 
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8. Οργάνωση ως προς τις συναλλακτικές δραστηριότητες  

Στο σύγχρονο περιβάλλον, οι επιχειρήσεις και οι οργανισµοί δίνουν ιδιαίτερη έµφαση 

στην πελατοκεντρική λειτουργία τους, θέτοντας την ικανοποίηση ως τον 

σηµαντικότερο παράγοντα για την µετέπειτα πορεία τους. Η πληροφόρηση για το 

επίπεδο ικανοποίησης των πελατών αποτελεί εποµένως για κρίσιµο πόρο κάθε 

επιχείρηση, ο οποίος µπορεί να καθορίσει σε µεγάλο βαθµό τη γενικότερη 

επιχειρηµατική στρατηγική. Ο βασικός σκοπός της παρούσας ενότητας, είναι η 

επισήµανση των στοιχείων που θα πρέπει να βελτιωθούν ή να προστεθούν στη 

στρατηγική του Ε.Φ.Κ.Α. στο πλαίσιο αυτής της πελατοκεντρικής προσέγγισης. 

8.1 Θεσµικό πλαίσιο 

Το κλειδί για την επίτευξη της αφοσίωσης των πελατών µίας επιχείρησης είναι η 

πελατοκεντρική προσέγγιση (Macintosh, 2007). Η πελατοκεντρική φιλοσοφία απαιτεί 

την ανάπτυξη µακροπρόθεσµων σχέσεων µε τους πελάτες και έχει τη βάση της στην 

επικοινωνία. 

Στόχος της προσπάθειας προσανατολισµού προς τον πελάτη, είναι η διατήρηση των 

θετικών στοιχείων και η βελτίωση όλων των υπολοίπων για την όσο το δυνατό 

υψηλότερη ικανοποίηση του πελάτη (Houman, 2005). 

Με την πελατοκεντρική φιλοσοφία δηµιουργείται αξία για τον πελάτη, η οποία 

αυξάνει την ικανοποίησή του κάτι που οδηγεί σε υψηλότερη αφοσίωση προς την 

επιχείρηση και ως συνέπεια την ανάπτυξη καλής φήµης. Η δηµιουργία αξίας 

προκύπτει από την αξιολόγηση της ολικής ικανοποίησης εφόσον έχει θετικό πρόσηµο 

(Macintosh, 2007). Άλλες έρευνες έχουν διαπιστώσει ότι ο προσανατολισµός προς 

τον πελάτη σχετίζεται θετικά µε την απόδοση των εργαζοµένων (Swenson & Herche, 

1994; Boles et al., 2001; Brown et al., 2002), ενώ ο Schwepker (2003) αναφέρει ότι 

υπάρχει µία σύνδεση µεταξύ του προσανατολισµού προς τον πελάτη και της 

εµπιστοσύνης. 

Για την επίτευξη όλων των ανωτέρω, πολλές επιχειρήσεις – οργανισµοί 

χρησιµοποιούν τη διάκριση των διαδικασιών µεταξύ Front Office – Back Office. O 

όρος Front Office – Back Office χρησιµοποιείται γενικά για να περιγράψει τµήµατα 

της επιχείρησης/οργανισµού (ή ενός πληροφοριακού συστήµατος) τα οποία είναι 
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ειδικά διαµορφωµένα αντίστοιχα, µε τους πελάτες (front office) και µε την σωστή 

διοίκησης της επιχείρησης (back office). 

To Front Office (χρησιµοποιείται και ο όρος front line), αναφέρεται στο τµήµα της 

επιχείρησης/οργανισµού, το οποίο έρχεται σε απευθείας επαφή µε τους 

πελάτες/πολίτες, συνήθως αφορά: εξυπηρέτηση πελατών, ή οι υπηρεσίες µετά την 

πώληση (π.χ. εγγύηση προϊόντος ή υπηρεσίας, τµήµα παραπόνων κτλ). 

Αντίστοιχα το Back Office αναφέρεται σε όλα τα τµήµατα ενός πληροφοριακού 

συστήµατος στο οποίο ο τελικός χρήστης, δηλαδή ο πολίτης, δεν έχει πρόσβαση. Ο 

όρος, εποµένως, καλύπτει όλες τις εσωτερικές διαδικασίες µέσα από την επιχείρηση 

(παραγωγή, κανάλια διανοµής, αποθήκευση, λογιστικά, Διαχείριση Ανθρωπίνων 

Πόρων κ.α.). 

Στη πραγµατικότητα, το Front Office – Back Office, δεν αποτελούν εντελώς 

ξεχωριστές έννοιες, εφόσον το προσωπικό που βρίσκεται στα Front Office τµήµατα 

(εξυπηρέτηση πελατών), πρέπει να γνωρίζουν ένα µέρος των πληροφοριών 

παραγωγής ενός προϊόντος ή προώθησης µιας υπηρεσίας, επιγραµµατικά δηλαδή την 

διαδικασία. Με τον ίδιο τρόπο οι τοµείς που είναι αφιερωµένοι στην παραγωγή 

προϊόντος/διεκπεραίωση µιας υπόθεσης, πρέπει να πληροφορούνται σχετικά µε τα 

προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι πελάτες/πολίτες από την χρήση τους ή αντίστοιχα 

τις ανάγκες των πελατών/πολιτών για καλύτερα προϊόντα και υπηρεσίες, ώστε να 

υπάρχει ένας κύκλος συνεχούς βελτίωσης. 

8.2 Υφιστάµενη κατάσταση 

Ο προσανατολισµός του νέου φορέα προς τον πολίτη εν γένει, είτε είναι 

ασφαλισµένος, είτε συνταξιούχος, είτε εργοδότης, και την εξυπηρέτηση των 

συναλλασσόµενων µε αυτόν είναι εµφανής από την σύσταση του ακόµα. Με το 

άρθρο  67 του Ν. 4387/2016 και µε τη µετέπειτα προσθήκη του 68Ε σύµφωνα µε το 

άρθρο 39 του Ν. 4445/2016, συστήνεται γενική διεύθυνση εξυπηρέτησης εργοδοτών 

και ασφαλισµένων, µε σκοπό: 

α. Το σχεδιασµό, τον προσδιορισµό, την ανάπτυξη, την εκπόνηση του σχεδίου ροής 

εργασιών και την υποστήριξη της λειτουργίας των περιφερειακών και των τοπικών 

υπηρεσιακών µονάδων του Ε.Φ.Κ.Α.. 
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β. Τη συγκέντρωση των δεδοµένων που αφορούν το έργο των περιφερειακών και 

τοπικών υπηρεσιών µε σκοπό τη µελέτη και την αξιολόγηση για τον προσδιορισµό 

των αναγκών σε υποδοµές και προσωπικό, καθώς και τον επαναπροσδιορισµό του 

πλήθους και του µεγέθους των υπηρεσιών και την επικαιροποίηση του σχεδίου ροής 

εργασιών. 

γ. Τη διαρκή παρακολούθηση της ροής εργασιών των περιφερειακών και των 

τοπικών υπηρεσιών, ώστε να εντοπίζονται εγκαίρως και να αντιµετωπίζονται 

έκτακτες καταστάσεις. 

δ. Το σχεδιασµό, τη δηµιουργία, τη στελέχωση και τη λειτουργία υπηρεσιακής 

µονάδας, της οποίας αποστολή θα είναι η προσωρινή ενίσχυση µε εξειδικευµένο 

προσωπικό των περιφερειακών και των τοπικών υπηρεσιών για την αντιµετώπιση 

εκτάκτων καταστάσεων. 

ε. Την παροχή υποστήριξης και οδηγιών προς τις περιφερειακές και τοπικές 

υπηρεσίες. 

στ. Την επιµέλεια για την τήρηση, τη διαρκή ενηµέρωση και τις µεταβολές των 

µητρώων των ασφαλισµένων και των εργοδοτών. 

ζ. Την παρακολούθηση και εφαρµογή της νοµοθεσίας για θέµατα ασφάλισης, καθώς 

και τη χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας και ενηµερότητας. 

η. Την αντιµετώπιση και επίλυση διαφορών σε θέµατα ασφάλισης. 

θ. Τη δηµιουργία και τη λειτουργία κέντρου για την εξ αποστάσεως ενηµέρωση των 

πολιτών για όλα τα θέµατα αρµοδιότητας του Ε.Φ.Κ.Α. (contact centre). 

ι. Τις δηµόσιες σχέσεις και την επικοινωνία για την προβολή και την προώθηση των 

υπηρεσιών που προσφέρει ο Ε.Φ.Κ.Α. προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, καθώς 

και των ωφελειών που απορρέουν από τις υπηρεσίες αυτές. 

ια. Το σχεδιασµό, την επικαιροποίηση και τη διαρκή υποστήριξη του διαδικτυακού 

τόπου υποβολής αιτηµάτων, υποβολής δηλώσεων, επικοινωνίας και ενηµέρωσης του 

Ε.Φ.Κ.Α., καθώς και τη στατιστική παρακολούθηση όλων των δεδοµένων για τη ροή 

εργασιών µέσω του διαδικτυακού τόπου. 
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ιβ. Τον προσδιορισµό, τη διαχείριση και αντιµετώπιση ζητηµάτων που ανακύπτουν 

κατά τη µεταβατική περίοδο ως την πλήρη λειτουργία του Ε.Φ.Κ.Α.. 

ιγ. Την εισήγηση για τη σύσταση οµάδων διοίκησης έργου σε θέµατα της 

αρµοδιότητάς της. 

Την επίτευξη των ανωτέρω και εν γένει για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των 

πολιτών καθώς και για την ευχερέστερη διεκπεραίωση καθηµερινών θεµάτων 

διοικητικής φύσεως που αφορούν στον Φορέα, ο Ε.Φ.Κ.Α. την πραγµατοποιεί µε: 

• την εξυπηρέτηση στα περιφερειακά Υποκαταστήµατα του 

• τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου του Ε.Φ.Κ.Α. (τηλ. 1555), 

• µέσω αποστολής mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

• τη διασύνδεση µε άλλους φορείς για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση 

δικαιολογητικών. 

Ειδικότερα όσον αφορά την εξυπηρέτηση στις περιφερειακές υπηρεσίες, 

παρατηρείται η διάκριση του συστήµατος front office – back office µόνο στα 

τµήµατα απονοµής συντάξεων, όπου και υφίσταται ειδικά διαµορφωµένο διακριτό 

πληροφοριακό σύστηµα για τους χρήστες της Γραµµατείας (front office) και τους 

εισηγητές απονοµών (διεκπεραιωτές – back office). 

Με αυτό τον τρόπο µειώνεται σε µεγάλο βαθµό η πελατειακή σχέση που µπορεί να 

αναπτυχθεί µεταξύ υπαλλήλων και πολιτών, αφού ακόµα και η προσκόµιση νέου 

δικαιολογητικού που θα ζητηθεί πρέπει να κατατεθεί στη Γραµµατεία. 

Στα υπόλοιπα επιχειρησιακά αντικείµενα (ασφάλιση, εισφορές, έλεγχος, λοιπές 

παροχές, οικονοµικό) δεν υφίσταται τέτοιου είδους διάκριση.  

Ως προς τη διασύνδεση παρατηρούνται όλο και περισσότερες συνεργασίες µε λοιπούς 

φορείς, οι οποίες όµως τις περισσότερες φορές δεν είναι online που να επιτρέπουν την 

άµεση ενηµέρωση των όποιων στοιχείων των πολιτών ώστε να αποφεύγεται η 

προσκόµιση αυτών στις περιφερειακές υπηρεσίες. 

 

8.3 Προτάσεις 
 

Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω διαπιστώνεται ότι µε την ίδρυση του ΕΦΚΑ 

υπάρχει διάθεση για τη λειτουργία του σε πελατοκεντρική φιλοσοφία πλην όµως δεν 

έχουν τεθεί στέρεες βάσεις που να διασφαλίζεται πλήρως αυτή η λογική. 
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Για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη, θα πρέπει πρωτίστως να 

αυτοµατοποιηθούν αν όχι όλες, οι περισσότερες διαδικασίες, µέσω και των 

διασυνδέσεων µε τους άλλους φορείς, προκειµένου να γίνεται αυτεπάγγελτη 

αναζήτηση των στοιχείων που χρειάζεται ο ΕΦΚΑ από τον πολίτη. Ως εκ τούτου 

πρέπει να γίνει µία σωστή µελέτη των αναγκών που θα πρέπει να καλύπτουν τα 

πληροφοριακά συστήµατα πριν το σχεδιασµό τους.  

Για την συναλλαγή που θα εξακολουθεί να γίνεται δια ζώσης, θα πρέπει να υπάρχει 

σαφής διάκριση front office – back office σε όλα τα επιχειρησιακά αντικείµενα του 

φορέα δηλαδή και στον έλεγχο, εισφορές, οικονοµικό, ασφάλιση, λοιπές παροχές, 

προκειµένου να αποφεύγεται κατά το µέγεθος του δυνατού η ανάπτυξη πελατειακών 

σχέσεων µεταξύ των εκπροσώπων της πολιτείας και των πολιτών (ασφαλισµένων, 

εργοδοτών, συνταξιούχων, τρίτων). 
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Συµπεράσµατα 

Η δύσκολη και µη διαχειρίσιµη από τον ίδιο το φορέα, µεταβολή του εξωτερικού 

περιβάλλοντος της κοινωνικής ασφάλισης (οικονοµική κρίση, γήρανση του 

πληθυσµού, αύξηση του προσδόκιµου ζωής, υπογεννητικότητα, ανεργία κλπ), 

οδήγησαν στη µελέτη εναλλακτικών τρόπων για την εξασφάλιση της βιωσιµότητας 

του πρώτου πυλώνα κύριας ασφάλισης και συγκεκριµένα για τον Ε.Φ.Κ.Α., που 

αφορούν κυρίως θέµατα οικονοµικής και διοικητικής διαχείρισης.  

Ο Ε.Φ.Κ.Α., όπως προκύπτει και από την εισηγητική έκθεση του νόµου, σχεδιάστηκε 

µε αυτόν ακριβώς το σκοπό, δηλαδή να επιτύχει τη διοικητική αποτελεσµατικότητα 

του συστήµατος, να απλοποιήσει τις διαδικασίες και να εξασφαλίσει ισονοµία και 

κοινωνική δικαιοσύνη µε θέσπιση ενιαίων κανόνων για όλους, ενοποιώντας τους 

φορείς ασφάλισης σε ένα και διακρίνοντας πλήρως προνοιακές και ασφαλιστικές 

παροχές.  

Ως εκ τούτου, εκ της ίδρυσής του, αποτελεί ένα εύφορο έδαφος για να λάβουν χώρα 

επιτυχηµένες επιστηµονικές έρευνες, εφαρµοσµένες πρακτικές του ιδιωτικού και του 

δηµόσιου τοµέα, για τη βέλτιστη διαχείριση του δηµόσιου χρήµατος, τη, εύρυθµη 

διοικητική και επιχειρησιακή λειτουργία του και εν γένει τον αποτελεσµατικό και 

αποδοτικό έλεγχο όλων αυτών. Θεωρητικά δηλαδή υπάρχει η κουλτούρα για την 

επίτευξη όλων αυτών. 

Συγκριτικά µε τη σηµερινή υφιστάµενη κατάσταση του φορέα, διαπιστώνεται ότι 

πράγµατι υπάρχει αυτή η βάση. Ωστόσο, αν και η βάση αποτελεί την αρχή για να 

στηθεί ένα γερό οικοδόµηµα, πρέπει να αφιερωθεί χρόνος, κόπος και 

εµπεριστατωµένες µελέτες, προκειµένου να χτιστεί και να φτάσει στο επιθυµητό 

αποτέλεσµα.  

Συµπερασµατικά λοιπόν, η ορθή εφαρµογή των ανωτέρω που αναπτύχθηκαν 

διεξοδικά, στις προηγούµενες ενότητες, σχετικά µε 

• τον εσωτερικό έλεγχο εξασφαλίζοντας την ανεξαρτησία του και τη σωστή 

στελέχωσης του προσωπικού της,  

• τη λογιστική τυποποίηση εφαρµόζοντας την αρχή του δεδουλευµένου,  
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• τη διαχείριση των αποθεµατικών δίνοντας τη δυνατότητα µερικής 

απελευθέρωσης στην επένδυση των κεφαλαίων και εκτός ευρωπαϊκής ένωσης,  

• την εκπαίδευση ιδρύοντας την Ακαδηµία Κοινωνικής Ασφάλισης, 

• και την οργάνωση ως προς τις συναλλακτικές δραστηριότητες, 

ενεργοποιώντας την καθολική διάκριση front office - back office και 

αυτοµατοποιώντας διαδικασίες µέσω των διασυνδέσεων µε άλλους φορείς,  

θα µπορούσε να εξασφαλίσει τη βιωσιµότητα του Ε.Φ.Κ.Α. και να δώσει µια 

προστιθέµενη αξία στο έργο του.  

Βασική προϋπόθεση είναι η ύπαρξη πολιτικής βούλησης από πλευράς κεντρικής και 

τοπικής διοίκησης προβαίνοντας σε ριζοσπαστικές θεσµικές αλλαγές, που τις 

περισσότερες φορές απαιτούν και τροποποίηση ισχυόντων νόµων.  

Η µελέτη αυτών των προτάσεων, θα οδηγήσει αρχικά στη συνειδητοποίηση της 

σηµασίας τους στην εταιρική κουλτούρα του προσωπικού και των διοικούντων και 

στη συνέχεια µε τη σωστή εφαρµογή τους, το κράτος θα µπορέσει να κερδίσει ξανά 

την αξιοπιστία του και την εµπιστοσύνη των πολιτών παρέχοντας υψηλής ποιότητας 

υπηρεσίες µε το χαµηλότερο δυνατό κόστος, σε περιβάλλον όπου διασφαλίζονται οι 

αρχές της νοµιµότητας, της χρηστής διοίκησης, της εύρυθµης λειτουργίας του και της 

ορθολογικής οικονοµικής διαχείρισης.  
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