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Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 

 
Οι αρνητικές δημογραφικές εξελίξεις σε συνδυασμό με τα οξύτατα οργανωτικά 

και διαρθρωτικά προβλήματα του Ελληνικού ασφαλιστικού συστήματος δημιουργούν 
σοβαρότατες δυσλειτουργίες τόσο στην αγορά εργασίας όσο και στον τομέα της 
κοινωνικής προστασίας, και θέτουν υπό αμφισβήτηση τη μελλοντική οικονομική 
βιωσιμότητα του συνταξιοδοτικού συστήματος, αλλά και την οικονομική ανάπτυξη της 
χώρας μας. 

Η παρούσα μελέτη αποσκοπεί στο να καταδείξει με τη βοήθεια της συγκριτικής 
μεθόδου, εάν μπορεί να εξασφαλισθεί η μελλοντική βιωσιμότητα του συνταξιοδοτικού 
συστήματος στη χώρα μας με τρόπο, ώστε αφενός το σύστημα να ανταποκριθεί στις 
προσδοκίες των ασφαλισμένων ικανοποιώντας τις ανάγκες τους και αφετέρου να 
εκπληρώσει την αποστολή του διατηρώντας τον κοινωνικό του χαρακτήρα, να 
εξυπηρετήσει δηλαδή τους στόχους της κοινωνικής δικαιοσύνης, της καθολικότητας και 
της διαγενεακής ισότητας. 

Η μεθοδολογία αυτής της εργασίας επικεντρώνεται α). στην ανάδειξη των 
δημογραφικών μεταβολών (ηλικιακή γήρανση, γεννητικότητα, θνησιμότητα, 
μετανάστευση) ως κύριας συνιστώσας διαμόρφωσης και επηρεασμού του 
συνταξιοδοτικού συστήματος, β). στην περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και τις 
προοπτικές εξέλιξης του ελληνικού συνταξιοδοτικού συστήματος, γ). στην ανάλυση των 
οικονομικών μεγεθών (έσοδα και δαπάνες) του συνταξιοδοτικού συστήματος, δ). στην 
ανάλυση των βασικών συστατικών στοιχείων που συνθέτουν στην παρούσα φάση τον 
χαρακτήρα (στοιχεία αναδιανομής ή κεφαλαιοποίησης) του ελληνικού συνταξιοδοτικού 
συστήματος και τους βασικούς παράγοντες που το επηρεάζουν καταλυτικά, ε). στην 
αποτελεσματικότητα των ήδη εφαρμοζόμενων κλασσικών μεθόδων επίλυσης του 
συνταξιοδοτικού προβλήματος (αύξηση εισφορών ή ορίων και ηλικιών συνταξιοδότησης, 
μείωση συνταξιοδοτικών παροχών, διεύρυνση της συμμετοχής γυναικών και μεταναστών 
στην αγορά εργασίας κλπ.) και στ). στη διερεύνηση εναλλακτικών τρόπων αντιμετώπισης 
της κρίσης και εξασφάλισης της οικονομικής βιωσιμότητας του όλου συστήματος 
μελλοντικά (μείωση της ανεργίας και αύξηση της απασχολησιμότητας, εφαρμογή 
στρατηγικών ενεργούς γήρανσης του πληθυσμού, ιδιωτικοποίηση των συντάξεων ή 
θεμελίωση ενός μεικτού συνταξιοδοτικού συστήματος κλπ.). 

Η έρευνα στηρίζεται σε πρωτογενή και δευτερογενή δεδομένα, όπως οι 
Κοινωνικοί Προϋπολογισμοί του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
(Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Διεύθυνση Οικονομικού) και οι 
απολογιστικοί πίνακες και οι κλίμακες της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος 
(Ε.Σ.Υ.Ε.). Επίσης, χρησιμοποιούνται δεδομένα από τον Οργανισμό Οικονομικής 
Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.), την Eurostat, καθώς και αναλογιστικές μελέτες 
και εκθέσεις της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατοϋπαλλήλων Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Ε) και του 
Ινστιτούτου Εργασίας (Ι.Ν.Ε./Γ.Σ.Ε.Ε).  

 
 
 
Λέξεις κλειδιά: Κοινωνική Ασφάλιση, Ασφαλιστικοί Φορείς, Δημογραφία, Συντάξεις, 
Συνταξιοδοτικό Σύστημα 
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A B S T R A C T 

 
The recent demographic developments and the acute organisational and structural 

problems of Greek insurance system had created serious dysfunctions in the labour 
market as well as in the Welfare State in general. They place under contestation the future 
economic viability of the retirement system, but also the economic growth of the country. 

The present study aims to show, with the help of the critical method, if the future 
viability of retirement system in Greece can be ensured with a way that, on one hand the 
system to correspond to the insured expectations by satisfying their needs and on the 
other hand, to achieve its mission by maintaining its social characteristics, that is to say to 
serve the objectives of social justice, universality and equality from one generation to the 
other. 

The methodology of this paper is focused a) on the appointment of the 
demographic changes (age-related ageing, birth-rate, mortality, immigration) as the main 
component of configuration and influence of the retirement system, b) on the description 
of the current situation and the development prospects of the Greek retirement system, c)  
on the analysis of the economic sets  (income and expenses) of the retirement system,  d) 
on the analysis of the basic constitutive elements that composes, at the current situation, 
the characteristics (elements of reallocation or capitalisation) of the Greek retirement 
system and the basic factors that influence it, e) on the effectiveness of the already 
applied classic resolution methods of the retirement problem (increase of contributions or 
limits and ages of retirement, reduction of retirement benefits, enlargement of the 
attendance of women and immigrants in the job market  etc) and f) on the  investigation 
of resolutions that will resolve the problem and guarantee economic viability of the hole 
system in the future (reduction of unemployment and increase of occupation, application 
of strategies that will achieve  active ageing of population, pensions privatisation or 
foundation of a mixed retirement system  etc). 

This research is based on primary and secondary data, such as the Social Budget 
of the Ministry of Employment and Social Insurances (General Secretariat of Social 
Insurances –Economics Operation office) and the reports and the data of the National 
Statistical Service of Greece (E.S.Y.E.). Also, this research is based on data from the 
Organisation for Economic Co-operation and Development (O.E.C.D.), the EUROSTAT 
and the General Confederation of Labours and Employees of Greece (G.S.E.E).  
 

 
Key Words: Social Insurance, Insurance Institutions, Demography, Pensions, Retirement 
System  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που βρίσκονται στην επικαιρότητα την 
τελευταία τουλάχιστον δεκαετία στη χώρα μας, καθώς και τις υπόλοιπες χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι η εξέλιξη των κοινωνικών ασφαλίσεων. Και αυτό διότι η 
κοινωνική ασφάλιση αποτελεί βασικό συστατικό στοιχείο του Κράτους Πρόνοιας και η 
λειτουργία της είναι απαραίτητη στη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής. 

Όπως είναι γνωστό, ο θεσμός της κοινωνικής ασφάλισης αναπτύχθηκε στη χώρα 
μας κάτω από πολλές πιέσεις, παρεμβάσεις και αντιδράσεις έως ότου πάρει τη σημερινή 
του μορφή. Ωστόσο, ακόμη και σήμερα, δέχεται συνεχείς επιδράσεις από διάφορες 
πλευρές και είναι υποχρεωμένος να αναπροσαρμόζεται διαρκώς στις σύγχρονες 
απαιτήσεις. 

Είναι γεγονός αναμφισβήτητο ότι, όπως και στις υπόλοιπες χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο θεσμός αυτός διέρχεται τις τελευταίες δεκαετίες παρατεταμένη 
κρίση. Η κρίση οφείλεται σε δημοσιονομικά αδιέξοδα αλλά και σε προβλήματα που 
σχετίζονται με την οργάνωση, τη διοίκηση και τη λειτουργία των ασφαλιστικών 
οργανισμών. Επίσης, η κρίση αυτή έχει άμεσο αντίκτυπο στην αποτελεσματικότητα του 
συστήματος κοινωνικής προστασίας, ιδιαίτερα δε στο συνταξιοδοτικό σύστημα, που 
αποτελεί τον βασικότερο πυλώνα στο σύστημα της κοινωνικής αλληλεγγύης. Ένας από 
τους σημαντικότερους παράγοντες που στις μέρες μας επηρεάζει καταλυτικά (και θα 
εξακολουθήσει να επηρεάζει και στο άμεσο μέλλον) την εξέλιξη και τη βιωσιμότητα των 
συνταξιοδοτικών συστημάτων στα περισσότερα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
είναι οι δυσμενείς δημογραφικές εξελίξεις. 

Είναι κοινός τόπος ότι το σύγχρονο δημογραφικό τοπίο κυριαρχείται από μείωση 
των δεικτών γονιμότητας και θνησιμότητας, από έξαρση του φαινομένου της 
δημογραφικής γήρανσης και αρνητικό ισοζύγιο μεταξύ των ατόμων που απέρχονται από 
τον ενεργό εργασιακό βίο (συνταξιούχοι) και των ατόμων παραγωγικής ηλικίας (15-64 
ετών). Η αρνητική εξέλιξη του λόγου δημογραφικής εξάρτησης, δηλαδή το φαινόμενο 
που παρατηρείται και σχετίζεται με το γεγονός πως ο αριθμός των συνταξιούχων 
αυξάνεται με ταχύτερους ρυθμούς από τους εργαζόμενους που βρίσκονται σε 
παραγωγική ηλικία (με αποτέλεσμα σε κάθε συνταξιούχο να αντιστοιχούν ολοένα και 
λιγότεροι εργαζόμενοι οι οποίοι μέσω των εισφορών τους θα καλύπτουν το ύψος των 
δαπανών για συντάξεις) δημιουργεί πρόσθετη επιβάρυνση για το συνταξιοδοτικό 
αναδιανεμητικού χαρακτήρα («pay-as-you-go system») σύστημα στη χώρα μας και κατ’ 
επέκταση, θέτει σοβαρά εμπόδια και προδιαγράφει δυσοίωνες προοπτικές για τη 
μελλοντική οικονομική βιωσιμότητα του κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος της χώρας. 

Το πρόβλημα της δημογραφικής γήρανσης του ελληνικού πληθυσμού, σε 
συνδυασμό με τα χαμηλά ποσοστά γεννητικότητας και θνησιμότητας που παρατηρούνται 
σήμερα (τα οποία προβλέπεται μάλιστα ότι θα εξακολουθήσουν να ισχύουν κατά τα 
επόμενα χρόνια) δημιουργούν οξύτατους προβληματισμούς σχετικά με το εάν το 
συνταξιοδοτικό σύστημα στο άμεσο μέλλον θα είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις 
προσδοκίες των ασφαλισμένων και να εκπληρώσει τους άμεσους στόχους του 
κοινωνικού κράτους. 

Οι σύγχρονες δημογραφικές εξελίξεις και παράλληλα οι νέες οικονομικές, 
πολιτικές και πολιτισμικές συνθήκες που δημιουργούνται στις σημερινές κοινωνίες, 
εξαιτίας της παγκοσμιοποίησης της οικονομίας, της διεθνοποίησης των αγορών και της 
απελευθέρωσης της κίνησης των κεφαλαίων, της μεταβολής του οικονομικού ρόλου του 
κράτους, της εξέλιξης της σύγχρονης τεχνολογίας και κυρίως της επανάστασης της 
πληροφορικής, της επικράτησης της κοινωνίας της γνώσης, της διεύρυνσης του χάσματος 
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ανάμεσα σε αναπτυγμένες και υποανάπτυκτες χώρες, των μεταβολών στον κοινωνικό 
ιστό και των αλλαγών στη δομή της οικογένειας, επηρεάζουν άμεσα τη διαμόρφωση των 
τάσεων και προοπτικών ανάπτυξης τόσο στην αγορά εργασίας (απασχόληση), όσο και 
στην κοινωνική ασφάλιση. Ταυτόχρονα, υποδεικνύουν την ορθολογική μεταρρύθμιση 
των συνταξιοδοτικών συστημάτων. Η μεταρρύθμιση αυτή κρίνεται σήμερα από πολλές 
πλευρές ως επιτακτική, προκειμένου να ξεπεραστούν τα εμπόδια, να επέλθει οικονομική 
ισορροπία στο ασφαλιστικό σύστημα και να εξασφαλισθεί ένα ικανοποιητικό επίπεδο 
διαβίωσης για τους εργαζόμενους και συνταξιούχους.  
 

Σκοπός της μελέτης είναι να καταδείξει με συγκριτική και εμπεριστατωμένη 
μέθοδο εάν μπορεί να εξασφαλισθεί η μελλοντική βιωσιμότητα του συνταξιοδοτικού 
συστήματος στη χώρα μας με τρόπο που να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις των 
εργαζομένων με τη διασφάλιση της σταθερότητας του σχετικού επιπέδου διαβίωσης των 
συνταξιούχων, και παράλληλα, να εκπληρώνονται οι στόχοι της κοινωνικής προστασίας 
για τον πληθυσμό με βάση ένα σύστημα που θα στηρίζεται σε κριτήρια διαγενεακής 
ισότητας και ευθυδικίας και θα εξυπηρετεί τις αρχές της κοινωνικής δικαιοσύνης αλλά 
και της καθολικότητας στην κάλυψη των κοινωνικών κινδύνων. 

Η μελέτη συνδυάζει τις συνταξιοδοτικές δαπάνες με τα δημογραφικά δεδομένα 
και τις δημογραφικές προβλέψεις σε βραχυπρόθεσμο και μεσοπρόθεσμο διάστημα. Στο 
πλαίσιο αυτό η μελέτη επιδιώκει να δώσει απαντήσεις σε ερωτήματα όπως: 

 
1. Τι δαπανάται στη χώρα μας κατά την παρούσα φάση για συντάξεις και πού 

αναμένεται να διαμορφωθεί το ύψος των συνταξιοδοτικών δαπανών στο άμεσο 
μέλλον; 

2. Υπό τις υπάρχουσες συνθήκες (δημογραφικές και κοινωνικοοικονομικές) μπορεί 
να επιτευχθεί σταθερότητα σε επίπεδο εισφορών (κυρίως όσον αφορά την 
πλευρά των εργαζομένων); 

3. Ποίες είναι οι (οικονομικές και άλλες) προϋποθέσεις προκειμένου να 
εξασφαλισθεί η σταθερότητα ενός σχετικού βιοτικού επιπέδου των 
συνταξιούχων; 

4. Είναι απαραίτητο να αυξηθούν τα όρια της ηλικίας συνταξιοδότησης και να 
μειωθούν τα επίπεδα των συνταξιοδοτικών παροχών προκειμένου να 
εξασφαλισθεί η μελλοντική οικονομική βιωσιμότητα του συστήματος; 

5. Σε ποία επίπεδα πρέπει να διακυμανθεί ο λόγος δημογραφικής εξάρτησης 
προκειμένου να επιτευχθεί οικονομική ισορροπία για το συνταξιοδοτικό 
σύστημα; 

6. Είναι προτιμότερη η διατήρηση ενός συνταξιοδοτικού συστήματος 
αναδιανεμητικού χαρακτήρα ή η μετάβαση σε συνταξιοδοτικό σύστημα 
κεφαλαιοποιητικού χαρακτήρα; 

7. Μπορεί τις επόμενες δεκαετίες να επιτευχθεί η οικονομική ισορροπία του 
συστήματος και να εξασφαλισθεί η οικονομική βιωσιμότητά του μέσω της 
αποτελεσματικής αξιοποίησης της μεταναστευτικής εισροής και της αύξησης 
των ποσοστών γεννητικότητας; Ποίες θα είναι οι οικονομικές επιπτώσεις από 
την προσθήκη των μεταναστών; 

 
Με βάση τα παραπάνω, η μελέτη επιχειρεί να συμπεριλάβει ορισμένα 

(διαφορετικά) σενάρια άντλησης πόρων για το ασφαλιστικό σύστημα και να καταλήξει 
(κατά το δυνατόν) στις καταλληλότερες προτάσεις που πρέπει να υιοθετηθούν από τις 
ηγεσίες των ασφαλιστικών οργανισμών, προκειμένου να εξασφαλισθεί η βιωσιμότητα 
του συνταξιοδοτικού συστήματος. 
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Η μέθοδος εργασίας αυτής της έρευνας επικεντρώνεται στην ανάδειξη των 
δημογραφικών μεταβολών (ηλικιακή γήρανση, γεννητικότητα, θνησιμότητα) ως κύριας 
συνιστώσας διαμόρφωσης και επηρεασμού του συνταξιοδοτικού συστήματος, στην 
ανάλυση των οικονομικών μεγεθών όσον αφορά το επίπεδο των συνταξιοδοτικών 
δαπανών, στην ανάλυση των βασικών συστατικών στοιχείων που συνθέτουν στην 
παρούσα φάση τον χαρακτήρα (στοιχεία αναδιανομής ή κεφαλαιοποίησης) του 
ελληνικού συνταξιοδοτικού συστήματος και στη διερεύνηση εναλλακτικών τρόπων 
αντιμετώπισης της κρίσης και εξασφάλισης της οικονομικής βιωσιμότητας του όλου 
συστήματος μελλοντικά (διαμόρφωση επιπέδων εισφορών, επίπεδο συνταξιοδοτικών 
παροχών, ορίων και ηλικιών συνταξιοδότησης κλπ.). 

Για την υλοποίηση των παραπάνω στόχων η έρευνα στηρίζεται σε πληθώρα 
πρωτογενών δεδομένων, όπως οι Κοινωνικοί Προϋπολογισμοί διαφορετικών ετών του 
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Γενική Γραμματεία Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων – Διεύθυνση Οικονομικού) και οι απολογιστικοί πίνακες και οι κλίμακες 
της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος (Ε.Σ.Υ.Ε.). Επίσης, χρησιμοποιούνται 
δεδομένα από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.), την 
Eurostat, καθώς αναλογιστικές μελέτες και εκθέσεις της Γενικής Συνομοσπονδίας 
Εργατοϋπαλλήλων Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Ε) και του Ινστιτούτου Εργασίας (Ι.Ν.Ε./Γ.Σ.Ε.Ε). 

 
Η παρούσα εργασία διαρθρώνεται σε τέσσερα κεφάλαια. 
 
Στο πρώτο (1ο) κεφάλαιο αναφέρονται εισαγωγικές έννοιες και γίνεται λόγος για 

τα βασικά γνωρίσματα του κοινωνικοασφαλιστικού θεσμού. Παρουσιάζονται συνοπτικά 
οι ιδιαιτερότητες και οι αδυναμίες του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης στη χώρα μας, 
τα κύρια χαρακτηριστικά του, οι στόχοι και οι επιδιώξεις του, ενώ παράλληλα 
παρατίθενται ορισμένες αναγκαίες εισαγωγικές προσεγγίσεις σχετικά με τους 
κοινωνικοασφαλιστικούς φορείς και τις διακρίσεις τους και επίσης παρουσιάζεται η 
υφιστάμενη οργανωτική δομή του ελληνικού συστήματος.  

Στο δεύτερο (2ο) κεφάλαιο γίνεται λόγος για τις διαστάσεις, το ρόλο και τη 
συμβολή των δημογραφικών εξελίξεων στη διαμόρφωση του υφιστάμενου πλαισίου. 
Πραγματοποιείται εκτενής ανάλυση των βασικών δημογραφικών συνιστωσών, 
περιγράφονται οι πληθυσμιακές τάσεις και διακυμάνσεις του παρόντος και ταυτόχρονα 
γίνονται εκτιμήσεις για τις μελλοντικές εξελίξεις των δημογραφικών φαινομένων και για 
το πως οι τελευταίες θα επηρεάσουν τη διαμόρφωση του δημογραφικού τοπίου τα 
επόμενα χρόνια.  

Στο τρίτο (3ο) κεφάλαιο εξετάζονται η διάρθρωση, το περιεχόμενο και οι βασικές 
αδυναμίες του ελληνικού συνταξιοδοτικού συστήματος. Αναλύονται με σαφήνεια τα 
βασικά γνωρίσματα του συστήματος συνταξιοδότησης στη χώρα μας, καθώς και τα 
δομικά στοιχεία που το συνθέτουν και το επηράζουν. Πραγματοποιείται επίσης ανάλυση, 
τόσο των οικονομικών και πληθυσμιακών μεγεθών του συνταξιοδοτικού συστήματος, 
όσο και των πηγών χρηματοδότησής του. Προς το τέλος του κεφαλαίου γίνεται αναφορά, 
στο χαρακτήρα, τη δομή και τις διαστάσεις που λαμβάνει το συνταξιοδοτικό πρόβλημα 
στην Ελλάδα και παραθέτονται κάποιες συνοπτικές λύσεις για την αντιμετώπισή του, οι 
οποίες αναλύονται διεξοδικά στο επόμενο κεφάλαιο.  

Στο τέταρτο (4ο) κεφάλαιο αναλύονται οι αρνητικές συνέπειες των σύγχρονων 
δημογραφικών εξελίξεων για την οικονομική βιωσιμότητα του ελληνικού συστήματος 
συνταξιοδότησης και παράλληλα προβάλλονται οι πιθανές (κλασικές ή λιγότερο 
διαδεδομένες, αλλά περισσότερο δραστικές) λύσεις για την αντιμετώπιση του 
συνταξιοδοτικού προβλήματος. Γίνεται λόγος για τις όψεις και τη μορφή που θα πρέπει 
να έχουν οι παρεμβάσεις στο συνταξιοδοτικό σύστημα, καθώς και για τις επιπτώσεις που 
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αυτές θα επιφέρουν τόσο στην οικονομική και κοινωνική ζωή των ασφαλισμένων – 
συνταξιούχων, όσο και στην οργάνωση, τη λειτουργία και τη μελλοντική βιωσιμότητα 
των ταμείων. Ακόμη, στο ίδιο κεφάλαιο δίνονται απαντήσεις σε σημαντικά ερωτήματα 
που αποτελούν τον κύριο άξονα ανάλυσης και επεξεργασίας του θέματος της παρούσας 
μελέτης. 

 
Η συλλογή του εν λόγω υλικού και η εξεύρεση σχετικών  με το συγκεκριμένο 

ζήτημα πηγών ήταν μια αρκετά χρονοβόρα και «επίπονη» διαδικασία, αφού η σχετική 
εγχώρια βιβλιογραφία γύρω από την προσέγγιση των θεμάτων της κοινωνικής 
προστασίας και της επιστήμης της δημογραφίας είναι αρκετά περιορισμένη, η εξαγωγή 
αναλύσεων και συμπερασμάτων στηρίζεται σε πίνακες, διαγράμματα, δείκτες και 
προβολές των οποίων τα στοιχεία υπόκεινται σε διαρκή έλεγχο φερεγγυότητας και 
αξιοπιστίας, οι μελλοντικές απεικονίσεις και δημογραφικές αποτυπώσεις βασίζονται σε 
υποθέσεις και επομένως εξ ορισμού εμπεριέχουν σημαντικό βαθμό αβεβαιότητας και 
αμφισβήτησης, ενώ ταυτόχρονα απαιτήθηκε συστηματική διασταύρωση και προσεχτική 
αντιπαράθεση του χρησιμοποιούμενου υλικού, εφόσον σημαντικές είναι οι αποκλίσεις 
που παρουσιάζουν τα επίσημα στοιχεία που χορηγούνται από διαφορετικές κατευθύνσεις 
(Eurostat, Ο.Ο.Σ.Α., Ε.Σ.Υ.Ε., Γ.Γ.Κ.Α. κλπ.) και πλαισίωσαν την παρούσα έρευνα. 
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο    1ο 
 
 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ: ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ 
ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 
 
 

1.1 Εισαγωγή 
 

Στο πρώτο (1ο) κεφάλαιο γίνεται μια σύντομη αναφορά στα βασικά 
χαρακτηριστικά, τα κύρια γνωρίσματα, τις τάσεις και τις πιέσεις βάσει των οποίων 
διαμορφώθηκε το κοινωνικο-ασφαλιστικό σύστημα στη χώρα μας. Η αναφορά αυτή 
κρίνεται σκόπιμη προκειμένου να υπάρξει μια γενική εικόνα της οργανωτικής δομής και 
λειτουργίας του θεσμού της κοινωνικής ασφάλισης στην Ελλάδα. Εν συνεχεία, στο 
συγκεκριμένο κεφάλαιο παρουσιάζονται ορισμένες εννοιολογικές προσεγγίσεις σχετικά 
με τους στόχους – επιδιώξεις, τη σημερινή μορφή οργάνωσης του κοινωνικο-
ασφαλιστικού θεσμού καθώς και τις διακρίσεις των ασφαλιστικών φορέων. 
 
 

1.2 Βασικά χαρακτηριστικά κοινωνικής ασφάλισης και ασφάλειας 
 

Στις μέρες μας οι βασικοί άξονες της κοινωνικής πολιτικής, σε όλες τις χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στρέφονται γύρω από τη διατήρηση του εισοδήματος με την 
καταπολέμηση της ανεργίας, την καθιέρωση του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, την 
καθιέρωση ενός Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), την παροχή οικογενειακών και 
άλλων επιδομάτων, ώστε να διασφαλίζεται ένα κατώτατο επίπεδο αξιοπρεπούς 
διαβίωσης και κοινωνικής προστασίας.  

Με τον όρο κοινωνική ασφάλιση 1 εννοούμε ένα σύστημα κανόνων που ρυθμίζουν 
ποια οικονομικά μέσα (ασφαλιστικές παροχές) πρέπει να χορηγήσει ένας συνήθως 
δημόσιος οργανισμός (ασφαλιστικός φορέας) στα πρόσωπα που υπάγονται σε αυτόν 
(ασφαλισμένους) εφόσον συμπληρώνουν τις αναγκαίες χρονικές και οικονομικές 
προϋποθέσεις (χρόνο ασφάλισης, ασφαλιστικές εισφορές) και κινδυνεύουν από μείωση 
εισοδημάτων ή αύξηση των δαπανών τους (ασφαλιστικούς κινδύνους). 

Στο σημείο αυτό είναι απαραίτητο να γίνει μια αναφορά στα βασικά 
χαρακτηριστικά των συστημάτων κοινωνικής κάλυψης: της κοινωνικής ασφάλισης και 
της κοινωνικής ασφάλειας, τα οποία αποτελούν και τις βάσεις του σύγχρονου κράτους 
Πρόνοιας. Οι κύριες διαφορές μεταξύ της κοινωνικής ασφάλισης και της κοινωνικής 
ασφάλειας, σύμφωνα με τον Βαρδάκουλα (1980), είναι οι εξής: 
 

1. Όσον αφορά την κάλυψη του ασφαλιστικού πληθυσμού, φαίνεται πως η 
κοινωνική ασφάλεια στηρίζεται περισσότερο στην αρχή της καθολικότητας, αφού 
παρέχει κοινωνική προστασία σε ολόκληρο τον πληθυσμό, σε αντίθεση με την 
κοινωνική ασφάλιση που καλύπτει ένα μόνο μέρος των εργαζομένων. 

2. Όσον αφορά τη χρηματοδότηση, η κοινωνική ασφάλιση φαίνεται πως στηρίζεται 
στην αρχή της τριμερούς χρηματοδότησης, δηλαδή οι εισφορές προέρχονται από 
τους εργοδότες, τους εργαζόμενους, αλλά υπάρχει επιχορήγηση και από τον 

1 Κρεμαλής, Κ., Δίκαιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 1985, σελ. 21. 

 
21 

                                                 



κρατικό προϋπολογισμό, ενώ η κοινωνική ασφάλεια χρηματοδοτείται από ειδική 
φορολογία που βαρύνει ολόκληρο τον πληθυσμό. 

3. Στην κοινωνική ασφάλεια μοναδικός ασφαλιστικός φορέας είναι το κράτος. 
Όμως, στην κοινωνική ασφάλιση φαίνεται πως τυπικά (όχι όμως και ουσιαστικά) 
υπάρχει αυτοδιοίκηση των ασφαλιστικών φορέων υπό την εποπτεία και το 
διαχειριστικό έλεγχο του κράτους. 

4. Όσον αφορά το επίπεδο των ασφαλιστικών παροχών 2 παρατηρούμε ότι στην 
κοινωνική ασφάλιση οι παροχές διαφοροποιούνται ως προς το χρόνο ασφάλισης 
και το επίπεδο των εισφορών, σε αντίθεση με την κοινωνική ασφάλεια όπου οι 
χορηγούμενες  παροχές βρίσκονται στο ίδιο ύψος για όλους, αποσκοπώντας έτσι 
στην εξασφάλιση ενός ικανοποιητικού ορίου συντηρήσεως, ύστερα από τη 
συμπλήρωση ενός ορισμένου ορίου ηλικίας. 

5. Όσον αφορά τώρα το επίπεδο των χρηματικών παροχών μπορούμε να πούμε ότι 
στην κοινωνική ασφάλιση η χρηματική παροχή είναι αναπληρωματική, ενώ στην 
κοινωνική ασφάλεια η χρηματική παροχή είναι συμπληρωματική του ατομικού 
εισοδήματος.3 

 
 
1.3 Κύρια γνωρίσματα του ελληνικού κοινωνικο-ασφαλιστικού συστήματος 

 
Τα χαρακτηριστικά του ελληνικού συστήματος κοινωνικής ασφάλισης 

συγκεντρώνονται στον κατακερματισμό των ασφαλιστικών φορέων (ασφαλιστικά 
ταμεία), στην αντικρουόμενη και αρκετές φορές αντιφατική πολιτική-νομοθεσία, στην 
ανεπάρκεια και ανισότητα σε επίπεδο χρηματοδότησης και παροχών και τέλος στην 
παρουσία οξύτατων οργανωτικών, λειτουργικών και διαχειριστικών προβλημάτων. Όλα 
αυτά είναι στοιχεία που συνθέτουν τον άνισο χαρακτήρα της κοινωνικής ασφάλισης στη 
χώρα μας, που βαθμιαία από τις αρχές του 20ου αιώνα, επεκτείνεται σε ολόκληρο σχεδόν 
τον ασφαλιστικό πληθυσμό. 

Η ανάγκη για την κάλυψη των αναγκών, την κοινωνική προστασία και την 
επίτευξη ενός ικανοποιητικού επιπέδου ανθρώπινης διαβίωσης των εργαζομένων 
οδήγησαν πολλούς ξεχωριστούς κλάδους επαγγελμάτων στην ίδρυση και επέκταση 
αρκετών ασφαλιστικών φορέων (ασφαλιστικά ταμεία) με φυσικό επακόλουθο την 
πολυδιάσπασή τους. Ωστόσο, αν και υπήρξε πληθώρα ασφαλιστικών ταμείων, φαίνεται 

2 Παροχές κοινωνικών ασφαλίσεων ονομάζονται όλα τα μέτρα που παίρνει ένας ασφαλιστικός φορέας για 
την πρόληψη, αντιμετώπιση ή μείωση των οικονομικών και βιολογικών επιπτώσεων από τους 
ασφαλιστικούς κινδύνους. Οι παροχές διακρίνονται σε περιοδικές χρηματικές (συντάξεις γήρατος, 
αναπηρίας, θανάτου), σε επιδόματα περιορισμένης χρονικής διάρκειας (ασθένειας, μητρότητας, ανεργίας, 
οικογενειακών βαρών, στράτευσης), σε εφάπαξ χρηματικές παροχές (για έξοδα γάμου και τοκετού, δάνεια 
αυτοστέγασης) και τέλος σε είδος που περιλαμβάνουν την υγειονομική προστασία η οποία καλύπτει την 
ιατρική, νοσοκομειακή και φαρμακευτική περίθαλψη του ασφαλισμένου και των μελών της οικογένειάς 
του, χωρίς αυτό να σημαίνει αποκλειστικά τη μη επιβάρυνση (οικονομική) του ίδιου του ασφαλισμένου 
όταν η δαπάνη ξεπερνά ένα ορισμένο ανώτατο όριο. 
3 Ένα σύστημα χαρακτηρίζεται ανταποδοτικό όταν υπάρχει αναλογία μεταξύ παροχών και 
καταβεβλημένων εισφορών, ενώ χαρακτηρίζεται ως διανεμητικό όταν δεν ισχύει η αναλογία αυτή μεταξύ 
παροχών-εισφορών και ισχύει μια αναδιανομή-κοινωνική αλληλεγγύη μεταξύ των ασφαλισμένων. Επίσης 
ένα σύστημα Κοινωνικής ασφάλισης χαρακτηρίζεται αναπληρωματικό του εισοδήματος όταν αναπληρώνει 
στην ουσία το εισόδημα του ασφαλισμένου που έχει χαθεί (βιομηχανικές χώρες), ενώ χαρακτηρίζεται ως 
συμπληρωματικό του εισοδήματος όταν συμπληρώνει στην ουσία το χαμηλό εισόδημα του ασφαλισμένου 
που δεν επαρκεί για την κάλυψη βασικών και θεμελιωδών αναγκών του για την εξασφάλιση ενός 
ικανοποιητικού επιπέδου διαβίωσης. 
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πως την κάλυψη του ασφαλιστικού πληθυσμού ανέλαβαν κυρίως οι τέσσερις μεγάλοι 
φορείς (Ι.Κ.Α., Ο.Γ.Α., ΤΕΒΕ, Υπηρεσία Ασφάλισης Δημόσιων Υπαλλήλων 4). 

Από την άλλη πλευρά δεν υπάρχει συγκεκριμένη, σαφής και ακριβής νομοθεσία 
που να ρυθμίζει με διατάξεις, υπουργικές αποφάσεις, κανονιστικές πράξεις, νομοθετικά-
προεδρικά διατάγματα κλπ., το ύψος των παροχών και εισφορών, καθώς και το επίπεδο 
της χρηματοδότησης. Επίσης, δεν προσδιορίζεται πουθενά με σαφήνεια από τη 
νομοθεσία, το μέγεθος της παρέμβασης της επίσημης πολιτείας, του ίδιου του κράτους σε 
ζητήματα οργάνωσης, διοίκησης, λειτουργίας και διαχείρισης των ασφαλιστικών φορέων. 
 Κατά συνέπεια, μέσα σε αυτά τα πλαίσια της ανεπαρκούς και αντιφατικής 
νομοθεσίας, είναι χαρακτηριστική και ευνοϊκή η επέκταση της θεσμοποιημένης 
ανισότητας του επιπέδου, του περιεχομένου και της διαδικασίας παροχής των παροχών 
σε βάρος των εργαζομένων που εργάζονται στον τομέα της παραγωγής σε σχέση με τους 
ασφαλισμένους εκείνους που εργάζονται στον τομέα της κυκλοφορίας. Επίσης, τη 
θεσμοποιημένη αυτή ανισότητα στο επίπεδο των παροχών ευνοεί και ο διαφορετικός 
τρόπος χρηματοδότησης των ασφαλιστικών ταμείων. Έτσι, στα ταμεία αυτά που οι 
ασφαλιστικές παροχές χρηματοδοτούνται από τις εισφορές των εργοδοτών και 
εργαζομένων, η εξέλιξη των παροχών είναι ανάλογη με την εξέλιξη της χρηματοδότησης, 
αφού προσδιορίζεται από τις αυξήσεις των μισθών και τους νεοεισερχόμενους στον 
κλάδο ασθενείας, σε αντίθεση με εκείνα τα ασφαλιστικά ταμεία που οι ασφαλιστικές 
παροχές τους χρηματοδοτούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, η εξέλιξη και το 
επιδιωκόμενο επίπεδο τους είναι αυτό που ως ένα βαθμό προσδιορίζει το επίπεδο των 
εσόδων. 
 Όσον αφορά την ανισότητα σε επίπεδο χρηματοδότησης, μπορούμε να 
υποστηρίξουμε ότι ένας σημαντικός παράγοντας διεύρυνσής της είναι το γεγονός ότι 
κύρια πηγή χρηματοδότησης των ασφαλιστικών ταμείων αποτελεί η έμμεση φορολογία 
και κατ’ επέκταση οι ίδιες οι εισφορές των ασφαλισμένων και όχι ο Κρατικός 
Προϋπολογισμός. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η υφιστάμενη κατάσταση 
όσον αφορά την ανισότητα σε επίπεδο χρηματοδότησης των ασφαλιστικών ταμείων 
ευνοείται από το γεγονός ότι η πολιτική του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης στη 
χώρα μας είναι τέτοια που η δημόσια χρηματοδότηση έχει χαρακτηριστικά κάλυψης των 
ελλειμμάτων των ασφαλιστικών ταμείων και όχι εμπλουτισμού των παροχών και κατ’ 
επέκταση των κοινωνικο-ασφαλιστικών συνθηκών μέσα από τις οποίες αναπαράγεται η 
εργατική δύναμη στη χώρα μας. 

Τέλος, ένα κυρίαρχο χαρακτηριστικό που διέπει την εξέλιξη του κοινωνικο-
ασφαλιστικού μας συστήματος είναι η ύπαρξη σοβαρών οργανωτικο-λειτουργικών 
προβλημάτων. Σε επίπεδο οργάνωσης, διοίκησης, διαχείρισης και λειτουργίας των 
ασφαλιστικών φορέων παρατηρούνται σημαντικά πεδία μεγάλων βελτιώσεων και 
δυνατοτήτων, που δυστυχώς δεν αξιοποιούνται ικανοποιητικά, έστω και στον ελάχιστο 
βαθμό, έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί το οξύτατο δημοσιονομικό πρόβλημα που προκαλεί 
την αύξηση των χρηματοοικονομικών ελλειμμάτων και παρεμποδίζει την οικονομική 
ανάπτυξη της κοινωνίας και την ομαλή λειτουργία του κοινωνικο-ασφαλιστικού θεσμού 
στη χώρα μας. 
 
 

4 Αργότερα, το 2001, η συγκεκριμένη Υπηρεσία μετονομάστηκε σε Οργανισμό Περίθαλψης 
Ασφαλισμένων Δημοσίου (Ο.Π.Α.Δ.), που αποτελεί πλέον αυτοδιοικούμενο και αυτόνομο Οργανισμό υπό 
την οικονομική εποπτεία των Υπουργείων Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομίας & 
Οικονομικών. 
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1.4 Στόχοι και επιδιώξεις κοινωνικο – ασφαλιστικού συστήματος 
 

Οι σύγχρονες κοινωνίες έχουν εναποθέσει την προστασία των μελών τους από τον 
βιοτικό φόβο, την κοινωνική-οικονομική αβεβαιότητα και την ανάγκη στην κοινωνική 
ασφάλιση. Η αποστολή αυτή της κοινωνικής ασφάλισης είναι άμεσα συνδεδεμένη με το 
σεβασμό και την προστασία της αξίας του ανθρώπου που κατά το Σύνταγμα της χώρας 
μας αποτελεί θεμελιακή υποχρέωση της Πολιτείας. 

Ο θεσμός της κοινωνικής ασφάλισης είναι ο πιο αξιόλογος θεσμός μιας 
δημοκρατικής πλουραλιστικής κοινωνίας. Ωστόσο, η μεγάλη αυτή θεσμική κατάκτηση 
από την τελευταία δεκαετία του 20ου αιώνα βρίσκεται αντιμέτωπη με μια συντονισμένη 
επίθεση που στοχεύει στην καταστρατήγηση και συρρίκνωση κοινωνικών δικαιωμάτων 
και κατακτήσεων των εργαζομένων και στην υπονόμευση και αναίρεση του Κράτους 
Πρόνοιας. Το σύστημα της κοινωνικής ασφάλισης στηρίζεται στις αρχές της αυτονομίας 
και της αυτοβοήθειας. Βασική επιδίωξη της κοινωνικής ασφάλισης είναι η συμπλήρωση 
ή αναπλήρωση του απολεσθέντος εισοδήματος από προκαθορισμένο κοινωνικό κίνδυνο, 
προκειμένου να εξουδετερωθούν οι αρνητικές οικονομικές του συνέπειες. 

Οι στόχοι της κοινωνικής ασφάλισης μπορούν να διακριθούν σε δύο κατηγορίες, 
άμεσους και έμμεσους.  

Στους άμεσους στόχους της κοινωνικής ασφάλισης συμπεριλαμβάνονται: α) Η 
αποκατάσταση ή αναπλήρωση της εργασιακής ικανότητας των ασφαλισμένων, έτσι ώστε 
να εξασφαλίζεται στοιχειωδώς σε ικανοποιητικό ύψος το βιοτικό επίπεδο σε περιπτώσεις 
εμφάνισης ασφαλιστικών κινδύνων και β) η αναδιανομή του εισοδήματος ανάμεσα στον 
ασφαλιστικό πληθυσμό, εφόσον όλα τα άτομα που ασφαλίζονται εισφέρουν σύμφωνα με 
την οικονομική τους δυνατότητα, αλλά εξυπηρετούνται αποτελεσματικά μόνο εκείνοι 
που κινδυνεύουν.5 Στους έμμεσους στόχους του κοινωνικο-ασφαλιστικού συστήματος 
συμπεριλαμβάνονται: α) η βελτίωση (αύξηση) της παραγωγής και η ανάπτυξη 
(σταθεροποίηση) της οικονομίας, εφόσον αυξάνεται η ζήτηση καταναλωτικών αγαθών 
από τη μάζα του πληθυσμού και β) η άμβλυνση των κοινωνικών αντιθέσεων, αφού η 
μεταφορά των ασφαλιστικών κινδύνων από ατομικό (μεμονωμένα άτομα) σε κοινωνικό 
(ομοιόμορφες ομάδες πληθυσμού) επίπεδο προάγει το αίσθημα της κοινωνικής 
αλληλεγγύης.6 

Τις τελευταίες δύο δεκαετίες και συγκεκριμένα από τις αρχές του 1980, η 
κυβερνητική πολιτική όσον αφορά τον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης, θέτει πέντε (5) 
στόχους 7: 

 

1. Tην αύξηση των κατώτατων ορίων συντάξεων, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ένα 
ικανοποιητικό και αξιοπρεπές επίπεδο μηνιαίας σύνταξης. 

2. Την εξασφάλιση, επίσης, ενός minimum ορίου μηνιαίας σύνταξης για τον 
αγροτικό πληθυσμό, όπου θα συμπεριλαμβάνεται και η υγειονομική περίθαλψη. 

3. Την ασφάλιση ολόκληρων κατηγοριών ομογενών και μεταναστών από διάφορες 
χώρες (Αλβανία, Πολωνία, Ρουμανία, Τουρκία, Αίγυπτος, Ρωσία κτλ.), έτσι ώστε 
να εξασφαλίζεται γι’ αυτούς ένα ελάχιστο ικανοποιητικό επίπεδο Κοινωνικής 
Ασφάλειας. 

4. Την ύπαρξη της αυτόματης τιμαριθμικής αναπροσαρμογής (Α.Τ.Α.) κατά τον 
υπολογισμό των συντάξεων για τον περιορισμό απώλειας του εισοδήματος των 
ασφαλισμένων σε περιόδους έντονου πληθωρισμού. Κάτι τέτοιο, παρά τις έντονες 
αντιδράσεις και διαμαρτυρίες των εργαζομένων, δε φαίνεται να ισχύει, αφού η 

5 Κρεμαλής, Κ., Δίκαιο Κοινωνικών..., ο.π., σελ. 21-22. 
6 Στο ίδιο,  σελ. 21-22. 
7 Σταθόπουλος, Π., Κοινωνική Πρόνοια, μια γενική θεώρηση, Εκδόσεις Έλλην, Αθήνα 1999, σελ. 191. 
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κυβερνητική πολιτική της οικονομικής λιτότητας για την εξυγίανση της 
οικονομίας δεν το επιτρέπει.  

5. Τη θεσμοθέτηση της διαδοχικής κοινωνικής ασφάλισης.8 
 

Η αντιμετώπιση των προβλημάτων του ελληνικού κοινωνικο-ασφαλιστικού 
συστήματος, που είναι ταμειακής, οικονομικής και διαρθρωτικής φύσης, δεν πρόκειται 
να γίνει εφικτή και αποτελεσματική και δε θα έχει καμία προοπτική, εάν το Κράτος δεν 
αναλάβει τις ευθύνες του απέναντι στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης και δε συμβάλλει 
αποφασιστικά στην οικοδόμησή του με βάση την επίτευξη των παραπάνω στόχων. 
 
 
1.5 Αδυναμίες του ασφαλιστικού συστήματος της χώρας μας 
 

Είναι γεγονός ότι τα ασφαλιστικό σύστημα στη χώρα μας αναπτύχθηκε και 
εξελίχτηκε άναρχα χωρίς κεντρικό σχεδιασμό και φιλοσοφία. Σήμερα, ύστερα από 
πολλές δεκαετίες και μέσα από μια διαδρομή η οποία δημιούργησε πολλά προβλήματα με 
ευθύνη κυρίως της πολιτείας, προβάλει επιτακτική η ανάγκη λήψης μέτρων για την 
εξασφάλιση της βιωσιμότητας του ασφαλιστικού συστήματος. Όποια μέτρα όμως και αν 
ληφθούν δεν πρόκειται να έχουν κανένα ευεργετικό αποτέλεσμα και καμία προοπτική, 
εάν το κράτος δεν αναλάβει τις βασικές του υποχρεώσεις απέναντι στην κοινωνική 
ασφάλιση και αν δεν αντιμετωπιστούν τα αίτια που προκάλεσαν τα προβλήματα 
διαχρονικά.  

Η κατασπατάληση των αποθεματικών των ταμείων, η μεγάλη εισφοροδιαφυγή, η 
αδυναμία ελέγχου των δαπανών κυρίως στους κλάδους υγείας, η διαφυγή των εσόδων για 
τα ταμεία των δημόσιων υπαλλήλων, η αύξηση και διατήρηση σε υψηλά επίπεδα της 
ανεργίας, παράλληλα με την ασυνέπεια του κράτους σε σχέση με τις οικονομικές του 
υποχρεώσεις προς τα ταμεία, έχουν ως αποτέλεσμα να παρουσιάζεται αδύναμο το 
σύστημα στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων των δημογραφικών εξελίξεων.  

Τα κύρια προβλήματα που χαρακτηρίζουν το ελληνικό κοινωνικο-ασφαλιστικό 
σύστημα – ο κατακερματισμός των ασφαλιστικών ταμείων, η ασαφής και σε πολλά 
σημεία αντιφατική νομοθεσία, τα πολλά και εμφανή στοιχεία ανισότητας σε επίπεδο 
χρηματοδοτικών πόρων και παροχών, τα έντονα οργανωτικά, λειτουργικά και 
διαχειριστικά προβλήματα – σε συνδυασμό με την ύπαρξη και εξυπηρέτηση οικονομικών 
συμφερόντων, την άμβλυνση των γραφειοκρατικών φαινομένων, την κρατική αδράνεια 
και ατολμία, συντηρούν και παρατείνουν τη δυσμενή κατάσταση του κοινωνικο-
ασφαλιστικού μας συστήματος. 

Αν και το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού της χώρας μας καλύπτεται πλέον 
ασφαλιστικά, υπάρχουν ορατές ιδιαιτερότητες και αδυναμίες που χαρακτηρίζουν το 
σύστημα κοινωνικής ασφάλισης και οι οποίες σχετίζονται με τους εξής παράγοντες: 

 
1. Το αυξημένο διαχειριστικό και διοικητικό κόστος των ασφαλιστικών ταμείων, 

αφού αυτά διαρκώς αυξάνονται, με αποτέλεσμα ν’ απορροφούν μεγάλο ποσοστό 
των οικονομικών πόρων της κοινωνίας. Η ασφάλιση των εργαζομένων 

8 Προκειμένου να  διευκολύνονται οι εργαζόμενοι, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της ασφαλιστικής τους ζωής, 
ασχολήθηκαν σε περισσότερους από έναν ασφαλιστικούς φορείς και δε θεμελιώνουν δικαίωμα για 
παροχές, τους δίνεται η δυνατότητα, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, να μεταφέρουν τα ασφαλιστικά τους 
δικαιώματα σ’ ένα ταμείο ώστε να δικαιούνται συνταξιοδότηση. 
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καλύπτεται κυρίως από τους τέσσερις (4) κυριότερους φορείς στον κλάδο 
σύνταξης και ασθένειας.9 

2. Την ανισότητα στη διαμόρφωση των κανόνων προστασίας και του επιπέδου 
παροχών, με αποτέλεσμα ορισμένοι κλάδοι επαγγελμάτων να απολαμβάνουν 
εξαιρετικά ευνοϊκότερη μεταχείριση (νομικοί, πολιτικοί, μηχανικοί, αρχιτέκτονες 
κλπ.). 

3. Τη χρησιμοποίηση των αποθεματικών των ταμείων και κατ’ επέκταση ολόκληρου 
του κοινωνικο-ασφαλιστικού θεσμού , απ’ όλες τις κυβερνήσεις για τη χάραξη και 
άσκηση κοινωνικής-προνοιακής πολιτικής χωρίς την αντίστοιχη αποζημίωση 
αυτών, ενώ κάτι τέτοιο θα έπρεπε να γίνει με βάση τα κονδύλια του Κρατικού 
Προϋπολογισμού. 

4. Την παροχή υπηρεσιών χαμηλού επιπέδου από ορισμένα ταμεία, με φυσικό 
επακόλουθο πολλοί ασφαλισμένοι να απευθύνονται και να προτιμούν την παροχή 
υγειονομικής και φαρμακευτικής περίθαλψης από ιδιωτικούς ασφαλιστικούς 
φορείς. 

 
Αν και η κρατική επιχορήγηση προς τα ασφαλιστικά ταμεία θεωρείται σημαντική, 

αφού παρατηρείται μια αυξανόμενη κρατική συμμετοχή στη χρηματοδότηση του τομέα 
της κοινωνικής προστασίας (υγεία, ασφάλιση, πρόνοια),10 ωστόσο, η επίσημη πολιτεία 
και όλες ανεξαιρέτως οι κυβερνήσεις ευθύνονται για την κρίση που υφίσταται τις 
τελευταίες δεκαετίες το κοινωνικο-ασφαλιστικό μας σύστημα. Οι κυβερνήσεις είναι 
υπεύθυνες διότι κατασπατάλησαν τα αποθεματικά των ταμείων για να χρηματοδοτήσουν 
το τραπεζικό σύστημα και μέσω αυτού τις εμπορικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις με 
«θαλασσοδάνεια», αφού διατηρούσαν δεσμευμένα τα αποθεματικά των ταμείων με 
μηδενικό επιτόκιο, ενώ παράλληλα διαχειρίστηκαν αυτά με τέτοιο τρόπο σαν να 
αποτελούσαν τμήμα του Κρατικού Προϋπολογισμού. 

Τεράστιες επίσης είναι οι ευθύνες των κυβερνήσεων για τις κατά διαστήματα 
αποφάσεις τους σχετικά με τη ρύθμιση των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών 
των επιχειρήσεων. Τέλος, είναι τεράστιες οι ευθύνες όλων των κυβερνήσεων για την 
αδιαφορία που επέδειξαν προκειμένου να λάβουν χρήσιμα μέτρα για την ανάπτυξη 
μηχανισμών ελέγχου της εισφοροδιαφυγής και εισφοροκλοπής. Κρίνεται, λοιπόν, ως 
επιτακτική ανάγκη η εύρεση λύσεων και τρόπων αντιμετώπισης των αδυναμιών που 
διακρίνουν το ασφαλιστικό σύστημα στη χώρα μας, προκειμένου το τελευταίο να 
μπορέσει να αποδεσμευτεί από το αδιέξοδο στο οποίο έχει περιέλθει.  

Πριν προχωρήσουμε, όμως, σε περαιτέρω αναλύσεις θα πρέπει στο σημείο αυτό 
να αναφέρουμε ότι στην Ελλάδα η παροχή υπηρεσιών κοινωνικής προστασίας και 
ασφάλισης αποτελεί υποχρέωση του κράτους. Την ευθύνη, κατά κύριο λόγο, για την 

9 Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Κοινωνικού Προϋπολογισμού (2002), το 94% του 
ασφαλιστικού πληθυσμού (οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι και τα μέλη των οικογενειών τους), 
καλύπτονται από το Ι.Κ.Α., τον Ο.Γ.Α., το ΤΕΒΕ και το Δημόσιο. Αναλυτικά το Ι.Κ.Α. καλύπτει το 50% 
του πληθυσμού, ο Ο.Γ.Α. το 25%, το ΤΕΒΕ το 13%  και το Δημόσιο το 6%. Όλοι οι υπόλοιποι φορείς μαζί  
καλύπτουν το 6% του πληθυσμού. Μερικοί μάλιστα απαριθμούν λιγότερους από χίλιους (1000) 
ασφαλισμένους. Οι μεγαλύτεροι Ασφαλιστικοί Φορείς Κύριας Ασφάλισης είναι : ΙΚΑ, ΟΓΑ, ΟΑΕΕ 
(ΤΕΒΕ, ΤΑΕ, ΤΣΑ) ΤΣΜΕΔΕ, ΤΣΑΥ, Ταμείο Νομικών, ΤΑΠΟΤΕ, οι οποίοι καλύπτουν το 97,19% του 
ασφαλιστικού πληθυσμού της Χώρας. 
10 Αξίζει στο σημείο αυτό να αναφερθεί ότι ενώ το 1970 το ποσοστό των δαπανών κοινωνικής Προστασίας 
στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (Α.Ε.Π.) ήταν 13,37% , το 1980 ανήλθε περίπου στο 14% (για την 
ακρίβεια 13,98%), την αμέσως επόμενη δεκαετία σημειώθηκε αλματώδης αύξηση φτάνοντας το 1990 το 
19,22%, το 2000 άγγιξε το 20% (για την ακρίβεια 19,81%), ενώ το 2005 έφτασε το 22,29%. Ωστόσο, η 
επιχορήγηση αυτή διαφοροποιείται ως προς το μέγεθός της από φορέα σε φορέα, υπέρ των ασφαλισμένων 
από τη μεσαία κοινωνική τάξη (Εισηγητική Έκθεση Κοινωνικού Προϋπολογισμού 2005). 
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κοινωνική προστασία του πληθυσμού έχει το κράτος, σύμφωνα πάντα με τις 
αρμοδιότητες που του απορρέουν από το Σύνταγμα και τους νόμους. 

 
 

1.6 Διακρίσεις ασφαλιστικών φορέων βάσει των ασφαλιστικών κινδύνων που 
καλύπτουν 
 
 Για την εκπλήρωση των βασικών στόχων της κοινωνικής ασφάλισης 
δημιουργούνται ιδιαίτεροι φορείς, οι οποίοι συγκεντρώνουν και διαχειρίζονται με 
κατάλληλο τρόπο τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους προκειμένου να διατεθούν οι 
απαραίτητες παροχές στον ασφαλιστικό πληθυσμό. Ασφαλιστικός οργανισμός ονομάζεται 
η οργάνωση προσώπων και μέσων σε ενιαία διοίκηση προς εκπλήρωση των επιδιώξεων 
ενός κοινωνικο-ασφαλιστικού προγράμματος.11 Οι ασφαλιστικοί οργανισμοί 
οργανώνονται κυρίως σε ν.π.δ.δ., χωρίς κάτι τέτοιο να τους προσδίδει αποκλειστικότητα, 
αφού υπάρχουν και ορισμένοι φορείς που λειτουργούν με τη μορφή ν.π.ι.δ. Επίσης δεν 
αποκλείεται μερικές φορές να αποτελούν ειδικούς λογαριασμούς ή υπηρεσίες άλλων 
νομικών προσώπων, είτε δημοσίου, είτε ιδιωτικού δικαίου. 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, βασικός σταθμός στην ιστορία του ελληνικού 
κοινωνικο-ασφαλιστικού θεσμού υπήρξε η ίδρυση του Ι.Κ.Α. το 1934. Η οργάνωση του 
συγκεκριμένου φορέα ακολούθησε το γερμανικό πρότυπο ασφάλισης για τους μισθωτούς 
και υπαλλήλους. Βασικός επόπτης και καθοδηγητής των περισσοτέρων ασφαλιστικών 
φορέων που λειτουργούν στη χώρα μας, φαίνεται πως είναι το Υπουργείο Εργασίας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 

Οι ασφαλιστικοί φορείς ανάλογα με τους ασφαλιστικούς κινδύνους που 
καλύπτουν διακρίνονται σε : 

 
1. Κύριας ασφάλισης (παροχές κύριας σύνταξης). Το κύριο χαρακτηριστικό εδώ είναι η 
ύπαρξη ενός ανώτερου και κατώτερου ορίου συντάξεως. Ωστόσο, το ύψος της 
προσδιορίζεται με βάση το μισθό, τη διάρκεια ασφάλισης και τα οικογενειακά βάρη του 
εργαζομένου. 
2.  Επικουρικής ασφάλισης (παροχές επικουρικής σύνταξης). Η επικουρική ασφάλιση 
έχει κατά κάποιον τρόπο, αναπληρωματικό χαρακτήρα, αφού αναλαμβάνει ν’ 
αναπληρώσει και να ενισχύσει το εισόδημα των εργαζομένων, όταν η κύρια ασφάλιση 
δεν επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες τους. Με άλλα λόγια, η επικουρική ασφάλιση 
καλύπτει τα κενά της κύριας ασφάλισης. Το 60% του εισοδήματος καλύπτεται από την 
κύρια ασφάλιση, ενώ η επικουρική ασφάλιση που χρηματοδοτείται, κατά κανόνα από 
τους ίδιους τους εργαζομένους, αναπληρώνει το εισόδημά τους κατά 20%. 
3. Ασθένειας (παροχές ασθένειας και μητρότητας). Η μορφή αυτή    ασφάλισης 
αναλαμβάνει την κάλυψη των δαπανών που σχετίζονται με περιπτώσεις ασθένειας των 
εργαζομένων και των μελών των οικογενειών τους. Επίσης, συμβάλλει στην 
αναπλήρωση του εισοδήματος των εργαζομένων, σε  περιπτώσεις που ο ασφαλισμένος 
αδυνατεί ή κρίνεται ανίκανος να εργαστεί. Όσον αφορά τώρα τις παροχές μητρότητας 
αναλαμβάνει να καλύψει τα έξοδα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των μητέρων κατά 
το στάδιο της κυήσεως καθώς και τις μετά τον τοκετό κοινωνικές και συμβουλευτικές 
υπηρεσίες. Επίσης οι παροχές αυτές συνίστανται ανάλογα με το φορέα κάλυψης, σ’ ένα 

11 Κρεμαλής, Κ., Δίκαιο Κοινωνικών..., ο.π., σελ.72. 
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χρηματικό ποσό και σε άδεια από την εργασία για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα πριν 
και μετά τον τοκετό 12. 
4. Πρόνοιας ή αρωγής (εφάπαξ παροχές). Αυτός ο τρόπος ασφάλισης περιλαμβάνει 
εφάπαξ εισφορές στους ασφαλισμένους συνήθως όταν οι τελευταίοι εξέρχονται από την 
εργασία, όπως τα έξοδα γάμου των ασφαλισμένων, κληρονομιάς, κηδείας κλπ. 
5. Αλληλοβοήθειας (συμπληρωματικές παροχές). Ιδρύονται συνήθως από 
επαγγελματικά σωματεία εργαζομένων. 
 
 
1.7 Η οργάνωση της κοινωνικής ασφάλισης13 
 
 Η οργάνωση και εξέλιξη του κοινωνικο-ασφαλιστικού συστήματος στην Ελλάδα 
δεν ακολούθησε ένα ενιαίο ασφαλιστικό καθεστώς για όλους τους εργαζομένους, αλλά 
πραγματοποιήθηκε αποσπασματικά, μέσω της ίδρυσης αυτοτελών φορέων ασφάλισης 
που κάλυπταν και εξυπηρετούσαν τα συμφέροντα συγκεκριμένων επαγγελματικών 
πλυθυσμιακών ομάδων, με αποτέλεσμα το όλο σύστημα να αποτελεί μία σύνθεση 
ποικίλων συστημάτων κύριας, επικουρικής και συμπληρωματικής ασφάλισης. Το κύριο 
χαρακτηριστικό της οργανωτικής και λειτουργικής δομής του ασφαλιστικού συστήματος 
είναι ο κατακερματισμός των ταμείων, γεγονός που επιβεβαιώνεται από την ύπαρξη 175 
δημόσιων φορέων ασφάλισης το 2006 υπό την εποπτεία πέντε τουλάχιστον διαφορετικών 
Υπουργείων (Πίνακας 1), με φυσικό επακόλουθο την αύξηση των υποχρεώσεων όσον 
αφορά θέματα διοίκησης και εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων. 

Ειδικότερα σήμερα, η οργάνωση της κοινωνικής ασφάλισης στη χώρα μας είναι 
ιδιαίτερα αξιοπρόσεκτη. Οι φορείς κύριας ασφάλισης αρμοδιότητας Υπουργείου 
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας είναι 22, όλοι με τη μορφή ν.π.δ.δ., οι φορείς 
επικουρικής ασφάλισης είναι 35, από τους οποίους 26 ν.π.δ.δ. και 9 ν.π.ι.δ., οι φορείς 
ασθένειας 16, από τους οποίους 12 ν.π.δ.δ και 4 ν.π.ι.δ., οι φορείς πρόνοιας 20, από τους 
οποίους 18 ν.π.δ.δ. και 2 ν.π.ι.δ. και οι φορείς λοιπών παροχών 3, όλοι με τη μορφή 
ν.π.δ.δ. Υπάρχουν ακόμη 3 φορείς επικουρικής ασφάλισης και 7 πρόνοιας αρμοδιότητας 
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, 1 φορέας κύριας ασφάλισης, 1 επικουρικής ασφάλισης, 1 
ασθένειας και 4 πρόνοιας αρμοδιότητας Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, 1 φορέας 
κοινής ωφέλειας αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 1 
φορέας πρόνοιας αρμοδιότητας Υπουργείου της Βουλής των Ελλήνων και 1 φορέας 
επικουρικής ασφάλισης αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. Κύρια 
ασφάλιση και ασφάλιση ασθένειας παρέχει το Δημόσιο στους πολιτικούς υπαλλήλους, 
στους στρατιωτικούς, στα σώματα ασφαλείας και στους συνταξιούχους. Κύρια ασφάλιση 
και σύνταξη παρέχει το Δημόσιο στους Δημοτικούς και Κοινοτικούς υπαλλήλους. 

Επίσης, ασφάλιση ασθένειας ενεργεί για το προσωπικό της η Ε.Υ.Δ.Α.Π. Μερικοί 
από τους φορείς ασφαλίζουν για σύνταξη, ασθένεια, εφάπαξ παροχή ή για δύο ή 
περισσότερες από τις παροχές αυτές. 

Ανάλογα με την επαγγελματική ομάδα την οποία ασφαλίζουν οι φορείς 
κοινωνικής ασφάλισης αρμοδιότητας Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής 
Προστασίας, εκτός από τους Φορείς Λοιπών Παροχών και τα Ταμεία Αλληλοβοήθειας, 
είναι δυνατόν να καταταχτούν σε 8 κατηγορίες, δηλαδή εργαζομένων ιδιωτικού δικαίου 
(22), προσωπικού Τραπεζών (20), προσωπικού δημοσίων επιχειρήσεων (12), 

12 Οι παροχές μητρότητας που παρέχονται από τους διάφορους ασφαλιστικούς οργανισμούς διαφέρουν από 
φορέα από ταμείο σε ταμείο και συνεπώς αυτή η μεταχείριση δημιουργεί ανισότητες, εφόσον για τον ίδιο 
λόγο (προστασία μητρότητας) οι παροχές διαφοροποιούνται. 
13 Τα στοιχεία του υποκεφαλαίου προέρχονται από την εισηγητική έκθεση του Κρατικού Προϋπολογισμού 
Οικονομικού Έτους 2005. 
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ανεξάρτητων επαγγελματιών (4) στους οποίους περιλαμβάνονται ο Ο.Α.Ε.Ε., το Ταμείο 
Πρόνοιας Ξενοδόχων κλπ., ελεύθερων επαγγελματιών (11) στους οποίους 
περιλαμβάνονται το Ταμείο Νομικών, το Ταμείο Συντάξεως Μηχανικών κλπ., 
Προσωπικού Τύπου (6), αγροτών (1), δημόσιων υπαλλήλων (17). 
 Επί πλέον, υπάρχουν και 54 Ταμεία Αλληλοβοήθειας που παρέχουν 
συμπληρωματικές παροχές, των οποίων η υπαγωγή στην εποπτεία της Γ.Γ.Κ.Α. 
εξαρτάται από την καταβολή Εργοδοτικής Εισφοράς ή Κοινωνικού Πόρου, σύμφωνα με 
τη διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν.2084/92. 
 Τέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3029/2002 παρέχεται η δυνατότητα 
ίδρυσης επαγγελματικών ταμείων ασφάλισης, ως ν.π.ι.δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, 
τα οποία τελούν υπό την εποπτεία του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής 
Προστασίας και τον έλεγχο της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής. Σκοπός της ίδρυσης των 
Επαγγελματικών Ταμείων Ασφάλισης είναι η χορήγηση στους ασφαλισμένους  και τους 
δικαιούχους των παροχών συμπληρωματικής ασφαλιστικής προστασίας πέραν της 
παρεχόμενης από την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση για έναν ή περισσότερους 
ασφαλιστικούς κινδύνους. Μέχρι και το έτος 2006 έχουν ιδρυθεί 4 Ταμεία 
Επαγγελματικής Ασφάλισης. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1:  Φορείς κοινωνικής ασφάλισης κατά είδος παρεχόμενης προστασίας 
      

1. Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας 
Κύριας Ασφάλισης   22 
Επικουρικής Ασφάλισης   35 
Ασθένειας    16 
Πρόνοιας   20 
Λοιπών Παροχών (Ο.Α.Ε.Δ., Ο.Ε.Κ., Οργανισμού Εργατικής Εστίας) 3 
Σύνολο   96 
      

2. Υπουργείου Εθνικής Άμυνας 
Επικουρικής Ασφάλισης   3 
Πρόνοιας   7 
Σύνολο   10 
      

3. Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών 
Επικουρικής Ασφάλισης   1 
Σύνολο   1 
      

4. Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας 
Κύριας Ασφάλισης   1 
Επικουρικής Ασφάλισης   1 
Ασθένειας    1 
Πρόνοιας   4 
Σύνολο   7 
      

5. Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
Κοινής Ωφέλειας (Ε.Λ.Γ.Α.)   1 
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     1 
6. Βουλής των Ελλήνων 

Πρόνοιας   1 
Σύνολο   1 
      

7. Υπηρεσίες Ασφάλισης 
Προσωπικού Ε.Υ.Δ.Α.Π (ασθένειας)  1 
Σύνολο   1 
      

8. Ταμεία Αλληλοβοήθειας 
Ταμεία Αλληλοβοήθειας 
Συμπληρωματικών Παροχών 

  
  54 

Σύνολο   54 

   
9. Επαγγελματικά Ταμεία 

Ταμεία Παροχών Συμπληρωματικής Προστασίας  4 

Σύνολο  4 

Γενικό Σύνολο Φορέων   175 
Πηγή: Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Γ.Γ.Κ.Α.), Εισηγητική Έκθεση Κοινωνικού 
Προϋπολογισμού 2006 

 
 
 
1.8 Διάρθρωση ασφαλιστικών φορέων 
 

Εάν κάποιος παρατηρήσει προσεκτικά τη διάρθρωση του συστήματος Κοινωνικής 
Ασφάλισης στην Ελλάδα, διαπιστώνει πως το ελληνικό μοντέλο διαρθρώνεται σε τρεις 
πυλώνες: ο πρώτος πυλώνας επικεντρώνεται στα υποσυστήματα της κύριας και της 
επικουρικής υποχρεωτικής ασφάλισης, ο δεύτερος πυλώνας περιλαμβάνει τα 
υποσυστήματα της συμπληρωματικής ασφάλισης και των επαγγελματικών ταμείων που 
πρόσφατα θεσμοθετήθηκαν στη χώρα μας, ενώ ο τρίτος πυλώνας αφορά τα προγράμματα 
ιδιωτικής ασφαλιστικής κάλυψης. 
 Ο πρώτος πυλώνας καλύπτει το σύνολο των εργαζομένων στην ελληνική 
περιφέρεια, περιλαμβάνοντας εκ του νόμου συστήματα κύριας και επικουρικής κάλυψης. 
Προβλέπεται η κάλυψη ακόμα και εκείνων που απασχολούνται με τις νέες ή ευέλικτες 
μορφές εργασίας (μερική απασχόληση, κατ’ οίκον απασχόληση κ.ά.). Η κύρια κάλυψη 
εξασφαλίζεται μέσω νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τα οποία σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία αποτελούν τους αποκλειστικούς φορείς κύριας ασφάλισης στην 
Ελλάδα. Η επικουρική κάλυψη όμως δεν είναι ενιαία, καθώς ιδρύονται και λειτουργούν 
εκ του νόμου συστήματα υποχρεωτικής επικουρικής ασφάλισης μόνο για τους μισθωτούς 
και όχι για άλλες κατηγορίες πληθυσμού. Οι οικονομικοί πόροι στον πρώτο πυλώνα 
προέρχονται από τις εισφορές των εργαζομένων και των εργοδοτών που είναι 
υποχρεωτικές για όλους ή από τον κρατικό προϋπολογισμό ή συνδυασμός και των δύο. 
Οι παροχές (κυρίως συντάξεις) χαρακτηρίζονται από την αρχή της καθολικότητας αν και 
ορισμένες φορές αποκλείονται από αυτές ορισμένες πλέον εύπορες εισοδηματικές 
κατηγορίες του πληθυσμού. Κατά κάποιον τρόπο, ο πρώτος πυλώνας έχει 
αναδιανεμητικό χαρακτήρα και λειτουργεί σαν ένα δίχτυ ασφαλείας υπέρ κυρίως των 
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αδυνάτων, αναλαμβάνοντας την παροχή ενός ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος και 
ενός ελάχιστου ικανοποιητικού επιπέδου διαβίωσης 

Αντιθέτως με τον πρώτο πυλώνα, ο δεύτερος και ο τρίτος πυλώνας ασφάλισης δεν 
είναι ιδιαίτερα αναπτυγμένοι στην Ελλάδα σε σχέση με την εφαρμογή τους σε άλλα 
κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόσφατα όμως η Ελληνική Κυβέρνηση 
προχώρησε στη θεσμική κατοχύρωση των επαγγελματικών ταμείων, τα οποία αναμένεται 
να συμβάλουν στη διεύρυνση του  επιπέδου προστασίας του ασφαλιστικού συστήματος 
και στη βελτίωση των ασφαλιστικών παροχών, αποτελώντας ουσιαστικά το δεύτερο 
πυλώνα ασφάλισης. 
  Ο δεύτερος πυλώνας στο ελληνικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης παρουσιάζει 
ιδιαιτερότητες που δεν εντοπίζονται σε αντίστοιχη έκταση στο επίπεδο της ευρωπαϊκής 
περιφέρειας. Το κύριο χαρακτηριστικό μέχρι πρόσφατα ήταν η αδυναμία σύστασης 
επαγγελματικών ταμείων από τους κοινωνικούς εταίρους μέσω συλλογικών συμβάσεων 
εργασίας.14 Η απουσία γνήσιων επαγγελματικών ταμείων αναπληρώνεται από την ίδρυση 
καθεστώτων συμπληρωματικής ασφάλισης, που λειτουργούν με τη μορφή 
αλληλοβοηθητικών ταμείων και ταμείων προνοίας. Η οργάνωση των ταμείων αυτών στη 
χώρα μας δεν διέπεται από ένα ενιαίο θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο. Προβλέπονται 
διαφορετικές οργανωτικές και λειτουργικές ρυθμίσεις, που αναμένονται να αποτελέσουν 
αντικείμενο εκτεταμένης επεξεργασίας κατά τη διάρκεια της γενικότερης διαδικασίας 
μεταρρύθμισης του ελληνικού συστήματος κοινωνικής ασφάλισης. Ο δεύτερος πυλώνας 
έχει χαρακτήρα υποχρεωτικό (εισφορές εργοδοτών και εργαζομένων), ενώ οι παροχές 
μπορεί να έχουν χαρακτήρα είτε απόλυτα, είτε μερικώς ανταποδοτικό, βάσει ανώτατων 
και κατώτατων ορίων. Στόχος του δεύτερου πυλώνα είναι η ενίσχυση του ποσοστού 
αναπλήρωσης εισοδήματος έτσι ώστε η σύνταξη να έχει σχέση με το τι κέρδιζε ο 
ασφαλισμένος όταν εργαζόταν.15  

Ο τρίτος πυλώνας, λιγότερο αναπτυγμένος στη χώρα μας σε σχέση με άλλες 
ευρωπαϊκές χώρες, αφορά τα προγράμματα της ιδιωτικής ασφαλιστικής κάλυψης για 
τους εργαζόμενους και τα μέλη των οικογενειών τους (μέσω ομαδικών ασφαλιστικών 
συμβολαίων που συνάπτονται μεταξύ επιχειρήσεων και ιδιωτικών ασφαλιστικών 
εταιρειών), καθώς και τα προγράμματα ατομικής κάλυψης. Έχει χαρακτήρα 
ανταποδοτικό και χρηματοδοτείται με τον καφαλαιοποιητικό τρόπο, ενώ οι οικονομικοί 
του πόροι προέρχονται από τις εισφορές εργοδοτών και εργαζομένων δίχως καμία 
παρέμβαση ή χρηματοδοτική ανάμειξη του κράτους. 
 
1.8.1. Τα συστήματα της κύριας και επικουρικής υποχρεωτικής ασφάλισης  
 

Η ασφαλιστική κάλυψη των μισθωτών – εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα 
επιτυγχάνεται μέσω φορέων κύριας και επικουρικής ασφάλισης, ταμείων 
αλληλοβοήθειας για τον κίνδυνο της ασθένειας και φορέων που χορηγούν εφάπαξ 
παροχές. Το 2002 λειτουργούσαν περισσότεροι από 50 αντίστοιχοι φορείς. Οι φορείς 
αυτοί αποτελούν νομικά πρόσωπα που διοικούνται από διοικητικά συμβούλια με 
υποχρεωτική συμμετοχή εκπροσώπων των ασφαλισμένων και των συνταξιούχων. 

14 Η δυνατότητα σύστασης επαγγελματικών ταμείων κατοχυρώθηκε το 2002 με τις ρυθμίσεις του Ν. 
3029/2002, που προβλέπουν τη δημιουργία ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης που θα λειτουργούν ως 
νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου αποβλέποντας στην παροχή στους ασφαλισμένους και δικαιούχους των 
παροχών, επαγγελματικής προστασίας πέραν της παρεχόμενης από την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 
για τους ασφαλιστικούς κινδύνους και ενδεικτικά τους κινδύνους γήρατος, θανάτου, αναπηρίας, 
επαγγελματικού ατυχήματος, ασθένειας και διακοπής της εργασίας. 
15 Βουρλούμης, Π., Το ασφαλιστικό με απλά λόγια, Εκδόσεις Ποταμός, Αθήνα 2002, σελ. 49. 
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Σύμφωνα με την οργάνωση και τη διαμόρφωση του κοινωνικο-ασφαλιστικού 
συστήματος στη χώρα μας, παρατηρούμε ότι τρεις είναι οι βασικοί ασφαλιστικοί φορείς 
υποχρεωτικής ασφάλισης, οι οποίοι καλύπτουν τη μεγαλύτερη μάζα του ασφαλιστικού 
πληθυσμού. Πρόκειται για το Ι.Κ.Α., τον Ο.Γ.Α. και το Τ.Ε.Β.Ε. Ωστόσο, μεταξύ των 
ασφαλιστικών ταμείων (ακόμη και μεταξύ των συγκεκριμένων τριών ταμείων) 
παρουσιάζονται σημαντικές διαφοροποιήσεις όσον αφορά το σύνολο της περιουσίας τους 
και πως αυτή κατανέμεται κατά ασφαλισμένο (Πίνακας 2 και Πίνακας 3α και 3β). 
Εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι το έτος 1984 η περιουσία των ασφαλιστικών ταμείων 
ήταν μόλις 524 εκατομ. € που αντιστοιχούν στο 39% του ίδιου έτους ή στο 5% του 
ΑΕΠ16. Στο τέλος του 2004 η συνολική περιουσία των ταμείων ανήλθε τα 25 δις € 
περίπου (22 δις € ήταν την 31.12.2003) που αντιστοιχεί στο 97% των εσόδων του ίδιου 
έτους ή στο 15,2% του ΑΕΠ. Ένα άλλο συγκριτικό στοιχείο σε σχέση με την περιουσία 
των ταμείων είναι ότι στο σύνολό της η περιουσία το έτος 1984 αντιστοιχούσε στις 
δαπάνες πέντε (5) μηνών του ίδιου έτους, ενώ το 2004 αντιστοιχούσε σε δαπάνες 12,3 
μηνών.17 
 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2:  Τα (10) Ταμεία με τη μεγαλύτερη περιουσία 

ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ (σε ευρώ) 
ΙΚΑ 3.994.721.000 
ΟΓΑ 1.992.284.000 

ΤΣΜΕΔΕ 1.969.647.000 
ΤΕΑΔΥ 1.188.083.000 
ΤΣΑΥ 890.165.000 

ΤΕΑΥΕΚ 651.340.000 
ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ 621.727.000 

Τ.Α.Π.ΟΤΕ 580.477.000 
ΤΥΔΚΥ 517.776.000 

ΤΕΑΑΠΑΕ 513.889.000 
Πηγή:Εισηγητική Έκθεση  Κοινωνικού Προϋπολογισμού 2004, Εφημερίδα " Η 
ΧΩΡΑ" (Κοινωνία - Τετάρτη 26 Ιανουαρίου 2005) 

 
 
 
 
 
 

16 Υποφέρουν τα Ταμεία: ένα εκατομμύριο νέοι συνταξιούχοι την τελευταία εικοσαετία, Εφημερίδα «Η 
Χώρα (Κοινωνία)», Αθήνα 26.01.2005 
17 Για πολλές δεκαετίες και μέχρι τα μέσα του 1980 τα ασφαλιστικά ταμεία δε δημιούργησαν περιουσία 
γιατί τα αποθεματικά τους και τα χρηματικά διαθέσιμα κατασπαταλήθηκαν σε αλλότριους από τους 
ενδεδειγμένους σκοπούς (όχι άσκηση κοινωνικής πολιτικής – προστασίας, αλλά κυβερνητικής – 
οικονομικής πολιτικής μέσω των αποθεματικών των ταμείων). Την περίοδο δηλαδή που το σύστημα δεν 
είχε ωριμάσει η σχέση ασφαλισμένων συνταξιούχων ήταν ευνοϊκή και τα πλεονάσματα για τα ταμεία 
μεγάλα. Όμως, δεν  κατέστη δυνατόν τα ταμεία να δημιουργήσουν περιουσία, αφού τα αποθεματικά τους 
ήταν δεσμευμένα άτοκα ή με πολύ χαμηλά ή με ακόμη και μηδενικά επιτόκια στην Κεντρική Τράπεζα της 
Ελλάδος . Αντιθέτως, με τη σημαντική αύξηση των επιτοκίων καταθέσεων, κυρίως από το 1985 και ύστερα 
και παράλληλα με μια αρκετά ορθολογικότερη διαχείριση και αποδοτική αξιοποίηση της περιουσίας τη 
συγκεκριμένη περίοδο, με όλα τα προβλήματα του χρηματιστηρίου, τα ταμεία τελικώς απέκτησαν μια 
υπολογίσιμη περιουσία. Ωστόσο και τούτη η περιουσία (όπως αποτυπώνεται και στους πίνακες 4, 5α και 
5β) στα μεγάλα ταμεία Ι.Κ.Α., Τ.Ε.Β.Ε., Ο.Γ.Α. κλπ. είναι πολύ μικρή σε σχέση με το συνολικό αριθμό των 
ασφαλισμένων και των συνταξιούχων τους και επομένως σε σχέση με τις συνολικές υποχρεώσεις τους. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3α:  Τα (10) Ταμεία με τη μικρότερη περιουσία ανά ασφαλισμένο 
 

ΦΟΡΕΑΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ (σε €) 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΑΝΑ 

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ (σε €) 
ΤΕΒΕ 157.991.265 271 
Τ.Ε.Α.Προσ.Εταιρειών    
Πετρελαιοειδών 1.613.000 458 
Ταμείο Εμπόρων 77.644.436 518 
Ταμ.Προσ.Δημοσ.Υπλλήλων 213.060.555 646 
ΤΣΑ 58.966.614 797 
ΤΕΑΠ Αερ.Επιχ.* 14.101.000 1.128 
Τ.ΣΠ - ΗΣΑΠ 2.492.684 1.870 
ΙΚΑ 3.994.721.000 2.083 
Τ.Ε.Α. Ηλεκτροτεχνιτών 45.946.389 2.117 
Επικ.Ταμ.Υπαλ.Αστυν.Πόλεων 34.503.000 2.347 
* Το ΤΕΑΠ Αερ.Επιχ. έχει ήδη συγχωνευθεί στο ΕΤΕΑΜ 

Πηγή: Εισηγητική Έκθεση Κοινωνικού Προϋπολογισμού 2004, Εφημερίδα " Η ΧΩΡΑ" (Κοινωνία - Τετάρτη 26 
Ιανουαρίου 2005) 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3β:  Τα (10) Ταμεία με τη μεγαλύτερη περιουσία ανά ασφαλισμένο 
ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ (σε €) 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΑΝΑ 

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ (σε €) 
ΤΑΠ -ΕΤΒΑ 157.991.265 271 
Τ.Α.Π. Η ΕΘΝΙΚΗ    
ΤΣΕΥΠ - Α 1.613.000 458 
Ταμ.Αυτ.Υπ.Τράπ.Ελλάδος 77.644.436 518 
ΤΑΙΣΥΤ 213.060.555 646 
Τ.Ε.Α. Βενζινοπολών 58.966.614 797 
ΤΑΠ.ΙΟΝ. - ΛΑΪΚΗΣ* 14.101.000 1.128 
ΤΣΠ.ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2.492.684 1.870 
Μετοχικό Ταμείο Υπαλλήλων 
Τραπέζης Ελλάδος 

3.994.721.000 2.083 

Ταμείο Πρ.Δικηγ.Επιμελητών 45.946.389 2.117 
Επικ.Ταμ.Υπαλ.Αστυν.Πόλεων 34.503.000 2.347 
* Το Τ.Α.Π.ΙΟΝ. - ΛΑΪΚΗΣ έχει ήδη συγχωνευθεί στο ΙΚΑ - ΕΤΕΑΜ 

Πηγή: Εισηγητική Έκθεση Κοινωνικού Προϋπολογισμού 2004, Εφημερίδα " Η ΧΩΡΑ" (Κοινωνία - Τετάρτη 26 
Ιανουαρίου 2005) 

 
Είναι ουσιαστικά τεκμηριωμένο ότι η πρώτη απόπειρα οργάνωσης και θεμελίωσης 

ενός κοινωνικο-ασφαλιστικού συστήματος στην πατρίδα μας επιχειρήθηκε το 1929 και 
ολοκληρώθηκε το 1932 με την ψήφιση του νόμου «Περί Κοινωνικής ασφάλισης» (Ν 
5733/32). Αργότερα το 1934 ιδρύθηκε το Ι.Κ.Α. (6298/34), το οποίο ξεκίνησε επίσημα τη 
λειτουργία του το 1937.  

Σκοπός του εν λόγω ασφαλιστικού φορέα υπήρξε η υποχρεωτική και καθολική 
ασφάλιση προσώπων, τα οποία, εντός των ορίων της χώρας, παρέχουν κατά κύριο 
επάγγελμα και έναντι αμοιβής εξαρτημένη εργασία, καθώς και των προς αυτά 
εξομοιωμένων.18 Το Ι.Κ.Α. παρέχει πλήρη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή 
περίθαλψη, παροχές ασθένειας και μητρότητας σε χρήμα και συντάξεις (κύριες και 
επικουρικές) γήρατος, ασθενείας και θανάτου. Στο Ι.Κ.Α. είναι ασφαλισμένοι άμεσα όλοι 

18 Σολωμός, Γ., Η Κοινωνική Ασφάλιση σε μετάβαση (Απολογιστικά δεδομένα της πενταετίας 1994-1998), 
Εκδόσεις Λιβάνη, Α., Αθήνα 1999, σελ.26-27. 
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οι μισθωτοί και έμμεσα τα μέλη των οικογενειών τους. Από το 1993 και μετά οι δημόσιοι 
υπάλληλοι έχουν οικονομική επιβάρυνση για τη συνταξιοδότησή τους, ενώ μέχρι τότε το 
κόστος αυτό ανήκε εξολοκλήρου στο Κράτος. Τα ειδικά ταμεία κύριας ασφάλισης 
καλύπτουν συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζομένων που δεν υπάγονται στην ασφάλιση 
του ΙΚΑ. Βασική προϋπόθεση υπαγωγής στην ασφάλιση των ταμείων αυτών είναι η 
παροχή έμμεσης εξαρτημένης εργασίας ή η άσκηση συγκεκριμένης επαγγελματικής 
ειδικότητας. Η επικουρική κάλυψη των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα εξασφαλίζεται 
από ένα πλήθος φορέων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, που χορηγούν πρόσθετες 
συνταξιοδοτικές παροχές με τη μορφή μηνιαίας σύνταξης ή εφάπαξ βοηθήματος. Ο 
γενικός φορέας επικουρικής συνταξιοδοτικής κάλυψης των μισθωτών είναι το ΙΚΑ και 
συγκεκριμένα ο κλάδος του με την ονομασία «Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – 
Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ – ΤΕΑΜ)». Το ΙΚΑ-ΤΕΑΜ ιδρύθηκε 
το 1979 και εντάχθηκε στο ΙΚΑ το 1983. 

Το Τ.Ε.Β.Ε. καλύπτει περίπου το 13% του ασφαλιστικού πληθυσμού. Σε αυτό το 
Ταμείο είναι ασφαλισμένοι οι βιοτέχνες και οι επαγγελματίες διαφόρων κατηγοριών 
ελεύθερων αυτοαπασχολούμενων επαγγελμάτων.19 Σύμφωνα με το νόμο 1027/80 στο 
Τ.Ε.Β.Ε. ασφαλίζονται όλοι οι επαγγελματίες και βιοτέχνες οι οποίοι έχουν συμπληρώσει 
το 18ο έτος της ηλικίας τους και διαθέτουν επαγγελματική ή βιοτεχνική στέγη. Ωστόσο, η 
νομοθεσία δεν προσδιορίζει με σαφήνεια και ακρίβεια τις έννοιες «βιοτέχνης» και 
«επαγγελματίας» με αποτέλεσμα να επικρατεί σύγχυση και ασάφεια, αφού δεν 
προσδιορίζεται επακριβώς ποιοι ασφαλισμένοι ανήκουν στις ανωτέρω κατηγορίες για να 
δικαιούνται παροχή ασφαλιστικής κάλυψης από το Τ.Ε.Β.Ε. 

Η ασφαλιστική προστασία των αγροτών αποτελεί έναν από τους κύριους άξονες 
του ελληνικού συστήματος κοινωνικής ασφάλισης λόγω της ιδιαίτερης ανάπτυξης του 
πρωτογενούς τομέα στη χώρα μας και της αυξημένης συμβολής των αγροτών στην 
οικονομία της Ελλάδας. Οι αγρότες καλύπτονται από έναν αυτοτελή ασφαλιστικό φορέα, 
τον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ),20 που λειτουργεί με τη μορφή νομικού 
προσώπου δημοσίου δικαίου. Ο ΟΓΑ ιδρύθηκε το 1961 με το Ν. 4169/61, επιδιώκοντας 
την κάλυψη συγκεκριμένων ασφαλιστικών κινδύνων για τα άτομα που απασχολούνται 
προσωπικά και κατά κύριο επάγγελμα με την αγροτική οικονομία. Ο Οργανισμός 
καλύπτει επίσης ειδικές κατηγορίες αγροτών καθώς και πρόσωπα που εξομοιώνονται με 
αγρότες ως προς την ασφαλιστική τους προστασία. Ο Ο.Γ.Α. χορηγεί στους 
ασφαλισμένους του μια μικρή σύνταξη (για τους συνταξιούχους), καθώς και 
ιατροφαρμακευτική και υγειονομική περίθαλψη. Εκτός αυτών, ο Ο.Γ.Α. παρέχει 
αποζημίωση στους αγρότες ασφαλισμένους του σε περιπτώσεις καταστροφής της 
γεωργικής τους παραγωγής από δυσμενείς καιρικές συνθήκες (πάγο, χιόνι, πλημμύρες 
κ.ά.) 21.  

Για την προστασία από τον κίνδυνο της ανεργίας ιδρύθηκε το 1954 ο Οργανισμός 
Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ).22 Ο Ο.Α.Ε.Δ. συμπεριλαμβάνεται 
στους ειδικούς φορείς ασφάλισης μισθωτών με χαρακτηριστικές προϋποθέσεις 
υπαγωγής. Οι προϋποθέσεις αυτές είναι οι εξής: α) Η παροχή έμμισθης εξαρτημένης 

19 Κρεμαλής, Κ., Δίκαιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 1985, σελ.121-
123. 
20 Σταθόπουλος, Π., Κοινωνική Πρόνοια, μια γενική θεώρηση, Εκδόσεις Έλλην, Αθήνα 1999, σελ. 191-194. 
21 Υπολογίζεται ότι κάθε χρόνο καταστρέφεται περίπου το 7-8% της αγροτικής παραγωγής από τις 
δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Η σχετική αποζημίωση καταβάλλεται ύστερα από πραγματογνωμοσύνη και 
αναφέρεται μόνο στο μέρος του εισοδήματος που χάθηκε από την κατεστραμμένη παραγωγή του 
συγκεκριμένου έτους. 
22 Κρεμαλής, Κ., Δίκαιο Κοινωνικών..., ό.π., σελ.109-111 και Σταθόπουλος, Π., Κοινωνική Πρόνοια..., ο.π., 
σελ. 192-193. 
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εργασίας ως κύριο επάγγελμα, β) Η υπαγωγή σε κλάδο ασφάλισης ασθένειας του Ι.Κ.Α. 
ή άλλου οργανισμού κοινωνικής ασφάλισης και γ) Η απασχόληση σε περιοχές που 
επεκτάθηκε η ασφάλιση ανεργίας. Ο Ο.Α.Ε.Δ. λειτουργεί ως ν.π.δ.δ. υπό την εποπτεία 
του Υπουργείου Εργασίας και χρηματοδοτείται άμεσα από τον Κρατικό Προϋπολογισμό 
και έμμεσα από τις εισφορές εργοδοτών και εργαζομένων, οι οποίες αρχικά 
καταβάλλονται στο Ι.Κ.Α. και εν συνεχεία διαμέσου αυτού στον Ο.Α.Ε.Δ. Εκτός από την 
ασφαλιστική κάλυψη για την ανεργία, ο Ο.Α.Ε.Δ. χορηγεί στους δικαιούχους 
οικογενειακά επιδόματα, με την προϋπόθεση να είναι άνεργοι χωρίς δική τους 
υπαιτιότητα, δηλαδή να επιθυμούν να εργαστούν αλλά να μη βρίσκουν εργασία ή να 
αδυνατούν ν’ απασχοληθούν σε θέση αντίστοιχη με τα προσόντα τους. Επίσης έχει 
διευρύνει ιδιαίτερα τις δραστηριότητές του και συμβάλλει αποφασιστικά στην 
επαγγελματική κατάρτιση και επιμόρφωση του εργατικού δυναμικού της χώρας. Εξάλλου 
εκπονεί και οργανώνει προγράμματα που αποσκοπούν στον επαγγελματικό 
προσανατολισμό, στην παροχή κοινωνικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών από 
διαφόρους ειδικούς και επιστήμονες, προκειμένου να αντιμετωπισθεί προληπτικά ο 
κίνδυνος της ανεργίας. 

Οι ασφαλιστικοί οργανισμοί παρέχουν τις υπηρεσίες κοινωνικής ασφάλισης, 
επιτελούν έργο κοινωνικού χαρακτήρα στηριζόμενοι στην αλληλεγγύη των γενεών και 
στερούνται οποιουδήποτε κερδοσκοπικού σκοπού. Κύρια γνωρίσματα του εθνικού 
συστήματος κύριας και επικουρικής συνταξιοδότησης είναι ο δημόσιος, καθολικός, 
υποχρεωτικός και αναδιανεμητικός του χαρακτήρας ενώ το οικονομικό σύστημα 
λειτουργίας του είναι το διανεμητικό.  

Στην Ελλάδα η κύρια ασφάλιση παρέχεται από τους φορείς κύριας ασφάλισης οι 
οποίοι είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα οποία διέπονται από το δημόσιο 
δίκαιο, ασκούν εντός του κύκλου της δραστηριότητάς τους δημόσια εξουσία  και σκοπός 
τους είναι η κάλυψη των εργαζομένων για τους ασφαλιστικούς κινδύνους του γήρατος, 
της αναπηρίας, του θανάτου, ασθένειας και μητρότητας, του εργατικού ατυχήματος, της 
επαγγελματικής ασθένειας κ.ά. 

Η επικουρική κάλυψη των εργαζομένων παρέχεται από πλήθος φορέων 
επικουρικής ασφάλισης, οι οποίοι είναι κατά κανόνα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου 
(ν.π.δ.δ.), και σε ένα πολύ μικρό αριθμό, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (ν.π.ι.δ.), 
αλληλοβοηθητικά σωματεία, τα οποία αποτελούν ιδιωτικούς ασφαλιστικούς οργανισμούς 
επικουρικής ασφάλισης ιδρυόμενους από τα επαγγελματικά σωματεία εργαζομένων.  Το 
είδος προστασίας που προσφέρουν οι φορείς επικουρικής ασφάλισης είναι, κατά βάση, η 
παροχή σύνταξης στις περιπτώσεις γήρατος, αναπηρίας και θανάτου.  

Η υπαγωγή των εργαζομένων στους ασφαλιστικούς οργανισμούς κύριας και 
επικουρικής ασφάλισης είναι υποχρεωτική. Οι ασφαλιστικοί φορείς κύριας και 
επικουρικής ασφάλισης χορηγούν στους ασφαλισμένους και τους δικαιούχους παροχές  
σε είδος ή σε χρήμα  που  καταβάλλονται περιοδικά (μηνιαία) ή εφάπαξ.  

Ο σχεδιασμός των δημόσιων πολιτικών ασφάλισης γίνεται από την κεντρική 
διοίκηση και συγκεκριμένα από το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής 
Προστασίας, το οποίο συντονίζει και εποπτεύει κατά κύριο λόγο το σύστημα κοινωνικής 
ασφάλισης.  

Τόσο οι φορείς της κύριας όσο και εκείνοι της επικουρικής ασφάλισης διοικούνται 
από συλλογικό όργανο, που είναι το Διοικητικό Συμβούλιο, στο οποίο συμμετέχουν 
εκπρόσωποι των ασφαλισμένων και των συνταξιούχων, εκπρόσωποι των εργοδοτών, 
εκπρόσωποι του Κράτους (ειδικός επιστήμονας στα ασφαλιστικά), εκπρόσωπος των 
εργαζομένων του φορέα (αιρετός) και ο Κυβερνητικός Επίτροπος. Ο τρόπος διοίκησης 
του κάθε φορέα προβλέπεται από γενικές αλλά και  επιμέρους διατάξεις των  
Καταστατικών τους. Οι φορείς διαθέτουν λογιστική και οικονομική αυτοτέλεια.  
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Οι φορείς κύριας ασφάλισης χρηματοδοτούνται από εισφορές εργαζομένων, 
εισφορές εργοδοτών, τακτική συμμετοχή του κρατικού προϋπολογισμού, έκτακτη 
κρατική επιχορήγηση και πόρους από την αξιοποίηση της κινητής και ακίνητης 
περιουσίας των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης, ενώ οι φορείς επικουρικής 
ασφάλισης χρηματοδοτούνται από εισφορές εργαζομένων και εργοδοτών και πόρους από 
την αξιοποίηση της κινητής και ακίνητης περιουσίας των οργανισμών αυτών. Το 
σύστημα κύριας και επικουρικής ασφάλισης λειτουργεί με βάση το διανεμητικό σύστημα 
(pay-as-you-go).  

 
1.8.2. Τα συστήματα συμπληρωματικής ασφάλισης και των επικουρικών ταμείων 
 

Στην Ελλάδα εισάγεται, για πρώτη φορά, ο θεσμός της επαγγελματικής ασφάλισης 
με το Ν.3029/2002, σύμφωνα με τις διατάξεις του οποίου παρέχεται η δυνατότητα 
ίδρυσης ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης ως νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τα οποία τελούν υπό την εποπτεία του Υπουργείου 
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και τον έλεγχο της Εθνικής Αναλογιστικής 
Αρχής.   

Το όλο θεσμικό πλαίσιο διαπνέεται και διέπεται από τις ρυθμίσεις της οδηγίας 
2003/41/ΕΚ για τις δραστηριότητες και την εποπτεία των ιδρυμάτων επαγγελματικών 
συνταξιοδοτικών παροχών.  

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

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

Κάθε εργαζόμενος στην επιχείρηση ή τον κλάδο ή τους κλάδους  που λειτουργεί 
ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης έχει δικαίωμα να ασφαλίζεται σε  ταμείο που 
λειτουργεί στον επαγγελματικό του χώρο, χωρίς να απαιτείται η συμμετοχή του σε 
συνδικαλιστική οργάνωση. Κάθε αυτοτελώς απασχολούμενος, κάθε ελεύθερος 
επαγγελματίας και κάθε αγρότης έχει δικαίωμα να ασφαλίζεται σε ταμείο 
επαγγελματικής ασφάλισης που λειτουργεί στον επαγγελματικό του χώρο χωρίς να 
απαιτείται η συμμετοχή του σε επαγγελματική οργάνωση. Τα καταστατικά των ταμείων 
επαγγελματικής ασφάλισης δεν επιτρέπεται να αποκλείουν την ασφάλιση των προσώπων 
που έχουν δικαίωμα να υπαχθούν σε αυτά ή να θέτουν προϋποθέσεις που εισάγουν 
διακρίσεις μεταξύ των προσώπων που έχουν δικαίωμα υπαγωγής. Ο ασφαλισμένος έχει 
δικαίωμα να επιλέξει σε ποια ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης θα υπαχθεί στην 
περίπτωση που έχει δικαίωμα υπαγωγής σε περισσότερα ταμεία. 

Τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης που χρηματοδοτούνται και από εργοδότες 
διοικούνται από Διοικητικό Συμβούλιο, στο οποίο μετέχουν οι ασφαλισμένοι – 
συνταξιούχοι και οι εργοδότες, όπως ειδικότερα  το καταστατικό ορίζει. Τα υπόλοιπα 
ταμεία διοικούνται όπως το καταστατικό ορίζει.  
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Οι πόροι των  ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης είναι οι τακτικές και έκτακτες 
εισφορές των ασφαλισμένων, οι τακτικές και έκτακτες εισφορές των εργοδοτών, οι 
πρόσοδοι περιουσίας, η  απόδοση των κεφαλαίων και αποθεματικών και κάθε άλλο 
έσοδο (π.χ. δωρεές, κληροδοτήματα).  

Τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης που χορηγούν συνταξιοδοτικές παροχές 
λειτουργούν με βάση το κεφαλαιοποιητικό σύστημα.  
 
 
1.9 Ανακεφαλαίωση 
 
 Η οργάνωση της κοινωνικής ασφάλισης στη χώρα μας πέρασε από πολλά στάδια 
και διακυμάνσεις μέχρι να πάρει μια συγκεκριμένη μορφή. Ωστόσο, ακόμη και σήμερα 
το ελληνικό ασφαλιστικό σύστημα συνεχίζει να παρουσιάζει μια ποικιλομορφία όσον 
αφορά την κάλυψη του ασφαλιστικού πληθυσμού.  
 Η διάρθρωση των φορέων κοινωνικής ασφάλισης χαρακτηρίζεται από συνεχείς 
και αξιοσημείωτες αλλαγές και τροποποιήσεις μέσα από τη σύσταση, συγχώνευση, και 
κατάργηση ασφαλιστικών ταμείων. Οι συγκεκριμένοι φορείς διακρίνονται βάσει των 
ασφαλιστικών κινδύνων που καλύπτουν (φορείς κύριας ασφάλισης, επικουρικής, 
ασθένειας, πρόνοιας και αλληλοβοήθειας) καθώς και βάσει ορισμένων κριτηρίων, όπως ο 
βαθμός εξάρτησής τους από την κρατική εξουσία, ο βαθμός περιοδικότητας των 
ασφαλιστικών παροχών και ο αυτοδύναμος ή παρεπόμενος χαρακτήρας προστασίας τους. 

 Παρόλα αυτά, η ασφαλιστική κάλυψη του πληθυσμού από τα ασφαλιστικά ταμεία 
φαίνεται πως δεν είναι, ούτε ισόποση, ούτε ισόνομη. Το ελληνικό σύστημα διαρθρώνεται 
σε τρία επίπεδα (τρεις πυλώνες): Το  πρώτο επίπεδο (πρώτος πυλώνας) περιλαμβάνει το 
σύστημα κύριας και επικουρικής υποχρεωτικής ασφάλισης, το δεύτερο τα επαγγελματικά 
– συμπληρωματικά  συστήματα,  ενώ το τρίτο, τα προγράμματα ιδιωτικής ασφαλιστικής 
κάλυψης. Ο βασικός ασφαλιστικός φορέας στη χώρα μας είναι το Ι.Κ.Α., ενώ κατά 
κάποιο τρόπο οι υπόλοιποι ασφαλιστικοί φορείς και κυρίως ο Ο.Γ.Α, και το Τ.Ε.Β.Ε. 
έρχονται να συμπληρώσουν τον συγκεκριμένο φορέα. 
 Θα πρέπει να παρατηρήσουμε πως οι διαρκείς αυτές  μεταβολές στην οργάνωση 
του ασφαλιστικού μας συστήματος είναι τις περισσότερες φορές καλοπροαίρετες και 
επιχειρούνται με σκοπό τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, το σεβασμό στις 
αρχές της ισότητας και της καθολικότητας, προκειμένου να τεθούν οι βάσεις για των 
εκσυγχρονισμό του θεσμού και τη μελλοντική βιωσιμότητά του. 
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ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ: ΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ, Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΟΙ 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ 
ΤΟΠΙΟΥ 

 
 

2.1 Εισαγωγή 
 

Βασική εκτίμηση των δημογράφων είναι ότι το κατώτατο όριο που απαιτείται για 
την ανανέωση του πληθυσμού είναι τα 2,1 παιδιά ανά γυναίκα σε παραγωγική ηλικία. Οι 
χώρες του δυτικού κόσμου κινούνται κάτω από το όριο αυτό, ήδη από τη δεκαετία του 
1960. Η Ελλάδα δεν ακολούθησε ανάλογη πτωτική πορεία με τα υπόλοιπα 
δυτικοευρωπαϊκά κράτη την ίδια περίοδο. Ωστόσο, αργότερα, ύστερα από την πάροδο 
δύο περίπου δεκαετιών (1980), έπεσε κάτω από το συγκεκριμένο όριο, αλλά με τόσο 
γρήγορο ρυθμό που σήμερα τείνει να προπορεύεται συγκριτικά με τις υπόλοιπες χώρες, 
εφόσον βρίσκεται διεθνώς στην τρίτη θέση της υπογεννητικότητας. 

Το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας αποτελεί μείζον κοινωνικό ζήτημα με 
σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις στην απασχόληση, την κοινωνική ασφάλιση και τα 
φορολογικά έσοδα του κράτους. 

Στη δεκαετία του ’70 η Ελλάδα είχε έναν από τους υψηλότερους δείκτες 
γεννήσεων στην Ευρώπη. Σήμερα. τρεις περίπου δεκαετίες μετά, η Ελλάδα κατατάσσεται 
μεταξύ των τριών τελευταίων ευρωπαϊκών χωρών σε ότι αφορά τα επίπεδα 
γεννητικότητας, αντιμετωπίζοντας οξύ δημογραφικό πρόβλημα. Ο πληθυσμός της χώρας 
ολοένα γερνά. Οι ηλικιωμένοι αντιπροσωπεύουν πλέον όλο και μεγαλύτερο ποσοστό επί 
του συνολικού πληθυσμού. Από το 1999 και μετά οι θάνατοι στη χώρα ξεπερνούν τις 
γεννήσεις. 

Η πληθυσμιακή αύξηση που εμφανίζει η χώρα τα τελευταία χρόνια οφείλεται κατά 
βάσει στους οικονομικούς μετανάστες. Μάλιστα σημαντικό ποσοστό των γεννήσεων 
στην χώρα προέρχεται από αλλοδαπές μητέρες, ενώ η συντριπτική πλειοψηφία των 
θανάτων προέρχεται από Έλληνες πολίτες. Η Ελλάδα ήδη καλείται να αντιμετωπίσει το 
φαινόμενο της αντίστροφης πυραμίδας, δηλαδή θα υπάρχουν λίγοι νέοι και πολλοί 
ηλικιωμένοι στη χώρα. Η δημογραφική γήρανση θα έχει ολέθριες οικονομικές επιπτώσεις 
στη παραγωγή της χώρας. Η γήρανση του πληθυσμού και ο περιορισμός της αναλογίας 
των παραγωγικών ηλικιών θα συρρικνώσει το εργατικό δυναμικό της χώρας. 

Η παραγωγή θα εξαρτάται όλο και περισσότερο από τους οικονομικούς 
μετανάστες. Η αύξηση της αναλογίας συνταξιούχων προς εργαζόμενους αποτελεί 
σοβαρό κίνδυνο για το συνταξιοδοτικό σύστημα της χώρας, το οποίο απειλείται με 
οικονομική κατάρρευση. Η μείωση των εργαζομένων θα μειώσει τα φορολογικά έσοδα 
του κράτους, ενώ η αύξηση των συνταξιούχων θα αυξήσει τις μεταβιβαστικές πληρωμές 
του κράτους. Η επιβάρυνση των δημοσιοοικονομικών μεγεθών είναι αναπόφευκτη. Στις 
οικονομικές επιπτώσεις της υπογεννητικότητας, πρέπει να προστεθούν οι επιπτώσεις 
από τη περιφερειακή αποδυνάμωση της ελληνικής επαρχίας, όπου η γήρανση του 
πληθυσμού εξελίσσεται με ταχύτερο ρυθμό εξαιτίας του φαινόμενου της εσωτερικής 
μετανάστευσης. 
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2.2. Γενικές διαπιστώσεις 
 

Το κύριο χαρακτηριστικό των σημερινών προοδευτικών κοινωνιών, που συνιστά 
παράλληλα και βασικό γνώρισμα των σύγχρονων δημογραφικών εξελίξεων είναι η 
γήρανση του πληθυσμού. Η δημογραφική γήρανση του πληθυσμού, που συνιστά το 
λεγόμενο δημογραφικό πρόβλημα της σύγχρονης κυρίως εποχής, είναι ένα θέμα που 
απασχολεί ιδιαίτερα τις σύγχρονες ανεπτυγμένες κοινωνίες σε εθνικό και υπερεθνικό 
επίπεδο ιδιαίτερα σε συνάρτηση µε την αναδιάρθρωση των συστηµάτων κοινωνικής 
ασφάλισης και προστασίας.  

Το μέγεθος της κλιμάκωσης της γήρανσης του πληθυσμού αντανακλάται στην 
άνοδο του δείκτη εξάρτησης ηλικιωμένων, δηλαδή το λόγο του πληθυσμού ηλικίας 65 
ετών και άνω προς τον πληθυσμό ηλικίας 15 – 64 ετών. Όσον αφορά τη ζώνη του ευρώ η 
Στατιστική Υπηρεσία της ΕΕ (Eurostat) προβλέπει ότι ο συγκεκριμένος λόγος θα αυξηθεί 
από 25% περίπου που ήταν το 2000 σε σχεδόν 36% το 2025 και άνω του 50% το 2050. 

Τα παραπάνω επισημαίνονται σε μελέτη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, 
στην οποία αναλύεται το δημογραφικό πρόβλημα της Ευρώπης, αλλά και η σχέση του με 
το ασφαλιστικό σύστημα και τις επιπτώσεις στα δημόσια οικονομικά της ΕΕ. Κατά την 
Ε.Κ.Τ. η δημογραφική μεταβολή θα ασκήσει πιέσεις στα δημόσια οικονομικά, 
προκαλώντας αύξηση των δαπανών που σχετίζονται με τη γήρανση του πληθυσμού. Οι 
σημαντικότερες επιδράσεις αναμένεται ότι θα ασκηθούν στα δημόσια συστήματα 
συντάξεων και στις δαπάνες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και μακροχρόνιας 
φροντίδας. Τα δημόσια συστήματα συντάξεων στην Ευρώπη είναι κατά κύριο λόγο 
συστήματα διανεμητικού τύπου, στο πλαίσιο των οποίων οι τρέχουσες δαπάνες 
χρηματοδοτούνται από τις τρέχουσες εισφορές. Ο αυξανόμενος αριθμός των 
συνταξιούχων θα δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στα συστήματα αυτά.  

Επιπλέον, φαίνεται ότι θα αυξηθούν οι δαπάνες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, 
καθώς η ζήτηση για υπηρεσίες υγείας τείνει να αυξάνεται παράλληλα με την αύξηση του 
αριθμού των ηλικιωμένων. Το πρόβλημα της χρηματοδότησης της μακροχρόνιας 
φροντίδας για τους ασθενείς και τους ηλικιωμένους προσελκύει όλο και περισσότερη 
προσοχή, καθώς τα μεταβαλλόμενα πρότυπα εργασίας και ζωής έχουν περιορίσει τη 
σημασία της ενδοοικονομικής φροντίδας. Αντίθετα, οι πιθανές αντισταθμιστικές 
επιδράσεις που θα μπορούσε να προκαλέσει η μείωση των δαπανών για την παιδεία και 
για οικογενειακές επιχορηγήσεις, λόγω της μείωσης του δείκτη γεννητικότητας, θα είναι 
μάλλον περιορισμένης έκτασης.23  

Ομοίως, αν και η καθαρή μετανάστευση προς τη ζώνη του ευρώ τείνει να 
επιβραδύνει κάπως τη διαδικασία της γήρανσης, δεδομένης της χαμηλής μέσης ηλικίας 
των μεταναστών, για να υπάρξει σημαντική επίδραση στην οικονομία απαιτούνται πολύ 
υψηλότερες εισροές μεταναστών από αυτές που παρατηρούνται επί του παρόντος, καθώς 
και διαρκής απορρόφηση των μεταναστών που βρίσκονται σε ηλικία εργασίας από την 
αγορά εργασίας.24 

Η εποχή µας χαρακτηρίζεται από μια τάση αύξησης του ποσοστού των 
ηλικιωμένων ατόμων στις δυτικές κοινωνίες, η οποία έχει τις ρίζες της, κυρίως, στην 
μετάβαση στην φάση της γήρανσης της μεταπολεμικής γενιάς (baby boom), που 
προέκυψε από την αλματώδη αύξηση του αριθμού των γεννήσεων αμέσως μετά τον Β’ 
Παγκόσμιο Πόλεμο. Οφείλεται, επίσης, και στην αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης 
στις χώρες της ∆ύσης, σε συνδυασμό µε την σημαντική μείωση των ποσοστών 
γονιμότητας στις ίδιες χώρες.  

23 Άρθρο στην Εφημερίδα «Η Ναυτεμπορική», Αθήνα 18 Μαρτίου 2005. 
24 http://www.disabled.gr 
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Με δεδομένες, λοιπόν, τις μεταβολές στους δείκτες αυτούς, αλλά και την 
προοπτική εξέλιξής τους στο μέλλον, παρατηρείται μια τάση γήρανσης του συνολικού 
πληθυσμού και, ως εκ τούτου, μια τάση μείωσης του πληθυσμού εργάσιμης ηλικίας, που 
αποτελεί τον κύριο όγκο του εργατικού δυναμικού στις περισσότερες χώρες του δυτικού 
κόσμου. Οι τάσεις αυτές αναμένεται ότι θα συνεχιστούν και στα επόμενα χρόνια, γεγονός 
που θα οδηγήσει τις περισσότερες ανεπτυγμένες χώρες στην ανάγκη να αντιμετωπίσουν 
το φαινόμενο της δημογραφικής γήρανσης αποτελεσματικά σε σχέση, κυρίως, µε τις 
επιπτώσεις του στην αγορά εργασίας και στην οικονομία τους γενικότερα.  

Η διεύρυνση της Ευρώπης σε 25 χώρες αύξησε τον πληθυσμό της από 380 
εκατομμύρια στα 455 – πολύ πάνω από τις ΗΠΑ που έχουν 295 εκατομ. Ωστόσο, 
υπολογίζεται ότι μέχρι το 2050  οι Αμερικανοί θα έχουν καλύψει τη διαφορά, φτάνοντας 
τα 420 εκατομ. ενώ οι  Ευρωπαίοι  τα 430 εκατομ. Η Ευρώπη γερνάει πολύ γρηγορότερα 
από τον νέο κόσμο. Η γήρανση θα επηρεάσει την οικονομία λόγω της μείωσης των 
εργατικών χεριών. Στην Ιταλία για παράδειγμα το εργατικό δυναμικό θα συρρικνωθεί 
κατά 20% μεταξύ 2005 και 2035 και κατά 15% επιπλέον μέχρι το 2050. Αν δεν υπάρξουν 
μεγάλες αλλαγές στους δείκτες απασχόλησης και στην παραγωγικότητα, η μείωση του 
εργατικού δυναμικού θα πλήξει καίρια την οικονομική ανάπτυξη 25.  

Στην Ευρώπη ο δείκτης γονιμότητας είναι κάτω από το όριο του δείκτη 
αναπλήρωσης (2,1) από το 1970 στη Δυτική Ευρώπη και από το 1980 στην Ανατολική 
και οι ελπίδες για ανάκαμψη είναι ελάχιστες. Από την άλλη πλευρά το προσδόκιμο ζωής 
αναμένεται να αυξηθεί στη διάρκεια των επόμενων 50 ετών κατά 4.2 χρόνια για τις 
γυναίκες και 5 χρόνια για τους άνδρες. Ως αποτέλεσμα αυτής της εξέλιξης – όπως 
χαρακτηριστικά επισημαίνεται από τον Robert Holzmann της World Bank – για την 
Ευρώπη των 15 η πρόβλεψη είναι ότι οι  ηλικιωμένοι θα αυξηθούν από 27,7% το 2000 
στο 53,4% του πληθυσμού το 2050 και αυτό με βάση αισιόδοξες προοπτικές για τον 
δείκτη γονιμότητας (να αυξηθεί στο 1.8 στις περισσότερες χώρες) και απαισιόδοξες για 
το προσδόκιμο ζωής (να αυξηθεί λιγότερο από όσο στο παρελθόν).26  

Ο κ. Holzmann ισχυρίζεται  ότι η μέση δαπάνη προβλέπεται να αυξηθεί από το 
10,4% του ΑΕΠ το 2000 στο 13,6% γύρω στο 2040, με αναμενόμενη πτώση από το 5,5% 
στο 4,4% για τη Βρετανία, αλλά διπλασιασμό για την Ισπανία, που θα φτάσει το 24,8% 
από το σημερινό επίπεδο του12,6%. Προβλέπεται, δηλαδή, μέση αύξηση των δαπανών 
κατά 30% και δημογραφική αύξηση κατά 70%.  Οι ειδήμονες της Παγκόσμιας Τράπεζας 
υποστηρίζουν ότι ακόμη και αν δεν συνέτρεχαν οι δημογραφικοί και δημοσιονομικοί 
λόγοι, θα εξακολουθούσε να υπάρχει μεγάλη ανάγκη για μεταρρύθμιση των 
συνταξιοδοτικών συστημάτων προκειμένου να συγχρονισθούν με τις 
κοινωνικοοικονομικές αλλαγές, εκ των οποίων οι σημαντικότερες τρεις είναι η αύξηση 
της συμμετοχής των γυναικών στο εργατικό δυναμικό, οι αλλαγές στις δομές της 
οικογένειας και η αύξηση των διαζυγίων καθώς και η επέκταση  των άτυπων  μορφών 
απασχόλησης.27 

Ειδικά στο επίπεδο των χωρών µελών της ΕΕ το φαινόμενο της δημογραφικής 
γήρανσης και ο προβληματισμός που το συνοδεύει συναρτάται τόσο µε την ένταση της 
εκδήλωσής του, όσο και µε την επίδραση που φαίνεται να έχει η γήρανση ειδικά στο 

25 Economist, Old Europe, 2nd – 8th October 2004, p.27. 
26 Paper prepared for the Swedish Social Security Fund – World Bank Conference,  Stockholm 29 – 30 
September 2003.  
27 Καραμάνου, Α., Η πολιτική οικονομία της ρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση και η ισότητα των φύλων, Ερευνητική εργασία στα πλαίσια του μαθήματος «Ευρωπαϊκή 
Οικονομία» (υπεύθυνοι καθηγητές Τσούκαλης Λ. - Κουτσιαράς, Ν.), ΠΜΣ Ευρωπαϊκές και Διεθνείς 
Σπουδές, Σχολή Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και 
Δημόσιας Διοίκησης, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα – Δεκέμβριος 2004. 

 
40 

                                                 



εργατικό δυναμικό. Οι εξελίξεις συνηγορούν σε ένα μελλοντικό δημογραφικό τοπίο το 
οποίο θα χαρακτηρίζεται από τη συρρίκνωση και τη γήρανση του πληθυσμού σε ηλικία 
εργασίας καθώς και από τη περαιτέρω ένταση του φαινομένου της δημογραφικής 
γήρανσης του συνολικού πληθυσμού.  

Στην Ελλάδα όπου το φαινόμενο της γήρανσης παρουσιάζεται µε μεγαλύτερη 
ένταση (τουλάχιστον μεταξύ των χωρών της ΕΕ) αλλά και µε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
που έχουν να κάνουν µε τις ιδιομορφίες και τα θεσμικά ελλείμματα της ελληνικής 
κοινωνίας και οικονομίας, δε φαίνεται να υπάρχει κατάλληλος προσανατολισμός και 
στοχευόμενες πολιτικές επιλογές.28 

Η δημογραφική αλλαγή, λοιπόν, θέτει υπό σοβαρή αμφισβήτηση τους θεσμούς 
και τις πολιτικές που διαμορφώθηκαν σε εποχές κατά τις οποίες οι δημογραφικές 
προοπτικές ήταν τελείως διαφορετικές και ως εκ τούτου πρέπει να κινηθεί η διαδικασία 
ενσωμάτωσης του ζητήματος της γήρανσης της κοινωνίας στη χάραξη πολιτικής σε όλα 
τα επίπεδα. 

Ίσως μια εναλλακτική λύση στο δημογραφικό θα μπορούσε να προσφέρει η 
αθρόα προσέλκυση νέων μεταναστών, αλλά και η ενίσχυση των μέτρων στήριξης της 
φροντίδας των παιδιών και της συμφιλίωσης της  επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής των 
ανθρώπων.29 
 
 
2.3 Η υφιστάμενη κατάσταση 
 

Τα πολύ χαμηλά επίπεδα γονιμότητας των τελευταίων ετών, η σημαντική 
γήρανση του πληθυσμού, η ύπαρξη μιας κατάστασης σχεδόν στασιμότητας στις 
μεταβολές του μεγέθους του πληθυσμού και η εξάρτηση της αύξησης του πληθυσμού 
από την εξέλιξη της μεταναστευτικής εισροής συνθέτουν τα σημαντικότερα στοιχεία του 
προβληματισμού σχετικά µε τις πρόσφατες δημογραφικές εξελίξεις στην Ελλάδα.30 

Οι δημογραφικές αυτές μεταβολές αποτυπώνονται στην ηλικιακή πυραμίδα του 
πληθυσμού της Ελλάδας των ετών 1950 και 2000 (Διάγραμμα 1). Παρατηρούμε ότι στη 
διάρκεια των τελευταίων 50 ετών, η νεανική ηλικιακή διάρθρωση του 1950 έδωσε τη 
θέση της σε έναν ηλικιακά πιο «ώριμο» πληθυσμό το 2000. Είναι χαρακτηριστικό ότι 
ενώ ο αριθμός των νέων ηλικίας 0-14 ετών αποτελούσε το 29% του συνολικού 
πληθυσμού το 1950, η μείωση του αριθμού των γεννήσεων από τις αρχές της δεκαετίας 
του 80 έως σήμερα οδήγησε σε συρρίκνωση τόσο του απόλυτου όσο και του σχετικού 
μεγέθους τους το οποίο το 2000 ήταν της τάξης του 15%. Αντίθετα, ο αριθμός των 
ατόμων ηλικίας 65 ετών και άνω σημείωσε σημαντική αύξηση ενώ ταυτόχρονα το 
ποσοστό τους στο συνολικό πληθυσμό αυξήθηκε από 6,5% σε 17,36% μεταξύ 1950 και 
2000. 

 
 

28 Κικίλιας, Ηλ. – Μπάγκαβος, Χρ. – Τήνιος, Πλ. – Χλέτσος, Μιχ., (επιµ.), ∆ηµογραφική Γήρανση..., ό.π., 
σελ. 208-210. 
29 Δενδρινός, Γ. – Λασκαρίδου, Σ. – Νερατζής, Γ. – Πλατανάκη, Μ., Γήρανση του Πληθυσμού: 
Προβλήματα, Προοπτικές και Λύσεις. Η ελληνική περίπτωση, Ερευνητική εργασία στα πλαίσια του 
σεμιναρίου «Ζητήματα Διαχείρισης Κοινωνικής Προστασίας» (επιβλέπων καθηγητής Χλέτσος, Μ.),  
Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.), Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης, Πρόγραμμα Διοίκησης 
Οργανισμών Κοινωνικής Πολιτικής, Αθήνα 2003, σελ. 16.  
30 Μπάγκαβος, Χ. – Μωϋσίδης Α., Δημογραφική γήρανση και κοινωνική ασφάλιση με έμφαση στον αγροτικό 
χώρο, Εισήγηση στο συνέδριο «Η Κοινωνική Πολιτική στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση: Νέες 
προκλήσεις και προοπτικές μεταρρύθμισης», Κομοτηνή 10-13 Μαΐου 2001.  
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1:  Πυραμίδες ηλικιών του πληθυσμού της Ελλάδας 

  
 
 
Η διάρθρωση του πληθυσμού κατά ηλικία παίρνει εκφραστικότερη μορφή αν 

παρασταθεί διαγραμματικά μέσω της πυραμίδας των ηλικιών, η οποία αποδίδει πιστά τη 
φυσιογνωμική έκφραση του ελληνικού πληθυσμού με αποτυπωμένη ολόκληρη τη 
δημογραφική ιστορία του με όλα τα στίγματα των περιπετειών του παρελθόντος και 
όλες τις ανησυχίες και αισιοδοξίες του μέλλοντος. 

Οι πολλές γεννήσεις διογκώνουν τη βάση της πυραμίδας, ενώ οι θάνατοι 
αφαιρούν ανθρώπους από όλα τα ορθογώνια αυτής. Η μετανάστευση δημιουργεί τομή 
στα ορθογώνια εκείνα που αντιστοιχούν κυρίως στην ηλικία του ενεργού πληθυσμού 
και αντανακλά έμμεσα στη μείωση της γεννητικότητας. 

Στη διαγραμματική απεικόνιση της πυραμίδας των ηλικιών του ελληνικού 
πληθυσμού (Διάγραμμα 2) η οποία στηρίζεται σε επίσημα στοιχεία της ΕΣΥΕ που 
αφορούν το συνολικό πληθυσμό της Ελλάδας βάσει των δύο τελευταίων απογραφών 
(1991 και 2001), παρατηρούμε ότι η πυραμίδα στηρίζεται σε μικρή βάση. Αυτό 
οφείλεται στη συνεχή μείωση της γεννητικότητας που αποτελεί πολύ ανησυχητικό 
φαινόμενο για τη χώρα μας. Επίσης παρατηρούμε πως η πυραμίδα των ηλικιών του 
ελληνικού πληθυσμού το 2001 παρουσιάζει αντεστραμένη μορφή σε σχέση με το 
normal τύπο μιας πυραμίδας (αυτόν που ίσχυε και για τη χώρα μας από το 1950 έως 
και το 1990 περίπου), φαινόμενο που οφείλεται τόσο στη δημογραφική γήρανση του 
πληθυσμού όσο και στο χαμηλό ποσοστό γεννητικότητας. 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2:  Η πυραμίδα των ηλικιών του ελληνικού πληθυσμού (1991 και 2001) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
Όσον αφορά τη σχετική θέση της Ελλάδας στο πλαίσιο της ΕΕ, αναφορικά µε το 

φαινόμενο της δημογραφικής γήρανσης, παρατηρούμε πως το ποσοστό ηλικιωμένων (65 
ετών και άνω), που ανέρχεται ήδη (2000) στο 17,36% του πληθυσμού, είναι μεγαλύτερο 
από τον αντίστοιχο µέσο όρο (16,3%) της ΕΕ (πίνακας 4). Το ποσοστό του νεαρού 
πληθυσμού κάτω των 15 ετών (15,26%) είναι ήδη μικρότερο του ευρωπαϊκού μέσου 
όρου (17,08%), ενώ ο αντίστοιχος μέσος όρος των χωρών του ΟΟΣΑ ανέρχεται σε 
21,5%. Αυτό δείχνει ότι ο δείκτης γήρανσης στην Ελλάδα είναι μεγαλύτερος στην 
Ελλάδα απ’ ότι στο σύνολο των χωρών της ΕΕ και συγκεκριμένα στην Ελλάδα είναι 1,14 
ενώ στο σύνολο της ΕΕ είναι 0,94.  
 

Επιπλέον η Ελλάδα κατατάσσεται ανάμεσα στις χώρες µε τους χαμηλότερους 
δείκτες γονιμότητας (μέσος αριθμός τέκνων ανά γυναίκα 1,31), όπως και σε αυτές µε 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4: Ποσοστιαία σύνθεση του πληθυσμού ανά ομάδα ηλικίας (%)  

Ηλικιακή Ομάδα  Ευρωπαϊκή Ένωση  Ελλάδα  
0-14 ετών 17,08 15,26 

15-24 ετών 12,40 13,79 
25-49 ετών 36,65 34,68 
50-64 ετών 17,74 18,91 

65 ετών και άνω 16,13 17,36 
15-64 ετών 66,79 67,38 

Σύνολο 100 100 
 
Πηγή: Eurostat, European social statistics – Labour force 1999,2000,  p.34  
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τους  μεγαλύτερους ρυθμούς μείωσης της γονιμότητας. Από την άλλη, το προσδόκιμο 
ζωής είναι από τα υψηλότερα στην ΕΕ και οι γενικές τάσεις θνησιμότητας του 
πληθυσμού ακολουθούν φθίνουσα πορεία.31 
 
 
2.4 Τάσεις και πληθυσμιακές εξελίξεις στην ΕΕ και στην Ελλάδα  
 

Γενικά, το μέγεθος του πληθυσμού στο μέλλον και η ηλικιακή δομή του 
προσδιορίζεται από την παρούσα ηλικιακή δομή και τις μελλοντικές τάσεις των τριών 
βασικών δημογραφικών παραγόντων, τη γεννητικότητα (ποσοστό γεννήσεων), τη 
θνησιμότητα (ποσοστό θανάτων) και την μετανάστευση. Οποιαδήποτε αλλαγή στον 
πληθυσμό επέρχεται µέσω της επίδρασης τουλάχιστον ενός εκ των τριών αυτών 
παραγόντων.  

Ο πληθυσμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 15 κρατών – μελών ανέρχεται στα 
περίπου 378.000.000 (το 53% του πληθυσμού της ηπείρου µας και το 6% του πληθυσμού 
του πλανήτη)32. Το σύνολο αυτό είναι κατανεμημένο ασφαλώς ανομοιογενώς στον χώρο. 
Το Λουξεμβούργο, µε πληθυσμό μικρότερο του 1.000.000 ατόμων αποτελεί το 
μικρότερο κρατίδιο της ΕΕ – 15. Οι πέντε (5) πολυπληθέστερες χώρες της ΕΕ – 15 είναι 
η Γερμανία, η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιταλία και η Ισπανία, χώρες – μέλη των 
οποίων ο πληθυσμός υπερβαίνει τα 55.000.000. Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στην ομάδα 
των τεσσάρων "μεσαίων" πληθυσμιακά χωρών της Κοινότητας (µε πληθυσμό 9 - 
15.000.000 κατοίκους), ενώ 2 ακόμη κράτη - μέλη (∆ανία και Ιρλανδία) συγκεντρώνουν 
εντός των εθνικών τους συνόρων σημαντικά ολιγαριθμότερους πληθυσμούς (Πίνακας 5). 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 5: Δημογραφικές Εκτιμήσεις για τις χώρες τις Ευρώπης (2002) 

 
Χώρα 

 
Πληθυσμός 

1.1.2002 

 
Γεννήσεις 

 
Θάνατοι 

Φυσική 
αύξηση 

πληθυσμού 

 
Μετανάστες 

 
Συνολική 
αύξηση 

 
Πληθυσμός 

1.1.2003 
ΕΕ-15 377.128.300 3.990.100 3.675.400 314.700 1.027.600 1.342.300 378.470.600 

Ευρωζώνη 303.922.500 3.173.400 2.919.600 253.900 876.700 1.130.600 305.053.000 
Βέλγιο 10.309.700 113.600 107.200 6.400 30.000 36.400 10.346.200 
Δανία 5.368.400 63.700 58.500 5.300 14.000 19.300 5.837.600 

Γερμανία 82.440.300 725.000 840.000 -115.000 230.000 115.000 82.555.300 
Ελλάδα 10.988.000 98.900 103.600 -4.600 35.000 30.400 11.018.400 

Ισπανία 40.409.300 420.000 373.000 47.000 227.000 274.000 40.683.300 
Γαλλία 59.341.400 766.700 531.400 235.300 60.000 295.300 59.636.700 

Ιρλανδία 3.882.700 58.000 30.200 27.800 20.000 47.800 3.930.500 
Ιταλία 56.331.900 539.100 557.100 -18.000 150.000 132.000 56.463.900 

Λουξεμβούργο 441.100 5.300 3.700 1.600 3.000 4.600 448.600 
Ολλανδία 16.105.300 202.300 141.600 60.700 28.900 89.600 16.194.900 
Αυστρία 8.139.300 78.200 75.100 3.000 17.000 20.000 8.159.300 

Πορτογαλία 10.335.600 110.800 107.900 3.000 70.000 73.000 10.408.500 
Φινλανδία 5.194.900 55.400 48.800 6.600 5.800 12.400 5.207.300 
Σουηδία 8.909.100 94.700 94.300 400 32.900 33.300 8.942.500 

Ην. Βασίλειο 58.928.400 658.200 603.100 55.100 104.000 159.100 59.087.500 
Ισλανδία 286.600 4.100 1.800 2.200 -400 1.800 288.400 

31 Η βρεφική θνησιμότητα παραμένει, σύμφωνα µε στοιχεία του ΟΟΣΑ, από τις υψηλότερες στην ΕΕ. 
32 Ο συγκεκριμένος πληθυσμός, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Eurostat to 2002, αφορά τα 15 κράτη 
– μέλη της ΕΕ, δίχως τον πληθυσμό των υπό ένταξη 12 κρατιδίων. Αν υπολογιστεί και ο εν λόγω 
πληθυσμός τότε ο συνολικός πληθυσμός της ΕΕ  (2002) ανέρχεται σε 451.797.800 καοίκους.  
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Λιχτενστάιν 33.500 400 200 200 200 400 33.900 
Νορβηγία 4.524.100 54.100 43.900 10.200 21.800 32.000 4.556.100 
Ελβετία 7.261.200 70.400 60.500 9.900 45.000 54.900 7.316.100 

Χώρες υπό 
ένταξη 

 
74.669.500 

 
680.600 

 
764.700 

 
-84.000 

 
-51.500 

 
-135.500 

 
74.534.000 

Κύπρος 705.500 7.700 4.600 3.100 3.500 6.600 712.100 
Τσεχία 10.206.400 91.700 106.500 -14.800 -47.500 -62.400 10.144.000 

Εσθονία 1.361.200 13.200 18.500 -5.300 -1.000 -6.300 1.355.000 
Ουγγαρία 10.174.900 96.200 132.400 -36.200 16.400 -19.800 10.155.100 
Λετονία 2.345.800 19.900 32.200 -12.300 -4.700 -17.000 2.328.800 

Λιθουανία 3.475.600 30.100 40.800 -10.700 -5.400 -16.000 3.459.600 
Μάλτα 394.600 3.700 3.000 700 900 1.600 396.300 

Πολωνία 38.632.500 351.000 356.900 -5.800 -17.400 -23.300 38.609.200 
Σλοβακία 5.379.000 49.900 51.700 -1.800 700 -1.200 5.377.800 
Σλοβενία 1.994.000 17.300 18.200 -900 3.000 2.100 1.996.100 

Βουλγαρία 7.845.300 64.900 108.800 -43.900 - -43.900 7.801.400 
Ρουμανία 22.391.700 206.900 269.100 -62.200 0 -62.200 22.329.500 

Πηγή: Eurostat, Δημογραφικές Προβολές (2002) 

 
Εξετάζοντας τις πληθυσμιακές εξελίξεις στην ΕΕ και στην χώρα µας κατά τη 

διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών διαπιστώνουμε πως η Ελλάδα συγκέντρωνε και 
συγκεντρώνει σήμερα σχεδόν το 3,0% του πληθυσμού της Ηνωμένης Ευρώπης. 
Ταυτόχρονα, εξετάζοντας τη συνολική αύξηση του πληθυσμού ανάμεσα στο 1960 και το 
2000 (έχοντας ως βάση 100 τους πληθυσμούς κατά το 1960), διαπιστώνουμε και τις 
σημαντικές διαφοροποιήσεις στο εσωτερικό της ΕΕ (∆ιάγραµµα 3).  
 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3: Η εξέλιξη του πληθυσμού των κρατών - µελών της ΕΕ (1960 – 2000) 
 

                      1960      1962      1964     1966     1968     1970      1972     1974    1976      1978     1980      1982     1984     1986     1988     1990     1992     1994     1996      1998      2000  
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Αν λάβουμε υπόψη μας ορισμένες επιμέρους συνιστώσες, όπως η φυσική αύξηση 
και η καθαρή μετανάστευση, μπορούμε να εξάγουμε κάποια ενδιαφέροντα 
συμπεράσματα:33  

 
α) Η φυσική αύξηση ακολουθεί πτωτική πορεία από τα μέσα της δεκαετίας του 

'60 (Πίνακας 6). Ενώ στην πρώτη πενταετία (1960 – 1964) το ισοζύγιο γεννήσεις – 
θάνατοι ανέρχεται σε 2.370.000 ετησίως κατά µέσο όρο στην ΕΕ, το 1986 – 1990 
περιορίζεται σε 600.000 (σχεδόν 4 φορές λιγότερο) και το 1996 – 2000 σε 300.000 
περίπου. Στη χώρα µας (Πίνακας 8, σελ. 52) η πτώση είναι ακόμη σημαντικότερη 
(87.000 την περίοδο 1960 – 1964, 13.000 την περίοδο 1986 – 1990 και μηδενική στη 
διάρκεια της πενταετίας 1996 – 2000). Η συρρίκνωση αυτή του φυσικού ισοζυγίου στα 
κράτη – μέλη της ΕΕ (όπως και στην χώρα µας), οφείλεται βασικά στην προοδευτική 
αύξηση του αριθμού των θανάτων εξ αιτίας της γήρανσης του πληθυσμού (γήρανση που 
συμπίπτει χρονικά µε την προοδευτική συρρίκνωση του αριθμού των γεννήσεων στη 
δεκαετία του 1980 και την σταθεροποίησή τους εν συνεχεία σε χαμηλά επίπεδα). 

 
β) Το μεταναστευτικό ισοζύγιο στη διάρκεια της περιόδου 1940 – 2000 (Πίνακας 

6), αν και παρουσιάζει σημαντικές διακυμάνσεις στις διάφορες υποπεριόδους, παραμένει 
θετικό για την Ευρώπη των 15 (µε μόνες εξαιρέσεις τα έτη 1964, 1966 – 1967, το 1970 
και την τριετία 1982 – 1984. Στην Ελλάδα (Πίνακας 8, σελ. 52), το ισοζύγιο αυτό, είναι 
αρνητικό στην διάρκεια της πρώτης μεταπολεμικής περιόδου (που σημαδεύεται από τα 
ισχυρά μεταναστευτικά ρεύματα προς το εξωτερικό), αλλάζει πρόσημο στα μέσα της 
δεκαετίας του 1970. Η μεταστροφή αυτή οφείλεται αρχικά στην παλιννόστηση των 
ελλήνων μεταναστών (1975 – 1980), εν συνεχεία δε στην επιστροφή των ομογενών και 
το πρώτο κύμα προσφύγων - οικονομικών μεταναστών από τις γειτονικές βαλκανικές 
χώρες και τις ανατολικές χώρες το 1986 – 1990 και τέλος στο δεύτερο μαζικό κύμα 
οικονομικών μεταναστών που καταφεύγουν στην χώρα µας στην διάρκεια της δεκαετίας 
1991 – 2000.  

 
γ) Η συνεκτίμηση των δύο προαναφερθέντων μεγεθών, δίδει και την συνολική 

αύξηση του πληθυσμού στην ΕΕ. Η αύξηση αυτή παρουσιάζει σημαντικές διακυμάνσεις 
ανά περίοδο και έτος (Πίνακας 6), από 447.000 (minimum το 1983) έως 3.382.000 
(maximum το 1962). Οι  μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφονται στην διάρκεια της 
εικοσαετίας 1960 – 1980, οι μικρότερες δε στην στις πενταετίες 1982 – 1986 και 1996 – 
2000.  Στην χώρα µας, οι τάσεις είναι µάλλον αντίστροφες : η περίοδος 1975 – 1980 
χαρακτηρίζεται από την μεγαλύτερη καθαρή αύξηση (εξ αιτίας κυρίως της 
παλιννόστησης των ελλήνων μεταναστών των προηγούμενων δεκαετιών), ενώ 
σημαντικές αυξομειώσεις καταγράφονται στα υπόλοιπα έτη.  
 
 
 
 
 
 
 

33 Κοτζαμάνης, Β., Οι δημογραφικές εξελίξεις στην Ελλάδα και στις άλλες χώρες - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας: Συγκλίνουσες ή αποκλίνουσες πορείες;, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ), Αθήνα 
2000, σελ. 3-6. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6:  Η κίνηση του πληθυσμού στην ΕΕ (απόλυτα µεγέθη,.000) 

Έτη Πληθυσμός Γεννήσεις Θάνατοι Φυσική 
Αύξηση 

Καθαρή 
Αύξηση 

Μεταναστευτικό 
Ισοζύγιο 

1960 314826,0 5783,7 3386,1 2397,6 2440,8 43,1 
1961 317266,7 5902,4 3347,6 2554,8 2678,8 124,0 
1962 319945,5 5963,0 3500,5 2462,5 3381,4 918,9 
1963 323326,9 6107,9 3569,5 2538,4 2631,8 93,4 
1964 325958,6 6247,7 3420,0 2827,6 2689,5 -138,1 
1965 328648,2 6096,7 3542,2 2554,5 2634,0 79,5 
1966 331282,1 6059,3 3536,6 2522,6 2384,1 -138,5 
1967 333666,2 5934,7 3543,5 2391,3 2046,4 -344,9 
1968 335712,6 5792,4 3698,6 2093,8 2108,9 15,1 
1969 337821,5 5683,8 3772,1 1911,7 2153,4 241,7 
1970 339974,9 5495,3 3679,0 1816,2 1426,2 -390,0 
1971 341401,1 5498,8 3703,6 1795,2 2226,5 431,3 
1972 343627,5 5265,4 3703,9 1561,4 1943,0 381,6 
1973 345570,6 5054,2 3748,2 1306,0 1675,6 369,6 
1974 347246,1 4957,0 3738,7 1218,4 1398,2 179,8 
1975 348644,3 4748,0 3792,7 955,2 1249,3 294,1 
1976 349893,6 4699,2 3794,5 904,7 1044,1 139,4 
1977 350937,8 4623,5 3679,0 944,5 1176,5 231,9 
1978 352114,2 4584,6 3723,5 861,1 1204,4 343,3 
1979 353318,7 4583,5 3710,3 873,1 1253,1 379,9 
1980 354571,7 4630,0 3737,2 892,8 1480,9 588,2 
1981 356052,7 4531,1 3737,6 793,5 866,5 73,0 
1982 356919,2 4474,6 3696,8 777,8 605,1 -172,7 
1983 357524,3 4320,4 3769,2 551,2 446,8 -104,4 
1984 357971,1 4289,9 3672,2 617,7 504,3 -113,4 
1985 358475,4 4274,7 3764,8 510,0 673,9 163,9 
1986 359149,2 4287,8 3735,3 552,6 837,0 284,5 
1987 359986,3 4293,2 3654,9 638,4 826,5 188,1 
1988 360812,8 4358,0 3676,1 681,9 1317,7 635,8 
1989 362130,4 4308,6 3692,4 616,2 1632,9 1016,7 
1990 363763,4 4379,1 3721,2 657,9 1618,6 960,7 
1991 365382,0 4289,8 3730,2 559,6 1583,5 1023,9 
1992 366965,5 4247,8 3675,9 571,9 1874,1 1302,2 
1993 368839,7 4139,5 3757,0 382,5 1393,2 1010,6 
1994 370232,8 4052,9 3677,7 375,2 1108,5 733,3 
1995 371341,3 4009,8 3732,7 277,1 1013,6 736,5 
1996 372354,9 4040,3 3731,3 309,0 996,0 687,0 
1997 373351,0 4102,8 3684,9 418,0 843,5 425,5 
1998 374194,5 4001,8 3720,0 281,8 911,7 629,9 
1999 375106,2      
2000 376461,8      
Πηγή: Κοτζαμάνης, Β., (2000), Οι δημογραφικές εξελίξεις στην Ελλάδα και στις άλλες χώρες - μέλη της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας: Συγκλίνουσες ή αποκλίνουσες πορείες;, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών 
(ΕΚΚΕ), Αθήνα 2000. 

 
Στη χώρα μας, τα χρόνια του πολέμου και της κατοχής (1941-1944) έχουμε 

αύξηση θανάτων και μείωση των γεννήσεων, επομένως παρατηρείται μείωση του 
συνολικού πληθυσμού. Παράλληλα για μια δεκαετία (1941-1951) παρατηρήθηκε αύξηση 
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της εσωτερικής κινητικότητας του πληθυσμού με συνέπεια τη διόγκωση του πληθυσμού 
των μεγάλων αστικών κέντρων (Αθήνα, Θεσσαλονίκη κλπ.). 

O δείκτης γεννητικότητας της Ελλάδας παρουσιάζει δυσμενέστατη εξέλιξη από το 
1980 και ύστερα και μάλιστα μέχρι σήμερα. Παράγοντες που συνέβαλαν στην πτωτική 
πορεία της γεννητικότητας στην Ελλάδα ήταν: 

 
• αύξηση βαθμού αστικοποίησης του πληθυσμού και μεταστροφή προτύπου 

γονιμότητας 
• καταναλωτικά πρότυπα και πρότυπα διαβίωσης μεταβάλλουν τα πρότυπα για 

απόκτηση παιδιών 
• συνεχή μεταναστευτικά ρεύματα 
• μεταβολή στη γονιμότητα  
• μεταβολή της κοινωνικής θέσης των γυναικών 
 

Η μεταβολή του πληθυσμού την επόμενη τουλάχιστον δεκαετία θα εξαρτηθεί σε 
σημαντικό βαθμό από τη σημερινή κατά ηλικία και φύλο δομή του πληθυσμού, δηλαδή 
από τις μεταβολές που παρατηρήθηκαν στο παρελθόν στους δείκτες γονιμότητας, 
θνησιμότητας και μετανάστευσης. 

Η εξέλιξη της γονιμότητας παρουσιάζει πτωτική τάση στην Ελλάδα, τουλάχιστον 
για τα τελευταία πενήντα χρόνια. Ωστόσο, τα χαμηλά ποσοστά γονιμότητας δεν 
αποτελούν πρόσφατη εξέλιξη για τον πληθυσμό της Ελλάδος. Η γονιμότητα των 
γυναικών, οι οποίες αποτελούν τις γενιές μεταξύ 1945-1965 ήταν πάντα κάτω από τα 
επίπεδα αναπλήρωσης των γενεών. 

Στην περίπτωση της θνησιμότητας οι εξελίξεις παρουσιάζονται ιδιαίτερα ευνοϊκές 
για τον ελληνικό πληθυσμό, αφού εξαιτίας της μείωσης της βρεφικής θνησιμότητας και 
της μείωσης της θνησιμότητας στις μεγαλύτερες ηλικίες αυξήθηκε το προσδόκιμο 
επιβίωσης του πληθυσμού στην Ελλάδα. Ωστόσο, το προσδόκιμο επιβίωσης του 
ελληνικού πληθυσμού υστερεί σε σχέση με τον αντίστοιχο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Όσον αφορά στο μέλλον, η παραπέρα μείωση της βρεφικής θνησιμότητας θα 
έχει μόνο αρνητικές επιπτώσεις στην προσδόκιμη ζωή κατά τη γέννηση, αφού τα επίπεδα 
είναι ήδη χαμηλά. Η προοπτική για περαιτέρω αύξηση του προσδόκιμου ζωής 
συνδυάζεται με τη μείωση της θνησιμότητας στις ενδιάμεσες, υψηλές και πολύ μικρές 
ηλικίες. 

Όσον αφορά τώρα την εξωτερική μετανάστευση, η Ελλάδα μεταβλήθηκε από χώρα 
εκροής σε χώρα εισροής (πόλος έλξης) μεταναστών. Η επίπτωση της μεταναστευτικής 
εκροής  (μέχρι το 1975) ήταν πολύ σημαντική για την εξέλιξη του ελληνικού πληθυσμού.  

Οι παραπάνω δημογραφικές αλλαγές θα επηρεάσουν τις δημογραφικές εξελίξεις 
των επόμενων δεκαετιών. Η μείωση του αριθμού των γεννήσεων την τελευταία  20ετία  
θα οδηγήσει σε μείωση του αριθμού των γυναικών αναπαραγωγικής ηλικίας. Επομένως, 
η διατήρηση του αριθμού των γεννήσεων στα σημερινά επίπεδα απαιτεί αύξηση της 
γονιμότητας τα επόμενα χρόνια. Επίσης, η δημογραφική γήρανση, παρά την 
αναμενόμενη μείωση της θνησιμότητας θα συνδυαστεί με αύξηση του αριθμού των 
θανάτων, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στην περαιτέρω συρρίκνωση της φυσικής 
αύξησης του πληθυσμού. Ακόμη, οι μεταβολές σχετικά με τη μεταναστευτική εισροή θα 
εξακολουθήσουν να είναι καθοριστικές για την αύξηση του συνολικού πληθυσμού της 
Ελλάδας. 

Τα επόμενα χρόνια ο συνολικός πληθυσμός της Ελλάδας θα αυξάνει με 
χαμηλότερους ρυθμούς από ότι στο παρελθόν και μάλιστα κατά τη διάρκεια της 
επόμενης δεκαετίας  ο συνολικός πληθυσμός της χώρας μας θα μειωθεί. Σχετικά με την 
ηλικιακή δομή του πληθυσμού στην Ελλάδα αναμένεται: 
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• αύξηση του αριθμού των ηλικιωμένων ατόμων. Η εξέλιξη αυτή είναι αποτέλεσμα 

του συνδυασμού της σημερινής ηλικιακής σύνθεσης του πληθυσμού και των 
υποθέσεων για περαιτέρω μείωση της θνησιμότητας. 

• σημαντική επιβράδυνση του ρυθμού αύξησης του πληθυσμού παραγωγικής 
ηλικίας και αργά ή γρήγορα μείωση του μεγέθους του. 

• όσον αφορά τα άτομα των νεαρών ηλικιών (0 – 14 ετών) οι υποθέσεις ποικίλουν 
μεταξύ μιας συνέχειας και μιας αυξομείωσης του μεγέθους του συγκεκριμένου 
πληθυσμού (εξαρτάται από τα σενάρια γονιμότητας – μετανάστευσης). Πάντως, 
μια συνεχής αύξηση του αριθμού των νέων την επόμενη δεκαετία φαντάζει 
απίθανο σενάριο. 
Το δυσμενές αυτό δημογραφικό περιβάλλον µε άμεση επίπτωση όπως είναι 

ευνόητο στα έσοδα του συστήµατος συνταξιοδότησης και άρα στη βιωσιμότητά του, 
αφού μεταβάλλει το δείκτη εξάρτησης και διευρύνει την ομάδα των συνταξιούχων που 
στηρίζονται στις εισφορές της συρρικνούμενης ομάδας των εργαζομένων, απαιτεί άμεση 
αντίδραση προς εξεύρεση λύσης. Ενδεικτικά, ένα γενικά αποδεκτό όριο αναλογίας είναι 
1:4, δηλαδή, ένας συνταξιούχος να αναλογεί σε τέσσερις τουλάχιστον ασφαλισμένους. 
Στην Ελλάδα, το 1990, η αναλογία ήταν στο 1:2,46, το 1995 στο 1:2,26, το 2000 στο 
1:1,84, το 2005 στο 1:1,77 (Πίνακας 7) µε προβλεπόμενη περαιτέρω πτωτική τάση τα 
επόμενα έτη.34 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 7:  Εξέλιξη της σχέσης Συνταξιούχων προς Ασφαλισμένους κατά κατηγορία 

  ΚΥΡΙΑ  ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ  ΣΥΝΤΑΞΗ 
ΕΤΟΣ Ασφαλισμένοι / Συνταξιούχοι Ασφαλισμένοι / Συνταξιούχοι 

1990 2,46 2,84 
1991 2,4 2,76 
1992 2,36 2,68 
1993 2,33 5,48 
1994 2,3 4,61 
1995 2,26 4,32 
1996 2,27 3,97 
1997 1,92 3,29 
1998 1,89 2,35 
1999 1,59* 3,61 
2000 1,84** 3,27 
2001 1,84** 3,17 
2002 1,82** 3,11 
2003 1,80** 3,03 
2004 1,79** 2,99 
2005 1,77** 2,95 
2006 1,74** 2,87 

* Η σχέση της Κύριας Σύνταξης το 1999 επιδεινώθηκε γιατί στον αριθμό των Συνταξιούχων του ΟΓΑ περιλαμβάνονται 
και οι συνταξιούχοι που παίρνουν και την πρόσθετη σύνταξη του κλάδου Πρόσθετης Ασφάλισης που καταργήθηκε από 
01-01-1998 και καθολικός διάδοχος καθίσταται ο κλάδος Κύριας Ασφάλισης Αγροτών. 
** Η σχέση της Κύριας Σύνταξης από το 2000 και μετά βελτιώθηκε γιατί στον υπολογισμό των Συνταξιούχων δε 
συμπεριλαμβάνεται ο αριθμός των Συνταξιούχων της Κύριας Ασφάλισης του ΟΓΑ. 
Πηγή: Εισηγητική Έκθεση Κοινωνικού Προϋπολογισμού 2006 

 

34 Ήδη, οι πρώτες εκτιμήσεις για το 2006, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΓΓΚΑ (Κοινωνικός 
Προϋπολογισμός 2006), κάνουν λόγω για μικρή βέβαια αλλά μεγαλύτερη πτώση της αναλογίας 
συνταξιούχοι προς ασφαλισμένοι συγκριτικά με το 2005 και ειδικότερα η σχέση διαμορφώνεται στο 1:1,74. 

 
49 

                                                 



Ειδικά η Ελλάδα θα πρέπει να εκμεταλλευτεί το γεγονός ότι η ανάκαμψη των 
μεταπολεμικών γεννήσεων (της γενιάς του baby boom), εκδηλώθηκε οριακά σε σχέση µε 
τις άλλες χώρες, οπότε και θα αντιμετωπίσει άμεσα πιο ήπιες δημογραφικές πιέσεις, 
επομένως πρέπει να αξιοποιήσει µε τον καλύτερο τρόπο το λεγόμενο αυτό «παράθυρο 
ευκαιρίας».35  
 
2.4.1 Η γονιμότητα και γεννητικότητα  
 

Όταν κάνουμε χρήση του όρου γονιμότητα στη δημογραφική επιστήμη 
αναφερόμαστε στον αριθμό των γεννήσεων μιας περιόδου σε σχέση με τα άτομα συνήθως 
τις γυναίκες, τα οποία βρίσκονται σε αναπαραγωγική ηλικία (15 – 49 ετών). Από την άλλη 
πλευρά, ο όρος γεννητικότητα αναφέρεται στον αριθμό των γεννήσεων μιας περιόδου σε 
σχέση με τον συνολικό πληθυσμό και εξαρτάται άμεσα από τη γονιμότητα, το ποσοστό 
των ατόμων αναπαραγωγικής ηλικίας στο σύνολο του πληθυσμού και το χρονοδιάγραμμα 
των γεννήσεων.36 Μπορούμε λοιπόν να πούμε πως ο όρος γονιμότητα συνδέεται 
περισσότερο με την αναπαραγωγή και τη δυναμική του πληθυσμού, ενώ ο όρος 
γεννητικότητα αποτελεί μια αριθμητική συνιστώσα της αύξησης του πληθυσμού.37 

Η εξέλιξη της γονιμότητας κατά τη μεταπολεμική περίοδο χαρακτηρίστηκε από 
μια σχετική σταθερότητα των ετήσιων δεικτών γονιμότητας την περίοδο 1950 – 1980 η 
οποία συνοδεύτηκε από τη διαρκή και μάλιστα σημαντική πτώση την περίοδο 1980 – 
2000 (Πίνακας 8). Δηλαδή, η χώρα μας σε καμία περίπτωση, δεν ακολούθησε ανάλογη 
πορεία με αυτήν των περισσότερων δυτικοευρωπαϊκών κρατών, στα οποία σημειώθηκε 
έξαρση του αριθμού των γεννήσεων  (baby boom) την περίοδο ύστερα από τον Β’ 
Παγκόσμιο Πόλεμο (1945) και έως και το 1965, ύστερα από όπου ο δείκτης γονιμότητας 
του ευρωπαϊκού πληθυσμού ακολούθησε πτωτική εξέλιξη.  

Η βαθμιαία εξέλιξη των δεικτών γονιμότητας στην Ελλάδα, ουσιαστικά 
αποδεικνύει τις μακροχρόνιες τάσεις χαμηλής γονιμότητας για πέντε (5) περίπου 
δεκαετίες (1950 – 2000) και η οποία εκδηλώνεται μέσω των χαμηλών επιπέδων 
διαγενεακής γονιμότητας τόσο για τις γενιές της περιόδου 1930 – 1940, όσο και για 
εκείνες που γεννήθηκαν ύστερα από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο (Πίνακας 8).  

Είναι χαρακτηριστικό πως η γονιμότητα των γυναικών οι οποίες αποτελούν τις 
γενιές μεταξύ 1945 – 1965 ήταν πάντα κάτω από τα επίπεδα αναπλήρωσης των γενεών 38. 
Τα χαμηλά, λοιπόν, επίπεδα γονιμότητας δεν αποτελούν μια πρόσφατη εξέλιξη για τον 
πληθυσμό της Ελλάδας, αλλά είναι αποτέλεσμα της μακρόχρονης κίνησης του ελληνικού 
πληθυσμού. Τούτο, που αποτελεί νέο χαρακτηριστικό στοιχείο και τείνει να επικρατήσει 
κατά βάσει τις δύο (2) τελευταίες δεκαετίες είναι η ταυτόχρονη – με τους χαμηλούς 
δείκτες γονιμότητας – συρρίκνωση ή και καθυστέρηση του χρονοδιαγράμματος της 
γονιμότητας για διαφορετικές γενεές, γεγονός που οδήγησε σε συνεχή μείωση του 
αριθμού των γεννήσεων και σε πρόσθετη επιβάρυνση των ήδη εξαιρετικά χαμηλών 

35 Δενδρινός, Γ. – Λασκαρίδου, Σ. – Νερατζής, Γ. – Πλατανάκη, Μ., Γήρανση του Πληθυσμού: 
Προβλήματα..., ό.π., σελ. 77.  
36 Πρόκειται για την κατανομή του αριθμού των γεννήσεων σε σχέση με την ηλικία των μητέρων ή 
διαφορετικά, πρόκειται για τη μέση ηλικίας τεκνοποίησης. 
37 Μπαγκάβος, Χ., Δημογραφικές Μεταβολές, Αγορά Εργασίας και Συντάξεις στην Ελλάδα και την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, Βιβλιοθήκη Κοινωνικής Επιστήμης και Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής 
Ανθρωπολογίας, Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα 2003, σελ. 42-43. 
38 Κοτζαμάνης, Β., Οι δημογραφικές εξελίξεις κατά την μεταπολεμική περίοδο στις χώρες της Ανατολικής 
Ευρώπης και στην Ελλάδα – Μια πρώτη προσέγγιση, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (Ε.Κ.Κ.Ε.), 
Αθήνα 2000. 
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επιπέδων των ετήσιων δεικτών γονιμότητας.39 Σαφή εικόνα του τελευταίου αποτελεί το 
γεγονός πως ενώ κατά την περίοδο 1950 – 1980 ο αριθμός των γεννήσεων κυμαινόταν 
μεταξύ 140.000 – 160.000 ετησίως, την τελευταία εικοσαετία (1980 – 1920), οι γεννήσεις 
παρουσίασαν διαρκείς πτωτικές τάσεις από 150.000 σε 100.000 περίπου. 

Οι αρνητικές μεταβολές του αριθμού των γεννήσεων στην Ελλάδα σε συνδυασμό 
με την αύξηση των ποσοστών θνησιμότητας (μολονότι το προσδόκιμο ζωής αυξήθηκε 
σημαντικά) είχε ως αποτέλεσμα τη συνεχή συρρίκνωση της φυσικής αύξησης του 
πληθυσμού (γεννήσεις μείον θάνατοι) από το 1960 και ύστερα, με φυσικό επακόλουθο τα 
τελευταία χρόνια (κυρίως από το 1996 και μετά) η φυσική αύξηση να είναι αρνητική 
(Πίνακας 8). Σε ότι αφορά τη συνολική (καθαρή) αύξηση του1 πληθυσμού, αυτή 
παρουσιάζει διαχρονικές τάσεις να παραμένει θετική, εξαιτίας βασικά της ύπαρξης 
θετικής (περισσότερες εισροές παρά εκροές πληθυσμού) μεταναστευτικής διαδικασίας 
(Πίνακας 8). 

Η κατά ηλικία διάρθρωση του ελληνικού πληθυσμού (Πίνακες 1 – 2 – 3, 
Παράρτημα Γ, σελ. 224-225) χαρακτηρίζεται κυρίως από τη διεύρυνση του σχετικού 
αριθμού των ηλικιωμένων ατόμων (65+) και τη συρρίκνωση του σχετικού μεγέθους των 
ατόμων νεαρής ηλικίας, γεγονός που έχει οδηγήσει τα τελευταία χρόνια σε αναστροφή της 
πυραμίδας ηλικιών του ελληνικού πληθυσμού, με αποτέλεσμα η τελευταία να 
απεικονίζεται με διογκωμένη κορυφή και αντίστοιχα περιορισμένη βάση (Διάγραμμα 2, 
σελ. 43). Η μείωση του αριθμού των γεννήσεων την περίοδο 1980 – 2000, η οποία βρίσκει 
κάτοπτρο στο σημερινό πληθυσμό ηλικίας 0 – 19 ετών, θα οδηγήσει αναπόφευκτα σε 
σταδιακή συρρίκνωση του αριθμού των γυναικών αναπαραγωγικής ηλικίας (15 – 49 
ετών). Συνεπώς, απαιτείται αύξηση των ποσοστών γονιμότητας την επόμενη τουλάχιστον 
δεκαετία προκειμένου να διατηρηθούν και όχι να αυξηθούν οι δείκτες γονιμότητας στα 
σημερινά επίπεδα. 

 
Οι συνέπειες που προκύπτουν εξαιτίας των χαμηλών επιπέδων γεννητικότητας 

στην Ελλάδα έχουν ποσοτικό και ποιοτικό χαρακτήρα. Από τη μία πλευρά, μπορούμε να 
επισημάνουμε πως το ένα ή τα δύο παιδιά που αποκτά σήμερα κατά μέσο όρο η ελληνική 
οικογένεια  δεν εξασφαλίζουν την αναπαραγωγή του ελληνικού πληθυσμού. Από την 
άλλη πλευρά, εκτός από τις καθαρά ποσοτικές συνέπειες του φαινομένου, μεγαλύτερη 
σπουδαιότητα παρουσιάζουν οι ποιοτικές επιπτώσεις, δεδομένου ότι η διάρθρωση του 
πληθυσμού κατά ηλικιακές ομάδες επηρεάζεται σημαντικά. Συγκεκριμένα, οι πληθυσμοί 
ηλικίας 0 – 14 ετών και 15 – 64 ετών μειώνονται αναλογικά, ενώ αυξάνεται ο πληθυσμός 
ηλικίας 65 ετών και άνω, οδηγώντας σε γήρανση του πληθυσμού με όλες τις κοινωνικο – 
οικονομικές της επιβαρύνσεις (Πίνακες 1 – 2 – 3, Παράρτημα Γ, σελ. 224-225).  

 
 
 
 
 
 

39 Μπαγκάβος, Χ., Ο πληθυσμός της Ελλάδας στο πρώτο μισό του 21ου αιώνα: Προοπτικές εξέλιξης και 
κοινωνικο – οικονομικές επιπτώσεις, στο Μπαγκάβος, Χ. – Μωϋσίδης, Α. (επιμ.), Το νέο δημογραφικό 
τοπίο του 21ου αιώνα (Εξελίξεις, επιπτώσεις, πολιτικές), Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών 
Επιστημών – Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Κέντρο Κοινωνικής 
Μορφολογίας και Κοινωνικής Πολιτικής (ΚΕΚΜΟΚΟΠ), Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα 2004, σελ. 134 – 
135. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 8:  Η κίνηση του πληθυσμού στην Ελλάδα 

 
Έτος 

 
Πληθυσμός (.000) 

 
Γεννήσεις 

 
Θάνατοι 

Φυσική 
Αύξηση 

Καθαρή 
Αύξηση 

Μεταναστευτικό 
Ισοζύγιο 

1960 8300,4 157239 60563 96676 66201 -30475 
1965 8528,5 151448 67269 84179 44201 -39978 
1970 8780,4 144928 74009 70919 24697 -46222 
1975 8986,2 142273 80077 62196 120746 58550 
1980 9587,5 148134 87282 60852 110957 50105 
1985 9919,5 116481 92886 23595 29600 6005 
1990 10120,9 102229 94152 8077 79212 71135 
1991 10200,1 102620 95498 7122 94368 87246 
1992 10294,5 104081 98231 5850 54728 48878 
1993 10349,2 101799 97419 4380 60405 56025 
1994 10409,6 103763 97807 5956 33258 27302 
1995 10442,9 101495 100158 1337 22196 20859 
1996 10465,1 100718 100740 -22 21536 21558 
1997 10486,6 102038 99738 2300 24370 22070 
1998 10511 100895 102668 -1733 10704 12478 
1999 10521,7 100643 103304 -2667 21139 23806 
2000 10542,8 101000 103000 -2000 21892 23892 
 
Πηγή: Κοτζαμάνης, Β., (2000), Οι δημογραφικές εξελίξεις στην Ελλάδα και στις άλλες χώρες - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας: Συγκλίνουσες ή αποκλίνουσες πορείες;, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ), Αθήνα 2000. 

 
Ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση των 

25 κρατών – μελών (ΕΕ-25) είναι το δημογραφικό. Η επιδείνωση του προβλήματος 
αυτού τις δύο τελευταίες δεκαετίες του 20ου και τα πρώτα έτη του 21ου αιώνα 
αποτυπώνεται καθαρά στη γεννητικότητα (γεννήσεις ανά 1.000 κατοίκους), τη 
θνησιμότητα (θάνατοι ανά 1.000 κατοίκους) και τη φυσική μεταβολή του πληθυσμού 
(γεννήσεις μείον θάνατοι ανά 1.000 κατοίκους).  

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Στατιστική Υπηρεσία της 
ΕΕ – 25 (Eurostat) το 2005 και αφορούν τα επίπεδα γονιμότητας ανά 1.000 κατοίκους 
κατά τα έτη 1980 και 2004 (Πίνακας 9),40 διαπιστώνουμε πως μόνο σε δύο (2), τη Δανία 
και το Λουξεμβούργο, από τα 25 κράτη - μέλη της ΕΕ – 25 σημειώθηκε αύξηση της 
γονιμότητας, ενώ στα υπόλοιπα 23 και στην ΕΕ – 25 ως σύνολο σημειώθηκε μείωση. Η 
μεγαλύτερη μείωση (πάνω από 50%) σημειώθηκε στην Πολωνία και ακολουθούν έξι (6) 
κράτη (η Σλοβακία, η Κύπρος, η Μάλτα, η Σλοβενία, η Λιθουανία και η Ελλάδα) με 
μείωση πάνω από 40%. Το 1980, τις τέσσερις (4) πρώτες θέσεις στη γεννητικότητα 
κατείχαν η Ιρλανδία, η Κύπρος η Πολωνία και η Σλοβακία (δηλαδή τρία (3) από τα νέα 
κράτη – μέλη της ΕΕ και ένα (1) από τα παλαιά) και τις τέσσερις (4) τελευταίες η 
Γερμανία, η Δανία, η Ιταλία και το Λουξεμβούργο (και τα τέσσερα (4) παλαιά κράτη – 
μέλη της ΕΕ). Το 2004, εξαιτίας των φυσικών μεταβολών (Πίνακας 9), τις τέσσερις (4) 
πρώτες θέσεις κατείχαν η Ιρλανδία, η Γαλλία, το Λουξεμβούργο και το Ηνωμένο 
Βασίλειο (και τα τέσσερα (4) παλαιά κράτη – μέλη της ΕΕ) και τις τέσσερις (4) 
τελευταίες η Γερμανία, η Λετονία, η Λιθουανία και η Σλοβενία (δηλαδή ένα (1) από τα 
παλαιά κράτη – μέλη της ΕΕ και τρία (3) από τα νέα). 

40 Στην 1η στήλη του Πίνακα 9 δίνεται η γεννητικότητα το έτος 2004, στη 2η στη στήλη το 1980 και στην 
3η στήλη η ποσοστιαία μεταβολή της στα 25 κράτη – μέλη και στην ΕΕ – 25 το 2004 σε σχέση με το 1980. 
Η σειρά των κρατών – μελών είναι με βάση την τελευταία στήλη, αρχίζοντας από το κράτος με τη 
μεγαλύτερη αύξηση της γεννητικότητας και καταλήγοντας σ’ εκείνο με τη μεγαλύτερη μείωση. 
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Από τα όσα προαναφέρθηκαν φαίνεται ότι στο διάστημα 1980 – 2004 σε όλα τα 
κράτη – μέλη, με εξαίρεση τη Δανία και το Λουξεμβούργο, σημειώθηκε μείωση της 
γεννητικότητας η οποία κυμάνθηκε από - 4,3% στη Σουηδία (μικρότερη) μέχρι - 52,3% 
στην Πολωνία (μεγαλύτερη). Η μείωση στην ΕΕ ως σύνολο έφτασε σχεδόν το - 25%. Η 
μείωση αυτή οφείλεται σε πολλούς λόγους. Ανάμεσα σε αυτούς είναι η ανεργία που 
μαστίζει την ΕΕ – 25, το σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού που βρίσκεται κάτω από το 
όριο της φτώχειας, η ανεπαρκής (σε ορισμένα κράτη, ανάμεσα στα οποία και η Ελλάδα) 
φροντίδα για την οικογένεια και τα παιδιά (ανεπαρκή οικογενειακά επιδόματα, έλλειψη 
βρεφονηπιακών σταθμών κλπ.), ο σύγχρονος τρόπος ζωής, η νοοτροπία των νέων κ.ά. 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 9:  Γεννητικότητα (γεννήσεις ανά 1.000 

κατοίκους) στα κράτη - μέλη της ΕΕ - 25 (1980 και 2004) 
ΚΡΑΤΗ - ΜΕΛΗ 2004* 1980* ΜΕΤΑΒΟΛΗ (%) 

Δανία 11,9 11,2 6,3 
Λουξεμβούργο 12 11,4 5,3 

Σουηδία  11,2 11,7 -4,3 
Ολλανδία 11,9 12,8 -7,0 

Ην. Βασίλειο 12 13,4 -10,4 
Βέλγιο 11,1 12,6 -11,9 
Ιταλία  9,7 11,3 -14,2 
Γαλλία  12 14,9 -14,8 

Φιλανδία 11 13,1 -16,0 
Αυστρία 9,7 12 -19,2 
Γερμανία 8,6 11,1 -22,5 
Ιρλανδία 15,9 21,8 -27,1 
Εσθονία 10,4 15 -30,7 
Ισπανία 10,6 15,3 -30,7 

Ουγγαρία 9,4 13,9 -32,4 
Τσεχία 9,6 14,9 -35,6 

Πορτογαλία 10,4 16,2 -35,8 
Λετονία 8,8 14,1 -37,6 

Ελλάδα 9,2 15,4 -40,3 
Λιθουανία 8,9 15,2 -41,4 
Σλοβενία 9 15,7 -42,7 
Μάλτα 9,7 17,3 -43,9 
Κύπρος 11,2 20,4 -45,1 

Σλοβακία  10 19,1 -47,6 
Πολωνία 9,3 19,6 -52,6 
ΕΕ - 25  10,5 13,8 -23,9 

* Τα συγκεκριμένα στοιχεία δόθηκαν στη δημοσιότητα από τη Στατιστική Υπηρεσία 
της ΕΕ-25 (τη Eurostat) στις 25.10.05 και αφορούν τα έτη 1980, 2003 και 2004 (τα 
στοιχεία για το έτος αυτό είναι εκτιμήσεις).  
Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία της ΕΕ -25, Eurostat, 2005 

 
Η υπογεννητικότητα είναι η σημαντικότερη πλευρά του δημογραφικού 

προβλήματος της ΕΕ – 25 ως συνόλου. Το ίδιο ισχύει και για τη χώρα μας η οποία, 
εξαιτίας της μεγάλης μείωσης της γεννητικότητας, κατολίσθησε το 2004 στην 21η θέση 
ανάμεσα στα κράτη – μέλη της ΕΕ από την 8η που κατείχε το 1980. 
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2.4.2 Η θνησιμότητα 
 

Σύμφωνα με μελέτη της Π.Ο.Υ., οι κύριες αιτίες θανάτου ποικίλλουν στις 
διάφορες ηλικιακές ομάδες. Στη βρεφική και παιδική ηλικία, οι περισσότεροι θάνατοι 
οφείλονται σε αναπνευστικά και λοιμώδη νοσήματα. Στους νεαρούς ενήλικες το 
συνηθέστερο αίτιο θανάτου είναι τα ατυχήματα, ενώ ο καρκίνος και τα καρδιαγγειακά 
νοσήματα προκαλούν τους περισσότερους θανάτους στις μεγάλες ηλικίες (Διάγραμμα 4).  
 
 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4:  Βασικές αιτίες θανάτου κατά ηλικία στην Ευρώπη στα μέσα της 
δεκαετίας του ‘90 

 

 
 

Πηγή: WHO, Health in Europe, WHO Regional Publications, European Series, Copenhagen, 1998 
 
 
Μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, ενώ το προσδόκιμο επιβίωσης στη γέννηση 

παρουσίαζε μια αργή αλλά σταθερή άνοδο, στις αρχές της δεκαετίας του 1990, μια οξεία 
πτώση του προσδόκιμου επιβίωσης στις χώρες της πρώην ΕΣΣΔ προκάλεσε τη μείωση 
του ευρωπαϊκού προσδόκιμου επιβίωσης στη γέννηση από τα 73,1 έτη το 1991 στα 72,4 
έτη το 1994. Πιο συγκεκριμένα:  
 

• Στη δυτική Ευρώπη παρατηρείται συνεχής αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης, 
παρά τις σημαντικές διαφορές μεταξύ των επιμέρους κρατών, π.χ. Σουηδία και 
Πορτογαλία (Διάγραμμα 5). 

 
• Στις χώρες της πρώην ΕΣΣΔ, τη δεκαετία του 1970 το προσδόκιμο επιβίωσης 

παρέμεινε στάσιμο, ενώ το 1986 σημειώθηκε απότομη αύξηση, η οποία 
ακολουθήθηκε από μείωση. Η μείωση αυτή υπήρξε ιδιαίτερα έντονη το 1993 –
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1994. Από το 1995, ωστόσο, έχει αρχίσει να διαφαίνεται ανάκαμψη του 
προσδόκιμου επιβίωσης στη γέννηση σε πολλές από τις χώρες της πρώην ΕΣΣΔ.  

 
• Σε όλες σχεδόν τις χώρες της Ευρώπης, τόσο της δυτικής, όσο και της ανατολικής 

και κεντρικής Ευρώπης, από τις αρχές της δεκαετίας του 1960 και περίπου 
τέσσερις (4) δεκαετίες μετά παρατηρείται συνεχής βελτίωση του προσδόκιμου 
επιβίωσης στη γέννηση σε σχέση με τις προηγούμενες δεκαετίες (Διάγραμμα 6). 

 
 

 
 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5:  Προσδόκιμο επιβίωσης   ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 6: Προσδόκιμο επιβίωσης    
             κατά γέννηση (2002 – σε έτη)           κατά ομάδες κρατών (Ευρώπη 1970-1996) 

 

   
 

Πηγή: WHO, Health in Europe, WHO Regional Publications, European Series, Copenhagen, 1998 and World Bank 
Development Indicators 

 
 
Σύμφωνα, επίσης, με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Στατιστική 

Υπηρεσία της ΕΕ – 25 (Eurostat) το 2005 και αφορούν τα επίπεδα θνησιμότητας ανά 
1.000 κατοίκους κατά τα έτη 1980 και 2004 (Πίνακας 10),41 διαπιστώνουμε πως μόνο σε 
έξι (6) από τα 25 κράτη – μέλη της ΕΕ – 25 σημειώθηκε αύξηση της θνησιμότητας (κατά 
σειρά Λιθουανία, Ισπανία, Λετονία, Εσθονία, Ολλανδία και Ελλάδα), σ’ ένα (1) η 
θνησιμότητα παρέμεινε στα ίδια επίπεδα (Πορτογαλία), ενώ στα υπόλοιπα δεκαοχτώ (18) 

41 Στην 1η στήλη του Πίνακα 10 δίνεται η θνησιμότητα το έτος 2004, στη 2η στη στήλη το 1980 και στην 
3η στήλη η ποσοστιαία μεταβολή της στα 25 κράτη-μέλη και στην ΕΕ-25 το 2004 σε σχέση με το 1980. Η 
σειρά των κρατών-μελών είναι με βάση την τελευταία στήλη, αρχίζοντας από το κράτος με τη μεγαλύτερη 
μείωση της θνησιμότητας και καταλήγοντας σ’ εκείνο με τη μεγαλύτερη αύξηση. 
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και στην ΕΕ – 25 ως σύνολο σημειώθηκε μείωση. Η μεγαλύτερη μείωση της 
θνησιμότητας σημειώθηκε στο Λουξεμβούργο (πάνω από - 30%) και ακολουθούν η 
Ιρλανδία και η Αυστρία (πάνω από 25%) και η μικρότερη στη Φιλανδία (- 2,2%). Το 
1980 τις τέσσερις (4) πρώτες θέσεις στη θνησιμότητα κατείχαν η Ουγγαρία, η Τσεχία, η 
Λετονία και η Εσθονία (και τα τέσσερα (4) από τα νέα κράτη – μέλη της ΕΕ) και τις 
τέσσερις (4) τελευταίες θέσεις με τη μικρότερη θνησιμότητα κατείχαν η Ισπανία, η 
Ολλανδία, η Ελλάδα και η Κύπρος (τα τρία (3) παλαιά κράτη – μέλη της ΕΕ και το ένα 
(1) νέο). Το 2004, τις τέσσερις (4) πρώτες θέσεις στη θνησιμότητα κατείχαν η Λετονία, η 
Εσθονία, η Ουγγαρία και η Λιθουανία (και τα τέσσερα (4) πάλι νέα κράτη – μέλη της 
ΕΕ) και τις τέσσερις (4) τελευταίες η Κύπρος, η Ιρλανδία, η Μάλτα και το 
Λουξεμβούργο (τα δύο (2) παλαιά κράτη – μέλη της ΕΕ και τα δύο (2) νέα). 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 10:  Θνησιμότητα (θάνατοι ανά 1.000 
κατοίκους) στα κράτη - μέλη της ΕΕ - 25 (1980 και 2004) 
ΚΡΑΤΗ - ΜΕΛΗ  2004* 1980* ΜΕΤΑΒΟΛΗ (%) 

Λουξεμβούργο 7,9 11,3 -30,1 
Ιρλανδία 7,2 9,8 -26,5 
Αυστρία 9,1 12,2 -25,4 
Μάλτα 7,5 9,9 -24,2 
Κύπρος 7,1 9,3 -23,7 
Τσεχία 10,5 13,1 -19,8 

Γερμανία 9,9 12,2 -18,9 
Γαλλία 8,4 10,2 -17,6 

Ην. Βασίλειο 9,8 11,7 -16,2 
Βέλγιο 9,8 11,5 -14,8 

Σουηδία 10,1 11,0 -8,2 
Σλοβενία 9,3 9,9 -6,1 

Δανία 10,3 10,9 -5,5 
Σλοβακία  9,6 10,1 -5 

Ιταλία 9,4 9,8 -4,1 
Πολωνία 9,5 9,9 -4,0 
Ουγγαρία 13,1 13,6 -3,7 
Φιλανδία 9,1 9,3 -2,2 

Πορτογαλία 9,7 9,7 0,0 

Ελλάδα 9,4 9,1 3,3 

Ολλαδία 8,4 8,1 3,7 
Εσθονία 13,2 12,3 7,3 
Λετονία 13,8 12,8 7,8 
Ισπανία 8,7 7,7 13,0 

Λιθουανία 12 10,5 14,3 
ΕΕ - 25  9,5 10,6 -10,4 

* Τα συγκεκριμένα στοιχεία δόθηκαν στη δημοσιότητα από τη Στατιστική Υπηρεσία 
της ΕΕ-25 (τη Eurostat) στις 25.10.05 και αφορούν τα έτη 1980, 2003 και 2004 (τα 
στοιχεία για το έτος αυτό είναι εκτιμήσεις).  
Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία της ΕΕ -25, Eurostat, 2005 

 
Η μείωση της θνησιμότητας στα περισσότερα κράτη – μέλη και στην ΕΕ – 25 ως 

σύνολο οφείλεται, ανάμεσα στα άλλα στην αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης, στη 
βελτίωση των υπηρεσιών υγείας, αλλά και στην εισροή μεταναστών, οι οποίοι είναι νέοι 
στην ηλικία. Παρόλο, όμως, που οι ίδιοι τούτοι λόγοι ισχύουν και στη χώρα μας, η 
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θνησιμότητα αυξήθηκε, γεγονός που συνέβαλε στην επιδείνωση του δημογραφικού 
προβλήματός της. 

Στη χώρα μας, η βρεφική θνησιμότητα συρρικνώνεται σημαντικά (41‰ το 1960 
και 5,5‰ το 2001) και ο μέσος όρος ζωής ανέρχεται ελαφρώς ταχύτερα από τον μέσο 
ευρωπαϊκό όρο. Ωστόσο, η Ελλάδα διατηρεί υψηλή σχετικά βρεφική και παιδική 
θνησιμότητα, οι οποίες αν περιορισθούν θα επιτρέψουν ακόμη μεγαλύτερα οφέλη στο 
μέσο όρο ζωής των Ελλήνων. 

Με την πάροδο του χρόνου, η μείωση της θνησιμότητας στις υψηλότερες ηλικίες 
αναμένεται ότι θα είναι πιο σημαντική από αυτή στις μικρές και τις ενδιάμεσες ηλικίες 
στις οποίες τα επίπεδα θνησιμότητας είναι ήδη χαμηλά 42. Ειδικά για τη βρεφική και την 
παιδική θνησιμότητα τα επίπεδα είναι ήδη τόσο χαμηλά που μια επιπλέον μείωση τους 
δεν θα έχει παρά μια οριακή επίπτωση στο προσδόκιμο ζωής κατά τη γέννηση τα 
επόμενα χρόνια. Η οποιαδήποτε αύξηση του προσδόκιμου ζωής τα επόμενα χρόνια θα 
συνδέεται κυρίως με τη μείωση της θνησιμότητας στις ενδιάμεσες και τις υψηλές ηλικίες, 
στις οποίες άλλωστε εμφανίζονται και τα μεγαλύτερα περιθώρια μείωσης, γεγονός που 
θα οδηγεί σε επιπλέον αύξηση του αριθμού των ηλικιωμένων και σε επιτάχυνση της 
δημογραφικής γήρανσης.  

Είναι σημαντικό να παρατηρήσουμε τις διακυμάνσεις των επιπέδων θνησιμότητας 
του ελληνικού πληθυσμού τα τελευταία χρόνια. Με βάση τα στοιχεία της ΕΣΥΕ 
(Δεκέμβριος 2005), διαπιστώνουμε πως ύστερα από έξι (6) χρόνια συνεχούς φυσικής 
μείωσης του πληθυσμού – αφού κατά τη διάρκεια όλων των ετών της περιόδου 1998 – 
2003 οι θάνατοι ξεπέρασαν τις γεννήσεις – το 2004 οι γεννήσεις (105.655) ξεπέρασαν 
τους θανάτους (104.942). Τούτη, η πολύ μικρή υπεροχή (κατά μόνο 703) των γεννήσεων 
έναντι των θανάτων το 2004, εκτός από την αύξηση των γεννήσεων κατά 1.235, 
οφείλεται και στο γεγονός ότι οι θάνατοι το 2004 ήταν λιγότεροι (κατά 582) από ότι το 
2003 (Πίνακας 11). Επίσης, παρατηρούμε (Πίνακας 11) πως η θνησιμότητα των ανδρών 
τόσο το 2003, όσο και το 2004 ξεπέρασε τη θνησιμότητα των γυναικών αντίστοιχα, ενώ 
παράλληλα η ανδρική θνησιμότητα και τα δύο αυτά έτη υπερβαίνει την αντίστοιχη 
γυναικεία (κατά 4.355 το 2003 και κατά 5.190 το 2004). Όσον αφορά τα επίπεδα 
θνησιμότητας κατά ηλικία παρατηρούμε (Πίνακας 11) πως μολονότι υπάρχουν 
σημαντικές αυξομειώσεις στην κατά διάρθρωση ηλικίας θνησιμότητας μεταξύ των ετών 
2003 και 2004, ωστόσο το γενικό συμπέρασμα που καταλήγουμε είναι πως τα επίπεδα 
θνησιμότητας των ηλικιωμένων ατόμων (65+) είναι ιδιαίτερα αυξημένα και τα δύο έτη 
και ξεπερνούν τα αντίστοιχα των ατόμων μέσης ή εργάσιμη ς ηλικίας (15 – 64 ετών), ενώ 
τα επίπεδα βρεφικής και παιδικής θνησιμότητας κυμαίνονται σε αρκετά χαμηλά επίπεδα. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

42 Εξαίρεση αποτελεί η ηλικιακή ομάδα 15 – 30 ετών όπου η θνησιμότητα είναι σχετικά υψηλή λόγω των 
θανάτων που οφείλονται στα αυτοκινητιστικά ατυχήματα. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 11:  Θάνατοι στην Ελλάδα κατά φύλο και ηλικία του θανόντος 

(2003 - 2004) 
 

Ηλικία του Θανόντος 
 Θ Α Ν Ο Ν Τ Ε Σ 

Σύνολο Άρρενες Θήλεις 
2003 2004 2003 2004 2003 2004 

Σύνολο 105.529 104.942 54.942 55.048 50.587 49.858 
Κάτω του έτους 420 429 236 224 184 205 

1 έτους 28 35 14 22 14 13 
2 ετών 19 27 10 15 9 12 
3 ετών 14 13 9 7 5 6 
4 ετών 13 19 6 10 7 9 
5 - 9  51 74 29 50 22 24 

10 - 14  79 75 47 51 32 24 
15 - 19  317 272 237 194 80 78 
20 - 24  505 552 421 442 84 110 
25 - 29  518 603 404 476 114 127 
30 - 34 619 638 454 461 165 177 
35 - 39  791 807 563 564 228 243 
40 - 44  1.188 1.122 828 767 360 355 
45 - 49  1.730 1.777 1.182 1.196 548 581 
50 - 54  2.481 2.526 1.719 1.804 762 722 
55 - 59  3.706 3.831 2.596 2.684 1.110 1.147 
60 - 64  4.702 4.561 3.216 3.164 1.486 1.397 
65 - 69  8.424 8.191 5.478 5.339 2.946 2.852 
70 - 74  12.963 12.818 7.812 7.787 5.151 5.031 
75 - 79  17.809 18.208 9.455 9.647 8.354 8.561 
80 - 84 17.660 18.012 8.074 8.414 9.586 9.598 
85 (+)  31.492 30.352 12.152 11.766 19.340 18.586 

Πηγή: Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος (ΕΣΥΕ), Στατιστικά στοιχεία 
(Δημογραφία) έτους 2005, Προβολές πληθυσμού - Υπολογιζόμενος πληθυσμός - Σύνοψη Πινάκων (2004) 

 
 

Από τα δεκατέσσερα (14) έτη της περιόδου 1991 – 2004, τα μισά (1996 και 1998 
– 2003) οι θάνατοι ξεπέρασαν τις γεννήσεις, ενώ στα υπόλοιπα (1991 – 1995, 1997 και 
2004) σημειώθηκε μικρή υπεροχή των γεννήσεων έναντι των θανάτων. Αξιοπρόσεκτη 
είναι ιδιαίτερα η διακύμανση των επιπέδων θνησιμότητας στην Ελλάδα κατά περιφέρεια 
(Πίνακας 12). Η κατάσταση στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι πολύ χειρότερη 
δεδομένου ότι οι γεννήσεις ήταν λιγότερες από τους θανάτους όλα τα έτη της περιόδου  
1991 -2004 στις περισσότερες περιφέρειες της χώρας. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 12: Γεννήσεις, Θάνατοι και φυσική μεταβολή του πληθυσμού σε αριθμούς περιόδου 
1991 - 2004 και ανά 1.000 κατοίκους κατ' έτος 

 
Περιφέρειες 

Α ρ ι θ μ ό ς Ανά 1.000 κατοίκους κατ’ έτος 
Γεννήσεις Θάνατοι Φυσ.Μεταβολή 

Πληθυσμού 
Γεννήσεις Θάνατοι Φυσ. Μεταβολή 

Πληθυσμού 
Βόρειο Αιγαίο 24.627 36.278 -11.660 8,66 12,76 -4,1 

Πελοπόννησος 69.048 96.928 -27.880 7,83 10,99 -3,16 

Ιόνια Νησιά 25.661 32.414 -6.753 8,73 11,03 -2,3 

Ήπειρος 37.727 48.353 -10.626 7,73 9,9 -2,18 

Στερεά Ελλάδα 65.612 83.135 -17.523 7,86 9,95 -2,1 

Αν. Μακεδονία & 
Θράκη 

81.089 86.555 -5.466 9,62 10,27 -0,65 

Θεσσαλία 95.947 105.028 -9.081 9,22 10,1 -0,87 

Δυτική Ελλάδα 93.670 98.479 -4.809 9,17 9,64 -0,47 

Δυτική Μακεδονία 39.489 39.803 -314 9,49 9,57 -0,08 

Νομός Αττικής 518.457 462.506 55.951 9,99 8,91 1,08 

Κεντρ. Μακεδονία 254.224 221.345 32.879 9,83 8,56 1,27 

Κρήτη 87.647 73.968 13.679 10,57 8,92 1,65 

Νότιο Αιγαίο 44.046 32.926 11.120 10,55 7,88 2,66 

Σύνολο χώρας 1.437.244 1.417.727 19.517 9,5 9,37 0,13 
 
Πηγή: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος (ΕΣΥΕ),  δ' τρίμηνο (Δεκέμβριος) 2005 

  
Ο Πίνακας 12 χωρίζεται σε τέσσερα (4) μέρη:43 

Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει τις έξι (6) Περιφέρειες στις οποίες το καθένα από 
τα δεκατέσσερα (14) έτη της περιόδου 1991 – 2004 οι θάνατοι ξεπέρασαν τις 
γεννήσεις.44 Στις Περιφέρειες αυτές κατοικεί το 24% του πληθυσμού της χώρας. Από την 
τελευταία στήλη του μέρους αυτού φαίνεται ότι υπάρχουν πολύ μεγάλες διαφορές 
ανάμεσα στις Περιφέρειες αυτές. Στη χειρότερη θέση δημογραφικά (με τη μεγαλύτερη, 
δηλαδή, υπεροχή των θανάτων έναντι των γεννήσεων ανά 1.000 κατοίκους κατ’ έτος) 
βρίσκεται το Βόρειο Αιγαίο και στη σχετικά καλύτερη η Ανατολική Μακεδονία και 
Θράκη.45  

Το δεύτερο μέρος του Πίνακα 12 περιλαμβάνει τις τρεις (3)  Περιφέρειες στις 
οποίες ορισμένα από τα έτη της περιόδου 1991 - 2004 οι γεννήσεις ξεπέρασαν τους 
θανάτους (8 από τα 14 έτη στη Δυτική Μακεδονία, 4 στη Δυτική Ελλάδα και 2 στη 
Θεσσαλία), συνολικά, όμως, στα δεκατέσσερα (14) έτη της περιόδου 1991 – 2004 οι 
θάνατοι ξεπέρασαν τις γεννήσεις με αποτέλεσμα να υπάρχει φυσική μείωση του 
πληθυσμού τους. Στις Περιφέρειες αυτές κατοικεί το 16,4% του πληθυσμού της χώρας. Στη 
χειρότερη θέση στην ομάδα αυτή βρίσκεται η Θεσσαλία και στην καλύτερη η Δυτική 
Μακεδονία. 

43 Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος (ΕΣΥΕ),  δ' τρίμηνο (Δεκέμβριος) 2005. 
44 Και αυτό παρά το γεγονός ότι στις γεννήσεις περιλαμβάνονται και οι γεννήσεις από αλλοδαπές 
μητέρες. 
45 Ακόμη και σε αυτήν, όμως, οι θάνατοι ξεπέρασαν τις γεννήσεις όλα τα έτη της περιόδου 1991 – 2004. 
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Το τρίτο μέρος περιλαμβάνει τις τέσσερις (4) δημογραφικά πιο εύρωστες 
Περιφέρειες στις οποίες και τα δεκατέσσερα (14) έτη της περιόδου 1991 – 2004 οι 
γεννήσεις ξεπέρασαν τους θανάτους. Στις Περιφέρειες αυτές κατοικεί το 59,6% του 
πληθυσμού της χώρας. Η δημογραφική ευρωστία των Περιφερειών αυτών οφείλεται στο 
ότι περιλαμβάνουν μεγάλα αστικά κέντρα (πρωτεύουσα και συμπρωτεύουσα) ή και στο ότι 
έχουν μεγάλη τουριστική ανάπτυξη (Κρήτη και Νότιο Αιγαίο). Θα πρέπει, όμως, να 
σημειωθεί εδώ ότι και στις Περιφέρειες αυτές υπάρχουν νομοί στους οποίους όλα τα έτη της 
περιόδου 1991 – 2004 οι θάνατοι ξεπέρασαν τις γεννήσεις (π.χ. στον νομό Λασιθίου 
στην Κρήτη) ή σε ορισμένα από αυτά (π.χ. στον νομό Κυκλάδων στο Νότιο Αιγαίο). 

Από το τέταρτο μέρος του Πίνακα 12 φαίνεται ότι στο σύνολο των δεκατεσσάρων 
(14) ετών της περιόδου 1991 – 2004 οι γεννήσεις (1.437.244) ξεπέρασαν τους θανάτους 
(1.417.727) μόνο κατά 19.517 και αυτό οφείλεται αποκλειστικά στην υπεροχή των 
γεννήσεων έναντι των θανάτων των αλλοδαπών, δεδομένου ότι οι συγκεκριμένοι 
θάνατοι ξεπέρασαν τις γεννήσεις των Ελλήνων. 

Από τις τρεις τελευταίες στήλες του Πίνακα 12 φαίνεται ότι κατ’ έτος ανά 1.000 
κατοίκους την περίοδο 1991 – 2004, τις περισσότερες γεννήσεις (τη μεγαλύτερη 
γονιμότητα) είχαν η Κρήτη και το Νότιο Αιγαίο (δηλαδή οι κατ’ εξοχήν τουριστικές 
Περιφέρειες της χώρας) και τη μικρότερη η  Πελοπόννησος και η Ήπειρος, τους 
περισσότερους θανάτους (τη μεγαλύτερη θνησιμότητα) είχαν το Βόρειο Αιγαίο και τα Ιόνια 
Νησιά (πιθανότατα λόγω γήρανσης του πληθυσμού) και τους λιγότερους η Κεντρική 
Μακεδονία και το Νότιο Αιγαίο, ενώ τη μεγαλύτερη φυσική αύξηση (υπεροχή των 
γεννήσεων έναντι των θανάτων) είχαν το Νότιο Αιγαίο και η Κρήτη και τη μεγαλύτερη 
φυσική μείωση (υπεροχή των θανάτων έναντι των γεννήσεων) η Πελοπόννησος και το 
Βόρειο Αιγαίο. 

Από τη συνοπτική αυτή παρουσίαση των δημογραφικών εξελίξεων τα τελευταία 
δεκατέσσερα (14) χρόνια στις δεκατρείς (13) Περιφέρειες της χώρας φαίνεται ότι σε εννέα (9) 
από αυτές, παρά τις γεννήσεις από αλλοδαπές μητέρες, συνολικά οι θάνατοι ξεπέρασαν τις 
γεννήσεις. Οι Περιφέρειες αυτές, στις οποίες, κατοικεί το 40,4% του πληθυσμού της 
χώρας, καταρρέουν δημογραφικά. Η κατάρρευση αυτή (και ιδιαίτερα των έξι  (6) 
Περιφερειών στο πρώτο μέρος του Πίνακα 12) δείχνει ότι τα όσα λέγονται για την εφαρ-
μογή την περίοδο 1991 – 2004 μιας πολιτικής περιφερειακής ανάπτυξη δεν έχουν κανένα 
ουσιαστικό αντίκρισμα. Αντίθετα, αποδείχνει περίτρανα είτε την παντελή έλλειψη μιας 
τέτοιας πολιτικής ή την πλήρη αποτυχία της όποιας πολιτικής εφαρμόστηκε, δεδομένου ότι 
δεν δημιουργήθηκαν στις Περιφέρειες αυτές οι απαιτούμενες θέσεις εργασίας οι οποίες από 
τη μια μεριά θα συγκρατούσαν τους νέους και από την άλλη θα αποτελούσαν πόλους 
έλξης νέων στην ηλικία εργαζομένων Ελλήνων ή μεταναστών. 

Τώρα γίνεται και πάλι λόγος για την αφιέρωση στην περιφερειακή ανάπτυξη 
σημαντικού ποσοστού από τα 20 δις ευρώ που εξασφαλίστηκαν από το Δ' Κοινοτικό 
Πλαίσιο Στήριξης για την περίοδο 2007 – 2013. Αν, όμως, ακολουθηθούν οι πρακτικές 
που εφαρμόστηκαν στα Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα και στα Α', Β' και Γ' 
Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης τα τελευταία είκοσι (20) χρόνια, είναι βέβαιο ότι δεν θα 
υπάρξει δημογραφική ανάκαμψη Περιφερειών που προαναφέρθηκαν 46. 

Αυτό το οποίο απαιτείται είναι ο σχεδιασμός και η εφαρμογή μιας εντελώς νέας 
περιφερειακής πολιτικής, στην οποία η δημογραφική αναγέννηση των Περιφερειών οι 
οποίες φθίνουν δημογραφικά (αλλά και των νομών στις δημογραφικά εύρωστες 
Περιφέρειες στις οποίες συμβαίνει το ίδιο) θα πρέπει να είναι ένα από τα βασικά κριτήρια 
της κατανομής των σχετικών πιστώσεων προκειμένου να δημιουργηθούν τόσο από το δη-

46 Δρεττάκης, Μ., (άρθρο), Δημογραφικά εύρωστες μόνο τέσσερις από τις δεκατρείς περιφέρειες της χώρας, 
Εφημερίδα Εξπρές, Αθήνα 22.01.2006. 
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μόσιο όσο και από τον ιδιωτικό τομέα οι απαιτούμενες για την οικονομική τους 
ανάκαμψη θέσεις εργασίας. 
 
2.4.3 Η φυσική μεταβολή του πληθυσμού 
 

Η φυσική μεταβολή του πληθυσμού ανά 1.000 κατοίκους προκύπτει αν από το 
συνολικό αριθμό γεννήσεων ανά 1.000 κατοίκους αφαιρέσουμε το συνολικό πληθυσμό 
θανάτων ανά 1.000 κατοίκους.47  

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Στατιστική Υπηρεσία της 
ΕΕ – 25 (Eurostat) το 2005 και αφορούν τα επίπεδα της φυσικής μεταβολής του 
πληθυσμού ανά 1.000 κατοίκους κατά τα έτη 1980 και 2004 (Πίνακας 13) 48 
διαπιστώνουμε πως εξαιτίας των διαφορετικών μεταβολών της γεννητικότητας και της 
θνησιμότητας στα κράτη – μέλη της ΕΕ – 25 υπάρχουν πολύ μεγάλες διαφορές στη 
μεταβολή της φυσικής μεταβολής του πληθυσμού ανά 1.000 κατοίκους. Στον Πίνακα 13, 
φαίνεται η υποδιαίρεση των 25 κρατών - μελών της ΕΕ – 25 σε πέντε (5) ομάδες 
(σύμφωνα με τις αναλύσεις της Eurostat) ανάλογα με τη μεταβολή της φυσικής 
μεταβολής του πληθυσμού το 2004 σε σχέση με το 1980. 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 13:  Φυσική μεταβολή του πληθυσμού 
(γεννήσεις μείον θάνατοι ανά 1.000 κατοίκους) στα κράτη - 

μέλη της ΕΕ - 25 (1980 και 2004) 
ΚΡΑΤΗ - ΜΕΛΗ  2004* 1980* ΜΕΤΑΒΟΛΗ (%) 

Λουξεμβούργο 4,6 0,2 1950,0 
Δανία 1,6 0,3 433,3 

Σουηδία 1,2 0,6 100,0 
Ην. Βασίλειο 2,2 1,6 37,5 

Βέλγιο 1,3 1,1 18,2 
Γαλλία 4,2 4,7 -10,6 

Ολλαδία 3,5 4,7 -25,5 
Ιρλανδία 8,6 11,9 -27,7 
Φιλανδία 1,9 3,9 -51,3 
Κύπρος 4,2 11,1 -62,2 
Μάλτα 2,2 7,4 -70,3 
Ισπανία 1,9 7,5 -74,7 
Ιταλία 0,3 1,5 -80,0 

Πορτογαλία 0,7 6,5 -89,2 
Σλοβακία 0,4 8,9 -95,5 
Αυστρία 0,6 -0,2   
Γερμανία -1,4 -1,1 27,3 
Πολωνία -0,2 9,6   

47 Δηλαδή, στη συγκεκριμένη περίπτωση, η φυσική μεταβολή του πληθυσμού στα κράτη – μέλη της ΕΕ – 
25 (Πίνακας 13), προκύπτει αν αφαιρέσουμε τις δύο (2) πρώτες στήλες του Πίνακα 10 από τις αντίστοιχες 
στήλες του Πίνακα 9. Οι μικρές διαφορές ανάμεσα στα υπόλοιπα που προκύπτουν από την αφαίρεση αυτή 
και στα στοιχεία του Πίνακα 13 για ορισμένα κράτη (κατά 0,1) οφείλονται στις στρογγυλοποιήσεις της 
Eurostat). 
48 Στην 1η στήλη του Πίνακα 13 δίνεται η μεταβολή της φυσικής μεταβολής του πληθυσμού ανά 1.000 
κατοίκους το 2004, στη 2η στήλη το 1980 και στην 3η στήλη η ποσοστιαία μεταβολή της στα 25 κράτη – 
μέλη και στην ΕΕ – 25 το 2004 σε σχέση με το 1980. Στα κράτη – μέλη στα οποία δεν υπάρχει ποσοστιαία 
μεταβολή, η φυσική αύξηση το 1980 μετατράπηκε σε φυσική μείωση το 2004 ή το αντίστροφο. 
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Λιθουανία -3,2 4,7   

Ελλάδα -0,2 6,3   
Λετονία -5,0 1,4   

Σλοβενία -0,4 5,8   
Εσθονία -2,8 2,7   

Ουγγαρία -3,7 0,3   
Τσεχία -0,9 1,8   
ΕΕ - 25  1,0 3,2 -68,8 

* Τα συγκεκριμένα στοιχεία δόθηκαν στη δημοσιότητα από τη Στατιστική Υπηρεσία 
της ΕΕ-25 (τη Eurostat) στις 25.10.05 και αφορούν τα έτη 1980, 2003 και 2004 (τα 
στοιχεία για το έτος αυτό είναι εκτιμήσεις).  
Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία της ΕΕ -25, Eurostat, 2005 

 
Πιο συγκεκριμένα: Στην πρώτη ομάδα υπάγονται τα κράτη – μέλη στα οποία 

τόσο το 1980 όσο και το 2004 είχε σημειωθεί φυσική αύξηση του πληθυσμού και το 2004 
η αύξηση αυτή ήταν μεγαλύτερη απ’ ότι το 1980 (σημειώθηκε, δηλαδή, ποσοστιαία 
αύξησή της). Η θεαματικότερη ποσοστιαία αύξηση της φυσικής αύξησης στην ομάδα 
αυτή σημειώθηκε στο Λουξεμβούργο (από 0,1% το 1980 στο 4,1% το 2004). Στη 
δεύτερη ομάδα (που είναι και η πολυπληθέστερη) υπάγονται τα κράτη-μέλη στα οποία 
τόσο το 1980 όσο και το 2004 είχε σημειωθεί φυσική αύξηση του πληθυσμού, αλλά το 
2004 η αύξηση αυτή ήταν μικρότερη απ’ ότι το 1980 (σημειώθηκε, δηλαδή, ποσοστιαία 
μείωσή της). Η μικρότερη ποσοστιαία μείωση της φυσικής αύξησης σημειώθηκε στη 
Γαλλία και η μεγαλύτερη στη Σλοβακία. Στη τρίτη ομάδα υπάγεται μόνο η Αυστρία, 
στην οποία τη μικρή φυσική μείωση το 1980 διαδέχτηκε μια μικρή, επίσης, φυσική 
αύξηση το 2004. Στην τέταρτη ομάδα υπάγεται μόνο η Γερμανία, στην οποία τόσο το 
1980 όσο και το 2004 σημειώθηκε φυσική μείωση του πληθυσμού και το 2004 ήταν 
μεγαλύτερη απ’ ότι το 1980 (σημειώθηκε, δηλαδή, ποσοστιαία αύξησή της). Τέλος, στην 
πέμπτη ομάδα υπάγονται οι χώρες στις οποίες τη φυσική αύξηση το 1980 διαδέχτηκε 
φυσική μείωση το 2004. Η μεγαλύτερη σε ποσοστά μείωση στην ομάδα αυτή 
σημειώθηκε στην Πολωνία και ακολουθούν η Λιθουανία και η Ελλάδα. 

Παρόλη τη μεγάλη διαφοροποίηση που υπάρχει στην μεταβολή της φυσικής 
μεταβολής του πληθυσμού των 25 κρατών – μελών το 2004 σε σχέση με το 1980, στη ΕΕ 
– 25 το 2004 εξακολουθεί να υπάρχει φυσική αύξηση του πληθυσμού ανά 1.000 
κατοίκους. Σε σύγκριση, όμως, με το 1980 είναι μειωμένη προς τα πάνω κατά 2/3 (από 
3,2 το 1980 στο 1,0 το 2004, μείωση 68,8%). 

Συνοψίζοντας, διαπιστώνουμε πως η σοβαρότερη πλευρά του δημογραφικού 
προβλήματος της ΕΕ – 25 είναι η υπογεννητικότητα. Παρόλα αυτά, κανένα μέτρο για την 
αντιμετώπισή της δεν έχει ληφθεί σε κοινοτικό επίπεδο. Αντίθετα την ΕΕ απασχολεί 
συνεχώς το πρόβλημα των μεταναστών. Και ενώ παραδέχονται ότι στη μετανάστευση, 
κατά κύριο λόγο, οφείλεται η μικρή αύξηση του πληθυσμού της ΕΕ ως συνόλου και, 
επιπλέον, χωρίς τους μετανάστες πολλοί κλάδοι της οικονομίας όλων των κρατών-μελών 
θα αντιμετώπιζαν τεράστια προβλήματα, το μόνο που προτείνουν είναι περιοριστικά 
μέτρα εισόδου των μεταναστών στις χώρες τους. 

Είναι, κατά συνέπεια, σαφές ότι η αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος 
της ΕΕ, με δεδομένη τη γήρανση του πληθυσμού της, πρέπει να επικεντρωθεί στη λήψη 
μέτρων για την ενίσχυση της γεννητικότητας, με την έννοια να παρασχεθεί κάθε είδους 
βοήθεια (απασχόληση, φορολογικές απαλλαγές, επιδόματα, βρεφονηπιακοί σταθμοί κλπ.) 
στα ζευγάρια να αποκτήσουν τον αριθμό των παιδιών που επιθυμούν. Ασφαλώς, τα όσα 
προαναφέρθηκαν ισχύουν περισσότερο για τη χώρα μας, στην οποία το δημογραφικό 
πρόβλημα είναι ιδιαίτερα οξύ εξαιτίας από τη μια μεριά της μείωσης της γεννητικότητας 
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και από την άλλη της αύξησης της θνησιμότητας. Και ενώ σε ορισμένα από τα κράτη – 
μέλη της ΕΕ λαμβάνονται μέτρα για την αύξηση της γεννητικότητας (π.χ. στη Γαλλία, 
στις σκανδιναβικές χώρες κλπ.), στην Ελλάδα παρατηρείται μια μακροχρόνια αδιαφορία 
τουλάχιστον τα τελευταία 25 χρόνια στα οποία εμφανίστηκε το πρόβλημα αυτό. 

Δεδομένου ότι στη χώρα μας και τα επτά (7) χρόνια της περιόδου1998 – 2004 οι 
θάνατοι ήταν περισσότεροι από τις γεννήσεις (στις οποίες περιλαμβάνονται και γεννήσεις 
από αλλοδαπές μητέρες) είναι απόλυτη ανάγκη να τεθεί αμέσως τέρμα στην αδιαφορία 
αυτή και οι εκάστοτε κυβερνήσεις, με τη συμπαράσταση και των λοιπών κομμάτων και 
όλων των κοινωνικών φορέων, να λάβει γενναία μέτρα για την αύξηση της 
γεννητικότητας.  
 
2.4.4 Το προσδόκιμο όριο ζωής 
 

Η συρρίκνωση των επιπέδων θνησιμότητας και η αύξηση της μέσης διάρκειας 
ζωής αποτέλεσαν σημαντικό στοιχείο στην εξέλιξη του πληθυσμού των ευρωπαϊκών 
χωρών τις τελευταίες πέντε δεκαετίες. Με την πάροδο του χρόνου η απόκλιση της μέσης 
διάρκειας ζωής που υπήρχε μεταξύ των κρατών – μελών της ΕΕ μειώθηκε δραστικά. 
Σήμερα το προσδόκιμο επιβίωσης, τόσο των ανδρών, όσο και των γυναικών κυμαίνεται 
σε ιδιαιτέρως υψηλά επίπεδα. 

Η εξέλιξη αυτή επήλθε ως αποτέλεσμα της συρρίκνωσης των επιπέδων βρεφικής 
θνησιμότητας, η οποία συνοδεύτηκε από μείωσης της θνησιμότητας στις υψηλές ηλικίες. 
Η καταπολέμηση συγκεκριμένων αιτιών θανάτου ήρθε σαν αποτέλεσμα των μεταβολών 
σε οργανωτικούς παράγοντες, που αφορούν τα μέσα και τις διαδικασίες πρόληψης 
θανάτων, αλλά και σε πολιτισμικούς παράγοντες, οι οποίοι αφορούν το βαθμό αποδοχής 
των νέων ιατρικών μεθόδων από τον πληθυσμό. Η βελτίωση των ιατρικών υπηρεσιών, η 
οργάνωση της κοινωνικής ασφάλισης, η ανάπτυξη ενός πλαισίου πρόληψης, η βελτίωση 
του κοινωνικού περιβάλλοντος και η διεύρυνση του πλαισίου παραγωγής και διανομής 
αγαθών και υπηρεσιών, αποτέλεσαν τους σημαντικότερους οργανωτικούς παράγοντες, 
που σχετίζονται με τη μείωση της θνησιμότητας. Στην περίπτωση των πολιτισμικών 
παραγόντων η διεύρυνση των γνώσεων και η βελτίωση του μορφωτικού επιπέδου 
ανέδειξαν τη σημασία της πρόληψης στην αντιμετώπιση των παθήσεων αυξάνοντας το 
βαθμό χρήσης των υφισταμένων μέσων και διαδικασιών, οδηγώντας, με τον τρόπο 
αυτόν, στη συρρίκνωση των επιπέδων θνησιμότητας και κατ’ επέκταση στην επιμήκυνση 
του προσδόκιμου επιβίωσης. 

Η σημαντική αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης στη γέννηση, καθώς και η 
μείωση των γεννήσεων τα τελευταία χρόνια, έχουν οδηγήσει σε γήρανση όλου του 
ευρωπαϊκού πληθυσμού. Το μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού με ηλικία μεγαλύτερη των 
65 ετών ευθύνεται πρωτίστως για την επιδημιολογική μετάβαση από το μοντέλο 
νοσηρότητας που χαρακτηρίζεται από υψηλά ποσοστά οξειών νόσων (κυρίως λοιμωδών) 
και ατυχημάτων, στο μοντέλο όπου κυριαρχούν τα χρόνια εκφυλιστικά νοσήματα.  

Η αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης, που όπως αναφέρθηκε και πρωτύτερα, 
οφείλεται στη θεαματική βελτίωση της υγείας των Ευρωπαίων στη διάρκεια του 20ού 
αιώνα. Το υψηλότερο προσδόκιμο όριο ζωής χάρη στα υψηλότερα πρότυπα διαβίωσης, τις 
καλύτερες ιατρικές θεραπείες και τα χαμηλότερα ποσοστά γονιμότητας αποτελεί πλέον 
γεγονός αναμφισβήτητο. Η τάση αυτή δεν είναι νέα και πρόκειται να συνεχιστεί. Η ιατρική 
πρόοδος δε δείχνει σημεία επιβράδυνσης, αλλά αντιθέτως κινείται με γοργούς ρυθμούς 
ανάπτυξης. Τόσο σε επίπεδο τεχνολογίας, όσο και σε επίπεδο ιατρικών μεθόδων και 
παρεμβάσεων. Το επίπεδο υγείας στην Ευρώπη εμφανίζεται ιδιαίτερα υψηλό σε σχέση με 
τον υπόλοιπο κόσμο. Οι διαφορές, ωστόσο, που παρουσιάζονται τόσο μεταξύ των 
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διαφόρων κρατών της Ευρώπης όσο και ανάμεσα στις κοινωνικές ομάδες κάθε 
πληθυσμού, δημιουργούν σοβαρές ανισότητες σε ότι αφορά την υγεία.  

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (ΠΟΥ), ο 
πληθυσμός της Ευρώπης το 1997 ήταν 870 εκατομμύρια, αποτελώντας το 15% περίπου 
του παγκόσμιου πληθυσμού. Με δεδομένο το χαμηλό αριθμό γεννήσεων οι περισσότερες 
ευρωπαϊκές χώρες αντιμετωπίζουν το πρόβλημα του πολύ χαμηλού ρυθμού φυσικής 
αύξησης του πληθυσμού (0–1%) ή ακόμα και της συρρίκνωσης, ιδίως στην Ανατολική 
Ευρώπη. 

Ελάχιστη είναι σύμφωνα με ευρωπαϊκή έρευνα η αύξηση που παρουσιάζει το 
προσδόκιμο ζωής των Ελλήνων, αφού από τη δεκαετία του 1960 ως σήμερα έχει αυξηθεί 
μόλις κατά 8,2 χρόνια, σε αντίθεση με την Ιαπωνία η οποία «κέρδισε» 14 χρόνια στο 
προσδόκιμο ζωής και κατέχει την καλύτερη θέση στη λίστα της μακροζωίας. Σύμφωνα 
με επίσημα στοιχεία ερευνών – μελετών της ΕΣΥΕ, το προσδόκιμο ζωής των Ελλήνων 
και των Ελληνίδων αυξήθηκε μεταξύ των ετών 1993 – 2004 από 75 σε 76,6 έτη για τους 
πρώτους και από 79,9 σε 81,5 για τις δεύτερες. 

Έρευνα του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Παρακολούθησης του Προσδόκιμου 
Ζωής (EHEMU), οδήγησε στο συμπέρασμα πως το προσδόκιμο ζωής των Ελληνίδων 
είναι τα 80,7 έτη και των ανδρών τα 75,71 έτη. Η μελέτη του EHEMU (Διάγραμμα 7) 
εξέτασε τα δεδομένα σε είκοσι (20) ευρωπαϊκές χώρες και σε τρεις (3) εκτός Ευρώπης 
(Αμερική, Καναδάς, Ιαπωνία) και διαπίστωσε ότι το 2003 το προσδόκιμο ζωής των 
Τσέχων, των Σλοβένων και των Πορτογάλων ήταν το χαμηλότερο , περίπου τέσσερα (4) 
χρόνια λιγότερα από τους Σουηδούς και του Ελβετούς, οι οποίοι βρίσκονται στην κορυφή 
της λίστας μακροζωίας με 78,2 έτη. Στις γυναίκες, πρώτες στη λίστα βρίσκονται οι 
Γαλλίδες, οι Ισπανίδες και οι Ιταλίδες, με πάνω από 83 έτη προσδόκιμο ζωής και 
τελευταίες οι γυναίκες από τη Δανία, οι οποίες μετά βίας ξεπερνούν τα 80 έτη. Οι 
Έλληνες καταλαμβάνουν τη δέκατη θέση στη λίστα και οι Ελληνίδες μόλις τη δωδέκατη. 
Μελλοντικές προβλέψεις της ίδιας μελέτης υπολογίζουν πως το 2050 ο μέσος 
ευρωπαϊκός όρος του προσδόκιμου ζωής θα ανέλθει στα 79,7 έτη για τους άνδρες και στα 
85,1 έτη για τις γυναίκες (Πίνακας 14). 
 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 7: Προσδόκιμο Επιβίωσης 
κατά τη γέννηση (2002 – σε έτη) 

 

 
  Πηγή: World Bank Development Indicators and EHEMU 

 
Νεότερη έρευνα της Eurostat (2004) διαπίστωσε πως το προσδόκιμο ζωής των 

γυναικών στην Ελλάδα ανήλθε στα 81,4 χρόνια έναντι 80,7 χρόνια το 2003. Ταυτόχρονα 
αυξήθηκε και το προσδόκιμο ζωής των ανδρών από 75,4 χρόνια το 2003 σε 76,6 χρόνια 

ΠΙΝΑΚΑΣ 14: Εξέλιξη του προσδόκιμου 
ζωής στην Ευρώπη (σε έτη) 

Έτος Άνδρες Γυναίκες 

1962 67.2 72.9 
1972 68.6 75.0 
1982 70.3 77.2 
1992 72.2 79.1 
2000 74,7 81,1 
2002 74.8 81.1 
2050* 79,7 85,1 

*Σύμφωνα με μελλοντικές εκτιμήσεις της EHEMU 

 
Πηγή: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Παρακολούθησης του 
Προσδόκιμου Ζωής (EHEMU) 

 
64 



το 2004. Το μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνεχίζουν να 
κατέχουν οι Γαλλίδες και οι Ισπανίδες με 83,8 χρόνια. Όσον αφορά τους άνδρες, 
μακροβιότεροι είναι οι Σουηδοί με 78,3 χρόνια ενώ το χαμηλότερο προσδόκιμο ζωής 
έχουν οι Λετονοί με 65,9 χρόνια. Η μεγαλύτερη διαφορά παρατηρείται στη Λιθουανία 
όπου οι γυναίκες ζουν κατά μέσο όρο 77,7 χρόνια και οι άνδρες 66,3 χρόνια. Σημαντική, 
λοιπόν, πρόοδος έχει συντελεστεί στην προσδοκώμενη διάρκεια ζωής στη χώρα μας. 
Συγκεκριμένα, το 2004 το προσδόκιμο ζωής στη γέννηση έφτανε τα 79 χρόνια με το μέσο 
όρο στις χώρες του ΟΟΣΑ να είναι ελαφρώς μικρότερο, στα 78,3 χρόνια. Προσδόκιμο 
ζωής πάνω από 80 έτη έχει η Ιαπωνία, η Ελβετία, η Αυστραλία, η Αυστρία, η Ισπανία και 
η Γαλλία. Το ποσοστό παιδικής θνησιμότητας έχει πέσει σε χαμηλά επίπεδα. 4,1 θάνατοι 
ανά 1.000 κατοίκους στη χώρα μας, έναντι 5,7 στις χώρες του ΟΟΣΑ. Οι χώρες με το 
χαμηλότερο ποσοστό παιδικής θνησιμότητας είναι οι Σκανδιναβικές χώρες η Ιαπωνία και 
η Ισλανδία. 

Επίσης, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του ΟΟΣΑ (2005), η χώρα μας 
διεθνώς κατέχει τη 18η θέση όσον αφορά το προσδόκιμο ζωής, καθώς το κάπνισμα και η 
παχυσαρκία έχουν πια λάβει διαστάσεις επιδημίας. Ωστόσο, βάσει πάντα των στοιχείων 
του ΟΟΣΑ, τα ποσοστά όσον αφορά το προσδόκιμο όριο ζωής, παρουσιάζονται ιδιαίτερα 
υψηλά στη Δύση, που σε συνδυασμό με τα χαμηλά επίπεδα γεννητικότητας οδηγούν σε 
έξαρση της δημογραφικής γήρανσης του ευρωπαϊκού πληθυσμού. Παρόλο βέβαια, που 
στις δυτικές χώρες η ζωή είναι περίπου όμοια, το προσδόκιμο ζωής είναι αρκετά 
διαφορετικό. Διαφορετικό επίσης είναι μεταξύ γυναικών (μεγαλύτερο) και ανδρών 
(μικρότερο). Τις πρώτες θέσεις μακροζωίας (80,1 – 81 έτη) κατέχουν η Σουηδία, η 
Γαλλία, η Ισπανία, η Ιταλία και η Σλοβακία, ακολουθούν στη συνέχεια η Φιλανδία, το 
Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία, οι Κάτω Χώρες, η Αυστρία και η Ελλάδα (78,1 – 79 
έτη), αμέσως μετά έρχονται η Ιρλανδία, η Δανία, και η Πολωνία (77,1 -78 έτη), ενώ 
χαμηλότερα στη λίστα κατατάσσονται (73,1 – 77 έτη) η Πορτογαλία, η Τσεχία και το 
Λουξεμβούργο και τελευταία ακολουθεί (με λιγότερα από 73 έτη) η Ουγγαρία 
(Διάγραμμα 8). 

 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 8:  Το προσδόκιμο ζωής στη Δύση 
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Τα τελευταία χρόνια, η διαφορά στο προσδόκιμο επιβίωσης στη γέννηση και στη 
θνησιμότητα ανάμεσα στην ανατολική και τη δυτική Ευρώπη αυξήθηκε σημαντικά. Το 
1995, το προσδόκιμο επιβίωσης στις χώρες της πρώην ΕΣΣΔ υπολειπόταν κατά έντεκα 
(11) χρόνια του μέσου όρου στη δυτική Ευρώπη, ενώ το 1970 η διαφορά τους ήταν 
δυόμισι (2,5) χρόνια. Στις χώρες της ανατολικής και κεντρικής Ευρώπης, το 1995, το 
προσδόκιμο επιβίωσης στη γέννηση ήταν κατά έξι (6) χρόνια μικρότερο από αυτό της 
δυτικής Ευρώπης, ενώ τη δεκαετία του 1970 υπολειπόταν κατά δυόμισι (2,5) έτη. 

Ο ευρωπαϊκός στόχος της Π.Ο.Υ. για το προσδόκιμο επιβίωσης ήταν τουλάχιστον 
τα 75 έτη για το 2000. Με βάση τα σημερινά δεδομένα, είκοσι τρεις (23) χώρες, που 
αντιπροσωπεύουν το 46% του ευρωπαϊκού πληθυσμού, δεν μπόρεσαν να υλοποιήσουν 
αυτόν το στόχο, ενώ θα χρειαστούν περίπου δεκαοχτώ (18) χρόνια (ως το 2017) για να 
επιτευχθεί από όλες τις χώρες. Σε ότι αφορά στο προσδόκιμο επιβίωσης κατά φύλο, 
τριάντα (30) χώρες έχουν ήδη πετύχει το στόχο για τους άνδρες (67 έτη) και τριάντα 
πέντε (35) χώρες έχουν πετύχει το στόχο για τις γυναίκες (74 έτη).49 

Η βελτίωση του επιπέδου υγείας του πληθυσμού δεν εξαρτάται μόνο από την 
αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης. Θα πρέπει να συνοδεύεται και από αύξηση των 
χρόνων υγιούς ζωής. Το 1984, η Π.Ο.Υ. όρισε επιπλέον δείκτες υγείας, για να 
διερευνηθεί αν η βελτίωση του προσδόκιμου ζωής συμβαδίζει με αύξηση του 
προσδόκιμου επιβίωσης χωρίς αναπηρία ή χρόνια νόσο. Οι δείκτες αυτοί συνοψίζονται 
στον όρο «προσδόκιμο υγείας» (health expectancy).  

Τα διαθέσιμα στοιχεία, αν και ελλιπή, είναι ενθαρρυντικά, τουλάχιστον για τη 
δυτική Ευρώπη. Τα χρόνια που «κερδήθηκαν» με την επιμήκυνση του προσδόκιμου 
επιβίωσης στη γέννηση είναι ως επί το πλείστον χρόνια απαλλαγμένα από σοβαρή νόσο ή 
αναπηρία, γεγονός που καταδεικνύει τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και την 
αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων πρόληψης και περίθαλψης.  
 
2.4.5 Η γήρανση 
 

Η δημογραφική γήρανση ορίζεται ως η αύξηση της αναλογίας των ατόμων άνω 
των 65 ετών στο σύνολο του πληθυσμού. Βασική αιτία της γήρανσης είναι η μείωση της 
γεννητικότητας – γονιμότητας, που δημιουργεί προβλήματα πληθυσμιακής ανανέωσης, 
σε συνδυασμό µε την μείωση της θνησιμότητας, όπως εκφράζεται µε τον προσδοκώμενο 
χρόνο ζωής κατά την γέννηση. Επιπλέον η συνδυασμένη παρουσία των παραπάνω 
παραγόντων συμβάλλει και στην αύξηση του αριθμού των ατόμων άνω των 75 ετών και 
της αναλογίας τους στο σύνολο των ατόμων άνω των 60 ετών.50 

Η γήρανση του πληθυσμού αποδίδεται µε τον δείκτη γήρανσης, ο οποίος 
εκφράζει την αντιστοιχία των ηλικιωμένων (65 + ) σε µία περιοχή, στη δεδομένη χρονική 
περίοδο, σε εκατό (100) παιδιά (ηλικίας 0-14 ετών). Συνήθως υπολογίζεται κατά φύλο, 
ώστε να φαίνονται οι διαφοροποιήσεις κατά φύλο στη γήρανση του πληθυσμού.  

Είναι αντιληπτό ότι ο συνδυασμός των εξελίξεων της γονιμότητας και της 
θνησιμότητας στις χώρες του ΟOΣΑ οδηγεί σε σημαντικές μεταβολές σχετικά µε την 
κατά ηλικία δομή του πληθυσμού των χωρών αυτών. Πράγματι, τα τελευταία χρόνια έχει 
μειωθεί ο δείκτης γονιμότητας στις χώρες του ΟΟΣΑ, κάτι που συνδέεται και 
ερμηνεύεται από ένα ευρύ πλέγμα προσδιοριστικών παραγόντων (κοινωνικών, 
οικονομικών κλπ.), ενώ παρά τη σχετική επιβράδυνση των τελευταίων ετών, η μείωση 
της θνησιμότητας, απόρροια των ιατρικών και επιστημονικών επιτευγμάτων είναι η 
πλέον εμφανής απτή συνέπεια της βελτίωσης των όρων διαβίωσης στις ανεπτυγμένες 

49 WHO, Health in Europe, WHO Regional Publications, European Series, Copenhagen, 1998, 83:11–75  
50 Στασινοπούλου, Όλγα, Ζητήματα σύγχρονης Κοινωνικής Πολιτικής, Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα 1996.  
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κοινωνίες. Έτσι, η απόλυτη και σχετική μεταβολή του αριθμού των ηλικιωμένων ατόμων 
(δημογραφική γήρανση) αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά των 
μεταβολών αυτών. Βέβαια η δημογραφική γήρανση δεν αποτελεί μια πρόσφατη εξέλιξη 
για τους πληθυσμούς των ανεπτυγμένων χωρών. Παρόλα αυτά το φαινόμενο θα ενταθεί 
σημαντικά από τη στιγμή που οι γενιές που προήλθαν από την ανάκαμψη των γεννήσεων 
της πρώτης μεταπολεμικής περιόδου (baby boom) θα πλησιάζουν στην ηλικία των 60-65 
ετών. 

Αν και ο ρυθμός και το χρονοδιάγραμμα της δημογραφικής γήρανσης 
παρουσιάζονται διαφορετικές από χώρα σε χώρα, τα επόμενα 50 χρόνια όλες σχεδόν οι 
χώρες του ΟΟΣΑ θα βρεθούν αντιμέτωπες µε τις επιπτώσεις από τη δημογραφική 
γήρανση, και το γεγονός αυτό έχει δημιουργήσει έντονο προβληματισμό για την 
προσαρμογή των σχετικών πολιτικών.51 

Το ποσοστό των ατόμων άνω των 65 ετών κυμαίνεται για τις 15 χώρες της ΕΕ 
(ΕΕ – 15) γύρω στο 2000 από 18% (μέγιστο – Ιταλία) έως 11,0% (minimum – Ιρλανδία). 
Η Ελλάδα κατέχει μια σχετικά υψηλή θέση µε 17% του πληθυσμού της άνω των 65 ετών 
μαζί με την Ισπανία και τη Σουηδία (Πίνακας 15). Επίσης, εάν παρατηρήσουμε 
προσεκτικά τις αρχές των τριών τελευταίων δεκαετιών (1980 – 1981, 1990 – 1991 και 
2000 – 2001), διαπιστώνουμε ότι το ποσοστό των ηλικιωμένων ατόμων (65+) ως 
ποσοστό του συνολικού πληθυσμού παρουσιάζει μία διαρκή αυξητική πορεία σε όλες 
σχεδόν τις χώρες της ΕΕ – 15, με ελάχιστες μόνο εξαιρέσεις (Ιρλανδία, Δανία, Αυστρία, 
Σουηδία – Πίνακας 15). Εάν εξετάσουμε ταυτόχρονα και τα ποσοστά των «υπερηλίκων» 
ατόμων (> 80 ετών) η Ελλάδα καταλαμβάνει και εδώ πάλι μια υψηλή θέση µε 3,5%, 
έναντι 3,9 – 4,9% (∆ανία, Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Σουηδία) και 2,6% (Ιρλανδία).52  
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 15:  Οι ηλικιωμένοι ( > 65 ετών ) στα κράτη – μέλη της ΕΕ – 15 (απόλυτα μεγέθη και 
% επί του συνολικού πληθυσμού) 

 
 

Χώρες 

1981-1982 1990-1991 2000 
Πληθυσμός 

(.000) 
% ως προς 
το συνολικό 
πληθυσμό 

Πληθυσμός 
(.000) 

% ως προς 
το συνολικό 
πληθυσμό 

Πληθυσμός 
(.000) 

% ως προς το 
συνολικό 
πληθυσμό 

Γερμανία 9.605,7 15,6 9.614,1 15,3 13.067,5 15,8 
Γαλλία 7.280,9 13,4 8.045,7 14,2 9.422,8 15,9 
Ιταλία 7.485,1 13,6 8.335,7 14,5 10.370,5 18,0 

Ολλανδία 1.653,2 11,6 1.933,2 12,9 2.152,4 13,6 
Βέλγιο 1.415,3 14,4 1.474,1 14,8 1.715,1 16,8 

Λουξεμβούργο 49,5 13,6 50,7 13,4 62,2 14,3 
Ην. Βασίλειο 8.163,2 14,8 8.970,8 15,6 9.301,7 15,6 

Ιρλανδία 368,9 10,7 397,1 11,3 423,5 11,2 
Δανία 741,5 14,5 802,1 15,6 790,4 14,8 

Ελλάδα 1.238,1 12,7 1.399,4 13,9 1.818,0 17,2 
Ισπανία 4.236,7 11,2 5.280,1 13,5 6.589,9 16,7 

Πορτογαλία 1.125,5 11,5 1.358,8 13,1 1.533,8 15,3 
Φιλανδία  11,9 673,0 13,5 767,2 14,8 
Αυστρία  15,5 1.178,7 14,9 1.254,9 15,5 
Σουηδία  16,2 1.526,2 17,8 1.532,6 17,3 

Πηγή: Eurostat (1988, 1991, 2000), Council of Europe (1988, 1991, 2000) 

51 Κικίλιας, Ηλ. – Μπάγκαβος, Χρ. – Τήνιος, Πλ. – Χλέτσος, Μιχ., (επιµ.), ∆ηµογραφική Γήρανση, Αγορά 
Εργασίας & Κοινωνική Προστασία: Τάσεις, Προκλήσεις & Πολιτικές, Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας, Αθήνα 
2001. 
52 Κοτζαμάνης, Β., Δημογραφική γήρανση στη μεταπολεμική Ελλάδα, Κοινωνική Εργασία (τεύχος 32), 
Αθήνα 1994, σελ. 6-7. 
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Η συνεχής μείωση της θνησιμότητας οδήγησε αναπόφευκτα σε αύξηση του 
απολύτου αριθμού των ηλικιωμένων ατόμων, ενώ η συρρίκνωση του αριθμού των 
γεννήσεων κατά την τελευταία κυρίως εικοσαετία οδήγησε σταδιακά σε μείωση του 
αριθμού των ατόμων τα οποία βρίσκονται στις νεαρές ηλικίες.53 Οι συγκεκριμένες 
αλλαγές οδήγησαν σε αύξηση του σχετικού μεγέθους των ηλικιωμένων ατόμων στο 
σύνολο του πληθυσμού, δηλαδή σε δημογραφική γήρανση του συνολικού πληθυσμού σε 
όλες σχεδόν ανεξαιρέτως τις χώρες της ΕΕ (Πίνακας 16).54  
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 16: Άτομα άνω των 65 ετών ως ποσοστό του συνολικού πληθυσμού % 
(τελευταία δεκαετία 1993 – 2004) 

ΧΩΡΑ  /  
ΈΤΟΣ 

199
3 

199
4 

199
5 

199
6 

199
7 

199
8 

199
9 

200
0 

200
1 

200
2 

200
3 

200
4 

Ε.Ε.25 14,4 14,6 14,8 15,0 15,2 15,4 15,5 15,7 15,9 16,1 16,3 16,5 
Ε.Ε.15 15,0 15,2 15,4 15,6 15,8 15,9 16,1 16,3 16,5 16,7 16,9 17,0 
ΒΕΛΓΙΟ 15,4 15,6 15,8 16,0 16,3 16,5 16,6 16,8 16,9 16,9 17,0 17,1 
ΤΣΕΧΙΑ 12,9 13,0 13,1 13,3 13,5 13,6 13,7 13,8 13,9 13,9 13,9 13,9 
ΔΑΝΙΑ 15,5 15,4 15,3 15,1 15,0 14,9 14,9 14,8 14,8 14,8 14,8 14,9 
ΓΕΡΜΑΝΙΑ  15,0 15,2 15,4 15,6 15,7 15,8 15,9 16,2 16,6 17,1 17,5 18,0 
ΕΣΘΟΝΙΑ 12,5 12,9 13,3 13,7 14,1 14,5 14,7 15,0 15,2 15,5 15,9 15,9 

ΕΛΛΑΔΑ 14,4 14,7 15,0 15,3 15,6 15,9 16,2 16,5 16,8 17,2 17,5 17,5 

ΙΣΠΑΝΙΑ  14,4 14,8 15,1 15,5 15,8 16,2 16,5 16,8 16,9 17,0 16,9 16,8 
ΓΑΛΛΙΑ 14,6 14,8 15,0 15,3 15,5 15,7 15,9 16,0 16,1 16,2 16,3 16,4 
ΙΡΛΑΝΔΙΑ 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,3 11,2 11,2 11,1 11,1 11,1 
ΙΤΑΛΙΑ 15,8 16,1 16,5 16,9 17,2 17,5 17,8 18,1 18,4 18,7 19,0 19,2 
ΚΥΠΡΟΣ 11,0 11,0 11,0 11,0 11,1 11,1 11,1 11,2 11,3 11,7 11,8 11,9 
ΛΕΤΟΝΙΑ 12,8 13,2 13,4 13,8 14,1 14,4 14,7 14,8 15,2 15,5 15,9 16,2 
ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 11,6 11,9 12,2 12,5 12,8 13,2 13,5 13,7 14,1 14,4 14,7 15,0 
ΛΟΥΞΕΜΒ/Ρ
ΓΟ 

13,6 13,8 13,9 14,1 14,2 14,3 14,3 14,3 13,9 13,9 14,0 14,1 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ 13,8 13,9 14,1 14,3 14,5 14,7 14,8 15,0 15,1 15,3 15,4 15,5 
ΜΑΛΤΑ : : 11,0 11,4 11,6 : 12,0 21,1 12,3 12,6 12,8 13,0 
ΟΛΛΑΝΔΙΑ 13,0 13,1 13,2 13,3 13,4 13,5 13,5 13,6 13,6 13,7 13,7 13,8 
ΑΥΣΤΡΙΑ 14,9 15,0 15,1 15,2 15,3 15,4 15,4 15,4 15,4 15,5 15,5 15,5 
ΠΟΛΩΝΙΑ 10,5 10,7 10,9 11,2 11,5 11,7 11,9 12,1 12,4 12,6 12,8 13,0 
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙ
Α 

14,2 14,5 14,7 15,0 15,3 15,6 15,8 16,0 16,4 16,5 16,7 16,8 

ΣΛΟΒΕΝΙΑ 11,4 11,7 12,1 12,5 12,9 13,2 13,6 13,9 14,1 14,5 14,8 15,0 
ΣΛΟΒΑΚΙΑ 10,5 10,7 10,8 10,9 11,1 11,2 11,3 11,4 11,4 11,4 11,5 11,5 
ΦΙΛΑΝΔΙΑ 13,8 13,9 14,1 14,3 14,5 14,6 14,7 14,8 15,0 15,2 15,3 15,6 
ΣΟΥΗΔΙΑ 17,7 17,6 17,5 17,5 17,4 17,4 17,4 17,3 17,2 17,2 17,2 17,2 
ΗΝ.ΒΑΣΙΛΕΙ
Ο 

15,8 15,7 15,7 15,7 15,7 15,7 15,7 15,6 15,6 16,0 16,0 16,0 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 14,2 14,6 14,9 15,2 15,3 15,6 15,9 16,2 16,8 16,9 17,0 17,1 
ΚΡΟΑΤΙΑ : : : : : : : 12,4 15,7 : 16,3 : 
ΡΟΥΜΑΝΙΑ 11,3 11,6 11,8 12,2 12,4 12,7 13,0 13,2 13,5 13,9 14,2 14,4 
ΙΣΛΑΝΔΙΑ 10,9 11,0 11,1 11,3 11,5 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 11,7 11,8 
ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪ
Ν 

10,2 10,5 11,3 10,3 10,3 10,2 10,3 10,5 10,5 10,5 10,8 10,8 

53 Μπαγκάβος, Χ., Ο πληθυσμός της Ελλάδας στο..., ό.π., σελ. 137 
54 Το φαινόμενο της δημογραφικής γήρανσης μπορεί να εκδηλώνεται με διαφορετικές τάσεις, αλλά εξίσου 
γοργούς ρυθμούς, δε όλες τις ευρωπαϊκές κοινωνίες, τόσο στην ΕΕ – 15, όσο και στην ΕΕ – 25, ακόμη 
δηλαδή και στα υπό ένταξη κράτη – μέλη της ΕΕ. 
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ΝΟΡΒΗΓΙΑ 16,2 16,1 16,0 15,9 15,8 15,7 15,5 15,3 15,1 14,9 14,8 14,7 
ΕΛΒΕΤΙΑ 14,6 14,6 14,7 14,8 14,9 15,0 15,2 15,3 15,4 15,6 15,6 15,7 
Πηγή: Eurostat, European social statistics - Labour Force 2004 
 

Στην Ελλάδα, το ποσοστό των ατόμων ηλικίας 65 ετών και άνω στο συνολικό 
πληθυσμό αυξήθηκε σημαντικά τα τελευταία 50 χρόνια. Δηλαδή η γήρανση του 
συνολικού πληθυσμού δεν αποτελεί μια νέα εξέλιξη, ούτε για την Ελλάδα. Η συνέχιση 
του φαινομένου της δημογραφικής γήρανσης δεν συνδέεται μόνο με την αναμενόμενη 
αύξηση του αριθμού των ηλικιωμένων ατόμων αλλά και με το γεγονός ότι ο συνολικός 
πληθυσμός θα αυξάνει με πολύ αργούς ρυθμούς ή ακόμη και θα μειώνεται. Επιπλέον στη 
διάρκεια των επόμενων ετών το φαινόμενο της γήρανσης θα ενταθεί διότι στη 
δημογραφική γήρανση των παρελθόντων ετών θα «προστεθεί» η γήρανση των επόμενων 
δεκαετιών . Με άλλα λόγια, αν και ο ρυθμός γήρανσης του πληθυσμού της Ελλάδας θα 
είναι ασθενέστερος από αυτόν του παρελθόντος, το επίπεδο της δημογραφικής γήρανσης 
θα είναι υψηλότερο. Είναι χαρακτηριστικό ότι μεταξύ 1950-2000 ο λόγος του αριθμού 
των ατόμων ηλικίας 65 ετών και άνω προς το συνολικό πληθυσμό πολλαπλασιάστηκε 
περίπου κατά 2,5. Την περίοδο 2000-2050 ο λόγος αναμένεται ότι θα πολλαπλασιαστεί 
με ένα συντελεστή μικρότερο του 2,5 αλλά το 2050 το ποσοστό των ηλικιωμένων 
ατόμων στο συνολικό πληθυσμό θα βρίσκεται μεταξύ 28-33% .55 
 Με σταθερές συνθήκες θνησιμότητας και μετανάστευσης η εξέλιξη του αριθμού 
των ατόμων ηλικίας 65 ετών θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των ατόμων τα οποία κάθε 
χρόνο θα αποτελούν τον πληθυσμό ηλικίας 65-69 ετών αλλά και από την κατά ηλικία 
διάρθρωση του πληθυσμού ηλικίας 65 ετών και άνω. Η σημερινή μορφή της κατά 
ηλικίας διάρθρωσης για το σύνολο του πληθυσμού της Ελλάδας οδηγεί στο συμπέρασμα 
ότι τα επόμενα χρόνια ο αριθμός των ατόμων που θα βρίσκονται στην ηλικιακή ομάδα 
65-69 ετών θα ακολουθήσει την εξής πορεία:56 Στασιμότητα  ή ελαφρά αύξηση την 
πενταετία 2000-2005, αφού η σημερινή ηλικιακή ομάδα 60-64 ετών είναι οριακά 
υπεράριθμη σε σχέση με αυτή των 65-69 ετών. Πιθανή, συνεχή μείωση την περίοδο 2005-
2010, αφού τα άτομα ηλικίας 55-59 ετών το 2000 είναι λιγότερα σε αριθμό από αυτά που 
βρίσκονται σε ηλικία 60-64 ετών. Συνεχή αύξηση κατά την περίοδο 2010-2040, αφού 
σήμερα ο πληθυσμός ηλικίας 25-54 ετών έχει τα χαρακτηριστικά ενός αυξανόμενου 
πληθυσμού και οι διαφορές θνησιμότητας μεταξύ των ηλικιακών ομάδων δεν είναι τόσο 
σημαντικές ώστε να καλύπτουν τη διαφορά μεγέθους τους. Ταυτόχρονα ο αριθμός των 
ατόμων ηλικίας 85+ θα είναι πάντοτε μικρότερος από αυτόν των ατόμων ηλικίας 65-69 
ετών. Επομένως, η σημερινή κατά ηλικία διάρθρωση του πληθυσμού της Ελλάδας θα 
οδηγήσει, με σταθερές συνθήκες θνησιμότητας, σε αύξηση του πληθυσμού ηλικίας 65 ετών 
και άνω την περίοδο 2010-2040.  

Από την άλλη πλευρά ο λόγος δημογραφικής εξάρτησης των ηλικιωμένων, ο 
οποίος εκφράζεται από το λόγο των ατόμων ηλικίας 65 ετών και άνω ως προς τον 
πληθυσμό σε ηλικία εργασίας (15-64 ετών), αναμένεται να αυξηθεί. Και αυτό διότι, ο 
αριθμός των ατόμων ηλικίας 65 ετών και άνω θα αυξάνει συνεχώς ενώ ο πληθυσμός σε 
ηλικία εργασίας θα αυξάνει οριακά και πιθανώς θα φθίνει μακροπρόθεσμα. Με άλλα 
λόγια η απόκλιση που θα παρατηρηθεί στο ρυθμό αύξησης των ηλικιωμένων και των 
ατόμων ηλικίας 15-64 ετών, λόγω της σημερινής κατά ηλικία διάρθρωσης του 

55 Κάτι τέτοιο προκύπτει από τα αποτελέσματα του μέσου σεναρίου των δημογραφικών προβολών (τόσο 
της ΕΣΥΕ όσο και διεθνών οργανισμών όπως της Eurostat) 
56 Μπάγκαβος, Χ. – Μωϋσίδης Α., Δημογραφική γήρανση και κοινωνική ασφάλιση με έμφαση στον αγροτικό 
χώρο, Εισήγηση στο συνέδριο «Η Κοινωνική Πολιτική στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση: Νέες 
προκλήσεις και προοπτικές μεταρρύθμισης», Κομοτηνή 10-13 Μαΐου 2001, σελ. 6-13. 
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πληθυσμού της Ελλάδας οδηγεί αναπόφευκτα σε αύξηση του λόγου δημογραφικής 
εξάρτησης. 

Επομένως, η χώρα µας χαρακτηρίζεται από υψηλά σχετικά ποσοστά γήρανσης. 
Οι δημογραφικές προβολές για το μέλλον παρουσιάζουν σίγουρα μια αβεβαιότητα (που 
απορρέει από τις υιοθετούμενες υποθέσεις για την εξέλιξη της γονιμότητας, της 
θνησιμότητας και ιδιαίτερα για της μετανάστευσης): ενδεικτικά και µόνο, σύμφωνα µε 
πρόσφατους υπολογισμούς της Eurostat (1999), το ποσοστό των ηλικιωμένων ατόμων 
(65+) γύρω στο 2020 θα κυμανθεί στη Ελλάδα γύρω στο 20,6% (όσο και ο μέσος 
ευρωπαϊκός όρος, 20,7%) µε πλέον γηρασμένες χώρες της Κοινότητας την Ιταλία, 
Φιλανδία και Σουηδία (22 – 23,5%) και πιο «νεανική» την Ιρλανδία (15,3%). 

   
2.4.6 Η μετανάστευση 
 

Στο διάστημα της δεκαετίας του ‘90, μια σειρά από παράγοντες, όπως η 
παγκοσμιοποίηση, η δημογραφική γήρανση και οι μεταβολές στη διάρθρωση της αγοράς 
εργασίας, δρομολόγησαν αλλαγές στον παραδοσιακό ρόλο της Ευρώπης ως χώρου 
υποδοχής μεταναστών, αλλά και στη σύνθεση του μεταναστευτικού κύματος. Τα έτη 
1992, 1997 και 1999, εξαιτίας των πολέμων στον Περσικό Κόλπο, στη Γιουγκοσλαβία 
αλλά και άλλων συγκρούσεων (πολεμικών ή κοινωνικών) σε διάφορα μέρη του κόσμου, 
ο αριθμός των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο διογκώθηκε. Παράλληλα, χώρες 
μέλη που είχαν λειτουργήσει παραδοσιακά ως χώρες προέλευσης μεταναστών 
μετατράπηκαν σε χώρες υποδοχής, αφενός εξαιτίας ενός κύματος επιστροφής και 
αφετέρου λόγω ενίσχυσης των μεταναστευτικών εισροών από Τρίτες χώρες. Σαν 
αποτέλεσμα, στο τέλος της προηγούμενης δεκαετίας, η ετήσια εισροή μεταναστών στο 
σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανερχόταν στα 850.000 άτομα ετησίως, ανεβάζοντας 
τον αριθμό των υπηκόων Τρίτων χωρών περίπου στο 4% των κατοίκων της ΕΕ. 

Σύμφωνα με μελέτη του ΟΗΕ, η EE προκειμένου να διατηρήσει τη σημερινή 
αναλογία ενεργού και μη ενεργού πληθυσμού στο 4:1 ή 5:1 θα πρέπει ως το 2025 να 
ανοίξει τις πύλες της σε 159 εκατομμύρια οικονομικούς μετανάστες. Να σημειωθεί δε ότι 
η μελέτη εκτιμά τον ελληνικό πληθυσμό το 2015 σε 14,2 εκατομμύρια, εκ των οποίων 
περίπου τα 3,5 εκατομμύρια θα προέρχονται από χώρες μη μέλη της σημερινής EE. 

Οι προβλέψεις για το μέλλον φέρουν την εισροή των μεταναστών στην ΕΕ να 
συνεχίζεται με ισχυρούς ρυθμούς, εξαιτίας και της διατήρησης ισχυρών πιέσεων σε 
διάφορα σημεία του πλανήτη. Διαφοροποίηση αναμένεται όσον αφορά τις δέκα νέες 
χώρες μέλη της Κεντρικής Ευρώπης, από τις οποίες, βέβαια, οι εισροές μετά την ένταξη, 
δεν θα θεωρείται μετανάστευση αλλά εσωτερική κινητικότητα. Σύμφωνα με τις 
εκτιμήσεις, η κινητικότητα του εργατικού δυναμικού από τις συγκεκριμένες χώρες 
αναμένεται να περιοριστεί στο ελάχιστο, με εξαίρεση τις περιοχές των συνόρων. 
Επιπλέον, επειδή τα νέα μέλη παρουσιάζουν παρόμοια δημογραφικά χαρακτηριστικά με 
την ΕΕ – 15 και στην ΕΕ – 25 η δυναμική και το μέγεθος των μεταναστευτικών ροών θα 
εξακολουθήσουν να αποτελούν βασικό παράγοντα διαμόρφωσης του πληθυσμού της ΕΕ 
εξαιτίας της δημογραφικής γήρανσης.  

Για όλους τους παραπάνω λόγους, η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί μια νέα ενιαία 
πολιτική στα θέματα μετανάστευσης, με κεντρικά σημεία την προσπάθεια για 
ενσωμάτωση των μεταναστών, τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών και τη 
συνεργασία με τις χώρες προέλευσης. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 17:  Η μετανάστευση στην ΕΕ - 25 με αριθμούς (2004) 
  Αιτία εισόδου ανά χώρα (%) 

 
Χώρα 

Αριθμός 
Μεταναστών 

(εκατομμύρια) 

 
Οικονομικοί 
Μετανάστες 

 
Πρόσφυγες 

 
Οικογενειακή 

Ένωση 

Λοιποί Λόγοι (υγείας, 
μειονότητες εθνικής 

καταγωγής, 
συνταξιούχοι  κλπ.) 

Γερμανία 6,7 19,1 44,7 7,0 29,2 
Γαλλία 3,2 11,9 64,3 6,5 17,3 

Ην. Βασίλειο 2,8 35,5 37,8 18,9 7,7 
Ισπανία 1,9         
Ελβετία 1,4         
Ιταλία* 1,4 31,9 61,7 2,0 4,4 
Βέλγιο 0,8         

Αυστρία 0,7         
Ελλάδα* 0,7         
Ολλανδία 0,6         
Λετονία* 0,5         
Σουηδία 0,5 17,1 67,8 15,1   

Πορτογαλία 0,4 56,7 36,2   7,1 
Εσθονία* 0,2         

Δανία 0,2 43,6 39,7 9,4 7,3 
Τσεχία 0,2         

 Ιρλανδία  0,22         
Λουξεμβούργο 0,17         

Ουγγαρία 0,14         
Φιλανδία 0,1 6,0 59,9 33,5 0,5 
Σλοβενία* 0,04         
Πολωνία* 0,04         

Λιθουανία* 0,03         
Σλοβακία 0,02         

Μάλτα 0,008         
ΕΕ - 25 0,91872 27,73 51,51 13,20 10,50 

* Τα εν λόγω στοιχεία για τις συγκεκριμένες χώρες αφορούν το έτος 2003 
Πηγή: Atlas Autrement, Eurostat, OCDE (2004) 

 
 
Περισσότεροι από 1,5 εκατομμύριο ήταν οι καταγεγραμμένοι μετανάστες στην 

ΕΕ το 2004 σε ένα σύνολο Κοινοτικού πληθυσμού που υπολογιζόταν στα 378,5 
εκατομμύρια άτομα την 1η Ιανουαρίου 2003, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής 
Στατιστικής Υπηρεσίας (Eurostat) και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και 
Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ – OCDE). Το μεγαλύτερο μέρος των μεταναστευτικών εισροών 
(Πίνακας 17), δέχθηκαν η Γερμανία (6,7 εκατ.), η Γαλλία (3,2 εκατ.), το Ηνωμένο 
Βασίλειο (2,8 εκατ.), η Ισπανία (1,9 εκατ.), η Ιταλία (1,5 εκατ.) και η Ελβετία (1,4 εκατ.), 
οι οποίες συνολικά αντιπροσωπεύουν το 70% των μεταναστευτικών εισροών. Στην 
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Ελλάδα, το ποσοστό των μεταναστών ανερχόταν στο 3,4% του πληθυσμού (0,7 εκατ.). 
Το μεγαλύτερο ποσοστό των μεταναστών αφορά μη πολίτες της ΕΕ. Τα μεγαλύτερα 
ποσοστά υποδοχής πολιτών Τρίτων χωρών σε σχέση με το σύνολο των μεταναστών 
καταγράφονται στις Ιταλία (71%), Αυστρία (66%), Γερμανία (57%), Σουηδία (56%) και 
Ολλανδία (52%). Όσον αφορά τους πολίτες της ΕΕ, τα υψηλότερα ποσοστά υποδοχής 
παρουσιάζουν το Λουξεμβούργο και Βέλγιο, ενώ τα χαμηλότερα η Ιταλία και Δανία. 
Αξιοπρόσεκτο είναι και το γεγονός ότι η συνολική ετήσια αύξηση του πληθυσμού ανά 
1.000 κατοίκους όλων σχεδόν των κρατών – μελών της ΕΕ – 25 στηρίζεται σε πολύ 
σημαντικό βαθμό στη συμμετοχή των μεταναστών. Τις μεγαλύτερες αναλογίες 
παρουσιάζουν οι χώρες της Κεντρικής , Δυτικής και Νότιας Ευρώπης, ακολουθούν οι 
Σκανδιναβικές και τελευταίες με μικρά ποσοστά κατατάσσονται οι χώρες της Ανατολικής 
Ευρώπης και κυρίως τα κρατίδια της πρώην ΕΣΣΔ (Διάγραμμα 9). 

 
 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 9:  Η συμμετοχή της μετανάστευσης ως ποσοστό επί του 
συνολικού πληθυσμού (ανά 1.000 κατοίκους) των κρατών – μελών της ΕΕ – 25 

 

 
  
Μολονότι η εισροή μεταναστών στην ΕΕ εμφανίζεται ελαφρώς μειωμένη τα 

τελευταία χρόνια, εξακολουθεί να αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα ενίσχυσης του ρυθμού 
αύξησης πληθυσμού, καθώς η φυσική αύξηση του πληθυσμού στις χώρες μέλη 
εμφανίζεται στάσιμη ή αρνητική. Το 2002 57, ο αριθμός των γεννήσεων σημείωσε 
μεταπολεμικό αρνητικό ρεκόρ στα 3,99 εκατομμύρια και σε συνδυασμό με τη μικρή 
αύξηση του αριθμού των θανάτων, οδήγησε στη μείωση τη φυσικής μεταβολής του 
πληθυσμού στα 315 χιλιάδες άτομα, έναντι 369 χιλιάδων ατόμων για το 2001.  

Σημειώνεται ότι η κατάσταση δεν διαφοροποιείται ούτε για τις δέκα νέες χώρες 
μέλη που εισέρχονται στην ΕΕ, καθώς τα δημογραφικά χαρακτηριστικά τους είναι 
παρόμοια. Συγκεκριμένα, τις δέκα νέες χώρες μέλη, ο πληθυσμός υπολογίζεται ότι 

57 Μειώσεις στην αύξηση πληθυσμού παρουσίασαν όλες οι χώρες μέλη για το 2002, με εξαίρεση τις 
Αυστρία και Σουηδία. Για ορισμένες χώρες μέλη, μάλιστα, όπως η Γερμανία, η Ιταλία αλλά και η Ελλάδα, 
η μετανάστευση αποτέλεσε σημαντικό παράγοντα αύξησης πληθυσμού καθώς σε αντίθετη περίπτωση η 
αύξηση πληθυσμού θα ήταν αρνητική, ή στην περίπτωση της Σουηδίας στάσιμη.  
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ανερχόταν στα 74,5 εκατομμύρια άτομα την 1η Ιανουαρίου 2003, δηλαδή μειωμένος 
κατά 135 χιλιάδες άτομα. Η μείωση οφείλεται τόσο στην αρνητική αύξηση πληθυσμού 
όσο και στο αρνητικό ισοζύγιο των μεταναστευτικών ροών για τις συγκεκριμένες χώρες.  
Στην περίπτωση της ΕΕ, η συμβολή της μετανάστευσης στη λύση του προβλήματος της 
δημογραφικής γήρανσης αποτελεί αντικείμενο πολλών σεναρίων. Σύμφωνα με τις 
εκτιμήσεις, η δημογραφική γήρανση θα οδηγήσει στη μείωση του οικονομικά ενεργού 
πληθυσμού της ΕΕ – 25 κατά 20 εκατομμύρια άτομα στο διάστημα 2010 – 2030, ενώ 
ταυτόχρονα ο αριθμός των Ευρωπαίων πάνω από τα 80 έτη θα αυξηθεί από τα 16 
εκατομμύρια το 2000 στα 30 για το 2030. Στο επίπεδο πάντως του ασφαλιστικού 
ζητήματος, η μετανάστευση δεν είναι ικανή να ανακόψει μακροπρόθεσμα τις αρνητικές 
εξελίξεις, οι οποίες μπορούν να ανατραπούν μόνο με την αύξηση της γεννητικότητας.  

H δημογραφική στασιμότητα που συνόδευσε την οικονομική ανάπτυξη 
κατέστησε τη χώρα μας μαγνήτη μεταναστών από τα Bαλκάνια και την Aσία. Aπό χώρα 
εκροής μεταναστευτικού πληθυσμού η Eλλάδα έγινε χώρα υποδοχής (Πίνακας 8, σελ. 
52). Oι νεοφερμένοι, ιδιαίτερα στα πρώτα στάδια της άφιξής τους, συχνά παρουσίαζαν 
ιδιαιτερότητες και συμπεριφορές που ήταν ξένες ή απειλητικές για τους γηγενείς 
πληθυσμούς. Όμως, η αποκατάσταση και η σταδιακή προσαρμογή τους απέδωσαν θετικό 
ισοζύγιο. 

H πρώτη νομοθεσία του 1991 που ρύθμιζε το καθεστώς των μεταναστών στην 
Eλλάδα σκοπό είχε να περιορίσει την εισροή και να αποθαρρύνει την εγκατάστασή 
τους58. Tα προεδρικά διατάγματα 358/1997 και 359/1997 αποτέλεσαν τις πρώτες 
προσπάθειες εξομάλυνσης του μεταναστευτικού ζητήματος και έδωσαν την ευκαιρία σε 
371.641 μετανάστες να υποβάλουν αίτηση για άδεια παραμονής και εργασίας μικρής 
διάρκειας. Aκολούθησαν 212.860 αιτήσεις για την πράσινη κάρτα που επέτρεπε 
μεγαλύτερη διάρκεια (ως πέντε χρόνια) παραμονής.59 

H εξέλιξη της νομοθεσίας παρακολουθεί και τη μεταμόρφωση της κρατικής 
νοοτροπίας. Tο 2001 ο νόμος 2910/2001 60 σκοπό είχε να ενθαρρύνει όσους δεν είχαν 
επωφεληθεί από την προηγούμενη προσπάθεια νομιμοποίησης, αλλά και να 
αντιμετωπίσει τις χιλιάδες των νέων μεταναστών που είχαν στο μεταξύ συρρεύσει στην 
Eλλάδα. Πιο πρόσφατα νέος νόμος το 2005, προσπάθησε να απαγκιστρώσει το όλο 
σύστημα από τις χρονοβόρες και πολύπλοκες γραφειοκρατικές διαδικασίες και να 
αποτελέσει το έναυσμα για τη νομιμοποίηση και την παραμονή χιλιάδων μεταναστών 
στη χώρα μας. 

 Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία των απογραφών της ΕΣΥΕ, το 1991 υπήρχαν 
167.000 ξένοι στην Eλλάδα. Mε την απογραφή του 2001 οι ξένοι ξεπέρασαν τις 797.091. 
Aπό αυτούς η μεγαλύτερη εθνική ομάδα ήταν οι Aλβανοί (438.000) που αποτελούσαν το 
57% του συνόλου. Tο 1/3 περίπου απασχολείται στον οικοδομικό τομέα και το 20% στη 
γεωργία. H δεύτερη μεγαλύτερη ομάδα ήταν οι Bούλγαροι με 35.000, το 1/3 των οποίων 
εργάζεται στον αγροτικό τομέα. Aπό τότε οι μετανάστες ξεπέρασαν το ένα εκατομμύριο 
και αποτελούν σήμερα το 9% του πληθυσμού της χώρας. Σε αυτούς πρέπει να 

58 H τάση αυτή ενίσχυε το φαινόμενο της λαθρομετανάστευσης και της γενικότερης παρανομίας που το 
συνοδεύει. Oι λαθρομετανάστες απομονώθηκαν από την κοινωνία της χώρας υποδοχής, έγιναν αντικείμενο 
εκμετάλλευσης και δεν συνεισέφεραν στα ελληνικά ασφαλιστικά ταμεία. 
59 Ωστόσο, οι δυσκολίες ήταν πολλές, καθώς η άδεια παραμονής προϋπέθετε απόδειξη νόμιμης εργασίας 
και μάλιστα με συγκεκριμένη διάρκεια. Δεδομένης της μαύρης αγοράς, ο αριθμός των εργοδοτών που ήταν 
πρόθυμοι να προσφέρουν τις εγγυήσεις αυτές δεν ήταν μεγάλος. Έτσι, χιλιάδες AΑλβανοί κυρίως, 
εξακολούθησαν να εργάζονται παράνομα χωρίς κοινωνική ασφάλεια και με χαμηλούς μισθούς. H 
νομιμοποίησή τους θα προσθέσει έσοδα στα ασφαλιστικά ταμεία και θα βλάψει όσους επωφελούνται από 
την παρανομία.  
60 O νόμος πρόβλεπε τους όρους εισόδου για αναζήτηση εργασίας και έθετε τις βάσεις για την 
πολιτογράφηση των ξένων. 
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συμπεριλάβουμε και τους ομογενείς της Aλβανίας, της Pωσίας, της Γεωργίας, του 
Kαζακστάν και της Aρμενίας. Aπό το σύνολο των μεταναστών, 1.850.000 άτομα έχουν 
άδεια παραμονής και εργασίας, με αποτέλεσμα να έχει μειωθεί σημαντικά ο αριθμός των 
παρανόμων καθώς και της δραστηριότητας που συνδέεται με την εκμετάλλευσή τους.61 

Όσον αφορά επίσης την Ελλάδα, παρά τη σύγχυση και τα αντικρουόμενα πολλές 
φορές στοιχεία, υπολογίζεται ότι το 2004 ο αλλοδαπός πληθυσμός (με συντηρητικούς 
υπολογισμούς) ανερχόταν σε 900.000 άτομα, ενώ αν ληφθούν υπόψη και οι μετανάστες 
που έχουν κάρτα ομογενούς τότε ο αριθμός ανέρχεται σε 1.150.000 ανθρώπους, δηλαδή 
περίπου το 10,3% του συνολικού πληθυσμού. Η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα της Ε.Ε. 
η οποία έχει μια εθνικότητα μεταναστών που ξεπερνά το 50% του συνόλου των 
αλλοδαπών που φιλοξενεί: οι Αλβανοί αποτελούν το 56% του συνόλου, με τους 
Βούλγαρους (5%), τους Γεωργιανούς (3%), τους Ρουμάνους (3%) να ακολουθούν. 

Σύμφωνα με μελέτη που εκπονήθηκε για λογαριασμό του Ινστιτούτου 
Μεταναστευτικής Πολιτικής (ΙΜΕΠΟ) και αφορά στη μετανάστευση στην Ελλάδα από 
το 1990 μέχρι και τα τέλη του 2004, ...η Ελλάδα αντιμετωπίζει δυσκολίες όχι μόνο με τη 
μεταναστευτική της πολιτική αλλά και με την απλή συλλογή στατιστικών στοιχείων για το 
μέγεθος και το είδος της μετανάστευσης, τονίζουν οι ερευνητές. Το έλλειμμα που 
σημειώνεται στην καταγραφή του μεταναστευτικού ρεύματος αποδίδεται σε ορισμένα 
προβλήματα μεταξύ των οποίων η μεγάλη έκταση της παράνομης και μη υπολογίσιμης 
μετανάστευσης, ο χαοτικός χαρακτήρας των προγραμμάτων νομιμοποίησης, καθώς και η 
ύπαρξη ασύνδετων στοιχείων από διαφορετικά υπουργεία που δεν είχαν καμία 
συνεργασία. Όπως προκύπτει από την έρευνα: 

 
• Γύρω στο 80% των μεταναστών βρίσκονται σε εργάσιμη ηλικία (15 – 64), ενώ το 

αντίστοιχο ποσοστό του ελληνικού πληθυσμού είναι 68%. 
 
• Οι περισσότεροι κατοικούν στα μεγάλα αστικά κέντρα. Πιο συγκεκριμένα, στο 

Δήμο Αθηναίων ο αριθμός τους ανέρχεται στους 132.000 και αποτελούν το 17% 
του πληθυσμού του, στη Θεσσαλονίκη το 7% και σε ορισμένα νησιά (Μύκονος, 
Κέα, Σκιάθος, Ζάκυνθος) ο αριθμός τους κυμαίνεται στο 13 – 25%. 

         
• Η διάρκεια παραμονής στην Ελλάδα υπολογίζεται ότι υπερβαίνει τα οχτώ (8) 

χρόνια, τουλάχιστον για το μισό πληθυσμό των μεταναστών. Σύμφωνα με την 
έρευνα, κατά το 2003 και στις αρχές του 2004 εκδόθηκαν περίπου 680.000 άδειες 
παραμονής. Πολλές απ’ αυτές είχαν λήξει πριν από το τέλος του 2004. 
Υπολογίζεται ότι το 92% των αδειών είναι για περισσότερο από ένα (1) με δύο (2) 
χρόνια, ενώ το 5,4% για λιγότερο από ένα (1) χρόνο. 

 
• Η πλειονότητα των αδειών παραμονής (2003 – 2004) χορηγήθηκε σε Αλβανούς 

(63%), Βούλγαρους (10%), Ρουμάνους (4,3%), Ουκρανούς (3,4%). 
 

• Η ευρεία πλειοψηφία των αδειών (80%) απονέμεται για λόγους εργασίας και 
δευτερευόντως για οικογενειακή επανένωση (12%) και για γάμους με Έλληνες 
υπηκόους (3%). Αυτό το τελευταίο στοιχείο υποδηλώνει ως ένα βαθμό την 
ενσωμάτωση των διαφόρων εθνικών ομάδων. 

 

61 Ruby Gropas and Anna Triantafyllidou, Immigrants in Greece: Some Key Facts, ELIAMEP, September 
2005. 
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• Τα στοιχεία δείχνουν ότι είναι οι γυναίκες από την Αλβανία (2.510), τη 
Βουλγαρία (1.942), την Ουκρανία (1.597), τη Ρωσία (1.522) και τη Ρουμανία 
(1.222) που έχουν παντρευτεί Έλληνες άντρες. Οι πολύ μικρότεροι αριθμοί ξένων 
αντρών που έχουν παντρευτεί Ελληνίδες είναι Αλβανοί (633), Γεωργιανοί (412), 
και Αιγύπτιοι (365). 

 
• Η αναλογία αντρών – γυναικών ποικίλει ανάλογα με τη χώρα: Συρία και Αίγυπτος 

δείχνουν πάνω από 90% άντρες, Ρουμανία και Αλβανία πάνω από 60%62. 
Αντιθέτως, οι μετανάστες από τις Φιλιππίνες, την Ουκρανία και τη Ρωσία είναι 
τώρα κατά 80% θηλυκού γένους, ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά το 2001 
κυμαίνονταν από 25% έως 40%. 

 
• Οι μετανάστες απασχολούνται κυρίως στον τομέα των οικοδομικών έργων, ενώ 

σημαντικός αριθμός δουλεύει στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και τα εστιατόρια. 
 

• Το 2003 από τις 102.000 ασφαλισμένες γυναίκες στο ΙΚΑ, η μεγαλύτερη 
πλειοψηφία εργαζόταν σε ξενοδοχεία και εστιατόρια (28%), αλλά και ως οικιακές 
βοηθοί (20%). Υπάρχουν μεγάλοι αριθμοί στις κατηγορίες «άγνωστη» 
απασχόληση (7%) και «άλλες δραστηριότητες» (6%). 

 
H ελεγχόμενη μετανάστευση από τις αναπτυσσόμενες προς τις ανεπτυγμένες 

χώρες θα μειώσει σε κάποιον βαθμό το βάρος του υπερπληθυσμού και της ανεργίας στις 
πρώτες και θα αντισταθμίσει τα οικονομικά προβλήματα της υπογεννητικότητας στις 
δεύτερες, ίσως και να συμβάλλει έως κάποιο βαθμό και στην επιβράδυνση, όχι όμως και 
στην οριστική αποφυγή της δημογραφικής γήρανσης του πληθυσμού. Από την άλλη 
πλευρά, ωστόσο, η ανεξέλεγκτη και μαζική μετανάστευση προκαλεί φόβους για 
διάβρωση της παραδοσιακής εθνικής κυριαρχίας, ενώ εκφράζονται ανησυχίες ότι 
αλλοδαποί θα επωφεληθούν και θα μοιραστούν τους οικονομικούς πόρους, εκπαιδευτικό 
σύστημα και κοινωνικά προνόμια και αγαθά που ανήκουν δικαιωματικά στους 
«γηγενείς» κατοίκους και έτσι θα διαταραχθεί ο κοινωνικός ιστός. Ανεξάρτητα όμως από 
τη δεοντολογία των ανθρωπίνων σχέσεων, η υποδοχή και η ενσωμάτωση των 
μεταναστών αποτελεί όρο για την επιβίωση μιας χώρας με πτωτικές δημογραφικές 
τάσεις, όπως είναι η Ελλάδα. 
 
2.4.7 Σύνοψη δημογραφικών διακυμάνσεων και μεταβολών 
 

Σημαντικές είναι οι ανακατατάξεις που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια των 
τελευταίων ετών  στις περισσότερες ευρωπαϊκές κοινωνίες. Αν και τα δημογραφικά 
φαινόμενα δεν εκδηλώθηκαν με την ίδια ένταση (ούτε ποιοτικώς, ούτε όμως και 
ποσοτικώς) σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, ωστόσο μπορούμε να διαπιστώσουμε 
ορισμένες βασικές συνιστώσες που φαίνεται να ισχύουν σε γενικό επίπεδο. Συγκεκριμένα 
εκδηλώθηκαν: 
 

• Σημαντική συρρίκνωση της βρεφικής θνησιμότητας, βελτίωση του επιπέδου 
διαβίωσης και αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης. 

 

62 Τα συγκεκριμένα ποσοστά υποδηλώνουν την αυξημένη χρήση του αντρικού εργατικού δυναμικού στο 
χώρο των κατασκευών κατά τα τελευταία δυο χρόνια εξαιτίας της Ολυμπιάδας στη χώρα μας. 
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• Συρρίκνωση των γεννήσεων μετά το 1965 (απότομη παύση του baby boom, 
δηλαδή της ραγδαίας αύξησης των γεννήσεων μετά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο την 
περίοδο 1940 – 1945 και έως το 1965), μείωση των δεικτών διαγενεακής 
γονιμότητας και γεννητικότητας.  

 
• Μη εξασφάλιση της αναπαραγωγής των γενεών, αφού τα ποσοστά γονιμότητας 

των γυναικών που γεννήθηκαν μετά το 1930 είναι ιδιαίτερα χαμηλά με 
αποτέλεσμα πέρα από ελάχιστες εξαιρέσεις (π.χ. baby boom) ολόκληρος ο 20ος 
αιώνας να χαρακτηρίζεται από περιορισμένα ή και αρνητικά ακόμη επίπεδα 
γονιμότητας και γεννητικότητας.  

 
• Αλματώδης αύξηση των ρυθμών δημογραφικής γήρανσης, εξαιτίας της μειωμένης 

γονιμότητας, της αύξησης της θνησιμότητας και της επιμήκυνσης του 
προσδόκιμου όρου ζωής. 

 
• Κρίση του θεσμού της οικογένειας, διάλυση έγγαμων συμβιώσεων, ανάπτυξη 

εναλλακτικών μορφών συμβίωσης και ταχεία επέκταση των γεννήσεων εκτός 
οικογένειας. 

 
• Ανάπτυξη έντονης μεταναστευτικής διαδικασίας (κίνηση του πληθυσμού) έως και 

τα μέσα του 1970 και στη συνέχεια ανατροπή αντιστρόφως της συγκεκριμένης 
κατάστασης (χώρες εκροής μεταναστών, όπως οι μεσογειακές χώρες, 
μετατρέπονται σε χώρες εισροής οικονομικών μεταναστών, λαθρομεταναστών και 
προσφύγων, με αποτέλεσμα να αποκτούν αρχικά μηδενικά και εν συνεχεία θετικά 
μεταναστευτικά ισοζύγια με όλες τις θετικές, αλλά και αρνητικές επιπτώσεις τους). 

 
Στη χώρα μας, οι συγκεκριμένες δημογραφικές εξελίξεις ακολουθούν την ίδια 

περίπου πορεία με ελάχιστες μονάχα εξαιρέσεις. Όπως πολύ εύστοχα παρατηρεί ο Β. 
Κοτζαμάνης (2000) 63 …οι δημογραφικές εξελίξεις στην χώρα µας, ακολουθούν 
παράλληλες πορείες, αν και μερικώς αποκλίνουσες. Συγκεκριμένα: 
 

• ...Η βρεφική θνησιμότητα συρρικνώνεται και εδώ σημαντικά (40‰ το 1960,  9,7‰ 
το 1990, 6‰ το 2000 και ο μέσος όρος ζωής ανέρχεται σταθερά, αρχικά ελαφρώς 
ταχύτερα από τον µέσο κοινοτικό και εν συνεχεία (την τελευταία δεκαετία) µε 
ρυθμούς επιβραδυνόμενους και χαμηλότερους από αυτόν. Η Ελλάδα διατηρεί παρ’ 
αυτά σχετικά υψηλή βρεφική και παιδική θνησιμότητα και εφηβική θνησιμότητα, οι 
οποίες αν περιορισθούν, θα επιτρέψουν ακόμη μεγαλύτερα κέρδη στον µέσο όρο 
ζωής των ελλήνων. 

 
• Η γονιμότητα των γενεών (μέσος αριθμός παιδιών / γυναίκα) ακολουθεί και στη 

χώρα µας φθίνουσα πορεία. Οι ελληνίδες δεν αναπαράγονται: αυτό όμως δεν 
αφορά μόνον τις γυναίκες που γεννήθηκαν μεταπολεμικά, αλλά και αυτές του 
μεσοπολέμου. Επομένως, το φαινόμενο έχει ένα ιστορικό βάθος που οι συγκυριακοί 
δείκτες άλλοτε υποτιμούν και άλλοτε υπερεκτιμούν. Παράλληλα η χώρα µας 
διαφοροποιείται ως προς δύο σημεία : α) δεν γνώρισε το baby boom της περιόδου 
1945 – 1965 και η αναστροφή των πτωτικών τάσεων της μέσης ηλικίας στην 
τεκνογονία εμφανίστηκε µε υστέρηση (μετά το1980) β) η αναπαραγωγή των γενεών 

63 Κοτζαμάνης, Β., Οι δημογραφικές εξελίξεις στην Ελλάδα και στις άλλες χώρες..., ό.π., σελ. 31-34. 
 

 
76 

                                                 



1920 και εντεύθεν υπολείπεται σταθερά του ορίου αναπαραγωγής (2,1 παιδιά / 
γυναίκα σήμερα). 

 
• Η γήρανση και η πρώιμη ωρίμανση του πληθυσμού έχει και στην χώρα µας 

εκδηλωθεί, αν και µε μικρότερη ένταση, στην περίοδο 1960 – 2000. Η Ελλάδα 
όμως δεν αναμένεται να βρεθεί στις δύο πρώτες δεκαετίες του επόμενου αιώνα σε 
ιδιαίτερα μειονεκτική θέση, στο βαθμό που, µη έχοντας γνωρίσει το baby boom, δεν 
θα έχει, όπως οι περισσότερες χώρες της ηπείρου µας, μαζική είσοδο στις ηλικιακές 
ομάδες 65 ετών και άνω των πολυπληθέστατων γενεών της πρώτης μεταπολεμικής 
εικοσαετίας. 

 
• Όσον αφορά την σύσταση και διάλυση των έγγαμων συμβιώσεων, που καθοριστικά 

επηρεάζουν την γονιμότητα των γενεών (στο βαθμό που οι εκτός γάμου γεννήσεις 
είναι ασήμαντες στην χώρα µας: 5% έναντι 40 – 55% στις Σκανδιναβικές χώρες, 
και 10 – 20% στην Ν. Ευρώπη), η Ελλάδα διαφοροποιείται προς το παρόν 
σημαντικά: τα διαθέσιμα στοιχεία δεν επιτρέπουν την έκφραση ιδιαίτερων 
"ανησυχιών" για τον θεσμό του γάμου, αν και δεχόμαστε τους µακρινούς απόηχους 
της γενικευμένης "κρίσης" στον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο, όπου, οι έγγαμες 
συμβιώσεις, όλο και λιγότερες και ολοένα τελούμενες από πιο "ηλικιωμένα" άτομα 
αποδεικνύονται όλο και πιο εύθραυστες. Εάν υπάρχει σύγκλιση στον τομέα αυτό, 
αφορά μόνον τους ρυθμούς σύστασης της οικογένειας: όπως και στην ΕΕ, έτσι και 
στην Ελλάδα, τα νέα ζευγάρια συνάπτουν κάθε χρόνο κατά τι πιο ηλικιωμένα γάμο, 
ενώ οι ομάδες που διαφοροποιούνται σημαντικά από τα κυρίαρχα κοινωνικά 
πρότυπα (άγαμοι, εκτός γάμου συμβιούντες χωρίς να νομιμοποιούν τελικά την 
σχέση τους, άτομα που διαλύουν τον γάμο τους χωρίς να συνάψουν νέο) 
παραμένουν "περιθωριακές", αν και προοδευτικά διευρυνόμενες, ιδίως στην Αθήνα 
και Θεσσαλονίκη... 

 
Γενικότερα οι τάσεις που επικράτησαν και συνεχίζουν να επικρατούν στην 

Ελλάδα και αφορούν τη σύνθεση του δημογραφικού τοπίου στη χώρα μας – που έχουν 
ως κύριο χαρακτηριστικό τους την τάση περαιτέρω δημογραφικής γήρανσης, που 
ωστόσο επιβραδύνεται ως ένα βαθμό λόγω της μετανάστευσης – αποτυπώνονται 
αναλυτικότερα στις εκτιμήσεις της ΕΣΥΕ, σύμφωνα με τις οποίες στις 31.12.2004 ο 
πληθυσμός της Ελλάδας κατ’ εκτίμηση, αριθμούσε 11.082.751 άτομα, ενώ με βάση τις 
πληθυσμιακές προβολές που απορρέουν από την απογραφή του 2001 προβλέπεται ότι ο 
πληθυσμός το 2050 θα μειωθεί σε 10.778.997 άτομα και θα έχει πιο γηρασμένη δομή. 
Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι η αναλογία των παιδιών μέχρι δεκατεσσάρων (14) ετών 
θα μειωθεί το 2050 σε 12,1, από 15,3, καθώς και ο οικονομικώς ενεργός πληθυσμός από 
68,1% το 2000 σε 56,4% το 2050. Την ίδια περίοδο, οι ηλικιωμένοι θα αυξηθούν από 
16,6% σε 31,5%.  

Κατά την τελευταία δεκαετία η σύνθεση του πληθυσμού της χώρας κατά ομάδες 
ηλικιών έχει υποστεί σημαντικές αλλαγές. Η αναλογία των παιδιών μέχρι δεκατεσσάρων 
(14) ετών, μειώθηκε στο 14,4% το 2004, έναντι 18,2% που ήταν το 1993. Από την άλλη 
πλευρά, αυξήθηκε από 14,6 σε 18% η ομάδα των ατόμων σε ηλικία συνταξιοδότησης 65 
ετών και άνω. Επίσης αυξήθηκε η αναλογία του οικονομικώς ενεργού πληθυσμού ηλικίας 
15 – 64 ετών, από 67,3%, σε 67,6%, εξέλιξη που αποδίδεται πάλι στην εισροή των 
μεταναστών. Ενδεικτικό της γήρανσης του πληθυσμού είναι ότι ανάμεσα στο 1992 και το 
2004 τα άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω αυξήθηκαν και αντιστοιχούν από 80 σε 124 για 
κάθε 100 άτομα ηλικίας 0 – 14 ετών.  
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Την τελευταία δεκαετία μειώθηκε ο αριθμός των γάμων, αυξήθηκε ο αριθμός των 
διαζυγίων, ενώ καταγράφεται αύξηση και του αριθμού των πολιτικών γάμων, που 
αποδίδεται στους γάμους Ελλήνων με μετανάστες ή μεταξύ μεταναστών. Συγκεκριμένα, 
ο «ακαθάριστος δείκτης γαμηλιότητας» το 2004, μειώθηκε σε 4,6 γάμους ανά 1.000 
κατοίκους, από 5,5 γάμους το 2003 και 7,3 στην αρχή του ‘80. Οι λιγότεροι γάμοι 
οδήγησαν σε μικρότερο αριθμό γεννήσεων. Ο δείκτης των διαζυγίων αυξάνεται από 
124,2 διαζύγια ανά 1.000 γάμους το 1993 σε 197 διαζύγια ανά 1.000 γάμους το 2003 και 
σε 239,5 διαζύγια το 2004. Σε απόλυτους αριθμούς το 2004 τελέσθηκαν 51.377 γάμοι, 
από τους οποίους 37.496 θρησκευτικοί (73%) και 13.881 πολιτικοί (27%), όταν τα 
αντίστοιχα ποσοστά το 1993 ήταν 90% προς 10%.  

Μικρή μείωση παρουσίασε κατά το έτος 2004 και η γονιμότητα στην Ελλάδα. 
Από 2,09 γεννήσεις ανά μητέρα το 1981, ποσοστό που αγγίζει το όριο αντικατάστασης 
των γενεών (2,1), ο συντελεστής γονιμότητας μειώθηκε στο 1,34 το 1993, στο 1,29 το 
2003 και στο 1,31 το 2004. Η εξέλιξη της γονιμότητας επέδρασε αρνητικά στη φυσική 
αύξηση του πληθυσμού της χώρας, καθώς των 1993 υπήρχε υπεροχή των γεννήσεων 
έναντι των θανάτων κατά 4.380 άτομα, το έτος 2003 είχαμε υπεροχή των θανάτων έναντι 
των γεννήσεων κατά 1.109 άτομα, ενώ το 2004 επανήλθε η υπεροχή των γεννήσεων κατά 
713 άτομα.  

Οι γυναίκες γεννούν το πρώτο τους παιδί σε ηλικία 28,5 ετών το 2004, αργότερα 
κατά 2 χρόνια την τελευταία δεκαετία. Αύξηση παρουσίασαν και οι εκτός γάμου 
γεννήσεις, που το 2004 έφτασαν τις 5.382, έναντι 100.273 εντός γάμου γεννήσεων την 
ίδια χρονιά. Οι εκτός γάμου γεννήσεις διπλασιάστηκαν σε σχέση με το 1992.  

Η προσδόκιμη ζωή κατά τη γέννηση αυξήθηκε για τους άντρες από 75 έτη το 
1993 σε 76,6 το 2004 και για τις γυναίκες από 79,9 σε 81,5 έτη μειώνοντας τη διαφορά 
των δύο φύλων σε 4,9 έτη. Οι κυριότερες αιτίες θανάτου κατά την τελευταία δεκαετία 
είναι τα καρδιακά νοσήματα, ο καρκίνος, τα εγκεφαλικά, τα νοσήματα του 
αναπνευστικού και τέλος οι θάνατοι από ατυχήματα. 
 
 
2.5 Οι μελλοντικές δημογραφικές εξελίξεις  
 

Σε ότι αφορά στις μελλοντικές εξελίξεις, τα αποτελέσματα των προβολών που 
πρόσφατα καταρτίστηκαν από την Ε.Σ.Υ.Ε. δείχνουν ότι ο συνολικός πληθυσμός της 
Ελλάδας το 2020 θα κυμανθεί σε επίπεδα όμοια µε τα σημερινά, ενώ το 2050 θα είναι 
λιγότερος κατά 550.000 περίπου64, ενώ σε ότι αφορά τα άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών, 
είναι χαρακτηριστικό ότι όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα του μέσου σεναρίου των 
δημογραφικών προβολών (τόσο της ΕΣΥΕ όσο και διεθνών οργανισμών, όπως της 
Eurostat) η αύξηση του συνολικού αριθμού των ατόμων ηλικίας 65 ετών και άνω την 
περίοδο 2000 – 2050 θα είναι ασθενέστερη από αυτή της περιόδου 1950 – 2000.65 
Παρόλα αυτά, το 2050 ο αριθμός των ατόμων 65 ετών και άνω θα είναι περίπου κατά δύο 
(2) φορές υψηλότερος από αυτόν του 2000.  

Συγκεκριμένα, αν κάποιος παρατηρήσει προσεκτικά τις δημογραφικές προβολές 

64 Ένα πιο απαισιόδοξο σενάριο καταλήγει σε μείωση του πληθυσμού κατά 230.000 άτομα το 2020 και 
κατά 1.600.000 το 2050, ενώ ένα σαφώς πιο αισιόδοξο σενάριο δείχνει ότι ο συνολικός πληθυσμός της 
Ελλάδας το 2020 θα είναι κατά 400.000 χιλιάδες άτομα υψηλότερος από ότι σήμερα και κατά 700.000 το 
2050.  
65 Και αυτό διότι η μείωση της θνησιμότητας στη διάρκεια του πρώτου μισού του 21ου αιώνα αναμένεται 
ότι θα επιτευχθεί µε χαμηλότερους ρυθμούς από αυτούς της περιόδου 1950 – 2000, ενώ ταυτόχρονα τα 
άτομα που θα εισέρχονται στον πληθυσμό ηλικίας 65 ετών και άνω μετά το 2040 θα είναι όλο και λιγότερα 
αφού θα προέρχονται από τις ολιγάριθμες γενιές της περιόδου 1980 – 2000. 
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της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας από το 2005 μέχρι το 2050, διαπιστώνει ότι σε ότι 
αφορά το συνολικό πληθυσμό, αν και ενδιάμεσα παρουσιάζει μία αύξηση, από 11,08 
εκατομμύρια σε 11,35 εκατομμύρια, από το 2019 αρχίζει να μειώνεται καταλήγοντας να 
είναι 10,79 εκατομμύρια το 2050 και σχεδόν διπλάσια γηραιότερος από το σημερινό. 
Αυτό αναμένεται να συμβεί διότι, από το χρονικό αυτό σημείο και μετά, οι θάνατοι θα 
υπερισχύσουν των γεννήσεων. Σε βάθος χρόνου το φαινόμενο αυτό θα οδηγήσει στην 
εμφάνιση αντεστραμμένης πυραμίδας στα διαγράμματα ηλικιακής κατανομής του 
πληθυσμού (Διάγραμμα 10).  
 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 10: Δημογραφική πυραμίδα πληθυσμού το 2005, 2010, 2030 και 2040 

 

 
 
Σύμφωνα με τις ίδιες προβολές, ο πληθυσμός άνω των 65 ετών (ως ποσοστό του 

πληθυσμού από 15 – 64 ετών) θα αυξηθεί από 26,75% το 2005 σε 55,76% το 2050 
(Πίνακας 18). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη συσσώρευση ολοένα και μεγαλύτερων 
πληθυσμιακών ομάδων στην κατηγορία των συνταξιούχων. Πιο συγκεκριμένα 
παρατηρούμε ότι ενώ στο 2005, τα άτομα ηλικίας 15-64 ετών αποτελούν το 67,53% του 
γενικού πληθυσμού και τα άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών είναι το 18,06% του 
πληθυσμού, τα ποσοστά αυτά να ανατρέπονται σταδιακά, ώσπου το 2050 καταλήγουν 
στο 56,41% για άτομα ηλικίας 15 – 64 ετών και στο 31,46% του πληθυσμού, αντίστοιχα 
για τα άτομα άνω των 65 ετών (Πίνακας 19).66  

 

66 Οι πίνακες 18 και 19 αφορούν στο 2005 και ενδεικτικά στα ενδιάμεσα έτη 2010, 2030 και το 2050. Σε 
απόλυτα νούμερα προβλέπεται η μείωση του συνολικού πληθυσμού. Αναδεικνύεται από τον πίνακα 4 η 
αλλαγή στο συσχετισμό των ποσοστών του πληθυσμού που είναι σε παραγωγική και μη παραγωγική 
ηλικία.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 18:  Ελλάδα Προβολές Πληθυσμού, 2005, 2010, 2020, 2030, 2040, 2050 

 
Ηλικίες / Έτος 

 
2005 

 
2010 

 
2020 

 
2030 

 
2040 

 
2050 

Κάτω των 15 
ετών 

 
1.596.737 

 
1.580.078 

 
1.529.492 

 
1.370.566 

 
1.320.561 

 
1.307.097 

Από 15 έως 64 
ετών 

 
7.482.321 

 
7.581.210 

 
7.505.246 

 
7.253.058 

 
6.674.492 

 
6.080.902 

Άνω των 65 ετών 2.001.654 2.082.830 2.308.186 2.626.278 3.082.763 3.390.998 
Σύνολο 

Πληθυσμού 
 

11.080.712 
 

11.244.118 
 

11.342.924 
 

11.249.902 
 

11.077.816 
 

10.778.997 
Δείκτης 

Γήρανσης (1) 
 

125,36 
 

131,82 
 

150,91 
 

191,62 
 

233,44 
 

259,43 
Δείκτης 

Εξάρτησης (2) 
 

48,09 
 

48,32 
 

51,13 
 

55,11 
 

65,97 
 

77,26 
Δείκτης 

Εξάρτησης 
Ηλικιωμένων (2) 

 
26,75 

 
27,47 

 
30,75 

 
36,21 

 
46,19 

 
55,76 

1. Ποσοστό πληθυσμού 65+ / Πληθυσμό ηλικίας 0 -14 ετών 
2. Ποσοστό πληθυσμού 65+ και 0 -14 ετών / Πληθυσμό ηλικίας 15 -64 ετών 
3. Ποσοστό πληθυσμού 65+ / Πληθυσμό ηλικίας 15 -64 ετών 
 

Πηγή: Προβολές Πληθυσμού ΕΣΥΕ, 2005, Ενδιάμεση Εκδοχή 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 19:  Ελλάδα Ποσοστιαία Κατανομή Πληθυσμού, 2005, 2010, 2020, 2030, 2040, 
2050 

Ηλικίες / Έτος 2005 2010 2020 2030 2040 2050 
Κάτω των 15 

ετών 
14,41% 14,05% 13,48% 12,18 11,92% 12,13% 

Από 15 έως 64 
ετών 

67,53% 67,42% 66,17% 64,47 60,25% 56,41% 

Άνω των 65 ετών 18,06% 18,52% 20,35% 23,34% 27,83% 31,46% 
Σύνολο 

Πληθυσμού 
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 
Πηγή: Προβολές Πληθυσμού ΕΣΥΕ, 2005, Ενδιάμεση Εκδοχή 

 
 
Στην Ελλάδα, κατά το δεύτερο ήμισυ του 20ου αιώνα ο δείκτης γονιμότητας 

μειώθηκε από 2,57 παιδιά ανά γυναίκα, σε 1,28 παιδιά ανά γυναίκα το 2003, δηλαδή 
μειώθηκε κατά 50%. Από το 1970 παρατηρείται πτώση της γονιμότητας, μέχρι και το 
2002. Από το 2002 και ύστερα φαίνεται μία ελαφριά ανάκαμψη στη γονιμότητα, που 
όπως προβλέπεται θα συνεχιστεί. Όμως αν και αναμένεται να ανέλθει στο 1,53 μέχρι το 
2050, θα παραμείνει  πολύ πιο κάτω από το 2,1, το βαθμό δηλαδή αναπλήρωσης του 
πληθυσμού. Σε βάθος χρόνου το φαινόμενο αυτό οδηγεί σε συρρίκνωση του νεανικού 
πληθυσμού (0 – 14 ετών), σε διόγκωση του γεροντικού πληθυσμού (65 και άνω ετών) και 
σε συρρίκνωση του πληθυσμού των παραγωγικών ηλικιών (15 – 64 ετών).  

Αντίθετα, η θνησιμότητα του πληθυσμού μειώνεται εντυπωσιακά από έτος σε 
έτος. Το προσδόκιμο ζωής στη γέννηση έχει φτάσει το 2005 (σύμφωνα πάντα με τις 
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εκτιμήσεις της ΕΣΥΕ) σε 76,61 χρόνια για τον άνδρα και 81,42 χρόνια για τη γυναίκα. 
Χαρακτηριστικό είναι ότι το 2005 ένας άνδρας, συνταξιούχος, στα 65 του, θα πάρει 
σύνταξη για τα επόμενα 16 χρόνια προσδόκιμου ζωής, κατά μέσο όρο, μια γυναίκα για 
18, ενώ για το 2050 προβλέπεται ο ίδιος άνδρας να πάρει σύνταξη για 19 χρόνια και η 
ίδια γυναίκα για 22 χρόνια. Η συνεχιζόμενη αύξηση του δείκτη εξάρτησης 
ηλικιωμένων67, ο οποίος από 26,75 το 2005 γίνεται 55,76 το 2050 δημιουργεί, ολοένα και 
μεγαλύτερη πίεση στο σύστημα ασφάλισης (Πίνακας 18). 

 
Οι δημογραφικές προβολές για τον πληθυσμό σε εργάσιμη ηλικία αποδεικνύουν 

ότι η τελική μεταβολή για τα επόμενα 15–20 χρόνια θα εξαρτηθεί κυρίως από τη 
μετανάστευση ενώ μετά το 2015–2020 η μελλοντική εξέλιξη της γονιμότητας θα παίξει 
επίσης σημαντικό ρόλο. Ωστόσο, η διαφορά σε σχέση µε το παρελθόν είναι εμφανής. 
Συγκεκριμένα, το σχετικό μέγεθος των ατόμων υψηλότερης ηλικίας (50–64 ετών) θα 
αυξάνει ως προς το συνολικό μέγεθος του πληθυσμού σε ηλικία εργασίας, µε 
αποτέλεσμα το εν δυνάμει εργατικό δυναμικό να γηράσκει ηλικιακά τουλάχιστον για την 
επόμενη εικοσαετία. 

 
Ο αρνητικός ρυθμός αύξησης του πληθυσμού θα επέλθει ως αποτέλεσμα της 

μείωσης του αριθμού των γεννήσεων η οποία παρατηρείται την τελευταία εικοσαετία. 
Ουσιαστικά τα χαμηλά επίπεδα γονιμότητας, οδηγούν σε µη αντικατάσταση των γενεών 
οι οποίες γεννήθηκαν μετά τον Β’ παγκόσμιο πόλεμο. Βέβαια η εξέλιξη της συνολικού 
πληθυσμού θα εξαρτηθεί σε σημαντικό βαθμό και από την μετανάστευση, η οποία 
φαίνεται ότι θα καθορίσει και το χρονοδιάγραμμα μείωσης του πληθυσμού των 
οικονομικά προηγμένων χωρών. 

 
Οι δημογραφικές εξελίξεις στην Ελλάδα διαγράφουν ένα αρκετά δυσοίωνο 

μέλλον, καθώς κατατάσσεται ανάμεσα στις πιο γηράσκουσες χώρες της Ευρώπης, έπειτα 
από την Ιταλία, τη Γερμανία και την Ισπανία (Πίνακας 20). Όπως αναφέρθηκε και 
πρωτύτερα, ο ποσοστό των ηλικιωμένων (65 ετών και άνω) ανέρχεται το 2000 στο 
17,36%, μεγαλύτερο από τον ευρωπαϊκό µέσο όρο του 16,3% ενώ το ποσοστό των 
ατόμων κάτω των 15 ετών, αγγίζει το 15,26% έναντι του 17,08% της ΕΕ και του 21,5% 
του ΟΟΣΑ (Πίνακας 4, σελ. 43). Η Ελλάδα θεωρείται ότι έχει γρηγορότερους ρυθμούς 
γήρανσης από ότι οι άλλες χώρες και προβλέπεται ότι το ποσοστό των ηλικιωμένων το 
2010 θα φτάσει στο 18% 68. Επίσης κατατάσσεται στις χώρες µε το χαμηλότερο δείκτη 
γονιμότητας όπου ο μέσος αριθμός τέκνων ανά γυναίκα ανέρχεται μόλις στο 1,31, ενώ 
έχει και του μεγαλύτερους ρυθμούς μείωσης της γονιμότητας. Αυτά την καταστούν την 
πιο γοργά γηράσκουσα χώρα αλλά η πρώτη μείωση του πληθυσμού αναμένεται να 
σημειωθεί ανάμεσα στο 2015 – 2020.69 
 
 
 
 
 
 

67 Πρόκειται για το ποσοστό ατόμων ηλικίας 65 και άνω ετών σε σχέση με πληθυσμό ατόμων ηλικίας 15 – 
64 ετών. 
68 Κοτζαμάνης, Β., Δημογραφική Γήρανση και Κοινωνική Ασφάλιση, στο Κοτζαμάνης, Β. – Μαράτου-
Αλιμπράντη, Λ. – Τεπέρογλου, Α. – Τζωρτζοπούλου, Μ. (επιμ.), Γήρανση και Κοινωνία, Πρακτικά 
Πανελλήνιου Συνεδρίου ΕΚΚΕ, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ), Αθήνα 1996. 
69 Θα προηγηθεί όμως μείωση του πληθυσμού πρώτα στις Ιταλία, Γερμανία, Ισπανία έως το 2015.  

 
81 

                                                 



 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 20: Οι μακροχρόνιες εξελίξεις του συνολικού πληθυσμού των 
χωρών της Ε.Ε. (σε εκατομμύρια) 

 
Χώρες  /  Έτος 

 
2000 

 
2020 

 
2050 

Έτος πρώτης μείωσης του 
συνολικού πληθυσμού 

Βέλγιο 10,2 10,5 10,1 2029 
Δανία 5,3 5,6 5,6 2035 

Γερμανία 82,1 83,3 76 2014 
Ελλάδα* 10,5 10,8 10,2 2017 

Ισπανία 39,4 39,5 35,1 2013 
Γαλλία 59,2 62,8 62,2 2035 

Ιρλανδία 3,8 4,4 4,8 2049 
Ιταλία 57,6 56 48,1 2000 

Λουξεμβούργο 0,4 0,5 0,6 - 
Ολλανδία 15,9 17,3 17,7 2039 
Αυστρία 8,1 8,2 7,6 2021 

Πορτογαλία 10 10,5 10,7 2041 
Φιλανδία 5,2 5,3 5 2025 
Σουηδία 8,9 9,1 9,2 2032 

Ηνωμ. Βασίλειο 59,5 62,2 61,8 2034 
Ε.Ε.  376,2 386 364,5 2023 

* Σημειώνουμε ότι, σύμφωνα µε το παραπάνω σενάριο, η πρώτη μείωση του πληθυσμού της Ελλάδας 
αναμένεται να παρουσιαστεί μεταξύ 2015-2020. Εν τούτοις, το μέγεθος του συνολικού πληθυσμού θα 
είναι υψηλότερο από το σημερινό, τουλάχιστον μέχρι το 2040.  
Πηγή: Eurostat 2000, Δημογραφικές Προβολές (Βασικό Σενάριο) 

 
Όσον αφορά την ηλικιακή δομή του πληθυσμού, την επόμενη εικοσαετία η 

σημαντικότερη αύξηση του αριθμού των ατόμων υψηλής ηλικίας θα παρατηρηθεί στην 
Ολλανδία, το Λουξεμβούργο, τη Φιλανδία, την Ιρλανδία και τη Γαλλία, και η μικρότερη 
στην Πορτογαλία, την Ισπανία και τη Σουηδία. Στην Ελλάδα, όπου το φαινόμενο της 
μεταπολεμικής ανάκαμψης των γεννήσεων εκδηλώθηκε οριακά, ο αριθμός των 
ηλικιωμένων ατόμων θα αυξηθεί λιγότερο από το μέσο όρο της ΕΕ.  

Αν και σήμερα ο πληθυσμός των αναπτυσσομένων χωρών είναι σχετικά νέος, 
πολλές αναπτυσσόμενες χώρες προβλέπεται να υποστούν γήρανση µε πρωτοφανή 
ταχύτητα, λόγω της κάθετης πτώσης του ποσοστού γονιμότητας και της ταχείας αύξησης 
της μακροζωίας.70 Έως το 2050 ο αριθμός των ηλικιωμένων στις λιγότερο αναπτυγμένες 
χώρες προβλέπεται να υπερτετραπλασιαστεί, και αυτή η ηλικιακή ομάδα θα αποτελεί το 
19% του συνολικού πληθυσμού αυτών των χωρών, έναντι του 8% που αποτελεί σήμερα, 
ενώ η διάμεση ηλικία προβλέπεται να αυξηθεί κατά έντεκα (11) έτη και να φτάσει τα 35 
έτη. Αντίστοιχα στις ανεπτυγμένες χώρες όπου το μερίδιο των ηλικιωμένων είναι ήδη 
πολύ υψηλότερο, η σαφής γήρανση του πληθυσμού θα συνεχιστεί αλλά µε βραδύτερο 
ρυθμό. Έτσι, σε αυτές τις χώρες οι ηλικιωμένοι θα αποτελούν το 33% του πληθυσμού το 
2050 σε αντιδιαστολή µε το 19% σήμερα, και η διάμεση ηλικία θα αυξηθεί κατά εννέα 
(9) έτη και θα φτάσει τα 46 έτη. Εντός της ηλικιακής ομάδας των ατόμων 60 ετών και 
άνω θα υπάρξει επίσης σημαντική αύξηση του αριθμού των υπερηλίκων, δηλ. των 
ατόμων ηλικίας 80 ετών και άνω. Ενώ οι υπερήλικες αποτελούν σήμερα το 3% του 

70 Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, (σχέδιο), Η απάντηση της Ευρώπης στην παγκόσμια γήρανση..., 
Ανακοίνωση της Επιτροπής της ΕΕ προς το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή 
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, COM (2002) 737 τελικό. 
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ευρωπαϊκού πληθυσμού , σε έντεκα (11) από τα σημερινά κράτη µέλη της ΕΕ 
τουλάχιστον το 10% του πληθυσμού θα είναι ηλικίας 80 ετών και άνω ως το 2050. 
Πάντως, η διαδικασία διεύρυνσης της ΕΕ δεν αναμένεται να έχει σημαντική επίδραση 
στη διαδικασία γήρανσης του πληθυσμού της ΕΕ. Αν και σήμερα το ποσοστό των 
ηλικιωμένων στις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης είναι χαμηλότερο από 
εκείνο της ΕΕ, αναμένεται να αυξηθεί γρήγορα και να φτάσει το μέσο επίπεδο της ΕΕ ως 
το 2050.71 

Η αναδιάρθρωση των συστημάτων κοινωνικής προστασίας και ασφάλισης µε 
αναφορά στη γήρανση του πληθυσμού ως μείζον πρόβλημα των σύγχρονων 
ανεπτυγμένων κοινωνιών, αναζητά ερείσματα στις κρατούσες αντιλήψεις για τη γήρανση 
ως πρόβλημα εξάρτησης. Οι εννοιολογικές αυτές αντιλήψεις βρίσκουν πρακτική 
εφαρμογή στη χρήση και αξιοποίηση δεικτών και μεγεθών που κινούνται στα ίδια 
ιδεολογικά πλαίσια, όπως π.χ. ο δείκτης εξάρτησης (δημογραφικής ή οικονομικής). Ο 
δείκτης δημογραφικής εξάρτησης είναι ένας αδρός και ατελής δείκτης που αναφέρεται 
µόνο στην κατά ηλικία σύνθεση του πληθυσμού και υπολογίζεται από τη σχέση (1):  

 
 

Αριθμός ατόμων ηλικίας (1-14) + (65 και άνω) 
             ΔΕ  =    -----------------------------------------------------------          (1) 

Αριθμός ατόμων ηλικίας (15-64) 
 
 

Η βασική ιδέα είναι ότι τα άτομα στις δύο άκρες της ηλικιακής κλίμακας που θεωρούνται 
ως µη ενεργά οικονομικά, είναι εξαρτώμενα από τον υπόλοιπο πληθυσμό των ενεργών 
ηλικιών.  

Ο δείκτης οικονομικής εξάρτησης αναφέρεται στην (οικονομική) σχέση εξάρτησης 
του πληθυσμού σε ηλικία εργασίας από τον αριθμό των ατόμων άνω των 65 ετών 
(συνταξιούχων) και υπολογίζεται από τη σχέση (2): 

 
 

Αριθμός ατόμων ηλικίας 65 και άνω 
                ΔΕ  =      ----------------------------------------------------              (2) 

Αριθμός ατόμων 15-64 ετών  
(που βρίσκονται στην αγορά εργασίας) 

 
 

Ο λόγος (δημογραφικής) εξάρτησης της τρίτης ηλικίας θα αυξηθεί σημαντικά 
κατά τα προσεχή 30 έως 40 χρόνια. Σύμφωνα µε τις μακροπρόθεσμες δημογραφικές 
προβολές της Eurostat,72 ο αριθμός των ατόμων που βρίσκονται σε ηλικία εργασίας ανά 
συνταξιούχο θα έχει μειωθεί κατά το ήμισυ έως το 2050, από 3,5 σε 1,8 σε επίπεδο ΕΕ 73 

71 Σήμερα οι υποψήφιες χώρες παρουσιάζουν ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα γονιμότητας και εάν η τάση αυτή 
συνεχιστεί θα έχει περαιτέρω αντίκτυπο στη διαδικασία γήρανσής τους.  
72 Μολονότι οι πληθυσμιακές προβολές τείνουν να είναι πολύ σταθερότερες από τις οικονομικές τάσεις, εν 
τούτοις βασίζονται σε ορισμένες υποθέσεις από τις οποίες εξαρτάται η αξιοπιστία τους. Όσο μεγαλύτερος 
είναι ο χρονικός ορίζοντας που καλύπτουν, τόσο αυξάνεται και ο κίνδυνος λαθών. Όμως ο εν λόγω βαθμός 
αβεβαιότητας τείνει να είναι μικρός για τα επόμενα 10 – 20 έτη, καθώς το μεγαλύτερο μέρος του εν λόγω 
πληθυσμού βρίσκεται ήδη σήμερα εν ζωή και αυτό ισχύει, ειδικότερα για το πληθυσμό σε εργάσιμη ηλικία 
καθώς ο σχετικός πληθυσμός έχει ήδη γεννηθεί και δεν σχετίζεται µε την ηλικιακή ομάδα των πολύ 
ηλικιωμένων 
73 Η αύξηση του αριθμού των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας θα είναι τέτοια που η αύξηση του λόγου της 
δημογραφικής εξάρτησης της τρίτης ηλικίας δεν θα μπορεί να αναχαιτισθεί ούτε από μια αιφνίδια αύξηση 
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(Πίνακας 21).  
Ειδικά, όσον αφορά τον πληθυσμό εργάσιμης ηλικίας, ο οποίος αποτελεί και τη 

βάση του εργατικού δυναμικού, µε δεδομένες τις μεταβολές της γονιμότητας κατά το 
παρελθόν αλλά και ως ένα βαθμό την αναμενόμενη μελλοντική εξέλιξή της, θεωρείται 
σίγουρο ότι αργά ή γρήγορα θα μειωθεί.  
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 21:  Στοιχειώδεις προβολές των λόγων εξάρτησης της τρίτης 
ηλικίας στα κράτη µέλη της ΕΕ (65+ σε άτομα ηλικίας 20-64 ετών) 

Χώρα / Έτος 2000 2010 2020 2030 2040 2050 
Βέλγιο 29.5 31.1 38.0 48.8 53.5 52.0 
Δανία 25.5 29.6 35.7 42.0 47.0 43.7 

Γερμανία 28.0 34.1 38.6 50.3 57.0 56.1 
Ελβετία 30.2 33.6 38.0 44.4 54.7 61.6 
Ελλάδα 28.7 30.7 35.2 44.7 59.8 68.7 
Γαλλία 28.5 29.5 38.1 46.4 52.1 53.2 

Ιρλανδία 20.3 20.5 26.2 32.1 38.4 46.6 
Ιταλία 30.7 35.5 42.1 52.9 67.8 69.7 

Λουξεμβούργο 24.8 27.6 33.0 42.5 47.2 43.5 
Ολλανδία 23.1 26.2 34.7 44.2 50.1 46.9 
Αυστρία 26.3 30.1 34.5 47.0 57.0 57.7 

Πορτογαλία 26.7 28.5 32.2 37.2 46.3 50.9 
Φιλανδία 25.9 29.7 41.4 49.5 49.7 50.6 
Σουηδία 30.9 33.8 39.8 45.4 48.9 48.5 

Ηνωμένο Βασίλειο 27.8 28.5 33.9 43.1 49.1 48.5 
ΕΕ των 15 28.3 31.4 37.3 46.8 55.0 55.9 

Πηγή: Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, (σχέδιο), Η μελλοντική εξέλιξη της κοινωνικής 
προστασίας από μακροπρόθεσμη σκοπιά: ασφαλείς και βιώσιμες συντάξεις, Ανακοίνωση της Επιτροπής 
της Ε.Ε. προς το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, COM (2000) 622 τελικό 

 
Συνοψίζοντας, η μελλοντική δημογραφική εικόνα των ανεπτυγμένων χωρών µελών 

του ΟΟΣΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει ως εξής:74  
 

• Στασιμότητα του συνολικού πληθυσμού και κατά περίπτωση σε ορισμένα κράτη 
– μέλη της ΕΕ – 25 συρρίκνωση ή ασθενέστατη αύξησή του 75 τα επόμενα χρόνια, 
σε σύγκριση με το πρόσφατο παρελθόν. 

• Εκδήλωση μη ικανοποιητικών και ευοίωνων προοπτικών ανάκαμψης της 
γονιμότητας σε υψηλά επίπεδα υπό τις παρούσες συνθήκες και συνέχιση των 
τάσεων για περαιτέρω μείωση του πληθυσμού νεανικής ηλικίας (0 – 14 ετών). 

της γονιμότητας ούτε από οποιαδήποτε ρεαλιστική αύξηση της μετανάστευσης. Πράγματι, οι αλλαγές στη 
γονιμότητα αρχίζουν να έχουν κάποιο αντίκτυπο στην αγορά εργασίας µόνο είκοσι χρόνια αργότερα. Αλλά 
και η μετανάστευση που μπορεί ενδεχομένως να συμβάλει στην βραχυπρόθεσμη αύξηση του επιπέδου της 
απασχόλησης, ελέγχεται ως προς το βαθμό της θετικής της επίδρασης (εξαρτάται από το βαθμό στον οποίο 
οι μετανάστες ενσωματώνονται επαρκώς στην αγορά εργασίας), αλλά και τις κοινωνικές παρενέργειες που 
αναπόφευκτα την συνοδεύουν .  
74 Δενδρινός, Γ. – Λασκαρίδου, Σ. – Νερατζής, Γ. – Πλατανάκη, Μ. (2003), Γήρανση του Πληθυσμού: 
Προβλήματα..., ό.π., σελ. 21. 
75 Μια πιθανή μελλοντική αύξηση του συνολικού πληθυσμού μπορούμε να αναμένουμε μόνο κάτω από 
ειδικές προϋποθέσεις και εφόσον η μεταναστευτική κίνηση διατηρηθεί στα ίδια επίπεδα με το παρελθόν ή 
αν εμφανίσει τάσεις αύξησης στο μέλλον. 
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• Αντίστοιχες σταθεροποιητικές τάσεις και στον πληθυσμό εργάσιμης ηλικίας, µε 
εμφανείς τάσεις μείωσης τα επόμενα χρόνια (σε συνδυασμό µε την ποσοστιαία 
μείωση της ηλικιακής ομάδας 15-24 ετών και την αντίστοιχη ποσοστιαία αύξηση 
της ηλικιακής ομάδας 50-64 ετών). 

• Σταδιακή αύξηση της αναλογίας των ατόμων άνω των 65 ετών ως ποσοστό του 
συνολικού πληθυσμού (δημογραφική γήρανση), που θα εκδηλωθεί με 
διαφορετικές εντάσεις μεταξύ των κρατών – μελών της ΕΕ. 

• Αύξηση (απόλυτη και ποσοστιαία) των ατόμων ηλικίας 80 ετών και άνω 
(υπερηλίκων). 

• Πιθανή επιβράδυνση – όχι όμως και αποτροπή – της δημογραφικής γήρανσης του 
πληθυσμού με διαφορετικές διακυμάνσεις και χρονοδιαγράμματα μεταξύ των 
διαφόρων κρατών – μελών της ΕΕ, εξαιτίας της αύξησης των μελλοντικών 
μεταναστευτικών εισροών. 

 
 
2.6 Ανακεφαλαίωση 
 

Το δημογραφικό τοπίο το οποίο αναμένεται ότι θα επικρατήσει τόσο στην 
Ελλάδα, όσο και στην ΕΕ γενικότερα τα επόμενα χρόνια, θα είναι σε σημαντικό βαθμό 
αποτέλεσμα των μεταβολών που παρατηρήθηκαν κατά το παρελθόν στα τρία βασικά 
δημογραφικά φαινόμενα, δηλαδή τη γονιμότητα, τη θνησιμότητα και τη μετανάστευση. 
Οι μεταβολές αυτές οδήγησαν σε σταδιακή επιβράδυνση του ρυθμού φυσικής αύξησης 
του πληθυσμού, στην ενδυνάμωση του ρόλου της διεθνούς μετανάστευσης στη συνολική 
αύξηση του πληθυσμού καθώς και σε σημαντικές μεταβολές στην κατά ηλικία 
διάρθρωσή του.  

Το υψηλότερο προσδόκιμο όριο ζωής χάρη στα υψηλότερα πρότυπα διαβίωσης, 
τις καλύτερες ιατρικές θεραπείες και τα χαμηλότερα ποσοστά γονιμότητας είναι η 
κινητήρια δύναμη πίσω από την τάση γήρανσης του πληθυσμού. Η τάση αυτή δεν είναι νέα 
και πρόκειται να συνεχιστεί. Η ιατρική πρόοδος δε δείχνει σημεία επιβράδυνσης και οι 
παρελθούσες δημογραφικές προβλέψεις έτειναν στην υποτίμηση της αύξησης του 
προσδόκιμου ορίου ζωής. Τα ποσοστά γονιμότητας βρίσκονται σήμερα αρκετά κάτω από 
το επίπεδο που απαιτείται για πλήρη αντικατάσταση του σημερινού πληθυσμού. Μια αύ-
ξηση θα μπορούσε να επέλθει εάν καταργούνταν ορισμένοι από τους φραγμούς και τα 
αντικίνητρα που τίθενται σήμερα για τη δημιουργία οικογένειας και την ανατροφή 
παιδιών (και αφορούν κυρίως στην αγορά εργασίας, στη στέγαση και στη φροντίδα του 
παιδιού). Τα ποσοστά γονιμότητας τείνουν να είναι υψηλότερα στα κράτη – μέλη που 
εφαρμόζουν μια υγιή πολιτική για το συνδυασμό του επαγγελματικού και του κοινωνικού 
βίου. Ωστόσο παραμένουν πάρα πολύ χαμηλά για να εμποδίσουν τη γήρανση του 
πληθυσμού. 

Η σημαντικότερη νέα εξέλιξη τις επερχόμενες δεκαετίες θα είναι η διόγκωση του 
αριθμού των ηλικιωμένων ατόμων (65+) που προέρχονται από τη γενιά με τη θεαματική 
αύξηση των γεννήσεων (baby boom), όσων δηλαδή γεννήθηκαν μετά το τέλος του Β’ 
Παγκόσμιου Πολέμου και φτάνουν σήμερα στην ηλικία της συνταξιοδότησης. Αυτή η 
δημογραφική διόγκωση αρχικά θα οδηγήσει σε ένα γηράσκον εργατικό δυναμικό, στη 
συνέχεια, από το 2010 και μετά, σε μεγάλη αύξηση του αριθμού των συνταξιούχων και 
αργότερα στην αύξηση των αναγκών για υγειονομική περίθαλψη και μακροχρόνια 
φροντίδα 

Η αύξηση του αριθμού των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας θα είναι τέτοια που η 
αύξηση του λόγου της δημογραφικής εξάρτησης της τρίτης ηλικίας δεν θα μπορεί να 
αναχαιτιστεί ούτε από μια αιφνίδια αύξηση της γονιμότητας ούτε από οποιαδήποτε 
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ρεαλιστική αύξηση της μετανάστευσης. Οι αλλαγές στη γονιμότητα αρχίζουν να έχουν 
κάποιο αντίκτυπο στην αγορά εργασίας μόνον είκοσι χρόνια αργότερα. Ωστόσο, η 
μετανάστευση μπορεί να συμβάλει στην αύξηση του επιπέδου της απασχόλησης, αλλά η 
θετική της επίδραση εξαρτάται σημαντικά από το βαθμό στον οποίο οι μετανάστες 
ενσωματώνονται επαρκώς στην αγορά εργασίας. 

Συνοψίζοντας, μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα πως η διαμόρφωση του 
δημογραφικού τοπίου στη χώρα μας, αλλά και κατ’ επέκταση στην Ευρώπη, στο τέλος 
του 20ου αιώνα και στις αρχές του 21ου κυριαρχείται από τη μακρόχρονη διατήρηση των 
δεικτών γονιμότητας σε αρκετά χαμηλά επίπεδα, από μια επιβράδυνση στη μείωση της 
θνησιμότητας και του ρυθμού μεταβολής του πληθυσμού εργάσιμης ηλικίας, από μία και 
αύξηση του προσδόκιμου όρου ζωής καθώς και από την καταλυτική σημασία της 
μεταναστευτικής εισροής για τις σχετικά ασθενείς μεταβολές του συνολικού πληθυσμού, 
με σημαντικές επιπτώσεις όχι μόνο δημογραφικού χαρακτήρα (βαθμιαία συρρίκνωση του 
συνολικού πληθυσμού και της διαγενεακής γονιμότητας, δημογραφική γήρανση κλπ.), 
αλλά και με σοβαρό αντίκτυπο σε παραγωγικούς τομείς της κοινωνικοοικονομικής ζωής 
(κοινωνική ασφάλιση, κοινωνική συνοχή, αγορά εργασίας, ισότητα των φύλων,  
εκπαίδευση κλπ.). 
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ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ: Η ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ, 

ΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ ΤΟΥ 
 
 
3.1 Εισαγωγή 
 

Στο 2ο κεφάλαιο πραγματοποιήθηκε μια αναφορά στο ρόλο, την έκταση και τη 
σημασία των σύγχρονων δημογραφικών διακυμάνσεων – μεταβολών του 21ου αιώνα, 
αλλά και των μελλοντικών εξελίξεων του δημογραφικού φαινόμένου στη χώρα μας και 
στα υπόλοιπα κράτη – μέλη της ΕΕ, μέσα από την αναλυτική παρουσίαση των βασικών 
συνιστωσών που συνθέτουν το δημογραφικό τοπίο. Τόσο το συγκεκριμένο 2ο κεφάλαιο 
που προηγήθηκε, όσο και το παρόν 3ο κεφάλαιο που ακολουθεί, αποτελούν το συνδετικό 
κρίκο και παράλληλα μια ιδιαίτερα χρήσιμη εισαγωγή για την κατανόηση του βασικού 
αντικειμένου της έρευνας που αναλύεται διεξοδικά στο 4ο κεφάλαιο της παρούσας 
εργασίας. 

Στις γραμμές που ακολουθούν και συνθέτουν το περιεχόμενο του 3ου κεφαλαίου 
περιγράφονται η δομή, τα κύρια χαρακτηριστικά γνωρίσματα και οι σημαντικότερες 
αδυναμίες του ελληνικού συνταξιοδοτικού συστήματος. Οι διατυπώσεις και αναλύσεις 
στηρίζονται ως επί το πλείστον σε επίσημα καταγεγραμμένα στοιχεία της Γ.Γ.Κ.Α. που 
παραθέτονται αναλυτικά στους Κοινωνικούς Προϋπολογισμούς διαφόρων οικονομικών 
ετών.  

 
 

3.2 Γενικές διαπιστώσεις 
 

Τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν ούτε την ίδια μορφή ούτε όμως 
και τον ίδιο σταθερό χαρακτήρα και συμπαγές περιεχόμενο σε όλες τις χώρες. 
Επηρεάζονται καταλυτικά από τα ιδιαίτερα ιστορικά, κοινωνικά, οικονομικά και 
δημογραφικά στοιχεία της κάθε εποχής και κοινωνίας. Αυτός είναι και ο βασικός 
παράγοντας διαφοροποίησης των κοινωνικο – ασφαλιστικών συστημάτων σε οργανωτικό 
και διοικητικό επίπεδο. 

Η δημιουργία των περισσοτέρων κοινωνικο – ασφαλιστικών συστημάτων, τόσο 
στην  Ελλάδα, όσο και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης, διαμορφώθηκε κάτω από 
ισχυρές και έντονες συντεχνιακές πιέσεις οργανωμένων επαγγελματικών κλάδων. 
Ουδέποτε υπήρξε σωστός προγραμματισμός και ορθολογικός σχεδιασμός από την 
πλευρά της πολιτείας για την οργάνωση και ανάπτυξη ενός άρτιου συστήματος 
κοινωνικής ασφάλισης. 

Πέρα όμως από τα ιδιαίτερα ιστορικά, κοινωνικά, οικονομικά δεδομένα της κάθε 
εποχής, ο θεσμός της κοινωνικής ασφάλισης (και ιδιαίτερα η διάρθρωσή του) 
επηρεάζεται σημαντικά από τη δομή της οικονομίας σε κάθε χώρα, καθώς και από το 
επίπεδο χρηματοδότησης.76 Η χρηματοδότηση των προγραμμάτων κοινωνικής ασφάλισης 

76 Όπως πολύ εύστοχα παρατηρεί ο Κυριακουλάκος ο ρόλος που καλείται να εκπληρώσει η Κοινωνική 
Ασφάλιση καθορίζεται από το μέσο ετήσιο εισόδημα και την κατανομή του σε σύγκριση με το κόστος 
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επηρεάζεται άμεσα από τις δημογραφικές συνθήκες κάθε ασφαλιστικής κοινότητας 
καθώς και από ψυχολογικούς λόγους.77 Δηλαδή η ηλικία, η θνησιμότητα, η νοσηρότητα, 
η γεννητικότητα και η χωροταξική κατανομή είναι παράγοντες που διαμορφώνουν μια 
βιώσιμη ή όχι σχέση μεταξύ υπόχρεων εισφορών και δικαιούχων παροχών.78 Από την 
άλλη πλευρά υπάρχουν αρκετές ισχυρές συντεχνιακές κοινωνικές ομάδες που με 
κατάλληλο τρόπο χρησιμοποιούν το θεσμό της κοινωνικής ασφάλισης για την 
εξυπηρέτηση των ατομικών συμφερόντων τους σε βάρος του κοινωνικού συνόλου. 
Επομένως, για καθαρά ψυχολογικούς λόγους, προκειμένου να προασπιστούν τα 
κεκτημένα δικαιώματα και οι ευκαιρίες κάποιων μεμονωμένων κοινωνικών ομάδων, 
αποφεύγεται μια άρτια οργάνωση (κοινωνική) των συμφερόντων πολλών ασφαλισμένων, 
καθώς και μια συγκεντρωτική κρατική διοίκηση και προτιμάται αντί αυτών μια αυτόνομη 
λειτουργία.  

Κατά τη μακρόχρονη πορεία του ασφαλιστικού θεσμού δύο είναι εκείνες οι 
μεγάλες κατηγορίες συνταξιοδοτικών συστημάτων που έχουν αναπτυχθεί και θεμελιωθεί: 
τα κεφαλαιοποιητικά συστήματα και τα διανεμητικά. Τα πρώτα συνδέονται κατά βάση με 
τη συντηρητική, δεξιά ή φιλελεύθερη παράταξη, τα δε άλλα συνδέονται με τη 
σοσιαλιστική αριστερά. Πάντως, κανένα από τα δυο συστήματα δεν εφαρμόζεται, ούτε 
ισχύει αμιγώς στις σύγχρονες κοινωνίες. Κανένα από τα δύο συστήματα δεν εμφανίζεται 
ουδέτερο, δεν ανταποκρίνεται πλήρως στις δυνατότητες της οικονομίας και δε διαθέτει 
καθολική προσαρμοστικότητα, αλλά δέχεται εξωτερικές παρεμβάσεις κατά τον 
σχεδιασμό και την εφαρμογή του.79 Τα περισσότερα συστήματα σε ολόκληρο τον κόσμο 
σήμερα είναι μεικτά, με στοιχεία κεφαλαιοποιητικά και διανεμητικά. 

Αξίζει να διευκρινιστεί πως οι συντάξεις είναι μία από τις πολλές συνιστώσες 
ενός συστήματος κοινωνικής πρόνοιας και ασφάλισης. Το κράτος δικαίου και οι 
κοινωνικές πρωτοβουλίες αυτού, που πάντα διέπονται από τους κανόνες δικαίου που οι 
ίδιοι οι πολίτες έχουν ορίσει, ανακατανέμει τα εισοδήματα και ορίζει τα συνταξιοδοτικά 
προγράμματα με βάση τις ανάγκες των πολιτών αλλά και την κοινωνική τους συνεισφορά 
σε προηγούμενα χρόνια μέσω συνεισφοράς στο σύστημα πρόνοιας.80  
  Το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης έχει επίσης το καλό πως μπορεί να αποτρέψει 
τις υπέρ – συσσωρεύσεις κεφαλαίων. Σε μια οικονομία που αναπτύσσεται με ταχείς 
ρυθμούς και διατηρεί πολύ υψηλά ποσοστά αποταμίευσης, κάτι που συνεπάγεται 
αυξημένη ροπή προς αποταμίευση, είναι πολύ πιθανό πως η συσσώρευση κεφαλαίων θα 
αποκτήσει τέτοια δυναμική ώστε το κεφάλαιο να αυξάνει πιο γρήγορα από την 
κατανάλωση, ώστε το ποσοστό της κατανάλωσης στο ΑΕΠ να μειώνεται. Η κοινωνική 
ασφάλιση μπορεί να περιορίσει τέτοια συνεχή συσσώρευση κεφαλαίων μεταφέροντας 
κεφάλαια από τις νεαρές γενιές στις γηραιότερες και ουσιαστικά «φορολογώντας» την 

ζωής. Από τα οικονομικά δεδομένα δηλαδή θα εξαρτηθεί αν οι παροχές της Κοινωνικής ασφάλισης θα 
είναι συμπληρωματικές ή αναπληρωματικές του εισοδήματος. 
77  Κρεμαλής, Κ., Δίκαιο Κοινωνικών..., ο.π., σελ. 66. 
78 Για παράδειγμα σε μια κοινωνία με αυξημένη γεννητικότητα και μεγάλο αριθμό εργαζομένων η βιώσιμη 
αυτή σχέση μεταξύ εισφορών και παροχών λειτουργεί ανεμπόδιστα, όπως επίσης λειτουργούν ανεμπόδιστα 
τα αυτοτελή συστήματα Κοινωνικής ασφάλισης με χρηματοδότηση από τις εισφορές. Σε αντίθετη 
περίπτωση το Κράτος είναι αυτό που αναλαμβάνει εξολοκλήρου την ευθύνη σε διοικητικό και οικονομικό 
επίπεδο, οπότε η χρηματοδότηση του κοινωνικο – ασφαλιστικού συστήματος βασίζεται στη φορολογία. 
79 Βουρλούμης, Π., Το ασφαλιστικό...,ό.π., σελ. 30-35. 
80 Μεταξύ άλλων, ο Varian (1980) έδειξε πως πέραν από τους κανόνες ηθικής και δικαιοσύνης που υιοθετεί 
ένα κράτος, η ανακατανομή εισοδήματος μπορεί να δρα και ως κοινωνική ασφάλιση. Αν υπάρχει κάποιο 
στοχαστικό στοιχείο στις αποδοχές και στα προσδοκώμενα εισοδήματα του πολίτη, ώστε η κατανομή των 
αποδοχών και του εισοδήματος να είναι σε κάποιον βαθμό τυχαία, τότε η ανακατανομή εισοδήματος 
μπορεί να περιορίσει αυτόν τον τυχαίο παράγοντα, ενισχύοντας τις αποδοχές όταν το εισόδημα τυγχάνει να 
είναι χαμηλό. 
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συσσώρευση κεφαλαίου στους νέους, ενθαρρύνοντας την εξισορρόπηση της 
αποταμιευτικής τους συμπεριφοράς. 
  Πέρα όμως αυτών, υπάρχουν και άλλοι λόγοι που συγκλίνουν προς την 
ορθολογική εφαρμογή και παγίωση ενός συστήματος κοινωνικής ασφάλισης στην 
Ελλάδα όπως αυτά των αναπτυγμένων χωρών. Η σύγχρονη κοινωνία απαιτεί την 
εξισορρόπηση των ανισοτήτων και αυτή συχνά επιτυγχάνεται μέσω των δικτύων 
κοινωνικής προστασίας.81 Οι πρεσβύτεροι αποκτούν τη δυνατότητα να απολαύσουν 
κάποιες από τις καθημερινότητες της ζωής χωρίς να εργάζονται καθώς εξασφαλίζονται 
από πολλούς κινδύνους και ρίσκα όταν έχουν την κρατική εξασφάλιση. 

Ωστόσο, την πράξη σχεδόν τίποτα από τα παραπάνω δεν ισχύει. Οι συντάξεις δεν 
έχουν προοδευτικό χαρακτήρα, με την έννοια της ανακατανομής εισοδήματος. Οι 
συνταξιούχοι σε καμία περίπτωση δεν απολαμβάνουν την παρούσα αξία των συνολικών 
τους εισφορών και οι φορολογούμενοι δεν τυγχάνουν εξασφάλισης πως θα πάρουν έστω 
και ένα μεγάλο ποσοστό των χρημάτων τους πίσω. Οι συντάξεις είναι συχνά αντικείμενο 
πολιτικής κατάχρησης. Ακόμα και αν ιδιωτικοποιηθούν, ή δοθούν κίνητρα μέσω 
φορολογικών ελαφρύνσεων για ιδιωτική συνταξιοδότηση όπως στη Γερμανία, υπάρχει 
πάντα ο κίνδυνος πως οι πολιτικοί θα μπουν στον πειρασμό να αδράξουν μερίδα του 
λέοντος από τα ενεργητικά των ιδιωτικών συντάξεων.82  

Τα εκ του νόμου προβλεπόμενα συνταξιοδοτικά συστήματα, άλλα λιγότερο και 
άλλα περισσότερο, ανταποκρίνονται καλά στην πρόκληση συνταξιοδοτικής κάλυψης των 
εργαζομένων στο πλαίσιο άτυπης απασχόλησης (με μειωμένο ωράριο, προσωρινοί, 
αυτοαπασχολούμενοι κ.ά.) και εργαζόμενων που χαρακτηρίζονται από κινητικότητα. 
Αντίθετα, η κατάσταση στα συστήματα του δεύτερου άξονα δεν μπορεί ακόμη να 
θεωρηθεί ικανοποιητική. Οι εργαζόμενοι στο πλαίσιο άτυπης απασχόλησης 
εξακολουθούν να μην καλύπτονται τόσο καλά από τα επαγγελματικά συστήματα 
συνταξιοδότησης και, σε πολλά κράτη μέλη, οι εργαζόμενοι που αλλάζουν συνεχώς θέση 
εργασίας τελειώνουν συνήθως την σταδιοδρομία τους με λιγότερα δικαιώματα 
επαγγελματικής συνταξιοδότησης σε σύγκριση με τους εργαζόμενους που παραμένουν 
στον ίδιο εργοδότη. 

Τα κράτη μέλη προσαρμόζουν σταδιακά τα συνταξιοδοτικά τους συστήματα στον 
εξελισσόμενο κοινωνικό και οικονομικό ρόλο των ανδρών και γυναικών. Έτσι θεσπίζουν 
νέες νομοθεσίες που αποβλέπουν στη διευκόλυνση του συνδυασμού μεταξύ των 
οικογενειακών ευθυνών και της εργασίας για αμφότερους τους γονείς. Ωστόσο, μολονότι 
υπάρχουν τέτοια μέτρα και η συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας αυξάνεται, 
οι σημαντικές διαφορές στα δικαιώματα συνταξιοδότησης μεταξύ ανδρών και γυναικών 
θα εξακολουθήσουν να υπάρχουν για πολύ καιρό ακόμη. 

Τα περισσότερα κράτη μέλη έχουν καταβάλλει προσπάθειες για τη βελτίωση της 
διαφάνειας στα συνταξιοδοτικά τους συστήματα, τόσο στο επίπεδο των συστημάτων ως 
σύνολο, όσο και από άποψη των ατομικών δικαιωμάτων συνταξιοδότησης, ενώ 
παράλληλα διαφαίνεται πως διαθέτουν επίγνωση της σημασίας της επίτευξης συναίνεσης 
για την ανάπτυξη και τη μεταρρύθμιση των συνταξιοδοτικών συστημάτων. 

 

81 Αρκεί αυτά να παρέχουν κίνητρα για εργασία και όχι αντικίνητρα. Συχνά η υποστήριξη εισοδήματος των 
εργαζομένων φορολογεί την αύξηση των αποδοχών τους ένα προς ένα, όπως για παράδειγμα όταν μια 
εργαζόμενη μητέρα παρατηρεί περικοπή του εισοδήματός της κατά ένα € για κάθε παραπάνω € που 
κερδίζει κάτω από τα παρόντα συστήματα στήριξης εισοδήματος.  
82 Το 1997, ο Κένεθ Κλάρκ, τότε υπουργός οικονομικών της Βρετανίας, ενέδωσε στον φορολογικό 
πειρασμό και απέτρεψε τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρίες και τα συνταξιοδοτικά προγράμματα από 
απόσβεση του αρχικού φόρου επιχειρησιακών μερισμάτων που είχε παραχωρήσει. 
 

 
89 

                                                 



 
3.3 Η δομή και σύνθεση του ελληνικού συνταξιοδοτικού συστήματος 
 

Όπως αναφέρθηκε και πρωτύτερα στο 2ο Κεφάλαιο, το ελληνικό μοντέλο 
προστασίας διαρθρώνεται σε τρεις πυλώνες – επίπεδα: ο πρώτος πυλώνας επικεντρώνεται 
στα υποσυστήματα της κύριας και της επικουρικής υποχρεωτικής ασφάλισης, ο δεύτερος 
πυλώνας περιλαμβάνει τα υποσυστήματα της συμπληρωματικής ασφάλισης και των 
επαγγελματικών ταμείων ενώ ο τρίτος πυλώνας αφορά τα προγράμματα  ιδιωτικής 
ασφαλιστικής κάλυψης. 

Ο πρώτος άξονας αποτελείται από διάφορα συστήματα με διανεμητικό 
χαρακτήρα κατανεμημένα ανά κλάδο, τα οποία παρέχουν συντάξεις διαφόρων επιπέδων. 
Τα μεγαλύτερα ταμεία είναι το ΙΚΑ (ιδιωτικός τομέας) και ο ΟΓΑ (αγρότες). Επίσης, 
υπάρχει ξεχωριστό σύστημα για τους αυτοαπασχολούμενους. Οι συντάξεις των 
εργαζομένων είναι προκαθορισμένων παροχών και επίσης καταβάλλονται και στους 
αυτοαπασχολούμενους. Αυτά τα βασικά ασφαλιστικά ταμεία παρέχουν ποσοστά 
αναπλήρωσης έως και 80%. Ωστόσο, οι συντάξεις υπόκεινται σε ανώτατο όριο. Το 2001, 
οι βασικές συντάξεις ανέρχονταν 11.229.916 € και αντιστοιχούσαν στο 10,6% του ΑΕΠ 
(84% των συνολικών συντάξεων), ενώ το 2006 το αντίστοιχο ποσό για βασικές συντάξεις 
ανήλθε στα 16.045.497 € και αντιστοιχεί στο 12,6% του ΑΕΠ. (Πίνακας 22). 

Το δεύτερο επίπεδο του πρώτου άξονα αποτελείται από επικουρικά ταμεία που 
βασίζονται στην απασχόληση, τα οποία παρέχουν συμπληρωματικές συντάξεις. 
Καλύπτουν όλους τους εργαζομένους και ένα μικρό ποσοστό των αυτοαπασχολούμενων 
και τυπικά παρέχουν πρόσθετα ποσοστά αναπλήρωσης έως και 20%. Το 2001, 
ανέρχονταν στα 721.464 € και αντιστοιχούσαν στο 1,8% του ΑΕΠ (14,5% των 
συνολικών συνταξιοδοτικών δαπανών), ποσοστό που κατόπιν αυξήθηκε και το 2006 
ανήλθε στα 2.239.676 € (Πίνακας 22). Τέλος, στο δημόσιο τομέα, είναι συνηθισμένες και 
οι εφάπαξ αποζημιώσεις απόλυσης. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 22:  Εξέλιξη των Παροχών Συντάξεων κατά Κλάδο ασφάλισης 
των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης του Υπουργείου Απασχόλησης και 

Κοινωνικής Προστασίας (σε χιλιάδες ΕΥΡΩ) 
ΕΤΗ / 

ΚΛΑΔΟΣ 
Κύριας 

Ασφάλισης 
Επικουρικής 
Ασφάλισης 

 
Ασθένειας 

 
Πρόνοιας 

 
Σύνολο 

1990 2.912.384 305.018 3.340 223 3.220.965 
1991 3.432.402 374.988 4.179 291 3.811.860 
1992 3.791.079 454.720 5.024 464 4.251.287 
1993 4.485.297 472.757 6.365 684 4.965.103 
1994 5.292.737 533.482 7.428 751 5.834.398 
1995 5.891.463 602.251 8.514 869 6.503.097 
1996 6.725.937 670.588 9.802 930 7.407.257 
1997 7.723.034 610.632 10.389 10.697 8.354.752 
1998 8.346.057 677.749 11.152 1.417 9.036.375 
1999 8.945.629 792.957 12.029 1.652 9.752.267 
2000 10.166.245 718.800 13.254 1.881 10.900.180 
2001 11.229.916 721.464 10.351 6.180 11.967.911 
2002 12.377.043 801.529 10.545 2.515 13.191.632 
2003 13.562.203 852.444 13.000 2.968 14.430.615 
2004 13.763.015 2.434.927 14.050 3.343 16.215.335 
2005 14.770.043 2.081.510 15.160 4.031 16.870.744 
2006 16.045.497 2.239.676 15.935 70.113 18.371.221 
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Πηγή: Εισηγητική Έκθεση Κοινωνικού Προϋπολογισμού 2006 

Όλα τα ταμεία χρηματοδοτούνται με το διανεμητικό σύστημα και εξυπακούεται 
ότι το κράτος εγγυάται τα επίπεδα των ασφαλιστικών παροχών. Οι τεκμαιρόμενοι ρυθμοί 
απόδοσης (λαμβάνοντας υπόψη τις εισφορές, τα όρια ηλικίας και τις καλύψεις) 
διαφέρουν μεταξύ των ταμείων. Επιπλέον, οι διάφορες επαγγελματικές κατηγορίες 
μπορεί να υπόκεινται σε διαφορετικούς όρους εντός του ίδιου ταμείου.  

Οι επαγγελματικές συντάξεις δεύτερου άξονα δεν είναι διαδεδομένες. Οι 
συντάξεις τρίτου άξονα υπόκεινται στη νομοθεσία που διέπει τις ασφάλειες ζωής και οι 
παροχές συνήθως έχουν τη μορφή εφάπαξ ποσού και σπανίως ετήσιας πληρωμής. 

Οι παροχές κατόπιν ελέγχου των πόρων καταβάλλονται σε άτομα χωρίς ιστορικό 
ασφάλισης. Μεγάλος αριθμός συνταξιούχων λαμβάνει ανταποδοτικές συντάξεις σε ένα 
εγγυημένο ελάχιστο επίπεδο. Στους συνταξιούχους με συνολικό εισόδημα από συντάξεις 
κάτω από το ελάχιστο (το οποίο υπερβαίνει τις ελάχιστες συντάξεις) και σε εκείνους των 
οποίων τα άλλα εισοδήματα και η κατάσταση στο σπίτι πληρούν πρόσθετα κριτήρια, 
καταβάλλεται και συμπλήρωμα σύνταξης (γνωστό ως ΕΚΑΣ). 

Τα τελευταία είκοσι χρόνια άλλαξαν συχνά οι κανόνες, με αποτέλεσμα να 
υπάρχουν διαφορές στη μεταχείριση ανάλογα με τη χρονική στιγμή της πρώτης 
υπαγωγής στο σύστημα. Όπως προαναφέρθηκε, στην Ελλάδα το ΙΚΑ ασφαλίζει ένα 
μεγάλο μέρος των ιδιωτικών υπαλλήλων, το ΤΕΒΕ ασφαλίζει τους 
αυτοαπασχολούμενους (πρόσφατα συγχωνεύτηκε με το ΤΣΑΥ και το ΤΣΑ) και ο ΟΓΑ 
παρέχει κυρίως αγροτικές συντάξεις. Παράλληλα υπάρχουν και διάφορα επικουρικά 
συνταξιοδοτικά προγράμματα που συμπληρώνουν τις συντάξεις των κυρίων συντάξεων. 
Για εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα το θεσμικό πλαίσιο καθορίζει τα 65 ως όριο για 
τους άντρες, 60 για τις γυναίκες. Για τον δημόσιο τομέα και για διάφορα επαγγέλματα 
αυτό το όριο είναι διαφορετικό, καθώς σειρές από θεσμικές μετατροπές έχουν 
καταστήσει το σύστημα ασύμμετρο ως προς το έτος συνταξιοδότησης. Οι κύριες 
συντάξεις για δημοσίους υπαλλήλους στην Ελλάδα είναι συνδεδεμένες με το ρυθμό 
αύξησης του μισθού στον δημόσιο τομέα, ενώ η σύνταξη για αυτοαπασχολούμενους και 
λοιπούς επαγγελματίες αλλάζει κατά τη διάκριση της εκάστοτε κυβέρνησης.83 

Η αδυναμία του ελληνικού συστήµατος κοινωνικής προστασίας να ανταποκριθεί 
στις νέες προκλήσεις αποτυπώνεται στα δομικά του χαρακτηριστικά, που συνθέτουν: α) 
ένα κατακερματισμένο σύστημα ασφάλισης, που αναπαράγει τις ανισότητες της αγοράς 
εργασίας, β) ένα καθολικό αλλά αμφίβολης ποιότητας ως προς τις παροχές σύστημα 
υγείας και γ) ένα αποσπασματικά επιλεκτικό προνοιακό σύστημα, που σε μεγάλο βαθμό 
υποκαθίσταται από την ανεπίσημη φροντίδα λόγω της ανεπάρκειάς του να ικανοποιήσει 
τις αυξανόμενες κοινωνικές ανάγκες.  

Η ελληνική έκθεση εθνικής στρατηγικής για τις συντάξεις αναφέρει ότι η βασική 
πρόκληση είναι να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών στο σύστημα και τις 
προοπτικές του. Συνοψίζει το πρόβλημα ως εξής:84 

Παρά τη διαχρονική αύξηση των δαπανών για κοινωνική προστασία (το 1990 τα 
έξοδα για κοινωνική προστασία ήταν 7.415.542 €, το 2000 ήταν 24.108.539 € και το 

83 Όταν η σύνταξη του δημοσίου υπαλλήλου αυξάνει σύμφωνα με τον μισθό ενός εργαζομένου στο 
δημόσιο, τότε το πραγματικό εισόδημα του συνταξιούχου αυξάνει παράλληλα με του εργαζομένου. Εδώ 
ανακύπτουν δύο προβλήματα: αφενός στον δημόσιο τομέα ο πραγματικός μισθός (η παραγωγικότητα) δεν 
αυξάνει όσο γρήγορα όσο στον ιδιωτικό τομέα, οπότε συχνά είναι πιθανό πως η αγοραστική δύναμη του 
συνταξιούχου του δημοσίου θα πέφτει σε σχέση με την αγοραστική δύναμη του ιδιωτικού υπαλλήλου. Κάτι 
ακόμα πιο σημαντικό όμως είναι πως αν για κάποιο λόγο ο πραγματικός μισθός του δημοσίου πέφτει, ίσως 
λόγω απότομης αύξησης του πληθωρισμού, η αγοραστική δύναμη του συνταξιούχου υποβαθμίζεται. 
84 Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας – Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, Η 
Ελληνική Έκθεση Στρατηγικής για τις Συντάξεις, Αθήνα 2005. 
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2006 ανήλθαν στα 43.325.494 €) και ειδικότερα των δαπανών ύψους άνω του 12% του 
ΑΕΠ για τις συντάξεις (Πίνακας 23), οι ηλικιωμένοι παραμένουν μία από τις κοινωνικά 
ευπαθείς ομάδες. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 23:  Δαπάνη για Κοινωνική Προστασία 1990 – 2005 (σε χιλιάδες ΕΥΡΩ) 

  Έξοδα Οργανισμών Κοινωνικής 
Ασφάλισης 

Έξοδα από τον Τακτικό 
Προϋπολογισμό 

  

 
 

Έτος 

 
Για 

συντάξεις 

Υγεία 
Πρόνοια & 

Γενικές 
Δαπάνες 

 
 

Σύνολο 

 
Για 

συντάξεις 

Για Υγιεινή 
Πρόνοια & 

Γενικές 
Δαπάνες 

 
 

Σύνολο 

 
Γενικό 
Σύνολο 
Εξόδων 

1990     5.160.470 1.110.855 1.144.217 2.255.072 7.415.542 
1991     6.333.168 1.232.945 1.452.325 2.685.270 9.018.438 
1992 4.803.938 2.383.542 7.187.480 1.323.891 1.686.606 3.010.497 10.197.977 
1993 5.736.701 2.973.552 8.350.253 1.423.756 1.677.124 3.100.880 11.451.133 
1994 6.317.285 3.399.956 9.717.241 1.635.108 1.739.146 3.374.254 13.089.645 
1995 7.036.443 3.809.983 10.846.426 1.760.822 2.116.220 3.877.042 14.723.468 
1996 7.993.861 4.522.248 12.516.109 2.010.271 2.386.987 4.397.258 16.913.367 
1997 9.023.536 5.021.306 14.044.842 2.124.724 2.527.883 4.652.607 18.697.449 
1998 9.747.352 5.407.554 15.154.906 2.259.721 2.898.117 5.157.890 20.312.804 
1999 10.558.034 6.040.745 16.598.779 2.538.517 2.815.883 5.354.400 21.953.179 
2000 11.759.788 6.503.818 18.263.606 2.743.947 3.100.986 5.844.933 24.108.539 
2001 12.914.882 7.127.513 20.042.395 2.984.593 3.531.029 6.515.622 26.558.017 
2002 14.232.818 8.418.710 22.651.528 3.163.610 3.650.683 6.814.293 29.465.821 
2003 15.634.462 9.781.475 25.415.937 3.441.000 3.904.791 7.345.791 32.761.728 
2004 17.568.631 11.602.280 29.170.911 3.640.000 4.226.943 7.866.943 37.037.854 
2005 18.433.384 12.384.112 30.817.496 4.212.000 4.671.413 8.883.413 39.700.909 
2006 20.086.020 13.521.193 33.607.213 4.415.000 5.303.281 9.718.281 43.325.494 
 
Πηγή: Εισηγητική Έκθεση Κοινωνικού Προϋπολογισμού 2006 

 
Ο κατακερματισμός και η πολυνομία έχουν ως αποτέλεσμα παρόμοιες 

περιπτώσεις να τυγχάνουν διαφορετικής μεταχείρισης. Αυτές οι ανισότητες υπονομεύουν 
την κοινωνική αποδοχή του συστήματος. Οι συχνές αναθεωρήσεις του νομοθετικού 
πλαισίου έχουν προκαλέσει συναισθήματα ρευστότητας και ανασφάλειας. Παρόλα αυτά, 
υπάρχει και μια τεράστια οικονομική πρόκληση. Σύμφωνα με την έκθεση εθνικής 
στρατηγικής, οι δημόσιες δαπάνες για συντάξεις προβλέπεται να αυξηθούν απότομα – 
από 12,6% του ΑΕΠ το 2000 σε 19,6% το 2030 και σε 24,8% έως το 2050 (Πίνακας 24). 
Πρόκειται για τη μεγαλύτερη προβλεπόμενη αύξηση μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ 
το 2050 (12,2%). Σε σύγκριση με τις προβλέψεις της ΕΟΠ, η μεταρρύθμιση που έλαβε 
χώρα το 2002 και τα αναθεωρημένα στοιχεία σχετικά τον πληθυσμό και την απασχόληση 
που συμπεριλήφθηκαν στην τελευταία εθνική πρόβλεψη θα μειώσουν την αναμενόμενη 
αύξηση το 2050 μόνο κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες. Συνέπεια της απότομης αύξησης των 
δαπανών θα είναι υποχρεωτική η αύξηση της χρηματοδότησης των συντάξεων μέσω της 
φορολογίας από τον κρατικό προϋπολογισμό από το παρόν 4,8% του ΑΕΠ σε 8,7% το 
2030 και σε 15,5% του ΑΕΠ το 2050, εάν ληφθούν υπόψη τα σημερινά ποσοστά 
εισφορών.85 
 

85 Στην πραγματικότητα, η έκθεση εθνικής στρατηγικής αποκλείει αυτές τις αυξήσεις. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 24:  Δημόσιες Συνταξιοδοτικές Δαπάνες* προ φόρων ως ποσοστό του Α.Ε.Π. (%)** 
 

Χώρες  /  Έτος 
 

2000 
 

2010 
 

2020 
 

2030 
 

2040 
 

2050 
Ανώτατη 
Αλλαγή  

Βέλγιο 10,0 9,9 11,4 13,3 13,7 13,3 3,7 
Δανία 10,5 12,5 13,8 14,5 14,0 13,3 4,1 

Γερµανία 11,8 11,2 12,6 15,5 16,6 16,9 5,0 
Ελλάδα 12,6 12,6 15,4 19,6 23,8 24,8 12,2 
Ισπανία 9,4 8,9 9,9 12,6 16,0 17,3 7,9 
Γαλλία 12,1 13,1 15,0 16,0 15,8   4,0 

Ιρλανδία 4,6 5,0 6,7 7,6 8,3 9,0 4,4 
Ιταλία 13,8 13,9 14,8 15,7 15,7 14,1 2,1 

Λουξεµβούργο 7,4 7,5 8,2 9,2 9,5 9,3 2,2 
Ολλανδία 7,9 9,1 11,1 13,1 14,1 13,6 6,2 
Αυστρία 14,5 14,9 16,0 18,1 18,3 17,0 4,2 

Πορτογαλία 9,8 11,8 13,1 13,6 13,8 13,2 4,1 
Φινλανδία 11,3 11,6 12,9 14,9 16,0 15,9 4,7 
Σουηδία 9,0 9,6 10,7 11,4 11,4 10,7 2,6 
Ηνωµένο 
Βασίλειο 

5,5 5,1 4,9 5,2 5,0 4,4 -1,1 

Ε.Ε.  10,4 10,4 11,5 13,0 13,6 13,3 3,2 
* Συμπεριλαμβανομένων των περισσοτέρων δημόσιων εισοδημάτων αναπλήρωσης για άτομα ηλικίας 55 ετών και άνω 
** Οι προβολές βασίζονται στη νομοθεσία που ίσχυε το 2000 

Πηγή: Επιτροπή Οικονομικής Πολιτικής (2001), «Δημοσιονομικές προκλήσεις που δημιουργούνται από τη γήρανση του 
πληθυσμού: ο αντίκτυπος των δημοσίων δαπανών στις συντάξεις, την υγεία και τη μακροχρόνια περίθαλψη για τους 
ηλικιωμένους και πιθανοί δείκτες για τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των δημοσίων οικονομικών παροχών», EPC 
working group on ageing populations, EPC / ECOFIN / 655 / 01 – EN (final) 

 
Χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο αντίκτυπος της μεταρρύθμισης του 2001, η οποία 

έλαβε μέτρα για την αύξηση του ύψους των ελάχιστων συντάξεων, η εισοδηματική 
κατάσταση των ηλικιωμένων έρχεται σε αντίθεση με αυτή σε άλλες κοινοτικές χώρες 
κατά διάφορους τρόπους. Αντίθετα από ότι ισχύει σε άλλα κράτη μέλη, το γήρας 
εξακολουθούσε να αποτελεί τον πιο σημαντικό παράγοντα για τον καθορισμό του 
κινδύνου φτώχειας, βάσει των στοιχείων του ECHP στα τέλη της δεκαετίας 1990. Κατά 
την ερμηνεία αυτών των στοιχείων, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι οι ηλικιωμένοι ήταν 
πολύ λιγότερο πιθανό από ότι σε άλλες χώρες της ΕΕ να ζουν σε γηροκομεία, 
νοσοκομεία ή άλλα κοινοτικά ιδρύματα (λιγότερο του 3% των συνταξιούχων). Επίσης, 
εμφάνιζαν υψηλότερα ποσοστά ιδιοκτησίας κατοικίας. Και οι δύο αυτοί παράγοντες 
οδηγούν σε υπερτίμηση των κινδύνων φτώχειας. Εν μέρει λόγω του γεγονότος ότι μεγάλο 
ποσοστό συνταξιούχων ζουν με τα παιδιά τους, οι συντάξεις αποτελούσαν μικρότερο 
ποσοστό του εισοδήματος του νοικοκυριού τους σε σύγκριση με άλλες χώρες: οι 
επιστροφές φόρου έδειξαν ότι μεταξύ άλλων σημαντικών πηγών εισοδήματος για τα 
άτομα σε ηλικία συνταξιοδότησης περιλαμβάνονται η γεωργία, οι εμπορικές 
δραστηριότητες, η είσπραξη ενοικίων και η απασχόληση. Εντούτοις, πολλοί 
συνταξιούχοι στηρίζονται στην προστασία των ελάχιστων συντάξεων και στο ΕΚΑΣ που 
υπολογίζεται βάσει των πόρων του δικαιούχου. Η καθιέρωση, το 1992, ενός πολύ 
λιγότερο γενναιόδωρου συστήματος για τους νεοεισερχόμενους, κυρίως όσον αφορά την 
παροχή σημαντικά μειωμένης προστασίας του ελάχιστου εισοδήματος, προκαλεί 
ανησυχίες σχετικά με την ισότητα των γενεών όσον αφορά τα δικαιώματα. 

Η επάρκεια όσον αφορά την παροχή συντάξεων θεωρείται σημαντική 
διαρθρωτική αδυναμία του ελληνικού συστήματος. Η αντιμετώπιση των ζητημάτων της 
επάρκειας και του εκσυγχρονισμού θεωρείται προϋπόθεση για την επιτυχή αντιμετώπιση 

 
93 



του προβλήματος της οικονομικής βιωσιμότητας που θέτει η γήρανση του πληθυσμού. Η 
Ελλάδα, μαζί με άλλα κράτη μέλη, αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο επιδείνωσης του λόγου 
δημογραφικής εξάρτησης, παρόλο που η απογραφή του 2001 έδειξε ότι ο αντίκτυπος θα 
εξαλειφθεί και θα μετριασθεί κάπως χάρη στα πρόσφατα υψηλά επίπεδα καθαρής 
μετανάστευσης ατόμων στην οικονομικά δραστήρια ηλικιακή ομάδα. 

Τα συνολικά ποσοστά συμμετοχής στην απασχόληση είναι χαμηλά (55,4% έναντι 
κοινοτικού μέσου όρου 63,9% το 2001). Επιπλέον, η έκθεση εθνικής στρατηγικής 
προβλέπει ότι θα επέλθει αποδυνάμωση της παραδοσιακής οικογενειακής αλληλεγγύης, 
με αποτέλεσμα οι συντάξεις να αναμένεται να διαδραματίσουν σημαντικότερο ρόλο για 
τη διασφάλιση ενός μελλοντικού ικανοποιητικού επιπέδου διαβίωσης των ηλικιωμένων 
στην Ελλάδα. 
 
 
3.4 Ο χαρακτήρας του ελληνικού συνταξιοδοτικού συστήματος 
 

Το σύστημα κοινωνικής προστασίας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα, μέρος του 
οποίου είναι και το συνταξιοδοτικό σύστημα, ανήκει στο μοντέλο των ευρωπαϊκών 
χωρών του Νότου. Το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης λειτουργεί σύμφωνα µε το 
μοντέλο Bismarck, ενώ ταυτόχρονα συνυπάρχει µε το μοντέλο Beveridge στον τομέα της 
υγείας. ∆εν υπάρχει εθνική πολιτική ελάχιστου εισοδήματος ώστε να στηριχθούν άτομα 
µε ανεπαρκή εισοδήματα, ενώ υπάρχει ανισομερής καταμερισμός της κοινωνικής 
προστασίας προς ορισμένους κινδύνους. Για παράδειγμα, το ποσοστό που δαπανάται για 
συντάξεις επί του συνόλου της κοινωνικής προστασίας ανέρχεται σύμφωνα µε τα 
επίσημα στοιχεία του Κοινωνικού Προϋπολογισμού του 2006 (Πίνακας 25) , στο 65,7%, 
ενώ μόλις το 34,3% αφορά το σύνολο των υπολοίπων δαπανών κοινωνικής προστασίας 
(πρόνοιας, ασθένειας, διοίκησης κλπ.) Επιπλέον παρά τις αυξημένες δαπάνες υπάρχει 
χαμηλό ποσοστό κοινωνικών υπηρεσιών ευημερίας, ενώ εμπλέκονται εκτός από τους 
κρατικούς και µη κρατικοί φορείς τέτοιων υπηρεσιών, και των δύο όμως η 
αποδοτικότητά τους, και κυρίως των κρατικών φορέων, είναι πολύ χαμηλή. Ο τρόπος 
χρηματοδότησης του κράτους πρόνοιας, στηρίζεται στον άνισο καταμερισμό του 
φορολογικού βάρους στις διάφορες κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες, ενώ η 
λειτουργία του, καταδεικνύει έναν έντονο «πελατειακό» χαρακτήρα.86 Επίσης, σημαντικό 
ρόλο στην αναπλήρωση των κενών της κρατικής κοινωνικής πολιτικής, διαδραματίζει η 
οικογένεια και τα λεγόμενα άτυπα δίκτυα φροντίδας. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

86 Χαραλάμπης, Δ., Πελατειακές σχέσεις και λαϊκισμός: η εξωθεσμική συναίνεση στο ελληνικό πολιτικό 
σύστημα, Εκδόσεις Εξάντας, Αθήνα 1989 και Μαυρογορδάτος, Γ., Μεταξύ Πιτυοκάμπτη και Προκρούστη 
(οι επαγγελματικές οργανώσεις στη σημερινή Ελλάδα), Εκδόσεις Οδυσσέας, Αθήνα-Δεκέμβριος 1988 (Α’ 
έκδοση), Αθήνα-Ιανουάριος 1998 (Β’ έκδοση). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 25:  Σύγκριση πραγματικών εσόδων - εξόδων προϋπολογισμών φορέων 
κοινωνικής ασφάλισης αρμοδιότητας Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής 

Προστασίας ετών 2006 και 2005 κατά πηγή προέλευσης (σε χιλιάδες ΕΥΡΩ)   
   Ε Σ Ο Δ Α   
   2 0 0 6 2 0 0 5   

 
α/
α 

 
Πηγή 

 
Ποσό 

Ποσοστ
ό στο 

σύνολο 
εσόδων 

% 

 
Ποσό 

Ποσοστ
ό στο 

σύνολο 
εσόδων 

% 

 
Διαφορ

ά 
(+) ή (-) 

1 Καταβολές ασφαλισμένων 9.636.730 32,89 8.837.533 31,75 799.197 
2 Εισφορές εργοδοτών 8.594.668 29,34 8.029.076 28,86 565.592 
3 Κοινωνική εισφορά 8.056.483 27,5 8.104.276 29,13 -47.793 
4 Συμμετοχή του Κράτους 1.238.147 4,23 1.070.149 3,85 167.998 
5 Πρόσοδοι περιουσίας 1.051.671 3,59 1.196.729 4,3 -145.058 
6 Διάφορα έσοδα 718.656 2,45 585.915 2,11 132.741 

ΣΥΝΟΛΟ  ΕΣΟΔΩΝ 29.296.35
5 

 - 27.823.68
7 

 - 1.472.67
7 

   Ε Ξ Ο Δ Α   
   2 0 0 6 2 0 0 5   

 
α/
α 

 
Πηγή 

 
Ποσό 

Ποσοστ
ό στο 

σύνολο 
εξόδων 

% 

 
Ποσό 

Ποσοστ
ό στο 

σύνολο 
εξόδων 

% 

 
Διαφορ

ά 
(+) ή (-) 

1 Παροχές συντάξεων 18.371.22
1 

65,7 16.870.74
4 

66,05 1.500.47
7 

2 Παροχές πρόνοιας 1.689.486 6,04 1.462.738 5,73 226.748 
3 Παροχές ασθένειας 6.333.119 22,65 5.732.170 22,44 600.949 
4 Δαπάνες διοίκησης 917.892 3,28 860.070 3,37 57.822 
5 Λοιπές δαπάνες 576.399 2,06 549.963 2,15 26.436 
6 Δαπάνες 

περιουσ.στοιχείων 
73.054 0,27 66.235 0,26 6.819 

ΣΥΝΟΛΟ  ΕΞΟΔΩΝ 27.961.17
1 

 - 25.541.92
5 

 - 2.419.24
6 

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ 1.335.184  - 2.281.753  - -946.569 
 
Πηγή: Εισηγητική Έκθεση Κοινωνικού Προϋπολογισμού 2006 
 

Επομένως, ως προς τη διάρθρωσή του, το ελληνικό συνταξιοδοτικό σύστημα έχει 
χαρακτήρα «δυαδικό» ή «μικτό» όπως προκύπτει από το γεγονός ότι, η πλειοψηφία των 
φορέων του εφαρμόζει το στατικά διανεμητικό σύστημα, όπου οι συνταξιοδοτικές 
παροχές συνδέονται άμεσα µε την απασχόληση και το ύψος των αποδοχών των 
εργαζομένων σύμφωνα µε το μοντέλο κοινωνικής ασφάλισης Bismark. Παράλληλα, ένας 
μικρός αριθμός (π.χ. ο ΟΓΑ), ακολουθεί το σύστημα κοινωνικής ασφάλειας Beveridge 
και προσφέρει καθολική κάλυψη του πληθυσμού ως προς τις παροχές. 

Οι παρεχόμενες συντάξεις στο ελληνικό σύστημα είναι αναλογικές, 
υπολογίζονται δηλαδή ως ποσοστό του μισθού, ενώ έχει πρόσφατα θεσμοθετηθεί η 
τριμερής χρηματοδότησή του, δηλαδή τα έσοδά του πηγάζουν με διαφορετικές αναλογίες 
συμμετοχής τόσο από τις ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων και των εργοδοτών 
(32,89% και 29,34% το ποσοστό συμμετοχής τους αντίστοιχα επί του συνόλου των 
εσόδων των προϋπολογισμών φορέων κοινωνικής ασφάλισης για το έτος 2006), όσο και 
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από το κρατικές επιχορηγήσεις (4,23% το ποσοστό κρατικής συμμετοχής – Πίνακας 25). 
Το κύριο χαρακτηριστικό του συνταξιοδοτικού συστήματος στη χώρα μας είναι ο 

κατακερματισμός των ταμείων, που αντανακλάται τόσο στην ύπαρξη πληθώρας φορέων 
παροχής σύνταξης, όσο και σε βαθμίδα προστασίας, δηλαδή το διαχωρισμό μεταξύ 
κύριας, επικουρικής σύνταξης και εφ’ άπαξ, που συχνά στα δυο πρώτα τουλάχιστον, η 
λειτουργία τους είναι αδιαφοροποίητη (Πίνακες 22 και 26).  
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 26 :  Συγκεντρωτικός Πίνακας Παροχών Συντάξεων Φορέων Κοινωνικής 

Ασφάλισης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (σε €) 
    Κατηγορία Φορέων 
Α/Α Είδος Συντάξεων Κ ύ ρ ι α Ε π ι κ ο υ ρ ι κ ή 

1 Γήρατος & Παρεμφερείς 10.331.701.783 1.637.116.834 
2 Αναπηρίας 1.804.544.259 153.144.623 
3 Θανάτου 2.124.435.747 263.532.071 
4 Συμμετοχή σε συντάξεις 51.463.747 5.605.000 
5 Ασφάλιση ασθένειας συνταξ/χων 25.998.418 4.500 
6 Δώρα εορτών και επίδομα αδείας 1.707.652.677 266.021.147 

      
Σ Υ Ν Ο Λ Ο 16.045.796.631 2.325.424.175 

Κύρια Σύνταξη προσωπικού φορέων 
Επικουρικής Ασφάλισης 

1.832.286 -1.832.286 

 Επικουρική Σύνταξη κλάδων, φορέων 
Κύριας Ασφάλισης 

-291.788.455 291.788.455 

Γ Ε Ν Ι Κ Ο    Σ Υ Ν Ο Λ Ο 15.755.840.462 2.615.380.344 
Πηγή: Εισηγητική Έκθεση Κοινωνικού Προϋπολογισμού 2006 

 
Επίσης, υπάρχουν διαφοροποιήσεις ανάλογα µε την ηλικιακή ομάδα των 

δικαιούχων, ενώ συχνά πολλά ταμεία χορηγούν ταυτόχρονα και παροχές υγείας. Έτσι 
δημιουργούνται διάφορα καθεστώτα συνταξιοδότησης, ενώ ενισχύεται η αδιαφάνεια και 
η άνιση μεταχείριση των ασφαλισμένων, αλλά και η κατάχρηση πόρων και 
εκμετάλλευσης της έλλειψης μηχανογραφημένων στοιχείων και αδυναμίας 
διασταύρωσής τους. Ακόμη, δυσχεραίνεται η κλαδική κινητικότητα των εργαζομένων, 
αφού δεν ισχύουν τα ίδια συνταξιοδοτικά δικαιώματα για όλους και δε διασφαλίζεται η 
συνεχόμενη ασφάλιση µε ενιαίους όρους.  

Επιπλέον, και λόγω αυτών των διαρθρωτικών προβλημάτων, αλλά και από το 
γεγονός ότι βασίζεται κατά κύριο λόγο στις εισφορές εργαζομένων και εργοδοτών, είναι 
εκτεθειμένο στη μεγάλης έκτασης εισφοροδιαφυγή, που καταδεικνύεται από τη σύγκριση 
του ρυθμού αύξησης των απασχολούμενων που αυξάνει περισσότερο από ότι ο ρυθμός 
αύξησης των ασφαλισμένων.87 Η εισφοροδιαφυγή που επεκτείνεται από τη σπανιότερη 
μορφή της µη δήλωσης ολόκληρων επιχειρήσεων μέχρι τη συνηθέστερη αποφυγή 
δήλωσης εργαζομένων ή ωρών εργασίας ή μέρους του μισθού, αποστερεί σημαντικό 
ύψος εσόδων από τα ταμεία. Υπολογίζεται μάλιστα, σύμφωνα με έγκυρες εκτιμήσεις της 
ΓΣΕΕ, πως η εκτός ασφάλισης εργασία ανέρχεται στο 25% του συνόλου των 
απασχολουμένων. Επομένως, τέτοια ή παρόμοια φαινόμενα, όπως η είσπραξη 
πολλαπλών συντάξεων ή η είσπραξη συντάξεων από εργαζομένους, ευνοούνται από την 
έκταση του κατακερματισμού του συστήματος.  

87 Ροµπόλης, Σ. – Χλέτσος, Μ., Η κοινωνική πολιτική μετά την κρίση του κράτους – πρόνοιας,  
Εκδόσεις Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη 1995, σελ. 89.  
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Σημαντικό ρόλο κατέχει και η ηλικία συνταξιοδότησης των εργαζομένων, που 
ενώ επίσημα ως «κανονική» ηλικία έχει θεσπιστεί το 65ο έτος για τους άνδρες και το 60ο 
για τις γυναίκες, έχει καταδειχθεί ότι η «πραγματική» ηλικία αποχώρησης από την 
εργασία, είναι κατά πολύ μικρότερη. Υπολογίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι ο 
μέσος όρος ηλικίας πραγματικής συνταξιοδότησης για τους άνδρες είναι 61,9 έτη, ενώ 
για τις γυναίκες 58,5 έτη.   
 
3.4.1 Τα οικονομικά μεγέθη του ελληνικού συνταξιοδοτικού συστήματος 
 

Προκείμενου να υπάρξει μια σαφέστατη εικόνα σχετικά με τους οικονομικούς πόρους 
του συστήματος και τα επίπεδα διαμόρφωσής του παραθέτονται παρακάτω πίνακες με τη 
διαχρονική εξέλιξη των εσόδων και των εξόδων που αφορούν τη χάραξη και εφαρμογή 
πολιτικών κοινωνικής προστασίας, μέρος των οποίων αποτελεί και η συνταξιοδοτική 
πολιτική.  

Τα οικονομικά μεγέθη των φορέων κοινωνικής ασφάλισης που υπάγονται στο 
Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και στα λοιπά Υπουργεία, καθώς και 
των υπηρεσιών κοινωνικής ασφάλισης, κατανέμονται ως κατωτέρω (Πίνακας 27): 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 27:  Οικονομικά μεγέθη φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (σε χιλιάδες €) 
 

1α 
Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης που υπάγονται στο Υπουργείο 

Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (Γ.Γ.Κ.Α.) 
    Έ Τ Ο Σ  

(σε χιλιάδες €)  2005 2006 
Έσοδα 27.823.678 29.296.355 
Έξοδα 25.541.925 27.961.171 

Αποτέλεσμα 2.281.753 1.335.184 
 

1β 
Φορείς λοιπών παροχών που υπάγονται στο Υπουργείο Απασχόλησης και 

Κοινωνικής Προστασίας (Οργανισμοί: Εργατικής Εστίας και 
Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού) 

    Έ Τ Ο Σ  
(σε χιλιάδες €)  2005 2006 

Έσοδα 3.665.802 3.926.941 
Έξοδα 2.789.261 3.064.955 

Αποτέλεσμα 866.541 861.968 
2 Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης που υπάγονται στα λοιπά Υπουργεία  
    Έ Τ Ο Σ  

(σε χιλιάδες €)  2005 2006 
Έσοδα 2.112.968 2.357.288 
Έξοδα 2.471.208 2.566.041 

Αποτέλεσμα -358.240 -208.753 
3 Υπηρεσίες Κοινωνικής Ασφάλισης, παροχές ασθένειας ΕΥΔΑΠ 
    Έ Τ Ο Σ  

(σε χιλιάδες €)  2005 2006 
Έσοδα  -  - 
Έξοδα 15.103.000 15.046.000 

Αποτέλεσμα -15.103.000 -15.046.000 
 
Πηγή: Εισηγητική Έκθεση Κοινωνικού Προϋπολογισμού 2006 
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Το οικονομικό αποτέλεσμα των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης αρμοδιότητας 
του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (Γ.Γ.Κ.Α.) απεικονίζεται 
πλεονασματικό, για το λόγο ότι στον Πίνακα 27 περιλαμβάνονται τα οικονομικά μεγέθη όλων 
των κλάδων (Κύριας Ασφάλισης, Επικουρικής Ασφάλισης, Ασθένειας, Πρόνοιας και λοιπών 
παροχών) των οργανισμών, συμπεριλαμβανομένης και της κρατικής επιχορήγησης, με 
αποτέλεσμα τα επί μέρους ελλείμματα, κυρίως των κλάδων Συντάξεων, να υπερκαλύπτονται 
από τους πλεονασματικούς λοιπούς κλάδους. 

Ειδικότερα τα έσοδα των φορέων κοινωνικής ασφάλισης που υπάγονται στο 
Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (Γ.Γ.Κ.Α.) έχουν υποστεί τις 
κατωτέρω διαφοροποιήσεις. 

Τα μεν έσοδα τους κατά το έτος 2006 αυξήθηκαν σε σχέση με το έτος 2005 κατά 
1.472.677 χιλιάδες  €  (5,29%), τα δε έξοδα τους κατά το έτος 2006 αυξήθηκαν σε σχέση με το 
έτος 2005 κατά 2.419.246 χιλιάδες € (9,47%). Αναλυτικότερα, οι συντάξεις παρουσιάζουν 
αύξηση 1.500.477 χιλιάδες € σε σχέση προς το έτος 2005 (8,89%), οι παροχές ασθένειας 
αύξηση κατά 600.949 χιλιάδες € σε σχέση προς το έτος 2005 (10,48%). 

Οι συντάξεις που χορηγούν οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης που υπάγονται στα 
άλλα Υπουργεία παρουσιάζουν αύξηση 152.158 χιλιάδες € (9,74%) και οι παροχές 
ασθένειας 16.347 χιλιάδες € (12,31%). 

Η προβλεπόμενη αύξηση των εσόδων των φορέων κοινωνικής ασφάλισης για το έτος 
2006 οφείλεται κυρίως στην αύξηση της κρατικής επιχορήγησης προς το ΙΚΑ. Επίσης, 
οφείλεται α) στην αύξηση της αμοιβής των απασχολουμένων ασφαλισμένων και στην 
αντίστοιχη αύξηση των εισφορών, β) στην αύξηση του ορίου μισθού στον οποίο 
υπολογίζονται οι εισφορές των ασφαλισμένων στο ΙΚΑ, καθώς και στην αύξηση των 
δημοσίων εσόδων, που επιδρά ανάλογα στην αύξηση των εσόδων των οργανισμών εκείνων 
των οποίων οι πόροι έχουν συνάρτηση με τα έσοδα αυτά. 

Η αύξηση των παροχών γενικά κατά το έτος 2006 οφείλεται κυρίως στην προσθήκη 
νέων δικαιούχων. Ειδικότερα, η αύξηση της μέσης σύνταξης λόγω της εισόδου νέων 
συνταξιούχων με συντάξεις υπολογιζόμενες σε μεγαλύτερο αριθμό ημερών εργασίας και 
αυξημένο ημερομίσθιο και η αύξηση των κατωτάτων ορίων χορηγουμένων συντάξεων 
επέδρασαν ανάλογα στο συνολικό ύψος των παροχών.88 

Από λοιπά έσοδα, δηλαδή από πρόστιμα και κληροδοτήματα, πωλήσεις εντύπων, 
πρόσθετα τέλη λόγω καθυστέρησης εισφορών, ποσοστά στα ασφάλιστρα, προμήθειες στις 
εκτελέσεις έργων, εκπτώσεις εγγυήσεων και επιβολή ποινικών ρητρών, υπηρεσίες που 
παρέχονται σε τρίτους, επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, συνδρομές κλπ., 
υπολογίζεται έσοδο κατά το έτος 2006 718.656 χιλιάδες € για τους φορείς κοινωνικής 
ασφάλισης που υπάγονται στο Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, 49.785 
χιλιάδες € για τους φορείς λοιπών παροχών του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής 
Προστασίας και 43.377 χιλιάδες € για τους φορείς που υπάγονται στα άλλα Υπουργεία .89 

Οι ασφαλιστικοί οργανισμοί πραγματοποιούν έξοδα τα οποία, αν και δεν έχουν 
άμεση σχέση με τις παροχές ή τις δαπάνες διοίκησης και περιουσίας, είναι απαραίτητα για 
τη λειτουργία των οργανισμών. Τα έξοδα αυτά είναι διάφοροι τόκοι, τους οποίους 
υποχρεούνται να καταβάλλουν οι ασφαλιστικοί οργανισμοί, τα δικαστικά, οι εισφορές υπέρ 
άλλων οργανισμών, τα έξοδα υγειονομικής εξετάσεως ασφαλισμένων και συνταξιούχων, οι 
αποδόσεις κακώς βεβαιωθέντων εσόδων, οι εισφορές υπέρ κοινωνικών σκοπών κλπ. 

Για το έτος 2006 υπολογίζεται ότι οι λοιπές δαπάνες θα φτάσουν στους φορείς 
κοινωνικής ασφάλισης που υπάγονται στο Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής 
Προστασίας 576.399 χιλιάδες €, στους φορείς λοιπών παροχών του Υπουργείου 

88 Εισηγητική Έκθεση Κοινωνικού Προϋπολογισμού Οικονομικ. Έτους 2006, Υπουργείο Απασχόλησης και 
Κοινωνικής Προστασίας, Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Διεύθυνση Οικονομικού), σελ. 46. 
89 Εισηγητική Έκθεση Κοινωνικού Προϋπολογισμού..., ό.π., σελ. 46. 
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Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας 9.560 χιλιάδες € και 19.174 χιλιάδες € στους 
οργανισμούς που υπάγονται στα άλλα Υπουργεία .90 
3.4.1.1 Έσοδα του συστήματος (εισφορές – πληρωμές συντάξεων) 
 

Οι φορείς αντλούν τους πόρους τους βασικά από εισφορές (Πίνακας 28), οι 
οποίες, προκειμένου μεν για μισθωτούς, προέρχονται, κατά κανόνα, από αυτούς και 
τους εργοδότες τους, προκειμένου δε για εργαζόμενους αυτοτελώς από τους ίδιους τους 
ασφαλισμένους. Οι πόροι μερικών φορέων προέρχονται συμπληρωματικά από 
επιχορήγηση του Κρατικού Προϋπολογισμού και από κοινωνικούς πόρους. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 28:  Εξέλιξη των εσόδων των φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης του 
Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας 

ΕΤΗ / 
ΕΣΟΔ

Α 

Καταβολές 
Ασφαλισμέν

ων 

Εισφορέ
ς 

Εργοδότ
ου 

Κοινωνι
κή 

Εισφορά 

Συμμετο
χή 

Κράτους 

Πρόσοδο
ι 

Περιουσί
ας 

Διάφο
ρα 

Έσοδα 

Σύνολο 

1990 1.304.044 1.358.753 1.309.453   211.012 48.965 4.232.22
7 

1991 1.668.050 1.793.268 1.452.221   327.131 70.640 5.311.31
0 

1992 1.911.554 2.044.567 1.521.455   427.991 71.720 5.977.27
8 

1993 2.440.842 2.422.935 1.812.177 29.216 555.780 124.700 7.385.65
0 

1994 2.883.974 2.802.040 2.231.193 94.357 744.349 145.992 8.901.90
5 

1995 3.415.348 3.145.183 2.278.769 149.315 929.539 192.139 10.110.2
93 

1996 3.736.082 3.499.536 2.630.052 193.244 900.259 319.566 11.278.7
38 

1997 4.107.526 3.817.734 2.946.418 235.387 923.121 275.995 12.306.1
81 

1998 4.694.152 4.098.468 3.031.665 259.678 900.491 305.842 13.290.2
96 

1999 5.296.102 4.647.833 3.125.345 470.612 950.345 350.664 14.840.9
01 

2000 5.659.469 5.007.049 3.552.479 660.267 1.000.387 365.889 16.245.5
40 

2001 6.035.953 5.433.877 3.996.293 804.670 957.377 294.914 17.523.0
84 

2002 6.594.401 5.914.059 4.791.512 1.120.062 977.112 437.238 19.834.9
84 

2003 7.581.938 6.798.563 6.035.426 904.600 1.112.926 521.370 22.954.8
23 

2004 8.534.800 7.790.117 6.812.732 999.292 1.186.406 493.776 25.817.1
23 

2005 8.837.533 8.029.076 8.104.276 1.070.149 1.196.729 585.915 27.823.6
87 

2006 9.636.730 8.594.668 8.056.483 1.238.147 1.051.671 718.656 29.296.3

90 Στο ίδιο..., ό.π., σελ. 47. 
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55 
Πηγή: Εισηγητική Έκθεση Κοινωνικού Προϋπολογισμού 2006 

 
 
 Εισφορές ασφαλισμένων 
 

Από εισφορές ασφαλισμένων προβλέπεται έσοδο των φορέων κοινωνικής 
ασφάλισης που υπάγονται στο Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας 
για το έτος 2006 9.636.730 χιλιάδες €, έναντι 8.837.533 χιλιάδες € του έτους 2005. Το 
έσοδο αυτό κατανέμεται τμηματικά στις διάφορες κατηγορίες φορέων ως εξής: Για 
τους φορείς κυρίας ασφάλισης 7.558.693 χιλιάδες €, για τους φορείς επικουρικής 
ασφάλισης 1.340.213 χιλιάδες €, για τους φορείς ασθένειας 203.414 χιλιάδες € και για τους 
φορείς πρόνοιας 534.410 χιλιάδες €. 

Οι εισφορές, προκειμένου για μισθωτούς, υπολογίζονται σε ποσοστό επί του 
μισθού. Στους αυτοτελώς εργαζόμενους, οι εισφορές δεν εξαρτώνται από το 
εισόδημα τους, αλλά είναι πάγιες και ομοιόμορφες και διακρίνονται απλώς σε 
κατηγορίες, ανάλογα με το είδος της επαγγελματικής απασχόλησης των 
ασφαλισμένων. 

Οι εισφορές των ασφαλισμένων είναι κύριες ή δευτερεύουσες, ανάλογα εάν 
συνδέονται με κανονική καταβολή αποδοχών ή άλλα περιστατικά. Κύριες εισφορές 
είναι αυτές που καταβάλλονται τακτικά, ενώ δευτερεύουσες αυτές που καταβάλλονται 
για τις πρόσθετες ή έκτακτες αποζημιώσεις, σε νεοδιοριζόμενους, στις αυξήσεις 
αποδοχών και προαγωγών, τα δικαιώματα εγγραφής, οι καταβολές για την 
αναγνώριση του γάμου, η συμμετοχή στις παροχές, οι κρατήσεις σε βοηθήματα ή 
επιδόματα και οι διάφορες ειδικές καταβολές. 

Οι εισφορές των ασφαλισμένων που υπολογίζονται σε ποσοστό επί του μισθού ή 
με άλλο τρόπο, είναι διάφορες, ανάλογα με τον κίνδυνο για τον οποίο καταβάλλονται, 
αλλά και για τον αυτό κίνδυνο υπάρχουν διαφορές στις εισφορές μεταξύ των 
οργανισμών. Έτσι, το ποσοστό της εισφοράς των ασφαλισμένων μισθωτών επί των 
αποδοχών τους για κύρια σύνταξη κυμαίνεται κατά οργανισμό από 6,67% έως 11%. Η 
εισφορά των ελευθέρων ή ανεξάρτητων επαγγελματιών σε σταθερά ποσά κυμαίνεται 
ανάλογα με την κατηγορία ή την κλάση στην οποία έχει καταταγεί ο καθένας. Για την 
επικουρική σύνταξη το ποσοστό της εισφοράς των μισθωτών κυμαίνεται από 3% έως 
5,5%, για ασθένεια από 1% έως 4% και για εφάπαξ παροχή από 1% έως 5%. 

Οι παράγοντες που έχουν ληφθεί υπόψη από τη Γ.Γ.Κ.Α. κατά τη σύνταξη του 
Κοινωνικού Προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2006, για τη διαμόρφωση του 
μεγέθους της εισφοράς των ασφαλισμένων κατά το έτος 2006 είναι οι ακόλουθοι:91 

 
• Ο αριθμός των προσώπων που υπάγονται και θα υπαχθούν κατά τη διάρκεια 

του έτους 2006 στην ασφάλιση κάθε φορέα μετά την αφαίρεση του αριθμού 
αυτών που θα αποχωρήσουν λόγω συνταξιοδότησης και άλλων λόγων. 

• Ο αριθμός των ημερών εργασίας τις οποίες πραγματοποίησαν και πρόκειται να 
πραγματοποιήσουν οι ασφαλισμένοι. 

• Το ύψος των μισθών και ημερομισθίων. 
• Το ποσοστό ή ποσό της εισφοράς που ισχύει για τους ασφαλισμένους σε κάθε 

οργανισμό. 

91 Εισηγητική Έκθεση Κοινωνικού Προϋπολογισμού..., ό.π., σελ. 104. 
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• Η αύξηση του εθνικού εισοδήματος, η οποία επιδρά στον όγκο της 
απασχόλησης και των αμοιβών αυτής. 

 
 
 Συνεισφορά εργοδοτών 

 
Το άλλο σκέλος της χρηματοδότησης της κοινωνικής ασφάλισης, επίσης 

σημαντικό, η συνεισφορά του εργοδότου, έχει κοινούς με την εισφορά των 
ασφαλισμένων τους παράγοντες οι οποίοι έχουν ληφθεί υπόψη για τον υπολογισμό 
αυτής της διαμόρφωσης. 

Κατά το έτος 2006 υπολογίζεται ότι θα προκύψει για τους φορείς που 
υπάγονται στο Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας έσοδο από τη 
συνεισφορά των εργοδοτών 8.594.668 χιλιάδες €, έναντι 8.029.076 χιλιάδες € του έτους 
2005, το οποίο κατανέμεται τμηματικά στις διάφορες κατηγορίες φορέων ως εξής: Για 
τους φορείς κυρίας ασφάλισης 6.803.347 χιλιάδες €, για τους φορείς επικουρικής 
ασφάλισης 1.471.812 χιλιάδες €, για τους φορείς ασθένειας 263.445 χιλιάδες € και για τους 
φορείς πρόνοιας 56.064 χιλιάδες €. 

Η συνεισφορά των εργοδοτών υπάρχει στους φορείς που ασφαλίζουν 
μισθωτούς και υπολογίζεται βασικά σε ποσοστό στις αποδοχές των μισθωτών, 
κυμαίνεται δε για κύρια σύνταξη από 13,33% έως 26,0%, για επικουρική σύνταξη από 
3% έως 9%, για ασθένεια από 2% έως 12,5% και για εφάπαξ παροχή από 1% έως 
6,25%. 
 
 
 Εισφορά κράτους 

 
Από τη συμμετοχή του κράτους στην ασφάλιση των ασφαλιζομένων από 

01.01.1993, υπολογίζεται για το έτος 2006 έσοδο 1.238.147 χιλιάδες €, έναντι 1.070.149 
χιλιάδες € για το έτος 2005. 
 
 
 Κοινωνικοί πόροι 

 
Η συμβολή του κράτους που εμφανίζεται με τη μορφή άμεσης ή έμμεσης 

χρηματοδότησης της κοινωνικής ασφάλισης χαρακτηρίζεται ως κοινωνικός πόρος. 
Κοινωνικοί πόροι χαρακτηρίζονται και ορισμένες ειδικές εισφορές, των οποίων 

διακριτικό γνώρισμα είναι ότι αυτοί που βαρύνονται με τις εισφορές δεν συνδέονται με 
τον οργανισμό υπέρ του οποίου η εισφορά με την ιδιότητα του ασφαλισμένου. 

Το έσοδο από κοινωνικούς πόρους των φορέων που υπάγονται στο Υπουργείο 
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας υπολογίζεται για το έτος 2006 σε 
8.056.483.401 €, έναντι 8.104.275.205 € του έτους 2005. Ο υπολογισμός του ποσού του 
κοινωνικού πόρου για το έτος 2006 έγινε με βάση τις εισπράξεις που 
πραγματοποιήθηκαν το προηγούμενο έτος και την πρόβλεψη για την εξέλιξη των 
μεγεθών τα οποία λαμβάνονται ως βάση για τον υπολογισμό αυτών των πόρων και από 
τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του Κρατικού Προϋπολογισμού.92 

Το μεγαλύτερο μέρος της άμεσης και έμμεσης κρατικής επιχορήγησης σε 
απόλυτους αριθμούς έχει υπολογιστεί για το ΙΚΑ (2.276.410.132 €) και τον ΟΓΑ 

92 Εισηγητική Έκθεση Κοινωνικού Προϋπολογισμού..., ό.π., σελ. 123. 
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(4.050.000.000 €), που αποτελούν το 78,52% του όλου ποσού της κατηγορίας αυτής των 
εσόδων των οργανισμών που υπάγονται στο Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής 
Προστασίας (Πίνακας 29). 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 29:  Επιχορηγήσεις Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2006 
(σε €) 

Τ Α Μ Ε Ι Ο Π Ο Σ Ο 
ΙΚΑ 2.276.410.132 
Ο.Α.Ε.Ε. – ΤΣΑ 125.000.000 
Ο.Α.Ε.Ε. – ΤΑΕ 50.121.000 
Ο.Α.Ε.Ε. – ΤΕΒΕ 236.459.721 
ΟΓΑ 4.050.000.000 
Τ.Σ.Π. – ΗΣΑΠ 3.034.703 
ΤΕΑΔΥ - τ. Ταμείο Αρωγής Υπαλλήλων Υπουργείου 
Μεταφορών και Συγκοινωνιών 

32.650 

Πηγή: Εισηγητική Έκθεση Κοινωνικού Προϋπολογισμού 2006 

 
Στις επιχορηγήσεις του Κρατικού Προϋπολογισμού περιλαμβάνεται ποσό 

420.000.000 €, που αφορά την αντιπαροχή του Δημοσίου έναντι της ενσωματωμένης 
στη ΔΕΗ Α.Ε. περιουσίας του ΟΑΠ – ΔΕΗ και ποσό 740.000 €, που αφορά τη 
χορήγηση του Ε.Κ.Α.Σ. στους συνταξιούχους του. 
 
 
 
3.4.1.2 Έξοδα του συστήματος (παροχές συντάξεων) 
 

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Γ.Γ.Κ.Α. (Κοινωνικός Προϋπολογισμός), 
προβλέπεται πως για συντάξεις θα διατεθεί το οικονομικό έτος 2006 από τους 
ασφαλιστικούς οργανισμούς του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας 
ποσό 18.371.221 €, ποσό μεγαλύτερο από αυτό που διατέθηκε το οικονομικό έτος 2005 
(16.870.744 €) κατά 1.500,48 εκατομ. € (Πίνακας 30). 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 30:  Εξέλιξη των εξόδων και του πλεονάσματος / ελλείμματος των φορέων Κοινωνικής 
Ασφάλισης του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (σε χιλιάδες ΕΥΡΩ) 

ΕΤΗ / 
ΕΞΟΔΑ 

Παροχές 
Συντάξεων 

Παροχές 
Πρόνοιας 

Παροχές 
Ασθένειας 

Δαπάνες 
Διοίκησης 

Λοιπές 
Δαπάνες 

Δαπάνες 
Περιουσιακ. 

Στοιχείων 

Σύνολο 
Εξόδων 

Πλεόνασμα 
/ Έλλειμμα 

1990 3.220.965 114.293 639.078 124.569 37.776 8.012 4.144.693 875.341 
1991 3.811.860 133.596 789.626 143.139 85.108 11.779 4.974.108 337.202 
1992 4.251.287 159.906 1.014.415 180.007 72.498 16.979 5.695.092 282.195 
1993 4.965.103 223.912 1.467.789 237.083 97.335 26.435 7.017.657 367.993 
1994 5.834.398 216.329 1.803.243 283.883 98.910 32.517 8.269.280 632.625 
1995 6.503.097 257.740 2.028.262 318.506 103.897 31.512 9.243.014 867.279 
1996 7.407.257 331.584 2.337.444 352.453 152.970 29.148 10.610.826 667.912 
1997 8.354.752 378.188 2.636.663 397.186 139.049 37.009 11.942.847 363.334 
1998 9.036.375 552.179 2.664.484 436.094 154.415 53.145 12.896.692 393.604 
1999 9.752.267 620.953 2.981.112 479.913 167.290 57.528 14.059.063 781.838 
2000 10.900.180 698.823 3.219.393 545.625 176.324 60.833 15.601.178 644.362 
2001 11.967.911 850.465 3.559.850 577.600 210.363 58.494 17.224.683 298.401 
2002 13.191.632 962.667 4.008.711 686.028 296.580 61.687 19.207.305 627.679 
2003 14.430.615 1.000.116 4.461.232 750.318 452.381 65.050 21.159.712 1.759.111 

 
102 



2004 16.215.335 1.127.852 5.564.271 749.878 683.429 68.265 24.409.030 1.408.093 
2005 16.870.744 1.462.738 5.732.170 860.070 549.963 66.235 25.541.925 2.281.753 
2006 18.371.221 1.689.486 6.333.119 917.892 576.399 73.054 27.961.171 1.335.184 
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Οι λόγοι που προκαλούν την αυξημένη πρόβλεψη για παροχές σύνταξης είναι οι 

κατωτέρω93: 
 

• Ο αριθμός αυτών που θα συνταξιοδοτηθούν κατά τη διάρκεια του έτους 2006 
προβλέπεται μεγαλύτερος από τον αριθμό αυτών που συνταξιοδοτήθηκαν το έτος 
2005, λόγω της συνήθους αύξησης από χρόνο σε χρόνο του αριθμού των 
συνταξιούχων. 

• Η μέση μηνιαία σύνταξη προβλέπεται σε πολλές περιπτώσεις ανώτερη από τη 
μέση μηνιαία σύνταξη του έτους 2005, λόγω αύξησης της από την είσοδο νέων 
συνταξιούχων, των οποίων η σύνταξη υπολογίζεται κατά κανόνα με βελτιωμένες 
προϋποθέσεις, σε σύγκριση προς τους παλιούς συνταξιούχους. 

• Η αύξηση που πραγματοποιείται στους μισθούς επηρεάζει ανάλογα και τις 
συντάξεις σημαντικού αριθμού συνταξιούχων, λόγω της αναπροσαρμογής τους, 
που επιβάλλεται σύμφωνα με το νέο μισθολόγιο. 

• Η άμεση αύξηση των συντάξεων που πραγματοποιήθηκε. 
Το ύψος των συντάξεων εξαρτάται κυρίως από το ύψος του μισθού που υπόκειται 

σε εισφορές ή το ποσό στο οποίο γίνονται κρατήσεις και τα έτη ασφάλισης, επίσης δε και 
από την κατηγορία του κινδύνου που αντιμετωπίζει αυτή. Το ύψος των συντάξεων κάθε 
κατηγορίας ποικίλλει μεταξύ των διαφόρων φορέων, αλλά και σε κάθε οργανισμό 
εξαρτάται από τη συνδρομή διαφόρων προϋποθέσεων. 

Ο υπολογισμός του κονδυλίου του Κοινωνικού Προϋπολογισμού για συντάξεις, στις 
οποίες περιλαμβάνονται οι καταβαλλόμενες τακτικές συντάξεις των δώδεκα μηνών, τα δώρα 
των εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και το επίδομα αδείας, έγινε με βάση: 

 
• τον αριθμό των υφισταμένων συνταξιούχων καθώς και των νέων που προβλέπεται 

να συνταξιοδοτηθούν κατά το έτος 2006 και 
• το ποσό των μηνιαίων συντάξεων και των προβλέψεων για βελτίωση των 

παροχών. 
 
Η συνταξιοδοτική προστασία απορροφά το μεγαλύτερο μέρος της δαπάνης για 

παροχές των φορέων κοινωνικής ασφάλισης που υπάγονται στο Υπουργείο Απασχόλησης 
και Κοινωνικής Προστασίας και καλύπτει το 65,70% του συνόλου των εξόδων. 

Από τα 24.500,94 εκατομ. € που θα διατεθούν συνολικά το έτος 2006 για 
συντάξεις, ποσό 21.108,14 εκατομ. € θα διατεθεί για κύρια σύνταξη και ποσό 3.392,80 
εκατομ. € για επικουρική σύνταξη (Πίνακας 31). 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 31: Παροχές Κύριας και Επικουρικής Σύνταξης κατά κατηγορία φορέων 

(σε εκατομμύρια €) 
 

Φ Ο Ρ Ε Ι Σ 
Παροχές Κύριας 

Σύνταξης 
Παροχές Επικουρικής 

Σύνταξης 
Παροχές από Φορείς Γ.Γ.Κ.Α. 15.755,84 2.615,38 

93 Εισηγητική Έκθεση Κοινωνικού Προϋπολογισμού..., ό.π., σελ. 169. 
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Παροχές από Φορείς Υπουργείου 
Εμπορικής Ναυτιλίας 

 
937,3 

 
 - 

Παροχές από το Δημόσιο 4.415,00  - 
Παροχές από Φορείς Υπουργείου 
Εθνικής Άμυνας 

  
- 

 
240,47 

Παροχές από Φορείς Υπουργείου 
Οικονομίας και Οικονομικών  

 
 - 

 
420,5 

Παροχές από Φορείς Υπουργείου 
Εμπορικής Ναυτιλίας 

 
 - 

 
116,53 

 
Σ Υ Ν Ο Λ Ο  

 
21.108,14 

 
3.922,80 

 
Γενικό Σύνολο Παροχών Σύνταξης 

 
24.500,94 

 
Πηγή: Εισηγητική έκθεση Κοινωνικού Προϋπολογισμού 2006 
 

Ιδιαίτερη σημασία παρουσιάζουν οι διαχρονικές διακυμάνσεις των συνολικών 
δαπανών για συντάξεις και κυρίως τη τελευταία δεκαετία. Το σύνολο των παρεχόμενων 
συντάξεων, των οποίων τα έξοδα είτε αφορούν τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό, είτε 
τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης γενικά, τα τελευταία δέκα και πλέον χρόνια 
διαρκώς αυξάνονται και απορροφούν ολοένα και μεγαλύτερο μέρος των συνολικών δαπανών 
για κοινωνική προστασία.94  

Πιο συγκεκριμένα, Το έτος 2003 το ύψος των δαπανών για συντάξεις ανέρχεται 
συνολικά σε 19.075.462 χιλιάδες €, εκ των οποίων 15.634.462 χιλιάδες € από τους 
Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης γενικά και 3.441.000 χιλιάδες € από τον Τακτικό 
Κρατικό Προϋπολογισμό (Πίνακας 23, σελ. 92). Το 2002 το ύψος των δαπανών για 
συντάξεις ανήλθε συνολικά σε 17.396.428 χιλιάδες €, εκ των οποίων 14.232.818 χιλιάδες 
€ από τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης και 3.163.610 χιλιάδες € από τον 
Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό. Το 1993 τα αντίστοιχα ποσά ήταν 7.160.457 
χιλιάδες €, 5.736.701 χιλιάδες € και 1.423.756 χιλιάδες € (Πίνακας 23, σελ. 92). 
Παρατηρείται δηλαδή μεταξύ των ετών 1993 και 2003 αύξηση των συνολικών δαπανών 
για συντάξεις ύψους 11.915.005 χιλιάδες €, δηλαδή ποσοστό αύξησης 166,40%. 

Ειδικότερα, για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης αρμοδιότητας Υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων το ύψος των δαπανών για συντάξεις το έτος 
2003 ανήλθε σε 14.430.615 χιλιάδες €, έναντι 13.191.632 χιλιάδες € για το έτος 2002, 
δηλαδή αύξηση 1.238.983 χιλιάδες € (ποσοστό αύξησης 9,39%). Το 1993 οι αντίστοιχες 
δαπάνες ανήλθαν σε 4.965.103 χιλιάδες €, δηλαδή μεταξύ των ετών 1993 – 2003 
σημειώθηκε αύξηση κατά 9.465.512 χιλιάδες €, (ποσοστό αύξησης 190,64%). 

Για το Δημόσιο το ύψος των δαπανών για συντάξεις το έτος 2003 ανήλθε σε 
3.441.000 χιλιάδες €, έναντι 3.163.610 χιλιάδες € για το έτος 2002, δηλαδή αύξηση 
277.390 χιλιάδες € (ποσοστό αύξησης 8,77%). Το 1993 οι αντίστοιχες δαπάνες ανήλθαν σε 
1.423.756 χιλιάδες €, δηλαδή μεταξύ των ετών 1993 – 2003 σημειώθηκε αύξηση κατά 
2.017.244 χιλιάδες €, (ποσοστό αύξησης 141,68%). 
 
3.4.2 Τα πληθυσμιακά στοιχεία του συστήματος (ασφαλισμένοι – συνταξιούχοι) 
 

Παρακάτω παραθέτονται αναλυτικά τα πληθυσμιακά στοιχεία του 
συνταξιοδοτικού συστήματος της χώρας μας για την περίοδο 1990 - 2005, καθώς και οι 

94 Το 2005 οι έξοδα για την παροχή συντάξεων απορροφούσαν το 66,05% του συνόλου των δαπανών για 
κοινωνική προστασία, ενώ το 2006 το συγκεκριμένο ποσοστό ήταν 65,7% (Πίνακας 25, σελ. 95).  
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εκτιμήσεις για το οικονομικό έτος 2006, που αφορούν τόσο το σύνολο των 
ασφαλισμένων (κύριας και επικουρικής ασφάλισης, ασθένειας, πρόνοιας), όσο και το 
σύνολο των συνταξιούχων (κύριας και επικουρικής ασφάλισης). Εκείνο, που παρουσιάζει 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι το επίπεδο που κυμαίνεται η αναλογία της σχέσης 
ασφαλισμένοι προς συνταξιούχοι κατά ομάδα και κατηγορία (Πίνακας 32).    

Σύμφωνα πάντα με τα επίσημα στοιχεία του Κοινωνικού Προϋπολογισμού του 
οικονομικού έτους 2006, για τους φορείς ασφάλισης εργαζομένων ιδιωτικού δικαίου η 
συγκεκριμένη σχέση κυμαίνεται στα επίπεδα του 1:2,17 όσον αφορά την κύρια ασφάλιση 
και 1:3,30 όσον αφορά την επικουρική ασφάλιση. Για τους φορείς ασφάλισης 
προσωπικού τραπεζών η αναλογία είναι 1:0,90 και 1:0,93 για κύρια και επικουρική 
ασφάλιση αντίστοιχα, ενώ για τους φορείς ασφάλισης προσωπικού δημοσίων 
επιχειρήσεων η αναλογία της σχέσης είναι 1:1,94 και 1:1,12 για κύρια και επικουρική 
ασφάλιση αντίστοιχα. Όσον αφορά τους φορείς ασφάλισης αγροτών η συγκεκριμένη 
αναλογία παραμένει και πάλι σε χαμηλά επίπεδα αγγίζοντας το 1:0,83 για κύρια 
ασφάλιση. Η αναλογία της σχέσης ασφαλισμένοι προς συνταξιούχοι όσον αφορά τις 
υπόλοιπες ομάδες και κατηγορίες (φορείς ασφάλισης ανεξάρτητων επαγγελμάτων, φορείς 
ασφάλισης ελεύθερων επαγγελμάτων, φορείς ασφάλισης προσωπικού τύπου και ταμεία 
δημοσίων υπαλλήλων) κυμαίνεται ασφαλώς σε πολύ καλύτερα και συνεπώς υψηλότερα 
επίπεδα από τα προηγούμενα. 
 
 
 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 32:  Σχέση Συνταξιούχων προς Ασφαλισμένους κατά ομάδα και κατηγορία 
    Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Α 

    Κύριας Ασφάλισης Επικουρικής Ασφάλισης 
α/α Ομάδα Ασφαλισμέ

νοι 
Συνταξιού

χοι 
Σχέσ

η 
Ασφαλισμέ

νοι 
Συνταξιού

χοι 
Σχέσ

η 
 

I. 
Φορείς 
Ασφάλισης 
Εργαζομένων 
Ιδιωτικού Δίκαιου 

 
2.020.623 

 
930.747 

 
1:2,1

7 

 
2.012.222 

 
609.756 

 
1:3,3

0 

 
II. 

Φορείς 
Ασφάλισης 
Προσωπικού 
Τραπεζών 

 
21.444 

 
23.962 

 
1:0,9

0 

 
16.078 

 
17.305 

 
1:0,9

3 

 
III. 

Φορείς 
Ασφάλισης 
Προσωπικού 
Δημοσίων 
Επιχειρήσεων 

 
68.582 

 
72.851 

 
1:0,9

4 

 
66.594 

 
59.662 

 
1:1,1

2 

 
IV. 

Φορείς 
Ασφάλισης 
Ανεξαρτήτων 
Επαγγελμάτων 

 
836.441 

 
280.199 

 
1:2,9

9 

 
16.260 

 
4.094 

 
1:3,9

7 

 
V. 

Φορείς 
Ασφάλισης 
Ελευθέρων 
Επαγγελμάτων 

 
239.491 

 
45.279 

 
1:5,2

9 

 
121.957 

 
15.573 

 
1:7,8

3 

VI.  Φορείς 
Ασφάλισης 
Προσωπικού 
Τύπου 

 
27.009 

 
4.834 

 
1:5,5

9 

 
15.325 

 
2.940 

 
1:5,2

1 
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VII. Φορείς 
Ασφάλισης 
Αγροτών 

 
718.000 

 
860.268* 

 
1:0,8

3 

 
- 

 
- 

 
- 

VIII
. 

Ταμεία Δημοσίων 
Υπαλλήλων 

 
301 

 
38 

 
1:7,9

2 

 
501.053 

 
210.038 

 
1:2,3

9 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 
 

3.931.891 
 

2.217.895 
 

1:1,7
7 

 
2.749.498 

 
919.368 

 
1:2,9

9 
* Στον αριθμό των Συνταξιούχων του ΟΓΑ της βασικής σύνταξης (860.268) περιλαμβάνεται και ο αριθμός των Συνταξιούχων του 
κλάδου κύριας ασφάλισης του ΟΓΑ που ανέρχεται σε 500.787 
 
Πηγή : Εισηγητική Έκθεση Κοινωνικού Προϋπολογισμού 2006 
 
 
3.4.2.1 Ασφαλισμένοι 
 

Ασφαλισμένοι στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης και στο Δημόσιο είναι το 
σύνολο σχεδόν του πληθυσμού της χώρας. Οι ασφαλισμένοι την 31-08-2005 για κύρια 
σύνταξη στους φορείς αρμοδιότητας Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής 
Προστασίας, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Κοινωνικού Προϋπολογισμού του 
οικονομικού έτους 2005 ήταν 3.931.891 άτομα, για επικουρική σύνταξη 2.749.498, για 
ασθένεια 5.923.338 και για πρόνοια 1.162.112. Ο αριθμός των ασφαλισμένων το έτος 
2006 για κύρια σύνταξη προβλέπεται ότι θα είναι 3.956.880 και για επικουρική 
2.752.826, ενώ για ασθένεια και πρόνοια ο αριθμός των ασφαλισμένων προβλέπεται πως 
θα κυμανθεί στα 5.957.403 και 1.139.674 αντίστοιχα (Πίνακας 33). 

Από τους ανωτέρω οι ασφαλισμένοι για κύρια σύνταξη κατανέμονται κατά 
ομάδες ως εξής: εργαζόμενοι ιδιωτικού δικαίου 2.020.623, προσωπικό τραπεζών 21.444, 
προσωπικό δημοσίων επιχειρήσεων 68.582, ανεξάρτητοι επαγγελματίες 836.441, 
ελεύθεροι επαγγελματίες 239.491, προσωπικού τύπου 27.009, αγρότες 718.000. Εκτός 
από αυτούς, για κύρια σύνταξη είναι ασφαλισμένοι στο Δημόσιο 444.293* υπάλληλοι και 
όργανα Σωμάτων Ασφαλείας και στο Ν.Α.Τ. 23.305 (31-12-2005) ναυτικοί. 

 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 33:  Εξέλιξη του αριθμού των Ασφαλισμένων φορέων κοινωνικής 
ασφάλισης κατά κατηγορία 
Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Μ Ε Ν Ο Ι 

ΈΤΟΣ Κύρια Σύνταξη Επικουρική Σύνταξη Ασθένεια* Πρόνοια 
1990 4.015.255 3.360.299 5.717.036 870.832 
1991 4.007.056 3.346.191 5.600.294 887.404 
1992 4.035.366 3.387.653 5.682.671 900.022 
1993 4.076.624 3.445.931 5.755.666 961.674 
1994 4.105.478 3.153.823 5.867.687 934.435 
1995 4.135.351 3.190.548 5.859.949 941.721 
1996 4.144.906 3.366.642 5.885.127 989.225 
1997 3.720.260 3.046.822 5.526.791 1.003.876 
1998 3.727.896 2.297.094 5.563.427 1.036.427 
1999 3.741.996 2.473.403 5.596.609 1.124.227 
2000 3.744.567 2.535.759 5.611.367 1.112.197 
2001 3.799.203 2.587.780 5.679.630 1.133.269 
2002 3.824.568 2.603.548 5.767.696 1.140.589 
2003 3.877.156 2.632.000 5.847.153 1.155.503 
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2004 3.927.064 2.710.937 5.914.656 1.147.677 
2005 3.941.686 2.734.917 5.926.643 1.141.282 

2006** 3.956.880 2.752.826 5.957.403 1.139.674 
*    Άμεσα Ασφαλισμένοι 
** Εκτιμήσεις 31-12-2005 
 
Πηγή: Εισηγητική Έκθεση Κοινωνικού Προϋπολογισμού 2006 

 
 

3.4.2.2 Συνταξιούχοι 
 

Το σύνολο των συνταξιούχων κύριας σύνταξης των φορέων Κοινωνικής 
ασφάλισης που υπάγονται στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 
σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Κοινωνικού Προϋπολογισμού του οικονομικού 
έτους 2005, ανερχόταν την 31-08-2005 σε 2.217.895, ενώ των συνταξιούχων επικουρικής 
σύνταξης σε 919.368. Ο αριθμός των συνταξιούχων το έτος 2006 για κύρια σύνταξη 
προβλέπεται ότι θα είναι 2.268.349 και για επικουρική 960.311 (Πίνακας 34). 

Οι ανωτέρω συνταξιούχοι κατατάσσονται σε ομάδες ως εξής: 
Ασφάλισης εργαζομένων ιδιωτικού δικαίου, κύριας σύνταξης 930.474 και 

επικουρικής 609.756, ασφάλισης προσωπικού τραπεζών 23.952 και 17.305, ασφάλισης 
προσωπικού δημοσίων επιχειρήσεων 72.851 και 59.662, ανεξαρτήτων επαγγελματιών 
280.199 και 4.094, ελευθέρων επαγγελματιών 45.279 και 15.573, ασφάλισης προσωπικού 
τύπου 4.834 και 2.940, ασφάλισης αγροτών 820.268,95 ασφάλισης δημοσίων υπαλλήλων 
38 και 210.038. Οι συνταξιούχοι του Ν.Α.Τ. σε 67.467 

Οι συνταξιούχοι κύριας σύνταξης του Δημοσίου σε 365.518 (Οκτώβριος 2005).96 
 
 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 34:  Εξέλιξη του αριθμού των Συνταξιούχων φορέων κοινωνικής 

ασφάλισης κατά κατηγορία 
Σ Υ Ν Τ Α Ξ Ι Ο Υ Χ Ο Ι  

ΈΤΟΣ Κύριας Σύνταξης Επικουρικής Σύνταξης 
1990 1.635.118 1.185.105 
1991 1.668.699 1.212.139 
1992 1.713.053 1.263.984 
1993 1.751.690 629.351 
1994 1.786.101 684.331 
1995 1.830.454   737.799 
1996 1.828.182 848.835 
1997 1.942.616 925.023 
1998 1.981.279 975.793 
1999 2.352.821 684.294 
2000 2.036.622 774.905 
2001 2.065.323 815.516 
2002 2.096.158 836.631 
2003 2.154.061 867.810 
2004 2.190.255 908.028 
2005 2.229.040 926.357 

95 Στον αριθμό συνταξιούχων αγροτών συμπεριλαμβάνεται ο αριθμός των συνταξιούχων της κύριας 
ασφάλισης (500.787). 
96 Στοιχεία από την εισηγητική έκθεση του Κρατικού Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2006. 
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2006* 2.268.349 960.311 
* Εκτιμήσεις 31-12-2005 
1. Ο αριθμός των συνταξιούχων επικουρικής σύνταξης εμφανίζεται για τα έτη 1999 - 2006 μειωμένος λόγω 
κατάργησης του κλάδου πρόσθετης ασφάλισης του ΟΓΑ (Ν. 2458/97) 

2. Ο αριθμός των συνταξιούχων κύριας σύνταξης εμφανίζεται για τα έτη 2000 - 2006 μειωμένος λόγω του ότι δεν 
απαριθμούνται δύο φορές οι συνταξιούχοι κύριας ασφάλισης αγροτών, οι οποίοι αναφέρονται και στον κλάδο της 
βασικής σύνταξης του ΟΓΑ.  
Πηγή: Εισηγητική Έκθεση Κοινωνικού Προϋπολογισμού 2006 

 
Σαφή εικόνα και τεκμήριο κατανόησης της διαμορφούμενης σχέσης μεταξύ 

ασφαλισμένων και συνταξιούχων αποτελεί η  τελευταία περίπου εικοσαετία. Κοντά στο 
ένα εκατομμύριο (941.241) αυξήθηκαν οι συνταξιούχοι την περίοδο 1984 – 2004, 
σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της Γ.Γ.Κ.Α. Την ίδια περίοδο οι ασφαλισμένοι όχι μόνο 
δεν αυξήθηκαν αλλά μειώθηκαν έστω και οριακά κατά 60.919 άτομα. Οι συνταξιούχοι 
που λάμβαναν σύνταξη από όλα τα ασφαλιστικά ταμεία κύριας ασφάλισης τον Ο.Γ.Α. 
και το Δημόσιο ήταν 1.637.297 άτομα. Το έτος 2004 αντίστοιχα οι συνταξιούχοι 
έφθασαν αισίως τα 2.578.538 άτομα, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 57%. Σε ότι 
αφορά τους ασφαλισμένους για κύρια σύνταξη, αυτοί ανήλθαν στα 4.385.487 άτομα. Το 
έτος 2004 σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία του Κοινωνικού Προϋπολογισμού, οι 
ασφαλισμένοι στο σύνολό τους ήταν 4.324.568 (-60.919). 

Στο σύνολο των φορέων λοιπόν για κύρια σύνταξη η σχέση από 1:2,7 περίπου 
που ήταν το 1984 διαμορφώθηκε στο 1:1,7 περίπου το 2004 (Πίνακας 35). Αυτό ση-
μαίνει ότι το 1984, περίπου 2,7 ασφαλισμένοι πλήρωναν με τις εισφορές τους για τη 
σύνταξη ενός συνταξιούχου. Σήμερα οι ασφαλισμένοι που αντίστοιχα πληρώνουν για 
να καταβληθεί η σύνταξη σε ένα συνταξιούχο είναι μόλις 1,7. 

Επιβάλλεται βέβαια στο σημείο αυτό να επισημανθεί ότι η εξέλιξη του 
αγροτικού πληθυσμού και του Ο.Γ.Α. ως φορέα ασφάλισης την τελευταία 
εικοσαετία, τροποποιεί σ’ ένα βαθμό τη γενικότερη πληθυσμιακή εξέλιξη σε 
σχέση με τους ασφαλισμένους. Έτσι λοιπόν το 1984 αναγράφονται στον Κοινω-
νικό Προϋπολογισμό 1.714.000 ασφαλισμένοι στον Ο.Γ.Α., ενώ το 2004 ανα-
γράφονται 734.000 που αποτελούν ουσιαστικά τους ασφαλισμένους στον κλάδο 
κύριας σύνταξης του Ο.Γ.Α. Το 1984 όμως ο Ο.Γ.Α. δεν είχε κλάδο κύριας 
ασφάλισης για σύνταξη και επομένως σ’ ένα βαθμό δεν είναι απόλυτα 
συγκρίσιμα αυτά τα στοιχεία. Εάν δεν συμπεριλάβουμε τον Ο.Γ.Α. και τον 
αγροτικό πληθυσμό στην εξέλιξη των μεγεθών τα πράγματα 
διαφοροποιούνται χωρίς όμως να ανατρέπονται σημαντικά. Έτσι εάν αναλύ-
σουμε τα στοιχεία στους ασφαλιστικούς φορείς εκτός Δημοσίου και Ο.Γ.Α. (το 
Δημόσιο δεν λειτουργεί με την μορφή ασφαλιστικού φορέα) τα στοιχεία που 
προκύπτουν μεταξύ 1984 – 2004 είναι τα ακόλουθα (Πίνακας 35) : Στο σύνολο των 
ασφαλιστικών φορέων πλην Ο.Γ.Α. το έτος 1984 είχαμε 688.436 συνταξιούχους και 
2.464.746 ασφαλισμένους (σχέση: 1:3,58). Αντίστοιχα το έτος 2004 είχαμε 1.360.507 
συνταξιούχους και 3.152.992 ασφαλισμένους (σχέση 1: 2,32). Αυτό σημαίνει ότι στα 
ταμεία που χορηγούν κύρια σύνταξη, πλην του Ο.Γ.Α., την εικοσαετία 1984 – 2004 οι συ-
νταξιούχοι αυξήθηκαν κατά 672.071 άτομα δηλαδή ποσοστό 97,6%, ενώ οι 
ασφαλισμένοι την ίδια περίοδο αυξήθηκαν κατά 688.246 άτομα, δηλαδή ποσοστό 
αύξησης μόλις 27,9%. Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι σχέσεις όπως αυτές 
εξελίχθηκαν την τελευταία περίπου εικοσαετία από ταμείο σε ταμείο και σε κάθε 
ομάδα ταμείων.  

Η πιο αρνητική εξέλιξη απ’ όλα τα ταμεία παρατηρείται στο Ν.Α.Τ. όπου το 
1984 είχαμε 39.273 συνταξιούχους και 90.000 ασφαλισμένους, ενώ το 2004 οι 
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συνταξιούχοι έχουν φθάσει τα 66.800 άτομα και οι ασφαλισμένοι μειώθηκαν σε 
34.400 άτομα. Έτσι η σχέση από 1:2,29 το 1984 διαμορφώθηκε το 2004 στο 1:0,51 
(Πίνακας 35). Πιο απλά δηλαδή, το 1984 οι εργαζόμενοι ασφαλισμένοι στο Ν.Α.Τ. 
ναυτικοί, που αντιστοιχούσαν σε 100 συνταξιούχους του ίδιου ταμείου ήταν 229 άτομα. 
Σήμερα σε 100 συνταξιούχους του Ν.Α.Τ. αντιστοιχούν 51 ασφαλισμένοι. Σε όλα τα 
παραπάνω θα πρέπει να συμπληρώσουμε το ιδιαίτερα ενδιαφέρον στοιχείο ότι η 
δυσμενής αυτή εξέλιξη συνέβη σε μια περίοδο που οι αναπηρικές συντάξεις ως ποσοστό 
στο σύνολο των συντάξεων μειώθηκε σημαντικά 97.  

 
ΠΙΝΑΚΑΣ  35:  Σχέση Συνταξιούχων - Ασφαλισμένων ανά ασφαλιστικό ταμείο  

(Κύρια Σύνταξη) 
ΦΟΡΕΑΣ ΈΤΟΣ  1984 ΈΤΟΣ 2004 

ΙΚΑ 1:3,62 1:2,18 
ΟΓΑ 1:2,32 1:0,86 

ΤΕΒΕ 1:3,12 1:3,27 
ΤΑΜΕΙΟ 

ΕΜΠΟΡΩΝ 
1:7,05 1:4,30 

Τ.Σ.Π. ΕΤΕ 1:1,99 1:1,24 
ΤΣΑ 1:4,29 1:1,54 

Τ.Σ.Π. ΑΤΕ 1:1,29 1:0,94 
ΤΑΠ - ΟΤΕ 1:4,83 1:1,13 

Τ.Σ.Π. ΗΣΑΠ 1:1,59 1:0,79 
ΤΣΜΕΔΕ 1:9,04 1:7,13 

ΤΣΑΥ 1:4,97 1:5,24 
ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ 1:2,85 1:3,23 

Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ. 1:3,77 1:8,52 
ΝΑΤ 1:2,29 1:0,51 

Πηγή: Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Γ.Γ.Κ.Α.), Εισηγητική Έκθεση Κοινωνικού 
Προϋπολογισμού 2005 
3.5 Τα βασικά γνωρίσματα του ελληνικού συνταξιοδοτικού συστήματος 
 

Τα βασικά γνωρίσματα του συνταξιοδοτικού συστήματος στη χώρα μας είναι τα 
εξής: 
 

• ο κρατικός έλεγχος και η εποπτεία, καθώς και η κρατική χρηματοδότηση των 
συνταξιοδοτικών ταμείων αποτελούν απαραίτητα συστατικά στοιχεία της 
βιωσιμότητάς τους., εφόσον σε καμία περίπτωση στην Ελλάδα δε λειτουργούν με 
τη στενή έννοια του όρου ανεξάρτητα και αυτοχρηματοδοτούμενα επαγγελματικά 
ή άλλα συνταξιοδοτικά ταμεία που να μπορούν να διαχειριστούν αυτόνομα τους 
οικονομικούς τους πόρους και να διαθέσουν τις ανάλογες παροχές στους 
ασφαλισμένους τους (συνταξιούχους).98 Ολόκληρη λοιπόν η λειτουργία του 
συνταξιοδοτικού συστήματος στη χώρα μας διέπεται από τις θεσμικές και 
νομοθετικές παρεμβάσεις του κράτους, μέσω των κατάλληλων ελεγκτικών 
μηχανισμών που το τελευταίο διαθέτει. Το βασικό πρόβλημα του ασφαλιστικού 
συστήματος στη χώρα μας είναι το δημοσιονομικό, δηλαδή το γεγονός ότι οι 

97 Το 1984 οι αναπηρικές συντάξεις αποτελούσαν το 20,6% του συνόλου των συντάξεων. Αντίστοιχα το 
2004 οι συντάξεις αυτές αποτελούν το 14,7% του συνόλου. Η συγκεκριμένη μείωση οφείλεται κυρίως 
στην αυστηροποίηση των προϋποθέσεων και την μεγαλύτερη αντικειμενικοποίηση των διαδικασιών. 
98 Την εξαίρεση του κανόνα συνιστούν τα τρία (3) επαγγελματικά ταμεία που δημιουργήθηκαν με βάση το 
Ν. 3029/2002 και αποτελούν αυτόνομα – αυτοχρηματοδοτούμενα ταμεία. 
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δαπάνες των ταμείων αυξάνονται ταχύτερα από ότι τα έσοδα τους, με αποτέλεσμα 
την εμφάνιση χρηματοοικονομικών ελλειμμάτων που παρεμποδίζουν την 
οικονομική λειτουργία και ανάπτυξη του θεσμού της κοινωνικής ασφάλισης. Από 
την άλλη πλευρά τα αποθεματικά που έχουν στη διάθεση τους τα ταμεία είναι 
ελάχιστα και τις περισσότερες φορές δεν επαρκούν για την κάλυψη τούτων των 
ελλειμμάτων, με φυσικό επακόλουθο η υποχρέωση της κάλυψης τους να βαραίνει 
το κράτος και αυτό με τη σειρά του να μεταφέρει το συγκεκριμένο βάρος στους 
ίδιους τους πολίτες μέσω της αύξησης της φορολογίας. Επομένως, όταν κάνουμε 
αναφορά στο ασφαλιστικό πρόβλημα της χώρας μας, δε μιλάμε τόσο για 
αναλογιστικό πρόβλημα του κάθε ταμείου μεμονωμένα, αλλά πολύ περισσότερο 
για μακροοικονομικό πρόβλημα συνολικής οικονομικής ισορροπίας. 

• Το συνταξιοδοτικό σύστημα στην Ελλάδα στηρίζεται στο αναδιανεμητικό 
μοντέλο (pay-as-you-go system) σύμφωνα με το οποίο το ύψος των παρεχόμενων 
συντάξεων εξαρτάται άμεσα από το ύψος των τρεχουσών εισφορών. Δηλαδή, με 
άλλα λόγια, οι εισφορές (συνήθως τριμερής χρηματοδότηση) που καταβάλλονται 
στην παρούσα φάση καθορίζουν και το μέγεθος των συντάξεων που θα 
αποδοθούν την τρέχουσα περίοδο. Μολονότι όμως, φαίνεται να υπάρχει μια 
λογική διασύνδεση μεταξύ τρεχουσών εισφορών και τρεχουσών συντάξεων, 
ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις κάτι τέτοιο αποδεικνύεται φαινομενικό, 
εφόσον το ύψος των αποδιδόμενων συντάξεων δεν ανταποκρίνεται αναλογικά στο 
ύψος των καταβληθέντων εισφορών κατά τη διάρκεια του ενεργού εργασιακού 
βίου και τα αντίστοιχα χρόνια ασφάλισης του συνταξιούχου. Επίσης φαίνεται πως 
υπάρχουν στη χώρα μας και κατηγορίες συνταξιούχων (κύριας και επικουρικής 
ασφάλισης) που απολαμβάνουν σχετικά αυξημένα ποσοστά συντάξεων 
συγκριτικά με τις αντίστοιχες εισφορές που είχαν καταβάλει. Οι εισφορές που 
καταβάλλονται από τους εργαζομένους της τρέχουσας περιόδου σε καμία 
περίπτωση δεν επαρκούν για να δημιουργήσουν υψηλά αποθεματικά στα 
συνταξιοδοτικά ταμεία και να καλυφθούν τόσο τα δημοσιονομικά ελλείμματα, 
όσο και οι μελλοντικές συνταξιοδοτικές υποχρεώσεις των ταμείων προς τους 
ασφαλισμένους τους. Δηλαδή, δεν εξασφαλίζεται κανένας βαθμός βεβαιότητας 
και εγγυήσεων, πως οι σημερινοί εργαζόμενοι θα λάβουν στο μέλλον συντάξεις 
ανάλογες των εισφορών που οι ίδιοι καταβάλλουν την τρέχουσα περίοδο για να 
πληρωθούν οι συντάξεις των σημερινών συνταξιούχων. Και αυτό διότι, οι 
εισφορές των εργαζόμενων της τρέχουσας περιόδου δεν αποταμιεύονται 
προκειμένου να δημιουργηθεί αποθεματικό στα ταμεία που θα καλύψει τις 
μελλοντικές υποχρεώσεις των τελευταίων προς αυτούς τους εργαζομένους, αλλά 
σπαταλούνται για την κάλυψη των τρεχουσών υποχρεώσεων τους. Κανείς λοιπόν 
δε μπορεί να εγγυηθεί στους εργαζομένους της τρέχουσας περιόδου πως θα 
λάβουν στο μέλλον συντάξεις ανάλογες των εισφορών που έχουν καταβάλει κατά 
τη διάρκεια των ετών εργασίας τους και των αντίστοιχων ετών ασφάλισής τους. 
Επομένως, τίθεται θέμα να αποκτήσουν κατά κάποιον οι ασφαλισμένοι ως ένα 
βαθμό τον έλεγχο των αποταμιεύσεων τους. 

• Η μέση πραγματική ηλικία συνταξιοδότησης διαμορφωνόταν κάτω από τα 60 έτη 
μέχρι πρόσφατα, ενώ και η συνταξιοδότηση στα 65 χρόνια πολλές φορές 
πραγματοποιείται με ελάχιστα συντάξιμα χρόνια. Όσον αφορά τη θεσμοθετημένη 
ηλικία συνταξιοδότησης, για το ΙΚΑ και πολλά άλλα ταμεία διαμορφώνεται στα 
60 έτη για τις γυναίκες και τα 65 έτη για τους άνδρες για όσους εισήλθαν στην 
αγορά εργασίας πριν από την 31.12.2002, και στα 65 έτη για άνδρες και γυναίκες 
για όσους εισήλθαν στην αγορά εργασίας μετά την 01.01.2003. Ο αριθμός των 
πρόωρων συνταξιοδοτήσεων (αναπηρίας, ανήλικων τέκνων, ναυτικών, βαρέων 
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και ανθυγιεινών, κ.ά.) είναι γενικά πολύ υψηλότερος στην Ελλάδα από ότι σε 
άλλες χώρες 99. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τις τάσεις γήρανσης του 
πληθυσμού, οδηγούν στη ραγδαία μείωση της αναλογίας των εργαζομένων προς 
συνταξιούχους (Ε/Σ), στο 2,1 το 2000, 2,0 το 2010, 1,7 το 2020 και κάτω από το 
1,25 το 2040. Ειδικότερα, με τις σημερινές παραμέτρους,100 ο αριθμός των 
συνταξιούχων αναμένεται να αυξηθεί κατά 50% περίπου μέχρι το 2040 (από 2,5 
εκατομ. το 2000 σε 3,8 εκατομ. το 2040), ενώ ο αριθμός των ατόμων που 
βρίσκονται σε εργάσιμη ηλικία (15 – 64 ετών) στην ίδια περίοδο προβλέπεται να 
μειωθεί κατά 13% περίπου (από 5,3 εκατομ. το 2000 σε 4,6 εκατομ. το 2040). Εάν 
το μέσο πραγματικό όριο ηλικίας συνταξιοδότησης ανερχόταν στα 63 έτη για 
τους άνδρες και τις γυναίκες από το 2001 στο σύνολο του συστήματος, τότε η 
αναλογία Ε/Σ θα ανερχόταν στο 3,0 το 2001, στο 2,8 το 2010, στο 2,6 το 2015, 
στο 2,1 το 2030 και στο 1,7 το 2040. Θα βελτιωνόταν δηλαδή σημαντικά σε 
σχέση με το ισχύον σενάριο και το 2030 θα βρισκόταν ακόμη στα επίπεδα των 
αρχών της 10ετίας του 2000. 

• Τα ποσοστά αναπλήρωσης των συντάξεων 101 στην Ελλάδα είναι από τα 
υψηλότερα διεθνώς και διαμορφώνονται στο ίδιο υψηλό επίπεδο για όλους τους 
συνταξιούχους ανεξαρτήτως του ύψους του εισοδήματος πριν τη συνταξιοδότηση. 
Αυτό βρίσκεται σε αντίθεση με τις περισσότερες άλλες χώρες του Ο.Ο.Σ.Α. 
(Διάγραμμα 11), όπου για τα υψηλά εισοδήματα το ποσοστό αναπλήρωσης είναι 
πολύ χαμηλό. Ειδικότερα, το μέσο καθαρό ποσοστό αναπλήρωσης των 
συντάξεων του συνόλου των χωρών του Ο.Ο.Σ.Α. διαμορφώνεται για τα 
εισοδήματα που δεν υπερβαίνουν το 50% του μέσου εισοδήματος της χώρας στο 
84,1%, για εισοδήματα που ισούνται με το μέσο εισόδημα της χώρας στο 68,7% 
και για εισοδήματα που είναι κατά 2,5 φορές υψηλότερα από το μέσο εισόδημα 
στο 54,5%. Γενικά, για τα ταμεία κύριας ασφάλισης, το ακαθάριστο ποσοστό 
αναπλήρωσης (χωρίς την αφαίρεση των φόρων) ανέρχεται στην Ελλάδα στο 60% 
- 80%, ενώ για τα υποχρεωτικά ταμεία επικουρικής ασφάλισης το ποσοστό 
διαμορφώνεται στο 20%. Το συνολικό μέσο ακαθάριστο ποσοστό αναπλήρωσης 
για ολόκληρο το κοινωνικο-ασφαλιστικό σύστημα ανέρχεται, σύμφωνα με τις 
εκτιμήσεις του Ο.Ο.Σ.Α., στο 84%, ενώ το συνολικό μέσο καθαρό (μετά τους 
φόρους) ποσοστό αναπλήρωσης, ανεξαρτήτως εισοδήματος, ανέρχεται στην 
Ελλάδα στο 99,9% .102  

 

99 Ωστόσο, σύμφωνα με στοιχεία του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ (Απρίλιος 2005), τα τελευταία χρόνια η μέση πραγματική 
ηλικία συνταξιοδότησης στο ΙΚΑ τείνει να αυξηθεί (προς τα 63 έτη). Αυτό δεν φαίνεται να ισχύει για τους 
συνταξιούχους του Δημοσίου και των άλλων ευγενών ταμείων, όπου το κύμα των πρόωρων 
συνταξιοδοτήσεων φαίνεται να έχει αυξηθεί λόγω και των προγραμμάτων εθελούσιας εξόδου του 
προσωπικού που σε μεγάλο βαθμό οφείλονται στην εκτεταμένη ανελαστικότητα της αγοράς εργασίας 
στους τομείς αυτούς. 
100 Βάσει των συγκεκριμένων (σημερινών) παραμέτρων ο μέσος πληθωρισμός είναι 2,5% ετησίως, η μέση 
αύξηση πραγματικών μισθών ανέρχεται στο 1,75% ετησίως, η μέση αύξηση των πραγματικών συντάξεων 
είναι 1% ετησίως και η μέση αύξηση του ΑΕΠ ανέρχεται στο 2% ετησίως. 
101 Όταν αναφερόμαστε στο «ποσοστό αναπλήρωσης των συντάξεων» εννοούμε το ύψος εκείνο της 
σύνταξης ως ποσοστό του εισοδήματος επί του οποίου επιβάλλονταν οι εισφορές. 
102 Είναι χαρακτηριστικό ότι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαρακτηρίζει το σύστημα αναπλήρωσης των 
συντάξεων στην Ελλάδα ως ιδιαίτερα «γενναιόδωρο». Στη μελέτη της “The impact of ageing on Public 
Expenditure” (Ιανουάριος 2006), εκτιμά ότι το καθαρό ποσοστό αναπλήρωσης για την Ελλάδα είναι 115% 
(Γαλλία: 80%, Ιρλανδία: 78%, Ιταλία: 88%, Γερμανία: 63%). Σημειώνεται ότι τα συγκεκριμένα πολύ 
υψηλά ποσοστά αναπλήρωσης των συντάξεων στην Ελλάδα καταβάλλονται από το τρέχον εισόδημα και 
δεν υποστηρίζονται από ικανά συσσωρευμένα αποθεματικά. 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 11: Ποσοστό αναπλήρωσης ανά επίπεδο εισοδήματος, 
Υποχρεωτικά Συνταξιοδοτικά Προγράμματα, Άνδρες 
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      Πηγή: OECD, Pensions at a Glance, 2005 
 

• Σε αρκετές περιπτώσεις 103 το ποσοστό αναπλήρωσης των συντάξεων στην 
Ελλάδα δεν αποδίδεται με σωστό τρόπο και σε πραγματικά μεγέθη και τούτο 
διότι κατά τον υπολογισμό του εν λόγω ποσοστού λαμβάνεται υπόψη το εισόδημα 
των τελευταίων πέντε (5) εργάσιμων ετών και όχι το μέσο εισόδημα του 
εργαζομένου καθόλα τα έτη εργασίας που ο τελευταίος ήταν ασφαλισμένος και 
κατέβαλε κανονικά εισφορές. 

• Στους δύο ανωτέρω αρνητικούς παράγοντες της οικονομικής ανισορροπίας του 
όλου συστήματος, δηλαδή στα υψηλά ποσοστά αναπλήρωσης των συντάξεων και 
στις πρόωρες ηλικίες συνταξιοδότησης,  έρχεται να προστεθεί και ένας τρίτος, 
αυτός της πολιτικής της αύξησης των συντάξεων (για όλα τα επίπεδα 
εισοδήματος) με ρυθμούς υψηλότερους από αυτούς των μισθών, που συνήθως 
υπερβαίνει και την αύξηση του ΑΕΠ. Ο τελευταίος τούτος παράγοντας έχει ως 
αποτέλεσμα την επιπλέον διόγκωση των ποσοστών αναπλήρωσης των συντάξεων 
και σε συνδυασμό δε με την αρνητική εξέλιξη του λόγου δημογραφικής 
εξάρτησης οδηγεί σε περαιτέρω αποσταθεροποίηση του συστήματος και 
πρόσθετη επιβάρυνση των δημοσιονομικών ελλειμμάτων του συνόλου των 
ταμείων. 

• Η πολυδιάσπαση του συνταξιοδοτικού συστήματος σε πληθώρα συνταξιοδοτικών 
ταμείων αναιρεί κατά κάποιον τρόπο τον αναδιανεμητικό χαρακτήρα του 
συστήματος. Η παρουσία 170 διαφορετικών δημόσιων φορέων ασφάλισης 
(κύριας και επικουρικής) το 2005 υπό την εποπτεία πέντε τουλάχιστον 
διαφορετικών Υπουργείων, ουσιαστικά δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την 

103 Για παράδειγμα, το ποσοστό αναπλήρωσης της σύνταξης ανέρχεται σε μεγαλύτερα από τα κανονικά 
επίπεδα στις περιπτώσεις που λαμβάνονται υπόψη μόνο ο μέσος μισθός των πέντε (5) τελευταίων ετών 
εργασίας και οι αντίστοιχες εισφορές του εργαζομένου για τα έτη αυτά, επειδή στα συγκεκριμένα έτη ο 
εργαζόμενος μπορεί να είχε ανελιχθεί σε ανώτερα εργασιακά επίπεδα, λόγω προαγωγών ή μεταθέσεων ή 
μετατάξεων και επομένως να εισέπραττε μεγαλύτερες οικονομικές αποδοχές σε σχέση με τα προηγούμενα 
έτη. Μάλιστα, το πρόβλημα του ακριβούς προσδιορισμού του πραγματικού ποσοστού αναπλήρωσης των 
συντάξεων γίνεται ακόμη μεγαλύτερο σε ειδικές περιπτώσεις όπου ορισμένες κατηγορίες εργαζομένων 
ενσωματώνουν μεγάλα επιδόματα – επί των οποίων δεν επιβάλλονταν ασφαλιστικές εισφορές – στο βασικό 
μισθό κατά τα τελευταία έτη της εργάσιμης ζωής τους και στη συνέχεια απαιτούν υψηλό ποσοστό 
αναπλήρωσης επί του αυξημένου βασικού μισθού. 
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ύπαρξη ασφαλισμένων δύο ταχυτήτων. Αντί λοιπόν να εξυπηρετηθούν τα 
συμφέροντα και να καλυφθούν οι ανάγκες των οικονομικά ασθενέστερων ομάδων 
του ασφαλιστικού πληθυσμού, εξυπηρετούνται τα οργανωμένα συμφέροντα και 
οι επιδιώξεις ορισμένων πολιτικά και οικονομικά ισχυρών ομάδων εργαζομένων 
(ασφαλισμένοι ευγενών ταμείων), που διαθέτουν τη διαπραγματευτική ικανότητα 
να επιβάλλουν τις διαθέσεις τους και να καρπωθούν τα ευνομούμενα οφέλη. Έτσι, 
με αυτόν τον τρόπο, οι συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζομένων – ασφαλισμένων 
εξασφαλίζουν συντάξεις κατά πολύ υψηλότερες από τις συντάξεις αντίστοιχων 
εργαζόμενων στον ιδιωτικό τομέα με ανάλογες ή και μεγαλύτερες εισφορές 104, 
έχοντας βέβαια ως φυσικό επακόλουθο την περαιτέρω αποσταθεροποίηση του 
όλου συνταξιοδοτικού συστήματος λόγω της διόγκωσης των ελλειμμάτων των 
ταμείων.  

 
 
3.6 Το συνταξιοδοτικό πρόβλημα στην Ελλάδα  
 

Το συνταξιοδοτικό συνιστά ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα του 
κοινωνικοασφαλιστικού μας συστήματος και γενικότερα της ελληνικής οικονομίας. Ο 
πολυκερματισμός του συστήματος (ταμεία και παροχές) διόγκωσε το πρόβλημα που 
επιτείνεται περαιτέρω από την υψηλή ανεργία και τη γήρανση του πληθυσμού. 
Συγκεκριμένα, ο ενεργός πληθυσμός (ηλικίες 16 – 65 ετών) στην Ελλάδα σημειώνει 
μείωση κατά 1,45% λόγω της δημογραφικής γήρανσης. Ο μέσος όρος ζωής έχει αυξηθεί, 
αντανακλώντας τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και του επιπέδου της υγείας. 
Ταυτόχρονα, σύμφωνα με την έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος, το δημογραφικό 
πρόβλημα είναι ιδιαίτερα αυξημένο στην Ελλάδα με ποσοστό γονιμότητας κάτω από 1,50 
παιδιά ανά γυναίκα όταν το κατώτερο επίπεδο ανανέωσης είναι 2,1 παιδιά ανά γυναίκα 
και ο δείκτης εξάρτησης ηλικιωμένων, δηλαδή το ποσοστό των ατόμων άνω των 65 ετών 
προς τον ενεργό πληθυσμό, θα αυξηθεί από 26% το 2005 σε 37% το 2030 και 58% το 
2050, ποσοστό ιδιαίτερα υψηλό. 

Η Ελλάδα, η Ιταλία και η Αυστρία κατατάσσονται πρώτες σε όρους επιδείνωσης 
του συνταξιοδοτικού προβλήματος, γεγονός που σύμφωνα με μελέτη του ΙΟΒΕ επιβάλλει 
την άμεση επανεξέταση των συνταξιοδοτικών συστημάτων. Η δημογραφική ανισορροπία 
(γήρανση του πληθυσμού, αύξηση του προσδόκιμου ζωής, χαμηλά επίπεδα 
γεννητικότητας), το δημόσιο χρέος, τα ελλείμματα στα συνταξιοδοτικά ταμεία και η 
ανεργία αποτελούν τους βασικούς παράγοντες της ραγδαίας επιδείνωσης του 
συνταξιοδοτικού προβλήματος, το οποίο λαμβάνει ολοένα και μεγαλύτερες διαστάσεις. 

Για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο λόγος εξάρτησης της τρίτης ηλικίας 
αυξάνει κατά μιάμιση (1,5) φορά στην καλύτερη περίπτωση και υπερδιπλασιάζεται στη 
χειρότερη. Για την Ελλάδα ο λόγος εξάρτησης από την τρίτη ηλικία εκτιμάται ότι θα 
διαμορφωθεί στο 61,1 το 2050 από 30,2 το 2000, ενώ οι αντίστοιχοι λόγοι θα φτάσουν 
στο 69,7 (έναντι 20,7) για την Ιταλία και στο 57,7 (από 26,3) για την Αυστρία. 
Παράλληλα, λόγω της ύφεσης που έπληξε ιδιαίτερα τις μεγάλες χώρες κατά την 
τελευταία πενταετία, το ποσοστό ανεργίας σημειώνει διεθνώς αυξητικές τάσεις 
επιβαρύνοντας ακόμα περισσότερο το πρόβλημα. Η σχέση ασφαλισμένου προς 

104 Οι συντάξεις αυτές, λόγω των υψηλών ποσοστών αναπλήρωσης και εξαιτίας του γεγονότος ότι 
στηρίζονται στην χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό, είναι υψηλότερες και από τις αντίστοιχες 
συντάξεις στις χώρες του Ο.Ο.Σ.Α., που στηρίζονται σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό στις εισφορές των ίδιων 
των εργαζομένων. Κύριο πρόβλημα για το σύστημα είναι ότι μεγάλες κατηγορίες σχετικά υψηλόμισθων 
εργαζομένων βγαίνουν στη σύνταξη από το 58ο έτος της ηλικίας τους ή και νωρίτερα (ή με λιγότερα των 35 
ετών υπηρεσίας), με πολύ υψηλά ποσοστά αναπλήρωσης. 
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συνταξιούχο για την κύρια σύνταξη μειώθηκε από 2,2 το 1996 σε 1,5 το 2003. Εάν σε 
όλα αυτά προστεθεί το διαδεδομένο δικαίωμα πρόωρης συνταξιοδότησης, η τοποθέτηση 
των αποθεμάτων των ταμείων σε επενδύσεις χαμηλής απόδοσης, το δημόσιο χρέος, τα 
ελλείμματα και η εκτίμηση του λεγόμενου αφανούς χρέους (implicit debt) των ταμείων, 
το οποίο εκτιμήθηκε για την Ελλάδα 196% του ΑΕΠ, η εικόνα είναι απαισιόδοξη. 

Στην ΕΕ – 15, αν και το ποσοστό ανεργίας υποχώρησε το 2001 στο χαμηλότερο 
επίπεδο της τελευταίας δεκαετίας (7,4), η άνοδος του ποσοστού σε 7,7 το 2002 και σε 8 
το 2003, κατά τη μέση περίοδο της υφέσεως, είναι σημαντική. Σε ότι αφορά την Ελλάδα, 
σημειώνει τα χαμηλότερα ποσοστά απασχόλησης στην ΕΕ – 15 το 2002 με ποσοστό 
56,7%. Ο συνδυασμός της επιδείνωσης του δημογραφικού και των υψηλών ποσοστών 
ανεργίας αναμένεται να δημιουργήσει ιδιαίτερα σημαντικά προβλήματα στην οικονομία, 
στην κοινωνική ευημερία, καθώς και στο βιοτικό επίπεδο γενικότερα.  

H ανάγκη μεταρρύθμισης των συστημάτων συνταξιοδότησης στα κράτη-μέλη 
τονίζεται σε όλες τις εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των τελευταίων ετών, καθώς 
και στα συμπεράσματα όλων των Συνόδων Κορυφής των τελευταίων ετών. Στην πράξη, 
όμως, δεν γίνονται πολλά πράγματα, δεδομένου ότι, αφενός μεν η ΕΕ δε μπορεί να το 
επιβάλει και αφετέρου, με ελάχιστες εξαιρέσεις, οι περισσότερες κυβερνήσεις βάζοντας 
πάνω απ’ όλα το πολιτικό κόστος μεταθέτουν τη μεταρρύθμιση. 

Πάντως, είναι γεγονός ότι η ανάγκη μεταρρύθμισης δεν είναι ίδια σε όλα τα 
κράτη μέλη. Η Ελλάδα για παράδειγμα βρίσκεται σε δεινή θέση, αφού έχει τη 
μεγαλύτερη αύξηση δαπανών τα τελευταία χρόνια, ενώ είναι σαφές ότι η μεταρρύθμιση 
του 2002 στη χώρα μας ήταν ανεπαρκής.  

Από τα επίσημα κοινοτικά στοιχεία προκύπτει ότι στη χώρα μας, οι δαπάνες για 
τις συντάξεις αυξάνονται με τον ψηλότερο ρυθμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία 
10 χρόνια, σε αντίθεση με τα άλλα κράτη – μέλη, στα οποία επικρατούν 
σταθεροποιητικές τάσεις. Επιπλέον, η Ελλάδα έχει τις μεγαλύτερες δαπάνες για πρόωρη 
συνταξιοδότηση. Την περίοδο μεταξύ 1993 και 2001, η δαπάνες για συντάξεις 
αυξήθηκαν στην Ελλάδα κατά δύο μονάδες του ΑΕΠ. Έτσι από 11,3% του ΑΕΠ που 
ήταν το 1993 έφτασαν στο 13,3% του ΑΕΠ το 2001, εκτοξεύοντας τη χώρα μας, σε 
κοινοτικό επίπεδο, από την 11η στην 3η θέση σε δαπάνες για συντάξεις σε ποσοστό του 
ΑΕΠ. Το 1993 ο μέσος όρος δαπανών για συντάξεις στο σύνολο των κρατών – μελών της 
ΕΕ (της τότε Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας – Ε.Ο.Κ.) ήταν 12,9%, ενώ το 2001 
το ποσοστό έπεσε στο 12,5%. Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, την περίοδο 1997 – 
2001 σημειώθηκε στην Ελλάδα μια μέση αύξηση των δαπανών για συντάξεις, σε 
πραγματικές τιμές, της τάξης του 7,6% ετησίως και ήταν η μεγαλύτερη στην ΕΕ. 
Ακολούθησε στη δεύτερη θέση η Πορτογαλία με μέση αύξηση 6,6%. 

Η βασική αιτία του προβλήματος είναι η γήρανση του πληθυσμού, που είναι 
ιδιαίτερα έντονη στην Ελλάδα, στην Πορτογαλία και στην Ισπανία και η οποία έχει σαν 
αποτέλεσμα τη σημαντική αύξηση του αριθμού των συνταξιούχων. Το 22,5% των 
δαπανών για την κάλυψη των συντάξεων στην Ελλάδα, αφορά την κάλυψη της πρόωρης 
συνταξιοδότησης. Με άλλα λόγια ένα μεγάλο μέρος των εργαζομένων συνταξιοδοτείται 
πριν να συμπληρώσει το όριο ηλικίας. Στην Ελλάδα, οι συντάξεις γήρατος 
αντιπροσωπεύουν το 64,9% του συνόλου των δαπανών για τις συντάξεις, ενώ 
ακολουθούν η πρόωρη συνταξιοδότηση με 22,5%, οι συντάξεις αναπηρίας με 6,4% και οι 
συντάξεις επιβίωσης το 6,2%. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η Ελλάδα έχει μετά την Ιταλία 
τις λιγότερες συντάξεις αναπηρίας, αφού ο μέσος όρος στην Ε.Ε. είναι 9,6% των 
συνολικών δαπανών. 

Σύμφωνα με τα δεδομένα πρόσφατης μελέτης του ΙΟΒΕ (2003) οι σύγχρονες 
τάσεις της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης παγκοσμίως επιβάλλουν τη δημιουργία 
συστημάτων πολλαπλών λειτουργιών – που ενσωματώνουν αναδιανομή πλούτου, 
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αποταμίευση και ασφάλεια σε επιμέρους διοικητικούς και χρηματοδοτικούς μηχανισμούς 
ή πυλώνες μέσα από υποχρεωτικά συστήματα ασφάλισης κρατικής και ιδιωτικής 
διαχείρισης – και προαιρετικά συστήματα ασφάλισης καθαρά ιδιωτικής διαχείρισης.  

Αξιοπρόσεκτη πάντως, είναι η προσπάθεια απεμπλοκής της κρατικής μέριμνας 
για εξασφάλιση των συντάξεων και προώθησης μορφών χρηματοδότησης περισσότερο 
κεφαλαιοποιητικού χαρακτήρα και λιγότερο διανεμητικού.  

Στις χώρες όπου τα επαγγελματικά ταμεία και η ιδιωτική ασφάλιση έχουν 
αναπτυχθεί προς αυτή την κατεύθυνση, το φορτίο των δαπανών για τις συντάξεις ως 
ποσοστό στο ΑΕΠ είναι σαφώς λιγότερο επιβαρημένο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα στην 
Ευρώπη αποτελούν η Σουηδία, η Φιλανδία και η Ολλανδία με μείωση των δαπανών για 
συντάξεις στο ΑΕΠ από 13,7, 13,8 και 15,0 αντίστοιχα το 1983 στο 11,4, 10,9 και 12,9 
το 2001. Γίνεται σαφής λοιπόν η ανάγκη ανάδειξης της ιδιωτικής ασφάλισης ως πυλώνα 
στήριξης του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, κάτι το οποίο αποτελεί βασικό άξονα 
για τη διαμόρφωση του μέλλοντος της ασφαλιστικής αγοράς στην Ελλάδα.105 

Απαιτούνται σοβαρές μεταρρυθμίσεις που, με ταυτόχρονη παροχή φορολογικών 
κινήτρων και εξάλειψη σημαντικών αντικινήτρων, θα αναδείξουν τον συμπληρωματικό 
ρόλο της ιδιωτικής ασφάλισης προς την κοινωνική. Θα πρέπει δηλαδή η Πολιτεία, 
δημιουργώντας το κατάλληλο θεσμικό και εποπτικό πλαίσιο, να επιτρέψει στις ελληνικές 
ασφαλιστικές εταιρείες να συμβάλλουν στον δεύτερο και τρίτο πυλώνα ασφάλισης, 
συμπληρωματικά όπως γίνεται στις περισσότερες αναπτυγμένες οικονομίες και στις 
προηγμένες ασφαλιστικά χώρες (Ολλανδία, Μεγάλη Βρετανία κ.ά), καθώς είναι οι μόνοι 
φορείς που διαθέτουν την τεχνογνωσία που απαιτείται για να παρέχουν μακροπρόθεσμες 
εγγυήσεις. Μια τέτοια κίνηση δε θα συμβάλλει μόνο στη μείωση των ελλειμμάτων αλλά 
θα τονώσει και τον χρηματοοικονομικό τομέα γενικότερα, καθώς σύμφωνα με το ΙΟΒΕ, 
η μετάβαση του συστήματος από διανεμητικό σε κατά βάση κεφαλαιοποιητικό 
αναμένεται να οδηγήσει σε αύξηση της τάσης για ιδιωτική αποταμίευση, διευκολύνοντας 
έτσι την επενδυτική δραστηριότητα και τη συσσώρευση κεφαλαίου.106  

Σύμφωνα με έκθεση της Commission,107 το συνταξιοδοτικό σύστημα της 
Ελλάδας μετά την πρόσφατη μεταρρύθμισή του από την κυβέρνηση, σε καμία περίπτωση 
δεν θεωρείται βιώσιμο, κι αν παραμείνει ως έχει μεσομακροπρόθεσμα θα προκαλέσει 
εκρηκτική αύξηση των δημόσιων δαπανών. 

Όπως προκύπτει από τους υπολογισμούς της Επιτροπής, που λαμβάνουν υπόψη 
και τη μεταρρύθμιση του 2002, οι δημόσιες δαπάνες για τη χρηματοδότηση του 
συνταξιοδοτικού συστήματος με τη διατήρηση του σημερινού ποσοστού εισφορών, θα 
αυξάνονται με τέτοια ταχύτητα, που θα καταστεί αδύνατη την καταβολή των συντάξεων 
έπειτα από 20 χρόνια. Για παράδειγμα, από 12,6% του ΑΕΠ το 2000, οι δημόσιες 
δαπάνες για τις συντάξεις θα αυξηθούν στο 15,4% του ΑΕΠ το 2020, στο 19,6% το 2030 
και στο 24,8% του ΑΕΠ 2050 108. Μάλιστα σε σχέση με την αμέσως επόμενη χώρα οι 

105 Τη σπουδαιότητα της μακροχρόνιας αποταμίευσης και της ιδιωτικής ασφάλισης για την επίλυση του 
μεγάλου συνταξιοδοτικού προβλήματος στη χώρα μας επισημαίνει σε μελέτη του το Ίδρυμα Οικονομικών 
και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ). 
106 H εκτίμηση αυτή ενισχύεται από εμπειρικές μελέτες που πραγματοποιήθηκαν στις HΠA, την Αυστραλία 
και την Ελβετία, και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η υποχρεωτική ασφάλιση εργαζομένων σε 
επαγγελματικά προγράμματα κεφαλαιοποιητικού χαρακτήρα οδήγησε σε σημαντική αύξηση της ιδιωτικής 
αποταμίευσης. 
107 Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, (σχέδιο), Κοινή Έκθεση της Επιτροπής και του Συμβουλίου 
σχετικά με επαρκείς και βιώσιμες συντάξεις, Ανακοίνωσης της Επιτροπής προς το Συμβούλιο, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών, Βρυξέλλες 17.12.2002, COM (2002) 737 τελικό. 
108 Αυτό, με άλλα λόγια σημαίνει πως το 2030 για κάθε 100 € που θα παράγει το σύνολο της ελληνικής 
οικονομίας, τα 25 € περίπου από αυτά θα δαπανώνται για δημόσιες συντάξεις. 

 
115 

                                                 



δαπάνες στην Ελλάδα το 2050 για τη διατήρηση του συστήματος θα είναι κατά εφτά (7) 
ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερες. 

Ένα άλλο σοβαρό μειονέκτημα της χώρας μας σε σχέση με εταίρους είναι η πολύ 
χαμηλή απασχόληση. Η απασχόληση στην Ελλάδα δεν ξεπερνάει το 57% του πληθυσμού 
ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στην Κοινότητα είναι περίπου 64%. Αυτό σημαίνει ότι 
υπάρχουν πολλοί λιγότεροι εργαζόμενοι σε σχέση με τους συνταξιούχους, έστω κι αν οι 
συντάξεις είναι πενιχρές και ένα μεγάλος αριθμός πολιτών ζει μόνο με το ΕΚΑΣ. 

Επιπλέον, στην ίδια έκθεση Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει πως ο θεσμός της 
οικογένειας που ακόμη και σήμερα λειτουργεί στην Ελλάδα με βάση την αλληλεγγύη των 
μελών της, εκτιμάται ότι θα αδυνατίσει τα επόμενα χρόνια, διογκώνοντας τα οικονομικά 
προβλήματα ηλικιωμένων συνταξιούχων με χαμηλές συντάξεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
συνιστά στη χώρα μας αφενός τη λήψη μέτρων με στόχο την αύξηση της απασχόλησης 
και αφετέρου την πάταξη της εισφοροδιαφυγής και τη σταθεροποίηση των δαπανών.  

Ωστόσο, η μεταρρύθμιση και ο εκσυγχρονισμός του συνταξιοδοτικού συστήματος 
στη χώρα μας, δε μπορεί να επιβληθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διότι ο εν λόγω 
τομέας (κοινωνική ασφάλιση) ανήκει στην απόλυτη δικαιοδοσία του κράτους – μέλους. 
Απλώς, η Επιτροπή επισημαίνει κάθε φορά την ανάγκη μεταρρύθμισης και ζητεί να 
αναλάβει το συντονισμό των ενεργειών των κρατών – μελών και τη μεταφορά των 
καλύτερων πρακτικών στο σύνολο της ΕΕ. Η Επιτροπή στη συγκεκριμένη έκθεση 
υποστηρίζει ότι ορισμένες από τις προτεραιότητες για την αποτελεσματική αναμόρφωση 
του συντάξεων την Ελλάδα καθώς και στα υπόλοιπα κράτη – μέλη της ΕΕ είναι και οι 
εξής:109 

 
• Η λήψη μέτρων που θα εξασφαλίζει ότι το σύστημα συνταξιοδότησης, και ειδικά 

τα σύστημα πρόωρης συνταξιοδότησης και αναπηρίας, καθώς και η 
αλληλεπίδρασή του με τις φορολογικές ελαφρύνσεις, θα παρέχει αποτελεσματικά 
κίνητρα για συμμετοχή ηλικιωμένων εργαζόμενων στην αγορά εργασίας. 

• Οι εργαζόμενοι δεν θα πρέπει να ενθαρρύνονται στην πρόωρη συνταξιοδότηση 
και δεν θα τιμωρούνται αν παραμείνουν στην αγορά εργασίας και μετά την 
κανονική συντάξιμη ηλικία. 

• Στο πλαίσιο της βιωσιμότητας των δημόσιων οικονομικών και για την 
αντιμετώπιση του δημοσιονομικού αντίκτυπου από τη γήρανση του πληθυσμού, 
θα πρέπει να εξασφαλισθεί η διατήρηση των δαπανών σε ένα ποσοστό του ΑΕΠ 
συμβατό με τα προγράμματα σταθερότητας κάθε χώρας. 

• Η δίκαιη εξισορρόπηση του επιπέδου εισφορών και φόρων που καταβάλει ο 
ενεργός εργαζόμενος πληθυσμός και του επιπέδου συνταξιοδοτικών παροχών που 
λαμβάνουν οι συνταξιούχοι 

• Η εξασφάλιση, με τη θέσπιση κατάλληλων ρυθμιστικών πλαισίων σε εθνικό και 
ευρωπαϊκό επίπεδο και με ορθή διαχείριση, της ικανότητας των ιδιωτικών 
συστημάτων κεφαλαιοποίησης των συντάξεων που παρέχουν τις συντάξεις που 
δικαιούνται τα μέλη τους, με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και ευχέρεια. 

 
 
3.7 Ανακεφαλαίωση 
 

Ο θεσμός της κοινωνικής ασφάλισης και ειδικότερα το συνταξιοδοτικό σύστημα 
διαμορφώθηκε στην Ελλάδα κάτω από την πίεση συγκεκριμένων συντεχνιακών 

109 Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, (σχέδιο), Κοινή Έκθεση της Επιτροπής και του Συμβουλίου 
σχετικά..., ό.π., σελ... 
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συμφερόντων και με το κράτος να απέχει κατά κανόνα από τις διαδικασίες 
χρηματοδότησης του.  

Το συνταξιοδοτικό σύστημα που εφαρμόζεται στη χώρα μας, ανήκει στο μοντέλο 
των ευρωπαϊκών χωρών του Νότου, δηλαδή σε ένα μοντέλο κοινωνικής ασφάλισης που  
λειτουργεί σύμφωνα µε το μοντέλο Bismarck, ενώ ταυτόχρονα συνυπάρχει µε το 
μοντέλο Beveridge στον τομέα της υγείας. Με άλλα λόγια, πρόκειται για ένα 
συνταξιοδοτικό σύστημα που λειτουργεί σε τριπλή βάση και πιο συγκεκριμένα, μέσω 
των δημοσίων συστημάτων με βάση τις αποδοχές (πρώτος πυλώνας), μέσω των 
ιδιωτικών επαγγελματικών συστημάτων (δεύτερος πυλώνας) και μέσω της ατομικής 
ασφάλισης συνταξιοδότησης (τρίτος πυλώνας). ∆εν υπάρχει εθνική πολιτική ελάχιστου 
εισοδήματος ώστε να στηριχθούν άτομα µε ανεπαρκή εισοδήματα, ενώ υπάρχει 
ανισομερής καταμερισμός της κοινωνικής προστασίας προς ορισμένους κινδύνους. 

Ως προς τη διάρθρωσή του, το ελληνικό συνταξιοδοτικό σύστημα έχει χαρακτήρα 
«δυαδικό» ή «μικτό», γεγονός που το μαρτυρούν, τόσο η πλειοψηφία των φορέων του 
εφαρμόζει το στατικά διανεμητικό σύστημα, όπου οι συνταξιοδοτικές παροχές 
συνδέονται άμεσα µε την απασχόληση, όσο και το ύψος των αποδοχών των εργαζομένων 
σύμφωνα µε το μοντέλο κοινωνικής ασφάλισης Bismark. Παράλληλα, ένας μικρός 
αριθμός ταμείων (π.χ. ο ΟΓΑ), ακολουθεί το σύστημα κοινωνικής ασφάλειας Beveridge 
και προσφέρει καθολική κάλυψη του πληθυσμού ως προς τις παροχές. 

Οι παρεχόμενες συντάξεις (κύριες και επικουρικές) στο ελληνικό σύστημα είναι 
αναλογικές, υπολογίζονται δηλαδή ως ποσοστό του μισθού και στηρίζονται κατά βάση 
στις διαφορετικής αναλογίας εισφορές εργαζομένων, εργοδοτών και κράτους. Ωστόσο, 
τα τελευταία χρόνια παρά τα διαρκώς  αυξανόμενα επίπεδα συνταξιοδοτικών δαπανών, 
δεν παρατηρείται αντίστοιχο διατιθέμενο υψηλού  και ικανοποιητικού επιπέδου ποσοστό 
κοινωνικών υπηρεσιών ευημερίας. 

Όσον αφορά τα πληθυσμιακά στοιχεία, μπορούμε να πούμε πως παρατηρείται, τις 
τελευταίες κυρίως δύο δεκαετίες μια αυξανόμενη διόγκωση του αριθμού των 
συνταξιούχων που δε συνοδεύεται από αντίστοιχη αύξηση του αριθμού των 
ασφαλισμένων και ειδικότερα των ατόμων που βρίσκονται σε εργάσιμη ηλικία (15 – 64 
ετών), με αποτέλεσμα να επέρχεται δυσάρεστη και σε αρκετές περιπτώσεις μη 
αναστρέψιμη επιδείνωση του λόγου δημογραφικής εξάρτησης και να τίθενται. 

Το ανωτέρω σε συνδυασμό με τα οξύτατα οργανωτικά και λειτουργικά 
προβλήματα που αντιμετωπίζει το ελληνικό συνταξιοδοτικό σύστημα, όπως η απουσία 
μακροχρόνιας αναλογιστικής ισορροπίας, η κοινωνική αναποτελεσματικότητα, αδικία και 
άνιση μεταχείριση, η ανεπαρκής κρατική χρηματοδότηση, η μειωμένη παραγωγικότητα, 
ο κατακερματισμός των ταμείων, η έλλειψη μηχανογραφικής υποστήριξης, η 
ανορθολογική και γραφειοκρατική λειτουργία του κ.ά., το καθιστούν ταυτόχρονα ως ένα 
σύστημα υψηλού κόστους και χαμηλής κοινωνικής απόδοσης, με φυσικό επακόλουθο να 
τίθενται εναγωνίως, σημαντικά ζητήματα κοινωνικοοικονομικής βιωσιμότητάς του. 
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ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΣΤΗ 

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 
 
 
4.1 Εισαγωγή 

 
Όλες οι διεθνείς μελέτες γύρω από το ασφαλιστικό σύστημα επισημαίνουν τα τε-

λευταία χρόνια κατά τρόπο έγκυρο και επιστημονικό τα σοβαρά οικονομικά, 
διαρθρωτικά, οργανωτικά και λειτουργικά προβλήματα του, καθώς και ότι υπάρχει 
σοβαρό ζήτημα επιβίωσης, σημειώνοντας ταυτόχρονα την ανάγκη ριζικής μεταρρύθμισής 
του. 

Τα αίτια της κρίσης του ξεκινούν, βεβαίως, από το παρελθόν: υπονόμευση 
κεφαλαιοποιητικών του στοιχείων, τεράστια εισφοροδιαφυγή, ανεκπλήρωτες 
νομοθετημένες υποχρεώσεις του Δημοσίου, άσκηση κοινωνικής πολιτικής μέσω των 
αποθεματικών των ταμείων, έλλειψη ενιαίων κανόνων ασφάλισης, οργανωτικές και 
διοικητικές αδυναμίες, πολυδιάσπαση και υψηλό κόστος διαχείρισης του όλου 
συστήματος. 

Όλοι συμφωνούμε ότι υπάρχει πρόβλημα στο ελληνικό σύστημα 
συνταξιοδότησης, το οποίο κυρίως εντοπίζεται αφενός στην εξασφάλιση των πόρων για 
τη χρηματοδότηση του και αφετέρου στις διαρθρωτικές – λειτουργικές αδυναμίες του και 
την εξάλειψη των δημοσιονομικών ελλειμμάτων του. Ελάχιστοι, όμως, είναι αυτοί που 
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γνωρίζουν το πραγματικό μέγεθος του, δηλαδή, τη χρονική αντοχή του συστήματος και το 
ύψος της δαπάνης που απαιτείται για τη στήριξη του, το εύρος και το βάθος των 
μεταρρυθμίσεων που πρέπει να γίνουν για να μπορέσει να είναι μακροχρόνια βιώσιμο, 
κοινωνικά δίκαιο και οικονομικά αποδοτικό. 

Όπως επισημάνθηκε και στα προηγούμενα κεφάλαια, το βασικότερο πρόβλημα 
που καλούνται να αντιμετωπίσουν μελλοντικά τα συνταξιοδοτικά συστήματα των 
περισσοτέρων κρατών – μελών της ΕΕ και κατ’ επέκταση και το ελληνικό, είναι η 
γήρανση του πληθυσμού και η συνεχιζόμενη επιδείνωση του λόγου δημογραφικής 
εξάρτησης.  

Ο ΟΟΣΑ προβλέπει πως ο πληθυσμός της Ευρώπης θα αρχίσει να ελαττώνεται 
από το 2020, ενώ της Ελλάδας από το τέλμα της επόμενης κιόλας πενταετίας. Σύμφωνα 
με έκθεση της Commission,110 η Ελλάδα αφιέρωνε το 2000 12,6% του ΑΕΠ της στη 
δημόσια ασφάλιση. Με ρυθμούς ανάπτυξης αρχικά μεγαλύτερους αλλά μετά το 2030 
ίδιους με τους προβλεπόμενους ρυθμούς ανάπτυξης όλης της ΕΕ, το ποσοστό των 
δημοσίων δαπανών στην Ελλάδα για συντάξεις θα φτάσει το 25% του ΑΕΠ το 2050. 
Σήμερα στη χώρα μας ο «λόγος εξάρτησης»,111 είναι περίπου 2,1, ενώ σύμφωνα με 
έγκυρες εκτιμήσεις προβλέπεται ο συγκεκριμένος λόγος το 2045 να είναι 1,1.112 Πολύ 
απλά και πολύ σύντομα, το σύστημα “pay as you go” που ισχύει στη χώρα μας και όπου 
ο νυν εργαζόμενος πληρώνει για την συνταξιοδότηση των πρεσβυτέρων της κοινωνίας, 
συνδυάζοντας και κάποια μορφή χρηματοδότησης από κυβέρνηση και εργοδότες, δεν 
είναι βιώσιμο.  

Οι ανωτέρω λόγοι οδηγούν στο συμπέρασμα ότι αν δεν παρθούν έγκαιρα μέτρα, 
το συνταξιοδοτικό σύστημα της χώρας μας θα αντιμετωπίσει στο μέλλον σοβαρά 
προβλήματα βιωσιμότητας. Ωστόσο, οι ριζοσπαστικές μεταρρυθμίσεις, εκείνες που ίσως 
θα αντιμετώπιζαν μερικώς ή επαρκώς το πρόβλημα στη ρίζα του και που φυσικά καμία 
κυβέρνηση μέχρι σήμερα δεν έχει θεσμοθετήσει, αφορούν αύξηση των ορίων 
συνταξιοδότησης ή αύξηση των εισφορών ή μείωση των συνταξιοδοτικών παροχών ή 
διεύρυνση της συμμετοχής των γυναικών στην παραγωγική διαδικασία, ενθάρρυνση 
ιδιωτικών συνταξιοδοτικών προγραμμάτων, μετάβαση από το διανεμητικό στο κατά 
βάση κεφαλαιοποιητικό σύστημα συνταξιοδότησης, εφαρμογή ευέλικτων μορφών 
απασχόλησης και ενεργούς γήρανσης του πληθυσμού και βελτίωση της μεταναστευτικής 
πολιτικής 113 για την αύξηση των αποδοχών του υπάρχοντος συστήματος.  
 
 
4.2 Σύγχρονες διαπιστώσεις και μελλοντικοί προβληματισμοί 
 

110 Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, (σχέδιο), Η μελλοντική εξέλιξη της κοινωνικής προστασίας από 
μακροπρόθεσμη σκοπιά: ασφαλείς και βιώσιμες συντάξεις, Ανακοίνωση της Επιτροπής της Ε.Ε. προς το 
Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την 
Επιτροπή των Περιφερειών, COM (2000) 622 τελικό. 
111 Ο «λόγος εξάρτησης» είναι ο λόγος του πληθυσμού που επιβαρύνεται για τις συντάξεις,, δηλαδή οι  
φορολογούμενοι εργαζόμενοι πολίτες ηλικίας 23 – 60 ετών προς τον αριθμό των ατόμων άνω των 60 ετών 
(βλ. και Γλωσσάριο, σελ. 188). 
112 Το 2045 λοιπόν, προβλέπεται πως κάθε εργαζόμενος ασφαλισμένος θα αντιστοιχεί σε έναν συνταξιούχο, 
από δύο που είναι σήμερα, δηλαδή οι εισφορές καθενός ασφαλισμένου θα καλύπτουν το ύψος της 
χορηγούμενης σύνταξης ενός και μόνο συνταξιούχου, γεγονός που συνεπάγεται την ταυτόχρονη αύξηση 
του ύψους των καταβληθέντων εισφορών των εργαζομένων.  
113 Σε αντίθεση με τα περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αντιμετωπίζουν 
αντίστοιχο έντονο πρόβλημα με τις συντάξεις, ακριβώς επειδή έχουν σωστότερη μεταναστευτική πολιτική 
συγκρινόμενη με την αντίστοιχη της ΕΕ. 
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Είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια τα θέματα της κοινωνικής ασφάλισης 
βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς. Το 
ενδιαφέρον αυτό είναι εύλογο και συνδέεται με την συσσώρευση προβλημάτων την 
τελευταία κυρίως εικοσαετία, όπως είναι η αύξηση των ελλειμμάτων, το εσωτερικό χρέος 
των ταμείων, και γενικότερα η αυξανόμενη αναντιστοιχία ανάμεσα στις απαιτήσεις των 
ασφαλισμένων και το επίπεδο των παρεχομένων υπηρεσιών. Αν μαζί με όλα αυτά, 
εκλάβουμε ταυτόχρονα υπόψη μας και τις αρνητικές δημογραφικές εξελίξεις των 
τελευταίων ετών (μείωση θνησιμότητας, μείωση γονιμότητας – γεννητικότητας, αρνητική 
φυσική μεταβολή του πληθυσμού, αύξηση του προσδόκιμου ζωής κλπ.), η κατάσταση 
χαρακτηρίζεται ιδιαιτέρως έκρυθμη. Ως εκ τούτου, όλο και περισσότερο τον τελευταίο 
καιρό τίθενται διεθνώς και στην Ελλάδα μια σειρά ερωτήματα που έχουν να κάνουν 
πλέον με την ίδια την βιωσιμότητα του συνταξιοδοτικού συστήματος και με τις λύσεις οι 
οποίες πιθανόν θα μπορούσαν να αναζητηθούν.  

Αποτελεί κοινό τόπο, πως η μεταπολεμική ανάπτυξη των συνταξιοδοτικών 
συστημάτων στις χώρες του ΟΟΣΑ, στην πατρίδα μας, αλλά και ευρύτερα, βασίστηκε 
στα δημόσια προγράμματα διανεμητικού χαρακτήρα. Ο λόγος που επελέγησαν αυτά τα 
προγράμματα ήταν ότι προσέφεραν τότε σημαντικά πλεονεκτήματα. Δεν είναι δηλαδή 
τυχαίο που, χωρίς εξαίρεση, όλες οι χώρες του κόσμου ακολούθησαν αυτόν τον δρόμο. 
Τα πλεονεκτήματα αυτά κυρίως έχουν να κάνουν με το ότι επιτρέπουν την άμεση 
αντιμετώπιση της φτώχειας στις μεγάλες ηλικίες (το πρόβλημα της φτώχειας ήταν σαφώς 
οξυμένο αμέσως μετά τον πόλεμο) και επιτρέπουν επίσης την γρήγορη δημιουργία 
κάποιων κεφαλαίων, τα οποία μάλιστα μπορούν να χρησιμοποιηθούν (και 
χρησιμοποιήθηκαν) και από τις κυβερνήσεις για τη χρηματοδότηση των αναπτυξιακών 
προγραμμάτων κλπ. Επιπλέον, στην πρώτη αυτή φάση ανάπτυξης του συστήματος, τα 
όποια προβλήματα δημιουργήθηκαν, όπως η εξάντληση πόρων, αντιμετωπίζονταν κυρίως 
με δύο τρόπους: πρώτον, μέσω της αύξησης των ασφαλιστικών εισφορών114 και 
δεύτερον, μέσω της επέκτασης του συστήματος σε νέες ομάδες εργαζομένων. 

Δυστυχώς οι δύο αυτοί παράγοντες κάποια στιγμή έφτασαν στα όριά τους, και 
στον κορεσμό αυτών των διεξόδων που είχε το σύστημα ήρθαν να προστεθούν και μια 
σειρά άλλοι λόγοι που σχετίζονται με την γήρανση του πληθυσμού – την αύξηση δηλαδή 
του δείκτη δημογραφικής γήρανσης και την ωρίμανση των ταμείων, με αποτέλεσμα τα 
προγράμματα αυτά να αντιμετωπίζουν διεθνώς αυξανόμενα προβλήματα, ιδιαίτερα στη 
δεκαετία του ’90. 

Αυτές οι βασικές αιτίες των προβλημάτων δηλαδή η γήρανση του πληθυσμού, η 
ωρίμανση των ταμείων, η αύξηση της ανεργίας, η αδυναμία επέκτασης πλέον σε άλλες 
κατηγορίες ασφαλισμένων κ.ά, είχαν αυτή την δραματική επίδραση λόγω των δομικών, 
διαρθρωτικών χαρακτηριστικών του συστήματος.  

Οι αιτίες του προβλήματος που ισχύουν διεθνώς ισχύουν και για την Ελλάδα, με 
τη διαφορά ότι περιπλέκονται από μια σειρά εθνικών ιδιομορφιών και λειτουργούν με 
έναν τρόπο ακόμα πιο έντονο. Η κρίση του συνταξιοδοτικού συστήματος είναι δηλαδή 
ακόμα εντονότερη στην Ελλάδα διότι επιδρούν και άλλοι παράγοντες όπως είναι για 
παράδειγμα ο ρόλος που ιστορικά έπαιξε το κράτος στη χώρα μας. 

Μετά το 1975 και κυρίως στη δεκαετία 1975 – 1985, εμφανίζεται μια απότομη, 
δραματική αύξηση των συνταξιοδοτικών δαπανών. Ως ποσοστό του ΑΕΠ οι 
συνταξιοδοτικές δαπάνες αυξάνουν από 5,6% το 1975 σε 10,8% το 1985. Σύμφωνα με τα 
στοιχεία της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, την πενταετία 1980 – 1985 η 
ετήσια μεταβολή σε πραγματικές τιμές των δαπανών για συντάξεις γήρατος ήταν στην 

114 Η αύξηση των  ασφαλιστικών εισφορών ήταν εφικτή, εφόσον το σύστημα ξεκινούσε από μια σχετικά 
χαμηλή βάση ασφαλιστικών εισφορών. Μόνο σε τέτοιες περιπτώσεις ήταν πολιτικά δυνατό να αυξηθούν οι 
εισφορές. 
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Ελλάδα 11,3% όταν ο μέσος όρος της Κοινότητας ήταν 1,6%, και στις συντάξεις 
αναπηρίας ήταν 16,9% όταν στην Κοινότητα ήταν 1,7%. Έχουμε δηλαδή μια δραματική 
διόγκωση, πέρα από κάθε αντίστοιχο φαινόμενο στην Κοινότητα και ευρύτερα, των 
συνταξιοδοτικών δαπανών στην Ελλάδα μετά το 1975 και μέχρι το 1985, η οποία 
οφείλεται καταρχήν στην αύξηση των συντάξεων σε πραγματικές τιμές, στη βελτίωση 
δηλαδή του επιπέδου των συντάξεων 115, γεγονός που σχετίζεται κυρίως στη σύνδεσή της 
με την αύξηση του κατώτερου ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη.  

Η διόγκωση των συνταξιοδοτικών δαπανών οφείλεται επίσης στη χαλάρωση των 
προϋποθέσεων για συνταξιοδότηση, στο υψηλό ποσοστό αναπλήρωσης το οποίο 
κατοχυρώθηκε, στην αύξηση δηλαδή και του αριθμού των συνταξιούχων. Υπό αυτές τις 
συνθήκες έχουμε αναπόφευκτα στη δεκαετία του ‘80 μια μεγάλη αύξηση των 
ελλειμμάτων των ταμείων. Αυτή η αύξηση αντιμετωπίστηκε αρχικά μέσω της αύξησης 
των επιχορηγήσεων του τακτικού προϋπολογισμού προς τα ταμεία, οι οποίες από 2,1% 
ως ποσοστό των πρωτογενών δαπανών το 1980 ανήλθαν στο 12,8% το 1990 και στη 
συνέχεια, καθώς αυτές οι επιχορηγήσεις προφανώς δεν επαρκούσαν, αντιμετωπίσθηκε 
μέσω της προσφυγής των ταμείων στον τραπεζικό δανεισμό. Αυτό δημιούργησε μια 
υπερχρέωση, τεράστιες δαπάνες για τόκους και χρεολύσια, και η κατάσταση προς το 
τέλος της δεκαετίας του ‘80 έφθασε σε αδιέξοδο.116  

Αντίδραση σε αυτόν τον κίνδυνο κατάρρευσης του συστήματος ήταν τα μέτρα της 
περιόδου 1990 – 1992 που απέδωσαν σημαντικά, οδήγησαν στην αύξηση των εσόδων και 
την συγκράτηση των δαπανών, καθώς και σε μια πολιτική η οποία ακολουθείται σε όλη 
την δεκαετία του ‘90 για ανάληψη του μεγαλύτερου μέρους του χρέους του ΙΚΑ και του 
ΝΑΤ από το Δημόσιο. Στην εξαετία 1990–1996 πάνω από 1,3 τρις δραχμές χρέος των 
ταμείων περνάει κατευθείαν στο δημόσιο χρέος. Πρόκειται για μια μορφή έμμεσης 
επιχορήγησης η οποία δεν εμφανίζεται. 

Τα συγκεκριμένα μέτρα ομολογουμένως μπορεί να βελτίωσαν την κατάσταση, 
ωστόσο όμως, από το 1994 και έπειτα, σιγά – σιγά εισερχόμαστε και πάλι σε μια πορεία 
επιδείνωσης των προβλημάτων η οποία επιταχύνεται τη διετία 1996 – 1997. Το 1996 
σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της εισηγητικής έκθεσης του προϋπολογισμού, το 
έλλειμμα των εφτά (7) σημαντικότερων οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης και πρόνοιας 
αυξήθηκε κατά 25% έναντι του προηγούμενου έτους και το 1997 αυξήθηκε ακόμη κατά 
16% περισσότερο. Επίσης, οι καθαρές δανειακές τους ανάγκες πενταπλασιάστηκαν μέσα 
σε μια διετία και πιο συγκεκριμένα αυξήθηκαν από 50 δις δραχμές το 1995 σε 255 δις 
δραχμές το 1997.  

Είναι προφανές ότι παρά τις φιλότιμες προσπάθειες που πραγματοποιήθηκαν, 
ύστερα από την πάροδο σύντομου χρονικού διαστήματος, το σύστημα εισήλθε για ακόμη 
μία φορά σ’ ένα αδιέξοδο αυξανόμενων ελλειμμάτων και υπερχρέωσης. Όλες οι μελέτες 
οι οποίες έχουν γίνει για τις μακροπρόθεσμες προοπτικές μέχρι το 2050 ή και 
περισσότερο, καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι το σύστημα δεν είναι βιώσιμο με τη 
σημερινή του μορφή. Στην πρόσφατη μελέτη του ΟΟΣΑ σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, το 
εσωτερικό χρέος κυμαίνεται περίπου στο 200% του ΑΕΠ χωρίς να συνυπολογίσουμε την 
κρατική συμμετοχή, ποσοστό που είναι μάλλον το υψηλότερο νούμερο μεταξύ των 
χωρών του ΟΟΣΑ. Σύμφωνα με την ίδια μελέτη, οι εισφορές προβλέπεται να αυξηθούν 
σε 9% του ΑΕΠ το 2050 από 7% το 1997, ενώ οι συνταξιοδοτικές δαπάνες από 11,5% 
του ΑΕΠ το 1997 προβλέπεται να φθάσουν το 23% του ΑΕΠ το 2030, δηλαδή η 

115 Τη δεκαετία 1975 – 1985 η μέση σύνταξη του ΙΚΑ σε πραγματικές τιμές υπερδιπλασιάστηκε. 
116 Στην περίπτωση του ΙΚΑ, το 1989 το 40% των συνολικών εσόδων του λογαριασμού διαχείρισης 
χρησιμοποιήθηκε για την πληρωμή τόκων και χρεολυσίων. Στην περίπτωση του ΝΑΤ, το 1991 τα έσοδα 
πλην επιχορηγήσεων ήταν 25 δις δραχμές και οι απαιτήσεις των τραπεζών για τόκους και χρεολύσια ήταν 
62 δις δραχμές. 
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απόσταση των 4,5 μονάδων του ΑΕΠ η οποία υπάρχει σήμερα, όσον αφορά τις εισφορές 
προς τις συνταξιοδοτικές δαπάνες, προβλέπεται να γίνει 14 μονάδες του ΑΕΠ .117 

Από τα ανωτέρω γίνεται αντιληπτό πως το συνταξιοδοτικό πρόβλημα στη χώρα 
μας έχει φθάσει σε οριακά επίπεδα και απαιτεί τολμηρές παρεμβάσεις προκειμένου να 
ξεπεραστεί η μακροχρόνια κρίση και να διαφανούν στον μελλοντικό ορίζοντα σημάδια 
ευοίωνων προοπτικών εξέλιξής του. Λύσεις υπάρχουν, όμως αυτές χρήζουν ιδιαίτερη 
προσοχή, ορθολογική σκέψη και μεθοδικότητα, τόσο στον προγραμματισμό και 
σχεδιασμό τους, όσο και στην εφαρμογή τους. Προτεινόμενες λύσεις του παρελθόντος, 
όπως η διόγκωση των εισφορών, η αύξηση των ηλικιών συνταξιοδότησης, η μείωση του 
επιπέδου των παρεχόμενων συντάξεων, η αξιοποίηση των μεταναστευτικών εισροών και 
της εσωτερικής κίνησης του πληθυσμού, ίσως δεν είναι πλέον επαρκείς για να ξεπεραστεί 
το ιδιαίτερα οξυμένο πρόβλημα του συνταξιοδοτικού συστήματος και μόνο παροδική – 
όχι όμως και μακροχρόνια – ανακούφιση μπορούν να προσφέρουν. Αντιθέτως, στην 
κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει πλέον το σύστημα, απαιτούνται πιο δραστικές και 
ίσως υψηλότερου κόστους ανακατατάξεις προκειμένου το τελευταίο να εξέλθει από το 
αδιέξοδο, να επανακάμψει και να εξασφαλίσει τη μελλοντική του βιωσιμότητα. Σήμερα, 
ως τέτοιες μακροχρόνιες λύσεις προβάλλονται, από διάφορες κατευθύνσεις, η εφαρμογή 
στρατηγικών ενεργούς γήρανσης, δηλαδή παράτασης του ενεργού εργασιακού βίου των 
ηλικιωμένων και ύστερα από τη συμπλήρωση του απαιτούμενου χρόνου 
συνταξιοδότησής τους, η θεσμοθέτηση ευέλικτων μορφών απασχόλησης που θα 
συνεπάγονται την καταπολέμηση της ανεργίας και θα σημάνουν την ταυτόχρονη αύξηση 
παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας, η μετάβαση από το 
κατά βάση διανεμητικό σύστημα στο κεφαλαιοποιητικό σύστημα συνταξιοδότησης ή η 
εφαρμογή ενός μεικτού τύπου συστήματος που θα συνδυάζει διανεμητικά και 
κεφαλαιοποιητικά στοιχεία, καθώς και η εισαγωγή – διεύρυνση ιδιωτικών ασφαλιστικών 
προγραμμάτων (τρίτος πυλώνας) στο συνταξιοδοτικό σύστημα της χώρας μας. 
 
 
4.3. Οι αρνητικές επιπτώσεις των δημογραφικών εξελίξεων 

 
Αποτελεί αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι το ποσοστό των μεγαλύτερων σε ηλικία 

πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) στο σύνολο του πληθυσμού αυξάνεται διαρκώς. 
Σύμφωνα με εκτιμήσεις και προβολές δημογραφικών δεδομένων της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, το 2030 θα υπάρχουν 110 εκατομμύρια άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση  των 25 από 71 εκατομμύρια το 2000 και ο ενεργός πληθυσμός θα 
βρίσκεται στα 280 εκατομμύρια έναντι 303 εκατομμυρίων σήμερα. Λόγω της γήρανσης 
και της επερχόμενης συρρίκνωσης του εργατικού πληθυσμού, οι πιέσεις που θα 
ασκηθούν στις συντάξεις θα είναι μεγάλες. Τα συστήματα τύπου Bismarck, όπου η 
κοινωνική ασφάλιση χρηματοδοτείται κατά κύριο λόγο από τις ασφαλιστικές εισφορές 
(π.χ. Ελλάδα, Γερμανία, Γαλλία, Βέλγιο, Αυστρία), θα παρουσιάσουν με βάση τις 
υφιστάμενες παραμέτρους τα μεγαλύτερα ελλείμματα. Από τη μια οι δαπάνες τους θα 
αυξηθούν λόγω της αύξησης των δαπανών για συντάξεις. Από την άλλη, τα έσοδά τους 
θα μειωθούν λόγω του μειωμένου ποσού των ασφαλιστικών εισφορών. Οι πιέσεις θα 
είναι μικρότερες στα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης που προέρχονται από το μοντέλο 

117 Κάτι τέτοιο φαντάζει εφιαλτικό σενάριο, αφού οι 14 τούτες μονάδες του ΑΕΠ αποτελούν ένα ιδιαίτερα 
υψηλό νούμερο, αν αναλογιστεί κανείς ότι με βάση το σύμφωνο σταθερότητας, τις υποχρεώσεις δηλαδή 
που αναλαμβάνουμε στα πλαίσια του ενιαίου νομίσματος, το έλλειμμα του δημοσίου δεν μπορεί να υπερβεί 
το 3% του ΑΕΠ, και η πρόβλεψη είναι ότι μέχρι το 2030 μόνο το έλλειμμα του συνταξιοδοτικού 
συστήματος θα έχει φθάσει στο 14% του ΑΕΠ.  
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Beveridge και χρηματοδοτούνται κυρίως από την άμεση φορολογία (π.χ. Δανία, 
Φινλανδία, Η. Βασίλειο).  

Οι σύγχρονες μεταβολές στα τρία βασικά δημογραφικά φαινόμενα (γονιμότητα – 
γεννητικότητα, θνησιμότητα και μετανάστευση) οδήγησαν σε σημαντικές αλλαγές 
σχετικά με τη φυσική και συνολική αύξηση του πληθυσμού της Ελλάδας καθώς και με 
την κατά ηλικία δομή του. Η συνεχής μείωση της θνησιμότητας οδήγησε αναπόφευκτα 
σε αύξηση του απόλυτου αριθμού των ηλικιωμένων ατόμων, ενώ η συρρίκνωση του 
αριθμού των γεννήσεων κατά την τελευταία κυρίως εικοσαετία οδήγησε σε σταδιακή 
μείωση του αριθμού των ατόμων τα οποία βρίσκονται στις νεαρές ηλικίες. Οι εν λόγω 
αλλαγές οδήγησαν σε αύξηση του σχετικού μεγέθους των ηλικιωμένων ατόμων στον 
συνολικό πληθυσμό (δημογραφική γήρανση του πληθυσμού).118 

Οι συγκεκριμένες δημογραφικές εξελίξεις ασκούν σημαντικές 
κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις, τόσο στο συνταξιοδοτικό σύστημα της χώρας μας, 
όσο και στην αγορά εργασίας. Και ετούτο διότι οι συνταξιοδοτικές δαπάνες 
επικεντρώνονται σε ορισμένες ηλικίες, με αποτέλεσμα οι μεταβολές που επέρχονται στην 
κατά ηλικία διάρθρωση του πληθυσμού να ασκούν σημαντική επίδραση στην οικονομική 
ισορροπία ολόκληρου του συστήματος. Επιπλέον, όπως παρατηρεί ο Επίκουρος 
Καθηγητής κ. Χρ. Μπαγκάβος, ...η σχέση μεταξύ ηλικίας και συνταξιοδότησης είναι 
αρκετά ανελαστική, αφού η οποιαδήποτε μεταβολή της ηλικίας συνταξιοδότησης είναι 
αποτέλεσμα πολιτικών αποφάσεων, η αποδοχή και εφαρμογή των οποίων είναι συνήθως 
αρκετά χρονοβόρα. Από την άλλη πλευρά, από τη στιγμή που ένα συνταξιοδοτικό σύστημα 
φθάνει σε ωρίμανση, η εξέλιξή του εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό απότο λόγω συνταξιούχων / 
εργαζομένων. Ο παραπάνω λόγος αποτελεί καθοριστικό παράγοντα της οικονομικής 
επιβάρυνσης που ασκούν οι συνταξιούχοι στους εργαζόμενους...119  

Το δημογραφικό πρόβλημα και η γήρανση του πληθυσμού δεν αποτελούν τις 
αποκλειστικές αιτίες επιδείνωσης του συνταξιοδοτικού μας συστήματος. Ως  σημαντικοί 
παράγοντες της υφιστάμενης κρίσης προβάλλονται, επίσης, τα χαμηλά επίπεδα της 
απασχόλησης και της οικονομικής ανάπτυξης, δύο άξονες που δεν αναλύονται διεξοδικά 
στην εν λόγω έρευνα, αφού ξεφεύγουν από τα στενά όρια ανάλυσης και 
διαπραγμάτευσης της παρούσας μελέτης, ωστόσο όμως μπορούν να αποτελέσουν 
μελλοντικά το έναυσμα για την ανάπτυξη συζητήσεων, προβληματισμών και έρευνας. 
Εκείνο όμως που έχει σημασία και το οποίο αποτελεί αντικείμενο επεξεργασίας της 
συγκεκριμένης ανάλυσης είναι η ανάδειξη των αρνητικών επιπτώσεων που έχουν για την 
πορεία του  συνταξιοδοτικού μας συστήματος (εκτός από τη δημογραφική γήρανση και 
τη ραγδαία διόγκωση του αριθμού των συνταξιούχων) το καθεστώς της βραδύτερης 
αύξησης (και μακροπρόθεσμα μείωσης) του πληθυσμού σε ηλικία εργασίας, η 
μακροπρόθεσμη κάλυψη των αναγκών της οικονομίας σε εργασία και η χρηματοδότηση 
του συστήματος μέσω των διαφόρων επιπέδων απασχόλησης. 
 
4.3.1 Οι επιπτώσεις στο διανεμητικό συνταξιοδοτικό σύστημα 
 

Το διανεμητικό σύστημα (pay as you go system), όπως είναι το ελληνικό, 
στηρίζεται στην αρχή των τρεχουσών πληρωμών, όπου οι εισφορές των εργαζομένων 
μιας δεδομένης περιόδου, χρηματοδοτούν τις συντάξεις των απερχομένων από την αγορά 

118 Μπαγκάβος, Χρ., Ο πληθυσμός της Ελλάδας στο πρώτο μισό του 21ου αιώνα: Προοπτικές εξέλιξης και 
κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις, στο Μπαγκάβος, Χ. – Μωϋσίδης, Α. (επιμ.), Το νέο δημογραφικό τοπίο 
του 21ου αιώνα (Εξελίξεις, επιπτώσεις, πολιτικές), Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών 
Επιστημών – Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Κέντρο Κοινωνικής 
Μορφολογίας και Κοινωνικής Πολιτικής (ΚΕΚΜΟΚΟΠ), Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα 2004, σελ. 137. 
119 Μπαγκάβος, Χρ., Ο πληθυσμός της Ελλάδας στο..., ό.π., σελ. 150. 
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εργασίας της ίδιας περιόδου. Χαρακτηριστικό του συστήµατος είναι ένα είδος άτυπου 
κοινωνικού συμβολαίου, που εξασφαλίζει την αλληλεγγύη των μεταξύ των γενεών, 
καθώς η παρούσα γενιά αναλαμβάνει τη συντήρηση, την αξιοπρέπεια και την κοινωνική 
προστασία της γενιάς που αποχώρησε από την εργασία, που εκφράζεται μέσα από τη 
διαχρονική αναδιανομή του εισοδήματος. Ο πρωταρχικός αυτός στόχος του συστήµατος, 
όπως επίσης και οι στόχοι της κάθετης και οριζόντιας ισότητας, δηλαδή της ισότητας ως 
προς τις απολαβές μεταξύ όλων των κοινωνικών στρωμάτων, ηλικιών και φύλων 
επιτυγχάνεται µέσω του καθολικού και υποχρεωτικού του χαρακτήρα, έχοντας ως τελικό 
εγγυητή το κράτος, που επιπλέον φροντίζει και για τις τιμαριθμικές αναπροσαρμογές των 
συντάξεων ως προς τους τρέχοντες μισθούς. Το διανεμητικό σύστημα λοιπόν, είναι 
δημόσιο και έχει καθολική εφαρμογή και ένταξη βάσει νομοθεσίας.120 

Στη λειτουργία ενός διανεμητικού συστήµατος, υπεισέρχονται πλήθος 
διαφορετικών παραμέτρων που συνήθως εκφράζονται είτε ως απόλυτα νούμερα, (ο 
αριθμός των ασφαλισμένων και των συνταξιούχων), είτε ως ποσοστά (δηλωτικά του 
ποσοστού εισφοράς ή αναπλήρωσης του εισοδήματος), είτε ως ρυθμός μεταβολής (η 
παραγωγικότητα), είτε ως διάρκεια (για παράδειγμα το προσδόκιμο επιβίωσης, η 
διάρκεια της εργασιακής ζωής), είτε ως ηλικίες (που είναι παρεμφερής παράμετρος και 
αντιπροσωπεύει κυρίως την ηλικία έναρξης της ενεργούς δράσης ή της συνταξιοδότησης) 
και τέλος η παράμετρος που εκφράζεται ως χρηματικά ποσά (οι δαπάνες, το συνολικό 
ύψος των εισφορών κ.ά.).  

Όλοι οι προαναφερθέντες παράγοντες είναι ενδογενείς του διανεμητικού 
συστήματος που αλληλοεπηρεάζονται και διαμορφώνουν τα εκάστοτε δεδομένα που 
χαρακτηρίζουν το σύστημα και τους εμπλεκόμενους σε αυτό. Οι μόνες εξωγενείς 
μεταβλητές που ωστόσο ασκούν καθοριστική επίδραση στη διαμόρφωση των 
αλληλεξαρτήσεων και τη λειτουργία του συστήµατος είναι αφενός οι δημογραφικές 
μεταβλητές της ηλικιακής δομής του πληθυσμού και αφετέρου η συνολική πορεία της 
οικονομίας. Σε ένα αμιγώς διανεμητικό σύστημα, το σύνολο των ασφαλιστικών 
εισφορών των συμβαλλομένων κατά τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης χρονικής περιόδου, 
είναι ο αποκλειστικά καθοριστικός παράγοντας για το ύψος των συνταξιοδοτικών 
παροχών προς τους δικαιούχους, ενώ αποκλείει άλλη μορφή χρηματοδότησης ή 
δημιουργίας αποθεματικού προς εκμετάλλευση. Έτσι, όσο μεγαλύτερη είναι η παραγωγή 
την εκάστοτε χρονική στιγμή, τόσο υψηλότερο είναι σε πραγματικούς όρους το ποσό που 
διατίθεται για συντάξεις. Επιπλέον, αν και το δημογραφικό περιβάλλον είναι σταθερό και 
δε μεταβάλλεται η αναλογία συνταξιούχων και ηλικιωμένων, τότε οι επιπτώσεις για τους 
συμβαλλομένους, (υπό την έννοια ότι υπάρχει ισομερής και όχι δυσβάσταχτος για αυτούς 
καταμερισμός εισφορών) αλλά και τους συνταξιούχους (υπό την έννοια ότι οι απολαβές 
είναι αρκετές για τη διαμόρφωση ικανοποιητικού επιπέδου ζωής) είναι θετικές 121.  

Το διανεμητικό σύστημα είναι ιδιαίτερα επιρρεπές στις δημογραφικές μεταβολές 
όταν μεταβάλλεται η αναλογία και ο λόγος εξάρτησης μεταξύ εργαζομένων και 
συνταξιούχων. Είναι σαφές ότι όσο αυξάνουν οι συνταξιούχοι, έστω και αν ο αριθμός 
των εργαζομένων παραμένει σταθερός, τόσο περισσότερο ο αριθμός των ασφαλισμένων 
που αντιστοιχεί σε ένα συνταξιούχο ελαττώνεται µε αρνητικές συνέπειες στα 

120 Ρήγα, Β., Συνταξιοδοτική πολιτική: θεωρία – εμπειρία σε τρεις χώρες της ΕΟΚ, ιδιαιτερότητες της 
ελληνικής εμπειρίας, στο Γετίµης, Π., - Γράβαρης, ∆., (επιμ.), Κοινωνικό κράτος και κοινωνική 
πολιτική. Η σύγχρονη προβληματική, Εκδόσεις Θεμέλιο, Αθήνα 1993, σελ. 182 - 183.  
121 Loufir, R., - Τραγάκη, Α. , Σχετικά βιοτικά επίπεδα εργαζομένων και συνταξιούχων. Οι επιπτώσεις των 
οικονομικών και δημογραφικών μεταβλητών στις παραμέτρους του διανεμητικού συστήµατος, στο Κικίλιας, 
Η., - Μπάγκαβος, Χ., - Τήνιος, Π., - Χλέτσος, Μ., (επιμ.), ∆ηµογραφική γήρανση, αγορά εργασίας και 
κοινωνική προστασία: Τάσεις, προκλήσεις και προοπτικές, Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας (Ε.Ι.Ε.)., Αθήνα 
2001, σελ.. 208 – 210. 
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δημοσιονομικά της κοινωνικής ασφάλισης,122 μεταθέτοντας το βάρος του συστήµατος 
στην παραγωγή µέσω φορολογίας. Είναι εμφανές ότι στην περίπτωση αυτή, οι λιγότεροι 
από τον απαιτούμενο αριθμό εργαζομένων για την ισορροπημένη αν όχι πλεονασματική, 
λειτουργία του συστήµατος, αυξάνουν τα έξοδά του, καθώς δαπανώνται περισσότεροι 
πόροι για συντάξεις από ότι είναι τα έσοδα από τις εισφορές των εργαζομένων.  

Θα πρέπει να επισημανθεί ο κίνδυνος, ότι στο τέλος της εργασίας μπορεί κάποιος 
να λαμβάνει αναλογικά πολύ λιγότερες συνταξιοδοτικές αποδοχές από ότι είχε 
προσφέρει. Έτσι, ανάλογα µε την επιβάρυνση της δημογραφικής εξάρτησης του 
συστήµατος και του ρυθμού ανάπτυξης της οικονομίας, οι υποχρεώσεις και τα 
δικαιώματα των εμπλεκομένων διαμορφώνονται ανάλογα, δημιουργώντας τη λεγόμενη 
«ανασφάλεια δικαίου» του συστήµατος, σύμφωνα µε την οποία οι κανόνες που ίσχυαν 
κατά την είσοδο στην ασφάλιση, είναι δυνατό να µην ισχύουν κατά τη στιγμή της 
συνταξιοδότησης. Επίσης, ένα διανεμητικό σύστημα είναι ευάλωτο και σε αιφνίδιες 
πολιτικές μεταρρυθμίσεις και νομοθετικές αλλαγές123 που µπορούν να αποβούν σε βάρος 
των εμπλεκομένων, ενισχύοντας την προαναφερθείσα ανασφάλεια.  

Επομένως, η άνιση κατανομή των οικονομικών βαρών αλλά και απολαβών των 
εμπλεκομένων μερών σε ένα διανεμητικό σύστημα είναι άμεσα συνδεδεμένη µε τη 
δημογραφική γήρανση και τη συνεπαγόμενη διατάραξη της ισορροπίας του λόγου 
εξάρτησης του συστήµατος. Αποτέλεσμα αυτού, είναι είτε η δυσμενής θέση των 
συνταξιούχων που θα λαμβάνουν χαμηλές συντάξεις αφού η εισφορές των εργαζομένων 
που τις τροφοδοτούν μειώνονται, εξαιτίας της μείωσης του σχετικού αριθμού τους, είτε η 
δυσμενής θέση των ίδιων των εργαζομένων, που πλήττονται από τη διογκούμενη 
παρακράτηση των αυξημένων ποσοστών εισφοράς από τους μισθούς τους, τη στιγμή 
μάλιστα που οι μισθοί τους παρουσιάζουν χαμηλούς ή και μηδενικούς ακόμη ρυθμούς 
αύξησης.124 
 
4.3.2 Οι επιπτώσεις στο κεφαλαιοποιητικό συνταξιοδοτικό σύστημα 
 

Το κεφαλαιοποιητικό σύστημα στηρίζεται στις προηγούμενες εισφορές που έχει 
καταβάλλει ο ίδιος ο συνταξιούχος, σε μορφή κεφαλαίων, τις οποίες αργότερα 
ρευστοποιεί. Με άλλα λόγια, οι ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλονται κατά τη 
διάρκεια του εργασιακού βίου κεφαλαιοποιούνται, τοποθετούνται σε κινητές ή ακίνητες 
αξίες, σχηματίζοντας συλλογικά ή ατομικά κάποιο κεφάλαιο, το οποίο και τροφοδοτεί τα 
συνταξιοδοτικά δικαιώματα. Τη στιγμή της συνταξιοδότησης λοιπόν, το κεφάλαιο αυτό 
ρευστοποιείται υπό μορφή χρηματικών προσόδων. Το ύψος επομένως της σύνταξης, 
αποτελεί άμεση συνάρτηση του ποσού που επενδύθηκε, δηλαδή το ύψος των συνολικών 
εισφορών που καταβλήθηκαν και της απόδοσης του ποσού αυτού και της συγκεκριμένης 
κεφαλαιαγοράς. Κατά κύριο λόγο, το σύστημα αυτό χρησιμοποιείται στην ιδιωτική 
ασφάλιση και τίθεται σε αυστηρά ανταποδοτική βάση.125 

Το κεφαλαιοποιητικό σύστημα θεωρείται ότι ενισχύει την αποταμίευση και κατά 
συνέπεια την επενδυτική δραστηριότητα, ελαχιστοποιώντας τις στρεβλώσεις στην αγορά 
εργασίας (π.χ. επιλογή για πρόωρη συνταξιοδότηση) καθώς οι εισφορές θεωρούνται 

122 Ροπµπόλης, Σ., - Χλέτσος, Μ., ∆ηµογραφικές εξελίξεις και οικονομικές συνέπειες της γήρανσης του 
πληθυσμού στην κοινωνική ασφάλιση, στο Κοτζαµάνης, Β., - Μαράτου - Αλιπράντη, Λ., - Τεπέρογλου, Α., - 
Τζωρτζόπουλου, Μ., (επιμ.), Γήρανση και κοινωνία, Πρακτικά Πανελλήνιου Συνεδρίου ΕΚΚΕ, Εθνικό 
Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ), Αθήνα 1996, σελ. 315.  
123 Βorsch - Supan, A., - Τήνιος, Π., Οι συντάξεις στο μεταίχμιο: Στρατηγική για την επίλυση του 
ασφαλιστικού, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2001.   
124 Loufir, A., Τραγάκη, Α., Σχετικά βιοτικά επίπεδα εργαζομένων και..., ό.π., σελ. 211. 
125 Ρήγα, Β., Συνταξιοδοτική πολιτική: θεωρία – εμπειρία σε..., ό.π., σελ. 182 – 183. 

 
125 

                                                 



ασφάλιστρα που θα επενδυθούν για τη συσσώρευση αποθεμάτων τα οποία αποτελούν 
ιδιωτικά περιουσιακά στοιχεία 126. Επίσης ενθαρρύνει την αγορά κεφαλαίου και κατ’ 
επέκταση την οικονομική δραστηριότητα. Ωστόσο, όσο περισσότερο κεφαλαιοποιητικό 
γίνεται το σύστημα, τόσο ο ρυθμός απόδοσης κινδυνεύει να έχει πτωτική πορεία. Η 
γήρανση του πληθυσμού πιέζει τις αποδόσεις του κεφαλαίου προς τα κάτω γιατί δε 
συνεισφέρει στη συσσώρευση μεγάλου κεφαλαίου που είναι απαραίτητη σε μια 
οικονομία που έχει λίγους εργαζόμενους και χρειάζεται περισσότερο κεφάλαιο, όπως για 
παράδειγμα η ελληνική. Εξάλλου, δεν προσφέρεται για βέβαιες προβλέψεις της 
απόδοσής του, καθώς είναι άρρηκτα συνδεδεμένο µε την πραγματική οικονομία, την 
παραγωγή και την απόδοση του χρηματοπιστωτικού συστήµατος, παράγοντες εξαιρετικά 
αστάθμητους.  

Είναι επίσης εύλογο, ότι όσο μεγαλύτερο είναι το ποσό που καταθέτει κάποιος 
προς κεφαλαιοποίηση, τόσο μεγαλύτερες αποδόσεις θα έχει και ανάλογο θα είναι και το 
επίπεδο ζωής που αυτές θα του εξασφαλίσουν. Επομένως, οι χαμηλά αμειβόμενοι 
εργαζόμενοι που εκ των πραγμάτων αδυνατούν να διαθέσουν μεγάλο ποσό από το 
εισόδημά τους στο σκοπό αυτό, προφανώς δε θα έχουν τις ίδιες ευκαιρίες µε τους 
υψηλόμισθους και πολύ πιθανό να µην κατορθώσουν να συγκεντρώσουν το απαραίτητο 
ποσό για μια αξιοπρεπή διαβίωση μετά την αποχώρηση από την εργασία. Προκύπτουν 
λοιπόν, σημαντικά ζητήματα κοινωνικής δικαιοσύνης και ισότητας στη μεταχείριση, έως 
και επιβίωσης για κάποιους εργαζόμενους, τα οποία βέβαια το κεφαλαιοποιητικό 
σύστημα αδυνατεί να εγγυηθεί τη λύση τους ή την προστασία όσων αδικούνται ή 
κινδυνεύουν. Συνεπώς, υπό τις προϋποθέσεις αυτές ούτε και το συγκεκριμένο σύστημα 
θα μπορούσε να επιβιώσει, επειδή δεν εξυπηρετεί το σκοπό για τον οποίο 
δημιουργήθηκε, δηλαδή την εξασφάλιση αξιοπρεπών όρων διαβίωσης όσων αποχωρούν 
από την εργασία. 

Η μεγαλύτερη απορρόφηση των συντάξεων, αναμένεται να πραγματοποιηθεί 
μέσα στην επόμενη εικοσαετία το αργότερο, καθώς θα ολοκληρωθεί η συνταξιοδότηση 
της πολυπληθούς μεταπολεμικής γενιάς (baby boom). Ένα ακόμη αδύνατο σημείο του 
συστήµατος127 είναι η µη κατοχύρωση της σταθερής απόδοσης των κεφαλαίων σε 
περιπτώσεις μαζικής εξόδου από την κεφαλαιαγορά. Εν προκειμένω, όταν η γενιά αυτή 
συνταξιοδοτηθεί σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο, τότε η μαζική πώληση των μετοχών 
της θα έχει ως αποτέλεσμα την πτώση των τιμών τους, µε τις ευνόητες συνέπειες. 

Επιπλέον το κεφάλαιο που έχει συσσωρευτεί και ρευστοποιηθεί για τις 
συνταξιοδοτικές δαπάνες είναι πολύ συγκεκριμένο και όταν αποσυρθεί δε θα υπάρχει 
πιθανότητα για περαιτέρω αύξησή του. Ενδεχομένως λοιπόν να µην είναι επαρκές για 
την κάλυψη των αναγκών των συνταξιούχων ειδικά µε το δεδομένο της αύξησης του 
προσδόκιμου ζωής. Επομένως, όσο αυξάνεται το προσδόκιμο επιβίωσης, τόσες 
περισσότερες πιθανότητες υπάρχουν να εξαντληθεί το συσσωρευμένο κεφάλαιο, 
δημιουργώντας ευνόητα προβλήματα 128 Εξάλλου, οποιαδήποτε μη αναμενόμενη εξέλιξη 
στην αγορά, είτε πρόκειται για µη αναμενόμενο επίπεδο πληθωρισμού κατά την 
απόσυρση του συσσωρευμένου κεφαλαίου, είτε πρόκειται για λάθος χειρισμό κατά την 
τοποθέτηση σε χρηματιστηριακά κεφάλαια («χρηματιστηριακές φούσκες»), είναι εύλογο 

126 Βorsch – Supan, A., - Τήνιος, Π., Οι συντάξεις στο μεταίχμιο: Στρατηγική για...,  ό.π., σελ. 86 
127 Στο ίδιο, ό.π., σελ. 87. 
128 Πετρόγλου, Α., Γήρανση και η ελληνική κοινωνία: Γήρανση, κοινωνική προστασία και αλληλεγγύη 
γενεών, στο Κικίλιας, Η., - Μπάγκαβος, Χ., - Τήνιος, Π., - Χλέτσος, Μ., (επιμ.), ∆ηµογραφική γήρανση, 
αγορά εργασίας και κοινωνική προστασία: Τάσεις, προκλήσεις και πολιτικές, Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας, 
Αθήνα 2001, σελ. 356. 
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ότι έχει αρνητική επίδραση στο ύψος του συσσωρευμένου κεφαλαίου.129  
 

4.3.3 Οι επιπτώσεις στη βιωσιμότητα του συστήματος 
 

Λαμβάνοντας υπόψη τόσο τα δομικά χαρακτηριστικά του ελληνικού 
συνταξιοδοτικού συστήματος, όσο και τις δυσοίωνες μελλοντικές προοπτικές των 
δημογραφικών εξελίξεων, διάφορες μελέτες έχουν εκπονηθεί στο παρελθόν για την 
εκτίμηση της εξέλιξης στο μέλλον των δαπανών για συντάξεις ως ποσοστό του ΑΕΠ και 
της συνεπαγόμενης επιβάρυνσης του κρατικού προϋπολογισμού και του δημοσίου χρέους 
από αυτή την εξέλιξη. Η βασική μελέτη είναι αυτή του GAD UK (2001), που 
επικαιροποιείται από τις μελέτες του EPC (Οκτώβριος 2001), του ΟΟΣΑ (2005), του 
IMF (2006) και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2006). 

Η αρχική μελέτη της GAD UK όσον αφορά την εξέλιξη των μακροοικονομικών 
μεγεθών στην Ελλάδα μέχρι το 2050 βασίστηκε σε συγκεκριμένες υποθέσεις βάσει των 
οποίων ο μέσος πληθωρισμός είναι 2,5% ετησίως, η μέση αύξηση πραγματικών μισθών 
ανέρχεται στο 1,75% ετησίως, η μέση αύξηση των πραγματικών συντάξεων είναι 1% 
ετησίως και τέλος η μέση αύξηση του ΑΕΠ ανέρχεται στο 2% ετησίως. Στις επόμενες 
μελέτες οι υποθέσεις αυτές διαφοροποιούνται ελαφρά, λαμβάνοντας υπόψη και την 
εμπειρία του 2000 – 2005, χωρίς, όμως, να αλλάξει ουσιαστικά η φύση των 
αποτελεσμάτων. 

Σημειώνεται ότι στην περίοδο 2000 – 2006 η αύξηση του ΑΕΠ ήταν υπέρ-
διπλάσια από τις υποθέσεις αυτές ενώ και ο ρυθμός αύξησης των εισφορών στα 
ασφαλιστικά ταμεία ήταν εξαιρετικά υψηλός, κυρίως λόγω της ένταξης στο σύστημα άνω 
των 600.000 μεταναστών. Οι εξελίξεις αυτές θα έπρεπε να είχαν συμβάλλει σε βελτίωση 
των οικονομικών του συστήματος μας στην περίοδο αυτή. Όμως κάτι τέτοιο δε συνέβη 
γιατί την ίδια περίοδο η αύξηση των συντάξεων υπερέβη το ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ 
και, επιπλέον, η εφαρμογή συστημάτων εθελουσίας εξόδου από πολλές επιχειρήσεις 
συνέβαλε στη μεγάλη αύξηση του αριθμού των συνταξιούχων. 

Το ύψος των πληρωμών για συντάξεις στην Ελλάδα ανερχόταν στο 12,6% του 
ΑΕΠ το 2000 (Πίνακας 24, σελ. 93), ενώ σύμφωνα με εκτιμήσεις του ΔΝΤ αυξήθηκε στο 
13,1% το 2005. Στα επίπεδα αυτά, το % του ΑΕΠ που διατίθεται για συντάξεις είναι 
αδικαιολόγητα υψηλότερο από τις περισσότερες άλλες χώρες του ΟΟΣΑ, εάν ληφθεί 
υπόψη ότι: α) μεγάλο μέρος των σημερινών συντάξεων πληρώνεται χωρίς οι δικαιούχοι 
να έχουν καταβάλει εισφορές στο παρελθόν, β) ένα άλλο μέρος των συντάξεων έχουν 
παραχωρηθεί σε εργαζόμενους που ήταν πολύ νέοι όταν βγήκαν στη σύνταξη ή είχαν 
πολύ λίγα χρόνια εργασίμου βίου και γ) η πληρωμή των συντάξεων στην Ελλάδα 
πραγματοποιείται από το τρέχον εισόδημα και όχι από την απόδοση συσσωρευμένων 
συνταξιοδοτικών αποταμιεύσεων από το παρελθόν (δεν υπάρχει κεφαλαιοποίηση). Όσον 
αφορά την εξέλιξη των δαπανών για συντάξεις στο μέλλον (που προσδιορίζονται από τις 
σημερινές παραμέτρους του συστήματος και τις υποθέσεις για τις δημογραφικές και 
μακροοικονομικές εξελίξεις), εκτιμάται (Πίνακας 24, σελ. 93) ότι θα διατηρηθούν στο 
12,6% - 13% του ΑΕΠ μέχρι το 2010, για να αυξηθούν στο 15,4% του ΑΕΠ το 2020, στο 
19,6% του ΑΕΠ το 2030 και στο 24,8% του ΑΕΠ το 2050. Είναι προφανές ότι η 
πληρωμή από το τρέχον ΑΕΠ τόσο μεγάλων ποσοστών για συντάξεις δεν είναι δυνατή. 

Η επιβάρυνση του Προϋπολογισμού (Πίνακας 36) ήταν στο 4,9% του ΑΕΠ το 
2000 και παρέμεινε γύρω στο 6,0% του ΑΕΠ μέχρι το 2005, παρά την πολύ υψηλή μέση 
αύξηση του ονομαστικού ΑΕΠ στην περίοδο 2000 – 2005, που ξεπέρασε το 8,0%, και τη 

129 Barr, N., Reforming pensions: Myths, Truths, and Policy Choices, IMF Working Paper, WP/00/139, 
August 2000, p. 22. 
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μέση ετήσια αύξηση των εισφορών των εργαζομένων και των εργοδοτών στην ίδια 
περίοδο κατά 9,2%. Έτσι, οι επιχορηγήσεις για το συνταξιοδοτικό σύστημα, που στο 
τέλος του 2006 εκτιμάται πως θα είναι κατά 4,8 δις υψηλότερες από ότι το 1999 
(Πίνακας 36), ήδη επιβαρύνουν σημαντικά τον Προϋπολογισμό και μάλιστα σε μια 
περίοδο υψηλής ανάπτυξης και έντονης πίεσης για δημοσιονομική προσαρμογή. 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 36: Δαπάνες Προϋπολογισμού για Συντάξεις και Επιχορηγήσεις 

Ασφαλιστικών Ταμείων 
Έτος Συντάξεις 

Δημοσίου 
Επιχορηγήσεις 

Ασφαλ.Ταμείων 
Σύνολο ΑΕΠ Σύνολο ως 

% ΑΕΠ 
1999 2.718 2.760 5.478 112.686 4,9 
2000 2.910 3.038 5.948 121.791 4,9 
2001 3.110 3.702 6.812 131.769 5,2 
2002 3.332 3.927 7.259 142.369 5,1 
2003 3.523 5.070 8.593 154.153 5,6 
2004 4.065 6.306 10.371 167.169 6,2 
2005 4.185 6.948 11.133 179.500 6,2 
2006 4.415 7.588 12.003 192.424 6,2 

Μέση ετήσια 
μεταβολή (%) 

7,18% 15,54% 11,86% 7,94%  

Πηγή: Εισηγητικές Εκθέσεις Κοινωνικού Προϋπολογισμού (1999 - 2006) 
Χωρίς δε τη λήψη μέτρων για την ενίσχυση της οικονομικής βάσης του 

συστήματος, το έλλειμμα των ταμείων από 5% του ΑΕΠ το 2005 μπορεί να φτάσει το 
6,9% του ΑΕΠ το 2020, το 11,1% το 2030 και το 16,8% το 2050. Τα συνολικά έσοδα του 
ΕΣΚΑ από εισφορές και επενδύσεις διαθεσίμων που καλύπτουν σήμερα το 62,7% των 
συνολικών συνταξιοδοτικών δαπανών, εκτιμάται ότι θα καλύπτουν το 69,6% το 2010, το 
58,3% το 2020, το 46,1% το 2030 και μόνο το 38,7% το 2040. 

Η ανωτέρω ραγδαία αύξηση των πληρωμών για συντάξεις λαμβάνει χώρα παρόλο 
που το μέσο ετήσιο ποσοστό αύξησης των πληρωμών αυτών μειώνεται σημαντικά μετά 
το 2025, λόγω του ότι στην περίοδο αυτή θα αρχίσουν να βγαίνουν στην σύνταξη οι 
εργαζόμενοι που εισήλθαν στην αγορά εργασίας μετά το 1993, οι οποίοι θα 
συνταξιοδοτηθούν σε μεγαλύτερη ηλικία κατά μέσο όρο ενώ το ποσοστό αναπλήρωσης 
των συντάξεων τους θα είναι μειωμένο στο 60% - 70% για την κύρια σύνταξη έναντι του 
80% που ισχύει για όσους εισήλθαν στην αγορά εργασίας πριν από το 1993. Έτσι, οι 
πληρωμές για συντάξεις θα αυξάνονται με μέσο ετήσιο ρυθμό 4,5% στην περίοδο 2005 - 
2006, 4,0% στην 5ετία 2026 – 2030, κάτω από το 3,0% κατά τη δεκαετία του 2030 και 
κάτω του 2,0% τη δεκαετία του 2040. Οι σημαντικές ρυθμίσεις του 1990 – 1992 
περιορίζουν το ρυθμό αύξησης των δαπανών για συντάξεις μετά το 2025, αλλά δεν είναι 
αρκετές για να δώσουν βιώσιμη λύση στο σύστημα. 

Σημειώνεται, ότι οι ανωτέρω εξελίξεις στηρίζονται στην υπόθεση ότι το 
συνταξιοδοτικό σύστημα θα διατηρήσει τις προαναφερθείσες παραμέτρους του μέχρι το 
2050, και παράλληλα ότι οι συντάξεις θα αυξάνονται σε πραγματικούς όρους κατά 1% 
ετησίως. Ως αποτέλεσμα αυτών των βασικών διαρθρωτικών χαρακτηριστικών του 
συστήματος, το ποσοστό της μέσης σύνταξης στο ΑΕΠ ανά απασχολούμενο στην 
Ελλάδα το 2000 ήταν κατά πολύ το υψηλότερο από όλες τις χώρες της ΕΕ – 15 (Πίνακας 
37). Επιπλέον, η υπόθεση της μη προσαρμογής των χαρακτηριστικών για την 
εξασφάλιση της βιωσιμότητας του συστήματος στο μέλλον και η υπόθεση της 
πραγματικής αύξησης των συντάξεων κατά 1% ετησίως, συμβάλλουν ώστε το ποσοστό 
των συνταξιοδοτικών απολαβών στην Ελλάδα να αυξάνει περαιτέρω στα επόμενα χρόνια 
και να διαμορφώνεται στο 32% το 2050, έναντι 15% του μέσου όρου στην ΕΕ – 15. Η 
υπέρμετρη αυτή απόκλιση οφείλεται στο γεγονός ότι στα περισσότερα άλλα ευρωπαϊκά 
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συστήματα έχουν ήδη ληφθεί μέτρα προσαρμογής και εξασφάλισης της βιωσιμότητάς 
τους, όχι όμως και στην Ελλάδα. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 37: Ποσοστό Συνταξιοδοτικών Απολαβών (Μέση 
σύνταξη ως % του ΑΕΠ ανά απασχολούμενο) 

Χώρα / Έτος 2000 2050 Μεταβολή (%) 
Βέλγιο 16,0 14,0 -16,0 
Δανία 23,0 21,0 -12,0 
Γερμανία  19,0 15,0 -20,0 
Ελλάδα 25,0 32,0 29,0 
Ισπανία 17,0 16,0 -5,0 
Γαλλία 24,0 16,0 -34,0 
Ιρλανδία 20,0 19,0 -4,0 
Ιταλία 16,0 12,0 -27,0 
Ολλανδία 17,0 18,0 3,0 
Αυστρία 22,0 19,0 -16,0 
Πορτογαλία 17,0 18,0 7,0 
Φιλανδία 22,0 22,0 -1,0 
Σουηδία 24,0 19,0 -21,0 
Ην. Βασίλειο 14,0 7,0 -49,0 
ΕΕ - 15 19,0 15,0 -21,0 
Πηγή: EPC working group on ageing populations (EPC/ECOFIN/655/01 – EN  final) 

 
Με βάση τα ανωτέρω, το ελληνικό συνταξιοδοτικό σύστημα δεν είναι βιώσιμο 

πέραν του 2015 αν διατηρηθούν οι σημερινές παράμετροι λειτουργίας του. Επίσης, κατά 
τη διάρκεια της επόμενης 10ετίας θα γίνονται ακόμα πιο εμφανείς οι πιέσεις για αύξηση 
των πρωτογενών δαπανών του Τακτικού Προϋπολογισμού από την άνοδο των 
επιχορηγήσεων στο σύστημα. 

Η διατήρηση των σημερινών παραμέτρων και πολιτικών συνεπάγεται ότι ο μέσος 
εργαζόμενος μετά το 2040 θα πρέπει να διαθέτει το 72% του μισθού του [(1/1,25)*0,9] 
για να πληρώνεται η κύρια και η επικουρική σύνταξη των συνταξιούχων της περιόδου 
εκείνης, έναντι του 47% του μισθού του [(1/2,1)*1,0] που διαθέτει σήμερα και του 50% 
του μισθού του που θα πρέπει να διαθέτει το 2010. Είναι προφανές ότι το βάρος των 
εισφορών που επιβάλλεται στους σημερινούς εργαζόμενους και που είναι ήδη 
δυσβάστακτο (αφού τόσο οι φορολογικοί συντελεστές, όσο και οι συντελεστές των 
εισφορών στο ΕΣΚΑ είναι από τους υψηλότερους στην Ευρώπη), θα λάβει ανεξέλεγκτες 
διαστάσεις από το 2015 και ύστερα επιβαρύνοντας σημαντικά ακόμη περισσότερο 
εργαζόμενους και επιχειρήσεις.  

Αυτή η πραγματικότητα θα γίνει σταδιακά κατανοητή από τους εργαζόμενους, 
ιδιαίτερα δε εκείνους που εισήλθαν στην αγορά εργασίας μετά το 1993, που κατά κύριο 
λόγο καλούνται να πληρώνουν τις υψηλές συντάξεις εκείνων που θα βγουν στη σύνταξη 
μέχρι το 2015. Για να συνεχίσουν να πληρώνουν θα πρέπει να τους εξασφαλιστεί ότι θα 
εισπράξουν με βεβαιότητα έστω και την προς τα κάτω αναπροσαρμοσμένη σύνταξη που 
προσδιορίστηκε γι’ αυτούς με τις νομοθετικές ρυθμίσεις της τριετίας 1990 – 1992. Αυτό 
θα είναι πολύ δύσκολο να πραγματοποιηθεί αν δεν υπάρξει έγκαιρα ουσιαστική αλλαγή 
των παραμέτρων του συστήματος και της εισοδηματικής πολιτικής για όλους τους 
εργαζόμενους. 

 
  
4.4  Κλασικές μέθοδοι επίλυσης του συνταξιοδοτικού προβλήματος 
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Το ελληνικό συνταξιοδοτικό σύστημα λειτουργεί ως κατά βάση διανεμητικό 
στηριζόμενο στην τριμερή με διαφορετικές αναλογίες χρηματοδότηση. Κάτι τέτοιο, 
τουλάχιστον θεωρητικά, σημαίνει πως το ύψος των παρεχόμενων συντάξεων εξαρτάται 
από το άθροισμα του ύψους των εισφορών εργαζομένων, εργοδοτών και κράτους συν την 
απόδοση των αποθεματικών και των επενδύσεων των συνταξιοδοτικών ταμείων. 

 
Σ  =  Ε(χ) + Ε(ψ) + Ε(κ) + Α(α + ε)                      (3) 

 
Όπου: 
 
Σ              =  το ύψος των παρεχόμενων συντάξεων 
Ε (χ)         = οι καταβληθείσες εισφορές των εργαζομένων 
Ε (ψ)        = οι καταβληθείσες εισφορές των εργοδοτών 
Ε (κ)         = η κρατική συμμετοχή (κρατικές χρηματοδοτικές επιχορηγήσεις) 
Α (α + ε)   = η απόδοση των αποθεματικών και των επενδύσεων των ταμείων 
 

Όπως αναφέρθηκε και πρωτύτερα, το σημαντικότερο πρόβλημα που 
αντιμετωπίζει σήμερα το σύστημα είναι το δημοσιονομικό, δηλαδή το γεγονός πως τα 
έξοδα (δαπάνες) αυξάνονται με ρυθμούς ταχύτερους από ότι τα έσοδα δημιουργώντας 
σημαντικά ελλείμματα. Ξεκινώντας από ετούτη την παραδοχή και συνυπολογίζοντας 
παράλληλα πως τα αποθεματικά και οι επενδύσεις των ταμείων, δηλαδή το τέταρτο 
σκέλος [Α(α + ε)] του δεύτερου μέρους της σχέσης (3), δεν είναι επαρκούν για να 
καλύψουν τούτα τα ελλείμματα (Πίνακας 38), καταλήγουμε στο συμπέρασμα πως 
προκειμένου να ξεπεραστεί το συνταξιοδοτικό πρόβλημα και να εξασφαλισθεί ένα 
ικανοποιητικό παρεχόμενο ύψος συντάξεων θα πρέπει σύμφωνα με τη σχέση (3) ή να 
αυξηθούν τα υπόλοιπα τρία σκέλη [Ε (χ), Ε (ψ) και Ε (κ)] του δεύτερου μέρους της 
συγκεκριμένης σχέσης ή να μειωθεί το σκέλος (Σ) του πρώτου μέρους της σχέσης (3). Οι 
εν λόγω λύσεις (μείωση του ύψους των παρεχόμενων συντάξεων, αύξηση των 
καταβαλλόμενων εισφορών των εργαζομένων, αύξηση των καταβαλλόμενων εισφορών 
των εργοδοτών, αύξηση των κρατικών επιχορηγήσεων), μαζί κάποιες ακόμη, όπως, η 
αύξηση των ηλικιακών ορίων συνταξιοδότησης, η ορθολογική αξιοποίηση της 
μετανάστευσης, η αύξηση της συμμετοχής του γυναικείου πληθυσμού στην παραγωγική 
διαδικασία και η καταπολέμηση της μειωμένης εισπραξιμότητας των εισφορών, 
συνιστούν το περιβάλλον των κλασσικών μεθόδων αντιμετώπισης του συνταξιοδοτικού 
προβλήματος.  

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 38:  Γενικά κρατικά ελλείμματα και 

ακαθάριστα χρέη ως ποσοστό % του ΑΕΠ 
Χώρα Έλλειμμα 

2001 
Έλλειμμα 

2002 
Ακαθάριστο 

έλλειμμα 2001 
B 0,4 -0,4 107,6 
DK 3,1 2 44,7 
DK -2,8 -3,8 59,5 
GR -1,2 -0,13 107 
E -0,1 0 57,1 
F -1,4 -2,7 57,3 
IRL* 1,6 -1 36,4 
I  -2,2 -2,4 109,9 
L 6,1 0,5 5,6 
NL 0,1 -0,8 52,8 
A 0,2 -1,8 63,2 
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P -4,2 -3,4 55,5 
FIN 4,9 3,6 43,4 
S 4,8 1,4 56,6 
UK 0,7 -1,1 39,1 
EE - 15 -0,8 -1,9 63 
Πηγή: Οικονομικές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Οκτώβριος 2002 

 
Γενικά, όταν το ποσοστό των συνταξιούχων (άνω των 60 ετών) ως προς τους 

εργαζόμενους (25-59) αυξάνει, η ανισορροπία που προκύπτει αναπόφευκτα στο σύστημα 
μπορεί να καλυφθεί µόνο µε έναν από τους ακόλουθους τέσσερις τρόπους: α) Η μέση 
σύνταξη θα πρέπει να μειωθεί σε σχέση µε τους μέσους μισθούς και τα υπόλοιπα 
εισοδήματα, β) το µέσο πραγματικό όριο συνταξιοδότησης θα πρέπει να αυξηθεί, γ) τα 
ελλείμματα των ασφαλιστικών ταμείων θα πρέπει να καλυφθούν µε υψηλότερη 
φορολογία των εργαζομένων (25-59 ετών) στην τρέχουσα και στις μελλοντικές 
περιόδους και δ) το ποσοστό της αποταμίευσης (συμπεριλαμβανομένης και της 
υποχρεωτικής αποταμίευσης µέσω των εισφορών στα κρατικά ή τα ιδιωτικά ασφαλιστικά 
ταμεία) στη διάρκεια της εργασίμου ζωής των ατόμων θα πρέπει να αυξηθεί 130.  

Ωστόσο, σήμερα προβάλλονται και κάποιες άλλες περισσότερο δραστικές και 
αποδοτικές μέθοδοι επίλυσης της κρίσης, όπως η αύξηση της απασχόλησης και μάλιστα 
η επίτευξη της πλήρους απασχόλησης μέσω της μείωσης της ανεργίας και της διόγκωσης 
του πληθυσμού εργάσιμης ηλικίας (15 – 64 ετών), η εφαρμογή στρατηγικών ενεργούς 
γήρανση του πληθυσμού, η μετατροπή του συνταξιοδοτικού μας συστήματος από κατά 
βάση διανεμητικό σε κεφαλαιοποιητικό ή η εφαρμογή ενός μεικτού συστήματος που θα 
συνδυάζει στοιχεία και των δύο συστημάτων, καθώς και η ιδιωτικοποίηση του 
συστήματος. 
 
4.4.1 Το επίπεδο των συντάξεων και το υφιστάμενο πρόβλημα 
 

Ολόκληρη η φιλοσοφία ενός συνταξιοδοτικού συστήματος και γενικότερα ο 
κύριος στόχος ενός κράτους πρόνοιας, του οποίου συστατικό στοιχείο αποτελεί το 
κοινωνικοασφαλιστικό σύστημα διαπνέεται από την εξασφάλιση ενός ικανοποιητικού 
επιπέδου κοινωνικής διαβίωσης και προστασίας του πληθυσμού. Επομένως, το ύψος των 
συντάξεων θα πρέπει να ικανοποιεί ορισμένα κοινωνικά κριτήρια έτσι ώστε οι σημερινές 
συντάξεις να ικανοποιούν ένα αποδεκτό επίπεδο κοινωνικής προστασίας και να είναι σε 
ικανοποιητικό βαθμό υψηλότερες από τα εκάστοτε προσδιοριζόμενα  όρια της φτώχειας. 
Αυτό θα πρέπει να συμβαίνει ανεξάρτητα από τα γνωστά οικονομικά κριτήρια, όπως το 
ύψος των εισφορών που έχουν καταβληθεί από τον κάθε εργαζόμενο, το σύνολο των 
ενσήμων του ή τα έτη ασφάλισής του, τις οικονομικές δυνατότητες του συστήματος, 
όπως αυτό επηρεάζεται από τις παραμέτρους του, τις δημογραφικές εξελίξεις κ.ά.  

Σε πρόσφατες αναλογιστικές μελέτες 131 γίνεται η υπόθεση ότι οι μισθοί και οι 
συντάξεις θα αυξάνουν στο μέλλον σύμφωνα με το ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ σε κάθε 

130 Alpha Bank, Η γήρανση του ελληνικού πληθυσμού: Επιπτώσεις στην ανάπτυξη, τις συντάξεις και το 
χρηματοοικονομικό σύστημα, Οικονομικό Δελτίο – Τριμηνιαία έκδοση της Alpha Bank (Τεύχος 95), 
Σεπτέμβριος 2005, σελ. 3-14. 
131 Βλ. σχετικές αναλογιστικές και άλλες μελέτες, όπως:  
(1) Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ – ΑΔΕΔΥ (ΙΝΕ), Η ελληνική οικονομία και η απασχόληση (Ετήσια Έκθεση 
2005), Σειρά Εκθέσεις (7) του ΙΝΕ  ΓΣΕΕ – ΑΔΕΔΥ, Αθήνα – Αύγουστος 2005, (2) Πέτρουλας, Π., 
Ρομπόλης, Σ., Ξυδέας, Ε., Χλέτσος, Μ., (1993), Η Κοινωνική ασφάλιση στην Ελλάδα. Η περίπτωση του 
ΙΚΑ., 4 ΜΕΛΕΤΕΣ, ΙΝΕ (Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ ), Αθήνα 1993 και (3) Ρομπόλης, Σ., Ρωμανός, Γ., 
Μαργιάς, Β., Αναλογιστική Μελέτη του Συστήματος , Κοινωνικής ασφάλισης στην Ελλάδα, (2001), 13 
ΜΕΛΕΤΕΣ (Τεύχος 13), ΙΝΕ-ΓΣΣΕ (Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ ), Αθήνα-Απρίλιος 2001. 
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περίοδο, παρά το γεγονός ότι, σύμφωνα με τις εκτιμώμενες δημογραφικές εξελίξεις και 
τις σημερινές παραμέτρους του συστήματος, ο αριθμός των συνταξιούχων εκτιμάται ότι 
θα αυξάνεται με πολύ υψηλότερους ρυθμούς απ’ ότι ο αριθμός των εργαζομένων. Τέτοιες 
μελέτες, όπου οι συντάξεις προσδιορίζονται ουσιαστικά χωρίς εισοδηματικούς 
περιορισμούς καταλήγουν αναπόφευκτα στα ακόλουθα αποτελέσματα: 

 
• Πρώτον, παρά την πολύ αυξημένη χρηματοδότηση των ταμείων (κυρίως του ΙΚΑ 

– ΕΤΑΜ) από τον Προϋπολογισμό τα τελευταία χρόνια, αυτά θα βρίσκονται σε 
αδυναμία να πληρώσουν τις συντάξεις που υποχρεούνται πολύ νωρίτερα από ότι 
είχε εκτιμηθεί αρχικά, σύμφωνα με το Ν. 3029/2002, ίσως και πριν από το 2020. 
Για να εξασφαλιστεί δε η προβλεπόμενη από το νόμο αυτόν πλεονασματικότητα 
του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ μέχρι το 2032 απαιτείται η αύξηση της πρόσθετης 
επιχορήγησης του συγκεκριμένου ταμείου από τον Προϋπολογισμό στο 2,4% του 
ΑΕΠ ετησίως (αντί 1% που προβλέπει ο Ν. 3029/2002) και μάλιστα από σήμερα. 

• Δεύτερον, οι υποθέσεις για αύξηση των συντάξεων σύμφωνα με το ρυθμό 
αύξησης του ΑΕΠ, οδηγούν, σε συνδυασμό με τις γνωστές δημογραφικές 
εξελίξεις (επιδείνωση λόγου δημογραφικής εξάρτησης), στις αναμενόμενες 
αποσταθεροποιητικές τάσεις και στη δυσανάλογη αύξηση των ελλειμμάτων του 
συστήματος. Επιπλέον, συνεπάγονται ότι η τυχόν μεγαλύτερη αύξηση της 
παραγωγικότητας και του ΑΕΠ στο μέλλον αντί να βελτιώνει την κατάσταση 
αυξάνει περαιτέρω τα ελλείμματα του συνταξιοδοτικού συστήματος και οδηγεί σε 
ελάττωση της περιόδου βιωσιμότητάς του. Η αποσταθεροποιητική αυτή τάση 
οφείλεται αποκλειστικά στην υπόθεση για αύξηση των συντάξεων με το ρυθμό 
αύξησης του ΑΕΠ (Διάγραμμα 12), και όχι στην ανυπαρξία αποθεματικών ή στην 
ύπαρξη άλλων χαρακτηριστικών στο σύστημα. 

 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 12: Έλλειμμα Κοινωνικής Ασφάλισης, όταν οι συνταξιούχοι 

αυξάνονται με ταχύτερο ρυθμό από τους μισθούς 
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Σημείωση:   Μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης συνταξιούχων = 3% 
                    Μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης εργαζομένων = 1% 

  
Όσον αφορά την ανυπαρξία αποθεματικών στο ισχύον σύστημα, όχι μόνο στο 

ελληνικό αλλά και στα περισσότερα ευρωπαϊκά συστήματα (Πίνακας 39), θα πρέπει να 
αποδοθεί στην εφαρμογή στο παρελθόν της πολιτικής αύξησης των συντάξεων 
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ανεξάρτητα από τα οικονομικά του συστήματος. Μιας πολιτικής στην οποία οι συντάξεις 
και οι άλλες παροχές προσδιορίζονται στο θεωρούμενο «κοινωνικά αποδεκτό επίπεδο» 
και όχι στο επίπεδο που αντιστοιχεί στις πραγματικές οικονομικές δυνατότητες του 
συστήματος. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 39:  Συνταξιοδοτικά Αποθεματικά ταμεία 
των συστημάτων του πρώτου πυλώνα ως % του ΑΕΠ 

Χώρα Έτος Αποθεματικά 
B 2001 0,5 
DK 2000 25 
DK 2001 Δεν υπάρχουν 
GR 2001 Δεν υπάρχουν 
E 2002 1 
F 2002 0,8 
IRL* 2001 8 
I  2001 Δεν υπάρχουν 
L 2002 22 
NL 2001 3 
A 2001 Δεν υπάρχουν 
P 2001 5 
FIN 1999 60 
S 2001 29 
UK 2001 Δεν υπάρχουν 
* Ιρλανδία: ποσοστό  %  του ΑΕΠ  
Πηγή: Οικονομικές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Οκτώβριος 2002 

Επίσης, πριν περάσουμε στην ανάλυση των αποτελεσμάτων των πιθανών λύσεων 
του συνταξιοδοτικού προβλήματος, θα πρέπει να σημειώσουμε πως τη θεσμοποιημένη 
ανισότητα στο επίπεδο των παροχών ευνοεί και ο διαφορετικός τρόπος χρηματοδότησης 
των ασφαλιστικών ταμείων. Έτσι, στα ταμεία εκείνα που οι ασφαλιστικές παροχές 
χρηματοδοτούνται από τις εισφορές εργοδοτών και εργαζομένων, η εξέλιξη των παροχών 
είναι ανάλογη με την εξέλιξη της χρηματοδότησης, αφού προσδιορίζεται από τις 
αυξήσεις των μισθών και τους νεοεισερχόμενους στον κλάδο ασθενείας. Αντιθέτως, σ’ 
εκείνα τα συνταξιοδοτικά ταμεία που οι ασφαλιστικές παροχές τους χρηματοδοτούνται 
από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, η εξέλιξη και το επιδιωκόμενο επίπεδο τους είναι αυτό 
που ως ένα βαθμό προσδιορίζει το επίπεδο των εσόδων. 

Όσον αφορά την ανισότητα σε επίπεδο χρηματοδότησης, μπορούμε να 
υποστηρίξουμε ότι ένας σημαντικός παράγοντας διεύρυνσής της είναι το γεγονός ότι 
κύρια πηγή χρηματοδότησης των ταμείων αποτελεί η έμμεση φορολογία και κατ’ 
επέκταση οι ίδιες οι εισφορές των ασφαλισμένων και όχι ο Κρατικός Προϋπολογισμός. 
Ταυτόχρονα, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η υφιστάμενη κατάσταση όσον αφορά την 
ανισότητα σε επίπεδο χρηματοδότησης των ταμείων ευνοείται από το γεγονός ότι η 
πολιτική του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης στη χώρα μας είναι τέτοια που η 
δημόσια χρηματοδότηση έχει τον χαρακτήρα κάλυψης των ελλειμμάτων των 
ασφαλιστικών ταμείων και όχι χαρακτήρα εμπλουτισμού των παροχών και κατ’ 
επέκταση των συνταξιοδοτικών συνθηκών μέσα από τις οποίες αναπαράγεται η εργατική 
δύναμη στη χώρα μας. 

 
4.4.2 Η σχέση εισφορών και συντάξεων στην Ελλάδα 
 

Είναι γεγονός ότι ένα σχετικά μεγάλο ποσοστό συνταξιούχων (κυρίως του ΙΚΑ – 
ΕΤΑΜ, αλλά και άλλων ταμείων) που έχουν βγει στη σύνταξη μέχρι σήμερα, ή και 
εκείνων που θα βγουν στα επόμενα χρόνια, εισπράττουν (ή θα εισπράξουν) μια σχετικά 
μικρή σύνταξη. Υπάρχουν δε και περιπτώσεις στις οποίες η σύνταξη είναι μικρή και για 
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συνταξιούχους που συνταξιοδοτούνται ύστερα από πολλά χρόνια ασφάλισης και σε 
σχετικά μεγάλη ηλικία. Επίσης, χαμηλή σύνταξη εισπράττουν και οι συνταξιούχοι του 
ΟΓΑ (που δεν έχουν καταβάλει εισφορές), αλλά και οι συνταξιούχοι άλλων Ταμείων 
(ΤΕΒΕ, ΝΑΤ, κ.ά.).  

Σε όλες τις περιπτώσεις η σύνταξη, όσο χαμηλή και αν είναι, είναι πολύ 
υψηλότερη (κατά μέσο όρο) από τις εισφορές που έχει καταβάλει ο εργαζόμενος. Οι 
ισχύουσες παράμετροι του συστήματος οδηγούν σε επισφαλή βιωσιμότητα ακόμα και 
όταν οι παράμετροι αυτοί εφαρμόζονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και χωρίς καμία 
εξαίρεση, όπως προκύπτει από το ακόλουθο παράδειγμα: Ένας εργαζόμενος που εισήλθε 
στην αγορά εργασίας σε ηλικία 25 ετών (π.χ. το 1970) με αρχικό μηνιαίο μισθό 685 €, 
βγαίνει στη σύνταξη το 2006 στο 63ο έτος της ηλικίας του, με τελικό μηνιαίο μισθό 
2.920 € (μέση ετήσια αύξηση στα 37 έτη εργασίας: 4,0%). Με ποσοστό ασφαλιστικών 
εισφορών 20% και με μέση ετήσια πραγματική απόδοση των αποταμιεύσεών του 3%, το 
συσσωρευμένο ποσό της ασφαλιστικής αποταμίευσής του στο τέλος του 2005 ανέρχεται 
στα 261,3 χιλιάδες €. Με τη σύνταξη να προσδιορίζεται στο 90% του μέσου 
σφαλισμένου εισοδήματος των τελευταίων πέντε (5) ετών και στη συνέχεια να αυξάνεται 
κατά 1% ετησίως, ο συνταξιούχος αυτός εξαντλεί το σύνολο της ασφαλιστικής του 
αποταμίευσης από τα μέσα του 9ου έτους της συνταξιοδότησής του, δηλαδή από το 71ο 
έτος της ηλικίας του. Σε ηλικία 80 ετών ο συνταξιούχος αυτός θα έχει δημιουργήσει 
ελλείμματα στο σύστημα (μόνο από τη σύνταξή του) ύψους 405 χιλιάδων €. 

 Εάν ο ρυθμός αύξησης των συντάξεων με βάση την εισοδηματική πολιτική είναι 
4,0% (αντί του 1,0%), τότε το απόθεμα της ασφαλιστικής αποταμίευσης θα έχει 
εξαντληθεί από το 8ο έτος συνταξιοδότησης (70 ετών) και σε ηλικία 80 ετών θα έχει 
δημιουργηθεί έλλειμμα στο σύστημα κατά 639,2 χιλιάδες €. Στην περίπτωση που ο 
ανωτέρω εργαζόμενος βγει στη σύνταξη στα 35 έτη υπηρεσίας σε ηλικία 60 ετών με 
ποσοστό αναπλήρωσης 100%, και μέση ετήσια αύξηση των συντάξεων 4,0%, τότε το 
συσσωρευμένο ασφαλιστικό απόθεμα θα περιοριστεί στα 231 χιλιάδες € και θα 
εξαντληθεί από το 7ο έτος συνταξιοδότησης, σε ηλικία 67 ετών. Σε ηλικία 80 ετών ο 
συνταξιούχος αυτός θα έχει δημιουργήσει έλλειμμα στο σύστημα 1.235 χιλιάδες €. 

Επίσης, ένα μεγάλο μέρος των χαμηλών συντάξεων στο ΙΚΑ ή άλλων ταμείων 
οφείλονται στο υψηλό ποσοστό των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων (αναπηρίας, βαρειών 
και ανθυγιεινών, κ.ά.) και σε συνταξιοδότηση με ελάχιστα χρόνια υπηρεσίας ή ένσημα. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το ΝΑΤ όπου οι περισσότεροι συνταξιούχοι βγήκαν 
στη σύνταξη πριν από το 55ο έτος της ηλικίας τους και με πολύ λιγότερα από 35 χρόνια 
υπηρεσίας. Επιπλέον, είναι συνηθισμένη η πρακτική της εργασίας για πολλά χρόνια 
χωρίς ασφάλιση και ένταξη στο ΙΚΑ σε μεγαλύτερη ηλικία (ιδιαίτερα για τους 
μετανάστες), πράγμα που οδηγεί σε συνταξιοδότηση με λιγότερα χρόνια από τις 
προηγούμενες ιδανικές περιπτώσεις. 

Συμπερασματικά, οι πολύ χαμηλές συντάξεις που παρατηρούνται σε πολλές 
κατηγορίες εργαζομένων και συνταξιούχων οφείλονται κατά κύριο λόγο στις πρόωρες 
συνταξιοδοτήσεις ή στις συνταξιοδοτήσεις με πολύ λίγα χρόνια ασφάλισης και στις 
χαμηλές ή και ανύπαρκτες ορισμένες φορές εισφορές σε πολλές κατηγορίες 
εργαζομένων. Γενικά, δεν είναι δυνατό να δίδονται ικανοποιητικές συντάξεις χωρίς 
ανάλογη αποταμίευση και εξασφάλιση των πόρων που απαιτούνται για να 
παραχωρηθούν αυτές οι συντάξεις. Όταν δε οι συντάξεις πληρώνονται από τους 
εργαζόμενους της τρέχουσας περιόδου, αυτές δεν μπορεί να είναι υψηλές όταν ο λόγος 
δημογραφικής εξάρτησης (εργαζόμενοι / συνταξιούχοι) έχει υποχωρήσει στο επίπεδο του 
2:1 και αναμένεται αναμένεται τα επόμενα χρόνια να μειωθεί ακόμη περισσότερο, ενώ 
παράλληλα το δημόσιο χρέος διαμορφώνεται ήδη στο 109% του ΑΕΠ στο τέλος του 
2006. 
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Το πρόβλημα του συνταξιοδοτικού δεν εξαρτάται από το αν η χρηματοδότησή 
του γίνεται μέσω των εισφορών ή μέσω της φορολογίας. Πολύ περισσότερο στην Ελλάδα 
όπου η προοδευτικότητα της φορολογίας είναι πολύ περιορισμένη (αφού το 57% των 
φόρων είναι έμμεσοι φόροι, ενώ άνω του 70% των άμεσων φόρων πληρώνεται από τους 
μισθωτούς). Το πρόβλημα είναι ότι τα ποσά που πληρώνουν οι σημερινοί εργαζόμενοι, 
μέσω των εισφορών ή των φόρων, είναι ήδη εξαιρετικά υψηλά, αποτελούν ανασταλτικό 
παράγοντα των επενδύσεων και της ζήτησης εργασίας, συμβάλλουν στην αύξηση της 
ανεργίας και αποτελούν εμπόδιο στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Στο βαθμό δε 
που κατευθύνονται στη χρηματοδότηση του κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος, 
χρησιμοποιούνται σχεδόν εξολοκλήρου για την πληρωμή των συντάξεων των σημερινών 
συνταξιούχων, χωρίς να λαμβάνεται μέριμνα για τη δημιουργία των αναγκαίων 
αποθεματικών που θα εξασφάλιζαν τη μελλοντική βιωσιμότητα του συστήματος που 
απειλείται σοβαρά, όπως προαναφέρθηκε, από τις δυσμενείς δημογραφικές εξελίξεις.       
Η χρηματοδότηση των συντάξεων της τρέχουσας περιόδου, όπως προσδιορίζονται από 
τις βασικές παραμέτρους του συστήματος και την εισοδηματική πολιτική για τις 
συντάξεις, απορροφά το σύνολο των τρεχουσών εισπράξεων από φόρους και εισφορές 
για την κοινωνική ασφάλιση. Δεν αφήνει, επομένως, κανένα περιθώριο για τη δημιουργία 
των αναγκαίων αποθεματικών. Οδηγεί σε μια κατάσταση στην οποία οι μισθοί των (πολύ 
λιγότερων) εργαζομένων μετά το 2020 θα είναι αδύνατο να επαρκέσουν για την πληρωμή 
των συντάξεων εκείνης της περιόδου, ενώ, επιπλέον, τα ανεπαρκή αποθεματικά θα 
συνδυαστούν και με σχετικά υψηλό δημόσιο χρέος.  
 
 
 
 
4.4.3 Μείωση των συνταξιοδοτικών παροχών ή αύξηση των εισφορών ; 

 
Σήμερα, σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται από τη δυσμενή εξέλιξη των 

δημογραφικών μεταβολών και την αρνητική διαμόρφωση των σημαντικότερων 
παραμέτρων που επηρεάζουν δραστικά το συνταξιοδοτικό μας σύστημα, θεωρείται κάτι 
περισσότερο από επιβεβλημένη η εξεύρεση ορθολογικών προτάσεων προκειμένου το 
σύστημα να ανταπεξέλθει από την κρίση στην οποία έχει περιέλθει και να μπορέσει να 
ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του πληθυσμού. Ως μία υποθετική λύση προβάλλεται η 
μείωση των συνταξιοδοτικών παροχών ή η αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών, με 
αμφιλεγόμενα και ταυτόχρονα διφορούμενα αποτελέσματα. 

  
4.4.3.1 Περικοπές των καταβαλλόμενων συντάξεων 
 

Πριν περάσουμε σε οποιεσδήποτε αναλύσεις σχετικά με τα επίπεδα στα οποία θα 
πρέπει να κυμανθούν τα ποσοστά αναπλήρωσης των μισθών από τις συντάξεις, το ύψος 
των καταβαλλόμενων συντάξεων καθώς και στη διατύπωση συμπερασμάτων αναφορικά 
με το εάν το σύστημα «σηκώνει» περαιτέρω περικοπές των συντάξιμων αποδοχών 
προκειμένου το τελευταίο να καταστεί βιώσιμο, θα πρέπει προηγουμένως να αναφερθούν 
ορισμένα βασικά στοιχεία που συνθέτουν την υφιστάμενη κατάσταση διαβίωσης των 
συνταξιούχων, σύμφωνα με τις αναλύσεις του ΙΝΕ / ΓΣΕΕ που στηρίζονται σε επίσημα 
στοιχεία των Κοινωνικών Προϋπολογισμών και σε δεδομένα από άλλες πηγές (π.χ ΕΣΥΕ, 
Eurostat κ.ά.).132 Πιο συγκεκριμένα:133 

132 Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ – ΑΔΕΔΥ (ΙΝΕ), Η ελληνική οικονομία και η απασχόληση (Ετήσια Έκθεση 
2005), Σειρά Εκθέσεις (7) του ΙΝΕ  ΓΣΕΕ – ΑΔΕΔΥ, Αθήνα – Αύγουστος 2005. 
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• Το 68% του συνολικού ποσού των καταβαλλομένων συντάξεων που αντιστοιχεί 

σε 522.400 συνταξιούχους, συνιστούν οι συντάξεις γήρατος, το 13% που 
αντιστοιχεί σε 124.541 συνταξιούχους, οι συντάξεις λόγω αναπηρίας και το 19% 
που αντιστοιχεί σε 222.221 συνταξιούχους, οι συντάξεις λόγω θανάτου (συντάξεις 
επιζώντων). 

• Εάν αντιστοιχίσουμε στα ποσά των καταβαλλομένων ανά κατηγορία συντάξεων, 
τον αριθμό των κατά κατηγορία, επίσης, συνταξιούχων, διαπιστώνουμε, ότι, 
οι συνταξιούχοι γήρατος αντιστοιχούν στο 60% του συνόλου (αλλά λαμβάνουν 
το 68% των σχετικών συνολικών ποσών), οι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας 
αντιστοιχούν στο 14% του συνόλου, αλλά λαμβάνουν το 13% των συνολικών 
ποσών και οι συνταξιούχοι λόγω θανάτου αντιστοιχούν στο 26% του συνόλου 
και λαμβάνουν μόνο το 19% των συνολικών ποσών. Παρατηρείται δηλαδή μια 
διόγκωση των ποσών που περιέρχονται στους συνταξιούχους λόγω γήρατος, σε 
βάρος κυρίως των συνταξιούχων λόγω θανάτου. Η διόγκωση αυτή, όμως, είναι 
μάλλον λογική, εφόσον οι αποχωρούντες λόγω γήρατος έχουν υψηλότερα 
συνταξιοδοτικά χαρακτηριστικά (βραδύτερη αποχώρηση, υψηλότερες αμοιβές 
κλπ.) σε σχέση με τους αποχωρούντες λόγω θανάτου. 

• Στην κατηγορία των συντάξεων λόγω γήρατος, το 64,8% των δικαιούχων 
δηλαδή 336.319 συνταξιούχοι, εισπράττουν μηνιαίες συντάξεις κατώτερες των 
500 €, ένα επί πλέον 20% δηλαδή 102.312 συνταξιούχοι εισπράττουν 
συντάξεις κατώτερες ή ίσες με 500 – 799 €, ενώ μόλις το 9% (46.016 συνταξιούχοι) 
εισπράττουν συντάξεις άνω των 1000 €. 

• Στην κατηγορία των συντάξεων αναπηρίας, το 79% που αντιστοιχεί σε 98.098 
συνταξιούχους, εισπράττουν μηνιαίες συντάξεις κατώτερες των 500 ευρώ, ενώ 
μόλις το 0,97% (1.207 συνταξιούχοι) εισπράττουν συντάξεις άνω των 1000 €. 

• Στο σύνολο των συνταξιούχων και των τριών κατηγοριών (γήρατος, αναπηρίας 
και επιζώντων), το 73% (634.292 συνταξιούχοι) εισπράττουν συντάξεις κατώτερες 
των 500 €, ενώ μόλις το 5,5% (47.578 συνταξιούχοι) εισπράττουν συντάξεις άνω των 
1000 €. 

 
  Με δεδομένα τα ανωτέρα ποσά των καταβαλλομένων συντάξεων, στη συντριπτική, 
τουλάχιστον, πλειοψηφία τους, είναι αδιανόητη οποιαδήποτε προσπάθεια περαιτέρω 
μείωσης τους. Αντίθετα, τα ποσά των καταβαλλομένων συντάξεων κρίνονται όλως 
ανεπαρκή, για την κάλυψη των αναγκών αξιοπρεπούς διαβίωσης των συνταξιούχων. Οι 
Έλληνες συνταξιούχοι, σύμφωνα με τις σχετικές μετρήσεις της Eurostat αντιμετωπίζουν 
υψηλού ποσοστού κίνδυνο περιαγωγής τους σε κατάσταση φτώχειας. 
  Επομένως, οποιαδήποτε σκέψη αντιμετώπισης της αδυναμίας της ασφαλιστικής 
συνταξιοδοτικής εξίσωσης (σχέση 3), μέσω μείωσης του ύψους του πρώτου σκέλους της 
δηλαδή μείωσης των παρεχομένων συντάξεων, θα οδηγήσει σε περαιτέρω υποβάθμιση της, 
ήδη, σοβαρώς υποβαθμισμένης, συνταξιοδοτικής προστασίας, με συνέπεια την ουσιαστική 
αναίρεση της για την συντριπτική πλειοψηφία των συνταξιούχων  

Μια μείωση του νόμιμου ποσοστού αναπλήρωσης των μισθών από το 80% στο 60% 
των συντάξιμων αποδοχών 134  θα έχει δραματικές συνέπειες για το επίπεδο ζωής των 

133 Τα συγκεκριμένα στοιχεία αφορούν το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ που αποτελεί τον βασικό συνταξιοδοτικό φορέα 
του ελληνικού κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος παρέχοντας μια σαφέστατη εικόνας της κατάστασης 
που επικρατεί, αλλά μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν ως αντιπροσωπευτικό παράδειγμα για το σύνολο 
των συνταξιοδοτικών ταμείων της χώρας μας. 
134 Κάτι τέτοιο φημολογείται έντονα το τελευταίο χρονικό διάστημα πως θα εφαρμοστεί στη χώρα μας στα 
πλαίσια άσκησης της  κυβερνητικής δημοσιονομικής πολιτικής, προκειμένου να εξοικονομηθούν πόροι που θα 
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συνταξιούχων, δεδομένου ότι το πραγματικό ποσοστό αναπλήρωσης είναι ήδη πολύ 
χαμηλό. Σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά δεδομένα η σύνταξη που έπαιρνε πριν δέκα 
χρόνια ένας μέσος μισθωτός τη στιγμή της αποχώρησης του από την εργασία έφτανε το 
80% των συντάξιμων αποδοχών του. Σήμερα, το πραγματικό ποσοστό αναπλήρωσης των 
αποδοχών που είχε ως εργαζόμενος ο ίδιος αυτός συνταξιούχος είναι 44% 135. Εάν 
μάλιστα οι συντάξεις στην Ελλάδα συνεχίσουν να αυξάνονται με βάση την εισοδηματική 
πολιτική και όχι τις αυξήσεις των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, τότε το 2050 το 
πραγματικό ποσοστό αναπλήρωσης θα είναι μόλις 21%.136 

Τα ποσοστά αναπλήρωσης των μισθών από τις συντάξεις θα πρέπει, αν όχι να 
αυξηθούν (κάτι που δεν το επιτρέπουν οι παρούσες κοινωνικοοικονομικές και 
δημογραφικές συνθήκες), τουλάχιστον να παραμείνουν στα ίδια με τα σημερινά επίπεδα 
προκειμένου να μη μειωθεί το σχετικό βιοτικό επίπεδο των συνταξιούχων. Η επιδείνωση 
του ποσοστού των παρεχόμενων συντάξεων θεωρείται κατά πολλούς κοινωνικά 
απαράδεκτη κυβερνητική πολιτική, αφού οδηγεί σε μη ικανοποιητικό επίπεδο διαβίωσης 
των συνταξιούχων και επίσης καταστρέφει την εμπιστοσύνη των μελλοντικών γενεών στο 
διανεμητικό σύστημα 

Από την εφαρμογή της πολιτικής, να διατηρηθούν σταθερά τα επίπεδα των 
εισφορών και να μειωθεί το επίπεδο των συντάξεων ανάλογα µε την αύξηση του λόγου 
εξάρτησης, ζημιωμένοι αποβαίνουν οι συνταξιούχοι. Σε περίπτωση που τα ποσοστά 
εισφοράς παραμείνουν σταθερά, τότε το ποσοστό αναπλήρωσης των μισθών από τις 
συντάξεις εξαρτάται αποκλειστικά από το δημογραφικό περιβάλλον. Με δεδομένη την 
ταχύτητα της δημογραφικής γήρανσης και όσο αυτή διογκώνεται, τότε τόσο χαμηλότερο 
θα είναι το βιοτικό επίπεδο των συνταξιούχων, συγκριτικά µε το βιοτικό επίπεδο των 
εργαζομένων, εάν οι εισφορές των τελευταίων παραμείνουν σταθερές. Έτσι, η απώλεια 
του εισοδήματος, µε δεδομένη την αναλογία εργαζομένων / συνταξιούχων να κυμαίνεται 
στο 2:1, μπορεί να αγγίξει μέχρι και τα 2/3 αυτού, µε αποτέλεσα τη δημιουργία σοβαρών 
κοινωνικών προβλημάτων από τη εξαθλίωση των συνταξιούχων , που σημειωτέον, το 
70% εξ αυτών λαμβάνει τη κατώτατη σύνταξη του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, και την αδυναμία του 
συστήµατος να εκπληρώσει με δίκαιο τρόπο τους διανεμητικούς του στόχους.137  

Από την άλλη πλευρά, η διατήρηση των ποσοστών των παρεχόμενων συντάξεων 
στα ίδια επίπεδα για μεγάλο χρονικό διάστημα που συνεπάγεται τη διαχρονική 
σταθερότητα του απόλυτου επιπέδου διαβίωσης των συνταξιούχων μέσα σ’ ένα 
καθεστώς οικονομικής ανάπτυξης οδηγεί σταδιακά στη διεύρυνση της διαφοράς των 
επιπέδων διαβίωσης μεταξύ συνταξιούχων και εργαζομένων ή διαφορετικά σε σημαντική 
απόκλιση μεταξύ του επιπέδου διαβίωσης ενός ατόμου κατά τη διάρκεια του ενεργού και 
του συνταξιοδοτικού του βίου. Επομένως, η οποιαδήποτε αναφορά στη βιωσιμότητα του 
συνταξιοδοτικού συστήματος απαιτεί τη σύνδεση των επιπέδων διαβίωσης μεταξύ 
εργαζομένων και συνταξιούχων, αφού ο βασικός λόγος ύπαρξης του συστήματος 
συνίσταται στην παροχή ικανοποιητικού επίπεδου διαβίωσης στα άτομα μετά το πέρας 
του ενεργού τους βίου. 

αξιοποιηθούν ορθολογικά για την κάλυψη των χρηματοοικονομικών ελλειμμάτων του συστήματος και την 
προαγωγή των επενδύσεων. 
135 Ρομπόλης, Σ., Κοινωνική ασφάλιση στην Ελλάδα: σύγχρονα προβλήματα και εναλλακτικές πολιτικές, στο 
Γολέμης, Χ., (επιμ.), Μεταρρύθμιση των ευρωπαϊκών συνταξιοδοτικών συστημάτων (νεοφιλελεύθερες 
πολιτικές και προοδευτικές εναλλακτικές λύσεις), Εταιρεία Πολιτικού Προβληματισμού «Νίκος 
Πουλαντζάς», Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2002, σελ. 142 -144.  
136 Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης παρατηρούνται σημαντικές διαφοροποιήσεις στη στήριξη της 
αγοραστικής δύναμης των συντάξεων, σε σχέση με την αντίστοιχη των μισθών. Το 2000 στη Γαλλία ήταν 
59,5% το πραγματικό ποσοστό αναπλήρωσης (έναντι 60% του ονομαστικού), στη Γερμανία 44% (έναντι 60% 
του ονομαστικού), στην Ιταλία 56% και στην Αγγλία μόνο 37%. 
137 Loufir, A., Τραγάκη, Α., Σχετικά βιοτικά επίπεδα εργαζομένων και..., ό.π., σελ. 213. 
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Ο στόχος αυτός θα μπορούσε να επιτευχθεί μέσω της όσο το δυνατόν μικρότερης 
απόκλισης της μέσης σύνταξης από τον μέσο καθαρό μισθό των εργαζομένων. Όπως πολύ 
ορθά διατυπώνει την άποψή του ο καθηγητής Οικονομικών Χρ. Μπάγκαβος ...αν 
υποθέσουμε ότι η σύνδεση των επιπέδων διαβίωσης γίνεται με τέτοιον τρόπο ώστε το 
επίπεδο διαβίωσης των συνταξιούχων να αποτελεί το 70% του επιπέδου διαβίωσης των 
εργαζομένων, οι οποίοι άλλωστε συντηρούν οικονομικά και το υπόλοιπο κομμάτι του 
πληθυσμού, αν δηλαδή περιοριστούμε μόνο στο εισόδημα που προέρχεται από την εργασία, 
που συνεπάγεται πως το μερίδιο του εισοδήματος που παρακρατάται από τους 
εργαζομένους για την πληρωμή των συντάξεων και η μέση σύνταξη να υπολογίζονται με 
τέτοιον τρόπο, ώστε η μέση σύνταξη να αποτελεί το 70% του βιοτικού επιπέδου των 
εργαζομένων, τότε, στην περίπτωση αυτή, η σχετική αύξηση του αριθμού των συνταξιούχων 
απαιτεί μια μεταβολή της παραγωγικότητας της εργασίας προκειμένου να διασφαλίζεται 
η ισότητα των σχετικών επιπέδων διαβίωσης, δηλαδή η κοινωνική αποτελεσματικότητα 
του συστήματος, αλλά και η ισορροπία μεταξύ εσόδων και δαπανών, δηλαδή η οικονομική 
βιωσιμότητά του...138 

Συνεπώς, μια μικρή αύξηση της παραγωγικότητας τα επόμενα χρόνια, ίσως, 
επιτρέψει όχι μόνο τη διαχρονική διατήρηση ου επιπέδου διαβίωσης εργαζομένων και 
συνταξιούχων σε σταθερά επίπεδα, αλλά πιθανότατα και την αύξησή του. Ωστόσο, η 
αύξηση της παραγωγικότητας και των αδρών αμοιβών δεν μεταβάλλει καθόλου την 
απαραίτητη αύξηση του μεριδίου του εισοδήματος των εργαζομένων, το οποίο θα πρέπει 
να καταβληθεί στους συνταξιούχους προκειμένου το σχετικό επίπεδο διαβίωσης 
εργαζομένων και συνταξιούχων να παραμένει σταθερό. Η αύξηση αυτή είναι απαραίτητη 
και μάλιστα γίνεται τόσο πιο σημαντική, όσο η μέση σύνταξη προσεγγίζει το απόλυτο 
επίπεδο διαβίωσης των εργαζομένων. Αντίθετα, το μερίδιο του εισοδήματος που θα 
πρέπει να καταβληθεί στους συνταξιούχους γίνεται τόσο πιο μικρό, όσο αυξάνει η 
απασχόληση.  

Αν δε λάβουμε υπόψη μας ή αν δε μπορούμε να επιτύχουμε την αύξηση της 
παραγωγικότητας, τότε η ισορροπία του συστήματος μπορεί να εξασφαλιστεί είτε με το 
να μειωθεί το σχετικό επίπεδο διαβίωσης των συνταξιούχων (περικοπές συνταξιοδοτικών 
παροχών) περίπου στο μισό τα επόμενα έτη (-42%), κάτι που όπως αναφέρθηκε 
πρωτύτερα χαρακτηρίζεται ακατόρθωτο και αντικοινωνικό, είτε το τελευταίο να 
παραμείνει σταθερό, αλλά να μεταβληθεί αυξητικά το επίπεδο των εισφορών κατά 
58%139. Δηλαδή, το ποσοστό των συνταξιοδοτικών δαπανών στο ΑΕΠ από 12,5 % που 
είναι περίπου σήμερα να αγγίξει το 20% το 2040, κάτι που θεωρείται ανέφικτο αφού το 
ήδη υφιστάμενο επίπεδο συνταξιοδοτικών δαπανών ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι ιδιαίτερα 
υψηλό – και μάλιστα από τα μεγαλύτερα στην ΕΕ – 15 – και μία περαιτέρω αύξηση του 
θα οδηγήσει σε στρεβλώσεις της οικονομίας γενικότερα.  

Στο ελληνικό συνταξιοδοτικό σύστημα παρατηρείται μία αντίφαση που έχει να 
κάνει με την ταυτόχρονη συνύπαρξη μιας χαμηλή σύνταξης για το μέσο συνταξιούχο και 
μιας υψηλής συνολικής δαπάνης για συντάξεις. Η συγκεκριμένη αντίφαση δεν είναι 
τελείως αδικαιολόγητη. Οι βασικές παράγοντες που συνθέτουν την αιτία ετούτης της 
αντίφασης, αποτελούν παράλληλα και αιτίες του συνταξιοδοτικού προβλήματος στη 
χώρα μας. Συγκεκριμένα, οι αιτίες αυτές είναι τρεις και συνίστανται στα εξής:140 

 

138 Μπαγκάβος, Χρ., Ο πληθυσμός της Ελλάδας στο..., ό.π., σελ. 163-169. 
139 Μπαγκάβος, Χ., Δημογραφικές Μεταβολές, Αγορά Εργασίας και Συντάξεις στην Ελλάδα και την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, Βιβλιοθήκη Κοινωνικής Επιστήμης και Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής 
Ανθρωπολογίας, Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα 2003, σελ. 305-307. 
140 Τήνιος, Π. (2001), Κοινωνία, Οικονομία, Συντάξεις : Κρυμμένος Θησαυρός ; , Εκδόσεις Παπαζήση, 
Αθήνα 2001, σελ. 63-65. 
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• Πρόωρες συνταξιοδοτήσεις πριν τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού ορίου 
ηλικίας, εξαιτίας ελαστικών διατάξεων για συνταξιοδόυηση (15ετία γυναικών, 
25τία στο Δημόσιο και Τράπεζες, 35ετία στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, ΒΑΕ κλπ.)141  

• Πολλαπλή είσπραξη συντάξεων από το ίδιο άτομο με τρεις διαφορετικούς 
τρόπους (π.χ. πολλαπλή ασφάλιση για την ίδια εργασία, συνταξιοδότηση σε νεαρή 
ηλικία και δημιουργία δικαιώματος για δεύτερη σύνταξη, χορήγηση συντάξεων 
επιζώντων, σε άτομα με δικό τους συνταξιοδοτικό δικαίωμα δίχως καμιά 
προσαρμογή) 

• Ποσοστό αναπλήρωσης του εισοδήματος των εργαζόμένων άνω του 100% σε 
πολλές κατηγορίες (άθροισμα κύριας και επικουρικής σύνταξης)142 

 
4.4.3.2 Οι εισφορές εργοδοτών και εργαζομένων 
 

Μια πιθανή ίσως λύση του συνταξιοδοτικού προβλήματος, βασίζεται στην αύξηση 
των ποσοστών εισφοράς των εργαζομένων ώστε να καλυφθούν οι αυξανόμενες 
συνταξιοδοτικές δαπάνες. Μια τέτοια αύξηση των εισφορών μπορεί να επιτευχθεί μόνο 
στην περίπτωση που υπάρχει οικονομική ανάπτυξη, η οποία με τη σειρά της μπορεί να 
συμβάλλει στην αύξηση του τρέχοντος εισοδήματος των εργαζομένων. Η συγκεκριμένη 
αύξηση μπορεί να καταστήσει ευκολότερη την καταβολή ενός μεγαλύτερου μέρους του 
εισοδήματος των εργαζομένων προς τους συνταξιούχους, με την προϋπόθεση ότι τι 
καθαρό εισόδημα των πρώτων σε απόλυτες τιμές θα αυξάνει. Εξάλλου, η ανάγκη για 
αύξηση των εισφορών ως μια πιθανή περίπτωση επίλυσης του προβλήματος παραμένει 
έτσι και αλλιώς, ανεξάρτητα από τα επίπεδα αύξησης της παραγωγικότητας και των 
μισθών των εργαζομένων.  

Όμως, στην ελληνική περίπτωση, ο δημογραφικός λόγος εξάρτησης έχει 
διπλασιαστεί, δηλαδή σε κάθε εργαζόμενο αντιστοιχεί σχεδόν διπλάσιος αριθμός 
συνταξιούχων και επομένως, για τη χρηματοδότηση των ίδιων συντάξεων απαιτείται 
διπλάσιο ποσοστό εισφοράς εκ μέρους των εργαζομένων. Ειδικά σε περιόδους 
οικονομικής ύφεσης, η διατήρηση του ίδιου επιπέδου διαβίωσης των συνταξιούχων µε 
αυτό που είχαν ως εργαζόμενοι, δηλαδή το ποσοστό μέσης αναπλήρωσης του 
εισοδήματος, προκειμένου το σύστημα να ανταποκριθεί στις δεσμεύσεις που είχε 
αναλάβει απέναντι στους συνταξιούχους αυτούς, έχει ως αποτέλεσμα την επιδείνωση της 
σχετικής θέσης των εργαζομένων. Οι τελευταίοι, πλήττονται διπλά, τόσο από τους 
χαμηλούς ρυθμούς αύξησης των μισθών τους, όσο και από τη διογκούμενη παρακράτηση 
των ποσοστών εισφοράς από τους μισθούς αυτούς. Επομένως, η προσπάθεια 
εξισορρόπησης του λόγου δημογραφικής εξάρτησης µέσω της αύξησης του ποσοστού 
εισφοράς, διακυβεύει τη διαγενεακή ισότητα που πρεσβεύει το ίδιο το σύστημα.143 

Στο παρελθόν, η αύξηση των εισφορών μπορούσε να αποτελέσει μια 
αποτελεσματική λύση για το πρόβλημα της ανισορροπίας μεταξύ των εσόδων και των 
δαπανών του συνταξιοδοτικού συστήματος. ωστόσο, σήμερα αλλά και μελλοντικά, η 
λύση αυτή δε φαίνεται πως μπορεί να γίνει αποδεκτή από τους κοινωνικούς εταίρους 

141 Το 33% των ανδρών και το 74% των γυναικών παίρνουν σύνταξη πριν τη συμπλήρωση των 55 ετών και 
το 70% των ανδρών που υπάγονται στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ φεύγουν πριν συμπληρώσουν το απαραίτητο όριο 
ηλικίας. Τα κίνητρα παραμονής πριν τη συμπλήρωση του απαραιτήτου ορίου ηλικίας στην εργασία είναι 
ανύπαρκτα. Αποτέλεσμα αυτού είναι το απαραίτητο όριο ηλικίας του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και πολύ περισσότερο 
άλλων ταμείων να έχει θεωρητική και μόνο σημασία. 
142 Κάτι τέτοιο συμβαίνει με τις Τράπεζες, αλλά πρέπει να είναι περισσότερο διαδεδομένο από ότι 
θεωρείται. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η κατώτατη σύνταξη του ΙΚΑ συν την κατώτατη του 
ΤΕΑΜ, που αποδίδουν μαζί εικοσιπέντε (25) ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη, τη στιγμή που η μέση 
απασχόληση στη βιομηχανία ανέρχεται κάτω των είκοσι δύο (22) ημερών. 
143 Loufir, A., Τραγάκη, Α., Σχετικά βιοτικά επίπεδα εργαζομένων και..., ό.π., σελ. 211. 
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(εργαζόμενοι, εργοδότες, κράτος) που χρηματοδοτούν το σύστημα, εφόσον τα επίπεδα 
των ποσοστών εισφοράς, θεωρούνται ήδη, αν και για διαφορετικούς λόγους, πολύ υψηλά 
καθιστώντας απαγορευτική μια περαιτέρω αύξησή τους.  Επιπρόσθετα, εύλογα τίθεται το 
ερώτημα για το εάν οι εισφορές θα πρέπει να εξακολουθήσουν να δαπανώνται 
αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση του συνταξιοδοτικού συστήματος, ή θα πρέπει 
αξιοποιηθούν δημιουργικά και σε ανάγκες άλλων παραγωγικών τομέων της κοινωνικής 
ζωής (π.χ. ανεργία, παιδεία, υγεία, εκπαίδευση κλπ.).144 

Συνεπώς, αν υποθέσουμε ότι μια κυβέρνηση αποφασίσει ότι η μείωση της μέσης 
σύνταξης στην τρέχουσα περίοδο είναι πολιτικά και κοινωνικά αδύνατη, και επίσης αν 
αποφανθεί ότι η αύξηση του πραγματικού ορίου συνταξιοδότησης δε μπορεί να 
συζητηθεί, τότε η βιωσιμότητα των συστηµάτων κοινωνικής ασφάλισης απαιτεί είτε 
άμεση αύξηση των εισφορών είτε άμεση αύξηση των φόρων. Κάτι τέτοιο οδηγεί 
αναπόφευκτα σε χειροτέρευση της ανταγωνιστικής θέσης της χώρας όσον αφορά την 
προσέλκυση παραγωγικών επενδύσεων και σε περιορισμό της αναπτυξιακής της 
δυναμικής. Όσο περισσότερο δε καθυστερεί η λήψη των αναγκαίων μέτρων προς την 
κατεύθυνση της πιο αποτελεσματικής αντιμετώπισης του προβλήματος µε μέτρα που να 
ενισχύουν (αντί να παρακωλύουν) την ανάπτυξη, τόσο το πρόβλημα που προκύπτει από 
τη γήρανση του πληθυσμού και από τη μείωση του ποσοστού των εργαζομένων ως προς 
τους συνταξιούχους διογκώνεται και η βιωσιμότητα του συστήµατος και η αναπτυξιακή 
πορεία της οικονομίας υπονομεύεται.145 

Είναι κοινώς αποδεκτή η διαπίστωση πως τα ποσοστά εισφορών είναι αδύνατον 
υπό τις παρούσες συνθήκες να αυξηθούν περισσότερο, αφού κάτι τέτοιο θα οδηγήσει 
άμεσα σε κοινωνικές αντιδράσεις – προστριβές, μείωση της παραγωγικότητας και 
οικονομική οπισθοδρόμηση της κοινωνίας. Η ανάγκη για συγκράτηση των επιπέδων των 
εισφορών, τουλάχιστον σε σταθερά με τα σημερινά επίπεδα, κρίνεται επιτακτική και από 
το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια οι αλλαγές στο συνταξιοδοτικό σύστημα, όχι μόνο 
στο ελληνικό, αλλά και στα περισσότερα ευρωπαϊκά συστήματα, στοχεύουν στη 
σταδιακή αποσύνδεση του επιπέδου διαβίωσης των συνταξιούχων από το αντίστοιχο των 
εργαζομένων, με απώτερο στόχο τη δημιουργία ευνοϊκότερων προοπτικών για μια 
μελλοντική οικονομική ανάπτυξη. 

Σε πολλές χώρες της ΕΕ, η στρατηγική που αφορά τα ποσοστά εισφορών δεν 
είναι πολύ σαφής. Οι εθνικές εκθέσεις στρατηγικής δεν παρέχουν ακριβείς πληροφορίες 
για την αναμενόμενη εξέλιξη των ποσοστών εισφορών και φαίνεται να υπονοούν ότι τα 
ποσοστά εισφοράς αποτελούν μια παράμετρο που μπορεί να προσαρμόζεται σύμφωνα με 
τις οικονομικές ανάγκες. Εντούτοις αυτή η προσαρμογή φαίνεται να είναι δυνατή και με 
μέσα άλλα πέραν των ποσοστών εισφορών, όπως επιδοτήσεις από τον κεντρικό κρατικό 
προϋπολογισμό ή περαιτέρω συνταξιοδοτικές μεταρρυθμίσεις. Σε αρκετές χώρες, θα 
δημιουργηθούν περιθώρια μέσω της μείωσης του δημοσίου χρέους ή και της 
συσσώρευσης αποθεματικών πόρων, κάτι που φαντάζει ανέφικτο να  ισχύσει στη χώρα 
μας, αφού το ποσοστό του δημόσιου χρέους είναι ήδη πολύ υψηλό, ενώ παράλληλα τα 
ταμεία δε διαθέτουν επαρκή αποθεματικά για την κάλυψη των συνταξιοδοτικών 
δαπανών, αλλά παρουσιάζουν οξύτατα δημοσιονομικά ελλείμματα. 

Σε πολλά κράτη μέλη φαίνεται ότι θα χρειαζόταν αύξηση των ποσοστών 
εισφορών επί των μισθών από 5% - 10%, κάτι που θα προκαλούσε αύξηση των 
συνολικών φορολογικών επιβαρύνσεων κατά αρκετές μονάδες του ΑΕΠ. Η Ελλάδα, 
εντούτοις, αντιμετωπίζει εξαιρετικά σημαντική πρόκληση δεδομένου ότι οι μεταφορές 
από το γενικό προϋπολογισμό θα έπρεπε να ανέλθουν στο 15,5% του ΑΕΠ έως το 2050. 

144 Μπαγκάβος, Χ., Δημογραφικές Μεταβολές, Αγορά Εργασίας και..., ό.π., σελ. 308-309. 
145 Alpha Bank, Η γήρανση του ελληνικού πληθυσμού: Επιπτώσεις..., ό.π., σελ. 12. 
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Οι εθνικές εκθέσεις των στρατηγικών σχετικά με τη χρηματοδότηση των δημόσιων 
συνταξιοδοτικών συστημάτων παρουσιάζουν μια ποικιλομορφία μεταξύ των διαφόρων 
κρατών – μελών της ΕΕ (Πίνακας 4, Παράρτημα Β, σελ. 219). Οι εισφορές σε 
επαγγελματικά και ιδιωτικά συνταξιοδοτικά συστήματα πρέπει να προστεθούν σε αυτές 
προς τα δημόσια συστήματα για να υπολογισθεί η συνολική οικονομική προσπάθεια που 
απαιτείται για τη χορήγηση σύνταξης.146 

Όσον αφορά τις εργοδοτικές εισφορές, θα πρέπει να επισημανθεί ότι και γι’ αυτές 
ισχύουν περίπου τα ίδια με τις εισφορές των εργαζομένων. Το ύψος των εργοδοτικών 
εισφορών κυμαίνεται και αυτό σε υψηλά επίπεδα (στον ιδιωτικό τομέα φθάνει έως και το 
50%) και μάλιστα καταλαμβάνει ιεραρχικά μία από τις πρώτες θέσεις με τα υψηλότερα 
ποσοστά, μεταξύ των κρατών – μελών της Ε.Ε., δημιουργώντας υπέρμετρη επιβάρυνση 
στο κόστος εργασίας (μη μισθολογικό) και αντικίνητρο για νέες προσλήψεις, χωρίς να 
ωφελούνται οι εργαζόμενοι. Μπορεί η αύξηση των εργοδοτικών εισφορών να 
αποτελούσε μία από τις πιο υγιείς παρεμβάσεις εξορθολογισμού του συνταξιοδοτικού 
συστήματος και αντιμετώπισης των υφισταμένων προβλημάτων του, ωστόσο όμως, 
προσκρούει στο στόχο της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας και δεν 
προκρίνεται ως βραχυπρόθεσμη λύση.   

Σήμερα, το ποσοστό των ασφαλιστικών εισφορών εκ μέρους των εργοδοτών (ως 
ποσοστό του κατά κεφαλήν εισοδήματος), είναι 27,96%, τη στιγμή που ο αντίστοιχος 
μέσος όρος στις χώρες της ΟΝΕ κυμαίνεται στο 26,13%, με την Ιρλανδία και το 
Λουξεμβούργο να ξεχωρίζουν στις δυο πρώτες θέσεις της κατηγορίας με 10,75% και 
11,47% αντίστοιχα. Το μη μισθολογικό εργατικό κόστος συνιστά αφενός ένα από τα 
κυριότερα εμπόδια στην προσπάθεια ενίσχυσης της συνολικής απασχόλησης και 
αφετέρου ακυρώνει την παροχή επιμέρους κινήτρων. 

Ο νομπελίστας καθηγητής Sarp, πρόσφατα, και οι καθηγητές του London School 
of Economics, Titmuss και Abel - Smith παλαιότερα, τόνισαν ότι οι εισφορές 
εργαζομένων και εργοδοτών λειτουργούν ως φόρος στην εργασία, εμποδίζουν τη 
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και αναστέλλουν την οικονομική ανάπτυξη, ενώ και οι 
εργοδότες και οι εργαζόμενοι τις θεωρούν de facto φορολογική επιβάρυνση. 

Επομένως, οποιαδήποτε προσπάθεια επίλυσης του συνταξιοδοτικού προβλήματος 
στη χώρα μας μέσω της αύξησης των εισφορών εργαζομένων και εργοδοτών, δηλαδή 
μέσω της αύξησης των δύο πρώτων σκελών [Ε(χ) και Ε(ψ)] του δεύτερου μέρους της 
εξίσωσης (σχέση 3) θεωρείται αδύνατη, εφόσον το σύστημα υπό τις παρούσες συνθήκες 
δεν επιτρέπει καμία τέτοια αύξηση, ούτε στο ελάχιστο, διότι κυμαίνονται ήδη σε πολύ 
υψηλά επίπεδα, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται αρνητικές παρενέργειες τόσο στα 
επίπεδα παραγωγικότητας, ανταγωνιστικότητας και απασχολησιμότητας, υπονομεύοντας 
γενικότερα την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. 

 
4.4.3.3 Η κρατική χρηματοδότηση και η εισπραξιμότητα των ασφαλιστικών εισφορών 
 

Η αντιμετώπιση του συνταξιοδοτικού προβλήματος θα πρέπει να αναζητήσει 
λύσεις, επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον στην πλευρά των κρατικών επιχορηγήσεων 
(αύξηση κρατικών εισφορών) και στην αντιμετώπιση της εισφοροδιαφυγής, της 
εισφοροκλοπής και της μειωμένης εισπραξιμότητας των ασφαλιστικών εισφορών. Με 

146 Για παράδειγμα, στη Δανία το ποσοστό εισφοράς στα επικουρικά επαγγελματικά συνταξιοδοτικά 
συστήματα κυμαίνεται από 8 έως 16% του μισθού, ενώ στη Σουηδία από 2 έως 15%. Στη Σουηδία, το 
ποσοστό τείνει να είναι ανώτερο για άτομα με μεγάλες αποδοχές για να εξασφαλισθεί η επαρκής 
αντικατάσταση των αποδοχών άνω του ανώτατου ποσού εισοδήματος που προβλέπεται στο κανονικό 
συνταξιοδοτικό σύστημα. Στην Ιρλανδία τα συνήθη ποσοστά εισφορών ανέρχονται στο 11% ενώ στην 
Ιταλία στο 9,25%. 

 
141 

                                                 



δεδομένο ότι οι εισφορές δεν μπορούν και δεν πρέπει να αυξηθούν οι κρατικές 
χρηματοδοτήσεις διαδραματίζουν όλο και πιο σημαντικό ρόλο ( άνω του 4% του ΑΕΠ) 
στο σύστημα και αυτό σε μια περίοδο που τα δημόσια ελλείμματα και το δημόσιο χρέος 
θα πρέπει να μειώνονται με γρήγορους ρυθμούς.  

Η αναλογιστική μελέτη του ΙΝΕ / ΓΣΕΕ – ΑΔΕΔΥ147 έδειξε ότι το οικονομικό έλ-
λειμμα, το οποίο παρατηρείται στην κοινωνική ασφάλιση, δεν είναι έλλειμμα που οφείλεται 
στο υψηλό επίπεδο παροχών αλλά είναι έλλειμμα πόρων. Σε αυτό το έλλειμμα πόρων 
κατέχει κεντρική θέση η ελάχιστη χρηματοδοτική συμμετοχή του κράτους στο σύστημα 
της κοινοτικής ασφάλισης. Η συμμετοχή του ελληνικού κράτους στην κοινωνική ασφάλιση 
αποτελεί σήμερα το 2% μόνο των εσόδων της, τη στιγμή που στις άλλες χώρες της Ευρω-
παϊκής Ένωσης τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 20% και άνω.148  

Εάν το συγκεκριμένο ποσοστό 2% της κρατικής συμμετοχής στην κοινωνική 
ασφάλιση παραμείνει το ίδιο στο μέλλον και προκειμένου να μην υπάρχει οικονομικό 
έλλειμμα στο συνταξιοδοτικό σύστημα, θα πρέπει οι εισφορές εργαζομένων και εργο-
δοτών να αγγίξουν το 65 – 70% του μισθού, γεγονός που θα έχει σοβαρές δυσμενείς 
επιπτώσεις στην παραγωγή, την απασχόληση, τον πληθωρισμό και την ανταγωνιστικότητα 
της ελληνικής οικονομίας. Κατά συνέπεια, ή το κράτος θα προχωρήσει σε μια σοβαρή 
αναδιανομή του εισοδήματος και θα συμμετάσχει ουσιαστικά και το ίδιο στο σύστημα 
κοινωνικής ασφάλισης, όπως συμβαίνει στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ή θα πρέπει να 
συνηθίσουμε στην ιδέα ενός συστήματος που θα λειτουργεί με διαρκή οικονομικά και 
κοινωνικά ελλείμματα, τα οποία θα υπονομεύουν σε σημαντικό βαθμό την κοινωνική 
συνοχή και την οικονομική σύγκλιση στη χώρα μας.149 

Το Κράτος δεν εκπληρώνει με συνέπεια τις υποχρεώσεις του απέναντι στο 
συνταξιοδοτικό σύστημα. Φαίνεται πως στο παρελθόν δεν αξιοποιήθηκαν αποδοτικά οι 
οικονομικοί πόροι του συστήματος προς την κατεύθυνση της δημιουργίας αποθεματικών 
στα ταμεία με φυσικό επακόλουθο σήμερα τα τελευταία να υποφέρουν από δυσβάσταχτα 
δημοσιονομικά ελλείμματα. Η επίσημη πολιτεία ευθύνεται σημαντικά για τη μη ύπαρξη 
χρηματικών διαθεσίμων στα ταμεία προκειμένου να καλυφθούν τα χρηματοοικονομικά 
ελλείμματα και να πραγματοποιηθούν μελλοντικές επενδύσεις, διότι στο παρελθόν 
κατασπαταλήθηκαν  τα αποθεματικά των ταμείων για να χρηματοδοτηθεί το τραπεζικό 
σύστημα και μέσω αυτού οι εμπορικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις, αφού 
διατηρήθηκαν δεσμευμένα τα αποθεματικά των ταμείων με μηδενικό επιτόκιο. Με άλλα 
λόγια υπήρξε στο παρελθόν άσκηση κοινωνικής πολιτικής εκ μέρους των εκάστοτε 
κυβερνήσεων μέσω των αποθεματικών των ταμείων με τέτοιο τρόπο σαν να 
αποτελούσαν αυτά τμήμα του Κρατικού Προϋπολογισμού. Ταυτόχρονα δεν ελήφθησαν 
αποτελεσματικά μέτρα για την άμεση και επαρκή εισπραξιμότητα των καθυστερούμενων 
ασφαλιστικών εισφορών των επιχειρήσεων, ενώ σημαντική υπήρξε και η αδιαφορία του 
κράτους για τη λήψη χρήσιμων μέτρων και την ανάπτυξη αποτελεσματικών μηχανισμών 
ελέγχου της εισφοροδιαφυγής και εισφοροκλοπής.  

Είναι φανερό ότι το όποιο ετήσιο έλλειμμα του συνταξιοδοτικού συστήματος 
χρηματοδοτείται και θα συνεχίζει να χρηματοδοτείται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, 
κυρίως όσον αφορά την καταβολή των συντάξεων Κύριας Ασφάλισης. Στα πλαίσια του 
δικού μας οικονομικοκοινωνικού συστήματος αλλά και του Συντάγματος η καταβολή 
των συντάξεων τελεί υπό την εγγύηση του κράτους. Ο βασικός δικαιολογητικός λόγος 
της κρατικής χρηματοδότησης έγκειται στην εξυπηρέτηση του στόχου της κοινωνικής 

147 Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ – ΑΔΕΔΥ (ΙΝΕ), Η ελληνική οικονομία και..., ό.π., σελ. 281-295. 
148 Από τα κράτη μέλη της ΕΕ, μόνο στην Ολλανδία δεν υπάρχει κρατική συμμετοχή. Οι αναγκαίοι πόροι 
εξασφαλίζονται στη χώρα αυτή από τη συστηματική και ορθολογική αξιοποίηση των αποθεματικών των 
ασφαλιστικών ταμείων. 
149 Ρομπόλης, Σ., Κοινωνική ασφάλιση στην Ελλάδα: σύγχρονα προβλήματα και..., ό.π., σελ. 142-143. 
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αλληλεγγύης για κατηγορίες συγκεκριμένων δικαιούχων που δεν «δικαιούνται» μιας 
ελάχιστης συνταξιοδοτικής προστασίας και για την εξασφάλιση της διαγενεακής 
ισότητας και ευθυδικίας .  

Με βάση τις παρούσες κοινωνικοοικονομικές και δημογραφικές συνθήκες καθώς 
και την διαχρονική εξέλιξη των παραμέτρων του συνταξιοδοτικού συστήματος στη χώρα 
μας, η κρατική χρηματοδότηση προς το σύστημα μπορεί και πρέπει να σχηματοποιηθεί 
σε τρεις (3) ενότητες:150 

 
• Συμμετοχή στις δαπάνες των συντάξεων, ως εισφορά . 
• Με τον N.2084/92 το ποσοστό της εισφοράς έχει προσδιορισθεί στα 3/9 της 

συνολικής δαπάνης (2/9 για τους εργαζόμενους και 4/9 για τους συνταξιούχους ) 
και για τους αυτοαπασχολούμενους στο 1/3, τα άλλα 2/3 οι ίδιοι. Η εν λόγω 
αναλογία συμμετοχής θα πρέπει να μείνει σταθερή στα ίδια επίπεδα, αλλά το 
Κράτος να τηρήσει τις αυτοδεσμεύσεις του και να καταβάλει το σύνολο των 
υποχρεώσεων των. 

• Πρέπει να συμφωνηθεί και φυσικά να τηρηθεί η συμφωνία ότι μέσω του 
Κρατικού Προϋπολογισμού από 01.01.2003 το κράτος θα καταβάλει στα 
ασφαλιστικά ταμεία το σύνολο των υποχρεώσεων του και σε σχέση με τις 
οφειλές, από 01.01.1993 μέχρι 31.12.2002, να υπάρξει διακανονισμός για 
εξόφληση των οφειλόμενων.151 
 
Επίσης, κατατοπιστική εικόνα των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει το κράτος 

σχετικά με την κάλυψη των ελλειμμάτων του συνταξιοδοτικού μας συστήματος, 
παρέχουν οι διατάξεις συγκεκριμένων άρθρων του Ν. 3029/2002 που αφορούν τη 
«Μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης». Βάσει του ισχύοντος Ν. 
3029/2002 τα ελλείμματα του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ έχει αναλάβει να τα καλύπτει κάθε χρόνο το 
κράτος από τον κρατικό προϋπολογισμό μέσω της γενικής φορολογίας με επιχορήγηση 
ίση προς το 1% του ΑΕΠ. Η επιχορήγηση αυτή θα αυξάνεται κάθε πέντε χρόνια. 
Υπολογίσθηκε (από το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ) με τα σημερινά δεδομένα και με εισφοροδιαφυγή 
20% επί των ετησίων εσόδων του ΙΚΑ ότι θα χρειασθεί ως επιχορήγηση άλλο 1,4% του 
ΑΕΠ, δηλαδή συνολικά 2,4% του ΑΕΠ ποσό τεράστιο για να καλύπτονται τα ετήσια 
ελλείμματα του ΙΚΑ με επιχορήγηση από τον κρατικό προϋπολογισμό.  

Πρέπει, βέβαια, να σημειωθεί, ότι, ο Ν. 3029/2002 προβλέπει και τη δυνατότητα 
άρσης της αδυναμίας, αφού το 1% του ΑΕΠ της κρατικής χρηματοδότησης δεν αποτελεί 
την οροφή της συμμετοχής του κράτους: ζητούμενο παραμένει η διασφάλιση της 
πλεονασματικής λειτουργίας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και συνεπώς «αν εξελιχθούν δυσμενώς οι 
προβλέψεις του συνόλου των οικονομικών μεγεθών, που επηρεάζουν το αναλογιστικό έλλειμμα 
του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, το κράτος εξασφαλίζει τους απαιτούμενους επιπλέον χρηματοδοτικούς 
πόρους, για την πλεονασματική λειτουργία του ασφαλιστικού συστήματος» (άρθρο 4 παρ.4 
του Ν.3029/2002).152 

150 Παπαϊωάννου, Μ., (άρθρο), Το σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης στη χώρα μας, Αθήνα 2002, 
(www.mpapaioannou.gr/articles).  
151 Σε μια περίοδο μεγάλων δημοσιονομικών πιέσεων η ανάληψη από τον Προϋπολογισμό των 
συγκεκριμένων δεσμεύσεων είναι μια πολύ μεγάλη συνεισφορά. Αξίζει να σημειωθεί ότι και με αυτές τις 
ρυθμίσεις οριστική λύση δεν δίνεται . Σήμερα όμως δεν μπορεί, με βάση τα δημοσιονομικά δεδομένα, να 
γίνει τίποτα παραπάνω. Πρέπει να δοθεί απάντηση μέσα από τα στενά όρια της ανακατανομής των πόρων 
του Κρατικού Προϋπολογισμού.  
152 Σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 4 του Ν.3029/2002 (ΦΕΚ 160/τ.Α’/11.07.2002) ορίζονται τα εξής: 
...Αν εξελιχθούν δυσμενώς οι προβλέψεις του συνόλου των οικονομικών μεγεθών, που επηρεάζουν το 
αναλογιστικό έλλειμμα του Ι.ΚΑ – Ε.Τ.Α.Μ., το κράτος εξασφαλίζει τους απαιτούμενους επιπλέον 
χρηματοδοτικούς πόρους, για την πλεονασματική λειτουργία του ασφαλιστικού συστήματος. Η 
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Μια επιλογή που παρουσιάζεται ως μια ακόμη πιθανή λύση του συνταξιοδοτικού 
προβλήματος, είναι να παρακαμφθούν οι περιορισμοί του προϋπολογισμού και να 
χρηματοδοτείται τμήμα των συντάξεων µε δανεισμό του κράτους. Κάτι τέτοιο όμως θα 
είχε βαρύτατες συνέπειες. Οι δαπάνες για συντάξεις σήμερα, υπερβαίνουν το 12% του 
ΑΕΠ. Το γεγονός ότι ο αριθμός των συνταξιούχων έχει διπλασιαστεί, οδηγεί στο 
συμπέρασμα ότι θα διπλασιαστεί και το ποσοστό αυτό. Επομένως, η όποια 
χρηματοδότηση αυτού του μεγέθους µε δανεισμό ετήσιας ροής από το Α Ε Π, σημαίνει 
ραγδαία αύξηση του δημόσιου χρέους. Επιπλέον, το δημόσιο έλλειμμα θα υπερβεί το 3% 
που έχει τεθεί ως όριο από την ΟΝΕ κάτι που θα είχε καταστροφικά αποτελέσματα. Άρα 
ο κρατικός δανεισμός του συστήματος ως τρόπος ελάφρυνσης του συνταξιοδοτικού δεν 
προκρίνεται μέσα στα πλαίσια των πολιτικών – στρατηγικών της ΟΝΕ και μέσα στο  
συγκεκριμένο διαμορφούμενο δημογραφικό περιβάλλον. 

Παρά τις απόψεις πολλών που υποστηρίζουν πως θα πρέπει να αυξηθούν οι 
ασφαλιστικές κρατικές εισφορές για να ξεπεραστεί έως ένα βαθμό το συνταξιοδοτικό 
πρόβλημα, υπάρχει και αντίλογος. Δεν θα πρέπει να λησμονείται πως ο Κρατικός 
Προϋπολογισμός ήδη συνεισφέρει σημαντικά ποσά για την κάλυψη των δαπανών 
κοινωνικής προστασίας και ειδικότερα των συνταξιοδοτικών δαπανών, τα οποία βαίνουν 
αυξανόμενα κάθε χρόνο και μάλιστα την τελευταία δεκαετία το ποσό έχει τριπλασιαστεί 
και αντιστοιχεί στο 3,3% του ΑΕΠ. Το θέμα όμως είναι να μην επιβαρύνεται ο Κρατικός 
Προϋπολογισμός με υψηλές δαπάνες, διότι πέρα από τον τομέα της κοινωνικής 
προστασίας καλείται να εκπληρώσει και άλλους στόχους κοινωνικής πολιτικής (π.χ. 
κάλυψη υγειονομικών δαπανών, δαπανών πρόνοιας, μείωση του δημόσιου χρέους κ.ά.). 

Η κρατική συμμετοχή έχει έννοια όταν το κοινωνικό σύνολο καλείται να 
συνδράμει συγκεκριμένη ομάδα. Σε ένα γενικό πρόβλημα, όπως αυτό του 
συνταξιοδοτικού συστήματος η επίκληση της ανάγκης κρατικής συμμετοχής δεν έχει 
νόημα, αφού, οι ίδιοι που επικαλούνται τη συνδρομή θα κληθούν να την πληρώσουν. Με 
άλλα λόγια αν το κράτος αναλάβει την κάλυψη των χρηματοοικονομικών ελλειμμάτων 
τους συστήματος, στην ουσία θα πραγματοποιηθεί μια μετακύλιση του συγκεκριμένου 
βάρους από το κράτος προς τους πολίτες (εργαζόμενοι και συνταξιούχοι), αφού οι 
τελευταίοι θα είναι εκείνοι που θα κληθούν μέσω της αύξησης της φορολογίας και των 
καταβληθέντων εισφορών να καλύψουν τα συγκεκριμένα ελλείμματα. 

Η επίκληση της κρατικής συμμετοχής πρέπει να συμπληρώνεται, και με 
προτάσεις από που θα αντλήσει το κράτος τους απαραίτητους πόρους για την κάλυψη 
των υποχρεώσεων του. Δεδομένου, ότι οι οικονομικοί πόροι δεν είναι απεριόριστοι και 
επειδή επιβάλλεται η δίκαιη και ισορροπημένη κατανομή των πόρων σε διάφορους 
παραγωγικούς κοινωνικοοικονομικούς τομείς (συμπεριλαμβανομένου και του τομέα της 
κοινωνικής προστασίας), προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του πληθυσμού και να 
εκπληρωθούν οι κοινωνικοί στόχοι του κράτους, το τελευταίο στην προσπάθειά του να 
καλύψει τα διογκωμένα ελλείμματα θα αναγκαστεί να αυξήσει τους φόρους 
μεταφέροντας το βάρος στους ίδιους τους ασφαλισμένους ή θα προβεί σε δανεισμό από 
εξωτερικές πηγές επιβαρύνοντας με αυτόν τον τρόπο το δημόσιο χρέος και 

αναπροσαρμογή των προβλέψεων γίνεται ανά πενταετία, μετά από πλήρη αναλογιστική μελέτη για το 
υπόλοιπο της περιόδου μέχρι το έτος 2032. Τα επιπλέον ποσά χρηματοδότησης υπολογίζονται μόνο κατά την 
έκταση που οφείλονται σε δυσμενέστερες εξελίξεις των γενικότερων οικονομικών δεδομένων. Δεν 
καλύπτονται επιπλέον ελλείμματα που δημιουργούνται από αποφάσεις του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., οι οποίες 
κινούνται εκτός των ορίων της προγραμματισμένης αύξησης των συντάξεων ή επιτρέπουν τη διεύρυνση των 
συνταξιοδοτικών παροχών σε μη προβλεπόμενες κατηγορίες από αυτές που έχουν ληφθεί υπόψη κατά τον 
εκάστοτε προγραμματισμό της χρηματοδότησης. Από 1.1,2003 δεν ισχύει για το Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. εισφορά 
10% του Κράτους που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 22του Ν. 2084/1992 
(ΦΕΚ 165 Α’). Ομοίως δεν ισχύει η ανωτέρω εισφορά για τους κλάδους σύνταξης των ταμείων που 
εντάσσονται στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., από την ημερομηνία ένταξης τους... 
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υπονομεύοντας της πορεία της οικονομικής ανάπτυξης και την προοπτική των 
επενδύσεων.  Επίσης, η ιδέα της τριμερούς χρηματοδότησης όπου το κράτος πριμοδοτεί 
τις εισφορές και όχι τις δαπάνες ταιριάζει σε κεφαλαιοποιητικά συστήματα 
συνταξιοδότησης και στερείται λογικής σε διανεμητικό σύστημα ορισμένων παροχών 
όπως το ελληνικό. 

Συνεπώς, οριστική λύση στο πρόβλημα του συνταξιοδοτικού συστήματος όσον 
αφορά τη κάλυψη των χρηματοοικονομικών ελλειμμάτων των ταμείων, δε μπορεί να 
προκύψει, ούτε μέσω της αύξησης του τρίτου σκέλους [Ε(κ)] του δεύτερου μέρους της 
ασφαλιστικής εξίσωσης (σχέση 3), εφόσον μια τέτοια σημαντική αύξηση των κρατικών 
εισφορών δημιουργεί άλλες πρόσθετες παρενέργειες στο συνταξιοδοτικό σύστημα, ενώ 
ταυτόχρονα προσφέρει μονάχα προσωρινή ανακούφιση στο τελευταίο. 

Από την άλλη πλευρά εξαιτίας του κατακερματισμού του συνταξιοδοτικού 
συστήματος και γενικότερα των διαρθρωτικών προβλημάτων, αλλά και εξαιτίας του 
γεγονότος ότι η χρηματοδότησή του βασίζεται κατά κύριο λόγο στις εισφορές 
εργαζομένων και εργοδοτών, είναι εκτεθειμένο στη μεγάλης έκτασης εισφοροδιαφυγή, 
που καταδεικνύεται από τη σύγκριση του ρυθμού αύξησης των απασχολούμενων που 
αυξάνει περισσότερο από ότι ο ρυθμός αύξησης των ασφαλισμένων 153. Η 
εισφοροδιαφυγή που επεκτείνεται από τη σπανιότερη μορφή της µη δήλωσης ολόκληρων 
επιχειρήσεων μέχρι τη συνηθέστερη αποφυγή δήλωσης εργαζομένων ή ωρών εργασίας ή 
μέρους του μισθού, αποστερεί σημαντικό ύψος εσόδων από τα ταμεία. Υπολογίζεται 
μάλιστα ότι η εκτός ασφάλισης εργασία ανέρχεται στο 25% του συνόλου των 
απασχολουμένων.154 Επομένως, φαινόμενα όπως η είσπραξη πολλαπλών συντάξεων ή η 
είσπραξη συντάξεων από εργαζομένους, ευνοούνται από την έκταση του 
κατακερματισμού του συστήματος.  

Το πρόβλημα της εισφοροδιαφυγής και κατά συνέπεια, της μειωμένης 
εισπραξιμότητας των ασφαλιστικών εισφορών, έχει καταγραφεί, ήδη, ως σοβαρό 
πρόβλημα και επανειλημμένως, έχει επισημανθεί η ανάγκη αποτελεσματικής 
αντιμετώπισης του. Αν επικεντρωθεί κάποιος και παρατηρήσει την έκταση των συνεπειών 
του προβλήματος, δηλαδή την αποτύπωσή του σε ποσοτικούς μακροχρόνιους όρους, την 
έκταση της μείωσης των οικονομικών του συστήματος και το βαθμό σύντμησης του χρόνου 
οικονομικής βιωσιμότητας του, θα διαπιστώσει πως η τόσο εισφοροδιαφυγή, όσο και η 
μειωμένη εισπραξιμότητα των ασφαλιστικών εισφορών αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα 
δισεπίλυτα προβλήματα του συνταξιοδοτικού συστήματος και αποτελούν παράλληλα μια από 
τις βασικότερες αιτίες διόγκωσης των δημοσιονομικών ελλειμμάτων των ταμείων και 
ανασταλτικό παράγοντα συσσώρευσης αποθεματικών σε αυτά. 

Tα υψηλά επίπεδα εισφορών καθώς και η έλλειψη αναλογιστικής αντιστοιχίας 
μεταξύ εισφορών και παροχών δημιουργούν ισχυρά κίνητρα μη καταβολής 
συνταξιοδοτικών εισφορών, με αποτέλεσμα τη μεγέθυνση του φαινομένου της 
εισφοροδιαφυγής. Σημαντικότερο σχετικό κίνητρο είναι οι υψηλές ελάχιστες συντάξεις, 
που εξασφαλίζουν τη λήψη της ελάχιστης κατώτερης σύνταξης από το 70% των 
συνταξιούχων του IKA – ΕΤΑΜ, ανεξαρτήτως των εισφορών που καταβάλλονται. 

Στο σύνολο των αναλογιστικών μελετών, διεθνώς, οι υπολογισμοί και προσεγγίσεις 
στηρίζονται στην παραδοχή, ότι, οι προβλεπόμενες εκάστοτε ασφαλιστικές εισφορές θα 
εισπραχθούν σε ποσοστό 100%. Με δεδομένο, όμως, το υψηλό ποσοστό εισφοροδιαφυγής 
στο συνταξιοδοτικό σύστημα, όπως διαπιστώνεται από τη σχετική αναλογιστική μελέτη 

153 Ροµπόλης, Σ. – Χλέτσος, Μ., Η κοινωνική πολιτική μετά την κρίση του κράτους – πρόνοιας, Εκδόσεις 
Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη 1995, σελ. 89.  
154 Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Ε.), Η κοινωνική ασφάλιση στην Ελλάδα: Ο νέος 
ασφαλιστικός νόμος 3029/02, µε σχόλια, διευκρινήσεις, απαντήσεις, παρατηρήσεις και συγκριτικούς πίνακες, 
Αθήνα – Οκτώβριος 2002, σελ. 102.  
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του ΙΝΕ / ΓΣΕΕ – ΑΔΕΔΥ για το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ,155 η διαχρονική βιωσιμότητα του 
συνταξιοδοτικού συστήματος δεν κρίνεται εφικτή. Από τις σχετικές αναλογιστικές 
προβολές του ΙΝΕ / ΓΣΕΕ – ΑΔΕΔΥ, οι οποίες στηρίζονται σε ποικίλα σενάρια που 
συνδυάζουν διαφορετικά επίπεδα εισπραξιμότητας των ασφαλιστικών εισφορών (π.χ. 
100%, 80%) με διαφορετικά όρια συνταξιοδοτικής ηλικίας (π.χ. 61, 62, 63, 64, 65 έτη), 
προκύπτει, πλέον, ότι, οι διαστάσεις του προβλήματος είναι πολύ σοβαρότερες από ότι 
γενικώς και αορίστως νομίζεται. Η διασφάλιση της βιωσιμότητας του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ μέχρι 
το 2024 – 2026 (αναλόγως του εκάστοτε σεναρίου), προϋποθέτει, απαραιτήτως, ότι θα 
βελτιωθεί η λειτουργία των εισπρακτικών μηχανισμών του Ιδρύματος και μάλιστα σε 
βαθμό που οι μηχανισμοί αυτοί να καταστούν αποτελεσματικοί. 

Συναφές με την ανάγκη βελτίωσης των εισπρακτικών μηχανισμών είναι και η ανάγκη 
διευκρίνησης του όρου της αμεσότητας. Σε κάθε περίπτωση που αναφερόμαστε σε ανάγκες 
αλλαγών, υπονοείται, πως οι αλλαγές αυτές πρέπει να πραγματοποιηθούν άμεσα για να 
έχουν τα αναμενόμενα μακροχρόνια αποτελέσματα. Με άλλα λόγια, η βελτίωση των 
εισπρακτικών μηχανισμών πρέπει να επέλθει αμέσως και σε κάθε περίπτωση χωρίς 
καθυστέρηση, για να έχει ουσιαστικά αποτελέσματα στη λειτουργία του συστήματος. 

Επομένως, η τόνωση εσόδων του συνταξιοδοτικού μας συστήματος προκειμένου 
να καλυφθούν τα ελλείμματα των ταμείων πρέπει οπωσδήποτε να μην καταλήγει σε 
σημαντική επιβάρυνση της ανταγωνιστικότητας. Συνεπώς, έσοδα πρέπει να αναζητηθούν 
προς την κατεύθυνση του περιορισμού της εισφοροδιαφυγής, και της πληρωμής 
εισφορών σε ίση βάση από τμήματα του εργατικού δυναμικού που είτε εξαιρούνται της 
ασφάλισης ή πληρώνουν δυσανάλογα χαμηλές εισφορές σε σχέση με το εισόδημα 
τους. Σημαντικό ρόλο στην τόνωση εσόδων δυνατόν να παίξει η καθιέρωση κινήτρων 
για πληρωμή των εισφορών (τόνωση ανταποδοτικότητας στον υπολογισμό της 
σύνταξης). Ταυτόχρονα, πρέπει να αναζητηθεί λύση στο πρόβλημα της δημοσιονομικά 
ορθής συλλογής και καταμερισμού των πάσης φύσεως επιβαρύνσεων του κοινωνικού 
συνόλου, με στόχο τον περιορισμό των στρεβλώσεων. 
 
 
4.5 Τα όρια συνταξιοδοτικής ηλικίας 
 

Στην Ελλάδα ακόμα και σήμερα το ισχύον θεσμικό πλαίσιο χαρακτηρίζεται από 
την ύπαρξη: α) ισχυρών κινήτρων για πρόωρη συνταξιοδότηση (σημαντικά υψηλότερα 
ποσοστά αναπλήρωσης από όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ, ιδιαίτερα για τα εισοδήματα που 
υπερβαίνουν το μέσο εισόδημα), και β) ισχυρών αντικινήτρων για εργασία (υψηλή 
φορολογική επιβάρυνση του εισοδήματος από εργασία, μεγάλη ανελαστικότητα της 
αγοράς εργασίας). Σημαντική πρόοδος έχει συντελεστεί στη διαδικασία αποκατάστασης 
της βιωσιμότητας των συνταξιοδοτικών συστημάτων σε αρκετές χώρες της Ευρώπης, 
ενώ στην Ελλάδα αντίστοιχη πρόοδος είναι ουσιαστικά ανύπαρκτη.  

Στη χώρα μας, εξαιτίας του καθεστώτος των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων σε 
συνδυασμό με τις δυσμενείς επιπτώσεις του διαμορφούμενου δημογραφικού τοπίου, ο 
αριθμός των ατόμων σε ηλικία συνταξιοδότησης εκτιμάται πως θα αυξηθεί μέχρι το 2040 
περίπου κατά 50% συγκριτικά με το 2000. Αποτέλεσμα αυτού θα είναι μια δραματική 
μείωση της αναλογίας εργαζομένων προς συνταξιούχους από 2,1 το 2000 στο 1,2 μετά το 
2040 (Πίνακας 40). Για να διατηρηθεί ο λόγος δημογραφικής εξάρτησης στα ίδια 
(χαμηλά έτσι και αλλιώς) σημερινά επίπεδα το 2030 θα πρέπει να εργάζονται 7,14 
εκατομ. άτομα, έναντι 5 εκατομ. ατόμων που προβλέπεται να είναι στην παραγωγική 
ηλικία. Σε μια τέτοια αρνητική εξέλιξη, για τη χρηματοδότηση του συστήματος θα 

155 Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ – ΑΔΕΔΥ (ΙΝΕ), Η ελληνική οικονομία και..., ό.π., σελ. 281-295. 
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απαιτηθεί αύξηση των εισφορών κατά 75% περίπου (ισόποσα και της κρατικής 
χρηματοδότησης) ή θα πρέπει το συνολικό κόστος των συντάξεων να μειωθεί κατά 
αντίστοιχο ποσοστό.156 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 40: Αναλογία του λόγου δημογραφικής γήρανσης 

 
Έτος 

Πληθυσμός σε 
παραγωγικές ηλικίες 

(εκατομμύρια) 

Πληθυσμός σε ηλικίες 
συνταξιοδότησης 

(εκατομμύρια) 

 
Α ν α λ ο γ ί α 

2000 5,3 2,5 2,1 
2010 5,5 2,8 2,0 
2020 5,3 3,1 1,7 
2030 5,0 3,4 1,5 
2040 4,6 3,8 1,2 

 
Πηγή: Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (2001) 
 
Σημαντικό ρόλο για την επίλυση του συνταξιοδοτικού προβλήματος φαίνεται πως 

κατέχει η ηλικία συνταξιοδότησης των εργαζομένων συνδυαζόμενη με άλλες 
παραμέτρους του συνταξιοδοτικού συστήματος. Σήμερα, ως «κανονική» ηλικία έχει 
θεσπιστεί επίσημα το 65ο έτος για τους άνδρες και το 60ο έτος για τις γυναίκες, ωστόσο, 
έχει καταδειχθεί ότι η «πραγματική» ηλικία αποχώρησης από την εργασία, είναι κατά 
πολύ μικρότερη. Υπολογίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι ο μέσος όρος 
πραγματικής ηλικίας συνταξιοδότησης για τους άνδρες είναι 61,9 έτη, ενώ για τις 
γυναίκες 58,5 έτη. Από τη στιγμή που ένας εργαζόμενος δεν δικαιούται αύξηση στις 
συνταξιοδοτικές αποδοχές του, εάν παραμένει στην εργασία έχοντας συμπληρώσει τον 
ελάχιστο προαπαιτούμενο χρόνο για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, δεν 
έχει ισχυρό κίνητρο για να παραμείνει στην εργασία του περισσότερο χρόνο. Έτσι, η 
απουσία κινήτρων για παράταση του εργασιακού βίου και οι ελαστικές προϋποθέσεις για 
τη χρήση της πρόωρης συνταξιοδότησης, κυρίως από τις γυναίκες εργαζόμενες μειώνουν 
τα έσοδα του συστήµατος.  

Στην προκειμένη περίπτωση, καθώς χρειάζεται να μειωθούν οι δαπάνες του 
συστήµατος χωρίς να μειωθεί το βιοτικό επίπεδο των συνταξιούχων, μέσα από τη μείωση 
του ύψους των συντάξεων και δίχως να αυξηθούν τα επίπεδα των ασφαλιστικών 
εισφορών, αυτό που μπορεί να επιτευχθεί θεσμικά, είναι η αύξηση του ορίου ηλικίας 
συνταξιοδότησης ούτως ώστε να μειωθεί ο αριθμός όσων δικαιούνται σύνταξη 157. Προς 
τη λύση αυτή συνηγορούν και η σταδιακή αύξηση του προσδόκιμου ζωής και η διαρκής 
βελτίωση της βιολογικής και ψυχολογικής κατάστασης των ηλικιωμένων, γεγονός που 
καθυστερεί τη χρονική έναρξη της τρίτης ηλικίας. Με τον τρόπο αυτόν και ο αριθμός των 
εργαζομένων που συμβάλλουν ασφαλιστικά θα αυξανόταν και ο αριθμός των δικαιούχων 
θα μειωνόταν, συμβάλλοντας στην ανάκαμψη του δείκτη εξάρτησης.158  

Βέβαια, οι όποιες παρεμβάσεις µπορούν να γίνουν θα ρυθμίζουν µόνο το νόμιμο 

156 Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Μεταρρύθμιση του Ασφαλιστικού Συστήματος, 
Συνοπτική Έκθεση – Πρόταση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Αθήνα 19 
Απριλίου 2001, σελ. 2. 
 
157 Πετρόγλου, Α.,  Γήρανση και ελληνική κοινωνία: Γήρανση, κοινωνική προστασία και αλληλεγγύη γενεών, 
στο Κικίλιας, Η., - Μπάγκαβος, Χ., - Τήνιος, Π., - Χλέτσος, Μ., (επιµ.), ∆ηµογραφική γήρανση, αγορά 
εργασίας και κοινωνική προστασία: Τάσεις, προκλήσεις και πολιτικές, Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας, Αθήνα 
2001, σελ. 350. 
158 Barr, N., Reforming pensions: Myths, Truths, and Policy Choices, IMF Working Paper, WP/00/139,  
August 2000, p. 19. 
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όριο της ηλικίας συνταξιοδότησης και όχι το πραγματικό, που τεκμηριωμένες έρευνες και 
εμπειρικές μελέτες έχουν καταδείξει ότι είναι κατά πολύ μικρότερο του πραγματικού. 
Επιπρόσθετα, πρέπει να ληφθούν παράλληλα μέτρα που θα προωθούν αντικίνητρα για 
την πρόωρη συνταξιοδότηση, η οποία χρησιμοποιείται από υπερβολικά μεγάλο αριθμό 
εργαζομένων, που έτσι μειώνουν το σχετικό ποσοστό του εργατικού δυναμικού. 
Σύμφωνα ωστόσο µε έρευνα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Προστασίας 
(2001), μια αύξηση του ορίου ηλικίας στην Ελλάδα ακόμα και στα 70 έτη, εκτός από τα 
τεράστια κοινωνικοοικονομικά προβλήματα που θα προκαλούσε, δε θα επαρκούσε για να 
λυθεί το συνταξιοδοτικό πρόβλημα.  

Μια αύξηση των ορίων συνταξιοδοτικής ηλικίας θα μπορούσε να συμβάλλει στη 
διατήρηση του διαθέσιμου εργατικού δυναμικού που έχει ακόμη δυνατότητα προσφοράς 
παραγωγικής εργασίας και κατ’ επέκταση να συμβάλλει στη διατήρηση των ρυθμών 
ανάπτυξης και των ποσοστών ευημερίας σε ικανοποιητικά επίπεδα. Με το να αυξηθεί η 
ηλικία συνταξιοδότησης κατά μερικά έτη θα επιτευχθεί και η παραμονή των ηλικιωμένων 
εργαζομένων στην αγορά εργασίας, οι οποίοι θα αποτελέσουν μια από τις 
σημαντικότερες μελλοντικές πηγές εργατικού δυναμικού. Είναι χρήσιμο να αυξηθούν τα 
όρια της συνταξιοδοτικής ηλικίας και παράλληλα να ξεπεραστούν τα εμπόδια και να 
παρασχεθούν τα κατάλληλα κίνητρα, αφού τα περιθώρια για αύξηση του ποσοστού 
απασχόλησης των ηλικιωμένων (55 – 65 ετών) είναι σημαντικά, παρόλο που η 
κατάσταση διαφέρει από χώρα σε χώρα. Το 2004 κατά μέσο όρο στις χώρες του ΟΟΣΑ, 
λιγότερο από το 60% του πληθυσμού μεταξύ 50 – 65 ετών είχαν εργασία σε σχέση με το 
76% του πληθυσμού μεταξύ 24 – 49 ετών. 

Τα όρια συντάξιμης ηλικίας είναι από τις πλέον κρίσιμες παραμέτρους του 
συνταξιοδοτικού συστήματος (Πίνακας 6, Παράρτημα Β, σελ. 222). Το πρόβλημα είναι 
κοινό για όλες τις ανεπτυγμένες χώρες ιδιαίτερα για τα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Μια εναλλακτική πρόταση είναι η καθιέρωση ενιαίων ορίων (65 έτη) για άνδρες 
και γυναίκες με αναγνώριση δικαιωμάτων στον ιδιαίτερο ρόλο της εργαζόμενης μητέρας. 
Μια ριζική αντιμετώπιση του προβλήματος που θα ήταν μια «γενναία» αύξηση των 
ορίων ηλικίας από τα 65 στα 70 έτη δεν προκρίνεται και δεν προτείνεται από καμία χώρα 
της ΕΕ, γιατί πλέον των άλλων θα είχε αρνητικές επιπτώσεις στην παραγωγική 
διαδικασία, την ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση. 

Ως προς την ηλικία συνταξιοδότησης διατυπώνεται η κριτική ότι, σε σύγκριση με 
όσα συμβαίνουν στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Ελλάδα υπάρχουν 
πολλοί συνταξιούχοι ηλικίας 55 – 58 ετών. Συνέπεια αυτής της κριτικής είναι η πρόταση να 
αυξηθούν τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης. Όμως, η κοινωνικοασφαλιστική 
πραγματικότητα στην Ελλάδα είναι κάπως διαφορετική και ιδιόμορφη. Σήμερα, όπως 
αναφέρθηκε και πρωτύτερα, η συμβατική ηλικία συνταξιοδότησης στην Ελλάδα είναι τα 
65 χρόνια, ενώ η μέση πραγματική ηλικία φτάνει τα 61,9 χρόνια. Στη Γαλλία, τα 
αντίστοιχα όρια είναι 60 και 59,9 χρόνια, στη Γερμανία 65 και 60,5 χρόνια και στην Ιταλία 
65 και 61 χρόνια. Επομένως, τόσο τα ονομαστικά όσο και τα πραγματικά όρια ηλικίας της 
συνταξιοδότησης στην Ελλάδα κυμαίνονται στα ίδια περίπου επίπεδα με εκείνα των άλλων 
χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Η στρατηγική της αύξησης του ορίου ηλικίας της συνταξιοδότησης παρουσιάζει και 
αυτή με τη σειρά της ορισμένα μειονεκτήματα, τα οποία δεν την καθιστούν ως την πλέον 
κατάλληλη για την αντιμετώπιση του συνταξιοδοτικού προβλήματος.  

Συγκεκριμένα, εάν αυξήσουμε το όριο ηλικίας κατά πέντε (5) χρόνια εκτιμάται ότι, 
προκειμένου να διατηρηθεί το σχετικό βιοτικό επίπεδο των συνταξιούχων στα ίδια με τα 
σημερινά επίπεδα, η απαιτούμενη αύξηση του ποσοστού των συντάξεων στο ΑΕΠ μεταξύ 
2005 – 2040 είναι μόνο δύο (2) ποσοστιαίες μονάδες. Η εφαρμογή όμως του συγκεκριμένου 
μέτρου έχει προβλήματα. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η αύξηση του πραγματικού και 
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όχι του συμβατικού ορίου ηλικίας. Αλλά για να μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε μια 
τέτοια αύξηση θα πρέπει να υπάρχει πλήρης απασχόληση, ειδάλλως με την παράταση του 
χρόνου παραμονής στην εργασία θα αυξανόταν η ανεργία.  

Συνεπώς, η εφαρμογή ενός τέτοιου μέτρου στη σημερινή Ευρώπη και ειδικότερα 
στη χώρα μας, η οποία μαστίζεται από μαζική ανεργία, μπορεί να έχει πολύ δυσμενή 
αποτελέσματα. Επίσης, η αύξηση του ορίου ηλικίας προϋποθέτει ότι οι επιχειρήσεις είναι 
διατεθειμένες να συνεχίσουν να απασχολούν εργαζομένους ηλικίας 55 – 60 ετών. Σήμερα 
όμως η τάση των επιχειρήσεων είναι να προσπαθούν να απεξαρτητοποιηθούν από τους 
εργαζομένους μεγάλης ηλικίας. Ακόμη και αν επιτευχθεί ή τουλάχιστον προσεγγιστεί ο 
στόχος της πλήρους απασχόλησης, δεν αναμένεται να συνεχίσουν οι επιχειρήσεις να 
απασχολούν εργαζομένους αυτής της ηλικιακής κατηγορίας. Προβλέπεται αντίθετα ότι θα 
επιδιώξουν να προσλάβουν νεότερους σε ηλικία μετανάστες οι οποίοι θα τους κοστίζουν 
λιγότερο. 

Επομένως, εφόσον δεν πληρούνται οι προαναφερθείσες προϋποθέσεις, η αύξηση 
του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης δεν προβάλλεται ούτε ως η πιο εφικτή, ούτε όμως και 
ως η πιο κατάλληλη πολιτική για την επίλυση του δημοσιονομικού προβλήματος του 
συνταξιοδοτικού συστήματος. Όταν αλλάξουν οι συνθήκες, αν αυτό μπορέσει και 
επιτευχθεί τα επόμενα 15 – 20 έτη, τότε μόνο η ενδεχόμενη αύξηση του ορίου ηλικίας 
μπορεί να αποτελέσει κοινωνική επιλογή, υπό την έννοια ότι οι εργαζόμενοι θα 
αποφασίζουν αν προτιμούν να συνταξιοδοτούνται στα 60 τους χρόνια ή να εγκαταλείπουν 
τον ενεργό εργασιακό βίο σε μεγαλύτερη ηλικία καταβάλλοντος μικρότερες εισφορές. 
Επίσης, μόνο τότε θα μπορέσει να ελεγχθεί και η ορθότητα της συγκεκριμένης 
στρατηγικής.159 

Πολύ χρήσιμα συμπεράσματα σχετικά τις συνέπειες που μπορεί να έχει για τη 
βιωσιμότητα του συνταξιοδοτικού συστήματος μια πιθανή αύξηση των ορίων 
συνταξιοδοτικής ηλικίας, προκύπτουν από την αναλογιστική έρευνα που πραγματοποίησε 
το 2005 το ΙΝΕ / ΓΣΕΕ –ΑΔΕΔΥ για το ταμείο του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ 160. Η συγκεκριμένη 
έρευνα καταλήγει σε σημαντικά συμπεράσματα αναφορικά με τη μελλοντική βιωσιμότητα 
του ταμείου, λαμβάνοντας υπόψη της διαφορετικά σενάρια που συνδυάζουν τη μέση 
ηλικία συνταξιοδότησης με το βαθμό εισπραξιμότητας των ασφαλιστικών εισφορών. 
Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της εν λόγω μελέτης αν η ηλικία συνταξιοδότησης οριστεί 
το 61ο έτος (σενάριο με ετήσια ανάπτυξη 3%), το σύστημα μπορεί να επιβιώσει μέχρι και 
το 2025, υπό την προϋπόθεση, ότι η εισπραξιμότητα των ασφαλιστικών εισφορών θα 
φθάνει σε μέγιστα επίπεδα (100%). Σε αντίθετη περίπτωση, αν η εισπραξιμότητα των 
ασφαλιστικών εισφορών μειωθεί κατά 20% (δηλαδή βαθμός εισπραξιμότητας = 80%) και 
η ηλικία συνταξιοδότησης παραμείνει στα 61 έτη, τότε το σύστημα μπορεί να επιβιώσει 
μέχρι και το 2018, δηλαδή σε σχέση με το προηγούμενο σενάριο παρατηρείται σύντμηση 
του χρόνου οικονομική ς βιωσιμότητας του συστήματος κατά 7 έτη (μείωση του 
συνολικού χρόνου οικονομικής βιωσιμότητας κατά 35% περίπου). Στα ίδια περίπου 
συμπεράσματα καταλήγει η μελέτη και σε περιπτώσεις που η ηλικία συνταξιοδότησης 
αυξηθεί ακόμη περισσότερο. Έτσι, αν το όριο συντάξιμης ηλικίας διαμορφωθεί στα 62 
έτη, τότε η σύντμηση του χρόνου βιωσιμότητας θα είναι 7,5 έτη περίπου. Αν ως ηλικία 
συνταξιοδότησης οριστεί το 63ο ή το 64ο ή το 65ο  έτος και η εισπραξιμότητα των 
ασφαλιστικών εισφορών κυμαίνεται στο 80%, τότε η σύντμηση θα είναι περίπου 7 έτη, 
δηλαδή η οικονομική βιωσιμότητα του συστήματος δε θα μπορέσει να ξεπεράσει το 2018. 

Επίσης, σύμφωνα πάντα με την ίδια μελέτη, η αύξηση των ορίων της ηλικίας 
συνταξιοδότησης δεν επιφέρει σημαντικά αποτελέσματα ούτε και για την βελτίωση των 

159 Ρομπόλης, Σ., Κοινωνική ασφάλιση στην Ελλάδα: σύγχρονα προβλήματα και..., ό.π., σελ. 76-79. 
160 Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ – ΑΔΕΔΥ (ΙΝΕ), Η ελληνική οικονομία και..., ό.π., σελ. 281-295. 
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οικονομικών εισροών (έσοδα) του συστήματος. Συγκεκριμένα, το ανώτατο ύψος των 
αποθεματικών του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ μέχρι και το 2015 περίπου, ανάλογα με το οριζόμενο 
συνταξιοδοτικό όριο ηλικίας (61ο – 65ο έτος) θα κυμανθεί στο ποσό των 9 – 15 περίπου 
δις €, όταν η εισπραξιμότητα των ασφαλιστικών εισφορών κυμαίνεται στο 80%. 
Αντιθέτως, αν τα ποσοστά εισπραξιμότητας των ασφαλιστικών εισφορών είναι 100%, 
τότε το ανώτατο ύψος των αποθεματικών του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ μέχρι και το 2018 περίπου, 
ανάλογα με το οριζόμενο συνταξιοδοτικό όριο ηλικίας (61ο – 65ο έτος) θα κυμανθεί στο 
ποσό των 30 – 35 περίπου δις €. 

Μια άλλη μελέτη που διεξήχθη το 2001 από το Υπουργείο Υγείας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων 161 καταλήγει σε ανάλογα όχι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά 
συμπεράσματα αναφορικά με τη θετική επίδραση που θα έχει η αύξηση των ορίων 
ηλικίας στη μείωση των συνταξιοδοτικών ελλειμμάτων των ταμείων. Ειδικότερα, οι 
μελετητές επεξεργάστηκαν τέσσερα σενάρια µε τις υποθέσεις που αναφέρονται στον 
Πίνακα 41. Κυρίως, εκτιμούν την επίδραση που θα έχει μια πιθανή αύξηση του ορίου 
συντάξιμης ηλικίας στα 67 ή 70 έτη. Επίσης λαμβάνουν υπόψη τους και κάποιες 
επιπρόσθετες προσδιοριστικές παραμέτρους, όπως, ο υπολογισμός της σύνταξης µε βάση 
της απολαβές στη διάρκεια όλου του ασφαλιστικού βίου µε διόρθωση για τον 
πληθωρισμό ή την παραγωγικότητα καθώς και το ποσοστό (%) αναπλήρωσης των 
συντάξιμων απολαβών στο 60% ή 40%.  
ΠΙΝΑΚΑΣ 41: Συνταξιοδοτικά ελλείμματα ταμείων (έλλειμμα κοινωνικής ασφάλισης) 

ως (%) στο ΑΕΠ 
 

 
 

Εναλλακτικά, προτείνουν ένα νέο ριζικά διαφορετικό ασφαλιστικό σύστημα µε 

161 Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Μεταρρύθμιση του..., ό.π., σελ. 4-10. 
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τρεις πυλώνες (1. χαμηλή ενιαία σύνταξη για όλους,  2. ανταποδοτικό τμήμα σύνταξης 
χωρίς καμία κρατική χρηματοδότηση και 3. υποχρεωτική ασφάλιση µε κεφαλαιοποιητικό 
σύστημα). Ωστόσο όμως, παρά την αύξηση των ορίων της ηλικίας συνταξιοδότησης ( 67ο 
και 70ο έτος), παρατηρούμε πως το διαχρονικό δημοσιονομικό έλλειμμα των 
κοινωνικοασφαλιστικών ταμείων αντί να μειώνεται, συνεχίζει βαθμιαία να διογκώνεται 
(Διάγραμμα 13).  

 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 13: Συνταξιοδοτικά ελλείμματα ταμείων (έλλειμμα κοινωνικής 

ασφάλισης) ως ποσοστό (%) στο ΑΕΠ 

 
Επομένως, μια πιθανή αύξηση των ορίων συνταξιοδοτικής ηλικίας δεν αποφέρει 

ουσιαστικά αποτελέσματα στην ανακούφιση του συνταξιοδοτικού προβλήματος. Επίσης, 
διαπιστώνουμε πως μια πιθανή αύξηση της συντάξιμης ηλικίας δε μπορεί από μόνη της 
να αντισταθμίσει τις αρνητικές επιπτώσεις που αποφέρουν στο σύστημα τα ελλείμματα 
των ταμείων, αλλά απαιτείται η εφαρμογή μιας πολιτικής που θα συνδυάζει και άλλες 
παραμέτρους (ποσοστό αναπλήρωσης των μισθολογικών απολαβών από τις συντάξεις, 
υπολογισμός του ύψους των συντάξεων βάσει των πραγματικών μισθών κατά τη διάρκεια 
του ενεργού εργασιακού βίου κλπ.).   

Είναι φανερό ότι η αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης δε μπορεί από μόνη της 
να δώσει λύση στο συνταξιοδοτικό πρόβλημα που θα καταστεί ιδιαίτερα καθοριστική. 
Εάν, υπό το βάρος της δυσμενούς εξέλιξης των δημογραφικών συνιστωσών δεν υπάρξει 
καμία αλλαγή στις υπόλοιπες παραμέτρους και μεταβλητές του συστήματος, η μελλοντική 
διατήρηση του σχετικού επιπέδου διαβίωσης των συνταξιούχων σε σταθερά επίπεδα θα 
απαιτήσει μια σταδιακή αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης η οποία το 2050 θα είναι 
περίπου κατά 9  χρόνια υψηλότερη από αυτή του 2000.   

 
 
4.6. Η συμμετοχή των γυναικών στην παραγωγική διαδικασία και ο ρόλος της 
μετανάστευσης 
 

Η αλλαγή στην αντιμετώπιση των γυναικών υπήρξε κεντρικό στοιχείο της 
διαδικασίας μεταρρύθμισης των ασφαλιστικών συστημάτων στις ανεπτυγμένες χώρες 
κατά την τελευταία εικοσαετία και συντελέστηκε στο όνομα της ισότητας των 
φύλων. Τα αίτια αυτής της αλλαγής ανάγονται στην επιθυμία των κυβερνήσεων να 
αντιμετωπίσουν τα άμεσα και μελλοντικά ελλείμματα των ασφαλιστικών συστημάτων 
με μέτρα που δεν αυξάνουν υπέρμετρα το πολιτικό κόστος, εφόσον διαθέτουν 
νομιμοποιητική βάση. 
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Όσον αφορά τα συνταξιοδοτικά συστήματα, η σταδιακή μείωση των 
παράγωγων δικαιωμάτων των γυναικών και η προώθηση τους στην άμεση ασφάλιση, η 
εξίσωση των ηλικιακών ορίων συνταξιοδότησης τους με εκείνα των ανδρών και η 
κατάργηση των ευνοϊκότερων για τις γυναίκες ρυθμίσεων πρόωρης συνταξιοδότησης 
αυξάνουν τα έσοδα των ασφαλιστικών ταμείων. Έτσι, με τα μέτρα αυτά δεν 
χρειάζεται να αυξηθεί το ύψος των εισφορών ή της κρατικής χρηματοδότησης για να 
καλυφθούν τα ελλείμματα. 

Η θέσπιση χαμηλότερων ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης για τις γυναίκες σε 
σχέση με τους άνδρες, ήδη από την αρχή που διαμορφώθηκε το ελληνικό ασφαλιστικό 
σύστημα, στηρίζεται στη λογική του αντισταθμιστικού οφέλους που παρέχεται στις 
γυναίκες για το διπλό βάρος που επωμίζονται με το να συνδυάζουν την αμειβόμενη 
εργασία με την οικιακή εργασία και την ανατροφή των παιδιών. Το πλεονέκτημα 
αυτής της ρύθμισης είναι ότι ανακουφίζει κυρίως τις μητέρες που έχουν συνεχές 
εργασιακό πρότυπο και φθάνουν πολύ πιο κουρασμένες από τους άνδρες στην ηλικία 
συνταξιοδότησης. Το μειονέκτημα της είναι ότι συμβάλλει στην ανισότητα μεταξύ των 
φύλων ως προς το ύψος της σύνταξης και ότι αναπαράγει τα στερεότυπα των φύλων ως 
προς τους ρόλους και τον καταμερισμό της εργασίας.162 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειώσουμε, πως η πολιτική της ανόδου του 
ποσοστού συμμετοχής των γυναικών στην αμειβόμενη εργασία και στην παράταση 
της μέσης ηλικίας της οριστικής αποχώρησής τους από την αγορά εργασίας, δείχνει 
να ενδιαφέρεται ελάχιστα για το διπλό βάρος που επωμίζονται οι εργαζόμενες 
γυναίκες λόγω της παράλληλης συμμετοχής τους στην απλήρωτη οικιακή εργασία και 
τη φροντίδα όσο και για τις επιπτώσεις των διαλειμμάτων του εργασιακού τους βίου 
στα συνταξιοδοτικά τους δικαιώματα. 

Η ανάγκη εισροής πόρων στα ταμεία συντάξεων προτάσσει την ισότητα των 
φύλων στην απασχόληση ως απαραίτητη προϋπόθεση επιτυχίας και νομιμοποιητική 
βάση της μεταρρύθμισης των συνταξιοδοτικών συστημάτων. Θέτει όμως, σε δεύτερο 
πλάνο την ίση κατανομή των οικογενειακών ευθυνών και του φόρτου εργασίας 
μεταξύ των δύο φύλων και τις συνέπειες που έχει για τον ελεύθερο χρόνο και την 
ποιότητα ζωής των γυναικών η κατάργηση του μέτρου της ειδικής μεταχείρισης τους, 
όσο δεν αλλάζει ριζικά ο παραδοσιακός καταμερισμός της εργασίας κατά φύλο στο 
πλαίσιο της οικογένειας και όσο οι κοινωνικές υπηρεσίες φροντίδας παραμένουν ανε-
παρκείς ποσοτικά και ποιοτικά. 

Κατά συνέπεια η μεταρρύθμιση στηρίζεται σε μία μονοδιάστατη αντίληψη για 
την ισότητα των φύλων, που είναι συμβατή με την προτεραιότητα της εξασφάλισης της 
οικονομικής βιωσιμότητας των συνταξιοδοτικών συστημάτων, χωρίς να δημιουργεί την 
ανάγκη υπέρμετρης αύξησης των κρατικών δαπανών για συντάξεις. Είναι 
απαραίτητο, λοιπόν, η αύξηση των ποσοστών συμμετοχής των γυναικών στην 
παραγωγική διαδικασία και η παράταση του ενεργού εργασιακού τους βίου να 
συνδυάζονται με πρωτοβουλίες που ναι μεν συμβάλλουν στην ενεργοποίηση του 
γυναικείου πληθυσμού στην παραγωγή και έχουν μεγάλη αναπτυξιακή σημασία, 
αλλά παράλληλα διευκολύνουν ετούτη την είσοδο της γυναίκας – μητέρας στην 
αγορά εργασίας, μέσω διαφόρων ευεργετικών παροχών προς αυτές, όπως, η 
κατάργηση των πρόορων συνταξιοδοτήσεων με ταυτόχρονη βελτίωση των 

162 Καραμεσίνη, Μ., Η αντιμετώπιση των γυναικών στη μεταρρύθμιση των συνταξιοδοτικών συστημάτων: 
κριτικά σχόλια για την ελληνική περίπτωση, στο Γολέμης, Χ., (επιμ., 2002), Μεταρρύθμιση των ευρωπαϊκών 
συνταξιοδοτικών συστημάτων (νεοφιλελεύθερες πολιτικές και προοδευτικές εναλλακτικές λύσεις), Εταιρεία 
Πολιτικού Προβληματισμού «Νίκος Πουλαντζάς», Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2002, σελ. 149-
171. 
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δημόσιων υπηρεσιών φροντίδας για τα παιδιά και τους ηλικιωμένους (ίδρυση 
βρεφονηπιακών σταθμών, γηροκομείων κλπ.), η θέσπιση γονικών αδειών βάσει 
των οποίων οι εργαζόμενες μητέρες εισπράττουν ένα μέρος του μισθο΄’υ τους και 
ασφλίζονται πλήρως, η ευελιξία στην αγορά εργασίας (μερική απασχόληση, κατ’ 
οίκον εργασία κ.ά.), τα προγράμματα κατάρτισης, επιμόρφωσης και εξειδίκευσης 
προσαρμοσμένα στις ανάγκες των μητέρων. 

Καταλήγοντας, μπορούμε να πούμε, ότι η µεγάλη είσοδος των γυναικών στην 
αγορά εργασίας, μεσοπρόθεσµα θα οδηγήσει στη διευρυνση της βάσης των 
ασφαλιστικών εισφορών και θα πριµοδοτήσει το σύστηµα. Μακροπρόθεσµα όµως, θα 
δηµιουργηθούν νέες δαπάνες προκειµένου να καλυφθούν οι ασφαλιστικές απαιτήσεις και 
ετούτων των ασφαλισµένων. Αν προσµετρηθεί και η σχετική γενναιοδωρία του 
συστήµατος απέναντι στις γυναίκες, γίνεται αντιληπτό ότι οι δαπάνες αυξάνουν 
περισσότερο. Χαρακτηριστικό της Ελλάδας είναι η χαμηλή συμμετοχή γυναικών στην 
αγορά εργασίας. Αυτή οφείλεται σε κοινωνικές συνήθειες, υστέρηση στις κοινωνικές 
υποδομές αλλά και στο ίδιο το συνταξιοδοτικό σύστημα. Η διαφαινόμενη αύξηση στη 
συμμετοχή των γυναικών θα τονώσει τα έσοδα της κοινωνικής ασφάλισης. Όμως, αν δεν 
αλλάξει η αντιμετώπιση των γυναικών στο σύστημα ασφάλισης επί το δικαιότερο, η 
μεταγενέστερη αύξηση των εξόδων θα είναι μεγαλύτερη. Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να 
τονίσουµε ότι η διάταξη στο Ν.3029/2002 που αφορά στην αναγνώριση πλασµατικού 
χρόνου ασφάλισης για τις µητέρες από 01.01.2003, καλύπτει ένα νοµοθετικό κενό που 
υπήρχε, ενώ θα µπορούσε να θεωρηθεί ένα κίνητρο για την απόκτηση παιδιών και 
συνεπώς την αύξηση των επιπέδων γονιμότητας στη χώρα μας. 

Από την άλλη πλευρά, η διαχείριση του µεταναστευτικού φαινοµένου προβάλλει 
σαν µία ακόμη εναλλακτική απάντηση στο πρόβληµα τόσο της συρρίκνωσης του 
εργατικού δυναµικού και της σταδιακής του γήρανσης, όσο και για την αντιμετώπιση 
των χρηματοοικονομικών ελλειμμάτων του συνταξιοδοτικού συστήματος. Τελευταία, 
προβάλλεται ο ισχυρισµός ότι η έλευση µεταναστών, νεαρών ατόµων κατά κύριο λόγο, 
µπορεί να αποτελεί µια λύση στο πρόβληµα του «γηρασµένου» εργατικού δυναµικού και 
στην αύξηση της παραγωγικότητας της οικονοµίας εφόσον βέβαια οι µετανάστες 
µπορούν να απορροφηθούν αποδοτικά από την οικονοµία. Όµως, µία τέτοια λύση έχει 
εξαιρετικά βραχυπρόθεσµο χαρακτήρα και φυσικά εγείρει ζητήµατα κοινωνικής 
συνοχής, ειδικά σε χώρες εθνικά οµοιογενείς, χωρίς µεταναστευτική κουλτούρα και 
ρεαλιστικές πολιτικές. Είναι εµφανής εξάλλου η διαφορά στην αποτελεσµατικότητα και 
την ρεαλιστική προσέγγιση µεταξύ χωρών µε ενεργή µεταναστευτική πολιτική (ΗΠΑ, 
Αυστραλία, Καναδάς κλπ.) και των Ευρωπαϊκών χωρών, των οποίων η ανάπτυξη 
στηρίχθηκε στην έννοια του έθνους κράτους και στη σταδιακή αφοµοίωση των 
µεταναστών.  

Αν και τα μεταναστευτικά ρεύματα εμφανίζονται ως λύση ή μέρος της λύσης του 
δημογραφικού και ταυτόχρονα του συνταξιοδοτικού προβλήματος της Ευρώπης, 
ταυτοχρόνως όμως αποτελούν απειλή για τις κοινωνικές και πολιτικές ισορροπίες των 
χωρών υποδοχής των μεταναστών. Η μετανάστευση, και μάλιστα η μαζική 
μετανάστευση, αποτελεί μέρος της λύσης του δημογραφικού και συνταξιοδοτικού 
προβλήματος διότι ανανεώνει τον πληθυσμό εργάσιμης ηλικίας (>15 ετών) και το 
εργατικό δυναμικό. Η μετανάστευση μπορεί να συμβάλει σημαντικά, έστω ως ένα βαθμό, 
στην αντιμετώπιση των δύο προβλημάτων. Η αύξηση του αριθμού των μεταναστών έχει 
το πλεονέκτημα άμεσης και σχετικά ισχυρής επίδρασης στον οικονομικά ενεργό 
πληθυσμό, επειδή οι μετανάστες είναι νεότεροι και χαρακτηρίζονται από μεγαλύτερη 
κινητικότητα. Επίσης, έχουν υψηλότερους δείκτες γεννητικότητας, οπότε επιδρούν στην 
αύξηση του πληθυσμού και μετά την ένταξή τους. Η μαζική μετανάστευση όμως, 
αποτελεί παράλληλα και απειλή για τις κοινωνικές και πολιτικές ισορροπίες της Ευρώπης 
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διότι τα εθνικά κράτη θα βρεθούν αντιμέτωπα με το ζήτημα της ενσωμάτωσης 
πληθυσμών διαφορετικών πολιτιστικών και πολιτικών παραδόσεων.  

Έχει υποστηριχθεί ένθερμα από πολλές κατευθύνσεις, πως η µετανάστευση ίσως 
αποτελέσει µια λύση στο συνταξιοδοτικό πρόβληµα, τόσο υπό την άποψη τη ενίσχυσης 
των δηµογραφικών δεδοµένων από τη στιγµή που η πλειοψηφία των µεταναστών 
βρίσκονται σε εργάσιµη ηλικία, όσο και µε τη συµβολή τους στις ασφαλιστικές 
εισφορές. Σύµφωνα µε τους Πλ. Τήνιο και A. Borsch – Spuman, ...η πρώτη 
νοµιµοποίηση περίπου 300.000 µεταναστών το 1997 – 1998 αποτέλεσε µια ισχυρή ένεση 
στα οικονοµικά του Ι Κ Α... Ωστόσο, εξετάζοντας το ζήτηµα σε µακροπρόθεσµη βάση, 
διαπιστώνουµε ότι οπωσδήποτε η νοµιµοποίηση των υπαρχόντων ή µελλοντικών 
µεταναστών συµβάλλει ώστε το σύστηµα µε τις νόµιµες εισφορές τους, να µην 
αποστερείται από µια πηγή εσόδων του, από την άλλη όµως δε λύνει, ή στην καλύτερη 
περίπτωση απλώς µεταθέτει το πρόβληµα. Αυτό, γιατί αφενός οι µετανάστες εµπίπτουν 
στα κατώτατα µισθολογικά κλιµάκια λόγω της φύσης της δουλειάς που καλούνται να 
κάνουν, ή είναι απλώς εποχιακά απασχολούµενοι οπότε µένουν για µικρό χρονικό 
διάστηµα, αφετέρου εάν λάβουµε υπόψη ότι ένα µεγάλο µέρος των µεταναστών 
προέρχεται από Βαλκανικές χώρες και χώρες της πρώην ΕΣΣ∆ που είναι σε κάτασταση 
υπό ένταξης στην ΕΕ, θα υποχρεωθεί το ελληνικό σύστηµα να παράσχει πλήρη κάλυψη 
στα ασφαλιστικά τους δικαιώµατα. Ακόµα και αν δεν προέρχονται από τον ευρωπαϊκό 
χώρο ή δεν παραµείνουν στην Ελλάδα, φεύγοντας, απαιτούν – και μάλιστα δικαιούνται – 
την απόδοση των καταβληθεισών ασφαλιστικών τους εισφορών.  

Όσον αφορά την αγορά εργασίας, όλες οι αξιολογήσεις που έχουν γίνει για να 
εκτιμηθούν οι επιπτώσεις της μετανάστευσης σχετικά με την απασχόληση,163 οδηγούν στο 
συμπέρασμα ότι η απασχόληση των νέων μεταναστών αντί να οδηγεί σε αύξηση της 
ανεργίας, οδηγεί αντίθετα στην αύξηση της απασχόλησης με ευεργετικές συνέπειες για την 
αύξηση των εισροών στο συνταξιοδοτικό σύστημα και την κάλυψη μέρους των 
ελλειμμάτων. Ο κύριος λόγος για τον οποίο συμβαίνει αυτό είναι ότι οι νέοι μετανάστες 
απασχολούνται κατά κύριο λόγο σε θέσεις εργασίας για τις οποίες δεν υπάρχει επαρκής 
προσφορά εργασίας από την πλευρά του εγχώριου εργατικού δυναμικού, με αποτέλεσμα 
να διατηρούνται ή να αναπτύσσονται οι τομείς δραστηριότητας που απασχολούν 
μετανάστες και να μετατίθεται ο εγχώριος ενεργός πληθυσμός προς περισσότερο 
αποδοτικές δραστηριότητες ή καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας. Οι περιπτώσεις των 
μεταναστών που καλύπτουν ανάγκες σε συγκεκριμένες υψηλού επιπέδου ειδικότητες, 
ενισχύουν προφανώς την ανάπτυξη των τομέων που απασχολούν αυτές τις ειδικότητες. 

Η είσοδος αυτού του νέου εργατικού δυναμικού που καλύπτει, πλέον, γύρω στο 
1/3 του συνολικού αριθμού των μισθωτών οι οποίοι απασχολούνται στην Ελλάδα, δεν 
οδήγησε σε σοβαρές απορυθμίσεις στην αγορά εργασίας και την κοινωνία, και στο 
επίπεδο της οικονομίας επέτρεψε την αναβολή της αντιμετώπισης σημαντικών 
προβλημάτων, αυξάνοντας το προϊόν της χώρας, χωρίς όμως να αυξηθεί η 
ανταγωνιστικότητα των διαφόρων δραστηριοτήτων. Επειδή παρατηρείται αναπόφευκτα 
μια σταθεροποίηση της σχέσης αυτού του εργατικού δυναμικού με την αγορά εργασίας, 
αλλά συγχρόνως χάνονται ευκαιρίες αναδιάρθρωσης, μπορεί κανείς να προβλέψει ότι η 
στασιμότητα ως προς τη διάρθρωση της οικονομίας σε αρκετούς τομείς ανανεώνει τη 
ζήτηση για φτηνή εργασία και επομένως για μεταναστευτικό εργατικό δυναμικό, που 
φθάνει στην Ελλάδα σε συνθήκες που το οδηγούν κατευθείαν στην παραοικονομία.   

Το εργατικό δυναμικό των αλλοδαπών είναι 413.267 άτομα εκ των οποίων οι 

163 Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ – ΑΔΕΔΥ (ΙΝΕ), Η ελληνική οικονομία και η απασχόληση, Ετήσια Έκθεση, 
Αθήνα 2000 και Jonathan Coppel, e.a., Trends in immigration and economic consequences, Working Papers 
OECD, 2001. 
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391.674 είναι απασχολούμενοι 164. Ήδη υπολογίζεται ότι το 2001 υπήρχαν 30.148 
συνταξιούχοι, σύμφωνα µε την απογραφή πληθυσμού το 2001. Αν παρατηρήσουμε 
προσεκτικά τις διάφορες ομάδες ηλικιών, συγκριτικά, µε αλλοδαπούς και Έλληνες  
διαπιστώνουμε ότι το 50% των Ελλήνων είναι μικρότεροι των 40 ετών ενώ 73% των 
αλλοδαπών βρίσκονται στην ίδια κατάσταση. Επίσης, η ηλικιακή κατηγορία άνω των 65 
χρόνων αντιπροσωπεύει το 18% του πληθυσμού των Ελλήνων και το 3% των αλλοδαπών 
που κατοικούν στην Ελλάδα. Εξάλλου το 3,6% του ελληνικού πληθυσμού υπερβαίνει το 
όριο ηλικίας των 80 ετών.   

Επομένως, η ένταξη των αλλοδαπών στην τοπική αγορά εργασίας βοηθά την 
λειτουργία του συστήµατος συνταξιοδότησης βραχυπρόθεσμα, υπό την έννοια ότι οι 
αλλοδαποί πληρώνουν τώρα περισσότερο σε αναλογία πληθυσμού για τους Έλληνες 
συνταξιούχους. Ωστόσο, μακροπρόθεσμα, όλοι αυτοί θα πρέπει να πάρουν σύνταξη που 
να αντιστοιχεί στα δικαιώματα που συσσωρεύτηκαν και στο νομικό πλαίσιο (το οποίο θα 
είναι µάλλον πιο αυστηρό για όλους μελλοντικά  σε σχέση µε το ισχύον σήμερα).   

Επιπλέον, το 40% των αλλοδαπών μένει στην Ελλάδα για περισσότερο από 5 
χρόνια και είναι παντρεμένοι/ες. Τα δεδομένα αυτά  ενισχύουν την πεποίθηση, ότι ένα 
μεγάλο ποσοστό των αλλοδαπών θα κάνει χρήση του δικαιώματος του στη σύνταξη. 
Ένας σημαντικός, λοιπόν, αριθμός αλλοδαπών θα έχει εργαστεί αρκετά χρόνια ώστε να 
αποκτήσει δικαίωμα στην σύνταξη, σε 20 – 25 περίπου χρόνια από σήμερα.165 

Οι συντάξεις των αλλοδαπών θα είναι χαμηλές (δεν θα έχουν πληρώσει πολλές 
εισφορές στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, αφού ξεκίνησαν να εργάζονται αργά στην Ελλάδα ή και 
εργάζονται στην μαύρη αγορά ή δε δηλώνεται η εργασία τους και οι αμοιβές είναι 
χαμηλές) και δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο να δημιουργηθεί ένα κοινωνικό πρόβλημα 
σε 20 – 25 χρόνια, δηλαδή να µη µπορούν να συνεχίζουν να εργάζονται και να έχουν 
πολύ χαμηλές συντάξεις. Η ύπαρξη ενός κοινωνικού (οικογενειακού) δικτύου θα 
μπορούσε να απαλύνει ίσως το συγκεκριμένο πρόβλημα. Αν οι ηλικιωμένοι αλλοδαποί 
µε χαμηλή σύνταξη και εισόδημα µπορούν να ωφεληθούν από την οικογενειακή 
αλληλεγγύη, δε θα εκδηλωθούν φαινόμενα δραματικής φτώχειας.   

Έρευνα που πραγματοποιήθηκε το από Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών 
(ΕΚΚΕ – 2005) κατέληξε σε πολύ χρήσιμα συμπεράσματα αναφορικά με τη σχέση 
μεταξύ αλλοδαπού και γηγενούς πληθυσμού. Στην εν λόγω μελέτη, προκειμένου να 
διερευνηθεί η αναλογία αλλοδαπών και Ελλήνων μιας συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας 
(Πίνακας 42) λήφθηκε υπόψη ένας υπολογίσιμος δείκτης. Ο δείκτης αυτός υπολογίζεται 
µε τον εξής τρόπο: ο λόγος (αριθμός Ελλήνων μιας συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας δια 
του συνολικού αριθμού των Ελλήνων) δια του άλλου λόγου (αριθμός αλλοδαπών μιας 
συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας δια του συνολικού αριθμού των αλλοδαπών). Εάν ο 
δείκτης είναι ίσος µε τη μονάδα, τότε η αναλογία μεταξύ Ελλήνων και αλλοδαπών για 
μια συγκεκριμένη ομάδα ηλικίας είναι πλήρης, εάν ο δείκτης είναι μεγαλύτερος από τη 
μονάδα, τότε οι αλλοδαποί είναι αναλογικά µε το πληθυσμό τους, περισσότεροι από τους 
Έλληνες στην συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα. Ο δείκτης αυτός παρουσιάζει το 
ενδιαφέρον γιατί µας δίνει τη δυνατότητα να δούμε το μέγεθος της διαφοράς. Για 
παράδειγμα, οι αλλοδαποί ηλικίας 40 – 44 χρονών είναι 20% περισσότεροι από τους 

164 Μαράτου – Αλιμπράντη, Λ. – Γκαζόν Ερίκ, (Έκθεση), Μετανάστευση και υγεία – πρόνοια: Αποτίμηση 
της υπάρχουσας κατάστασης – προκλήσεις και προοπτικές βελτίωσης, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών 
(ΕΚΚΕ), Αθήνα 2005, σελ. 68-79. 
165 Ροµπόλης, Σ. – Ρωµανιάς, Γ.,  ∆ηµογραφικές Μεταβολές και αλλαγές στην κοινωνική ασφάλιση, στο 
Μπαγκάβος, Χ. – Μωϋσίδης, Α. (επιμ.), Το νέο δημογραφικό τοπίο του 21ου αιώνα (Εξελίξεις, επιπτώσεις, 
πολιτικές), Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών – Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής 
και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Κέντρο Κοινωνικής Μορφολογίας και Κοινωνικής Πολιτικής 
(ΚΕΚΜΟΚΟΠ) , Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα 2004, σελ. 183-212.  
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Έλληνες, αναλογικά µε το σύνολο του πληθυσμού.      
Ο δείκτης αυτός αποδεικνύει ότι οι αλλοδαποί θα βοηθήσουν την ισορροπία του 

συστήµατος συνταξιοδότησης για μεγάλο χρονικό διάστημα166 και στη συνέχεια η τάση 
αυτή θα αντιστραφεί. Οπωσδήποτε, τα δεδομένα είναι αβέβαια όταν έχουμε να κάνουμε 
με υποθέσεις που αφορούν μία περίοδο ύστερα από 20 χρόνια ή και περισσότερο (πόσοι 
αλλοδαποί θα διαμένουν στην χώρα τότε; πόσοι θα πάρουν σύνταξη; πώς θα 
διαμορφωθούν τα δημογραφικά δεδομένα και οι πληθυσμιακές  εξελίξεις; πόσοι θα 
πολιτογραφηθούν κλπ). Πάντως, θα ήταν  σκόπιμο να επιδιωχθεί  η ασφαλιστική κάλυψη 
των σημερινών αλλοδαπών, ώστε να είναι σε θέση να επιβιώσουν όταν δεν θα µπορούν 
να εργαστούν.  

 
 
 
 
 
 
 
 
   

ΠΙΝΑΚΑΣ 42:  Έλληνες, αλλοδαποί και αναλογία κατά ομάδα ηλικίας 
Ομάδα Ηλικιών   Έλληνες  Αλλοδαποί  Δείκτης  
Σύνολο χώρας  10.171.906 762.191 1,00 
    0-4  492.309 38.434 1,04 
    5-9  503.489 42.814 1,13 
10-14  540.755 45.842 1,13 
15-19  666.080 59.635 1,19 
20-24  739.608 93.511 1,69 
25-29  733.529 107.443 1,95 
30-34  770.794 97.596 1,69 
35-39  704.310 77.693 1,47 
40-44  714.854 64.530 1,20 
45-49  664.765 45.449 0,91 
50-54  651.400 31.038 0,64 
55-59  534.000 17.465 0,44 
60-64  613.902 14.056 0,31 
65-69  604.041 9.969 0,22 
70-74  538.783 7.669 0,19 
75-79  332.147 4.611 0,19 
80-84  192.701 2.515 0,17 
85-89  113.104 1.325 0,16 
90-94  44.517 404 0,12 
95-99  11.796 96 0,11 
>=100  5.022 96 0,26 
 
Πηγή: ΕΣΥΕ, Απογραφή πληθυσμού (Μάρτιος  2001) 

 

166 Ένας αλλοδαπός που είναι σήμερα 45 χρονών θα εργαστεί ακόμη 15 – 20 χρόνια πριν συνταξιοδοτηθεί.   
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Όσο πιο σημαντικός είναι ο αριθμός των μεταναστών, όσο πιο νεανική είναι η 
κατά ηλικία δομή του και όσο πιο υψηλή είναι η γονομότητα των μεταναστών σε σχέση 
με αυτήν των γηγενών, τόσο η επίπτωση στην κατά ηλικία δομή του γηγενούς 
πληθυσμού αναμένεται να είναι σημαντική προς την κατεύθυνση μιας συγκράτησης της 
δημογραφικής γήρανσης του πληθυσμού και κατά συνέπεια της μείωσης τοπυ λόγου της 
δημογραφικής εξάρτησης (εργαζόμενοι / συνταξιούχοι).  

Βέβαια, υπάρχουν και απόψεις που υποστηρίζουν τεκμηριωμένα πως η 
επερχόμενη βελτίωση της ηλικιακής πυραμίδας, με την προσθήκη και των μεταναστών 
ασφαλισμένων κατά ηλικία, δεν επιφέρει ανάλογα αποτελέσματα και στον οικονομικό 
τομέα. Η αιτία πρέπει να αναζητηθεί:  

 
• Στις ολιγότερες ημέρες εργασίας που πραγματοποιούν οι μετανάστες έναντι των 

Ελλήνων, σ’ όλες τις ηλικίες (14,17 έναντι 17,64 των Ελλήνων, κατά μέσο όρο) 
αλλά και  

• Στους χαμηλότερους μέσους μισθούς που απολαμβάνουν οι μετανάστες έναντι 
των Ελλήνων (είναι αξιοσημείωτο, ότι, οι αλλοδαποί απολαμβάνουν υψηλότερους 
μέσους μισθούς έναντι των Ελλήνων, μόνο μέχρι την ηλικία των 25 ετών).  
 
Με βάση τα ανωτέρω στοιχεία, οι οπαδοί της συγκεκριμένης φιλοσοφίας 

συνάγουν το συμπέρασμα, ότι ένας Έλληνας ασφαλισμένος δεν ισοδυναμεί, από την 
άποψη του καταβαλλόμενου ύψους εισφορών (π.χ. στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), μ’ έναν 
οικονομικό μετανάστη ασφαλισμένο και ότι, κατά συνέπεια, η άποψη που υποστηρίζει 
ότι η οικονομική συμμετοχή των ασφαλισμένων μεταναστών στα έσοδα του συστήματος 
(κυρίως όσον αφορά το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ) είναι ανάλογη με τον αριθμό τους, δεν 
ανταποκρίνεται στην κοινωνικοασφαλιστική πραγματικότητα του συστήματος.  

Οι διαφοροποιήσεις που παρατηρούνται στην κατά ηλικία δομή του πληθυσμού 
αλλοδαπών και γηγενών δίνουν συχνά την εντύπωση ότι η παρουσία ξένων μεταναστών 
συμβάλλει αποφασιστικά στη συρρίκνωση της δημογραφικής γήρανσης του πληθυσμού. 
Η σύγκριση όμως της κατά ηλικία δομής του συνολικού πληθυσμού της Ελλάδας πριν 
και μετά την παρουσία των αλλοδαπών φανερώνει ότι η επίπτωση υπάρχει μεν αλλά 
είναι οριακή. Είναι χαρακτηριστικό ότι λόγω της μεταναστευτικής εισροής την 
τελευταία δεκαετία, το ποσοστό των ατόμων ηλικίας 65 ετών και άνω στο συνολικό 
πληθυσμό ήταν 16,7%, ενώ εν απουσία μετανάστευσης το ποσοστό αυτό θα ήταν 
17,7%. Με άλλα λόγια, παρά το γεγονός ότι οι μεταναστευτικές ροές προς την Ελλάδα 
αυξήθηκαν σημαντικά τη δεκαετία του 1990 σε σημείο ώστε το 2001 το ποσοστό των 
αλλοδαπών στο συνολικό πληθυσμό να είναι γύρω στο 7%, η επίπτωση στη 
δημογραφική γήρανση ήταν οριακή αφού το ποσοστό των ατόμων ηλικίας 65 ετών 
και άνω στο συνολικό πληθυσμό ήταν μικρότερο μόνο κατά μία εκατοστιαία μονάδα 
σε σχέση με αυτό που θα προέκυπτε εν απουσία μετανάστευσης. Και αυτό γιατί 
ακόμη και στις ηλικιακές ομάδες όπου υπάρχει υπερεκπροσώπηση των μεταναστών 
(15 – 44 ετών), δηλαδή το ποσοστό τους στο συνολικό μέγεθος της ηλικιακής ομάδας 
(10,3%) είναι υψηλότερο από το ποσοστό τους στο συνολικό πληθυσμό, αυτή η 
υπερκεπροσώπηση δεν επηρεάζει παρά οριακά την κατά ηλικία δομή του συνολικού 
πληθυσμού. 

Γενικότερα, μπορούμε να σημειώσουμε, ότι αν και η μετανατευτική διαδικασία 
με τη μορφή των εισροών προς την Ελλάδα μπορεί ως ένα βαθμό να δράσει στο μέλλον 
εξισορροπητικά για την κατά ηλικία δομή του πληθυσμού στη χώρα μας, ωστόσο, η 
μείωση του εν δυνάμει εργατικού δυναμικού και η περαιτέρω αύξηση του λόγου 
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δημογραφικής εξάρτησης δε μπορούν μακροπρόθεσμα να αντισταθμιστούν από τη 
μετανάστευση και συνεπώς, υπό την έννοια αυτήν, καθίστανται αναπόφευκτες.167 

Αναμφίβολα, η αύξηση των μεταναστευτικών εισροών θα έχει μια θετική 
επίπτωση, αλλά από μόνη της δεν είναι ικανή να οδηγήσει στη διατήρηση του απόλυτου, 
αλλά και του σχετικού (ως προς τους συνταξιούχους) αριθμού των εργαζομένων στα 
σημερινά, έτσι και αλλιώς, χαμηλά επίπεδα, διότι ποσοτικά οδηγεί σε μεγέθη τα οποία 
είναι ιδιαίτερα υψηλά, ενώ μακροπρόθεσμα συνδυάζεται με αύξηση του αριθμού των 
συνταξιούχων. Άλλωστε, δε θα ήταν ορθό να αναζητηθεί για την επίλυση του 
συνταξιοδοτικού ζητήματος, μία λύση δημογραφικού χαρακτήρα, εφόσον το τελευταίο 
είναι αναγκαίο να λειτουργεί με όσο το δυνατόν πιο ανεξάρτητα από το μέγεθος του 
πληθυσμού κριτήρια, προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχεια στο επίπεδο διαβίωσης 
των ατόμων κατά τη διάρκεια του ενεργού και συνταξιοδοτικού τους βίου.   

 
 
4.7 Καταπολέμηση της ανεργίας και αύξηση της απασχόλησης 
 

Η βιωσιμότητα καθώς και η επάρκεια των μελλοντικών συντάξεων θα εξαρτηθεί 
σε σημαντικό βαθμό από την ικανότητά της εξασφάλισης μιας βιώσιμης χρηματοδότησης 
των συνταξιοδοτικών συστημάτων υπό το πρίσμα των κοινωνιών που γηράσκουν 
ταχύτατα. Σαφώς, η επαρκής συνταξιοδοτική παροχή δεν μπορεί να χρηματοδοτηθεί 
επ’αόριστον μέσω του κυβερνητικού δανεισμού. Ούτε πρέπει ν’ αναμένεται ότι τα 
κεφαλαιοποιητικά συνταξιοδοτικά συστήματα θα παρέχουν τα αναμενόμενα πραγματικά 
επίπεδα παροχών, εάν η οικονομία δεν παράγει επαρκείς πόρους για τον ενεργό και το 
συνταξιούχο πληθυσμό. Όλα τα συνταξιοδοτικά συστήματα, ανεξάρτητα από το 
μηχανισμό χρηματοδότησης τους (κεφαλαιοποιητικό ή διανεμητικό) μεταφέρουν ένα 
μερίδιο της τρέχουσας απόδοσης της οικονομίας από τον ενεργό στο συνταξιούχο 
πληθυσμό.168 

Ο δημογραφικός λόγος εξάρτησης και ο λόγος εξάρτησης του συστήµατος, ο 
λόγος δηλαδή των συνταξιούχων προς τους ασφαλισμένους εργαζόμενους, αποτελούν 
τους κυριότερους αλλά και πιο ευάλωτους παράγοντες που ρυθμίζουν την ομαλή ή µη 
λειτουργία του συνταξιοδοτικού συστήµατος. Η ραγδαία δημογραφική επιδείνωση, 
επιβάλλει την αλλαγή του λόγου εξάρτησης του συστήµατος ώστε να εξασφαλιστεί η 
βιωσιμότητά του αλλά και η διαγενεακή ισότητα και αλληλεγγύη. ∆υο παράγοντες που 
επιδέχονται επέμβαση προς αυτή την κατεύθυνση, είναι η αύξηση του εργατικού 
δυναμικού ή και η μείωση του αριθμού των συνταξιούχων. Το ζήτημα της αύξησης της 
απασχόλησης, αποτελεί ούτως ή άλλως επιδιωκόμενο στόχο για κάθε πολιτική, ειδικά τα 
τελευταία χρόνια και αποτελεί αντικείμενο διαφορετικής μελέτης. 

Στις επόμενες δεκαετίες οι χώρες της ΕΕ θα γνωρίσουν σημαντικές αλλαγές του 
δημογραφικού πλαισίου που συνδέεται με τη λειτουργία της αγοράς εργασίας, αφού από 
τη δεκαετία του ’90 και ύστερα ο πληθυσμός τους σε ηλικία εργασίας αυξάνεται με 
βραδύτερους ρυθμούς σς σχέση με το παρελθόν. Η επιβράδυνση αυτή θα συνεχιστεί και 
στο μέλλον, με αποτέλεσμα το εν δυνάμει εργατικό δυναμικό να παύσει να αυξάνει 

167 Μπάγκαβος, Χ., (2004), Ο πληθυσμός της Ελλάδας στο πρώτο μισό του 21ου αιώνα: Προοπτικές εξέλιξης 
και κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις, στο Μπαγκάβος, Χ. – Μωϋσίδης, Α. (επιμ.), Το νέο δημογραφικό 
τοπίο του 21ου αιώνα (Εξελίξεις, επιπτώσεις, πολιτικές), Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών 
Επιστημών – Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Κέντρο Κοινωνικής 
Μορφολογίας και Κοινωνικής Πολιτικής (ΚΕΚΜΟΚΟΠ), Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα 2004,σελ. 131-182. 
 
168 Οι χώρες που έχουν μεγάλες καθαρές απαιτήσεις κατά οφειλετών στο εξωτερικό μπορούν, με τη 
λειτουργία ενός ελλείμματος ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, να χρησιμοποιήσουν την παραγωγή 
άλλων οικονομιών για την παροχή πόρων στο συνταξιοδοτημένο πληθυσμό τους. 
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και σταδιακά να μειώνεται. Στο σύνολο της Ε.Ε. ο πληθυσμός ηλικίας 15-64 ετών 
αργά ή γρήγορα θα παρουσιάσει κάμψη. Το συνολικό μέγεθος του πληθυσμού σε 
ηλικία εργασίας μπορεί να σταθεροποιηθεί γύρω στο 2040 μόνον εάν στις επόμενες 
δεκαετίες σημειωθεί ανάκαμψη της γονιμότητας σε συνδυασμό με σταθερά υψηλή 
μεταναστευτική εισροή.  

Το σημαντικό στοιχείο που διαφοροποιεί τις μελλοντικές δημογραφικές 
μεταβολές που αφορούν στην αγορά εργασίας σε σχέση με αυτές του παρελθόντος, 
έγκειται στο γεγονός ότι το εν δυνάμει εργατικό δυναμικό έπειτα από μια μακρά 
περίοδο συνεχούς αύξησης θα περιέλθει σε μια κατάσταση στασιμότητας.169 Με 
άλλα λόγια, ο ρόλος του δημογραφικού παράγοντα στην εξέλιξη του εργατικού 
δυναμικού θα παραμείνει σημαντικός αλλά θα έχει διαφορετική μορφή. Ενώ κατά το 
παρελθόν οι μεταβολές του πληθυσμού σε ηλικία εργασίας συνέβαλαν αναμφίβολα 
στην αύξηση του εργατικού δυναμικού, η μελλοντική στασιμότητά του δύναται να 
συνδυαστεί μεσοπρόθεσμα αλλά κυρίως μακροπρόθεσμα με στασιμότητα και πιθανή 
μείωση του μεγέθους του εργατικού δυναμικού. Η σημαντική αυτή μεταβολή του 
δημογραφικού πλαισίου είναι αποτέλεσμα της συρρίκνωσης του βαθμού ηλικιακής 
ανανέωσης του πληθυσμού. Το γεγονός ότι οι νέες γενιές οι οποίες θα εισέρχονται 
στον ενεργό εργασιακά πληθυσμό θα είναι μικρότερες αριθμητικά από τις γενιές των 
ατόμων υψηλής ηλικίας τα οποία θα αποχωρούν από την αγορά εργασίας οδηγεί στα-
διακά σε στασιμότητα και συρρίκνωση του πληθυσμού σε ηλικία εργασίας. Η εξέλιξη 
αυτή είναι αποτέλεσμα κυρίως των μεταβολών της γονιμότητας και του αριθμού των 
γεννήσεων τα τελευταία 50 χρόνια. 

Οι συγκεκριμένες αλλαγές δεν αφορούν μόνο το συνολικό μέγεθος του 
πληθυσμού, αλλά και την κατά ηλικία δομή του. Στο άμεσο μέλλον, οι τρεις βασικές 
ηλικιακές ομάδες του πληθυσμού σε εργασιακή ηλικία θα ακολουθήσουν αποκλίνουσες 
πορείες τόσο συγκρινόμενες μεταξύ τους όσο και σε σχέση με τις μεταβολές που 
παρατηρήθηκαν κατά το παρελθόν. Έτσι, έως το 2015, ο αριθμός των ατόμων 20 – 29 
ετών αναμένεται να μειωθεί κατά 11 εκατομμύρια άτομα, ενώ την τελευταία 
εικοσαετία αυξήθηκε περίπου κατά 6 εκατομμύρια άτομα.170 Το μέγεθος της 
ηλικιακής ομάδας 30 – 49 ετών έπειτα από μια περίοδο σημαντικής αύξησης (18 
περίπου εκατομμύρια) θα παραμείνει σχεδόν στάσιμο, ενώ ο αριθμός των ατόμων 
υψηλότερης ηλικίας (50 – 64 ετών) θα συνεχίσει να αυξάνει. Μάλιστα, η αύξηση αυτή 
θα είναι περίπου κατά δυόμισι (2,5) φορές υψηλότερη από την αντίστοιχη αύξηση της 
τελευταίας εικοσαετίας. Επομένως, ανεξάρτητα από την εξέλιξη του μεγέθους του 
πληθυσμού σε ηλικία εργασίας, η γήρανση της κατά ηλικία διάρθρωσης του φαντάζει 
αναπόφευκτη. Με άλλα λόγια, σε αντίθεση με ότι συνέβη κατά τα τελευταία 20 χρόνια, 
η μέση ηλικία του πληθυσμού αναμένεται να αυξηθεί. Ουσιαστικά, ενώ η μέση ηλικία 
του εν δυνάμει εργατικού δυναμικού παρέμενε σταθερή στο επίπεδο των 40 ετών για 
περίπου μια εικοσαετία, τα επόμενα χρόνια θα αυξάνει συνεχώς, φθάνοντας το 2015 το 
επίπεδο των 43 ετών. Από εκεί και πέρα η γήρανση του εν δυνάμει εργατικού 
δυναμικού πιθανότατα θα σταθεροποιηθεί και ίσως θα ανατραπεί, αφού τα άτομα που 
ανήκουν στις πολυπληθείς γενιές τις περιόδου 1945 – 1965 (baby boom) θα 

169 Μπαγκάβος, Χ., Δημογραφικές Μεταβολές, Αγορά Εργασίας και Συντάξεις στην Ελλάδα και την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, Βιβλιοθήκη Κοινωνικής Επιστήμης και Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής 
Ανθρωπολογίας, Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα 2003, σελ. 130-135. 
 
170 Φωτάκης, Κ. – Goomans, G. – Μπάγκαβος, Χ., (2000), Προετοιμάζονατς το Μέλλον: Δημογραφική 
Γήρανση και Κοινωνία της Γνώσης / Preparing the future: Demographic Ageing and Knowledge – Based 
Society, Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας (Ε.Ι.Ε.), Αθήνα 2000, σελ. 20. 
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εισέρχονται στην ηλικία συνταξιοδότησης, και τα σχετικά ολιγάριθμα άτομα που 
προήλθαν από γεννήσεις της περιόδου 1975 – 2000 θα είναι ηλικίας 20 ετών και άνω. 

Οι προοπτικές αύξησης της απασχόλησης δεν αφορούν μόνο την πλευρά της 
ζήτησης, αλλά  συνδέονται άμεσα και με αντίστοιχες προοπτικές από την πλευρά της 
προσφοράς. Συνεπώς, ο δημογραφικός παράγοντας αποκτά ιδιαίτερη σημασία αφού 
αποτελεί μία από τις συνιστώσες της διαχρονικής μεταβολής του αποθέματος μη 
απασχολούμενου πληθυσμού, δηλαδή του αριθμού των ατόμων που ναι μεν ανήκουν στον 
πληθυσμό σε ηλικία εργασίας, αλλά δεν απασχολούνται. Οι διαχρονικές αλλαγές στο μέγεθος 
και την κατά ηλικία δομή του αποθέματος μη απασχολούμενου πληθυσμού σε συνδυασμό με 
τα ποσοστά απασχόλησης που παρατηρούνται σε μια χώρα ουσιαστικά καθορίζουν τις 
προοπτικές αύξησης της απασχόλησης από την πλευρά της προσφοράς.171 

Στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Έρευνας Εργατικού 
Δυναμικού το 2000, ο πληθυσμός σε ηλικία εργασίας (15 – 64 ετών) ήταν 6.875.538 
άτομα, εκ των οποίων τα 3.840.387 απασχολούνταν και τα 489.854 ήταν άνεργα, 
δηλαδή το εργατικό δυναμικό ήταν ίσο με 4.330.241 άτομα. Συνεπώς, ο μη ενεργός 
πληθυσμός ήταν ίσος με 2.545.297 άτομα. ήταν ίσο με 63%. Με άλλα λόγια, σε 100 
άτομα που ανήκαν στον πληθυσμό σε ηλικία εργασίας τα 63 συμμετείχαν στην αγορά 
εργασίας ή, αλλιώς, ανήκαν στο εργατικό δυναμικό. Το ποσοστό συμμετοχής των 
ατόμων ηλικίας 15 – 64 ετών στην αγορά εργασίας (ή στο εργατικό δυναμικό), που 
ορίζεται ως ο λόγος του μεγέθους του εργατικού δυναμικού προς τον πληθυσμό σε 
ηλικία εργασίας, ήταν ίσο με 63%, δηλαδή, σε 100 άτομα που ανήκαν στον πληθυσμό 
σε ηλικία εργασίας τα 63 συμμετείχαν στην αγορά εργασίας ή, αλλιώς, ανήκαν στο 
εργατικό δυναμικό. 

Η συμμετοχή των ατόμων στην αγορά εργασίας προκύπτει ως αποτέλεσμα 
των επιπέδων απασχόλησης και ανεργίας. Το ποσοστό ανεργίας αποτελεί δείκτη 
του βαθμού ανισορροπίας που συναντάται στην αγορά εργασίας, αφού εκφράζει τον 
αριθμό των ατόμων που επιθυμούν να απασχοληθούν αλλά δεν βρίσκουν 
απασχόληση. Στην Ελλάδα, το ποσοστό αυτό το 2000 ήταν 11,3%. Δηλαδή από τα 
100 άτομα που επιθυμούσαν να απασχοληθούν στην Ελλάδα τα έντεκα (11) δεν 
βρήκαν απασχόληση. Το ποσοστό απασχόλησης, που εκαφράζεται από τον αριθμό 
των απασχολούμενων ατόμων προς τον πληθυσμό σε ηλικία εργασίας, ήταν στην 
Ελλάδα 55,9% το έτος 2000. Δηλαδή, από τα 100 άτομα που βρίσκονταν σε ηλικία 
εργασίας (15 – 64 ετών) απασχολούνταν τα 56. Το ποσοστό απασχόλησης εκφράζει τη 
δυνατότητα μιας οικονομίας να δημιουργεί απασχόληση για τα άτομα που λόγω της 
ηλικίας τους θα μπορούσαν να απασχοληθούν. Ουσιαστικά, αποτελεί μια ένδειξη για 
τον αριθμό των ατόμων που απασχολούνται σε μια χώρα σε σχέση με τον αριθμό 
των εν δυνάμει απασχολούμενων ατόμων.172 Είναι χαρακτηριστικό ότι στην Ελλάδα 
την τελευταία εικοσαετία το ποσοστό απασχόλησης (15 – 64 ετών) παρουσιάζει μια 
σχετική διαχρονική σταθερότητα στα επίπεδα του 54% - 56%. Με άλλα λόγια, από 
τα 100 άτομα τα οποία θα μπορούσαν εν δυνάμει να απασχοληθούν, απασχολούνται 
μόνο τα 54 – 56. Πρέπει να τονιστεί ότι το ποσοστό απασχόλησης δεν μπορεί ποτέ να 
φθάσει στα μέγιστα επίπεδα (100%) και αυτό διότι στον πληθυσμό ηλικίας 15 – 64 

171 Μπαγκάβος, Χ., Δημογραφικές Μεταβολές, Αγορά Εργασίας και..., ό.π., σελ. 186. 
 
172 Το ποσοστό απασχόλησης μπορεί να υπολογισθεί και ως ο λόγος του αριθμού των απασχολούμενων 
ατόμων προς τον συνολικό πληθυσμό μιας χώρας. Η σημασία του όμως στην περίπτωση αυτή είναι 
διαφορετική, αφού φανερώνει το ποσοστό του πληθυσμού που μέσω της απασχόλησης συνεισφέρει για την 
κάλυψη των ατομικών και συλλογικών αναγκών του υπολοίπου πληθυσμού. Τα τελευταία χρόνια στην 
Ελλάδα το ποσοστό αυτό κυμαίνεται γύρω στο 37%. 
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ετών υπάρχουν άτομα τα οποία για διάφορους λόγους δεν μπορούν να ασκήσουν 
καμία απασχόληση. Γενικά, ένα ποσοστό της τάξης του 80% για τον πληθυσμό 15 – 64 
ετών θα μπορούσε να θεωρηθεί ως το μέγιστο επίπεδο. 

Σε αντιστοιχία με τα ποσοστά συμμετοχής στην αγορά εργασίας, τα ποσοστά 
ανεργίας και απασχόλησης μπορούν να υπολογιστούν τόσο κατά ηλικία ή ηλικιακή 
ομάδα όσο και κατά φύλο. Στην περίπτωση του ποσοστού ανεργίας αρκεί να 
υπολογιστεί ο αριθμός των ανέργων ατόμων μιας συγκεκριμένης ηλικίας ή ηλικιακής 
ομάδας και ενός συγκεκριμένου φύλου προς το εργατικό δυναμικό στη συγκεκριμένη 
ηλικία ή ηλικιακή ομάδα και φύλο. Για παράδειγμα, το ποσοστό ανεργίας των νέων 
ηλικίας 15 – 24 ετών ανεξαρτήτως φύλου στην Ελλάδα το 2000 ήταν 29,5%, αφού ο 
αριθμός των ανέργων στην ηλικία 15 – 24 ετών ήταν 153.385 και το μέγεθος του 
εργατικού δυναμικού στις ίδιες ηλικίες ήταν 519.874. Επιπλέον, το ποσοστό ανεργίας 
των ανδρών ηλικίας 15 – 24 ετών ήταν 22,1% (60.633 / 273.780) και των γυναικών 
37,7% (92.752 / 246.094). 

Το ποσοστό απασχόλησης για συγκεκριμένη ηλικία ή ηλικιακή ομάδα και 
φύλο προκύπτει εάν υπολογιστεί ο αριθμός των απασχολούμενων ατόμων μιας 
συγκεκριμένης ηλικίας ή ηλικιακής ομάδας και ενός συγκεκριμένου φύλου προς τον 
πληθυσμό στη συγκεκριμένη ηλικία ή ηλικιακή ομάδα και στο συγκεκριμένο φύλο. 
Για παράδειγμα, το 2000 στην Ελλάδα το ποσοστό απασχόλησης στην ηλικιακή 
ομάδα 30 – 44 ετών ήταν 73,8%, αφού τα απασχολούμενα άτομα στη συγκεκριμένη 
ηλικιακή ομάδα ήταν 1.571.870 και ο πληθυσμός 2.130.792. Επιπρόσθετα, το ποσοστό 
απασχόλησης των ανδρών ηλικίας 30 – 44 ετών ήταν 91,5% (935.740 / 1.022.192) και 
των γυναικών 57,4% (636.130 / 1.108.600). 

Η αύξηση των ποσοστών δραστηριότητας και απασχόλησης των επί του παρόντος 
αέργων ή υποαπασχολουμένων στον πληθυσμό εργάσιμης ηλικίας είναι ο κύριος τρόπος 
με τον οποίο τα κράτη μέλη μπορούν να αντιδράσουν στη συρρίκνωση του εργατικού 
δυναμικού που θα προκύψει όταν οι πληθυσμοί της γενεάς με τη θεαματική αύξηση των 
γεννήσεων αρχίζουν να συνταξιοδοτούνται. Ο αρνητικός αντίκτυπος των δημογραφικών 
εξελίξεων όσον αφορά το δυναμικό απασχόλησης και οικονομικής μεγέθυνσης μπορεί να 
μετριαστεί από τα χαμηλότερα επίπεδα ανεργίας και από τη συμμετοχή περισσότερων 
ατόμων εργάσιμης ηλικίας στην αγορά εργασίας. Οι κυβερνήσεις έχουν μικρή επίδραση 
στο δημογραφικό λόγο εξάρτησης των ηλικιωμένων, ακόμη και η μαζική μετανάστευση 
(η δημογραφική μεταβλητή με τη μεγαλύτερη ευελιξία βραχυπρόθεσμα) δε μπορεί να 
αποτρέψει την έντονη αύξηση του λόγου εξάρτησης των ηλικιωμένων. Ωστόσο, αυτό που 
είναι σημαντικό για τη βιωσιμότητα των συνταξιοδοτικών συστημάτων είναι ο λόγος 
οικονομικής εξάρτησης, δηλαδή ο αριθμός των συνταξιούχων σε σχέση με τον αριθμό 
των ατόμων που απασχολούνται τη στιγμή εκείνη. 

Οι τρεις στόχοι των ποσοστών απασχόλησης που θέτουν τα σύγχρονα ευρωπαϊκά 
κράτη για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του συνταξιοδοτικού και που αφορούν τον 
συνολικό πληθυσμό, τις γυναίκες και τους εργαζομένους μεγαλύτερης ηλικίας προφανώς 
συνδέονται στενά μεταξύ τους (Πίνακας 43). Το συνολικό ποσοστό απασχόλησης μπορεί 
να αυξηθεί μόνον εάν κινητοποιηθούν αχρησιμοποίητα δυναμικά εργατικού δυναμικού -
και αυτά είναι πιθανότερο να βρεθούν στις γυναίκες και τους ηλικιωμένους εργάσιμης 
ηλικίας. Η πρόοδος μπορεί να επιβραδυνθεί από την ανάγκη να αλλάξουν οι νοοτροπίες, 
να αυξηθεί η απασχολησιμότητα των ανθρώπων που σήμερα δεν απασχολούνται και, 
ιδίως όσον αφορά τη συμμετοχή των γυναικών στο εργατικό δυναμικό, την ανάγκη 
ουσιαστικών επενδύσεων σε εγκαταστάσεις φροντίδας για παιδιά και άλλους 
εξαρτώμενους όπως τονίστηκε στην ελληνική έκθεση.  
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 43: Ποσοστά απασχόλησης και μεταβολές κατά κατηγορία στη ΕΕ – 15 
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(έως 2001) 
 Συνολικό ποσοστό 

απασχόλησης (15 – 64 ετών) 
Ποσοστό απασχόλησης 
γυναικών (15 – 64 ετών) 

Ποσοστό απασχόλησης 
ηλικιωμένων (55 – 64 ετών) 

Χώρ
α / 

έτος 

200
1 

Μεταβολ
ή 2000 – 

01 

Μεταβολ
ή 1995 – 

01 

200
1 

Μεταβολ
ή 2000 – 

01 

Μεταβολ
ή 1995 – 

01 

200
1 

Μεταβολ
ή 2000 – 

01 

Μεταβολ
ή 1995 – 

01 
Β  59,

9 
-0,7 3,8 50,

5 
-1,0 5,4 24,

1 
-2,2 1,2 

DK  76,
2 

-0,1 2,8 72,
0 

0,4 5,3 58,
0 

2,3 8,2 

D 65,
8 

0,4 1,1 58,
8 

0,9 3,5 37,
7 

0,2 0,0 

GR  55,
4 

-0,3 0,8 40,
9 

-0,2 2,8 38,
0 

-0,7 -3,0 

Ε  56,
3 

1,4 10,4 41,
9 

1,6 10,7 38,
9 

2,1 6,8 

FR  63,
1 

1,1 3,6 56,
1 

1,0 4,0 31,
0 

0,7 1,4 

IRL  65,
7 

0,6 11,4 55,
0 

0,9 13,4 46,
8 

1,5 7,7 

Ι  54,
8 

1,1 4,0 41,
1 

1,5 5,7 28,
0 

0,3 -0,5 

L  62,
9 

0,3 4,2 50,
9 

0,8 8,3 24,
4 

-2,3 0,7 

NL  74,
1 

1,2 9,6 65,
2 

1,8 11,6 39,
6 

1,4 10,5 

Α  68,
4 

-0,1 -0,4 60,
1 

0,5 1,1 28,
6 

-0,2 -1,5 

P  68,
9 

0,6 6,2 61,
1 

0,8 6,9 50,
3 

-0,7 5,3 

FIN  68,
1 

0,9 6,4 65,
4 

1,1 6,4 45,
7 

3,7 11,2 

S  71,
7 

0,9 1,8 70,
4 

1,1 1,1 66,
5 

1,7 4,0 

UK  71,
7 

0,2 3,2 65,
1 

0,3 3,3 52,
3 

1,5 4,8 

EU-
15  

63,
9 

0,7 4,0 54,
9 

1,0 5,3 38,
5 

0,8 2,6 

2010 
στόχο

ς 

70% Περισσότερο από 60% 50% 

Πηγή: Eurostat, LFS  
 

Αν και οι άνεργοι εξακολουθούν να αποτελούν μια σημαντική άμεση εφεδρεία 
εργατικού δυναμικού σε αρκετά κράτη μέλη, θα πρέπει να επιτευχθούν υψηλότερα 
επίπεδα απασχόλησης με την κινητοποίηση αέργων επί του παρόντος ατόμων μεταξύ των 
γυναικών και των εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας (βλ. στόχο 5 κατωτέρω). Η Ισπανία 
και η Ελλάδα αναμένουν ότι οι μετανάστες θα δημιουργήσουν μια σημαντική πρόσθετη 
προσφορά εργατικού δυναμικού 

η περισσότερη απασχόληση θα δημιουργήσει πρόσθετα συνταξιοδοτικά 
δικαιώματα στο μέλλον, με άμεσο αποτέλεσμα υψηλότερα συνταξιοδοτικά δικαιώματα, 
ιδίως για τις γυναίκες και συνεπώς αυξημένες συνταξιοδοτικές δαπάνες. Η κινητοποίηση 
των αποθεμάτων του εργατικού δυναμικού μεταξύ των γυναικών και των εργαζομένων 
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μεγαλύτερης ηλικίας είναι επίσης πιθανόν να απαιτήσει πρόσθετες επενδύσεις και 
δαπάνες. (π.χ. κατάρτιση, εγκαταστάσεις παιδικής φροντίδας). Αφ' ετέρου, θα υπάρξουν 
φορολογικά έσοδα εισφορών που δεν προκαλούν νέα δικαιώματα (π.χ. εισφορές 
ασφάλειας ασθένειας), οικονομίες στις πληρωμές μεταβιβάσεων και μεγαλύτερο 
αποτέλεσμα ΑΕΠ. Έτσι το αποτέλεσμα στα δημόσια οικονομικά και τη συνολική 
οικονομία είναι θετικό. Επιπλέον, καθώς περισσότερες γυναίκες απασχολούνται και 
θεμελιώνουν τα συνταξιοδοτικά τους δικαιώματά θα επιτευχθεί υψηλότερο επίπεδο 
κοινωνικής προστασίας καθώς τα ζεύγη συνταξιούχων θα έχουν ένα υψηλότερο 
εισόδημα νοικοκυριού. 

Αν και η μείωση της ανεργίας θα πρέπει να αποτελεί βραχυπρόθεσμα τον βασικό 
στόχο των πολιτικών που ασκούνται στην αγορά εργασίας, η προοπτική συρρίκνωσης 
του πληθυσμού σε ηλικία εργασίας δημιουργεί την ανάγκη για μια μελλοντική 
ενεργοποίηση των αποθεμάτων του εργατικού δυναμικού προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
μακροχρόνια κάλυψη των αναγκών της οικονομίας σε εργασία αλλά και να καλυφθούν, 
στο βαθμό που κάτι τέτοιο καθίσταται εφικτό, οι αυξανόμενες ανάγκες χρηματοδότησης 
του ασφαλιστικού συστήματος. Υπάρχουν, ακόμη ευνοϊκές προοπτικές για την αύξηση 
των επιπέδων απασχόλησης, δεδομένου ότι η ανεργία των νέων είναι ιδιαίτερα υψηλή, το 
ρεύμα εισόδου των γυναικών στην αγορά εργασίας δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί και 
επιπλέον ο πληθυσμός σε ηλικία εργασίας θα συνεχίσει ακόμη να αυξάνεται για κάποια 
χρόνια. Οι διαφοροποιήσεις που παρατηρούνται μεταξύ των διαφόρων ευρωπαϊκών 
χωρών δεν έχουν τόσο δημογραφικό χαρακτήρα, αλλά είναι περισσότερο αποτέλεσμα 
των διαφορών που παρατηρούνται στα επίπεδα απασχόλισημότητας και ανεργίας, καθώς 
επίσης και στο βαθμό σύνδεσης της παραγωγικής διαδικασίας με την εξέλιξη των 
μεταναστευτικών εισροών. Με δεδομένη τη μελλοντική συρρίκνωση του πληθυσμού 
εργάσιμης ηλικίας, οι χώρες οι οποίες σήμερα παρουσιάζουν υψηλά ποσοστά 
απασχόλησης υπάρχει περίπτωση να έρθουν στο μέλλον αντιμέτωπες με την εκδήλωση 
του φαινομένου της ποσοτικής αδυναμίας κάλυψης των αναγκών σε εργασία. Αντιθέτως, 
οι χώρες οι οποίες,  στην παρούσα φάση, παρουσιάζουν χαμηλά ποσοστά απασχόλησης 
και υψηλή ανεργία δεν κινδυνέυουν να έρθουν άμεσα αντιμέτωπες με την εκδήλωση 
ανάλογων φαινομένων.  Η μείωση της ανεργίας, η δυνατότητα ενεργοποίησης του εν 
δυνάμει εργατικού δυναμικού και η προσφυγή στη μετανάστευση συνιστούν τις πιθανές 
πηγές για μια μελλοντική κάλυψη των εργασιακών αναγκών.173 

Σε μια πιο μακροχρόνια προοπτική όμως, και με δεδομένο ότι τα ποσοστά 
συμμετοχής στην αγορά εργασίας συνδέονται με διαφορετικούς παράγοντες σε 
σχέση με την ηλικία και το φύλο των ατόμων και ότι η γήρανση του πληθυσμού σε 
ηλικία εργασίας και του εργατικού δυναμικού φαντάζει, αναπόφευκτη, η αύξηση της 
συμμετοχής των ατόμων στην αγορά εργασίας προϋποθέτει σημαντικές αλλαγές 
στον τομέα των πολιτικών που συνδέονται με την εκπαίδευση, την αγορά 
εργασίας, την οργάνωση του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης και τη διαδικασία 
παροχής ίσων ευκαιριών σε άνδρες και γυναίκες. Επίσης, εξαιτίας των 
τεχνολογικών εξελίξεων και των νέων αναγκών στην αγορά εργασίας, η ανάγκη για 
συνεχή προσαρμογή των επαγγελματικών δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού 
γίνεται ολοένα και μεγαλύτερη. Ουσιαστικά, οι αλλαγές που συντελούνται στην 
αγορά εργασίας τείνουν προς μία μορφή οργάνωσης της εργασίας στην οποία 
απαιτείται όλο και μεγαλύτερη ευελιξία προσαρμογής της προσφοράς εργασίας στις 
μεταβολές της ζήτησης.174 

173 Μπαγκάβος, Χ., Δημογραφικές Μεταβολές, Αγορά Εργασίας και..., ό.π., σελ. 317. 
174 Η δημιουργία θέσεων εργασίας μερικής ή περιοδικής απασχόλησης, τα συμβόλαια καθορισμένης 
διάρκειας, η μείωση ή διαφοροποίηση των ωραρίων, η ενοικίαση της εργασίας, η άτυπη έργασία ή η 
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Τα σχετικά χαμηλά ποσοστά απασχόλησης που παρατηρούνται στην Ελλάδα 
δημιουργούν τις προοπτικές για μια σχετικά μακροχρόνια κάλυψη των αναγκών της 
οικονομίας σε εργασία. Η αδυναμία μιας μελλοντικής αδυναμίας αύξησης της 
απασχόλησης από την πλευρά της προσφοράς προϋποθέτει μια διαχρονική μεταβολή των 
των ποσοστών απασχόλησης προς την κατεύθυνση της επίτευξης των μέγιστων 
ποσοστών απασχόλησης. Η εμπειρία της τελευταίας εικοσαετίας, όπου τα ποσοστά 
απασχόλησης παρέμειναν σχεδόν στάσιμα φανερώνει ότι η επίτευξη ενός στόχου για 
αύξηση των συγκεκριμένων ποσοστών δεν είναι πάντα εφικτή. Η αύξηση της 
απασχόλησης συνδέεται όλο και πιο στενά με τη βιωσιμότητα του συνταξιοδοτικού 
συστήματος και οι μελλοντικές δημογραφικές εξελίξεις που αφορούν τον πληθυσμό σε 
ηλικία συνταξιοδότησης φανερώνουν ότι οι ανάγκες για αύξηση των ποσοστών 
απασχόλησης στο μέλλον θα πρέπει να κυμανθούν σε πολύ υψηλότερα επίπεδα σε σχέση 
με το παρελθόν, προκειμένου ο λόγος συνταξιούχων προς απασχολούμενους να 
παραμείνει διαχρονικά σταθερός.175 

Η δημογραφική επίπτωση στη βιωσιμότητα του συνταξιοδοτικού συστήματος δεν 
συνίσταται μόνο στην αναπόφευκτη αύξηση του αριθμού των ηλικιωμένων, αλλά 
και στη σταδιακή μείωση του εν δυνάμει εργατικού δυναμικού. Αναμφίβολα, η 
αύξηση της απασχόλησης τα επόμενα χρόνια θα συμβάλει αποφασιστικά στην 
αντιμετώπιση των πιέσεων που θα ασκήσει η γήρανση του πληθυσμού στο 
συνταξιοδοτικό σύστημα. Όμως, μακροχρόνια με δεδομένη τη σημαντική αύξηση του 
αριθμού των ηλικιωμένων ατόμων, η βιωσιμότητα του συνταξιοδοτικού συστήματος 
δεν δύναται να προέλθει αποκλειστικά από την αύξηση της απασχόλησης, αφού: α) 
είτε θα απαιτούνται συνεχείς και υψηλοί ρυθμοί αύξησης της απασχόλησης, εξέλιξη 
η οποία δεν παρατηρήθηκε ποτέ κατά πρόσφατο παρελθόν και β) είτε οι 
μακροπρόθεσμες προοπτικές κάλυψης των αναγκών της οικονομίας σε εργασία 
θα συρρικνώνονται με την πάροδο του χρόνου λόγω της στασιμότητας ή και της 
συρρίκνωσης του πληθυσμού σε ηλικία εργασίας. Γενικότερα, η εξέλιξη του 
πληθυσμού εργάσιμης ηλικίας τα επόμενα χρόνια δημιουργεί μια κατάσταση στην 
οποία, όσο θα αυξάνεται η απασχόληση, τόσο τα  αποθέματα του εργατικού 
δυναμικού θα μειώνονται με φυσικό επακόλουθο την αδυναμία αύξησης της 
απασχόλησης από την πλευρά της προσφοράς σε σύντομο χρονικό διάστημα. 

 Καταλήγοντας, θα πρέπει να σημειώσουμε πως η αύξηση των ποσοστών 
απασχόλησης είναι μια εξέλιξη η οποία θεωρείται επιθυμητή και ως ένα βαθμό εφικτή, 
αφού τα ποσοστά απασχόλησης στην Ελλάδα κυναίνονται σε αρκετά χαμηλά επίπεδα 
(56%). Με άλλα λόγια, υπάρχουν ακόμη σημαντικά περιθώρια για αύξηση των ποσοστών 
απασχόλησης, εφόσον παραμένουν αναξιοποίητα μεγάλα αποθέματα εργατικού 
δυναμικού (π.χ. γυναίκες, μετανάστες, ηλικιωμένα άτομα κλπ.). Παράλληλα, κρίνεται ως 
απαραίτητη προϋπόθεση για την αύξηση των επιπέδων απασχόλησης, η μείωση της 
ανεργίας, ένα φαινόμενο που παρουσιάζεται ιδιαίτερα οξυμένο στη χώρα μας, όπως και 
σε πολλά άλλα κράτη – μέλη της ΕΕ. Οι στρατηγικές αύξησης των επιπέδων 
απασχόλησης και μείωσης της ανεργίας προβάλλονται ως οι πλέον αποδεκτές και συνάμα 
αποτελεσματικές λύσεις για την αντιμετώπιση του συνταξιοδοτικού προβλήματος, αφού 
μπορούν να συμβάλλουν στη σταδιακή βελτίωση του λόγου δημογραφικής εξάρτησης 
και μακροπρόθεσμα να εξασφαλίσουν τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την οικονομική 
βιωσιμότητα του συστήματος συνταξιοδότησης. Ωστόσο, η διασφάλιση της ισορροπίας 
του συνταξιοδοτικού συστήματος μόνο μέσω της αύξησης των ποσοστών απασχόλησης 
καθίσταται αδύνατη, αφού με την πάροδο του χρόνου θα πρέπει τα συγκεκριμένα 

τηλεργασία καθώς και η τάση μείωσης της μισθωτής απασχόλησης είναι κάποια από τα δείγματα των 
αλλαγών που συντελούνται στην οργάνωση της εργασίας. 
175 Μπαγκάβος, Χ., Δημογραφικές Μεταβολές, Αγορά Εργασίας και..., ό.π., σελ. 235-236.  
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ποσοστά να ξεπεράσουν κάποια επίπεδα τα οποία θεωρούνται μέγιστα (80%).176 
Επομένως, απαιτείται παράλληλα με την αύξηση των επιπέδων απασχόλησης και η 
εφαρμογή άλλων καταλυτικών πολιτικών όπως η καταπολέμηση της διαρθρωτικής 
ανεργίας, η ορθολογική αξιοποίηση των μεταναστευτικών εισροών και ίσως ακόμη και 
μια πιθανή αύξηση των ορίων συνταξιοδοτικής ηλικίας, προκειμένου να μην υπάρξει 
περαιτέρω επιδείνωση του λόγου δημογραφικής εξάρτησης που θα οξύνει ακόμη 
περισσότερο την επιβαρυμένη κατάσταση του συνταξιοδοτικού μας συστήματος. 
 
 
4.8 Η εφαρμογή στρατηγικών ενεργούς γήρανσης   
 

Βασικό συστατικό στοιχείο της διαµορφούμενης ευρωπαϊκής πολιτικής για την 
αντιμετώπιση του συνταξιοδοτικού προβλήματος και της γήρανσης του εργατικού 
δυναμικού αποτελεί η έννοια της ενεργούς γήρανσης.177 Παρά τις επιμέρους διαφορές 
των κρατών – µελών στη στάση τους απέναντι στην έννοια της ενεργούς γήρανσης, η 
υιοθέτηση της αρχίζει πια να αποτελεί μια σημαντική πολιτική επιλογή για την μεγάλη 
πλειοψηφία των ευρωπαϊκών κρατών. Η επιλογή αυτή της ενεργούς γήρανσης ως 
βασικού προτύπου παρέμβασης στο πεδίο των δημογραφικών εξελίξεων βασίζεται, κατά 
κύριο λόγο, στο ότι οι ηλικιωμένοι αρχίζουν πια να θεωρούνται όλο και περισσότερο ως 
ένας βασικός παράγοντας για την αύξηση συνολικά της απασχόλησης στο μέλλον 
εξαιτίας, κυρίως, της μείωσης προσφοράς εργατικού δυναμικού από τις νέες ηλικιακές 
ομάδες του πληθυσμού. Απαραίτητη, ωστόσο, προϋπόθεση για να πραγματωθεί μια 
τέτοια επιλογή είναι η διαμόρφωση και η εφαρμογή συγκεκριμένων πρακτικών ενεργούς 
γήρανσης στο πεδίο της αγοράς εργασίας απ’ όλους τους φορείς που εμπλέκονται σε 
αυτήν (κρατικούς και µη). Οι πρακτικές αυτές απαιτείται να διακρίνονται για την 
ολιστική τους προσέγγιση, τόσο στο επίπεδο του σχεδιασμού και της εφαρμογής όσο και 
στο επίπεδο των παραγόντων, που θα συμμετέχουν στην υλοποίησή τους καθώς και για 
την στήριξή τους σε έννοιες, όπως η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων, η 
καταπολέμηση των διακρίσεων εις βάρος τους και η διατήρηση της δραστηριοποίησης 
τους στο κοινωνικό πεδίο µε αμοιβαία οφέλη τόσο για τους ίδιους (καλή υγεία) όσο και 
για τα άτομα όλων των ηλικιών (μείωση εξαρτημένων ατόμων). 

Πιο συγκεκριμένα, η ολιστική αυτή προσέγγιση, που αποτελεί το βασικό στοιχείο 
της πολιτικής για την ενεργό γήρανση, στοχεύει στην υιοθέτηση μιας ενιαίας συνολικής 
στρατηγικής για την διαχείριση της ηλικίας ως προσδιοριστικού παράγοντα του 
εργασιακού βίου του ανθρώπου, που θα βασίζεται τόσο σε προληπτικές όσο και σε 
θεραπευτικές δράσεις. Ο προσανατολισμός, δηλαδή, μιας τέτοιας στρατηγικής δεν μπορεί 
παρά να αφορά ολόκληρη την επαγγελματική ζωή του ανθρώπου και όχι το τελευταίο 
κομμάτι της πριν την ηλικία συνταξιοδότησης. Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα περιοριστούν οι 
αρνητικές επιπτώσεις της γήρανσης τόσο στην αγορά εργασίας, όσο και στο 
συνταξιοδοτικό σύστημα, κυρίως, μέσα από την έμφαση στην πρόληψη και όχι, 
αποκλειστικά, στην θεραπεία του προβλήματος. Άλλωστε, όπως επισημαίνει ο Alan 
Walker, ...η διαχείριση της ηλικίας είναι μια προληπτική στρατηγική που πρέπει να έχει 
ευρεία βάση...178 

176 Είναι χαρακτηριστικό ότι η αντιστάθμιση της αύξησης του δείκτη δημογραφικής εξάρτησης 
αποκλειστικά μέσω της διεύρυνσης των επιπέδων απασχόλησης, δημαίνει πως το ποσοστό απασχόλησης το 
2050 θα πρέπει να είναι ίσο με 118%. 
177 Walker, Alan, Η πορεία προς την ενεργή γήρανση, στο Κικίλιας, Ηλ. – Μπάγκαβος, Χρ. – Τήνιος, Πλ. – 
Χλέτσος, Μιχ., (επιµ.), ∆ηµογραφική Γήρανση, Αγορά Εργασίας & Κοινωνική Προστασία: Τάσεις, 
Προκλήσεις & Πολιτικές, Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας, Αθήνα 2001, σελ. 284. 
178 Στο ίδιο, ό.π., σελ. 296. 
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Στα πλαίσια μιας τέτοιας συνεκτικής, διαρκούς, στρατηγικής για την προώθηση 
της έννοιας της ενεργούς γήρανσης, οι προληπτικές δράσεις μπορεί να είναι η προώθηση 
από το κράτος της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και κατάρτισης των εργαζόμενων σε όλη 
τη διάρκεια της εργασιακής τους ζωής ώστε να µπορούν να ανταποκρίνονται στις 
απαιτήσεις των εξελίξεων και των τεχνολογικών μεταβολών στην παραγωγική 
διαδικασία. Παράλληλα, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να κρατούν τους εργαζόμενούς τους 
παραγωγικούς μέσα από ενδοεπιχειρησιακά προγράμματα κατάρτισης και επιμόρφωσης, 
ώστε να µην αντιμετωπίσουν προβλήματα στη λειτουργία τους από την γήρανση του 
εργατικού τους δυναμικού. Ακόμη, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να προχωρήσουν σε μια 
σταδιακή αξιοποίηση των εργαζομένων, που μεγαλώνουν σε ηλικία, στη βάση μιας 
επαναξιολόγησης της εσωτερικής τους παραγωγικής διαδικασίας, ώστε αυτή να αξιοποιεί 
µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των συγκεκριμένων 
εργαζομένων.179 

Από την άλλη πλευρά, βέβαια, μια συνολική πολιτική για την προώθηση της 
ενεργούς γήρανσης θα πρέπει να περιλαμβάνει και δράσεις µε στόχο την αντιμετώπιση 
της γήρανσης του εργατικού δυναμικού 180, όταν αυτή πια αποτελεί μια πραγματικότητα. 
Ακόμη, ανάλογη χρησιμότητα έχουν και πρακτικές όπως η ενημέρωση και η 
ευαισθητοποίηση των παραγόντων της αγοράς για τις διακρίσεις εις βάρος των 
ηλικιωμένων εργαζομένων καθώς και η ύπαρξη δυνατότητας για τους ηλικιωμένους 
εργαζόμενους να εργάζονται µε διάφορες μορφές απασχόλησης όπως η μερική 
απασχόληση, που θα συνδέουν ομαλά την επαγγελματική µε την ιδιωτική τους ζωή, 
παρατείνοντας, έτσι, τον εργασιακό τους βίο. Εξάλλου, έμφαση δίνεται στην ενίσχυση 
της απασχόλησης των ηλικιωμένων μέσα από τη δημιουργία θέσεων εργασίας σε τομείς 
όπως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και η αυτοαπασχόληση µέσω της δημιουργίας 
ατομικών επιχειρήσεων.  

Παράλληλα, βασικό ρόλο στα πλαίσια της στρατηγικής για την ενεργό γήρανση 
καλούνται να παίξουν και επιλογές που έχουν να κάνουν µε την μεταρρύθμιση των 
συνταξιοδοτικών συστηµάτων. Οι επιλογές αυτές μεταφράζονται σε δράσεις όπως η 
αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης, η περικοπή των παροχών προς τους συνταξιούχους, 
η παροχή κινήτρων για μεγαλύτερη παραμονή των εργαζομένων στην αγορά εργασίας 
και η προώθηση συστηµάτων που βασίζονται στην έννοια της ευέλικτης 
συνταξιοδότησης. Η έννοια αυτή αφορά τη δυνατότητα που θα μπορεί να έχει κάποιος 
εργαζόμενος, που πλησιάζει στην ηλικία αποχώρησης από την αγορά εργασίας, να 
συνταξιοδοτείται μερικά παίρνοντας μια μειωμένη σύνταξη και να συνεχίσει να 
εργάζεται στη βάση ενός σχήματος μερικής απασχόλησης. Η παραμονή του στην αγορά 
εργασίας κάτω από ένα τέτοιο σχήμα, ακόμη και μετά την ηλικία που κανονικά θα 
έπρεπε να συνταξιοδοτηθεί, θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του ύψους της σύνταξής 
του, τη διατήρηση του ηλικιωμένου σε εγρήγορση και δραστηριοποίηση, αλλά και τη 
συρρίκνωση του λόγου δημογραφικής εξάρτησης (εργαζόμενοι / συνταξιούχοι). Η 
προώθηση ενός τέτοιου συστήµατος μπορεί να συμβάλλει αποφασιστικά στην αύξηση 
της απασχόλησης των ηλικιωμένων, ενώ παράλληλα θα βοηθήσει αρκετά στην ομαλή 
χρηματοδότηση και σταθερότητα των ασφαλιστικών συστηµάτων και των συστηµάτων 
πρόνοιας καθώς και στην ανάπτυξη της παραγωγικής δομής και της απασχόλησης 

179 Ένα τέτοιο χαρακτηριστικό των ηλικιωμένων εργαζομένων είναι και η εργασιακή τους πείρα, που τους 
καθιστά πηγή γνώσης για τους νεότερους εργαζόμενους και όχι, απλώς, πηγή κόστους για την επιχείρηση, 
που θα πρέπει να μειωθεί µέσω πρακτικών, όπως ο παραγκωνισμός τους ή και η απόλυσή τους.  
180 Τέτοιου είδους δράσεις είναι, κατ’ αρχάς, η ειδική επαγγελματική εκπαίδευση για ηλικιωμένους 
εργαζομένους µε στόχο την αναβάθμιση των εργασιακών τους προσόντων καθώς και η ίδρυση φορέων που 
θα βοηθούν ειδικά τους μεγαλύτερους, σε ηλικία, εργαζόμενους στην αναζήτηση εργασίας. 
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γενικότερα.181 
Ειδικά, στο θέμα της απασχόλησης των ηλικιωμένων ατόμων και της 

επιδιωκόμενης διεύρυνσης του εργασιακού τους βίου, πολυσήμαντες και πιο 
ολοκληρωμένες προσεγγίσεις είναι όχι µόνο εφικτές αλλά και απαραίτητες, µε έμφαση 
στο ωράριο, τις θέσεις μερικής απασχόλησης, τη δυνατότητα για μερική ή σταδιακή 
συνταξιοδότηση 182

 
την ελαστικότητα και την εξέλιξη της καριέρας, καθώς και την 

μελέτη της εκπαίδευσης, του σχεδιασμού εργασιακού χώρου και της προώθησης της 
υγείας των μεγαλυτέρων σε ηλικία εργαζομένων.  

Βέβαια, δεν αρκεί µόνο η εφαρμογή μιας πολιτικής που απλώς μειώνει ή καταργεί 
τις εναλλακτικές λύσεις πρόωρης συνταξιοδότησης. Ούτε είναι κατάλληλη η ίδια 
πολιτική για όλους τους εργαζομένους. Είναι απαραίτητο να ληφθούν υπόψη οι 
ξεχωριστές ανάγκες και προτιμήσεις των διαφορετικών ομάδων του εργατικού δυναμικού 
που βρίσκεται σε προχωρημένη ηλικία.183 Η ορθή διαχείριση της ηλικίας απαιτεί την 
ανάπτυξη στρατηγικών ανθρωπίνου δυναμικού, για την ανάπτυξη του τελευταίου 
διαστήματος της επαγγελματικής ζωής όλων των εργαζομένων και απαιτεί ακόμη τη 
συμμετοχή και των ίδιων των εργαζομένων στη διαδικασία αυτή. Όλα αυτά θα 
χρειαστούν αλλαγές στις κρατικές πολιτικές σε τρία επίπεδα: α). περιορισμός όλων των 
διακρίσεων σε βάρος της ηλικίας, β). πολιτικές περιορισμού των απολύσεων και των 
αποχωρήσεων ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας και γ). πολιτικές επανένταξης των 
ηλικιωμένων στην αγορά εργασίας και την οργάνωση της εργασίας 184, αλλά πάνω απ’ 
όλα, θα χρειαστεί μια πιο θετική στάση τόσο από την πλευρά των εργαζομένων όσο και 
των εργοδοτών.185 

Οι στρατηγικές ενεργούς γήρανσης µε απώτερο σκοπό την αποφυγή φαινομένων 
κοινωνικοοικονομικού αποκλεισμού των ηλικιωμένων ατόμων είναι απαραίτητες για τη 
διατήρηση ενός ικανοποιητικού βαθμού κοινωνικής συνοχής αλλά και αποφυγής 
αρνητικών οικονομικών επιπτώσεων. Στην περίπτωση κυρίως των εργαζομένων 
υψηλότερης ηλικίας οι πολιτικές αυτές καθίστανται απαραίτητες. Η μακροχρόνια τάση 
για πρώιμη έξοδο των ατόμων υψηλότερης ηλικίας από την αγορά εργασίας και η 
αύξηση των επιπέδων ανεργίας τους δε συμβαδίζει µε το στόχο της διατήρησης των 

181 Χλέτσος, Μιχ, Πολιτικές απασχόλησης σε συνθήκες δημογραφικής γήρανσης: Η περίπτωση της Ελλάδας, 
στο Κικίλιας, Ηλ. – Μπάγκαβος, Χρ. – Τήνιος, Πλ. – Χλέτσος, Μιχ., (επιµ.), ∆ηµογραφική Γήρανση, Αγορά 
Εργασίας & Κοινωνική Προστασία: Τάσεις, Προκλήσεις & Πολιτικές, Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας, Αθήνα 
2001, σελ. 335-336. 
182 Σύμφωνα με τον καθηγητή Μιχ. Χλέτσο, οι διάφορες εκδοχές αυτών των συστηµάτων επιτρέπουν στον 
ενδιαφερόμενο ο οποίος θα είναι σε μια ηλικία κοντά στην ηλικία συνταξιοδότησης να εισέλθει στο 
καθεστώς προσυνταξιοδότησης κατά το οποίο θα λαμβάνει μειωμένα προνόμια και μειωμένη σύνταξη, ενώ 
παράλληλα θα μπορεί να συνεχίζει να εργάζεται κάτω από καθεστώς μερικής απασχόλησης. (βλ. Χλέτσος, 
Μιχ., Η πολιτική του συστήµατος της ευέλικτης συνταξιοδότησης. Όρια, προϋποθέσεις εφαρμογής και 
επιπτώσεις στο ασφαλιστικό σύστημα και στο σύστημα απασχόλησης: Η περίπτωση της Ελλάδας, 
Εισήγηση στο Συνέδριο «∆ιαµόρφωση Εθνικής Πολιτικής για το Μέλλον της Ελληνικής Οικονομίας», 
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα 1997). 
183 Walterskirchen, Ewald, Demographic Ageing and Employment, Εισήγηση στη ∆ιάσκεψη με τίτλο «Το 
Μέλλον της Εργασίας», Αθήνα 2003.  
184 Anderson, Robert, Εργασιακά μέτρα για την βελτίωση των ευκαιριών απασχόλησης του εργατικού 
δυναμικού που βρίσκεται σε γήρανση, στο Κικίλιας, Ηλ. – Μπάγκαβος, Χρ. – Τήνιος, Πλ. – Χλέτσος, Μιχ., 
(επιµ.), ∆ηµογραφική Γήρανση, Αγορά Εργασίας & Κοινωνική Προστασία: Τάσεις, Προκλήσεις & Πολιτικές, 
Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας, Αθήνα 2001. 
185 Στα πλαίσια της προσέγγισης των κατατμημένων αγορών εργασίας, θα μπορούσε κανείς να ισχυριστεί 
ότι τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας είναι σε διαφορετική αγορά εργασίας απ’ ότι τα νέα άτομα. Ως εκ 
τούτου η παραμονή των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας δε λειτουργεί σε βάρος της απασχόλησης των νέων 
και κατά συνέπεια δεν αυξάνει απαραίτητα την ανεργία των νέων. Μάλιστα, η οπτική που θα έπρεπε να 
υπερισχύσει είναι αυτή που βλέπει τους ηλικιωμένους ως πηγή γνώσης και εμπειρίας που μπορεί και πρέπει 
να μεταδοθεί στα νέα άτομα, και όχι ως πλεονάζον κόστος.  
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ατόμων αυτών στην αγορά εργασίας, στόχος που απορρέει από την ανάγκη συγκράτησης 
των συνταξιοδοτικών δαπανών σε ικανοποιητικά επίπεδα.  

Επομένως, η προσπάθεια διατήρησής τους στην απασχόληση για το χρονικό 
διάστημα που καθορίζεται από την επίσημη ηλικία συνταξιοδότησης, μπορεί να 
αποτελέσει μια πρώτη βασική επιδίωξη των πολιτικών ενεργούς γήρανσης. Έτσι, 
ακολουθώντας το παράδειγμα των υπολοίπων κρατών µελών της ΕΕ (και µέσα στο 
πλαίσιο των πολιτικών ενεργούς γήρανσης), η πολιτική απασχόλησης στην Ελλάδα, 
ειδικά για τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, θα πρέπει να έχει έναν τετραπλό στόχο:186 
 

• Βελτίωση της παραγωγικότητας των ηλικιωμένων εργαζομένων µε σκοπό να 
παραμείνουν ανταγωνιστικοί και να διατηρούν τις θέσεις εργασίας τους. 

• Παροχή των απαραίτητων γνώσεων που απαιτούνται, ώστε να µην καταστούν 
κοινωνικά αποκλεισμένοι στη σύγχρονη κοινωνία της γνώσης.  

• Ένταξη των ανέργων στην αγορά εργασίας διαμέσου της κατάρτισης, της 
επιδότησης της θέσης απασχόλησης καθώς και της επιδότησης της 
αυτοαπασχόλησης, ιδιαίτερα στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας αλλά και στο 
περιβάλλον και τον τουρισμό.  

• Οικονομική ενίσχυση των ανέργων και των ηλικιωμένων εργαζομένων, ώστε να 
µπορούν να παραμένουν εντός της κοινωνίας και να διεκδικούν μια καλύτερη 
θέση.  

 
Στη χώρα μας όσο και στις άλλες χώρες της ΕΕ., η διαχείριση του προβλήματος 

της ενεργού γήρανσης, δηλαδή της υποστήριξης και διατήρησης της απασχόλησης των 
μεγαλύτερης ηλικίας εργαζομένων, αποκτά ζωτική σημασία, προκειμένου να διατηρηθεί 
η οικονομική μεγέθυνση, τα φορολογικά έσοδα και τα συστήματα κοινωνικής 
προστασίας, συμπεριλαμβανομένων των επαρκών συντάξεων. Η χαμηλή απασχόληση 
των εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας στην Ευρώπη αποτελεί σπατάλη ατομικών 
ευκαιριών ζωής και κοινωνικού δυναμικού. Από την πρόωρη αποχώρηση ενός 
εργαζομένου υπάρχουν αρνητικά αποτελέσματα και για τον ίδιο (οικονομικά, κοινωνικά) 
και για την επιχείρηση (απώλεια ανθρώπινου κεφαλαίου και επαγγελματικών γνώσεων 
και εμπειρίας) και για την οικονομία της χώρας (φορολογικά έσοδα, επιβάρυνση του 
ασφαλιστικού συστήματος, μεταβολή δεικτών και μεγεθών προς τα αρνητικά).  

Η αναγνώριση των δημογραφικών αλλαγών και η ανάγκη να διατηρηθούν οι 
δεξιότητες και η πείρα των μεγαλύτερης ηλικίας εργαζομένων οδηγεί την ΕΕ στην 
υιοθέτηση συγκεκριμένων ποσοτικών στόχων όσον αφορά την παράταση του 
επαγγελματικού βίου. Τα περισσότερα κράτη – μέλη της ΕΕ προσανατολίζονται προς την 
αύξηση της συμμετοχής των εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας στην αγορά εργασίας. Οι 
χώρες με το μεγαλύτερο ποσοστό απασχόλησης εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας είναι 
κατά κανόνα εκείνες με τη μεγαλύτερη μέση ηλικία εξόδου από την αγορά εργασίας 
(Πίνακας 44).   

 
 
 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 44: Συνολικό ποσοστό (%) απασχόλησης ηλικίας 55 – 64 ετών (1993 – 2004) 

 Χώρα / έτος 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
ΕΕ – 25  : : : : 35.7 35.8 36.2 36.6 37.5 38.7 40.2 41.0 

186 Χλέτσος, Μιχ., Η Αγορά Εργασίας στην Ελλάδα: τι µας λένε τα στοιχεία για την απασχόληση, Κείμενο 
Εργασίας Νο 3, Παρατηρητήριο Απασχόλησης Ερευνητική Πληροφορική Α.Ε. (Π.Α.Ε.Π.), Αθήνα 2003.  
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EΕ – 15  35.7 35.7 36.0 36.3 36.4 36.6 37.1 37.8 38.8 40.2 41.7 42.5 
Ευρω-ζώνη 32.6 32.5 32.8 33.1 33.2 33.3 33.7 34.2 : 36.5 37.9 38.6 
Ευρω-ζώνη  
(12 χώρες) 

: : : : : : : : 35.2 36.5 37.9 38.6 

Βέλγιο 21.9 22.5 22.9 21.9 22.1 22.9 24.6 26.3 25.1 26.6 28.1 30.0 
Τσεχία : : : : : 37.1 37.5 36.3 37.1 40.8 42.3 42.7 
Δανία 52.0 50.9 49.8 49.1 51.7 52.0 54.5 55.7 58.0 57.9 60.2 60.3 
Γερμανία 35.8 36.6 37.7 37.9 38.1 37.7 37.8 37.6 37.9 38.9 39.9 41.8 
Εσθονία : : : : : 50.2 47.5 46.3 48.5 51.6 52.3 52.4 
Ελλάδα 39.5 40.1 41.0 41.2 41.0 39.0 39.3 39.0 38.2 39.2 41.3 39.4 
Ισπανία 34.5 32.6 32.3 33.2 34.1 35.1 35.0 37.0 39.2 39.6 40.7 41.3 
Γαλλία 29.7 29.6 29.6 29.4 29.0 28.3 28.8 29.9 31.9 34.7 36.8 37.3 
Ιρλανδία 38.5 38.8 39.2 39.7 40.4 41.7 43.7 45.3 46.8 48.0 49.0 49.5 
Ιταλία 30.2 29.3 28.4 28.6 27.9 27.7 27.6 27.7 28.0 28.9 30.3 30.5 
Κύπρος : : : : : : : 49.4 49.1 49.4 50.4 50.1 
Λεττονία : : : : : 36.3 36.6 36.0 36.9 41.7 44.1 47.9 
Λιθουανία : : : : : 39.5 40.9 40.4 38.9 41.6 44.7 47.1 
Λουξεμβούργο 25.4 23.5 23.7 22.9 23.9 25.1 26.4 26.7 25.6 28.1 30.0 30.8 
Ουγγαρία : : : 17.7 17.7 17.3 19.4 22.2 23.5 25.6 28.9 31.1 
Μάλτα : : : : : : : 28.5 29.4 30.1 32.5 30.9 
Κάτω Χώρες 28.8 29.1 28.9 30.5 32.0 33.9 36.4 38.2 39.6 42.3 44.3 45.2 
Αυστρία : 27.2 29.7 29.1 28.3 28.4 29.7 28.8 28.9 29.1 30.1 28.8 
Πολωνία : : : : 33.9 32.1 31.9 28.4 27.4 26.1 26.9 26.2 
Πορτογαλία 45.7 46.8 46.0 47.3 48.5 49.6 50.1 50.7 50.2 51.4 51.6 50.3 
Σλοβενία : : : 19.1 21.8 23.9 22.0 22.7 25.5 24.5 23.5 29.0 
Σλοβακία : : : : : 22.8 22.3 21.3 22.4 22.8 24.6 26.8 
Φινλανδία 34.8 33.2 34.4 35.4 35.6 36.2 39.0 41.6 45.7 47.8 49.6 50.9 
Σουηδία 63.4 62.0 62.0 63.4 62.6 63.0 63.9 64.9 66.7 68.0 68.6 69.1 
Ηνωμένο 
Βασίλειο 

46.7 47.4 47.5 47.7 48.3 49.0 49.7 50.7 52.2 53.4 55.4 56.2 

Βουλγαρία : : : : : : : 20.8 24.0 27.0 30.0 32.5 
Κροατία : : : : : : : : : : 28.4 30.1 
Ρουμανία : : : : 52.1 51.5 49.6 49.5 48.2 37.3 38.1 36.9 
Νορβηγία : : : : : : : 65.2 65.9 66.2 66.9 65.8 
(:) Not available 
Πηγή: Eurostat 

  
Το 2004 μια πρώτη ομάδα χωρών φαίνεται να προσεγγίζει ένα αρκετά αισιόδοξο 

ποσοστό αναφορικά με τους ηλικιωμένους εργαζόμενους (55 – 64 ετών) που παραμένουν 
στην παραγωγική διαδικασία και σε αυτή την κατηγορία ανήκουν η Σουηδία, η Δανία, το 
Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιρλανδία, η Εσθονία, η Φινλανδία, η Κύπρος, η Πορτογαλία και η 
Νορβηγία. Μια δεύτερη ομάδα χωρών παρουσιάζει ιδιαίτερα ανησυχητική εικόνα, με τη 
Σλοβακία, τη Σλοβενία, την Πολωνία, το Βέλγιο, την Ουγγαρία, το Λουξεμβούργο, την 
Ιταλία, τη Μάλτα, τη Βουλγαρία, την Κροατία και την Αυστρία, όπου εργαζόταν κάτω 
του 35% των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας. Έπειτα μια «ενδιάμεση» ομάδα 
αποτελούμενη από τη Γερμανία, τη Τσεχία, τη Γαλλία, τη Λιθουανία, την Ισπανία, τις 
Κάτω Χώρες, την Ελλάδα, τη Ρουμανία και τη Λεττονία, είναι κοντά στο μέσο όρο της 
ΕΕ – 25. Μια τελευταία ομάδα περιλαμβάνει χώρες που έχουν επιτύχει τα τελευταία 
χρόνια σημαντικές αυξήσεις στο ποσοστό απασχόλησης των εργαζομένων μεγαλύτερης 
ηλικίας. Τα νέα κράτη μέλη είναι διασκορπισμένα και στις τρεις ομάδες, μολονότι οι 
μεγαλύτερες χώρες βρίσκονται στη δεύτερη προαναφερθείσα ομάδα. Το 2004 ο μέσος 
όρος της ΕΕ – 25 ήταν 41,0 %, κάτω από το μέσο όρο της ΕΕ – 15 που ήταν στο 42,5 %.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 45:  Μέση ηλικία εξόδου εργαζομένων από την παραγωγική διαδικασία 

 Χώρα / έτος 2001 2002 2003 

ΕΕ - 25 59.9 (e) 60.4 (e) 61.0 (p) 
EΕ - 15 60.3 60.8 (e) 61.4 (p) 
Eυρω-ζώνη 59.9 60.4 (e) 61.0 (p) 
Ευρω-ζώνη 
 (12 χώρες) 

59.9 60.4 (e) 61.0 (p) 

Βέλγιο 56.8 58.5 58.7 
Τσεχία 58.9 60.2 60.0 
Δανία 61.6 60.9 62.1 
Γερμανία 60.6 60.7 61.6 
Εσθονία 61.1 61.6 60.8 
Ελλάδα 59.4 61.8 63.2 
Ισπανία 60.4 61.5 61.4 
Γαλλία 58.1 58.8 59.6 
Ιρλανδία 62.8 62.4 64.4 (p) 
Ιταλία 59.8 59.9 61.0 
Κύπρος 62.3 61.4 62.7 
Λεττονία 62.4 : 60.3 (b) 
Λιθουανία 58.9 : 63.3 (b) 
Λουξεμβούργο 56.8 59.3 : 
Ουγγαρία 57.6 59.2 61.6 
Μάλτα 57.6 58.2 58.8 
Κάτω Χώρες 60.9 62.2 60.4 (p) 
Αυστρία 59.2 59.3 58.8 
Πολωνία 56.6 56.9 58.0 
Πορτογαλία 61.9 63.0 62.1 
Σλοβενία : 56.6 56.2 
Σλοβακία 57.5 57.5 57.8 
Φινλανδία 61.4 60.5 60.3 
Σουηδία 61.7 63.2 63.1 
Ηνωμένο 
Βασίλειο 

62.0 62.3 63.0 

Βουλγαρία : 58.6 58.7 
Κροατία : : : 
Ρουμανία 59.8 : 62.8 (p) 
Νορβηγία 63.3 62.5 62.8 
(:) Not available, (e) Estimated Value, (p) Provisional Value, (b) Break in Series 
Πηγή: Eurostat, Commission services 

 
 
Στην ΕΕ – 15 η διαφορά μεταξύ των ποσοστών απασχόλησης των γυναικών και 

των ανδρών μεγαλύτερης ηλικίας είναι εντυπωσιακά μεγάλη, με ποσοστά απασχόλησης 
33,2% και 52,2% αντιστοίχως. Σε τρεις χώρες (Ελλάδα, Ισπανία και Ιρλανδία) η διαφορά 
αυτή είναι μεγαλύτερη από τριάντα (30) ποσοστιαίες μονάδες. Όσον αφορά τη μέση 
ηλικία εξόδου από την αγορά εργασίας (Πίνακας 45), οι αριθμοί παρουσιάζουν αρκετά 
μεγάλες διακυμάνσεις μεταξύ των χωρών, από 56,2 στην Σλοβενία έως 64,4 στην 
Ιρλανδία. Τα κράτη μέλη που έχουν μείνει πολύ πίσω είναι αυτά που παρουσιάζουν και 
τα χαμηλότερα ποσοστά απασχόλησης. Η διαφορά στη μέση ηλικία εξόδου για τους 
άνδρες και τις γυναίκες είναι μικρή παρά την αισθητή διαφορά στα ποσοστά 
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απασχόλησης (Πίνακας 46). Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι, σε σχέση με τους άνδρες, 
είναι πολύ περισσότερες οι γυναίκες που δεν εντάχθηκαν ποτέ στο εργατικό δυναμικό, 
αλλά η μικρότερη ομάδα των γυναικών μέσα στο εργατικό δυναμικό τείνει να εξέρχεται 
από αυτό σε ηλικία παρόμοια με αυτή των ανδρών.  

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 46:  Ποσοστά απασχόλησης και μέση ηλικία απομάκρυνσης από την αγορά 

εργασίας (2001) 
 Ποσοστά απασχόλησης κατά 5ετίες 

ηλικιωμένων ατόμων  
Μέση ηλικία αποχώρησης από την 

αγορά εργασίας 2000/2001 
Χώρα 50 - 54 55 - 59 60 - 64 65 - 69 70 (+) Γυναίκες Άνδρες Σύνολο 

Β  66.5 39.3 12.4 3.0 0.6 57.3 58.5 58.1 
DK 83.9 77.3 34.1 11.7 1.6 63.0 63.7 63.6 
D 81.6 66.7 22.7 5.3 1.6 61.4 61.7 61.6 
GR  64.3 50.2 30.6 10.7 2.1 58.5 61.9 60.4 
Ε  65.6 52.0 31.4 4.0 0.5 61.3 61.5 61.4 
F  80.8 52.7 10.2 2.1 0.6 58.6 58.7 58.7 
IRL  67.3 56.2 37.6 15.0 4.7 62.8 64.9 64.3 
Ι  63.0 38.0 18.7 6.4 1.9 60.3 60.4 60.4 
L  66.7 39.5 8.9 3,4 (1) 0.0 (1) 56.0 58.0 57.5 
NL  74.9 58.2 46.0 28.4 14.8 61.0 61.9 61.7 
Α  76.1 44.6 12.3 5.6 1.8 60.3 60.9 60.9 
P  76.6 58.2 46.0 28.4 14.8 64.2 64.0 64.5 
FIN  86.1 69.2 26.9 5.7 0.7 61.6 62.4 62.2 
S  87.9 82.8 49.9 14.2 1.8 62.7 63.3 63.2 
UK  79.5 66.8 39.0 10.9 2.4 62.0 64.2 63.2 
EU - 15  75.1 57.1 24.7 6.8 1.8 NA NA NA 
(1) τιμές 2000  
Πηγή: EUROSTAT, LFS.  
 

Συνολικά στην ΕΕ – 15, ενώ η πρόοδος συντελείται με αργούς ρυθμούς κατά τη 
δεκαετία του 1990, πιο πρόσφατα η αύξηση του ποσοστού απασχόλησης των 
εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας έχει επιταχυνθεί σε βαθμό που υπερβαίνει τους 
ρυθμούς της αύξησης για ολόκληρο τον ενεργό πληθυσμό. Παρά τις πρόσφατες θετικές 
εξελίξεις, υπάρχουν ακόμη σημαντικά περιθώρια βελτιστοποίησης της διαμορφούμενης 
κατάστασης και για το λόγο αυτόν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει λόγο σε διάφορες 
περιστάσεις για εντατικοποίηση των προσπαθειών σχετικά με την αναθεώρηση των 
διατάξεων για πρόωρη συνταξιοδότηση, αλλά και για σωστή εφαρμογή των συστημάτων 
παροχών όπως η μακροχρόνια ανεργία, η μακροχρόνια ασθένεια και η αναπηρία που 
ενδέχεται να αποτελούν εναλλακτικές διόδους για την αποχώρηση από την αγορά 
εργασίας. Ταυτόχρονα, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (2005) κάνει λόγο ξανά για την ανάγκη 
αύξησης κατά πέντε έτη, σε επίπεδο ΕΕ., της πραγματικής μέσης ηλικίας εξόδου από την 
αγορά εργασίας έως το 2010 (σε σύγκριση με το 59,9 κατά το 2001). Τονίζεται, τέλος, 
ότι για να αυξηθεί η συμμετοχή των εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας είναι απαραίτητο 
να αλλάξει η νοοτροπία και οι προσδοκίες τόσο των εργοδοτών όσο και των 
εργαζομένων από τα πρώτα στάδια του επαγγελματικού βίου τους.  

Πολύ συχνά οι εργοδότες εξακολουθούν να δίνουν προτεραιότητα σε 
προγράμματα πρόωρης συνταξιοδότησης καθώς συνηθίζεται να αντιμετωπίζουν τους 
εργαζόμενους μεγάλης ηλικίας ως λιγότερο παραγωγικούς και προσαρμόσιμους στις 
τεχνολογικές αλλαγές οι οποίες συνεπάγονται και αντίστοιχες διαρθρωτικές αλλαγές στις 
επιχειρήσεις. Ταυτόχρονα, οι εργαζόμενοι μεγάλης ηλικίας λαμβάνουν λιγότερη 
κατάρτιση σε σχέση με άλλες ηλικιακές ομάδες.  
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Όμως, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι από καμία έρευνα δεν αποδεικνύεται ότι 
οι εργαζόμενοι μεγαλύτερης ηλικίας είναι περισσότερο ή λιγότερο παραγωγικοί από 
άλλες ηλικιακές ομάδες. Αντίθετα αρκετοί μελετητές υποστηρίζουν ότι η 
παραγωγικότητα των εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας φθίνει λόγω παρωχημένων 
δεξιοτήτων και όχι λόγω ηλικίας, κάτι που μπορεί να διορθωθεί μέσω της κατάρτισης. Η 
κατάρτιση αποτελεί μια ευκαιρία για τους εργαζόμενους να αναβαθμίσουν τις δεξιότητες 
τους. Την ίδια ώρα ωφελούνται οι επιχειρήσεις από τη διατήρηση στην εργασία των 
μεγαλύτερης ηλικίας εργαζομένων και την αξιοποίηση των γνώσεων και της εμπειρίας 
τους. Τα οφέλη που προκύπτουν από την αξιοποίηση του δυναμικού των μεγαλύτερης 
ηλικίας εργαζομένων είναι ιδιαίτερα αισθητά στον τομέα των μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων.  

Εξίσου σημαντικό ζήτημα είναι το είδος των κινήτρων και αντικινήτρων που 
παρέχονται από τις προτεινόμενες μεταρρυθμίσεις στον τομέα της κοινωνικής 
ασφάλισης. Οι γενικοί προσανατολισμοί που υιοθετούνται από την ΕΕ και τον ΟΟΣΑ 
αφορούν: α). στην αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης καθώς και στην αύξηση 
των ετών ή του ποσοστού των ασφαλιστικών εισφορών με γνώμονα την επιμήκυνση του 
εργασιακού βίου, β). στην αυστηρότερη εφαρμογή των συστημάτων παροχών όπως η 
μακροχρόνια ανεργία, η μακροχρόνια ασθένεια και η αναπηρία που μπορεί να αποτελούν 
αιτίες για την πρόωρη αποχώρηση των εργαζομένων από την αγορά εργασίας και γ). 
στην εισαγωγή νέων συστημάτων συνταξιοδότησης – κεφαλαιοποιητικό / ιδιωτικό, 
ευέλικτα συνταξιοδοτικά προγράμματα που συνδυάζουν τη σταδιακή αποχώρηση με τη 
μερική απασχόληση.  

Συμπερασματικά, οι πολιτικές ενεργού γήρανσης σήμερα συνδέονται σε μεγάλο 
βαθμό με την αναδόμηση των εργασιακών σχέσεων και συνιστούν έναν αρκετά 
σημαντικό παράγοντα για την αντιμετώπιση του συνταξιοδοτικού προβλήματος. Κάτι 
τέτοιο όμως δε μπορεί να συντελεστεί χωρίς να ληφθεί υπόψη, το ζήτημα της ισορροπίας 
ανάμεσα στην ευελιξία και την ασφάλεια της εργασίας. Η εξεύρεση της ισορροπίας 
αυτής προϋποθέτει τον σχεδιασμό και εφαρμογή του κατάλληλου μείγματος πολιτικών 
που θα έχουν ως στόχο να καταστήσουν εφικτή την διατήρηση της απασχόλησης, 
φροντίζοντας να παράσχουν στους εργαζόμενους τις σύγχρονες δεξιότητες που 
χρειάζονται και, ταυτόχρονα, δημιουργώντας δομές εντός των οποίων μπορούν να 
συνδυάσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις εργασιακές και μη εργασιακές τους 
υποχρεώσεις. Ίσως, η ορθολογική εφαρμογή των στρατηγικών ενεργού γήρανσης στη 
χώρα μας να αποδειχθεί ιδιαίτερα σημαντική για τη μείωση του ποσοστού των 
συνταξιούχων σε σχέση με τους εργαζομένους και με τον τρόπο αυτόν να τονωθούν οι 
οικονομικοί πόροι του συνταξιοδοτικού μας συστήματος προκειμένου να καλυφθούν τα 
δημοσιονομικά ελλείμματα. 
 
 
 
 
 
4.9 Διανεμητικό ή κεφαλαιοποιητικό σύστημα συνταξιοδότησης; 

 
Σε ένα διανεμητικό σύστημα οι νυν εργαζόμενοι χρηματοδοτούν τις συντάξεις 

των συνταξιούχων. Στην ουσία ο εργαζόμενος ο οποίος καταβάλλει τις εισφορές του 
παίρνει απλά μια υπόσχεση: ότι όταν συνταξιοδοτηθεί η επόμενη γενιά εργαζομένων θα 
καλύψει τις συνταξιοδοτικές του απαιτήσεις. Οι εργαζόμενοι δηλαδή δεν δημιουργούν 
κάποιο κεφάλαιο για τον εαυτό τους, δεν δημιουργούν κάποιο πραγματικό πλούτο, αλλά 
λαμβάνουν μια πολιτική δέσμευση ότι το συμβόλαιο αυτό μεταξύ των γενεών θα 
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συνεχίσει να ισχύει. Συνεπώς το διανεμητικό σύστημα συνταξιοδότησης βασίζεται 
κυρίως στα δημογραφικά δεδομένα και στην αναλογία συνταξιούχων – εργαζομένων.187 

Αντίθετα, τα προγράμματα κεφαλαιοποιητικού χαρακτήρα δεν αντιμετωπίζουν 
αυτό το πρόβλημα γιατί δεν επηρεάζονται κατ' αυτόν τον τρόπο από τις δημογραφικές 
εξελίξεις, δεδομένου ότι ο καθένας δημιουργεί ένα κεφάλαιο και η σύνταξή του, ως ένα 
βαθμό τουλάχιστον, είναι το αποτέλεσμα της συσσώρευσης που έχει επιτύχει στη 
διάρκεια των εργάσιμων χρόνων του. Η αλλαγή λοιπόν της βάσης πάνω στην οποία 
οικοδομήθηκε μεταπολεμικά το σύστημα οδήγησε σε μια κατάσταση η οποία, όπως 
προαναφέρθηκε, γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη. Σε μια πρώτη φάση, όλες οι χώρες 
προκειμένου να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα κατέφυγαν στη δεκαετία του ‘80 στην 
πολιτική της μείωσης του επιπέδου των παροχών με διάφορους τρόπους, είτε 
διακόπτοντας την πλήρη τιμαριθμική αναπροσαρμογή των συντάξεων, είτε μειώνοντας 
τα ποσοστά αναπλήρωσης τα οποία εξασφαλίζει η σύνταξη. Μια πρώτη λοιπόν 
αντίδραση σε αυτή την διογκούμενη κρίση ήταν η μείωση του επιπέδου των παροχών και 
η προσπάθεια αύξησης της πραγματικής ηλικίας συνταξιοδότησης.  

Για τουλάχιστον τριάντα χρόνια μετά τον πόλεμο, η πραγματική ηλικία 
συνταξιοδότησης συνεχώς μειωνόταν παρότι αύξανε ο μέσος όρος ζωής, καθώς όλο και 
περισσότεροι εργαζόμενοι επέλεγαν πρόωρη συνταξιοδότηση. Έγινε λοιπόν μια 
προσπάθεια να ανατραπεί αυτό το φαινόμενο και να αυξηθεί η πραγματική ηλικία 
συνταξιοδότησης, είτε μέσω της αύξησης της τυπικής ηλικίας συνταξιοδότησης, είτε 
μέσω της παροχής κάποιων κινήτρων παραμονής στην εργασία. Δυστυχώς όμως παρά τις 
προσπάθειες που καταβλήθηκαν και εξακολουθούν να καταβάλλονται, η κατάσταση 
συνεχίσει να χειροτερεύει. Ως αποτέλεσμα, σήμερα παρατηρούμε διεθνώς να αναδύονται 
δύο στρατηγικές για την αντιμετώπιση του διογκούμενου προβλήματος: Η μία 
στρατηγική επιμένει σε τέτοιου είδους προσπάθειες, στις κλασικές μεθόδους δηλαδή 
μείωσης του επιπέδου των παροχών και αύξησης της ηλικίας συνταξιοδότησης. Βεβαίως 
χρησιμοποιεί και άλλες τεχνικές αλλά κυρίως επικεντρώνεται στις κλασικές μεθόδους. 
Τα τελευταία χρόνια όμως  και κυρίως στη δεκαετία του ’90, εμφανίστηκε και μια άλλη 
στρατηγική η οποία στοχεύει στην αλλαγή της φιλοσοφίας του συστήματος με την 
εισαγωγή στοιχείων κεφαλαιοποιητικού χαρακτήρα στο σύστημα.  

Οι συστηματικές μεταρρυθμίσεις μπορούν, μέσω της διαφοροποίησης των 
μεθόδων χρηματοδότησης των συντάξεων γήρατος, να αμβλύνουν τις πιέσεις που 
ασκούνται στα δημόσια διανεμητικά συστήματα. Στην ουσία, αυτό σημαίνει ότι η 
πληρωμή των συντάξεων δεν θα πραγματοποιείται μόνο μέσω των τρεχουσών 
μεταβιβάσεων από το εισόδημα από εργασία, αλλά και από κεφάλαιο που έχει ήδη 
συσσωρευτεί μέσω των ταμείων συντάξεων. Συστήματα τέτοιου τύπου υπάρχουν στις 
περισσότερες χώρες της ζώνης του ευρώ, αλλά σε πολλές χώρες δεν είναι αρκετά 
ανεπτυγμένα ώστε να παρέχουν σημαντικό επιπλέον εισόδημα γήρατος πέραν των 
δημόσιων συντάξεων. Το μεγαλύτερο όφελος από την ενίσχυση των κεφαλαιοποιητικών 
συστημάτων συνταξιοδότησης προέρχεται από τη μετατόπιση της χρηματοδοτικής 
επιβάρυνσης από την εργασία στο κεφάλαιο. Τα συστήματα διανεμητικού τύπου είναι 
ιδιαιτέρως ευπαθή στις δημογραφικές μεταβολές, γιατί κάθε πρόσθετη επιβάρυνση 
αφορά εξ ολοκλήρου τους εκάστοτε εργαζομένους, δηλαδή το ανθρώπινο κεφάλαιο. Με 
τη μεταφορά μέρους της χρηματοδότησης των συντάξεων στην κεφαλαιοποίηση, η 
έκθεση του όλου συστήματος συντάξεων στον κίνδυνο αυτό μειώνεται. Το ανθρώπινο 

187 Μπορεί σαφέστατα να σκεφθεί κανείς μια περίπτωση όπου η επόμενη γενιά, λόγω της σημαντικής 
αύξησης του αριθμού των συνταξιούχων και της συνακόλουθης επιδείνωσης της αναλογίας συνταξιούχων 
– εργαζομένων, θα βρεθεί σε αδυναμία να επωμισθεί το τρομακτικό βάρος αυτού του συμβολαίου.  
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κεφάλαιο, το οποίο σπανίζει όλο και περισσότερο λόγω της γήρανσης του πληθυσμού, 
αντικαθίσταται από πραγματικό κεφάλαιο. 

Η στροφή προς την ενίσχυση της κεφαλαιοποίησης απαιτεί πρόσθετο χρόνο, 
προκειμένου να συσσωρευτεί το απαραίτητο κεφάλαιο, από το οποίο θα καταβάλλονται 
οι συντάξεις στο μέλλον. Η σωρευτική επίδραση του ανατοκισμού διαδραματίζει 
σημαντικό ρόλο σε τέτοιες μακροπρόθεσμες χρηματοδοτικές ρυθμίσεις. Οι 
συμμετέχοντες που θα ξεκινήσουν νωρίς θα έχουν τη δυνατότητα να εκμεταλλευθούν 
προς όφελός τους την επίδραση αυτή και να διατηρήσουν σε σχετικώς χαμηλά επίπεδα 
τις απαραίτητες εισφορές. Κάθε καθυστέρηση στην έναρξη της εφαρμογής του 
κεφαλαιοποιητικού συστήματος αυξάνει τη μελλοντική επιβάρυνση στις εισφορές. 

Τα κεφαλαιοποιητικά συστήματα εμφανίζουν περαιτέρω πλεονεκτήματα για την 
οικονομική ανάπτυξη λόγω της επίδρασής τους στις αγορές εργασίας και κεφαλαίου 188. 
Οι αγορές εργασίας ωφελούνται καθώς τα συστήματα αυτού του είδους μπορεί να 
μειώσουν τα αντικίνητρα εργασίας που υπάρχουν στα τρέχοντα συστήματα διανεμητικού 
τύπου συνδέοντας τις πληρωμές συντάξεων απευθείας με τις εισφορές. Οι συμμετέχοντες 
θα αντιλαμβάνονται έτσι τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης ως αποταμίευση για τη 
συνταξιοδότηση και όχι ως φόρο. Για τον ίδιο λόγο, οι ρυθμίσεις αυτές θα συμβάλουν 
επίσης στη μείωση των υφιστάμενων κινήτρων για πρόωρη συνταξιοδότηση. Η ανάπτυξη 
των αγορών κεφαλαίου θα ωφεληθεί από τη συσσώρευση κεφαλαίου στους 
κεφαλαιοποιητικούς πυλώνες. Σε αυτό το πλαίσιο, η ιδιωτική διαχείριση των 
περιουσιακών στοιχείων των συνταξιοδοτικών ταμείων εμφανίζει κάποια 
πλεονεκτήματα. Ο ανταγωνισμός και η διαφοροποίηση θα παρέχουν στον ασφαλισμένο 
τη δυνατότητα επιλογής των επενδυτικών ευκαιριών ανάλογα με τις συγκεκριμένες 
ανάγκες του, ενώ θα μειωθούν τα προβλήματα διακυβέρνησης που ανακύπτουν λόγω της 
κεντρικής διαχείρισης των περιουσιακών στοιχείων των ταμείων. 

Ωστόσο, παρά τα σημαντικά πλεονεκτήματα που προδίδει ο χαρακτήρας της 
κεφαλαιοποίησης στο συνταξιοδοτικό σύστημα, εμφανίζει και ορισμένα σοβαρά 
μειονεκτήματα.189 Συγκεκριμένα, οι επιπτώσεις του είναι δυσμενείς για τους 
χαμηλόμισθους και για όσους αλλάζουν συχνά επαγγελματικό κλάδο. Με άλλα λόγια, η 
πείρα και η εμπειρία έχει αποδείξει πως το κεφαλαιοποιητικό σύστημα ευνοεί εκείνους 
μόνο του υψηλόμισθους οι οποίοι σε ολόκληρη τη ζωή τους διατηρούν σταθερό 
εργασιακό περιβάλλον. Με τον τρόπο αυτόν βέβαια, αυξάνονται οι ανισότητες μεταξύ 
των συνταξιούχων. 

Επίσης, η απόδοση του κεφαλαιοποιητικού συστήματος συνδέεται σε μεγάλο 
βαθμό με την πορεία της χρηματιστηριακής αγοράς, η οποία παρουσιάζει διαχρονικά 
σημαντικές αστάθειες και αποκλίσεις δεικτών μεταξύ διαφορετικών χρονικών 
περιόδων, γεγονός που δημιουργεί κλίμα αβεβαιότητας και αμφισβήτησης. Το 
συγκεκριμένο κλίμα αβεβαιότητας ενδέχεται να οξυνθεί ιδιαιτέρως, σε περίπτωση που 
μελλοντικά οι συνταξιούχοι αποφασίσουν να ρευστοποιήσουν σχεδόν όλοι μαζί την 
ίδια χρονική περίοδο τις συνταξιοδοτικές τους απαιτήσεις.  

Ακόμη, ένα κεφαλαιοποιητικό σύστημα απαιτεί τη συσσώρευση τεράστιων 
κεφαλαίων, τα οποία στη συνέχεια επενδύονται στις εξ ορισμού ασταθείς 

188 Προβόπουλος, Γ. – Καπόπουλος, Π., Από το διανεμητικό προς ένα κεφαλαιοποιητικό ασφαλιστικό 
σύστημα: οι οικονομικές και πολιτικές διαστάσεις της μετάβασης, στο Βενιέρης, Δ. – Παπαθεοδώρου, Χ. 
(επιστημονική επιμ.), Η Κοινωνική Πολιτική στην Ελλάδα (Προκλήσεις και Προοπτικές), Εκδόσεις 
Ελληνικά Γράμματα (β΄έκδοση), Αθήνα 2003, σελ. 233 - 246. 
189 Στερντινιάκ Ανρί, Η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση στην Ευρώπη, στο Γολέμης, Χ., (επιμ.), 
Μεταρρύθμιση των ευρωπαϊκών συνταξιοδοτικών συστημάτων (νεοφιλελεύθερες πολιτικές και προοδευτικές 
εναλλακτικές λύσεις), Εταιρεία Πολιτικού Προβληματισμού «Νίκος Πουλαντζάς», Εκδόσεις Ελληνικά 
Γράμματα, Αθήνα 2002, σελ. 79-82. 
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χρηματαγορές, δημιουργώντας έτσι κινδύνους αστάθειας και για την πραγματική 
οικονομία. Όπως πολύ εύστοχα παρατηρεί ο καθηγητής Οικονομικών Ανρί Στερντινιάκ 
...στα κράτη – μέλη της ΕΕ, στα οποία θα επικρατούσε το κεφαλαιοποιητικό 
συνταξιοδοτικό σύστημα, οι παραγωγικές διαδικασίες θα αναπτύσσονταν σε ένα 
ασταθέστατο και αβέβαιο περιβάλλον χρηματιστηριακού «τζόγου» και αυτό δεν θα ήταν 
καθόλου ευνοϊκό για την οικονομική ανάπτυξη... 

Τέλος, ένα σύστημα στο οποίο το εισόδημα των συνταξιούχων θα εξαρτάται από το 
χρηματιστήριο, θα δημιουργήσει κοινωνικό ρήγμα μεταξύ αυτών και των εργαζομένων. 
Οι συνταξιούχοι θα υποστηρίζουν τα συμφέροντα του κεφαλαίου και όχι της εργασίας. 
Αρνητικές επιπτώσεις θα υπάρξουν και στους κόλπους των ίδιων των εργαζομένων, 
μεταξύ των μεγαλύτερων σε ηλικία μισθωτών που θα προσβλέπουν σε κέρδη από τις 
επενδύσεις τους και των νεοτέρων σε ηλικία που θα έχουν ανάγκη τον μισθό. Συνεπώς, 
το κεφαλαιοποιητικό σύστημα φαίνεται πως δημιουργεί αντιπαραθέσεις διογκώνοντας 
τις ανισότητες μεταξύ των διαφόρων γενεών εργαζομένων και διαταράσσει σημαντικά 
τις εργασιακές ισορροπίες, αλλά και το κλίμα ενότητας ανάμεσα τους. 

Στα πλαίσια της δεύτερης στρατηγικής, αυτής της κεφαλαιοποίησης των 
συστημάτων συνταξιοδότησης, μπορούμε να διακρίνουμε δύο διαφορετικές 
κατευθύνσεις. Η πρώτη, που ξεκίνησε από τη Χιλή και επεκτάθηκε στις περισσότερες 
χώρες της Λατινικής Αμερικής αλλά ισχύει και σε άλλες χώρες όπως για παράδειγμα η 
Σιγκαπούρη, στην ουσία δημιουργεί και βασίζεται σε έναν μόνο άξονα συνταξιοδοτικής 
προστασίας ο οποίος λειτουργεί κεφαλαιοποιητικά. Εδώ μπορούν να υπάρχουν ιδιωτικές 
εταιρείες που λειτουργούν ανταγωνιστικά μεταξύ τους, ή όπως συμβαίνει στην 
περίπτωση της Σιγκαπούρης, ένα μεγάλο ταμείο το οποίο λειτουργεί κεφαλαιοποιητικά. 
Οι χώρες που ακολουθούν αυτήν την κατεύθυνση επιδιώκουν να μετατρέψουν το 
σύστημα εξ ολοκλήρου σε κεφαλαιοποιητικό.  

Η δεύτερη κατεύθυνση αυτής της στρατηγικής δεν επιδιώκει τον πλήρη 
μετασχηματισμό του συστήματος σε κεφαλαιοποιητικό. Στην ουσία εισάγει έναν άξονα 
που λειτουργεί κεφαλαιοποιητικά, διατηρώντας παράλληλα και έναν άξονα 
συνταξιοδοτικής προστασίας που λειτουργεί διανεμητικά. Οπαδοί αυτής της 
κατεύθυνσης είναι χώρες όπως η Μεγάλη Βρετανία, η Σουηδία, η Αυστραλία, η Ελβετία 
και μια σειρά χώρες της μετάβασης όπως η Ουγγαρία, η Πολωνία κλπ. Πρόκειται δηλαδή 
για ένα μεικτό στην ουσία σύστημα που διατηρεί κάποια στοιχεία και των δύο.  

Το συνταξιοδοτικό σύστημα στη χώρα μας ήταν και παραμένει διανεμητικό κάτι 
που σημαίνει πως δεν υπάρχει συσσώρευση κεφαλαίων αφού όλες οι εισπράξεις 
κατευθύνονται στις ετήσιες πληρωμές. Αν η πολιτεία λάβει άμεσα τα προτεινόμενα 
μέτρα και εισάγει το κεφαλαιοποιητικό σύστημα σε κάποιο κομμάτι του συστήματος 
κοινωνικής ασφάλισης, αυτό θα οδηγήσει σε αύξηση της θεσμικής αποταμίευσης η οποία 
θα κατοχυρώσει την συνταξιοδοτική προστασία των διαδοχικών γενεών εργαζομένων, 
ενώ η θεσμική συσσώρευση των αποθεματικών θα συμβάλλει στην ομαλή αναδιάρθρωση 
του δημόσιου χρέους της χώρας.  

Μπορούμε εύκολα να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι το σύστημα είναι μη 
βιώσιμο με τη σημερινή του μορφή. Σύμφωνα με τον Ν. Λέανδρο ...οι στρατηγικές τις 
οποίες έχουμε μπροστά μας ουσιαστικά είναι δύο: Η πρώτη είναι να προχωρούμε σε 
επαναλαμβανόμενους κύκλους, ανά πενταετία ίσως, μείωσης του επιπέδου των παροχών 
και προσπάθειας μπαλώματος της κατάστασης. Η στρατηγική αυτή είναι κοινωνικά άδικη 
γιατί θα πλήξει κυρίως τα ασθενέστερα στρώματα που δεν μπορούν εύκολα να 
αντιδράσουν, είναι πολιτικά προβληματική διότι έχουμε ένα εκλογικό σώμα το οποίο είναι 
κουρασμένο και ήδη αντιδρά, και είναι αναποτελεσματική στο βαθμό που δεν θα 
αντιμετωπίσει ουσιαστικά το πρόβλημα. Η δεύτερη στρατηγική αφορά την επιδίωξη ριζικού 
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μετασχηματισμού της δομής του ασφαλιστικού συστήματος που θα έχει ως κεντρικό στόχο 
τη στήριξη σε αυξανόμενο βαθμό σε προγράμματα κεφαλαιοποιητικού χαρακτήρα 190. 

 Σύμφωνα με την άποψη του Ν. Λέανδρου ...το αναμορφωμένο σύστημα 
συνταξιοδοτικής προστασίας θα πρέπει να στηρίζεται σε τέσσερις βασικές αρχές: κοινωνική 
αλληλεγγύη, ανταποδοτικότητα, ατομική ευθύνη και ανταγωνισμό..., και συνεχίζει λέγοντας 
πως ...στην ουσία μιλάμε για ένα μεικτό σύστημα, ακολουθώντας και τα πρότυπα άλλων 
χωρών του ΟΟΣΑ, το οποίο θα εξασφαλίζει το στόχο της κοινωνικής αλληλεγγύης μέσω 
ενός πρώτου άξονα υποχρεωτικού, τριμερώς χρηματοδοτούμενου που θα παρέχει την κύρια 
σύνταξη και θα συνεχίσει να λειτουργεί διανεμητικά, ενώ ο δεύτερος άξονας της 
επικουρικής σύνταξης θα λειτουργεί κεφαλαιοποιητικά. Κάτι τέτοιο μπορεί να επιτευχθεί 
και μέσω των υπαρχόντων ταμείων εφόσον μετασχηματισθούν ριζικά και αλλάξει ο τρόπος 
λειτουργίας τους, αλλά μπορεί να επιτευχθεί και μέσω νέων ιδιωτικών φορέων οι οποίοι θα 
λειτουργούν ανταγωνιστικά μεταξύ τους. Σε αυτήν την περίπτωση, οι ασφαλισμένοι 
μπορούν να έχουν το δικαίωμα επιλογής μεταξύ των παλαιών και νέων ταμείων τα οποία 
θα δημιουργηθούν. Και αυτός ο δεύτερος άξονας θα πρέπει να είναι υποχρεωτικός αλλά να 
λειτουργεί κεφαλαιοποιητικά. Ο τρίτος άξονας παραμένει η προαιρετική, ιδιωτική 
ασφάλιση…191 

 
4.9.1 Η ενίσχυση της ατομικής αποταμίευσης  

 
Το συνταξιοδοτικό πρόβλημα στη χώρα μας αναδεικνύει όλες τις κρίσιμες 

παραμέτρους της οικονομικής και δημοσιονομικής πολιτικής. Έτσι η μεταρρύθμιση των 
συνταξιοδοτικών συστημάτων πρέπει να αντιμετωπισθεί ως κατεξοχήν αναπτυξιακό 
πρόβλημα και όχι ως «αριθμητικό ή λογιστικό». Θα πρέπει δηλαδή να λάβει υπόψη όχι 
μόνο τις αλλαγές στις ρυθμίσεις του ίδιου του συνταξιοδοτικού συστήματος 
(παραμετρικές), αλλά και τις πιθανές επιπτώσεις σε μεγέθη που δεν συνιστούν μεν τυπικά 
στοιχεία του συνταξιοδοτικού συστήματος, επηρεάζουν όμως την πορεία του.  

Ένα τέτοιο μέγεθος, το σημαντικότερο ίσως, είναι η αποταμίευση η οποία 
επηρεάζει αφενός καθοριστικά τις δυνατότητες του ασφαλιστικού συστήματος, και 
αφετέρου επηρεάζεται έντονα απ’ αυτό. Για το λόγο αυτό, η ενίσχυση της μακροχρόνιας 
αποταμίευσης, αποδεικνύεται ιδιαίτερα σημαντική. Οι λόγοι συνδέονται κυρίως με τη 
συσσώρευση επαρκών κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση της περιόδου συνταξιοδότησης 
και των λοιπών ασφαλιστικών αναγκών, καθώς και τη δημιουργία αποθεματικών για τη 
διασφάλιση ενός ελάχιστου ανεκτού επιπέδου διαβίωσης.  

Επιπλέον, αποδεικνύεται ότι η ενίσχυση της μακροχρόνιας αποταμίευσης πέρα 
από τη συμβολή της στην ποιότητα ζωής του αποταμιευτή, δρα θετικά και στην εγχώρια 
οικονομική ανάπτυξη, καθώς η συσσώρευση κεφαλαίων προωθεί την ενίσχυση της 
κεφαλαιαγοράς και την ανταγωνιστικότητα του χρηματοοικονομικού συστήματος. 
Πράγματι, οι αγορές στρέφουν το ενδιαφέρον τους στα εισοδήματα των συνταξιούχων, 
καθώς η επενδυτική δυνατότητα των συνταξιοδοτικών ταμείων ήδη ανέρχεται σε 
τρισεκατομμύρια δολάρια, ενώ το σύνολο των αποθεματικών των ταμείων αυτών 
ξεπερνά παγκοσμίως τα 35 τρισεκατομμύρια δολάρια. Αξιοσημείωτο είναι το ότι στις 
αγγλοσαξονικές χώρες η περιουσία των ιδιωτικών συνταξιοδοτικών ταμείων ως ποσοστό 
του ΑΕΠ κυμαίνεται από 48% στον Καναδά μέχρι 85% στη Μεγάλη Βρετανία. Στην 
Ευρώπη υπάρχουν χώρες, όπως η Ολλανδία και η Ελβετία, όπου αυτό το ποσοστό φθάνει 
το 113% και το 102% αντίστοιχα. Αντίθετα, η χώρα μας υστερεί απελπιστικά σε αυτόν 

190 Λέανδρος, Ν., (άρθρο), Κοινωνική αλληλεγγύη, ανταποδοτικότητα, ατομική ευθύνη και ανταγωνισμός, 
Αθήνα 1998.  
191 Λέανδρος ,Ν., (άρθρο), Η αναγκαία αναδιάρθρωση της κοινωνικής ασφάλισης στην Ελλάδα,  Αθήνα 
1997. 
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τον τομέα με ποσοστό μόνο 4%, γεγονός που υποδεικνύει και το μεγάλο περιθώριο 
ανάπτυξης του συγκεκριμένου τομέα με όλες τις θετικές επιδράσεις για την οικονομία 
και τον συνταξιούχο. 

Η σχέση μεταξύ συνταξιοδοτικών συστημάτων κεφαλαιοποιητικού χαρακτήρα 
και μακροχρόνιας αποταμίευσης κάτω από προϋποθέσεις (εύρωστο και αποτελεσματικό 
ρυθμιστικό πλαίσιο) προδιαγράφεται θετική. Οι εμπειρικές μελέτες επιβεβαιώνουν ότι 
στο επίπεδο της μικρότερης οικονομικής μονάδας (του νοικοκυριού) η μακροχρόνια 
αποταμίευση πράγματι αυξάνεται υπό το καθεστώς συνταξιοδοτικών σχημάτων 
κεφαλαιοποιητικού τύπου. Σε επίπεδο συνόλου οικονομίας τα αποτελέσματα των 
σχετικών μελετών υποστηρίζουν ότι η συνεισφορά των συνταξιοδοτικών σχημάτων 
κεφαλαιοποιητικού τύπου στη συνολική αποταμίευση είναι θετική, αν και 
διαφοροποιείται μεταξύ των ανεπτυγμένων και των αναπτυσσόμενων χωρών (emerging 
markets), λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της κάθε οικονομίας. 

Προς την ανάπτυξη των κεφαλαιοποιητικών σχημάτων είναι η πρόθεση για την 
ανάπτυξη των επαγγελματικών ταμείων στην Ελλάδα (Ν.3029/2002). Η θέσπιση των 
ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης λαμβάνει υπόψη σε γενικές γραμμές την κοινοτική 
οδηγία 2003/41/ΕΚ, βάσει της οποίας αναγνωρίζεται η σπουδαιότητα ύπαρξης 
επαγγελματικών ταμείων και των όρων λειτουργίας τους. Σημειώνεται ότι παρά την 
ευρωπαϊκή νομοθεσία και πρακτική, ο νόμος αυτός προς το παρόν δεν δίνει στις 
ασφαλιστικές εταιρείες τη δυνατότητα άσκησης επαγγελμάτων ασφαλίσεων, με 
ισοδύναμους όρους. 

Πάντως, η ενίσχυση της μακροχρόνιας αποταμίευσης και η επιτυχής εγκαθίδρυση 
συνταξιοδοτικών συστημάτων κεφαλαιοποιητικού χαρακτήρα στη χώρα μας 
προϋποθέτουν άμεσες και εφικτές αναπροσαρμογές, όχι μόνο του νομοθετικού αλλά και 
του φορολογικού πλαισίου. Επομένως, επιβάλλεται η θεσμοθέτηση φορολογικών 
κινήτρων που να βασίζονται στο μακροχρόνιο σχεδιασμό και να εστιάζονται στα 
προϊόντα εκείνα που διασφαλίζουν συσσώρευση κεφαλαίου.192 

Η λήψη πρωτοβουλιών για την υιοθέτηση και ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών 
συνταξιοδοτικής προστασίας των πολιτών κρίνεται απαραίτητη. Η επίσπευση της 
προσπάθειας αυτής θα προκύψει και μέσα από το ρόλο που η χώρα είναι έτοιμη να 
αναγνωρίσει στην ιδιωτική ασφάλιση κυρίως μέσω της συμπερίληψης των ασφαλιστικών 
εταιριών μεταξύ των οργανισμών που μπορούν να ασκούν επαγγελματικές ασφαλίσεις 
(με όρους και φορολογικά κίνητρα ισοδύναμα με αυτά που δίδονται στους 
ασφαλισμένους στην περίπτωση των επαγγελματικών ταμείων), αλλά και με την 
παρότρυνση και διευκόλυνση των πολιτών να στραφούν προς αποταμιευτικά 
προγράμματα (π.χ. ασφαλιστήρια συμβόλαια). 

 
4.9.2 Το κόστος της μετάβασης από το ένα σύστημα στο άλλο 
 

Η μετάβαση από ένα διανεμητικό σ’ ένα κεφαλαιοιοιητικό σύστημα μπορεί να 
ενισχύει τα κίνητρα για εργασία και αποταμίευση, παράλληλα όμως είναι επίσης πιθανό να 
βλάψει την οικονομική αποτελεσματικότητα. Για παράδειγμα, εάν η μετάβαση επιτευχθεί 
μέσω φορολογίας εισοδήματος για την αποπληρωμή του αφανούς χρέους, θα υπάρξουν 
στρεβλώσεις στην οικονομία, ιδιαίτερα αν οι φόροι στο κεφάλαιο και την εργασία 
βρίσκονται σε ήδη υψηλά επίπεδα. Συνεπώς, η μετάβαση προς το κεφαλαιοποιητικό 
σύστημα δεν εξασφαλίζει αυτομάτως τη βελτίωση της οικονομικής αποτελεσματικότητας. 
Το τελικό αποτέλεσμα εξαρτάται από τη μορφή του συστήματος που μετασχηματίζεται, το 

192 Λέανδρος, Ν., (άρθρο), Κοινωνική αλληλεγγύη, ανταποδοτικότητα..., ό.π. 
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μέγεθος και τη φύση των στρεβλώσεων, καθώς και από την ίδια τη διαδικασία της 
μετάβασης.193 

Η δυσκολία μετατροπής εστιάζεται στην μεταβατική περίοδο προσαρμογής από 
το ένα σύστημα στο άλλο.194 Στην πιο ταχεία εκδοχή η περίοδος αυτή διαρκεί περί τα 20 
χρόνια, στην πιο αργή άνω των 50 (Παράρτημα Δ, σελ. 226). Κατά την διάρκεια της 
μεταβατικής περιόδου συνυπάρχουν τα δυο συστήματα. Από τη μία πλευρά θα 
πληρώνονται οι συντάξεις του παλαιού (διανεμητικού συστήματος) και από την άλλη θα 
επενδύονται οι εισφορές του νέου (κεφαλαιοποιητικού συστήματος). Το σημείο αυτό 
θεωρείται ευρέως ότι είναι απαγορευτικό για την μετάβαση σε μεικτό σύστημα. Το 
δημόσιο έλλειμμα κατά την μεταβατική περίοδο θα είναι κατά πολύ μεγαλύτερο, αφού 
δεν θα μπορούν να πληρωθούν οι συντάξεις από τις εισπραττόμενες εισφορές. Έτσι οι 
συντάξεις αυτές κατά κάποιο τρόπο πληρώνονται δύο φορές. Με δεδομένα τα 
προβλήματα του δημόσιου ελλείμματος και του αφανούς χρέους, το τελευταίο που 
πρέπει να γίνει είναι να αυξηθεί αυτό κατά μερικές δεκάδες μονάδες του ΑΕΠ.195 

Το βασικό πρόβλημα που ανακύπτει κατά την περίοδο μετάβασης αφορά τον 
τρόπο διευθέτησης του αφανούς χρέους. Κατά τη διάρκεια της μετάβασης, οι συντάξεις των 
σημερινών συνταξιούχων και τα δικαιώματα που έχουν ήδη αποκτηθεί με το τρέχον 
σύστημα θα πρέπει να εξακολουθούν να υποστηρίζονται από τις εισφορές των 
εργαζομένων, οι οποίοι ωστόσο θα χρειάζεται να πληρώνουν πρόσθετες εισφορές για τη 
μελλοντική πληρωμή των δικών τους συντάξεων. Με άλλα λόγια, οι εργαζόμενοι που θα 
τύχουν στη μεταβατική αυτή περίοδο θα επιβαρυνθούν µε το κόστος μετάβασης, καθώς 
θα αναγκαστούν να καταβάλλουν εισφορές και για τις δικές τους συντάξεις στο 
κεφαλαιοποιητικό σύστημα και για τις συντάξεις όσων ακόμη παραμένουν ασφαλισμένοι 
µε το διανεμητικό σύστημα. Συνεπώς, οι γενιές της μετάβασης θα πληρώσουν εισφορές 
χωρίς να εισπράξουν τις συντάξεις που τους αντιστοιχούν, ακριβώς όπως η πρώτη γενιά 
συνταξιούχων του διανεμητικού συστήματος — όταν αυτό εισήχθη — εισέπραξε συντάξεις 
για τις οποίες ποτέ δεν πλήρωσε.196 

Η λύση αυτή έχει κοινωνικό κόστος, αφού διαταράσσει τις κοινωνικές ισορροπίες 
μεταξύ των γενεών και δημιουργεί προβλήματα διαγενεακής ευθυδικίας. Με άλλα λόγια 
υπάρχει διαφορετική αντιμετώπιση μεταξύ τρεχουσών και μελλοντικών ασφαλιστικών 
γενεών, αφού το βάρος (καταβολή εισφορών για την κάλυψη των συντάξεων)  επιρρίπτεται 
αποκλειστικά στην τωρινή γενιά ασφαλισμένων, ενώ οι μελλοντικές γενιές φαίνεται να 
μένουν ανεπηρέαστες από το όλο «σκηνικό» της μετάβασης και να καρπώνονται μονάχα τα 
οφέλη από τη συγκεκριμένη διαδικασία. 

Επίσης, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή κατά τη διάρκεια της μετάβασης προς τα 
κεφαλαιοποιητικά συστήματα να ικανοποιούνται οι τρέχουσες απαιτήσεις για συντάξεις. 
Η υποχρέωση αυτή δεν αποτελεί πρόσθετη επιβάρυνση. Αντιθέτως, καθιστά τις 
υφιστάμενες απαιτήσεις διαφανείς. Ο τρόπος χρηματοδότησης της μετάβασης αποτελεί 
πολιτικό ζήτημα και συνήθως περιλαμβάνει, ως ένα βαθμό, τον καταμερισμό της 
επιβάρυνσης μεταξύ των συνταξιούχων και των ατόμων που καταβάλλουν εισφορές. 
Είναι σαφές ότι η στροφή προς τα κεφαλαιοποιητικά συστήματα απαιτεί επίσης τη 
θέσπιση ενός αποτελεσματικού ρυθμιστικού πλαισίου, ούτως ώστε να αποφεύγονται οι 

193 Προβόπουλος, Γ. – Καπόπουλος, Π., Από το διανεμητικό προς ένα..., σελ. 237. 
194 Η Χιλή είναι το γνωστότερο παράδειγμα χώρας που μεταπήδησε συνολικά από ένα σύστημα διανεμητικό 
σε κεφαλαιοποιητικό, ιδιωτικά διοικούμενο σύστημα με μια δημόσια ελάχιστη σύνταξη. Απο το 1981 που 
έγινε η μετάβαση το Χιλιανό σύστημα έχει βοηθήσει στην θεαματική ανάπτυξη της κεφαλαιαγοράς, ενώ η 
πραγματική απόδοση των εισφορών είναι περί τα 9% ετησίως. Το παράδειγμα της Χιλής έχουν μιμηθεί 
σειρά Λατινοαμερικανικών κρατών, όπως το Περού, η Βολιβία και η Αργεντινή.  
195 Τήνιος, Π., Κοινωνία, Οικονομία, Συντάξεις : Κρυμμένος Θησαυρός ; , Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 
2001, σελ. 178-193 
196 Προβόπουλος, Γ. – Καπόπουλος, Π., Από το διανεμητικό προς ένα..., ό.π., σελ. 238. 
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υπερβολικά επικίνδυνες επενδυτικές στρατηγικές και να διαφυλάσσονται οι 
αποταμιεύσεις ολόκληρης της ζωής των επενδυτών. Η επένδυση των κεφαλαίων των 
ταμείων συντάξεων σ’ ευμετάβλητα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία είναι 
δυνατόν να εκθέσει μεγάλα μέρη του πληθυσμού σε κινδύνους της αγοράς περιουσιακών 
στοιχείων. Οι κίνδυνοι είναι ακόμη μεγαλύτεροι στα τελευταία στάδια της ζωής των 
ατόμων που καταβάλλουν εισφορές, οπότε είναι ιδιαίτερα ευάλωτα και έχουν λιγότερες 
δυνατότητες να εξομαλύνουν τις διακυμάνσεις του πλούτου και του εισοδήματος. Η 
σωστή ρύθμιση της αγοράς πρέπει να εξασφαλίσει τον αποτελεσματικό επιμερισμό των 
κινδύνων αυτού του είδους και να διασφαλίσει ότι τα άτομα θα έχουν γνώση των 
κινδύνων στους οποίους εκτίθενται. Η πιθανή αδυναμία κάλυψης των υποχρεώσεων των 
κεφαλαιοποιητικών προγραμμάτων συνταξιοδότησης εμπεριέχει επίσης τον κίνδυνο 
σημαντικών αφανών υποχρεώσεων για τους κρατικούς προϋπολογισμούς.197 

Παράλληλα, τα κεφαλαιοποιητικά συστήματα συντάξεων θα πρέπει να 
αναζητήσουν οικονομικά αποδοτικές επενδυτικές ευκαιρίες. Επιπλέον, πρέπει να 
σημειωθεί ότι η επένδυση κεφαλαίων σε εγχώρια κρατικά ομόλογα δεν δημιουργεί 
πραγματική διαφοροποίηση των πηγών της χρηματοδότησης των συντάξεων, καθώς τα 
ομόλογα αυτού του τύπου πρέπει κάποια στιγμή να εξοφληθούν μέσω των εγχώριων 
εσόδων από φόρους. Εντούτοις, η συμμετοχή δημόσιων και ιδιωτικών ιδρυμάτων στο 
σχεδιασμό και την εφαρμογή των κεφαλαιοποιητικών συστημάτων μπορεί επίσης να 
προσαρμοστεί στις συγκεκριμένες εθνικές απαιτήσεις. 

 
 
4.10 Η ιδιωτικοποίηση του συνταξιοδοτικού συστήματος 
 

Μια εναλλακτική πρόταση στην αλλαγή της οικονομικής πολιτικής ή στη μεταβολή 
της εσωτερικής δομής των συνταξιοδοτικών συστημάτων είναι η ιδιωτικοποίηση. Η 
ιδιωτικοποίηση των συνταξιοδοτικών συστημάτων έχει αρκετούς υποστηρικτές σε όλες 
σχεδόν τις χώρες του ΟΟΣΑ. Στα περισσότερα κράτη μέλη οι ιδιωτικές συντάξεις έχουν 
να διαδραματίσουν έναν όλο και σημαντικότερο ρόλο στην εξασφάλιση επαρκούς 
προστασίας του εισοδήματος στα ηλικιωμένα άτομα (Πίνακας 5, Παράρτημα Β, σελ. 
221). Το γεγονός αυτό πρέπει να αντανακλάται σε ένα υγιές ρυθμιστικό πλαίσιο που να 
εξασφαλίζει υψηλό βαθμό αποτελεσματικότητας, αποδοτικότητας και ασφάλειας αυτών 
των ιδιωτικών συνταξιοδοτικών συστημάτων. Επιπλέον, αρκετά κράτη μέλη 
συσσωρεύουν συνταξιοδοτικά αποθεματικά για τα συστήματά τους του πρώτου άξονα, 
γεγονός που θέτει το ζήτημα της διαχείρισης αυτών των πόρων. 

Πολλές είναι εκείνες οι απόψεις που υποστηρίζουν πως τα συνταξιοδοτικά 
συστήματα πρέπει να αξιοποιήσουν τη συμβολή του δεύτερου και του τρίτου πυλώνα 
προκειμένου να επιτύχουν τους κοινωνικούς τους στόχους. Η συμβολή ιδιωτικών 
συνταξιοδοτικών συστημάτων στο εισόδημα των συνταξιούχων θα πρέπει ενδεχομένως 
να αυξηθεί, στο βαθμό που τα κράτη μέλη προσπαθούν να περιορίσουν την επιβάρυνση 
των αυξανόμενων συνταξιοδοτικών δαπανών στα δημόσια οικονομικά. Οι ιδιωτικές 
συντάξεις αφορούν κεφαλαιοποιητικά προγράμματα εθελούσιας αποταμίευσης με 
υπεύθυνους διαχείρισης τις ασφαλιστικές εταιρείες που τα προτείνουν και που αποτελούν 
σημαντική πηγή κερδοφορίας γι’ αυτές. Χρειάζεται ένα κατάλληλο ρυθμιστικό πλαίσιο 
σε εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο ΕΕ, που θα επιτρέπει την πλήρη αξιοποίηση της ενιαίας 
αγοράς και του ευρώ. Η οικονομική βιωσιμότητα αφορά και αυτά τα ιδιωτικά 
συστήματα, τα οποία μπορούν να επηρεαστούν επίσης από τη δημογραφική γήρανση στις 
αγορές κεφαλαίων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη, μέσω της δημιουργίας ενός 

197 Λέανδρος, Ν., (άρθρο), Κοινωνική αλληλεγγύη, ανταποδοτικότητα..., ό.π. 
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ορθού ρυθμιστικού πλαισίου, και οι κοινωνικοί εταίροι, μέσω της ορθής διαχείρισης των 
συνταξιοδοτικών συστημάτων, πρέπει να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για να 
εξασφαλίσουν την ικανότητα των ιδιωτικών συνταξιοδοτικών συστημάτων να παρέχουν 
τις συνταξιοδοτικές παροχές που δικαιούνται τα μέλη τους με μεγαλύτερη 
αποτελεσματικότητα και ευχέρεια. 

Το παρόν σύστημα που ισχύει στην Ελλάδα και στις περισσότερες από τις χώρες 
του ΟΟΣΑ είναι ένα μεικτό σύστημα  pay as you go. Αυτό το σύστημα κοινωνικής 
ασφάλισης σημαίνει πως οι παρόντες εργαζόμενοι πληρώνουν μέσω φορολογίας για τις 
συντάξεις των πρεσβύτερων, οι οποίοι συνταξιοδοτούνται ανάλογα με χρόνια εργασίας, 
ένσημα και ηλικία. Το πρόβλημα με το παρόν σύστημα είναι πως καθώς ο πληθυσμός 
γερνάει, το κράτος σταδιακά αδυνατεί να εξυπηρετήσει όλες τις απαιτήσεις για 
χρηματοδότηση του συνταξιοδοτικού.  

Ως μια εναλλακτική λύση για την αντιμετώπιση του συγκεκριμένου προβλήματος 
προβάλλεται από διάφορες κατευθύνσεις η μερική και σταδιακή ιδιωτικοποίηση του 
συνταξιοδοτικού συστήματος. Όμως, όπως υποστήριξε ο Eatwell (1999), ...η μετάθεση 
της συνταξιοδότησης στον ιδιωτικό τομέα δε λύνει τα προβλήματα για την οικονομία, αλλά 
απλά τα μεταθέτει... Κι αυτό γιατί η διατήρηση των αποδοχών των συνταξιούχων, 
προϋποθέτει πως είτε ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας πρέπει να αυξηθεί ώστε να 
αυξηθούν τα κονδύλια που αφοσιώνονται στις συντάξεις, είτε πρέπει να αυξηθεί η 
συνολική ροή αποταμίευσης στην οικονομία. 

 Κάτι τέτοιο όμως, δεν είναι τόσο απλό όσο φαίνεται. Η ροή αποταμίευσης που 
διενεργείται από τον ιδιωτικό τομέα πρέπει να είναι προφανώς μεγαλύτερη αν πρόκειται 
το βάρος των συντάξεων να μετατεθεί προς τα εκεί. Όμως στο βαθμό που αυτή η 
μετάβαση σε ένα ιδιωτικό σύστημα ασφάλισης όπου είτε ο καθένας θα αποταμιεύει για 
την σύνταξή του, είτε η κυβέρνηση θα συλλέγει τα χρήματα προς αποταμίευση για 
συντάξεις, ο δημόσιος τομέας θα πρέπει πρώτα να αντιμετωπίσει ένα «έλλειμμα 
μετάβασης» το οποίο θα πληρώνει για τις συντάξεις εκείνων που δεν θα έχουν προλάβει 
το ιδιωτικό σύστημα από την αρχή του ή κατά την εισαγωγή αυτού θα βρίσκονται σε 
μέση ηλικία, αρκετά πριν την συνταξιοδότηση, αρκετά μετά την αρχή της καριέρας τους 
για να αρχίσουν να αποταμιεύουν.  

Σε ένα πλήρως χρηματοδοτούμενο, όπως ονομάζεται, σύστημα κοινωνικής 
ασφάλισης, όπου ο ασφαλισμένος αποταμιεύει ο ίδιος χρήματα για την συνταξιοδότησή 
του, υπάρχουν διάφοροι τρόποι να μοιραστεί κανείς το ρίσκο. Υπό τις παρούσες 
συνθήκες του συστήματος τριμερούς χρηματοδότησης ο ασφαλισμένος, η επιχείρηση και 
το κράτος πληρώνουν ένα πάγιο ποσοστό της χρηματοδότησης των συντάξεων. Αντί 
όμως ο εργαζόμενος να συνεισφέρει στα έσοδα της κυβέρνησης μπορεί αντί αυτού να 
αποταμιεύει ένα θεσμικά προκαθορισμένο ποσοστό του εισοδήματος του σε «ιδιωτικούς 
λογαριασμούς ασφάλισης». Πολλές χώρες, όπως η Χιλή και το Περού έχουν υιοθετήσει 
πρόσφατα τέτοια συνταξιοδοτικά συστήματα. Σε αυτό το σύστημα οι ιδιωτικοί 
λογαριασμοί θα διαχειρίζονται από μεγάλες ιδιωτικές επιχειρήσεις, που θα επενδύουν τα 
χρήματα των ασφαλισμένων όπως εκείνοι τους υποδεικνύουν.198  

Μια άλλη μέθοδος ιδιωτικού τύπου συνταξιοδότησης, ίσως πιο κοντά στα 
ελληνικά δεδομένα, είναι εκείνη με προκαθορισμένες αποδοχές και υποχρεωτικούς 
αποταμιευτικούς λογαριασμούς. Σε αυτό το σύστημα ο ασφαλισμένος υποχρεούται να 
καταθέσει ένα ποσοστό του εισοδήματος του σε έναν λογαριασμό που υπάγεται και πάλι 

198 Το πρόβλημα με αυτό το σύστημα είναι βέβαια, όπως κατέδειξε ο Atkinson (1991) πως η κοινωνική 
ασφάλιση ανάγεται πλέον σε «λοταρία», χάνει το κοινωνικό της πρόσωπο και παύει να είναι προοδευτική. 
Αυτό είναι πρόβλημα σε κάθε σύστημα προκαθορισμένης συνεισφοράς (defined contribution), όπου η μόνη 
μεταβλητή είναι οι αποδοχές του εργαζομένου κατά την συνταξιοδότηση. Ένα τέτοιο σύστημα είναι 
εξορισμού πάντα σε ισοζύγιο, δηλαδή δεν μπορεί να πάσχει από χρόνια πλεονάσματα ή ελλείμματα. 
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στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Μετά επιλέγει από μία μικρή λίστα επενδύσεων τις 
προτιμητέες του τοποθετήσεις (και κατά συνέπεια την αποστροφή του για το ρίσκο) και 
αφήνει τη διαχείριση στο κρατικό σύστημα ασφάλισης. Αυτό επιτρέπει μια πιο διαφανή 
διαχείριση των χρημάτων του ασφαλισμένου, ο οποίος μπορεί πλέον να δει και λίγο ο 
κομμάτι των κρατικών του εισφορών.199 

Ιδιωτικοποιώντας το συνταξιοδοτικό σύστημα τα συνδικάτα, οι πολιτικοί και το 
κοινό καλούνται να πάρουν κάποιες αποφάσεις. Αργά οι γρήγορα όλοι θα 
συνειδητοποιήσουν πως ο δημόσιος τομέας δεν μπορεί να αντεπεξέλθει στις υποχρεώσεις 
του στο συνταξιοδοτικό, απλούστατα γιατί θα χρειαστεί να φορολογεί ή να δανείζεται με 
ομόλογα ασυστόλως ώστε να καλύψει τα ελλείμματα του. Σε καμία περίπτωση δεν είναι 
εφικτό και ορθολογικό να αυξάνει η φορολογία και να διευρύνεται το έλλειμμα στο 
ισοζύγιο πληρωμών για να μπορεί η κεντρική κυβέρνηση να αντεπεξέλθει στις 
υποχρεώσεις της στον γερασμένο ελληνικό πληθυσμό μετά από τρεις περίπου δεκαετίες. 
Με άλλα λόγια, το παρόν σύστημα δεν είναι βιώσιμο. 

 Η ιδιωτική πρωτοβουλία και η ιδιωτικοποιημένη σύνταξη μπορεί, κάτω υπό 
ειδικές προϋποθέσεις, να αντεπεξέλθει στις αυξημένες πιέσεις του δημογραφικού και 
συνταξιοδοτικού προβλήματος έως ένα βαθμό. Για να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα ενός 
συστήματος ιδιωτικής κοινωνικής ασφάλισης είναι αναγκαίο, η μακροπρόθεσμη 
πραγματική απόδοση στις εγχώριες και ξένες χρηματαγορές να παραμένει μεγαλύτερη 
από τον πραγματικό μισθό στην οικονομία.200 Αν το ποσοστό των μισθών στο εθνικό 
εισόδημα παραμένει σταθερό, τότε η πραγματική αύξηση του μισθού είναι απλά ίση με 
το ρυθμό αύξησης του εθνικού εισοδήματος. Πολύ απλά, αν οι ασφαλιστικές εταιρίες 
μπορούν να εξασφαλίσουν στις εγχώριες και διεθνείς χρηματαγορές αποδόσεις 
μεγαλύτερες του ρυθμού ανάπτυξης στην εγχώρια οικονομία, τότε ένα σύστημα 
ιδιωτικής ασφάλισης με τα χρήματα να επενδύονται σε μετοχές και ομόλογα στην 
παγκόσμια και εγχώρια οικονομία μπορεί να εξασφαλίσει υψηλότερες συντάξεις στους 
αποδέκτες αυτού του συστήματος. Κι αυτό γιατί οι εγχώριοι μισθοί αυξάνουν πιο αργά 
από τις αποδόσεις κεφαλαίων, με συνακόλουθη χαμηλότερη απόδοση σε συστήματα 
όπως το σημερινό, όπου ο πραγματικός μισθός του υπαλλήλου συντηρεί τον 
συνταξιούχο.  

Οι χρηματιστηριακές αγορές υποστηρίζουν σαφώς την ιδιωτικοποίηση γιατί 
προσβλέπουν στην ενίσχυση τους με τα κεφάλαια των ατομικών λογαριασμών. Ορισμένες 
ευρωπαϊκές χώρες βλέπουν θετικά αυτή την ενίσχυση των αγορών, θεωρώντας ότι 
συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη. Επιπλέον, η αντιπληθωριστική νομισματική και 
μακροοικονομική πολιτική μειώνει τις δυνατότητες αύξησης των εσόδων των δημόσιων 
συνταξιοδοτικών συστημάτων. Οι ασφαλιστικές εισφορές δεν μπορούν να αυξηθούν όταν η 
συνολική ζήτηση είναι σε ύφεση, δεδομένου ότι σε μια τέτοια περίπτωση θα μειωνόταν 
ακόμη περισσότερο η κατανάλωση, με αποτέλεσμα την περαιτέρω επιβράδυνση της 

199 Η έκθεση του Gramlich (1996) σχετικά με το αμερικανικό σύστημα ασφάλισης είναι σχετική και 
ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα. 
200 Το μοντέλο ανάπτυξης Ramsey – Cass – Koopmans δεν επιτρέπει σε μια οικονομία να είναι δυναμικά 
αναποτελεσματική (dynamically inefficient). Μια οικονομία καλείται δυναμικά αποτελεσματική όταν ο 
ρυθμός ανάπτυξης, δηλαδή το άθροισμα του ρυθμού τεχνολογικής προόδου, αύξησης του πληθυσμού και 
οι αποσβέσεις, δεν ξεπερνούν το πραγματικό επιτόκιο στην οικονομία. Στο απλό μοντέλο του Solow (1956) 
έχουμε: dk/dt = sf(k) – (n + g + δ)k, όπου k το κατά κεφαλήν κεφάλαιο στην οικονομία, s η (σταθερή) ροπή 
προς αποταμίευση, n ο ρυθμός αύξησης του πληθυσμού, g ο ρυθμός τεχνολογικής προόδου και δ ο ρυθμός 
απόσβεσης κεφαλαίων. Σe ισορροπία έχουμε πως sf(k) = (n + g + δ)k. Γνωρίζουμε πως στο σταθερό 
σημείο c = f(k) – sf(k) οπότε c = f(k) – (n + g + δ)k. Μεγιστοποιούμε ως προς k για να βρούμε τον χρυσό 
κανόνα συσσώρευσης κεφαλαίων: dc/dk=0 και f’(k) = (n + g + δ). Έτσι καταλήγουμε πως ο ρυθμός 
ανάπτυξης της οικονομίας (n + g + δ) πρέπει να είναι μικρότερος ή ίσος με την οριακή παραγωγικότητα 
κεφαλαίων f’(k) (το πραγματικό επιτόκιο) για να αυξάνει η κατά κεφαλήν κατανάλωση. 
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οικονομικής μεγέθυνσης. Υπό αυτές τις συνθήκες εμφανίζεται η ιδιωτικοποίηση των 
συντάξεων ως η εύκολη λύση. 

Εκτός όμως από τις χρηματιστικές αγορές και τις κυβερνήσεις, στηρίζει την 
ιδιωτικοποίηση των συνταξιοδοτικών συστημάτων και μια όχι ευκαταφρόνητη μειονότητα 
του πληθυσμού διαφόρων χωρών. Αυτή δεν αποτελείται μόνο από τα νοικοκυριά που 
βρίσκονται στο ανώτατο άκρο της εισοδηματικής κλίμακας αλλά και από τα φτωχά 
νοικοκυριά, τα οποία θεωρούν ότι η ιδιωτικοποίηση θα αυξήσει το συνολικό διαθέσιμο 
εισόδημα τους. Η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος αποτελεί σημαντικό παράγοντα 
κοινωνικής κινητικότητας, ειδικά στις χώρες όπου η γειτονιά στην οποία κατοικεί κάποιος 
καθορίζει το μελλοντικό του εισόδημα, τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιτεύξεις 
των παιδιών του κλπ.201. Όταν οι ανισότητες αυξάνονται, η ιδιωτικοποίηση της ασφάλισης 
εμφανίζεται ως ένας εύκολος τρόπος δημιουργίας πρόσθετου εισοδήματος. Δεν υπάρχει 
καμιά αμφιβολία για το ότι οφείλουμε να επιδιώκουμε την αύξηση του εισοδήματος των 
φτωχών νοικοκυριών. Αλλά αυτό πρέπει να γίνει με συγκεκριμένες πολιτικές και όχι με την 
κατάργηση των δημόσιων συντάξεων.  

Στον αντοίποδα λοιπόν, όλων των προηγούμενων φιλοσοφιών περί ευεργετικών 
συνεπειών της εφαρμογής του ιδωτικού τομέα στο συνταξιοδοτικού σύστημα, 
αντιπροβάλλεται η άποψη πως η ιδιωτικοποίηση των συντάξεων δεν αποτελεί αξιόπιστη 
λύση για δύο βασικούς λόγους: α). γιατί το διαχειριστικό κόστος των ατομικών 
λογαριασμών είναι πολύ υψηλότερο από το αντίστοιχο των δημόσιων συνταξιοδοτικών 
συστημάτων και β). γιατί οι ιδιωτικοί ατομικοί λογαριασμοί ενέχουν πολλούς κινδύνους για 
τους εργαζομένους και τους συνταξιούχους. Η αστάθεια των χρηματιστικών αγορών είναι ο 
μεγαλύτερος από αυτούς τους κινδύνους, αλλά όχι ο μόνος. Οι ατομικοί λογαριασμοί 
αποτελούν επίσης πρόσφορο έδαφος για κάθε είδους απάτες,202 ενώ οι συχνές αλλαγές 
πολιτικής στις ανεπτυγμένες βιομηχανικές χώρες περιορίζουν διαρκώς το ποσοστό των 
εργαζομένων που καλύπτονται από ιδιωτικά συμβόλαια.  

Παρά το γεγονός ότι οι ιδιωτικές συντάξεις δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να 
υποκαταστήσουν επαρκώς τις παροχές των δημόσιων συνταξιοδοτικών συστημάτων, 
ωστόσο μπορούν να αποτελέσουν ένα σημαντικό συμπλήρωμα τους. Όμως, η εισαγωγή 
τους στα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης πρέπει να σχεδιαστεί με μεγάλη προσοχή, έτσι 
ώστε τα οφέλη τους για τους εργαζομένους να είναι όσο το δυνατόν μεγαλύτερα. Ορισμένα 
μέτρα που μπορούν να ληφθούν προς αυτή την κατεύθυνση είναι τα εξής: 

 
• Πρέπει να καλύπτονται όλοι οι εργαζόμενοι. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί αν οι 

εργοδότες είναι υποχρεωμένοι από το νόμο να ασφαλίζουν όλους τους εργάτες 
και υπαλλήλους τους. 

• Πρέπει να εξασφαλιστεί η δυνατότητα μεταφοράς των συνταξιοδοτικών 
δικαιωμάτων τοων εργαζομένων, όταν αυτοί αλλάζουν εργοδότη. 

• Τα κεφαλαιοποιητικά ταμεία ή οι ασφαλιστικές εταιρείες που παρέχουν ατομικές 
συντάξεις πρέπει να έχουν επαρκή κεφάλαια ώστε να επιτυγχάνονται οικονομίες 
κλίμακας. 

• Οι επενδυτικές επιλογές των ιδιωτικών φορέων πρέπει να είναι όσο το δυνατόν 
ασφαλέστερες, με την κατάλληλη πρόβλεψη για τη διασπορά των κινδύνων. 

201 Γουέλερ Κριστιάν, Προβλήματα των δημόσιων συνταξιοδοτικών συστημάτων στις χώρες του ΟΟΣΑ και 
τρόποι για την αντιμετώπισή τους, στο Γολέμης, Χ., (επιμ.), Μεταρρύθμιση των ευρωπαϊκών 
συνταξιοδοτικών συστημάτων (νεοφιλελεύθερες πολιτικές και προοδευτικές εναλλακτικές λύσεις), Εταιρεία 
Πολιτικού Προβληματισμού «Νίκος Πουλαντζάς», Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2002, σελ. 60. 
202 Γουέλερ Κριστιάν, Προβλήματα των δημόσιων συνταξιοδοτικών συστημάτων στις... ,ό.π., σελ. 59. 

 
182 

                                                 



• Πρέπει να δημιουργηθούν οι αναγκαίες ελεγκτικές ρυθμίσεις που θα λαμβάνουν 
υπόψη τους τα αποτελέσματα των συγκεκριμένων επενδυτικών επιλογών στην 
απασχόληση και τους μισθούς. 

• Η σύνδεση των συντάξεων με κάποια μεταβλητή (π.χ. με τον πληθωρισμό, το μισθό 
κτλ.) πρέπει να είναι υποχρεωτική. 

 
Συμπερασματικά, μπορούμε να πούμε πως τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια 

έντονη στροφή του ασφαλιστικού κοινού προς τα ιδιωτικά συνταξιοδοτικά προγράμματα. 
Η ιδιωτικοποίηση της συνταξιοδότησης προσδίδει σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα 
(Πίνακας 5, Παράρτημα Β, σελ. 221) σε σχέση με την κοινωνική, όπως ο 
κεφαλαιοποιητικός και αναδιανεμητικός της  χαρακτήρας που την καθιστούν 
περισσότερο φερέγγυα και αποτελεσματική, η απαλοιφή των υποχρεωτικών εισφορών, η 
επίλυση μέσω της ιδιωτικοποίησης των οικονομικών προβλημάτων της κοινωνικής 
προστασίας δίχως αύξηση των φόρων, η καλλιέργεια μεγαλύτερης υπευθυνότητας και 
ασφαλιστικής συνείδησης από τους πολίτες, η αποτελεσματικότερη, ορθολογικότερη και 
πιο ευέλικτη οργάνωση των ασφαλιστικών φορέων μέσω της εισαγωγής στοιχείων 
αγοράς και ανταγωνισμού. Ωστόσο, όμως, ορισμένες ιδιαιτερότητες που χαρακτηρίζουν 
τις ιδιωτικές συντάξεις και ορισμένοι κίνδυνοι που οι τελευταίες εγκυμονούν και που 
αναφέρθηκαν πρωτύτερα, θέτουν σε αμφισβήτηση τη δυνατότητά τους να 
υποκαταστήσουν ικανοποιητικά, επαρκώς ή μερικώς, την εγγυημένη (υποχρεωτικού και 
καθολικού χαρακτήρα) κρατική σύνταξη και το διανεμητικού χαρακτήρα ελληνικό 
συνταξιοδοτικό σύστημα.  
 
 
4.11 Ανακεφαλαίωση 
 

Το συνταξιοδοτικό συνιστά ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της ελληνικής 
οικονομίας. Ο πολυκερματισμός του συστήματος (ταμεία, παροχές) διόγκωσε το 
πρόβλημα που επιτείνεται περαιτέρω από την υψηλή ανεργία και τη γήρανση του 
πληθυσμού. Συγκεκριμένα, ο ενεργός πληθυσμός (16 – 65 ετών) στην Ελλάδα σημειώνει 
μείωση κατά 1,45% λόγω της δημογραφικής γήρανσης. Ο μέσος όρος ζωής έχει αυξηθεί, 
αντανακλώντας τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και του επιπέδου της υγείας. 
Ταυτόχρονα, το δημογραφικό πρόβλημα είναι ιδιαίτερα αυξημένο στην Ελλάδα με 
ποσοστό γονιμότητας κάτω από 1,50 παιδιά ανά γυναίκα όταν το κατώτερο επίπεδο 
ανανέωσης είναι 2,1 παιδιά ανά γυναίκα και ο δείκτης εξάρτησης ηλικιωμένων, δηλαδή 
το ποσοστό των ατόμων άνω των 65 ετών προς τον ενεργό πληθυσμό, θα αυξηθεί από 
26% το 2005 σε 37% το 2030 και 58% το 2050, ποσοστό ιδιαίτερα υψηλό. 

Ο συνδυασμός της επιδείνωσης του δημογραφικού και των υψηλών ποσοστών 
ανεργίας αναμένεται να δημιουργήσει εκρηκτικά προβλήματα στην οικονομία, στην 
κοινωνική ευημερία, καθώς και στο βιοτικό επίπεδο γενικότερα. Οι δημόσιες δαπάνες για 
τις συντάξεις σαν ποσοστό του ΑΕΠ αναμένεται να σημειώσουν ραγδαία αύξηση τα 
επόμενα χρόνια, ενώ η σχέση ασφαλισμένου προς συνταξιούχο για την κύρια σύνταξη 
μειώνεται ολοένα και περισσότερο. Εάν σε όλα αυτά προστεθεί το διαδεδομένο δικαίωμα 
πρόωρης συνταξιοδότησης, η τοποθέτηση των αποθεμάτων των ταμείων σε επενδύσεις 
χαμηλής απόδοσης, το δημόσιο χρέος, τα ελλείμματα και η εκτίμηση του λεγόμενου 
αφανούς χρέους (implicit debt) των ταμείων, το οποίο εκτιμήθηκε για την Ελλάδα 196% 
του ΑΕΠ (2005), η εικόνα είναι αποκαρδιωτική. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισημαίνει σε έκθεσή της το 2005, ότι ενώ σήμερα για 
κάθε συνταξιούχο στην Ελλάδα αναλογούν τέσσερις εργαζόμενοι, το 2040 για κάθε 
συνταξιούχο θα αναλογούν δύο εργαζόμενοι. Ακόμη, ο δυνάμει οικονομικά ενεργός 
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πληθυσμός (ηλικίας 15 – 64 ετών) θα μειωθεί από 67,7% του πληθυσμού σήμερα σε 
54,7% το 2050. Σύμφωνα με τις προβλέψεις της Επιτροπής, αν δεν ληφθούν μέτρα για τη 
μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού και ασφαλιστικού συστήματος, αλλά και για τη 
δημοσιονομική εξυγίανση της χώρας, το δημόσιο χρέος κινδυνεύει να φτάσει στο 255% 
του ΑΕΠ το 2050, από 107, 5% σήμερα.  

Η μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος κρίνεται επιβεβλημένη, τόσο 
για να διασφαλίσει το συνταξιοδοτικό μέλλον των τρεχουσών και των επόμενων γενεών, 
αλλά επίσης επειδή το ισχύον σύστημα προκαλεί σοβαρότατες στρεβλώσεις στην 
οικονομία, αποδυναμώνοντας καίρια την αναπτυξιακή της προοπτική. Όλοι οι κοινωνικοί 
εταίροι θα πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές τους για τη δημιουργία κατάλληλου 
κλίματος για τη μεταρρύθμιση αυτή Αν δεν υπάρξει θεμελιώδης αναμόρφωση του 
συνταξιοδοτικού συστήματος, το μακροπρόθεσμο κόστος από τη γήρανση του 
πληθυσμού αναμένεται να απειλήσει τη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών. 

Ωστόσο, οι λύσεις που θα προταθούν για την αντιμετώπιση του προβλήματος θα 
πρέπει να είναι ιδιαίτερα δραστικές, ώστε να εξασφαλίσουν τη μελλοντική βιωσιμότητα 
του συνταξιοδοτικού συστήματος και παράλληλα να εκπληρώσουν τον κοινωνικό 
χαρακτήρα του συστήματος ικανοποιώντας τις ανάγκες του ασφαλιστικού πληθυσμού 
μέσα από την εξασφάλιση ενός ικανοποιητικού επιπέδου διαβίωσης σε εργαζόμενους και 
συνταξιούχους. Κλασικές μέθοδοι επίλυσης του προβλήματος, μέσω της αύξησης των 
εισφορών, της μείωσης των συνταξιοδοτικών παροχών, της επιμήκυνσης της 
συνταξιοδοτικής ηλικίας, της ορθολογικής αξιοποίησης της μετανάστευσης και της 
μεγαλύτερης συμμετοχής των γυναικών στην παραγωγική διαδικασία, αποτελούν 
δοκιμασμένες λύσεις του παρελθόντος που δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα ευεργετικά 
αποτελέσματα.  

Απαιτείται η εφαρμογή περισσότερο αποδοτικών λύσεων που θα συμβάλλουν   
δραστικά στην αντιμετώπιση του προβλήματος και θα εξασφαλίσουν τις αναγκαίες 
προϋποθέσεις για τη διαχρονική βιωσιμότητα του συνταξιοδοτικού συστήματος. Προς 
αυτήν την κατεύθυνση κινείται η υλοποίηση και θεμελίωση των στρατηγικών ενεργούς 
γήρανσης του πληθυσμού και των πολιτικών αύξησης της πλήρους απασχόλησης και 
καταπολέμησης της ανεργίας. Επίσης, απαιτούνται ακόμη σοβαρότερες μεταρρυθμίσεις 
που, με ταυτόχρονη παροχή φορολογικών κινήτρων και εξάλειψη σημαντικών 
αντικινήτρων, θα αναδείξουν τον συμπληρωματικό ρόλο της ιδιωτικής ασφάλισης προς 
την κοινωνική. Θα πρέπει δηλαδή η πολιτεία, δημιουργώντας το κατάλληλο θεσμικό και 
εποπτικό πλαίσιο, να επιτρέψει στις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες να συμβάλλουν 
στον δεύτερο και τρίτο πυλώνα ασφάλισης, συμπληρωματικά. Αυτό θα συμβάλλει όχι 
μόνο στη μείωση των ελλειμμάτων αλλά θα τονώσει και τον χρηματοοικονομικό τομέα 
γενικότερα, καθώς η μετάβαση του συστήματος από διανεμητικό σε κατά βάση 
κεφαλαιοποιητικό αναμένεται να οδηγήσει σε αύξηση της τάσης για ιδιωτική 
αποταμίευση, διευκολύνοντας έτσι την επενδυτική δραστηριότητα και τη συσσώρευση 
κεφαλαίου.  

Βέβαια, μπορεί οι συγκεκριμένες δραστικότερες μεταρρυθμίσεις να 
παρουσιάζουν και αυτές με τη σειρά τους σοβαρά μειονεκτήματα και εμπόδια 
υλοποίησής τους, ωστόσο όμως, αποτελούν αποδεδειγμένα μία ορθολογικότερη διέξοδο 
για την αποτελεσματική επίλυση του συνταξιοδοτικού προβλήματος στη χώρα μας.   
 

Ε Π Ι Λ Ο Γ Ο Σ  –  Σ Υ Μ Π Ε Ρ Α Σ Μ Α Τ Α 
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Από την ανάλυση της παρούσας μελέτης προκύπτουν τέσσερα (4) βασικά 
συμπεράσματα:  

 
 Πρώτον, η κρίση εξαιτίας των σύγχρονων εξελίξεων σε δημογραφικό και 

συνταξιοδοτικό είναι δεδομέμη και απαιτεί τη λήψη δραστικών μέτρων για την 
αντιμετώπιση του προβλήματος και την άμβλυνση των αρνητικών επιπτώσεων. 

 Δεύτερον, οι κλασικές πολιτικές επίλυσης μπορούν στην καλύτερη των 
περιπτώσεων να εμποδίσουν την περαιτέρω επιδείνωση του προβλήματος και να 
εξασφαλίσουν μια μικρή μελλοντική παράταση εκδήλωσής του, χωρίς όμως να 
είναι ικανές να δώσουν λύσεις εφόσον ουσιαστικά δεν αντιμετωπίζουν τις αιτίες 
του προβλήματος. 

 Τρίτον, όλο και περισσότερες χώρες προσανατολίζονται προς την εισαγωγή 
στοιχείων κεφαλαιοποιητικού συστήματος ή, σε κάποιες περιπτώσεις και στην 
πλήρη αντικατάσταση του διανεμητικού από ένα κεφαλαιοποιητικό σύστημα. 

 Τέταρτον, οι σύγχρονες κοινωνίες έχουν να αντιμετωπίσουν ενά διττό δίλημα. 
Από τη μία πλευρά πρέπει να εφαρμόσουν ορθολογικές στρατηγικές που θα 
εξασφαλίσουν τις κατάλληλες προύποθέσεις για τη μακροχρόνια οικονομική 
βιωσιμότητα του συνταξιοδοτικού συστήματος και από την άλλη πλευρά οι 
εφαρμοζόμενες αυτές στρατηγικές θα πρέπει να ικανοποιούν την κοινωνική 
αποστολή (κοινωνική δικαιοσύνη, αλληλεγγύη, καθολικότητα, διαγενεακή 
ισότητα και ευθυδικία) του συστήματος,  εξασφαλίζοντας παράλληλα ένα 
ικανοποιητικό επίπεδο διαβίωσης σε εργαζόμενους και συνταξιούχους.  
 
Το σύγχρονο δημογραφικό τοπίο του 21ου αιώνα κυριαρχείται από τα χαμηλά 

ποσοστά γονιμότητας και γεννητικότητας, τη μείωση της βρεφικής και παιδικής 
θνησιμότητας, την αύξηση του προδόκιμου επιβίωσης και την επιδείνωση του λόγου 
δημογραφικής εξάρτησης (ασφαλισμένοι / συνταξιούχοι). Όλες αυτές οι εξελίξεις κάθε 
άλλο παρά ένα ευοίωνο μέλλον προδιαγράφουν για τους πληθυσμούς των περισσότερων 
ευρωπαϊκών κρατών, συμπεριλαμβανομένων και της Ελλάδας. Η κυριότερη αρνητική 
δημογραφική εξέλιξη της σύγχρονης εποχής, που αναμένεται πως θα επιδεινωθεί ακόμη 
περισσότερο στο μέλλον, είναι το φαινόμενο της δημογραφικής γήρανσης. Η γήρανση 
και η επερχόμενη συρρίκνωση του ενεργού πληθυσμού δημιουργούν ένα νέο σκηνικό 
που απαιτεί τη χάραξη νέων πολιτικών προσαρμοσμένων σε αυτά τα δεδομένα. Η 
γήρανση του πληθυσμού συνεπάγεται μια πρόκληση πρώτου μεγέθους για τις 
περισσότερες αναπτυγμένες χώρες και την Ελλάδα. Στις ενδεχόμενες αρνητικές 
επιπτώσεις  συγκαταλέγονται οι πιέσεις που θα ασκηθούν στα δημοσιονομικά των χωρών 
(εάν τα συνταξιοδοτικά συστήματα δεν προσαρμοστούν ανάλογα), ενώ παράλληλα η 
γήρανση μπορεί να αποτελέσει τροχοπέδη στην οικονομική ανάπτυξη. 

Το συνταξιοδοτικό είναι ίσως το κρισιμότερο διαρθρωτικό πρόβλημα που 
αντιμετωπίζει η χώρα μας, εξαιτίας τόσο των οικονομικών διαστάσεων που έχει, όσο και 
λόγω των κινδύνων που εμπεριέχει για την κοινωνική συνοχή. Το δίλημμα που καλείται 
να επιλύσει η σύγχρονη κοινωνία είναι αν θα συνεχιστεί να αντιμετωπίζεται το πρόβλημα 
λογιστικά, ως ένα ταμειακό ζήτημα, προσπαθώντας απλά να ισορροπηθούν έσοδα και 
δαπάνες (μέσω προσωρινών έκτακτων λύσεων, όπως η αύξηση των επιπέδων εισφορών 
και των ορίων συνταξιοδότησης, η μείωση των συνταξιοδοτικών παροχών, η διεύρυνση 
της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας κλπ.) ή αν θα ενταχθεί η 
αναμόρφωση του συστήματος σε μια γενικότερη αναπτυξιακή στρατηγική για τη χώρα.  

Η αναδιάρθρωση μέσω της εφαρμογής ενός μεικτού συνταξιοδοτικού συστήματος 
που θα συνδυάζει το διανεμητικό χαρακτήρα με την κεφαλαιοποιητική λειτουργία του 
συστήματος και παράλληλα μέσω της υλοποίησης ενεργητικών μορφών απασχόλησης, 
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στρατηγικών ενεργούς γήρανσης και αποδοτικής αφομοίωσης της μεταναστευτικής  
διαδικασίας, θα δώσει μεγάλη αναπτυξιακή ώθηση πρώτον, διότι θα συμβάλλει στη 
δημιουργία συνθηκών δημοσιονομικής πειθαρχίας, δεύτερον, διότι θα ενισχύσει την 
κεφαλαιαγορά δημιουργώντας νέους, μεγάλους θεσμικούς επενδυτές και αυξάνοντας τη 
ροπή για αποταμίευση, και τρίτον, θα έχει θετικές επιδράσεις στην αγορά εργασίας. 
Συνεπώς, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί το συγκεκριμένο πρόβλημα ως μέρος μιας 
γενικότερης αναπτυξιακής στρατηγικής που θα ήταν περισσότερο επιθυμητή, εφικτή και 
ευρύτερης αποδοχής εφόσον οργανωθεί μεθοδικά και ορθολογικά. 

Η επίλυση του συνταξιοδοτικού προβλήματος προϋποθέτει, μια κοινωνική 
ασφάλιση προσανατολισμένη στην απασχόληση. Η ανάγκη της μεταφοράς πόρων προς τα 
συνταξιοδοτικά συστήματα δεν μπορεί να γίνει ούτε με μείωση του επιπέδου παροχών 
ούτε με αύξηση των εισφορών. Για τη διατήρηση του σημερινού επιπέδου συντάξεων, οι 
τελευταίες θα έπρεπε να αυξηθούν κατά 33%, ποσοστό δυσβάστακτο για την οικονομία 
και τους νέους εργαζόμενους. Η λύση πρέπει να αναζητηθεί στο εσωτερικό της αγοράς 
εργασίας με την αύξηση της απασχόλησης και συνεπώς των συνολικών καταβαλλόμενων 
εισφορών. Επιπλέον, απαιτείται εφαρμογή στρατηγικών ενεργούς γήρανσης. Η αύξηση της 
απασχόλησης με μετανάστες και γυναίκες δεν είναι αρκετή. Σημαντική αύξηση του 
εργατικού δυναμικού αλλά και ελάφρυνση του συνταξιοδοτικού βάρους μπορεί να 
προέλθει από την αύξηση των ορίων ηλικίας, με παρεμπόδιση της πρόωρης 
συνταξιοδότησης και αύξηση της πραγματικής ηλικίας συνταξιοδότησης των εργαζομένων. 
Η διατήρηση των ηλικιωμένων στην παραγωγική δραστηριότητα, δηλαδή το μοντέλο της 
ενεργούς γήρανσης μπορεί να αποβεί χρήσιμο και επωφελές όχι μόνο για τους ίδιους 
αλλά και για την οικονομία και τα συστήματα της κοινωνικής ασφάλισης.  

Σημαντικό επίσης είναι να δοθεί έμφαση στο θέμα της ηλικίας στα πλαίσια της 
διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων και στη δια βίου κατάρτιση, έτσι ώστε να συνδέονται 
καλύτερα τα ηλικιωμένα άτομα με την αγορά εργασίας. Η αντιστροφή της τάσης για πρόωρη 
συνταξιοδότηση και αύξηση της πραγματικής ηλικίας συνταξιοδότησης σημαίνει την 
κατάργηση των φραγμών και των αντικινήτρων στην εργασία των ηλικιωμένων, επιμήκυνση 
της εργασιακής ζωής, διεύρυνση της εργασίας μερικής απασχόλησης, σταδιακή αποχώρηση 
από την αγορά εργασίας κλπ. Γενικά, η πρόωρη αποχώρηση από την εργασία θα πρέπει ν' 
αποτελεί εξαίρεση, όπως ήταν και στο παρελθόν, καλύπτοντας μόνον ειδικές περιπτώσεις. 
Μελέτη του ΟΟΣΑ έδειξε ότι το πρόσθετο βάρος που θα προκαλέσουν οι ηλικιωμένοι 
εξαρτημένοι κατά τα επόμενα χρόνια, και με δεδομένη τη συμμετοχή των γυναικών στο 
εργατικό δυναμικό, θα μπορούσε να αντισταθμιστεί από την αύξηση της πραγματικής ηλικίας 
αποχώρησης των ανδρών στα 64 – 65 χρόνια. 

Επίσης, απαιτείται η θεμελίωση και παγίωση πολυεπίπεδων συστημάτων 
συνταξιοδότησης ή μίγμα πολιτικών. Με σκοπό τα συνταξιοδοτικά συστήματα να δέχονται 
λιγότερο έντονα τις δημογραφικές διακυμάνσεις ή τις άλλες οικονομικές αλλαγές, η ΕΕ 
αποδέχεται τη συνδυασμένη ανάπτυξη συνταξιοδοτικών συστημάτων που θα βασίζονται στη 
νομοθεσία (κρατικές συντάξεις), τις συλλογικές συμβάσεις (επαγγελματικά ταμεία) και τα 
ιδιωτικά συμβόλαια (ιδιωτικές ασφαλίσεις). Αποφεύγει να προβεί σε ειδικότερες 
προσεγγίσεις για το ειδικό βάρος κάθε στοιχείου αυτού του μίγματος. Υπογραμμίζει όμως 
τη σημασία των δημόσιων υποχρεωτικών συνταξιοδοτικών συστημάτων ως βάσης στη 
διαδικασία προσαρμογής. Η αντίληψη της ΕΕ για τα συνταξιοδοτικά συστήματα έχει ως 
άξονα αναφοράς την εργασία και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτήν. Όπως και η 
πολιτική της ΔΟΕ εμπνέεται από το ηπειρωτικό μοντέλο κοινωνικής ασφάλισης τύπου 
Bismarck που συνδέει τις συνταξιοδοτικές παροχές με το επίπεδο της απασχόλησης και 
την οικονομική ανάπτυξη.  

Οι δημογραφικές αλλαγές δε θεωρούνται ουσιαστική αιτία μεταβολής της 
χρηματοδοτικής βάσης των συστημάτων και υιοθέτησης αμιγώς κεφαλαιοποιητικού 
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συστήματος. Το τελευταίο, όπως και η χρηματοδότηση από τη γενική φορολογία, 
κατανοούνται συμπληρωματικά προς το βασικό διανεμητικό σύστημα της αλληλεγγύης 
των γενεών. Η βιωσιμότητα των συστημάτων αντιμετωπίζεται με διορθώσεις και βελτιώσεις 
στο εσωτερικό τους. Στο μέτρο που αυτές οι μεταβολές αποτυπώνουν νέα κοινωνικά 
πρότυπα, όπως η ενεργός γήρανση, και δεν εμποδίζουν την πρόσβαση των νέων στην 
αγορά εργασίας, όπως απέδειξε η αρνητική εμπειρία των πολιτικών πρόωρης 
συνταξιοδότησης, τότε οι κατευθύνσεις πολιτικής που προτείνουν είναι ορθές. 
Παράλληλα, προσανατολίζουν την οικονομική πολιτική στην ανάπτυξη, την 
καταπολέμηση της ανεργίας και την αύξηση της απασχόλησης. 

Επόμενως, μια πιθανή λύση για την αντιμετώπιση του οξυμένου συνταξιοδοτικού 
προβλήματος, που υποστηρίζεται από διάφορες κατευθύνσεις (έλληνες και ξένους 
μελετητές, εγχώριους και διεθνείς οργανισμούς ή υπηρεσίες) ίσως ν’ αποτελέσει η 
ανάπτυξη και εφαρμογή ενός αναμορφωμένου συτήματος μεικτού τύπου που θα 
διαρθρώνεται σε τρεις βασικούς άξονες και η λειτουργία του θα διέπεται από τις αρχές 
της κοινωνικής αλληλεγγύης, της ανατποδοτικότητας, της ατομικής ευθύνης και του 
ανταγωνισμού. Το προτεινόμενο αυτό σύστημα θα περιλαμβάνει τρεις άξονες 
συνταξιοδοτικής προστασίας εκ των οποίων ο πρώτος θα διασφαλίζει την κοινωνική 
αλληλεγγύη, ενώ ο δεύτερος και ο τρίτος άξονας θα λειτουργούν με βάση τις αρχές της 
ανταποδοτικότητας, του ανταγωνισμού και της ατομικής ευθύνης. Με άλλα λόγια, 
πρόκειται για ένα μεικτό σύστημα όπου επιτυγχάνεται μια νέα ισορροπία μεταξύ 
δημόσιου και ιδιωτικού αλλά και ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο μεταξύ των γενεών αλλά 
και των κοινωνικών ομάδων.  

Πιο συγκεκριμένα, ο πρώτος άξονας ο οποίος θα παρέχει τη βασική σύνταξη 
προτείνεται να είναι υποχρεωτικός και να χρηματοδοτείται σε διανεμητική βάση από 
τους εργαζόμενους, τους εργοδότες και το κράτος. H βασική σύνταξη μπορεί να 
αποτελείται από δύο μέρη: α) ένα ελάχιστο εγγυημένο από το δημόσιο ποσό που θα 
δίνεται σ’ όσους έχουν συμπληρώσει ορισμένα χρόνια ασφάλισης ή και χωρίς αυτήν την 
προϋπόθεση σε περίπτωση αναπηρίας και θανάτου, β) από ένα τμήμα που θα αυξάνει τη 
βασική σύνταξη ανάλογα με το ύψος των καταβληθέντων εισφορών μέχρι ένα ανώτατο 
όριο. O δεύτερος άξονας ο οποίος θα παρέχει την επικουρική σύνταξη προτείνεται επίσης 
να είναι υποχρεωτικός, αλλά θα χρηματοδοτείται σε κεφαλαιοποιητική βάση από 
εργαζόμενους και εργοδότες. Στους ασφαλισμένους θα δοθεί η δυνατότητα να 
συνεχίσουν τη συμμετοχή τους στα υπάρχοντα επικουρικά ταμεία τα οποία όμως θα 
πρέπει να αναμορφωθούν ώστε να λειτουργήσουν κεφαλαιοποιητικά στα πλαίσια των 
νέων θεσμών που θα δημιουργηθούν, ή να συμμετάσχουν σε συνταξιοδοτικά 
προγράμματα που θα προσφέρουν ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες. Οι εταιρείες αυτές 
θα ασχολούνται αποκλειστικά με τη συνταξιοδοτική προστασία και θα λειτουργούν 
ανταγωνιστικά μεταξύ τους. H χρηματοδότηση της μετάβασης στο νέο καθεστώς για 
όσους ασφαλισμένους το επιθυμούν είναι ίσως το κρισιμότερο πρόβλημα που θα πρέπει 
να αντιμετωπιστεί. Λαμβάνοντας υπόψη το τεράστιο ύψος του κρυφού χρέους των 
ταμείων συνταξιοδότησης στη χώρα μας προτείνεται η καταβολή σύνταξης ανάλογα με 
τα ασφαλιστικά δικαιώματα που αποκτήθηκαν κατά την περίοδο ασφάλισης στο παλαιό 
καθεστώς και όχι η έκδοση ομολόγων αναγνώρισης. 

Τέλος, ο τρίτος άξονας θα παρέχει πρόσθετη ιδιωτική σύνταξη για όσους το 
επιθυμούν και προφανώς θα λειτουργεί σε κεφαλαιοποιητική βάση όπως συμβαίνει και 
σήμερα. H ανάπτυξη του τρίτου άξονα θα πρέπει να ενισχυθεί με μέτρα φορολογικής 
πολιτικής. Μόνο με αυτόν τον τρόπο, μπορεί να επιτευχθεί η μακροχρόνια βιωσιμότητα 
του συνταξιοδοτικού συστήματος, να ανταποκριθεί το τελευταίο στις αυξημένες 
προσδοκίες του πληθυσμού μέσα από την κάλυψη των αναγκών τους και την εξασφάλιση 
ενός ικανοποιητικού επιπέδου διαβίωσης για όλους (εργαζόμενοι και συνταξιούχοι) και 
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επιπλέον να παγιωθούν οι κατάλληλοι όροι και προϋποθέσεις για την ενίσχυση της 
αποτελεσματικότητας της ελληνικής οικονομίας και την πραγματοποίηση αποδοτικών 
επενδύσεων σε παραγωγικούς τομείς της. 

Επιχειρώντας μία αποτίμηση των όσων προαναφέρθηκαν διαπιστώνουμε πως η 
βιωσιμότητα των συνταξιοδοτικών ταμείων είναι άρρηκτα και αναπόσπαστα 
συνδεδεμένη με την ανάπτυξη και την αναμόρφωση του συστήματος κοινωνικής 
ασφάλισης. Ένα σύστημα που για να είναι βιώσιμο, εξελίξιμο και ανταγωνιστικό θα 
πρέπει να διέπεται από τα παρακάτω βασικά χαρακτηριστικά: 

 
●   Την ισότητα, καθολικότητα και υποχρεωτικότητα των ασφαλιστικών 
εισφορών ως προς την κύρια και επικουρική ασφάλιση. 

 
●   Το δημόσιο και αναδιανεμητικό χαρακτήρα της κύριας ασφάλισης. 

 
●   Το δημόσιο έλεγχο και ανταποδοτικό χαρακτήρα της επικουρικής 
Ασφάλισης. 

 
●   Τη τριμερή χρηματοδότηση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης. 

 
●   Την ανάπτυξη ενός ενιαίου θεσμικού και νομικού πλαισίου οργάνωσης 
και λειτουργίας του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης. 
 
           Είναι ανάγκη και πρέπει να το αντιληφθούν όλοι εκείνοι οι φορείς οι οποίοι 
έμμεσα ή άμεσα εμπλέκονται και ασκούν επιδράσεις οποιουδήποτε χαρακτήρα στο 
ελληνικό σύστημα συνταξιοδότησης, ότι πρέπει να συμβάλλουν αποφασιστικά στην 
ανάπτυξη και την εξυγίανση του όλου συστήματος, ενώνοντας τις δυνάμεις τους καθώς 
και τους μηχανισμούς που διαθέτουν προκειμένου να τ’ οδηγήσουν προς την κατεύθυνση 
της υγιούς αναμόρφωσης, της οικονομικά ορθολογικής και κοινωνικά αποτελεσματικής 
λειτουργίας του. Ας μην είμαστε απαισιόδοξοι, με υπομονή και στήριξη από όλες τις 
κατευθύνσεις, ίσως, τα νέα μέτρα εξορθολογισμού του συστήματος να οδηγήσουν σε 
ευοίωνα αποτελέσματα και ν’ αποδώσουν ώριμους καρπούς.  
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Αναδιανεμητικό Σύστημα (pay as you go system): Τα αναδιανεμητικά συστήματα 
είναι σχεδιασμένα με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτύχουν την ανακατανομή των 
παραγωγικών και οικονομικών πόρων του συστήματος βασιζόμενα σε αρχές κοινωνικής 
δικαιοσύνης, ισότητας και ευημερίας. Οι παροχές τους δεν είναι ανάλογες με τις 
εισφορές των ασφαλισμένων και κατά κανόνα μεταφέρουν πόρους από τους πιο 
εύπορους (οικονομικά ισχυρότερους) στους λιγότερο ή μη έχοντες. Αναδιανεμητικά 
συστήματα είναι κατά βάση τα συστήματα κύριας υποχρεωτικής ασφάλισης (τα κρατικά 
εγγυημένα συστήματα). Ο βασικός λόγος οργάνωσης και σχεδιασμού τους έγκειται στην 
εξασφάλιση ενός ικανοποιητικού επιπέδου διαβίωσης μέσω της παροχής ενός ελάχιστου 
ύψους σύνταξης (ανεξάρτητα από το καταβληθέν ύψος εισφορών τους, ακόμη και σε 
περιπτώσεις που δεν έχουν καταβληθεί καθόλου εισφορές). Ωστόσο, ανεξαρτήτως του 
ύψους των εισφορών των εργαζομένων-ασφαλισμένων, προβλέπεται ένα ανώτατο όριο 
σύνταξης για όλους. Βέβαια, υπάρχει και μια άλλη διάσταση της αναδιανεμητηκότητας, 
εκείνης της κοινωνικής ευθυδικίας, δηλαδή της ισότιμης και διαχρονικής κατανομής των 
ασφαλιστικών βαρών ανάμεσα στις γενιές των ασφαλισμένων. Οι πόροι κατανέμονται 
από τον οικονομικά ενεργό πληθυσμό στους συνταξιούχους (πρόκειται για ανακατανομή 
του οικονομικού βάρους, δηλαδή η συνταξιοδότηση της παρούσας γενιάς συνταξιούχων 
εξαρτάται από τις εισφορές της παρούσας γενιάς εργαζομένων, όπως αντίστοιχα και το 
ύψος των συντάξιμων αποδοχών της παρούσας γενιάς εργαζομένων εξαρτάται σε 
σημαντικό βαθμό από τις εισφορές της μελλοντικής γενιάς των εργαζομένων).  
 
Αναλογία Συμμετοχής: πρόκειται για το ποσοστό εργάσιμης ηλικίας, δηλαδή τον 
αριθμό των ατόμων 16-64 ετών που βρίσκονται στην αγορά εργασίας και συμμετέχουν 
στην παραγωγική διαδικασία. Η αναλογία συμμετοχής δεν είναι ίδια σε όλες τις χώρες 
αλλά διαφοροποιείται σημαντικά μεταξύ των ανεπτυγμένων και των υπό ανάπτυξη 
χωρών, ενώ τις περισσότερες φορές στο ποσοστό των ατόμων εργάσιμης ηλικίας δε 
λαμβάνονται υπόψη τα σημαντικά ποσοστά παραοικονομίας που εμφανίζονται σε 
ορισμένες χώρες. 
 
Αναλογιστικό Έλλειμμα: Αφορά τη μελλοντική πρόβλεψη του δημοσιονομικού 
ελλείμματος ενός ασφαλιστικού συστήματος. Συγκεκριμένα, αναφέρεται στις 
μελλοντικές προβλέψεις αναφορικά με τη διαμόρφωση του ύψους της διαφοράς μεταξύ 
εσόδων και εξόδων, δηλαδή με άλλα λόγια αναφέρεται στο ύψος στο οποίο θα κυμανθεί 
η διαφορά μεταξύ των ασφαλιστικών εισφορών και των δαπανών του συστήματος. Οι 
προβλέψεις αυτές όταν έχουν βασιστεί σε ακριβή και αληθή δεδομένα μπορεί να 
αποδειχθούν ιδιαίτερα ευεργετικές για την αντιμετώπιση (μείωση ή εξάλειψη) των 
αναλογιστικών ελλειμμάτων. Στην αντίθετη περίπτωση, βέβαια, που αυτές οι προβλέψεις 

4. Κατσανέβας, Θ. – Σακέλης, Γ., Κοινωνική Πολιτική και Κράτος Πρόνοιας, Διδακτικές Σημειώσεις α’ 
εξαμήνου στο ΠΜΣ «Διοίκηση της Υγείας», Νοέμβριος 2004. 
5. Εισηγητική Έκθεση Κοινωνικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2006, Υπουργείο Απασχόλησης 
και Κοινωνικής Προστασίας, Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Διεύθυνση Οικονομικού). 
6. Δενδρινός, Γ. – Λασκαρίδου, Σ. – Νερατζής, Γ. – Πλατανάκη, Μ., Γήρανση του Πληθυσμού: 
Προβλήματα, Προοπτικές και Λύσεις. Η ελληνική περίπτωση, Ερευνητική εργασία στα πλαίσια του 
σεμιναρίου «Ζητήματα Διαχείρισης Κοινωνικής Προστασίας» (επιβλέπων καθηγητής Χλέτσος, Μ.),  
Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.), Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης, Πρόγραμμα Διοίκησης 
Οργανισμών Κοινωνικής Πολιτικής, Αθήνα 2003.  
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δεν θα οδηγήσουν στη θέσπιση έγκαιρων ρυθμίσεων και ορθολογικών πολιτικών, η 
αντιμετώπιση των αναλογιστικών ελλειμμάτων δεν θα είναι ικανοποιητική, με φυσικό 
επακόλουθο την αμφισβήτηση των προβλέψεων που βασίζονται σε υποθετικά στοιχεία. 
 
Αναπλήρωση Εισοδήματος: Το εισόδημα του εργαζομένου-ασφαλισμένου, όταν ο 
τελευταίος απέρχεται από την παραγωγική διαδικασία, αναπληρώνεται μέσω της 
σύνταξης. Ο βαθμός αναπλήρωσης αναφέρεται στο ποσοστό αναπλήρωσης του χαμένου 
εισοδήματος του ασφαλισμένου που αναπληρώνεται από τη στιγμή της αποχώρησής του 
και ύστερα από τον εργασιακό βίο. Ο βαθμός αναπλήρωσης του χαμένου εισοδήματος 
παρουσιάζει μια ποικιλομορφία από χώρα σε χώρα και εξαρτάται από τη μορφή του 
συνταξιοδοτικού συστήματος κάθε χώρας, τα όρια συνταξιοδοτικής ηλικίας, το ύψος του 
εισοδήματος του μέσου όρου των συνολικών ετών εργασίας του ασφαλισμένου ή της 
τελευταίας πενταετίας ή δεκαετίας ή το ύψος του τελευταίου μισθού. 
 
Ανταποδοτικό Σύστημα: Στα ανταποδοτικά συστήματα το ποσοστό της σύνταξης που 
λαμβάνει (που του επιστρέφεται) ο συνταξιούχος βρίσκεται σε απόλυτη αναλογία με το 
ποσοστό των εισφορών του κατά την διάρκεια της εργάσιμης ηλικίας του (16-64 ετών), 
Στο τέλος, στις εισφορές αυτές προστίθεται ότι έχει κερδηθεί βάσει της διαχείρισης που 
τους πραγματοποιήθηκε και αφαιρείται το ποσοστό εκείνο των εισφορών που 
δαπανήθηκε κατά τη λειτουργία του συστήματος. Με άλλα λόγια, αν κάποιος κατά την 
περίοδο του ενεργού εργασιακού του βίου είχε εισφέρει σημαντικά ποσοστά θα λάβει 
αντίστοιχα μεγάλο ύψος συντάξιμων αποδοχών, ενώ όποιος είχε εισφέρει λίγα θα λάβει 
ανάλογα μικρό ύψος συντάξιμων αποδοχών.  Στο σημείο αυτό θα πρέπει να 
υπογραμμίσουμε, πως η ιδιωτική ασφάλιση είναι πάντοτε ανταποδοτική. 
 
Ασφαλιστικός Φορέας: Η οργάνωση προσώπων και μέσων σε ενιαία διοίκηση προς 
εκπλήρωση των επιδιώξεων ενός κοινωνικοασφαλιστικού προγράμματος. 
 
Αυτονομία Ασφαλιστικού Φορέα: Ο όρος αυτονομία ή αυτοτέλεια ή αυτοδιοίκηση 
υποδηλώνει την ελεύθερη, ανεξάρτητη και απρόσκοπτη άσκηση του διοικητικού έργου 
ενός ασφαλιστικού φορέα, δίχως τις θεσμικές, νομικές, οργανωτικές, διοικητικές και 
λειτουργικές  παρεμβάσεις του ίδιου του κράτους ή κάποιων δημόσιων οργανισμών και 
υπηρεσιών του. Τις περισσότερες φορές η έννοια της αυτονομίας ή αυτοτέλειας παύει να 
υφίσταται, όταν η κρατική παρεμβατικότητα κρίνεται απαραίτητη για την ενίσχυση και 
την εξασφάλιση της βιωσιμότητας του ασφαλιστικού φορέα.  
 
Αφανές (εσωτερικό) χρέος: Πρόκειται για την τρέχουσα αξία των ακάλυπτων 
υποχρεώσεων των ταμείων. 
 
Baby boom και baby just: Πρόκειται για τη μη αναμενόμενη αύξηση του ποσοστού 
γεννητικότητας που παρατηρείται στην Ευρώπη μεταξύ των ετών 1940-1945 και μέχρι 
και το 1965, με μικρές εξαιρέσεις – αποκλίσεις αυτών των τάσεων όσον αφορά το ύψος 
και την ένταση της αύξησης των γεννήσεων μεταξύ των διαφόρων ευρωπαϊκών κρατών. 
Παρατηρείται δηλαδή μεταξύ των συγκεκριμένων τούτων περιόδων μία «έκρηξη» 
γεννήσεων, που δε συμπίπτει και δεν είναι ανάλογη με τα αντίστοιχα ποσοστά γεννήσεων 
των προηγούμενων και επόμενων χρονολογικών περιόδων στις ευρωπαϊκές χώρες (η 
συγκεκριμένη περίοδος και τα ποσοστά γεννήσεων που την αντικατοπτρίζουν 
ταυτίζονται με την πρόσκαιρη ανακοπή των μακροχρόνιων πτωτικών τάσεων της 
διαγενεακής γονιμότητας, φαινόμενο που χαρακτηρίζει το σύνολο σχεδόν των 
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ανεπτυγμένων χωρών της ηπείρου μας).  Βέβαια, στη συνέχεια, ύστερα από το 1965, τα 
ποσοστά της γεννητικότητας επανέρχεται στα επίπεδα των περιόδων πριν το 1945, όπου 
και παρατηρήθηκε το baby boom. Το φαινόμενο αυτό που χαρακτηρίζει και πάλι σχεδόν 
το σύνολο των ευρωπαϊκών χωρών και σχετίζεται με τη μείωση των ποσοστών 
γεννητικότητας ορίζεται ως baby just. 
 
Δείκτης Γήρανσης: Πρόκειται για το ποσοστό του πληθυσμού ηλικίας άνω των 65 
ετών προς τον πληθυσμό ηλικίας 0 – 14 ετών. 
 
Δείκτης Γονιμότητας: Πρόκειται για το αποτέλεσμα του πηλίκου της σχέσης μεταξύ 
συνολικού αριθμού παιδιών που γεννιούνται μία χρονική περίοδο προς το μέσο 
πληθυσμό γυναικών αναπαραγωγικής ηλικίας (15 -49 ετών) της ίδιας περιόδου. 
 
Δείκτης Εξάρτησης: Πρόκειται για το ποσοστό του πληθυσμού ηλικίας άνω των 65 
ετών συν τον πληθυσμό ηλικίας 0 – 14 ετών προς τον πληθυσμό ηλικίας 15 – 64 ετών. 
 
Δείκτης Εξάρτησης Ηλικιωμένων: Πρόκειται για το ποσοστό του πληθυσμού 
ηλικίας άνω των 65 ετών προς τον πληθυσμό ηλικίας 15 – 64 ετών. 
 
Δείκτης Δημογραφικής Εξάρτησης: Ο δείκτης δημογραφικής εξάρτησης είναι ένας 
αδρός και ατελής δείκτης που αναφέρεται µόνο στην κατά ηλικία σύνθεση του 
πληθυσμού και υπολογίζεται από τη σχέση:   
 

Αριθμός ατόμων ηλικίας (1-14) + (65 και άνω) 
ΔΕ  =    ----------------------------------------------------------- 

Αριθμός ατόμων ηλικίας (15-64) 
 
Η βασική ιδέα είναι ότι τα άτομα στις δύο άκρες της ηλικιακής κλίμακας που θεωρούνται 
ως µη ενεργά οικονομικά, είναι εξαρτώμενα από τον υπόλοιπο πληθυσμό των ενεργών 
ηλικιών.  
 
Δείκτης Οικονομικής Εξάρτησης: Ο δείκτης οικονομικής εξάρτησης αναφέρεται 
στην (οικονομική) σχέση εξάρτησης του πληθυσμού σε ηλικία εργασίας από τον αριθμό 
των ατόμων άνω των 65 ετών (συνταξιούχων) και υπολογίζεται από τη σχέση:  

 
Αριθμός ατόμων ηλικίας 65 και άνω 

ΔΕ  =  ---------------------------------------------------- 
Αριθμός ατόμων 15-64 ετών  

(που βρίσκονται στην αγορά εργασίας) 
 
Δημογραφική Γήρανση: Ορίζεται ως η αύξηση της αναλογίας των ατόμων άνω των 
65 ετών στο σύνολο του πληθυσμού. 
 
Δημογραφικό Πρόβλημα: Θεωρούμε το φαινόμενο της δημογραφικής γήρανσης του 
πληθυσμού, δηλαδή τη διαδικασία μετάβασης της κοινωνίας από ένα δημογραφικό 
καθεστώς με υψηλά ποσοστά θνησιμότητας, που αντισταθμίζονται από υψηλά επίπεδα 
γονιμότητας, σε ένα διαφορετικό καθεστώς που χαρακτηρίζεται από χαμηλότερα, αλλά 
σχεδόν ίσα, ποσοστά θνησιμότητας και γονιμότητας, και ειδικότερα τις επιπτώσεις της 
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στην ηλικιακή σύνθεση του πληθυσμού που αποτελείται από άτομα σε παραγωγικές (15 
– 64 ετών) και μη παραγωγικές (65 + και 0 – 14 ετών) ηλικίες. 
 
Διανεμητικό Σύστημα: Στα διανεμητικά συστήματα οι παροχές προς τους 
ασφαλισμένους προέρχονται απευθείας από τις εισφορές και τα άλλα έσοδα του φορέα 
τους. Η οικονομική βιωσιμότητα ενός διανεμητικού συστήματος εξαρτάται σε σημαντικό 
βαθμό από την εξασφάλιση της απόλυτης δημοσιονομικής ισορροπίας, δηλαδή της 
απόλυτης ισορροπίας μεταξύ εσόδων και δαπανών. Τέτοια συστήματα λειτουργούν με 
μεγάλη επιτυχία για μακροχρόνια διαστήματα σε νεοϊδρυόμενους ασφαλιστικούς 
οργανισμούς, εκεί όπου η αναλογία μεταξύ ασφαλισμένων και συνταξιούχων είναι 
θετική, δηλαδή με άλλα λόγια εκεί που ο αριθμός των νεοεισερχόμενων στην 
παραγωγική διαδικασία υπερβαίνει το ποσοστό των συνταξιούχων που αποσύρονται από 
την αγορά εργασίας. Βέβαια, κάποια στιγμή με το πέρασμα του χρόνου και όταν ο 
ασφαλιστικός φορέας εξέλθει από τη φάση της ωρίμανσης, τότε η σχέση μεταξύ 
ασφαλισμένων και συνταξιούχων θα μεταβληθεί προς το χειρότερο, οπότε και το 
ποσοστό των εισφορών θα αδυνατεί να καλύψει το ύψος των συντάξεων, με αποτέλεσμα 
τα διανεμητικά συστήματα να μη μπορούν να ανταποκριθούν στην κάλυψη των 
απαιτήσεων του ασφαλιστικού τους κοινού στηριζόμενα μόνο στους ήδη υπάρχοντες 
παραγωγικούς και οικονομικούς πόρους που τα τελευταία διαθέτουν. Τα διανεμητικά 
συστήματα τείνουν να είναι λιγότερο ανταποδοτικά από τα κεφαλαιοποιητικά 
συστήματα, ενώ η σχέση μεταξύ ασφαλισμένου και φορέα είναι λιγότερο άμεση, άρα  
δεν υπάρχει ιδιαίτερη πίεση για διαφάνεια και χρηστή διαχείριση, πόσο μάλλον στις 
περιπτώσεις που οι παροχές προς τους ασφαλισμένους είναι εγγυημένες από το ίδιο το 
κράτος. Η εμπειρία έχει αποδείξει πως διανεμητικά συστήματα με προκαθορισμένο ύψος 
εισφορών, παροχών και ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, σπάνια αντέχουν στο χρόνο και 
αυτό γιατί σταδιακά απαιτείται βάσει των αναγκών να αυξήσουν τις εισφορές εργοδοτών 
και εργαζομένων, με αποτέλεσμα όταν αυτές ξεπεράσουν ένα συγκεκριμένο όριο που δεν 
σηκώνει περαιτέρω αύξηση, να αναγκαστούν να προσφύγουν στη λύση της κρατικής 
οικονομικής στήριξης-ενίσχυσης. 
 
Δίκαιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων: Το σύνολο των κανόνων Δικαίου που ρυθμίζουν 
τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των πολιτών κατά την εφαρμογή του θεσμού των 
κοινωνικών ασφαλίσεων, καθώς και την άσκηση της κρατικής εξουσίας κατά την 
οργάνωση και λειτουργία των κοινωνικοασφαλιστικών συστημάτων. 
 
Ενεργητικές πολιτικές: Προγράμματα επιδοματικής απασχόλησης και επιδοματικά 
προγράμματα παροχών κοινωνικών υπηρεσιών κυρίως σε άτομα που έχουν πραγματικά 
ανάγκη (ασθενέστερες οικονομικά και κοινωνικά πληθυσμιακές ομάδες). 
 
Εργατικό δυναμικό: Πρόκειται για το σύνολο του πληθυσμού που συνθέτει το 
άθροισμα του απασχολούμενου προσωπικού και του άνεργου πληθυσμού. Με άλλα 
λόγια εκφράζει τον αριθμό των ατόμων τα οποία σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο 
είτε απασχολούνται, είτε είναι άνεργοι, δηλαδή συμμετέχουν με έναν από τουε δυο 
τρόπους στην αγορά εργασίας. 
 
Θνησιμότητα (παιδική): Πρόκειται για το αποτέλεσμα που προκύπτει από το πηλίκο 
της σχέσης του συνολικού αριθμού θανόντων παιδιών μιας περιόδου προς το συνολικό 
αριθμό γεννήσεων της ίδιας περιόδου.  
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 Θνησιμότητα (βρεφική): Πρόκειται για το αποτέλεσμα που προκύπτει από το πηλίκο 
της σχέσης του συνολικού αριθμού θανόντων βρεφών μιας περιόδου προς το συνολικό 
αριθμό γεννήσεων της ίδιας περιόδου. 
 
Κεφαλαιοποιητικό Σύστημα: Στα κεφαλαιοποιητικά συστήματα οι πόροι των 
ασφαλιστικών οργανισμών δημιουργούν κεφάλαιο που επενδύεται. Από το προϊόν της 
επένδυσης καταβάλλονται συντάξεις και άλλες παροχές. Το ύψος της παροχής εξαρτάται 
από το ύψος των εισφορών εργοδοτών και εργαζομένων, καθώς και από τη διαχείριση 
που γίνεται στο κεφάλαιο. Το ύψος των παροχών και των εισφορών είναι οι κύριες 
μεταβλητές. Για τη σωστή λειτουργία και τη διατήρηση ενός κεφαλαιοποιητικού 
συστήματος απαιτείται πειθαρχία, επιστημονικός τρόπος διαχείρισης, ανεξαρτησία-
αυτονομία διοίκησης, συνεχής προσαρμοστικότητα στις δημογραφικές και άλλες 
εξελίξεις και διαρκής αναλογιστική παρακολούθηση. Στο κεφαλαιοποιητικό σύστημα 
υπάρχει αμεσότερη σχέση του ασφαλισμένου με τον φορέα, αφού οι παροχές των 
ασφαλισμένων εξαρτώνται από τη συσσώρευση και τη διαχείριση των κεφαλαίων του 
φορέα, επομένως η τάση είναι για μεγαλύτερη ανταποδοτικήτα. Ένα κεφαλαιοποιητικό 
σύστημα μπορεί μερικές φορές να είναι καθαρά ανταποδοτικό (χωρίς κάτι τέτοιο να είναι 
ούτε απόλυτο, ούτε απαραίτητο), δηλαδή οι παροχές προς τους ασφαλισμένους να είναι 
απόλυτα ανταποδοτικές με τις εισφορές τους, όπως συμβαίνει σε μια ιδιωτική 
ασφαλιστική εταιρεία. Ο όρος «κεφαλαιοποιητικό» αφορά τη χρηματοδότηση του 
συστήματος και όχι την κατανομή των παροχών του. Κινδύνους για το κεφαλαιοποιητικό 
σύστημα αποτελούν οι εξωτερικές παρεμβάσεις που θίγουν το κεφάλαιο και την αξία του 
νομίσματος (πληθωρισμός, υποτιμήσεις,  χρηματιστηριακή κρίση κλπ.). Ίσως, η 
εφαρμογή και επικράτηση ενός κεφαλαιοποιητικού συστήματος αποτελεί την πλέον 
ενδεδειγμένη επιλογή για χώρες με ασταθή οικονομία και μεταβαλλόμενη πολιτική. 
 
Κοινωνική ασφάλιση (social security): Ένα σύστημα κανόνων που ρυθμίζουν πια 
οικονομικά μέσα (ασφαλιστικές παροχές) πρέπει να χορηγήσει ένας συνήθως δημόσιος 
Οργανισμός (ασφαλιστικός φορέας) στα πρόσωπα που υπάγονται σε αυτόν 
(ασφαλισμένους) εφόσον συμπληρώνουν τις αναγκαίες χρονικές και οικονομικές 
προϋποθέσεις (χρόνο ασφάλισης, ασφαλιστικές εισφορές) και κινδυνεύουν από μείωση 
εισοδημάτων ή αύξηση των δαπανών τους (ασφαλιστικούς κινδύνους).  
 
Κοινωνική Ευημερία: Μία κατάσταση κατά την οποία τα κοινωνικά προβλήματα 
διευθετούνται, οι κοινωνικές συγκρούσεις εξαλείφονται, οι ανθρώπινες ανάγκες 
καλύπτονται και οι κοινωνικές ευκαιρίες μεγιστοποιούνται. Η επίτευξη της κοινωνικής 
ευημερίας αποτελεί έναν από τους πρωταρχικούς στόχους και μία από τις κύριες 
κατευθύνσεις της Κοινωνικής Πολιτικής. 
 
Κοινωνική Πολιτική (social policy): Tο σύνολο των δράσεων που στοχεύουν στην 
καλύτερη δυνατή υπηρεσία του κοινωνικού συνόλου. Πρόκειται για δράσεις πολιτικής 
που αφορούν την κοινωνία των ανθρώπων και τη συνοχή της που στηρίζεται σε αρχές 
δικαίου, ισονομίας και ισοπολιτείας, στη γνώση, τη συλλογική αλληλεγγύη, την 
κοινωνική και οικονομική αποδοτικότητα. 
 
Κοινωνική Πρόνοια (social welfare): Μονομερείς κρατικές παρεμβάσεις και 
παροχές που αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και γενικότερα της 
ποιότητας ζωής του κοινωνικού συνόλου και ιδιαίτερα των οικονομικά και κοινωνικά 
ασθενέστερων τάξεων του πληθυσμού (π.χ. άνεργοι, άστεγοι, ανασφάλιστοι, ανάπηροι, 
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αναξιοπαθούντες, αναλφάβητοι κλπ.), κυρίως μέσα από την κάλυψη των κοινωνικών 
αναγκών και τη μεγιστοποίηση των κοινωνικών ευκαιριών.  
 
Κοινωνικό Κράτος ή Κράτος Πρόνοιας: Ιστορικό φαινόμενο που συνδέεται με την 
ύστερη φάση του καπιταλιστικού συστήματος και την παγίωση του κεφαλαιοκρατικού 
συστήματος (τέλη 19ου αιώνα μέχρι τέλη 20ου αιώνα). Στην γενικότητά του αποτελεί 
συνοδευτικό φαινόμενο του κρατικού παρεμβατισμού, αφού ουσιαστικά τροποποίησε 
τους όρους αξιοποίησης του κεφαλαίου μέσω του επηρεασμού της αναπαραγωγής της 
μισθωτής εργασίας. Στην πολιτικοοικονομική του λειτουργία το Κράτος Πρόνοιας 
προστάτεψε τους μισθωτούς από την εξαθλίωση-απαξίωση, συμβάλλοντας στη 
διατήρηση εφεδρικών και εξειδικευμένων δυνάμεων εργασίας για τη διευρυμένη 
αναπαραγωγή του κεφαλαίου. Στην κοινωνικοπολιτική του λειτουργία, δημιούργησε τις 
συνθήκες κοινωνικής συνοχής, συλλογικής αλληλεγγύης, σταθερότητας και 
νομιμοποίησης του συστήματος, όρους που απειλούσε η αυθόρμητη και άναρχη δράση 
των δυνάμεων της αγοράς και του ανταγωνισμού. 
 
Κοινωνικό κόστος (social cost): Η ζημιά που προξενείτε στο κοινωνικό σύνολο από 
ατομικές, συλλογικές ή κρατικές δράσεις ή παρεμβάσεις. 
 
Κοινωνικός μισθός (social wage): Το όφελος ή τα οφέλη που εισπράττει ο 
εργαζόμενος πέραν της αμοιβής για την εργασία που παρέχει και τα οποία προέρχονται 
από έμμεσες παροχές κοινωνικής πολιτικής κυρίως στους τομείς της υγείας, κοινωνικής 
ασφάλισης, στέγασης, πρόνοιας, εκπαίδευσης. 
 
Κοινωνικό όφελος (social benefit): Οι θετικές συνέπειες για το κοινωνικό σύνολο 
από μια ατομική, συλλογική ή κρατική  δράση ή παρέμβαση που εξασφαλίζει καλύτερες 
συνθήκες ζωής για όλους. 
 
Κοινωνικός προϋπολογισμός (social budget): Η καταγραφή των πόρων  και των 
δαπανών που διαθέτει το κράτος για την άσκηση της κοινωνικής πολιτικής ειδικότερα 
στην υγεία, ασφάλιση, στέγαση,  πρόνοια και καταπολέμηση της ανεργίας. 
 
Κοινωνικός πόρος: Πρόκειται για τη συμβολή του κράτους που εμφανίζεται με τη 
μορφή άμεσης ή έμμεσης χρηματοδότησης της κοινωνικής ασφάλισης. Ως κοινωνικοί 
πόροι χαρακτηρίζονται και ορισμένες ειδικές εισφορές, των οποίων διακριτικό γνώρισμα 
είναι ότι εκείνοι οι οποίοι βαρύνονται με τις εισφορές δε συνδέονται με τον οργανισμό 
υπέρ του οποίου πραγματοποιείται τούτη η εισφορά με την ιδιότητα του ασφαλισμένου. 
 
Κύριες & δευτερεύουσες εισφορές ασφαλισμένων: Κύριες εισφορές είναι αυτές 
που καταβάλλονται τακτικά από τους ασφαλισμένους, ενώ δευτερεύουσες εισφορές 
καλούνται εκείνες οι οποίες καταβάλλονται για τις πρόσφατες ή έκτακτες αποζημιώσεις, 
σε νεοδιοριζόμενους, στις αυξήσεις αποδοχών και προαγωγών, τα δικαιώματα εγγραφής, 
οι καταβολές για την αναγνώριση του γάμου, η συμμετοχή στις παροχές, οι κρατήσεις σε 
βοηθήματα ή επιδόματα και οι διάφορες ειδικές καταβολές. 
 
Λόγος Δημογραφικής Εξάρτησης: Πρόκειται για το αποτέλεσμα του πηλίκου της 
σχέσης μεταξύ του συνολικού αριθμός των συνταξιούχων προς τους εργαζόμενους που 
βρίσκονται σε παραγωγική ηλικία (16 – 64 ετών). Με άλλα λόγια πρόκειται για το 
ποσοστό ατόμων ηλικίας 65 ετών και άνω σε σχέση με τον πληθυσμό ατόμων ηλικίας 15 
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– 64 ετών. Στην Ελλάδα ο συγκεκριμένος λόγος παρουσιάζει αρνητική εξέλιξη, δηλαδή 
παρατηρείται το φαινόμενο το φαινόμενο ο αριθμός των συνταξιούχων να αυξάνεται με 
ταχύτερους ρυθμούς από τους εργαζόμενους που βρίσκονται σε παραγωγική ηλικία (με 
αποτέλεσμα σε κάθε συνταξιούχο να αντιστοιχούν ολοένα και λιγότεροι εργαζόμενοι οι 
οποίοι μέσω των εισφορών τους θα καλύπτουν το ύψος των δαπανών για συντάξεις) 
 
Πληθυσμός Εργάσιμης Ηλικίας: Πρόκειται για το σύνολο του πληθυσμού που 
συνθέτουν αθροιστικά το μη εργατικό δυναμικό, ο απασχολούμενος πληθυσμός και ο 
άνεργος πληθυσμός 
 
Πληθυσμός Εργατικής Ηλικίας: Πρόκειται για τον πληθυσμός ηλικίας 15 – 64 
ετών (από 15+). 
 
Ποσοστό (%) Ανεργίας: Πρόκειται για το αποτέλεσμα που προκύπτει από το πηλίκο 
της σχέσης του συνολικού αριθμού ανέργων μιας περιόδου προς το συνολικό αριθμό 
απασχολούμενων συν ανέργων της ίδιας περιόδου.  
 
Ποσοστό (%) Απασχόλησης: Πρόκειται για το αποτέλεσμα που προκύπτει από το 
πηλίκο της σχέσης του συνολικού αριθμού απασχολούμενων μιας περιόδου προς το 
συνολικό αριθμό του πληθυσμού εργάσιμης ηλικίας της ίδιας περιόδου.  
 
Ποσοστό (%) Συμμετοχής Εργατικού Δυναμικού: Πρόκειται για το αποτέλεσμα 
που προκύπτει από το πηλίκο της σχέσης του συνολικού αριθμού απασχολούμενων συν 
ανέργων μιας περιόδου προς το συνολικό αριθμό του πληθυσμού εργατικής ηλικίας της 
ίδιας περιόδου.  
 
Προστασία Σύνταξης: Το ύψος της σύνταξης που λαμβάνει ο εργαζόμενος-
συνταξιούχος ύστερα από την αποχώρησή του από την εργασία εξαρτάται από διάφορους 
καθοριστικούς παράγοντες (βλ. Αναπλήρωση Εισοδήματος), αλλά παράλληλα απειλείται 
από αρκετούς κινδύνους (π.χ. αύξηση του επιπέδου του πληθωρισμού). Προκειμένου να 
προστατευτεί το ύψος της σύνταξης από τους συγκεκριμένους κινδύνους απαιτείται η 
κατάλληλη προσαρμογή της τελευταίας σε τέτοιου είδους αυξομειώσεις στις τιμές των 
αγαθών. Κάτι τέτοιο πραγματοποιείται συνήθως με τη σύνδεση του ύψους της σύνταξης 
με κάποιον δείκτη (π.χ. Αυτόματη Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή – Α.Τ.Α.). 
 
Ωρίμανση: Κατάσταση ωρίμανσης για έναν ασφαλιστικό Φορέα, Οργανισμό ή Ταμείο 
επέρχεται όταν ο αριθμός των εργαζομένων-ασφαλισμένων βρίσκεται σε απόλυτη 
ισορροπία με των αριθμό των συνταξιούχων. Όταν ο αριθμός των ασφαλισμένων 
υπερβαίνει τον αριθμό των συνταξιούχων τότε ο ασφαλιστικός  Φορέας, Οργανισμός 
ή Ταμείο παρουσιάζει πλεόνασμα βάσει του οποίου μπορεί να αυξήσει το ύψος των 
ασφαλιστικών παροχών (συντάξεις κλπ.), η να αποταμιεύσει πόρους προκειμένου οι 
συγκεκριμένοι να διατεθούν σε δύσκολες περιόδους όπου θα εμφανιστεί αναλογιστικό 
έλλειμμα. Σε αντίθετη περίπτωση, όταν ο αριθμός των συνταξιούχων υπερβαίνει τον 
αριθμό των εργαζομένων, τότε ο ασφαλιστικός φορέας έχει ξεπεράσει τη φάση της 
ωρίμανσης και εισέρχεται σε μία φάση κρίσης με εμφανή την παρουσία ελλειμμάτων, 
που θέτει ακόμη και ζήτημα βιωσιμότητας του.  
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www.gesis.org/en/social_monitoring/ social_indicators/EU_reporting/eusi.htm 
 
Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) 
http://www.oaed.gr 
 
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος (O.K.E.) 
http://www.oke.gr 
 
Παρατηρητήριο Απασχόλησης Ερευνητική Πληροφορική Α.Ε. (Π.Α.Ε.Π.) 
www.paep.org.gr 
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Γ ε ρ μ α ν ί α 

 
Το Γερμανικό Σύστημα , θεωρείται ως το πιο αντιπροσωπευτικό παράδειγμα 

εθνικού συστήµατος, όπου κυρίαρχο ρόλο, έχει η κοινωνική ασφάλιση, µέσω των 
Ταμείων Υγείας. Στο σύστημα συνυπάρχουν ένας ιδιωτικός τομέας από την πλευρά των 
παραγωγών (κυρίως γιατρών και νοσοκοµείων), ένα μοντέλο εθνικού συστήµατος υγείας 
και ένα μοντέλο κοινωνικής ασφάλισης που λειτουργεί περιφερειακά.  

Το γερμανικό σύστημα κοινωνικής ασφάλειας συνθέτουν η κοινωνική ασφάλιση 
(ασφάλιση για την ανεργία, την ασθένεια, την αναπηρία, το γήρας, τα εργατικά 
ατυχήματα κλπ.), η κοινωνική πρόνοια (οικογενειακά επιδόματα, επιδόματα σπουδών, 
κατοικίας κλπ.) και η κοινωνική αποζημίωση (παροχές και επιδόματα για θύματα 
πολέμου, εγκληματικής και κοινωνικής βίας κλπ.). Ωστόσο, ολόκληρο το σύστημα κατά 
βάση βασίστηκε και εξακολουθεί να βασίζεται στην κοινωνική ασφάλιση, δηλαδή οι 
πόροι του συστήματος προέρχονται κυρίως από τις εισφορές εργοδοτών και 
εργαζομένων. Οι ουσιαστικές αρχές που χαρακτηρίζουν την κοινωνική ασφάλιση και που 
διαμορφώθηκαν ήδη από την εποχή του Bismarck, είναι: η αρχή της κοινωνικής 
αλληλεγγύης, η αρχή της κοινωνικής αυτοδιοίκησης, η αρχή του πλουραλισμού των 
φορέων ασφάλισης και η αρχή της  άμεσης παροχής υπηρεσιών σε είδος. Η κοινωνική 
ασφάλιση υγείας καλύπτει τα ασφαλιζόμενα αλλά και τα προστατευόμενα  µέλη σε 
περίπτωση ασθένειας και μητρότητας. Οι παροχές που χορηγούνται είναι οι εξής: 1. 
παροχές σε είδος, μέριμνα υγείας, φάρμακα και προληπτικές ιατρικές εξετάσεις. 2. 
χρηματικές παροχές ασθένειας, 3. παροχές μητρότητας, 4. παροχές για άτομα µε ανάγκη 
μακροχρόνιας μέριμνας. 

Σύμφωνα µε το μοντέλο Bismarck, το κράτος, αναθέτει τη χρηματοδότηση των 
υπηρεσιών υγείας σε ειδικούς φορείς που συστήνει για τον σκοπό αυτό, οι οποίοι 
διαθέτουν διοικητική και οικονομική αυτονομία, παραμένοντας όμως κάτω από την 
εποπτεία του κράτους, τα Ασφαλιστικά Ταμεία. Είναι ένα σύστημα, όπου συνυπάρχουν 
αρμονικά και αποτελεσματικά, ο κρατικός έλεγχος, η χρηματοδότηση από εργοδότες και 
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εργαζόμενους, η επαγγελματική αυτονομία των γιατρών και ο έλεγχος των 
νοσοκομειακών δαπανών από τα Ταμεία Υγείας. Την ευθύνη για την διάθεση των 
παροχών και υπηρεσιών σε κεντρικό επίπεδο, αναλαμβάνει η ομοσπονδιακή κυβέρνηση 
(Υπουργείο Κοινωνικών Θεμάτων), ενώ σε τοπικό επίπεδο οι κυβερνήσεις των 
οµόσπονδων κρατιδίων (Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφάλισης), δηλαδή με άλλα λόγια 
από άποψη δομής και οργάνωσης το σύστημα εμφανίζεται πλήρως αποκεντρωμένο.  

Τα ασφαλιστικά ταμεία διοικούνται από διοικητικά συμβούλια στα οποία 
εκπροσωπούνται εργοδότες και εργαζόμενοι και είναι αυτόνομα από την ομοσπονδιακή ή 
τοπική κυβέρνηση. Τα ασφαλιστικά ταμεία αποτελούν αυτόνομους  µη κερδοσκοπικούς 
οργανισμούς δημοσίου δικαίου. Οι διευθυντές και το διοικητικό συμβούλιο αποτελούνται 
από εκλεγμένα µέλη που αντιπροσωπεύουν εξίσου εργοδότες και εργαζόμενους. Στα 
περισσότερα ταμεία υπάρχει ένα ∆.Σ. αρμόδιο για γενικής φύσεως θέματα και ένα ∆.Σ. 
αρμόδιο για τη ψήφιση του προϋπολογισμού και τον καθορισμό των ασφαλιστικών 
παροχών. Σε κάθε κρατίδιο, υπάρχουν οι Περιφερειακές Ενώσεις των Ασφαλιστικών 
Ταμείων που είναι ν.π.δ.δ. Ο ρόλος τους είναι διττός. Από τη  μια έχουν να 
εξασφαλίσουν την περίθαλψη των ασφαλισμένων των ταμείων, ενώ από την άλλη, 
αναλαμβάνουν την οικονομική και επαγγελματική εκπροσώπηση των γιατρών των 
συμβεβλημένων µε τα Ασφαλιστικά Ταμεία, απέναντι σε αυτά. Σε επίπεδο 
Ομοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας, υπάρχουν οι Ομοσπονδιακές Ενώσεις των ασφαλιστικών 
ταμείων, επίσης ν.π.δ.δ.  

Χαρακτηριστικό της οργάνωσης της κοινωνικής ασφάλισης είναι η διάρθρωσή 
της σύμφωνα µε την αρχή της κοινωνικής αυτοδιοίκησης όπου η νομοθετική εξουσία δεν 
εναποθέτει την οργάνωση και λειτουργία της κοινωνικής ασφάλισης στην άμεση κρατική 
διοίκηση, αλλά αποφασίζει τη δημιουργία αυτόνομων διοικητικών φορέων µε τη μορφή 
των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου που συγκροτούν έτσι μια «ενδιάμεση κρατική 
διοίκηση». Σημαντικό σημείο των φορέων αυτών, είναι ότι η διοίκησή τους, έχει 
μεταβιβαστεί στους άμεσα ενδιαφερόμενους, δηλαδή στα µέλη της κάθε ασφαλιστικής 
κοινότητας, δίνοντάς τους έτσι τη δυνατότητα συμμετοχής, συναπόφασης και 
συνδιαχείρισης δια μέσου των εκλεγμένων αυτοδιοικούμενων οργάνων τους. 

Φορείς του συστήµατος ασφάλισης σε περίπτωση ασθένειας στην Ομοσπονδιακή 
∆ηµοκρατία της Γερμανίας είναι η κοινωνική ασφάλιση υγείας, η ιδιωτική ασφάλιση 
υγείας, άλλα ασφαλιστικά συστήματα (π.χ. ασφάλιση ατυχήματος, γήρατος, προνοιακά 
επιδόματα). Το μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού της χώρας, περίπου 90% που 
μεταφράζεται σε 72 εκατομ. κατοίκους ανήκουν στην κοινωνική ασφάλιση υγείας. Ένα 
ποσοστό 11%, περίπου 8 εκατομ. κάτοικοι είναι ασφαλισμένοι σε ιδιωτική ασφάλιση, 
ενώ η ομάδα των ανασφάλιστων καλύπτει μόλις το 0,3% του πληθυσμού. Υπάρχουν 8 
διαφορετικές κατηγορίες ασφαλιστικών φορέων οι οποίες διαμορφώνονται κυρίως µε 
βάση τοπικά και επαγγελματικά κριτήρια και οι οποίες είναι:1. Τοπικά Γενικά Ταμεία 
Ασθένειας (Allgemeine Ortskrankenkassen – 17), 2. Επικουρικά Ταμεία Ασφάλισης 
Ασθένειας Υπαλλήλων (Ersatzkassen – 7), 3. Επικουρικά Ταμεία Ασφάλισης Ασθένειας 
Εργατών (5), 4. Ταμεία Ασθένειας Επιχειρήσεων  ( Betriebskrankenkassen – 303), 5. 
Ταμεία Ασθένειας Εμπορικών Σωματείων (Innungskrankenkassen – 28), 6. 
Ομοσπονδιακό Ταμείο Ασφάλισης Εργαζομένων σε Ορυχεία (Bundesknappschaft), 
7.Ταµείο Ασφάλισης Ασθένειας Ναυτικών (See-Krankenkasse), 8. Ταμεία Ασφάλισης 
Αγροτών (17). Βασικό δικαίωμα και υποχρέωση των ασφαλιστικών φορέων είναι να 
εισπράττουν το ποσό της ασφαλιστικής εισφοράς που αντιστοιχεί σε κάθε ασφαλισμένο, 
καθώς και να διαμορφώνουν ελεύθερα το αντίστοιχο ύψος της. Οι ασφαλιστικοί φορείς 
είναι οργανωτικά και οικονομικά ανεξάρτητοι και βρίσκονται υπό τον έλεγχο του 
κράτους (Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλίσεων και Ομοσμονδιακό Υπουργείο Υγείας). 
Όλοι οι ασφαλιστικοί φορείς είναι αυτοκέφαλοι οργανισμοί, που διοικούνται από 
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εκλεγμένους εκπροσώπους των ασφαλισμένων και των εργοδοτών. Το διοικητικό 
συμβούλιο αποφασίζει για το καταστατικό, όπως και για τις αλλαγές σε αυτό. 
Αποφασίζει για το ύψος της συνεισφοράς των ασφαλιστικών φορέων αν για παράδειγμα 
προκύψουν καινούργιες υπηρεσίες ή ανάγκες. Νέοι ασφαλιστικοί φορείς μπορεί να 
προκύψουν µόνο για επαγγελματικούς κλάδους και συντεχνίες. 
 Ως γενικό κοινό όριο συνταξιοδοτικής ηλικίας για άνδρες και γυναίκες έχει 
καθιερωθεί το 65ο έτος, χωρίς να αποκλείονται υπό ειδικές προϋποθέσεις και ορισμένες 
εξαιρέσεις βάσει των οποίων επιτρέπεται η πρόωρη συνταξιοδότηση μεταξύ 63ου και 65ου 
έτους της ηλικίας των ασφαλισμένων. 

Οι δαπάνες της κοινωνικής ασφάλισης, χρηματοδοτούνται από εισφορές των 
εργαζομένων µελών της κοινωνικής ασφάλισης αλλά και των εργοδοτών οι οποίοι 
συμμετέχουν στο 50% της εισφοράς. Ένα μικρό ποσοστό επίσης καλύπτεται από 
ιδιωτικές πληρωμές. Η ασφαλιστική συμμετοχή είναι υποχρεωτική εάν το ετήσιο 
εισόδημα του ασφαλισμένου δεν υπερβαίνει ένα ορισμένο ποσό (µε εξαίρεση τους 
ναυτεργάτες οι οποίοι υπάγονται υποχρεωτικά στην κοινωνική ασφάλιση υγείας ). Τα 
όρια του συγκεκριμένου ποσού τα οποία καθορίζουν την υποχρεωτικότητα, 
αναπροσαρμόζονται κάθε χρόνο. Όποιος υπερβαίνει το καθορισμένο εισόδημα – οροφή, 
έχει ελευθερία επιλογής αν θα προβεί σε υποχρεωτική ασφάλιση ασθένειας ή όχι. Αν το 
μηνιαίο εισόδημα υπερβαίνει το όριο της υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης ο 
ασφαλιζόμενος μπορεί να επιλέξει μεταξύ της εθελοντικής κοινωνικής ασφάλισης ή της 
ιδιωτικής ασφάλισης. Πάντως προαιρετική – εθελοντική κοινωνική ασφάλιση είναι 
δυνατή µόνο για τα άτομα εκεί να που προηγουμένως ήταν µέλη της υποχρεωτικής 
κοινωνικής ασφάλισης ανελλιπώς για τουλάχιστον 12 μήνες ή 24 συνολικά μήνες τα 
τελευταία 5 χρόνια. Η επιλογή μεταξύ ιδιωτικής ή κοινωνικής ασφάλισης έχει περαιτέρω 
συνέπειες. Όποιος έχει ασφαλιστεί ιδιωτικά και άρα έχει δικαίωμα επιλογής 
ασφαλιστικού πακέτου ανάλογα µε τις ανάγκες του, δε μπορεί αργότερα να επανέλθει ως 
µέλος σε κάποιο ασφαλιστικό ταμείο. 

Το ποσό της ασφαλιστικής εισφοράς υπολογίζεται σε ποσοστό επί του 
ακαθάριστου εισοδήματος, σε κάθε περίπτωση δε, υπάρχει ένα ανώτατο όριο που 
αναπροσαρμόζεται κάθε έτος. Το ποσό της ασφαλιστικής εισφοράς, εξαρτάται από το 
ύψος του εισοδήματος και όχι από τους ασφαλιστικούς κινδύνους, όπως ισχύει στην 
ιδιωτική ασφάλιση υγείας και αυξάνεται αναλογικά. Η ασφαλιστική εισφορά 
καταβάλλεται από κοινού και εξ ημισείας από τους εργοδότες και τους εργαζόμενους, 
ισχύει δηλαδή η διμερής χρηματοδότηση, εκτός από το κόστος για την κάλυψη των 
εργατικών ατυχημάτων, που αναλαμβάνεται εξ ολοκλήρου από τους εργοδότες. Αυτή την 
περίοδο η μέση εισφορά, η οποία διαφέρει από ταμείο σε ταμείο, ανέρχεται σε ποσοστό 
13,5% επί του ακαθάριστου μισθού το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό 6.75% για τον 
εργαζόμενο και άλλο τόσο για τον εργοδότη. Για άτομα µε πολύ χαμηλό ή και καθόλου 
εισόδημα, τα οποία ζουν µε προνοιακά επιδόματα από το κράτος, αναλαμβάνει το ίδιο το 
κράτος ή σε άλλες περιπτώσεις ο ίδιος ο εργοδότης το συνολικό ποσό της εισφοράς. 
 Πέρα από την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση, η ασφαλιστική νομοθεσία 
αφήνει σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης και εφαρμογής επικουρικών (πρόσθετων 
συμπληρωματικών) συστημάτων ασφάλισης. Επειδή, το υποχρεωτικό συνταξιοδοτικό 
σύστημα βασίζεται κατά κύριο λόγο στην αρχή της ανταποδοτικότητας, βάσει της οποίας 
η αναπλήρωση του εισοδήματος των ασφαλισμένων κατά την περίοδο της 
συνταξιοδότησης πραγματοποιείται με ανταποδοτικό τρόπο (μέχρι ενός ανώτατου ορίου 
εισοδήματος), οι υψηλά κυρίως αμειβόμενοι εργαζόμενοι προσφεύγουν και σε τέτοια 
συστήματα συμπληρωματικής ασφάλισης, τα οποία θεσπίζονται ως επί το πλείστον με 
την πρωτοβουλία των εργοδοτών υπέρ των υπαλλήλων τους, οι οποίοι τις περισσότερες 
φορές καταβάλλουν ασήμαντα ποσά εισφορών. Η θεσμοθέτηση και θεμελίωση της 
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επαγγελματικής επικουρικής συνταξιοδοτικής ασφάλισης υλοποιήθηκε πριν από περίπου 
τρεις δεκαετίες, οπότε και καθορίστηκαν με σαφήνεια τα χρονικά όρια των ασφαλιστικών 
εισφορών και η αναπροσαρμογή των συντάξεων ανάλογα με τον πληθωρισμό ή τη 
σχετική αυξομείωση των αποδοχών των ασφαλισμένων.  
 Η φορολογία ενός ιδιωτικού συνταξιοδοτικού συστήματος εξαρτάται από τον 
τρόπο χρηματοδότησης που το χαρακτηρίζει. Οι εισφορές που εκλαμβάνονται ως 
αποκτηθέν εισόδημα του εργαζομένου, αλλά που δε θεμελιώνουν δικαίωμα για παροχή 
σύνταξης τις περισσότερες φορές φορολογούνται, ενώ τα εισοδήματα από επενδύσεις 
των συστημάτων κανονικά δε φορολογούνται. Από την άλλη πλευρά, οι εισφορές των 
εργαζομένων, οι οποίες προβλέπονται στα συστήματα τύπου «ασφάλισης», εκπίπτουν 
από το φόρο μέχρι ενός συγκεκριμένου ορίου. 
 
Μ.  Β ρ ε τ τ α ν ί α 
 
 Τα θέματα κοινωνικής ασφάλειας διαχειρίζονται από κοινού το Υπουργείο 
Κοινωνικής Ασφάλειας και το Υπουργείου Υγείας. Το μεν πρώτο αναλαμβάνει τον 
έλεγχο και την εποπτεία όλων εκείνων των φορέων – υπηρεσιών που χορηγούς παροχές 
σε είδος και σε χρήμα, το δε δεύτερο ασχολείται με θέματα που αφορούν την υγειονομική 
περίθαλψη του ασφαλιστικού πληθυσμού. 

Το Υπουργείο Κοινωνικής Ασφάλειας είναι οργανωμένο και δομημένο σε δύο (2) 
κεντρικά γραφεία, δώδεκα (12) περιφερειακά και περιλαμβάνει επίσης πλήθος τοπικών 
γραφείων. Τα τελευταία ασχολούνται με θέματα όχι τόσο ουσιαστικής σημασίας 
(καθημερινές υποθέσεις ρουτίνας), ενώ τα περιφερειακά γραφεία εποπτεύουν στην ουσία 
τα τοπικά και διαπραγματεύονται ζητήματα περισσότερο σημαντικά. Από την άλλη 
πλευρά τα δύο (2) κεντρικά γραφεία ασχολούνται με θέματα παροχών (διάθεση και 
κατανομή παροχών) και θέματα εισφορών (συγκέντρωση ασφαλιστικών εισφορών) 
αντίστοιχα. Στο Υπουργείο Υγείας υπάγεται η Εθνική Υπηρεσία Υγείας, η οποία είναι 
δομημένη σε τρία (3) επίπεδα: τις προσωπικές υπηρεσίες των γιατρών (οικογενειακοί 
ιατροί, πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας κλπ.), τα νοσοκομεία (δευτεροβάθμια 
νοσοκομειακή περίθαλψη) και τις κοινοτικές υπηρεσίες υγείας (κατ’ οίκον νοσηλεία ή 
βοήθεια στο σπίτι, οικογενειακός προγραμματισμός, συμβουλευτικές υπηρεσίες κλπ.). 
 Το διαμορφωμένο όριο συνταξιοδοτικής ηλικίας βρίσκεται στα 65 έτη για τους 
άνδρες και στα 60 έτη για τις γυναίκες, χωρίς βέβαια να αποκλείονται οι περιπτώσεις 
παράτασης για μία πενταετία (5ετία) της συνταξιοδότησης των δικαιούχων 
ασφαλισμένων, με ανάλογο οικονομικό αντίκρισμα για τα συγκεκριμένα πέντε (5) χρόνια 
(αύξηση της τάξεως του 7,5% για κάθε ένα επιπλέον έτος πρόσθετης εργασίας). Μετά τη 
συμπλήρωση των πέντε (5) χρόνων πρόσθετης εργασίας παύει να ισχύει περαιτέρω 
αύξηση στο ύψος των συντάξεων. 
 Η χρηματοδότηση του συστήματος βασίζεται κυρίως στις ασφαλιστικές εισφορές 
εργοδοτών και απασχολούμενων, οι οποίες κατατίθενται στο Εθνικό Ασφαλιστικό 
Ταμείο και το οποίο με τη σειρά του συνεισφέρει ένα ποσοστό της τάξεως του 5% για τη 
χρηματοδότηση του συστήματος. Επίσης το συγκεκριμένο Ταμείο συνεισφέρει ως ένα 
ελάχιστο ποσοστό στη χρηματοδότηση της Εθνικής Υπηρεσίας Υγείας, της οποίας οι 
δαπάνες  καλύπτονται σχεδόν εξ ολοκλήρου από το ίδιο το κράτος.  
 Όσον αφορά την κοινωνική ασφάλιση, εκείνο που κατοχυρώνεται ρητά και 
νομικά είναι η παροχή μιας ενιαίας κοινωνικής (υποχρεωτικής) σύνταξης και μιας 
επικουρικής (συμπληρωματικής) σύνταξης ανάλογης των αποδοχών του κάθε 
εργαζομένου (SERPS). Ωστόσο, η αναπλήρωση του απολεσθέντος (για διάφορους 
λόγους) εισοδήματος που προκύπτει βάσει αυτού του καθεστώτος δε μπορεί να 
χαρακτηριστεί ως ιδιαίτερα ικανοποιητική, γι’ αυτό και οι εργαζόμενοι – ασφαλισμένοι 
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(περίπου το 50% των μισθωτών) προσφεύγουν σε άλλα ατομικά ή ιδιωτικά 
(συμπληρωματικά) ασφαλιστικά συστήματα που οργανώνονται και λειτουργούν από 
ιδιωτικούς χρηματοδοτικούς οργανισμούς, οι οποίοι προσφέρουν ικανοποιητικά κίνητρα 
αντικατάστασης του «χαμένου» εισοδήματος και αύξησης των προσωπικών συντάξεων. 
Σε τέτοιου είδους ασφαλιστικά συστήματα και εφόσον αυτά προηγουμένως έχουν 
νομιμοποιηθεί και εγκριθεί, οι ασφαλιστικές εισφορές και τα έσοδα των ταμελιων από 
επενδύσεις εκπίπτουν από τη φορολογία, ενώ οι ασφαλιστικές παροχές υπόκεινται 
κανονικά σε φόρο εισοδήματος.      
 
Γ α λ λ ί α 
 

Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του γαλλικού συστήματος είναι η καθολική, 
συνολική χρηματοδότηση διαμέσου του μηχανισμού της κοινωνικής ασφάλισης και η 
αρμονική συνύπαρξη του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την παροχή ιατρικής 
φροντίδας. Βασίζεται στις αρχές της ισότητας, της κοινωνικής συνοχής και της 
προσωπικής ελευθερίας στην επιλογή και απευθείας πρόσβασης σε γενικούς και ειδικούς 
ιατρούς.  

Η σχεδόν καθολική κάλυψη του πληθυσμού παρέχεται από τη θεσπισμένη 
ασφάλιση ασθένειας (assurance-maladie), η οποία αποτελεί κλάδο του συστήµατος 
κοινωνικής ασφάλισης. Η ασφάλιση ασθένειας αίρει τα οικονομικά εμπόδια πρόσβασης 
στην παρεχόμενη, από τους επαγγελματίες υγείας και από τα υγειονομικά ιδρύματα, 
ιατρική περίθαλψη, επιτρέποντας έτσι την πρόσβαση των ασφαλισμένων σε όλες τις 
μορφές φροντίδων υγείας. Η υπαγωγή των ασφαλισμένων στα διάφορα ταμεία γίνεται µε 
επαγγελματικά κριτήρια ενώ το κάθε ταμείο καθορίζει µόνο του τη συμμετοχή των 
ασφαλισμένων  µελών του και τις παροχές που προσφέρει. Στις περισσότερες 
περιπτώσεις η κοινωνική ασφάλιση ασθενείας καλύπτει ένα μέρος µόνο των δαπανών, 
ενώ για το υπόλοιπο ο ασφαλισμένος μπορεί είτε να προσφύγει σε συμπληρωματική 
ασφάλιση, είτε να το επωμιστεί ο ίδιος.  

Το γενικό όριο συνταξιοδότησης έχει διαμορφωθεί στα 60 έτη για άνδρες και 
γυναίκες, ωστόσο προβλέπονται σε ειδικές περιπτώσεις και παροχές δίχως υποχρέωση 
καταβολής συνεισφοράς για άτομα άνω των 65 ετών (ή 60 ετών σε περιπτώσεις 
ανικανότητας για εργασία) εφόσον πληρούνται κάποιες ειδικές προϋποθέσεις, καθώς και 
παροχής βοήθειας στο σπίτι ή τοποθέτησης σε ίδρυμα για τα εν λόγω άτομα.   

Η ασφάλιση ασθένειας (assurance maladie) διαδραματίζει έναν κυρίαρχο ρόλο 
στη χρηματοδότηση του συστήµατος υγείας εφόσον χρηματοδοτεί το 75% των 
υγειονομικών δαπανών. Από την άλλη πλευρά, η συμπληρωματική  (οργανισμοί 
αμοιβαιότητας, η κοινωνική πρόνοια) και ιδιωτική ασφάλιση παίζουν σημαντικό ρόλο 
στη χρηματοδότηση των εξωνοσοκομειακών δαπανών και της φαρμακευτικής 
κατανάλωσης, ενώ τα πιο οικονομικά στερημένα άτομα έχουν τη δυνατότητα να 
απευθύνονται στην ιατρική βοήθεια, η οποία τους παρέχει δωρεάν υπηρεσίες. Σήμερα, 
εκτιμάται ότι το 99,8% του γαλλικού πληθυσμού, υπάγεται στο σύστημα της κοινωνικής 
ασφάλισης του κλάδου της ασθένειας. 

Η βασική πηγή χρηματοδότησης είναι οι εισφορές των ασφαλισμένων µελών. 
Μέχρι το 1984 ίσχυε ένα σύστημα δύο συντελεστών για τον υπολογισμό των εισφορών. 
Ο ένας συντελεστής αφορούσε τους μισθούς που είναι κατώτεροι  από ένα πλαφόν και ο 
άλλος για το σύνολο του μισθού. Από το 1984, οι εισφορές για την ασφάλιση ασθένειας 
«απελευθερώθηκαν» από το πλαφόν και από τότε υπάρχει αυστηρή αναλογία μεταξύ 
μισθών και ασφαλιστικών εισφορών.  Στην περίπτωση του γενικού καθεστώτος (regime 
general), οι εισφορές των εργοδοτών και εργαζομένων αναλογικές ως προς τους μισθούς, 
αποτελούν και τους πόρους των ταμείων. Οι εισφορές τα τελευταία χρόνια αυξήθηκαν 
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προοδευτικά προκειμένου να καλυφθεί η δαπάνη για παροχή φροντίδας, η οποία και 
αυξάνεται πολύ πιο γρήγορα από τη βάση των εισφορών. Η τελευταία αύξηση που 
χρονολογείται από 01.01.1992, φθάνει στο 12,8%  του ακαθάριστου μισθού για τον 
εργοδότη και στο 6,8% για τον μισθωτό. Οι συνταξιούχοι και αυτοί από το 1987 
υποχρεούνται σε  καταβολή εισφορών για την ασφάλιση ασθένειας. Το 1995, το ύψος 
των εισφορών από τις συντάξεις έφθανε το 1,4% του ύψους των συντάξεων για την 
υποχρεωτική ασφάλιση και το 2,4% για την συμπληρωματική ασφάλιση. Ο σημερινός 
τρόπος χρηματοδότησης των ταμείων, χαρακτηρίζεται από την αρχή της αλληλεγγύης 
(αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών και αλληλεγγύη μεταξύ των επαγγελμάτων).  

Το κράτος, είτε άμεσα είτε µέσω των αποκεντρωμένων υπηρεσιών, αναλαμβάνει 
την εποπτεία της κοινωνικής προστασίας στα πλαίσια συμβολαίων που καθορίζουν τους 
στόχους και τη δαπάνη, ενώ παρεμβαίνει στη χρηματοδότηση της,  στους κανόνες 
ασφαλιστικής κάλυψης του πληθυσμού, στις σχέσεις µε τους προμηθευτές ιατρικής 
φροντίδας, στην διαμόρφωση των ιατρικών αμοιβών και στο ύψος των αποζημιώσεων.  
 Το εκ του νόμου συνταξιοδοτικό σύστημα προβλέπει παροχές μέχρι του 50% των 
μέσων αποδοχών κατά τη διάρκεια των δέκα χρόνων πριν από την ηλικία των 60 ετών ή 
την ηλικία της συνταξιοδότησης. Κάτι τέτοιο είχε σαν αποτέλεσμα την ανάπτυξη 
επικουρικών συμπληρωματικών συστημάτων ασφάλισης που αρχικά δημιουργήθηκαν με 
την πρωτοβουλία των κοινωνικών εταίρων, αλλά αργότερα έγιναν μέσω της νομοθεσίας 
υποχρεωτικά για όλους τους εργοδότες. 

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται ένας διαρκώς αυξανόμενος αριθμός προσώπων 
που απευθύνεται σε οργανισμούς συμπληρωματικής ασφάλισης. Σήμερα, το 87% του 
πληθυσμού καλύπτεται από τη συμπληρωματική ασφάλιση της ασθένειας, η οποία 
συμπληρώνει τα επιδόματα της υποχρεωτικής ασφάλισης ασθένειας, ενώ το 1970 
καλύπτονταν ένας στους δύο και ένας στους τρεις το 1960. Αυτός ο τρόπος κοινωνικής 
προστασίας, θα εξαπλωθεί ακόμα προκειμένου να ικανοποιήσει την ανάγκη της 
ασφαλείας και να ανταποκριθεί στη  μείωση του ύψους των επιδομάτων της ασφάλισης 
ασθένειας. Η συμπληρωματική προστασία αποτελεί ατομική πρωτοβουλία, ενώ τις 
περισσότερες φορές προτείνεται στους ασφαλισμένους στα πλαίσια της επαγγελματικής 
τους δραστηριότητας. Σε αυτή την περίπτωση, η επιχείρηση συμβάλλεται µε έναν 
ασφαλιστικό οργανισμό για το σύνολο των μισθωτών που απασχολεί ή για το σύνολο 
μίας επαγγελματικής κατηγορίας.  

Η κοινωνική ασφάλεια στη Γαλλία παρουσιάζει μια ξεχωριστή και συνάμα 
πλουραλιστική οργανωσιακή δομή. Υπάρχουν ταυτόχρονα ξεχωριστοί φορείς κατά 
επαγγελματική κατηγορία. Πιο συγκεκριμένα, υπάρχουν: ένας γενικός οργανισμός, ο 
αγροτικός ασφαλιστικός οργανισμός και οι ειδικοί οργανισμοί για συγκεκριμένους 
κλάδους εργαζομένων (π.χ. δημόσιοι υπάλληλοι, αρτοποιοί, λιμενεργάτες, ανθρακωρύχοι 
κλπ.). Ακόμη συναντώνται τρία είδη οργανισμών συμπληρωματικής προστασίας: οι 
ενώσεις αμοιβαιότητας, οι εταιρίες ιδιωτικής ασφάλισης και οι οργανισμοί προνοίας. 
Επίσης, υπάρχει και ένας αριθμός οργανισμών επικουρικής ασφάλισης: οι επικουρικοί 
οργανισμοί σύνταξης, οι οργανισμοί επικουρικών παροχών ασθένειας, οι οργανισμοί 
παροχών ανεργίας και οι οργανισμοί πρόνοιας. Τέλος, υπάρχουν πολλοί φορείς, 
οργανισμοί ή εταιρείες (ως επί το πλείστον του ιδιωτικού τομέα), που διαχειρίζονται 
επικουρικά συνταξιοδοτικά συστήματα και οι οποίοι είναι οργανωμένοι σε δύο μεγάλες 
ενώσεις, την AGIRC (για στελέχη) και την ARCCO (κυρίως για εργάτες). 
 
 
Ι τ α λ ί α  
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Η άσκηση κοινωνικής πολιτικής και η κάλυψη των βασικών θεμάτων κοινωνικής 
ασφάλειας πραγματοποιείται σε κεντρικό επίπεδο από το Υπουργείο Υγείας και το 
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλειας. Ωστόσο, ορισμένες αρμοδιότητες – 
εξουσίες για κάποια θέματα κοινωνικής ασφάλειας, όπως η προστασία της ασθένειας και 
της μητρότητας, έχουν εκχωρηθεί και μεταβιβαστεί από το κεντρικό επίπεδο σε 
αποκεντρωμένες περιφερειακές μονάδες (π.χ. τοπικές υγειονομικές μονάδες στα πλαίσια 
λειτουργίας του Ε.Σ.Υ.). Οι υπόλοιπες παροχές και συγκεκριμένα οι παροχές αναπηρίας, 
ανεργίας, γήρατος και τα οικογενειακά επιδόματα αναλαμβάνονται από το Εθνικό 
Ίδρυμα Κοινωνικής ασφάλισης, το οποίο κατά την άσκηση του έργου του υποβοηθάται 
από τα Περιφερειακά Σώματα Επιθεωρητών, καθώς και τα επαρχιακά, αστικά και 
προαστιακά γραφεία που αναλαμβάνουν την ευθύνη της συγκέντρωσης των εισφορών 
και της διαχείρισης των παροχών. Κάτι ανάλογο ισχύει και για τη συγκέντρωση των 
εισφορών και τη διαχείριση των παροχών που αφορούν τα εργατικά ατυχήματα και τις 
επαγγελματικές ασθένειες. Για τα συγκεκριμένα τη δράση και την ευθύνη αναλαμβάνουν 
τόσο το Εθνικό Ίδρυμα Ασφάλισης Εργατικών Ατυχημάτων, όσο και τα Περιφερειακά 
Σώματα Επιθεωρητών και τα τοπικά ή επαρχιακά γραφεία.  

Γενικό όριο συνταξιοδοτικής ηλικίας έχει οριστεί το 60ο έτος για τους άνδρες και 
το 55ο έτος για τις γυναίκες, χωρίς να αποκλείονται υπό ιδιαίτερες προϋποθέσεις κάποιες 
εξαιρέσεις (π.χ. οι γυναίκες μπορούν για διάστημα μεγαλύτερο των 55 ετών να 
παραμείνουν στην παραγωγική διαδικασία και να συνταξιοδοτηθούν στο 60ο έτος της 
ηλικίας τους, ενώ μία άλλη περίπτωση προβλέπει ενιαία κοινωνική σύνταξη για όσους 
είναι μόνιμοι κάτοικοι Ιταλίας, έχουν συμπληρώσει τα 65 έτη και έχουν χαμηλό εισόδημα 
κάτω του ορίου που ορίζεται από το κράτος). 

Η χρηματοδότηση του συστήματος στην Ιταλία παρουσιάζει μια ιδιάζουσα 
κατάσταση. Ένα τμήμα των δαπανών και των εξόδων κοινωνικής προστασίας για την 
διάθεση των απαιτούμενων παροχών που αποσκοπούν στην κάλυψη των ασφαλιστικών 
κινδύνων (π.χ. για παροχές μητρότητας και ασθένειας, αναπηρίας, γήρατος και θανάτου, 
ανεργίας και οικογενειακών επιδομάτων) καλύπτονται από τις εισφορές των 
εργαζομένων, ενώ οι εργοδοτικές εισφορές αφορούν ένα τμήμα της εισφοράς 
αλληλεγγύης. Από την άλλη πλευρά οι ετήσιες κρατικές επιχορηγήσεις αφορούν τη 
χρηματοδότηση ορισμένων κρατικών ιδρυμάτων – φορέων και παράλληλα την κάλυψη 
του ενδεχόμενου ελλείμματος που θα παρουσιάσει το Εθνικό Ίδρυμα Κοινωνικής 
Ασφάλισης. Επίσης, επιχορηγήσεις για την κάλυψη των ασφαλιστικών κινδύνων και την 
ολοκληρωμένη ασφαλιστική χρηματοδότηση του συστήματος προσφέρουν οι 
περιφερειακές κοινότητες (αστικά και προαστιακά γραφεία), οι επαρχίες (τοπικά ή 
επαρχιακά ταμεία), οι δήμοι καθώς και κάποιοι άλλοι φορείς – ν.π.δ.δ. Με άλλα λόγια η 
χρηματοδότηση του ασφαλιστικού – συνταξιοδοτικού συστήματος στην Ιταλία έχει 
διανεμητική βάση και στηρίζεται στην αρχή της κοινωνικής αλληλεγγύης. 

Η πολυπλοκότητα του όλου συστήματος και ή αντιφατική και με πολλές 
επικαλύψεις νομοθεσία στην Ιταλία δεν επιτρέπουν τη θεμελίωση και εφαρμογή ενός 
άρτια οργανωμένου συστήματος συμπληρωματικής επικουρικής ασφάλισης. Οι 
συμπληρωματικές συνταξιοδοτικές παροχές σχεδόν απουσιάζουν από το ιταλικό 
συνταξιοδοτικό σύστημα, ενώ όπου αυτές εμφανίζονται παρουσιάζουν διαφορετικές 
μορφές τύπου παροχών και μεθόδων χρηματοδότησης ή διαχείρισης και σημαντικές 
αποκλίσεις σε σχέση με τις αντίστοιχες των άλλων κρατών – μελών της Ε.Ε. 
Οι ανώτερες εισοδηματικές τάξεις (π.χ. στελέχη βιομηχανιών, εμπορικά στελέχη κλπ.) 
απολαμβάνουν μικρότερο μέρος αναπλήρωσης του εισοδήματος τους και κάλυψης των 
ασφαλιστικών κινδύνων από το υποχρεωτικό συνταξιοδοτικό σύστημα, γι’ αυτό πολύ 
συχνά προσφεύγουν σε πρόσθετες μορφές κοινωνικοασφαλιστικής κάλυψης, βάσει 
συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Οι εισφορές εργοδοτών και εργαζομένων, υπό ειδικές 
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προϋποθέσεις, στα υποχρεωτικά συστήματα κοινωνικής ασφάλισης εκπίπτουν κανονικά 
από το φόρο εισοδήματος αφού εκλαμβάνονται ως δαπάνες (εκτός και αν δε βασίζονται 
σε συλλογικές εργασιακές συμβάσεις και η διαχείρισή τους δεν πραγματοποιείται από 
ένα σαφώς καθορισμένο ανεξάρτητο νομικό πρόσωπο, οπότε και εκλαμβάνονται ως 
φορολογητέο εισόδημα μισθωτών), ενώ οι ασφαλιστικές παροχές υπόκεινται κανονικά σε 
φόρο εισοδήματος. 
 
Ι σ π α ν ί α 
 

Το ισπανικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης είναι οργανωμένο σύμφωνα µε το 
πρότυπο του μοντέλου Beveridge. Αποτελεί τυπικό δείγμα κοινωνικο-ασφαλιστικού 
συστήµατος το οποίο χρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό στην 
συντριπτική του πλειοψηφία (95%), ωστόσο καταφέρνει να συγκεράσει τον κρατικό 
παρεμβατισμό µε το σύστημα της απόλυτης ελευθερίας που διέπει την οικονομία της 
αγοράς, σύστημα στο οποίο ανήκει η οικονομική φιλοσοφία της σύγχρονης Ισπανίας. 
Αυτό επιτυγχάνεται µε την προοπτική της ελεύθερης ασφάλισης σε εθελοντική βάση 
(voluntarism), σε ιδιωτικό ασφαλιστικό φορέα μόνον όμως σε συμπληρωματικό επίπεδο, 
δηλαδή µόνο στην περίπτωση που αυτού του είδους η ασφάλιση δρα επικουρικά προς 
την κοινωνική ασφάλιση.   

Στην Ισπανία παρέχεται ισότιµη και καθολική κάλυψη, χωρίς διαφορά στις 
υγειονομικές καλύψεις ανά επαγγελματικό επίπεδο. Οι υποδομές που φιλοξενούν τις 
υπηρεσίες παροχής φροντίδας υγείας και κοινωνικής ασφάλισης είναι κατά κύριο λόγο 
δημόσιες και χρηματοδοτούνται από τον εθνικό προϋπολογισμό. Υπάρχουν αρκετοί 
φορείς ( Εθνικό Ίδρυμα Υγείας ή Εθνικό ίδρυμα Υγειονομικής Διαχείρισης, Εθνικό 
Ίδρυμα Κοινωνικών Υπηρεσιών, Εθνικό Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Γενικό 
Ταμείο Κοινωνικής Ασφάλειας, Εθνικό Ίδρυμα Απασχόλησης, Κοινωνικό Ίδρυμα 
Ναυτικών κλπ.) που αποτελούν ν.π.δ.δ. και δραστηριοποιούνται σε εθνικό επίπεδο, ενώ 
παράλληλα αναπτύσσουν περιφερειακά γραφεία τα οποία με τη σειρά  τους εποπτεύονται 
από τα Υπουργεία Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλειας, Υγείας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων. Είναι επίσης πιθανή η σύναψη συμφωνιών µε ιδιωτικούς φορείς, οι οποίοι 
όμως τίθενται υπό την εποπτεία του δημοσίου κυρίως σε ότι αφορά σε ζητήματα 
υγειονομικής φύσης και σε θέματα ποιότητας σχετικά µε την παροχή των υπηρεσιών.  

Γενικό όριο συνταξιοδοτικής ηλικίας έχει οριστεί το 65ο έτος για τους άνδρες και 
το 62ο έτος για τις γυναίκες. Βέβαια, υπάρχουν και ορισμένες εξαιρέσεις κατά τις οποίες 
υπό ειδικές προϋποθέσεις (π.χ. συμπλήρωση 15 τουλάχιστον ετών πραγματικής 
απασχόλησης ή συμπλήρωση 10 τουλάχιστον ετών εργασίας-υπηρεσίας στην 
παραγωγική διαδικασία) μπορεί να υπάρξει πρόωρη συνταξιοδότηση στα 64 έτη, ή 
μερική συνταξιοδότηση στα 62 έτη, ακόμη και στα 60 έτη αν κάτι τέτοιο κριθεί 
απαραίτητο μέσα στα πλαίσια άσκησης κοινωνικής πολιτικής ή το επιβάλλουν ειδικοί 
λόγοι (π.χ. βαριά και ανθυγιεινά επαγγέλματα). 

Το 1990, ψηφίστηκε νόμος ο οποίος όρισε ένα µη συμμετοχικό επίπεδο στις 
παροχές της Κοινωνικής ασφάλισης και κατέστησε καθολικό το δικαίωμα στη 
συνταξιοδότηση λόγω ηλικίας και αναπηρίας καθώς και σε επιδόματα για τα παιδιά: 
αυτές οι ρυθμίσεις απευθύνθηκαν σε όλους τους πολίτες ακόμα και αν δεν είχαν 
συνεισφέρει τίποτα ή λιγότερο από όσο θα τους επέτρεπε να δικαιούνται των 
ωφελημάτων αυτών και τους ενέταξαν πλήρως και όλους στις ωφέλειες που παρέχονται 
από το Σύστημα Κοινωνικής ασφάλισης που έκτοτε δομήθηκε σε δύο επίπεδα, το 
συμμετοχικό και το µη συμμετοχικό επίπεδο. Το συμμετοχικό παρείχε ωφέλειες σε 
αναλογία προς τις καταβληθείσες εισφορές. Αυτό το επίπεδο κάλυψε όλους τους 
Ισπανούς, αλλά και τους ξένους που διέμεναν και εργάζονταν στη χώρα. Το πακέτο 
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κάλυψης περιελάμβανε φροντίδα υγείας (πρόληψη), φροντίδα για την ασθένεια 
(αποκατάσταση υγείας), μητρότητα, συνταξιοδότηση, μόνιμη αναπηρία ή ανικανότητα, 
θάνατο και χηρεία, οικογενειακά επιδόματα, καθώς και επιδόματα ανεργίας. Όλα τα 
παραπάνω χρηματοδοτούνται µέσω των εισφορών, εργοδοτικών και από τους ίδιους τους 
εργαζόμενους (διμερές σύστημα). Το µη συμμετοχικό επίπεδο είχε στόχο την 
αποζημίωση-αποκατάσταση της απώλειας του εισοδήματος. Αυτό το επίπεδο 
προστατεύει τους Ισπανούς και τους αλλοδαπούς (ορισμένων εθνικοτήτων) που 
κατοικούν στη χώρα και δεν διαθέτουν επαρκές εισόδημα. Η προστασία εκτείνεται στη 
φροντίδα υγείας, συνταξιοδότηση, ανικανότητα και σε οικογενειακά επιδόματα. Η 
χρηματοδότηση στο µη συμμετοχικό επίπεδο παρέχεται από τον Κρατικό 
Προϋπολογισμό.  

Η χρηματοδότηση του συστήµατος, που γίνεται µέσω της γενικής φορολογίας, 
επιτυγχάνει τις κύριες αρχές της θεσμικής διάπλασης, αυτήν της κοινωνικής 
αλληλεγγύης, λόγω της προοδευτικότητας του φορολογικού συστήµατος το οποίο 
εφαρμόζεται, αλλά και αυτήν της άμεσης παροχής σε είδος. Παρά την χρηματοδότηση η 
οποία συμβαίνει σε κεντρικό επίπεδο, παρατηρείται διοικητική και λειτουργική 
αποκέντρωση σε θέματα υγειονομικής διαχείρισης (αρμοδιότητα που έχει παραχωρηθεί 
στις 17 αυτόνομες διοικητικά κοινότητες που δραστηριοποιούνται σε ολόκληρη τη 
χώρα). Ωστόσο, την ίδια στιγμή, παρατηρείται συγκεντρωτισμός, κυρίως ως προς τις 
διαπλαστικές αρχές που διέπουν το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης και οι οποίες 
διαμορφώνονται σε κεντρικό επίπεδο. Μία από τις σημαντικότερες πηγές 
χρηματοδότησης του όλου συστήματος αποτελούν οι κρατικές επιχορηγήσεις, οι οποίες 
αποσκοπούν στον περιορισμό των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων και την 
αύξηση της συμμετοχής – συνεισφοράς των εργοδοτών στην κάλυψη των δαπανών. Οι 
αναπληρωματικές του μισθού παροχές χρηματοδοτούνται από τις εισφορές εργοδοτών 
και εργαζομένων, καθώς και από συμπληρωματικές κρατικές επιχορηγήσεις. Οι 
εργοδότες καλύπτουν τα 5/6 των καταβληθέντων εισφορών, ενώ το υπόλοιπο 1/6 
καλύπτεται από τους ασφαλισμένους. Η νομοθεσία βέβαια ορίζει και διαμορφώνει σε 
ειδικές περιπτώσεις και βάσει συγκεκριμένων προϋποθέσεων (π.χ. επικινδυνότητα  των 
συνθηκών εργασίας, ύψος ετήσιου εισοδήματος εργαζομένων ορισμένων 
επαγγελματικών κλάδων) τα ποσοστά των εισφορών που θα καταβάλουν εργοδότες και 
εργαζόμενοι. 
 Η διάρθρωση του συστήµατος Κοινωνικής ασφάλισης (Κρατικά ταμεία) αφορά 
κυρίως σε ανταποδοτικά καθεστώτα τα οποία είναι υποχρεωτικά και στα οποία 
ασφαλίζεται κάθε εργαζόμενος ανάλογα µε τον τομέα δραστηριότητάς του. ∆εν υπάρχει 
δυνατότητα ασφάλισης ταυτόχρονα σε δύο καθεστώτα για το ίδιο άτομο.  
Η κάλυψη παρέχεται κατά παντός κινδύνου και είναι συνολική. Λειτουργικός 
επιμερισμός δεν παρατηρείται, ωστόσο υπάρχει σαφής διαφοροποίηση αναφορικά µε το 
ύψος των παροχών και τη συμμετοχή στο κόστος κυρίως σε ότι αφορά στην 
φαρμακευτική κάλυψη. Η ασφάλιση είναι υποχρεωτική και δεν υπάρχει δυνατότητα 
επιλογής ασφαλιστικού φορέα. Το γενικό καθεστώς αφορά όλους τους εργαζομένους 
κατ’ αρχάς και µέσω αυτών καλύπτονται τα προστατευόμενα µέλη (σύζυγοι, τέκνα, εν 
διαστάσει σύζυγοι, κλπ.) Επίσης, καλύπτονται όλοι οι συνταξιούχοι ή οι δικαιούχοι 
επιδομάτων (συµπεριλαµβανομένων και εκείνων που είναι δικαιούχοι και λαμβάνουν 
επιδόματα ανεργίας). Επιπλέον, πρέπει να αναφερθεί ότι στο γενικό καθεστώς 
εντάσσονται και ειδικές κατηγορίες πολιτών όπως τα ορφανά, τα αδέλφια και οι απόγονοι 
εργαζομένων ή συνταξιούχων που εξέλιπαν και από τους οποίους προστατεύονταν, και οι 
Ισπανοί μετανάστες στο εξωτερικό, είτε επιστρέφουν προσωρινά στη χώρα, είτε ως 
παλιννοστούντες. Ιδιαίτερες, τέλος, περιπτώσεις, όπως οι αγωνιστές κατά τη διάρκεια του 
ισπανικού εµφυλίου πολέμου, τα θύματα τρομοκρατικών ενεργειών ή οι συγγενείς αυτών 
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και οι άποροι καλύπτονται από το Γενικό Καθεστώς Κοινωνικής ασφάλισης Υγείας. 
Όλα τα παραπάνω λειτουργούν παράλληλα προς την δυνατότητα εθελοντικής 

ασφάλισης, η οποία ως σύστημα εξυπηρετείται από ιδιωτικές υποδομές, µε 
διαφοροποιημένες υγειονομικές καλύψεις που αντανακλούν την ανταγωνιστικότητα του 
περιβάλλοντος μέσα στο οποίο λειτουργούν. Αν και οι ιδιωτικές υποδομές 
συμπεριλαμβάνονται στον συνολικό σχεδιασμό του Εθνικού Συστήματος Υγείας, 
εντούτοις ο κρατικός παρεμβατισμός αναφορικά µε το καθεστώς διαχείρισης των 
ιδιωτικών οργανισμών παροχής υπηρεσιών υγείας, περιορίζεται σε υγειονομικό επίπεδο 
και σε επίπεδο ποιότητας στην παροχή υπηρεσιών. Η χρηματοδότηση του παράλληλου 
και επικουρικά λειτουργούντος προς την κοινωνική ασφάλιση αυτού συστήµατος γίνεται 
αποκλειστικά από ιδιωτικές πληρωμές. Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί πως οι 
ασφαλιστικές παροχές φορολογούνται κανονικά, ενώ οι εργοδοτικές εισφορές εκπίπτουν 
από το φόρο εισοδήματος. 
 
Π ο ρ τ ο γ α λ ί α  
 

Η άσκηση κοινωνικής πολιτικής και η κάλυψη των βασικών θεμάτων κοινωνικής 
ασφάλειας πραγματοποιείται σε δυο επίπεδα: σε κεντρικό και σε περιφερειακό – 
αποκεντρωμένο επίπεδο. Στο πρώτο επίπεδο (όργανα κεντρικής διοίκησης) 
δραστηριοποιούνται οι κεντρικές υπηρεσίες των Υπουργείων Υγείας και Εργασίας και 
Κοινωνικής Ασφάλειας, καθώς και οργανισμοί – φορείς εθνικής εμβέλειας που 
αποτελούν αυτόνομα διοικητικά και οικονομικά ν.π.δ.δ., όπως το Ίδρυμα Οικονομικής 
Διοίκησης της Κοινωνικής Ασφάλειας. Από την άλλη πλευρά, στο δεύτερο επίπεδο 
δαστηριοποιούνται οι περιφερειακές αρχές και τα τοπικά γραφεία. Η ευθύνη για τη λήψη 
αποφάσεων που σχετίζονται με την οργάνωση, τη διοίκηση και τη λειτουργία των 
φορέων κοινωνικής ασφάλειας, έχει ανατεθεί σε αυτόνομα ν.π.δ.δ., τα επονομαζόμενα 
centros, τα οποία βασίζονται στην αρχή της συμμετοχικής διαδικασίας κατά τη λήψη 
αποφάσεων και βρίσκονται υπό την εποπτεία της κεντρικής αρχής του αρμόδιου κάθε 
φορά Υπουργείου. 

Στη διαδικασία διάθεσης των παροχών παρεμβάλλεται τόσο ο δημόσιος, όσο και 
ο ιδιωτικός τομέας. Ειδικότερα, τις παροχές για την προστασία της υγείας αναλαμβάνουν 
από κοινού η Εθνική Υπηρεσία Υγείας και οι Περιφερειακές Αρχές Υγείας, ενώ τα 
επιδόματα εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών αναλαμβάνουν να 
χορηγήσουν ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες υπό την εποπτεία του Υπουργείου 
Οικονομικών. 

Οι συντάξεις βασίζονται στην αρχή της ανταποδοτικότητας. Οι συντάξεις (γι’ 
αυτές που κατοχυρώνονται από το νομικό πλαίσιο), υπολογίζονται με βάση τα πέντε 
καλύτερα έτη της τελευταίας πριν τη συνταξιοδότηση δεκαετίας και οι ανάλογες παροχές 
αφορούν αναπλήρωση ενός μόνο μέρους των μέσων συνολικών αποδοχών (της τάξεως 
του 30% – 80%). Ως γενικό όριο συνταξιοδοτικής ηλικίας έχει οριστεί το 65ο για τους 
άνδρες και το 62ο για τις γυναίκες, χωρίς όμως υπό ειδικές προϋποθέσεις να αποκλείονται 
και κάποιες εξαιρέσεις (π.χ. πρόωρη εθελοντική συνταξιοδότηση μισθωτών, ενιαία 
κοινωνική σύνταξη για όσους είναι μόνιμοι κάτοικοι Πορτογαλίας, έχουν συμπληρώσει 
τα 65 έτη και έχουν χαμηλό εισόδημα μικρότερο του 30% των ελάχιστων αποδοχών σε 
εθνικό επίπεδο). 

Όσον αφορά τη χρηματοδότηση του συνταξιοδοτικού συστήματος, αυτή 
παρουσιάζει μια πολυσύνθετη μορφή. Οι φορείς χορήγησης ανταποδοτικών παροχών 
καθώς και οι παροχές της ευρύτερης κοινωνικής δραστηριότητας χρηματοδοτούνται από 
την επίσημη πολιτεία. Τα ανταποδοτικά συστήματα κοινωνικής ασφάλειας 
χρηματοδοτούνται κατά βάση από τις ασφαλιστικές εισφορές εργοδοτών και 
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εργαζομένων (1/3 οι εισφορές των ασφαλισμένων μισθωτών και 2/3 οι εισφορές των 
επιχειρήσεων). Ειδικά, για τον Οργανισμό Εργατικών Ατυχημάτων το σύστημα είναι 
μικτό (κεφαλαιοποιητικό και διανεμητικό). 

Η ανάπτυξη συστημάτων συμπληρωματικής επικουρικής ασφάλισης είναι στην 
Πορτογαλία αρκετά περιορισμένη, ενώ όπου αυτά εμφανίζονται δεν έχουν σταθερή 
μορφή (διανεμητικά και κεφαλαιοποιητικά), αλλά παρουσιάζουν αρκετές 
διαφοροποιήσεις μεταξύ τους τόσο σε επίπεδο διάθεσης των παροχών, όσο και σε 
επίπεδο καταβολής των εισφορών, αν και η σχετική νομολογία ευνοεί περισσότερο μέσω 
ορισμένων φορολογικών απαλλαγών (φορολογικές ελαφρύνσεις) τα κεφαλαιοποιητικού 
τύπου επικουρικά συμπληρωματικά συστήματα ασφάλισης. Οι ασφαλιστικές παροχές 
φορολογούνται κανονικά αν και τις περισσότερες φορές υπόκεινται σε ειδικές ευνοϊκές 
ρυθμίσεις για φόρο εισοδήματος, ενώ οι ασφαλιστικές εισφορές εκπίπτουν (εκτός 
ελαχίστων εξαιρέσεων) από τη σχετική φορολογία. 
 
Ο λ λ α ν δ ί α 

Για τις χρηματικές παροχές κοινωνικής ασφάλειας αρμόδιο είναι ιδίως το 
Υπουργείο Κοινωνικών Ζητημάτων και Εργασίας, ενώ για τις παροχές σε είδος το 
Υπουργείο Πρόνοιας, Δημόσιας Υγείας και Πολιτισμού. 

Έχουν θεσπιστεί ως νομικά πρόσωπα, ανάλογα με τους παραγωγικούς 
κλάδους ή τις μορφές απασχόλησης, τα λεγόμενα επαγγελματικά γνωμοδοτικά 
συμβούλια με διμερή εκπροσώπηση (εργοδοτών και εργαζομένων) και εποπτεία από 
το πρώτο Υπουργείο. Τα 2/3 περίπου αυτών των συμβουλίων ανέθεσαν τη διοίκηση 
τους σε μια κεντρική οργάνωση διοικούμενη από τις ανώτερες επαγγελματικές 
οργανώσεις αντίστοιχα. Τα τοπικά γραφεία αυτής της οργάνωσης διεκπεραιώνουν τα 
τρέχοντα θέματα κοινωνικής ασφάλισης, ενώ τα παραπάνω συμβούλια χαράζουν την 
αναγκαία κοινωνική πολιτική. 

Η διοίκηση των παροχών για την κάλυψη των κινδύνων γήρατος, θανάτου 
και οικογενειακών βαρών έχει ανατεθεί στη λεγόμενη Τράπεζα Κοινωνικής 
ασφάλισης (Sociale Vertzekeringsbank) που είναι νομικό πρόσωπο δημόσιου δικαίου 
με τριμερή σύνθεση Δ.Σ και αποκέντρωση με περιφερειακά γραφεία. Για τη 
χορήγηση παροχών ασθένειας προβλέπονται ειδικά ταμεία (Ziekenfondsen), ως 
δημόσια ιδρύματα ή αλληλοβοηθητικές εταιρίες, που αποκτούν την αρμοδιότητα 
τους με υπουργική απόφαση. Προς εξασφάλιση της περίθαλψης των ιδιωτών συνάπτουν 
συμφωνίες με άτομα ή υγειονομικές μονάδες. 

Υπάρχουν, επίσης, επικουρικά συστήματα κοινωνικών υπηρεσιών του 
χρηματοδοτούνται από τη γενική φορολογία. 

Μια κεντρική κρατική υπηρεσία (Rijksbelastingdienst) φροντίζει για τη 
χρηματοδότηση των γενικών συστημάτων υποχρεωτικής ασφάλειας συγκεντρώνοντας 
τις ασφαλιστικές εισφορές και τους σχετικούς φόρους. Οι τοπικές αρχές είναι 
υπεύθυνες και για την κοινωνική πρόνοια. Παράλληλα πάντως λειτουργούν άτυπα, 
αλλά με μεγάλη επιρροή, συμβουλευτικές ενώσεις ιδιωτικού δικαίου, όπως η Ένωση 
των Ολλανδικών Ταμείων Ασθένειας, οι οποίες έχουν ρόλο συμβουλευτικό και 
συντονιστικό των διοικητικών δραστηριοτήτων. 

Όριο ηλικίας για σύνταξη γήρατος είναι το 65ο έτος της ηλικίας για άνδρες 
και γυναίκες. Μερικές φορές δίνεται η δυνατότητα στους ιδιωτικούς και δημόσιους 
υπαλλήλους να προσυνταξιοδοτηθούν ορισμένοι εργαζόμενοι και δημόσιοι υπάλληλοι 
πριν από τα 65 (π.χ. από τα 60 ή και ακόμα πιο πριν), λαμβάνοντας χαμηλότερη 
σύνταξη μέχρι τα 65 χρόνια τους. 

Η κοινωνική ασφάλιση χρηματοδοτείται σχεδόν αποκλειστικά από 
ασφαλιστικές εισφορές και στηρίζεται στη διανεμητική αρχή. Οι ελεύθεροι 
επαγγελματίες πληρώνουν μόνοι τις εισφορές τους αρκεί το εισόδημα τους να 
ξεπερνά ένα κατώτατο όριο. Το κράτος πάντως παρέχει εγγύηση για την ομαλή 
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χορήγηση των ασφαλιστικών παροχών, σε περίπτωση που τα ταμεία δεν 
συγκεντρώνουν επαρκή μέσα χρηματοδότησης. Το κράτος αποκλειστικά χρηματοδοτεί 
τον Οργανισμό για τη χορήγηση οικογενειακών επιδομάτων, καθώς και τις 
περισσότερες επικουρικές κοινωνικές υπηρεσίες. 

Οι εκ του νόμου συνταξιοδοτικές παροχές αναπληρώνουν το 50% του ελάχιστου 
μισθού για ανύπαντρους και το 70% για ζευγάρια, με αποτέλεσμα τα συμβατικής 
προέλευσης επικουρικά συστήματα να είναι επιθυμητά από τους περισσότερους 
μισθωτούς. Σε επίπεδο βιομηχανικού κλάδου αυτά παίζουν σημαντικό ρόλο και 
δημιουργούνται συνήθως με συλλογικές συμβάσεις. Η υπαγωγή όμως σε αυτά μπορεί 
στη συνέχεια να γίνει με νόμο υποχρεωτική για όλους τους μισθωτούς του κλάδου, 
ακόμα και αν ένας εργοδότης τους δεν ανήκει στη σχετική ένωση των εργοδοτών. 

Οι μισθωτοί συνεισφέρουν συνήθως σε κάποιο προαιρετικό συνταξιοδοτικό 
σύστημα που οργανώνεται σε επιχειρησιακό ή κλαδικό επίπεδο. Επιδιώκεται, κατά 
κανόνα, να διαθέτουν τα συγκεκριμένα προγράμματα ξεχωριστά κεφάλαια, από τους 
εργοδότες, για να εξασφαλίζεται περισσότερο η τήρηση των συνταξιοδοτικών 
υποχρεώσεων. 

Τα δικαιώματα ασφαλιστικών παροχών θεωρούνται πλήρως κεκτημένα ένα 
χρόνο μετά την υπαγωγή στο σύστημα. Τελευταία σημειώνεται στενή συνεργασία 
μεταξύ πολλών συνταξιοδοτικών ταμείων για να διατηρούνται τέτοια δικαιώματα σε 
περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης. Αποτέλεσμα αυτής της ιδιωτικής πρωτοβουλίας 
είναι να έχουν ελαχιστοποιηθεί οι απώλειες ή μειώσεις των συντάξεων για τα άτομα 
που αλλάζουν εργασία. 

Οι ασφαλιστικές εισφορές στα ταμεία που παρέχουν κυρίως συντάξεις και όχι 
εφάπαξ αποζημιώσεις εκπίπτουν από τους φόρους, ενώ οι εργοδοτικές εισφορές δεν 
θεωρούνται ως φορολογητέο εισόδημα του μισθωτού. Οι ασφαλιστικές παροχές 
φορολογούνται και προβλέπεται ειδική φορολογική κλίμακα για τις συντάξεις. 
   
Β έ λ γ ι ο 
 

Η κοινωνική ασφάλεια των εργαζομένων βρίσκεται υπό την εποπτεία του 
Υπουργείου Κοινωνικών Ζητημάτων σε άμεση συνεργασία με το Υπουργείου Εργασίας 
και Απασχόλησης. Λειτουργεί πλήθος δημόσιων κοινωνικοασφαλιστικών ιδρυμάτων, τα 
οποία σε πολλές περιπτώσεις υποβοηθούνται κατά την άσκηση του έργου τους από 
φορείς ιδιωτικού δικαίου. Το σύνολο των εργαζομένων υπάγεται στον Εθνικό Οργανισμό 
Κοινωνικής Ασφάλειας, ο οποίος έχει την ευθύνη της συγκέντρωσης των εισφορών και 
την διανομή τους σε επιμέρους φορείς κοινωνικής ασφάλειας. Ωστόσο, η καταβολή των 
παροχών προς τους δικαιούχους υλοποιείται από άλλους αρμόδιους φορείς, όπως το 
Εθνικό Ίδρυμα Συντάξεων, το Εθνικό ίδρυμα για την  Ασφάλιση Ασθένειας και 
Αναπηρίας, το Εθνικό Ίδρυμα Υπηρεσιών Απασχόλησης, ο Λογαριασμός για τις 
επαγγελματικές ασθένειες κλπ., οι οποίοι αποτελούν ν.π.δ.δ. με διοικητική αυτονομία, 
ιδρυόμενα από το ίδιο το κράτος (Κυβέρνηση) και υπό τον διοικητικό έλεγχο του 
εκάστοτε αρμόδιου υπουργού ή του νόμιμου αντιπροσώπου του (κυβερνητικός 
επίτροπος).  

Μολονότι, την κύρια ευθύνη για την οργάνωση, λειτουργία και τη λήψη 
αποφάσεων των ασφαλιστικών φορέων έχει το ίδιο το κράτος και πιο συγκεκριμένα τα 
αρμόδια κάθε φορά υπουργεία, ωστόσο, κάποιες φορές ορισμένες αρμοδιότητες – 
ενέργειες (tasks) κατά την άσκηση του διοικητικού τους έργου εκχωρούνται σε 
περιφερειακά συγκεκριμένα όργανα (bodies co-operating) ιδιωτικού δικαίου.  
Πέρα από κάποιες ειδικές περιπτώσεις που χρήζουν ιδιαίτερη προσοχή και αποτελούν 
εξαίρεση, τα γενικά όρια συνταξιοδότησης έχουν διαμορφωθεί στα 60 έτη για τις 
γυναίκες και στα 65 έτη για τους άνδρες.  
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Το συνταξιοδοτικό σύστημα του Βελγίου βασίζεται ως ένα μεγάλο βαθμό στην 
τριμερή χρηματοδότηση, αφού το κύριο μέρος των οικονομικών πόρων του συστήματος 
προέρχεται από τις εισφορές εργοδοτών / εργαζομένων και από κρατικές επιχορηγήσεις, 
χωρίς βέβαια να παραβλέπονται τα έσοδα που προέρχονται από άλλες πηγές (π.χ. δωρεές, 
κληροδοτήματα, πρόσοδοι περιουσίας κλπ.). Οι κρατικές επιχορηγήσεις αφορούν την 
κάλυψη δαπανών που σχετίζονται με παροχές ασθένειας, αναπηρίας, συντάξεων γήρατος 
και θανάτου, έξοδα κηδείας, ενώ παράλληλα εξαιρούνται από αυτές οι παροχές που 
αφορούν τον κλάδο οικογενειακών παροχών. Οι παροχές προς τους μισθωτούς 
χρηματοδοτούνται από τις «εισφορές αλληλεγγύης» των δημοσίων υπαλλήλων και 
πολιτικών, από την ειδική εισφορά 10% που καταβάλλεται από εκείνους που το ετήσιο 
εισόδημά τους ξεπερνάει το εκάστοτε όριο - ποσοστό που θέτει η κυβέρνηση, από την 
ειδική εισφορά των ατόμων που δεν δικαιούνται επίδομα παιδιού, από έμμεσους φόρους 
(π.χ. φόροι υγείας με χαρακτηριστικό παράδειγμα τον φόρο στον καπνό) και από έναν 
ειδικό φόρο επί των αυτοκινήτων της τάξεων του 10%. Αντιθέτως οι παροχές προς τους 
ελεύθερους επαγγελματίες χρηματοδοτούνται από τις ίδιες τις εισφορές τους και από 
ορισμένες κρατικές επιχορηγήσεις. Η γενική φορολογία είναι αυτή που χρηματοδοτεί το 
εγγυημένο εισόδημα τόσο για τους ηλικιωμένους, όσο και για τα παιδιά και τους 
ανάπηρους, ενώ το ελάχιστο εισόδημα διαβίωσης (minimum subsistence 
income)καλύπτεται από κοινού σε ίδιο ποσοστό από τα τοπικά Δημόσια Κέντρα 
Κοινωνικής Πρόνοιας και από το κράτος.  

Η διοίκηση των συνταξιοδοτικών συστημάτων ασκείται  από κοινού από τους 
κοινωνικούς εταίρους, ενώ τα επικουρικά συστήματα ασφάλισης τις περισσότερες φορές 
θεσπίζονται με πρωτοβουλία των εργοδοτών, ωστόσο λειτουργούν και επικουρικά 
συστήματα ασφάλισης που αφορούν ολόκληρους βιομηχανικούς κλάδους, βασισμένα σε 
συλλογικές συμβάσεις εργασίας με τις συνήθεις εισφορές των εργαζομένων.  
 
Λ ο υ ξ ε μ β ο ύ ρ γ ο 
 
 Την ευθύνη για την κοινωνική υποχρεωτική ασφάλιση των εργαζομένων 
αναλαμβάνουν διάφοροι δημόσιοι φορείς που λειτουργούν ως ν.π.δ.δ. και είναι 
οργανωμένοι κατά επαγγελματικούς κλάδους. Υποβοηθητικό έργο κατά την άσκηση των 
καθηκόντων των φορέων αυτών συνεισφέρουν οι «εταιρείες αλληλοβοήθειας» (societes 
de secours mutuel), οι οποίες είναι οργανωμένες όχι κατά επαγγελματικό κλάδο, αλλά σε 
επίπεδο επιχειρήσεων και των οποίων οι δραστηριότητες παρακολουθούνται – ελέγχονται 
από ένα νομοθετημένο ανώτατο συμβούλιο, χρηματοδοτούνται από κρατικές 
επιχορηγήσεις και φορολογούνται με ευνοϊκό φορολογικό συντελεστή. 
 Το συνταξιοδοτικό σύστημα του Λουξεμβούργου μπορεί να χαρακτηριστεί ως επί 
το πλείστον διανεμητικό. Χρηματοδοτείται από τις εισφορές των ενδιαφερομένων, καθώς 
και από άμεσες – έμμεσες κρατικές επιχορηγήσεις. Το ύψος των καταβληθέντων 
εισφορών ορίζεται αναλογικά σε σχέση με το εισόδημα και πάντα με νομοθετικό 
διάταγμα κάθε έτος. Εργοδότες, εργαζόμενοι και κράτος συνεισφέρουν ισόποσα (κατά 
1/3) για την κάλυψη των παρεχόμενων προς τους δικαιούχους συντάξεων (π.χ. 
χρηματοδότηση ασφαλιστικού οργανισμού συντάξεων). Οι δαπάνες για παροχές 
επιδομάτων ανεργίας καλύπτονται ισόποσα (κατά 50%) από τις εισφορές εργοδοτών και 
εργαζομένων αντίστοιχα, ενώ οι παροχές μητρότητας, υγειονομικής περίθαλψης και 
τροχαίων ατυχημάτων χρηματοδοτούνται από την ίδια την πολιτεία, η οποία φαίνεται 
επίσης πως καλύπτει τις εισφορές για ορισμένες ειδικές κατηγορίες πληθυσμού (π.χ.  
εκπαιδευόμενοι αγρότες) οι οποίες αδυνατούν να συνεισφέρουν, σε περιπτώσεις βέβαια 
που η ευθύνη για τις υποχρεώσεις των συγκεκριμένων ατόμων δεν βαρύνει κάποιο τρίτο 
πρόσωπο.  
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 Το γενικό όριο συνταξιοδότησης έχει διαμορφωθεί στα 65 έτη για άνδρες και 
γυναίκες, ωστόσο, δεν αποκλείονται οι περιπτώσεις πρόωρης συνταξιοδότησης υπό 
ειδικές προϋποθέσεις (pension de vieillese anticipee) μετά το 60ο έτος και εφόσον 
συντρέχουν ειδικοί λόγοι (π.χ. απόδειξη ασφάλισης τουλάχιστον 89 μηνών). 
 Όσον αφορά τη λειτουργία επικουρικών συστημάτων ασφάλισης, αυτή είναι 
αρκετά περιορισμένη, έχει καθαρά προαιρετικό και συμπληρωματικό χαρακτήρα και 
βασίζεται στην ιδιωτική πρωτοβουλία η οποία αναλαμβάνει και την οργανωτική τους 
δομή. Οι εργοδοτικές εισφορές στα συγκεκριμένα συστήματα εκπίπτουν κανονικά από το 
φόρο εισοδήματος αφού εκλαμβάνονται ως δαπάνες (εκτός και αν πρόκειται για 
προχρηματοδοτούμενο κεφαλαιοποιητικό σύστημα), ενώ οι παροχές υπόκεινται σε φόρο 
εισοδήματος. 
 
Ιρ λ α ν δ ί α 
 
 Η άσκηση κοινωνικής πολιτικής και η κάλυψη των βασικών θεμάτων κοινωνικής 
ασφάλειας πραγματοποιείται σε κεντρικό επίπεδο από το Υπουργείο Υγείας και 
Κοινωνικής Πρόνοιας, στο οποίο υπάγονται οι περισσότερες κοινωνικές παροχές (εκτός 
των παροχών – επιδομάτων ανεργίας που αναλαμβάνονται από τα τοπικά γραφεία του). 
Ωστόσο, παρατηρείται ένας σημαντικός βαθμός αποκέντρωσης με εκχώρηση εξουσιών – 
αρμοδιοτήτων και ανάληψη πρωτοβουλιών – ευθυνών σε περιφερειακό επίπεδο από 8 
περιφερειακά συμβούλια τα οποία αναλαμβάνουν τις παροχές σε χρήμα, τις υπηρεσίες 
υγείας και αναπηρίας και οι οποίες υπάγονται στην εποπτεία του Κεντρικού Υπουργείου.  
 Γενικό όριο συνταξιοδοτικής ηλικίας έχει οριστεί το 66ο έτος τόσο για τους 
άνδρες όσο και για τις γυναίκες, χωρίς να αποκλείονται υπό ιδιαίτερες προϋποθέσεις οι 
περιπτώσεις πρόωρης συνταξιοδότησης και εξόδου από την παραγωγική διαδικασία κατά 
το 65ο έτος. Το όριο συνταξιοδότησης ορίζεται είτε βάσει της κοινωνικής ασφάλισης, 
είτε βάσει της κοινωνικής πρόνοιας. 
 Το σύστημα βασίζεται στο θεσμό τη τριμερούς χρηματοδότησης. Η κάλυψη των 
δαπανών του συστήματος και η διάθεση των προνοιακών παροχών πραγματοποιείται 
μέσω των εισφορών εργοδοτών και εργαζομένων σε συνδυασμό με κρατικές 
επιχορηγήσεις σε ετήσια βάση, οι οποίες αναλαμβάνουν και την κάλυψη του ελλείμματος 
του Εθνικού Ασφαλιστικού Ταμείου. Η κάλυψη των δαπανών για τη χορήγηση 
προνοιακών παροχών παρουσιάζει μια ποικιλομορφία. Έτσι, το κράτος μέσω των 
επιχορηγήσεων του είναι αυτό που καλύπτει τις δαπάνες κοινωνικής πρόνοιας και τα 
έξοδα για οικογενειακά επιδόματα, καθώς και το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών 
υγειονομικής περίθαλψης, ενώ τα έξοδα κοινωνικής προστασίας (επιδόματα εργατικών 
ατυχημάτων, επαγγελματικών ασθενειών κλπ.) χρηματοδοτούνται από τους ίδιους τους 
εργοδότες. Οι υπόλοιπες δαπάνες καλύπτονται μέσω των εισφορών των 
απασχολούμενων. 

Μπορεί το σύστημα που εφαρμόζεται να στηρίζεται στην αρχή της 
ανταποδοτικότητας, δηλαδή το ύψος των παροχών είναι ανάλογο του ύψους των 
εισφορών των ασφαλισμένων κατά τη διάρκεια του εργασιακού τους βίου, ωστόσο όμως, 
δεν είναι ανάλογο και τους ύψους των αποδοχών τους. Επομένως, αρκετά συχνά οι 
εργαζόμενοι (περίπου το 50%) αναζητούν πρόσθετη συμπληρωματική ασφάλιση, ικανή 
να τους εξασφαλίσει επαρκή σύνταξη μετά την αποχώρησή τους από την παραγωγική 
διαδικασία. Αποτέλεσμα του γεγονότος αυτού είναι η ανάπτυξη συμπληρωματικών 
συστημάτων επικουρικής ασφάλισης (μη υποχρεωτικής), τα οποία τις περισσότερες 
φορές  θεσπίζονται και διαχειρίζονται από τις ίδιες τις επιχειρήσεις (εργοδότες), ενώ 
άλλες φορές πάλι αποτελούν αντικείμενο συλλογικών διαπραγματεύσεων με τα εργατικά 
συνδικάτα. 
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Μόλις πριν 15 χρόνια, με νομοθετική διαδικασία και με την ψήφιση ειδικού 
διατάγματος, εγκρίθηκε, θεσμοθετήθηκε και υλοποιήθηκε το καθεστώς σχετικά με τις 
ιδιωτικές συμπληρωματικές συντάξεις, σύμφωνα με το οποίο κατοχυρώνονται τα 
δικαιώματα των ασφαλισμένων (υπαγόμενων στο εν λόγω σύστημα) ύστερα από την 
πάροδο μιας 5ετίας και τους παρέχεται η δυνατότητα πλήρους ενημέρωσης των 
ασφαλιστικών παροχών που δικαιούνται. Παράλληλα, λειτουργεί από το 1990 και ύστερα 
και το Εποπτικό Συμβούλιο Συντάξεων. Τόσο οι εργοδοτικές εισφορές, όσο και οι 
εισφορές των εργαζομένων που υπάγονται στο εγκεκριμένο τούτο σύστημα συντάξεων 
δεν φορολογούνται (εφόσον βέβαια δεν υπερβαίνουν ένα ορισμένο ποσό των 
ακαθάριστων αποδοχών), οι προνοιακές παροχές δε, υπόκεινται κανονικά σε φόρο 
εισοδήματος. 
 
Δ α ν ί α 
 

Ένα ευρύ φάσμα παροχών προς τους δικαιούχους περιλαμβάνει ο θεσμός της 
κοινωνικής ασφάλισης στη Δανία. Τόσο η κοινωνική ασφάλιση, όσο και η κοινωνική 
πρόνοια βρίσκονται υπό τον έλεγχο και την εποπτεία του Υπουργείου Κοινωνικών 
Θεμάτων, το οποίο φαίνεται να έχει σχεδόν την αποκλειστική ευθύνη για θέματα που 
αφορούν την κοινωνική ασφάλεια σε εθνικό επίπεδο, με εξαιρέσεις κατά ορισμένες 
ειδικές περιπτώσεις (π.χ. παροχές ανεργίας, ασθενείας ή αναπηρίας), κατά τις οποίες την 
αρμοδιότητα και την ευθύνη για τη λήψη αποφάσεων και την υλοποίηση ενεργειών την 
έχει το Υπουργείο Εργασίας ή το Υπουργείο Υγείας αντίστοιχα. 

Το συνταξιοδοτικό σύστημα της Δανίας αποτελεί ένα αποκεντρωμένο μοντέλο 
διοίκησης στηριζόμενο στις αρχές της κοινωνικής δικαιοσύνης, ισότητας και ελεύθερης 
προσπελασιμότητας, όπου σημαντικές αρμοδιότητες – εξουσίες σχετικές με την 
οργάνωση, τη διοίκηση και τη λειτουργία των ασφαλιστικών φορέων έχουν εκχωρηθεί 
από το κεντρικό επίπεδο στο τοπικό – περιφερειακό και συγκεκριμένα στις συνολικά 275 
κοινότητες.  

Κύριες πηγές χρηματοδότησης του όλου συστήματος για την αύξηση των εσόδων 
και την κάλυψη των προνοιακών δαπανών είναι από κοινού το κράτος και οι τοπικές 
κοινότητες, ενώ οι εισφορές εργοδοτών και εργαζομένων είναι αρκετά περιορισμένες. Οι 
παροχές κοινωνικής πρόνοιας και ένα τμήμα των παροχών κοινωνικής ασφάλισης 
χρηματοδοτούνται σχεδόν αποκλειστικά από τη γενική φορολογία. Όλες οι παροχές 
πρόνοιας και η κάλυψη των προνοιακών δαπανών (π.χ. έξοδα προστασίας της υγείας) 
χρηματοδοτούνται ισόποσα (κατά το ήμισυ – 50%) από τη κεντρική κυβέρνηση και από 
την αρμόδια κάθε φορά κοινότητα. Ωστόσο, τα οικογενειακά επιδόματα 
χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από το ίδιο το κράτος σε αντίθεση με τις 
συμβουλευτικές υπηρεσίες και την περιφερειακή διοικητική οργάνωση που 
χρηματοδοτούνται εξολοκλήρου από την τοπική κοινότητα (kommune). Μια μικρή 
ιδιαιτερότητα παρουσιάζει η κάλυψη των δαπανών για παροχές ασθένειας και 
μητρότητας, αφού το 25% των συγκεκριμένων εξόδων καλύπτεται μέσω του 
προϋπολογισμού  της εκάστοτε αρμόδιας τοπικής κοινότητας, ενώ το υπόλοιπο 75% των 
εξόδων καλύπτεται από κοινού μέσω κρατικών επιχορηγήσεων, προαιρετικών 
ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων και εργοδοτικών εισφορών (αρχική περίοδος 
ανικανότητας για εργασία). 

Όσον αφορά τις συντάξεις, τόσο οι άνδρες, όσο και οι γυναίκες 
συνταξιοδοτούνται κατά το 67ο έτος της ηλικίας τους. Οι συντάξεις γήρατος διακρίνονται 
σε τρεις τύπους : στην κοινωνική σύνταξη γήρατος, τη συμπληρωματική σύνταξη 
εργαζομένου και τη σύνταξη του μερικά εργαζομένου.  Για τη κοινωνική σύνταξη 
δικαιούχοι είναι όλοι όσοι βρίσκονται σε ηλικία 70 ετών και άνω, ενώ στη σύνταξη του 
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μερικά εργαζομένου (part – time pension) παρέχεται η δυνατότητα σε όσους βρίσκονται 
μεταξύ των ηλικιών 60 – 67 ετών, να συνταξιοδοτηθούν μερικώς και κλιμακωτά, χωρίς 
να εγκαταλείπουν πλήρως και υποχρεωτικά την ασχολία τους, αλλά να την μειώνουν – 
περιορίζουν σταδιακά. Οι συμπληρωματικές συντάξεις χρηματοδοτούνται κατά το 1/3 
από τις εισφορές των εργαζομένων και κατά τα 2/3 από τις εισφορές των εργοδοτών.  

Παράλληλα, λειτουργούν σε περιορισμένο βαθμό προαιρετικά επικουρικά 
συνταξιοδοτικά συστήματα με καθαρά συμπληρωματικό χαρακτήρα, στα οποία 
ασφαλίζεται ένα μικρό ποσοστό εργαζομένων (κάτω του 50%) και οι οποίοι καταβάλουν 
συνήθως μέρος των συνολικών εισφορών. Μολονότι, οι εισφορές στα συγκεκριμένα 
συστήματα εκπίπτουν κανονικά από το φόρο εισοδήματος, ωστόσο όμως τα ταμεία 
επικουρικής σύνταξης υπόκεινται σε φόρο επί της πραγματικής απόδοσης του κεφαλαίου 
τους. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' 
 

 ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑ ΤΗΝ  ΕΥΡΩΠΗ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1:  Παροχή κρατικών συντάξεων 
 

Κράτος  Ασφαλιζόμενοι  Πληρωμή  Πληρωμή 
Ασφαλίστρων  

 
Αυστρία  

Εργαζόμενοι, 
ελεύθεροι 

επαγγελµατίες  

 
PAYG  

 
Εργοδότες και εργαζόμενοι 

σε μια αναλογία 50/50  
 

Βέλγιο  
Εργαζόμενοι, 

ελεύθεροι 
επαγγελµατίες, 

δημόσιοι υπάλληλοι  

 
PAYG, εκτός των δημοσίων 

υπάλλήλων  

 
Εργοδότης ανά εργαζόμενο 

χωρίς μέγιστο  

 
 
 

Δανία  

 
 
 

Όλοι οι κάτοικοι  

Βασική σύνταξη: PAYG από 
τα διάφορα εισοδήματα της 

κυβέρνησης. 
Συμπληρωματικά οφέλη 
υπαλλήλων: υπάρχει μια 
καλά χρηματοδοτούμενη 

βάση  

Βασική σύνταξη: από το 
συνολικό εισόδημα του 

καθένα 
Συμπληρωματική σύνταξη: 
2/3 ο εργοδότης και 1/3 ο 
εργαζόμενος µέχρι κάποιο 

συγκεκριμένο μέγιστο.  
Φιλανδία  Όλοι οι κάτοικοι  PAYG  Εργοδότης ανά εργαζόμενο 

χωρίς μέγιστο  
 

Γαλλία  
Employees, civil 

servants, self-
employed  

 
PAYG  

 
Εργοδότης ανά εργαζόμενο 
µε συγκεκριμένο μέγιστο  

 
 

Γερμανία 

∆ηµόσιοι υπάλληλοι, 
Ναυτικοί, άλλοι 
εργαζόμενοι και 

ορισμένες ομάδες 
ελεύθερων 

επαγγελµατιών   

 
 

PAYG, εκτός από τους 
επαγγελµατίες  

 
Εργοδότης ανά 

εργαζόμενο. Οι ελεύθεροι 
επαγγελµατίες πληρώνουν 
ολόκληρο το ασφάλιστρο  

Κάτω 
Χώρες  

 
Όλοι οι κάτοικοι  

 
PAYG  

Premium paid in full by 
individuals over the first 

NLG 45,960 (1997)  
 

Νορβηγία  
Εργαζόμενοι, 

ελεύθεροι 
επαγγελµατίες  

 
PAYG  

 
Εργοδότες και εργαζόμενοι  

 
Ισπανία  

Εργαζόμενοι, 
ελεύθεροι 

επαγγελµατίες  

 
PAYG  

Εργοδότες και εργαζόμενοι 
µέχρι κάποιο συγκεκριμένο 

μέγιστο.  
 

Ελβετία  
 

Όλοι οι κάτοικοι  
 

PAYG  
Εργοδότες και εργαζόμενοι 

σε μια αναλογία 50/50  

Ηνωμένο 
Βασίλειο  

Εργαζόμενοι, 
ελεύθεροι 

επαγγελµατίες  

 
PAYG  

 
Εργοδότες και εργαζόμενοι  

Source: Pension Systems in the EU, Foundation For European Fiscal Studies, 1999.  
PAYG = pay as you go system  
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2:  Συνταξιούχοι και οι παροχές των κρατικών συντάξεων 
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Κράτος  Ηλικία  Πρόωρη συνταξιοδότηση  Παράγοντες (ποσό της 

σύνταξης)  
 

Αυστρία 
65 (άντρες) 

60 
(γυναίκες) 

Πρόωρη, διαφοροποιημένη η και 
μερική συνταξιοδότηση είναι 

δυνατή  

 
Εξαρτάται από τις αποδοχές  

Βέλγιο 60-65  Από τα 60  Εξαρτάται από τις αποδοχές  

Δανία 67  Μερική συνταξιοδότηση είναι 
δυνατή µεταξύ 60 - 67  

Συμπληρωματική σύνταξη: 
εξαρτάται από τις αποδοχές  

 
Φιλανδία 

65  Από τα 60 αλλά µε μια µείωση των 
αποδοχών κατά 0,5% το μήνα  

Το ποσό εξαρτάται από το 
προσωπικό βιοτικό επίπεδο 
(οικογένεια, συνθήκες κ.ά.)  

 
Γαλλία 

 
60  

 
Πρόωρη συνταξιοδότηση δεν είναι 

δυνατή  

Το ποσό είναι δεν είναι 
εξαρτημένο του εισοδήματος 

αλλά των επιµέρους 
αποδοχών   

 
Γερμανία 

65 (άντρες), 
60 

(γυναίκες)  

 
Ναι  

 
Εξαρτάται από το εισόδημα  

Ιταλία 60      

Κάτω 
Χώρες 

 
65  

 
Όχι  

 
Μόνο από την ηλικία  

 
Νορβηγία 

67  Πρόωρη συνταξιοδότηση δεν είναι 
δυνατή. Σε κάποιες περιπτώσεις 

ισχύουν οι διαφοροποιημένες  

Εξαρτάται από τις αποδοχές  

 
 

Ισπανία 

 
 

65  

Πρόωρη συνταξιοδότηση από τα 60 
µε µείωση 8% του ποσού της 

σύνταξης ετησίως. Σε μια 
διαφοροποιημένη συνταξιοδότηση η 

αύξηση 2% ετησίως  

 
Βασική σύνταξη: δεν 

σχετίζεται µε τις αποδοχές 
Συμπληρωματική σύνταξη: 
σχετίζεται µε τις αποδοχές  

 
Ελβετία 

65 (άντρες), 
62 

(γυναίκες) 

Πρόωρη συνταξιοδότηση (2 χρόνια / 
μείωση 6.8%) διαφοροποιημένη 

συνταξιοδότηση (αύξηση 2% 
ετησίως)  

 
Εξαρτάται από τις αποδοχές 

Ηνωμένο 
Βασίλειο  

65 (άντρες), 
60 

(γυναίκες)  

 
Πρόωρη συνταξιοδότηση δεν είναι 

δυνατή  

 
Βασική σύνταξη: δεν 

σχετίζεται µε τις αποδοχές  
Source: Pension Systems in the EU, Foundation For European Fiscal Studies, 1999.  
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3:  Συνταξιοδοτικές Παροχές των Ιδιωτικών Προγραμμάτων 
 

 
Κράτος  

 
Χρηματοδότηση  

 
Μορφή Υποχρέωσης  

Λαμβάνετε υπόψη 
η κρατική 
σύνταξη;  

Αυστρία Κεφαλαιοποιητικό  Όχι 

Βέλγιο Μερικώς PAYG μερικώς 
κεφαλαιοποιητικό 

Συνήθως το 60% του 
τελικού μισθού 

Ναι 
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Δανία Κατά ένα μεγάλο ποσοστό 
κεφαλαιοποιητικό 

60-70% του τελικό μισθού Όχι 

 
Φιλανδία 

Μερικώς PAYG μερικώς 
κεφαλαιοποιητικό 

60% του τελικού μισθού 
και έως 66% σε ορισμένες 

περιπτώσεις 

 
Ναι 

 
Γαλλία 

Υποχρεωτικά: PAYG. 
Εθελοντικά: 

κεφαλαιοποιητικό 

Συνήθως 80% του τελικού 
μισθού 

 
Όχι 

Γερµανία Η χρηματοδότηση 
καθορίζεται από το άτομο 

Όχι μια ξεκάθαρη πολιτική Όχι 

 
Κάτω 
Χώρες 

 
 

Κεφαλαιοποιητικό 

Κυρίως 70% του τελικού 
μισθού 

Υπάρχουν περισσότερα 
προγράμματα για τον µέσο 

μισθό 

 
 

Ναι 

Νορβηγία Μερικώς PAYG μερικώς 
κεφαλαιοποιητικό 

60-66% του τελικού μισθού Ναι 

Ισπανία Κεφαλαιοποιητικό  Όχι 
Ελβετία Κεφαλαιοποιητικό 60% του μέσου μισθού Ναι 

Ηνωμένο 
Βασίλειο 

 
Κυρίως κεφαλαιοποιητικό 

 
2/3 του τελικού μισθού 

Όχι 

PAYG = pay as you go system 
Source: Pension Systems in the EU, Foundation For European Fiscal Studies, 1999. 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4: Ποσοστά εισφορών στα δημόσια συνταξιοδοτικά συστήματα 
 
 

Χώρα 

 
Ποσοστό εισφοράς, 

% των μισθών 1 
 

 
Παρατηρήσεις2 

B  
37,94% 
(κοινωνική ασφάλιση) 
Εργοδότης: 24,87% 
Εργαζόμενος: 13,07% 

Οι ελάχιστες συντάξεις κατόπιν ελέγχου των πόρων του δικαιούχου 
χρηματοδοτούνται από φόρους. Το ποσοστό εισφοράς καλύπτει όλους τους 
κλάδους των κοινωνικών ασφαλίσεων. Τη στιγμή αυτή το σύστημα 
κοινωνικής ασφάλισης παρουσιάζει έλλειμμα. Το 2000 χρειάστηκε επιδότηση 
ύψους 2,6% του ΑΕΠ από τον κρατικό προϋπολογισμό προς το σύστημα 
κοινωνικών ασφαλίσεων. Το ποσοστό αυτό θα αυξηθεί στο 5,5% του ΑΕΠ 
έως το 2050. 

DK 223,25 DKK μηνιαίως (2%) 
Εργοδότης: 2/3 
Εργαζόμενος: 1/3 

Το ποσοστό εισφοράς καλύπτει τα εκ του νόμου προβλεπόμενα επικουρικά 
συστήματα ασφαλίσεων (ATP και SP) για το μέσο μισθό ενός εργαζομένου. Η 
δημόσια σύνταξη γήρατος με κατ' αποκοπή ποσό και οι συντάξεις των 
δημόσιων υπαλλήλων χρηματοδοτούνται πλήρως από φόρους.  

D  
19,1% 
Εργοδότης: 9,55% 
Εργαζόμενος: 9,55% 
 

Οι επιδοτήσεις από τον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό αντιστοιχούσαν στο 
37% των συνταξιοδοτικών δαπανών το 2002· το ποσοστό αυτό αναμένεται να 
μειωθεί στο 31% το 2030. Επιπλέον, οι συντάξεις κοινωνικής πρόνοιας 
χρηματοδοτούνται από φόρους. Έχει καθορισθεί ως στόχος να μην υπερβαίνει 
στο μέλλον το ποσοστό εισφοράς το 22%. 

GR 20% (εάν έχει ασφαλιστεί 
πριν από την 31.12.92) 
Εργοδότης: 13,33% 
Εργαζόμενος: 6,67% 
30% (εάν έχει ασφαλιστεί 
μετά αυτήν την 
ημερομηνία) 
Εργοδότης: 13,33% 
Εργαζόμενος: 6,67% 
Κράτος: 10,00% 

 
 
Το ποσοστό εισφοράς καλύπτει όλους τους κλάδους των κοινωνικών 
ασφαλίσεων. Οι φορολογικές επιδοτήσεις στη χρηματοδότηση των συντάξεων 
που βασίζονται σε εισφορές θα έπρεπε να αυξηθούν από το 4,8% του ΑΕΠ 
που είναι σήμερα στο 15,5% το 2050. Επιπλέον, οι συντάξεις ανασφαλίστων 
άνω των 65 ετών και οι συντάξεις των δημόσιων υπαλλήλων 
χρηματοδοτούνται από φόρους. 
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E 28,3% (κοινωνική 
ασφάλιση, εκτός από 
ασφάλιση ασθενείας και 
παροχές ανεργίας) 
Εργοδότης: 23,6% 
Εργαζόμενος: 4,7% 

 
Το ποσοστό εισφοράς καλύπτει τις ανταποδοτικές παροχές γήρατος, 
αναπηρίας και συντάξεις επιζώντων και παροχές μητρότητας. Ο τομέας 
κοινωνικών ασφαλίσεων αναμένεται να παρουσιάζει πλεόνασμα έως το 2015, 
και στη συνέχεια έλλειμμα. Οι κατώτατες συντάξεις κατόπιν ελέγχου των 
πόρων των δικαιούχων χρηματοδοτούνται από φόρους. 

F 14,85% (βασικό 
συνταξιοδοτικό σύστημα) 
Εργοδότης: 8,2% 
Εργαζόμενος: 6,55% 
9,5% (εκ του νόμου 
προβλεπόμενα επικουρικά 
συστήματα του 1ου άξονα) 

 
Το ποσοστό εισφοράς καλύπτει τις συντάξεις γήρατος και επιζώντων· οι 
συντάξεις αναπηρίας καλύπτονται από τις εισφορές για την ασφάλιση 
ασθενείας. Το δημόσιο συνταξιοδοτικό σύστημα παρουσιάζει τη στιγμή αυτή 
πλεόνασμα (0,2% του ΑΕΠ το 2000) αλλά θα παρουσιάσει έλλειμμα ύψους 
3,8% του ΑΕΠ το 2040, γεγονός που θα καταστήσει αναγκαία την αύξηση του 
ποσοστού εισφοράς κατά 10 %. 

IRL 12,5 – 16% (κοινωνική 
ασφάλιση εκτός από 
ασφάλιση ασθενείας) 
Εργοδότης: 8,5- 12% 
Εργαζόμενος: 4% 

 
Οι συντάξεις κοινωνικής ασφάλισης (με κατ' αποκοπή ποσά) 
χρηματοδοτούνται μέσω εισφορών. Οι συντάξεις κοινωνικής πρόνοιας 
κατόπιν ελέγχου των πόρων του δικαιούχου χρηματοδοτούνται από φόρους. 

I  
32,7% 
Εργοδότης: 23,81% 
Εργαζόμενος: 8,89% 

Το έλλειμμα του συνταξιοδοτικού συστήματος ανέρχεται τη στιγμή αυτή στο 
0,8% του ΑΕΠ, και θα ανέλθει στο 3,0% του ΑΕΠ εάν περιληφθούν οι 
συντάξεις κοινωνικής πρόνοιας. Το έλλειμμα αναμένεται να αυξηθεί στο 4,5% 
του ΑΕΠ έως το 2010 και να παραμείνει σε αυτό το επίπεδο έως το 2030.  

L  
24% 
Εργοδότης: 8% 
Εργαζόμενος: 8% 
Κράτος: 8% 

Το ένα τρίτο του ποσοστού εισφοράς χρηματοδοτείται από φόρους, όπως και 
το εγγυημένο ελάχιστο εισόδημα ηλικιωμένων και οι συντάξεις των δημόσιων 
υπαλλήλων. Η μελλοντική εξέλιξη του ποσοστού εισφοράς εξαρτάται από τα 
ποσοστά ανάπτυξης. Προβλέπεται ότι ποσοστό 26% μπορεί να διατηρηθεί για 
ολόκληρη την περίοδο έως το 2050 με ποσοστό ανάπτυξης 4% ετησίως, αλλά 
θα έπρεπε να αυξηθεί στο 46% με ποσοστό ανάπτυξης 2%. 

NL  
 
17,9% (σύνταξη γήρατος) 
1,25% (σύστημα 
επιζώντων) 
Εργαζόμενος: 19,15% 
 

Έχει καθορισθεί ως στόχος να εξασφαλιστεί ότι το ποσοστό εισφοράς για τη 
σύνταξη γήρατος δεν θα υπερβεί το 18,25%. Το ποσοστό εισφοράς 17,9% 
αναμένεται να δημιουργήσει πλεόνασμα έως το 2010. Στη συνέχεια το 
έλλειμμα θα καλύπτεται από τα αποθεματικά ταμεία και τους φόρους. 
Επιπλέον το ποσοστό εισφοράς του 1,25% καταβάλλεται για το 
συνταξιοδοτικό σύστημα επιζώντων και ένα ποσοστό από 7,09-13,93% για τα 
συνταξιοδοτικά συστήματα αναπηρίας. 

A 22,8% 
Εργοδότης: 12,55% 
Εργαζόμενος: 10,25% 
 

Οι επιδοτήσεις από φόρους καλύπτουν το 23% των συνταξιοδοτικών 
δαπανών. Χωρίς μεταφορές από τον προϋπολογισμό το ποσοστό εισφοράς θα 
ήταν 31% το 2001 και θα έπρεπε να ανέλθει στο 38% το 2050 με τις 
εφαρμοζόμενες πολιτικές. 

P  
34,25% (ανταποδοτικές 
παροχές σε χρήμα) 
Εργοδότης: 23,25% 
Εργαζόμενος: 11% 
 

Τα ποσοστά εισφοράς καλύπτουν όλα τις ανταποδοτικές παροχές (συντάξεις, 
επιδόματα ασθενείας και ανεργία). Η καθολική μη ανταποδοτική κοινωνική 
σύνταξη κατόπιν ελέγχου των πόρων του δικαιούχου καθώς και άλλες 
παροχές χρηματοδοτούνται από φόρους (3,3% του ΑΕΠ το 2000). Ο τομέας 
των κοινωνικών ασφαλίσεων παρουσιάζει τη στιγμή αυτή πλεόνασμα 1,7% 
του ΑΕΠ, το οποίο αναμένεται να μετατραπεί σε έλλειμμα ύψους 1,5% του 
ΑΕΠ έως το 2050. 

FIN 23,7 – 26,6% (ιδιωτικός 
τομέας) 
27,45 (κρατικός τομέας) 
(συντάξεις με βάση τις 
αποδοχές και εθνικές 
βασικές συντάξεις) 
Εργοδότης: 17,3 - 19,1% 
Εργαζόμενος: 2 - 4,9% 

 
Οι συνταξιοδοτικές εισφορές στον ιδιωτικό τομέα, οι οποίες συναρτώνται από 
τις αποδοχές (21,7%), υπολογίζεται ότι θα αυξηθούν κατά 5% (λαμβάνοντας 
υπόψη τις μεταρρυθμίσεις το 2002 και της χρήσης των πόρων των 
αποθεματικών ταμείων). Οι εθνικές βασικές συντάξεις κατόπιν ελέγχου των 
πόρων (έναντι του συνταξιοδοτικού εισοδήματος) χρηματοδοτούνται εν μέρει 
από φόρους. 

S  
 
18,91% (σύνταξη γήρατος) 
1,7% (σύστημα επιζώντων) 
Εργοδότης: 11,91% 
Εργαζόμενος: 7% 
 

Το συνταξιοδοτικό σύστημα με βάση τις αποδοχές αποτελεί σύστημα με 
πλασματικές προκαθορισμένες εισφορές (16%) και ένα συνταξιοδοτικό 
σύστημα βάσει εισφορών χρηματοδοτούμενο με κεφαλαιοποίηση (2,5%)· 
αυτά τα ποσοστά πρόκειται να διατηρηθούν σταθερά στο μέλλον. Οι 
συντάξεις εγγύησης εισοδήματος (ανάλογα με τους πόρους του δικαιούχου, 
από τις συντάξεις του δημοσίου), οι συντάξεις αναπηρίας και οι συντάξεις 
επιζώντων καθώς και οι εισφορές κατά τη διακοπή της σταδιοδρομίας 
χρηματοδοτούνται από φόρους. 

UK 21,9% (κοινωνική 
ασφάλιση εκτός από 
ασφάλιση ασθενείας) 
Εργοδότης: 11,9% 
Εργαζόμενος: 10% 

Τα ποσοστά της εισφορών καλύπτουν τη βασική κρατική σύνταξη και την 
επικουρική σύνταξη στη βάση των αποδοχών (SERPS/State second pension). 
Οι παροχές εγγύησης ελάχιστου εισοδήματος / πιστώσεων σύνταξης κατόπιν 
ελέγχου των πόρων του δικαιούχου καθώς και οι συντάξεις των δημόσιων 
υπαλλήλων χρηματοδοτούνται από φόρους. 

1. Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, MISSOC 2002. Τα ποσοστά αφορούν τα γενικά σχέδια κοινωνικής προστασίας του πρώτου 
άξονα. Σε πολλά κράτη μέλη, υπάρχουν κατώτερα ή ανώτερα επίπεδα αποδοχών που υπόκεινται σε εισφορές. Τα ποσοστά 
μπορούν επίσης να διαφέρουν για τους αυτοαπασχολουμένους.  
2. Οι παρατηρήσεις βασίζονται στις πληροφορίες που περιέχονται στις εθνικές εκθέσεις στρατηγικής. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5:  Πρόσβαση στα ιδιωτικά συστήματα συνταξιοδότησης 

Χώρα Έτος Σημασία των ιδιωτικών συστημάτων συνταξιοδότησης 
 

Bέλγιο 
 

1999 
Δικαιούχοι: 12,8% όλων αυτών που λαμβάνουν δημόσια σύνταξη 
γήρατος 
35% όλων των εργαζομένων που καταβάλλουν εισφορές σε ένα 
σύστημα επαγγελματικής συνταξιοδότησης *. 

 
Δανία 

 
1998 

82% των μισθωτών ηλικίας 15 – 59 ετών που καταβάλλουν εισφορές σε 
ένα σύστημα συνταξιοδότησης της αγοράς εργασίας 
δικαιούχοι ATP = 68% του πληθυσμού άνω των 66 ετών 

 
 
 
 
 

Γερμανία 

 
 
 
 
 

1999 

28% των εργαζομένων στο εμπόριο και 64% στη βιομηχανία είχαν 
ασφαλιστική κάλυψη (στην πρώην Ανατολική Γερμανία, τα ποσοστά 
είναι 16% και 20%). Συνολικά, στην πρώην Δυτική Γερμανία, το ήμισυ 
περίπου των ανδρών εργαζομένων που εργάζονταν τελευταία στον 
ιδιωτικό τομέα της οικονομίας λαμβάνουν μια επαγγελματική σύνταξη 
γήρατος.  
Εργαζόμενοι του δημοσίου τομέα: στο 87% των ανδρών και 52% των 
γυναικών που εργάζονταν τελευταία στο δημόσιο τομέα στην πρώην 
Δυτική Γερμανία χορηγήθηκε συμπληρωματική σύνταξη δημοσίων 
υπαλλήλων το 1999. Οι δημόσιοι υπάλληλοι (εκτός από τους μονίμους 
δημοσίους υπάλλήλους) καλύπτονται από συλλογικές συμφωνίες 
σχετικά με ειδική συμπληρωματική ασφάλιση. 
7% του συνολικού εισοδήματος γήρατος προέρχεται από το δεύτερο 
άξονα. Οι ρυθμίσεις του τρίτου άξονα αντιστοιχούν στο 10% του 
εισοδήματος γήρατος. 

 
Ελλάδα 

 Η επαγγελματική ασφάλιση συνταξιοδότησης περιορίζεται κυρίως σε 
διεθνείς υπηρεσίες. Επικουρικά ταμεία πρέπει να αναπτυχθούν στα 
συστήματα επαγγελματικής συνταξιοδότησης. 

 
 

Ισπανία 

 
 

2001 

Μόνον το 10% των 5,89 εκατομμυρίων ανθρώπων που καλύπτονται 
από ένα σύστημα συνταξιοδότησης (ατομικά ή ομαδικά ασφαλιστικά 
ταμεία, αμοιβαία ταμεία κοινωνικής ασφάλισης, επαγγελματικά ταμεία) 
είναι μέλη των επαγγελματικών συστημάτων συνταξιοδότησης, σε 
σύγκριση με το σύνολο των 16.290 εκατομμυρίων ανθρώπων που 
πληρώνουν εισφορές στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης το 2002. 

 
 

Γαλλία 

 
 

1999 

Προαιρετικά επαγγελματικά συστήματα πληρώνουν περίπου το 1.7% 
των συνολικών παροχών συνταξιοδότησης (βασικά συστήματα και 
υποχρεωτικά επαγγελματικά συστήματα) στους μισθωτούς και μη 
μισθωτούς εργαζόμενους. Πληροφορίες σχετικά με συστήματα 
αποθεμάτων συνταξιοδότησης που διαχειρίζονται άμεσα οι εταιρείες 
δεν διατίθενται. 

 
 

Iρλανδία 

 
 

2002 

46,8% του συνολικού εργατικού δυναμικού ηλικίας 20 έως 69 είναι 
μέλη στα συστήματα επαγγελματικής συνταξιοδότησης των εργοδοτών 
τους 
Η συνολική κάλυψη από τα ιδιωτικά συστήματα ανέρχεται σχεδόν στο 
51%. 

 
 

Iταλία 

 
 

2001 

8.7% του εργατικού δυναμικού που καταβάλλει εισφορές στο δημόσιο 
σύστημα συνταξιοδότησης πληρώνει εισφορές σε σύστημα 
συμπληρωματικής σύνταξης (τόσο συλλογικό όσο και ατομικό): 
μισθωτοί στον ιδιωτικό τομέα = 13,8%, μισθωτοί στο δημόσιο τομέα = 
0,0%, μη μισθωτοί = 3,7%, άνδρες 16,3%, γυναίκες 9,5%.  

 
Λουξεμβούργο 

 Επαγγελματική ασφάλιση συνταξιοδότησης περιορίζεται σε εταιρείες 
του τομέα χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. 
Ένα νέο είδος προσωπικού σχεδίου συνταξιοδότησης καθιερώθηκε το 
2002. 

 
Κάτω Χώρες 

2001 91% όλων των μισθωτών συμμετείχαν στα συστήματα του δεύτερου 
άξονα 

2000 83% των νοικοκυριών συνταξιούχων λαμβάνει συμπληρωματική 
σύνταξη 

  283000 έχουν αποκτήσει δικαιώματα σε ένα σύστημα επαγγελματικής 
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Aυστρία 

 
2001 

σύνταξης στο πλαίσιο του κεφαλαιοποιητικού συστήματος 
συνταξιοδότησης (<10%). 
35000 λαμβάνουν μια επαγγελματική σύνταξη από ένα 
κεφαλαιοποιητικό σύστημα συνταξιοδότησης (<2% των 
συνταξιούχων). 

 
Πορτογαλία 

 
2000 

293.530 των συμμετεχόντων σε συνταξιοδοτικά ταμεία (κλειστά ή 
ανοικτά) το 2000 – 184.075 σε κλειστά ταμεία συνταξιοδότησης. 
106.323 δικαιούχων το 2000 σε σύγκριση με 2.528.926 του συνόλου 
των συνταξιούχων το 12/2001. 

Φινλανδία 1999 παροχές συνταξιοδότησης του 2ου άξονα = ½ % του ΑΕγχΠ (1ος 
άξονας εκ του νόμου προβλεπόμενα συστήματα = 12% του ΑΕγχΠ) 

Σουηδία 2001 Περίπου 90% των εργαζομένων καλύπτονται από κάποια μορφή 
συστήματος συνταξιοδότησης βάσει συλλογικής συμφωνίας. 

 
Ηνωμένο 
Βασίλειο 

 
2000 /  
2001 

Το 60% των νοικοκυριών συνταξιούχων είχαν εισόδημα από μία 
επαγγελματική σύνταξη. Το 71% είχε εισόδημα από επενδύσεις 
συμπεριλαμβανομένων και των ιδιωτικών συντάξεων. 
Το 44% του πληθυσμού σε ηλικία εργασία καταβάλλει εισφορές σε ένα 
επαγγελματικό ή ιδιωτικό σύστημα συνταξιοδότησης (άνδρες: 51%, 
γυναίκες: 37%). 

* Αυτά τα ποσοστά υποτιμούν την κάλυψη επειδή δεν λαμβάνονται υπόψη οι συντάξεις του δεύτερου άξονα από τα 
κλαδικά προγράμματα συνταξιοδότησης που διέπονται από το Ταμείο Ασφάλισης της Διαβίωσης (Fund for Security 
of Existence) (βιομηχανία οικοδομικών κατασκευών και μεταλλουργία), οι υποσχέσεις συνταξιοδότησης των 
εργοδοτών σε μεμονωμένους εργαζομένους και οι προαιρετικές συμπληρωματικές συντάξεις των μη μισθωτών. 
Πηγή: Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, (σχέδιο), Κοινή Έκθεση της Επιτροπής και του Συμβουλίου 
σχετικά με επαρκείς και βιώσιμες συντάξεις, Ανακοίνωσης της Επιτροπής προς το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, 
Βρυξέλλες 17.12.2002, COM (2002) 737 τελικό. 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 6:  Ευελιξία όσον αφορά τη συνταξιοδότηση σε συνταξιοδοτικά συστήματα 

του πρώτου άξονα  
Χώρα Πρόωρη 

συνταξιοδότηση 
Κανονική 

συνταξιοδότηση 
Καθυστερημένη 
συνταξιοδότηση 

Συνυπολογισμός 
με τις αποδοχές 

B Από το 60ό έτος (υπό 
τον όρο 28 ετών 

απασχόλησης που 
αυξάνονται σε 35 έως 

το 2005) 

 
Άνδρες: 65ο έτος 

Γυναίκες: 62ο έτος 
(65 το 2009) 

 
Δεν υπάρχει δυνατότητα 

καθυστερημένης 
συνταξιοδότησης 

Η σύνταξη μειώνεται εάν 
οι ετήσιες αποδοχές 

ξεπερνούν ένα ορισμένο 
ποσό που είναι 

υψηλότερο μετά την 
ηλικία των 65 ετών. 

DK Δεν υπάρχει 
δυνατότητα πρόωρης 
συνταξιοδότησης στο 

δημόσιο σύστημα 
συνταξιοδότησης 

γήρατος. 
Συμπληρωματική 

σύνταξη (ATP): από το 
65ο έτος (με 

αναλογιστική μείωση) 

 
 

Δημόσιο σύστημα 
συνταξιοδότησης 
γήρατος: 65ο έτος 

Επικουρική σύνταξη 
(ATP): 67 

 
Δημόσιο σύστημα 
συνταξιοδότησης 

γήρατος: δεν υπάρχει 
δυνατότητα 

καθυστερημένης 
συνταξιοδότησης 

Επικουρική σύνταξη 
(ATP): έως τρία έτη 

 
 
 
 

Σταδιακή μείωση πέρα 
από €30000 ετησίως. 

D Υπό αυστηρούς όρους 
έως το 2011 από το 

60ό έτος, με την 
προϋπόθεση 

συμπλήρωσης 35 ετών 
ασφάλισης από το 63ο 
έτος με αναλογιστική 

μείωση 0,3% μηνιαίως 
63 (σοβαρά ανάπηροι) 

 
 
 
 

65ο έτος 

 
 
 

Υπάρχει δυνατότητα 
καθυστερημένης 
συνταξιοδότησης 

 
Ναι μετά το 65ο έτος 

Η σύνταξη μειώνεται εάν 
τα ετήσια εισοδήματα 

υπερβαίνουν ένα 
συγκεκριμένο ποσό έως 

το 65ο έτος. 

GR 
(ασφαλιθέν

τες μετά 
την 

1.1.1993) 

Πλήρης 
συνταξιοδότηση: 
Από το 60ό έτος 

(βαρέα επαγγέλματα) 

 
 

65ο έτος 

 
 

Δεν υπάρχει δυνατότητα 
καθυστερημένης 

 
 
 

Μειωμένη σύνταξη 
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Μειωμένη σύνταξη: 
Από τα 60 

συνταξιοδότησης 

E  
 
 

60 έτη (ασφαλισθέντες 
πριν από την 1.1.1967) 

 
 
 

65ο έτος 

 
 
 

Δεν υπάρχει ανώτατο 
όριο 

Σύνταξη που 
αναστέλλεται σε 

περίπτωση επικερδούς 
δραστηριότητας. 

Επιτρέπεται ο 
συνδυασμός μερικής 
σύνταξης και μερικής 

απασχόλησης εργασίας. 
F  

Δεν υπάρχει πρόωρη 
συνταξιοδότηση 

 
60ό έτος* 

 
Κανένα ανώτατο όριο 

Υπό όρους. Δεν 
χορηγείται σύνταξη εάν η 
απασχόληση ήταν με τον 

τελευταίο εργοδότη. 
IRL  

Δεν υπάρχει πρόωρη 
συνταξιοδότηση 

Σύνταξη αποχώρησης: 
65ο έτος 

Ανταποδοτική σύνταξη 
γήρατος: 66ο έτος 

Δεν υπάρχει δυνατότητα 
καθυστερημένης 
συνταξιοδότησης 

 
Ναι μετά το 66ο έτος 

I  
Ύστερα από 37 έτη 

καταβολής εισφορών ή 
στο 57ο έτος και με 35 

έτη καταβολής 
εισφορών (για τους 
εργαζομένους στον 

ιδιωτικό τομέα). 
 

Παλαιό σύστημα βάσει 
των αποδοχών: 

Άνδρες: 65ο έτος 
Γυναίκες: 60ό έτος 

Νέο σύστημα 
προκαθορισμένων 

εισφορών. 
Αναλογιστικές παροχές 

από το 57ο έτος για 
άνδρες και γυναίκες. 

 
 
 
 

Δεν υπάρχει ανώτατο 
όριο 

Είναι δυνατή μετά 40 έτη 
καταβολής εισφορών ή 

κατά τη συμπλήρωση της 
νόμιμης ηλικίας 

συνταξιοδότησης. 
Ειδάλλως δεν είναι 

δυνατή (εκτός από τους 
αυτοαπασχολουμένους με 

μειωμένη σύνταξη) 

L 60ό έτος (ασφάλιση επί 
480 μήνες ή 

εξομοιούμενες 
περίοδοι) 

57ο έτος (ασφάλιση επί 
480 μήνες) 

 
 

65ο έτος 

 
 

Έως το 65ο έτος 

Ναι για την κανονική 
σύνταξη γήρατος. 

Πρόωρη συνταξιοδότηση: 
αποδοχές έως το 1/3 του 

ελάχιστου μισθού 

NL Δεν υπάρχει πρόωρη 
συνταξιοδότηση 

 
65ο έτος 

Δεν υπάρχει δυνατότητα 
καθυστερημένης 
συνταξιοδότησης 

 
Ναι 

A  
 

Άνδρες: 61½ ετών 
Γυναίκες: 56½ 

(61½ έως το 2029) 

 
 

Άνδρες: 65ο έτος 
Γυναίκες: 60ό έτος 

(65ο έτος έως το 2033) 

 
 
 

Απεριόριστη δυνατότητα 

Κανονική 
συνταξιοδότηση: Ναι 

Πρόωρη συνταξιοδότηση: 
η συνταξιοδότηση 
διακόπτεται εάν οι 
μηνιαίες αποδοχές 

υπερβαίνουν τα 302 ευρώ 
P 55ο έτος (με μειωμένη 

σύνταξη μετά από 30 
έτη εισφορών) 

60ό έτος (άνεργοι) 
55ο έτος (άνεργοι, με 
μειωμένη σύνταξη) 

55ο έτος (ανθυγιεινή 
εργασία σε ορισμένα 

επαγγέλματα) 

 
 
 
 

65ο έτος 

 
 
 
 

Δυνατή 

 
 
 
 

Ναι 

FIN 60ό έτος 65ο έτος Δεν υπάρχει ανώτατο 
ηλικιακό όριο 

Ναι 

S  
Από το 61ο έτος με 

αναλογιστική μείωση 

65ο έτος αλλά με 
δικαίωμα να μη 

συνταξιοδοτηθεί έως το 
67ο έτος 

 
Δεν υπάρχει ανώτατο 

ηλικιακό όριο 

 
Ναι 

UK  
Δεν υπάρχει πρόωρη 

συνταξιοδότηση 

 
Άνδρες: 65ο έτος 

Γυναίκες: 60ό (65ο έως 
το 2020) 

5 έτη κατ' ανώτατο 
Απεριόριστη 
καθυστέρηση 

συνταξιοδότησης από το 
2010 

 
 

Ναι 

* Παρά τη χαμηλή συνταξιοδοτική ηλικία, απαιτούνται 40 έτη καταβολής εισφορών για πλήρη συνταξιοδότηση 
Πηγή: MISSOC 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ' 
 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΙ  ΕΛΛΑΔΟΣ  ΚΑΤΑ  ΦΥΛΟ  ΚΑΙ  ΠΕΝΤΑΕΤΕΙΣ  
ΟΜΑΔΕΣ  ΗΛΙΚΙΩΝ  (1995 – 2005) 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1:  Υπολογιζόμενος πληθυσμός της Ελλάδας  κατά φύλο και πενταετείς 
ομάδες ηλικιών την 1η Ιανουαρίου των ετών 1995 - 2005 (μόνιμος πληθυσμός) 

5ετείς 
Ομάδε

ς 
Ηλικι

ών 

Α Ρ Ρ Ε Ν Ε Σ 
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

ΣΥΝΟ
ΛΟ 

5.243.
193 

5.284.
919 

5.321.
727 

5.353.
791 

5.379.
832 

5.399.
914 

5.412.
146 

5.430.
017 

5.448.
582 

5.464.
401 

5.486.
632 

0 - 4  274.12
6 

273.15
4 

271.67
6 

269.93
7 

267.91
0 

265.55
9 

261.54
7 

260.26
4 

259.77
3 

263.00
9 

267.10
2 

5 - 9  322.92
2 

317.35
6 

311.22
9 

304.78
9 

298.04
6 

290.95
5 

282.49
8 

277.78
4 

272.82
0 

269.69
3 

266.10
1 

10 - 14  363.22
2 

355.80
8 

346.93
3 

337.70
2 

328.09
8 

318.19
5 

307.94
4 

300.16
4 

296.32
6 

290.14
4 

288.89
8 

15 - 19  403.18
8 

404.26
6 

401.24
4 

397.54
6 

393.35
4 

388.59
2 

381.96
5 

362.39
9 

341.41
5 

329.07
2 

316.95
6 

20 - 24  424.76
7 

430.63
0 

433.81
3 

436.19
5 

437.87
5 

438.69
5 

437.28
0 

430.26
6 

420.59
5 

410.69
5 

400.51
1 

25 - 29  393.06
7 

401.60
4 

410.22
8 

418.13
6 

425.35
0 

431.61
8 

435.47
1 

439.67
5 

442.34
7 

444.13
5 

439.60
1 

30 - 34 392.51
4 

400.46
3 

409.29
4 

417.57
6 

425.23
8 

432.18
0 

440.07
1 

443.00
9 

444.73
0 

442.71
2 

446.33
1 

35 - 39  363.77
5 

368.96
9 

374.69
2 

379.89
7 

384.69
5 

388.82
4 

391.86
8 

404.74
6 

419.31
5 

431.92
6 

440.78
9 

40 - 44  355.58
8 

360.19
8 

365.98
4 

371.52
1 

376.60
0 

381.29
7 

386.75
7 

389.71
9 

393.84
9 

395.66
0 

399.13
0 

45 - 49  308.52
9 

316.01
7 

324.26
9 

332.27
4 

339.98
1 

347.38
4 

354.90
4 

362.05
3 

369.42
0 

377.03
8 

383.16
6 

50 - 54  326.18
2 

327.60
3 

329.76
7 

331.74
2 

333.51
3 

335.09
3 

337.95
8 

337.58
2 

338.33
8 

342.79
1 

353.35
3 

55 - 59  304.87
4 

299.66
8 

294.56
3 

289.32
9 

283.94
2 

278.46
2 

272.83
4 

295.95
8 

313.99
4 

326.46
8 

327.01
1 

60 - 64  306.45
3 

305.25
8 

304.19
3 

303.08
4 

301.80
5 

300.39
0 

299.24
9 

283.20
3 

273.73
8 

262.39
0 

263.77
2 

65 - 69  243.31
3 

251.41
2 

259.52
4 

267.59
2 

275.48
8 

283.31
0 

291.19
6 

291.19
2 

290.20
6 

287.21
1 

278.56
2 

70 - 74  189.04
6 

198.60
8 

208.43
2 

218.13
1 

227.71
1 

237.11
1 

246.73
8 

250.15
9 

253.50
9 

256.32
8 

264.44
4 

75 - 79  136.96
5 

138.43
5 

139.98
7 

141.60
2 

143.15
5 

144.66
5 

146.14
2 

159.98
4 

169.94
9 

182.81
2 

191.84
8 

80 - 84 82.303 81.946 81.575 81.213 80.818 80.419 80.194 84.450 88.944 94.186 101.20
3 

85 (+)  52.359 53.524 54.324 55.525 56.253 57.165 57.530 57.410 59.314 58.131 57.854 

Πηγή: Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος (ΕΣΥΕ), Στατιστικά στοιχεία (Δημογραφία) 
έτους 2005, Προβολές πληθυσμού - Υπολογιζόμενος πληθυσμός - Σύνοψη Πινάκων (2005) 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2:  Υπολογιζόμενος πληθυσμός της Ελλάδας  κατά φύλο και πενταετείς ομάδες ηλικιών την 1η 
Ιανουαρίου των ετών 1995 - 2005 (μόνιμος πληθυσμός) 

5ετείς 
Ομάδες 
Ηλικιών 

Θ Η Λ Ε Ι Σ 
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

ΣΥΝΟΛΟ 5.351.881 5.388.777 5.422.922 5.454.567 5.481.570 5.503.843 5.519.060 5.538.691 5.557.795 5.576.249 5.596.119 
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0 - 4  259.402 258.902 257.671 256.224 254.521 252.566 249.163 245.946 245.091 247.914 250.808 

5 - 9  304.070 298.943 293.037 286.928 280.557 273.915 266.364 263.047 259.670 256.378 253.147 

10 - 14  337.620 329.596 320.880 311.974 302.797 293.366 283.375 278.604 276.211 272.288 272.152 

15 - 19  366.564 364.943 362.095 358.972 355.545 351.755 346.847 331.804 314.472 303.962 292.899 

20 - 24  397.721 399.735 400.659 401.243 401.387 401.046 398.972 392.541 384.733 376.093 366.726 

25 - 29  382.987 388.812 394.240 399.315 403.970 407.981 410.767 412.160 411.776 411.659 405.113 

30 - 34 391.914 398.482 404.941 411.095 416.854 422.002 427.457 426.012 423.323 419.477 421.671 

35 - 39  361.265 367.117 372.875 378.380 383.510 388.112 390.749 401.475 412.887 423.451 429.322 

40 - 44  358.454 364.114 370.413 376.513 382.271 387.643 393.243 393.704 396.831 397.863 399.857 

45 - 49  310.206 317.705 325.857 333.856 341.614 349.038 356.435 366.567 374.025 383.557 389.621 

50 - 54  341.331 341.894 343.376 344.742 345.922 346.884 348.972 346.080 347.000 348.366 358.943 

55 - 59  317.621 313.232 308.884 304.443 299.875 295.156 290.406 313.633 331.682 346.749 345.682 

60 - 64  339.699 340.026 340.531 340.983 341.249 341.428 342.168 323.529 313.301 296.593 297.107 

65 - 69  279.107 287.872 296.619 305.226 313.706 322.093 330.592 340.848 339.505 339.065 331.304 

70 - 74  234.840 245.263 255.764 266.174 276.421 286.546 296.879 295.942 304.617 309.223 321.462 

75 - 79  175.313 176.928 178.660 180.477 182.192 183.918 185.428 206.977 214.934 234.517 243.030 

80 - 84 112.690 112.469 112.271 112.041 111.810 111.538 111.404 112.516 122.364 126.205 139.430 

85 (+)  81.077 82.744 84.149 85.981 87.369 88.856 89.839 87.306 85.373 82.889 77.845 

Πηγή: Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος (ΕΣΥΕ), Στατιστικά στοιχεία (Δημογραφία) έτους 2005, Προβολές πληθυσμού 
- Υπολογιζόμενος πληθυσμός - Σύνοψη Πινάκων (2005) 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3:  Υπολογιζόμενος πληθυσμός της Ελλάδας  κατά φύλο και πενταετείς ομάδες ηλικιών την 1η 
Ιανουαρίου των ετών 1995 - 2005 (μόνιμος πληθυσμός) 

5ετείς 
Ομάδες 
Ηλικιών 

Σ Υ Ν Ο Λ Ο  (ΑΡΡΕΝΕΣ + ΘΗΛΕΙΣ) 
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

ΣΥΝΟΛΟ 10.595.074 10.673.696 10.744.649 10.808.358 10.861.402 10.903.757 10.931.206 10.968.708 11.006.377 11.040.650 11.082.751 

0 - 4  533.528 532.056 529.347 526.161 522.431 518.125 510.710 506.210 504.864 510.923 517.910 

5 - 9  626.992 616.299 604.266 591.717 578.603 564.870 548.862 540.831 532.490 526.071 519.248 

10 - 14  700.842 685.404 667.813 649.676 630.895 611.561 591.319 578.768 572.537 562.432 561.050 

15 - 19  769.752 769.209 763.339 756.518 748.899 740.347 728.812 694.203 655.887 633.034 609.855 

20 - 24  822.488 830.365 834.472 837.438 839.262 839.741 836.252 822.807 805.328 786.788 767.237 

25 - 29  776.054 790.416 804.468 817.451 829.320 839.599 846.238 851.835 854.123 855.794 844.714 

30 - 34 784.428 798.945 814.235 828.671 842.092 854.182 867.528 869.021 868.053 862.189 868.002 

35 - 39  725.040 736.086 747.567 758.277 768.205 776.936 782.617 806.221 832.202 855.377 870.111 

40 - 44  714.042 724.312 736.397 748.034 758.871 768.940 780.000 783.423 790.680 793.523 798.987 

45 - 49  618.735 633.722 650.126 666.130 681.595 696.422 711.339 728.620 743.445 760.595 772.787 

50 - 54  667.513 669.497 673.143 676.484 679.435 681.977 686.930 683.662 685.338 691.157 712.296 

55 - 59  622.495 612.900 603.447 593.772 583.817 573.618 563.240 609.591 645.676 673.217 672.693 

60 - 64  646.152 645.284 644.724 644.067 643.054 641.818 641.417 606.732 587.039 558.983 560.879 

65 - 69  522.420 539.284 556.143 572.818 589.194 605.403 621.788 632.040 629.711 626.276 609.866 

70 - 74  423.886 443.871 464.196 484.305 504.132 523.657 543.617 546.101 558.126 565.551 585.906 
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75 - 79  312.278 315.363 318.647 322.079 325.347 328.583 331.570 366.961 384.883 417.329 434.878 

80 - 84 194.993 194.415 193.846 193.254 192.628 191.957 191.598 196.966 211.308 220.391 240.633 

85 (+)  133.436 136.268 138.473 141.506 143.622 146.021 147.369 144.716 144.687 141.020 135.699 

Πηγή: Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος (ΕΣΥΕ), Στατιστικά στοιχεία (Δημογραφία) έτους 2005, Προβολές πληθυσμού - 
Υπολογιζόμενος πληθυσμός - Σύνοψη Πινάκων (2005) 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ' 
 

 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ (ΤΡΕΙΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ) 

 

1. Αργή Μετάβαση: Μόνο οι νέοι εργαζόμενοι στο νέο σύστημα 
• Ποσό ίσο με τις εισφορές που θα πλήρωναν αποδίδεται στο παλιό 

σύστημα από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών. 
• Άρα υπάρχουν δύο κατηγορίες εισφορών: «Παλιές» εισφορές που πλη-

ρώνουν τις «παλιές» συντάξεις και «νέες» εισφορές που αξιοποιούνται 
από εταιρείες διαχείρισης στην κεφαλαιαγορά. 

• Το έλλειμμα του δημοσίου αυξάνεται σταδιακά και φθάνει το μέγιστο 
σημείο όταν συνταξιοδοτηθεί ο πρώτος συνταξιούχος του νέου συστήματος. 

• Οι εισφορές του νέου συστήματος επενδύονται από εταιρεία διαχείρισης 
της επιλογής του ασφαλισμένου. 

2. Ταχεία Μετάβαση: Όλοι οι σημερινοί εργαζόμενοι στο νέο σύστημα 
• Ο κάθε εργαζόμενος παίρνει ένα «ομόλογο αναγνώρισης» ανάλογο  με 

τις  εισφορές που έχει πληρώσει ως την ημερομηνία εισαγωγής του 
νέου συστήματος, (κεφαλαιοποίηση μελλοντικών απαιτήσεων). 

• Το ομόλογο παραδίδεται με την συνταξιοδότηση στην εταιρεία 
διαχείρισης που έχει επιλέξει ο εργαζόμενος. 

• Το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών δίδει στην εταιρεία 
διαχείρισης το κεφάλαιο που αντιστοιχεί στο ομόλογο αναγνώρισης. 

• Το Δημόσιο αναλαμβάνει την πληρωμή όλων των σημερινών συντάξεων 
και την πληρωμή των «ομολόγων αναγνώρισης». 

• Το έλλειμμα του δημοσίου αρχίζει υψηλό και βαίνει μειούμενο μετά την 
πάροδο μερικών ετών. 

3. Ενδιάμεση Μετάβαση: Υποχρεωτική συμμετοχή στο νέο σύστημα για 
τους κάτω των χ (40;) ετών 

• Προαιρετική για τους υπόλοιπους εργαζόμενους 
• Σε όλους τους συμμετέχοντες χορηγούνται «ομόλογα αναγνώρισης», 

ανάλογα των εισφορών που έχουν πληρώσει στο παλιό σύστημα. 
• Οι συνταξιούχοι παραμένουν στο παλιό σύστημα. 

 
Ο κάθε ασφαλισμένος θα έχει ατομικό λογαριασμό σε μια εταιρεία 

διαχείρισης. 
Ο λογαριασμός αυτός θα πιστώνεται κάθε μήνα τις εισφορές του. Σε 

τακτά διαστήματα ο εργαζόμενος θα πληροφορείται σε τι σύνταξη αντιστοιχούν οι 
αποταμιεύσεις του. Θα υπάρχει δυνατότητα επιλογής εταιρείας διαχείρισης. 

Το μοντέλο αυτό αντιστοιχεί σε υποχρεωτικό, ιδιωτικά διοικούμενο 
διανεμητικό σύστημα ορισμένης εισφοράς. Το μοντέλο προσομοιάζει με το νέο 
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σύστημα της Χιλής, Αργεντινής, με την σημαντικότατη διαφορά ότι αφορά μόνο 
τμήμα του συστήματος. Ανάλογα συστήματα έχουν προταθεί στην Ανατολική 
Ευρώπη. 
Πηγή: Τήνιος, Π., Κοινωνία, Οικονομία, Συντάξεις : Κρυμμένος Θησαυρός ; , Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2001, 
σελ. 180 – 181. 
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