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Ζ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΓΟ ΣΟΤ 

ΜΝΖΜΟΝΗΟΤ 

ημανηικοί ψποι: [Κνηλσληθή αζθάιηζε, κλεκφλην, ΓΝΣ, κεζνπξφζεζκν, 

αζθαιηζηηθφ, ζπληάμεηο] 

ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία αθνξά ηελ Κνηλσληθή Αζθάιηζε ζηελ Διιάδα ηελ 

πεξίνδν ηνπ κλεκνλίνπ. Ζ πξνζέγγηζε ηνπ θπξίνπ ζέκαηνο γίλεηαη κέζσ ηεο 

αλάιπζεο ησλ θπξηνηέξσλ λφκσλ, πνπ αθνξνχλ ηελ Κνηλσληθή Αζθάιηζε θαη 

ςεθίζηεθαλ θαη εθαξκφζηεθαλ ηελ πεξίνδν ηνπ κλεκνλίνπ. 

Οη λφκνη παξνπζηάδνπλ ιεπηνκεξψο ηα θχξηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηελ Κνηλσληθή 

Αζθάιηζε, ζε φινπο ηνπ θιάδνπο (ζπληαμηνδνηηθφ, κηζζνινγηθφ, παξνρψλ), θαζψο 

θαη ηηο φπνηεο ινηπέο αιιαγέο πξφεθπςαλ ζην επξχηεξν θνκκάηη ηεο αζθάιηζεο. 

ια ηα νηθνλνκηθά θαη αζθαιηζηηθά ζηνηρεία πνπ παξαζέηνληαη ζηελ εξγαζία, 

θξίλνληαη κε απηά πνπ επηθξαηνχζαλ πξηλ ην κλεκφλην. Ζ ζχγθξηζε γίλεηαη κε 

ζηνηρεία πνπ πξνθχπηνπλ απφ έξεπλεο ηελ ηειεπηαία δεθαεηία. 

ην πξψην κέξνο ηεο εξγαζίαο παξνπζηάδεηαη κηα ζχληνκε ηζηνξηθή αλαδξνκή ηεο 

Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο απφ ηελ αξραηφηεηα σο ζήκεξα. Γίλεηαη κηα ζχληνκε 

αλαθνξά ζηα θξάηε πνπ επεξέαζαλ ζεκαληηθά ηελ πνξεία ηελ Κνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο απφ ηελ γέλλεζε ηεο σο θαη ηηο κέξεο καο.    

ηελ ζπλερεία παξνπζηάδεηαη ε Κνηλσληθή Αζθάιηζε ζηελ Διιάδα, κε φιεο ηηο 

αιιαγέο, ηηο παξεκβάζεηο θαη ηηο κεηαξξπζκίζεηο πνπ έρνπλ πξνθχςεη, απφ ηελ αξρή 

ηεο σο θαη ηα πξφζπξα ηνπ κλεκνλίνπ. 

ην δεχηεξν κέξνο ηεο εξγαζίαο αλαπηχζζεηαη θαη ην βαζηθφ θνκκάηη ηεο 

δηπισκαηηθήο. Αξρηθά, παξνπζηάδνληαη φιεο νη αιιαγέο πνπ έρνπλ πξνθχςεη ζηελ 

Διιάδα απφ ηελ ζηηγκή πνπ κπήθε ζην ΓΝΣ ζηνλ επξχηεξν νηθνλνκηθφ θαη 

αλαπηπμηαθφ άμνλα θαη ζηελ ζπλέρεηα νη αιιαγέο πνπ αθνξνχλ ηελ Κνηλσληθή 

Αζθάιηζε. 

Παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά φινη νη λφκνη απφ ηελ αξρή πνπ έρνπλ ζαλ θεληξηθή βάζε 

ηηο αιιαγέο θαη ηηο κεηαξξπζκίζεηο ζηνλ ηνκέα ησλ  Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ, θαζψο 

επίζεο θαη ζηαηηζηηθά θαη νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηα νπνία έρνπλ πξνθχςεη απφ ηα 

πξψηα ρξφληα ηεο εηζφδνπ ζην ΓΝΣ.    
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SOCIAL SECURITY THE PERIOD OF THE MEMORANDUM 

Keywords: [Social security, memorandum, IMF, medium term, insurance, 

pensions] 

ABSTRACT 

This thesis concerns the Social Insurance in Greece in the period of the Memorandum. 

The approach to the main theme is through the analysis of the principal laws relating 

to Social Security and voted and followed the period of the Memorandum. 

These laws show the main factors related to Social Security, in all sectors (pension, 

salary, benefits), as well as any other changes resulted in a wider piece of insurance. 

All financial and insurance data presented at work, judged by those prevailing before 

the memorandum. The comparison is made with data obtained from studies in the last 

decade. 

In the first part of the paper presents a brief history of Social Security from antiquity 

to today. A brief reference to states significantly affected the course of the Social 

Security since its birth as our days. 

Then we present the Social Insurance in Greece, with all the changes, interventions 

and reforms that have accrued from the beginning and as the cusp of the 

Memorandum. 

In the second part of the thesis develops and the key piece diplomatic. Initially, all the 

changes that have occurred in Greece from the moment we walked in the IMF in the 

wider economic and developmental axis and then changes affecting Social Security. 

Featured detail all laws by the authority having as central to the changes and reforms 

in Social Security, as well as statistical and financial data that have emerged from the 

early years of the entry into the IMF. 
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ΜΔΡΟ ΠΡΧΣΟ: ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 

Ζ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ 

1.1 Διζαγυγή 

Ζ «νηθνλνκηθή θξίζε» είλαη απηή ηελ πεξίνδν ν πην ζπλεζηζκέλνο νξηζκφο πνπ 

αθνχγεηαη παγθνζκίσο. Οηθνλνκηθή θξίζε είλαη ην θαηλφκελν θαηά ην νπνίν κηα 

νηθνλνκία ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα δηαξθή θαη αηζζεηή κείσζε ηεο νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο. Ο βαζηθφηεξνο δείθηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο είλαη νη 

επελδχζεηο, νη νπνίεο, φηαλ απμνκεηψλνληαη, ζπκπαξαζχξνπλ καδί ηνπο θαη ηα 

ππφινηπα νηθνλνκηθά κεγέζε. Ζ νηθνλνκηθή θξίζε απνηειεί ηε κηα απφ ηηο δπν θάζεηο 

ησλ νηθνλνκηθψλ δηαθπκάλζεσλ θαη ζπγθεθξηκέλα ηε θάζε ηεο θαζφδνπ, φηαλ 

δειαδή ε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα βξίζθεηαη ζε κηα ζπλερή ζπξξίθλσζε. 

(Κνπθάξεο, 2010) 

Σα αίηηα ηεο θξίζεο πξέπεη λα αλαδεηεζνχλ αθελφο ζηα ρξφληα δηαξζξσηηθά 

πξνβιήκαηα θαη ηηο πνιηηηθέο πνπ εθαξκφζηεθαλ αιιά θαη ζηε δηεζλή ζπγθπξία ηεο 

ρξεκαηνπηζησηηθήο θαη νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ ηα αλέδεημε κε εληνλφηεξν θαη 

νμχηεξν ηξφπν. 

Ζ θξίζε ζηελ Διιάδα αλακέλεηαη λα έρεη κεγαιχηεξν βάζνο θαη δηάξθεηα απφ φηη ζε 

άιιεο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, αθξηβψο γηαηί ε δνκή θαη ηα δηαξζξσηηθά ηεο 

πξνβιήκαηα φρη κνλφ είλαη δηαθνξεηηθά, αιιά δηαηεξνχληαη θαη θαζεκεξηλά γίλνληαη 

κεγαιχηεξα θαη νμχηεξα, αληί λα ακβιχλνληαη, θάησ απφ ηηο ζπλζήθεο ηεο δηεζλνχο 

θξίζεο. Ζ παξαγσγηθή βάζε ηεο Διιεληθήο Οηθνλνκίαο είλαη ηζρλή θαζψο 

ζηεξίρηεθε, ζε αληίζεζε κε άιιεο επξσπατθέο ρψξεο, ζε ηνκείο φπσο ν ηνπξηζκφο, ε 

λαπηηιία θαη ε νηθνδνκή, θιάδνη πνπ πιήηηνληαη πξψηνη θαη κε ηδηαίηεξε έληαζε απφ 

ηελ θξίζε. (Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, 2010) 

Μέζα ζηνπο πξναλαθεξζέληεο θιάδνπο πνπ επιήγεζαλ είλαη θαη απηφο ηεο 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ γηα ρξφληα ηψξα απνηειεί αγθάζη ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο. 

Ζ θνηλσληθή αζθάιηζε απνηειεί απφ κφλε ηεο θνηλφ αγαζφ γηα φινπο ηνπο πνιίηεο 

ηεο ρψξαο θαη ιακβάλεη μερσξηζηή ζέζε ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπ θαζελφο. Ζ 

θνηλσληθή αζθάιηζε απνηειεί βαζηθφηαην ζηνηρείν γηα ηελ νκαιή πνξεία ελφο 
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αμηφινγνπ θξάηνπο πξφλνηαο ην νπνίν κπνξεί θαη θαιχπηεη πιήξσο ηηο αλάγθεο ησλ 

πνιηηψλ ηνπ. Γηθαίσκα ζηελ θνηλσληθή αζθάιηζε έρνπλ απαληαρνχ φινη νη πνιίηεο 

ηεο ρψξαο αλεμαξηήησο θνηλσληθνχ ππφβαζξνπ πνπ αλήθνπλ. Ζ θνηλσληθή αζθάιηζε 

αιιάδεη απφ θξάηνο ζε θξάηνο αλαιφγσο ηεο θνηλσληθήο θαη πνιίηηθεο θηινζνθίαο 

πνπ δηαζέηεη. 

ζνλ αθφξα ηψξα ηελ Διιάδα, ην ζχζηεκα θνηλσληθψλ αζθαιίζεσλ, δελ εληάζεθε 

πνηέ ζε έλα νινθιεξσκέλν ζεζκηθφ πιαίζην θνηλσληθήο πξνζηαζίαο, κε απνηέιεζκα 

ε εκκνλή ζε αλαδήηεζε δηεμφδσλ, θπξίσο ζε δηαρεηξηζηηθφ επίπεδν, λα κελ έρεη 

επηθέξεη κέρξη ζήκεξα ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα. Ζ απνπζία ελφο ηζρπξνχ 

θνηλσληθνχ θξάηνπο, αλαδεηθλχεη κεηαμχ άιισλ, ηελ επζχλε ησλ πειαηεηαθψλ 

ζρέζεσλ ζηελ ζπγθξφηεζε ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, νη νπνίεο ζπλέβαιιαλ ζε 

ζεκαληηθφ βαζκφ ζηνλ θαηαθεξκαηηζκφ θαη ηελ πνιπδηάζπαζε ηνπ. 

Σα ηειεπηαία 20 ρξφληα ην ζχζηεκα θνηλσληθήο αζθάιηζεο ηφζν ζηελ Διιάδα αιιά 

θαη ζηελ ππφινηπε Δπξψπε, δηέξρεηαη απφ παξαηεηακέλε θξίζε, ε νπνία έρεη ηηο ξίδεο 

ηεο ζηηο αλαδηαξζξψζεηο πνπ ζπληεινχληαη ζην εζσηεξηθφ ησλ νηθνλνκηθψλ θαη 

θνηλσληθψλ ζρεκαηηζκψλ. Οη ζπλερηδφκελεο αιιαγέο θαη ηξνπνπνηήζεηο θαζψο θαη ηα 

κεγάια νηθνλνκηθά αλνίγκαηα πνπ έρνπλ επηρεηξεζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηελ 

Δπξψπε δελ έρνπλ αθήζεη αλεπεξέαζηε ηελ θνηλσληθή αζθάιηζε. 

Ζ θνηλσληθή αζθάιηζε σο αγαζφ γηα φινπο δέρεηαη ζπλερψο ηηο πεξηζζφηεξεο 

αιιαγέο θαη κεηαξξπζκίζεηο κε ζθνπφ ηελ δίθαηα αλαδηαλνκή ζηνπο πνιίηεο. Μέζα 

απφ ηελ ζπλερηδφκελε απηή δηαζηξέβισζε ηελ νπνία πέξλα ζπλερψο, έρνπλ 

δεκηνπξγεζεί αξθεηά πξνβιήκαηα ηα νπνία γηα ρξφληα παξέκεηλαλ ζηελ άθξε, έσο 

πνπ ήξζε ε ζεηξά ηνπο θαη ε γεληθφηεξε θξίζε ηα έθεξε ζην πξνζθήλην. 

Ζ είζνδνο ηεο Διιάδαο ζην ΓΝΣ, δελ κπνξεί λα αθήζεη αλεπεξέαζην θαη ηνλ ηνκέα 

ησλ θνηλσληθψλ αζθαιίζεσλ. Μάιηζηα απφ ηηο κέρξη ηψξα ηξνπνπνηήζεηο θαη 

κεηαξξπζκίζεηο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί, ν ζπγθεθξηκέλνο ηνκέαο έρεη δερηεί ηα 

πεξηζζφηεξα θαη ζθιεξφηεξα κέηξα πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ηνπ απνδνζνχλ. ια απηά 

βεβαίσο, γίλνληαη κε βαζηθφ γλψκνλα ηελ θαιπηέξεπζε ησλ θνηλσληθψλ αζθαιίζεσλ 

θαη ηελ έμνδν ηνπο απφ ην ηέικα ζην νπνίν έρνπλ νδεγεζεί. 

ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή, έπεηηα απφ κηα ζχληνκε αλαθνξά ζηνλ ζεζκφ ηεο 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο απφ παιαηνηέξσλ ρξφλσλ έσο θαη ζήκεξα, πξαγκαηνπνηείηαη 
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κηα πξνζπάζεηα θαηαλφεζεο θαη παξνπζίαζεο ησλ ζεκαληηθφηεξσλ αιιαγψλ πνπ 

έρνπλ επέιζεη ζηελ θνηλσληθή αζθάιηζε απφ ηελ είζνδν ζην ΓΝΣ θαη κεηά. 

1.2 Ηζηοπική αναδπομή    

Ζ θνηλσληθή αζθάιηζε φζν θαη αλ αθνχγεηαη παξάδνμν νθείιεη θαη απηή ηελ χπαξμε 

ηεο ζηελ αξραία Διιάδα θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ αξραία Αζήλα πεξίπνπ ζηνλ 6
ν
 

π.Υ. αηψλα. Οη πξψηεο πξνζπάζεηεο νη νπνίεο έγηλαλ κε ζθνπφ ηελ άκβιπλζε θαη ηελ 

νκαινπνίεζε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ εχπνξσλ Αζελαίσλ θαη ησλ θησρψλ νη νπνίνη 

απνηεινχζαλ ζπλήζσο εθείλε ηελ πεξίνδν ππνρείξην ησλ πινπζίσλ (δνχινη) θαη νη 

νπνίνη εληάρηεθαλ ζηελ Αζήλα απφ ηηο γχξσ πεξηνρέο πνπ απνηεινχζαλ θπξίσο 

αγξνηηθέο θνηλφηεηεο. Οη πξνζπάζεηεο έγηλαλ κε ζθνπφ ηελ άκβιπλζε ηεο θνηλσληθήο 

νμχηεηαο ε νπνία είρε δεκηνπξγεζεί κεηαμχ ησλ θαηνίθσλ θαη γηα ηελ ιήςε 

νξηζκέλσλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ησλ νηθνλνκηθά αδπλάησλ. Πην ζπγθεθξηκέλα: 

 Ζ δσξεάλ ρνξήγεζε ηξνθίκσλ ζε πεξίνδν θαθήο ζνδεηάο κε δεκφζηα δαπάλε 

ε νπνία ζπληαζζφηαλ απφ ηελ «Δθθιεζία ηνπ Γήκνπ» 

 Υνξήγεζε δηαθφξσλ επηδνκάησλ ζε αλάπεξνπο πνιέκνπ θαη άηνκα αλίθαλα 

πξνο εξγαζία 

 Πξφλνηα γηα ηα νξθαλά ησλ πνιέκσλ  

 Καζηέξσζε ηαηξηθήο θαη θαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο, κε δαπάλεο απφ εηδηθφ 

ηέινο ην νπνίν επηβαξχλνληαλ φινη νη πνιίηεο. (Πξνβφπνπινο, 1987) 

Σα ηειεπηαία δπν κέηξα θαληάδνπλ αθφκα θαη ζηηο κέξεο καο πξσηνπνξηαθά γηα ηελ 

ηφηε επνρή, θαζψο αθφκα θαη ζήκεξα είλαη θάηη γηα ην νπνίν καζηίδεη ζεκαληηθά ηελ 

θνηλσληθή αζθάιηζε αιιά θαη θνηλσληθή πξφλνηα ζηελ ρψξα καο. 

ηελ αξραία Ρψκε επίζεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζεκαληηθέο ελέξγεηεο νη νπνίεο 

βνήζεζαλ ζεκαληηθά ηνλ ξσκατθφ ιαφ. Παξνπζηάδνληαη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηηο 

ηφηε ππάξρνπζεο λνκνζεζίεο νη νπνίεο κπνξνχκε λα πνχκε φηη πξνάγνπλ ζε έλα 

κεγάιν βαζκφ ηελ θνηλσληθή πξφλνηα κε παξαδείγκαηα φπσο: 

 Σελ απαγφξεπζε ηεο Lex Poetelia ην 326 π.Υ. ηνπ δαλεηζκνχ κε ππνζήθε ηνπ 

ζψκαηνο, 

 Καζηέξσζε δσξεάλ δηαλνκήο ηξνθίκσλ ζηνπο αλέξγνπο 2
ν
 π.Υ. αηψλαο  
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 Γεκηνπξγία ησλ πξψησλ νξγαλψζεσλ – ζσκαηείσλ αιιεινβνήζεηαο ( θπξίσο 

ηερλίηεο, ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο) 

 Θεζκνζέηεζε ηνπ Collegia Tenuiorum, πνπ παξείρε ηαηξνθαξκαθεπηηθή 

πεξίζαιςε θαζψο θαη δηαθεχγνλ εηζφδεκα ζε πεξίπησζε αζζέλεηαο ή 

αηπρήκαηνο 

 Θεζκνζέηεζε ηνπ Collegia Funeraticia, πνπ παξείρε ηα έμνδα ηεο θεδείαο 

θαζψο θαη ηελ ζπληήξεζε ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ ζαλφληα. 

(Πξνβφπνπινο, 1987)  

ηελ κεζαησληθή επνρή ζεκαληηθφ θαη απνθαζηζηηθφ ξφιν ζηελ δηακφξθσζε ηεο 

θνηλσληθήο πξφλνηαο δηαδξακάηηζαλ ν θενπδαιηζκφο θαη ε εθθιεζία. Σελ πεξίνδν 

εθείλε ε δχλακε ηεο εθθιεζίαο επεξέαδε ζεκαληηθά θαη ζε κεγάιν βαζκφ ηεο 

απνθάζεηο αιιά θαη ηελ πνξεία ηνπ ιανχ. Ο θενπδαιηζκφο επίζεο ζηα 

δπηηθνεπξσπατθά θξάηε άθκαδε εθείλε ηελ πεξίνδν. Απηήλ ηελ πεξίνδν έρνπκε θαη 

πξψηε θνξά ηελ παξνπζία νκνηνεπαγγεικαηηθψλ νκάδσλ (ζπληερλίεο) κε ζηφρν ηελ 

πξνάζπηζε θπξίσο ησλ νηθνλνκηθψλ δηθαησκάησλ ηνπο αιιά θαη ησλ θνηλσληθψλ 

ζηελ κεηέπεηηα πνξεία δηαδξακαηίδνληαο ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ πνξεία ηεο ηζηνξίαο. 

 Ζ νξγάλσζε ησλ ζπληερληψλ φξηδε ηνλ έιεγρν ηεο εθάζηνηε ηνπηθήο αγνξάο γηα ηελ 

είζνδν λέσλ κειψλ, ηελ επίβιεςε ηνπ σξαξίνπ, ηελ επηβνιή πξνζηίκσλ θαζψο θαη 

ηελ επηβνιή ηηκψλ ζηα αγαζά (θνζηνιφγεζε). Αξθεηέο ζπληερλίεο είραλ θαη ην δηθφ 

ηνπο ηακείν ζην νπνίν κε ηελ ζπλδξνκή ε νπνία θαηαβαιιφηαλ επέθεξε ζεκαληηθά 

πξνλφκηα ζηνπο κεηφρνπο, απφ ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε έσο θαη ηελ 

λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε ζε λνζνθνκεία ηα νπνία άλεθαλ ζηηο ζπληερλίεο. Τπφ ηελ 

επίβιεςε ηεο εθθιεζίαο δεκηνπξγήζεθαλ αξθεηνί ζεζκνί θνηλσληθήο πξφλνηαο θαη 

πξνζηαζίαο, φπσο λνζνθνκεία, γεξνθνκεία θαη νξθαλνηξνθεία ηα νπνία πξφζθεξαλ 

ζεκαληηθέο ππεξεζίεο ζηνλ αλήκπνξν θαη θησρφ ιαφ. 

Με ηελ βηνκεραληθή επαλάζηαζε θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ εκπνξίνπ επήιζαλ 

ζεκαληηθέο κεηαβνιέο ζηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή νξγάλσζε. Ο ζπλερηδφκελνο 

αληαγσληζκφο θαη ε αλάπηπμε ηνπ εκπνξίνπ επέθεξε πξνζηξηβέο ζηηο ζπληερλίεο 

κεηαμχ ησλ αξρηηερλίησλ θαη ησλ λέσλ κειψλ, κε ηελ δεκηνπξγία νξγαλσκέλσλ 

αδειθνηήησλ απφ ηνπο ηειεπηαίνπο γηα λα κπνξέζνπλ λα βνεζεζνχλ. Οπζηαζηηθά νη 

πξψηεο νξγαλσκέλεο αδειθφηεηεο απνηεινχλ ηνπο πξνάγγεινπο ησλ κεηέπεηηα 

εξγαηηθψλ ζπλδηθάησλ αιιά θαη ηνπο πξνδξφκνπο ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο. Ζ 
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νξγάλσζε ηνπο νδήγεζε ζηελ δεκηνπξγία ηακείσλ αιιεινβνεζείαο, πνπ παξείραλ 

ζεκαληηθφ αξηζκφ παξνρψλ απφ νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο κεξηάο, έλαληη ηαθηηθψλ 

εηζθνξψλ. 

ηα ηέιε ηνπ 19
νπ

 αηψλα αιιά θπξίσο ζηα κέζα ηνπ 20
νπ

 θάλεη ηα πξψηα ηνπ βήκαηα 

ν ζεζκφο ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ν νπνίνο ζα δηακνξθσζεί ζηαδηαθά θζάλνληαο 

ζηελ ζεκεξηλή κνξθή ηνπ κέζα απφ ζπλερηδφκελεο θαη απαξαίηεηεο αιιαγέο. Ζ αξρή 

γίλεηαη ζηελ Γεξκαλία φπνπ πξσηνεκθαλίδεηαη ζε πξψηκε κνξθή ην ζχζηεκα ζηεο 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο κε ηνλ λφκν 31.5.1883 «πεξί ππνρξεσηηθήο αζθάιηζεο ησλ 

κηζζσηψλ θαηά αζζέλεηαο θαη αηπρήκαηνο». ηελ ζπλερεία επέξρεηαη ε επέθηαζε ηνπ 

λφκνπ κε ηνλ 22.7.1889 θαη ε αζθάιηζε επεθηείλεηαη ζην γήξαο θαη ηελ αλαπεξία. Σν 

παξάδεηγκα ηεο Γεξκαλίαο αθινπζνχλ πνιιέο ρψξεο εθείλε ηελ πεξίνδν θαη ην 

ζχζηεκα ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο αξρίδεη λα ξηδψλεη γηα ηα θαιά βξίζθνληαο 

εχθνξν έδαθνο ζηνπο εξγαδφκελνπο ηεο πεξηφδνπ εθείλεο. Σα πξψηα ζπζηήκαηα  

βαζίζηεθαλ ζε δπν θχξηεο αξρέο, ηελ αξρή ηεο απηνβνήζεηαο θαη ηελ αξρή ηεο 

απηνλνκίαο. Ζ αξρή ηεο απηνβνήζεηαο έρεη ηελ έλλνηα φηη νη αζθαιηδφκελνη 

θαιχπηνπλ ηηο δαπάλεο ηνπ αζθαιηζηηθνχ ηνπο νξγαληζκνχ κε ηελ θαηαβνιή 

αζθαιηζηηθήο εηζθνξάο θαη ε αξρή ηεο απηνλνκίαο έρεη ηελ έλλνηα φηη ε αζθάιηζε 

παξέρεηαη απφ αζθαιηζηηθνχο θνξείο πνπ δηαζέηνπλ θάπνην βαζκφ απηνηέιεηαο. 

(Πξνβφπνπινο, 1987) 

1.2.1 Γεπμανία 

Ζ βηνκεραληθή επαλάζηαζε βνήζεζε ζεκαληηθά ζηελ αλάπηπμε ηεο ηφηε Γεξκαλίαο 

ηφζν απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο αιιά θπξίσο απφ θνηλσληθήο. ηελ αλάπηπμε ηεο 

Γεξκαλίαο ζηνλ ηνκέα ηεο βηνκεραλίαο νθείινληαη ζήκεξα ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηελ 

πνξεία ηεο ηζηνξίαο ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο. 

Ζ αλάπηπμε ηεο βηνκεραληθήο θνηλσλίαο, θαζψο θαη ε αζηηθνπνίεζε θαη 

βηνκεραλνπνίεζε επέθεξε ζεκαληηθή αχμεζε ζηνλ αξηζκφ ησλ κηζζσηψλ θαη ησλ 

εξγαηψλ εθείλε ηελ πεξίνδν. Ζ δεκηνπξγία θαη ε αλάπηπμε ησλ πξψησλ ζπλδηθάησλ 

θαη ζνζηαιηζηηθψλ ηδεψλ ( Dunker, Hirsch, August Bebel ) αλαζηαηψλεη ζε 

ζεκαληηθφ βαζκφ ηνπο εξγαδφκελνπο, δεκηνπξγψληαο ηνπ απαηηήζεηο θαη πξνζδνθίεο. 

(νχιεο, 1990) 



6 
 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζηελ δεθαεηία 1870-1880 ην πνζνζηφ αζζελείαο ζε κεξηθέο  

βηνκεραλίεο μεπεξλνχζε ην 65% θαη ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο άγγηδε θαη ην 80%. Οη 

βηνκεραλίεο (θπξίσο θσζθφξνπ θαη κνιχβδνπ) πνπ αλαπηχρηεθαλ δελ είραλ ηηο 

απαξαίηεηεο ζπλζήθεο εξγαζίαο γηα ην πξνζσπηθφ πνπ απαζρνινχζαλ. εκαληηθφο 

είλαη θαη ν αξηζκφο ηεο βξεθηθήο ζλεζηκφηεηαο πνπ ηνλ πξψην ρξφλν άγγηδε ην 40% 

θαη έθηαλε έσο θαη ην 70% γηα ηα επφκελα ηξία ρξφληα, κεηέξσλ πνπ δνχιεπαλ ζηηο 

βηνκεραλίεο. Σα εξγαηηθά αηπρήκαηα ιάκβαλαλ πεξίνπηε ζέζε εθείλε ηελ πεξίνδν κε 

ηνλ αξηζκφ λα απμάλεηαη ζεκαληηθά κέξα κε ηελ κέξα. Οη ζπλζήθεο εξγαζίαο ήηαλ 

αξθεηέο θνξέο ζπλζήθεο εμαζιίσζεο θαη θηψρεηαο. Οη ηερληθέο αλεπάξθεηεο, εθξήμεηο 

κεραλψλ, θαηάξξεπζε νξπρείσλ αιιά θαη ην σξάξην δνπιεηάο πνπ αξθεηέο θνξέο 

άγγηδε θαη ηηο 14 ψξεο εμαληινχζε εληειψο ηνπο εξγάηεο θαη ηνπο εμαζζελνχζε ζε 

ηέηνην βαζκφ πνπ ήηαλ αλήκπνξνη λα θξαηήζνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο. Σα ζχκαηα ησλ 

εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ δελ κπνξνχζαλ λα δεηήζνπλ επαλφξζσζε απφ ηνλ εξγνδφηε 

παξά κφλν αλ κπνξνχζαλ λα απνδείμνπλ φηη ην αηχρεκα νθείιεηαη ζε ιάζνο ή 

παξάβιεςε ηνπ εξγνδφηε πξάγκα απίζαλν γηα εθείλε ηελ πεξίνδν. (Μαξδάο, 1993) 

Οη εξγαδφκελνη θαηαλνψληαο ηα πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαλ θαζεκεξηλά 

άξρηδαλ λα ζπζπεηξψλνληαη δεκηνπξγψληαο έηζη ηα πξψηα ζσκαηεία εξγαηηθήο 

αιιεινβνήζεηαο. Σα ζσκαηεία κπνξνχζαλ ζηελ αξρή λα παξέρνπλ έλα ζεκαληηθφ 

αξηζκφ  ππεξεζηψλ πνπ απφβιεπε ζηελ πξνζηαζία ηεο νηθνγέλεηαο απφ αηπρήκαηα 

θαη αζζέλεηεο. ηελ ζπλέρεηα φκσο απνδείρηεθε φηη ηα ζσκαηεία παξνπζηάδνληαλ 

αδχλακα λα αληαπεμέιζνπλ ζηνλ ζπλερή απμαλφκελν ξπζκφ ησλ αηπρεκάησλ. 

Ζ δεκηνπξγία ελφο θιίκαηνο δηακάρεο κεηαμχ πνιηηείαο θαη εξγνδνηψλ είλαη θαλεξή 

θαη ε δεκηνπξγία ησλ πξψησλ λφκσλ αζθάιηζεο ησλ εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ 

ιακβάλεη νπζία κε δεθηή ηελ ππεπζπλφηεηα ηνπ εξγνδφηε. Οη πξψηνη λφκνη πνπ 

ζεζπίδνληαη βαζίδνληαη ζηα εμήο «εθφζνλ ν εξγνδφηεο εθκεηαιιεχεηαη ηηο 

δπλαηφηεηεο ηεο επηθξάηεζεο ησλ κεραλψλ, ζα πξέπεη, θαηά ηξφπν ζπκκεηξηθφ, λα 

αλαιάβεη ην βάξνο ηεο δεκηάο, πνπ πξνθαιείηαη ζηνπο εξγάηεο απφ ηα εξγαηηθά 

αηπρήκαηα».  ια απηά κπνξεί λα θαληάδνπλ θάπσο ππεξβνιηθά θαη αθαηαλφεηα, 

αιιά γηα ηνπο εξγαδφκελνπο απνηεινχλ κηα πξψηε λίθε απέλαληη ζηνπο εξγνδφηεο θαη 

ηελ παξνπζία κηαο ειπίδαο γηα ην κέιινλ. 

Ζ πξψηε ηδέα γηα ηελ έλλνηα ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ απνηειεί θαη νξφζεκν 

ζηελ παγθφζκηα ηζηνξία νθείιεηαη ζηνλ ηφηε θαγθειάξην Bismark. Σν 1871 ν 
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Bismark δηαιχεη κε λφκν ην εξγαηηθφ θφκκα αιιά παξάιιεια εθθξάδεη θαη ηελ 

άπνςε φηη : «ο μψνορ δπψμορ για να ελέγξοςμε ηην εξάπλυζη ηυν ζοζιαλιζηϊν 

είναι η ππαγμαηοποίηζη μέποςρ ηυν απαιηήζευν ηοςρ πος είναι νψμιμερ και 

πεαλιζηικέρ». Οη ζπλερείο θνηλσληθέο εμειίμεηο εθείλε ηελ πεξίνδν έθεξαλ ηνλ 

Bismark αληηκέησπν κε πνιιά θηλήκαηα θαη απαηηήζεηο θνηλσληθψλ αζθαιίζεσλ γηα 

ηνπο εξγαδνκέλνπο. Σν δηάγγεικα πνπ εμέδσζε ζηηο 17-11-1881 απνηειεί κηα 

ζχγρξνλε αληίιεςε ηεο έλλνηαο θνηλσληθή αζθάιηζε θαη πην ζπγθεθξηκέλα : «ε 

πξννδεπηηθή εμέιημε ησλ ζχγρξνλσλ ηδεψλ γηα ην θξάηνο ην ζέιεη λα εθπιεξψλεη, φρη 

κφλν κηα απνζηνιή άκπλαο πξνζπαζψληαο λα πξνθπιάμεη ηα ππάξρνληα δηθαηψκαηα, 

αιιά, επίζεο, κηα απνζηνιή πνπ ηείλεη λα πξνάγεη ζεηηθά θαη κε ηνπο αληίζηνηρνπο 

ζεζκνχο ηελ επεκεξία φισλ ησλ κειψλ ηνπ». (νχιεο, 1990) 

Απηφ ην δηάγγεικα ηνπ Bismark είρε ζαλ απνηέιεζκα κηα ζεηξά δεκηνπξγίαο λφκσλ 

νη νπνίνη δηαζθάιηδαλ ζεκαληηθά πξνλφκηα ζηνπο εξγαδφκελνπο φπσο : 

 1883 : αζθάιηζε αζζέλεηαο  

 1884 : αζθάιηζε εξγαηηθνχ αηπρήκαηνο 

 1889 : αζθάιηζε γήξαηνο θαη αλαπεξίαο  

Ζ δεκηνπξγία ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πιένλ απνηειεί δεδνκέλν πξνλφκην ησλ 

αζθαιηζκέλσλ, δηαηεξψληαο θαη ηα ππάξρνληα ζπζηήκαηα αζθάιηζεο θαη 

αιιεινβνήζεηαο. (θνπηέιεο, 1990) 

1.2.2 Αγγλία 

ηελ Αγγιία ηελ πεξίνδν 1579-1601 ε κεγάιε δχλακε ηεο εθθιεζίαο επεξεάδεη 

ζεκαληηθά ηηο απνθάζεηο ησλ θξαηψλ γηα πνιιά ζέκαηα, αθφκα θαη ζηνλ ηνκέα ηεο 

αζθάιεηαο. Ζ πξψηε κνξθή αζθάιεηαο παξνπζηάδεηαη ζηελ θσηία κε ηελ ςήθηζε 

ηνπ λφκνπ γηα έλα ειάρηζην εηζφδεκα. Αθνινπζεί ην 1601 ν λφκνο πνπ ςεθίδεη ε 

βαζίιηζζα Διίδακπεζ Α΄ γλσζηφ θαη σο «Poor Lows». Πην ζπγθεθξηκέλα νη 

θνηλφηεηεο είλαη ππνρξεσκέλεο λα εμαζθαιίζνπλ κέζσ ησλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ 

ηνπο έλα είδνο βνήζεηαο ζηνπο νηθνλνκηθά αζζελέζηεξνπο. 

Σνλ 19
ν
 αηψλα έρνπκε ηελ αλάπηπμε ηεο βηνκεραλίαο, θαζψο θαη ηελ ελδπλάκσζε 

ησλ ζπλδηθάησλ. Ζ αλππαξμία ζπζηεκάησλ παξνρήο αζθάιηζεο δεκηνπξγεί 

ζεκαληηθά πξνβιήκαηα. Έρνπκε ηελ εκθάληζε ηεο ηδησηηθήο εζεινληηθήο αζθάιηζεο 
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αιιά θαη ηεο εζεινληηθήο ζπιινγηθήο αζθάιηζεο. Οη δπν απηέο ηδέεο απνηεινχλ θαη 

ηελ πξψηε παξνρή ππεξεζηψλ αζθάιηζεο ζηνπο εξγαδνκέλνπο. Παξνπζηάδεηαη 

αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ αζθαιηζκέλσλ ζηα 14 εθαηνκκχξηα απφ ηνπο νπνίνπο ην 

50% αζθαιηζκέλνη γηα αζζέλεηα. (θνπηέιεο, 1990) 

ηελ ζπλέρεηα θαη πην ζπγθεθξηκέλα ην 1908 έρνπκε ηελ ζέζπηζε ηνπ λφκνπ γηα 

ζχληαμε πάλσ απφ ηα 70 ρσξίο εηζφδεκα, κε ηελ ρξεκαηνδφηεζε απφ ηνλ θξαηηθφ 

πξνυπνινγηζκφ θαη ην 1911 ηελ θαζηέξσζε ππνρξεσηηθήο αζθάιηζεο γηα αζζέλεηα 

θαη αλεξγία κφλν ζηνπο κηζζσηνχο κε ρακειφ εηζφδεκα. 

Ζ παξνπζία ηνπ Λφξδνπ Beveridge  σο αλψηαηνο ιεηηνπξγφο απφ ηελ Αγγιηθή 

θπβέξλεζε είρε ζαλ ζθνπφ ηελ δεκηνπξγία ελφο ζπζηήκαηνο άμηνπ λα βνεζήζεη 

ζεκαληηθά ζηελ δεκηνπξγία ελφο θξάηνπο θνηλσληθήο πξφλνηαο απέλαληη ζε φινπο 

ηνπ πνιίηεο. Σν 1942 ν Beveridge δεκνζηεχεη ηελ πεξίθεκε έθζεζε ηνπ «Social 

insurance and allied services».  Ζ έθζεζε ηνπ βαζίδεηαη ζηελ εμάιεηςε ηεο 

δεκηνπξγίαο «αλάγθεο» θαη ηελ πξαγκάησζε ηνπ «πξνγξακκαηηζκνχ». Με απιά 

ιφγηα ν Beveridge ζέιεη λα πξνάγεη ηελ έλλνηα ηνπ πξνιακβάλσ απφ ηελ έλλνηα ηνπ 

επαλνξζψλσ. Ζ θνηλσληθή αζθάιεηα, επαλφξζσζε, δελ κπνξεί θαηά ηνλ Beveridge 

παξά λα απνηειεί κηα κεξηθή ελέξγεηα κέζα ζε έλα γεληθφ ζχλνιν ελεξγεηψλ, ησλ 

νπνίσλ ν ηειηθφο ζθνπφο είλαη λα εμαζθαιίζνπλ ηελ πιήξε απαζρφιεζε. 

(θνπηέιεο, 1990) 

Οη βαζηθέο αξρέο ζηηο νπνίεο ζηεξίρηεθε ν Beveridge γηα ηελ δεκηνπξγία ηεο έθζεζεο 

ηνπ είλαη νη αθφινπζεο : 

 Universalite : θνηλσληθή πξνζηαζία ζε φιν ηνλ πιεζπζκφ 

 Generalite : θάιπςε φισλ ησλ βαζηθψλ θνηλσληθννηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ 

 Unicite : δηαρείξηζε ηνπ ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο αζθάιεηαο απφ έλα θνξέα, 

ζαλ κηα δεκφζηα ππεξεζία 

 Uniformite : παξνρέο ζε ρξήκα ζην κέηξν πνπ φινη νη πνιίηεο είλαη 

θαιπκκέλνη θαη δελ πξέπεη λα ππάξρνπλ αλαινγηθέο παξνρέο αιιά εληαίεο. 

(νχιεο, 1990) 

Ζ ζχλαςε ηεο έθζεζεο απφ ηνλ Beveridge επεξεάζηεθε ζεκαληηθά απφ ηηο ζεσξίεο 

ηνπ Keynes νη νπνίεο επεξέαζαλ ζεκαληηθά θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ θαπηηαιηζκνχ ζηελ 

Γχζε κεηαπνιεκηθά. Πην ζπγθεθξηκέλα νη ζεσξίεο ηνπο Keynes αλαθέξνληαλ : 
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 Γηα λα ππάξρεη πιήξεο απαζρφιεζε, ζα πξέπεη θαη νη επηρεηξήζεηο λα 

ιεηηνπξγνχλ πιήξσο 

 Ζ πψιεζε ησλ πξντφλησλ πνπ παξάγνληαη λα είλαη εμαζθαιηζκέλε κέρξη ην 

ηειεπηαίν 

 Ζ θαηαλαισηηθή δχλακε ησλ πνιηηψλ ζα πξέπεη λα απμεζεί ζεκαληηθά  

 Σέινο ε δεκφζηα εμνπζία πξέπεη λα εθαξκφζεη εηδηθή πνιηηηθή ελάληηα ζηηο 

αηηίεο πνπ πξνθαινχλ ηελ κείσζε. (θνπηέιεο, 1990) 

Οη πξνηάζεηο ηνπ Beveridge επέθεξαλ ηνπο λφκνπο ηνπ 1945 θαη 1946 θαη 

απνηέιεζαλ ηελ ζπλνιηθή έθθξαζε αιιειεγγχεο νιφθιεξεο ηεο θνηλφηεηαο, 

απέλαληη ζηνπο θηλδχλνπο πνπ αληηκεηψπηδαλ νη πνιίηεο. Οη παξνρέο νδεγνχζαλ ζε 

κηα ειάρηζηε θνηλσληθή θάιπςε νκνηφκνξθα θαηαλεκεκέλε ζηνπο πνιίηεο, κε ηελ 

ζπκπιεξσκαηηθή θάιπςε λα ηελ αλαιακβάλνπλ ηδησηηθέο αζθάιεηεο.  

1.2.3 Άλλερ σϊπερ  

ηελ Β. Δπξψπε θαη πην ζπγθξηκέλα ζηελ νπεδία ηελ πεξίνδν 1902-1918 

παξαηεξνχκε ηα πξψηα βήκαηα θνηλσληθήο αζθάιηζεο. πγθεθξηκέλα κε ηελ ζέζπηζε 

ην 1902 ησλ λφκσλ πεξί παηδηθήο πξνζηαζίαο, εθαξκφδεηαη γηα πξψηε θνξά κέηξν ην 

νπνίν κπνξεί λα πξνζηαηεχεη θπξίσο αλήκπνξα παηδία. Σν 1913 έρνπκε ηνλ πξψην 

λφκν πνπ εμαζθαιίδεη ζχληαμε ρξεκαηνδνηνχκελε απφ ηα θνξνινγηθά έζνδα θαη ην 

1916 λφκν πνπ δηαζθαιίδεη ηνπο εξγαδφκελνπο απφ ηα εξγαηηθά αηπρήκαηα. Σελ 

πεξίνδν 1930-1940 κε ηελ άλνδν ζηελ εμνπζία ησλ ζνζηαιδεκνθξαηψλ ην 1932 

έρνπκε ηελ ζέζπηζε δηαθφξσλ λφκσλ γηα ηελ θνηλσληθή αζθάιεηα. Σέινο ην 1947 

έρνπκε ηελ ζέζπηζε ηνπ λφκνπ πεξί ζπληάμεσο γηα φινπο θαη ην 1955 έρνπκε ηελ 

δεκηνπξγία εζληθνχ ζπζηήκαηνο γηα φινπο. (νχιεο, 1990) 

ηελ άιιε φρζε ηνπ Αηιαληηθνχ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο ΖΠΑ νη πξψηνη ππνζηεξηθηέο 

γηα ππνρξεσηηθή αζθάιηζε ήηαλ ν πξφεδξνο Ρνχζβειη, ν ππνπξγφο εξγαζίαο Πέξθηλο 

θαη ν ζχκβνπινο Υφπθηλο. Οη πξψηεο κνξθέο αζθάιεηαο (1908) πεξηιακβάλνπλ 

θπξίσο ηελ αζθάιηζε εξγαδνκέλσλ ζε εξγαζίεο πςειψλ θηλδχλσλ απφ ηελ απνηξνπή 

εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ. ηηο 14-08-1935 έρνπκε ηελ ςήθηζε ηνπ λφκνπ «Federal 

Security Act» απφ ηνλ Ρνχζβειη ν νπνίνο πξνζπαζεί λα επηθέξεη ηελ αλάθακςε απφ 

ηελ θξίζε ηνπ 1929-1930. Ο λφκνο πξνέβιεπε ηα αθφινπζα : 

 Αζθάιηζε αλεξγίαο 
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 Γεκφζηα βνήζεηα γηα ηνπο άπνξνπο θαη γηα ηα παηδηά πνπ νη γνλείο ηνπο είλαη 

άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο ή ρσξίο εηζφδεκα  

 Αλάπηπμε δεκφζηαο ππεξεζίαο πγείαο γηα ηα παηδηά θαη ηνπο αλήκπνξνπο. 

Γηα πξψηε θνξά ην πιαηχ θνηλφ ελεκεξψλεηαη γηα ηελ έλλνηα ηεο «θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο» θαη γηα πξψηε θνξά έλα κέηξν θνηλσληθήο αζθάιηζεο εληάζζεηαη ζην 

ζπλνιηθφ ζρεδηαζκφ ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο ελφο θξάηνπο. (Μαξδάο, 1993) 

ηελ Ρσζία ηελ πεξίνδν ηνπ Λέληλ νη βαζηθέο αξρέο ησλ θνηλσληθψλ αζθαιίζεσλ 

εμεηάζηεθαλ ιεπηνκεξψο, κε απνηέιεζκα λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζην πξφγξακκα 

θνηλσληθψλ αζθαιίζεσλ, πνπ ςεθίζηεθε ζηελ 6
ε
 Παλξσζηθή πλδηάζθεςε ην 1912 

ζηελ Πξάγα. Σν ζνβηεηηθφ ζχζηεκα θνηλσληθψλ αζθαιίζεσλ ζηελ αξρή βαζίζηεθε 

ζηελ αξρή «ν θαζέλαο ηελ εξγαζία ηνπ», ηελ παξνρή δειαδή ζε πεξίπησζε πνπ 

θάπνηνο δελ κπνξεί λα εξγαζηεί πξνλνκίσλ αλάινγσλ κε ηνλ πξνεγνχκελν κηζζφ ηνπ 

«ζχζηεκα εγγχεζεο ηνπ κηζζνχ». ήκεξα ζηελ πξψελ Δ...Γ νη εξγαδφκελνη 

θαιχπηνληαη πιήξσο θαη ρσξίο θακία θξάηεζε απφ ην κηζζφ ηνπο απφ ηηο θνηλσληθέο 

αζθαιίζεηο. (Μαξδάο, 1993) 

Ζ πξψηε ρψξα πνπ δηεζλψο κπνξνχκε λα πνχκε φηη εθάξκνζε ζχζηεκα θνηλσληθήο 

αζθάιεηαο παγθνζκίσο είλαη ε Νέα Εειαλδία ην 1939. Σν ζχζηεκα ππφ νξηζκέλεο 

πξνυπνζέζεηο εμαζθάιηδε ρξεκαηηθέο παξνρέο ζε νιφθιεξν ηνλ πιεζπζκφ, κε έζνδα 

απφ εηδηθφ θφξν ζηνπο κηζζνχο, ηα εκεξνκίζζηα θαη ηα άιια εηζνδήκαηα. Οη παξνρέο 

αλαθέξνληαλ θπξίσο ζε πεξηπηψζεηο αλαπεξίαο, γήξαηνο θαη αζζέλεηαο. Σν ζχζηεκα 

απηφ βαζίζηεθε θπξίσο ζε κηα επέθηαζε ηεο θνηλσληθήο πξφλνηαο θαη απνηέιεζε έλα 

ζχζηεκα «εγγχεζεο ελφο ειάρηζηνπ πνζνζηνχ δσηηθψλ πφξσλ». (θνπηέιεο, 1990) 

Οη πεξηζζφηεξεο Δπξσπατθέο ρψξεο αθνινπζνχλ ην παξάδεηγκα ηεο Γεξκαλίαο ζηα 

πξψηκα ζηάδηα ηεο θνηλσληθήο αζθάιεηαο. Σελ δεθαεηία ηνπ 30’ ζπζηήκαηα 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο πηνζεηνχλ θαη ν Καλαδάο αιιά θαη ρψξεο ηεο Λαηηληθήο 

Ακεξηθήο  θαη κε ην πέξαο ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ αθνινπζνχλ θαη νη ρψξεο 

ηεο Αθξηθήο θαη ηεο Αζίαο. 
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1.3 Γιεθνοποίηζη ηηρ κοινυνικήρ αζθάλιζηρ  

Ζ επέθηαζε ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο νθείιεηαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ζηηο δηάθνξεο 

εμειίμεηο ηαμηθέο θαη θνηλσληθέο πνπ δηαδξακαηίζηεθαλ ζηηο ρψξεο πνπ 

πξναλαθέξζεθαλ θαη απνηεινχζαλ ηνλ πξνάγγειν ηεο κεηέπεηηα νηθνδφκεζεο ηνπ 

νξηζκνχ ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο. Πέξα φκσο απφ ηηο δηάθνξεο εζληθέο λνκνζεζίεο 

νη νπνίεο βνήζεζαλ ζεκαληηθά ζηελ εμέιημε ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ππήξμαλ θαη 

ζεκαληηθέο δηεζλείο δηαθεξχμεηο θαη ζπκβάζεηο. 

Ζ Γηεζλήο Οξγάλσζε Δξγαζίαο πνπ ηδξχζεθε ην 1919 θαη απνηεινχζε κηα νξγάλσζε 

θξαηψλ, κε ηελ γξακκαηεία ηεο γλσζηή σο Γηεζλέο Γξαθείν Δξγαζίαο, ζηελ 26
ε
 

ζχλνδν ηεο πνπ ζπγθιήζεθε ην 1944 ζηελ Φηιαδέιθεηα ησλ ΖΠΑ θαζφξηζε ηνπο 

ζθνπνχο θαη ηηο επηδηψμεηο ηεο νξγάλσζεο. ηελ δηαθήξπμε ηεο Φηιαδέιθεηα έρνπκε 

ηελ ππνγξάκκηζε φηη «ε θηψρεηα νπνπδήπνηε θαη αλ βξίζθεηαη απνηειεί θίλδπλν γηα 

ηελ επεκεξία φισλ». (Νεθηάξηνο, 1996) 

Ωο απψηεξνο ζθνπφο ηεο νξγάλσζεο κπνξεί λα ζεσξεζεί ε εμαζθάιηζε ελφο 

ζηνηρεηψδνπο εηζνδήκαηνο θαη πιήξνπο ηαηξηθήο θξνληίδαο ζε φζνπο έρνπλ αλάγθε. 

ε απηφ ζηεξίρηεθε ην 1952 ε 35
ε
 Γηεζλή πλδηάζθεςε Δξγαζίαο θαη πηνζέηεζε ηελ 

δηεζλή ζχκβαζε ππ’ αξηζκφ 102 πνπ αθφξα ζηελ θνηλσληθή αζθάιεηα θαη αλαθέξεηαη 

ζηα ειάρηζηα φξηα θνηλσληθήο αζθάιεηαο. 

 

πκπεξαζκαηηθά ε θνηλσληθή αζθάιεηα κε ηελ γέλλεζε ηεο απνηειεί ζεκαληηθφ 

ζηαζκφ ζηελ αλζξψπηλε ηζηνξία θαη ζηελ θνηλσληθή σξίκαλζε φισλ ησλ θξαηψλ. 

εκαληηθφ ξφιν ζηελ παξνπζία ηεο θνηλσληθήο αζθάιεηαο δηαδξακάηηζαλ: 

 Ζ πίεζε ησλ ζπλδηθάησλ 

 Ζ αλάπηπμε ησλ αξηζηεξψλ επξσπατθψλ θνκκάησλ  

 Οη θπθιηθέο νηθνλνκηθέο θαπηηαιηζηηθέο θξίζεηο  

 Ζ αλάγθε παξέκβαζεο ηνπ θξάηνπο λα ειέγμεη ην εξγαηηθφ θίλεκα θαη λα 

δηαηεξήζεη ηελ ππάξρνπζα θνηλσληθή ηάμε πξαγκάησλ.  (νχιεο, 1990) 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 

Ζ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ 

2.1 Ηζηοπική αναδπομή  

2.1.1 Ππϊηη πεπίοδορ (ζωζηαζη ελληνικοω κπάηοςρ 1836 – 1914) 

Ζ θνηλσληθή αζθάιηζε εκθαλίδεηαη γηα πξψηε θνξά ζηελ Διιάδα κε ηελ ζχζηαζε 

ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο. Ζ αζθαιηζηηθή θάιπςε μεθίλεζε αξρηθά λα αθνξά ηα 

ιεγφκελα «επηθίλδπλα επαγγέικαηα» ζηελ αξρή θαη ζηελ ζπλέρεηα επεθηάζεθε ζε 

φιεο ηηο θαηεγνξίεο ησλ εξγαδνκέλσλ. 

Σν 1836 έρνπκε ηελ πξψηε ίδξπζε αιιεινβνεζεηηθψλ ηακείσλ θαηά θιάδνπο 

επαγγεικάησλ ηα νπνία βαζίδνληαλ ζε βαζηθέο παξνρέο ζηνπο αζθαιηζκέλνπο ηνπο. 

Ζ πξψηε φκσο επίζεκε ελέξγεηα πνπ παξαηεξείηαη πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνλ Α. 

Κξηεδή ην 1838, πνπ επηζεκαίλεη ηελ ζπνπδαηφηεηα ηνπ ειιεληθνχ εκπνξηθνχ 

λαπηηθνχ, κε ηελ πεπνίζεζε φηη ε δεκηνπξγία ελφο ηακείνπ αζθάιηζεο ζα βνεζνχζε 

ζεκαληηθά ζηελ αλάπηπμε ηεο ειιεληθήο λαπηηιίαο. Με επηζηνιή ηνπ βαζηιηά ζηηο 31 

Μαΐνπ 1849 επηζεκαίλεηαη ε ζπνπδαηφηεηα θαη ε επηθηλδπλφηεηα ηνπ λαπηηθνχ 

επαγγέικαηνο, γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ λαπηηθψλ ζε πεξίνδν πνπ δελ 

κπνξνχλ λα βξνπλ εξγαζία. Σειηθά ζηηο 29 Ηνπιίνπ 1861 κε λνκνζρέδην ηνπ 

πξσζππνπξγνχ Α. Μηανχιε έρνπκε ηελ ζεκειίσζε ηνπ Ναπηηθνχ Απνκαρηθνχ 

Σακείνπ (Ν.Α.Σ.). Σα άηνκα πνπ αζθαιίζηεθαλ απφ ην Ν.Α.Σ. δελ ήηαλ κφλνλ νη 

λαπηηθνί, αιιά θαη νη ρήξεο, ηα νξθαλά, νη άπνξνη γνλείο, νη αλήιηθνη αδειθνί θαη νη 

άγακεο αδειθέο ησλ λαπηηθψλ. Οη θαηψηεξνη αμησκαηηθνί θαη νη λαχηεο ηνπ 

Βαζηιηθνχ Ναπηηθνχ ζπκπεξηιήθζεζαλ ζην πξφγξακκα, αλεμαξηήησο ηνπ γεγνλφηνο 

φηη δηθαηνχληαλ ζχληαμε απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ. Αζθαιίζηεθαλ επίζεο θαη 

νη άπνξνη λαπηηθνί πνπ δελ είραλ ηηο απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο γηα ζχληαμε. 

(Σζαιίθεο, 2008) 

ηα «επηθίλδπλα επαγγέικαηα» γξήγνξα ζπκπεξηιήθζεζαλ θαη νη αμησκαηηθνί θαη νη 

θαληάξνη ηνπ ζηξαηνχ μεξάο, πνπ κε λφκν ην 1852 νξίδεη ζπληάμεηο ηηο νπνίεο 

δηθαηνχληαη βάζε ησλ εηψλ πξνζθνξάο ηνπο θαη ζηελ ζπλέρεηα ην 1853 ν λφκνο 

επεθηείλεηαη θαη ζηελ ζπληαμηνδφηεζε ησλ αμησκαηηθψλ ηνπ  πνιεκηθνχ λαπηηθνχ, κε 

πεξαηηέξσ βειηίσζε θαη νξηζηηθνπνίεζε ην 1856.  
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Σν 1861 αξρίδνπλ θαη παξαρσξνχληαη ζπληάμεηο κε βαζηιηθά δηαηάγκαηα θαη κφλν ζε 

νξηζκέλνπο δεκνζίνπο ππαιιήινπο, πνπ ζηελ ζπλέρεηα θαη ζπγθεθξηκέλα ην 1865 

επηρεηξείηαη γηα πξψηε θνξά ε θαζηέξσζε ελφο ζπληαμηνδνηηθνχ πξνγξάκκαηνο πνπ 

ζα πεξηειάκβαλε φινπο ηνπ δεκνζίνπο ππαιιήινπο. 

Δπίζεο έρνπκε ηελ  ζχζηαζε ελφο εηδηθνχ ηακείνπ γηα ηνπο κεηαιισξχρνπο, ην νπνίν 

πξνσζείηαη κε Βαζηιηθφ Γηάηαγκα ζηηο 31 Μαΐνπ 1882 θαη ζηεξίδεηαη ζηελ είζνδν 

ηνπ επαγγέικαηνο ζηα «επηθίλδπλα». Οπζηαζηηθά έρεη ραξαθηήξα ηακείνπ 

αιιεινβνήζεηαο κε έζνδα απφ εηζθνξέο ησλ εξγνδνηψλ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ. 

(Σζαιίθεο, 2008) 

 

2.1.2 Γεωηεπη πεπίοδορ (πεπίοδορ ηος μεζοπολέμος 1914 – 1937) 

Ζ Μηθξαζηαηηθή Καηαζηξνθή απνηειεί ζεκαληηθφ θνκκάηη ηφζν ζηελ Διιεληθή 

ηζηνξία φζν θαη ζηελ επέθηαζε ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζηελ Διιάδα. Οη εμειίμεηο 

πνπ δηαδξακαηίδνληαη ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν είλαη ξαγδαίεο ηφζν ζηνλ νηθνλνκηθφ αιιά 

θαη ζηνλ θνηλσληθφ ηνκέα, κε ηηο δεκνγξαθηθέο αιιαγέο λα επεξεάδνπλ ζεκαληηθά 

ηελ νκαιή ιεηηνπξγηά ηνπ Διιεληθνχ θξάηνπο. Ζ «βίαηε» εηζξνή 1.5 εθαη. 

πξνζθχγσλ νδήγεζε ζηελ νηθνλνκηθή θξίζε ηνπ 1923. (θνπηέιεο, 1990) 

Αθνινπζεί κηα ζηαζεξνπνίεζε ζηνλ νηθνλνκηθφ ηνκέα ζηελ ρψξα ην δηάζηεκα 

κεηαμχ 1924 – 1929. Σν 1930 ε Διιάδα νδεγείηε ζε λέα νηθνλνκηθή θξίζε, κε ηελ 

θνξχθσζε λα πξαγκαηνπνηείηαη ην 1932. Οη κηζζνί κεηψλνληαη δξακαηηθά θαη ε 

αλεξγία εθηνμεχεηαη ζηα χςε. εκαληηθφο παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηελ φιε θξίζε 

ζηελ Διιάδα είλαη θαη ε δξακαηηθή αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ πνπ κεηαμχ 1920 – 1940 

απμάλεηαη θαηά 46%. (θνπηέιεο, 1990) 

Σν δηάζηεκα απηφ έρνπκε ηελ ίδξπζε ην 1917 ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηζάιςεσο θαη ην 

1922 ηνπ Τπνπξγείνπ Τγηεηλήο θαη Κνηλσληθήο Πξφλνηαο. Ζ ίδξπζε ησλ δπν λέσλ 

απηψλ ππνπξγείσλ είλαη ε πξψηε πξνζπάζεηα ζπληνληζκνχ θαη ελνπνίεζεο ηεο 

θνηλσληθήο πνιηηηθήο πνπ επηρεηξείηαη ζηελ Διιάδα. 

ηνλ ηνκέα ηεο επέθηαζεο ησλ θνηλσληθψλ αζθαιίζεσλ έρνπκε ηελ ζέζπηζε ηνπ Ν. 

2868/22 πεξί κεγάισλ ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ. Οη κεγάιεο ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο 

ππνρξεψλνληαη λα ηδξχνπλ ηακεία θαη λα ππάγνπλ φζεο επηρεηξήζεηο απαζρνινχλ 
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εβδνκήληα κηζζσηνχο θαη άλσ. Έρνπκε επίζεο θαη ηελ θαζηέξσζε ηεο ίζεο εηζθνξάο 

εξγνδνηψλ θαη αζθαιηζκέλσλ κηζζσηψλ. 

Ζ θπβέξλεζε ηνπ Βεληδέινπ ε νπνία βξηζθφηαλ ζηελ εμνπζία απφ ην θίλεκα ζην 

Γνπδί ην 1909, δέρεηαη κεγάιε πίεζε απφ ηνπο εξγαδνκέλνπο, πνπ ηελ νδεγεί ζηελ 

ςήθηζε ηνπ Ν. 5733/32  πεξί θνηλσληθψλ αζθαιίζεσλ. Ο Ν. 5733/32 δελ 

εθαξκφδεηαη πνηέ γηαηί ε θπβέξλεζε Βεληδέινπ αλαηξέπεηαη. (νχιεο, 1990) 

Σν Λατθφ Κφκκα ςεθίδεη ηνλ Ν. 8298/34 γηα ηελ Κνηλσληθή Αζθάιεηα, θαζψο θαη 

ηνλ Ν. 6298/34 γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ ΗΚΑ. Σν ΗΚΑ ιεηηνχξγεζε γηα πξψηε θνξά 

ζηελ Αζήλα ην 1937 ελψ ζηελ Θεζζαινλίθε ην 1938. (νχιεο, 1990) 

Σελ πεξίνδν απηή έρνπκε ηελ ζεκαληηθφηαηε αχμεζε ησλ θνξέσλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο απφ κφιηο 9 ζε 160. Ζ πξαγκαηηθή εηθφλα ζηνλ ηνκέα ηεο θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο ησλ εξγαδνκέλσλ φκσο δελ αληηθαηνπηξίδεη ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο, 

θαζψο ζεκαληηθφο αξηζκφο εξγαδνκέλσλ δελ έρεη θνηλσληθή αζθάιηζε. 

 

2.1.3 Σπίηη πεπίοδορ (μεηαπολεμική πεπίοδορ 1937 – 1961) 

Ζ πεξίνδνο κεηαμχ 1937 – 1961 επηζθηάζηεθε, απφ ζεκαληηθά ηζηνξηθά γεγνλφηα ηα 

νπνία έβαιαλ έλα «θξέλν» ζηνλ ξπζκφ αλάπηπμεο ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζηελ 

Διιάδα. Πην ζπγθεθξηκέλα : 

Πφιεκνο, θαηνρή θαη εκθχιηνο πξνθάιεζαλ αλεπαλφξζσηεο πιηθέο θαηαζηξνθέο θαη 

πνιιά ζχκαηα ηα νπνία ζα απνηεινχζαλ αλζξψπηλν δπλακηθφ. 

Ζ βνήζεηα ε νπνία πξνζθέξζεθε κεηά ηελ απειεπζέξσζε απφ ηνπο ζπκκάρνπο, 

ζπαηαιήζεθε γηα πνιεκηθέο επηρεηξήζεηο. 

Ζ ρψξα καο δελ αθινχζεζε ηνλ ξπζκφ ησλ θνηλσληθψλ εμειίμεσλ πνπ αθνινχζεζαλ 

αξθεηέο ρψξεο κεηά ηνλ πφιεκν, κέλνληαο πίζσ ζεκαληηθά ζηελ αλάπηπμε θαη κελ 

επηιχνληαο ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ηα νπνία παξνπζηάδνληαλ. 

Σν πνιηηηθφ θιίκα πνπ επηθξάηεζε κεηά ηνλ εκθχιην γηα δεθαεηίεο παιηλδξφκεζε 

κεηαμχ ηξνκνθξαηίαο – απηαξρηζκνχ – ζπληεξεηηζκνχ ρσξίο θακία πξνζπάζεηα 

αλνηγκάησλ θαη θακία αλνρή. 



16 
 

Σν 1951 έρνπκε ηελ ςήθηζε ηνπ Ν. 1846/51, πνπ απνηειεί ην βαζηθφ ξπζκηζηηθφ 

λφκν ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΗΚΑ. Καζνξίδνληαη λέα θνηλσληθά αζθαιηζηηθά πιαίζηα θαη 

ιακβάλνληαη κέηξα γηα ηελ αζθάιηζε θαη ηελ παξνρή πεξίζαιςεο ζηνπο 

εξγαηνυπαιιήινπο ηεο ρψξαο. Έρνπκε ηελ ππαγσγή ζην ΗΚΑ ηακείσλ πνπ παξέρνπλ 

κηθξφηεξε βνήζεηα απ’ απηφ, κε ην ΗΚΑ λα αλαιακβάλεη αξρηθά ηελ αλαγθαζηηθή 

θάιπςε ηνπ 1/3 ηνπ πιεζπζκνχ. (θνπηέιεο, 1990) 

 

2.1.4 Σέηαπηη πεπίοδορ (η Δλλάδα μεηά ηο 1961) 

Σν ζεκαληηθφηεξν γεγνλφο ζηελ αξρή απηήο ηεο πεξηφδνπ ήηαλ ε ίδξπζε ηνπ 

Οξγαληζκνχ Γεσξγηθψλ Αζθαιίζεσλ (ΟΓΑ), κε ηνλ Ν.4169/1961 «πεξί Γεσξγηθψλ 

Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ». Με ηελ δεκηνπξγία ηνπ ΟΓΑ νινθιεξψλεηαη ζρεδφλ ε 

θάιπςε ηνπ ζπλφινπ ηνπ ειιεληθνχ πιεζπζκνχ. 

ηα επφκελα ρξφληα έρνπκε ηελ ίδξπζε πνιιψλ ηακείσλ αζθάιηζεο φπσο ην ηακείν 

θχξηαο αζθάιηζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο ΓΔΖ ην 1966, ην ηακείν θχξηαο αζθάιηζεο 

ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο ΔΣΒΑ θιπ. 

Σν πξφβιεκα φκσο πνπ δεκηνπξγείηαη απηνκάησο είλαη ε δηάζπαζε ηεο θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο ζε κηα πιεηάδα θνξέσλ, ε νπνία νδεγνχζε ζηελ έιιεηςε αζθαιηζηηθήο 

ελφηεηαο θαη ηελ δεκηνπξγία έληνλσλ αληζνηήησλ. Ζ δεκηνπξγία ην 1968 ηνπ 

Τπνπξγείνπ Κνηλσληθψλ Τπεξεζηψλ, ην νπνίν ήηαλ ππεχζπλν γηα ηελ Κνηλσληθή 

Αζθάιηζε εγθαηαιείθηεθε κφιηο αληέδξαζαλ νη αζθαιηζκέλνη ησλ ηακείσλ ηνπ 

ΟΣΔ,ΓΔΖ θαη Σξαπεδψλ. (νχιεο, 1990) 
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ΗΣΟΡΗΚΟ ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΣΩΝ ΑΦΑΛΗΣΗΚΩΝ ΦΟΡΔΩΝ                                      

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ       ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ  

1836 

1852 

Ίδξπζε αιιεινβνεζεηηθψλ Σακείσλ 

Αμησκαηηθψλ ηνπ ηξαηνχ 

1856 

1861 

1861 

1882 

1907 

1928 

1928 

1930 

1931 

1931 

1932 

1934 

1934 

1934 

1935 

1937 

1940 

1945 

1958 

1961 

1982 

1982 

1982 

1982 

1983 

1983 

 

 

Αμησκαηηθψλ ηνπ Πνιεκηθνχ Ναπηηθνχ  

Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ (Μεηνρηθφ Σακείν) 

Λεηηνπξγηά ΝΑΣ 

Δξγαδνκέλσλ ζηα κεηαιιεία-νξπρεία 

Σακείν πληάμεσλ ηδεξνδξφκσλ  

Τγεηνλνκηθψλ (ΣΑΤ)  

Ννκηθψλ  

Δθεκεξηδνπσιψλ  

Κιεξηθψλ (ΣΑΚΔ) 

Δθηεισληζηψλ  

Σππνγξάθσλ  

Απηνθηλεηηζηψλ (ΣΑ) 

Μεραληθψλ (ΣΜΔΓΔ) 

Δξγαηψλ ηχπνπ 

Δπαγγεικαηνβηνηερλψλ (ΣΔΒΔ) 

Υξεκαηηζηψλ 

Τπαιιήισλ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ΗΚΑ 

Σακείν Δκπφξσλ (ΣΑΔ) 

Αζθάιηζε αλεξγίαο  

Θέζπηζε νηθνγελεηαθψλ επηδνκάησλ 

Αζθάιηζε αγξνηψλ (ΟΓΑ) 

Γελίθεπζε ΗΚΑ 

Δπέθηαζε ΟΓΑ  

Γεκηνπξγία Τπνπξγείνπ Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ  

Ίδξπζε Κεληξηθνχ πκβνπιίνπ Τγείαο  

χζηαζε Δζληθνχ Οξγαληζκνχ Φαξκάθσλ (ΔΟΦ) 

χζηαζε Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο (ΔΤ) 
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2.2 Ζ δημιοςπγία ηος Ηδπωμαηορ Κοινυνικϊν Αζθαλίζευν (ΗΚΑ) 

Σν ζεκαληηθφηεξν βήκα ζηελ εμέιημε ηνπ ζεζκνχ ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζηελ 

Διιάδα απνηειεί ε ζχζηαζε θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ Ηδξχκαηνο Κνηλσληθψλ 

Αζθαιίζεσλ (ΗΚΑ) ην 1937. Ο ζθνπφο ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ ΗΚΑ ήηαλ ε θάιπςε ησλ 

κέρξη ηφηε αλαζθάιηζησλ κηζζσηψλ. Ζ πξψηε πξνζπάζεηα έγηλε κε ηνλ Ν.5733/1932 

ν νπνίνο απέηπρε θαη ζηελ ζπλέρεηα κε ηελ ςήθηζε ηνπ Ν.6298/1934 έρνπκε ηελ 

δεκηνπξγία ηνπ ΗΚΑ πνπ ίζρπζε απφ 1/12/1937. Με ηελ δεκηνπξγία ηνπ ΗΚΑ έρνπκε 

ηελ γελίθεπζε ηεο αζθάιηζεο ησλ κηζζσηψλ ζηνπο θιάδνπο ησλ ζπληάμεσλ θαη 

αζζελείαο. (Μαξδάο, 1993) 

Ωο θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ΗΚΑ θαηά ηελ δεκηνπξγία ηνπ ήηαλ ε ιεηηνπξγία ηνπ 

ρσξίο θαλέλα απνιχησο θνηλσληθφ πφξν. Μεηά ην 1987 άξρηζε ε επηρνξήγεζε απφ 

ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ. ηελ πνξεία ηνπ ην ΗΚΑ δελ ηθαλνπνίεζε ζηνλ κέγηζην 

βαζκφ ηηο πξνζδνθίεο ησλ αζθαιηζκέλσλ ηνπ, θαζψο αξθεηέο θνξέο ιεηηνχξγεζε σο 

κεραληζκφο εθηφλσζεο ησλ ιατθψλ δηεθδηθήζεσλ θαη εθαξκνγήο ηεο θνηλσληθήο 

πνιηηηθήο ησλ εθάζηνηε θπβεξλήζεσλ, παξά σο βαζηθφ φπιν ζηελ νκαιή ιεηηνπξγία 

ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο. ηελ πνξεία ησλ ρξφλσλ ην ΗΚΑ «ρξεζηκνπνηήζεθε» φζν 

ιίγα ηακεία απφ πνιιέο θπβεξλήζεηο γηα λα κπνξέζνπλ λα εθαξκφζνπλ λέεο πνιηηηθέο 

νη νπνίεο πξνζέθξνπζαλ ζηα ζπκθέξνληα ησλ αζθαιηζκέλσλ. (νισκφο,1991) 

ηελ επνρή καο ην ΗΚΑ παξακέλεη έλα απφ ηα ηζρπξφηεξα δεκφζηα ηακεία απφ κεξηάο 

ηνπιάρηζηνλ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 47% 

ηνπ ειιεληθνχ ιανχ είλαη αζθαιηζκέλν ζην ΗΚΑ. 

 

2.2.1 Δξελικηικά ζηάδια ηος ΗΚΑ 

Ζ πνξεία ηεο εμέιημεο ηνπ ΗΚΑ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ην ζεκαληηθφηεξν θνκκάηη 

ζηελ εμέιημε ηεο ηζηνξίαο ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζηελ Διιάδα. Απφ ηελ ίδξπζε 

ηνπ θηφιαο απνηεινχζε έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα ηακεία αζθάιηζεο θαη παξνρψλ 

γηα ηνλ ειιεληθφ ιαφ. Σα ζηάδηα ηεο εμέιημεο ηνπ απνηεινχλ ζεκαληηθφ βνήζεκα 

ζηελ δεκηνπξγία αιιά θαη ηελ θαιπηέξεπζε ησλ ζπλζεθψλ γηα ηα ινηπά ηακεία. 

1
ν
 ζηάδην πεξίνδνο 1937 – 1950, ν ηδξπηηθφο λφκνο γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ ΗΚΑ 

ζηεξίρηεθε ζηηο αξρέο ηεο θιαζηθήο θεληξνεπξσπατθήο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, 
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αξθεηά πξνζαξκνζκέλνο ζηα ειιεληθά δεδνκέλα. Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηνπ ΗΚΑ απφ ηηο 

αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ εξγνδνηψλ ήηαλ κέζα ζηα φξηα 

αληνρήο ηεο νηθνλνκίαο. Ζ εγθαηάιεηςε ηεο έλλνηαο ηνπ θεθαινπνηεηηθνχ 

ζπζηήκαηνο θαηά γεληθή νκνινγία ζηνλ δηεζλή ρψξν αιιά θαη ε πεξηνξηζκέλε 

έθηαζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Ηδξχκαηνο θαηά ηα πξψηα ρξφληα ιεηηνπξγίαο ηνπ 

νδήγεζε ζε βξεθηθά βήκαηα εμέιημεο ζηα πξψηκα ζηάδηα. (Πξνβφπνπινο, 1987) 

2
ν
 ζηάδην πεξίνδνο 1951 – 1959, ε ηζρχ ηνπ λένπ λνκηθνχ πιαηζίνπ, Ν. 1846/51 

δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ εμειηθηηθή πνξεία ηνπ Ηδξχκαηνο θαζψο ε 

επηξξνή είλαη άκεζε απφ ην δηεζλέο επίπεδν ησλ εμειίμεσλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1940 κε ησλ Υάξηε ηνπ Αηιαληηθνχ, ηελ Γηαθήξπμε ηεο Φηιαδέιθεηα 

ην 1944 θαη ηελ Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ ην 1948. 

Σα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηακνξθψλνληαη ζηνλ αζθαιηζηηθφ ηνκέα είλαη ηα 

αθφινπζα : 

 επίδεημε κεγαιχηεξεο ειαζηηθφηεηαο σο πξνο ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ 

παξνρψλ 

 θαζηέξσζε ζπζηήκαηνο ππνινγηζκνχ ησλ ζπληάμεσλ πνπ ελλνεί ηηο 

εηζνδεκαηηθά ρακειφηεξεο νκάδεο δηθαηνχρσλ  

 δηεχξπλζε ησλ παξνρψλ , θπξίσο ζηνλ θιάδν αζζελείαο 

 πξφβιεςε γηα δπλαηφηεηα αλαπξνζαξκνγήο ησλ ζπληάμεσλ χζηεξα απφ 

νπζηψδεηο κεηαβνιέο ζηα ηηκαξηζκηθά δεδνκέλα. 

Ζ ςήθηζε επίζεο ηνπ Ν.Γ. 2698/53 επέθεξε ηελ θαζηέξσζε θαηψηαησλ νξίσλ 

ζπληαμηνδφηεζεο θαζψο επίζεο  δηεχξπλε ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ θιάδσλ αζζελείαο 

(ζε ρξήκα θαη ζε είδνο). (Πξνβφπνπινο, 1987) 

3
ν
 ζηάδην πεξίνδνο 1960 – 1977, επέθηαζε ηνπ ΗΚΑ γεσγξαθηθά ζε επαγγεικαηηθέο 

νκάδεο νη νπνίεο θαιχπηνληαη ήδε απφ απηφ. Με ην Ν.Γ. 4104/60 εμαζθαιίδεηαη ε 

πξννδεπηηθή πξνζαξκνγή ησλ ρξνληθψλ πξνυπνζέζεσλ, σο πξνο ηνλ απαηηνχκελν 

ειάρηζην ρξφλν αζθάιηζεο γηα ηε ζεκειίσζε ζπληαμηνδνηηθνχ δηθαηψκαηνο. 

Πξνρσξάεη ε θαζηέξσζε ελφο ζπζηήκαηνο ππνινγηζκνχ ησλ ζπληάμεσλ σο πξνο 

φθεινο θπξίσο ησλ αζθαιηζκέλσλ κε ρακειέο απνδνρέο. 

Με ην Ν.Γ. 465/70 επέξρεηαη ε κείσζε ζηελ εηζθνξά ησλ θιάδσλ αζζελείαο θαη 

αχμεζε ησλ θιάδσλ ησλ ζπληάμεσλ θαζψο επίζεο θαη ηελ ζέζπηζε κέζν άξζξνπ ηεο 



20 
 

ππνρξέσζεο ηνπ θξάηνπο λα θαιχπηεη ηελ επηβάξπλζε ησλ αζθαιηζηηθψλ θνξέσλ 

απφ κεηψζεηο ησλ εηζθνξψλ ή άιιεο ξπζκίζεηο πνπ γίλνληαη ζηα πιαίζηα ηεο 

νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο πνιηηηθήο. (Πξνβφπνπινο, 1987) 

4
ν
 ζηάδην πεξίνδνο κεηά ην 1978, ε νπνία ζεκαδεχεηαη απφ δπν λνκνζεηήκαηα ην 

Ν.825/78 θαη ην Ν. 1305/82. Με ην Ν. 825/78 μεθηλά κηα λέα πεξίνδνο ε νπνία ζα 

επηθέξεη ζεκαληηθή βειηίσζε ζηηο παξνρέο πνπ πξνζθέξεη ην ηακείν θαζψο επίζεο 

ηελ δηακφξθσζε ελφο λένπ πιαηζίνπ ζηνλ ηνκέα ησλ εζφδσλ. Καζηεξψλεηαη κηα 

δηαξθήο θαη απηφκαηε αλαπξνζαξκνγή ησλ πφξσλ ηνπ Ηδξχκαηνο απφ εηζθνξέο αιιά 

θαη ησλ παξνρψλ. Παξά ηηο ζπλερηδφκελεο βειηηψζεηο πνπ πξνζπαζνχλ λα επηθέξνπλ 

κηα νκαιή εηθφλα ηνπ Ηδξχκαηνο ηα έμνδα απμάλνληαη κε ηαρχηεξν ξπζκφ απφ απηφ 

ησλ εζφδσλ, κε απνηέιεζκα απφ ην 1981 θαη κεηά λα δεκηνπξγνχληαη ζεκαληηθά 

ειιείκκαηα θαη ηελ πξνζθπγή ηνπ Ηδξχκαηνο ζε δαλεηζκφ. (Πξνβφπνπινο, 1987) 

Οη ξπζκίζεηο πνπ επέθεξε ν λένο λφκνο ήηαλ αξθεηά ζεκαληηθέο ζηνλ ηνκέα ησλ 

ζπληάμεσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα  

 πξνζδηνξηζκφο ζπληάμηκνπ κηζζνχ ( κέζνο φξνο απνδνρψλ ησλ δπν 

ηειεπηαίσλ εκεξνινγηαθψλ εηψλ ) 

 

 αλαγλψξηζε ζπληάμηκνπ ρξφλνπ εθ ησλ πζηέξσλ κε εμαγνξά  

 

 επέθηαζε ηνπ κέηξνπ ηεο 35εηηαο θαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. 

 

Ο Ν. 1305/82 πξνζέθεξε κηα αλακφξθσζε ζηνλ κεραληζκφ αλαπξνζαξκνγήο ησλ 

ζπληάμεσλ. Παξαηεξείηαη ε αχμεζε ησλ θαηψηαησλ νξίσλ ζχληαμεο ζην ηζφπνζν 

ησλ 18 εκεξνκηζζίσλ ηνπ αλεηδίθεπηνπ εξγάηε απφ ηα 15 γηα ηηο ζπληάμεηο αλαπεξίαο 

θαη γήξαηνο θαη 16 εκεξνκηζζίσλ απφ ηα 12,5 γηα ηηο ζπληάμεηο ιφγν ζαλάηνπ. 

Σν 1979, κε ηνλ Ν.997/1979, ςεθίδεηαη ε εθαξκνγή ηεο επηθνπξηθήο αζθάιηζεο γηα 

ην ζχλνιν ησλ κηζζσηψλ κε ηελ ίδξπζε ηνπ ΗΚΑ – ΣΔΑΜ, πνπ απφ ην 1983 

εληάζζεηαη πιήξσο ζην ΗΚΑ. (Κξεκαιήο, 1985) 
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2.3 Ο νψμορ 1397/1983 και η ζωζηαζη ηος ΔΤ 

Ο Νφκνο 1397/1983 γηα ην ΔΤ απνηειεί ίζσο έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα θαη 

νπζηαζηηθφηεξα βήκαηα πνπ έρνπλ γίλεη απφ ην ειιεληθφ Κξάηνο γηα ηελ δεκηνπξγία 

ελφο πγεηνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο, ηθαλνχ λα ζηεξίμεη ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο αλάγθεο 

ησλ Διιήλσλ πνιηηψλ αιιά θαη λα πξνρσξήζεη ηελ θνηλσληθή αζθάιηζε κέζα απφ 

ηηο παξερφκελεο πγεηνλνκηθέο ππεξεζίεο πνπ κπνξεί λα παξέρεη. 

Οη βαζηθνί ζηφρνη πνπ έζεζε ν Νφκνο 1397/1983 ήηαλ ε απνθέληξσζε, ν θνηλσληθφο 

έιεγρνο, ην εληαίν πιαίζην αλάπηπμεο θαη ιεηηνπξγίαο, ν εληαίνο πξνγξακκαηηζκφο, ε 

δηθαηφηεξε θαηαλνκή ησλ πφξσλ, ε αλάπηπμε ηεο πξσηνβάζκηαο πεξίζαιςεο θαη ε 

θαζηέξσζε ηνπ γηαηξνχ πιήξνπο θαη κεξηθήο απαζρφιεζεο. Απφ ηνπο βαζηθνχο 

ζηφρνπο πνπ έρεη ζέζεη ν Νφκνο 1397/1983 γίλεηαη εχθνια θαηαλνεηφ φηη επηθξαηεί 

κηα ζχγρπζε αλάκεζα ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο ρσξίο λα κπνξεί λα 

μεθαζαξηζηεί ε αμηνιφγεζε θαη ε ηνπνζέηεζε πεξηπηψζεσλ πνπ ρξήδνπλ 

ηαηξνθαξκαθεπηηθή πξνζέγγηζε. Ο θαλφλαο επάλσ ζηνλ νπνίν βαζίζηεθε ε 

δεκηνπξγία ηνπ Νφκνπ είλαη ην φηη ε πγεία είλαη θνηλσληθφ αγαζφ θαη θάζε πνιίηεο 

έρεη δηθαίσκα ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο. 

Οη βαζηθέο αξρέο θαη πξνβιέςεηο πάλσ ζηηο νπνίεο βαζίζηεθε ν Νφκνο 1397/1983 

είλαη νη αθφινπζεο: 

 Κξαηηθή επζχλε γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζε φινπο ηνπο πνιίηεο. 

Απνθέληξσζε ησλ ππεξεζηψλ κέζα απφ ηε δηαίξεζε ηεο ρψξαο ζε 

πγεηνλνκηθέο πεξηθέξεηεο θαη ηε ζπκκέηνρε ηεο θνηλφηεηαο ζηηο απνθάζεηο κε 

ηε ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγηά Πεξηθεξεηαθψλ πκβνπιίσλ Τγείαο (ΠΔΤ) θαη 

ηελ εθρψξεζε γλσκνδνηηθψλ θαη επνπηηθψλ αξκνδηνηήησλ ζηα λνκαξρηαθά 

ζπκβνχιηα. 

 Έκθαζε ζηελ αλάπηπμε ηεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο, αληηκεησπίδνληαο 

θάζε πεξηζηαηηθφ μερσξηζηά κέζα απφ κηα ζεηξά δηαγλσζηηθψλ εμεηάζεσλ 

θαη αμηνινγψληαο ηελ ζεκαληηθφηεηα ηνπ πξνβιήκαηνο. 

 Βειηηψζεηο ζηελ πνηφηεηα παξνρήο ππεξεζηψλ κέζα απφ ηελ ηαρχξξπζκε 

αλάπηπμε ηεο ππνδνκήο θαη νξγάλσζεο ησλ λνζνθνκείσλ δίλνληαο έκθαζε 

αξθεηά ζηελ εχθνιε πξνζβαζηκφηεηα. (Θενδψξνπ, αξξήο & νχιεο, 2001) 
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πσο θάζε λένο Νφκνο έηζη θαη ν ζπγθεθξηκέλνο ζηελ πνξεία παξνπζίαζε θάπνηα 

πξνβιήκαηα ηα νπνία δελ είραλ  απφ ηελ αξρή πξνβιεθηεί. Κάπνηεο ειιείςεηο θαη 

παξαιείςεηο νδεγνχλ ζηελ ζπλερή βειηίσζε θαη παξαθνινχζεζε ησλ ηεθηαηλφκελσλ 

ζηνλ ρψξν ηεο πγείαο. Σέηνηεο ειιείςεηο θαη παξαιείςεηο έρνπλ λα θάλνπλ κε: 

 Αδπλακία λα αθνκνηψζεη θαη λα αμηνπνηήζεη ηελ εκπεηξία ησλ άιισλ ρσξψλ 

αιιά θαη ηα θξηηηθά ζπκπεξάζκαηα ηνπ ΠΟΤ, πάλσ ζηηο δηαδηθαζίεο 

αλάπηπμεο εζληθψλ ζπζηεκάησλ πγείαο 

 ηελ κε πξφβιεςε ελφο κεραληζκνχ δηαρείξηζεο θαη ρξεκαηνδφηεζεο πνπ ζα 

ιάκβαλε ππφςε ηελ εμειηζζφκελε νηθνλνκηθή θξίζε  

 ηνλ ηαηξνθεληξηθφ ραξαθηήξα ησλ πεξηζζνηέξσλ ξπζκίζεσλ  

 ηελ κε αμηνιφγεζε έκπεηξνπ θαη θαηαμησκέλνπ πξνζσπηθνχ ζε ζέκαηα 

πγείαο θαζψο θαη ζηελ ζσζηή εθπαίδεπζε θαη εμέιημε 

 ηελ παξαθνινχζεζε ησλ εμειίμεσλ ζηνλ ρψξν ηεο πγείαο. (Θενδψξνπ, 

αξξήο & νχιεο, 2001) 

πσο θαη λα έρεη ν Νφκνο 1397/ 1983 απνηειεί έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα βήκαηα 

πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζηνλ ρψξν ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο ζηελ Διιάδα 

θαη ζα πξέπεη λα ζεσξεζεί γλψκνλαο θαη βαζηθή αξρή γηα ηηο επφκελεο εμειίμεηο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 

ΟΗ ΠΑΡΔΜΒΑΔΗ ΣΖΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΣΖΝ             

ΠΔΡΗΟΓΟ 1980 - 2009 

3.1 Γεκαεηία ηος «αγπψηη»  

Ζ πεξίνδνο μεθηλά κε ην ΠΑΟΚ ζηελ δηαθπβέξλεζε ηεο ρψξαο, έρνληαο απνθνκίζεη 

ζεκαληηθή αληηπνιηηεπηηθή δπλακηθή θαη πξνζπαζψληαο λα επηρεηξήζεη κηα 

ζεκαληηθή αιιαγή ζηελ θνηλσληθνπνιηηηθή δσή ηεο ρψξαο μεθηλψληαο απφ ην ζεκείν 

κεδέλ 

Ζ λέα θπβέξλεζε κε εληνιή ηνπ ηφηε ππνπξγνχ Δξγαζίαο αλαθνηλψλεη κηα λέα 

εηζνδεκαηηθή πνιίηηθε κε απμήζεηο ησλ κηζζψλ ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα πνπ άγγηδαλ ην 

37,5%, ζηα εκεξνκίζζηα θαη ην 42,5% ζηνπο κηζζνχο κε ζπλέπεηα λα απμεζνχλ θαη 

φιεο νη θαηψηεξεο ζπληάμεηο θαη επηδφκαηα. 

ηελ ζπλέρεηα έρνπκε ηνλ δηπιαζηαζκφ ησλ βαζηθψλ ζπληάμεσλ ηνπ ΟΓΑ θαζψο θαη 

ηελ επέθηαζε ηεο αζθάιηζεο ζηηο αγξφηηζζεο κε δσξεάλ ηαπηφρξνλε παξνρή 

ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο ζε φιε ηελ επηθξάηεηα ησλ αγξνηψλ. Ο 

Ν.1305/1982 πξνζπάζεζε λα βειηηψζεη ηηο παξνρέο θαη ηα θαηψηεξα φξηα ζχληαμεο, 

κε ηελ επζπγξάκκηζε ηνπ κεραληζκνχ αλαπξνζαξκνγήο ησλ ζπληάμεσλ κε ην δείθηε 

ηηκψλ ηνπ θαηαλαισηή. Δπίζεο κε ηνλ Ν. 1296/1982 θαζηεξψλεηαη θαη ε ζχληαμε 

αλαζθάιηζησλ ππεξειίθσλ πνπ ρνξεγείηαη απεπζείαο απφ ηνλ ΟΓΑ. 

Σν 1987, κε ηνλ Ν. 1745/1987 νη αγξφηεο απνθηνχλ πξφζζεηε αζθάιηζε, κε ηελ 

δεκηνπξγία ελφο εηδηθνχ απηνηεινχο θιάδνπ πξφζζεηεο ππνρξεσηηθήο αζθάιηζεο πνπ 

ρνξεγνχζε αληαπνδνηηθέο παξνρέο κε ηελ κνξθή πξφζζεηεο ζχληαμεο ζε 

αζθαιηζκέλνπο ηνπ ΟΓΑ ζε πεξηπηψζεηο γήξαηνο, αλαπεξίαο ή ζαλάηνπ ηνπ 

αζθαιηζκέλνπ ζηελ νηθνγέλεηα ηνπ. Με ηνλ ζπγθεθξηκέλν λφκν θιείλεη κηα 

νινθιεξσκέλε αιπζίδα ζπλερφκελσλ  παξνρψλ πξνο ηνπο αζθαιηζκέλνπο ηνπ ΟΓΑ 

πνπ θάιιηζηα ε δεθαεηία ηνπ ΄80 κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο δεθαεηία ηνπ «αγξφηε» 

ζηνλ επξχηεξν ηνκέα ησλ παξνρψλ. 
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3.2 Ζ πεπίοδορ ηυν παπεμβάζευν και ηυν μεηαππςθμίζευν 

Ζ δεθαεηία ηνπ ΄90 ζεκαηνδνηήζεθε απφ ην μεθίλεκα ηεο απφ ηελ έληνλε θξίζε 

ξεπζηφηεηαο ηνπ αζθαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο. Οη ζπλερηδφκελεο, απμαλφκελεο θαη 

ρσξίο κέηξν ζπαηάιεο ηεο πξνεγνχκελεο δεθαεηίαο δεκηνχξγεζαλ έλα ζεκαληηθφ 

δεκνζηνλνκηθφ πξφβιεκα πνπ δεηνχζε άκεζα ιχζε. 

Οη ςήθηζε ησλ λφκσλ Ν. 1902/1990 θαη Ν. 2084/1992 έρνπλ ζαλ θνηλφ παξαλνκαζηή 

ηελ αιιαγή ησλ φξσλ αζθάιηζεο θαη ζπληαμηνδφηεζεο γηα φζνπο ζα εηζέξρνληαλ 

ζηελ αγνξά εξγαζίαο κεηά ην 1993. ηελ νπζία ν ζηφρνο ήηαλ ε επηκήθπλζε ησλ 

νξίσλ ειηθίαο πξνο ζπληαμηνδφηεζε θαη ε κείσζε ησλ ζπληαμηνδνηηθψλ δαπαλψλ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα: 

 Αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ζπλεηζθνξάο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα απφ 5,8% ζε 20% 

 Σέζεθε έλα φξην γηα ηνπο εξγαδφκελνπο σο πξνο ηελ αμία ησλ ζπληάμεσλ αλά 

άηνκν 

 Αλαπξνζαξκνγή σο πξνο ηηο ζπληάμεηο κε βάζε ηνπο κηζζνχο ησλ δεκνζίσλ 

ππαιιήισλ  

 Διάρηζην φξην ζηελ πεξίνδν ζπλεηζθνξάο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ  

 Δλνπνηήζεθαλ ηα ζπληαμηνδνηηθά δηθαηψκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ ηδησηηθφ 

θαη ην δεκφζην ηνκέα γηα φζνπο εξγάδνληαλ κεηά ηελ 1-1-1993 

 Αχμεζε ζηελ ειηθία ζπληαμηνδφηεζεο θαη πεξίνδν ζπλεηζθνξάο απφ 13,5 ζε 

15 έηε. (Βνπξινχκεο, 2005) 

Δπίζεο κε ην άξζξν 67 Ν. 2084/1992 έρνπκε θαη ηελ ζχζηαζε ηνπ Λνγαξηαζκνχ 

Αιιειεγγχεο Φνξέσλ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (ΛΑΦΚΑ) κε ζθνπφ ηελ νηθνλνκηθή 

ελίζρπζε ειιεηκκαηηθψλ θνξέσλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο. 

Μεηά ην 1993 εληνπίδνληαη ζεκαληηθέο κεηαξξπζκίζεηο ζε φινπο ηνπο θιάδνπο ησλ 

αζθαιίζεσλ κε ηελ δεκηνπξγία ελφο λένπ αζθαιηζηηθνχ θαζεζηψηνο γηα ηνπο 

αγξφηεο  πνπ θάιπςε πιήξσο ηνλ αγξνηηθφ πιεζπζκφ (1998), ηελ ελνπνίεζε ησλ 

ηακείσλ θχξηαο αζθάιηζεο ησλ ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ θαη ησλ ηακείσλ 

επηθνπξηθήο αζθάιηζεο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ (1999),  ηελ ελίζρπζε ησλ 

ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ ηνπ αζθαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηελ ζεζκνζέηεζε 

ζπκπιεξσκαηηθψλ παξνρψλ γηα ηνπο ζπληαμηνχρνπο ρακεινχ εηζνδήκαηνο κέζσ ηεο 

εηζαγσγήο ηνπ Δπηδφκαηνο Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο πληαμηνχρσλ (1996) (ΔΚΑ). 
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3.3 Ζ έκθεζη ππάος «Οικονομία και ςνηάξειρ, ζςνειζθοπά ζηον 

Κοινυνικψ Γιάλογο» 

Μηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο θαη ζεκαληηθφηεξεο πξνζπάζεηεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

απφ ηελ ειιεληθή θπβέξλεζε γηα ηελ θαηαλφεζε θαη ηελ πξνζπάζεηα εχξεζεο 

ιχζεσλ ζην αζθαιηζηηθφ ηνκέα, ήηαλ ε ζχζηαζε επηηξνπήο κε πξφεδξν ηνλ θ. Η. 

πξάν. Ζ επηηξνπή κε επηθεθαιήο ηνλ θ. πξάν ζηα ηέιε ηνπ 1997 ππέβαιε έλα 

νινθιεξσκέλν πιάλν αληηκεηψπηζεο ηνπ αζθαιηζηηθνχ. Ζ έθζεζε πξάνπ δελ 

ππνβάιεη ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο γηα ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο, απιά αλαιχεη 

θαη ηνλίδεη ηηο ζπλέπεηεο πνπ ζα ππάξμνπλ ζην κέιινλ θαζψο θαη ηνπο πηζαλνχο 

θηλδχλνπο πνπ ζα πξνθχςνπλ θαη ζα επηβαξχλνπλ ηελ ήδε επηβαξπκέλε θαηάζηαζε. 

Ζ έθζεζε παξνπζηάδεη αλαιπηηθά ηα κειινληηθά πξνβιήκαηα, επηθεληξψλνληαο ηφζν 

ζηελ ζεκαληηθφηεηα θαη ηελ δηεξεχλεζε.  

3.3.1 Οι έξι ζηπαηηγικοί πποβλημαηιζμοί  

ηελ έθζεζε ηνπ ν πξάνο επηθεληξψζεθε ζπγθεθξηκέλα ζε έμη βαζηθνχο ηνκείο ηεο 

θνηλσλίαο νη νπνίνη επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηελ πνξεία ηνπ πξνβιήκαηνο. Πην 

αλαιπηηθά επηθεληξψλεηαη: 

Κνηλσληθή πνιηηηθή: ην βαζηθφ πξφβιεκα παξνπζηάδεηαη ζηελ γεξάζθνπζα 

θνηλσλία. Ζ ζρέζε γήξαλζεο ηνπ πιεζπζκνχ θαη αλάπηπμεο ζπγρξφλσο ηεο 

νηθνλνκίαο απνηεινχλ εθ δηακέηξνπ αληίζεηνπο ηνκείο νη νπνίνη επεξεάδνπλ 

αξλεηηθά ζην ζχλνιν. Ζ νκαιή ελζσκάησζε καθξνρξφληα κεηαλαζηψλ θαη ε 

ελεξγφηεξε παξνπζία ησλ γπλαηθψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο απνηεινχλ ηηο άκεζεο 

αληηδξάζεηο πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ απφ ηελ θνηλσλία. 

πληάμεηο: ν αξηζκφο απηψλ πνπ ζα πιεξψλνπλ εηζθνξέο ζα πεξηνξίδεηαη ελψ ν 

αξηζκφο ησλ ζπληαμηνχρσλ ζα απμάλεηαη. Οη αιιαγέο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ 

εμαξηνχληαη απφ ην κέγεζνο ηνπ δεκνγξαθηθνχ πξνβιήκαηνο θαη φρη απφ ην ζχζηεκα 

ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ζπληάμεσλ. Πξώηνλ ζα πξέπεη λα ππάξμεη αχμεζε 

εηζθνξψλ θαη εζφδσλ, δεύηεξνλ κείσζε ηεο κέζεο ζχληαμεο θαη ηξίηνλ πεξηνξηζκφο 

ηνπ αξηζκνχ ησλ δηθαηνχρσλ. 

Σν ζχζηεκα ησλ ηακείσλ: ν κεγάινο αξηζκφο ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ επεξεάδεη 

ζεκαληηθά, θαζψο δεκηνπξγείηαη κηα αηκφζθαηξα ζχγρπζεο θαη ζπλσζηηζκνχ ζηνλ 
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ηνκέα ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο. Ζ ζπλχπαξμε ησλ επηθνπξηθψλ ηακείσλ είλαη 

εμίζνπ πξνβιεκαηηθή θαζψο δελ δηαθέξνπλ απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο κε ηα ηακεία 

θχξηαο ζχληαμεο θαη απνηεινχλ ζπγρξφλσο θχξηα πεγή δηφγθσζεο εμφδσλ ηνπ 

πξνβιήκαηνο. Μηα πηζαλή ιχζε είλαη ε αιιειεγγχε θνξέσλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο 

θαη ε ελδπλάκσζε ηνπ Λνγαξηαζκνχ Αιιειεγγχεο Φνξέσλ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο 

(ΛΑΦΚΑ). 

Κιαδηθέο δηαθνξνπνηήζεηο θαη θνηλσληθή επηβάξπλζε: ν γεληθφο θαλφλαο πξέπεη λα 

είλαη φηη ε πξνζηαζία πνπ παξέρεη ην Κξάηνο πξέπεη λα είλαη νκνηφκνξθε γηα φινπο. 

Ζ ρξεκαηνδφηεζε θαη ε πξηκνδφηεζε ζπγθεθξηκέλσλ θαη κφλν ηακείσλ δελ κπνξεί 

λα επηθέξεη κηα εξεκία ζηελ θνηλσλία. Δίλαη ζεκαληηθφ γηα έλα Κξάηνο λα κπνξεί λα 

είλαη δίθαην ζηελ ρνξήγεζε ησλ πφξσλ πξνο φια ηα ηακεία. 

Κνηλσληθή αζθάιηζε θαη θνηλσληθή πξφλνηα: απφ ηελ κηα ε θνηλσληθή αζθάιηζε ζα 

πξέπεη λα θαιχπηεη πιήξσο φινπο ηνπο θνηλσληθνχο θηλδχλνπο θαη απφ ηελ άιιε ε 

θνηλσληθή πξφλνηα ζα πξέπεη λα δηαθνξνπνηεζεί απφ ην ζχζηεκα απνθιεηζηηθά ησλ 

θαηψηαησλ νξίσλ. 

Κνηλσληθή αζθάιηζε θαη ζηαζεξνπνίεζε: νη ζηφρνη ηνπ Μάαζηξηρη αλαθέξνληαη 

ζηελ «Γεληθή Κπβέξλεζε», έλαλ νξηζκφ πνπ πεξηιακβάλεη ηα ηακεία. Ζ 

εμνηθνλφκεζε ζα είλαη ίδηα ηφζν φηαλ γίλεηαη απφ θάπνην ηακείν φζν φηαλ γίλεηαη θαη 

απφ θάπνηνλ άιιν κεραληζκφ δηαρείξηζεο εζφδσλ ηεο θπβέξλεζεο. (πξάνο, 1997)  

3.3.2 Σο δημογπαθικψ ππψβλημα 

Σν δεκνγξαθηθφ απνηειεί έλα απφ ηα αγθάζηα ηεο εμπγίαλζεο ηνπ αζθαιηζηηθνχ 

ζπζηήκαηνο ηεο Διιάδαο. Ζ αλαθνξά ζηελ έθζεζε ηνπ πξάνπ είλαη εθηελέζηαηε θαη 

δηεπθξηληζηηθή πάλσ ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα. Βάζε ηεο δηάξζξσζεο ηνπ 

πιεζπζκνχ αιιά θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο εξγαζηαθέο ζπλήζεηεο πξφεθπςαλ 

νξηζκέλεο δηαπηζηψζεηο γηα ην 1990, 2010 θαη 2030 θαη είλαη νη εμήο: 

 Καηαζηξνθηθή πηψζε ζηελ γελλεηηθφηεηα, ζήκεξα γελληνχληαη πεξίπνπ ηα 

κηζά παηδία απφ απηά πνπ γελληφληνπζαλ ην 1975 

 Ραγδαία γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνχ, κε ην πνζνζηφ ησλ αηφκσλ άλσ ησλ 65 λα 

αλεβαίλεη θαηά 42% έσο ην 2010 θαη ην 2030 ην έλα ηέηαξην ηνπ πιεζπζκνχ 

ζα είλαη πάλσ απφ ηα 65  
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 Οη εξγαδφκελνη απνηεινχλ κφιηο ην 37% ηνπ πιεζπζκνχ κε ηηο πξνβιέςεηο λα 

θηάλνπλ ην 39% ην 2010 

 Ζ είζνδνο λέσλ εξγαδνκέλσλ ζα κεηψλεηαη αηζζεηά κεηά ην 2010 ιφγν ηεο 

ρακειήο γελλεηηθφηεηαο κεηά ην 1980 

 Δκθαλίδνληαη πνιινί εξγαδφκελνη κεηά ηα θαλνληθά φξηα ηνπ ΗΚΑ θαη απηφ 

παξνπζηάδεηαη ιφγν ζπλεζεηψλ ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο κε κεηαθνξά 

εξγαδνκέλσλ απφ ηηο αγξνηηθέο ζηηο αζηηθέο πεξηνρέο. 

Ζ γήξαλζε ηεο θνηλσλίαο ζα επηθέξεη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηνλ θαηακεξηζκφ ηεο 

νηθνλνκίαο ζηελ Διιάδα. Ζ δνκή ζηηο ππεξεζίεο πγείαο ζα αιιάμεη κε πξσηαξρηθφ 

γλψκνλα ηελ δεκηνπξγία γεξνθνκείσλ απφ ηελ δεκηνπξγία καηεπηεξίσλ. Ζ κεηαβνιή 

ηεο ειηθηαθήο ζχλζεζεο ηνπ πιεζπζκνχ ζα έρεη ζεκαληηθέο πξνεθηάζεηο ζηνλ ηνκέα 

ηεο πγείαο. (Αζαλαζίνπ, Εεξβνχ & Κψηζε, 2009) 

 

                                                       Πίλαθαο 3.1               

               Πξνζδνθψκελε δσή (πξνζδφθηκν επηβίσζεο – έηε δσήο) 

                                                   1928 - 1990 

 ηε γέλλεζε ε ειηθία 60 εηψλ  

Έηη  Άλδξεο  Γπλαίθεο  Άλδξεο Γπλαίθεο  

1928 44,9 47,5 14,9 17,3 

1960 67,3 70,4 16,9 18,6 

1970 70,1 73,6 17,5 19,3 

1980 72,1 76,6 18,2 20,6 

1990 74,6 79,4 19,4 22,3 

Γιαθοπά 

1990/1960 

7,3 9,0 2,5 3,7 

Πεγή ΕΤΕ, ηαηηζηηθή επεηεξίδα  

Ο πίλαθαο κα δείρλεη φηη ζηα 30 ρξφληα απφ ην 1960 ζην 1990 ην πξνζδφθηκν 

επηβίσζεο απμήζεθε θαηά 7 ρξφληα ζηνπο άλδξεο θαη 9 ζηηο γπλαίθεο θαηά ηε γέλλεζε 

θαη θαηά 2,5 θαη 3,7 ρξφληα ζηελ ειηθία 60 εηψλ αληίζηνηρα. 
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                                                             Πίλαθαο 3.2      

          Πνζνζηά ειηθησκέλσλ (65+) ζην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ:1950 – 2050 

                                                                 ΔΣΟ 

ΥΧΡΑ 1950 1980 2000 2010 2020 2030 2040 2050 

Καναδάρ  7,67 9,51 12,84 14,61 18,59 22,39 22,47 21,34 

Γαλλία 11,38 13,96 15,28 16,26 19,45 21,76 22,72 22,33 

Γεπμανία 9,35 15,51 17,12 20,35 21,74 25,82 27,60 24,48 

Ηηαλία 8,02 13,45 15,31 17,28 19,37 21,92 24,15 22,61 

Ηαπυνία 5,21 9,10 15,20 18,62 20,92 19,97 22,66 22,30 

Μ. Βπεηανία 10,73 14,87 14,48 14,61 16,27 19,24 20,43 18,74 

Ζ.Π.Α. 8,14 11,29 12,15 12,79 16,16 19,49 19,80 19,31 

Αςζηπαλία  8,12 9,62 11,68 12,59 15,41 18,22 19,71 19,44 

Αςζηπία 10,44 15,47 14,94 17,45 19,41 23,82 23,94 21,73 

Βέλγιο 11,04 14,37 14,70 15,90 17,74 20,78 21,89 20,79 

Γανία 9,13 14,41 14,87 16,67 20,11 22,56 24,70 23,17 

Φιλανδία 6,66 11,98 14,43 16,76 21,73 23,78 23,14 22,70 

Δλλάδα  6,76 13,14 14,97 16,76 17,80 19,49 20,99 21,06 

Ηζλανδία 7,64 9,90 12,86 13,50 16,33 20,76 23,81 25,21 

Ηπλανδία 10,67 10,72 11,12 11,08 12,57 14,74 16,92 18,86 

Λοςξεμβοωπγο 9,80 13,52 16,74 18,12 20,15 22,38 22,03 20,28 

Ολλανδία 7,74 11,51 13,46 15,13 18,89 22,96 24,77 22,61 

Ν. Εηλανδία 8,95 9,73 11,07 12,01 15,31 19,35 21,86 21,30 

Νοπβηγία  9,59 14,76 15,15 15,12 18,18 20,73 22,80 21,90 

Ποπηογαλία 6,99 10,17 13,54 14,13 15,63 18,24 20,40 20,59 

Ηζπανία 7,30 10,85 14,36 15,53 17,00 19,64 22,68 22,86 

οςηδία  10,25 16,29 16,58 17,47 20,81 21,70 22,47 21,40 

Δλβεηία 9,61 13,83 16,73 20,49 24,37 27,29 28,25 26,27 

Σοςπκία 3,38 4,74 5,03 5,52 6,97 8,92 10,17 11,51 

Μ.Ο. ΟΟΑ 8,52 12,20 13,94 15,36 17,96 20,62 22,09 21,36 

Πεγή OECD: Reforming Public Pensions, Paris 1988 
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                                                       Πίλαθαο 3.3 

               Γαπάλεο γηα ζπληάμεηο θαη θνηλσληθή πξνζηαζία σο % ηνπ ΑΔΠ 

Έηε % Γαπαλψλ γηα ζπληάμεηο % Γαπαλψλ γηα θνηλσληθή 

πξνζηαζία  

 Διιάδα  Μ.Ο. ΟΟΑ Διιάδα Μ.Ο. ΟΟΑ 

1962 3,8 4,9 7,1 10.8 

1972 4,9 6,5 8,7 14,8 

1982 9,9 8,4 16,2 19,0 

1992 11,6 9,7 20,0 22,7 

1998 13,4 9,8 22,7 22,2 

2002* 13,4 8,0 24,3 20,9 

*ηνηρεία δαπαλώλ γηα ζπληάμεηο έηνπο 2001 

Πεγή: ηνηρεία ΟΟΑ 

πσο είλαη θαλεξφ (Πίλαθαο 3.3) ζηηο δεθαεηίεο 1960 θαη 1970 νη δαπάλεο γηα ηηο 

ζπληάμεηο ζηελ Διιάδα πζηεξνχζαλ ζε ζρέζε κε απηέο ηνπ Μ.Ο. ησλ ρσξψλ ηνπ 

ΟΟΑ. Απφ ηελ δεθαεηία ηνπ ’80 θαη κεηά ην πνζνζηφ ζηηο δαπάλεο γηα ηηο ζπληάμεηο 

ππεξθαιχπηεη απηφ ηνπ Μ.Ο. ησλ ρσξψλ ηνπ ΟΟΑ. Σν ίδην ηζρχεη θαη ζηνλ ηνκέα 

ησλ δαπαλψλ γηα ηελ θνηλσληθή πξνζηαζία. Ζ ζπλερήο αιιά φρη νκνηφκνξθε αχμεζε 

ηνπ κεξηδίνπ ηνπ ΑΔΠ γηα ηηο ζπληάμεηο αξθεηέο θνξέο απμάλεηαη κε ηαρχηεξν ξπζκφ 

απφ φηη ην εζληθφ πξντφλ. Ζ αζχκκεηξε απηή αχμεζε παξαηεξείηαη απφ ηηο αξρέο ηηο 

δεθαεηίαο ηνπ ’80 ιφγν ησλ κεηαξξπζκίζεσλ, ησλ κέηξσλ πνιηηηθήο ηεο πεξηφδνπ 

αιιά θαη ηεο θπζηθήο σξίκαλζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ζπληάμεσλ. (Αζαλαζίνπ, Εεξβνχ 

& Κψηζε, 2009) 

Ο ζπληαμηνδνηηθφο ηνκέαο απφ ηελ δεθαεηία ηνπ ’80 θαη κεηά δέρηεθε ζεκαληηθέο 

επηξξνέο θαη απμήζεηο ζηηο παξνρέο αιιά θαη ζην νηθνλνκηθφ θνκκάηη. Ζ ζπλερήο θαη 

αιφγηζηε αχμεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ ηνκέα ησλ ζπληάμεσλ, πξνθαιεί ζεκαληηθφ 

πξφβιεκα ζηελ επξχηεξε νηθνλνκηθή εμπγίαλζε ηεο Διιάδαο. 
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                                                         Πίλαθαο 3.4 

                      Αζθαιηζκέλνη πξνο ζπληαμηνχρν θαηά θιάδν αζθάιηζεο* 

Έηε Κχξηα ζχληαμε Δπηθνπξηθή ζχληαμε 

 Αζθαιηζκέλνη πληαμηνχρνη  Α/ Αζθαιηζκέλνη πληαμηνχρνη Α/ 

1980 2.279.743 732.101 3,11 966.251 194.942 4,96 

1985 2.413.519 681.787 3,54 1.946.397 278.655 6,98 

1990 3.147.683 1.270.237 2,48 2.125.328 434.825 4,89 

1995 3.313.387 1.442.676 2,30 2.362.109 612.793 3,85 

2000 3.421.782 1.640.855 2,09 2.544.075 746.974 3,41 

2005 3.681.489 1.790.612 2,06 2.749.498 916.368 2,99 

*Δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη νη αζθαιηζκέλνη θαη ζπληαμηνύρνη ηεο θύξηαο, βαζηθήο θαη 

πξόζζεηεο αζθάιηζεο ηνπ ΟΓΑ 

Πεγή: Κνηλωληθνί Πξνϋπνινγηζκνί εηώλ 1981, 1986, 1991, 1996, 2001 θαη 2006 

Γίλεηαη εχθνια αληηιεπηφ (Πίλαθαο 3.4) φηη ν αξηζκφο ησλ αζθαιηζκέλσλ αλά 

ζπληαμηνχρν κεηψλεηαη ζεκαληηθά απφ ηελ δεθαεηία ηνπ ’90 θαη κεηά αγγίδνληαο ην 

2,06 ην 2005. Οη επηδξάζεηο ησλ δεκνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ θαη ε γήξαλζε ηνπ 

πιεζπζκνχ (αξηζκφο αζθαιηζκέλσλ αλά ζπληαμηνχρσλ) επεξεάδεη ζεκαληηθά γηα 

αθφκα κηα θνξά ηελ νηθνλνκηθή χθεζε ηεο Διιάδαο ζηνλ ζπληαμηνδνηηθφ ηνκέα θαη 

θαηά ζπλέπεηα ζηνλ επξχηεξα νηθνλνκηθφ ηνκέα. (Αζαλαζίνπ, Εεξβνχ & Κψηζε, 

2009) 

Έθηνο βέβαηα απφ ην δεκνγξαθηθφ πξφβιεκα ππάξρνπλ θαη άιινη παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηελ εμπγίαλζε ηεο θαηάζηαζεο ζηελ Διιάδα. Οη παξάγνληεο 

απηνί ζπλεπηθνπξνχκελνη ην δεκνγξαθηθφ απνηεινχλ δχζθνιν πάδι ζηελ 

πξνζπάζεηα εχξεζεο ιχζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα: 

Αλεξγία. Ζ αλεξγία επηδξά αξλεηηθά ηφζν απμάλνληαο ηηο δαπάλεο αιιά κεηψλνληαο 

ζπγρξφλσο θαη ηα έζνδα. 

πκκεηνρή γπλαηθψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Ζ ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθψλ ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο ζηελ ρψξα καο θξίλεηαη ρακειή. Απηφ θπξίσο νθείιεηαη ζηηο θνηλσληθέο 

ζπλήζεηεο πνπ έρνπλ επηθξαηήζεη ζηελ ρψξα καο αιιά θαη ζηελ ζνβαξή έιιεηςε 

θνηλσληθψλ ππνδνκψλ. 
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Αηνλία παξαδνζηαθψλ δεζκψλ. Απιέο έλλνηεο φπσο νηθνγέλεηα, γεηηνληά, ελνξία θαη 

ρσξηφ νη νπνίεο θαηάθεξαλ λα ζπζπεηξψζνπλ ηνλ ειιεληθφ ιαφ  παιηφηεξα ζε 

δπζθνιφηεξεο πεξηφδνπο δπζηπρψο έρνπλ ραζεί. Ζ ζπκπαξάζηαζε θαη ζηήξημε ηεο 

νηθνγέλεηαο αξθεηέο θνξέο απνηειεί ζεκαληηθφ ζχκκαρν ζηελ αληηκεηψπηζε φπνηνπ 

πξνβιήκαηνο παξνπζηαζηεί. 

Μεηαλάζηεπζε. Ζ κεηαλάζηεπζε ίζσο λα κπνξέζεη λα αλαηξέςεη θάπσο ην 

δεκνγξαθηθφ πξφβιεκα. Ζ Διιάδα απφ ρψξα εμαγσγήο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 

παιηφηεξα ζα πξέπεη λα θιεζεί λα αθνκνηψζεη παιηλλνζηνχληεο θαη άιινπο 

κεηαλάζηεο. Ζ αθνκνίσζε βέβαηα πξέπεη λα γίλεη κε ηα θαηάιιεια θξηηήξηα θαη ηελ 

βνήζεηα ηεο πνιηηείαο κε λέεο δεκνγξαθηθέο κειέηεο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ψζηε 

λα είλαη γλσζηφο ν αξηζκφο κεηαλαζηψλ ζηελ ρψξα. Ζ αθνκνίσζε ησλ κεηαλαζηψλ 

ππφ ηηο ζσζηέο πξνυπνζέζεηο κπνξεί λα θξηζεί επεξγεηηθή αιιά κπνξεί θαη λα 

πξνθαιέζεη ηελ εηζξνή παξάλνκσλ κεηαλαζηψλ ζηελ Διιάδα. (πξάνο, 1997)  

ινη νη πξναλαθεξζέληεο παξάγνληεο ζα επεξεάζνπλ ζεκαληηθά ηελ νηθνλνκηθή θαη 

θνηλσληθή αλάπηπμε ηεο Διιάδαο. Ζ κείσζε ηνπ ξπζκνχ αλάπηπμεο, ε κείσζε ηνπ 

ξπζκνχ απφδνζεο θεθαιαίνπ, ε κείσζε ηεο ξνπήο πξνο απνηακίεπζε θαζψο θαη ε 

δεκηνπξγία θεθαιαίνπ θαη ππνδνκήο ζα επεξεαζηνχλ ζεκαληηθά ζηα επφκελα ρξφληα. 

 

3.3.3 Ζ ενοποίηζη ηυν ηαμείυν 

Σν ζχζηεκα θαη ν αξηζκφο ησλ ηακείσλ πνπ επδνθηκνχλ ζηελ Διιάδα κπνξεί 

θάιιηζηα λα ραξαθηεξηζηεί ππεξβνιηθφο θαη δαηδαιψδεο. Ο αξηζκφο ησλ ηακείσλ 

είλαη ηφζν κεγάινο πνπ ε επηηήξεζε ηνπο απφ ηα αξκφδηα φξγαλα θξίλεηαη 

απαγνξεπηηθή έσο ειιηπήο. 

Απφ ηελ ίδξπζε θηφιαο ηνπ ΗΚΑ ην νπνίν απνηεινχζε ηνλ βαζηθφ θνξκφ πάλσ ζηνλ 

νπνίν ζα ζηεξηρηνχλ ηα πεξηζζφηεξα ηακεία, είρε ηεζεί σο ζηφρνο ε ζηαδηαθή 

ελζσκάησζε φισλ ησλ ηακείσλ θχξηαο αζθάιηζεο ζην ΗΚΑ. Ζ ελζσκάησζε φρη κφλν 

δελ πξνρψξεζε αιιά ππήξμαλ θαη αξθεηέο «απνζρίζεηο» ηακείσλ (θπξίσο ησλ 

εχπνξσλ θαη επγελψλ) ηα νπνία δεκηνχξγεζαλ κηα κνξθή ηδησηηθνπνίεζεο, ε νπνία 

λνκνζεηεί ηελ αλεμαξηεζία απφ ην θνηλσληθφ ζχλνιν, δηαηεξψληαο φκσο παξάιιεια 

ηελ θξαηηθή εγγχεζε ηεο κε ρξενθνπίαο. 
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Ζ ελνπνίεζε ησλ ηακείσλ ππφ ηελ επίβιεςε ελφο δηνηθεηηθνχ νξγαληζκνχ κπνξεί λα 

επηθέξεη αξθεηά ζεκαληηθά απνηειέζκαηα φπσο: 

Μείσζε ζην δηνηθεηηθφ θφζηνο. Ζ χπαξμε ελφο θαη κφλν Γ ην νπνίν ζα έρεη ππφ 

ηελ επίβιεςε ηνπ φιεο ηηο δηαδηθαζίεο ακέζσο δεκηνπξγεί κηα αμηνπηζηία. Οηθνλνκίεο 

θιίκαθαο ζε δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο νη νπνίεο ζα επηηεπρζνχλ κεηά απφ δηνηθεηηθή 

αλαδηνξγάλσζε. Δλνπνίεζε δηαδηθαζηψλ κεηαμχ ησλ ηακείσλ πνπ ζα επηθέξεη ηελ 

άκεζε εηζξνή ρξήκαηνο ζηα ηακεία. 

Υξεκαηννηθνλνκηθά νθέιε. Αλ ππάξρεη θνηλσληθφο πφξνο αλαθαηαλέκεηαη ζε 

πεξηζζφηεξνπο σθεινχκελνπο, κε ην αληίζηνηρν φθεινο ηεο κείσζεο ηεο αληζφηεηαο. 

Αζθαιηζηηθά νθέιε. Ζ αζθάιηζε επαθίεηαη ζηα απνηειέζκαηα ηνπ ζηαηηζηηθνχ 

Νφκνπ ησλ Μεγάισλ Αξηζκψλ. ηαλ ζπλππάξρνπλ πνιινί αλεμάξηεηνη θίλδπλνη, ν 

έλαο εμνπδεηεξψλεη ηνλ άιιν, κε απνηέιεζκα ην ζπλνιηθφ επίπεδν θηλδχλνπ λα 

ειαηηψλεηαη.  

Λεηηνπξγηθή ελνπνίεζε ή ελνπνίεζε πξνυπνζέζεσλ. Ζ δηαηήξεζε δηαθνξεηηθψλ 

ζπληαμηνδνηηθψλ πξνυπνζέζεσλ κέζα ζε θάπνην ηακείν δεκηνπξγεί «ζηαπξνεηδείο 

επηδνηήζεηο», θαζψο έλαο θιάδνο επσθειείηαη ζε βάξνο άιινπ. (πξάνο, 1997)  
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3.4 Ζ κοινυνική αζθάλιζη ηην νέα σιλιεηία 

Μεηά ην 2000 θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηελ ρξνληθή  πεξίνδν (Μάηνο 2000 – Μάηνο 

2001) έγηλαλ πνιιέο πξνζπάζεηεο γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ ΗΚΑ κε απψηεξν ζθνπφ 

ηελ βειηίσζε ησλ ζρέζεσλ εξγαδνκέλσλ θαη εξγνδνηψλ. Πην εηδηθά νη πξνζπάζεηεο 

επηθεληξψζεθαλ ζηελ κεραλνξγάλσζε ηεο δηαδηθαζίαο πιεξσκψλ εηζθνξψλ γηα 

κείσζε ηεο εηζθνξνδηαθπγήο. Οη πξνζπάζεηεο νηθνλνκηθήο βησζηκφηεηαο ηνπ 

αζθαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο είλαη έληνλεο θαη ζπλερηδφκελεο  εληζρχνληαο παξάιιεια 

ηηο δηαδηθαζίεο θαηνρχξσζεο ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη ηεο θαηαπνιέκεζεο ησλ 

θηλδχλσλ ηεο θηψρεηαο θαη ηνπ απνθιεηζκνχ. 

Σν 2001 παξνπζηάζηεθε απφ ηνλ ηφηε ππνπξγφ Δξγαζίαο Σάζν Γηαλλίηζε ην 

πεξίθεκν «ζρέδην Γηαλλίηζε» γηα ην αζθαιηζηηθφ. Οη πξνηάζεηο ηνπ «ζρεδίνπ 

Γηαλλίηζε» πην ζπγθεθξηκέλα είραλ λα θάλνπλ κε ηα αθφινπζα δεηήκαηα: 

 ινη νη αζθαιηζκέλνη, άλδξεο θαη γπλαίθεο, ζα ζπληαμηνδνηνχληαη ζηα 65 έηε 

κε ηελ πξνζαξκνγή λα γίλεηε ζηαδηαθά θαη ζα ίζρπε γηα φινπο αλεμαξηήησο 

ηνπο αζθαιηζκέλνπο πξηλ απφ ηηο 31.12.1992 

 «Πεξίνδνο ράξηηνο» πέληε εηψλ, ε νπνία ζα έιεγε ζηηο 31.12.2006 

 Ζ ζπληαμηνδφηεζε ζηα 35 έηε αζθάιηζεο ρσξίο φξην ειηθίαο, κεηαηξέπεηαη ζε 

40 έηε αζθάιηζεο 

 Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ζπληάμεσλ ζα ζπλππνινγίδεηαη ν κέζνο φξνο ησλ 

δέθα θαιχηεξσλ εηψλ ηεο ηειεπηαίαο δεθαπεληαεηίαο, αλαπξνζαξκνζκέλσλ 

κε ην πνζνζηφ αχμεζεο ησλ κηζζψλ  

 Οη γπλαίθεο κε παηδηά ζα «πξηκνδνηνχληαη» κε δπν έηε πιαζκαηηθήο 

αζθάιηζεο γηα θάζε παηδί  

 Γηαηεξείηαη ην θαζεζηψο πξφσξεο ζπληαμηνδφηεζεο ζηα βαξέα θαη 

αλζπγηεηλά επαγγέικαηα, αιιά επαλεμεηάδνληαη απηά πνπ ραξαθηεξίδνληαη 

βαξέα  

 Οκαδνπνηνχληαη ζε νθηψ ζπλνιηθά Σακεία φια ηα Σακεία θχξηαο θαη 

επηθνπξηθήο αζθάιηζεο  

 Καζηεξψλεηαη εληαία ζχληαμε απνξίαο ζην χςνο ηεο ζεκεξηλήο ζχληαμεο ηνπ 

ΟΓΑ θαη εληαίαο θαηψηαηεο ζχληαμεο γηα φινπο ηνπο κηζζσηνχο. 

(Βνπξινχκεο, 2005) 
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Σν ζπγθεθξηκέλν ζρέδην δελ πξνρψξεζε θαη παξέκεηλε κφλν ζηα ραξηηά θαζψο 

θξίζεθε ειιηπέο θαη ζθιεξφ γηα ηνπο εξγαδφκελνπο.   

Σελ πεξίνδν ηνπ Α΄ εμακήλνπ ηνπ 2002 ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ 

Αζθαιίζεσλ ζε ζπλεξγαζία κε ην Τπνπξγείν Δζληθήο Οηθνλνκίαο επεμεξγαζηήθαλ 

θαη θαηέζεζαλ ζηηο αξρέο ηνπ Ηνπλίνπ ηνπ ηδίνπ έηνπο ζρέδην λφκνπ γηα ηελ 

αλαδηνξγάλσζε ηνπ ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ην νπνίν ηειηθά ςεθίζηεθε 

σο Ν. 3029/2002 γηα ηελ «Μεηαξξχζκηζε ηνπ πζηήκαηνο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο». 

Ο ζπγθεθξηκέλνο λφκνο πεξηφξηζε ζεκαληηθά ην δήηεκα ηεο πνιπδηάζπαζεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη πεξηείρε πνιιέο απφ ηηο ζέζεηο ησλ 

ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα θχξηα ζηνηρεία ηνπ Ν. 3029/2002 

είλαη: 

 Πιεξσκή θαη΄ έηνο πνζνχ ίζν κε 1% ηνπ ΑΔΠ ζην ΗΚΑ γηα λα δεκηνπξγεζεί 

έλα απφζεκα, ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε επάξθεηα ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο 

 Έκθαζε ζην ΗΚΑ ψζηε λα απνηειέζεη πφιν έιμεο γηα φινπο ηνπο κηζζσηνχο 

κε ζθνπφ λα πεξηνξίζεη ηε πνιπδηάζπαζε θαη πνιπλνκία ηνπ ζπζηήκαηνο 

 Γεκηνπξγία επηθνπξηθψλ ηακείσλ ψζηε λα δίλνπλ δηέμνδν ζε δηαθνξνπνηήζεηο 

επαγγεικάησλ θαη θιάδσλ απαζρφιεζεο 

 Νέν πιαίζην γηα ηελ αμηνπνίεζε ηεο πεξηνπζίαο ησλ ηακείσλ  

 Παξακεηξηθέο αιιαγέο γηα ηελ ηφλσζε ηεο βησζηκφηεηαο 

 Γεκηνπξγία λνκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ δεκηνπξγία επαγγεικαηηθψλ ηακείσλ  

Δπίζεο ζεκαληηθέο είλαη θαη νη αιιαγέο πνπ επέθεξε φπσο: 

 Τηνζεηήζεθαλ εηδηθέο ξπζκίζεηο γηα κεηέξεο πνπ αζθαιίδνληαη ζην ΗΚΑ πνπ 

ηνπο επηηξέπνπλ λα κελ ράλνπλ ηηο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο  

 Δπαλήιζε ν ηξφπνο ππνινγηζκνχ ησλ ζπληάμεσλ ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ 

κε ηα ηξηαθνζηά πέκπηα  

 Μεηψζεθε γηα ηνπο εξγνδφηεο ε εηζθνξά γηα ηα αζθαιηζηηθά ηακεία πνπ 

νηθεηνζειψο ζα εληαρηνχλ ζην Δληαίν Σακείν Αζθάιηζεο Μηζζσηψλ 

 Τπάξρεη εηδηθή ξχζκηζε γηα αζθαιηζηηθή θάιπςε απφ ην ΗΚΑ γηα φζνπο δελ 

ζπκπιεξψλνπλ 4500 έλζεκα  
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 Γηα φζνπο ζπληαμηνδνηεζνχλ κεηά ηελ 1.1.2004 ν ππνινγηζκφο ηεο ζχληαμεο 

ζα γίλεηαη κε βάζε ηηο απνδνρέο ηεο θαιχηεξεο πεληαεηίαο ησλ δέθα 

ηειεπηαίσλ ρξφλσλ 

 Γίλεηαη επλντθφηεξε ε ζπληαμηνδφηεζε ησλ βαξέσλ θαη αλζπγηεηλψλ 

επαγγεικάησλ. (Αζαλαζίνπ, Εεξβνχ & Κψηζε, 2012) 

Σνλ Απξίιην ηνπ 2008 ε θπβέξλεζε ηεο Ν.Γ. ςεθίδεη ηνλ Ν. 3655/2008 γηα ηελ 

«Γηνηθεηηθή θαη Οξγαλσηηθή κεηαξξχζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο αζθάιηζεο 

θαη ινηπέο αζθαιηζηηθέο δηαηάμεηο». Ο λφκνο απηφο πεξηειάκβαλε δπν κέξε θαη 

ζπλνιηθά 154 άξζξα. ην πξψην κέξνο γίλεηαη αλαθνξά θπξίσο ζηηο θαηαξγήζεηο, ηηο 

νκαδνπνηήζεηο θαη ηηο εληάμεηο ησλ αζθαιηζηηθψλ νξγαληζκψλ ή ησλ θιάδσλ ηνπο 

ζηνπο γεληθνχο νξγαληζκνχο ή ζε λένπο πνπ ηδξχνληαη κε ηνλ λφκν θαη ζην δεχηεξν 

κέξνο γίλεηαη αλαθνξά ζηελ πξνζηαζία ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηεο κεηξφηεηαο, ζηα 

εηδηθά φξηα ειηθίαο ζπληαμηνδφηεζεο θαη ζε ινηπά αζθαιηζηηθά ζέκαηα. Πην 

ζπγθεθξηκέλα: 

 Δληάζζνληαη άκεζα ζηνλ θιάδν ζχληαμεο ηνπ ΗΚΑ-ΔΣΑΜ ηα πεξηζζφηεξα 

ηακεία (ΖΑΠ, ΣΑΠΟΣΔ,ΔΣΒΑ,ΓΔΖ) 

 Δληάζζνληαη ζην ΔΣΔΑΜ κηα πιεηάδα επηθνπξηθψλ ηακείσλ θαη ζπζηήλεηαη 

ην Σακείν Δπηθνπξηθήο Αζθάιηζεο Ηδησηηθνχ Σνκέα ζην νπνίν εληάζζνληαη 

επίζεο κηα ζεηξά επηθνπξηθψλ ηακείσλ  

 Δληάζζνληαη ζην ΣΔΑΓΤ κηα ζεηξά απφ επηθνπξηθά ηακεία δεκνζίσλ 

ππαιιήισλ θαη ζπζηήλεηαη ην Σακείν Δπηθνπξηθήο Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο 

Απαζρνινχκελσλ ζηα ψκαηα Αζθαιείαο (ΣΔΑΠΑΑ) 

 Δληάζζνληαη ζηνλ ΟΑΔΔ νη θιάδνη θχξηαο αζθάιηζεο ησλ ηακείσλ Ναπηηθψλ 

Πξαθηφξσλ (ΣΑΝΠΤ), Ξελνδφρσλ θαη πξνζσπηθνχ ησλ Ηππνδξνκηψλ  

 Έρνπκε ηελ δεκηνπξγία ηνπ Δληαίνπ Σακείνπ Αλεμάξηεηα Απαζρνινχκελσλ 

(ΔΣΑΑ) ζην νπνίν εληάζζνληαη ηα ηακεία ησλ Μεραληθψλ (ΣΜΔΓΔ), 

Τγεηνλνκηθψλ (ΣΑΤ) θαη  Ννκηθψλ (ΣΑΝ), θαζψο θαη κηα ζεηξά 

επηθνπξηθψλ θαη πξνλνηαθψλ ηακείσλ εληαζζφκελα αληίζηνηρα ζηνλ θιάδν 

επηθνπξηθήο ηνπ αζθάιηζεο θαη ζηνλ θιάδν πξφλνηαο 

 Έρνπκε ηελ ζχζηαζε ηνπ Δληαίνπ Σακείνπ Αζθάιηζεο Πξνζσπηθνχ Μέζσλ 

Μαδηθήο Δλεκέξσζεο (ΔΣΑΠ – ΜΜΔ) 

 Γεκηνπξγείηαη ην Σακείν Αζθάιηζεο Τπαιιήισλ Σξαπεδψλ θαη 

Δπηρεηξήζεσλ Κνηλήο Ωθέιεηαο (ΣΑΤΣΔΚΩ) 
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 Καηαξγείηαη ην δηθαίσκα ιήςεο κεησκέλεο ζχληαμεο ησλ αζθαιηζκέλσλ απφ 

ηηο 1.1.1993 θαη κεηά κε 10500 εκέξεο αζθάιηζεο θαη ειηθία 55 εηψλ  

 Σν πνζνζηφ κείσζεο αλά κήλα ηεο ζχληαμεο γήξαηνο πνπ ρνξεγνχζαλ κε 

κεησκέλν φξην ειηθίαο, εθεμήο ζα αλέξρεηαη 1/200 αλά κήλα πνπ ππνιείπεηαη 

έσο ην πιήξεο ρξνληθφ φξην  

 Παξαηείλεηαη ε πξνζεζκία ζπληαμηνδφηεζεο κε 3500 εκέξεο αζθάιηζεο φζσλ 

είλαη 65 εηψλ θαη δελ ιακβάλνπλ άιιε ζχληαμε. 

χκθσλα κε ηηο παξαπάλσ δηαηάμεηο ην Τπνπξγείν Απαζρφιεζεο θαη Κνηλσληθήο 

Πξνζηαζίαο είλαη ππεχζπλν λα επνπηεχεη δεθαηξία  ηακεία απφ ηα νπνία, πέληε 

θχξηαο αζθάιηζεο 

 ΗΚΑ – ΔΣΑΜ 

 ΟΑΔΔ 

 ΟΓΑ 

 ΔΣΑΑ 

 ΔΣΑΠ – ΜΜΔ  

έμη επηθνπξηθά 

 Δληαίν Σακείν Δπηθνπξηθήο Αζθάιηζεο Μηζζσηψλ (ΔΣΔΑΜ) 

 Σακείν Δπηθνπξηθήο Αζθάιηζεο Ηδησηηθνχ Σνκέα (ΣΔΑΗΣ) 

 Σακείν Αζθάιηζεο Τπαιιήισλ Σξαπεδψλ θαη Δπηρεηξήζεσλ Κνηλήο 

Ωθέιεηαο (ΣΑΤΣΔΚΩ) 

 Σακείν Δπηθνπξηθήο Αζθάιηζεο Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ (ΣΔΑΓΤ) 

 Σακείν Δπηθνπξηθήο Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο Απαζρνινχκελσλ ζηα ψκαηα 

Αζθαιείαο (ΣΔΑΠΑΑ) 

 Δληαίν Σακείν Αζθάιηζεο Σξαπεδνυπαιιήισλ (ΔΣΑΣ) 

θαη δπν θνξείο πξφλνηαο 

 Σακείν Πξφλνηαο Ηδησηηθνχ Σνκέα (ΣΑΠΗΣ) 

 Σακείν Πξφλνηαο Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ (ΣΠΓΤ) 

Οη δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ πξνβιέπνπλ κηα κεηαβαηηθή πεξίνδν πξνζαξκνγήο ε νπνία 

νξίδεηαη έσο ηηο αξρέο ηνπ 2013. 

 



37 
 

ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ: Ζ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΚΑΗ ΣΟ ΓΝΣ 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 

Ζ ΔΛΛΑΓΑ ΤΠΟ ΔΠΗΣΡΟΠΔΗΑ 

4.1 Ζ δημιοςπγία ηος ΓΝΣ και οι ζκοποί ηος 

Σν Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν ή ην γλσζηφ ζην επξχ θνηλφ ΓΝΣ (IMF) είλαη έλαο 

δηεζλήο νξγαληζκφο ν νπνίνο επηβιέπεη ην παγθφζκην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα 

(ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο θαη ηζνδχγηα πιεξσκψλ) θαη πξνζθέξεη 

νηθνλνκηθνηερληθή βνήζεηα φπνπ θαη φηαλ ηνπ δεηεζεί. Ζ ίδξπζε ηνπ έγηλε ζηηο 27 

Γεθεκβξίνπ ηνπ 1945 ζηελ Οπάζηγθηνλ θαηφπηλ ζπλνκνιφγεζεο 29 ρσξψλ πνπ είραλ 

ζπκβάιεη ζην 80% ηνπ θεθαιαίνπ. Έδξα ηνπ νξίζηεθε ε Οπάζηγθηνλ σο πξσηεχνπζα 

ηεο ρψξαο κε ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζπκκεηνρήο. 

αλ θχξην κέιεκα ηνπ ν νξγαληζκφο έρεη ηελ πξνψζεζε ηεο δηεζλνχο λνκηζκαηηθήο 

ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ θξαηψλ – κειψλ, ζπκβαδίδνληαο κε ηελ αλάπηπμε ηνπ 

παγθφζκηνπ εκπνξίνπ. Σα κέηξα πνπ πξέπεη λα αθνινπζεζνχλ είλαη ηα εμήο: 

 Δληαία δηαδηθαζία νκαιήο πξνζαξκνγήο έθαζηνπ θξάηνπο κέινπο ζηηο 

ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο  

 Γηεζλείο δηαβνπιεχζεηο ζε πεξηπηψζεηο ζεκαληηθψλ αιιαγψλ ησλ 

αθνινπζνχκελσλ ζπλαιιαγκαηηθψλ πξαθηηθψλ  

 Δπηβνιέο νξηζκέλσλ πεξηνξηζηηθψλ ζπλαιιαγκαηηθψλ κέηξσλ  

 Άξζε ησλ παξαπάλσ πεξηνξηζηηθψλ κέηξσλ θαηφπηλ δηαπηζησκέλεο 

βειηίσζεο νηθνλνκηθήο ζέζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θξάηνπο – κέινπο. 

Γηα λα κπνξέζνπλ λα δξνκνινγεζνχλ φιεο νη ελέξγεηεο ην ΓΝΣ ζπγθαιεί ην αλψηαην 

δηνηθεηηθφ ηνπ φξγαλν γλσζηφ σο «πκβνχιην ησλ Γηνηθεηψλ» ζην νπνίν θάζε 

θξάηνο κέινο εθπξνζσπείηαη απφ έλαλ Γηνηθεηή θαη έλαλ αλαπιεξσκαηηθφ γηα πέληε 

ζπλερή έηε. 

Ωο κειή ηνπ ΓΝΣ κπνξνχλ λα γίλνπλ δεθηά κφλν ειεχζεξεο θαη θπξίαξρεο ρψξεο. Σν 

2000 ην ΓΝΣ αξηζκνχζε 182 ρψξεο – κέιε. Δπίζεο ρξήζηκεο ζηαηηζηηθέο θαη 

νηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο ρσξίο λα είλαη κέιε πξνζθέξνπλ νη Παιαηζηηληαθέο Αξρέο, 
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ην Υνλγθ Κνλγθ, φξγαλα ηεο Δ.Δ., ε Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα γηα ηελ 

Δπξσδψλε θαη ε Eurostat.  

4.2 Ζ Δλλάδα και ηο ΓΝΣ 

4.2.1 Αίηια ηηρ κπίζηρ  

Ζ πξφζθαηε νηθνλνκηθή θξίζε δελ ήηαλ έλα αλεμάξηεην θαη απξφζκελν γεγνλφο, 

αιιά επαθφινπζν ηεο κεηαπνιεκηθήο δηαδηθαζίαο ζπζζψξεπζεο ηνπ θεθαιαίνπ ζηνλ 

αλεπηπγκέλν θαπηηαιηζκφ. Ζ αλάπηπμε ηνπ θαπηηαιηζκνχ επέθεξε ζεκαληηθέο 

επηπηψζεηο ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία κε ζπλερήο απξφζκελεο ζπαηάιεο, ρσξίο ηνλ 

παξακηθξφ ηππηθφ νηθνλνκηθφ έιεγρν. 

Ζ θνχζθα ζηηο ηηκέο ησλ αθηλήησλ ζε πνιιέο πεξηνρέο ησλ ΖΠΑ, ε νπνία δηεπθφιπλε 

ηελ ππέξ – θαηαλάισζε, ε ξαγδαία εμάπισζε ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ πςεινχ 

θηλδχλνπ απφ ηηο ηξάπεδεο κε κφλε εγγχεζε ηελ αλακελφκελε αχμεζε ζηελ ηηκή ηεο 

θαηνηθίαο θαη ε κεηαθνξά ηνπ ξίζθνπ απφ ηνπο ηζνινγηζκνχο ησλ ηξαπεδψλ ζην 

θνηλφ θαη ηνπο επελδπηέο κέζσ ηηηινπνηήζεσλ, ραξαθηεξίδνληαη σο ζεκαληηθνί 

παξάγνληεο γηα ηελ ζεκεξηλή θξίζε. (ΗΝΔ – ΓΔΔ, 2008)   

Ζ θξίζε ε νπνία έρεη επέιζεη ζηελ Διιάδα ρξνλνινγείηαη αξθεηά πίζσ. 

πγθεθξηκέλα κεηά 1974 ππήξμε πεξίνδνο κεγάινπ δαλεηζκνχ κε ζπλέπεηα ηε 

γξήγνξε δηφγθσζε ηνπ ρξένπο. Μεηαμχ ηνπ 1980 θαη 1993 ην ρξένο εθηηλάρηεθε απφ 

28,6% ζε 111,6 ηνπ ΑΔΠ. Σν έιιεηκκα επίζεο εθείλε ηελ πεξίνδν εθηηλάρηεθε ζηα 

χςε. Μεηά ην 1993 ε θαηάζηαζε εμνκαιχλζεθε γηα ιίγν κε ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζπλζήθεο ηνπ Μάαζηξηρη.  

Σν θζηλφπσξν ηνπ 2004 ζε κηα νηθνλνκηθή απνγξαθή ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε γηα 

ινγαξηαζκφ ηεο Eurostat απνθαιχθζεθαλ απνθξχςεηο πςειψλ δαπαλψλ απφ ηηο 

θπβεξλήζεηο πνπ είραλ πεξάζεη, κε απνηέιεζκα λα αλαζεσξεζνχλ ηα ειιείκκαηα ησλ 

πξνεγνχκελσλ εηψλ πξνο ηα πάλσ, νδεγψληαο ηελ ρψξα καο ζηελ κείσζε ηεο 

αμηνπηζηίαο θαη ζε ηξηεηή παξαθνινχζεζε απφ Δ.Δ.. 

Σν θζηλφπσξν ηνπ 2008 θαη ιφγν ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ επηθξαηεί, 

ε ειιεληθή νηθνλνκία εθηξνρηάδεηαη κε ην έιιεηκκα αιιά θαη ην ρξένο λα αξρίδνπλ 

λα απμάλνληαη κε γξήγνξνπο ξπζκνχο. 
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Σνλ Ννέκβξην ηνπ 2010 ε Eurostat πξνρψξεζε ζε αλαζεψξεζε ησλ ειιεληθψλ 

ειιεηκκάησλ ησλ ηειεπηαίσλ ρξφλσλ. χκθσλα κε ηα ζηνηρεηά απηά ηα ν έιιεηκκα 

ηνπ 2006 ηνπνζεηήζεθε ζην 5,7% ηνπ ΑΔΠ (12,1 δηο. επξψ), ηνπ 2007 ζην 6,4 ηνπ 

ΑΔΠ (36,1 δηο. επξψ), ηνπ 2008 ζην 9,4 ηνπ ΑΔΠ (22,3 δηο. επξψ) θαη ηνπ 2009 ζην 

15,4 ηνπ ΑΔΠ (36,1 δηο. επξψ). Αλαζεσξήζεθε επίζεο πξνο ηα πάλσ θαη ην ρξένο θαη 

πην ζπγθεθξηκέλα ην 2009 λα ηνπνζεηείηαη ζην 126,8% ηνπ ΑΔΠ πνπ αληηζηνηρεί ζε 

298 δηο. επξψ. Κνηλφο παξαλνκαζηήο φπσο παξαηεξείηαη είλαη ε ζπλερηδφκελε 

αχμεζε ηνπ ειιείκκαηνο εηεζίσο κε ξπζκνχο νη νπνίνη δελ κπνξνχλ λα 

αθνινπζεζνχλ. (Gros D., Mayer T., 2010)     

Σν πξαγκαηηθφ εηήζην δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα ηεο ηάμεο ηνπ 15% γηα ην 2009 

ζήκαηλε φηη κέζα ζε έλα ρξφλν ην δεκφζην ρξένο απμήζεθε πεξίπνπ 110% ζε πάλσ 

απφ 125% σο πνζνζηφ ηνπ αθαζάξηζηνπ εγρψξηνπ πξντφληνο. Απηφ ζπλέβε δηφηη 

ιφγν ηεο δηεζλνχο νηθνλνκηθήο θξίζεο, αιιά θαη άιισλ παξαγφλησλ, ππήξρε 

ζηαζεξφηεηα ηνπ ΑΔΠ θαη χθεζε ήδε απφ ην 2008. Ωο εθ ηνχηνπ ην εηήζην έιιεηκκα 

απιά πξνζηίζεην ζην ρξένο. (Eichengreen B., 2009) 

Πίλαθαο 4.1 

Ηζηνξία ηνπ ειιεληθνχ ρξένπο θαη ησλ ειιεηκκάησλ (1999 – ζήκεξα) 

 Γεκφζην ρξένο 

(δηζεθαηνκκχξηα 

επξψ) 

Πνζνζηφ ηνπ 

ΑΔΠ (%) 

Αλάπηπμε (%) Έιιεηκκα (% 

GDP) 

Έηε   

1999 118,6 94,9 3,4 3,1 

2000 141,0 104,4 4,5 3,7 

2001 151,9 104,7 4,2 4,5 

2002 159,2 102,6 3,4 4,8 

2003 168,0 98,3 5,9 5,7 

2004 183,2 99,8 4,4 7,6 

2005 195,4 101,2 2,3 5,5 

2006 224,2 107,5 5,5 5,7 

2007 239,3 107,2 3,5 6,5 

2008 263,3 112,9 -0,2 9,8 
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2009 299,7 129,7 -3,1 15,6 

2010 329,5 148,3 -4,9 10,7 

2011 355,7 170,6 -7,1 9,4 

2012 

(πξνβιέςεηο) 

344,6 176,7 -6,0 6,8 

2013 

(πξνβιέςεηο) 

347,6 188,4 -4,2 5,5 

2014 

(πξνβιέςεηο)  

349,3 188,9 0,6 4,6 

Πεγή: Eurostat  

 

4.2.2 Ζ είζοδορ ζηο ΓΝΣ  

Ζ είζνδνο ηεο ρψξαο καο ζηνλ κεραληζκφ ζηήξημεο γίλεηαη ζηηο 23 Απξηιίνπ ηνπ 

2010 κε αλαθνίλσζε απφ ηνλ πξσζππνπξγφ. ηηο 3 Μαΐνπ 2010, ε ρψξα καο 

αηηήζεθε 80δηο. επξψ απφ ηηο ππφινηπεο ρψξεο ηνπ Δπξψ θαη 30δηο. επξψ απφ ην 

Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν (ΓΝΣ). Ζ αίηεζε ζπλνδεχηεθε απφ ηξία κλεκφληα: 

 «Μλεκφλην Οηθνλνκηθήο θαη Υξεκαηνπηζησηηθήο Πνιηηηθήο» (ΜΟΥΠ) 

 «Σερληθφ Μλεκφλην πλελλφεζεο» (ΣΜ) 

 «Μλεκφλην πλελλφεζεο ζηηο πγθεθξηκέλεο Πξνυπνζέζεηο Οηθνλνκηθήο 

Πνιηηηθήο» (ΠΟΠ) 

Σν κλεκφλην ζπλππνγξάθεθε απφ ειιεληθήο πιεπξάο, απφ ηνλ Τπνπξγφ 

Οηθνλνκηθψλ ηεο Διιάδαο θαη ηνλ Πξφεδξν ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο θαη απφ 

πιεπξάο ησλ εηαίξσλ απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή (EE), ηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή 

Σξάπεδα (ΔΚΣ) θαη ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν (ΓΝΣ) πνπ θαη νη ηξεηο καδί 

ζπγθξφηεζαλ ηελ «Σξφηθα». Ζ ζχζηαζε ηεο «Σξφηθα» έρεη σο ζθνπφ ηελ αμηνιφγεζε 

ηεο πνξείαο εθαξκνγήο ησλ νξψλ ηεο ζπκθσλίαο ψζηε λα γίλεηαη ε αληίζηνηρε 

εθηακίεπζε ηεο δφζεο ηνπ δαλείνπ. 
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4.2.3 Πακέηα οικονομικϊν μέηπυν  

Σα πξψηα νηθνλνκηθά κέηξα ηα νπνία επέβαιε ε θπβέξλεζε πάξζεθαλ ζηηο 9 

Φεβξνπαξίνπ 2010 θαη ήηαλ  ε επηβνιή πεξηθνπψλ ζηα επηδφκαηα ησλ δεκνζίσλ 

ππαιιήισλ 10%, νη πεξηθνπέο ησλ ππεξσξηψλ θαη ησλ νδνηπνξηθψλ θαη ην άκεζν 

πάγσκα ησλ κηζζψλ.  

 Αθνινχζεζε ακέζσο έλα κεγαιχηεξν παθέην νηθνλνκηθψλ κέηξσλ ππφ ηνλ 

εθθνβηζκφ ηεο ρξενθνπίαο ην νπνίν πεξηειάκβαλε ηα αθφινπζα: 

 Μείσζε 30% ζηα δψξα ησλ Υξηζηνπγέλλσλ, Πάζρα, άδεηαο  

 Μείσζε 12% ζε φια ηα επηδφκαηα ηνπ Γεκνζίνπ  

 Μείσζε 7% ζηηο απνδνρέο ησλ ππαιιήισλ ΓΔΚΟ, ΟΣΑ, ΝΠΗΓ 

 Αχμεζε ΦΠΑ απφ 4,5 ζην 5%, απφ 9 ζην 10% θαη απφ 19 ζην 21% 

 Αχμεζε 15% ζηνλ θφξν ηεο βελδίλεο 

 Δπηβνιή επηπιένλ 10% έσο 30% ζηνπο ήδε ππάξρνληεο θφξνπο εηζαγσγήο επί 

ηεο αμίαο ησλ πεξηζζνηέξσλ εηζαγφκελσλ απηνθηλήησλ  

 Δπαλαθνξά ηεθκεξίσλ δηαβίσζεο ζε φια αλεμαηξέησο ηα απηνθίλεηα αθφκα 

θαη ζηα κηθξφηεξνπ θπβηζκνχ, θάηη ην νπνίν είρε θαηαξγεζεί απφ ηνλ 

επηέκβξην ηνπ 2003 

 Δπέθηαζε ησλ ηεθκεξίσλ δηαβίσζεο ζε φια αλεμαηξέησο ηα αθίλεηα, αθφκα 

θαη ζηα κηθξφηεξα. 

Απφ κηα πξψηε καηηά ζηελ επηβνιή ησλ κέηξσλ παξαηεξείηαη ην ζεκαληηθφ πιήγκα 

πνπ δέρεηαη ν θιάδνο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, έλαλ θιάδν ηνλ νπνίν απφ ηελ αξρή ηεο 

ζπκθσλίαο ήηαλ κέζα ζηα πιάλα ησλ ηνκέσλ πνπ ζα δερηνχλ ηελ κεγαιχηεξε πίεζε. 

Σα κέηξα πνπ πάξζεθαλ δελ κπφξεζαλ λα βγάινπλ ηελ Διιάδα απφ ηελ δπζκελή 

ζέζε πνπ βξηζθφηαλ ζηελ παγθφζκηα αγνξά θαη επήιζε ε νξηζηηθή ζπκθσλία κε ηελ 

Σξφηθα, ε νπνία ζπκθσλία πξνέβιεπε έλα ηξίην θαη αθφκα πην ζθιεξφ παθέην 

νηθνλνκηθψλ κέηξσλ πνπ πξνέβιεπαλ: 

 Αληηθαηάζηαζε ηνπ 13
νπ

 θαη 14
νπ

 κηζζνχ ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ κε 

επίδνκα 500 επξψ ζε φινπο φζνπο έρνπλ απνδνρέο κέρξη 3000 επξψ θαη 

πιήξεο θαηάξγεζε ησλ δπν κηζζψλ γηα κεγαιχηεξεο απνδνρέο 



42 
 

 Αληηθαηάζηαζε ηεο 13
εο

 θαη 14
εο

 ζχληαμεο κε επίδνκα 800 επξψ γηα ζπληάμεηο 

σο 2500 επξψ  

 Πεξαηηέξσ πεξηθνπή επηδνκάησλ 8% ζηα επηδφκαηα ησλ δεκνζίσλ 

ππαιιήισλ θαη 3% ζηνπο ππάιιεινπο ησλ ΓΔΚΟ φπνπ δελ ππάξρνπλ 

επηδφκαηα 

 Αχμεζε ηνπ πςεινχ ζπληειεζηή ΦΠΑ απφ 21% ζε 23%, ηνπ κεζαίνπ απφ 

10% ζε 11% (απφ 1
ε
 Ηνπιίνπ ηνπ 2010) θαη απφ 11% ζε 13% (απφ 1

ε
 

Ηαλνπαξίνπ 2011) θαη αληίζηνηρα ηνπ ρακεινχ ζην 6,5% (απφ 1
ε
 Ηαλνπαξίνπ 

2011) 

 Αχμεζε ζηνλ εηδηθφ θφξν θαηαλάισζεο ζε θαχζηκα, ηζηγάξα θαη πνηά θαηά 

10% 

 Αχμεζε ζηηο αληηθεηκεληθέο ηηκέο αθηλήησλ  

 Πξφζζεζε ελφο επηπιένλ 10% ζηνπο θφξνπο εηζαγσγήο επί ηεο αμίαο ησλ 

πεξηζζνηέξσλ εηζαγφκελσλ απηνθηλήησλ. 

Δπίζεο ην λνκνζρέδην πξνέβιεπε αιιαγέο ζηα εξγαζηαθά κε αχμεζε ηνπ νξίνπ 

απνιχζεσλ θαη κείσζε ηνπ θαηψηεξνπ κηζζνχ θαη ζην αζθαιηζηηθφ κε αχμεζε ζηα 

φξηα ειηθίαο ζπληαμηνδφηεζεο ησλ γπλαηθψλ ζηνλ δεκφζην ηνκέα ζηα 65 ρξφληα. 

4.2.4 Μεζοππψθεζμο Πλαίζιο Γημοζιονομικήρ ηπαηηγικήρ 2012 – 

2015 

ηηο 12 Μαξηίνπ 2011 έπεηηα απφ ζπλερηδφκελεο δηαπξαγκαηεχζεηο επήιζε ζπκθσλία 

γηα κείσζε ηνπ πνζνζηνχ δαλεηζκνχ θαηά κηα πνζνζηηαία κνλάδα θαη επηκήθπλζε 

ηνπ ρξφλνπ απφζβεζεο ζηα 7,5 ρξφληα. Ζ ζπκθσλία απηή πξνέβιεπε ηελ ζχλαςε ηνπ 

«Μεζνπξφζεζκνπ Πιαηζίνπ Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο 2012 – 2015» ην νπνίν 

ςεθίζηεθε απφ ηελ ειιεληθή βνπιή ζηηο 29 Ηνπλίνπ ηνπ 2011. πσο νη πεξηζζφηεξεο 

ζπκθσλίεο έηζη θαη ην Μ.Π.Γ..2012 – 2015 πξνέβιεπε ηελ εθαξκνγή θάπνησλ 

κέηξσλ ηα νπνία ζα έπξεπε λα εθαξκνζηνχλ άκεζα απφ ηελ ειιεληθή θπβέξλεζε. Σα 

λέα απηά κέηξα έθεξαλ αχμεζε ηεο αλεξγίαο θαη ηνπ πιεζσξηζκνχ. Πεξηνξίδνληαη νη 

κηζζνινγηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο θαη πξνζηίζεληαη λέα θνξνινγηθά κέηξα. 

Δπίζεο ηδξχεηαη θαη ν νξγαληζκφο Απνθξαηηθνπνηήζεσλ (Σακείν Γεκφζηαο 

Πεξηνπζίαο) κε ζθνπφ ηελ αμηνπνίεζε ηεο δεκφζηαο πεξηνπζίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα 

ζηα θνξνινγηθά κέηξα ηνπ κεζνπξφζεζκνπ πεξηιακβάλνληαη: 
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 Αιιαγή θνξνινγηθήο θιίκαθαο κε επηβάξπλζε ζε φινπο φζνπο δειψλνπλ 

εηζφδεκα πάλσ απφ 8000 επξψ  

 Έθηαηε εηζθνξά γηα φινπο φζνπο έρνπλ εηζφδεκα πάλσ απφ 12000 επξψ 

 Μεηάβαζε ζε αλψηεξε θιίκαθα ΦΠΑ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ εζηίαζεο  

 Δπηβνιή θιηκαθσηήο αληηθεηκεληθήο δαπάλεο θαηνηθίαο  

 Δπηβνιή εηήζηνπ ηέινπο γηα ηνπο ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο θαη ηνπο 

επηηεδεπκαηίεο  

 Δπηβνιή εηδηθήο εηζθνξάο αιιειεγγχεο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο αλεξγίαο 

χςνπο 2% 

 Δπηβνιή εηδηθήο εηζθνξάο ζπληαμηνχρσλ επηθνπξηθήο αζθάιηζεο πνπ ζα 

παξαθξαηείηαη κεληαία 

 Αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ παξαθξάηεζεο ΛΑΦΚΑ ζε φιεο ηηο ζπληάμεηο άλσ 

1450 επξψ, απφ 4% έσο 10% πνπ ίζρπε ηφηε, ζε 6% έσο 14% 

ζηα εξγαζηαθά νη αιιαγέο είραλ λα θάλνπλ κε: 

 Σελ ζέζπηζε κέηξνπ εξγαζηαθήο εθεδξείαο γηα νξγαληζκνχο πνπ 

θαηαξγνχληαη  

 Σελ πξφζιεςε φζσλ δελ έρνπλ επαγγεικαηηθή εκπεηξία λα ακείβνληαη κε 

κηζζφ ρακειφηεξν θαηά 20% απφ ην φξην ηεο Δζληθήο πιινγηθήο χκβαζεο 

 Καη ε δηάξθεηα ησλ ζπκβάζεσλ νξηζκέλνπ ρξφλνπ πεγαίλεη απφ ηα 2 ζηα 3 

ρξφληα 

Παξ’ φιεο ηηο πξνζπάζεηεο θαη ηα ζπλερηδφκελα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ απφ ηελ 

θπβέξλεζε νη ε νηθνλνκία θπκαηλφηαλ πάιη ζε ρακεινχο ξπζκνχο θαη ε αλάπηπμε δελ 

εξρφηαλ. Οη αληηδξάζεηο απφ ηα ππφινηπα θξάηε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ 

θαηάζηαζε ηεο Διιάδαο γίλνληαλ φιν θαη πην έληνλεο κε ηελ αλνρή ηνπο λα κεηψλεηαη 

ζπλερψο. Παξά ηελ επηβνιή ησλ κέηξσλ ην ηέινο Απγνχζηνπ βξίζθεη ηελ νηθνλνκία 

ηεο Διιάδαο εθηφο ζηφρσλ, κε ζπλέπεηα ηελ επηβνιή λέσλ κέηξσλ θαηά ηελ δηάξθεηα 

ηνπ επηεκβξίνπ πνπ πεξηιακβάλνληαη ηα εμήο: 

 Γηεχξπλζε ηνπ κέηξνπ ηεο εξγαζηαθήο εθεδξείαο θαη ζε νξγαληζκνχο πνπ δελ 

θαηαξγνχληαη  

 Νένο έθηαηνο θφξνο ζηηο θαηνηθίεο πνπ ζα θαηαβάιιεηαη κέζσ ηνπ 

ινγαξηαζκνχ ηεο ΓΔΖ  

 Πεξηθνπή ζπληάμεσλ θαη κεγάιεο πεξηθνπέο ζην εθάπαμ  
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 Νέεο πεξηθνπέο κηζζψλ ζην δεκφζην θαη εθαξκνγή εληαίνπ κηζζνινγίνπ  

 Μείσζε αθνξνιφγεηνπ νξίνπ απφ ηηο 8000 ζηηο 5000 επξψ 

 Άλνηγκα φισλ ησλ θιεηζηψλ επαγγεικάησλ 

4.2.5 Γεωηεπο μνημψνιο και Μεζοππψθεζμο Πλαίζιο Γημοζιονομικήρ 

ηπαηηγικήρ 2013 – 2016 

Ζ νηθνλνκία ζπλερίδεη λα επηδεηλψλεηαη κε ηνπο αξηζκνχο λα δείρλνπλ φιν θαη πην 

ηξαγηθά λνχκεξα ζηελ αλάπηπμε ηεο ρψξαο θαη ηελ αλεξγία λα θαηαγξάθεη λέν 

αξλεηηθφ ξεθφξ ηεο ηάμεσο ηνπ 18,4%. Ζ θπβέξλεζε δερφκελε ζπλερείο πηέζεηο απφ 

ηελ Σξφηθα θαη ππφ ηνλ εθθνβηζκφ ηεο κε θαηαρψξεζεο ηεο επφκελεο δφζεο 

πξνζθεχγεη ζηελ ππνγξαθή ηνπ δεχηεξνπ κλεκνλίνπ ζηηο 10 Φεβξνπαξίνπ 2012. Σα 

κέηξα πνπ ζπλφδεπαλ ην δεχηεξν κλεκφλην πεξηιακβάλνπλ: 

 Μείσζε θαηά 22% ηνπ θαηψηαηνπ κηζζνχ ζε φια ηα θιηκάθηα ηνπ βαζηθνχ 

κηζζνχ (απφ 751 επξψ ζε 586) θαη 32% ζηνπο λενεηζεξρφκελνπο κέρξη 25 

εηψλ  

 Καηάξγεζε 150000 ζέζεσλ εξγαζίαο απφ ην δεκφζην ηνκέα έσο ην 2015, εθ 

ησλ νπνίσλ 15000 κέζα ζην 2012  

 Αηνκηθέο ή επηρεηξεζηαθέο ζπκβάζεηο αληί γηα ηηο θιαδηθέο 

 Άξζε κνληκφηεηαο ζε ΓΔΚΟ θαη ππφ θξαηηθφ έιεγρν ηξάπεδεο  

 Πεξηθνπέο ζπληάμεσλ, επηδνκάησλ, δαπαλψλ πγείαο, άκπλαο, ιεηηνπξγηψλ 

ηνπ θξάηνπο θαη εθινγψλ  

 Καηάξγεζε ησλ Οξγαληζκψλ Δξγαηηθήο Καηνηθίαο θαη Δζηίαο  

 Αχμεζε αληηθεηκεληθψλ αμηψλ θαη ελνπνίεζε θφξσλ ζηα αθίλεηα  

 Πιήξεο άλνηγκα 20 θιεηζηψλ επαγγεικάησλ 

 Αχμεζε ησλ εηζηηεξίσλ ζηηο Αζηηθέο πγθνηλσλίεο θαη ζηνλ ΟΔ θαηά 25% 

 Κιείζηκν 200 εθνξηψλ, θαηάξγεζε θνξναπαιιαγψλ θαη ρακεινχ ΦΠΑ ζηα 

λεζηά. 
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Πίλαθαο 4.2 

Πνζνζηφ αλεξγίαο (Ηαλνπάξηνο 2010 – Γεθέκβξηνο 2012) 

 2010 2011 2012 2013 

Ηαλνπάξηνο 11,3 15,1 21,5 26,4 

Φεβξνπάξηνο 12,1 15,9 21,7 26,6 

Μάξηηνο 11,6 16,2 22,1 26,8 

Απξίιηνο 11,9 15,8 23,1 27,0 

Μάηνο 12,0 16,6 23,9 27,6 

Ηνχληνο 11,6 16,0 24,7  

Ηνχιηνο 12,0 16,5 25,0  

Αχγνπζηνο 12,2 18,4 25,4  

επηέκβξηνο 12,6 17,5 26,0  

Οθηψβξηνο 13,5 18,2 26,0  

Ννέκβξηνο 13,9 20,9 26,2  

Γεθέκβξηνο  14,8 21,0 26,1  

Πεγή: ΕΛΣΑΣ 

Οη ζπλερείο πξνζπάζεηεο επηβνιήο κέηξσλ απφ ηελ θπβέξλεζε γηα ηελ αλάπηπμε ηεο 

ρψξαο δελ επέθεξαλ θαλέλα απνηέιεζκα. Ζ νηθνλνκία ζπλερίδεη ηνπο αξλεηηθνχο 

ξπζκνχο αλάπηπμεο θαη πιένλ ε Διιάδα έρεη θηάζεη ζηα φξηα ηεο πιήξνπο 

ρξενθνπίαο. Οη επελδχζεηο ζην ειιαδηθφ ρψξν έρνπλ κεδεληζηεί θαη ε αλάπηπμε 

θαληάδεη καθξηλφ φλεηξν. Οη πηέζεηο απφ ηελ Σξφηθα ζπλερίδνληαη θαη χζηεξα απφ κηα 

ζεηξά ζπλερψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ επέξρεηαη ε ζπκθσλία κε ηελ θπβέξλεζε ηεο 

θαηάξηηζεο λένπ Μεζνπξφζεζκνπ Πιαηζίνπ Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο 2013 – 

2016, ην νπνίν πξνέβιεπε κέηξα χςνπο 18,9 δηο επξψ, απφ ηα νπνία ηα 9,4 γηα ην έηνο 

2013. Πην ζπγθεθξηκέλα ην Μ.Π.Γ.. 2013 – 2016 πξνέβιεπε: 

 Αχμεζε ησλ νξίσλ ειηθίαο ζπληαμηνδφηεζεο θαηά 2 έηε απφ 1.1.2013 

 Μείσζε ζηηο ζπληάμεηο απφ 5 έσο θαη 15%, απφ ηα 1000 επξψ θαη άλσ  

 Μεηψζεηο ζην εθάπαμ έσο 83% 

 Καηάξγεζε ηεο θαζνιηθφηεηαο ηεο Δζληθήο Γεληθήο πιινγηθήο χκβαζεο 

Δξγαζίαο 
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 Καηάξγεζε ησλ δψξσλ Υξηζηνπγέλλσλ θαη Πάζρα, φπσο θαη ησλ επηδνκάησλ 

αδείαο γηα ηνπο δεκφζηνπο ππαιιήινπο θαη ζπληαμηνχρνπο 

 Μείσζε ρξφλνπ πξνεηδνπνίεζεο γηα απνιχζεηο ζε 4 αληί 6 κήλεο  

 Πεξηθνπέο ζηα εηδηθά κηζζνιφγηα  

 Έληαμε ζην εληαίν κηζζνιφγην ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο ΓΔΚΟ  

 Δθαξκνγή δηαζεζηκφηεηαο ελφο έηνπο, κε κεησκέλν κηζζφ ζε κφληκνπο 

ππαιιήινπο ηνπ δεκνζίνπ, νη ζέζεηο ησλ νπνίσλ θαηαξγνχληαη  

 Καηάξγεζε ησλ πνιπάξηζκσλ νηθνγελεηαθψλ επηδνκάησλ θαη αληηθαηάζηαζεο 

ηνπο απφ εληαίν επίδνκα ζηήξημεο ηέθλσλ 

 Αχμεζε θφξνπ ζην πγξαέξην θίλεζεο θαηά 23 ιεπηά  

 Δηζαγσγή έθηαηεο εηζθνξάο ζηα θσηνβνιηαηθά  

 Αληίηηκν 25 επξψ γηα εηζαγσγή ζε λνζνθνκείν 

Μεηά ηελ επηβνιή ησλ λέσλ κέηξσλ ηνπ δεχηεξνπ κλεκνλίνπ θαη ηνπ Μ.Π.Γ.. 2013 

– 2016, ν πξνυπνινγηζκφο γηα ην έηνο 2013 ςεθίζηεθε ρσξίο δηαξξνέο ζηηο 22 

Γεθεκβξίνπ 2012. Δπίζεο ζηηο 28 Απξηιίνπ 2013 έρνπκε ηελ ςήθηζε απφ ηελ βνπιή 

ηνπ λένπ πνιπλνκνζρεδίνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ κε ζεκαληηθέο αιιαγέο γηα 

κηα ζεηξά επαγγεικαηηθψλ θιάδσλ. 
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4.3 Ζ «ειζβολή» ηος ΓΝΣ ζε άλλερ σϊπερ (παπαδείγμαηα Σοςπκιάρ 

και Απγενηινήρ) 

4.3.1 Σο παπάδειγμα ηηρ Σοςπκίαρ 

Ζ Σνπξθία αλαγθάζηεθε λα δεηήζεη ηελ βνήζεηα ηνπ ΓΝΣ ην Μάξηην ηνπ 2001 θαη 

λα αηηεζεί νηθνλνκηθή βνήζεηα 17,6 δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ κε ζθνπφ λα 

ακβιχλεη ηελ κεγάιε νηθνλνκηθή θξίζε πνπ αληηκεηψπηδε. 

Ζ ρνξήγεζε ηεο βνήζεηαο απφ ην ΓΝΣ πξνέβιεπε σο ζπλήζσο ηελ επηβνιή κηαο 

ζεηξάο κέηξσλ ησλ νπνίσλ ήηαλ ππνρξεσκέλε λα ζπλππνγξάςεη ε θπβέξλεζε ηεο 

Σνπξθίαο. Σα κέηξα πνπ έπξεπε λα ιεθζνχλ έπξεπε λα είλαη άκεζα θαη λα γίλνπλ κε 

απεπζείαο θάζεηε εθαξκνγή θαη πξνέβιεπαλ: 

 Σνλ πεξηνξηζκφ ησλ θξαηηθψλ δαπαλψλ θαη ηεο γξαθεηνθξαηίαο  

 Σν πάγσκα ησλ κηζζψλ ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ  

 Σελ κείσζε ησλ εηαηξηθψλ θφξσλ 

 Σελ παξνρή ηζρπξψλ θηλήηξσλ γηα ηελ αχμεζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο  

 Σελ πξνζέιθπζε άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ  

 Σελ ηδησηηθνπνίεζε θξαηηθψλ εηαηξηψλ  

 Ζ ηζνηηκία ηεο ηνπξθηθήο ιίξαο λα θαζνξίδεηαη απφ ηελ αγνξά (κε ηελ άκεζε 

ππνηίκεζε ηεο ηξηπιαζηάζηεθαλ νη εμαγσγέο ηνπξθηθψλ πξντφλησλ) 

Ζ ηνπξθηθή νηθνλνκία θαηάθεξε άκεζα λα ζηαζεξνπνηεζεί θαη λα ζεκεηψλεη ζεηηθνχο 

ξπζκνχο αλάπηπμεο, εληζρχνληαο θεθαιαηαθά ην θινληζκέλν ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ηεο, 

απμάλνληαο ζεκαληηθά ηελ ξεπζηφηεηα θαη επηηπγράλνληαο επηηνθηαθή ζηαζεξφηεηα. 

Ζ ηνπξθηθή θπβέξλεζε ελ ζπλερεία δηαθψλεζε κε ηνπο εθπξνζψπνπο ηνπ ΓΝΣ 

δηαθφπηνληαο ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο ην 2008 θαη εθαξκφδνληαο αληίζεηα κέηξα. 

αλ ηειηθφ ζπκπέξαζκα φισλ απηψλ ε Σνπξθία θαηάθεξε εθκεηαιιεπφκελε ζην 

έπαθξν ηελ ρνξήγεζε ηεο βνήζεηαο απφ ην ΓΝΣ αιιά θαη ηελ ζσζηή εζσηεξηθή θαη 

εμσηεξηθή νηθνλνκηθή πνιηηηθή λα απνηειεί ηελ ηξίηε πην αλαπηπζζφκελε ρψξα ζε 

παγθφζκηα θιίκαθα κεηά ηελ Κίλα θαη ηελ Ηλδία. Δπίζεο ζήκεξα βξίζθεηαη ζηελ 16
ε
 

ζέζε κεηαμχ ησλ 20 κεγαιχηεξσλ νηθνλνκηψλ ζε παγθφζκην επίπεδν (G-20) 

επηβεβαηψλνληαο ηελ ζπλερηδφκελε αλάπηπμε ηεο. 
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4.3.2 Σο παπάδειγμα ηηρ Απγενηινήρ  

Ζ Αξγεληηλή απνηειεί θαη απηή κηα ρψξα ζηελ νπνία ε παξέκβαζε ηνπ ΓΝΣ 

επεξέαζε ζεκαληηθά ηηο εμειίμεηο ζηελ ρψξα. Βγαίλνληαο απφ ην πνιχρξνλν 

θαζεζηψο ηεο ρνχληαο κεηά ην 1983 ε Αξγεληηλή πξνζπάζεζε λα αθνινπζήζεη ηα 

βήκαηα ηνπ λενθηιειεπζεξηζκνχ ν νπνίνο επεξέαζε ζεκαληηθά ηηο ρψξεο ηεο 

Λαηηληθήο Ακεξηθήο. 

Ζ Αξγεληηλή θαζ’ φιε ηελ δεθαεηία ηνπ 90΄ απνηέιεζε ρψξα ζηελ νπνία ηνπ ΓΝΣ 

κπφξεζε λα πεηξακαηηζηεί εθαξκφδνληαο ζθιεξέο πνιηηηθέο. Ζ Αξγεληηλή αηηήζεθε 

νηθνλνκηθή βνήζεηα απφ ην ΓΝΣ θαζψο αληηκεηψπηδε ζεκαληηθφ πξφβιεκα ιφγν ηνπ 

αλεμέιεγθηνπ πιεζσξηζκνχ. Σα άκεζα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ κε εληνιή ηνπ ΓΝΣ 

είραλ λα θάλνπλ κε άκεζε καδηθή ηδησηηθνπνίεζε ησλ πεξηζζνηέξσλ νξγαληζκψλ, ηα 

νπνία νδήγεζαλ ζε κεγαιχηεξε χθεζε θαη θηψρεηα. 

Σα ζπλερηδφκελα κέηξα πνπ ιάκβαλε ε θπβέξλεζε ηεο Αξγεληηλήο 

ζπλεπηθνπξνχκελε ηνπ ΓΝΣ νδήγεζαλ ηελ ρψξα ζηελ ρξενθνπία ην 2001. Ακέζσο 

επήιζε ππνηίκεζε ηνπ πέζν έλαληη ηνπ δνιαξίνπ θαηά ηα δπν ηξίηα θαη θεξχρηεθε 

ζηάζε πιεξσκψλ κε ηηο ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο λα δεζκεχνληαη. Πάλσ απφ ηνλ κηζφ 

πιεζπζκφ ηεο ρψξαο έγηλαλ θησρνί, ηζαθίδνληαο ηελ κεζαία θαη κηθξνκεζαία ηάμε. 

Ζ απάληεζε ησλ θαηνίθσλ ήηαλ άκεζε δεκηνπξγψληαο έλα ζχζηεκα αληαιιαγήο 

πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ γλσζηφ σο «ηξνπέθε» κε ζθνπφ λα αληηκεησπίζνπλ ηελ 

θηψρεηα ε νπνία είρε ιάβεη κεγάιεο δηαζηάζεηο. 

Ζ αιιαγή επήιζε γηα ηελ ρψξα κεηά ην 2003 κε ηελ αιιαγή ηεο δηαθπβέξλεζεο ηεο 

ρψξαο. Σα κέηξα πνπ πάξζεθαλ ήηαλ άκεζα θξίλνληαο πσο ην ρξένο ηεο Αξγεληηλήο 

(132 δηο δνιάξηα), ήηαλ αδχλαην λα θαιπθηεί πξνρψξεζε ζε άκεζν «θνχξεκα» θαηά 

75% κε ηελ ζπκκεηνρή ησλ ηδησηψλ θαηά ηα ηξία ηέηαξηα. Δπίζεο αλαθνίλσζε φηη ζα 

πιεξψζεη ζε κηα κφλν δφζε ην ρξένο ζην ΓΝΣ  θνληά ζηα 10 δηο δνιάξηα. 

Δθαξκφζηεθε αληίζεηε πνιηηηθή απφ απηή ηνπ ΓΝΣ απμάλνληαο ηνπο κηζζνχο θαη ηηο 

ζπληάμεηο. Απηφ είρε ζαλ απνηέιεζκα ε ρψξα λα απνκαθξπλζεί απφ ηελ παγθφζκηα 

αγνξά θαη λα δαλείδεηαη κε επηηφθην 7% αιιά παξάιιεια ε νηθνλνκία λα αλαζαίλεη 

ζεκαληηθά. Οη δείθηεο αλάπηπμεο άξρηζαλ λα αλεβαίλνπλ ζεκαληηθά θάζε ρξφλν, κε 

απνηέιεζκα ζήκεξα ε Αξγεληηλή λα είλαη κηα απφ ηηο πινπζηφηεξεο ρψξεο φρη κφλν 

ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο αιιά θαη κέινο ηνπ (G-20).   
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4.3.3 Παπαδείγμαηα και άλλυν συπϊν  

Ζ Ρνπκαλία ηνλ Μάξηην ηνπ 1999 έιαβε δάλεην 12,9 δηο επξψ, θαη αλαγθάζηεθε λα 

πξνρσξήζεη ζε 137000 απνιχζεηο ζην Γεκφζην, λα κεηψζεη ηηο ζπληάμεηο θαη ηνπο 

κηζζνχο θαη λα απμήζεη ηνπο θφξνπο. Σν 2009 ην ΑΔΠ ηεο ρψξαο κεηψζεθε θαηά 

7,1%. 

Ζ Λεηνλία ην 2009 έιαβε δάλεην απφ ην ΓΝΣ 1,7 δηο επξψ. Εεηήζεθε απφ ηελ 

θπβέξλεζε λα κεηψζεη ηνπο κηζζνχο, ζην δεκφζην θαηά 30%, ηηο δαπάλεο θαηά 4,5%, 

λα παγψζεη ηηο ζπληάμεηο θαη λα απμήζεη ηνλ ΦΠΑ. Ωο απνηέιεζκα, ε νηθνλνκία ηεο 

ζπξξηθλψζεθε θαηά 18% θαη ε αλεξγία εθηηλάρηεθε ζην 16,6% ην 2009. 

ηελ Οπθξαλία, ην ΓΝΣ ζπκθψλεζε ζηελ παξνρή 13 δηο επξψ ηνλ Ννέκβξην ηνπ 

2008, επηβάιινληαο φκσο πεξηθνπέο δαπαλψλ θαη κεηαξξπζκίζεηο ζην ηξαπεδηθφ 

ζχζηεκα. Σα κέηξα είραλ σο απνηέιεζκα πηψζε ηνπ ΑΔΠ ζε 15% ην 2009. 

Ζ Οπγγαξία ζηα ηέιε ηνπ 2008, δαλείζηεθε απφ ην ΓΝΣ ην πνζφ ην 12,5 δηο επξψ. Οη 

ζπλέπεηεο ήηαλ ε ππνρξέσζε θαηάξγεζεο ηεο 13
ε
 ζχληαμεο, ε θαηάξγεζε ηνπ 13

νπ
 

κηζζνχ θαζψο θαη πεξηθνπέο θαηά 20% - 30% ζηνπο κηζζνχο ησλ δεκνζίσλ 

ππαιιήισλ. Σν ΑΔΠ ηεο ρψξαο κεηψζεθε ην 2009 θαηά 6,3%. 

Σέινο δάλεην χςνπο 41,5 δηο δνιαξίσλ ην 1998 θαη άιισλ 30 δηο ην 2002 έιαβε θαη ε 

Βξαδηιία απφ ην ΓΝΣ πνπ απνηειεί θαη ην πςειφηεξν δάλεην ζηελ ηζηνξία ηνπ 

νξγαληζκνχ, πξνθεηκέλνπ λα απνηξέςεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάξξεπζε ηεο ρψξαο θαη 

λα εληζρχζεη ηελ εκπηζηνζχλε ησλ θαηαλαισηψλ. Ζ βνήζεηα απηή είλαη ε ηειεπηαία 

πξνζπάζεηα ηνπ ΓΝΣ λα απνηξέςεη ηελ νηθνλνκηθή θξίζε ζηελ πεξηνρή, πνπ 

εμαπιψζεθε χζηεξα απφ ηελ θαηάξξεπζε ηεο Αξγεληηλήο, θαη εληζρχζεθε απφ ηελ 

πνιηηηθή αβεβαηφηεηα θαη ηελ θξίζε ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο. ε ζπλδπαζκφ κε 

έλα πξφγξακκα δεκνζηνλνκηθήο απζηεξφηεηαο, κε πεξηθνπέο ζε δαπάλεο θαη ζέζεηο 

ζην δεκφζην, ε ρψξα θαηάθεξε λα αλαθηήζεη ηε ρακέλε αμηνπηζηία ηεο ζηηο αγνξέο. 

(Cabral R., 2010) 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΚΑΗ ΜΝΖΜΟΝΗΟ 

5.1 Αναλςηική παποςζίαζη ηυν νψμυν για ηην κοινυνική αζθάλιζη 

απψ ηην επιβολή ηος μνημονίος 

ηνλ θεθάιαην απηφ ζα γίλεη κηα αλαθνξά ζηνπο λφκνπο πνπ επεξέαζαλ ηελ 

Κνηλσληθή Αζθάιηζε ζηελ Διιάδα χζηεξα απφ ηελ επηβνιή ηνπ Μλεκνλίνπ. Θα 

γίλεη κηα πξνζέγγηζε ζηα ζεκαληηθφηεξα ζεκεία πνπ αθνξνχλ αιιαγέο, 

κεηαξξπζκίζεηο θαη θαηαξγήζεηο ζην αζθαιηζηηθφ ηνκέα. Ζ ζεηξά πνπ ζα 

αθνινπζεζεί ζα είλαη εκεξνινγηαθή απφ ηελ πξψηε ζηελ ζεηξά ζέζπηζε λφκνπ γηα 

ηελ Κνηλσληθή Αζθάιηζε.  

5.1.1 Ππϊηο μνημψνιο   

Ν. 3845/2010 Μέηξα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ κεραληζκνχ ζηήξημεο ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνκίαο απφ ηα θξάηε – κέιε ηεο Εψλεο ηνπ επξψ θαη ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ 

Σακείν 

 Ζ πεξηθνπή ησλ επηδνκάησλ αδείαο, Πάζρα θαη Υξηζηνπγέλλσλ γηα ηνπο 

ζπληαμηνχρνπο πνπ είλαη θάησ ησλ 60 εηψλ θαη ηνπο ζπληαμηνχρνπο πνπ έρνπλ 

ζχληαμε πάλσ απφ 2500 επξψ απνηέιεζε ζεκαληηθφ πιήγκα ζηελ θαηεγνξία ησλ 

ζπληαμηνχρσλ. Δπηπιένλ ε κείσζε ησλ επηδνκάησλ αδείαο, Πάζρα θαη 

Υξηζηνπγέλλσλ γηα ηνπο ππφινηπνπο ζπληαμηνχρνπο κε επίδνκα Υξηζηνπγέλλσλ 400 

επξψ, επίδνκα Πάζρα 200 επξψ θαη επίδνκα αδείαο 200 επξψ. Ζ πξνζπάζεηα απφ ηελ 

αξρή κείσζεο ηνπο θφζηνπο ησλ επηπιέσλ εμφδσλ ζηξάθεθε ζηελ πην επαίζζεηε 

κεξίδα πνιηηψλ ζηνπο ζπληαμηνχρνπο νη νπνίνη δελ κπνξνχλ λα αληηδξάζνπλ. 

Ζ κεηαξξχζκηζε ζην ζπληαμηνδνηηθφ έγηλε κε ζθνπφ ηελ άκεζε  παξνπζίαζε ζεηηθψλ 

απνηειεζκάησλ ζηελ νηθνλνκηθή θιίκαθα. Ζ πξφβιεςε έγηλε γηα κηα κείσζε ηνπ 

ΑΔΠ ηεο ηάμεσο ηνπ 2,5% γηα ηελ πεξίνδν 2010 – 2060, πνπ άθνξα ηηο δαπάλεο 

πγείαο γηα ηηο ζπληάμεηο.  

Δπηπιένλ ηελ εθαξκνγή ελφο κεραληζκνχ αλαπξνζαξκνγήο θάζε ηξία ρξνληά 

αξρίδνληαο απφ ην 2020, πνπ ζα απμάλεη ηα φξηα ζπληαμηνδφηεζεο αλάινγα κε ηελ 

αχμεζε ηνπ πξνζδφθηκνπ δσήο. Ζ ηξνπνπνίεζε επίζεο ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ 
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ζπζηήκαηνο ζε έλα πιάλν ελφο λένπ κε αληαπνδνηηθφ ζρήκα, ην νπνίν ζα κπνξεί λα 

θαηαβάιεη ζε ίζα κέξε ηφζν ηηο παξνρέο άιια θαη ηηο εηζθνξέο ησλ ζπληαμηνχρσλ ζα 

επηθέξεη λέεο αιιαγέο ζηελ εθαξκνγή ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο. Οη ελέξγεηεο πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη γίλνληαη κε ζθνπφ ηελ ελνπνίεζε ηφζν ησλ λέσλ ζπληαμηνχρσλ, 

φζν θαη ησλ κειινληηθψλ ζε έλα ζχζηεκα ην νπνίν ζα πξνζθέξεη θνηλή πξφζβαζε 

ζηηο παξνρέο φισλ αλεμαξηήησο ησλ ζπληαμηνχρσλ. 

Δπίζεο νη πξνηάζεηο πνπ γίλνληαη έρνπλ ζαλ ζθνπφ θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο πξφσξεο 

ζπληαμηνδφηεζεο ζηα 60 έηε κέρξη ην 2011, κε ηελ ζέζπηζε ελφο ελνπνηεκέλνπ 

ζπζηήκαηνο ζπληαμηνδφηεζεο θνηλφ γηα φινπο κε ην φξην λα ηνπνζεηείηαη ζηα 65 έηε. 

ην λέν ελνπνηεκέλν ζχζηεκα δελ εμαηξνχληαη νχηε νη εξγαδφκελνη ζηα Βαξέα 

Αλζπγηεηλά Δπαγγέικαηα (ΒΑΔ) αιιά νχηε θαη νη αζθαιηζκέλνη πξν ηνπ 1993. Οη 

γπλαίθεο νη νπνίεο εξγάδνληαη ζηνλ δεκφζην ηνκέα ηνπνζεηνχληαη θαη απηέο ζην ίδην 

ζπληαμηνδνηηθφ πιαίζην ράλνληαο αξθεηά απφ ηα πιενλεθηήκαηα ζε ζρέζε κε ηνπο 

άλδξεο. Ζ ηνπνζέηεζε φισλ ησλ εξγαδνκέλσλ θάησ απφ έλα θνηλφ ζπληαμηνδνηηθφ 

πιαίζην ζα δεκηνπξγήζεη αξθεηέο εληάζεηο κεηαμχ ηφζν ησλ ίδησλ ησλ εξγαδνκέλσλ 

αιιά θαη ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ. 

Οη αιιαγέο πνπ πξνζπαζεί λα επηθέξεη ε θπβέξλεζε ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Σξφηθα 

ζην ζπληαμηνδνηηθφ ζπλερίδνπλ λα είλαη ζθιεξέο θαη απαηηεηηθέο ζε αξθεηά ζεκεία. 

Ζ κείσζε ζηηο ζπληαμηνδνηηθέο παξνρέο θαηά 6% εηεζίσο γηα άηνκα πνπ 

ζπληαμηνδνηνχληαη κεηαμχ ησλ ειηθηψλ 60 θαη 65, ε εγγπεκέλε θνηλή ζχληαμε γηα 

φινπο πάλσ απφ έλα νξηζκέλν φξην ειηθία θαη ε πξνζαξκνγή ησλ ζπληαμηνδνηηθψλ 

παξνρψλ βάζε ησλ εηψλ εξγαζίαο πεξηπιέθνπλ αθφκα πεξηζζφηεξν ην 

ζπληαμηνδνηηθφ. Ζ λέα πξφηαζε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ζπληαμηνδνηηθψλ παξνρψλ 

βαζίδεηαη ζηνλ ππνινγηζκφ ησλ εηψλ φινπ ηνπ εξγαζίκνπ βίνπ θαη φρη ησλ πέληε 

ηειεπηαίσλ εηψλ. Ζ πξφηαζε κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί δίθαηε ζε αξθεηνχο ηνκείο 

θαζψο πνιινί εξγαδφκελνη ζηα ηειεπηαία έηε εξγαζίαο θαη πςειφηεξν κηζζφ είραλ 

αιιά θαη ε πξνζθνξά ηνπο ζηελ παξαγσγηθή εξγαζία ηηο πεξηζζφηεξεο θφξεο 

ραξαθηεξηδφηαλ αλεπαξθήο έσο κεδεληθή. 

Οη λέεο κεηαξξπζκίζεηο βέβαηα δελ  κπνξνχλ λα κελ πεξηιακβάλνπλ θαη ηηο 

επαίζζεηεο θνηλσληθέο νκάδεο νη νπνίεο δέρνληαη θαη απηέο ζεκαληηθέο 

ηξνπνπνηήζεηο θαη αιιαγέο ζε αξθεηνχο ηνκείο ησλ παξνρψλ επηβάιινληαο λένπο 

λφκνπο νη νπνίνη είλαη θαη πην ζθιεξνί αιιά επηθέξνπλ θαη κηα λέα ζεηξά 
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απζηεξφηεξσλ πξνυπνζέζεσλ. ηνλ ηνκέα ησλ ζπληάμεσλ αλαπεξίαο εηζάγνληαη λένη 

απζηεξφηεξνη φξνη νη νπνίνη ζα κπνπλ ζε εθαξκνγή έσο ην Γεθέκβξην ηνπ 2011. Ζ 

παξνρή ησλ επηδνκάησλ αλαπεξίαο ζα γίλεηαη θάησ απφ έλα λέν ειεγθηηθφ ζχζηεκα 

ην νπνίν δελ ζα επηηξέπεη ηελ ειεχζεξε θαη αιφγηζηε θαηαβνιή επηδνκάησλ. Ζ 

βειηίσζε ζηελ ζηφρεπζε ησλ θνηλσληθψλ δαπαλψλ πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζνχλ νη 

επάισηεο θνηλσληθέο νκάδεο απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα ζηελ απφθαζε γηα ηελ 

βειηίσζε θαη ηελ ζσζηή αμηνιφγεζε ησλ παξνρψλ. 

Οη απαηηήζεηο θαη ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνζκέλεη κέζα απφ ηελ επηβνιή ηνπ 1
νπ

 

Μλεκνλίνπ ε θπβέξλεζε θαληάδνπλ απξαγκαηνπνίεηεο ζε πξψην βαζκφ θαη ζθιεξέο 

έσο θαη άδηθεο ζε κεγάιν βαζκφ. Παξαηεξνχληαη αξθεηέο αζάθεηεο θαη παξαιήςεηο 

πνπ νδεγνχλ γξήγνξα ζε αξλεηηθά απνηειέζκαηα απφ απηά πνπ επηδίσθαλ εμ’ αξρήο. 

(Κνπκαξηαλφο, 2012)  

 

Ν. 3846/2010 Δγγπήζεηο γηα ηελ εξγαζηαθή αζθάιεηα θαη άιιεο δηαηάμεηο 

Ζ πξνζπάζεηα ηεο θπβέξλεζεο ηεο ελνπνίεζεο ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ θάησ απφ 

ηξεηο βαζηθνχο ηνκείο, απνηειεί βαζηθφ γλψκνλα γηα ηελ κείσζε φισλ ησλ 

νξγαληθψλ δαπαλψλ θαζψο θαη ησλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ. Ο εηδηθφο θιάδνο ηνπ 

πξψελ Σακείνπ Αζθάιηζεο Πξνζσπηθνχ ΟΣΔ (ΣΑΠΟΣΔ) εληάζζεηαη αλαδξνκηθά 

απφ 1.8.2008,σο απηνηειήο νξγαληζκφο ζηνλ θιάδν ζχληαμεο ηνπ ΗΚΑ – ΔΣΑΜ κε 

πιήξε νηθνλνκηθή θαη ινγηζηηθή απηνηέιεηα. ηελ ζπλέρεηα ζα αθνινπζήζνπλ θαη 

άιινη αζθαιηζηηθνί θνξείο κε ζθνπφ ηελ κείσζε ησλ δαπαλψλ απφ ηελ πιεζψξα ησλ 

αζθαιηζηηθψλ νξγαληζκψλ. 

ινη νη επαγγεικαηίεο, βηνηέρλεο θαη έκπνξνη πνπ έρνπλ ηελ έδξα ηνπο θαη αζθνχλ ηε 

δξαζηεξηφηεηα ηνπο ζε πφιεηο, ρσξηά ή νηθηζκνχο θάησ ησλ 2000 θαηνίθσλ ή θάησ 

ησλ 1000 θαηνίθσλ ζηνπο Ννκνχο Αηηηθήο, Βνησηίαο, Δχβνηαο, Κνξηλζίαο, Αραΐαο 

θαη Θεζζαινλίθεο, ππάγνληαη απφ 1.1.2003 ζηελ ππνρξεσηηθή αζθάιηζε ηνπ 

Ο.Α.Δ.Δ.. 

Ζ ζπγθέληξσζε ησλ πεξηζζνηέξσλ αζθαιηζκέλσλ θάησ απφ κηα θνηλή αζθαιηζηηθή 

ζηέγε, ε νπνία ζα πξνζθέξεη ζε φινπο ίζα πιενλεθηήκαηα θαη επηδφκαηα, ζα 

απνηειέζεη ησλ πξσηαξρηθφ ζθνπφ γηα ηελ κείσζε ησλ δαπαλψλ ζηνλ ηνκέα ηεο 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο. (Κνπκαξηαλφο, 2012)  
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Ν.3847/2010 Δπαλαθαζνξηζκφο ησλ επηδνκάησλ ενξηψλ Υξηζηνπγέλλσλ θαη 

Πάζρα θαη ηνπ επηδφκαηνο αδείαο γηα ηνπο ζπληαμηνχρνπο θαη βνεζεκαηνχρνπο 

ηνπ δεκνζίνπ  

Ζ πεξηθνπή ησλ επηδνκάησλ αδείαο, Πάζρα θαη Υξηζηνπγέλλσλ γηα ηνπο 

ζπληαμηνχρνπο πνπ είλαη θάησ ησλ 60 εηψλ θαη γηα ηνπο ζπληαμηνχρνπο πνπ έρνπλ 

ζχληαμε πάλσ απφ 2500 επξψ, απνηειεί βαζηθή πξνυπφζεζε ζηελ κείσζε 

ζεκαληηθνχ πνζνζηνχ ησλ δαπαλψλ ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο. Οη αληηδξάζεηο βέβαηα 

πνπ ζα επαθνινπζήζνπλ θξίλνληαη ινγηθέο θαζψο ην θξηηήξην ηεο πεξηθνπήο δελ 

εμαηξεί θαλέλαλ  απφ ηνπο ζπληαμηνχρνπο θαη ηα ρξφληα πξνζθνξάο ζηελ εξγαζία 

ηνπο. 

Ζ κείσζε ησλ επηδνκάησλ αδείαο, Πάζρα θαη Υξηζηνπγέλλσλ γηα ηνπο ππφινηπνπο 

ζπληαμηνχρνπο ζηα 400 επξψ γηα ην επίδνκα ησλ Υξηζηνπγέλλσλ θαη ζηα 200 επξψ 

γηα ην επίδνκα αδείαο θαη Πάζρα, θάλεη ηνλ δηαρσξηζκφ λα θαίλεηαη αθφκα πην 

άληζνο θαη ηα θξηηήξηα φρη  αληηθεηκεληθά θαη αμηφπηζηα. (Κνπκαξηαλφο, 2012)  

 

Ν.3863/2010 Νέν αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο 

εξγαζηαθέο ζρέζεηο 

Οη λέεο ξπζκίζεηο ζα επηθέξνπλ γηα αθφκα κηα θνξά ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηνλ 

ζπληαμηνδνηηθφ ηνκέα, κε κείσζε ηεο θαηψηαηεο ζχληαμεο ζηα 360 επξψ, κε 

ππνινγηζκφ ζηα 65 έηε. Αχμεζε γηα αθφκα κηα θνξά ησλ εηψλ αζθάιηζεο ζηα 40 

έηε, θαζψο θαη αχμεζε ησλ νξίσλ ειηθίαο ζπληαμηνδφηεζεο ζηα 60 έηε γηα ηελ 

πξφσξε ζχληαμε θαη ζηα 65 γηα ηελ πιήξε ζχληαμε. 

Ο ηνκέαο ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ είλαη απφ ηνπο ηνκείο πνπ έρνπλ ηηο πεξηζζφηεξεο 

αιιαγέο θαη ξπζκίζεηο, ζπλερίδνληαο ηηο κεηψζεηο θαη ηηο πεξηθνπέο. Έλα κεγάιν 

θνκκάηη ησλ ζπληαμηνχρσλ έρεη ππνζηεί ζεκαληηθφηαηεο κεηψζεηο ζε βαζκφ ηηο 

πεξηζζφηεξεο θφξεο κεγαιχηεξν απφ απηφ ησλ απμήζεσλ πνπ είραλ ζαλ ελ ελεξγεία 

αζθαιηζκέλνη θαη κάιηζηα ζε ζπληνκφηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα. 

Ζ θαηαβνιή ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ απμάλεηαη ζεκαληηθά δεδνκέλνπ φηη 

θαηαβάιινληαη εηζθνξέο γηα πεξηζζφηεξα έηε θαη κε πνιχ ρακειφηεξε αληαπφδνζε. 
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Ζ εηζαγσγή λένπ ΛΑΦΚΑ ππφ ηελ νλνκαζία Δηζθνξά Αιιειεγγχεο πληαμηνχρσλ 

πνπ πεξηθφπηεη δξαζηηθά ην χςνο ησλ ζπληάμεσλ άλσ ησλ 1400 επξψ κε 

θιηκαθνχκελε εηζθνξά 3% έσο θαη 10% επί ηεο ζχληαμεο, απνηειεί θαηλνχξηα θαη 

θαηλνηφκα ξχζκηζε πνπ βαζηθφ ζθνπφ έρεη ηελ άκεζε άληιεζε ξεπζηνχ κέζσ ησλ 

ζπληαμηνχρσλ. Απφ ην 2015 ε Δηζθνξά Αιιειεγγχεο πληαμηνχρσλ κεηαθέξεηαη ζην 

Α.Κ.Α.Γ.Δ. (Αζθαιηζηηθφ Κεθάιαην Αιιειεγγχεο Γελεψλ).  

Πξνηείλεηαη ηξηεηέο πάγσκα ησλ κηζζψλ κέρξη 1.1.2014, θαζψο θαη πάγσκα ησλ 

πξνζιήςεσλ ζηνλ δεκφζην ηνκέα αιιά θαη  επηβνιή ηεο δηαζεζηκφηεηαο ζε αξθεηνχο 

εξγαδφκελνπο. 

Ο καθξνπξφζεζκνο δεκνζηνλνκηθφο πεξηνξηζκφο ησλ ζπληαμηνδνηηθψλ δαπαλψλ, έρεη 

σο ζηφρν ηελ αχμεζε θαηά 2,5% ηνπ ΑΔΠ κέρξη ην 2060, θαζψο θαη ηελ κείσζε ησλ 

ζπληάμεσλ απφ ην 2014 θαη’ έηνο απφ ηε κεηαβνιή ηνπ ΑΔΠ θαη ηνπ δείθηε ηηκψλ 

ηνπ θαηαλαισηή. Απηφκαηα πξνζαξκφδεηαη θαη ε αχμεζε ηνπ νξίνπ ειηθίαο 

ζπληαμηνδφηεζεο αλά δηεηία βάζε ηεο αχμεζεο ηνπ πξνζδφθηκνπ δσήο. 

Δπίζεο πξνθχπηνπλ λένη θαλφλεο αλαπεξίαο βάζεη ηνπ ΚΔΠΑ (Κέληξν 

Δπηρεηξεκαηηθήο θαη Πνιηηηζηηθήο Αλάπηπμεο), λέεο κειέηεο γηα αλαπξνζδηνξηζκφ 

ησλ παξνρψλ επηθνπξηθψλ ηακείσλ, πξφβιεςε λένπ πίλαθα Βαξέσλ θαη Αλζπγηεηλψλ 

Δπαγγεικάησλ, αλαγλψξηζε πιαζκαηηθψλ ρξφλσλ θαη επηβνιή πην πεξηνξηζηηθψλ 

φξσλ ζπληαμηνδφηεζεο επηδψλησλ ζπδχγσλ θαη ζπγαηέξσλ. Οη ζπγθεθξηκέλεο 

αιιαγέο θξίλνληαη ζε έλα βαζκφ πην δίθαηεο θαη πην αμηνθξαηηθέο θαζψο αξθεηέο 

θφξεο είραλ παξνπζηαζηεί ζεκαληηθά παξαδείγκαηα αηζρξνθέξδεηαο θαη 

πιαζηνγξαθίαο αζθαιηζκέλσλ θαηά ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο. Μπνξεί απφ 

πνιινχο λα ραξαθηεξίδνληαη σο ζθιεξά κέηξα απέλαληη ζηηο αδχλακα θνηλσληθέο 

ηάμεηο, αιιά νη δηθιίδεο αζθαιείαο πνπ δεκηνπξγνχληαη ζίγνπξα απνηξέπνπλ θάζε 

είδνπο εθκεηάιιεπζεο. 

Ζ αλαζηνιή ηεο ζχληαμεο ζε πεξίπησζε πνπ ν ζπληαμηνχρνο επαλέιζεη ζηελ 

αζθάιηζε ηνπ θνξέα απφ ηνλ νπνίν ζπληαμηνδνηείηαη θαη ξπζκίζεηο απαζρφιεζεο 

ζπληαμηνχρσλ, θαζψο θαη ε έληαμε ζηνλ θιάδν θχξηαο ζχληαμεο ηνπ ΗΚΑ απφ ην 

2013 ηνπ θιάδνπ θχξηαο ζχληαμεο ηνπ ΝΑΣ θαη απφ ην 2011 ησλ λέσλ δεκνζίσλ 

ππαιιήισλ, απνηειεί ζπλέρεηα ηεο ελνπνίεζεο ησλ αζθαιηζηηθψλ θνξέσλ θαη 

ζηαδηαθή κεηάβαζε ζε εληαίν ζχζηεκα θνξέσλ πγείαο. 
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Ζ παξαθνινχζεζε αλαγθαζηηθήο είζπξαμεο αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ ησλ ηακείσλ 

απφ λένπο ειεγθηηθνχο κεραληζκνχο πνπ δελ ζα επηηξέπνπλ ηελ θαζπζηέξεζε αιιά 

ζα κπνξνχλ λα πξνσζνχλ λέα θαη πην επέιηθηα ζπζηήκαηα απνπιεξσκήο, κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζηελ ζέζπηζε ελφο λένπ θαη εληαίνπ ζπζηήκαηνο ξχζκηζεο νθεηιψλ θαη ελφο 

λένπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ επελδχζεσλ θαη δηαρείξηζεο πεξηνπζίαο ησλ αζθαιηζηηθψλ 

ηακείσλ. (Κνπκαξηαλφο, 2012)  

 

Ν. 3865/2010 Μεηαξξχζκηζε πληαμηνδνηηθνχ πζηήκαηνο ηνπ Γεκνζίνπ θαη 

ζπλαθείο δηαηάμεηο  

Ζ λέα  κεηαξξχζκηζε νδεγεί ζε έλα ζπληαμηνδνηηθφ κε βαζηθή/αλαινγηθή ζχληαμε, 

κε αχμεζε ηνπ νξίνπ ειηθίαο ζπληαμηνδφηεζεο κέζσ πνηλψλ πξφσξεο 

ζπληαμηνδφηεζεο θαη αχμεζε ησλ απαηηνχκελσλ εηψλ αζθάιηζεο ζηα 40 έηε θαζψο 

θαη πξφβιεςε ρακειψλ ζπληειεζηψλ αλαπιήξσζεο κέρξη ηα 35 έηε εξγαζίαο θαη 

θίλεηξα γηα εξγαζία θαη κεηά ηελ ζπληαμηνδφηεζε. Δπίζεο γίλνληαη πξνζπάζεηεο γηα 

εμίζσζε ησλ νξίσλ ειηθίαο ζπληαμηνδφηεζεο αλδξψλ θαη γπλαηθψλ ζην Γεκφζην 

πξνο ηα πάλσ. Ζ αχμεζε ησλ νξίσλ ζπληαμηνδφηεζεο πξνο ηα πάλσ θξίλεηαη 

ηνπιάρηζηνλ αλεπαξθήο κελ ηνπνζεηψληαο θάπνηα ζαθή θξηηήξηα, ηα νπνία ζα 

κπνξέζνπλ λα νκαινπνηήζνπλ ηελ ηξαγηθή θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί. 

 

Ν. 3819/2011 Γηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζην ζχζηεκα πγείαο θαη άιιεο δηαηάμεηο  

Οη λέεο ξπζκίζεηο ζηνλ ΔΟΠΤΤ έρνπλ θαη ζαλ απνηέιεζκα ηελ  έληαμε αξθεηψλ  

λνζνθνκείσλ ηνπ ΗΚΑ ζην ΔΤ γηα ηελ κείσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο. Δπίζεο ε 

θπβέξλεζε πξνρσξεί ζε λέεο  κεηψζεηο επηδνκάησλ ηξίηεθλσλ θαη πνιχηεθλσλ.  

 

Ν. 3943/2011 Καηαπνιέκεζε ηεο θνξνδηαθπγήο, ζηειέρσζε ησλ ειεγθηηθψλ 

ππεξεζηψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ  

Αλαζηνιή έσο ηελ 31.12.2012 ηεο ιήςεο αλαγθαζηηθψλ θαη ινηπψλ κέηξσλ 

είζπξαμεο θαηά ησλ νθεηιεηψλ ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ, εθηφο ηνπ ΟΓΑ, νη νπνίνη 

είηε έρνπλ εθπέζεη ηεο ξχζκηζεο νθεηιψλ ηνπ Ν. 3863/2010 ή αληίζηνηρσλ 
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πξνεγνχκελσλ ξπζκίζεσλ είηε δελ έρνπλ ππαρζεί ζε απηέο. Οη πξνυπνζέζεηο ηεο 

αλαζηνιήο είλαη νη αθφινπζεο: α) ε ππνβνιή ζρεηηθήο αίηεζεο ηνπ νθεηιέηε ζηηο 

αξκφδηεο ππεξεζίεο ησλ αζθαιηζηηθψλ θνξέσλ, β) ε αλειιηπήο θαηαβνιή απφ 

1.1.2011 θαη εθεμήο ησλ ηξερνπζψλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θαη γ) ε θαηαβνιή 

πνζνχ πνπ αληηζηνηρεί ηνπιάρηζηνλ ζην 20% ησλ ηξερνπζψλ αζθαιηζηηθψλ.  

 

5.1.2 Μεζοππψθεζμο Πλαίζιο Γημοζιονομικήρ ηπαηηγικήρ 

Ν. 3986/2011 Δπείγνληα κέηξα εθαξκνγήο ΜΠΓ 2012 – 2015 

Με ηελ εθαξκνγή ηνπ ΜΠΓ 2012 – 2015 δξνκνινγείηαη άκεζα ε εηδηθή εηζθνξά 

αιιειεγγχεο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο αλεξγίαο 2% φισλ ησλ κηζζνδνηνχκελσλ 

ππαιιήισλ ηνπ Γεκνζίνπ, Ν.Π.Γ.Γ., Ο.Σ.Α. θαη ΓΔΚΟ, ε εδηθή εηζθνξά 

αιιειεγγχεο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ ΣΠΓΤ 1% φισλ ησλ δηθαηνχρσλ ππαιιήισλ 

ηνπ ηακείνπ θαη ε κείσζε ηνπ εθάπαμ γηα ην ΣΠΓΤ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ΓΔΖ ηνπ 

ΣΑΤΣΔΚΩ γηα ηνπο ζπληαμηνχρνπο πξηλ ην 2010 θαηά 10% θαη γηα ηνπο κεηά θαηά 

15%.  

Γίλεηαη άκεζα επαλαθαζνξηζκφο ηνπ πιαθφλ αλψηαηεο ζχληαμεο, πξνρσξεί ε κείσζε 

ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ ΝΑΣ γηα ην έηνο 2011 θαη 2012, θαζψο θαη ε κείσζε ηεο 

θξαηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο γηα ην 2011 γηα ην ΣΑΠ – ΟΣΔ θαη ε κεληαία εηζθνξά πνπ 

θαηαβάιιεηαη απφ ηνπο αζθαιηζκέλνπο ζε ΟΑΔΔ, ΔΣΑΑ θαη ΔΣΑΠ – ΜΜΔ ππέξ 

ηνπ Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ Αλεξγίαο Απηναπαζρνινχκελσλ θαη Αλεμάξηεησλ 

Δπαγγεικαηηψλ.  

Παξάιιεια, απφ 1.8.2011 ε θπβέξλεζε πξνρσξεί ζε παξαθξάηεζε γηα ηνπο 

ζπληαμηνχρνπο θάησ ησλ 60 εηψλ ηνπ Γεκνζίνπ, ηνπ Τπ. Δξγαζίαο θαη ΝΑΣ 

κεληαίαο εηζθνξάο επί ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ φπσο παξνπζηάδεηαη ζηνλ πίλαθα: 

6% 1700 – 2300 επξψ 

8% 2300 – 2900 επξψ  

10% 2900 επξψ θαη άλσ  
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 θαη ζηελ αχμεζε ηνπ λένπ ΛΑΦΚΑ κε απμεκέλα θιηκαθνχκελα πνζνζηά απφ 65 έσο 

14% γηα ηηο ίδηεο θαηεγνξίεο ζχληαμεο.  

Δπίζεο, ζπληάζζεηαη εηδηθή εηζθνξά ζπληαμηνχρσλ γηα ηηο επηθνπξηθέο ζπληάμεηο 

φπσο παξνπζηάδεηαη ζηνλ πίλαθα: 

300 – 350 3% 

350 – 400 4% 

400 – 450  5% 

450 – 500 6% 

500 – 550 7% 

550 – 600 8% 

600 – 650 9% 

650 θαη άλσ  10% 

 

Ν. 3996/2011 Αλακφξθσζε ηνπ ψκαηνο Δπηζεσξεηψλ Δξγαζίαο, ξπζκίζεηο 

ζεκάησλ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο 

Βαζηθφ επίηεπγκα πξέπεη λα ζεσξείηαη ε ζεζκνζέηεζε ηεο θάξηαο εξγαζίαο κε 

κείσζε 10% ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ, ε εηζαγσγή απζηεξφηεξσλ 

εηζνδεκαηηθψλ, ειηθηαθψλ θξηηεξίσλ θαη θξηηεξίσλ δηακνλήο γηα ην ΔΚΑ θαη 

αλάινγε θιηκάθσζε πνζνχ ΔΚΑ, φπσο θαη ε επηδφηεζε αζθαιηζηηθήο εηζθνξάο 

αλέξγσλ απφ ηνλ ΟΑΔΓ θαη ε επηδφηεζε εηζθνξψλ απφ ΛΑΔΚ. Πξνζπαζνχλ λα 

δνζνχλ λέεο πξννπηηθέο θαη επθαηξίεο ζηνπο λένπο νη νπνίνη θαηαθιχδνληαη απφ ηελ 

αλεξγία.  

Δπίζεο πξνθχπηνπλ λέεο αιιαγέο ζηνλ Ν. 3863/2010 γηα ηελ αλαγλψξηζε 

πιαζκαηηθψλ ρξφλσλ αζθάιηζεο, θαζψο θαη  αιιαγέο ζηελ ζπληαμηνδφηεζε γνλέσλ, 

ζπδχγσλ θαη αδειθψλ αλαπήξσλ θαη ζηελ επηηάρπλζε δηαδηθαζίαο απνλνκήο 

ζπληάμεσλ θαη δηεχξπλζε ηεο απνλνκήο πξνζσξηλψλ ζπληάμεσλ. Γηα άιιε κηα θνξά 

ε θπβέξλεζε πξνζπαζεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηνπο ειεγθηηθνχο κεραληζκνχο ηεο γηα 

ηελ απνθπγή ιαζψλ θαη παξεξκελεηψλ.  

ηνλ ηνκέα ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ πξνσζείηαη ε αλαπξνζαξκνγή ξπζκίζεσλ 

απαζρφιεζεο ζηνπο ζπληαμηνχρνπο,  επηκέξνπο ξπζκίζεηο αζθάιηζεο αζζέλεηαο θαη  
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ξπζκίζεηο νθεηιψλ ΗΚΑ θαη ΟΑΔΔ. Δπίζεο κε ελέξγεηεο πνπ γίλνληαη γηα ηελ 

αλεχξεζε εζφδσλ γηα ηα ηακεία ησλ αζθαιηζηηθψλ νξγαληζκψλ, κέζα απφ  

πξνζπάζεηεο γηα ηελ αμηνπνίεζε θηλεηήο θαη αθίλεηεο πεξηνπζίαο αζθαιηζηηθψλ 

ηακείσλ. (Κνπκαξηαλφο, 2012)  

 

Ν. 4002/2011 Σξνπνπνίεζε ηεο ζπληαμηνδνηηθήο λνκνζεζίαο ηνπ Γεκνζίνπ, 

ξπζκίζεηο γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηε δεκνζηνλνκηθή εμπγίαλζε, ζέκαηα 

αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείσλ Οηθνλνκηθψλ, Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ θαη Δξγαζίαο 

θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο 

Αιιαγέο πξνσζνχληαη θαη ζηνπο ζηξαηησηηθνχο κε δηάθνξεο ελέξγεηεο φπσο κε ηελ  

αλαγλψξηζε ησλ πιαζκαηηθψλ εηψλ αζθάιηζεο, ηελ αχμεζε ησλ νξίσλ ειηθίαο ζηα 

60 έηε κέρξη ην 2015 θαη ηελ αχμεζε ησλ εηψλ αζθάιηζεο ζηα 40 έηε κέρξη ην 2015. 

Οη ζηξαηησηηθνί απνηεινχλ θαη απηνί έλαλ απφ ηνπο θεληξηθνχο άμνλεο ηεο 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο, φπσο θαη νη δεκφζηνη ππάιιεινη πνπ δέρνληαη αξθεηέο πηέζεηο 

ζην ζπληαμηνδνηηθφ.  

 

Ν. 4019/2011 Κνηλσληθή Οηθνλνκία θαη Κνηλσληθή Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ινηπέο 

δηαηάμεηο 

Γίλεηαη θπξίσο πξνψζεζε ξχζκηζεο δεηεκάησλ πξνζσπηθνχ, πφξσλ θαη δηαρείξηζεο 

δαπαλψλ ΔΟΠΤΤ θαη ΟΠΑΓ, θαζψο επίζεο ξπζκίζεηο νθεηιψλ ζε ΟΑΔΔ θαη ΗΚΑ 

θαη δηαρείξηζεο πεξηνπζίαο αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ. Γίλεηαη κεγάιν βάξνο ζηελ 

δηαρείξηζε θαη ζηελ αμηνπνίεζε ηεο πεξηνπζίαο ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ θαζψο ηα 

έζνδα πνπ κπνξνχλ λα επηθέξνπλ θξίλνληαη ζεκαληηθά γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ησλ νξγαληζκψλ. Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεηά ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ 

ήηαλ γηα ρξφληα ζηελ αθάλεηα θαη ε κε αμηνιφγεζε ηνπο δελ επέθεξε θαλέλα 

ζεκαληηθφ φθεινο ζηελ επηβίσζε ηνπο. Με ζσζηέο θηλήζεηο ηφζν ζην νηθνλνκηθφ θαη 

δηαρεηξηζηηθφ ηνκέα κπνξνχλ ηα αζθαιηζηηθά ηακεία λα απνθηήζνπλ έλα επηπιένλ 

πφξν πνπ ζα ηα βνεζήζεη ζηελ νκαιή ιεηηνπξγηά ηνπο.    
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Ν. 4024/2011 πληαμηνδνηηθέο ξπζκίζεηο, εληαίν κηζζνιφγην – βαζκνιφγην, 

εξγαζηαθή εθεδξεία θαη άιιεο δηαηάμεηο εθαξκνγήο ηνπ ΜΠΓ 2012 – 2015 

Οη αιιαγέο πνπ πξνψζεζε ην ΜΠΓ 2012 – 2015 θξίλνληαη αξθεηά ζεκαληηθέο γηα 

άιιε κηα θνξά ζηνλ ζπληαμηνδνηηθφ ηνκέα. Ο ρξφλνο πξνζπληαμηνδνηηθήο 

δηαζεζηκφηεηαο γίλεηαη ζπληάμηκνο, απφ 1.11.2011 ζηνπο ζπληαμηνχρνπο ηνπ 

Γεκνζίνπ, νη νπνίνη δελ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 55
ν
 έηνο ηεο ειηθίαο, ην πνζφ ηεο 

θχξηαο ζχληαμεο πνπ ππεξβαίλεη ηα 1000 επξψ κεηψλεηαη θαηά 40% θαη απφ 

1.11.2011 ζηνπο ζπληαμηνχρνπο ηνπ Γεκνζίνπ, νη νπνίνη είλαη άλσ ησλ 55 εηψλ, ην 

πνζφ ηεο θχξηαο ζχληαμεο πνπ ππεξβαίλεη ηα 1200 επξψ κεηψλεηαη θαηά 20%. 

Δπίζεο ζηνπο αζθαιηζκέλνπο ηνπ Σ.Π.Γ.Τ. πνπ εμήιζαλ ηεο ππεξεζίαο απφ 1.1.2010 

κέρξη 31.12.2010, ην πνζφ ηνπ εθάπαμ βνεζήκαηνο πνπ ρνξήγεη ην ηακείν, κεηψλεηαη 

θαηά 15% ελψ φζνη εμήιζαλ ή εμέξρνληαη ηεο ππεξεζίαο απφ 1.1.2011 θαη κεηά, ην 

πνζφ ηνπ εθάπαμ βνεζήκαηνο πνπ ρνξεγεί ην ηακείν, κεηψλεηαη θαηά 20%. Δπηπιένλ 

πξνσζείηαη πεληαεηέο πάγσκα ζπληάμεσλ ηδησηηθνχ ηνκέα κέρξη 1.1.2016 θαη 

πεληαεηέο πάγσκα ζπληάμεσλ δεκνζίνπ ηνκέα κέρξη 1.1.2016. 

Αιιαγέο γίλνληαη θαη ζην Μ.Σ.Π.Τ. ην νπνίν πιένλ  ππάγεηαη ζην Τπ. Δξγαζίαο θαη 

αιιάδεη ν ηξφπνο ππνινγηζκνχ ηνπ κεξίζκαηνο πνπ ρνξεγεί γηα φινπο ηνπο κεηφρνπο. 

Οη αιιαγέο γίλνληαη κε ζθνπφ ην ζπκκάδεκα ησλ πνιιψλ επηπιένλ παξνρψλ απφ ηνπο 

αζθαιηζηηθνχο θνξείο γηα λα γίλεηαη πην εχθνια θαη ζσζηά ε δηαλνκή ηνπο.  

Απνδεζκεχεηαη ε αλαπξνζαξκνγή ή αχμεζε ησλ ζπληάμεσλ απφ ηελ αλαπξνζαξκνγή 

ησλ κηζζψλ ησλ ελ ελεξγεία ππαιιήισλ απφ 1.1.2016 αληί ηεο 1.1.2014 πνπ 

πξνέβιεπε ν Ν. 3865/2010 θαη ε ζχληαμε φζσλ εμέιζνπλ ηεο ππεξεζίαο απφ ηελ 

εθαξκνγή ηνπ λένπ κηζζνινγίνπ κέρξη 31.12.2015 ζα ππνινγηζηεί κε ηηο ζπληάμηκεο 

απνδνρέο ηνπ παιηνχ κηζζνινγίνπ. (Κνπκαξηαλφο, 2012)  

 

Ν. 4038/2012 Δπείγνπζεο ξπζκίζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ εθαξκνγή ηνπ ΜΠΓ 2012 – 

2015 

Σν Διιεληθφ Γεκφζην αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα ρξεκαηνδνηήζεη ηνλ ΔΟΠΤΤ 

κέρξη ηνπ πνζνχ ηνπ 1,5 δηο επξψ κέρξη ηηο 31.12.2011 γηα ηελ εμφθιεζε ησλ 
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νθεηιψλ ηνπ νξγαληζκνχ πξνο ηα θαξκαθεία θαη ινηπνχο ζπκβεβιεκέλνπο ηδηψηεο 

παξφρνπο ππεξεζηψλ πγείαο. 

5.1.3 Γεωηεπο μνημψνιο  

Ν. 4046/2012 Έγθξηζε ησλ ζρεδίσλ ζπκβάζεσλ ρξεκαηνδνηηθήο δηεπθφιπλζεο 

κεηαμχ ηνπ Δπξσπατθνχ Σακείνπ Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξφηεηαο (Δ.Σ.Υ..), 

ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο θαη ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο 

Ζ Διιεληθή θπβέξλεζε πξνρσξεί ζηελ ζχζηαζε αλψλπκεο εηαηξείαο κε ην φλνκα 

Σακείν ηήξημεο Αζθαιηζηηθνχ πζηήκαηνο Α.Δ. κε ζθνπφ ηελ αμηνπνίεζε 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο ηδησηηθήο πεξηνπζίαο ηνπ Γεκνζίνπ ή λνκηθψλ 

πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ. Ζ θπβέξλεζε ζηνρεχεη γηα αθφκα κηα θνξά ζηελ 

εηζξνή επηπιένλ εζφδσλ πνπ κπνξνχλ λα επηθέξνπλ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ησλ 

δηαθφξσλ νξγαληζκψλ πνπ δξνπλ θάησ απφ ηνλ δεκφζην ηνκέα. 

 

Ν. 4051/2012 Ρπζκίζεηο ζπληαμηνδνηηθνχ πεξηερνκέλνπ θαη άιιεο επείγνπζεο 

ξπζκίζεηο ηνπ Μλεκνλίνπ πλελλφεζεο ηνπ Ν. 4046/2012 

Οη ξπζκίζεηο ζπλερίδνληαη ζηνλ ζπληαμηνδνηηθφ ηνκέα κε επηπιένλ κείσζε 12% ζηηο 

θχξηεο ζπληάμεηο άλσ ησλ 1300 επξψ γηα ζπληαμηνχρνπο ηνπ ηδησηηθνχ θαη δεκνζίνπ 

ηνκέα απφ 1.1.2012 θαη κείσζε 7% ζην ζχλνιν ησλ ζπληάμεσλ ηνπ ΝΑΣ απφ 

1.1.2012. Ζ κείσζε γηα ηηο επηθνπξηθέο ζπληάμεηο ηνπ ΔΣΔΑΜ θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα: 

1 – 250 επξψ  10% 

250 – 300 επξψ  15% 

300 – 350 επξψ  20% 

 

Δπίζεο πξνσζείηαη επηπιένλ κείσζε ηεο θξαηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο γηα ΣΑΠ – ΟΣΔ, 

ΓΔΖ θαη Τπνπξγείν Δξγαζίαο. Ο ζπληαμηνδνηηθφο ηνκέαο ζηελ Διιάδα έρεη ππνζηεί 

ζεκαληηθέο κεηψζεηο απφ ηελ πεξίνδν ηεο εηζφδνπ ζην ΓΝΣ. Οη πηέζεηο πνπ δέρνληαη 

ηα αζθαιηζηηθά ηακεία γηα ηηο ζπλερείο κεηψζεηο ζηηο ζπληάμεηο είλαη αζθπθηηθέο θαη 

δεκηνπξγνχλ νινέλα λέα πξνβιήκαηα απφ ην λα ηα ιχλνπλ. (Κνπκαξηαλφο, 2012)  
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Ν. 4052/2012 Νφκνο αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείσλ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο θαη Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο γηα εθαξκνγή ηνπ λφκνπ, 

έγθξηζε ησλ ζρεδίσλ ζπκβάζεσλ Υξεκαηνδνηηθήο Γηεπθφιπλζεο κεηαμχ ηνπ 

Δπξσπατθνχ Σακείνπ Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξφηεηαο θαη ηεο Διιεληθήο 

Γεκνθξαηίαο θαη ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο 

Οη πξνζπάζεηεο πνπ γίλνληαη γηα ην ζπκκάδεκα ηεο πιεζψξαο ησλ αζθαιηζηηθψλ 

ηακείσλ νδεγεί ζηελ ζχζηαζε εληαίνπ ηακείνπ επηθνπξηθήο αζθάιηζεο θαη ζηελ  

ζπγρψλεπζε  ηεο πεξηνπζίαο ησλ ειιεηκκαηηθψλ θαη πιενλαζκαηηθψλ ηακείσλ. Οη 

αληηδξάζεηο είλαη έληνλεο θαζψο παξνπζηάδεηαη ην ζηνηρείν ηεο αληζφηεηαο πνπ 

επηθξαηνχζε ηφζα ρξφληα απφ ηελ πιεζψξα ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ θαη ηηο 

παξνρέο ηνπο. Αξθεηά ηακεία ηα νπνία είλαη εχξσζηα ιφγν ησλ επηπιένλ εζφδσλ πνπ 

ηα ραξαθηεξίδνπλ, αληηδξνχλ ζηελ έλσζε κε ηα ειιεηκκαηηθά.  

Οη επηθνπξηθέο ζπληάμεηο γηα ην ΔΣΔΑ ζα βαζίδνληαη ζε αηνκηθνχο ινγαξηαζκνχο 

λνεηήο θεθαιαηνπνίεζεο θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ θαη θαηαξγείηαη ε θξαηηθή 

ρξεκαηνδφηεζε ησλ επηθνπξηθψλ ζπληάμεσλ. Σέινο  φζα επηθνπξηθά επηιέμνπλ λα 

κελ εληαρηνχλ ζα ιεηηνπξγνχλ σο Σακεία Δπαγγεικαηηθήο Αζθάιηζεο. 

(Κνπκαξηαλφο, 2012)  

 

Ν. 4075/2012 Θέκαηα Καλνληζκνχ Αζθάιηζεο ΗΚΑ – ΔΣΑΜ, Αζθαιηζηηθψλ 

Φνξέσλ, πξνζαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο ζηελ Οδεγία 2010/18/ΔΔ θαη ινηπέο 

δηαηάμεηο 

πλερίδνληαη νη ελνπνηήζεηο ησλ ηακείσλ κε ηελ ζπγρψλεπζε ηνπ «Δηδηθνχ 

Λνγαξηαζκνχ Ξελνδνρνυπαιιήισλ» ζηνλ θιάδν αζζελείαο ηνπ ΗΚΑ – ΔΣΑΜ.  

Ο θαζνξηζκφο εληαίνπ πνζνζηνχ πξφζζεησλ εηδηθψλ εηζθνξψλ, γηα ην ΗΚΑ ζε 

πνζνζηφ 7% επί ησλ απνδνρψλ ησλ αζθαιηζκέλσλ, πνπ ππφθεηληαη ζε εηζθνξέο θαη 

βαξχλεη θαηά πνζνζηφ 2,7% ηνπο εξγνδφηεο θαη 4,3% ηνπο αζθαιηζκέλνπο, θαη γηα 

ην ΔΣΔΑΜ αλεμάξηεηα αλ έρνπλ ππαρζεί ζηελ αζθάιηζε πξηλ ή κεηά ηελ 1.1.1993, 

νη νπνίνη απαζρνινχληαη ζε βαξέα θαη αλζπγηεηλά επαγγέικαηα, νξίδεηαη ζε πνζνζηφ 

2% θαη βαξχλεη ηνπο αζθαιηζκέλνπο θαηά 1,25% θαη ηνπο εξγνδφηεο θαηά 0,75%. 
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Με πξνζαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο ζηελ Οδεγία 2010/18/ΔΔ: Οη εξγαδφκελνη 

δηθαηνχληαη γνληθή άδεηα θαηά ηελ γέλλεζε ή ηελ πηνζεζία ελφο παηδηνχ. Ζ Οδεγία 

εθαξκφδεηαη ηζφηηκα γηα εξγαδφκελνπο ησλ δπν θχισλ, γηα πεξίνδν 4 κελψλ θαη 

απνηειεί αηνκηθφ δηθαίσκα θάζε γνλέα, ρσξίο δπλαηφηεηα κεηαβίβαζεο. Σν δηθαίσκα 

ησλ γνλέσλ είλαη απηνηειέο γηα θάζε παηδί. 

Πξνρσξεί ε ξχζκηζε νθεηιψλ πξνο ΗΚΑ – ΔΣΑΜ, ε ξχζκηζε ιεηηνπξγηθψλ 

δεηεκάησλ ΚΔΠΑ θαη ε εμαγνξά ρξφλνπ εξγαζίαο ζε θαηαξγεζέληα ΒΑΔ. 

(Κνπκαξηαλφο, 2012)  
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5.2 Πποβλεπψμενερ αλλαγέρ δεωηεπος μνημονίος – πποβλεπψμενα 

σπονικά διαζηήμαηα  

Με ηελ επηβνιή ηνπ δεχηεξνπ Μλεκνλίνπ ε θπβέξλεζε ηεο Διιάδαο πξνρσξεί ζε 

ζεκαληηθέο αιιαγέο θαη κεηαξξπζκίζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο. Ζ 

θπβέξλεζε ξίρλεη φιν ην βάξνο ηεο ζηελ αλαζεψξεζε ηεο ιεηηνπξγηάο ησλ 

επηθνπξηθψλ δεκφζησλ ζπληαμηνδνηηθψλ ηακείσλ επηηπγράλνληαο: 

 Σελ εμάιεηςε ησλ αληζνξξνπηψλ ζηα ηακεία κε ειιείκκαηα  

 Σελ ελνπνίεζε φισλ ησλ πθηζηάκελσλ ηακείσλ  

 Σε κείσζε ηνπ ζπλνιηθνχ ιεηηνπξγηθνχ θαη κηζζνινγηθνχ θφζηνπο  

 Σε καθξνπξφζεζκε βησζηκφηεηα ησλ δεπηεξνβάζκησλ ζπζηεκάησλ, κέζα απφ 

κηα απζηεξή δηαζχλδεζε εηζθνξψλ θαη παξνρψλ. 

ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2012 ε θπβέξλεζε ζα επηρεηξήζεη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηελ 

ιεηηνπξγηά ησλ επηθνπξηθψλ ηακείσλ κέζα απφ κηα ζεηξά ζπλερηδφκελσλ 

δηαβνπιεχζεσλ κε ηελ Σξφηθα, κε απνηέιεζκα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο επηθνπξηθήο 

ζχληαμεο κε βάζε α) έλα ζεσξεηηθφ πνζνζηφ απφδνζεο, ην νπνίν ζρεηίδεηαη κε ην 

ξπζκφ αχμεζεο ηνπ κηζζνινγηθνχ θφζηνπο ησλ αζθαιηζκέλσλ, β) έλα παξάγνληα 

αεηθνξίαο, ν νπνίνο αλαπξνζαξκφδεη ηηο παξνρέο ψζηε λα εμαιείθεη ακέζσο ηπρφλ 

κειινληηθέο αληζνξξνπίεο. 

Δπίζεο ε θπβέξλεζε θαιείηαη λα κεηψζεη ηηο νλνκαζηηθέο επηθνπξηθέο ζπληάμεηο απφ 

ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2012, κε ζθνπφ ηελ εμάιεηςε ησλ ειιεηκκάησλ, θαζψο επίζεο θαη 

ηνλ εληνπηζκφ ησλ ειιεηκκαηηθψλ ηακείσλ θαη ησλ ηακείσλ εθείλσλ πνπ ην 

ζπληαμηνδνηηθφ δελ είλαη ελαξκνληζκέλν κε ηηο λέεο αιιαγέο. Δπηπιένλ ε επηηξνπή 

πγείαο θαιείηαη ζηελ εθπφλεζε ηξηκεληαίαο έθζεζεο παξνπζίαζεο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηεο. 

ην δεχηεξν ηξίκελν ηνπ 2012 ζα δηεμαρζεί αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο 

θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο, κε ζθνπφ ηελ 

πξνψζεζε ελεξγεηψλ πνπ ζα βνεζήζνπλ ζηελ νκαιή ιεηηνπξγηά ηνπ ψκαηνο. Θα 

ηεζνχλ επίζεο θαη λένη ζηφρνη γηα ην ψκα Δπηζεσξεηψλ Δξγαζίαο σο πξνο ηνλ 

αξηζκφ ησλ ειέγρσλ αδήισηεο εξγαζίαο θαζψο θαη απάηεο θαη δηαθζνξάο ζηνλ 

εξγαζηαθφ ρψξν. 
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Δπίζεο ε θπβέξλεζε πξνρσξεί ζηαδηαθά  ζηελ εηζαγσγή ηεο Κάξηαο Δξγαζίαο απφ 

ην Μάξηην ηνπ 2012 ζηηο επηρεηξήζεηο ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο κε ηελ ππνρξέσζε 

ηεο ρξήζεο σο ην ηέινο ηνπ 2012. Οη επηρεηξήζεηο πνπ ζα ηελ ρξεζηκνπνηήζνπλ 

ππνρξενχληαη ζηελ ππνρξεσηηθή ηαπηφρξνλε πιεξσκή κηζζψλ, παξαθξαηεζέλησλ 

θφξσλ επί ηεο κηζζνδνζίαο θαη θνηλσληθψλ εηζθνξψλ κε ειεθηξνληθά κέζα. Ζ 

είζπξαμε ησλ θφξσλ θαη ησλ θνηλσληθψλ εηζθνξψλ απφ ηνπο κεγάιν – νθεηιέηεο ζα 

γίλεη επθνιφηεξε θαη κε κεγαιχηεξε δηαχγεηα. Ωο ηειηθφ ζθνπφ ε θπβέξλεζε ζα έρεη 

ηελ δεκηνπξγία ελφο πιήξνπο δηαξζξσκέλνπ ζρεδίνπ γηα ηελ είζπξαμε ησλ 

θνηλσληθψλ εηζθνξψλ, εμαιείθνληαο φζεο πεξηζζφηεξεο δηαθζνξέο κπνξνχλ λα 

ππάξμνπλ.   

ην ηξίην ηξίκελν ηνπ 2012 ε θπβέξλεζε πξνρσξεί ζηελ δηεμαγσγή κηαο 

αλαινγηζηηθήο κειέηεο ζηηο ζπληάμεηο ησλ ηακείσλ ζηα νπνία νη εηαηξείεο 

ππεξβαίλνπλ ηηο εηζθνξέο ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα απφ απηέο 

πνπ θαιχπηνληαη απφ ην ΗΚΑ. Σα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο σζνχλ ηελ θπβέξλεζε 

ζηελ κείσζε ησλ θνηλσληθψλ εηζθνξψλ κε δεκνζηνλνκηθά νπδέηεξν ηξφπν. 

Δπίζεο ε θπβέξλεζε ζα πξνρσξήζεη ζηελ πξνζαξκνγή ησλ ζπληάμεσλ κέρξη ην ηέινο 

ηνπ επηέκβξε 2012 θαη ζα πξνζαξκφζεη ηε βάζε γηα ηελ είζπξαμε ησλ θφξσλ. Ζ 

πξνζαξκνγή ζηηο ζπληάμεηο ζα γίλεη κε θεληξηθφ γλψκνλα ηελ πξνζηαζία ησλ ρακειφ 

– ζπληαμηνχρσλ. Ζ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο πξνρσξεί ζηελ δέζκεπζε λα κελ ρνξεγεί 

πςειέο ζπληαμηνδνηηθέο παξνρέο νη νπνίεο ζα μεθεχγνπλ θαηά πνιχ απφ ηα ινηπά 

ζπληαμηνδνηηθά ηακεία, πξαγκαηνπνηψληαο πξνζπάζεηα λα ελαξκνληζηεί πιήξσο κε 

απηέο ηνπ ΗΚΑ. Σέινο ζα γίλεη πξνζπάζεηα απφ ηελ θπβέξλεζε δηαζθάιηζεο θαη 

αμηνιφγεζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θηλεηά, 

αθίλεηα, ξεπζηφ), επελδχνληαο ζε έληνθα γξακκάηηα δεκνζίνπ. 
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Πίλαθαο 5.1 

Ννκνζεηήκαηα γηα ηελ Κνηλσληθή Αζθάιηζε ηελ πεξίνδν ηνπ Μλεκνλίνπ 

Νφκνη  Ολνκαηνινγία  Ζκεξνκελία  

Ν. 

3845/2010 

Μέηξα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ κεραληζκνύ ζηήξημεο 

ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο από ηα θξάηε – κέιε ηεο 

δώλεο ηνπ επξώ   

6 Μαΐνπ 2010 

Ν. 

3846/2010 

Εγγπήζεηο γηα ηελ εξγαζηαθή αζθάιεηα θαη άιιεο 

δηαηάμεηο 

11 Μαΐνπ 2010 

Ν. 

3847/2010 

Επαλαθαζνξηζκόο ηωλ επηδνκάηωλ ενξηώλ 

Υξηζηνπγέλλωλ, Πάζρα θαη αδείαο γηα ηνπο 

ζπληαμηνύρνπο θαη βνεζεκαηνύρνπο ηνπ δεκνζίνπ  

11 Μαΐνπ 2010 

Ν. 

3863/2010 

Νέν αζθαιηζηηθό ζύζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, 

ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο 

15 Ηνπιίνπ 2010 

Ν. 

3865/2010 

Μεηαξξύζκηζε ζπληαμηνδνηηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ 

Δεκνζίνπ θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο 

21 Ηνπιίνπ 2010 

Ν. 

3819/2011 

Δηαξζξωηηθέο αιιαγέο ζην ζύζηεκα πγείαο θαη 

άιιεο δηαηάμεηο  

2 Μαξηίνπ 2011 

Ν. 

3943/2011 

Καηαπνιέκεζε ηεο θνξνδηαθπγήο, ζηειέρωζε ηωλ 

ειεγθηηθώλ ππεξεζηώλ θαη άιιεο δηαηάμεηο 

αξκνδηόηεηαο Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ  

31 Μαξηίνπ 2011 

Ν. 

3985/2011 

Μεζνπξόζεζκν Πιαίζην Δεκνζηνλνκηθήο ηήξημεο 

2012 – 2015  

1 Ηνπιίνπ 2011 

Ν. 

3986/2011 

Επείγνληα κέηξα εθαξκνγήο Μεζνπξόζεζκνπ 

Πιαηζίνπ Δεκνζηνλνκηθήο ηήξημεο 2012 – 2015   

1 Ηνπιίνπ 2011 

Ν. 

3996/2011 

Αλακόξθωζε ηνπ ώκαηνο Επηζεωξεηώλ 

Εξγαζίαο, ξπζκίζεηο ζεκάηωλ Κνηλωληθήο 

Αζθάιηζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο  

5 Απγνχζηνπ 

2011 

Ν. 

4002/2011 

Σξνπνπνίεζε ηεο ζπληαμηνδνηηθήο λνκνζεζίαο ηνπ 

Δεκνζίνπ, ξπζκίζεηο γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ 

δεκνζηνλνκηθή εμπγίαλζε, ζέκαηα αξκνδηόηεηαο 

Τπνπξγείωλ Οηθνλνκηθώλ, Πνιηηηζκνύ θαη 

Σνπξηζκνύ θαη Εξγαζίαο θαη Κνηλωληθήο 

22 Απγνχζηνπ 

2011 
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Αζθάιηζεο 

Ν. 

4019/2011 

Κνηλωληθή Οηθνλνκία θαη Κνηλωληθή 

Επηρεηξεκαηηθόηεηα θαη ινηπέο δηαηάμεηο 

30 επηεκβξίνπ 

2011 

Ν. 

4024/2011 

πληαμηνδνηηθέο ξπζκίζεηο, εληαίν κηζζνιόγην – 

βαζκνιόγην, εξγαζηαθή εθεδξεία θαη άιιεο 

δηαηάμεηο εθαξκνγήο ηνπ ΜΠΔ 2012 – 2015 

27 Οθησβξίνπ 

2011 

Ν. 

4038/2012 

Επείγνπζεο ξπζκίζεηο πνπ αθνξνύλ ηελ εθαξκνγή 

ηνπ ΜΠΔ 2012 – 2015  

2 Φεβξνπαξίνπ 

2012 

Ν. 

4046/2012 

Έγθξηζε ηωλ ζρεδίωλ ζπκβάζεωλ ρξεκαηνδνηηθήο 

δηεπθόιπλζεο ηνπ Επξωπαϊθνύ Σακείνπ 

Υξεκαηνπηζηωηηθήο ηαζεξόηεηαο, ηεο Ειιεληθήο 

Δεκνθξαηίαο θαη ηεο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο  

14 Φεβξνπαξίνπ 

2012 

Ν. 

4051/2012 

Ρπζκίζεηο ζπληαμηνδνηηθνύ πεξηερνκέλνπ θαη άιιεο 

επείγνπζεο ξπζκίζεηο εθαξκνγήο ηνπ Μλεκνλίνπ 

πλελλόεζεο ηνπ Ν. 4046/2012 

29 Φεβξνπαξίνπ 

2012 

Ν. 

4052/2012 

Νόκνο αξκνδηόηεηαο Τπνπξγείωλ Τγείαο θαη 

Κνηλωληθήο Αιιειεγγύεο θαη Εξγαζίαο θαη 

Κνηλωληθήο Αζθάιηζεο γηα εθαξκνγή ηνπ λόκνπ 

1 Μαξηίνπ 2012 

Ν. 

4075/2012 

Θέκαηα θαλνληζκνύ ΙΚΑ – ΕΣΑΜ, αζθαιηζηηθώλ 

θνξέωλ, πξνζαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο ζηελ Οδεγία 

2010/18/ΕΕ θαη ινηπέο δηαηάμεηο 

11 Απξηιίνπ 2012 
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5.3 Απεπγιακέρ  κινηηοποιήζειρ  και ανηιδπάζειρ απψ ηον λαψ και ηα 

λοιπά πολιηικά κψμμαηα ηην άνοιξη ηος 2010 

Σα νηθνλνκηθά κεηξά πνπ αλαθνηλψζεθαλ απφ ηελ θπβέξλεζε, πξνέβιεπαλ απζηεξή 

ιηηφηεηα θαη ε αληίδξαζε ηνπ θφζκνπ αιιά θαη ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ 

θαη ησλ άιισλ θνκκάησλ ήηαλ έληνλε. 

Έληνλεο ήηαλ νη αληηδξάζεηο απφ ηα θφκκαηα ηεο αξηζηεξάο πνπ θάιεζαλ ηνλ ιαφ ζε 

θηλεηνπνηήζεηο αιιά θαη απφ ηελ ΑΓΔΓΤ πνπ θάιεζε ζπιιαιεηήξην ζηηο 4 Μαξηίνπ. 

Δπίζεο ζε πξνθήξπμε Παλειιαδηθήο ηάζεο Δξγαζίαο πξνρψξεζε ε ΓΔΔ απφ ην 

κεζεκέξη κέρξη θαη ηελ ιήμε ηεο βάξδηαο ζηηο 5 ηνπ Μάξηε. 

Σα επεηζφδηα πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ζην θέληξν ηεο Αζήλαο κεηαμχ ησλ δηαδεισηψλ 

θαη ηεο αζηπλνκίαο ήηαλ έληνλα θαη κε αξθεηέο ζπγθξνχζεηο θαη ηξαπκαηηζκνχο. 

Αλάκεζα ζηα ζχκαηα ησλ ζπγθξνχζεσλ ήηαλ θαη ν αγσληζηήο Μαλψιεο Γιέδνο.  

Οη απεξγίεο ηελ πεξίνδν απηή δηαδέρνληαλ ε κηα ηελ άιιε, κε ηελ Παλειιαδηθή 

απεξγία ζηηο 11 Μαξηίνπ κε κεγάιεο πνξείεο ζε φιεο ηηο πφιεηο ηεο Διιάδαο, ηελ 

κεγάιε επίζεο Παλειιαδηθή απεξγία ηελ Πέκπηε 29 Απξηιίνπ αιιά θαη ηηο 

εθδειψζεηο ηεο πξσηνκαγηάο πνπ ραξαθηεξίζηεθαλ απφ ηηο πην καδηθέο ησλ 

ηειεπηαίσλ ρξφλσλ. 

Σελ Πξσηνκαγηά πξαγκαηνπνηήζεθαλ δηάθνξεο εθδειψζεηο ζην θέληξν ηεο Αζήλαο, 

ηεο Θεζζαινλίθεο θαη άιισλ κεγάισλ πφιεσλ. Σν θιίκα ζαθψο επεξεαζκέλν απφ 

ηηο δπζάξεζηεο νηθνλνκηθέο εμειίμεηο ζηελ Διιάδα, είρε ζαλ απνηέιεζκα έληνλα 

επεηζφδηα ζε φιε ηελ Διιάδα. 

Σελ επφκελε αθξηβψο εκέξα αλαθνηλψζεθαλ απφ ηελ θπβέξλεζε ηα κεηξά γηα ηελ 

έληαμε ηεο Διιάδαο ζην πξφγξακκα ζηήξημεο ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ 

θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Ζ ςήθηζε ησλ λέσλ κέηξσλ αλαθνηλψζεθε γηα ηηο 6 

Μαΐνπ κε ηελ ΓΔΔ, ηελ ΑΓΔΓΤ θαη ην ΠΑΜΔ λα αλαθνηλψλνπλ Παλειιαδηθή 

απεξγία ζηηο 5 Μαΐνπ. 

Ζ πην καδηθή απεξγία απφ φιεο ε νπνία επηζθηάζηεθε θαη απφ ηνλ ρακφ ηξηψλ 

ζπλαλζξψπσλ καο ήηαλ απηή ζηηο 5 Μαΐνπ πνπ νδήγεζε ζε έλα νγθψδεο 

ζπιιαιεηήξην ζηελ Αζήλα θαη ζε άιιεο πφιεηο ηηο Διιάδαο. ιεο νη κεγάιεο 

ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο ζπκκεηείραλ ζην ζπιιαιεηήξην κε ηελ πνξεία λα 
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ραξαθηεξίδεηαη σο κηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο πνπ έρνπλ θαηαγξαθηεί ζηελ πξφζθαηε 

ηζηνξία ηεο Διιάδαο κε ηα άηνκα πνπ έιαβαλ κέξνο λα εθηηκνχληαη κεηαμχ 120.000 

θαη 150.000. Σα επεηζφδηα πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ζην θέληξν ηεο Αζήλαο, μέθπγαλ απφ 

ηνλ έιεγρν κε θαηάιεμε ηελ ππξθαγηά ζε ηξάπεδα ηελ ψξα πνπ ηξεηο εξγαδφκελνη δελ 

κπφξεζαλ λα βγνπλ απφ ηνλ ρψξν εξγαζίαο ηνπο κε απνηέιεζκα λα ράζνπλ ηελ δσή 

ηνπο.    

Σελ ίδηα ζηηγκή κέζα ζηελ Βνπιή επηθξαηεί κεγάιν ράνο κε ηηο αληηθξνχζεηο κεηαμχ 

ησλ θνκκάησλ λα δηαδέρεηαη ε κηα ηελ άιιε. ια ηα θφκκαηα βξίζθνληαη ζε κηα 

ζπλερή ζχγρπζε κελ κπνξψληαο λα θαηαιήμνπλ ζε κηα θνηλή απφθαζε. 

Σα γεγνλφηα ηεο 5
εο

 Μαΐνπ δελ έκεηλαλ αζρνιίαζηα αλά ηνλ θφζκν. Γηα άιιε κηα 

θνξά ε Διιάδα παξνπζίαζε έλα θαθφ πξφζσπν πξνο ην εμσηεξηθφ ην νπνίν επεξέαζε 

ηελ εηθφλα ηεο αξλεηηθά. Αξθεηέο είλαη νη ρψξεο (Αγγιία, Γαιιία, Ρνπκαλία) πνπ 

εμέδσζαλ ηαμηδησηηθέο νδεγίεο πξνεηδνπνηψληαο ηνπο πνιίηεο πνπ ζέινπλ λα 

ηαμηδέςνπλ ζηελ Διιάδα ή ήδε βξίζθνληαη.   
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5.4 Δπίδπαζη ηηρ οικονομικήρ κπίζηρ ζηα ζςζηήμαηα ςγείαρ και ζηιρ 

ςπηπεζίερ ςγείαρ 

Σα ζπζηήκαηα πγείαο ζηελ νηθνλνκηθή θξίζε αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα 

ρξεκαηνδφηεζεο ιφγν κείσζεο ησλ θξαηηθψλ δαπαλψλ γηα ηελ πγεία, ιφγν ηεο 

νηθνλνκηθήο ζηελφηεηαο θαη ιφγν ηεο εμσηεξηθήο νηθνλνκηθήο βνήζεηαο απφ ηηο 

πινπζηφηεξεο ρψξεο, νη νπνίεο θαιχπηνπλ έλα κεγάιν ηκήκα ηεο ρξεκαηνδφηεζεο γηα 

ηελ πγεία θαη νη νπνίεο ζα επηρεηξήζνπλ λα πεξηθφςνπλ ηηο δαπάλεο ηνπο. 

(Κπξηφπνπινο, Αζαλαζάθεο, Πάβε, 2012) 

Σα ειιείκκαηα φκσο ζηνλ δεκφζην ηνκέα θαη ε αλεξγία αζθνχλ αζθπθηηθέο πηέζεηο 

ηφζν ζηνπο πξνυπνινγηζκνχο ηεο αζθάιηζεο φζν θαη ζηηο επηρεηξήζεηο πγείαο 

ηδησηηθνχ ραξαθηήξα, πνπ αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα ξεπζηφηεηαο θαη 

εμππεξέηεζεο ησλ δαλεηαθψλ ηνπο αλαγθψλ. 

ηεο ρακειήο θαη κέζεο αλάπηπμεο ρψξεο, ε πίεζε ζηνπο πξνυπνινγηζκνχο πγείαο 

απεηιεί βαζηθέο παξνρέο φπσο νη εκβνιηαζκνί, ε κείσζε ησλ νπνίσλ ζπλδέεηαη κε 

απμεκέλε βξεθηθή ζλεζηκφηεηα. Τπφ ηελ νπηηθή απηή, είλαη πηζαλφ, δηαξθνχζεο ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο, λα παξαηεξεζνχλ 400.000 επηπιένλ ζάλαηνη ζε εηήζηα βάζε 

ιφγν κείσζεο ηεο εκβνιηαζηηθήο θάιπςεο θαηά ηελ εθηίκεζε ηεο Παγθφζκηαο 

Σξάπεδαο. (Κπξηφπνπινο, Αζαλαζάθεο, Πάβε, 2012) 

Ζ αχμεζε ηεο λνζεξφηεηαο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θξίζεο, αιιά θαη κεηά, εμαηηίαο 

ησλ καθξνπξφζεζκσλ επηπηψζεσλ απφ ην άγρνο, σζεί ζε κεγαιχηεξε ρξήζε ησλ 

ππεξεζηψλ πγείαο, νη νπνίεο, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, δελ δχλαληαη λα αληαπνθξηζνχλ 

ζηε δήηεζε, κε απνηέιεζκα ηελ πιεκκειή δηαρείξηζε ησλ λνζεκάησλ θαη ησλ 

αζζελψλ, ηδίσο ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ ρξνλίσο παζρφλησλ. (Marmot Mg., Bell R. 

,2009) 

Ζ νηθνλνκηθή θξίζε δεκηνπξγεί επίζεο, πξνβιήκαηα ζηελ ρξεκαηνδφηεζε ησλ 

ζπζηεκάησλ πγείαο, απεηιεί ηε βησζηκφηεηα ησλ ηδησηηθψλ αζθαιηζηηθψλ εηαηξεηψλ, 

δεδνκέλνπ φηη ε κείσζε ηνπ δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο πξνθαιεί κείσζε ησλ 

αζθαιηζηηθψλ ζπκβνιαίσλ θαη επηβαξχλεη ηε ιεηηνπξγηά ησλ δεκφζησλ κνλάδσλ 

παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο ιφγν απμεκέλεο δήηεζεο. (Κπξηφπνπινο, Σζίαληνπ, 2010) 
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ηελ Διιάδα, νη θνηλσληθννηθνλνκηθέο αληζφηεηεο ζηε ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο 

θαη ζηα απνηειέζκαηα ηνπο, δειαδή ζην επίπεδν πγείαο, ζα εληαζνχλ. ε έξεπλεο πνπ 

έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ Διιάδα θαίλεηαη φηη ππάξρεη κηα ηζρπξή ζπζρέηηζε ηεο 

ρξήζεο ππεξεζηψλ πγείαο θαη ηεο απηναμηνιφγεζεο ηνπ επηπέδνπ ηεο πγείαο κε ην 

εηζφδεκα. Σα επξήκαηα απηά επηβεβαηψλνληαη θαη απφ ηελ ΔΤΔ, φπνπ, ζχκθσλα κε 

ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, ην 2006 ην 20,3% ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο (838.910 

λνηθνθπξηά) άλεθε ζε λνηθνθπξηά κε ρακειφ εηζφδεκα. ε ζρέζε κε ηελ πγεία, ηα 

κέιε ησλ λνηθνθπξηψλ ζε θίλδπλν θηψρεηαο δειψλνπλ φηη έρνπλ ρεηξφηεξε πγεία. 

Δηδηθφηεξα, ν θησρφο πιεζπζκφο έρεη θάπνην ρξφλην πξφβιεκα θαηά 35% 

πεξηζζφηεξν απφ ην κε θησρφ πιεζπζκφ. (Κπξηφπνπινο, Σζίαληνπ, 2010) 

 Δπηπιένλ ζηελ Διιάδα ε δήηεζε θαη ε ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο, ζχκθσλα κε ηα 

δηαζέζηκα ζηνηρεία ηνπ 2010, ζηξέθεηαη πξνο ηνλ δεκφζην θαη αζθαιηζηηθφ ηνκέα κε 

αχμεζε ησλ εηζαγσγψλ ζηα δεκφζηα λνζνθνκεία θαηά 24%, αιιά κείσζε ηεο 

δήηεζεο ζηα εμσηεξηθά ηαηξεία θαη ηα εξγαζηήξηα θαηά 9% θαη 11% αληηζηνίρσο. 

Παξαηεξείηαη επίζεο, ζεκαληηθή κείσζε απφ 18% έσο 25% πεξίπνπ ζηελ ρξήζε ησλ 

ηδησηηθψλ ππεξεζηψλ πγείαο ην 2010 θαη θπξίσο ζηα ηδησηηθά καηεπηήξηα, ηελ 

νδνληηαηξηθή πεξίζαιςε θαη ηηο ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο ζηα ηδησηηθά λνζνθνκεία. 

Σν πξφγξακκα ζηαζεξφηεηαο ην νπνίν επηβιήζεθε απφ ηελ Σξφηθα πξνβιέπεη ηε 

κείσζε ηεο δεκφζηαο δαπάλεο γηα ηελ πγεία θαηά 4,564 δηο επξψ ζηελ πεξίνδν 2011 

– 2012 απφ ηα νπνία 3,103 δηο επξψ αθνξνχλ ηελ πεξηζηνιή ησλ δαπαλψλ ησλ 

θνξέσλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη 1,461 δηο επξψ ηε κείσζε ηεο λνζνθνκεηαθήο 

δαπάλεο. Σαπηφρξνλα, αλακέλεηαη ζεκαληηθή κείσζε ηεο ηδησηηθήο δαπάλεο θαηά 

50% πεξίπνπ, εμαηηίαο ηεο κείσζεο ηεο ρξήζεο θαη ησλ ηηκψλ ζε ηκήκαηα ηεο 

πγεηνλνκηθήο θξνληίδαο, ψζηε ε ζπλνιηθή εζληθή δαπάλε πγείαο λα έρεη ππνζηεί 

ζεκαληηθή κείσζε ζηελ πεξίνδν 2009 – 2012. (Κπξηφπνπινο, Αζαλαζάθεο, Πάβε, 

2012) 
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5.5 Σο ζςνηαξιοδοηικψ ππψβλημα και η κοινυνική αζθάλιζη 

5.5.1 Γενικά 

Σν θπξηφηεξν ζηνηρείν ησλ πνιηηηθψλ επηινγψλ ζηα πξνγξάκκαηα θαη ηηο πξνηάζεηο 

ησλ επξσπατθψλ θπβεξλήζεσλ είλαη νη κεηαξξπζκίζεηο γηα ηηο νπνίεο νη φξνη 

θαηλνηνκία θαη παξαγσγή ηδεψλ ζα κπνξνχζαλ λα απνδνζνχλ σο ηα πιεζηέζηεξα 

ζπλψλπκα. Βαζηθφ πεδίν απηψλ ησλ κεηαξξπζκίζεσλ απνηειεί θαη ε θνηλσληθή 

αζθάιηζε ππφ ηηο ρξφληεο απεηιέο ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ ειιεηκκάησλ θαη ηεο 

επηζθαινχο βησζηκφηεηαο ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ ζπζηήκαηνο. 

Με αηρκή ηνπ δφξαηνο ην ζπληαμηνδνηηθφ ζχζηεκα, πνπ απνξξνθά πεξηζζφηεξν απφ 

ην 60% ησλ δαπαλψλ ηεο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο, ε Παγθφζκηα Σξάπεδα ην 2001, 

παξαδέρηεθε φηη ιηγφηεξν απφ 15% ηνπ παγθφζκηνπ πιεζπζκνχ πάλσ απφ ησλ 65 

εηψλ ιακβάλνπλ εηζφδεκα θαηά ηελ απνρψξεζε απφ ηελ εξγαζία ελψ νη πνιχπιεπξεο 

επηδξάζεηο ζηελ θνηλσληθή αζθάιεηα θαη ηα ζπληαμηνδνηηθά ζπζηήκαηα πνπ 

ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην δεκφζην έρνπλ αθήζεη εθαηνκκχξηα εξγαδνκέλσλ 

αλζξψπσλ ρσξίο νπνηαδήπνηε πξννπηηθή εηζνδεκαηηθήο ππνζηήξημεο φηαλ 

απνζχξνληαη απφ ηελ ελεξγή απαζρφιεζε. (Νηθνιφπνπινο, 2009) 

Μηα πξψηε πξφθιεζε γηα ην δήηεκα ηεο ζπληαμηνδφηεζεο ηεο ηξίηεο ειηθίαο θαη ησλ 

αζθαιηζηηθψλ Σακείσλ εκθαλίδεηαη ην 1994, θαζψο ε Παγθφζκηα Σξάπεδα θαζφξηζε 

ηηο πνιηηηθέο ηεο γηα ηελ ζπληαμηνδνηηθή κεηαξξχζκηζε ζε ζρεηηθή έθζεζε ηεο. αθήο 

ζηφρνο ήηαλ ε απνηξνπή ηεο θξίζεο ησλ γεξαηεηψλ νδεγψληαο ηηο θπβεξλήζεηο φισλ 

ησλ πνιηηηθψλ απνρξψζεσλ λα κεηαηνπίζνπλ ηα ζπζηήκαηα ηνπο πξνο ηηο ηδησηηθέο 

ζπληάμεηο, παξέρνληαο έηζη επλντθφ έδαθνο γηα αλαπηπρηνχλ παξφκνηα ζρέδηα θαη 

ζηξαηεγηθέο θαη παξάιιεια λα θαιιηεξγεζεί ν δηάινγνο ησλ θνηλσληθψλ θνξέσλ γηα 

απηή ηε δνκηθή κεηαβνιή. (Mark Weisbrot, Juan Antonio Montecino, 2012)  

 χκθσλα κε ηελ Παγθφζκηα Σξάπεδα, ζεσξείηαη φηη νη άλζξσπνη πξέπεη λα 

ελζαξξπλζνχλ γηα λα επεθηείλνπλ ηελ νηθνλνκηθά ελεξγή δσή ηνπο. Γηα λα θαιχςνπλ 

ην θφζηνο ησλ ζπληάμεσλ θαη ηεο ηαηξηθήο πεξίζαιςεο ησλ ειηθησκέλσλ νη 

βηνκεραληθέο ρψξεο νθείινπλ λα δεκηνπξγήζνπλ έλα ζεζκηθφ πιαίζην ην νπνίν λα 

ειαρηζηνπνηεί ηελ απεηιή ηεο αλεπαξθνχο απνηακίεπζεο κε ηελ εμαζθάιηζε φηη ηα 

ζπζηήκαηα θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζα είλαη πιήξσο ρξεκαηνδνηνχκελα. 
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Ζ Παγθφζκηα Σξάπεδα δήηεζε νπζηαζηηθά κηα κεηαηφπηζε απφ ηηο ζπληάμεηο πνπ 

ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην δεκφζην πξνο ηα ηδησηηθά ζπληαμηνδνηηθά πξνγξάκκαηα ηα 

νπνία βαζίδνληαη ζηελ επέλδπζε ζε πξντφληα ησλ ρξεκαηηζηεξηαθψλ αγνξψλ κε ηε 

δηαζθάιηζε λα κε θηλδπλεχζεη νχηε ην θνξνινγηθφ ζχζηεκα αιιά νχηε λα ζίγεηαη ή 

λα εθηίζεηαη ζε αγνξαίνπο θηλδχλνπο ε θνηλσληθή αζθάιεηα πνπ ζπληεξείηαη θαη απφ 

ηνπο εξγαδφκελνπο θαη απφ ηνπο εξγνδφηεο. ε φζεο ρψξεο νη ζπληάμεηο παξέκεηλαλ 

δεκφζηεο, επξφθεηην λα κεηαηξαπνχλ ζηα πξνγξάκκαηα «θαζνξηζκέλεο εηζθνξάο» 

ψζηε ην δηθαίσκα ηνπ εηζνδήκαηνο απνρψξεζεο λα εμαξηάηαη απφ ην επίπεδν ησλ 

εηζθνξψλ πνπ γίλνληαη απφ ην άηνκν.  (Νηθνιφπνπινο, 2009) 

Απφ ηελ πιεπξά ηνπ Ο.Ο..Α. ε δηαηήξεζε ηεο επεκεξίαο ζε κηα γεξάζθνπζα 

θνηλσλία νθείιεη λα ζηεξίδεηαη ζηελ αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο θαη ζηε ρξνληθή 

παξάηαζε ηνπ αηφκνπ ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ θαη παξάιιεια ζηελ ελίζρπζε ησλ 

ηδησηηθψλ ζπληαμηνδνηηθψλ πξνγξακκάησλ. 

Δπίζεο, κε δεδνκέλνπ φηη νη ηδησηηθέο ζπληάμεηο πξνζθέξνπλ κηα λέα πεγή 

πξννπηηθήο δηαρείξηζεο θεξδψλ γηα ηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο 

ρξεκαηνδνηηθνχο νξγαληζκνχο, ν Ο.Ο..Α. ζπζηήλεη λα εληζρπζνχλ νη ππνδνκέο ηεο 

ρξεκαηηζηεξηαθήο αγνξάο γηα λα αληηκεησπίζνπλ ηηο κεγάιεο απμήζεηο ζηηο ηδησηηθέο 

επελδχζεηο ησλ πξντφλησλ ησλ ζπληαμηνδνηηθψλ θεθαιαίσλ. (Νηθνιφπνπινο, 2009) 

 

5.5.2 Σα ζςνηαξιοδοηικά ζςζηήμαηα ζε σϊπερ ηηρ Δςπυπαφκήρ 

Ένυζηρ 

Ζ θνηλσληθή αζθάιηζε ή αζθάιεηα, θαη εηδηθφηεξα ε αλάιεςε απφ θξαηηθνχο θνξείο 

ηεο ππνρξέσζεο αλαπιήξσζεο ηνπ εηζνδήκαηνο ζηηο πεξηπηψζεηο επέιεπζεο ησλ 

θηλδχλσλ γήξαηνο, αλαπεξίαο θαη ζαλάηνπ, πεξηιακβάλεηαη ζηα πξνγξάκκαηα 

αλαζπγθξφηεζεο θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε ηε ιήμε ηνπ Β΄ 

Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ. Σν επίπεδν ηεο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο ζε θάζε ρψξα κέινο 

αληαλαθιά ηελ παξάδνζε, ηελ πνιηηηθή θαη νηθνλνκηθή θηινζνθία, θαζψο επίζεο θαη 

ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο. (Εεξβνχ, 2009) 

Σα ζπζηήκαηα θνηλσληθήο αζθάιηζεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο δέρηεθαλ 

αιιεπάιιειεο επηδξάζεηο απφ ηζηνξηθνχο, πνιηηηθνχο, θνηλσληθνχο θαη νηθνλνκηθνχο 
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παξάγνληεο, κε απνηέιεζκα κεηά απφ κηα ζεηξά ηξνπνπνηήζεσλ λα αιινησζνχλ 

πξννδεπηηθά νη βαζηθέο ηνπο αξρέο θαη λα παξαηεξεζεί αλνκνηνγέλεηα κεηαμχ ησλ 

ζπληαμηνδνηηθψλ ζπζηεκάησλ ησλ θξαηψλ κειψλ δεκηνπξγψληαο μερσξηζηέο νκάδεο. 

Σελ νκάδα ησλ ζθαλδηλαβηθψλ θξαηψλ – νπεδία, Γαλία, Φηλιαλδία, φπνπ 

εθαξκφδεηαη ην ζχζηεκα Beveridge κε θαζνιηθή θάιπςε ηνπ πιεζπζκνχ θαη πςειφ 

επίπεδν παξνρψλ. 

Σελ νκάδα πνπ ζπγθξνηνχλ ε Αγγιία θαη Ηξιαλδία φπνπ εθαξκφδεηαη ην ζχζηεκα 

Beveridge κε θαζνιηθή θάιπςε ηνπ πιεζπζκνχ αιιά κε ρακειφηεξν χςνο παξνρψλ 

θαη κε παξάιιεια θεθαινπνηεηηθά πξνγξάκκαηα, ζπλήζσο απφ ηνπο εξγνδφηεο. 

Σελ νκάδα πνπ ζπγθξνηνχλ νη ρψξεο Γεξκαλία, Γαιιία, Απζηξία, Οιιαλδία, Βέιγην 

θαη Λνπμεκβνχξγν, φπνπ ππεξέρνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπζηήκαηνο Bismarck, 

κε αληαπνδνηηθά ζπζηήκαηα – παξνρέο αλάινγεο ησλ εηζθνξψλ – αιιά θαη κε 

παξάιιειε αλάπηπμε θνηλσληθναζθαιηζηηθψλ πξνγξακκάησλ γηα φζνπο δελ 

θαιχπηνληαη απφ ην αληαπνδνηηθφ αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα. 

Σέινο ηελ νκάδα πνπ ζπγθξνηνχλ νη ρψξεο Ηηαιία, Ηζπαλία, Πνξηνγαιία θαη Διιάδα, 

ζηηο νπνίεο ηα ζπζηήκαηα είλαη κεηθηά, κε ραξαθηεξηζηηθά θαη απφ ηα δπν 

ππνδείγκαηα Bismarck θαη Beveridge. (Εεξβνχ, 2009) 

ηελ Γαιιία πην ζπγθεθξηκέλα ε ειάρηζηε ζεκειίσζε ζπληαμηνδνηηθνχ δηθαηψκαηνο 

γηα βαζηθή ζχληαμε είλαη ε κηα ηνπιάρηζηνλ αζθαιηζηηθή κνλάδα. Σελ κηα 

αζθαιηζηηθή κνλάδα ηελ απνθηά ν αζθαιηζκελνο πνπ ερεη εηζθνξεο ίζεο κε ην πνζν 

πνπ αληηζηνηρεη ζηηο 200 σξεο βαζηθνπ κηζζνπ. Πιεξεο βαζηθε ζπληαμε ρνξεγεηηαη 

εηηε ιφγν ηεο δηάξθεηαο ηεο αζθαιηζηηθήο πεξηφδνπ (160 αζθαιηζηηθέο κνλάδεο), είηε 

ιφγν ειηθίαο (65
ν 

έηνο) ή εθφζνλ ν αζθαιηζκέλνο αλήθεη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε νκάδα 

(αλίθαλνο λα εξγαζηεί θιπ.). Πξφσξε ζπληαμηνδφηεζε δηθαηνχηαη ν αζθαιηζκέλνο 

απφ ην 56
ν
 έηνο, εθφζνλ άξρηζε ηελ επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ ζηελ ειηθία 

ην 14 εηψλ.   

 ηελ Γεξκαλία ν ειάρηζηνο ρξφλνο αζθάιηζεο γηα ζεκειίσζε ζπληαμηνδνηηθνχ 

δηθαηψκαηνο είλαη ηα 5 έηε θαη ην φξην ζπληαμηνδφηεζεο ην 65
ν
 έηνο. ηηο 29 

Ννεκβξίνπ ηνπ 2006, απμήζεθε ην φξην ειηθίαο ζπληαμηνδφηεζεο ιφγν ηεο επίδξαζεο 

ησλ δεκνγξαθηθψλ παξαγφλησλ. ηελ δηάξθεηα 2012 κέρξη ην 2029, ην φξην ειηθίαο 

ζπληαμηνδφηεζεο ζα απμεζεί ζηαδηαθά θζάλνληαο ζην 67
ν
 έηνο. 
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ηελ Ηζπαλία γηα ηελ ζεκειίσζε ζπληαμηνδνηηθνχ δηθαηψκαηνο ν ειάρηζηνο ρξφλνο 

είλαη ηα 15 ρξφληα αζθάιηζεο απφ ηα νπνία ηνπιάρηζηνλ ηα 2 ρξφληα αζθάιηζεο λα 

είλαη κέζα ζηελ 15εηηα πξηλ ηε ζπληαμηνδφηεζε θαη γηα πιήξε ζχληαμε ηα 35 ρξφληα 

αζθάιηζεο. Σν φξην ειηθίαο ζπληαμηνδφηεζεο είλαη ην 65
ν
 έηνο θαη γηα θάζε ρξφλν 

πνπ ππνιείπεηαη ηεο πιήξνπο ζχληαμεο ην πνζφ ηεο ζχληαμεο κεηψλεηαη θαηά 8%. 

ηελ Ηηαιία γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο πξηλ ηελ 1/1/1996 ν ειάρηζηνο ρξφλνο γηα 

ζεκειίσζε ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ δηθαηψκαηνο είλαη ηα 20 ρξφληα εηζθνξψλ. Γηα ηελ 

πιήξε ζχληαμε απαηηνχληαη 40 ρξφληα εηζθνξψλ. Γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο κεηά ηελ 

1/1/1996 ν ειάρηζηνο ρξφλνο γηα ζεκειίσζε ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ δηθαηψκαηνο είλαη 

κφλν ηα 5 ρξφληα εηζθνξψλ. Γηα ηελ πιήξε ζχληαμε απαηηνχληαη 40 ρξφληα 

εηζθνξψλ. 

Σέινο γηα ην Ζλσκέλν Βαζίιεην δηθαίσκα γηα ηε βαζηθή θξαηηθή ζχληαμε 

ζεκειηψλνπλ φζνη έρνπλ πιεξψζεη εηζθνξέο γηα ηνπιάρηζηνλ 10 – 11 ρξφληα. Πιήξεο 

βαζηθή ζχληαμε παξέρεηαη ζε φζνπο έρνπλ πιεξψζεη εηζθνξέο ή έρνπλ πηζησζεί κε 

44 ρξφληα αζθάιηζεο νη άλδξεο θαη κε 39 νη γπλαίθεο. (Καλειιφπνπινο, Εεξβνχ, 

2010) 

 

5.5.3 Σο ζςνηαξιοδοηικψ ζηην Δλλάδα ηος μνημονίος  

Σν χκθσλν γηα ην επξψ (χλνδνο θνξπθήο 25/3/11 ζηηο Βξπμέιιεο) αλαθέξεη σο 

ζχζηεκα αμηνιφγεζεο ηεο καθξνρξφληαο βησζηκφηεηαο ησλ ζπληαμηνδνηηθψλ 

ζπζηεκάησλ ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εμέιημεο ηνπ δεκνγξαθηθνχ παξάγνληα θαη ηνπ 

πξνζδφθηκνπ δσήο. Ζ αλαθνξά απηή ζεκαίλεη φηη εάλ έλα ζπληαμηνδνηηθφ ζχζηεκα 

ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε δελ είλαη νηθνλνκηθά βηψζηκν, ηφηε, θαηά ηνπο ζπληάθηεο 

ηνπ πκθψλνπ, ζα πξέπεη λα εθαξκνζηνχλ κέηξα, φπσο ε κείσζε ησλ ζπληάμεσλ, ε 

αχμεζε ηνπ νξίνπ ειηθίαο ζπληαμηνδφηεζεο ή έλαο ζπλδπαζκφο ησλ δπν. (Ρνκπφιεο, 

2013) 

χκθσλα κε ηελ αλαθνξά ηνπ Γ.Ν.Σ. ε Διιάδα βξίζθεηαη αληηκέησπε κε ηελ πην 

δξακαηηθή δεκνγξαθηθή πεξίνδν ηεο νπνίαο νη ζπλέπεηεο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο 

γηα ην ζπληαμηνδνηηθφ ζχζηεκα θαζψο νη δαπάλεο γηα ζπληάμεηο είλαη ζηηο 

πςειφηεξεο κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Οη ιχζεηο νη νπνίεο 
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πξνηείλεη λα εθαξκνζηνχλ άκεζα ην Γ.Ν.Σ. ψζηε λα κεησζεί ην θφζηνο ησλ 

ζπληάμεσλ θαη λα ακβιπλζεί ην δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα , έρνπλ  λα θάλνπλ κε ηελ 

αχμεζε ησλ νξίσλ ειηθίαο ζπληαμηνδφηεζεο, ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο, ηελ 

κείσζε ηνπ πιεζσξηζκνχ θαη ηελ δεκηνπξγία ελφο ινγαξηαζκνχ «λνεηήο 

θεθαιαηνπνίεζεο» κε ζθνπν ηελ απμεζε ηεο αληαπνδνηηθφηεηαο ηνπ δηαλεκεηηθνχ 

ζπζηήκαηνο. (Νηθνιφπνπινο, 2009) 

Οη θαηεπζπλζεηο απηέο ερνπλ εδε ελζσκαησζεη ζηελ λνκνζεζηα ησλ θξαησλ – κεισλ 

ηεο Δπξσπαηθεο Δλσζεο, φπσο θαη ζηελ Διιαδα κε πην ηδηαηηεξε (Ν. 3863/10) ηελ 

δηαηαμε πνπ νξηδεη φηη νη δαπαλεο ζπληαμεσλ (θχξηα, επηθνπξηθή, εθάπαμ) ηελ 

πεξίνδν 2009 – 2060 δελ ζα πξέπεη λα ππεξβνχλ ηηο 2,5 πνζνζηηαίεο κνλάδεο ηνπ 

ΑΔΠ, ηελ ζηηγκή πνπ ηελ πεξίνδν απηή ν αξηζκφο ησλ ζπληαμηνχρσλ ζηελ Διιάδα ζα 

απμεζεί θαηά 70%. (Ρνκπφιεο, 2013) 

ην λφκν απηφ απνζαθελίδεηαη ν ξφινο πνπ δηαδξακαηίδνπλ ζηελ θνηλσληθή 

αζθάιηζε ην θξάηνο, ν εξγνδφηεο θαη ν θάζε εξγαδφκελνο μερσξηζηά θαη 

θαζηεξψλνληαη δπν δηαθξηηέο κνξθέο ζχληαμεο, ε βαζηθή θαη ε αλαινγηθή. 

Ζ βαζηθή ζχληαμε ζπληζηά έθθξαζε ηεο θνηλσληθήο αιιειεγγχεο, έρεη πξνλνηαθφ 

ραξαθηεξα θαη ρξεκαηνδνηεηηαη απφ ηνλ θξαηηθν πξνππνινγηζκν. Πξνθεηηαη γηα 

ζπληαμε γήξαηνο θνηλή γηα φινπο ηνπο θνξείο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (πιελ ΟΓΑ θαη 

Γεκνζίνπ) θαη θαηαβάιιεηαη κε εηζνδεκαηηθά θξηηήξηα. Πξννξίδεηαη γηα φζνπο έρνπλ 

αλάγθε ηελ θξαηηθή κέξηκλα, αθφκε θαη αλ δελ έρνπλ πξνιάβεη λα ζεκειηψζνπλ 

ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα ή είλαη αλαζθάιηζηνη. 

Ζ θχξηα ή αλαινγηθή ζχληαμε απνηειεί έκπξαθηε εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο 

δηαλεκεηηθήο δηθαηνζχλεο. Πξφθεηηαη γηα ηελ αλαινγηθή αληαπφδνζε ησλ εηζθνξψλ 

θάζε αζθαιηζκέλνπ πνπ θαηέβαιε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αζθαιηζηηθνχ ηνπ βίνπ. 

(Αζαλαζίνπ, Εεξβνχ, Κψηζε, 2012) 
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5.6 Διζηγηηική έκθεζη πποχπολογιζμοω 2012 – Πποβλέτειρ για 

θοπείρ κοινυνικήρ αζθάλιζηρ – Νοζοκομεία (Κοινυνικψρ 

Πποχπολογιζμψρ) 

Ο θνηλσληθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ 2012 ζα πξνζπαζήζεη λα πεξηθιχζεη ηηο 

πξνζπάζεηεο πνπ πξέπεη λα ζπληνληζηνχλ γηα ηελ παξνπζίαζε ζεηηθψλ 

απνηειεζκάησλ ζηελ πνξεία ηεο Διιάδαο ζηνλ ηνκέα ηεο νηθνλνκηθήο εμπγίαλζεο. 

Ζ πξφβιεςε δίλεη γηα ην 2012 κείσζε ησλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ ηνπ ελνπνηεκέλνπ 

θνηλσληθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο ηάμεσο ησλ 579 εθαη. επξψ, πνπ νθείιεηαη θπξίσο 

ζηελ ζπλερηδφκελε χθεζε θαη απψιεηα εζφδσλ απφ ηφθνπο ιφγν θνπξέκαηνο ηνπ 

δεκφζηνπ ρξένπο. 

Πίλαθαο 5.2 

Δλνπνηεκέλνο θνηλσληθφο πξνυπνινγηζκφο (ζε εθαη. επξψ) 

 2011 2012 

Έζνδα 44597 42152 

Αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο  21323 20923 

Έζνδα από ηόθνπο  1169 615 

Λνηπά έζνδα  3979 4304 

Μεηαβηβάζεηο από ηαθηηθό 

πξνϋπνινγηζκό 

11670 15910 

Μεηαβηβάζεηο από ΠΔΕ 356 250 

Μεηαβηβάζεηο από άιινπο 

θνξείο γεληθήο θπβέξλεζεο  

100 150 

Έμνδα 44364 42321 

Ακνηβέο πξνζωπηθνύ 1050 796 

πληάμεηο  25080 24860 

Λνηπέο κεηαβηβάζεηο 12677 12934 

Λνηπέο δαπάλεο  5557 4271 

Ηζνδχγην 233 -169  

Πεγή: Εηζεγεηηθή Έθζεζε Πξνϋπνινγηζκνύ 2012 
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Ζ κείσζε ησλ ζπλνιηθψλ δαπαλψλ πξνβιέπεηαη λα θπκαλζεί πεξίπνπ ζηα 2 δηο. 

επξψ, νθεηιφκελε θπξίσο ζηελ κείσζε θαηά 254 εθαη. επξψ απφ ηηο δαπάλεο 

πξνζσπηθνχ, 220 εθαη. επξψ απφ ηηο δαπάλεο απφ ηηο ζπληάμεηο θαη 1286 απφ ινηπέο 

δαπάλεο. πσο γίλεηαη εχθνια θαηαλνεηφ γηα αθφκα κηα θνξά ε θπβέξλεζε 

πξνζπαζεί λα κεηψζεη ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο ινηπέο 

δαπάλεο θαη απνηεινχλ αγθάζη ζηελ εμπγίαλζε ηνπ νηθνλνκηθνχ αδηεμφδνπ.  

(Δηζεγεηηθή Έθζεζε Πξνυπνινγηζκνχ, 2012) 

 

5.6.1 Φοπείρ κοινυνικήρ αζθάλιζηρ 

ηνλ ηνκέα ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζεκαληηθφ ξφιν γηα ηελ κείσζε ησλ δαπαλψλ 

ζα δηαδξακαηίζεη ε εθαξκνγή ηνπ Ν. 4024/2011. Ζ κείσζε πνπ πξνβιέπεηαη ζηηο 

ακνηβέο ηνπ πξνζσπηθνχ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ εληαίνη κηζζνινγίνπ – βαζκνινγίνπ 

θαη απφ ηελ εξγαζηαθή εθεδξεία, θαιείηαη λα θέξεη άκεζα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα, 

ζεκηηά βάζε ησλ πξνβιέςεσλ. 

Δπηπιένλ, ζηεξηδφκελνη πάληα ζηνλ Ν. 4024/2001 πξνβιέπνληαη επηπιένλ κεηψζεηο 

ζηηο ζπληάμεηο, γηα ζπληαμηνχρνπο θάησ ησλ 55 εηψλ ηεο ηάμεσο ηνπ 20% γηα πνζά 

άλσ ησλ 1200 επξψ θαη 40% γηα πνζά πάλσ απφ 1000 επξψ. 

Δλ νιίγνηο νη δαπάλεο πγείαο ζα κεησζνχλ ιφγν ηεο ζεκαληηθήο κείσζεο ησλ 

ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ απφ ηε έλσζε ησλ πεξηζζνηέξσλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ θάησ 

απφ έλα θνηλφ νξγαληζκφ ΔΟΠΤΤ θαη νη θαξκαθεπηηθέο δαπάλεο ιφγν ηεο 

εθαξκνγήο ηεο ειεθηξνληθήο ζπληαγνγξάθεζεο, ε νπνία δελ ζα επηηξέπεη ηελ 

αιφγηζηε ζπληαγνγξάθεζε. Οη δπν ζπγθεθξηκέλνη ηνκείο έρνπλ πιεγεί 

επαλεηιεκκέλα ζην παξειζφλ θαη ε εχξεζε ιχζεο απνηεινχζε απηνζθνπφ ησλ 

πεξηζζνηέξσλ θπβεξλήζεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο.  

 

5.6.2 ωζηημα ςγείαρ – Νοζοκομεία     

 Οη παξεκβάζεηο πνπ γίλνληαη ζπλερψο έρνπλ κεηψζεη ζε έλα κεγάιν βαζκφ ηηο 

δαπάλεο ησλ λνζνθνκεηαθψλ ηδξπκάησλ. Ζ ιεηηνπξγηά ελφο θεληξηθνχ ζπζηήκαηνο 

πξνκεζεηψλ πνπ ζα πξνσζεί επηκειψο ηηο πξναγγειίεο πνπ ζα γίλνληαη, ν πεξηνξηζκφο 
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ησλ λνζειεπηηθψλ ππεξεζηψλ ζε αλαζθαιίζηνπο αλ θαη απηφ δελ πξνάγεη σο έλα 

βαζκφ έλα θξάηνο πξφλνηαο αιιά θαη ε νξζνινγηθή δηαρείξηζε ηνπ θαξκαθεπηηθνχ 

πιηθνχ ζπληεινχλ ζηελ νκαιή ιεηηνπξγηά ελφο λνζνθνκείνπ. 

Τπάξρεη κηα ζεηξά απφ κέηξα ηα νπνία αλ αθνινπζεζνχλ κπνξνχλ λα επηθέξνπλ ην 

επηζπκεηφ απνηέιεζκα φπσο: 

 Έλα πξφγξακκα πξνκεζεηψλ πγείαο, ζηεξηδφκελν απφ κηα εληαία 

θσδηθνπνίεζε ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ θαη θαξκάθσλ  

 Ο ζπζηεκαηηθφο δηαρεηξηζηηθφο έιεγρνο ησλ απνζεθψλ, κε κηα εθαξκνγή 

θαηαγξαθήο θαη παξαθνινχζεζεο ησλ αλαιψζηκσλ εηδψλ κέζα απφ έλα 

θσδηθνπνηεκέλν ζχζηεκα 

 Καζψο επίζεο θαη ε πιήξεο κεραλνγξαθηθή ππνζηήξημε φισλ ησλ 

λνζνθνκείσλ ηεο ρψξαο απφ έλα θεληξηθφ ζχζηεκα έιεγρνπ. (Δηζεγεηηθή 

Έθζεζε Πξνυπνινγηζκνχ, 2012) 

Οη παξαπάλσ ελέξγεηεο ζηνρεχνπλ ηα βαζηθά πξνβιήκαηα ηα νπνία πξνθχπηνπλ ηελ 

ζεκεξηλή επνρή ζηελ Διιάδα. Ζ πνιππινθφηεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ λνζνθνκεηαθψλ 

ηδξπκάησλ ζηελ Διιάδα έρεη απνθέξεη αξθεηά επηπιένλ έμνδα ηα νπνία ζπλερψο 

επηβαξχλνπλ ηνλ θνηλσληθφ πξνυπνινγηζκφ ηεο ρψξαο. 

Πίλαθαο 5.3 

Πξνυπνινγηζκνί θνξέσλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη λνζνθνκείσλ (ζε εθαη. επξψ) 

 2011 2012 

Α) Φνξείο Κνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο (ΗΚΑ, ΟΓΑ 

θιπ) 

  

Έζνδα 45496 48514 

Αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο 18295 17843 

Ρύζκηζε νθεηιώλ 1050 800 

Μεηαβηβάζεηο από ΑΚΑΓΕ 100 150 

Κνηλωληθνί πόξνη  1120 1814 

Μεηαβηβάζεηο από θξαηηθό 

πξνϋπνινγηζκό 

15256 13960 
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Απόδνζε πεξηνπζίαο 1612 1250 

Εηζπξάμεηο ππέξ Δεκνζίνπ 

θαη ηξίηωλ  

7233 12021 

Έζνδα από επηζηξνθή 130 200 

Λνηπά έζνδα  700 476 

Έμνδα 45001 48488 

πληάμεηο 25080 24860 

Κύξηαο αζθάιηζεο 20720 20560 

Επηθνπξηθήο αζθάιηζεο 4360 4300 

Φαξκαθεπηηθή δαπάλε  3448 3265 

Λνηπέο παξνρέο αζζελείαο 2731 2841 

Πξνλνηαθέο παξνρέο 2960 2900 

Λνηπέο κεηαβηβάζεηο ζε 

ηξίηνπο 

200 200 

Απόδνζε εηζπξάμεωλ 

ηξίηωλ  

7882 12021 

Λνηπέο δαπάλεο 600 600 

Δαπάλεο πξνζωπηθνύ 700 500 

Δηνηθεηηθέο δαπάλεο 50 51 

Μεηαβηβάζεηο ζηα 

λνζνθνκεία 

1350 1250 

Ηζνδχγην 495 26 

Β) ΟΑΔΓ, ΟΔΔ, ΟΔΚ   

Έζνδα  4374 4067 

Αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο 3028 3080 

Μεηαβηβάζεηο από ηαθηηθό 

πξνϋπνινγηζκό 

764 500 

Μεηαβηβάζεηο από ΠΔΕ 356 250 

Απόδνζε πεξηνπζίαο 37 37 

Εηζπξάμεηο ππέξ Δεκνζίνπ 

θαη ηξίηωλ  

180 181 

Λνηπά έζνδα 9 19 

Έμνδα 4191 4262 
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Επηδόκαηα αλεξγίαο 2000 2188 

Πξνγξάκκαηα 

απαζρόιεζεο 

640 500 

Λνηπέο πξνλνηαθέο 

παξνρέο  

698 500 

Μεηαβηβάζεηο ζην ΙΚΑ 303 538 

Απόδνζε εηζπξάμεωλ 

ηξίηωλ  

180 181 

Δαπάλεο πξνζωπηθνύ 150 150 

Λνηπέο δαπάλεο 220 205 

Ηζνδχγην  183 -195 

πλνιηθφ ηζνδχγην ΦΚΑ 678 -169 

Γ) Ννζνθνκεία   

Έζνδα 3108 2810 

Ίδηα έζνδα 108 110 

Μεηαβηβάζεηο από ηαθηηθό 

πξνϋπνινγηζκό 

1650 1450 

Μεηαβηβάζεηο από θνξείο 

Κνηλωληθήο Αζθάιηζεο 

1350 1250 

Έμνδα 3553 2810 

Δαπάλεο πξνζωπηθνύ 200 146 

Λνηπέο δαπάλεο 3353 2664 

Ηζνδχγην -445 0 

πλνιηθφ ηζνδχγην 

Κνηλσληθνχ 

Πξνυπνινγηζκνχ 

233 -169 

Πεγή: Εηζεγεηηθή Έθζεζε Πξνϋπνινγηζκνύ 2012 

Οη πξνβιέςεηο δείρλνπλ έιιεηκκα γηα ην 2011 ηεο ηάμεσο 445 εθαη. επξψ, ελψ γηα ην 

2012 πξνβιέπεηαη ηζνζθειηζκέλνο πξνυπνινγηζκφο.  
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5.7 Διζηγηηική έκθεζη πποχπολογιζμοω 2013 – Πποβλέτειρ για 

θοπείρ κοινυνικήρ αζθάλιζηρ - Νοζοκομεία (Κοινυνικψρ 

Πποχπολογιζμψρ) 

Ο θνηλσληθφο πξνυπνινγηζκφο γηα ηελ πεξίνδν ηνπ 2013 ζα ελζσκαηψζεη ηα ζεηηθά 

απνηειέζκαηα ηεο ζπλερηδφκελεο πξνζπάζεηαο γηα νηθνλνκηθή εμπγίαλζε ηνπ 

αζθαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο. Μηα πξψηε πξφβιεςε γηα ην 

2013 δείρλεη κηα κείσζε ηεο ηάμεσο ησλ 106 εθαη. επξψ ζε ζρέζε κε ην 2012 σο 

απνηέιεζκα θπξίσο απφ ηελ κείσζε ησλ εζφδσλ απφ ηνπο ηφθνπο. 

Δπίζεο πξνβιέπεηαη κηα κείσζε θαηά πεξίπνπ 5 δηο. επξψ ζηηο ζπλνιηθέο δαπάλεο. Ζ 

κείσζε απηή ζα πξνέιζεη απφ ηελ κείσζε ηεο δαπάλεο γηα ηηο ζπληάμεηο (πεξίπνπ 

2,073 εθαη. επξψ) θαη ηεο δαπάλεο απφ ηα επηδφκαηα αδείαο, Υξηζηνπγέλλσλ θαη 

Πάζρα ζηνπο ζπληαμηνχρνπο. Γηα άιιε κηα θνξά ε ηάμε ησλ ζπληαμηνχρσλ ζα 

ππνζηεί ζεκαληηθέο αιιαγέο ηφζν ζην νηθνλνκηθφ θνκκάηη άιια θαη ζε απηφ ησλ 

παξνρψλ. 

 

Πίλαθαο 5.4 

Δλνπνηεκέλνο θνηλσληθφο πξνυπνινγηζκφο (ζε εθαη. επξψ) 

 2012 2013 

Έζνδα 39767 38904 

Αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο 20436 20565 

Έζνδα από ηόθνπο 618 542 

Λνηπά έζνδα  2655 2496 

Μεηαβηβάζεηο από ηαθηηθό 

πξνϋπνινγηζκό 

15624 14871 

Μεηαβηβάζεηο από ΠΔΕ 234 230 

Μεηαβηβάζεηο από άιινπο 

θνξείο γεληθήο θπβέξλεζεο  

200 200 

Έμνδα 40720 35726 

Ακνηβέο πξνζωπηθνύ 764 716 

πληάμεηο 24620 22547 



83 
 

Λνηπέο κεηαβηβάζεηο 11297 8706 

Δηνηθεηηθέο θαη ινηπέο 

δαπάλεο 

4039 3757 

Ηζνδχγην -953 3178 

Πεγή: Εηζεγεηηθή Έθζεζε Πξνϋπνινγηζκνύ 2013 

 

5.7.1 Φοπείρ κοινυνικήρ αζθάλιζηρ 

ηνλ ηνκέα ηεο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο ζα γίλνπλ εληαηηθνπνηεκέλεο πξνζπάζεηεο 

ζηνλ ηνκέα ησλ εζφδσλ. Μέζα απφ ην ειεγθηηθφ θνκκάηη ησλ θνξέσλ Κνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζπζηεκαηηθφηεξνη έιεγρνη γηα ηελ θαηαπνιέκεζε 

ηεο εηζθνξνδηαθπγήο θαη ηεο αλαζθάιηζηεο εξγαζίαο. Θα εληαηηθνπνηεζνχλ νη 

έιεγρνη γηα ηελ είζπξαμε ησλ θαζπζηεξνχκελσλ νθεηιψλ κε ζθνπφ ηελ άκεζε 

ελίζρπζε ζηνλ νηθνλνκηθφ ηνκέα ησλ ηακείσλ. 

Δπίζεο πξνβιέπεηαη ν εθζπγρξνληζκφο ηνπ εηζπξαθηηθνχ κεραληζκνχ κέζα απφ έλα 

πιήξσο αλαπηπγκέλν ζρέδην δξάζεο, πνπ ζα ζηνρνπνηεί θπξίσο ηηο θαζπζηεξνχκελεο 

νθεηιέο. εκαληηθή ζα πξέπεη λα ζεσξεζεί θαη ε πξνζπάζεηα ελαξκφληζεο ησλ 

εηζθνξψλ ζηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε φισλ ησλ ζπληαμηνχρσλ απφ φια ηα ηακεία. 

Οη πξνζπάζεηεο ζα γίλνπλ κε ζθνπφ ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ δαπαλψλ ησλ θνξέσλ 

Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο ηφζν ζε βξαρππξφζεζκν, φζν θαη ζε καθξνπξφζεζκν 

νξίδνληα. Ζ κείσζε ησλ δαπαλψλ ζα βαζηζηεί: 

ηελ κείωζε ηωλ δαπαλώλ γηα θύξηεο θαη επηθνπξηθέο ζπληάμεηο εμαηηίαο ηεο εηζαγωγήο 

από 1.1.2013 ηωλ πξνϋπνζέζεωλ ζπληαμηνδόηεζεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο δηαηάμεηο 

ηνπ Ν. 3863/2010, 

ζηηο κεηώζεηο πνπ επηβιεζνύλ ζηηο ήδε ρνξεγνύκελεο ζπληάμεηο, αιιά θαη ζε όζεο 

ρνξεγεζνύλ από ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρύνο ηωλ ζρεηηθώλ δηαηάμεωλ, ηόζν από 

ηνπο θνξείο Κνηλωληθήο Αζθάιηζεο, όζν θαη από ην Δεκόζην θαη 

ζηηο κεηώζεηο πνπ πξνβιέπνληαη κε ηελ θαηάξγεζε ηωλ επηδνκάηωλ ενξηώλ 

Υξηζηνπγέλλωλ θαη Πάζρα θαη ηνπ επηδόκαηνο αδείαο πνπ θαηαβάιινληαη ζε όινπο ηνπο 

ζπληαμηνύρνπο ηνπ Δεκνζίνπ. (Δηζεγεηηθή Έθζεζε Πξνυπνινγηζκνχ, 2013)  



84 
 

5.7.2 ωζηημα ςγείαρ – Νοζοκομεία  

ια ηα νινθιεξσκέλα πζηήκαηα Τγείαο βαζίδνληαη ζε βαζηθέο αξρέο γηα ηελ 

παξνρή ελφο νινθιεξσκέλνπ παθέηνπ παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο. Σν ηξίπηπρν, αξρή 

ηεο νηθνλνκηθήο απνδνηηθφηεηαο, ηεο παξνρήο θαη ηεο δηαζθάιηζεο πνηνηηθψλ 

ππεξεζηψλ πγείαο θαη ηεο θαζνιηθήο πξφζβαζεο ζε απηέο νιφθιεξνπ ηνπ πιεζπζκνχ, 

απνηειεί ην ζηεξέσκα ελφο νινθιεξσκέλνπ πζηήκαηνο Τγείαο. 

Ζ κείσζε ησλ δαπαλψλ ζηα λνζνθνκεία ζα εμηζνξξνπήζεη θαηά πνιχ ην θφζηνο ηεο 

παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο. Ήδε ζεκαληηθέο ελέξγεηεο έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί 

ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα κε ηελ ιεηηνπξγηά ελφο θεληξηθνχ ζπζηήκαηνο πξνκεζεηψλ, 

ηνλ εμνξζνινγηζκφ ηεο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο θαη ηελ κείσζε ηεο κηζζνινγηθήο 

δαπάλεο ηνπ πξνζσπηθνχ. 

Γίλνληαη αξθεηά ζεκαληηθέο πξνζπάζεηεο γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ θφζηνπο 

ιεηηνπξγίαο ελφο λνζνθνκείνπ, ψζηε λα κπνξέζνπλ λα παξνπζηαζηνχλ πξνηεηλφκελεο 

ιχζεηο θαη ελέξγεηεο κέζα απφ ζπλερείο κεηαξξπζκίζεηο θαη ζεηξά κέηξσλ πεξηζηνιήο 

ησλ εμφδσλ θαη ησλ δαπαλψλ φπσο: 

 Ζ δηνηθεηηθή δηαζχλδεζε λνζνθνκείσλ, κε ζηφρν ηελ κείσζε ηνπ δηνηθεηηθνχ 

θφζηνπο κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο νηθνλνκηψλ θιίκαθαο 

 Ζ ζπλέλσζε λνζνθνκείσλ θαη θιηληθψλ, κέζσ ζπγρσλεχζεσλ κνλάδσλ 

ρακειήο πιεξφηεηαο 

 Ζ αλαζεψξεζε ηνπ ράξηε πγείαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο ηφζν ζε 

πξσηνβάζκην φζν ζε δεπηεξνβάζκην επίπεδν 

 Ζ αλάπηπμε θαη εθαξκνγή πξνγξάκκαηνο αμηνιφγεζεο ηεο απφδνζεο ηνπ 

πζηήκαηνο Τγείαο, κέζσ ηεο εθαξκνγήο ζπζηήκαηνο δεηθηψλ 

παξαθνινχζεζεο ηεο απφδνζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ λνζνθνκείσλ 

 Ζ αμηνιφγεζε ηεο νηθνλνκηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ λνζνθνκείσλ θαη ν 

εμνξζνινγηζκφο ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

 Ζ παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο εθηέιεζεο ησλ πξνυπνινγηζκψλ θαη ησλ 

ινγαξηαζκψλ ηάμεσο, κέζσ ηνπ ΔΤnet  

 Ζ αλαδηνξγάλσζε ηνπ ζπζηήκαηνο πξνκεζεηψλ θαξκάθσλ, πιηθψλ, 

ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ θαη δηαρείξηζεο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο 

κέζσ ηεο πξνψζεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο θεληξηθψλ πξνκεζεηψλ  
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 Ζ αλαζεψξεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ Κιεηζηνχ Δλνπνηεκέλνπ Ννζειίνπ 

(ΚΔΝ) κε ζηφρν ηε ζηαδηαθή εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο πξνπιεξσκήο θαη 

θιεηζηψλ πξνυπνινγηζκψλ  

 Ζ αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ρξήζεο γελνζήκσλ θαξκάθσλ ζηα λνζνθνκεία ηνπ 

ΔΤ θαη ζηελ πξσηνβάζκηα θαξκαθεπηηθή αγσγή κε ζηφρν ηνλ πεξηνξηζκφ 

ηεο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο 

 Ζ πεξαηηέξσ ζπξξίθλσζε θαη νξηζηηθή θαηάξγεζε κέρξη ην 2015 ησλ 

πθηζηάκελσλ ςπρηαηξηθψλ λνζειεπηηθψλ ηδξπκάησλ θαη ππνθαηάζηαζε ηνπο 

απφ θνηλνηηθά δίθηπα ππεξεζηψλ ςπρηθήο πγείαο. (Δηζεγεηηθή Έθζεζε 

Πξνυπνινγηζκνχ, 2013) 

 

Πίλαθαο 5.5 

Πξνυπνινγηζκνί θνξέσλ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Ννζνθνκείσλ (ζε εθαη. επξψ) 

 2012 2013 

Α) Φνξείο Κνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο (ΗΚΑ, ΟΓΑ 

θιπ) 

  

Έζνδα 45195 45055 

Αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο 16794 17203 

Ρύζκηζε νθεηιώλ 1101 1000 

Μεηαβηβάζεηο από ΑΚΑΓΕ 200 200 

Κνηλωληθνί πόξνη  1198 1323 

Μεηαβηβάζεηο από θξαηηθό 

πξνϋπνινγηζκό 

13097 12481 

Απόδνζε πεξηνπζίαο 1479 1387 

Εηζπξάμεηο ππέξ Δεκνζίνπ 

θαη ηξίηωλ  

10453 10684 

Έζνδα από επηζηξνθή 250 250 

Λνηπά έζνδα  623 527 

Έμνδα 46069 42042 

πληάμεηο 24620 22547 
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Κύξηαο αζθάιηζεο 20463 18510 

Επηθνπξηθήο αζθάιηζεο 4157 4037 

Φαξκαθεπηηθή δαπάλε  3007 2621 

Λνηπέο παξνρέο αζζελείαο 1961 1840 

Πξνλνηαθέο παξνρέο 3671 1883 

Λνηπέο κεηαβηβάζεηο ζε 

ηξίηνπο 

373 359 

Απόδνζε εηζπξάμεωλ 

ηξίηωλ  

10486 10778 

Λνηπέο δαπάλεο 492 438 

Δαπάλεο πξνζωπηθνύ 415 377 

Δηνηθεηηθέο δαπάλεο 49 49 

Μεηαβηβάζεηο ζηα 

λνζνθνκεία 

995 1150 

Ηζνδχγην -873 3013 

Β) ΟΑΔΓ, ΟΔΔ, ΟΔΚ   

Έζνδα  3444 3225 

Αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο 2541 2362 

Μεηαβηβάζεηο από ηαθηηθό 

πξνϋπνινγηζκό 

498 479 

Μεηαβηβάζεηο από ΠΔΕ 204 200 

Απόδνζε πεξηνπζίαο 13 13 

Εηζπξάμεηο ππέξ Δεκνζίνπ 

θαη ηξίηωλ  

178 178 

Λνηπά έζνδα 10 2 

Έμνδα 3524 3420 

Επηδόκαηα αλεξγίαο 1741 1558 

Πξνγξάκκαηα 

απαζρόιεζεο 

680 569 

Λνηπέο πξνλνηαθέο 

παξνρέο  

225 229 

Μεηαβηβάζεηο ζην ΙΚΑ 375 580 

Απόδνζε εηζπξάμεωλ 171 177 
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ηξίηωλ  

Δαπάλεο πξνζωπηθνύ 149 138 

Λνηπέο δαπάλεο 183 168 

Ηζνδχγην  -80 -195 

πλνιηθφ ηζνδχγην ΦΚΑ -954 2818 

Γ) Ννζνθνκεία   

Έζνδα 2654 2711 

Ίδηα έζνδα 209 220 

Μεηαβηβάζεηο από ηαθηηθό 

πξνϋπνινγηζκό 

1450 1341 

Μεηαβηβάζεηο από θνξείο 

Κνηλωληθήο Αζθάιηζεο 

995 1150 

Έμνδα 2653 2351 

Δαπάλεο πξνζωπηθνύ 200 200 

Λνηπέο δαπάλεο 2453 2151 

Ηζνδχγην 1 360 

πλνιηθφ ηζνδχγην 

Κνηλσληθνχ 

Πξνυπνινγηζκνχ 

-953 3178 

Πεγή: Εηζεγεηηθή Έθζεζε Πξνϋπνινγηζκνύ 2013 
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5.8 Δθνικψρ Οπγανιζμψρ Παποσήρ Τπηπεζιϊν Τγείαρ (ΔΟΠΤΤ) 

Ζ δεκηνπξγία ηνπ ΔΟΠΤΤ έρεη ζαλ ζηφρν ηελ ελνπνίεζε φισλ ησλ αζθαιηζηηθψλ 

θνξέσλ θάησ απφ ηελ επηηξνπή ελφο θνηλνχ νξγαληζκνχ. Ζ νηθνλνκηθή εμπγίαλζε 

ησλ αζθαιηζηηθψλ θνξέσλ θαη ε θάιπςε ησλ αλαγθψλ πγείαο ησλ αζθαιηζκέλσλ 

απνηειεί απηνζθνπφ ηνπ ΔΟΠΤΤ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ έρνπλ πξνγξακκαηηζηεί 

ελέξγεηεο φπσο: 

 Ζ έληαμε ηνπ ζπλφινπ ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ ζηνλ ΔΟΠΤΤ θαη ε 

πιήξεο παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο ζε φινπο αλεμαξηήησο ηνπο 

αζθαιηζκέλνπο 

 Ζ αλαδηνξγάλσζε ηνπ Οξγαληζκνχ, ε βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο ηνπ 

ιεηηνπξγίαο θαη ε ελίζρπζε ηνπ ειεγθηηθνχ ηνπ ξφινπ  

 Ζ ελίζρπζε ηεο δηαπξαγκαηεπηηθήο δχλακεο ηνπ ΔΟΠΤΤ κε ηελ αλάπηπμε 

κεραληζκνχ είζπξαμεο λνζειίσλ  

 Ζ ελεξγνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ νηθνγελεηαθνχ ηαηξνχ γηα ηνλ έιεγρν 

ηεο πξφζβαζεο ζηα λνζνθνκεία 

 Ζ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ πξφιεςεο θαη πξναγσγήο πγείαο κε ηελ 

ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ θαη ηελ δηεμαγσγή πξνιεπηηθψλ ειέγρσλ ζε 

ζπγθεθξηκέλεο ειηθηαθέο νκάδεο  

 Ζ βειηίσζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθήο 

πληαγνγξάθεζεο, ψζηε ν θχξηνο φγθνο ησλ ζπληαγψλ λα θαηαρσξείηαη 

ειεθηξνληθά πξνθεηκέλνπ λα απνηξέπεηαη ε θαηεπζπλφκελε ζπληαγνγξάθεζε  

 Ζ πιεξσκή λνζειεπηηθψλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη ζε αζθαιηζκέλνπο 

αιινδαπνχο απφ ηνπο νηθείνπο αζθαιηζηηθνχο ηνπο θνξείο. (Δηζεγεηηθή 

Έθζεζε Πξνυπνινγηζκνχ, 2013) 

Οη πξνζπάζεηεο πνπ γίλνληαη απφ φιεο ηηο εκπιεθφκελεο πιεπξέο είλαη ζπλερφκελεο 

θαη ζηνρεπφκελεο ζηελ επίιπζε ηνπ αζθαιηζηηθνχ πξνβιήκαηνο πνπ αληηκεησπίδεη 

εδψ θαη πνιιά ρξφληα ε Διιάδα. Ζ εηζξνή λέσλ ηδεψλ θαη κεηαξξπζκίζεσλ ζα 

επεξεάζεη ζεκαληηθά ζηελ νκαιή ιεηηνπξγηά γηα ηελ αξρή ελφο εκβξπηθνχ 

πζηήκαηνο Τγείαο. 
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5.9 Γαπάνερ ζηον ηομέα ηηρ ςγείαρ ηην πεπίοδο ηος μνημονίος 

Ζ δήηεζε γηα ππεξεζίεο πγείαο θαζψο θαη νη δαπάλεο ζηνλ ρψξν ηεο πγείαο έρνπλ 

απμεζεί ζεκαληηθά ηα ηειεπηαία ρξφληα αγγίδνληαο ην 10% ηνπ ΑΔΠ θαη 

μεπεξλψληαο ηνλ κέζν φξν ησλ ρσξψλ ηνπ ΟΟΑ. Ζ εθηίλαμε ησλ δαπαλψλ ζηνλ 

ρψξν ηεο πγείαο ζηελ Διιάδα νθείιεηαη θπξίσο ζηελ αλαπνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ 

πγεηνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ζηηο ζπαηάιεο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ έιιεηςε 

ειέγρνπ θαηαγξαθήο ησλ ζπλαιιαγψλ ζηνλ ρψξν ηεο πγείαο. (ηνπξλάξαο, 2011) 

Απφ πξφζθαηεο κειέηεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηνλ ΟΟΑ ε Διιάδα 

θαηαηάζζεηαη ζηελ δεχηεξε ζέζε κε ηα πην αλαπνηειεζκαηηθά ζπζηήκαηα πγείαο 

πίζσ απφ ηελ Ηξιαλδία. Δπίζεο, γηα ηα επφκελα δέθα ρξφληα ην ζχζηεκα πγείαο ηεο 

Διιάδαο ζα κπνξνχζε λα αλαπηπρηεί ρσξίο επηπιένλ πφξνπο, αιιά κφλν κε ηελ 

εμάιεηςε ηεο ζπαηάιεο ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο θαη ηελ πην νξζνινγηθή θαη 

απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηνπ. (ηνπξλάξαο, 2011) 

Οη θνηλσληθννηθνλνκηθνί θαη δεκνγξαθηθνί παξάγνληεο (αχμεζε πξνζδφθηκνπ δσήο 

θαη αξηζκνχ κεηαλαζηψλ) έρνπλ ζπληειέζεη ζεκαληηθφηαηα, ζην λα θηάζεη ε Διιάδα 

ζε απηή ηελ δπζκελή ζέζε ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο. Ζ ζνβαξή έιιεηςε 

κεραλνγξάθεζεο ζην ζχλνιν ησλ ππεξεζηψλ πγείαο θαη ε αλππαξμία ειέγρνπ ζηηο 

παξερφκελεο ππεξεζίεο απνηεινχλ θαη απηά θνκκάηη ζηελ αιπζίδα ηεο θξίζεο ζηνλ 

ρψξν ηεο πγείαο.  

Δπηπιένλ, νη δαπάλεο ζηνλ θαξκαθεπηηθφ ηνκέα επηβαξχλνπλ ζεκαληηθφηαηα ηελ 

εμπγίαλζε ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο. Σν θάξκαθν απνηειεί καδί κε ηηο πξνζθεξφκελεο 

ηαηξνλνζνθνκεηαθέο παξνρέο ζεκαληηθφ ζηνηρείν ζηελ νηθνλνκία ηεο πγείαο. Ζ 

είζνδνο λέσλ θαη αθξηβφηεξσλ θαξκάθσλ κε ηελ αλππαξμία ειέγρνπ ζηελ αιπζίδα 

δηαθίλεζεο ησλ θαξκάθσλ, επηβαξχλνπλ ζεκαληηθά ηελ νηθνλνκία ηεο πγείαο. Ζ 

αιφγηζηε ππέξ – ζπληαγνγξάθεζε θαξκάθσλ απφ ηνπο ηαηξνχο, νη νπνίνη δελ 

ειέγρνληαη απφ κεραληζκνχο αμηνιφγεζεο θαη ν ρακειφο αληαγσληζκφο ησλ 

γελνζήκσλ απέλαληη ζηα πξσηφηππα θάξκαθα επηβαξχλνπλ επίζεο ζεκαληηθά. 

(ηνπξλάξαο, 2011) 

Γεληθφηεξα ζηελ Διιάδα ε ππεξβνιή ζηνλ ρψξν ηεο πγείαο ιακβάλεη αξθεηέο θνξέο 

κεγάιεο θαη ζνβαξέο δηαζηάζεηο πνπ επηβαξχλνπλ ην γεληθφηεξν ζχλνιν. Ζ ππέξ – 
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ηηκνιφγεζε αξθεηψλ αγαζψλ ζηελ πγεία (ηαηξηθψλ εμεηάζεσλ, ηαηξηθψλ ζπζθεπψλ, 

εηδηθψλ πιηθψλ) ζα πξέπεη λα κεησζεί ζεκαληηθά γηα λα επέιζεη ε εμπγίαλζε. 

Πίλαθαο 5.6 

Γαπάλε πγείαο θαη θαξκάθνπ 

Διιάδα 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007* 

πλνιηθή 

δαπάλε 

πγείαο ζε 

εθαη. επξψ 

10.58

9 

12.51

3 

13.63

8 

14.79

2 

15.26

1 

17.76

2 

19.48

7 

20.99

6 

πλνιηθή 

δαπάλε 

πγείαο σο % 

ηνπ ΑΔΠ 

7,8% 8,5% 8,7% 8,6% 8,2% 9,0% 9,1% 9,2% 

Γεκφζηα 

δαπάλε 

πγείαο ζε 

εθαη. επξψ 

6.444 7.832 8.264 9.208 9.509 11.21

2 

12.61

6 

13.21

2 

Γεκφζηα σο 

% ηεο 

ζπλνιηθήο 

δαπάλεο 

πγείαο 

60,9% 62,6% 60,6% 62,2% 62,3% 63,1% 64,7% 62,9% 

πλνιηθή 

θαξκαθεπηηθ

ή δαπάλε ζε 

δηο. επξψ 

1.884 1.941 2.073 2.528 2.718 3.114 3.761 4.542 

Φαξκ. 

δαπάλε σο % 

δαπάλεο 

πγείαο 

17,8% 15,5% 15,2% 17,1% 17,8% 17,5% 19,3% 21,6% 

Φαξκ. 

δαπάλε σο % 

ηνπ ΑΔΠ 

1,38% 1,33% 1,32% 1,48% 1,46% 1,58% 1,76% 1,99% 

Γεκφζηα 1.278 1.502 1.805 2.165 2.515 2.918 3.494 4.298 
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θαξκ. Γαπάλε 

ζε εθαη. επξψ 

Γεκφζηα σο 

% ηεο 

ζπλνιηθήο 

θαξκ. 

δαπάλεο 

67,8% 77,4% 87,1% 85,6% 92,5% 93,7% 92,9% 94,6% 

Πεγή: ΕΛΣΑ,* πξνζωξηλά ζηνηρεία 

Γίλεηαη εχθνια αληηιεπηφ (Πίλαθαο 5.6) φηη νη δαπάλεο ζηνλ ρψξν ηεο πγείαο γηα 

πνιιά ρξφληα απμάλνληαλ κε γνξγφ ξπζκφ ρσξίο θάπνηνλ ειεγθηηθφ κεραληζκφ λα 

κπνξεί λα ειέγμεη ηηο δαπάλεο. Δπίζεο, νη δαπάλεο ζηνλ θαξκαθεπηηθφ ηνκέα 

νξγίαδαλ ζε κεγάιν βαζκφ δεκηνπξγψληαο έληνλν νηθνλνκηθφ πξφβιεκα.   

                                                        

Πίλαθαο 5.7 

Γεκφζηεο δαπάλεο παξνρψλ πγείαο: απνινγηζηηθά ζηνηρεία νξγαληζκψλ θνηλσληθήο     

αζθάιηζεο (ζε εθαη. επξψ) 

Έηε  Φαξκαθεπηηθή 

δαπάλε 

χλνιν δαπαλψλ 

πγείαο 

Φαξκ. δαπάλε σο 

% ηνπ ζπλφινπ 

δαπαλψλ πγείαο 

2002 1.539,4 3.452,3 44,6 

2003 1.833,0 4.056,6 45,2 

2004 2.173,2 4.456,1 48,8 

2005 2.562,8 5.565,5 46,0 

2006 3.095,1 6.415,9 48,2 

2007 3.557,8 6.992,4 50,9 

2008 3.280,9 7.420,0 53,7 

2009 4.391,2 7.751,8 56,6 

2010 3.992,0 7.345,7 54,3 

2011* 3.979,4 7.819,6 50,9 

Μέζνο ξπζκ. 

κεη. 
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2002 – 2009 16,2 12,2  

2002 – 2010 12,6 9,9  

2002 – 2011* 11,1 9,5  

Πεγή: Γηα ηα έηε 2002 – 2010 ΕΛΣΑΣ, γηα ην 2011 Γεληθή Γξακκαηεία Κνηλωληθώλ 

Αζθαιίζεωλ. 

Γηα αθφκα κηα θνξά (Πίλαθαο 5.7) ην θάξκαθν θαηαιακβάλεη κεγάιν κεξίδην ζηελ 

νηθνλνκία ηεο πγείαο. Οη δαπάλεο ζηνλ ηνκέα ηνπ θαξκάθνπ πιεζηάδνπλ ην 50% ηηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο, θαη ηα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ αξρίζεη θαη ην μεπεξλνχλ. 

                                                            

Πίλαθαο 5.8 

Έμνδα ησλ νξγαληζκψλ θνηλσληθήο αζθαιίζεσο, θαηά εηδηθέο θαηεγνξίεο 

δαπαλψλ    (ζε ρηιηάδεο επξψ) 

Δηδηθέο 

θαηεγνξίεο 

δαπαλψλ 

2005 2006 2007 2008* 2009 2010 

Γεληθφ ζχλνιν 

δαπαλψλ 

30.121.4

30 

33.029.8

47 

36.161.5

68 

39.258.0

51 

41.224.8

17 

40.128.6

52 

Ά χλνιν 

παξνρψλ  

28.384.2

18 

31.100.5

80 

34.130.6

05 

37.122.9

16 

39.158.0

74 

38.237.2

30 

πληάμεηο 19.585.9

56 

21.149.3

28 

23.137.2

27 

25.619.6

30 

26.333.8

83 

26.256.6

74 

1. Κύξηα 15.566.9

45 

16.667.5

91 

18.496.0

81 

20.261.1

93 

20.566.1

05 

20.218.0

52 

2. Επηθνπξηθ

ή 

4.019.01

0 

4.481.73

7 

4.641.14

5 

5.358.43

7 

5.767.77

8 

6.038.62

2 

Παξνρέο 

πξνλνίαο, εθάπαμ 

1.052.86

4 

1.303.44

0 

1.340.85

0 

1.349.33

4 

1.709.12

3 

1.412.63

3 

Παξνρέο 

αζζελείαο 

6.055.15

5 

6.953.10

3 

7.586.44

8 

8.085.50

8 

8.518.12

5 

8.071.97

2 

1. ζε είδνο  5.567.22 6.417.74 6.992.37 7.419.99 7.751.79 7.347.44



93 
 

3 7 0 4 4 6 

2. ζε ρξήκα  487.932 535.356 594.078 665.513 766.330 724.527 

3. επηδόκαηα 272.017 293.936 330.688 390.556 473.525 440.753 

4. βνεζήκαη

α  

215.915 241.420 263.390 274.957 292.805 283.774 

Λνηπέο παξνρέο 1.690.24

4 

1.694.70

9 

2.066.08

0 

2.068.44

5 

2.596.94

4 

2.495.95

1 

1. ζε είδνο  147.970 89.786 119.879 94.125 101.386 86.680 

2. ζε ρξήκα  1.542.27

4 

1.604.92

3 

1.946.20

1 

1.974.31

8 

2.495.55

9 

2.409.27

1 

΄Β χλνιν 

ινηπψλ δαπαλψλ 

1.737.21

2 

1.929.26

6 

2.030.96

3 

2.135.13

5 

2.066.74

2 

1.891.42

2 

Δαπάλεο 

δηνηθήζεωο 

1.619.94

0 

1.746.34

3 

1.961.09

8 

2.044.84

3 

1.991.76

9 

1.829.34

1 

Δαπάλεο γηα 

απόθηεζε θαη 

ζπληήξεζε 

πεξηνπζηαθώλ 

ζηνηρείωλ  

117.272 182.923 69.865 90.292 74.973 62.081 

Πεγή: ΕΛΣΑΣ, *πξνζωξηλά ζηνηρεία 

Ζ αχμεζε φπσο παξαηεξείηαη (Πίλαθαο 5.8) είλαη ζηαζεξή ζε φιεο ηεο θαηεγνξίεο 

θαη θαηά ζπλέπεηα ζην γεληθφ ζχλνιν ησλ δαπαλψλ πγείαο. Δίλαη θαλεξφ φηη ε κε 

επίβιεςε πνιιψλ απφ ηηο παξνρέο, απφ ειεγθηηθνχο κεραληζκνχο, ηθαλνχο λα θξίλνπλ 

ηελ αλαγθαηφηεηα ησλ παξνρψλ, νδεγνχλ αλαπφθεπθηα ζε αξλεηηθά απνηειέζκαηα. 

Δηδηθά ε θαηεγνξία ησλ ζπληάμεσλ (θχξηα θαη επηθνπξηθή) παξνπζηάδεη έλαλ 

απμεηηθφ ξπζκφ θάζε ρξφλν ν νπνίνο θαληάδεη ππεξβνιηθφο, γηα κηα ρψξα ε νπνία 

αληηκεησπίδεη ζεκαληηθφ πξφβιεκα κε ηελ γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνχ θαη θαηά 

ζπλέπεηα νμχλεη αθφκα πεξηζζφηεξν ην νηθνλνκηθφ πξφβιεκα ηεο πγείαο.   
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Πίλαθαο 5.9 

Έζνδα ησλ νξγαληζκψλ θνηλσληθήο αζθαιίζεσο, θαηά θιάδν αζθαιίζεσο (ζε 

ρηιηάδεο επξψ) 

Κιάδνο 

αζθαιίζεσ

ο 

2005 2006 2007 2008* 2009 2010 

Κχξηαο 

ζπληάμεσο 

22.509.43

7 

42.787.66

4 

27.268.69

6 

30.081.93

3 

32.300.61

0 

29.773.13

0 

Δπηθνπξηθ

ήο 

ζπληάμεσο 

4.149.611 4.651.018 5.257.300 5.219.454 6.335.962 6.278.562 

Πξνλνίαο 929.754 986.046 1.095.684 907.119 1.010.874 941.509 

Αζζελείαο 601.178 665.008 691.846 877.086 638.275 584.543 

Λνηπψλ 

παξνρψλ  

3.091.406 3.224.595 3.441.744 3.816.350 3.552.208 3.309.051 

χλνιν 

θιάδσλ 

31.281.38

6 

34.314.33

1 

37.755.27

0 

40.901.94

2 

43.837.92

9 

40.886.79

5 

Πεγή: ΕΛΣΑΣ, *πξνζωξηλά ζηνηρεία 

Ζ αχμεζε ησλ εζφδσλ ζην ζχλνιν (Πίλαθαο 5.9) παξνπζηάδεηαη ζηαζεξή ρξφλν κε ην 

ρξφλν θαη απηφ θξίλεηαη ζεηηθφ γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο. Δίλαη 

αξθεηά ζεκαληηθφ λα ππάξρεη κηα ζπλερήο εηζξνή ρξεκάησλ ηα νπνία ζα κπνξνχλ λα 

εμηζνξξνπήζνπλ ζε έλα κεγάιν βαζκφ ηηο απαηηήζεηο ησλ δηθαηνχρσλ. Ζ ζσζηή 

ρξεκαηνδφηεζε ελφο ζπζηήκαηνο πγείαο απφ ίδηα έζνδα ζα κπνξέζεη λα νδεγήζεη 

ζηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ θαη ζηελ πιήξεο αμηνπνίεζε φισλ ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ. 

 

 

 

 



95 
 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ – ΠΡΟΣΑΔΗ 

Πξψηε θνξά ζηελ ζπλνιηθή ηζηνξία ηεο ε Διιάδα βξίζθεηαη ζηελ δίλε κηαο δηεζλνχο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο. Ο πιεζσξηζκφο ζηελ επξσδψλε έρεη ππεξδηπιαζηαζηεί θαη ε 

αθξίβεηα εμειίρζεηε ζε κείδνλ νηθνλνκηθφ πξφβιεκα παγθνζκίσο. Ζ αλεξγία ζηελ 

Δπξψπε έρεη εμειηρηεί ζε κάζηηγα πνπ αθνινπζεί ηπθιά φιεο ηεο ρψξεο αθφκα θαη 

απηέο κε ζεηηθφ πξφζεκν ζηελ νηθνλνκία ηνπο. Ζ ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε έρεη 

θηάζεη ζηελ θάξδηα ηεο Δπξψπεο κε ηνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο νξγαληζκνχο λα 

δέρνληαη ζεκαληηθά πιήγκαηα. (Κνπθάξεο, 2010)  

Αλ ην πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδεη απηή ηε ζηηγκή ε Διιάδα δελ αληηκεησπηζηεί 

εγθαίξσο, ζα κεηαθεξζεί απηφκαηα θαη ζηηο άιιεο πάζρνπζεο ρψξεο (Ηζπαλία, Ηηαιία, 

Πνξηνγαιία) κε έλα νηθνλνκηθφ ληφκηλν πνπ ζχληνκα ζα θαηαθιχζεη φιε ηελ 

Δπξψπε. 

Σα κέρξη ηψξα κέηξα ηα νπνία έρεη ιάβεη ε ειιεληθή θπβέξλεζε ζε ζπλεξγαζία κε 

ηελ Σξφηθα, ραξαθηεξίδνληαη απφ θνηλσληθή θαη εξγαζηαθή αλαιγεζία, έθξεμε ηεο 

αλεξγίαο θαη ζχγρπζε ζην νηθνλνκηθφ ηνκέα. Ζ θνηλσληθή αζθάιηζε έρεη επεξεαζηεί 

ζεκαληηθφηαηα απφ ηηο εμειίμεηο. Οη ελέξγεηεο αληί λα εζηηαζηνχλ ζηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο θνξνδηαθπγήο, εζηηάδνληαη πεξηζζφηεξν ζηελ επηβνιή κέηξσλ 

ιηηφηεηαο, κε επηβάξπλζε ησλ κηζζσηψλ θαη ησλ ζπληαμηνχρσλ, πεξηθνπέο ζηνπο 

κηζζνχο, ηα επηδφκαηα θαη ζηηο δεκνζηέο θαη θνηλσληθέο δαπάλεο. (ΗΝΔ – ΓΔΔ, 

2012) 

ηαηηζηηθά ζηνηρεηά ηεο πεξηφδνπ (Μάηνο 2010 – Ηνχληνο 2012) δείρλνπλ ζεκαληηθέο 

πεξηθνπέο ζηηο επηθνπξηθέο ζπληάμεηο πνπ αλέξρνληαη ζηα 4,2 δηο επξψ. Γηα ηελ 

πεξίνδν 2013 – 2014 νη πεξηθνπέο ζε θχξηεο θαη επηθνπξηθέο ζπληάμεηο, θαζψο θαη 

ζηα εθάπαμ επηδφκαηα ππνινγίδνληαη ζην 43% ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ησλ 11,6 δηο 

επξψ. Δπηπιένλ ηελ πεξίνδν 2010 – 2011 νη κεηψζεηο ησλ κηζζψλ ζηνλ δεκφζην 

ηνκέα έθηαζαλ ηα 3,5 δηο επξψ θαη αληίζηνηρα ηνπ ηδησηηθνχ ηα 3 δηο επξψ. Οη 

πεξηθνπέο ζηηο ζπληάμεηο θαη ζηνπο κηζζνχο άγγημαλ ηα 16,2 δηο επξψ  (αληηζηνηρεί 

ζην 8% ηνπ ΑΔΠ), ρσξίο βέβαηα απηφ λα βνεζήζεη ζηελ κείσζε ηεο αλεξγίαο, ηνπ 

δεκνζίνπ ρξένπο θαη γεληθφηεξα ηεο χθεζεο.  (ΗΝΔ – ΓΔΔ, 2012) 

Σν 2011 θαη ην 2012 ραξαθηεξίδνληαη σο ηα ρεηξφηεξα έηε γηα ηελ παγθφζκηα 

νηθνλνκηθή θξίζε θαη θαηά ζπλέπεηα γηα ηελ νηθνλνκηθή θξίζε ζηελ Διιάδα. Οη 
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νηθνλνκηθέο επηινγέο θαη πνιηηηθέο ησλ ηειεπηαίσλ ηξηάληα ρξφλσλ είραλ ζαλ 

απνηέιεζκα ε Διιάδα λα θηάζεη ζηα πξφζπξα ηεο ρξενθνπίαο. Οη κεηαξξπζκίζεηο νη 

νπνίεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε άιια θξάηε, ζηελ Διιάδα είηε άξγεζαλ λα έξζνπλ είηε 

δελ πξαγκαηνπνηήζεθαλ πφηε. Σν απνηέιεζκα ήηαλ ε ρψξα λα βξεζεί πνιχ πίζσ ζηνλ 

αλαπηπμηαθφ ηνκέα θαη λα δεκηνπξγήζεη έλα άληζν θαη αλαπνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα 

θφξσλ, έλα κε βηψζηκν ζπληαμηνδνηηθφ ζχζηεκα θαη κηα ρακειή νηθνλνκηθή 

αληαγσληζηηθφηεηα ε νπνία ζπλερψο κεηψλεηαη. (Βαγηαλφο, Βέηηαο, & Μεγήξ, 2010) 

Σν πξφβιεκα πνπ θαιείηαη λα ιχζεη ε Διιάδα είλαη έλαο ζπλδπαζκφο, πςεινχ 

ρξένπο, κεγάινπ ειιείκκαηνο θαη ρακειήο αληαγσληζηηθφηεηαο. Ο ζπλδπαζκφο ησλ 

ηξηψλ απηψλ παξαγφλησλ εκπνδίδεη ηελ Διιάδα λα δαλεηζηεί κε ρακειά επηηφθηα απφ 

ηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο. 

Ζ απνπιεξσκή ηνπο ρξένπο πξνυπνζέηεη αξρηθά ηελ κείσζε ηνπ ειιείκκαηνο. Σν 

κέξνο ηνπ ειιείκκαηνο πνπ δελ πεξηιακβάλεη ηηο πιεξσκέο ησλ ηφθσλ νλνκάδεηαη 

πξσηνγελέο έιιεηκκα θαη είλαη απηφ πνπ θαιείηαη άκεζα λα επηιχζεη ε Διιάδα γηα λα 

κπνξέζεη λα αλαπλεχζεη νηθνλνκηθά. Μεδεληθφ πξσηνγελέο έιιεηκκα ζεκαίλεη φηη ε 

θπβέξλεζε δελ πξνζζέηεη θαηλνχξγην ρξένο ζην ήδε ππάξρνλ απφ παιαηφηεξεο 

θπβεξλήζεηο θαη απνηειεί απηνζθνπφ γηα ηελ ζπλέρεηα ηεο. Γηα ην 2009, ην 

πξσηνγελέο έιιεηκκα ηεο Διιάδαο αλήιζε ζην 8,5%. Γίλεηαη ινηπφλ ζαθέο φηη κε ην 

πξσηνγελέο έιιεηκκα ζε απηά ηα κεγέζε ε απνπιεξσκή ηνπ ρξένπο θαληάδεη 

αδχλαηε έσο θαη εμσπξαγκαηηθή. Ζ κνλή ιχζε ζηελ πξνζπάζεηα θαιπηέξεπζεο ηνπ 

νηθνλνκηθνχ ηνκέα είλαη ε κε δεκηνπξγία πξσηνγελνχο ειιείκκαηνο απφ ηηο 

θπβεξλήζεηο ηεο ρσξάο. (Βαγηαλφο, Βέηηαο, & Μεγήξ, 2010) 

Ζ δεκηνπξγία πξσηνγελνχο πιενλάζκαηνο απφ ηελ άιιε ζα βνεζήζεη ζεκαληηθφηαηα 

ζηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ ειιείκκαηνο. Αλ ην πξσηνγελέο πιεφλαζκα ππεξβεί ηηο 

πιεξσκέο ησλ ηφθσλ ηνπ ρξένπο, ην ζπλνιηθφ έιιεηκκα ζα έρεη αξλεηηθφ πξφζεκν 

θαη ην ρξένο ζα κεησζεί. Δπίζεο, αλ ην πξσηνγελέο πιεφλαζκα ηζνχηαη κε ηηο 

πιεξσκέο ησλ ηφθσλ ηνπ ρξένπο, ην έιιεηκκα κεδελίδεηαη θαη ην ρξένο παξακέλεη 

ζηαζεξφ. 

Ζ αλάθακςε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαζψο θαη ε απνηξνπή ηεο φμπλζεο ηεο 

θξίζεο δαλεηζκνχ, ρξένπο θαη αλεξγίαο ππφθεηηαη ζε θάπνηεο πξνυπνζέζεηο. ε άκεζν 

ρξνληθφ δηάζηεκα ε θπβέξλεζε ζα πξέπεη λα απνθαηαζηήζεη ηελ αληζνθαηαλνκή ηνπ 

εηζνδήκαηνο, ηελ θνξνδηαθπγή θαη ηελ θνξναπνθπγή. ηελ ζπλέρεηα ζα πξέπεη λα 
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αιιάμεη ηελ νηθνλνκηθή θαη αλαπηπμηαθή ηεο πνιηηηθή, κε ηελ πξνψζεζε ελφο λένπ 

αλαπηπμηαθνχ πξνηχπνπ ζηεξηδφκελν ζηελ αλάπηπμε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο, ηελ 

αλαδηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο θαη ηελ θαηλνηνκηθή αλαβάζκηζε ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνκίαο. Οη ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζα πξέπεη λα έρνπλ σο 

θνηλφ γλψκνλα ηελ αλαζχζηαζε ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο. (ΗΝΔ – ΓΔΔ, 2012) 

ηνλ εξγαζηαθφ ηνκέα θαη απφ έξεπλεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ε 

καθξννηθνλνκηθή πνιηηηθή αλάπηπμε κέζσ ησλ κηζζψλ κπνξεί λα θέξεη ηα επηζπκεηά 

απνηειέζκαηα. Ζ αχμεζε ηνπ θαηψηαηνπ κηζζνχ απφ 586 επξψ ζε 751 επξψ γηα 

300.000 κηζζσηνχο ηνλ πξψην ρξφλν, ζπκβάιεη απηφκαηα ζηελ αχμεζε ηνπ ΑΔΠ 

θαηά 0,5%, ηεο εζσηεξηθήο δήηεζεο θαηά 0,75 θαη ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαηά 7000. 

(ΗΝΔ – ΓΔΔ, 2013)  

Δπνκέλσο ηα κέηξα ιηηφηεηαο, κε ηηο πεξηθνπέο θαη ηηο κεηψζεηο ζε κηζζνχο θαη 

ζπληάμεηο, δελ επηθέξνπλ πάληα ηα ζσζηά απνηειέζκαηα ζε κηα νηθνλνκία ε νπνία 

έρεη θαηαξξεχζεη θαη πξνζπαζεί πάιη λα νξζνπνδήζεη.  

ηνλ ηνκέα ηψξα ησλ θνηλσληθψλ αζθαιίζεσλ ηα κέηξα πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ απφ 

ηελ ειιεληθή θπβέξλεζε είλαη ζαθέζηαηα θαη επηθεληξσκέλα ζε ζπγθεθξηκέλα 

πξνβιήκαηα. Ζ εληαηηθνπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ πξφιεςεο θαη πξναγσγήο πγείαο, 

ε κεηαβνιή ηνπ πξνηχπνπ νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ λνζνθνκείσλ θαη ν 

έιεγρνο ηνπ φγθνπ θαηαλάισζεο θαξκάθνπ θαη ππέξ – ζπληαγνγξάθεζεο απφ ηνπο 

ηαηξνχο, απνηεινχλ ιχζεηο θιεηδηά ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο. 

πγθεθξηκέλα κε ηελ πξναγσγή ηεο δεκφζηαο πγείαο θαη πξφιεςεο, ζα κεησζεί ε 

πνζφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πγείαο κέζα απφ ηελ αλάπηπμε θαη ηελ ζσζηή ιεηηνπξγηά 

ηεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο. Έηζη άκεζα ζα δηαζθαιηζηεί έλαο κεγάινο 

φγθνο ππεξεζηψλ πγείαο, ν νπνίνο ζε άιιεο πεξηπηψζεηο ζα επηβάξπλε ζεκαληηθά ηελ 

νηθνλνκία ηεο πγείαο. (ηνπξλάξαο, 2011) 

ηνλ λνζνθνκεηαθφ ηνκέα ε ζσζηή νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγηά θάησ απφ έλα λέν 

ζχζηεκα δηνίθεζεο εκπινπηηζκέλν απφ εηδηθνχο ηεο πγείαο ζα βνεζήζεη ζεκαληηθά 

ζηελ δεκηνπξγία λένπ πιάλνπ ιεηηνπξγίαο. Ζ επηινγή ηεο ρξήζεο ζθαηξηθψλ 

πξνυπνινγηζκψλ γηα λα απνθεπρζεί ν εζηθφο θίλδπλνο ζε βάξνο ηεο θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο πγείαο θαη ε απνδεκίσζε κε βάζε ηηο νκνηνγελείο δηαγλσζηηθέο νκάδεο, 

θξίλεηαη επίζεο απαξαίηεηνο. (ηνπξλάξαο, 2011)
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ηνλ ηνκέα ηνπ θαξκάθνπ ν νπνίνο θαη απηφο απνηειεί έλα κεγάιν θνκκάηη ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηεο πγείαο, νη ελέξγεηεο θαη εδψ θξίλνληαη απνθαζηζηηθέο αθνχ ην 

πξφβιεκα είλαη ιίγν πνιχ γλσζηφ ζε φινπο. Ζ ππέξ – ζπληαγνγξάθεζε απφ ηνπο 

ηαηξνχο ζα πξέπεη άκεζα λα κπεη θάησ απφ ηελ επίβιεςε ελφο ειεγθηηθνχ 

κεραληζκνχ, θαηάιιεια πξνζαξκνζκέλνπ ζην πξφβιεκα. Ζ ειεθηξνληθή 

ζπληαγνγξάθεζε θαληάδεη κηα πξψηε ιχζε ζην πξφβιεκα, ε νπνία κπνξεί λα έρεη 

κηα κεγάιε πεγή ηαηξηθψλ δεδνκέλσλ θαη λα ειέγρεη απηφκαηα ηελ αιφγηζηε 

ρνξήγεζε θαξκάθσλ. Δπίζεο, ε επηινγή ησλ γελνζήκσλ ζε ζρέζε κε απηή ησλ 

πξνηχπσλ ζα κεηψζεη ζεκαληηθφηαηα ην θφζηνο ζηνλ θαξκαθεπηηθφ ηνκέα. Ζ επηινγή 

βέβαηα θαη εδψ ζα πξέπεη λα γίλεη πξνζεθηηθά θαη αθνχ πξψηα γίλνπλ νη θαηάιιεινη 

έιεγρνη θαη ην θάξκαθν ηεξεί ηηο θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο. 

Σν κφλν ζεηηθφ ζηνηρείν ζρεηηθά κε ηελ ηξέρνπζα νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ζηελ 

Διιάδα είλαη φηη ππάξρεη κεγάιν πεξηζψξην βειηίσζεο. Ζ ρσξά έρεη θηάζεη πιένλ ζε 

ζεκείν κεδέλ θαη ην κφλν πνπ απνκέλεη είλαη λα μεθηλήζεη πάιη ε επάλνδνο ζηνλ 

ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο κε λέεο επελδχζεηο θαη απηφκαηε αλάθακςε ζε φινπο ηνπ 

ηνκείο. ηνλ ηνκέα ηεο πγείαο πην ζπγθεθξηκέλα, ελδερνκέλσο ε θξίζε λα έρεη ηειηθά 

ζεηηθά απνηειέζκαηα, νδεγψληαο ηνπο ππεπζχλνπο ζε λέεο δεκηνπξγηθέο ζθέςεηο γηα 

δηαξζξσηηθέο αιιαγέο κε έκθαζε ζηε δεκφζηα πγεία, ζηελ αλαζπγθξφηεζε ηεο 

αζθάιηζεο πγείαο θαη ζηελ εηζαγσγή νηνλεί αγνξψλ ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο. 

(Ράπαλνο, 2009)  
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