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Πεξίιεςε 

Η παγθνζκηνπνίεζε έζεζε ςειά ηνλ πήρε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο κεηαμχ ησλ 

εηζεγκέλσλ επηρεηξήζεσλ δηεζλψο. Απηφ εξκελεχηεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε σο 

επηηαθηηθή αλάγθε γηα ηε ιήςε ησλ θαηάιιεισλ εθείλσλ κέηξσλ πνπ ζα κπνξνχζαλ 

λα νδεγήζνπλ ζηελ επίιπζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνβιεκάησλ ησλ επηρεηξήζεσλ, κε 

νπζηαζηηθφ καθξνπξφζεζκν ζηφρν, ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηελ αλάδεημε ηεο 

νηθνλνκίαο ηεο Δπξψπεο σο κίαο ππνινγίζηκεο δχλακεο παγθνζκίσο. Έλα απφ ηα 

κέηξα απηά ήηαλ ε πηνζέηεζε ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ, ε νπνία ζα 

βνεζνχζε νπζηαζηηθά ζηε ζσζηή, μεθάζαξε θαη νκνηφκνξθε απεηθφληζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ εηαηξεηψλ. Η δηαθάλεηα θαη ε ζπγθξηζηκφηεηα ησλ 

νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ, πνπ παξείρε ε εθαξκνγή ηνπο, ζα επέηξεπε ηε ιήςε 

νξζψλ νηθνλνκηθψλ απνθάζεσλ, βαζηζκέλσλ ζε αμηφπηζηα ζηνηρεία. 

Η πνξεία ελαξκφληζεο ησλ Κξαηψλ-Μειψλ ηεο Δ.Δ. κε ηα Πξφηππα, ζπλάληεζε 

βαζκφ δπζθνιίαο πνπ δηέθεξε αλά πεξίπησζε. ηελ Διιάδα, ζην πιαίζην εθαξκνγήο 

ηνπ Γηεζλνχο Λνγηζηηθνχ Πξνηχπνπ 19 «Παξνρέο ζε Δξγαδνκέλνπο», άιιαμε ηα 

δεδνκέλα, αμηψλνληαο απφ ηηο επηρεηξήζεηο λα εκθαλίδνπλ απηφκαηα ηα αλαινγηζηηθά 

θέξδε θαη ηηο δεκηέο ζηα «Λνηπά πλνιηθά Έζνδα». Τπφ άιιεο ζπλζήθεο απηφ δε ζα 

απνηεινχζε πξφβιεκα, επεηδή φκσο ε εθαξκνγή ηνπ Γ.Λ.Π. 19 πξνυπέζεηε ξεηή 

δηάθξηζε κεηαμχ ηδησηηθνχ θαη δεκφζηνπ ηνκέα, νη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο 

αληηκεηψπηζαλ δπζθνιίεο, εμαηηίαο ηνπ ηξφπνπ δφκεζεο ηνπ αζθαιηζηηθνχ 

ζπζηήκαηνο. Σν ηειεπηαίν αλάινγα κε ηνλ ηξφπν ρξεκαηνδφηεζήο ηνπ δηαθξίλεηαη ζε 

δηαλεκεηηθφ θαη θεθαιαηνπνηεηηθφ. Η δηάθξηζε απηή ζε ζπλδηαζκφ κε ηελ ηαπηφηεηα 

ηνπ εγγπεηή ηνπ ζπζηήκαηνο ζπληάμεσλ νδεγεί ζε κία άιιε δηάθξηζε ησλ 

αζθαιηζηηθψλ ζπζηεκάησλ ζε ηξεηο θαηεγνξίεο, ηνπο ιεγφκελνπο «Ππιψλεο 

Αζθάιηζεο». ήκεξα, ζηα πεξηζζφηεξα Κξάηε-Μέιε ηεο Δ.Δ., ε θνηλσληθή 

αζθάιηζε ζηεξίδεηαη θαη ζηνπο ηξεηο απηνχο Ππιψλεο θαη ζηε ζπλχπαξμε 

δηαλεκεηηθνχ θαη θεθαιαηνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο. ηελ Διιάδα, επηθξαηεί ην 

δηαλεκεηηθφ ζχζηεκα θαη ν Πξψηνο Ππιψλαο, ελψ σο Γεχηεξνο λννχληαη ηα Σακεία 

Δπαγγεικαηηθήο Αζθάιηζεο. Χζηφζν δελ πθίζηαηαη μεθάζαξνο θαη αθξηβήο 



 
 

δηαρσξηζκφο ηνπο, κε απνηέιεζκα ε ηαπηφηεηα ηνπ εγγπεηή λα απνηειεί δχζθνιε 

ππφζεζε. Δθεί εληνπίζηεθε θπξίσο θαη ην πξφβιεκα εθαξκνγήο ηνπ Πξνηχπνπ 19, 

θαζψο απηή δελ πξνβιεπφηαλ ζε δηαλεκεηηθνχ ραξαθηήξα ζπζηήκαηα. Έηζη 

επηρεηξήζεηο πνπ δηακνξθψζεθαλ σο Πξψηνο Ππιψλαο αληηκεησπίζηεθαλ σο 

Γεχηεξνο θαη έπξεπε ππνρξεσηηθά λα εθαξκφζνπλ ην Γ.Λ.Π. 19. Αλαπάληερα θαη κε 

αλακελφκελα ήηαλ ηα πξψηα απνηειέζκαηα ησλ εηδηθψλ νηθνλνκηθψλ κειεηψλ, απφ 

ηελ επηθείκελε εθαξκνγή ηνπ Πξνηχπνπ, θαζψο δελ ήηαλ ιίγεο νη επηρεηξήζεηο πνπ 

έβιεπαλ κείσζε ηεο Καζαξήο Θέζεο ηνπο θαη άιιεο πνπ θηλδχλεπαλ κέρξη θαη κε 

αλάθιεζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηνπο. 

Η έιιεηςε μεθάζαξεο νξηνζέηεζεο κεηαμχ δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ απνπζία κίαο θνηλψο απνδεθηήο ιχζεο ζε ηέηνηεο πβξηδηθέο 

κνξθέο ζπζηεκάησλ νδήγεζε ζηελ ελνπνίεζε ησλ επηθνπξηθψλ Σακείσλ νξηζκέλσλ 

Σξαπεδψλ. Η ελνπνίεζε απηή, φκσο, θηλδχλεπζε λα «ηηλαρηεί ζηνλ αέξα» θαζψο 

θαηεγνξήζεθε φηη εκπεξηείρε ζηνηρεία θξαηηθήο ελίζρπζεο. Η Δπξσπατθή Δπηηξνπή 

παξελέβεη απνξξίπηνληαο ην ραξαθηεξηζκφ απηφ, ρξεζηκνπνηψληαο κάιηζηα απηή ηελ 

απφθαζή ηεο σο πξφηππν ζε κεηαγελέζηεξεο αληίζηνηρεο ππνζέζεηο. Με ηδηαίηεξα 

ζηελή θαη απζηεξή επνπηεία, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή πξνζηάηεςε θαη εμαθνινπζεί λα 

πξνζηαηεχεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη θξνληίδεη ε 

θξαηηθή ρνξήγεζε λα κε γίλεηαη παλάθεηα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

Without doubt, globalization has set a high standard of competitiveness among listed 

companies worldwide. Taking this into consideration, the European Union decided 

that there is an urgent need for adopting appropriate measures, which would 

eventually lead to resolving any financial problem encountered by enterprises based 

in Europe. These measures would help Europe's economy to become a computable 

global force, through modernisation and enhancement. One of these measures was the 

adoption along with the application of the International Accounting Standards, which 

would improve the transparency as well as the comparability of the companies’ 

financial results, making any financial decision grounded, since it would based on 

reliable data. 

E.U. Member-States’ harmonisation with the International Accounting Standards was 

certainly not easy and differed per case. Focusing on Greece and especially on the 

I.A.S. 19, "Employee Benefits", implementation, of the companies were obliged to 

automatically display the actuarial gains and losses in the "Other Comprehensive 

Income" field. Under other circumstances, this would not be a problem, but the 

application of I.A.S. 19 presupposed a strict distinction between the private and public 

sectors, making Greek companies face difficulties due to the construction of the 

insurance system. Depending on the country’s financial model the insurance system is 

divided into pay-as-you go and funded system. This distinction, combined with the 

identity of system’s guarantor, leads to three types of categorization of insurance 

schemes, the so-called “Pillars of Security”. At the present time, the social security 

system in most Member States of E.U., is based on all three Pillars with the 

concurrent coexistence of both funded and pay-as-you-go systems. As a matter of 

fact, in Greece the PAYG and the first pillar prevail, while the second pillar is 

considered to be the Occupational Insurance Funds. However, there is no clear and 

exact distinction as far as the pillars of security are concerned. So this makes it 

difficult to identify the guarantor. This very point was the main problem encountered 

by the application of I.A.S. 19, since this was not foreseen by the pay-as-you-go 

system. So, companies that were categorized as First pillar were treated as Second and 

consequently had to apply I.A.S. 19. The first results stemming from specific 

economic studies conducted due to the forthcoming implementation of the Standard, 



 
 

were unexpectedly bad. A few companies saw a reduction in their Net Worth and 

some were even threatened with withdrawal of their authorization.  

The integration of the Bank’s Supplementary Pension Funds in Greece was an attempt 

to delimit between the public and private sectors. This almost ended in failure since it 

was accused of involving state aid. The European Commission not only rejected this 

characterization but also used this decision as a model in subsequent relevant cases, 

always monitoring closely and judging harshly, so that the State administration would 

not interfere at all in the competitiveness among companies and would avoid in the 

long run potentially becoming a panacea. 
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ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

Θέκα  

Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο απνηειεί ε απνηχπσζε ησλ 

ππνρξεψζεσλ ησλ ζπληάμεσλ ηνπ Γεχηεξνπ Ππιψλα Αζθάιηζεο θαη πψο απηή 

πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ εθαξκνγή ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (Γ.Λ.Π.), 

θαηά ηελ θαηάξηηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ εηαηξεηψλ, νη νπνίεο 

αλήθνπλ ζηνλ ελ ιφγσ Ππιψλα Αζθάιηζεο. 

πγθεθξηκέλα, απφ ην ζχλνιν ησλ Πξνηχπσλ απηψλ, επηιέγεηαη ε δηεμνδηθή 

αλάπηπμε ηνπ Γηεζλνχο Λνγηζηηθνχ Πξνηχπνπ 19, ην νπνίν αθνξά ζε «Παξνρέο ζε 

Δξγαδνκέλνπο» θαη πψο ε θαζηέξσζή ηνπ, δηακφξθσζε ηελ παξνπζίαζε θαη ηελ 

επηκέηξεζε απηψλ ησλ παξνρψλ ζην ζχλνιν ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

ησλ εηαηξεηψλ.    

Γηα ηελ πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, γίλεηαη εθηελήο αλαθνξά 

ζηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο έγηλε επηηαθηηθή ε αλάγθε πηνζέηεζεο ησλ Γ.Λ.Π. απφ 

ηηο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο θαη εάλ απηή ζπλέβαιε νπζηαζηηθά ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

εηδηθψλ πξνβιεκάησλ, πνπ απέξξεαλ απφ ηε κε χπαξμε ηζρπξψλ ηππνπνηεκέλσλ 

θαλφλσλ. 

 

Αλάιπζε Βαζηθώλ Δλλνηώλ 

Σα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα απνηεινχλ έλα ζχλνιν παγθνζκίσο αλαγλσξηζκέλσλ 

κεζνδνινγηψλ, ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη απφ θαηαξηηζκέλνπο νηθνλνκηθνχο 

ειεγθηέο γηα ηελ ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, γηα ινγαξηαζκφ ησλ 

επηρεηξήζεσλ. Με ηελ πηνζέηεζε ησλ Γ.Λ.Π. ηα θξάηε-κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

θαινχληαη λα εγθαηαιείςνπλ ηηο φπνηεο κεζφδνπο, αξρέο θαη θαλφλεο αθνινπζνχζαλ 

πξνεγνπκέλσο θαη νη νπνίνη δηέπνληαλ απφ ηηο εθάζηνηε λνκνζεζίεο ησλ ρσξψλ-

κειψλ, κε ζθνπφ ηελ ελζσκάησζή ηνπο ζε έλα εληαίν ζχλνιν εθαξκνγήο θνηλψλ 

πξνηχπσλ, πιήξσο ελαξκνληζκέλσλ κε ηηο απαηηήζεηο πνπ επηβάιεη ε 

παγθνζκηνπνίεζε. Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε, νη πηέζεηο γηα ηε ζέζπηζε δηεζλνχο 



 
 

ελαξκφληζεο ησλ ινγηζηηθψλ πξαθηηθψλ έγηλαλ εληνλφηεξεο απφ ηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε πξνθεηκέλνπ λα εηζαρζνχλ νη επηρεηξήζεηο ησλ θξαηψλ-κειψλ ζηηο κεγάιεο 

αγνξέο ηεο Νέαο Τφξθεο.   

πκπιεξσκαηηθφο ζθνπφο ηεο θαζηέξσζήο ηνπο ήηαλ ε αμηνπηζηία θαη ε δηαθάλεηα 

ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ησλ εηαηξεηψλ, ψζηε λα παξέρεηαη ηηνπηνηξφπσο ε 

δπλαηφηεηα ηεο ζπγθξηζηκφηεηαο ησλ απνηειεζκάησλ κεηαμχ ησλ εηαηξεηψλ. 

Έηζη κέζα απφ ηελ απνηχπσζε αιεζψλ ζηνηρείσλ πξνάγεηαη ν πγηήο αληαγσληζκφο 

κε καθξνπξφζεζκν ζηφρν ηε γεληθφηεξε νηθνλνκηθή αλάπηπμε.  

Μία εμίζνπ βαζηθή έλλνηα πνπ πξαγκαηεχεηαη ε παξνχζα δηπισκαηηθή είλαη ε 

απφδνζε ζχληαμεο πνπ νπζηαζηηθά απνηειεί κία κνξθή έθθξαζεο ηεο θνηλσληθήο 

αιιειεγγχεο. Η παξνρή ηεο ζηνπο εξγαδνκέλνπο ζεσξείηαη εξγαιείν ηφζν 

θνηλσληθήο φζν θαη επηρεηξεζηαθήο πνιηηηθήο. Αλάινγα κε ηελ θαηεχζπλζε, 

αθνινπζείηαη θαη ην αληίζηνηρν ελλνηνινγηθφ ζρήκα. Με θξηηήξην ην εχξνο ηεο 

θνηλσληθήο αιιειεγγχεο, πξνθχπηεη ε δηάθξηζε ησλ ηξηψλ Ππιψλσλ Αζθάιηζεο. Ο 

Πξψηνο Ππιψλαο αθνξά ζε θξαηηθέο ζπληάμεηο (θξαηηθή αιιειεγγχε), ν Γεχηεξνο 

Ππιψλαο αθνξά ζε ζπιινγηθέο επαγγεικαηηθέο ζπληάμεηο (επαγγεικαηηθή 

αιιειεγγχε) θαη ν Σξίηνο Ππιψλαο ζε αηνκηθά απνηακηεπηηθά πξνγξάκκαηα 

αζθάιηζεο (αιιειεγγχε κεηαμχ θάζεσλ δσήο). θνπφο ηεο δηάθξηζεο απηήο είλαη ε 

νξηνζέηεζε ησλ ξφισλ (θξάηνπο θαη επηρείξεζεο) πξνο απνθπγήλ αζάθεηαο. 

πλεπψο, ε αθξηβήο δηάθξηζε κεηαμχ ησλ ξφισλ είλαη εμερνχζεο ζεκαζίαο ψζηε λα 

θαηαλνεζεί πιήξσο ε ζεκαζία ηνπ εληαίνπ πιαηζίνπ ηεο θνηλσληθήο αιιειεγγχεο. 

Θεκέιην ιίζν ηεο θνηλσληθήο αιιειεγγχεο απνηειεί ε δηθαηνζχλε θαη ε ηζνλνκία 

κέζσ ηεο εθαξκνγήο εληαίσλ θαλφλσλ ζηελ θνηλσληθή πνιηηηθή. Ο έιεγρνο ηεο 

νκαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ εληαίσλ απηψλ θαλφλσλ ηίζεηαη ζηε δηθαηνδνζία ησλ 

θξαηψλ-κειψλ θαη ελίνηε ησλ θνηλνηηθψλ νξγάλσλ. χκθσλα κε απηφ, ν Πξψηνο 

Ππιψλαο εληάζζεηαη ζηελ Δζληθή αξκνδηφηεηα ελψ ν Γεχηεξνο Ππιψλαο ζηελ 

Δπξσπατθή. 

ηε ζπλέρεηα αλαιχεηαη ε απνηχπσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ παξνρψλ πξνο ηνπο 

εξγαδνκέλνπο θαη ε εθαξκνγή ηνπ Γ.Λ.Π. 19, ε νπνία επηηξέπεη ηελ μεθάζαξε 

απεηθφληζή ηνπο ζηνλ ηζνινγηζκφ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, επηηξέπεηαη ζηνπο 

πθηζηάκελνπο θαζψο θαη ζηνπο ελ γέλεη κεηφρνπο ηεο επηρείξεζεο λα γλσξίδνπλ 



 
 

αθξηβψο ηα πνζά πνπ αληηζηνηρνχλ ζε παξνρέο θαη κε ηα νπνία ζα επηβαξπλζνχλ ζην 

κέιινλ.  

Παξάιιεια νη εηαηξείεο δεζκεχνληαη ηφζν απέλαληη ζηνπο εξγαδνκέλνπο ηνπο φζν 

θαη ζηηο αληαγσλίζηξηεο επηρεηξήζεηο. ηνπο κελ πξψηνπο είλαη ππφινγεο γηα ηελ 

θαηαβνιή ησλ απνηππνζέλησλ παξνρψλ θαη ζηνπο κελ δεχηεξνπο γηα ελδερφκελεο 

επηρεηξεκαηηθέο θηλήζεηο, φπνπ ζα ηνπο έδηλαλ απηφκαηα ην νηθνλνκηθφ πιενλέθηεκα 

έλαληη ησλ αληαγσληζηψλ ηνπο, κε κε ζεκηηφ ηξφπν. 

Ξεθηλψληαο απφ ηα κέζα θηφιαο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’80 νη πηέζεηο γηα νξηνζέηεζε ηεο 

θνηλσληθήο πνιηηηθήο πξνθεηκέλνπ λα ελδπλακσζεί ην αίηεκα ηεο ηζνλνκίαο θαη λα 

εμαιεηθζνχλ πεξηπηψζεηο αληζνθαηαλνκήο κεηαμχ Σακείσλ, εληείλνληαη. Οη πηέζεηο 

εληζρχζεθαλ αθφκε πεξηζζφηεξν απφ εμειίμεηο ζην ρψξν ηεο νηθνλνκίαο θαη 

ζπγθεθξηκέλα απφ ηνπο έληνλνπο ξπζκνχο εμάπισζεο ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, κε 

απνηέιεζκα ε δηακφξθσζε ηεο «ινγηζηηθήο ππνζρέζεσλ» λα απνηειεί κνλφδξνκν. 

Απηή ε «ινγηζηηθή ππνζρέζεσλ» ελζσκαηψλεηαη ζην Γ.Λ.Π. 19, κε βάζε ην νπνίν 

πξνζδηνξίδεηαη ε απνηχπσζε ησλ δεδνπιεπκέλσλ απνηειεζκάησλ ησλ ππνζρέζεσλ 

πνπ έρνπλ δνζεί. ηελ εθαξκνγή ηνπ Γ.Λ.Π. 19 ζεκαληηθφ ξφιν παίδεη ε ηαπηφηεηα 

ηνπ εγγπεηή ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ ζπζηήκαηνο. ηα κελ ζπζηήκαηα θαζνξηζκέλσλ 

παξνρψλ (defined benefit), ν ιεηηνπξγφο ηνπ ζπζηήκαηνο έρεη ππνρξέσζε γηα ην 

φπνην πνζφ πξνθχςεη ζην κέιινλ, ελψ ζηα δε ζπζηήκαηα θαζνξηζκέλεο εηζθνξάο 

(defined contribution), ε ππνρξέσζε ηνπ ιεηηνπξγνχ πεξηνξίδεηαη ζε θάπνην 

πξνζπκθσλεκέλν χςνο εηζθνξψλ. 

Σα Γ.Λ.Π. ππαγνξεχνπλ ξεηά ηελ εγγξαθή ζηνλ ηζνινγηζκφ ηνπ ζπλφινπ ησλ 

ππνρξεψζεσλ ησλ ζπληάμεσλ. Απηφ αλαγθάδεη ηελ θάζε επηρείξεζε πνπ δηαηεξεί  

δηθφ ηεο αζθαιηζηηθφ Σακείν, λα πξνβιέςεη ην θφζηνο απηψλ ησλ παξνρψλ ζηα 

νηθνλνκηθά ηεο απνηειέζκαηα, γεγνλφο πνπ κεηψλεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο 

θξίλνληαο επηηαθηηθή ηελ αλάγθε νξηνζέηεζεο ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο. Η 

πνζνηηθνπνίεζε ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο ζπλάδεη κε ηε κε επηβάξπλζε ηνπ 

θνηλσληθνχ ζπλφινπ απφ ηα ζπληαμηνδνηηθά πξνλφκηα. Χο πξνλφκηα λννχληαη νη 

παξνρέο πνπ ππεξβαίλνπλ ηηο παξνρέο ηνπ ζπζηήκαηνο (δειαδή ηνπ αζξνίζκαηνο 

θχξηαο θαη επηθνπξηθήο ζχληαμεο). Έηζη νη εξγαδφκελνη ζπκκεηέρνπλ ηζφηηκα ζηε 

ζπλνιηθή αιιειεγγχε. 



 
 

Η επηβάξπλζε ηνπ θφζηνπο ησλ πξνλνκίσλ ζηα εηδηθά Σακεία νδήγεζε ζηελ απφηνκε 

αχμεζε ησλ πνζνζηψλ εηζθνξψλ θαη  ζηελ νξηνζέηεζε ηεο θάιπςεο ειιεηκκάησλ 

ησλ εηδηθψλ ηακείσλ απφ ηνπο εξγνδφηεο. Δλέξγεηα, ε νπνία νπζηαζηηθά ζηφρεπε ζηε 

επαλαθνξά ηνπ εηζνδεκαηηθνχ πεξηνξηζκνχ θαη ιαλζαζκέλα εξκελεχζεθε απφ ηηο 

δηνηθήζεηο νξηζκέλσλ Σξαπεδψλ, σο κεηαηξνπή ηνπ ζπζηήκαηνο απφ θαζνξηζκέλεο 

παξνρήο ζε θαζνξηζκέλεο εηζθνξάο. 

Η ππνρξέσζε δεκνζίεπζεο ησλ Σξαπεδψλ ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπο απνηειεζκάησλ ηνπ 

πξψηνπ ηξηκήλνπ 2005 κε βάζε ηα Γ.Λ.Π. έθεξε ζην πξνζθήλην ην πξφβιεκα ησλ 

επηθνπξηθψλ ηακείσλ αζθάιηζεο ησλ ηξαπεδψλ. Ιδηαηηέξσο εθηεζεηκέλε ήηαλ ε 

Δκπνξηθή Σξάπεδα. Σα νηθνλνκηθά ηεο κεγέζε ήηαλ ηέηνηα, πνπ ζε ηπρφλ εθαξκνγή 

ηνπ Γ.Λ.Π. 19 ζα αλάγθαδε ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο λα ηεο αθαηξέζεη ηελ άδεηα 

ιεηηνπξγίαο ηεο. 

Πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί θάηη ηέηνην θαη κε ζθνπφ ηελ νξηνζέηεζε ηεο θνηλσληθήο 

επζχλεο, κε λνκνζεηηθή πξσηνβνπιία ζεζπίζηεθε ν λφκνο 3371/05 γηα ηηο 

επηθνπξηθέο ζπληάμεηο ησλ Σξαπεδψλ θαη ηελ έληαμή ηνπο ππφ ηελ ίδξπζε ηνπ 

Δληαίνπ Σακείνπ Αζθάιηζεο Σξαπεδνυπαιιήισλ. Ο Ν 3371/05 δέρηεθε πνιιέο 

ακθηζβεηήζεηο θαη θαηεγνξήζεθε θαη γηα ζηνηρεία ρνξήγεζεο «θξαηηθήο ελίζρπζεο» 

θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ πεξίπησζε ηνπ επηθνπξηθνχ Σακείνπ ηεο Δκπνξηθήο 

Σξάπεδαο. Δληέιεη κε απφθαζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, κεηά απφ ελδειερή 

εμέηαζε ηεο ππφζεζεο, ε ηειεπηαία δελ απνηεινχζε «θξαηηθή ελίζρπζε».   

 

θνπόο Δξγαζίαο 

θνπφο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε παξνπζίαζε θαη ε αλάιπζε ησλ 

ιφγσλ πηνζέηεζεο ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ πξνηχπσλ γηα ηελ απεηθφληζε ησλ 

ζπληάμεσλ πξνο ηνπο εξγαδνκέλνπο ηνπ Γεχηεξνπ Ππιψλα Αζθάιηζεο θαζψο θαη νη 

αιιαγέο πνπ επέθεξε ε εθαξκνγή ηνπο, ζε ζχγθξηζε κε ηελ πξνυπάξρνπζα 

δηαδηθαζία. 

 

 

 



 
 

Αλάιπζε θαη πκβνιή Κεθαιαίωλ ζηελ Αλάπηπμε ηνπ Θέκαηνο  

Η παξνχζα εξγαζία αλαπηχζζεηαη ζε ηξία θεθάιαηα. Η ζπκβνιή ηνπ θάζε θεθαιαίνπ 

είλαη εμίζνπ ζεκαληηθή γηα ηελ φζν ην δπλαηφ θαιχηεξε πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο. 

ην πξψην θεθάιαην γίλεηαη πξνζπάζεηα παξνπζίαζεο ησλ ιφγσλ γηα ηνπο νπνίνπο 

απαηηνχληαη ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα γηα ηελ απνηχπσζε ησλ ππνρξεψζεσλ 

ησλ ζπληάμεσλ ησλ εξγαδνκέλσλ. Η απάληεζε ζην ζπγθεθξηκέλν εξψηεκα δίδεηαη 

κέζα απφ ηε ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ησλ ζηαδίσλ θαη ηεο πνξείαο εθαξκνγήο ησλ 

Πξνηχπσλ (Γ.Λ.Π.) ζε επηρεηξήζεηο ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

θαζψο θαη ζηα πξνβιήκαηα πνπ πξνυπήξραλ θαη εάλ απηά αληηκεησπίζηεθαλ ή 

κεηξηάζηεθαλ κε ηελ επηβνιή ηνπο. Δπηπξνζζέησο, γίλεηαη ζπλνπηηθή αλαθνξά ζε 

αληίζηνηρα πξφηππα κε ην Γ.Λ.Π. 19, ηφζν γηα ην Γεκφζην Σνκέα (I.P.S.A.S. 25) φζν 

θαη γηα ην Ακεξηθάληθν χζηεκα (U.S.G.A.A.P). Δθηφο απφ ηε ζχγθξηζε πνπ 

παξνπζηάδεηαη, ν ζεκαληηθφηεξνο ιφγνο παξάζεζήο ηνπο είλαη ε αλάδεημε ηεο 

βαξχηεηαο πνπ δίδεηαη ζην πεξηερφκελν ησλ ελ ιφγσ παξφκνησλ πξνηχπσλ. 

Σν δεχηεξν θεθάιαην επηθεληξψλεηαη ζηελ παξνπζίαζε ησλ αζθαιηζηηθψλ 

ζπζηεκάησλ (δηαλεκεηηθφ θαη θεθαιαηνπνηεηηθφ), ηε ζχλδεζή ηνπο κε ηνπ ηξεηο 

Ππιψλεο Αζθάιηζεο θαη πψο ζπλδέεηαη ν ηξφπνο απνηχπσζεο ησλ ζπληάμεσλ 

αλάινγα κε ην αζθαιηζηηθφ ζρήκα. Γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ θεθαιαίνπ, γίλεηαη 

αλαθνξά ζηα ζπζηήκαηα θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ηα νπνία δηαθξίλνληαη ζε 

δηαλεκεηηθά θαη θεθαιαηνπνηεηηθά, ζηε δηάθξηζε ησλ ηξηψλ Ππιψλσλ Αζθάιηζεο 

θαη ηελ ζχλδεζε κεηαμχ ηνπο. πγθεθξηκέλα γίλεηαη ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηελ Διιάδα 

θαη ζην αζθαιηζηηθφ κνληέιν πνπ επηθξαηεί (δηαλεκεηηθφ ζχζηεκα), ηα πξνβιήκαηα 

πνπ ζπλαληψληαη θαη πσο απηά ζα κπνξνχζαλ λα επηιπζνχλ αθνινπζψληαο 

δνθηκαζκέλεο πξαθηηθέο πνπ εθαξκφζηεθαλ ζε δηάθνξεο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο. 

Σν ηξίην θεθάιαην αζρνιείηαη κε ηα απνηειέζκαηα ηεο εθαξκνγήο ηνπ Γ.Λ.Π. 19 

θαηά ηε ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ, νη νπνίεο 

αλήθνπλ ζην Γεχηεξν Ππιψλα Αζθάιηζεο. Γίλεηαη ηδηαίηεξε αλαθνξά ησλ 

επηπηψζεσλ ηεο εθαξκνγήο ηνπ Γ.Λ.Π.  ζηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα, κέρξη θαη 

ηελ αλαγθαζηηθή παξέκβαζε ηνπ Κξάηνπο κε ζθνπφ ηελ νηθνλνκηθή βησζηκφηεηα 

ησλ ηειεπηαίσλ. Χο άκεζν επαθφινπζν ησλ επηπηψζεσλ ηνπ Γ.Λ.Π. 19, εδψ ηίζεηαη 

ην ζέκα ηεο ιεγφκελεο «θξαηηθήο παξέκβαζεο» θαη θαηά πφζνλ κπνξεί λα 



 
 

θαζηεξσζεί σο ιχζε ζηελ αληηκεηψπηζε αλάθπςεο παξφκνησλ πξνβιεκάησλ. ην 

θεθάιαην απηφ κειεηάηαη εάλ ε κεηαθνξά ζπληαμηνδνηηθψλ ππνρξεψζεσλ απφ ηα 

Σακεία ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ πξνο ην Γεκφζην Σνκέα απνηειεί ρνξήγεζε 

«θξαηηθήο ελίζρπζεο». Γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ αλσηέξσ, παξαηίζεληαη δχν 

παξαδείγκαηα πεξηπηψζεσλ πνπ ζεσξήζεθαλ «θξαηηθέο εληζρχζεηο», απηφ ηεο 

Δκπνξηθή Σξάπεδαο ζηελ Διιάδα θαη ηεο δεκφζηα επηρείξεζεο R.A.T.P. ζηε Γαιιία. 

ην ηέινο ησλ ηξηψλ θεθαιαίσλ παξαηίζεληαη ηα ζπκπεξάζκαηα, πνπ δηεμήρζεζαλ 

απφ ηελ εθπφλεζε ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. 

Σέινο, ζην παξάξηεκα παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ην Γ.Λ.Π. 19 «Παξνρέο ζε 

Δξγαδνκέλνπο». 

 

Βηβιηνγξαθία  

Γηα ηελ εθπφλεζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο πξαγκαηνπνηήζεθε επηζθφπεζε ηεο 

βηβιηνγξαθίαο ζε ειεθηξνληθέο βηβιηνζήθεο ηφζν ζε ειιεληθή φζν θαη ζε 

μελφγισζζε βηβιηνγξαθία, ζε επηζηεκνληθά άξζξα ζε ηζηνζειίδεο θαη δηάθνξα 

ζρεηηθά άξζξα θαη δεκνζηεχζεηο ζε ειεθηξνληθέο εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά. Χο επί 

ησλ πιείζησλ γηα ηελ άληιεζε ησλ αλαγθαίσλ πιεξνθνξηψλ, ην πιηθφ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε, εληνπίζηεθε κέζσ δηαδηθηπαθήο αλαδήηεζεο βάζεη θπξίσο ησλ 

θάησζη ιέμεσλ-θιεηδηψλ: 

 Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα 

 Ππιψλεο Αζθάιηζεο 

 Δπαγγεικαηηθά Σακεία 

 Δπηθνπξηθέο πληάμεηο 

 Απνθάζεηο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ρνξήγεζε «θξαηηθήο ελίζρπζεο» 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 

 

ΓΗΔΘΝΖ ΛΟΓΗΣΗΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ 

 

Σα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα (Γ.Λ.Π.) νπζηαζηηθά απνηεινχλ κία θνηλά απνδεθηή 

κεζνδνινγία θαηάξηηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Η δεκηνπξγία θαη ε 

θαζηέξσζή ηνπο θξίζεθε επηηαθηηθή γηα ηε δπλαηφηεηα ζχγθξηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ 

ζηνηρείσλ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ζπλεπψο γηα ηελ νξζή ιήςε απνθάζεσλ ησλ 

επελδπηψλ. Η αμηνπηζηία πνπ πξνζθέξεη ε εληαία απηή θσδηθνπνίεζε ζηνρεχεη 

θπξίσο ζηε δηαθάλεηα ησλ νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ, ε νπνία ζπλεπάγεηαη ηελ 

ελίζρπζε ηνπ πγηνχο αληαγσληζκνχ κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ. Πξνο απηή ηελ 

θαηεχζπλζε, ε πηνζέηεζε ησλ Γ.Λ.Π. απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ην 2005, 

πινπνηήζεθε πξνθεηκέλνπ λα ζπκβάιιεη δπλακηθά ζηελ θαζηέξσζή ηεο σο κίαο 

νηθνλνκηθά ππνινγίζηκεο αγνξάο. πλεπψο, ε πξφνδνο ηεο παγθνζκηνπνίεζεο σζεί 

ηηο επηρεηξήζεηο ζηελ αλαδηακφξθσζε θαη ηνπ ηξφπνπ απνηχπσζεο ησλ ππνρξεψζεσλ 

ησλ ζπληάμεσλ, έηζη ψζηε λα θαζνξίδεηαη επαθξηβψο ηη απνηειεί κειινληηθή 

επηβάξπλζε γηα ηνλ επελδπηή. Η ινγηθή ηνπ, ζηεξίδεηαη ζηελ απνηχπσζε 

απνθιεηζηηθά ησλ δεδνπιεπκέλσλ ππνρξεψζεσλ, κέρξη ηελ εκεξνκελία απνηίκεζεο. 

Η εθαξκνγή ηνπ Γ.Λ.Π. 19, ην νπνίν αθνξά ζε «παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο», 

ζπκβάιιεη θπξίσο ζηελ νξηνζέηεζε ξφισλ θαη ζηελ αλάδεημε ηνπ εγγπεηή απηψλ ησλ 

ππνρξεψζεσλ ηνπ ζπζηήκαηνο αζθάιηζεο. 

 

1.1 Δηζαγσγή 

Σα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα (Γ.Λ.Π. - Αγγιηθή Οξνινγία: International 

Accounting Standards, I.A.S.), γλσζηά θαη σο Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

Πιεξνθφξεζεο (Γ.Π.Υ.Π.), ζχκθσλα κε ηνλ Πξσηνςάιηε (2004), απνηεινχλ έλα 

ζχλνιν ινγηζηηθψλ αξρψλ, θαλφλσλ, κεζφδσλ θαη δηαδηθαζηψλ πνπ φιεο νη εηαηξείεο 

νθείινπλ λα αθνινπζνχλ ππνρξεσηηθά θαηά ηε ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπο 

θαηαζηάζεσλ, θαηφπηλ Κνηλνηηθήο Οδεγίαο (ΔΚ 1606/02).  
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θνπφο ησλ Γ.Λ.Π., φπσο αλαθέξεη ν Γηεζλήο Οξγαληζκφο Οξθσηψλ Διεγθηψλ, 

Φνξνινγηθψλ πκβνχισλ θαη πκβνχισλ Δπηρεηξήζεσλ Grant Thornton (2006),  

είλαη ε αθξηβήο, αμηφπηζηε, ελαξκνληζκέλε θαη νκνηφκνξθε πιεξνθφξεζε ηνπ επξχ 

θνηλνχ (επελδπηψλ, κεηφρσλ, πηζησηψλ, εξγαδνκέλσλ, δεκνζίνπ ηνκέα θ.ιπ.), κέζσ 

ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο θάζε εηαηξείαο, πξνθεηκέλνπ λα ιεθζνχλ νξζέο 

νηθνλνκηθέο απνθάζεηο. 

 

Πξφζζεην ζηφρν ησλ Γ.Λ.Π., απνηειεί θαη ε απφιπηε νκνηνκνξθία ησλ αξρψλ θαη 

ησλ θαλφλσλ πνπ ηα δηέπνπλ γηα φιεο ηηο επηρεηξήζεηο, παγθνζκίσο. Με απηφλ ηνλ 

ηξφπν, δηαζθαιίδεηαη ε πξνζηαζία ησλ επελδπηψλ θαη ε εκπηζηνζχλε πξνο ηηο 

ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο, ελψ παξάιιεια δηεπθνιχλεηαη ε δηαπξαγκάηεπζε 

θηλεηψλ αμηψλ ζε δηαζπλνξηαθφ θαη δηεζλέο επίπεδν (Britton and Alexander, 2004).  

 

πσο ζεκεηψλεη ν Καξαγηψξγνο (2003), ην πιήξεο θάζκα ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ
 
πεξηιακβάλεη: 

 Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο (Statement of Financial Position) 

 Καηάζηαζε Δλνπνηεκέλσλ Δηζνδεκάησλ (Statement of Comprehensive 

Income) 

 Καηάζηαζε Μεηαβνιψλ Ιδίσλ Κεθαιαίσλ (Statement of Changes in Equity) 

 Καηάζηαζε Σακεηαθψλ Ρνψλ (Cash Flow Statement) 

 εκεηψζεηο (Full Notes) 

Σα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα, εθδφζεθαλ ηελ πεξίνδν 1973-2001, απφ ηελ 

Δπηηξνπή Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (Αγγιηθή Οξνινγία: International 

Accounting Standards Committee Foundation - I.A.S.C.F.). Η επηηξνπή απηή, 

θξνληίδεη γηα ηελ νξζή εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ ησλ Γ.Λ.Π. θαηά ηελ εηνηκαζία ησλ 

δεκνζηεπφκελσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, απφ ηνπο ινγηζηέο ησλ 

επηρεηξήζεσλ θαη νη νπνίεο θαηφπηλ ειέγρνληαη απφ ηνπο ειεγθηέο (American Institute 

of Certified Public Accountants, 1994).  

ηελ Διιάδα, νη επηρεηξήζεηο θιήζεθαλ λα ελαξκνληζηνχλ κε ηηο σο άλσ ινγηζηηθέο 

πξαθηηθέο θαηφπηλ θνηλνηηθήο νδεγίαο (K 1606/02) αιιά ιφγσ κίαο κηθξήο 

θαζπζηέξεζεο ζηελ επηηαθηηθφηαηα ηεο εθαξκνγήο ηνπο θαηέζηε ππνρξεσηηθή απφ 
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ην 2006 θαη έπεηηα, αξρηθψο γηα ηηο εηζεγκέλεο εηαηξείεο θαη ζηε ζπλέρεηα γηα ηηο κε 

εηζεγκέλεο. 

 

1.2 θνπφο Δπηηξνπήο Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ 

Η Δπηηξνπή Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ ηδξχζεθε ην 1973 απφ επαγγεικαηηθέο 

ελψζεηο ινγηζηψλ θαη απφ ην Μάξηην ηνπ 2002 κεηαηξάπεθε ζε κε θεξδνζθνπηθφ 

νξγαληζκφ. ε ζπλεξγαζία κε ην ψκα Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (Αγγιηθή 

Οξνινγία: International Accounting Standards Board - I.A.S.B.) είλαη ππεχζπλε γηα 

ηε δεκηνπξγία θαη ηελ εθαξκνγή ησλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (Καξαγηψξγνο, 2003). 

θνπφο ηεο επηηξνπήο, είλαη λα ειαρηζηνπνηήζεη ηηο δηαθνξέο αλαδεηψληαο λα 

ελαξκνλίζεη ηνπο θαλφλεο, ηα ινγηζηηθά πξφηππα θαη ηηο ινγηζηηθέο κεζφδνπο ησλ 

δηαθφξσλ ρσξψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάξηηζε θαη ηελ παξνπζίαζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ γηα λα εληζρπζεί ε παγθφζκηα ζπγθξηζηκφηεηά ηνπο (ΙΡΙ, 

2012). Η δπλαηφηεηα ζχγθξηζεο πνπ παξέρεηαη ζπκβάιιεη ζηελ νξζή ιήςε 

απνθάζεσλ απφ ηνπο άκεζα ελδηαθεξφκελνπο. πλ ηηο άιινηο, θξνληίδεη θαη εληζρχεη 

ηε ρξήζε ησλ Γ.Λ.Π. 

 

1.3 Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα θαη Δπξσπατθή Έλσζε 

χκθσλα κε αλαθνίλσζή ηεο, ε Δπηηξνπή ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (2000) 

ηνπνζεηήζεθε αλαθνξηθά κε ηελ αλαβάζκηζε ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Σα θπξηφηεξα ζεκεία, 

πεξηγξάθνληαη παξαθάησ. 

 

Η παγθνζκηνπνίεζε θαη νη ηερλνινγηθέο εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα ησλ πιεξνθνξηψλ, 

απνηέιεζαλ θίλεηξν γηα ηε δεκηνπξγία κηαο εληαίαο, απνηειεζκαηηθήο θαη 

αληαγσληζηηθήο αγνξάο θηλεηψλ αμηψλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε.  

 

Οη αγνξέο θηλεηψλ αμηψλ ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, δηέλπαλ κία 

απφ ηηο δπζθνιφηεξεο πεξηφδνπο πνπ ραξαθηεξηδφηαλ απφ έληνλεο αιιαγέο θαη ηάζεηο 

απμαλφκελεο ελνπνίεζεο, εμειίμεηο πνπ θαηεπζχλνληαλ απφ ηηο λέεο ηερλνινγίεο, ηελ 

παγθνζκηνπνίεζε θαη ηηο επηπηψζεηο ηνπ επξψ. Η ηαρεία αλάπηπμε ησλ ηερλνινγηψλ, 
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πιεξνθνξηψλ θαη επηθνηλσληψλ θαη θπξίσο νη λέεο κέζνδνη ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ 

κεηέβαιιαλ ηνλ ηξφπν δηελέξγεηαο ησλ ζπλαιιαγψλ θαη δηάδνζεο ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ. Η δπλαηφηεηα παξνρήο ηεξάζηηνπ φγθνπ 

πιεξνθνξηψλ, κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ (Internet), δηεπθφιπλε ηελ πξφζβαζε ησλ 

επελδπηψλ ζηηο αλαγθαίεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο, εληζρχνληαο 

ηνηνπηνηξφπσο ηελ αλάιπζε θαη ηε ζχγθξηζε ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ. Οη επελδπηέο 

επηδηψθνπλ λα ιακβάλνπλ απνθάζεηο, βαζηδφκελνη ζε κία δηαξθή ξνή ηππνπνηεκέλσλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαη κε, πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηηο επηρεηξήζεηο. πλεπψο, ε 

ζσζηή ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε απνηειεί ζεκέιην ιίζν γηα ηε δηαζθάιηζε 

ηεο δηαθάλεηαο, ηελ παξνρή δηθιείδσλ αζθαιείαο γηα ηνπο επελδπηέο θαη ηελ 

ελίζρπζε ηεο γεληθφηεξεο ζηαζεξφηεηαο ησλ αγνξψλ. 

 

Οη ηαρχηαηνη ξπζκνί αλάπηπμεο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ελίζρπαλ ηελ 

αλάγθε δεκηνπξγίαο ελφο ηζρπξνχ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ πνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο 

απαηηήζεηο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο. 

 

Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε, ε Δπηηξνπή ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (2002) έθξηλε 

απαξαίηεηε ηε δεκηνπξγία κηαο απνηειεζκαηηθήο θαη δηαθαλνχο εληαίαο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο αγνξάο, ζην πιαίζην ηεο πινπνίεζεο ησλ θεληξηθψλ ζηφρσλ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, φζνλ αθνξά ζηελ αλάπηπμε θαη ζηελ εδξαίσζε κίαο ηζρπξήο 

αγνξάο. 

 

Γηα λα επηηαρπλζεί ε νινθιήξσζε ηεο εληαίαο αγνξάο θηλεηψλ αμηψλ, απαηηείηαη ε 

άκεζε αλάιεςε ελεξγνχ δξάζεο ζηνλ ηνκέα ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο 

πνπ λα ζηνρεχεη ζηελ πξνψζεζε ηεο ζπγθξηζηκφηεηαο ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ησλ εηαηξεηψλ, πξνο φθεινο ηφζν ησλ ηδίσλ φζν θαη ησλ επελδπηψλ. 

 

Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ απηνχ, ε Δπξσπατθή Έλσζε εζηίαζε ζηε δεκηνπξγία 

θνηλψλ πξνηχπσλ ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο. Σα πξφηππα απηά έπξεπε λα 

είλαη δηαθαλή, πιήξσο θαηαλνεηά, θαηαιιήισο ειεγκέλα θαη νπζηαζηηθά 

εθαξκνδφκελα. Μφλν κε ηε δεκηνπξγία ησλ πξνηχπσλ απηψλ, ζα πξνέθππηαλ νη 

πξνυπνζέζεηο εθείλεο πνπ ζα επέηξεπαλ ζηηο αγνξέο θηλεηψλ αμηψλ ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο, λα αλαπηπρζνχλ θαη λα γίλνπλ εμίζνπ αληαγσληζηηθέο κε απηέο ησλ 

Ηλσκέλσλ Πνιηηεηψλ ηεο Ακεξηθήο. 
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χκθσλα κε ηνλ Καξαγηψξγν (2003), ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζέινληαο λα εληζρχζεη 

ηελ αμηνπηζηία θαη ηε ζπγθξηζηκφηεηα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, απνθάζηζε 

ηελ ππνρξεσηηθή εθαξκνγή ησλ Γ.Λ.Π. απφ φιεο ηηο εηαηξείεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο 

νξγαλσκέλεο ρξεκαηηζηεξηαθέο αγνξέο, ησλ ρσξψλ-κειψλ ηεο. Η πηνζέηεζε ησλ ελ 

ιφγσ Πξνηχπσλ, έγηλε ζρεδφλ αηθληδηαζηηθά απφ ηελ Δπηηξνπή, θαζψο ε δεκηνπξγία 

δηθψλ ηεο εμ’ νινθιήξνπ ζα ήηαλ καθξνρξφληα δηαδηθαζία.  

 

Η πξφζθαηε παγθφζκηα ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε, ε νπνία πέξαζε θαη ζηηο 

πξαγκαηηθέο νηθνλνκίεο θαη πξνήιζε θαηά βάζε απφ πεξίπινθα ρξεκαηννηθνλνκηθά 

πξντφληα, νδήγεζε ζε κία λέα ζεηξά αιιαγψλ, ζηα πξφηππα πνπ ε Δπξσπατθή 

Δπηηξνπή πηνζέηεζε κε ηζρχ απφ ηελ 1/1/2009. 

 

1.3.1 Δλαξκφληζε 

Η Δπηηξνπή ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (2000) αλαγλψξηζε ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο 

εθαξκνγήο ησλ Γ.Λ.Π. ζηελ ελαξκφληζε ησλ δηεζλψλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη πξφηεηλε 

απφ ην 2005 φιεο νη εηζεγκέλεο εηαηξείεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.Δ.) λα 

εθαξκφδνπλ ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεψλ ηνπο. Σα θξάηε-κέιε κπνξνχζαλ επίζεο λα επηηξέπνπλ ή λα 

επηβάιινπλ ηε ρξήζε απηψλ ησλ πξνηχπσλ αλαθνξάο ζηηο εηζεγκέλεο ζην 

ρξεκαηηζηήξην επηρεηξήζεηο ηεο Δ.Δ. γηα ηνπο εηήζηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπο θαη ζηηο 

κε εηζεγκέλεο επηρεηξήζεηο ηεο Δ.Δ. γηα ηνπο εηήζηνπο ή θαη ηνπο ελνπνηεκέλνπο 

ινγαξηαζκνχο ηνπο. 

 

πγθεθξηκέλα θαη ζχκθσλα κε ηελ ίδηα αλαθνίλσζε, ε Δπηηξνπή ησλ Δπξσπατθψλ 

Κνηλνηήησλ (2000) πξφηεηλε φιεο νη εηαηξείεο ηεο Δ.Δ. πνπ ήηαλ εηζεγκέλεο ζε 

νξγαλσκέλε αγνξά -ζηνλ αξηζκφ πεξίπνπ 6.700- λα θαηαξηίδνπλ ελνπνηεκέλνπο 

ινγαξηαζκνχο ππνρξεσηηθά ζχκθσλα κε ηα Γ.Λ.Π. Σν ρξνλνδηάγξακκα πξνέβιεπε 

φηη εληφο δχν εηψλ, ε απαίηεζε απηή λα επεθηεηλφηαλ ζε φιεο ηηο εηαηξείεο, νη νπνίεο 

ήηαλ ππνρξεσκέλεο λα θαηαξηίδνπλ ελεκεξσηηθφ δειηίν γηα δεκφζηα πξνζθνξά. Οη 

κε εηζεγκέλεο εηαηξείεο, νη νπνίεο ζρεδίαδαλ λα πξνβνχλ ζε εηζαγσγηθή πξνζθνξά 

ησλ ηίηισλ ηνπο κε δεκφζηα εγγξαθή, κπνξνχζαλ επίζεο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα 

Γ.Λ.Π.  
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Η Δπηηξνπή ζπλεπψο, έζεζε ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ησλ θξαηψλ-κειψλ λα 

απνθαζίδνπλ εάλ νη κε εηζεγκέλεο εηαηξείεο ζα ήηαλ ππνρξεσκέλεο λα εθαξκφδνπλ 

ηα Γ.Λ.Π. θαηά ηε δεκνζίεπζε ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπο θαηαζηάζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα 

δηεπθνιπλζεί ε ζπγθξηζηκφηεηα εληφο ηνπ εθάζηνηε ηνκέα θαη λα εμαζθαιηζηεί ε 

απνηειεζκαηηθή θαη νπζηαζηηθή επνπηεία. 

 

1.3.2 Δθαξκνγή Γ.Λ.Π. ζηελ Διιάδα: Απφ ην Δζληθφ Γεληθφ Λνγηζηηθφ ρέδην 

(Δ.Γ.Λ.) ζηα Γ.Λ.Π. 

Σν Διιεληθφ Γεληθφ Λνγηζηηθφ ρέδην (Δ.Γ.Λ..) νξίδεηαη απφ ην Πξνεδξηθφ 

Γηάηαγκα 1123 ηνπ 1980 (ΠΓ 1123/80). χκθσλα κε ην άξζξν 48, παξάγξαθνο 1 ηνπ 

Νφκνπ 1041 ηνπ 1980 (Ν 1041/80), «ην Γεληθφ Λνγηζηηθφ ρέδην απνηειεί ζχζηεκα 

θαλφλσλ ηαμηλνκήζεσο ησλ ινγηζηηθψλ κεγεζψλ, δηα ηνπ νπνίνπ ζθνπείηαη ε 

ηππνπνίεζηο ησλ ππφ ησλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ ηεο Υψξαο ηεξνχκελσλ 

ινγαξηαζκψλ, ε θαζ' εληαίν ηξφπν ιεηηνπξγία θαη ζπιιεηηνπξγία απηψλ, ε βάζεη 

παξαδεδεγκέλσλ αξρψλ θαη κεζφδσλ απνηίκεζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ε 

ζχληαμηο θαη δεκνζίεπζηο ηππνπνηεκέλσλ ηζνινγηζκψλ, απνηειεζκάησλ θαη ινηπψλ 

νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ θαη ν ελ γέλεη ζρεδηαζκφο ηεο ινγηζηηθήο εηο εζληθήλ 

θιίκαθα». Σν Δ.Γ.Λ.. βαζίζηεθε ζηε θηινζνθία ηνπ γαιιηθνχ κνληέινπ, ελψ απφ ην 

2006 αθνινπζνχληαη νη ινγηζηηθέο πξαθηηθέο ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο, γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ (Wikipedia (a), 2012). 

 

Η Διιάδα πηνζέηεζε ηα Γ.Λ.Π. κε ην Ν 2992/02, άξζξν 1, ηελ 20
ε
 Μαξηίνπ 2002 θαη 

επέβαιε ζηηο εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ εηαηξείεο, λα ηα 

εθαξκφζνπλ απφ 1/1/2003. Πξναηξεηηθή ήηαλ ε εθαξκνγή ηνπο απφ ηηο ινηπέο 

επηρεηξήζεηο πνπ είραλ ηελ κνξθή Αλψλπκεο Δηαηξείαο (Α.Δ.) θαη γηα ηελ πινπνίεζε 

ηεο νπνίαο, επέιεγαλ ηνπο ηαθηηθνχο ειεγθηέο ηνπο, απφ ην ψκα Οξθσηψλ Διεγθηψλ 

Λνγηζηψλ (.Ο.Δ.Λ.). κσο, ιφγσ ησλ δπζρεξεηψλ θαη ησλ πξνβιεκάησλ θαηά ηελ 

εθαξκνγή ηνπο, δφζεθε ηειηθά παξάηαζε γηα ηελ 1/1/2005.  

 

Με ηνλ Ν. 3301/04, ξπζκίζηεθα ε φπνηα δπζαξκνλία ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν ζχληαμεο, 

ηελ επνπηεία θαη ηνλ έιεγρν ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, βάζεη ηνπ Ν 2190/20 



7 
 

θαη ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο. Η επξσπατθή λνκνζεζία εθαξκφζηεθε κε ηνλ 

Καλνληζκφ (ΔΚ) 1606/2002/1 ηελ 11/9/2002. Ήηαλ γλσζηφ απφ ην Τπνπξγείν 

Οηθνλνκηθψλ, θαζψο θαη απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, φηη ε παξαπάλσ λνκνζεηηθή 

ξχζκηζε ζα επεθηεηλφηαλ ζηαδηαθά ζε φιεο ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ηεξνχλ ππνρξεσηηθά 

ή πξναηξεηηθά, ηξίηεο θαηεγφξηαο βηβιία κε δηπινγξαθηθφ ινγηζηηθφ ζχζηεκα. Η 

κεηάβαζε απφ ην Δ.Γ.Λ.. ζηα Γ.Π.Υ.Π. (I.F.R.S.) ζηφρεπε ζηελ πιεξέζηεξε 

πιεξνθφξεζε ησλ ρξεζηψλ κε ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ πςειήο πνηφηεηαο. Η 

δηαδηθαζία ελαξκφληζεο, φθεηιε λα είλαη δηαξθήο θαη λα ζηνρεχεη ζηε βειηίσζε ησλ 

παξερφκελσλ πιεξνθνξηψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε πιήξεο πηνζέηεζε ησλ Γ.Π.Υ.Π. 

(I.F.R.S.), ιφγσ πνιππινθφηεηαο απαηηνχζε (Anti-Taxis, 2012): 

 Σελ ζε βάζνο θαηαλφεζε ησλ πξνηχπσλ 

 Σνλ ζρεδηαζκφ κηαο ρξεζηηθήο ζηξαηεγηθήο ελαξκφληζεο 

 Σε ζθαηξηθή θαη εηδηθή γλψζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξείαο 

 Σελ νξγάλσζε απνηειεζκαηηθψλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ 

δηνίθεζεο (M.I.S.) 

Σα αλσηέξσ βήκαηα ππνδήισλαλ ην βαζκφ δπζθνιίαο πνπ πξνέθπςε ζρεηηθά κε 

ηελ πηνζέηεζε ησλ Γ.Λ.Π. ζηελ Διιάδα θαη ηε ζπνπδαηφηεηα ζρεδηαζκνχ ελφο 

θαηάιιεινπ πιάλνπ δξάζεο γηα θάζε επηρείξεζε, κέζσ ηνπ νπνίνπ κπνξνχζε λα 

επηηεπρζεί ε νκαιή κεηάβαζε ζηα λέα πξφηππα. 

 

1.4 Γηεζλέο Λνγηζηηθφ Πξφηππν 19: «Παξνρέο ζε Δξγαδνκέλνπο» 

Σν Γηεζλέο Λνγηζηηθφ Πξφηππν 19 «Παξνρέο ζε Δξγαδνκέλνπο» αθνξά ζηηο 

ππνρξεψζεηο γηα παξνρέο πνπ έρνπλ νη επηρεηξήζεηο απέλαληη ζηνπο εξγαδνκέλνπο 

ηνπο. Η βαζηθή αξρή ηνπ Πξνηχπνπ απηνχ ζηεξίδεηαη ζηελ αλαγλψξηζε ηνπ θφζηνπο 

ησλ παξνρψλ απηψλ ζηελ πεξίνδν θαηά ηελ νπνία πξνζθέξεηαη ε ππεξεζία. 

Αθνινπζεί  ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ηνπ Πξνηχπνπ 19 (Deloitte, 2011).    

 

Οη παξνρέο απηέο δηαθξίλνληαη ζε: 

 Βξαρππξφζεζκεο παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο 
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 Πξνγξάκκαηα παξνρψλ κεηά ηελ έμνδν απφ ηελ ππεξεζία 

 Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο παξνρέο 

 Παξνρέο Δμφδνπ 

 

Βξαρππξόζεζκεο παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο 

Γηα βξαρππξφζεζκεο παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο (νθεηιφκελε εληφο 12 κελψλ κεηά ηελ 

παξερφκελε ππεξεζία, φπσο κηζζνί, αλαξξσηηθή άδεηα θ.ιπ.), αλαγλσξίδεηαη ην 

απξνεμφθιεην πνζφ ησλ παξνρψλ πνπ αλακέλεηαη λα πιεξσζεί ζε ζρέζε κε ηελ 

παξερφκελε εξγαζία απφ ηνπο εξγαδφκελνπο ζε κηα πεξίνδν θαη πξέπεη λα 

αλαγλσξίδεηαη ζε απηή ηελ πεξίνδν. (I.A.S. 19.10) Σν αλακελφκελν θφζηνο ησλ 

βξαρππξφζεζκσλ απνδεκησζέλησλ απνπζηψλ ζα πξέπεη λα αλαγλσξηζηεί θαζψο νη 

εξγαδφκελνη παξέρνπλ ππεξεζία πνπ απμάλεη ην δηθαίσκά ηνπο. (I.A.S. 19.11) 

 

Γηαλνκή θεξδώλ θαη πξνζζέηωλ παξνρώλ 

Η νηθνλνκηθή νληφηεηα πξέπεη λα αλαγλσξίδεη ην αλακελφκελν θφζηνο δηαλνκήο 

θεξδψλ θαη πξνζζέησλ παξνρψλ φηαλ θαη κφλν φηαλ έρεη λνκηθή ή ηεθκαηξφκελε 

δέζκεπζε λα θάλεη ηέηνηεο πιεξσκέο, σο απνηέιεζκα γεγνλφησλ ηνπ παξειζφληνο 

δεδνκέλνπ φηη κπνξεί λα γίλεη κηα αμηφπηζηε εθηίκεζε ηνπ αλακελφκελνπ θφζηνπο. 

(Γ.Λ.Π. 19. 17) 

 

Πξνγξάκκαηα παξνρώλ κεηά ηελ έμνδν από ηελ ππεξεζία 

Ο ινγηζηηθφο ρεηξηζκφο ελφο πξνγξάκκαηνο παξνρψλ κεηά ηελ έμνδν απφ ηελ 

ππεξεζία θαζνξίδεηαη αλάινγα κε ην αλ ην ζρέδην είλαη θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ ή 

θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ: 

 ε έλα πξφγξακκα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ, ε νηθνλνκηθή νληφηεηα 

θαηαβάιιεη εηζθνξέο ζε έλα ηακείν, αιιά δελ έρεη θακία λνκηθή ή 

ηεθκαηξφκελε ππνρξέσζε γηα πεξαηηέξσ πιεξσκέο, αλ ην ηακείν δελ έρεη 

επαξθή πεξηνπζηαθά ζηνηρεία γηα λα πιεξψζεη φιεο ηηο απαηηήζεηο ησλ 

εξγαδνκέλσλ ηεο γηα παξνρέο κεηά ηελ έμνδν απφ ηελ ππεξεζία. 



9 
 

 ε έλα πξφγξακκα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ, ε νηθνλνκηθή νληφηεηα 

θαηαβάιιεη παξνρέο ζηνπο εξγαδνκέλνπο ηεο, ζπλαξηήζεη ησλ εηψλ 

ππεξεζίαο θαη ηνπ κηζζνχ ηνπο θαη δεζκεχεηαη σο πξνο ηελ εγγχεζή 

θαηαβνιήο ηνπο. 

 

Πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλωλ εηζθνξώλ 

 

Γηα ηα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ, ην θφζηνο πξέπεη λα αλαγλσξίδεηαη 

ζηελ πεξίνδν πνπ θαηαβάιιεηαη ε εηζθνξά ζε αληάιιαγκα γηα ηελ παξερφκελε 

ππεξεζία απφ ηνπο εξγαδφκελνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ελ ιφγσ πεξηφδνπ. (I.A.S. 

19.44) Δάλ νη εηζθνξέο ζε έλα πξφγξακκα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ δελ ιήγνπλ εληφο 

12 κελψλ κεηά ηε ιήμε ηεο πεξηφδνπ, θαηά ηελ νπνία ν εξγαδφκελνο παξέρεη ηελ 

ππεξεζία, πξέπεη λα πξνεμνθινχληαη ζηελ παξνχζα αμία ηνπο. (I.A.S. 19.45) 

 

 

Πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλωλ παξνρώλ 

 

Γηα ηα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ, ην πνζφ πνπ αλαγλσξίδεηαη ζηνλ 

ηζνινγηζκφ ζα πξέπεη λα είλαη ε παξνχζα αμία ηεο ππνρξέσζεο θαζνξηζκέλσλ 

παξνρψλ (δειαδή, ε παξνχζα αμία ησλ αλακελφκελσλ κειινληηθψλ πιεξσκψλ πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ ηαθηνπνίεζε ηεο δέζκεπζεο πνπ πξνέξρεηαη απφ ππεξεζία 

εξγαδφκελνπ θαηά ηελ ηξέρνπζα θαη ηηο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπο), -ιακβάλνληαο  

ππφςε ηα κε αλαγλσξηζκέλα αλαινγηζηηθά θέξδε/δεκηέο θαη ην κε αλαγλσξηζκέλν 

θφζηνο πξνυπεξεζίαο- κεησκέλε θαηά ηελ εχινγε αμία ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

ηνπ πξνγξάκκαηνο θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. (I.A.S. 19.54) 

Η παξνχζα αμία ηεο ππνρξέσζεο θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ πξνζδηνξίδεηαη κε ηε 

Μέζνδν ηεο Πξνβεβιεκέλεο Πηζησηηθήο Μνλάδαο (Projected Unit Credit Method), 

(I.A.S. 19.64). 
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Δπεηδή ην Γ.Λ.Π. 19 αθνινπζεί ηε ινγηζηηθή ηεο απνηχπσζεο κφλν ησλ δεδνπιεπκέλσλ 

ππνρξεψζεσλ, γηα απηφ ην ιφγν σο κέζνδνο απνηίκεζεο απηψλ, ρξεζηκνπνηείηαη ε Μέζνδνο 

Πξνβαιιφκελεο Πηζησηηθήο Μνλάδαο, ε νπνία πξνβάιιεη κφλν ηηο ηειηθέο απνδνρέο βάζεη ησλ 

νπνίσλ ζα ππνινγηζηεί ε ζχληαμε. 

 

Projected Unit Credit Method (Μέζνδνο Πξνβαιιφκελεο Πηζησηηθήο Μνλάδαο) 

 

Η Μέζνδνο Πξνβαιιφκελεο Πηζησηηθήο Μνλάδαο ζπκπεξηιακβάλεη ηελ εμέιημε ηνπ κηζζνχ ζηε 

Μέζνδν Πηζησηηθήο Μνλάδαο. Ο ηξέρσλ κηζζφο πξνβάιιεηαη ηελ εκέξα ηεο ζπληαμηνδφηεζεο, 

ρξεζηκνπνηψληαο κία θιίκαθα αχμεζεο κηζζνχ. Η πξνβαιιφκελε παξνρή ζχληαμεο θαηαλέκεηαη 

εμίζνπ ζε φιε ηε δηάξθεηα απαζρφιεζεο, αλ ε κνλάδα παξνρήο είλαη ε ίδηα γηα θάζε έηνο 

απαζρφιεζεο.  

Έζησ έλα άηνκν ζπκκεηέρσλ ζην ζπληαμηνδνηηθφ πξφγξακκα, κε κηζζφ SX ζηελ ειηθία x θαη αχμεζε 

κηζζνχ 5% αλά έηνο. Σν ζπληαμηνδνηηθφ πξφγξακκα δίλεη παξνρή θαηά ηε ζπληαμηνδφηεζε  2% ηνπ 

ηειηθνχ κηζζνχ γηα θάζε έηνο απαζρφιεζεο. Ο ηειηθφο κηζζφο ζα είλαη ν κηζζφο πνπ ζα ιακβάλεη ν 

εξγαδφκελνο έλα έηνο πξηλ ηε ζπληαμηνδφηεζε, δειαδή Sr-1. 

πλεπψο, σο πξνβαιιφκελε παξνρή θαηά ηε ζπληαμηνδφηεζε ζα έρνπκε: 

 

Βr=(.02)Sr-1(r-e) 

             =(.02) sr-1/sx Sx(r-e) 

               =(.02)(1.05)
r-1-x

Sx(r-e) 

 

πνπ Sr-1/Sx είλαη ε θιίκαθα αχμεζεο κηζζνχ θαη εμαξηάηαη απφ ηελ ειηθία, ζηελ πξνθείκελε 

πεξίπησζε είλαη (1.05)
r-1-x

. 

 

Σν πνζφ ηεο πξνβαιιφκελεο παξνρήο θαηά ηε ζπληαμηνδφηεζε πνπ αληηζηνηρεί ζηα πξνεγνχκελα έηε 

απαζρφιεζεο είλαη  

 

Bx=(.02)Sr-1(x-e) 

               =(.02) sr-1/sx Sx(x-e) 

                =(.02)(1.05)
r-1-x

Sx(x-e) 

 

Η παξνρή θαηά ηε ζπληαμηνδφηεζε πνπ ζπζζσξεχεηαη ζην έηνο πνπ έπεηαη ηεο ειηθίαο x είλαη 

bx=Br/(r-e) 

    =(.02)Sr-1 

 

Η αλαινγηζηηθή ππνρξέσζε Πξνβαιιφκελεο Πηζησηηθήο Μνλάδαο γηα έλα άηνκν ειηθίαο x ηζνχηαη κε 

ALx=Bx Dr/Dx är
 (12) 

                                                                
= (.02)(1.05)

r-1-x
Sx(x-e) Dr/Dx är

(12)
 

 

Καη ην θφζηνο Πξνβαιιφκελεο Πηζησηηθήο Μνλάδαο είλαη 

 

NCx= bx Dr/Dx är
 (12)

 

                         =(.02) sr-1/sx Sx Dr/Dx är
 (12)

 

                           =(.02)(1.05)
r-1-x

Sx Dr/Dx är
 (12)

 

 

πνπ  

r: ε ειηθία θαλνληθήο ζπληαμηνδφηεζεο  

e: ε ειηθία εηζαγσγήο ζην ζπληαμηνδνηηθφ πξφγξακκα  

D: ζπλαξηήζεηο κεηαηξνπήο 

är: παξνχζα αμία κίαο ξάληαο δσήο ηζφβηαο (πξνθαηαβιεηέαο) πιεξσηέαο θάζε κήλα 

Πεγή: Πηηζέιεο (2011) 

Οη απνηηκήζεηο ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνχληαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, έηζη 

ψζηε ηα πνζά πνπ αλαγλσξίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο λα κε δηαθέξνπλ 

νπζησδψο απφ εθείλεο πνπ ζα πξνζδηνξίδνληαλ θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ 
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ηζνινγηζκνχ. (I.A.S. 19.56) Οη παξαδνρέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνπο ζθνπνχο 

ησλ ελ ιφγσ απνηηκήζεσλ ζα πξέπεη λα είλαη ακεξφιεπηεο θαη ακνηβαία ζπκβαηέο. 

(I.A.S. 19.72) Σν επηηφθην πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πξνεμφθιεζε ηακεηαθψλ 

ξνψλ ζα πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη κε αλαθνξά ζε εηαηξηθφ νκφινγν πςειήο 

πνηφηεηαο. (I.A.S. 19.78) 

ε ζπλερή βάζε, ηα αλαινγηζηηθά θέξδε/δεκίεο πξνθχπηεη φηη πεξηιακβάλνπλ 

εκπεηξηθέο πξνζαξκνγέο (νη επηπηψζεηο ησλ δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ πξνεγνχκελσλ 

αλαινγηζηηθψλ παξαδνρψλ θαη ησλ φζσλ πξαγκαηηθά ζπλέβεζαλ) θαη ηηο επηδξάζεηο 

ησλ κεηαβνιψλ ζηηο αλαινγηζηηθέο παξαδνρέο. Μαθξνπξφζεζκα, ηα αλαινγηζηηθά 

θέξδε θαη δεκηέο κπνξεί λα ζπκςεθηζηνχλ κεηαμχ ηνπο θαη ζπλεπψο ε νηθνλνκηθή 

νληφηεηα δελ ππνρξενχηαη λα αλαγλσξίζεη φια ηα θέξδε/δεκηέο ζηα απνηειέζκαηα 

ακέζσο. Σν Γ.Λ.Π. 19 νξίδεη φηη, αλ ηα ζπζζσξεπκέλα κε-αλαγλσξηζκέλα 

αλαινγηζηηθά θέξδε θαη δεκηέο ππεξβαίλνπλ ην 10% ηνπ κεγαιχηεξνπ κεηαμχ ηεο 

ππνρξέσζεο παξνρήο ή ηεο εχινγεο αμίαο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, έλα ηκήκα ηνπ ελ ιφγσ θαζαξνχ θέξδνπο ή δεκηάο πξέπεη λα 

αλαγλσξηζηεί άκεζα σο έζνδν ή έμνδν. Σν πνζφ πνπ αλαγλσξίδεηαη είλαη ε ππέξβαζε 

δηαηξνχκελε κε ηνλ αλακελφκελν κέζν φξν ηεο ππνιεηπφκελεο εξγαζηαθήο δσήο ησλ 

εξγαδνκέλσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο. Σα αλαινγηζηηθά θέξδε θαη νη δεκηέο πνπ δελ 

παξαβηάδνπλ ην σο άλσ φξην ηνπ 10% (ην ιεγφκελν «πεξηζψξην») δε ρξεηάδεηαη λα 

αλαγλσξηζηνχλ – σζηφζν αθήλεηαη ζηελ επρέξεηα ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο. (I.A.S. 

19.92-93) 

Σν θφζηνο πξνυπεξεζίαο κπνξεί λα είλαη είηε ζεηηθφ (φηαλ παξνρέο εηζάγνληαη ή 

βειηηψλνληαη) είηε αξλεηηθφ (φηαλ κεηψλνληαη ππάξρνπζεο παξνρέο). Σν θφζηνο 

πξνυπεξεζίαο παξειζφλησλ εηψλ αλαγλσξίδεηαη ακέζσο ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο ή 

ζε αληίζεηε πεξίπησζε απνζβέλεηαη πάλσ ζε κία ζηαζεξή βάζε επί ηεο πεξηφδνπ 

παξακνλήο ηνπ εξγαδνκέλνπ ζηελ ππεξεζία. (I.A.S. 19.96) 

Σα θέξδε ή δεκηέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ πεξηθνπέο ή δηαθαλνληζκνχο ελφο 

πξνγξάκκαηνο αλαγλσξίδνληαη φηαλ επέιζεη ε πεξηθνπή ή ν δηαθαλνληζκφο. Οη 

πεξηθνπέο είλαη κεηψζεηο ζην πεδίν εθαξκνγήο πνπ θαιχπηνληαη νη εξγαδφκελνη. 

Σέινο εάλ ν ππνινγηζκφο ηνπ πνζνχ ζηνλ ηζνινγηζκνχ, φπσο νξίδεηαη παξαπάλσ, 

θαηαιήγεη ζε έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, ην πνζφ πνπ αλαγλσξίδεηαη, πεξηνξίδεηαη ζην 

θαζαξφ ζχλνιν ησλ κε αλαγλσξηζκέλσλ αλαινγηζηηθψλ δεκηψλ θαη θφζηνπο 
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πξνυπεξεζίαο, θαζψο θαη ζηελ παξνχζα αμία ησλ δηαζέζηκσλ επηζηξνθψλ θαη 

κεηψζεσλ ησλ κειινληηθψλ εηζθνξψλ ηνπ πξνγξάκκαηνο. (I.A.S. 19.58) 

Σν I.A.S.B. δεκνζίεπζε κηα ηξνπνπνίεζε ηνπ ηειηθνχ «Αλψηαηνπ Οξίνπ ηνπ 

Δλεξγεηηθνχ» ζην Γ.Λ.Π. ηελ 19
ε
 Μαΐνπ ηνπ 2002. Η ηξνπνινγία επέηξεπε ηελ 

αλαγλψξηζε ησλ θεξδψλ πνπ πξνθχπηνπλ κφλνλ σο απνηέιεζκα ηεο αλαβνιήο ησλ 

αλαινγηζηηθψλ δεκηψλ ή ηνπ θφζηνπο πξνυπεξεζίαο, θαη απαγφξεπε ηελ αλαγλψξηζε 

ησλ δεκηψλ πνπ πξνθχπηνπλ κφλνλ σο απνηέιεζκα ηεο αλαβνιήο ησλ αλαινγηζηηθψλ 

θεξδψλ. (I.A.S. 19.58A) 

Η επηβάξπλζε ζην εηζφδεκα πνπ αλαγλσξίδεηαη ζε κία πεξίνδν φζνλ αθνξά ζηα 

πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ, απαξηίδεηαη απφ ηα αθφινπζα ζηνηρεία: 

(I.A.S. 19.61) 

 θφζηνο ηξέρνπζαο ππεξεζίαο (ε αλαινγηζηηθή εθηίκεζε ησλ παξνρψλ ηεο 

δεδνπιεπκέλεο ππεξεζίαο ηνπ εξγαδφκελνπ θαηά ηελ πεξίνδν) 

 θφζηνο ηφθσλ (ε αχμεζε ζηελ παξνχζα αμία ηεο ππνρξέσζεο σο απνηέιεζκα 

ηεο κεηαθίλεζεο κίαο πεξηφδνπ πιεζηέζηεξεο πξνο ηαθηνπνίεζε) 

 αλακελφκελε απφδνζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο 

 αλαινγηζηηθά θέξδε θαη δεκηέο, ζην βαζκφ πνπ απηέο αλαγλσξίδνληαη 

 θφζηνο πξνυπεξεζίαο, ζην βαζκφ πνπ απηφ αλαγλσξίδνληαη 

 ε επίδξαζε νπνησλδήπνηε πεξηθνπψλ ή δηαθαλνληζκψλ ηνπ πξνγξάκκαηνο  

Σν Γ.Λ.Π. 19 πεξηέρεη ιεπηνκεξείο απαηηήζεηο γλσζηνπνίεζεο γηα ηα πξνγξάκκαηα 

θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ. (I.A.S. 19.120-125) 

Σν Γ.Λ.Π. 19 παξέρεη επίζεο νδεγίεο ζρεηηθά κε ηελ θαηαλνκή ηνπ θφζηνπο ζε: 

 πξνγξάκκαηα πνιιψλ εξγνδνηψλ γηα ηνπο κεκνλσκέλνπο θνξείο-εξγνδφηεο 

(Γ.Λ.Π. 19,29-33) 

 κηα ζπγθεθξηκέλε νκάδα πξνγξακκάησλ παξνρψλ γηα ηηο νληφηεηεο ηνπ 

νκίινπ (Γ.Λ.Π. 19.34-34B) 

 θξαηηθά πξνγξάκκαηα γηα ηηο ζπκκεηέρνπζεο νληφηεηεο (ΓΛΠ 19,36-38). 
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Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο παξνρέο 

Σν Γ.Λ.Π. 19 απαηηεί γηα ηηο ινηπέο καθξνπξφζεζκεο παξνρέο ζε εξγαδφκελνπο κία 

πην απινπνηεκέλε εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ ζε ζρέζε κε απηή ησλ πξνγξακκάησλ 

παξνρψλ κεηά ηελ έμνδν. Η κέζνδνο ινγηζηηθνπνίεζεο δηαθέξεη θαζψο: (I.A.S. 

19.128-129) 

 ηα αλαινγηζηηθά θέξδε θαη δεκηέο αλαγλσξίδνληαη ακέζσο θαη δελ 

εθαξκφδεηαη θαλέλα «πεξηζψξην»  

 φια ηα θφζηε πξνυπεξεζίαο αλαγλσξίδνληαη ακέζσο 

 

Παξνρέο Δμόδνπ 

Γηα παξνρέο εμφδνπ, ην Γ.Λ.Π. 19 νξίδεη φηη ην πιεξσηέν πνζφ ζα πξέπεη λα 

αλαγλσξίδεηαη φηαλ θαη κφλνλ φηαλ, ε νηθνλνκηθή νληφηεηα είλαη απνδεδεηγκέλα 

δεζκεπκέλε είηε: 

 λα ηεξκαηίζεη ηελ απαζρφιεζε ελφο εξγαδφκελνπ ή νκάδαο εξγαδνκέλσλ πξηλ 

απφ ηελ θαλνληθή εκεξνκελία ζπληαμηνδφηεζεο 

 λα ρνξεγήζεη παξνρέο εμφδνπ ζαλ απνηέιεζκα κηαο πξνζθνξάο πνπ γίλεηαη 

γηα λα ελζαξξχλεη εθνχζηα έμνδν 

Η νληφηεηα δεζκεχεηαη ξεηά ζε ιήμε απαζρφιεζεο φηαλ θαη κφλν φηαλ, έρεη έλα 

ιεπηνκεξεηαθφ επίζεκν πξφγξακκα γηα ηνλ ηεξκαηηζκφ θαη δελ ππάξρεη ξεαιηζηηθή 

πηζαλφηεηα απνρψξεζεο. (Γ.Λ.Π. 19.134) ηαλ νη παξνρέο απηέο θαζίζηαληαη 

πιεξσηέεο γηα πεξηζζφηεξν απφ 12 κήλεο, κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ, 

πξέπεη λα πξνεμνθινχληαη. (Γ.Λ.Π. 19.139) 

 

1.4.1 Γηεζλέο Λνγηζηηθφ Πξφηππν 19 θαη Απνηχπσζε Τπνρξεψζεσλ πληάμεσλ 

Η απνηχπσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ ζπληάμεσλ θαηά ηελ θαηάξηηζε ηνπ 

ηζνινγηζκνχ κίαο επηρείξεζεο, ζχκθσλα κε ηε κεζνδνινγία πνπ πξνζδηνξίδεη ην 

Γηεζλέο Λνγηζηηθφ Πξφηππν 19, επηηξέπεη ζηνπο κεηφρνπο ηεο επηρείξεζεο λα 

γλσξίδνπλ ηα πνζά, κε ηα νπνία ζα επηβαξπλζνχλ ζην κέιινλ, αλαθνξηθά κε ηηο 

παξνρέο πξνο ηνπο εξγαδνκέλνπο. 
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Απηέο νη παξνρέο, αληηκεησπίδνληαη νπζηαζηηθά σο έλα δάλεην (Σήληνο, 2010), ην 

νπνίν δεκηνπξγείηαη απφ ηηο θξαηήζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη νη νπνίεο κειινληηθά ζα 

πξέπεη λα επηζηξαθνχλ ζε απηνχο απφ ηνλ εθάζηνηε εξγνδφηε. Η απνηχπσζή ηνπ 

ζηνλ ηζνινγηζκφ κεηαθξάδεηαη σο αθαίξεζε απφ ην ελεξγεηηθφ ηεο επηρείξεζεο. 

Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ ελφο δαλείνπ απνηεινχλ νη ηφθνη, νη νπνίνη αθαηξνχληαη απφ 

ηα θέξδε ηεο επηρείξεζεο. Απηφ απηνκάησο ζπλεπάγεηαη ηε κείσζε ηεο πεξηνπζίαο 

ηεο επηρείξεζεο. 

 

Αλαιπηηθά, ε απνηχπσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ ζπληάμεσλ, ζχκθσλα κε ην Γ.Λ.Π. 

19, αθνξά κφλν ζε δεδνπιεπκέλεο παξνρέο ππεξεζηψλ κέρξη ηελ εκεξνκελία 

αλάξηεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ. Με άιια ιφγηα, δελ πξνβιέπεηαη θακία 

εθηίκεζε γηα κειινληηθέο παξνρέο, πέξαλ απηήο ηεο εκεξνκελίαο. Έηζη ν εγγπεηήο 

ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ ζπζηήκαηνο γλσξίδεη αθξηβψο πνηα είλαη ε επζχλε ηνπ πξνο 

ηνπο εξγαδνκέλνπο θαη πσο απηή κεηαθξάδεηαη πνζνηηθά -αλ έθιεηλε ην 

ζπληαμηνδνηηθφ ζχζηεκα ηελ εκεξνκελία απνηίκεζεο-. 

 

Σα ζπληαμηνδνηηθά αζθαιηζηηθά ζπζηήκαηα (Γ.Λ.Π. 19, παξ. 24-27), αλάινγα κε ην 

είδνο ησλ παξνρψλ, δηαθξίλνληαη ζε ζπζηήκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ (defined 

benefit) θαη ζε ζπζηήκαηα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ (defined contribution). Χζηφζν 

επηζεκαίλεηαη φηη, ε ελλνηνινγηθή δηάθξηζε ησλ αζθαιηζηηθψλ ζπζηεκάησλ είλαη 

δηηηή. Γειαδή, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ππνινγηζκνχ ησλ ζπληαμηνδνηηθψλ παξνρψλ, 

βάζεη πξνγξακκάησλ θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ θαη ηαπηφρξνλα ε θαηαβνιή ηεο απφ 

ηνλ εξγνδφηε λα αληηκεησπίδεηαη σο θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ. Ο ινγηζηηθφο 

ρεηξηζκφο ησλ δχν ζπζηεκάησλ, δηαθέξεη αξθεηά θαζψο ζηελ πξψηε θαηεγνξία ν 

ιεηηνπξγφο ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ ζπζηήκαηνο θαζνξίδεη θαη επζχλεηαη γηα ηηο παξνρέο 

πξνο ηνπο εξγαδνκέλνπο, ρσξίο λα ππάξρεη θάπνην φξην σο πξνο ην πνζφ, ελψ ζηε 

δεχηεξε θαηεγνξία, πξνθαζνξίδεηαη έλα ζπγθεθξηκέλν πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζηηο 

παξνρέο πξνο ηνπο εξγαδνκέλνπο. 

 

ην Παξάξηεκα παξαηίζεηαη αλαιπηηθά ην Γ.Λ.Π. 19 (TaxHeaven, 2010). 
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1.4.2 Αλαζεσξεκέλε Έθδνζε Γηεζλνχο Λνγηζηηθνχ Πξνηχπνπ 19 

Η Γηεζλήο Δπηηξνπή Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (Γ.Δ.Λ.Π), ηνλ Ινχλην ηνπ 2011, 

ηξνπνπνίεζε ην Γ.Λ.Π. 19, «Παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο» θαη θνηλνπνίεζε ηηο 

αλαζεσξεκέλεο νδεγίεο, νη νπνίεο είλαη ππνρξεσηηθέο απφ ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2013. 

Η ηξνπνπνίεζε απηή, αλαδεηθλχεη ηε ζεκαληηθφηεηα εθαξκνγήο ησλ Γ.Λ.Π., θαη επί 

ηνπ παξφληνο ηνπ Γ.Λ.Π. 19, θαζψο πξνζαξκφδνληαη θαη εθζπγρξνλίδνληαη γηα λα 

ζπλάδνπλ κε ηηο αλάγθεο ηεο νηθνλνκίαο. Η πξφζθαηε ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε, 

επέθεξε κεγάιεο θαη απφηνκεο αιιαγέο ζηελ αμία ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη 

έθξηλε επηηαθηηθή ηελ αλάγθε γηα εμνκάιπλζε (smoothing), γεγνλφο γηα ην νπνίν, ε 

Γ.Δ.Λ.Π. θιήζεθε λα αληαπνθξηζεί.   

Οη ηξνπνπνηήζεηο απνηεινχλ κέξνο ελφο πην καθξνπξφζεζκνπ ζηφρνπ πνπ αθνξά ζηε  

βειηίσζε ηεο ινγηζηηθήο ζην ζεκαληηθφ απηφ ηνκέα. Η ινγηζηηθή γηα παξνρέο ζε 

εξγαδνκέλνπο ζπκπεξηιήθζεθε ζην Μλεκφλην πκθσλίαο κεηαμχ ηνπ IASB θαη ηνπ 

FASB. Θα εμαθνινπζνχλ λα ππάξρνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο, αιιά νξηζκέλεο απφ ηηο 

αιιαγέο πξνο ηε πεξαηηέξσ ζχγθιηζε ησλ ΓΠΥΠ θαη ησλ US GAAP ησλ ΗΠΑ. 

Σν αλαζεσξεκέλν πξφηππν αιιάδεη ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ γηα νξηζκέλα είδε 

παξνρψλ πνπ ίζρπε κε ηελ αξρηθή έθδνζε ηνπ Πξνηχπνπ. Οη πην ζεκαληηθέο 

επηδξάζεηο ησλ αιιαγψλ ηνπ αλαζεσξεκέλνπ Πξνηχπνπ επέξρνληαη ζηα 

πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ θαη ζηηο παξνρέο κεηά ηελ έμνδν απφ ηελ 

ππεξεζία. Χζηφζν, επεξεάδνληαη επίζεο νη παξνρέο ηεξκαηηζκνχ θαη άιιεο παξνρέο 

ζε εξγαδνκέλνπο. 

πσο επηζεκαίλεη ε εηαηξεία PriceWaterhouseCoopers (2013), ζπγθεθξηκέλα ην 

αλαζεσξεκέλν πξφηππν ζέηεη δηάθνξα ζέκαηα εθαξκνγήο ζε ζχγθξηζε κε ηελ 

ηζρχνπζα έθδνζε ηνπ Πξνηχπνπ, φπσο: 

 Σα αλαινγηζηηθά θέξδε θαη δεκίεο, ήηνη ην απνηέιεζκα ηνπ αλσηάηνπ νξίνπ 

ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ηεο πξαγκαηηθήο απφδνζεο ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο, γλσζηέο θαη σο 

«επαλαθαηακεηξήζεηο», αλαγλσξίδνληαη απηφκαηα ζηνλ ηζνινγηζκφ, κε 

ρξέσζε ή πίζησζε ζηα «Λνηπά πλνιηθά Έζνδα» (Other Comprehensive 

Income) θαηά ηηο πεξηφδνπο ζηηο νπνίεο πξνθχπηνπλ θαη αλαθέξνληαη, ρσξίο 

λα κεηαθέξνληαη ζε επφκελεο πεξηφδνπο. 
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 Σφθνη ή έζνδα, ηψξα ζα επηκεηξνχληαη ζηελ «Καζαξήο Τπνρξέσζε» 

(πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ), εθαξκφδνληαο ην πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην ζηελ 

«Καζαξή Τπνρξέσζε» (πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ). Απηφ αληηθαζηζηά ην 

θφζηνο ηφθσλ επί ηεο ππνρξέσζεο θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ θαη ηελ 

αλακελφκελε απφδνζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο, κε 

απνηέιεζκα λα απμήζεη ην βάξνο δαπαλψλ ησλ εξγαδνκέλσλ, ησλ 

πεξηζζφηεξσλ νηθνλνκηθψλ νληνηήησλ. 

 Κφζηε πξνυπεξεζίαο ζα αλαγλσξίδνληαη σο θέξδνο ή δεκία ζηελ πεξίνδν 

ηξνπνπνίεζεο. 

 Μηα πεξηθνπή ζα ζπκβεί κφλν φηαλ ε νηθνλνκηθή νληφηεηα κεηψζεη 

ζεκαληηθά ηνλ αξηζκφ ησλ εξγαδφκελσλ ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ πξνγξάκκαηνο. 

 Γηαθνπή θεξδψλ θαη δεκηψλ ζα πξέπεη λα ινγίδεηαη σο θφζηνο πξνυπεξεζίαο. 

 Η ππνρξέσζε γηα ηελ παξνρή ηεξκαηηζκνχ ζα αλαγλσξίδεηαη θαηά ην 

λσξίηεξν, φηαλ ε νηθνλνκηθή νληφηεηα δελ κπνξεί πιένλ λα απνζχξεη ηελ 

πξνζθνξά ηεο παξνρήο ηεξκαηηζκνχ θαη φηαλ αλαγλσξίδεη νπνηαδήπνηε 

ζπλαθή έμνδα αλαδηάξζξσζεο. Κάζε παξνρή πνπ απαηηεί κειινληηθή 

ππεξεζία δελ απνηειεί παξνρή ιήμεο. 

 Οη εληζρπκέλεο γλσζηνπνηήζεηο απαηηνχληαη γηα λα εμεγήζνπλ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξνρψλ θαη ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζπλδένληαη κε απηά, 

πξνζδηνξίδνπλ θαη επεμεγψληαο παξάιιεια ηα πνζά πνπ αλαγλσξίδνληαη ζηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

Σέινο ηνλίδεηαη φηη, ππάξρνπλ αξθεηνί ηνκείο φπνπ ε εθαξκνγή ηνπ αλαζεσξεκέλνπ 

πξνηχπνπ δελ είλαη ζαθήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ινγηζηηθήο γηα: 

 Δηζθνξέο Δξγαδνκέλσλ 

 Τςειφηεξν ξην ηνπ πξνγξάκκαηνο 

 Λεηηνπξγηθά Έμνδα 
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1.5 Γηεζλέο Λνγηζηηθφ Πξφηππν Γεκνζίνπ Σνκέα (International 

Public Sector Accounting Standards, I.P.S.A.S.) 25: «Παξνρέο ζε 

Δξγαδνκέλνπο» 

Σα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα
 
(I.P.S.A.S.) απνηεινχλ έλα 

ζχλνιν ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη θαλφλσλ πνπ εθδίδνληαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην 

Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα (International Public Sector 

Accounting Standards Board, I.P.S.A.S.B.) θαη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ 

θνξείο δεκνζίνπ ηνκέα γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπο θαηαζηάζεσλ 

(I.F.R.S., 2011). Η εθαξκνγή ηνπο, ηίζεηαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ησλ θνξέσλ, 

θαζηζηψληαο ηελ εζεινληηθή θαη ηνλίδεηαη φηη δελ απεπζχλεηαη ζε δηαλεκεηηθνχ 

ραξαθηήξα ζπζηήκαηα. θνπφο ηνπο είλαη ε εκπεξηζηαησκέλε θαη ζθαηξηθή 

παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ εθζέζεσλ ησλ δεκνζίσλ θνξέσλ, πξνο ηέξςηλ ηεο 

αζθαιέζηεξεο επέλδπζεο πφξσλ ησλ θπβεξλήζεσλ. Σα I.P.S.A.S. ρξεζηκνπνηνχληαη 

απνθιεηζηηθά ζε δεκφζηνπο θνξείο θαη δελ απεπζχλνληαη ζε εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο. 

Σα I.P.S.A.S. πξνέξρνληαη θπξίσο απφ ηα Γ.Λ.Π. θαη πξνζαξκφδνληαη θαηάιιεια 

απφ ην I.P.S.A.S.B., πξνθεηκέλνπ λα θαιχπηνπλ ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηνπ δεκνζίνπ 

ηνκέα. 

 

Μέρξη ζήκεξα, ζχκθσλα κε ην I.P.S.A.S.B., γηα ην I.P.S.A.S. 25:«Παξνρέο ζε 

Δξγαδνκέλνπο» ηζρχνπλ ηα εμήο: 

Σν ελ ιφγσ Πξφηππν θαζνξίδεη ηηο απαηηήζεηο ππνβνιήο εθζέζεσλ γηα ηηο ηέζζεξηο 

θαηεγνξίεο ησλ παξνρψλ πξνο εξγαδνκέλνπο, φπσο ηζρχεη αληίζηνηρα θαη ζην Γ.Λ.Π 

19 ηνπ I.A.S.B. Απηέο είλαη:  

 Βξαρππξφζεζκεο παξνρέο ζε εξγαδφκελνπο, φπσο νη κηζζνί θαη νη εηζθνξέο 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο  

 Παξνρέο κεηά ηελ έμνδν, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπληάμεσλ θαη ησλ 

άιισλ παξνρψλ ζπληαμηνδφηεζεο  

 Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο παξνρέο ζε εξγαδφκελνπο  

 Παξνρέο εμφδνπ  

Η λέα IPSAS αζρνιείηαη επίζεο κε εηδηθά ζέκαηα γηα ηνλ δεκφζην ηνκέα, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ πξνεμνθιεηηθνχ επηηνθίνπ, πνπ ζρεηίδεηαη κε παξνρέο 
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κεηά ηελ έμνδν, ζεξαπεία ησλ παξνρψλ κεηά ηελ έμνδν -πνπ παξέρνληαη κέζσ 

ζχλζεησλ πξνγξάκκαησλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο- θαζψο θαη καθξνπξφζεζκα νθέιε 

αλαπεξίαο. Σν I.P.S.A.S. 25 ηζρχεη γηα ηηο ρξήζεηο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε 

Ιαλνπαξίνπ 2011. (Deloitte, 2011) 

 

χκθσλα κε ηα I.F.R.S. (2011), ππάξρεη επίζεκε ιίζηα κε ηελ αληηζηνηρία ησλ 

Γ.Λ.Π. ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα.  πγθεθξηκέλα, ην I.P.S.A.S. 25 πξνέξρεηαη θαηά θχξην 

ιφγν απφ ην Γ.Λ.Π. 19 θαη πεξηιακβάλεη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ Γ.Λ.Π. 19 (2004), σο 

κέξνο ησλ βειηηψζεσλ ζηα Γ.Π.Υ.Π. πνπ εθδφζεθαλ ην Μάην ηνπ 2008. Σν 

I.P.S.A.S. 25 εμεηδηθεχεηαη επίζεο ζηηο παξνρέο πξνο εξγαδνκέλνπο. Οη θπξηφηεξεο 

δηαθνξέο κεηαμχ I.P.S.A.S. 25 θαη Γ.Λ.Π. 19 είλαη νη εμήο: 

 Σν I.P.S.A.S. 25 πεξηέρεη ζπκπιεξσκαηηθέο νδεγίεο γηα ηα επηπιένλ ζρέδηα 

ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα. 

 

 Σν I.P.S.A.S. 25, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, ρξεζηκνπνηεί δηαθνξεηηθή 

νξνινγία απφ ην Γ.Λ.Π. 19. Σα πην ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα είλαη ε 

ρξήζε ησλ φξσλ «Έζνδα» θαη «Γήισζε ησλ Οηθνλνκηθψλ Δπηδφζεσλ». Οη 

ηζνδχλακνη φξνη ηνπ Γ.Λ.Π. 19 είλαη «Δηζφδεκα» θαη «Καηάζηαζε 

Λνγαξηαζκνχ Απνηειεζκάησλ». 

Αλαθνξηθά κε ηελ απνηχπσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ζπληάμεσλ νη δηαθνξέο είλαη:  

 Γηα ηελ πξνεμφθιεζε κεηά ηελ έμνδν απφ ηελ ππεξεζία, ην Γ.Λ.Π. 19 απαηηεί 

απφ ηηο εηαηξείεο λα εθαξκφζνπλ έλα πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην κε βάζε ηηο 

απνδφζεηο ηεο πςειήο πνηφηεηαο εηαηξηθψλ νκνιφγσλ, ζπκβαηά κε ην 

λφκηζκα θαη ηελ εθηηκψκελε δηάξθεηα ησλ παξνρψλ κεηά ηελ έμνδν απφ ηελ 

ππεξεζία. Η απαίηεζε κε βάζε ην I.P.S.A.S. 25 είλαη φηη νη θνξείο 

εθαξκφδνπλ έλα πνζνζηφ πνπ αληαλαθιά ηε δηαρξνληθή αμία ηνπ ρξήκαηνο. 

Δπίζεο ην I.P.S.A.S. 25, πεξηέρεη κία απαίηεζε ζηελ νπνία νη νληφηεηεο 

γλσζηνπνηνχλ ηε βάζε επί ηεο νπνίαο ην πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην είλαη 

θαζνξηζκέλν. 

 

 Σν I.P.S.A.S. 25 πεξηιακβάλεη έλα καρεηφ ηεθκήξην φηη νη πιεξσκέο 

καθξνρξφληαο αλαπεξίαο δελ ππφθεηληαη ζπλήζσο ζηνλ ίδην βαζκφ 
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αβεβαηφηεηαο, φπσο ε επηκέηξεζε ησλ παξνρψλ κεηά ηελ έμνδν απφ ηελ 

ππεξεζία. ε πεξίπησζε πνπ ην ηεθκήξην απηφ είλαη καρεηφ, ε νληφηεηα 

εθηηκά θαηά πφζνλ θάπνηα ή φιεο νη πιεξσκέο καθξνρξφληαο αλαπεξίαο ζα 

πξέπεη λα ινγηζηηθνπνηνχληαη κε ηνλ ίδην ηξφπν, φπσο θαη νη παξνρέο κεηά ηελ 

έμνδν απφ ηελ ππεξεζία. Σν Γ.Λ.Π. 19 δελ πεξηιακβάλεη ηέηνην καρεηφ 

ηεθκήξην. 

 

 Σν I.P.S.A.S. 25 απαηηεί απφ ηηο εηαηξείεο λα θαζνξίζνπλ ηελ αξρηθή επζχλε 

γηα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ, θαηά ηελ πξψηε έθδνζε. Δάλ απηή 

ε ππνρξέσζε είλαη κεγαιχηεξε ή κηθξφηεξε απφ ηελ ππνρξέσζε πνπ ζα είρε 

αλαγλσξηζηεί θαηά ηελ ίδηα εκεξνκελία, ζχκθσλα κε ηελ πξνεγνχκελε 

ινγηζηηθή πνιηηηθή ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο, ε νηθνλνκηθή νληφηεηα 

απαηηείηαη λα αλαγλσξίζεη αχμεζε ή κείσζε, δεκηνπξγψληαο ζπζζσξεπκέλα 

πιενλάζκαηα ή ειιείκκαηα, αληίζηνηρα. Σν Γ.Λ.Π. 19 απαηηεί απφ ηηο 

εηαηξείεο λα θαζνξίζνπλ κία κεηαβαηηθή ππνρξέσζε γηα πξνγξάκκαηα 

θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ θαη αλ ην πνζφ απηφ είλαη κεγαιχηεξν απφ ην πνζφ 

πνπ ζα είρε αλαγλσξηζηεί ζχκθσλα κε ηελ πξνεγνχκελε ινγηζηηθή πνιηηηθή, 

νη νληφηεηεο επηηξέπεηαη λα αλαγλσξίδνπλ ηελ αχμεζε θαηά ηε δηάξθεηα κίαο 

πεξηφδνπ πέληε εηψλ απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο. 

Πξφζθαηα ην I.P.S.A.S.B. αλαθνίλσζε φηη νη εξγαζίεο ζρεηηθά κε ην ελλνηνινγηθφ 

πιαίζην γηα ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα, νη νπνίεο δηήξθεζαλ 

ηα ηειεπηαία νρηψ ρξφληα, είλαη ζε θαιφ δξφκν γηα λα νινθιεξσζεί κέρξη ηα κέζα 

ηνπ 2014. (Public Finance International, 2013) 

 

1.6  Σα Γ.Λ.Π. θαη ηα Ακεξηθάληθα Λνγηζηηθά Πξφηππα 

(U.S.G.A.A.P.) 

Σα Ακεξηθάληθα Λνγηζηηθά Πξφηππα (U.S.G.A.A.P. - U.S.A. Generally Accepted 

Accounting Principles) είλαη φξνη γηα ηηο «Γεληθψο Απνδεθηέο Λνγηζηηθέο Αξρέο» θαη 

ηνπο θαλφλεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ππνρξεσηηθά ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο 

Ακεξηθήο απφ έλα επξχ θάζκα θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εηζεγκέλσλ θαη 

κε εηαηξεηψλ, ησλ κε θεξδνζθνπηθψλ νξγαληζκψλ θαη ησλ θπβεξλεηηθψλ αξρψλ γηα 
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ηε δεκηνπξγία θαη παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπο θαηαζηάζεσλ (Wikipedia (b), 

2012). 

 

Σα Ακεξηθάληθα Λνγηζηηθά Πξφηππα, πεξηιακβάλνπλ αξρέο γλσζηνπνίεζεο θαη 

αλαγλψξηζεο πνπ ζηνρεχνπλ ηφζν ζηελ πνζνηηθή, φζν θαη ηελ πνηνηηθή 

πιεξνθφξεζε, πξνθεηκέλνπ γηα ηελ θαιχηεξε εξκελεία ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ απφ ηνπο άκεζα ελδηαθεξφκελνπο. 

 

Ο ζθνπφο ηεο δεκηνπξγίαο θαη θαη’ επέθηαζε ηεο θαζηέξσζεο ησλ Ακεξηθάληθσλ 

Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ είλαη ε αμηφπηζηε θαηάξηηζε ησλ νηθνλνκηθψλ εθζέζεσλ ησλ 

επηρεηξήζεσλ. Η ςεπδήο θαη ζπγρξφλσο παξαπιαλεηηθή παξνπζίαζε νηθνλνκηθψλ 

ζηνηρείσλ κπνξεί λα έρεη εμαηξεηηθά αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ πξαγκαηηθή 

νηθνλνκία, φπσο γηα παξάδεηγκα ε πηψζε ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ ην 1929, γεγνλφο ην 

νπνίν ζεσξήζεθε εθαιηήξην γηα ηε δεκηνπξγία ησλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ 

(Wikipedia (d), 2012). 

 

Σν πκβνχιην Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Λνγηζηηθήο (Financial Accounting 

Standards Board, F.A.S.B.), είλαη αξκφδην γηα ηε ζέζπηζε θαλφλσλ πνπ αθνξνχλ ηηο 

δεκφζηεο θαη ηδησηηθέο εηαηξείεο. Σν Κπβεξλεηηθφ πκβνχιην Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ 

(Governmental Accounting Standards Board, G.A.S.B.) θαζνξίδεη έλα δηαθνξεηηθφ 

ζχλνιν ησλ ππνζέζεσλ, ηηο αξρέο γηα ηηο ηνπηθέο θαη πνιηηεηαθέο θπβεξλήζεηο. Η 

Οκνζπνλδηαθή πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (Federal Accounting 

Standards Advisory Board, F.A.S.A.B.), εθηειεί έλα παξφκνην ξφιν γηα ηελ 

νκνζπνλδηαθή θπβέξλεζε. 

 

Σα ινγηζηηθά πξφηππα, πξνέξρνληαη ηζηνξηθά απφ ην Ακεξηθαληθφ Ιλζηηηνχην 

Οξθσηψλ Λνγηζηψλ (American Institute of Certified Public Accountants, A.I.C.P.A.) 

θαη ππφθεηληαη ζε θαλνληζκνχο επνπηείαο. χκθσλα κε ην πκβνχιην Πξνηχπσλ 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Λνγηζηηθήο (2012) ην A.I.C.P.A. δεκηνπξγήζεθε γηα πξψηε 

θνξά ην 1939 απφ ηελ F.A.S.A.B. γηα ηε δηαδηθαζία Λνγηζηηθψλ θαη 

αληηθαηαζηάζεθε ην 1951 απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην Λνγηζηηθψλ Αξρψλ. Σν 

1973, ην πκβνχιην Λνγηζηηθψλ Αξρψλ αληηθαηαζηάζεθε απφ ην F.A.S.B., ην νπνίν 

ππφ ηελ επίβιεςε ηνπ Ιδξχκαηνο Οηθνλνκηθψλ Λνγηζηηθψλ, παξέρεη ζπκβνπιέο γηα 

ηα ζηνηρεία ησλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ (Wikipedia (d), 2012).  
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Άιιεο νξγαλψζεηο πνπ ζπκκεηέρνπλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ινγηζηηθψλ 

πξνηχπσλ, ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο, είλαη ην G.A.S.B., ην νπνίν 

δεκηνπξγήζεθε ην 1984, θαη ην πκβνχιην Δπνπηείαο Γεκφζηαο Δηαηξείαο 

Λνγηζηηθψλ  (Αγγιηθή Οξνινγία: Public Company Accounting Oversight Board - 

P.C.A.O.B.).  

 

Σν 2008, ην F.A.S.B. εμέδσζε ηελ Κσδηθνπνίεζε ησλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ, ε 

νπνίν αλαδηνξγάλσζε ηα ππάξρνληα Λνγηζηηθά Πξφηππα ησλ Η.Π.Α. ζε πεξίπνπ 90 

ζέκαηα ινγηζηηθήο (AICPA, 2008). 

 

Πξσηαξρηθφο ζηφρνο ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο ήηαλ ε κεηάβαζε ησλ Η.Π.Α. 

απφ ηα G.A.A.P. ζηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο 

(Γ.Π.Υ.Π.), δεδνκέλνπ φκσο φηη νη δηαηάμεηο ησλ ηειεπηαίσλ δηαθέξνπλ ζεκαληηθά 

απφ ηα G.A.A.P., ε πξφνδνο ήηαλ αξγή θαη αβέβαηε. 

 

Απφ ην 2008, γίλνληαη ζεκαληηθέο πξνζπάζεηεο κε απψηεξν ζθνπφ ηε ζχγθιηζε ησλ 

G.A.A.P. κε ηα Γ.Λ.Π. Σν ρξνλνδηάγξακκα ηεο πιήξνπο πηνζέηεζεο ησλ Γ.Λ.Π. απφ 

ηηο Η.Π.Α., έρεη νξηζηεί απφ ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο λα πινπνηεζεί κέρξη ην 

2014. 

 

πσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ε εηαηξεία Towers Perrin (2008), ε εηδνπνηφο 

δηαθνξά κεηαμχ ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ θαη ησλ Ακεξηθάληθσλ 

Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ πνπ δπζρεξαίλεη ην έξγν ηεο κεηάβαζεο απηήο, έγθεηηαη ζηε 

βάζε ιεηηνπξγίαο ηνπο, θαζψο ηα πξψηα βαζίδνληαη ζε αξρέο ελψ ηα δεχηεξα ζε 

λφκνπο.  

 

 

1.6.1 Σν Γ.Λ.Π. 19 θαη ηα Αληίζηνηρα Ακεξηθάληθα Λνγηζηηθά Πξφηππα 

(U.S.G.A.A.P.) 

Αλαθνξηθά κε ηηο «Παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο» ηνπ Γ.Λ.Π. 19, ε αληηζηνηρία ηνπ κε 

ηα πξφηππα ησλ U.S.G.A.A.P. (Towers Perrin, 2008) είλαη ε θάησζη: 
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 FAS 87 «Λνγηζηηθή εξγνδνηψλ γηα ζπληάμεηο»  

 FAS 88 «Λνγηζηηθή εξγνδνηψλ γηα δηαθαλνληζκνχο θαη πεξηθνπέο γηα 

πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ θαη παξνρψλ ιήμεο ηεο απαζρφιεζεο» 

 FAS 106 «Λνγηζηηθή εξγνδνηψλ γηα παξνρέο κεηά ηε ιήμε ηεο απαζρφιεζεο 

εθηφο ησλ ζπληάμεσλ» 

 FAS 132 «Γλσζηνπνηήζεηο εξγνδνηψλ γηα ζπληάμεηο θαη άιιεο παξνρέο κεηά 

ηε ιήμε ηεο απαζρφιεζεο» 

 FAS 158 «Λνγηζηηθή εξγνδνηψλ γηα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ 

θαη άιισλ πξνγξακκάησλ κεηά ηε ιήμε ηεο απαζρφιεζεο» 

Μεηαμχ ησλ U.S.G.A.A.P. θαη ησλ Γ.Λ.Π. ζηνλ ηνκέα ηεο ινγηζηηθήο γηα ζπληάμεηο 

θαη ινηπέο παξνρέο κεηά ηε ζπληαμηνδφηεζε θαη παξνρέο κεηά ηελ έμνδν απφ ηελ 

ππεξεζία ζπλαληψληαη κηα ζεηξά απφ ζεκαληηθέο δηαθνξέο. Κάπνηεο δηαθνξέο 

νδήγεζαλ ζε ιηγφηεξε κεηαβιεηφηεηα ησλ θεξδψλ, ελψ άιιεο ζε κεγαιχηεξε. Σν 

θαζαξφ απνηέιεζκα εμαξηάηαη απφ ηα επηκέξνπο γεγνλφηα θαη ηηο ζπλζήθεο γηα κηα 

ζπγθεθξηκέλε επηρείξεζε. Πεξαηηέξσ δηαθνξέο ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ ζεκαληηθή 

επίδξαζε ζηελ παξνπζίαζε θαη ζηηο δηαρεηξηζηηθέο κεηξήζεηο. Δπηζεκαίλεηαη φηη, ην 

F.A.S.B. θαη ην I.A.S.B. ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ φξν κεηά ηελ έμνδν απφ ηελ ππεξεζία 

δηαθνξεηηθά. Σν I.A.S.B. ρξεζηκνπνηεί ηνλ φξν κεηά ηελ έμνδν γηα λα ζπκπεξηιάβεη 

ζπληάμεηο, κεηά ηε ζπληαμηνδφηεζε, θαη άιιεο παξνρέο κεηά ηελ έμνδν, ελψ ην 

F.A.S.B. ρξεζηκνπνηεί ηνλ φξν κεηά ηε ζπληαμηνδφηεζε γηα λα ζπκπεξηιάβεη 

πξφζζεηεο παξνρέο, εθηφο ησλ ζπληάμεσλ θαη ησλ άιισλ παξνρψλ κεηά ηελ έμνδν, 

ελψ ν φξνο παξνρέο κεηά ηελ έμνδν, αλαθέξεηαη ζηηο παξνρέο πξηλ απφ ηε 

ζπληαμηνδφηεζε (P.W.C., 2012) . 

Οη ζεκαληηθφηεξεο δηαθνξέο κεηαμχ Γ.Λ.Π. 19 θαη ησλ αληίζηνηρσλ Ακεξηθάληθσλ 

Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ απνηππψλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 
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ύγθξηζε Γ.Λ.Π. 19 θαη Ακεξηθάληθωλ Λνγηζηηθώλ Πξνηύπωλ 

ΘΔΜΑ IAS 19 US GAAP 

Αλαγλψξηζε ηνπ θφζηνπο 

πξνυπεξεζίαο 

 

Αλαγλσξίδνληαη ακέζσο ζην 

θέξδνο/δεκηά 

σο κέξνο ηνπ θφζηνπο ηεο 

ππεξεζίαο. 

 

 

Κφζηε πξνυπεξεζίαο  

αλαγλσξίδνληαη ακέζσο ζηα 

«Λνηπά πλνιηθά Έζνδα» θαη 

απνζβέλνληαη 

θαηά ηελ ππφινηπε πεξίνδν 

ππεξεζίαο 

(ή ην πξνζδφθηκν δσήο αλ φινη 

ή ζρεδφλ φινη νη 

ζπκκεηέρνληεο είλαη ελ 

ελεξγεία) ζηα 

θέξδε/δεκίεο. 

Αλαγλψξηζε ησλ αλαινγηζηηθψλ 

θεξδψλ θαη 

δεκηψλ 

 

Αλαγλσξίδεηαη ακέζσο ζηα 

«Λνηπά πλνιηθά Έζνδα» σο 

κέξνο ηεο επαλαθαηακέηξεζεο. 

Γελ αλαθπθιψλνληαη κέζσ 

«Λνηπψλ πλνιηθψλ Δζφδσλ» 

ζην θέξδνο/δεκηά. 

 

Αλαγλσξίδνληαη ακέζσο ζηα 

«Λνηπά πλνιηθά Έζνδα» ή σο 

θέξδνο/δεκία. 

Πνζά πνπ αλαγλσξίδνληαη ζηα 

«Λνηπά πλνιηθά Έζνδα» ζηε 

ζπλέρεηα 

αλαθπθιψλνληαη ζην θέξδνο 

/δεκηά πηνζεηψληαο είηε ηελ 

«πξνζέγγηζε δηάδξνκν» είηε κία 

ζπζηεκαηηθή 

κέζνδν πνπ νδεγεί ζπληνκφηεξα 

ζε αλαθχθισζε. 

Αλακελφκελε απφδνζε 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

 

Γελ ηζρχεη (ην επηηφθην αγνξάο 

εζφδσλ πεξηιακβάλεηαη ζην 

θαζαξφ επηηφθην θαη 

αλαγλσξίδεηαη σο 

θέξδνο/δεκία). 

 

Τπνινγίδνληαη εθαξκφδνληαο 

ην αλακελφκελν 

καθξνπξφζεζκν επηηφθην, θαηά 

ηελ επηζηξνθή 

ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

ζηελ αγνξά, πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηελ αμία ησλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ. Αλαγλσξίδνληαη σο 

θέξδνο/δεκία. 

Αλαγλψξηζε ησλ 

θεξδψλ/δεκηψλ ζε 

πεξηθνπή 

 

Κέξδε/δεκηέο αλαγλσξίδνληαη 

απφ ηελ πξνεγνχκελε 

εκεξνκελία πεξηθνπήο ή 

ζρεηίδνληαη κε ηελ 

αλαδηάξζξσζε ησλ δαπαλψλ ή 

νη παξνρέο ιήμεο 

αλαγλσξίδνληαη. Σα πνζά 

πεξηιακβάλνληαη 

ζην θφζηνο ππεξεζίαο. 

Αλαγλσξίδεηαη πεξηθνπή δεκηάο 

φηαλ είλαη πηζαλφ φηη  

ζα ζπκβεί πεξηθνπή θαη ηα 

απνηειέζκαηα είλαη εχινγα 

εθηηκεηέα. 

Αλαγλσξίδεηαη πεξηθνπή 

θέξδνπο φηαλ νη ελ ιφγσ 

εξγαδφκελνη απνρσξήζνπλ 

ή ζρέδην αλαζηνιήο 

ή ηξνπνπνίεζε πηνζεηείηαη, ην 

νπνίν κπνξεί λα ζπκβεί αθνχ ε 

νληφηεηα έρεη δεζκεπηεί θαη έρεη 

αλαθνηλσζεί πεξηθνπή. 

Πεγή: Deloitte (2012) 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 

 

ΠΤΛΧΝΔ ΑΦΑΛΗΖ 

 

2.1 Δηζαγσγή 

Η θνηλσληθή αζθάιηζε αλακθίβνια απνηειεί αγαζφ πςίζηεο ζεκαζίαο αθνχ 

δεκηνπξγεί κία «νκπξέια πξνζηαζίαο» γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο, πξνζηαηεχνληάο 

ηνπο απφ ηνπο πάζεο θχζεσο αζθαιηζηηθνχο θηλδχλνπο πνπ δχλαηαη λα εκθαληζηνχλ 

(π.ρ. γήξαο, κεηξφηεηα, αζζέλεηα, θ.α.). Γελλάηαη φκσο ην εχινγν εξψηεκα γηα ην 

πνηφο είλαη ν ραξαθηήξαο ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη πνηφο εγγπάηαη γη απηήλ. 

ηελ πεξίπησζε νξηζκέλσλ ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ε απάληεζε είλαη 

ζρεηηθά απιή, αθνχ ην αζθαιηζηηθφ ηνπο ζχζηεκα ελλνηνινγηθά ζηεξίδεηαη ζε ηξείο 

δηαθξηηνχο Ππιψλεο, ζε θάζε έλαλ απφ ηνπο νπνίνπο ν εγγπεηήο δηαθέξεη∙ 

επηηπγράλνληαο ην ζπλδπαζκφ δχν ελλνηψλ: ηεο θνηλσληθήο αιιειεγγχεο 

(δηαλεκεηηθφ ζχζηεκα) θαη ηεο αληαπνδνηηθφηεηαο (θεθαιαηνπνηεηηθφ ζχζηεκα). 

ηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο, ε απάληεζε είλαη ζαθψο δπζθνιφηεξε, αθνχ ν 

αζθαιηζηηθφο είλαη έλαο ηνκέαο πνπ ηαιαλίδεη ηνπο αζθαιηζκέλνπο, θπξίσο ζην 

θνκκάηη ηεο ζπληαμηνδφηεζεο, εμαηηίαο αθελφο ηεο πνιππινθφηεηάο ηνπ θη αθεηέξνπ 

ησλ θξίζηκσλ νηθνλνκηθν-θνηλσληθν-πνιηηηθψλ αιιαγψλ πνπ επήιζαλ ηα ηειεπηαία 

ρξφληα, επεξεάδνληάο ηνλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ. ε κία πεξίνδν ινηπφλ πνπ ηα 

θξαηηθά ηακεία έρνπλ «ζηεγλψζεη», ην κέιινλ ηνπ ειιεληθνχ ζπληαμηνδνηηθνχ 

ζπζηήκαηνο δηαθαίλεηαη δνθεξφ.  

 

ηελ παξνχζα Δλφηεηα, ζα αλαπηπρζνχλ ηα ζπζηήκαηα θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη ε 

δηάθξηζε ζε ππιψλεο πνπ πξνθχπηεη κέζσ απηψλ, ζα αλαθεξζνχλ παξαδείγκαηα 

αζθαιηζηηθψλ ζπζηεκάησλ δηαθφξσλ επξσπατθψλ ρσξψλ βάζεη ηνπ αλαπηπμηαθνχ 

πξνγξάκκαηνο, ην νπνίν αθνινπζνχλ θαη ηέινο ζα αλαιπζεί δηεμνδηθά ε πεξίπησζε 

ηνπ ειιεληθνχ αζθαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο.  
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2.2 πζηήκαηα Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο 

Οη πην δηαδεδνκέλεο κνξθέο ζπζηεκάησλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο είλαη ην δηαλεκεηηθφ 

(pay-as-you-go) θαη ην θεθαιαηνπνηεηηθφ (funded) ζχζηεκα. ηηο πιείζηεο 

πεξηπηψζεηο ζπλαληάηαη ζπλδπαζκφο απηψλ ησλ δχν, κε δηαθνξεηηθέο θάζε θνξά 

αλαινγίεο. 

 

2.2.1 Γηαλεκεηηθφ χζηεκα (Pay-as-you-go System) 

Σν δηαλεκεηηθφ είλαη ην επηθξαηέζηεξν ζχζηεκα θνηλσληθήο αζθάιηζεο απηή ηε 

ζηηγκή ζηελ Διιάδα. Πξφθεηηαη γηα έλα ζχζηεκα πνπ ζηεξίδεηαη ζηε ιεγφκελε 

«αιιειεγγχε ησλ γελεψλ». χκθσλα κε απηήλ, φπσο αλαθέξεη θαη ν Κσηζνλφπνπινο 

(2008), νη εηζθνξέο ησλ εξγαδνκέλσλ δελ πξννξίδνληαη γηα ηηο κειινληηθέο ίδηεο 

ζπληάμεηο απηψλ, αιιά γηα ηελ απφδνζε ησλ ζπληάμεσλ ζηνπο πθηζηακέλνπο 

ζπληαμηνχρνπο θαη ηε ζπλνιηθή ζηήξημε ηνπ αζθαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο. Η 

πξνζέγγηζε απηή, ζπλνδεχεηαη απφ ηελ άηππε πεπνίζεζε ησλ ζεκεξηλψλ 

εξγαδνκέλσλ, φηη κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ απηνί θξνληίδνπλ γηα ηηο ζπληάμεηο ησλ 

ζεκεξηλψλ ζπληαμηνχρσλ, ζα θξνληίζεη θη ε επφκελε γελεά γηα ηηο δηθέο ηνπο. 

 

2.2.1.1 Πιενλεθηήκαηα Γηαλεκεηηθνχ πζηήκαηνο 

Σν θπξηφηεξν πιενλέθηεκα ηνπ δηαλεκεηηθνχ ζπζηήκαηνο απνηειεί ε επξεία 

αζθαιηζηηθή θάιπςε ηνπ ζπλφινπ ηνπ επίζεκνπ-λφκηκνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ κίαο 

ρψξαο, γεγνλφο ην νπνίν αληηπξνζσπεχεη ζε κεγάιν βαζκφ ηνλ θχξην ζηφρν ηεο 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο. Έλα άιιν ζεηηθφ -ελ κέξεη- ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ, πεγάδεη απφ 

απηφ θαζεαπηφ ην φλνκά ηνπ θαη  αλαθέξεηαη ζηελ αλαδηαλνκή ηνπ πινχηνπ 

(Γηαλλίηζεο, 2007).  

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη επηπιένλ ζεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δηαλεκεηηθνχ 

ζπζηήκαηνο δχζθνια εληνπίδνληαη ζήκεξα, αθνχ ην ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα άλζηζε 

ηε κεηαπνιεκηθή πεξίνδν, σο απφξξνηα άιισλ νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ 

αιιαγψλ. πγθεθξηκέλα, ε άλζηζή ηνπ, ζπλαληάηαη θαηά ηε δηακφξθσζε ηεο 

ιεγφκελεο θευλζηαλήο ή ζνζηαινδεκνθξαηηθήο ζπλαίλεζεο, ε νπνία ζηφρεπε ζηελ 

ηαρεία νηθνλνκηθή πξφνδν θαη ζηελ πιήξε απαζρφιεζε (Κσηζνλφπνπινο, 2008). 
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2.2.1.2 Μεηνλεθηήκαηα Γηαλεκεηηθνχ πζηήκαηνο 

Σν δηαλεκεηηθφ ζχζηεκα εθ ησλ πξαγκάησλ παξνπζηάδεη αξθεηά πξνβιήκαηα, ηα 

νπνία φιν θαη πεξηζζφηεξν αλαδχνληαη ζηελ επηθάλεηα. 

 

Πξψηα απφ φια, νη θαλφλεο πνπ ζεζπίδνληαη απφ ην Κξάηνο, ην νπνίν απνηειεί θαη ην 

βαζηθφ εγγπεηή απηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο, ζρεηηθά κε ηηο εηζθνξέο πνπ αλαινγνχλ ζε 

θάζε εξγαδφκελν, δελ κπνξνχλ θαη δελ παξακέλνπλ ίδηνη εζαεί, αιιά επεξεάδνληαη 

απφ ηηο εθάζηνηε νηθνλνκηθν-θνηλσληθν-πνιηηηθέο ζπλζήθεο (Σεζζαξνκάηεο, 2012). 

Καηά ζπλέπεηα, πιήηηεηαη ε δηαγελεαθή ηζφηεηα θαη γηα λα θαηαζηεί πην ζαθέο απηφ, 

δίλεηαη ην εμήο παξάδεηγκα: ηελ Διιάδα, έλαο ζεκεξηλφο εξγαδφκελνο, ν νπνίνο 

θαηαβάιιεη κεγαιχηεξν πνζφ εηζθνξψλ απφ απηφ πνπ θαηέβαιε έλαο ζεκεξηλφο 

ζπληαμηνχρνο ηελ πεξίνδν πνπ εξγαδφηαλ, ζα ιακβάλεη ρακειφηεξε ζχληαμε απφ 

απηήλ πνπ ιακβάλεη ζήκεξα ν δεχηεξνο. 

 

Όζηεξα, ε πιεζψξα ησλ πθηζηάκελσλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ δεκηνπξγεί 

πξνβιήκαηα αληζφηεηαο σο πξνο ηηο παξνρέο. Μηιψληαο κε αξηζκνχο, κε ηε ιήμε ηνπ 

πξνεγνχκελνπ έηνπο, φπσο ζεκεηψλεη ε Κνςίλε (2012) ζην άξζξν ηεο, βαζηζκέλε ζε  

δήισζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο, νη ζπληαμηνχρνη αγγίδνπλ ηνπο 2.952.082 θαη ηα 

ηακεία ζηα νπνία απηνί αλήθνπλ έρνπλ θηάζεη ηα 91. Ο πνιπθεξκαηηζκέλνο 

αζθαιηζηηθφο ηνκέαο πνπ ζηεξείηαη εληαίαο πνιηηηθήο, έρεη νδεγήζεη ζηελ παξνρή 

αληζνυςψλ ζπληάμεσλ. Έηζη, δχν ζπληαμηνχρνη πνπ αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθά ηακεία, 

παξφιν πνπ θαηέβαιαλ ίδηεο εηζθνξέο, ιακβάλνπλ δηαθνξεηηθφ πνζφ ζχληαμεο, κε 

απνηέιεζκα λα εληείλεηαη ην αίζζεκα ηεο θνηλσληθήο αδηθίαο. 

 

Σν δηαλεκεηηθφ ζχζηεκα καδί κε ην δεκνγξαθηθφ πξφβιεκα, απνηεινχλ έλαλ 

επηθίλδπλν ζπλδπαζκφ πνπ εγθπκνλεί αθφκα κεγαιχηεξν θίλδπλν γηα ην κέιινλ ηνπ 

ζπληαμηνδνηηθνχ ζπζηήκαηνο. χκθσλα κε ηελ Διιεληθή Έθζεζε ηξαηεγηθήο γηα 

ηηο πληάμεηο ησλ Τπνπξγείσλ Απαζρφιεζεο θαη Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, θαη 

Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ (2005, ζει. 9) ην δεκνγξαθηθφ πξφβιεκα «ζε βάζνο 

ρξφλνπ νδεγεί ζε ζπξξίθλσζε ηνπ λεαληθνχ πιεζπζκνχ (0-14 εηψλ), ζε δηφγθσζε 

ηνπ γεξνληηθνχ πιεζπζκνχ (65+ εηψλ) θαη ζε ζπξξίθλσζε ηνπ πιεζπζκνχ ησλ 

παξαγσγηθψλ ειηθηψλ (15-64 εηψλ)». Σελ παξαπάλσ εθηίκεζε έξρνληαη λα 
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επηβεβαηψζνπλ δηάθνξεο πεγέο (Eurostat, 2009; Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 2010; 

Euronews, 2013) πνπ αλαθέξνπλ φηη ελψ ζήκεξα ε αλαινγία εξγαδνκέλσλ-

ζπληαμηνχρσλ είλαη ηέζζεξα πξνο έλα, κέρξη ην 2060 ε αλαινγία απηή ζα είλαη δχν 

πξφο έλα. Ληγφηεξα ινηπφλ απφ δχν άηνκα πνπ ζα βξίζθνληαη ζε παξαγσγηθή ειηθία, 

ζα αληηζηνηρνχλ ζε θάζε έλα άηνκν πνπ ζα βξίζθεηαη ζε ειηθία ζπληαμηνδφηεζεο. Με 

άιια ιφγηα, ν αξηζκφο ησλ αηφκσλ πνπ ζα ζπληαμηνδνηεζνχλ ζα απμεζεί, ηελ ίδηα 

ζηηγκή πνπ ζα κεησζεί ν αξηζκφο απηψλ πνπ ζα εξγάδνληαη. 

 

χκθσλα κε δεκνζθφπεζε ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ, ε νπνία αλαθέξεηαη ζε 

κειέηε ηνπ E.N.E.R.P.I. (European Network of Economic Policy Research Institutes) 

ηνλ Ινχιην ηνπ 2007 (European Network of Economic Policy Research Institutes, 

2007), ην δεκνγξαθηθφ πξφβιεκα θαηλφηαλ λα απαζρνιεί πεξηζζφηεξν ηνπο Έιιελεο 

απφ ηνπο ππφινηπνπο Δπξσπαίνπο πνιίηεο, θαζψο ζε πνζνζηφ πεξίπνπ 90% πίζηεπαλ 

φηη ε γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνχ ζα δεκηνπξγήζεη ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ζην 

αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα, φπσο παξνπζηάδεηαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα (1). 

 

Γηάγξακκα 1:Δπηξξνή γήξαλζεο ηνπ πιεζπζκνύ ζηα ζπζηήκαηα αζθάιηζεο ηωλ ρωξώλ ηεο Δ.Δ. 

 

Πεγή: Euribarometer (2001) cited in European Network of Economic Policy Research Institutes (2007) 

 

Αθνινπζψληαο αληίζηνηρε ινγηθή, αληηιακβάλεηαη θαλείο φηη ην ζχζηεκα πιήηηεηαη, 

θαζψο απμάλεηαη θαη ν αξηζκφο ησλ αλέξγσλ, δειαδή κεηψλεηαη ν αξηζκφο ησλ 

παξαγσγηθψλ αηφκσλ πνπ ζπλεηζθέξνπλ. Δηξήζζσ ελ παξφδσ, φηη ζηελ Διιάδα 
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παξνπζηάδεηαη ην πςειφηεξν πνζνζηφ αλεξγίαο κεηαμχ ησλ 27 θξαηψλ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, ην νπνίν αγγίδεη ην 26,8% ζπλνιηθά, απμεκέλν θαηά επηά 

κνλάδεο ην ηειεπηαίν έηνο (Eurostat, 2013). Γηα λα αλαινγηζηεί θαλείο ην πνζφ πνπ 

ράλεηαη, ηνλίδεηαη φηη ζην Ίδξπκα Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ (Ι.Κ.Α.) θάζε αχμεζε ηεο 

αλεξγίαο θαηά κία πνζνζηηαία κνλάδα, πξνθαιεί απψιεηεο 450 εθαηνκκπξίσλ επξψ 

(Γεσξγάθεο, 2012). 

 

Σν δηαλεκεηηθφ είλαη έλα ζχζηεκα πνπ ιφγσ ηεο ίδηαο ηνπ ηεο θχζεο, εληζρχεη ηα 

θαηλφκελα εηζθνξνδηαθπγήο, αθνχ εκθαλίδεη πεξηνξηζκέλε αληαπνδνηηθφηεηα θαη 

έρεη πεξηνξηζκέλα θίλεηξα αζθάιηζεο. Γελ είλαη ιίγα ηα παξαδείγκαηα 

αζθαιηζκέλσλ πνπ ελψ θαηέβαιαλ κε ζπλέπεηα ηηο εηζθνξέο ηνπο, ιακβάλνπλ ηειηθά 

κεησκέλε ζχληαμε, ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ θάπνηνη άιινη εηζπξάηηνπλ παρπιέο 

ζπληάμεηο. Η Παλειιήληα Οκνζπνλδία πιιφγσλ Δξγαδνκέλσλ ηνπ Ιδξχκαηνο 

Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ (Π.Ο..Δ. – Ι.Κ.Α.) ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη φηη ε 

εηζθνξνδηαθπγή, ε εηζθνξναπαιιαγή θαη ε εηζθνξναπνθπγή ζην Ι.Κ.Α., αγγίδνπλ ηα 

6 δηζεθαηνκκχξηα επξψ εηεζίσο (Βήκα, 2012). 

 

Η έληνλε θξαηηθή ζπκκεηνρή πνπ ζπλνδεχεη ην δηαλεκεηηθφ ζχζηεκα, δπζρεξαίλεη 

αθφκα πεξηζζφηεξν ηε ιεηηνπξγία ηνπ (Σεζζαξνκάηεο, 2012). Σν Κξάηνο 

παξεκβαίλεη ζηε δηνίθεζε ησλ ηακείσλ, θαζνξίδεη ηε δηαρείξηζε ηεο πεξηνπζίαο ηνπο 

θαη απμάλεη ηα δεκφζηα έμνδα γηα λα θαιχςεη γηα παξάδεηγκα ηα αζθαιηζηηθά 

ειιείκκαηα πνπ ζπζζσξεχνληαη. ε απηή ηελ πεξίπησζε φκσο, επηβαξχλεηαη ην 

δεκφζην ρξένο θαη ζπαηαιψληαη θεθάιαηα πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

γηα επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη θξαηηθή αλάπηπμε. 
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2.2.2 Κεθαιαηνπνηεηηθφ χζηεκα (Funded System) 

χκθσλα κε ην θεθαιαηνπνηεηηθφ ζχζηεκα αζθάιηζεο, ν εθάζηνηε εξγαδφκελνο καδί 

κε ηνλ εξγνδφηε ηνπ, εηζθέξνπλ πνζφ ην νπνίν αληηζηνηρεί απνθιεηζηηθά ζην 

ζπγθεθξηκέλν εξγαδφκελν. Σν πνζφ απηφ, κέρξη ν αζθαιηζκέλνο λα ζπληαμηνδνηεζεί 

θαηαηίζεηαη ζε επελδπηηθνχο Οξγαληζκνχο ή αηνκηθνχο ινγαξηαζκνχο, 

θεθαιαηνπνηείηαη θαη φηαλ αξρίζεη ε πεξίνδνο ζπληαμηνδφηεζεο, αξρίδεη ε 

ξεπζηνπνίεζε ηνπ θεθαιαίνπ (Κσηζνλφπνπινο, 2008). Ο ραξαθηήξαο ηνπ 

ζπζηήκαηνο απηνχ είλαη απνηακηεπηηθφο. 

 

2.2.2.1 Πιενλεθηήκαηα Κεθαιαηνπνηεηηθνχ πζηήκαηνο 

Μεξηθά απφ ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ θεθαιαηνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο έλαληη ηνπ 

δηαλεκεηηθνχ, φπσο επηζεκαίλεη ν Σεζζαξνκάηεο (2012), είλαη ηα παξαθάησ: 

 

 κεηψλνληαη ηα θαηλφκελα εηζθνξνδηαθπγήο, θαζψο ν αζθαιηζκέλνο γλσξίδεη 

φηη φζν ιηγφηεξν είλαη ην πνζφ ησλ εηζθνξψλ πνπ ζα θαηαβάιιεη, ηφζν 

ρακειφηεξν ζα είλαη θαη ην χςνο ηεο ζχληαμεο πνπ ζα ιακβάλεη.  

 ηίζεηαη ζηελ επρέξεηα ηνπ εξγαδνκέλνπ λα απνθαζίζεη ζρεηηθά κε ηηο 

εηζθνξέο, θαζψο ηνπ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα θαηαβάιιεη πεξηζζφηεξεο απφ 

ηηο ειάρηζηα λνκνζεηεκέλεο –απηφ αθνξά κφλν ηνλ ηξίην ππιψλα αζθάιηζεο-. 

Καη' απηφλ ηνλ ηξφπν, κπνξεί λα βειηηψζεη ζηα πιαίζηα ηνπ δπλαηνχ, ην χςνο 

ηεο ζχληαμεο πνπ ζα ιακβάλεη. 

 δχζθνια πξνθχπηνπλ αζθαιηζηηθά ειιείκκαηα θαη δελ πθίζηαηαη ζέκα 

βησζηκφηεηαο ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ, αθνχ ν θάζε αζθαιηζκέλνο 

απνιακβάλεη κηα ζχληαμε, αλαινγνχζεο ηνπ πνζνχ πνπ επέλδπζε θαη ηεο 

απνδνηηθφηεηάο ηνπ. Χζηφζν δελ απνθιείεηαη ην ελδερφκελν κε επάξθεηαο 

ησλ ζπληάμεσλ. 

 εμνηθνλνκνχληαη θξαηηθά θεθάιαηα πνπ κπνξνχλ λα επελδπζνχλ γηα άιινπο 

ζθνπνχο, ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ απμάλνληαη ηα επελδεδπκέλα θεθάιαηα ηεο 

εγρψξηαο νηθνλνκίαο. 

 γίλεηαη πην απιφ θαη θαηαλνεηφ ην ζεζκηθφ πιαίζην παξνρψλ αζθάιηζεο, κε 

απνηέιεζκα ν αζθαιηζκέλνο λα ληψζεη πνιχ κεγαιχηεξε ηθαλνπνίεζε, 
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γλσξίδνληαο ην πνζφ ηεο ζχληαμεο πνπ ζα ιακβάλεη θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν απηφ πξνθχπηεη. Σν αθξηβψο αληίζεην ζπκβαίλεη ζήκεξα ζηελ Διιάδα, 

φπνπ ν ππνςήθηνο ζπληαμηνχρνο αγλνεί πψο, πφηε θαη κε βάζε πνηά θξηηήξηα 

ζα ζπληαμηνδνηεζεί. 

 

 

2.2.2.2 Μεηνλεθηήκαηα Κεθαιαηνπνηεηηθνχ πζηήκαηνο 

Χζηφζν, ην βαζηθφηεξν εθ ησλ κεηνλεθηεκάησλ ηνπ θεθαιαηνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο 

ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ επηζθάιεηα θαη ην ξίζθν πνπ ραξαθηεξίδεη κία επέλδπζε. 

Δπνκέλσο, ε ηδαληθφηεξε ιχζε δε βξίζθεηαη ζηελ πηνζέηεζε είηε ηνπ δηαλεκεηηθνχ 

ζπζηήκαηνο είηε ηνπ θεθαιαηνπνηεηηθνχ, αιιά ζηε ρξπζή ηνκή ηνπο πνπ ζα 

κπνξνχζε λα επηθέξεη ζεηηθέο αιιαγέο ζε νιφθιεξν ην αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα. 

(Γηαλλίηζεο, 2007)  

 

 

2.2.3 πλδπαζκφο πζηεκάησλ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο 

ηνλ επξσπατθφ ρψξν, φπσο θαίλεηαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα (2), παξνπζηάδεηαη 

κία πνηθηιία σο πξνο ηελ αλαινγία κεηαμχ θεθαιαηνπνηεηηθνχ θαη δηαλεκεηηθνχ 

ζπζηήκαηνο αζθάιηζεο. Οξηζκέλεο ρψξεο επηιέγνπλ ζρεδφλ απνθιεηζηηθά ην 

δηαλεκεηηθφ ζχζηεκα, φπσο ε Διιάδα θαη ε Ιηαιία, νξηζκέλεο άιιεο ζπλδπάδνπλ 

θεθαιαηνπνηεηηθφ θαη δηαλεκεηηθφ, κε ην δεχηεξν λα επηθξαηεί, φπσο ε Ιξιαλδία, ε 

Γαλία θαη ε Οιιαλδία θαη ππάξρεη θαη ε πεξίπησζε ηνπ Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ, ζην 

νπνίν επηθξαηεί  ην θεθαιαηνπνηεηηθφ αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα. 
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Γηάγξακκα 2: Πξνηίκεζε ζε πληαμηνδνηηθά πζηήκαηα ηωλ ρωξώλ-κειώλ ηεο Δ.Δ. 

 

                 Πεγή: Boeri et al (2006) and CEA (2007) cited in Bovenberg (2011) 

 

Γεδνκέλνπ φηη θαη ηα δχν ζπζηήκαηα παξνπζηάδνπλ πξνβιήκαηα είλαη δχζθνιν λα 

ιεηηνπξγήζνπλ κεκνλνκέλα.  Σειεπηαία παξαηεξείηαη ην γεγνλφο φηη νη απφςεηο 

ηείλνπλ λα ζπγθιίλνπλ  πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο πηνζέηεζεο ζηνηρείσλ ηφζν ηνπ 

δηαλεκεηηθνχ, φζν θαη ηνπ θεθαιαηνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο αζθάιηζεο.  

 

Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην άξζξν πνπ εθδφζεθε ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2013 ζηελ 

«Scandinavian Journal of Economics», ζην νπνίν νη Βeetsma, Romp θαη Vos 

(Beetsma et al, 2013) απνδεηθλχνπλ, αθνινπζψληαο κία ζεηξά επίιπζεο καζεκαηηθψλ 

κνληέισλ, φηη έλα ζχζηεκα δχν ζηξσκαηψζεσλ, κε κία πξψηε ζηξσκάησζε λα 

αθνινπζεί ην δηαλεκεηηθφ ζχζηεκα θαη κία δεχηεξε ην πιήξεο θεθαιαηνπνηεηηθφ, κε 

ηηκαξηζκηθή αλαπξνζαξκνγή ησλ κηζζψλ, κπνξεί λα παξέρεη κέγηζην ελδνγελεαθφ 

επηκεξηζκφ ηνπ θηλδχλνπ, ρσξίο λα αιινησζεί ε πξνζθνξά εξγαζίαο.  

 

Πνιιέο ρψξεο έρνπλ θαηαλνήζεη ηε ζεκαληηθφηεηα θαη ηα νθέιε ηνπ ζπλδπαζκνχ  

θεθαιαηνπνηεηηθνχ θαη δηαλεκεηηθνχ ζπζηήκαηνο αζθάιηζεο. ηνλ παξαθάησ πίλαθα 

(3) (O.E.C.D., 2011) παξνπζηάδεηαη ε θαηαλνκή ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ησλ 

ζπληαμηνδνηηθψλ ηακείσλ ζε θαηεγνξίεο επελδχζεσλ γηα επηιεγκέλεο ρψξεο ηνπ 
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Οξγαληζκνχ Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο, αλάκεζά ηνπο θαη ε Διιάδα. 

Απφ ην δηάγξακκα (3) θαζίζηαηαη εκθαλέο φηη ε Διιάδα αθνινπζεί ζε ειάρηζην 

βαζκφ ην θεθαιαηνπνηεηηθφ ζχζηεκα πξνηηκψληαο λα επελδχζεη ην κεγαιχηεξν 

κέξνο ηεο πεξηνπζίαο ησλ ζπληαμηνδνηηθψλ ηεο ηακείσλ ζε θαηαζέζεηο, γξακκάηηα 

θαη νκφινγα.  

 

ζνλ αθνξά ζηελ αμηνπνίεζε ζε κεηνρέο, ε Διιάδα θαηέρεη ηελ 23
ε
  ζέζε απφ ην 

ζχλνιν ησλ 27 αλαθεξνκέλσλ ηνπ πίλαθα. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ηελ πξψηε ζέζε 

θαηέρνπλ νη Ηλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο, κε ην κεγαιχηεξν κέξνο λα επελδχεεηαη 

ζε κεηνρέο θαη έλα πνιχ κηθξφ κέξνο ζε κεηξεηά θαη θαηαζεηηθνχο ινγαξηακνχο.  

 

Γηάγξακκα 3: Καηαλνκή ηωλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείωλ ζπληάμεωλ ηακείωλ αλά θαηεγνξία 

επελδύζεωλ ζε επηιεγκέλεο ρώξεο ηνπ Ο.Ο..Α. ην 2010 

 

Πεγή: O.E.C.D. (2011) 
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2.3 Ππιψλεο Αζθάιηζεο 

Η αλάγθε κηαο πγηνχο ζπλχπαξμεο κεηαμχ δηαλεκεηηθνχ θαη θεθαιαηνπνηεηηθνχ 

ζπζηήκαηνο, κεηαμχ θνηλσληθήο αιιειεγγχεο θαη αληαπνδνηηθφηεηαο, θαίλεηαη απφ 

ην γεγνλφο φηη πνιιέο επξσπατθέο ρψξεο έρνπλ δηακνξθψζεη ην αζθαιηζηηθφ ηνπο 

ζχζηεκα, θαηά ηξφπν πνπ λα επηηπγράλεηαη απηή. ην πιαίζην ηεο εμέιημεο ησλ 

θνηλσληθψλ αζθαιίζεσλ, ζεσξήζεθε αλαγθαίνο ν δηαρσξηζκφο ησλ κνξθψλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζε ηξείο θαηεγνξίεο, ηνπο ιεγφκελνπο «Ππιψλεο Αζθάιηζεο». 

Παξαθάησ αθνινπζεί ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ησλ ηξηψλ δηαθξηηψλ Ππιψλσλ, φπσο 

πεξηγξάθνληαη απφ ηνλ χλδεζκν Δπηρεηξήζεσλ θαη Βηνκεραληψλ (2013). 

 

2.3.1 Πξψηνο Ππιψλαο Αζθάιηζεο 

ηνλ πξψην Ππιψλα, βαζηθά αλήθεη ε θχξηα ζχληαμε θαη ελίνηε θαη ε επηθνπξηθή. 

Έρεη δεκφζην θαη ππνρξεσηηθφ ραξαθηήξα. ηεξίδεηαη ζηηο αξρέο ηνπ δηαλεκεηηθνχ 

ζπζηήκαηνο θαη νη παξνρέο πνπ δίλνληαη ζηνπο αζθαιηζκέλνπο, πξνέξρνληαη απφ ηηο 

εηζθνξέο ησλ εξγαδνκέλσλ, ησλ εξγνδνηψλ θαη ηνπ Κξάηνπο. Δγγπεηήο ηνπ 

ζπζηήκαηνο είλαη ην Κξάηνο. 

 

2.3.2 Γεχηεξνο Ππιψλαο Αζθάιηζεο 

ην δεχηεξν Ππιψλα αλήθνπλ νη ιεγφκελεο επαγγεικαηηθέο ζπληάμεηο, νη νπνίεο 

έρνπλ ραξαθηήξα ζπκπιεξσκαηηθφ θαη ζηεξίδνληαη ζηηο αξρέο ηνπ 

θεθαιαηνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο. Οη ζπληάμεηο ηνπ δεχηεξνπ Ππιψλα πξνέξρνληαη 

απφ ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε εξγαδνκέλσλ θαη εξγνδνηψλ.  

 

2.3.3 Σξίηνο Ππιψλαο Αζθάιηζεο 

ηνλ ηξίην θαη ηειεπηαίν Ππιψλα, ν νπνίνο επίζεο ζηεξίδεηαη ζηηο αξρέο ηνπ 

θεθαιαηνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο, αλήθνπλ νη πξναηξεηηθέο ηδησηηθέο αζθαιίζεηο νη 

νπνίεο ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο εξγαδνκέλνπο. Οη παξνρέο ηνπ ηξίηνπ 
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Ππιψλα ιακβάλνπλ ζπλήζσο ηε κνξθή εθάπαμ πνζψλ θαη ιηγφηεξν ζπρλά ηε κνξθή 

κεληαίσλ θαηαβνιψλ. 

 

Γηαγξακκαηηθή Απεηθόληζε Γηαρωξηζκνύ Ππιώλωλ Αζθάιηζεο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΥΛΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

Πρώτος Πυλώνας 

 

Κρατικζσ  

Συντάξεισ 

Δεφτερος Πυλώνας 

 

Επαγγελματικζσ  

Συντάξεισ 

Τρίτος Πυλώνας 

 

Ιδιωτικζσ  

Συντάξεισ 
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2.4  Κνηλσληθή Αζθάιηζε θαη Κνηλσληθή Αλάπηπμε 

Καη' νπζίαλ, ε αλάπηπμε θαη ν βαζκφο ζηνλ νπνίν απηή επηηπγράλεηαη απφ κία 

θνηλσλία, ζπλδένληαη άκεζα κε ην ζεζκφ ησλ θνηλσληθψλ αζθαιίζεσλ. Η θνηλσληθή 

αζθάιηζε απνηειεί αλαθαίξεην δηθαίσκα φισλ ησλ εξγαδνκέλσλ, δε ζα πξέπεη φκσο 

λα απνηειεί ηξνρνπέδε ζηελ αλάπηπμε κηαο ρψξαο, θαζφηη ε ζρέζε κεηαμχ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη θνηλσληθήο αλάπηπμεο είλαη θπθιηθή. Έηζη, κηα θαθή 

δηαρείξηζε ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ, ζα απνηεινχζε απηεπίζηξνθν γηα ηα ίδηα ηα 

αζθαιηζηηθά ηακεία, κέζσ κηαο ζεηξάο άιισλ αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ ζε δηάθνξνπο 

ηνκείο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην έιιεηκκα ησλ ηακείσλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ ζα 

θιεζεί λα αληηκεησπηζηεί απφ ην Κξάηνο, ζα έρεη ηελ σο θάησζη αιιεινπρία 

επηπηψζεσλ: 

 ζα πξνθιεζεί αλαπνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ αγνξά, 

 ζα κεησζεί ε αληαγσληζηηθφηεηα, 

 ζα απμεζεί ε αβεβαηφηεηα ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ζρεδίσλ, 

 ζα κεησζεί ε παξαγσγή, 

 ζα κεησζεί ε απαζρφιεζε, 

 ζα κεησζνχλ νη εηζθνξέο θαη  

 ηειηθά ζα ζπκπηεζηνχλ αθφκα πεξηζζφηεξν νη κηζζνί θαη θαη' επέθηαζε νη 

ζπληάμεηο. 

 

πλεπψο, ην αζθαιηζηηθφ πέξα απφ ζεκειηψδεο θνηλσληθφ ζέκα, απνηειεί ηελ ίδηα 

ζηηγκή θαη ζεκειηψδεο δήηεκα αλάπηπμεο. Γηα λα θαηαζηεί θαη πξαθηηθά ζαθέο απηφ, 

παξαθάησ γίλεηαη πεξηγξαθή ησλ πξνηχπσλ αλάπηπμεο δηαθφξσλ επξσπατθψλ 

ρσξψλ φπσο απηά απνηππψλνληαη ζηελ παξνπζίαζε ηνπ Κνχγηα (2008), 

ρξεζηκνπνηψληαο ηε κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε ησλ Esping-Andersen θαη Maurizio 

Ferrera. ηε ζπλέρεηα απφ θάζε πξφηππν επηιέγεηαη κηα ρψξα ηεο νπνίαο αλαιχεηαη ε 

δνκή ηνπ αζθαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο.  
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2.4.1 Πξφηππα Αλάπηπμεο ησλ Κξαηψλ-Μειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ε 

Απνηχπσζή ηνπο ζηα Γηάθνξα πζηήκαηα θαη ηνπο Ππιψλεο Αζθάιηζεο 

 

2.4.1.1 Πξφηππα Αλάπηπμεο ησλ Κξαηψλ-Μειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

 

2.4.1.1.1 Σν Φηιειεχζεξν – Αγγινζαμνληθφ Πξφηππν (Μεγάιε Βξεηαλία, 

Ηξιαλδία, Οιιαλδία) 

Σν θηιειεχζεξν-αγγινζαμνληθφ πξφηππν ζηεξίδεηαη ζηελ αξρή ηνπ ρακεινχ 

θξαηηθνχ παξεκβαηηζκνχ ζηελ αγνξά, ψζηε λα κελ πεξηνξίδνληαη ηα εξγαζηαθά 

θίλεηξα θαη ε εξγαζηαθή επειημία. Σν επίπεδν θνηλσληθήο αζθάιηζεο είλαη ρακειφ 

θαη ζηνρεχεη θπξίσο ζηνπο ρακειφκηζζνπο. Η λννηξνπία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

πξνηχπνπ δελ πξνβιέπεη  δηεχξπλζε ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ πξνέξρεηαη απφ 

δεκφζην ρξήκα, απνηειψληαο έηζη ηε κηθξφηεξε δπλαηή έθθξαζε ελφο παξεκβαηηθνχ 

Κξάηνπο πξφλνηαο ζηελ Δπξψπε.  

 

Σν ηειεπηαίν γίλεηαη εκθαλέο απφ ηνλ Πίλαθα (1) πνπ αθνινπζεί φπνπ ην Ηλσκέλν 

Βαζίιεην πξνβιέπεηαη λα δηαηεξήζεη ζε ηδηαίηεξα ρακειφ επίπεδν, ηηο δεκφζηεο 

δαπάλεο γηα ζπληάμεηο θηάλνληαο ην 2050 ην 5% ηνπ Αθαζάξηζηνπ Δγρψξηνπ 

Πξντφληνο (Α.Δ.Π.) κέρξη ην 2050. 
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Πίλαθαο 1: Γεκόζηα δαπάλε γηα ζπληάμεηο ωο % ηνπ Α.Δ.Π. ζηηο ρώξεο ηεο Δ.Δ. 

 2000 
2010 2020 2030 2040 2050 

ΒΔΛΓΙΟ 10 9,9 11,4 13,3 13,7 13,3 

ΓΑΝΙΑ 10,5 12,5 13,8 14,5 14 13,3 

ΓΔΡΜΑΝΙΑ 11,8 11,2 13,8 15,5 16,6 16,9 

ΔΛΛΑΓΑ 12,6 12,6 15,4 19,6 23,8 24,8 

ΙΠΑΝΙΑ 9,4 8,9 9,9 12,6 16 17,3 

ΓΑΛΛΙΑ 12,1 13,1 15 16 15,8 
 

ΙΡΛΑΝΓΙΑ 4,6 5 6,7 7,6 8,3 9 

ΙΣΑΛΙΑ 13,8 13,9 14,8 15,7 15,7 14,1 

ΛΟΤΞΔΜΒ. 7,4 7,5 8,2 9,2 9,5 9,3 

ΟΛΛΑΝΓΙΑ 7,9 9,1 11,1 13,1 14,1 13,6 

ΑΤΣΡΙΑ 14,5 14,9 16 18,1 18,3 17 

ΦΙΛΑΝΓΙΑ 11,3 11,6 12,9 14,9 16 15,9 

ΠΟΡΣΟΓΑΛΙΑ 9,8 11,8 13,1 13,6 13,8 13,2 

ΝΟΡΒΗΓΙΑ 9 9,6 10,7 11,4 11,4 10,7 

Η.Β. 5,5 5,1 4,9 5,2 5 5 

Πεγή: ΔPC (2009) 

 

 

2.4.1.1.2 Σν Ζπεηξσηηθφ Πξφηππν (Απζηξία, Βέιγην, Γεξκαλία, Γαιιία) 

Σν επεηξσηηθφ πξφηππν κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί πην γελλαηφδσξν απφ ην 

θηιειεχζεξν, αθνχ παξέρεη θνηλσληθή αζθάιηζε κέζσ κεηαβηβαζηηθψλ πιεξσκψλ. 

Σν πξφηππν απηφ ελζαξξχλεη ηελ πξφσξε ζπληαμηνδφηεζε, παξά ηα πξνβιήκαηα πνπ 

ζπλεπάγεηαη απηή. Η εξγαζία απνιακβάλεη πςειά επίπεδα θξαηηθήο πξνζηαζίαο, 

ηδηαίηεξα ζηε Γαιιία θαη ηε Γεξκαλία, κε απνηέιεζκα νη ρψξεο πνπ ην πηνζεηνχλ λα 

εκθαλίδνπλ ρακειφ δείθηε εξγαζηαθήο αλαζθάιεηαο.  
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2.4.1.1.3 Σν θαλδηλαβηθφ Πξφηππν (νπεδία, Φηιαλδία, Γαλία)  

Σν ζθαλδηλαβηθφ πξφηππν ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ παξνρή θνηλσληθήο πξφλνηαο κε 

ζηνηρεία εμαηξεηηθήο νξγάλσζεο, ζπλνρήο, πνηφηεηαο, επειημίαο θαη νηθνλνκηθήο 

αλάπηπμεο. Σα επίπεδα πξνζσπηθήο θνξνινγίαο είλαη απμεκέλα, ην ίδην φκσο θαη νη 

θξαηηθέο παξνρέο. Αληίζεηα ηα επίπεδα θνξνιφγεζεο γηα ηηο εηαηξείεο παξακέλνπλ 

ρακειά, έηζη ψζηε λα παξέρνληαη επελδπηηθά θίλεηξα θαη λα ελζαξξχλεηαη ε 

επηρεηξεκαηηθφηεηα. 

 

 

2.4.1.1.4 Σν Μεζνγεηαθφ Πξφηππν (Ηηαιία, Διιάδα, Ηζπαλία, Πνξηνγαιία)  

Η δηάξζξσζε ησλ ζπζηεκάησλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζηηο ρψξεο ηεο Νφηηαο 

Δπξψπεο, ραξαθηεξίδεηαη απφ θαηαθεξκαηηζκφ ησλ επαγγεικαηηθψλ νκάδσλ, κε 

ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απηφ ηεο Διιάδαο. ε αληίζεζε κε ην επεηξσηηθφ 

πξφηππν, ζην κεζνγεηαθφ δελ πθίζηαηαη απνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα θνηλσληθήο 

πξνζηαζίαο θαη ν θαζνξηζκφο ηνπ επηπέδνπ κηζζψλ, γίλεηαη κέζσ ζπιινγηθψλ 

δηαπξαγκαηεχζεσλ. Σέινο, ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνηχπνπ 

απνηειεί ε έληνλε παξνπζία ηνπ Κξάηνπο θαη ηαπηφρξνλα ν ζρεηηθά αδχλακνο ξφινο 

ηνπ ζηε δηαρείξηζε ησλ ζπζηεκάησλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο. 

 

 

2.4.1.2 Γνκή Αζθαιηζηηθψλ πζηεκάησλ Κξαηψλ-Μειψλ ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο (Ζλσκέλν Βαζίιεην, Οιιαλδία, νπδία, Διιάδα) 

 

2.4.1.2.1 Γνκή Αζθαιηζηηθνχ πζηήκαηνο: Ζλσκέλν Βαζίιεην 

Η δνκή ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ (Γεληθή 

Γξακκαηεία Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ (a), 2012), πνπ αλήθεη ζην θηιειεχζεξν 

πξφηππν, είλαη απνηέιεζκα ηεο ζπλεξγαζίαο Κξάηνπο, εξγνδνηψλ θαη αζθαιηζηηθψλ 

εηαηξεηψλ. Σν ζχζηεκα ινηπφλ απηφ απνηειείηαη θαη απφ ηνπο ηξείο Ππιψλεο 

αζθάιηζεο.  

Πην αλαιπηηθά, ζηνλ πξψην Ππιψλα ππάγνληαη ε βαζηθή θξαηηθή ζχληαμε (Αγγιηθή 

Οξνινγία: Basic State Pension) θαη ε επηθνπξηθή ζχληαμε (Αγγιηθή Οξνινγία: State 
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Earnings-Related Pension System - S.E.R.P.S). Η πξψηε είλαη παξνρή αληαπνδνηηθνχ 

θαη δηαλεκεηηθνχ ραξαθηήξα θαη ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηηο εηζθνξέο ησλ 

εξγαδνκέλσλ, ησλ εξγνδνηψλ θαη ηε γεληθή θνξνινγία.  

ινη νη εξγαδφκελνη, εθηφο ησλ ρακειφκηζζσλ, νθείινπλ λα θαηαβάιινπλ εηζθνξέο 

ζην Δζληθφ Σακείν Αζθάιηζεο πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζνπλ δηθαίσκα ζηε βαζηθή 

θξαηηθή ζχληαμε, ε νπνία φκσο δελ κπνξεί λα δνζεί πξηλ ηε ζπκπιήξσζε ηνπ νξίνπ 

ζπληαμηνδφηεζεο.  

ζνλ αθνξά ζην ζεζκφ ηεο επηθνπξηθήο θξαηηθήο ζχληαμεο έρεη ππνρξεσηηθφ, αιιά 

θαη αληαπνδνηηθφ ραξαθηήξα. Σν χςνο ηεο παξνρήο εμαξηάηαη απνθιεηζηηθά απφ ην 

εηζφδεκα ηνπ εθάζηνηε αζθαιηζκέλνπ θαη ηεο δηάξθεηαο πιεξσκήο ησλ εηζθνξψλ.  

Δπηπιένλ, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα απνρψξεζεο απφ ηνλ ππνρξεσηηθφ ραξαθηήξα ηεο 

θξαηηθήο ζχληαμεο θαη έληαμεο ζε νκαδηθφ ή αηνκηθφ ηδησηηθφ ζπληαμηνδνηηθφ 

ζχζηεκα πνπ πξνζθέξεη ηνπιάρηζηνλ ηζνδχλακεο εγγπήζεηο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί, φηη 

πεξίπνπ ην 60% ησλ εξγαδνκέλσλ ππάγνληαη ζε ηέηνηα ζπζηήκαηα θαη δηθαηνχληαη 

επηζηξνθή εηζθνξψλ. 

ηνλ δεχηεξν Ππιψλα αζθάιηζεο, ππάγνληαη ηα επαγγεικαηηθά πξνγξάκκαηα 

ζπληαμηνδφηεζεο, ηα νπνία δελ είλαη ππνρξεσηηθά. Χζηφζν, είλαη ηδηαίηεξα πςειά ηα 

πνζνζηά παξνρήο ζχληαμεο απφ ην επαγγεικαηηθφ ζχζηεκα. Πεξίπνπ δέθα 

εθαηνκκχξηα εξγαδφκελνη, ην κηζφ ζρεδφλ εξγαηηθφ δπλακηθφ ηεο Μεγάιεο 

Βξεηαλίαο έρνπλ δηθαηψκαηα ζε επαγγεικαηηθά ζπζηήκαηα.  

Σα επαγγεικαηηθά ζπζηήκαηα ρσξίδνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο: ηα «θαζνξηζκέλσλ 

παξνρψλ» (DB) θαη ηα «θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ» (DC). Η πιεηνςεθία ησλ 

επαγγεικαηηθψλ ζπληάμεσλ πξνέξρεηαη απφ ηα δεχηεξα. Σα επαγγεικαηηθά 

ζπζηήκαηα απηήο ηεο θαηεγνξίαο, πξνζθέξνπλ ζχληαμε εμαξηψκελε ησλ ρξφλσλ 

ππεξεζίαο θαη ηνπ κηζζνχ ησλ πέληε ηειεπηαίσλ εηψλ εξγαζίαο. Βαζίδνληαη ζην 

θεθαιαηνπνηεηηθφ ζχζηεκα ζπληαμηνδφηεζεο θαη είλαη απαξαίηεην γηα ηνπο 

εξγνδφηεο λα εμαζθαιίζνπλ φηη ππάξρεη αξθεηφ επελδπκέλν ρξήκα, ψζηε λα 

δηαζθαιίδεηαη ε παξνρή ησλ ζπληάμεσλ. Η εηζθνξά ηνπ εξγνδφηε θηάλεη θαηά κέζν 

φξν ην 9,9% θαη ζε πεξίπησζε πνπ παξνπζηαζηεί έιιεηκκα, ν εξγνδφηεο είλαη 

ππεχζπλνο λα ην θαιχςεη. Πνιιά επαγγεικαηηθά ζπζηήκαηα θαζνξηζκέλσλ 

απνδνρψλ φκσο, βξέζεθαλ ζε θξίζε θαη  κεηαηξάπεθαλ ζε επαγγεικαηηθά 
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ζπζηήκαηα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ. ηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία ηακείσλ, νη 

εξγαδφκελνη πιεξψλνπλ ζπγθεθξηκέλεο εηζθνξέο ρσξίο εγγπεκέλε απφδνζε. ε 

πεξίπησζε θαθήο επέλδπζεο, ην ξίζθν κεηαηνπίδεηαη ζηνλ εξγαδφκελν, αθνχ ε 

εηζθνξά ηνπ εξγνδφηε κεηψλεηαη ζην 4,3% θαηά κέζν φξν. 

χκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, ν εξγνδφηεο, ή πην ζπάληα κηα νκάδα 

εξγνδνηψλ κπνξεί λα απνθαζίζεη εμ’ νινθιήξνπ γηα ηε δεκηνπξγία ή φρη ελφο 

επαγγεικαηηθνχ ζρήκαηνο, ηνλ ηξφπν θαη ην πνζφ ησλ εηζθνξψλ θαζψο θαη ην είδνο 

ησλ παξνρψλ. 

Ο ηξίηνο Ππιψλαο αζθάιηζεο ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην απνηειείηαη απφ δχν  

πξνζσπηθά πξνγξάκκαηα ζπληαμηνδφηεζεο ηα «Personal Pensions» θαη ηα 

«Stakeholder». Πξφθεηηαη γηα θαζαξά ηδησηηθά αηνκηθά πξνγξάκκαηα, κε ηα δεχηεξα 

λα έρνπλ ηδηαίηεξε απήρεζε θαζψο είλαη πεξηζζφηεξν επέιηθηα θαη ην πιαθφλ ησλ 

εηζθνξψλ είλαη ηδηαίηεξα ρακειφ, κφιηο ζην 1% ηεο αμίαο ηνπ θεθαιαίνπ ηεο 

ζχληαμεο. Μέρξη ην Γεθέκβξην ηνπ 2002, 1,25 εθαηνκκχξηα «Stakeholder»  

πξνγξάκκαηα είραλ πξαγκαηνπνηεζεί, ελψ ην χςνο ησλ εηζθνξψλ γηα ην 2001-2002 

έθηαζε ηηο 880 εθαηνκκχξηα ιίξεο. 

πκπεξαζκαηηθά ινηπφλ, ην Ηλσκέλν Βαζίιεην δηαζέηεη αξθεηέο ζεζκνζεηεκέλεο 

αξρέο ξχζκηζεο θαη ειέγρνπ ηνπ αζθαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο, φπσο επίζεο ελεκέξσζεο 

θαη πξνζηαζίαο ηνπ αζθαιηζκέλνπ. 

ε γεληθέο γξακκέο, ην Ηλσκέλν Βαζίιεην επλνεί ηα ηδησηηθά ζπληαμηνδνηηθά 

πξνγξάκκαηα, πξνσζψληαο ηελ απνηακίεπζε, ηεο νπνίαο ε κέξηκλα ελαπφθεηηαη 

ζηνπο ίδηνπο ηνπο εξγαδνκέλνπο. 

 

2.4.1.2.2 Γνκή Αζθαιηζηηθνχ πζηήκαηνο: Οιιαλδία 

Η Οιιαλδία απνηειεί κία ηδηαίηεξε πεξίπησζε, θαζψο ελψ αλήθε ζην επεηξσηηθφ 

πξφηππν αλάπηπμεο, πιένλ εληάζζεηαη ζην θηιειεχζεξν. Σν ζχζηεκα θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο ηεο ρψξαο (Γεληθή Γξακκαηεία Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (b), 2012), 

δηαθξίλεηαη ζηελ πξφλνηα θαη ηελ αζθάιηζε.  

Η θνηλσληθή βνήζεηα εμαζθαιίδεη έλα κεληαίν ειάρηζην εηζφδεκα ζε φινπο φζνπο 

δηακέλνπλ λφκηκα ζηελ Οιιαλδία θαη δελ έρνπλ επάξθεηα νηθνλνκηθψλ κέζσλ. 
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Η πξφλνηα πεξηιακβάλεη ηα πζηήκαηα Δζληθήο Αζθάιηζεο, φπσο πληάμεηο 

Γήξαηνο, πληάμεηο Δπηδψλησλ, Δπηδφκαηα Σέθλσλ θαη ηελ Αζθάιηζε γηα 

Δμαηξεηηθέο Ιαηξηθέο Γαπάλεο θαη ηα πζηήκαηα Αζθάιηζεο Μηζζσηψλ πνπ 

θαιχπηνπλ Αζθάιηζε Αζζελείαο, Αληθαλφηεηαο, Αλεξγίαο θαη Τγείαο.  

ην αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα ηεο Οιιαλδίαο εληάζζεηαη θαη ν δεχηεξνο Ππιψλαο, κέζσ 

ησλ επαγγεικαηηθψλ ζπζηεκάησλ αζθάιηζεο, ησλ νπνίσλ ε δεκηνπξγία δελ είλαη 

λνκνζεηηθά  ππνρξεσηηθή∙ εθφζνλ φκσο ππάξμνπλ δεζκεχζεηο γηα παξνρή ηέηνηαο 

ζχληαμεο, απηέο πξέπεη λα ηεξεζνχλ. Χο αξρή ησλ επαγγεικαηηθψλ ζπληάμεσλ είλαη 

νη εηζθνξέο λα ηνπνζεηνχληαη εθηφο επηρείξεζεο θη απηφ επηηπγράλεηαη κέζσ 

ζπκθσλίαο κε αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, ή κε ηελ ίδξπζε επηρεηξεζηαθψλ ηακείσλ ή ηελ 

πξνζρψξεζε ζε θιαδηθά ζπληαμηνδνηηθά ηακεία. Γεδνκέλσλ ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ 

πνπ πξνεγνχληαη ηεο δεκηνπξγίαο ησλ επαγγεικαηηθψλ ηακείσλ, θαζνξηζηηθήο 

ζεκαζίαο παξάγνληαο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ζπληάμεσλ είλαη ηα εξγαηηθά ζσκαηεία 

θαη ε πίεζε πνπ απηά κπνξνχλ λα αζθνχλ.  

Σα επαγγεικαηηθά ηακεία είλαη πιήξσο θεθαιαηνπνηεηηθά. Πξνθεηκέλνπ ινηπφλ λα 

ειαρηζηνπνηεζεί ην ξίζθν πνπ ζπλεπάγεηαη κηα επέλδπζε, ην πκβνχιην πληάμεσλ 

θαη Αζθάιηζεο (P.V.K.) απαηηεί απφ ηα ηακεία λα έρνπλ επηπξφζζεηα απνζεκαηηθά, 

πξνζσξηλά δηαζέζηκα. Ο ζπλδπαζκφο απηφο, δειαδή πιήξεο θεθαιαηνπνίεζε θαη 

επηπξφζζεησλ απνζεκαηηθψλ, θαηαθέξλεη λα εμηζνξξνπεί ηηο νηθνλνκηθέο ζπλέπεηεο 

ηεο πηψζεο αμηψλ ζην ρξεκαηηζηήξην. 

Δπηπιένλ ηα επαγγεικαηηθά ζπληαμηνδνηηθά πξνγξάκκαηα πνηθίινπλ σο πξνο ηα 

πνζνζηά εηζθνξψλ πνπ αλαινγνχλ ζε εξγνδφηε θαη εξγαδφκελν. Γεληθά, ηα δχν ηξίηα 

ηεο ζπλνιηθήο εηζθνξάο θαηαβάιινληαη απφ ηνλ εξγνδφηε θαη ην έλα ηξίην απφ ηνλ 

εξγαδφκελν. Δπεηδή ηα επαγγεικαηηθά ηακεία δε δεκηνπξγνχλ θέξδε, απαιιάζζνληαη 

απφ ηε θνξνινγία ησλ επηρεηξήζεσλ θαη νη αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο ππφθεηληαη ζε 

θνξνινγία κφλν αλ είλαη θεξδνθφξεο.  

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ Οιιαλδία, 

ζπκκεηέρεη ζε θάπνην επαγγεικαηηθφ ζπληαμηνδνηηθφ πξφγξακκα θαη κάιηζηα ην 

1996 νη εξγαδφκελνη πνπ ζπκκεηείραλ έθηαζαλ ζε πνζνζηφ ην 91%. Σν ηζρπξφηεξν 

επαγγεικαηηθφ ηακείν ζηελ Οιιαλδία θαη έλα εθ ησλ κεγαιπηέξσλ ζηνλ θφζκν, είλαη 

απηφ ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ (ABP), κε έλα επελδπκέλν θεθάιαην 150 

δηζεθαηνκκπξίσλ επξψ. 
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Πέξαλ ησλ αλσηέξσ, ζηελ Οιιαλδία, σο ηξίηνο Ππιψλαο ιεηηνπξγεί θαη ε ηδησηηθή 

αζθάιηζε.  

Ο ξφινο ηεο θπβέξλεζεο ζην αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα ηεο Οιιαλδίαο φπσο θαη ησλ 

ππνινίπσλ ρσξψλ ηνπ επεηξσηηθνχ κνληέινπ αλάπηπμεο, είλαη ζαθψο εληνλφηεξνο 

απφ απηφλ ηνπ θηιειεχζεξνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε θπβέξλεζε αζρνιείηαη κε ην λα 

ππνζηεξίδεη θαη λα δεκηνπξγεί ηηο αλαγθαίεο ζπλζήθεο, λα εγγπάηαη ηελ ηζφηεηα, λα 

επηδηψθεη ηζνξξνπεκέλε νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη λα επηβάιιεη ππνρξεσηηθή 

ζπκκεηνρή ζε έλα θιαδηθφ ζπληαμηνδνηηθφ θεθάιαην, θαηφπηλ αηηήκαηνο ησλ 

αληηπξνζψπσλ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ εξγνδνηψλ. 

Πξνθεηκέλνπ γηα ηε βησζηκφηεηα ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ ζπζηήκαηνο ζηελ Οιιαλδία, 

απνθαζίζηεθε ηα ειιείκκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο εζληθήο ζχληαμεο ιφγσ αλεπαξθνχο 

εηζνδήκαηνο λα ηζνξξνπνχληαη κε θξαηηθή επηρνξήγεζε. Απηή ε επηρνξήγεζε 

ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηα έζνδα ηεο θνξνινγίαο, ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ νη 

ζπληαμηνχρνη. 

πκπεξαζκαηηθά, ην νιιαλδηθφ αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα είλαη πξνεηνηκαζκέλν λα 

αληηκεησπίζεη θηλδχλνπο πνπ επηθπιάζζνπλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ην δεκνγξαθηθφ 

πξφβιεκα θαη ζέηεη ηελ πξνυπφζεζε ηα δηαλεκεηηθά ζπζηήκαηα λα κεηαηξαπνχλ 

ζηαδηαθά ζε θεθαιαηνπνηεηηθά, κε ηε βνήζεηα κηαο κεηαβαηηθήο πεξηφδνπ 

ζπζζψξεπζεο ησλ απαηηνχκελσλ θεθαιαίσλ ρξεκαηνδφηεζεο.  

 

2.4.1.2.3 Γνκή Αζθαιηζηηθνχ πζηήκαηνο: νπεδία 

Η νπεδία πνπ αλήθεη ζην ζθαλδηλαβηθφ πξφηππν, ζήκεξα - θαη κεηά απφ έλα κεγάιν 

δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα πνπ αληηκεηψπηζε ην 1993-, απνιακβάλεη έλα άξηην θαη 

ζχγρξνλν ζχζηεκα θνηλσληθήο αζθάιηζεο (Γεληθή Γξακκαηεία Κνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο (c), 2012), πνπ ζεσξείηαη απφ ηα πιένλ αλεπηπγκέλα παγθνζκίσο. Σν 

ζχζηεκα πξφλνηαο, παξά ηηο πεξηθνπέο πνπ δέρηεθε, εμαθνινπζεί λα είλαη απφ ηα 

θαιχηεξα ηεο Δπξψπεο ζηνπο ηνκείο ηεο πγείαο, ηεο αλεξγίαο θαη ησλ ζπληάμεσλ.  

Οη δαπάλεο γηα θνηλσληθή αζθάιηζε αγγίδνπλ ην 16% ηνπ ΑΔΠ θαη θηάλνπλ ζην 

πνζφ ησλ 360 δηζεθαηνκκπξίσλ ζνπεδηθψλ θνξσλψλ ην ρξφλν, κε ην κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ 50% λα πεγαίλεη ζηηο ζπληάμεηο. Η ρξεκαηνδφηεζε ηεο θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο γίλεηαη κε εηζθνξέο εξγνδνηψλ, εξγαδνκέλσλ θαη απφ ηνλ θξαηηθφ 

πξνυπνινγηζκφ κέζσ ηεο θνξνινγίαο. Χο πξνο ηελ θαηαλνκή ηνπο αλά πεγή 
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ρξεκαηνδφηεζεο, ην 59% πξνέξρεηαη απφ εηζθνξέο εξγνδνηψλ, ην 16% απφ εηζθνξέο 

εξγαδνκέλσλ, ην 17% απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ θαη ην 8% απφ ηελ 

θεθαιαηαθή αμηνπνίεζε.  

Ο εθάζηνηε εξγαδφκελνο καδί κε ηνλ εξγνδφηε ηνπ εηζθέξνπλ ην 18,5% ηνπ 

εηζνδήκαηνο ηνπ πξψηνπ, ηζνκεξψο επηκεξηζκέλν ζηνπο δχν εηαίξνπο.  Σν 18,5% πνπ 

θαηαβάιιεηαη ζηελ Δθνξία θαηαλέκεηαη σο εμήο: ην 16% ηνπ πνζνχ πξννξίδεηαη γηα 

ηελ εγγπεκέλε ζχληαμε θαη ην ππφινηπν 2,5% ην δηαρεηξίδεηαη κε θεθαιαηνπνίεζε ε 

“Premium” ζπληαμηνδνηηθή αξρή, ε νπνία χζηεξα απφ ππφδεημε ηνπ αζθαιηζκέλνπ, 

ην επελδχεη ζε κία έσο πέληε απφ ηηο 600 επηινγέο πνπ πξνζθέξνληαη. Σν θεθάιαην 

απηφ κπνξεί λα παξακείλεη θαη κεηά ηε ζπληαμηνδφηεζε ηνπ αζθαιηζκέλνπ θαη λα ην 

εθηακηεχζεη εθείλνο, φπνηε θξίλεη φηη ηνλ ζπκθέξεη πεξηζζφηεξν. Δπίζεο, πνζνζηφ 

3,5% θαη άλσ επί ηνπ κηζζνχ, θαηαβάιινπλ νη εξγνδφηεο ζηα επαγγεικαηηθά ηακεία, 

κεηά απφ ζπκθσλία κε ηα εξγαηηθά ζσκαηεία ή ηνπο θιάδνπο εξγαδνκέλσλ. 

 

Σν 2002 έγηλε αλαζεψξεζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαη πιένλ πεξηιακβάλεη κηα εγγπεκέλε, 

κηα αληαπνδνηηθή θαη κηα επαγγεικαηηθή ζχληαμε. Η θαηαβνιή ησλ ζπληάμεσλ 

κεηαθξάδεηαη ζε δείθηε, ν νπνίνο βαζίδεηαη ζε κειινληηθφ ξπζκφ αλάπηπμεο 1,6% 

εηεζίσο θαη αλ ε αλάπηπμε είλαη κεγαιχηεξε ηνπ πνζνζηνχ απηνχ ζα απμάλνληαη 

αλαιφγσο θαη νη ζπληάμεηο, ελψ αλ είλαη ρακειφηεξε ζα κεηψλνληαη. 

 

ην ζεκείν απηφ ζεκεηψλεηαη φηη, ην ζνπεδηθφ ζχζηεκα αζθάιηζεο βαζίδεηαη ζε 

«αηνκηθνχο ινγαξηαζκνχο», δειαδή ηξφπνλ ηηλά ζε πξνγξάκκαηα «θαζνξηζκέλεο 

εηζθνξάο» (National Defined Contribution System). Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ 

απνηειεί ε δπλαηφηεηα επηινγήο απφ ηνλ αζθαιηζκέλν γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο 

εκεξνκελίαο θαη ηνπ πνζνζηνχ απνρψξεζεο απφ ηελ εξγαζία (Σήληνο, 2009).   
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2.5 Οξγάλσζε ηεο Αζθάιηζεο ζηελ Διιάδα 

 

Σν αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα ζηελ Διιάδα (Γεληθή Γξακκαηεία Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, 

(d) 2012), -ε νπνία βάζεη ζεσξεηηθήο πξνζεγγίζεσο αλήθεη ζην κεζνγεηαθφ πξφηππν 

αλάπηπμεο- είλαη έλα ζχζηεκα δεκνζίνπ δηθαίνπ, ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλνπ, κε 

ππνρξεσηηθφ ραξαθηήξα, ην νπνίν ζηεξίδεηαη ζην δηαλεκεηηθφ ζχζηεκα. ηηο παξνρέο 

ηνπ ζπζηήκαηνο πεξηιακβάλεηαη ε θχξηα θαη ε επηθνπξηθή ζχληαμε, ηηο νπνίεο 

εγγπψληαη απηφλνκνη αζθαιηζηηθνί θνξείο, ην ζχλνιν ησλ νπνίσλ ζπγθξνηεί ηνλ 

πξψην Ππιψλα. 

 

Ο δεχηεξνο θαη ν ηξίηνο Ππιψλαο αζθάιηζεο δελ είλαη ηδηαίηεξα αλεπηπγκέλνη ζε 

ζρέζε κε ηα αζθαιηζηηθά ζπζηήκαηα ησλ ππφινηπσλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο. Πξφζθαηα φκσο, ε ειιεληθή θπβέξλεζε θαζηέξσζε ην ζεζκφ ησλ 

επαγγεικαηηθψλ ηακείσλ (.Δ.Β., 2013) πνπ απνηεινχλ ηξφπνλ ηηλά ην δεχηεξν 

Ππιψλα αζθάιηζεο. 

 

 

 

2.5.1 Ππιψλεο Αζθάιηζεο ζηελ Διιάδα 

 

2.5.1.1 Ο Πξψηνο Ππιψλαο Αζθάιηζεο ζηελ Διιάδα: Κχξηα θαη Δπηθνπξηθή 

Αζθάιηζε  

 

Ο πξψηνο Ππιψλαο αζθάιηζεο ζηελ Διιάδα, ιεηηνπξγεί κε βάζε ην δηαλεκεηηθφ 

ζχζηεκα αζθάιηζεο θαη απνηειείηαη απφ ηνπο δεκφζηνπο θνηλσληθνχο θνξείο 

παξνρήο θχξηαο θαη επηθνπξηθήο αζθάιηζεο. ε φξνπο ζπληαμηνδφηεζεο, ε θχξηα 

αζθάιηζε ηζνδπλακεί κε ηελ εγγπεκέλε παξνρή απφ κεξηάο Κξάηνπο ηνπ θαηψηεξνπ 

χςνπο ζχληαμεο. Μέζσ απηήο, εμαζθαιίδνληαη νη απαηηνχκελεο ζπλζήθεο, ψζηε νη 

αζθαιηζκέλνη λα εμαθνινπζνχλ λα δηαβηψλνπλ αμηνπξεπψο θαη κεηά ην πέξαο ηεο 

ελεξγνχο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηνλ εξγαζηαθφ ηνκέα θαη ηελ αδπλακία ζπλέρηζεο απηήο, 

ιφγσ ειηθίαο. Η θχξηα αζθάιηζε παξέρεηαη απφ ην γεληθφ θνξέα θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο I.K.A. – E.T.A.Μ. (Φειφο, 2009). Σν ζχλνιν ηνπ πνζνχ πνπ εηζπξάηηεη ν 

ζπγθεθξηκέλνο Οξγαληζκφο, είλαη άζξνηζκα εξγαηηθήο θαη εξγνδνηηθήο εηζθνξάο. 
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Έηζη ν εξγνδφηεο, εληφο ησλ ρξνληθψλ πιαηζίσλ πνπ νξίδνληαη απφ ην λφκν, είλαη 

ππνρξεσκέλνο λα θαηαβάιιεη ηηο εηζθνξέο, νη νπνίεο ππνινγίδνληαη βάζεη ηνπ 

πνζνζηνχ επί ησλ αθαζαξίζησλ απνδνρψλ ηνπ αζθαιηζκέλνπ. ηνλ παξαθάησ 

πίλαθα (2), παξνπζηάδνληαη ηα πνζνζηά εηζθνξάο εξγνδνηψλ θαη εξγαδνκέλσλ πνπ 

ηζρχνπλ απφ ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2011, βάζεη ησλ νπνίσλ πξνθχπηεη ην ηειηθφ 

εηζθεξφκελν πνζφ. Απφ ηα ζηνηρεία δηαθαίλεηαη φηη απφ 1/8/2011 ππάξρεη κία κηθξή 

αχμεζε ζηα ζχλνια πνζνζηψλ εξγνδνηψλ θαη εξγαδνκέλσλ. 

 

Πίλαθαο 2: Πνζνζηώλ Αζθαιίζηξωλ Ι.Κ.Α.-Δ.Σ.Α.Μ. θαηά Κιάδν Αζθάιηζεο 

 

         Πεγή: Ίδξπκα Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ (2011) 

 

Αλαθνξηθά κε ηε ιεγφκελε επηθνπξηθή αζθάιηζε, έρεη θη εθείλε ππνρξεσηηθφ 

ραξαθηήξα, ζηνρεχεη ζηελ ελίζρπζε ηνπ πνζνζηνχ αλαπιήξσζεο ηεο θχξηαο 

ζχληαμεο θαη ην πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζε απηήλ πξνζαπμάλεηαη, ζπκβάιινληαο ζην 

ηειηθφ χςνο ηεο θξαηηθήο ζχληαμεο. Σελ επηθνπξηθή ζχληαμε κέρξη πξφηηλσο 
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παξείραλ πνιιά ηακεία, πνπ απνηεινχζαλ λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ. 

Πξφζθαηα, -ρσξίο λα αιιάμεη ν ραξαθηήξαο ηνπο απηφο σο Ν.Π.Γ.Γ.- ηα πεξηζζφηεξα 

ζπγθεληξψζεθαλ ζε έλα εληαίν ηακείν, ην Δληαίν Σακείν Δπηθνπξηθήο Αζθάιηζεο 

(Δ.Σ.Δ.Α.). Πην αλαιπηηθά, απφ ηελ έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ, ζην Δ.Σ.Δ.Α. 

εληάρζεθαλ: 

 

 Σν Δληαίν Σακείν Δπηθνπξηθήο Αζθάιηζεο Μηζζσηψλ (Δ.Σ.Δ.Α.Μ.) 

 Σν Σακείν Δπηθνπξηθήο Αζθάιηζεο Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ (Σ.Δ.Α.Γ.Τ.) θαη νη 

ηνκείο πνπ αλήθνπλ ζε απηφ: Σακείν Δπηθνπξηθήο Αζθάιηζεο Πξνζσπηθνχ 

Οξγαληζκψλ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (Σ.Δ.Α.Π.Ο.Κ.Α.) θαη Σνκέαο 

Αζθάιηζεο Γεκνηηθψλ θαη Κνηλνηηθψλ Τπαιιήισλ (Σ.Α.Γ.Κ.Τ.), 

 Οη ηνκείο ηνπ Σακείνπ Δπηθνπξηθήο Αζθάιηζεο Ιδησηηθνχ Σνκέα (Σ.Δ.Α.Ι.Σ.), 

 Οη ηνκείο ηνπ θιάδνπ επηθνπξηθήο αζθάιηζεο ηνπ Σακείνπ Αζθάιηζεο 

Τπαιιήισλ Σξαπεδψλ θαη Δπηρεηξήζεσλ Κνηλήο Χθέιεηαο (Σ.Α.Τ.Σ.Δ.Κ.Χ.) 

θαη 

 Ο θιάδνο αζθάιηζεο πξνζσπηθνχ ηεο Γεκφζηαο Δπηρείξεζεο Ηιεθηξηζκνχ 

(Γ.Δ.Η.) ηνπ Σ.Α.Τ.Σ.Δ.Κ.Χ. σο πξνο ηνπο επηθνπξηθά αζθαιηζκέλνπο.  

 

Η Δζληθή Αλαινγηζηηθή Αξρή κειέηεζε ηηο πεξηπηψζεηο νξηζκέλσλ ηακείσλ πνπ 

δήηεζαλ λα κε ζπκπεξηιεθζνχλ ζηελ ελνπνίεζε απηή, αιιά λα κεηαηξαπνχλ ζε 

λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ θαη απνθάλζεθε φηη εμ απηψλ, ηα: 

 Σακείν Δπηθνπξηθήο Αζθάιηζεο Αζθαιηζηψλ θαη Πξνζσπηθνχ Αζθαιηζηηθψλ 

Δπηρεηξήζεσλ (Σ.Δ.Α.Α.Π.Α.Δ.), Σακείν Δπηθνπξηθήο Αζθάιηζεο Τπαιιήισλ 

Δκπνξίνπ Σξνθίκσλ (Σ.Δ.Α.Τ.Δ.Σ.), Σακείν Δπηθνπξηθήο Αζθάιηζεο 

Τπαιιήισλ Φαξκαθεπηηθψλ Δηαηξεηψλ (Σ.Δ.Α.Τ.Φ.Δ.) θαη Σακείν 

Δπηθνπξηθήο Αζθάιηζεο Πξνζσπηθνχ Δηαηξεηψλ Πεηξειαηνεηδψλ 

(Σ.Δ.Α.Π.Δ.Π.), πιεξνχζαλ ηηο απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα λα 

κεηαηξαπνχλ ζε ΝΠΙΓ, ελψ ηα: 

 Σακείν Δπηθνπξηθήο Αζθάιηζεο Τπαιιήισλ Ναπηηθψλ θαη Σνπξηζηηθψλ 

Πξαθηφξσλ (Σ.Δ.Α.Τ.Ν.Σ.Π.), Σακείν Δπηθνπξηθήο Αζθάιηζεο Υεκηθψλ 

(Σ.Δ.Α.Υ.) θαη σο πξνο ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε Δληαίν Σακείν Αζθάιηζεο 

Σξαπεδνυπαιιήισλ (Δ.Σ.Α.Σ.), δελ ηηο πιεξνχζαλ, νπφηε ππάρζεθαλ 

ππνρξεσηηθά ζην Δ.Σ.Δ.Α. 
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Οη πφξνη ηνπ Δ.Σ.Δ.Α. πξνέξρνληαη απφ ηηο εηζθνξέο εξγνδνηψλ θαη εξγαδνκέλσλ, 

πνπ αλαινγνχλ ζε 3% έθαζηνο -κε πξνζαπμήζεηο ζε πεξηπηψζεηο 

βαξέσλ/αλζπγηεηλψλ θαη ππεξβαξέσλ επαγγεικάησλ-, επί ηεο πάζεο θχζεσο 

απνδνρψλ ηνπ αζθαιηζκέλνπ εξγαδφκελνπ. 

 

ηφρνο ηνπ Σακείνπ απηνχ, είλαη λα απινπνηεζεί ην ζχζηεκα απφδνζεο επηθνπξηθήο 

ζχληαμεο, λα πηνζεηεζεί κηα εληαία πνιηηηθή απέλαληη ζηα δηάθνξα αζθαιηζηηθά 

δεηήκαηα θαη λα ππεξθεξαζηνχλ ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ, ηα πξνβιήκαηα πνπ 

ηαιαηπσξνχλ ηε βησζηκφηεηα ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ (Καζεκεξηλή, 2013). 

 

Γεληθά, εγγπεηήο ηεο φιεο ιεηηνπξγίαο ηνπ πξψηνπ Ππιψλα είλαη ην Κξάηνο, ην 

νπνίν κέζσ ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ, φπσο έρεη πξναλαθεξζεί, παξέρεη ζηνπο 

αζθαιηζκέλνπο ηε βαζηθή θαη επηθνπξηθή ζχληαμε. Χζηφζν επηζεκαίλεηαη φηη κε ηελ 

εθαξκνγή ηνπ Ν3863/10, ππάξρεη αζάθεηα σο πξνο ηελ εγγχεζε ησλ επηθνπξηθψλ 

ζπληάμεσλ απφ ην θξάηνο. Οθείιεη ινηπφλ λα εγγπάηαη κε θάζε ηξφπν, ηε ρξεζηή θαη 

απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ, ψζηε λα κελ ηίζεηαη δήηεκα 

κε απφδνζεο ηεο επζχλεο πνπ έρεη απέλαληη ζηνπο αζθαιηζκέλνπο. Θέηεη επίζεο ηηο 

πξνυπνζέζεηο εθείλεο, βάζεη ησλ νπνίσλ ν αζθαιηζκέλνο δηθαηνχηαη ηε ζεκειίσζε 

ησλ ζπληαμηνδνηηθψλ δηθαησκάησλ ηνπ (π.ρ. φξηα ειηθίαο ζπληαμηνδφηεζεο). 

 

 

 

2.5.1.2 Ο Γεχηεξνο Ππιψλαο Αζθάιηζεο ζηελ Διιάδα: Δπαγγεικαηηθά 

Σακεία 

 

ηελ Διιάδα, κέρξη λα ιάβνπλ ρψξα νη κεηαξξπζκίζεηο ζην αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα ην 

2002, ηνλ ππνηηζέκελν δεχηεξν Ππιψλα απνηεινχζαλ δηάθνξα ηακεία 

αιιεινβνήζεηαο, ησλ νπνίσλ ε ιεηηνπξγία δε γηλφηαλ βάζεη ηνπ ίδηνπ θαλνληζηηθνχ 

πιαηζίνπ. Με ην Ν. 3029/02, ν δεχηεξνο Ππιψλαο αζθάιηζεο ζηελ Διιάδα πιένλ 

ζπγθξνηείηαη απφ ηα ιεγφκελα «Δπαγγεικαηηθά Σακεία» (Γεληθή Γξακκαηεία 

Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ, (f) 2012). Σα Δπαγγεικαηηθά Σακεία είλαη λνκηθά πξφζσπα 

ηδησηηθνχ δηθαίνπ κε κε θεξδνζθνπηθφ θαη πξναηξεηηθφ ραξαθηήξα πνπ ζηεξίδεηαη 

ζηηο αξρέο ηνπ θεθαιαηνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο. Σα Δπαγγεικαηηθά Σακεία 

δεκηνπξγνχληαη κεηά απφ ζπκθσλία κεηαμχ εξγνδνηψλ θαη εξγαδνκέλσλ, αλά 
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επηρείξεζε ή θιάδν εξγαδνκέλσλ, κε κνλαδηθή πξνυπφζεζε νη αζθαιηζκέλνη ζην 

ζπγθεθξηκέλν ηακείν λα ππεξβαίλνπλ ηνπο 100 ζε αξηζκφ. 

 

Η ρξεκαηνδφηεζε ησλ Σακείσλ απηψλ γίλεηαη κέζσ ησλ εηζθνξψλ ησλ εξγαδνκέλσλ 

θαη ησλ εξγνδνηψλ ηνπο, νη νπνίεο ελ ζπλερεία θεθαιαηνπνηνχληαη. Οη ελέξγεηεο ησλ 

θνηλσληθψλ εηαίξσλ δεζκεχνληαη απφ ην κεηαμχ ηνπο νξηζκέλν θαη ππνγεγξακκέλν 

αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην. 

 

Χο πξνο ηε λνκηκφηεηά ηνπο ηα Δπαγγεικαηηθά Σακεία ειέγρνληαη απφ ην Τπνπξγείν 

Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ, ελψ σο πξνο ηε βησζηκφηεηά ηνπο, απφ ηελ 

Δζληθή Αλαινγηζηηθή Αξρή. 

 

Μεξηθά απφ ηα Σακεία Δπαγγεικαηηθήο Αζθάιηζεο πνπ έρνπλ ηδξπζεί κέρξη ζήκεξα 

ζηελ Διιάδα θαη αθνξνχλ ζε παξνρέο πξνο ηνπο εξγαδνκέλνπο κε ηε κνξθή εθάπαμ 

πνζψλ πξνθαζνξηζκέλεο εηζθνξάο, είλαη ηα παξαθάησ: 

 Σν Σακείν Δπαγγεικαηηθήο Αζθάιηζεο Διιεληθψλ Σαρπδξνκείσλ (Σ.Δ.Α.-

ΔΛ.ΣΑ.), ηνπ νπνίνπ ην θεθάιαην κε ην θιείζηκν ηνπ πξνεγνχκελνπ 

νηθνλνκηθνχ έηνπο, αλήξρεην ζην πνζφ ησλ 54.408.498,46 επξψ, ζχκθσλα κε 

ηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ Σακείνπ (2013). πλερίδνληαο, ην Σ.Δ.Α. ΔΛ.ΣΑ.  

αλαθέξεη φηη νη εξγνδνηηθέο εηζθνξέο αληηζηνηρνχλ ζην 2,3% θαη νη εξγαηηθέο 

ζην 1,15% επί ησλ απνδνρψλ.  

 Σν Σακείν Αζθάιηζεο ησλ Οηθνλνκνιφγσλ (Δ.Σ.Α.Ο., 2013), ζην νπνίν ε 

εηζθνξά ησλ αζθαιηζκέλσλ επηιέγεηαη λα είλαη νπνηνδήπνηε πνζφ κεηαμχ 60 

θαη 1.500 επξψ αλά ηξίκελν. 

 Σν Σακείν Δπαγγεικαηηθήο Αζθάιηζεο Γεσηερληθψλ (Σ.Δ.Α.ΓΔ., 2013), ηνπ 

νπνίνπ νη αζθαιηζκέλνη ζε πνζνζηφ 54% πξνέξρνληαη απφ ην Γεκφζην ή ηνλ 

επξχηεξν Γεκφζην Σνκέα θαη ην ππφινηπν 46% απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ή απφ 

ειεχζεξα επαγγέικαηα θαη  

 Σν Σακείν Δπαγγεικαηηθήο Αζθάιηζεο Πξνζσπηθνχ Interamerican (T.E.A. 

Interamerican, 2013), ζην νπνίν ην πνζνζηφ ησλ εηζθνξψλ απφ κεξηάο 

εηαηξείαο είλαη 6,25% θαη ην αληίζηνηρν απφ κεξηάο εξγαδνκέλσλ λα είλαη 

απφ 1% έσο 10% επί ηνπ νλνκαζηηθνχ κηζζνχ. 
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ην ζχλνιφ ηνπο ηα Σακεία Δπαγγεικαηηθήο Αζθάιηζεο (Σ.Δ.Α.) πνπ έρνπλ ηδξπζεί 

ζηελ Διιάδα είλαη ελλέα. ηα σο άλσ αλαθεξζέληα, πξνζηίζεληαη θαη ηα: 

 Σ.Δ.Α. Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ 

 Σ.Δ.Α. Πξνζσπηθνχ ησλ Δηαηξεηψλ «Johnson & Johnson Διιάο Α.Δ.Β.Δ.» θαη 

«Janssen-Cilag Φαξκαθεπηηθή Α.Δ.Β.Δ.» 

 Σ.Δ.Α. Πξνζσπηθνχ Καδίλν 

 Σ.Δ.Α. Διεγθηψλ Δλαέξηαο Κπθινθνξίαο 

 Σ.Δ.Α. Διιεληθνχ Σκήκαηνο Γηεζλνχο Δλψζεσο Αζηπλνκηθψλ  

Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα ηειεπηαία ηξία Σακεία λαη κελ έρνπλ ζπζηαζεί αιιά αθφκα δε 

ιεηηνπξγνχλ (Καξαβίηεο, 2011). 

 

 

2.5.1.2.1 Πιενλεθηήκαηα Σακείσλ Δπαγγεικαηηθήο Αζθάιηζεο 

 

Γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο, βαζηθφηεξν πιενλέθηεκα ησλ Δπαγγεικαηηθψλ Σακείσλ 

απνηειεί ην γεγνλφο φηη νη αζθαιηζκέλνη έρνπλ ην κείδνλα ιφγν ζηε ζχληαμή ηνπο. 

πσο θαηά ηελ εχξεζε εξγαζίαο, ν ππνςήθηνο εξγαδφκελνο έρεη ηελ επρέξεηα 

επηινγήο, κειεηψληαο εθηφο ησλ άιισλ θαη ην χςνο ησλ κεληαίσλ απνιαβψλ, έηζη θαη 

ν αζθαιηζκέλνο πξέπεη λα έρεη ηελ επρέξεηα λα επηιέμεη έλα αζθαιηζηηθφ πξφγξακκα 

πνπ λα ηνπ θαιχπηεη φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξεο αλάγθεο κειινληηθά αθνχ φηαλ 

ζπληαμηνδνηεζεί ζα θιεζεί λα ζπλερίζεη ηνλ ππφινηπν βίν ηνπ, πνξεπφκελνο κε ην 

πνζφ ηεο ζχληαμεο πνπ ηνπ αλαινγεί. Η επαγγεικαηηθή αζθάιηζε ινηπφλ, 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ επειημία θαη ηελ ειεπζεξία βνχιεζεο πνπ πξνζθέξεη, αθνχ ε 

ππαγσγή ζε απηήλ δελ είλαη ππνρξεσηηθή θαη ε ίδξπζε ησλ Δπαγγεικαηηθψλ Σακείσλ 

πξαγκαηνπνηείηαη θαηφπηλ θνηλήο απφθαζεο εξγνδνηψλ θαη εξγαδνκέλσλ, αλά 

επηρείξεζε ή θιάδν. 

 

ζνλ αθνξά ζηνπο εξγνδφηεο, ην ζχζηεκα ηεο επαγγεικαηηθήο αζθάιηζεο παξέρεη 

θαη ζε απηνχο νθέιε, φπσο θνξνινγηθά θαη εξγαζηαθά θίλεηξα. Έλαο εξγνδφηεο, 

παξαδείγκαηνο ράξηλ, έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνζειθχεη πςεινχ επηπέδνπ 

εξγαδνκέλνπο, «δηαθεκίδνληαο» ηελ πνηφηεηα ησλ παξνρψλ πξνο ηνπο ππαιιήινπο 

ηνπ, κέζσ ηεο επαγγεικαηηθήο αζθάιηζεο πνπ παξέρεη ζε απηνχο, θαζψο θαη λα 

εληζρχζεη ηνπο ιφγνπο παξακνλήο ηνπο ζηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία. 
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Έλα αθφκα πιενλέθηεκα πνπ πξνζθέξνπλ ηα Δπαγγεικαηηθά Σακεία, είλαη ε 

αλάπηπμε κηαο πγηνχο ζρέζεο ζπλεξγαζίαο θαη ζχκπλνηαο κεηαμχ ησλ θνηλσληθψλ 

εηαίξσλ. Η επαγγεικαηηθή απηή ζρέζε πνπ ππνρξενχληαη λα αλαπηχμνπλ γηα ηελ 

ακνηβαία ηθαλνπνίεζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπο, ηνπο θέξλεη πην θνληά, κε απνηέιεζκα 

θαη ην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ λα αλαβαζκίδεη ηελ πνηφηεηά ηνπ. Δπηπιένλ, νη 

εξγαδφκελνη ιφγσ ηνπ φηη δηαρεηξίδνληαη ηα ίδηα πεξηνπζηαθά ηνπο ζηνηρεία, -απφ 

θνηλνχ βέβαηα κε ηνπο εξγνδφηεο ηνπο- θαη ελεκεξψλνληαη πιήξσο γη απηά, απνθηνχλ 

κεγαιχηεξε αίζζεζε ηθαλνπνίεζεο θαη αζθάιεηαο. ε ζπλέληεπμε πνπ παξαρψξεζε ν 

πξψηνο αζθαιηζκέλνο πνπ έιαβε εθάπαμ απφ ην Σ.Δ.Α.ΓΔ., Βαζίιεο Παξαζρνχδεο, 

κεηαμχ άιισλ αλαθέξεη ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Σακείνπ: άςνγε 

κεραλνξγάλσζε, άκεζε αληαπφθξηζε, απνηειεζκαηηθή θαη έγθαηξε ελεκέξσζε πξνο 

ηνπο αζθαιηζκέλνπο θαη ηε κε γξαθεηνθξαηηθή εμππεξέηεζε. 

 

Παξφιν πνπ ε επαγγεικαηηθή αζθάιηζε απνηειεί θαη’ νπζίαλ κηα δηκεξή ζρέζε, ηα 

νθέιε ηεο δελ πεξηνξίδνληαη κφλν ζηα απαξηίδνληα κέξε ηεο, αιιά θαη ζην ίδην ην 

Κξάηνο. Σν ηειεπηαίν, έρεη ηε δπλαηφηεηα λα βειηηψζεη ηε δεκνζηνλνκηθή ηνπ 

θαηάζηαζε, κε εκπιεθφκελν ζηε ζρέζε απηή θαη απαιιαγκέλν απφ ηελ αλάγθε 

ρξεκαηνδφηεζεο ειιεηκκαηηθψλ ηακείσλ ησλ νπνίσλ ηα ειιείκκαηα ζα κπνξνχζαλ 

λα θαιπθζνχλ θαηά θάπνηνλ ηξφπν, κέζσ ηνπ εληζρπηηθνχ ραξαθηήξα ησλ 

Δπαγγεικαηηθψλ Σακείσλ. 

 

Πνιινί εξγαδφκελνη παξφια απηά δε βξίζθνπλ ην ιφγν λα ππαρζνχλ ζε έλα ζχζηεκα, 

ην νπνίν εκπεξηέρεη ην ζηνηρείν ηνπ ξίζθνπ, ζεσξψληαο σο δεδνκέλα θαη αζθαιή ηα 

πνζά ηεο θχξηαο θαη επηθνπξηθήο αζθάιηζεο, θαζψο θαη ηα εθάπαμ, πνπ παξέρνληαη 

απφ ην Κξάηνο. Η πξαγκαηηθφηεηα φκσο απέρεη παξαζάγγαο απφ ηε ζεψξεζε απηή∙ 

γηα ηελ αθξίβεηα ην κφλν δεδνκέλν είλαη ην πνζφ ηεο ειάρηζηεο ζχληαμεο, ην νπνίν 

πξνζηαηεχεηαη λνκνζεηηθά. Αληίζεηα, ηα Δπαγγεικαηηθά Σακεία ειέγρνληαη επί 

ηαθηηθήο βάζεσο απφ ηελ Δζληθή Αλαινγηζηηθή Αξρή, ε νπνία ιεηηνπξγεί βάζεη 

επξσπατθψλ πξνηχπσλ, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίδεηαη ε βησζηκφηεηα ηνπο 

(Παπαξξεγνπνχινπ-Περιηβαλίδε, 2011).  
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2.5.1.2.2 Γηαζπλνξηαθή Γξαζηεξηφηεηα Σακείσλ Δπαγγεικαηηθήο Αζθάιηζεο 

 

Με ηε «θήκε» ησλ Σακείσλ Δπαγγεικαηηθήο Αζθάιηζεο λα ηζρπξνπνηείηαη νινέλα 

θαη πεξηζζφηεξν, ε ειιεληθή θπβέξλεζε ην Μάην ηνπ 2010, αλαθνίλσζε ην ζεζκηθφ 

πιαίζην πνπ ξπζκίδεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ Σακείσλ απηψλ, εθηφο ησλ εζληθψλ 

ζπλφξσλ θαη εληφο ησλ ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, κε ην άξζξν 22 ηνπ Ν. 3846. 

χκθσλα κε ην ζπγθεθξηκέλν άξζξν, επηηξέπεηαη ζε ειιεληθέο επηρεηξήζεηο λα 

ρξεκαηνδνηνχλ θνξείο επαγγεικαηηθήο ζχληαμεο, ησλ νπνίσλ ε έδξα βξίζθεηαη ζε 

άιιν Κξάηνο-κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Αληίζηνηρα, επηηξέπεηαη ζε ηακεία 

επαγγεικαηηθήο αζθάιηζεο πνπ έρνπλ ηελ έδξα ηνπο ζηελ Διιάδα, λα 

ρξεκαηνδνηνχληαη απφ άιιν Κξάηνο-κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ιακβάλνληαο 

ζε θάζε πεξίπησζε ππ’ φςηλ ηελ θείκελε λνκνζεζία ηνπ Κξάηνπο-κέινπο πνπ ζα 

δερηεί ηε ρξεκαηνδφηεζε. Πεξηνξηζκνί ζηε δηαζπλνξηαθή δξαζηεξηφηεηα ησλ 

Σακείσλ Δπαγγεικαηηθήο Αζθάιηζεο, ηίζεληαη θαηά πεξίπησζε, σο πξνο ην αλψηαην 

φξην πνζνζηψλ επέλδπζεο (Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, 2010). 

  

 

2.5.1.3 Ο Σξίηνο Ππιψλαο Αζθάιηζεο ζηελ Διιάδα 

 

Ο ηξίηνο Ππιψλαο αζθάιηζεο ζηελ Διιάδα, πνπ είλαη ειάρηζηα δηαδεδνκέλνο, αθνξά 

ζε αηνκηθά απνηακηεπηηθά πξνγξάκκαηα. Ο ραξαθηήξαο ηνπ είλαη πξναηξεηηθφο, 

αληαπνδνηηθφο θαη ιεηηνπξγεί βάζεη ηνπ θεθαιαηνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο. Οη εηζθνξέο 

ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ πεξίπησζε ηεο ηδησηηθήο αζθάιηζεο έρνπλ ρακειή θνξνινγία 

θαη θαηαηίζεληαη ζε απνηακηεπηηθνχο ινγαξηαζκνχο (.Δ.Β., 2013). 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 

 

ΓΗΔΘΝΔ ΛΟΓΗΣΗΚΟ ΠΡΟΣΤΠΟ 19 ΚΑΗ 

ΓΔΤΣΔΡΟ ΠΤΛΧΝΑ ΑΦΑΛΗΖ 

 

ην θεθάιαην απηφ παξνπζηάδεηαη ε ζεκαζία ηεο ηήξεζεο ηνπ Γ.Λ.Π. 19 θαηά 

ηελ θαηάξηηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, επηρεηξήζεσλ πνπ εληάζζνληαη 

ζην Γεχηεξν Ππιψλα Αζθάιηζεο, γηα ηελ απνηχπσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ 

ζπληαμηνδνηηθψλ ηνπο παξνρψλ. Σν γεγνλφο φηη ην Γ.Λ.Π. 19 θαιχπηεη φια ηα 

ζπζηήκαηα ζπληάμεσλ απηνχ ηνπ Ππιψλα, εληζρχεη ηε δηαθάλεηα ησλ 

«ινγηζηηθψλ ππνζρέζεσλ» θαη κπνξεί λα ζπληειέζεη ζηε ιχζε αζθαιηζηηθψλ 

ζεκάησλ πνπ ηαιαλίδνπλ ην ζχζηεκα. Δπηπξνζζέησο, γίλεηαη αλαθνξά ζε 

πεξηπηψζεηο πξνβιεκάησλ, γηα ηελ επίιπζε ησλ νπνίσλ, ην Γ.Λ.Π. 19 απνηέιεζε 

ζεκείν-θιεηδί, φπσο είλαη νη ππνζέζεηο θξαηηθήο ελίζρπζεο πνπ είραλ σο ζηφρν ηε 

βησζηκφηεηα ησλ κέζσλ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο.  

 

 

3.1  ηνηρεία πνπ Yπαγνξεχνληαη απφ ην Γηεζλέο Λνγηζηηθφ 

Πξφηππν 19 ζην Γεχηεξν Ππιψλα Αζθάιηζεο 

 

Σo Γηεζλέο Λνγηζηηθφ Πξφηππν 19 «Παξνρέο ζε Δξγαδνκέλνπο», ε εθαξκνγή ηνπ 

νπνίνπ ίζρπζε ππνρξεσηηθά ζηελ Διιάδα απφ ηελ 1
ε
 Ιαλνπαξίνπ 2006, αλαθέξεηαη 

ζηηο ππνρξεψζεηο παξνρψλ ησλ επηρεηξήζεσλ απέλαληη ζηνπο εξγαδνκέλνπο ηνπο θαη 

πξνζδηνξίδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη παξνρέο απηέο, νθείινπλ λα απνηππψλνληαη 

επθξηλψο ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Η ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα ηεο 

παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, εζηηάδεη θπξίσο ζηηο παξνρέο πξνο ηνπο 

εξγαδνκέλνπο κεηά ηελ έμνδφ ηνπο απφ ηελ ππεξεζία θαη εηδηθφηεξα ζηηο ζπληάμεηο. 

 

Σν Γ.Λ.Π. 19, επηθνξηίδεη ηφζν πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ, φζν θαη 

θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ, θαη πξνγξάκκαηα πνιιψλ εξγνδνηψλ. Η ζχγθιηζε 
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ζεκεηψλεηαη ζηελ απζηεξή δέζκεπζε πνπ έρεη ε εθάζηνηε νηθνλνκηθή νληφηεηα, ή ν 

εθάζηνηε θνξέαο, πέξα απφ ην πξνθαλέο, δειαδή λα παξέρεη ζηνπο πθηζηάκελνπο 

αζθαιηζκέλνπο ηηο παξνρέο πνπ ηνπο αλαινγνχλ, λα  εκθαλίδεη ηα πνζά πνπ 

αληηζηνηρνχλ ζε κειινληηθέο παξνρέο κε ηε κνξθή ππνρξεψζεσλ ζηνλ ηζνινγηζκφ. 

Οη επηρεηξήζεηο απφ ηε ινγηζηηθή ρξήζε ηνπ 2006 θαη έπεηηα, είλαη πιένλ 

ππνρξεσκέλεο απφ ην λφκν λα εκθαλίδνπλ μεθάζαξα ζηνλ ηζνινγηζκφ ηνπο, ηηο 

παξνρέο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηνπο εξγαδνκέλνπο, ζαλ ε επηρείξεζε λα ζηακαηνχζε ηε 

ιεηηνπξγία ηεο ηελ εκεξνκελία απνηίκεζεο, ρσξίο θακία άιιε ππνρξέσζε λα 

κεηαθέξεηαη κειινληηθά. Απηφο ν επδηάθξηηνο ηξφπνο απνηχπσζεο ησλ ζπληάμεσλ 

ζπλέβαιε ζηε γεληθφηεξε επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηεο δεκηνπξγίαο ησλ Γηεζλψλ 

Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ, δειαδή ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο αμηνπηζηίαο ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Μέζα απφ ηελ αμηφπηζηε επηκέηξεζε θαη ηελ 

μεθάζαξε απνηχπσζε ησλ παξνρψλ πνπ ζα απνδνζνχλ ζηνπο εξγαδνκέλνπο, νη 

επελδπηέο αμηνινγνχλ θαη θξίλνπλ ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπο απνθάζεηο.   

 

ην ζεκείν απηφ ζεκεηψλεηαη φηη ην Γ.Λ.Π. 19 θαιχπηεη φια ηα ζπζηήκαηα 

αζθάιηζεο ηνπ Γεχηεξνπ Ππιψλα (Σήληνο, 2010). 

 

χκθσλα κε ηελ ηαμηλφκεζε πνπ αθνινπζείηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή 

(European Commission-EU), ηελ Δπηηξνπή Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο (Social 

Protection Committee-SPC) θαη ηελ Δπηηξνπή Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο (Economic 

Policy Committee-EPC) ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ, ν B’ Ππιψλαο Αζθάιηζεο 

αλαθέξεηαη ζηα επαγγεικαηηθά ζπληαμηνδνηηθά ζρήκαηα (Καξαβίηεο, 2011). 

 

πσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ν ηξφπνο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ Β’ Ππιψλα 

πξαγκαηνπνηείηαη βάζεη ηνπ ζπιινγηθνχ θεθαιαηνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο. Η 

ρξεκαηνδφηεζε απηή, κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ Γ.Λ.Π. 19, εκθαλίδεηαη κε ηε κνξθή 

ππνρξεψζεσλ ζηνλ ηζνινγηζκφ ησλ επηρεηξήζεσλ. Οη επηρεηξήζεηο ινηπφλ, νθείινπλ 

λα εγγξάθνπλ ζηνλ ηζνινγηζκφ ηνπο, απνζεκαηηθά γηα ηελ πιεξσκή ησλ ζπληάμεσλ 

ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπο. Ο εξγνδφηεο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε γηα ηηο παξνρέο, νη 

νπνίεο εκθαλίδνληαη ρσξηζηά ζην παζεηηθφ ηνπ ηζνινγηζκνχ ηεο εθάζηνηε 

επηρείξεζεο. Σν χςνο απηψλ ησλ παξνρψλ, θαηά θαλφλα δελ είλαη εγγπεκέλν, θαζψο 

εμαξηάηαη θαη απφ ηελ απφδνζε ησλ επελδπκέλσλ θεθαιαίσλ.  
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Οη απνθάζεηο αλαθνξηθά κε ηα πνζνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ελφο ζπληαμηνδνηηθνχ 

ζρήκαηνο, φπσο ην χςνο θαη ην είδνο ησλ παξνρψλ, θαζψο θαη ησλ εηζθνξψλ, είλαη 

ζηε δηθαηνδνζία ησλ εθάζηνηε δηνηθήζεσλ θαη ιακβάλνληαη εληφο ελφο λνκνζεηηθνχ 

πιαηζίνπ, ην νπνίν νξίδεηαη ζε εζληθφ θαη επξσπατθφ επίπεδν (Καξαβίηεο, 2011).  

 

ηελ Διιάδα, νη επηπηψζεηο δηαθφξσλ πξνβιεκάησλ φπσο ηνπ έληνλνπ 

δεκνγξαθηθνχ, ηεο δεκνζηνλνκηθήο θαη ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο, εγείξνπλ 

εξσηήκαηα φπσο θαηά πφζν θαη γηα πφζν αθφκα ζα έρνπλ ηελ επρέξεηα νη 

επηρεηξήζεηο λα αληαπνθξίλνληαη ζηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπο. Σα 

Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα «επεκβαίλνπλ» ζην ζεκείν απηφ, απαηηψληαο απφ ηηο 

επηρεηξήζεηο λα εκθαλίδνπλ ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο ηνπο ηηο ππνρξεψζεηο απηέο σο 

έμνδα, ψζηε ζε πεξίπησζε ειιείκκαηνο, απηφ λα κε κεηαθέξεηαη ζε επφκελε ρξήζε 

θαη λα γηγαληψλεηαη κεηά ην πέξαο ησλ ρξφλσλ. 

 

πλεπψο, ε αμηνπηζηία θαη ε δηαθάλεηα πνπ παξέρεη ε ππνρξεσηηθή πιένλ εθαξκνγή 

ηνπ Γ.Λ.Π. 19, δίλεη ηε δπλαηφηεηα επαθξηβνχο παξνπζίαζεο ησλ νηθνλνκηθψλ 

απνηειεζκάησλ ησλ επηρεηξήζεσλ, κε ηελ θαη’ επέθηαζε εκθάληζε ειιεηκκάησλ ή 

πιενλαζκάησλ. ε κηα επνρή πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ αλάδπζε ζηελ επηθάλεηα 

πεξηπηψζεσλ δηαθζνξάο θαη θαηάξξεπζεο ησλ αζθαιηζηηθψλ Σακείσλ, ηα παξαπάλσ 

ζεηηθά ζηνηρεία πνπ δηέπνπλ ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα, θαζψο θαη ε λνκνζεζία 

πνπ ηα πιαηζηψλεη, ηείλνπλ λα επαλαθέξνπλ -σο έλα βαζκφ ηνπιάρηζηνλ- ην αίζζεκα 

εκπηζηνζχλεο θπξίσο απφ πιεπξάο εξγαδνκέλσλ πξνο ηνπο θνξείο ζπληαμηνδφηεζεο. 

 

Σν ζεκαληηθφηεξν ζηνηρείν πνπ πξνυπνζέηεη ε ρξήζε ηνπ Γ.Λ.Π. 19 είλαη ε 

νξηνζέηεζε ξφισλ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κειψλ ηνπ ζπζηήκαηνο ζπληαμηνδφηεζεο. Σν 

Πξφηππν 19 ζρεδηάζηεθε έηζη ψζηε λα επηηξέπεη ηφζν ζηνπο ίδηνπο ηνπο 

εξγαδνκέλνπο, φζν θαη ζηνλ εξγνδφηε θαη γεληθφηεξα ζηα ελδηαθεξφκελα κέιε, λα 

γλσξίδνπλ αθξηβψο ηελ «πνζνηηθή» επζχλε ηνπ θαζελφο. Δηδνπνηφ δηαθνξά κεηαμχ 

ησλ Ππιψλσλ, απνηειεί ε ηαπηφηεηα ηνπ εγγπεηή ησλ ζπληάμεσλ ελφο ζπζηήκαηνο 

αζθάιηζεο. Βέβαηα, εθφζνλ ε ηαμηλφκεζε ησλ Ππιψλσλ ζηελ Διιάδα δελ 

θαζίζηαηαη λνκηθά επδηάθξηηε θαη ππάξρεη ζχγρπζε σο πξνο ηελ θαηεγνξηνπνίεζή 

ηνπο, δεκηνπξγνχληαη πξνβιήκαηα αλάιεςεο επζχλεο γηα ηελ απφδνζε ησλ 

ζπληάμεσλ, δειαδή γηα ην πνηφο είλαη ν ηειηθφο εγγπεηήο ηνπ ζπζηήκαηνο. Δδψ 

εληνπίζηεθε θαη ην πξφβιεκα εθαξκνγήο ηνπ Γ.Λ.Π. 19 γηα νξηζκέλα ζπζηήκαηα πνπ 
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δηακνξθψζεθαλ σο Πξψηνο Ππιψλαο, αιιά αληηκεησπίζηεθαλ σο Γεχηεξνο θαη 

ππνρξεψζεθαλ ζε εθαξκνγή ηνπ Πξνηχπνπ. 

 

ζνλ αθνξά ζην Β’ Ππιψλα Αζθάιηζεο, εγγπεηήο ηνπ ζπζηήκαηνο «είζηζηαη» λα 

είλαη ν εξγνδφηεο. ηελ πεξίπησζε απηή θαη ζχκθσλα κε ηελ ηήξεζε ηνπ Γ.Λ.Π. 19 

«Παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο», ε επηρείξεζε ππνρξενχηαη λα εκθαλίδεη ηηο 

ππνρξεψζεηο γηα παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο, ζην παζεηηθφ ηνπ ηζνινγηζκνχ ηεο. Σν 

πνζφ απηφ πξνζκεηξάηαη ζηα γεληθά έμνδα ηεο θαηάζηαζεο απνηειεζκάησλ ρξήζεο 

θαη ηέινο κεηαθέξεηαη ζηελ Καζαξή Θέζε κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ, σο 

απνηειεζκαηηθφο ινγαξηαζκφο. Απηφ νπζηαζηηθά ζεκαίλεη κείσζε ηεο πεξηνπζίαο 

ηεο επηρείξεζεο κε άκεζν αληίθηππν ζηελ αληαγσληζηηθφηεηά ηεο. ην ηέινο ηεο 

παξνχζαο ελφηεηαο παξαηίζεληαη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο ηνπ 

νκίινπ Alpha Bank, Alphalife γηα ηε ινγηζηηθή ρξήζε ηνπ 2012, θαη ν ηξφπνο 

εκθάληζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ζπληάμεσλ ζε απηέο. 

 

πλεπψο, κε ηελ θαζηέξσζε ηνπ Γ.Λ.Π. 19, νη επηρεηξήζεηο πνπ εληάζζνληαη ζην Β’ 

Ππιψλα Αζθάιηζεο, είλαη ππφινγεο γηα ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπο θηλήζεηο. Γηα 

παξάδεηγκα, κία ελδερφκελε αχμεζε ησλ κηζζψλ ή ησλ παξνρψλ ησλ εξγαδνκέλσλ, 

απηνκάησο θαηαγξάθεηαη ζηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ησλ επηρεηξήζεσλ, ζέηνληάο 

ηνπο θαηά απηφλ ηνλ ηξφπν, έλαλ εηζνδεκαηηθφ πεξηνξηζκφ (Σήληνο, 2010). ηελ 

πεξίπησζε πνπ εγγπεηήο ηνπ ζπζηήκαηνο ζπληάμεσλ είλαη ην Κξάηνο, ε επηρείξεζε 

πεξηνξίδεηαη κφλν ζηελ ηαθηνπνίεζε ησλ ηξερνπζψλ ππνρξεψζεψλ ηεο ζε εηζθνξέο. 

 

Απφ ηα παξαπάλσ εμάγεηαη ην ζπκπέξαζκα, φηη ζηελ αθξαία πεξίπησζε 

ειιεηκκαηηθψλ Σακείσλ, ε ηαπηφηεηα ηνπ εγγπεηή ηνπ ζπζηήκαηνο αζθάιηζεο, είλαη 

εθείλε πνπ θαζνξίδεη ηελ επηβάξπλζε ηεο εθάζηνηε επηρείξεζεο. Αλ εγγπεηήο είλαη ν 

εξγνδφηεο, απηφ ζπλεπάγεηαη κείσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο επηρείξεζεο, 

θαζψο κεηψλεηαη αληίζηνηρα θαη ε πεξηνπζία ηεο. Ο ίδηνο, επζχλεηαη κέρξη ηνπ πνζνχ 

ησλ δεδνπιεπκέλσλ εηζθνξψλ, κε απνηέιεζκα ηα επηπιένλ θφζηε λα κελ 

θαιχπηνληαη, κε δπζκελείο ηειηθά ζπλέπεηεο γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο. χκθσλα κε ην 

Ν 3371/05, ε θξαηηθή εγγχεζε ησλ ζπληάμεσλ νξηνζεηείηαη κέρξη ηηο παξνρέο ηνπ 

Ι.Κ.Α., φπσο απηέο ππνινγίδνληαη κε βάζε ην Γ.Λ.Π. 19. Οπνηνδήπνηε πνζφ 

πξνθχςεη επηπιένλ, δελ θαιχπηεηαη απφ ην θξάηνο, αιιά ηελ επζχλε επσκίδνληαη 

εξγνδφηεο θαη αζθαιηζκέλνο (Σήληνο, 2009). Απηή ε έιιεηςε νξηνζέηεζεο κεηαμχ 
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δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ εηζνδεκαηηθφ πεξηνξηζκφ πνπ 

θαζηέξσλε ε εθαξκνγή ηνπ Γ.Λ.Π. 19 ζε πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ, 

ρξεζηκνπνηήζεθε απφ δηάθνξα ζπζηήκαηα πξνο εμππεξέηεζε ησλ ζπκθεξφλησλ 

ηνπο.  

 

Απηφ ζπλέβε ζηελ πεξίπησζε ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο, φπνπ πξνθεηκέλνπ λα 

απαιιαγεί απφ ηα επηπιένλ βάξε-παξνρέο, πνπ εγγπφηαλ ζηνπο εξγαδνκέλνπο ηεο, 

ζχκθσλα κε ηα φζα πξνέβιεπε ην Γ.Λ.Π. 19 γηα ηα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ 

παξνρψλ, πξνρψξεζε ζηε κεηαηξνπή ηνπ ηακείνπ ηεο απφ θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ ζε 

θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ. Έηζη απηφκαηα, ε ππνρξέσζή ηεο πεξηνξηδφηαλ ζε θάπνην 

νξηζκέλν πνζφ παξνρψλ θαη ην θξάηνο εγγπφηαλ ην ππεξβάιινλ-πξνλφκην.         

 

Δπηπξνζζέησο, ην Γ.Λ.Π. 19, θαζνξίδεη ηηο ζρέζεηο κεηαμχ εξγνδφηε θαη εξγαδνκέλνπ 

θαη πψο απηέο απνηππψλνληαη, ηξφπνλ ηηλά, ζηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηεο 

επηρείξεζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, πξηλ ηελ εθαξκνγή ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ 

Πξνηχπσλ θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ Γηεζλνχο Λνγηζηηθνχ Πξνηχπνπ 19 «Παξνρέο ζε 

εξγαδνκέλνπο», ε νηθνλνκηθή νληφηεηα δελ εκθάληδε κε ζαθήλεηα ηηο ππνρξεψζεηο 

πξνο ηνπο εξγαδνκέλνπο ηεο, αιιά ηηο εμέθξαδε αθνινπζψληαο δηάθνξεο άιιεο 

πξαθηηθέο, φπσο γηα παξάδεηγκα ην πξφηππν “flow through”, ην νπνίν επηκεηξνχζε 

πιεξσκέο ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηφδνπ (Σήληνο, 2010). Έηζη, ιφγσ ηεο κε απηφκαηεο 

αθαίξεζεο ησλ «πνζνηηθψλ ππνζρέζεσλ» ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο απφ ηα 

πεξηνπζηαθά ηεο ζηνηρεία, ε νηθνλνκηθή νληφηεηα κπνξνχζε λα πηνζεηεί πξαθηηθέο, 

επλντθέο γηα ηελ αληαγσληζηηθφηεηά ηεο, ελεξγψληαο ηνηνπηνηξφπσο εηο βάξνο ησλ 

κηζζψλ θαη θαη’ επέθηαζε ησλ ζπληάμεσλ ησλ εξγαδνκέλσλ, απνδπλακψλνληαο 

παξάιιεια ηε ζρέζε ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ. Με ηελ εθαξκνγή ηνπ Γ.Λ.Π. 19, 

νξίδνληαη ζην ζχλνιφ ηνπο νη ηεθκαηξφκελεο δεζκεχζεηο -ηφζν επίζεκεο φζν θαη 

άηππεο-, κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπο. Η νηθνλνκηθή 

νληφηεηα έηζη, ππνρξενχηαη λα κελ πξνβαίλεη ζε κεηαβνιέο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 

πξνθαιέζνπλ ξήμε ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο. 

 

Σν γεγνλφο ηεο άκεζεο ινγηζηηθνπνίεζεο ησλ ζπληαμηνδνηηθψλ ππνρξεψζεσλ ησλ 

επηρεηξήζεσλ ηνπ Β’ Ππιψλα -ηεο ππαγνξεπκέλεο απφ ην Γ.Λ.Π. 19- επηηάζζεη ηε 

ιήςε εθείλσλ ησλ κέηξσλ, ησλ αλαγθαίσλ γηα ηελ απνθπγή παξνπζίαζεο ηπρφλ  

ειιεηκκάησλ ζηνλ ηζνινγηζκφ ηνπο. Απηφ εμαζθαιίδεη, ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ, φρη 
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κφλν βξαρππξφζεζκα φπσο γηλφηαλ πξηλ ηελ εθαξκνγή ησλ Γ.Λ.Π., αιιά θαη 

καθξνπξφζεζκα ηε βησζηκφηεηα κίαο επηρείξεζεο θαη σο εθ ηνχηνπ ηελ εθπιήξσζε 

ησλ νηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεψλ ηεο, απέλαληη ζηνπο εξγαδνκέλνπο ηεο.   
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Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο Δηαηξείαο Alphalife γηα ηε ινγηζηηθή ρξήζε 2012 ζύκθωλα 

κε Γ.Π.Υ.Π 

 Πεγή: Alphalife (2013) 
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3.2 Γηεζλέο Λνγηζηηθφ Πξφηππν 19 θαη Υξεκαηνπηζησηηθά 

Ηδξχκαηα ζηελ Διιάδα 

 

Ο ηδηαίηεξνο ραξαθηήξαο ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, ν νπνίνο 

επηθεληξψλεηαη ζηα πςειά θέξδε θαη ηελ άλεζε ξεπζηφηεηαο, δελ πξνζέδηδε ηελ 

αίζζεζε φηη ε επηθείκελε εθαξκνγή ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ, ζα επέθεξε 

ηφζν αξλεηηθέο ζπλέπεηεο (Σήληνο, 2010) πνπ ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ζα έθηαλε 

αθφκα θαη ζε ζεκείν αλάθιεζεο ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηνπο απφ ηελ Σξάπεδα ηεο 

Διιάδνο. 

 

πγθεθξηκέλα, ην πξφβιεκα ησλ Σξαπεδψλ πνπ αλαδχζεθε κε ηελ εθαξκνγή ηνπ 

Γ.Λ.Π. 19, εληνπίζηεθε ζηα επηθνπξηθά ηνπο ηακεία σο απνηέιεζκα έιιεηςεο 

πξαθηηθήο νξηνζέηεζεο ηεο θνηλσληθήο επζχλεο. Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε θαη κε 

ζθνπφ ηελ εχξεζε νπζηαζηηθήο ιχζεο επί ηνπ ζέκαηνο, ην Κξάηνο έπξεπε λα εμεηάζεη 

ζθαηξηθά ηελ ππφζεζε, ζπλππνινγίδνληαο φινπο εθείλνπο ηνπο παξάγνληεο πνπ ζε 

κηθξφηεξν ή κεγαιχηεξν βαζκφ, θαζηζηνχζαλ ην θαζεζηψο επηθνπξηθήο ζχληαμεο 

ησλ Σξαπεδψλ, κε βηψζηκν. 

 

 

3.2.1 Απνηχπσζε ππνρξεψζεσλ ζπληάμεσλ Υξεκαηνπηζησηηθψλ 

Ηδξπκάησλ Bάζεη Γηεζλνχο Λνγηζηηθνχ Πξνηχπνπ 19 

Η ινγηζηηθή απεηθφληζε ησλ ζπληάμεσλ ζηα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ 

είλαη πνιχπινθε δηαδηθαζία, θαζψο θαηά ηελ θαηάξηηζε ηνπ ηζνινγηζκνχ ζα πξέπεη 

λα ζπλεθηηκεζνχλ ηξεηο παξάγνληεο (Αλαγλψζηνπ-Γεδνχιε θαη Γεδνχιεο, 2007):  

 ε δηεμαγσγή εηδηθήο νηθνλνκηθήο κειέηεο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ 

ππνρξεψζεσλ ησλ ζπληάμεσλ,  

 ε ελδερφκελε χπαξμε πιενλαζκάησλ ή ειιεηκκάησλ θαη ηέινο  

 ε απνηίκεζε ησλ δεζκεχζεσλ κε έλα πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην.  

 

ηελ πεξίπησζε ησλ πξνγξακκάησλ θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ, ε εθαξκνγή ηνπ 

Πξνηχπνπ 19 άιιαμε ηα ηζρχνληα δεδνκέλα θαηά ηε δηαδηθαζία θαηάξηηζεο ηνπ 
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ηζνινγηζκνχ, θαζψο ν πνζνηηθφο πξνζδηνξηζκφο ησλ κειινληηθψλ ππνρξεψζεσλ 

πξνο ηνπο εξγαδνκέλνπο, πξέπεη πιένλ λα θαηαγξάθεηαη. 

 

πλεπψο, ηα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ, ηα νπνία απνηεινχλ θαη ην 

επηθξαηέο αζθαιηζηηθφ ζρήκα ζηελ Διιάδα, ιακβάλνληαο ππ’ φςηλ ην γεγνλφο φηη 

αληηκεησπίδνπλ ζνβαξά αλαινγηζηηθά ειιείκκαηα, κε ηελ εθαξκνγή ηνπ Γ.Λ.Π. 19 

αλακελφηαλ λα επεξεαζηνχλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ, πιήηηνληαο ην παζεηηθφ ησλ 

Σξαπεδψλ (Αλαγλψζηνπ-Γεδνχιε θαη Γεδνχιε, 2007). 

 

Οη Σξάπεδεο θαηαβάιινπλ εηζθνξέο ζε πξνγξάκκαηα παξνρψλ ζε εξγαδνκέλνπο κεηά 

ηελ έμνδν απφ ηελ ππεξεζία. Σα πξνγξάκκαηα απηά δηαθξίλνληαη, φπσο 

πξναλαθέξζεθε ζε θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ θαη ζε θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ. 

ηελ πξψηε θαηεγνξία ν εξγνδφηεο θαηαβάιιεη παξνρέο ζπλαξηήζεη ησλ εηψλ 

ππεξεζίαο θαη ηνπ κηζζνχ θαη παξάιιεια παξέρεηαη εγγχεζε γηα ηελ θάιπςή ηνπο 

απφ ηνλ εξγνδφηε (Alpha Bank, 2007). πγθεθξηκέλα:   

 Η ππνρξέσζε πνπ αλαγλσξίδεηαη ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

απνηειεί ηελ παξνχζα αμία ησλ δεδνπιεπκέλσλ παξνρψλ κεηνχκελε θαηά ηελ 

εχινγε αμία ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ησλ πξνγξακκάησλ, ιακβάλνληαο 

ππφςε πξνζαξκνγέο πνπ γίλνληαη ζε αλαινγηζηηθά θέξδε/δεκίεο θαη ηνπ 

θφζηνπο ππεξεζίαο παξειζφλησλ εηψλ.  

 Σν χςνο απηήο ηεο ππνρξέσζεο ππνινγίδεηαη κε βάζε ηε Μέζνδν ηεο 

Πξνβαιιφκελεο Πηζησηηθήο Μνλάδαο (Projected Unit Credit Method). 

 Η παξνχζα αμία ηεο πξνζδηνξίδεηαη πξνεμνθιψληαο ηηο εθηηκψκελεο 

κειινληηθέο ρξεκαηνξνέο κε ην επηηφθην πνπ ηζρχεη γηα εηαηξηθφ νκφινγν 

πςειήο πηζησηηθήο δηαβάζκηζεο. 

 Σα ζπζζσξεπκέλα αλαινγηζηηθά θέξδε/δεκίεο πνπ πξνθχπηνπλ, απφ ηελ 

απφθιηζε κεηαμχ εθηηκήζεσλ θαη εκπεηξίαο θαζψο θαη ηε κεηαβνιή ησλ 

ρξεζηκνπνηνχκελσλ αλαινγηζηηθψλ ππνζέζεσλ, θαηά ην κέξνο πνπ 

ππεξβαίλνπλ ην 10% ηνπ κεγαιχηεξνπ κεηαμχ ησλ δεδνπιεπκέλσλ 

ππνρξεψζεσλ θαη ηεο εχινγεο αμίαο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, απνζβέλνληαη ζε πεξίνδν ίζε κε ηε κέζε ελαπνκέλνπζα 

εξγάζηκε δσή ηνπ πξνζσπηθνχ. 
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 Σν θφζηνο ππεξεζίαο παξειζφλησλ εηψλ αλαγλσξίδεηαη άκεζα ζηα 

απνηειέζκαηα ρξήζεο ή απνζβέλεηαη κε ηε γξακκηθή κέζνδν ζηε δηάξθεηα 

ηεο πεξηφδνπ παξακνλήο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ ππεξεζία. 

 

ηε δεχηεξε θαηεγνξία, ν εξγνδφηεο θαηαβάιιεη έλα θαζνξηζκέλν πνζφ εηζθνξάο 

ζηνλ εθάζηνηε αλεμάξηεην θνξέα, ρσξίο λα επζχλεηαη γηα επηπιένλ εηζθνξέο ζε 

πεξίπησζε αδπλακίαο ηνπ θνξέα. πγθεθξηκέλα νη εηζθνξέο αλαγλσξίδνληαη ζηηο 

«Γαπάλεο Πξνζσπηθνχ» εθαξκφδνληαο ηελ αξρή ησλ δεδνπιεπκέλσλ.  εκεηψλεηαη 

φηη ηπρφλ πιεξσκέλεο εηζθνξέο αλαγλσξίδνληαη σο απαίηεζε. 

 

ην παξάξηεκα 2 παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ε απνηχπσζε θαη ε επηκέηξεζε ησλ σο 

άλσ ππνρξεψζεσλ, ζε ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Alpha Bank πνπ 

αθνξνχλ ζηε ινγηζηηθή ρξήζε ηνπ έηνπο 2006, ζπλεηαγκέλεο ζχκθσλα κε ηα 

Γ.Π.Υ.Π. (Alpha Bank, 2007) 

Δίλαη γεγνλφο φηη ε θαζηέξσζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ Γηεζλνχο Λνγηζηηθνχ Πξνηχπνπ 

19, ην νπνίν αμηψλεη δηαθάλεηα, επέθεξε ζεκαληηθέο επηδξάζεηο ζηελ θαηάξηηζε ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ Σξαπεδψλ, επεξεάδνληαο θαηά ζπλέπεηα θαη 

ηε ιεηηνπξγία ησλ επηθνπξηθψλ ηνπο ηακείσλ.  

 

Αλαιπηηθά, ε παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ ησλ Σξαπεδψλ ζχκθσλα 

κε ην Γ.Λ.Π. 19, ζήκαηλε μεθάζαξε ππνρξεσηηθή απνηχπσζε ησλ παξνρψλ πξνο ηνπο 

εξγαδνκέλνπο. Η επηκέηξεζε θαη ν ινγηζηηθφο ρεηξηζκφο ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ 

ζπληάμεσλ, είλαη άκεζα ζπλπθαζκέλνο κε ην αζθαιηζηηθφ ζπληαμηνδνηηθφ 

πξφγξακκα πνπ πξνζθέξνπλ ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα. Η δηάθξηζή ηνπο ζε 

πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ θαη ζε θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ, δηαθέξεη σο 

πξνο ηνλ ηξφπν αληηκεηψπηζεο θαη θαηά ζπλέπεηα έρεη δηαθνξεηηθφ βαζκφ επηξξνήο, 

βάζεη ηνπ Πξνηχπνπ 19. 

 

χκθσλα κε ηνπο ινγηζηηθνχο ρεηξηζκνχο ηνπ Πξνηχπνπ, γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ 

πνζψλ πνπ πξέπεη λα ινγηζηηθνπνηεζνχλ, απαηηνχληαη εηδηθέο νηθνλνκηθέο κειέηεο, 

δηαδηθαζία, ηεο νπνίαο ηελ πινπνίεζε αλαιάκβαλε αλεμάξηεην εμεηδηθεπκέλν 

πξνζσπηθφ, ήηνη αλαινγηζηέο. 
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Η ινγηζηηθή απεηθφληζε ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ ζπληάμεσλ ζηα πξνγξάκκαηα 

θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ είλαη απιή δηαδηθαζία, θαζψο ε επζχλε ηεο ηξάπεδαο-

εξγνδφηε, πεξηνξίδεηαη κφλν ζηηο ηξέρνπζεο εηζθνξέο, ρσξίο λα επηκεηξά πεξαηηέξσ 

ππνρξεψζεηο. Σν πνζφ απηφ ινηπφλ, ππνινγίδεηαη σο πνζνζηφ ησλ απνδνρψλ ησλ 

εξγαδνκέλσλ. Οπνηνδήπνηε πνζφ πξνθχςεη πέξαλ απηνχ, εμαηηίαο αλεπάξθεηαο ησλ 

επελδπκέλσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, επηβαξχλεη ηνλ εξγαδφκελν. πλεπψο, ε 

εθαξκνγή ηνπ Γηεζλνχο Λνγηζηηθνχ Πξνηχπνπ 19, ζε απηφ ηνλ ηχπν πξνγξακκάησλ 

δελ επέθεξε ηδηαίηεξεο αιιαγέο. 

 

ζνλ αθνξά ζηα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ, ν εγγπεηήο ηνπ ζπζηήκαηνο 

ζπληάμεσλ έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ ηαθηνπνίεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ παξνρψλ ησλ 

εξγαδνκέλσλ πνπ έρνπλ ήδε ζπκθσλεζεί. Έηζη, είλαη ζαθέο φηη νπνηνδήπνηε πνζφ 

πξνθχςεη πέξαλ ηνπ ζπκθσλεζέληνο, επηβαξχλεη ηελ επηρείξεζε.  

 

 

3.2.2 Οξγάλσζε ηνπ πζηήκαηνο πληάμεσλ ησλ Υξεκαηνπηζησηηθψλ 

Ηδξπκάησλ  

 

Σν ζχζηεκα ζπληάμεσλ ζηελ Διιάδα (European Commission, 2006), φπσο έρεη ήδε 

αλαθεξζεί, δηακνξθψλεηαη ζε ηξείο Ππιψλεο Αζθάιηζεο: 

 Ο Πξψηνο Ππιψλαο ηνπ ειιεληθνχ ζπζηήκαηνο ζπληάμεσλ είλαη έλα ζχζηεκα 

δεκνζίνπ δηθαίνπ πνπ βαζίδεηαη ζην δηαλεκεηηθφ ζχζηεκα. 

 Ο Γεχηεξνο Ππιψλαο αθνξά ζε επαγγεικαηηθά αζθαιηζηηθά ηακεία θαη 

θαιχπηεη παξνρέο επηπιένλ ηεο ππνρξεσηηθήο θνηλσληθήο αζθάιηζεο. Η 

ρξεκαηνδφηεζή ηνπ ελ ιφγσ Ππιψλα, γίλεηαη κε εηζθνξέο εξγνδνηψλ θαη 

εξγαδνκέλσλ. 

 Ο Σξίηνο Ππιψλαο αθνξά ζε πξνγξάκκαηα ηφζν ηδησηηθήο, φζν θαη αηνκηθήο 

αζθάιηζεο. 

 

Η θχξηα αζθάιηζε ησλ ηξαπεδηθψλ ππαιιήισλ παξερφηαλ θαη εμαθνινπζεί λα 

παξέρεηαη απφ ην Φνξέα θχξηαο αζθάιηζεο, (Ι.Κ.Α.) θαζψο θαη απφ ηνπο θνξείο 
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θχξηαο ζχληαμεο, νη νπνίνη ιεηηνπξγνχζαλ κε ηε κνξθή λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ 

δηθαίνπ: 

 Σν Σ..Π. – Δζληθήο ηξάπεδαο ηεο Διιάδνο (Σ..Π. – Δ.Σ.Δ.)  

 Σν Σ..Π. – Αγξνηηθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο (Σ..Π. – Α.Σ.Δ.)  

 Σν Σ..Π. – Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο 

 Σν Σ.Α.Π. – Ινληθήο – Λατθήο Σξάπεδαο (Σ.Α.Π.Ι.Λ.Σ.) 

 Σν Σ.Α.Π. – Δ.Σ.Β.Α. (Σ.Α.Π. – Δ.Σ.Β.Α.) 

 

Η επηθνπξηθή αζθάιηζε ησλ ηξαπεδηθψλ ππαιιήισλ παξερφηαλ θπξίσο απφ ην 

Δ.Σ.Δ.Α.Μ., ην νπνίν απνηειεί θιάδν ηνπ Ι.Κ.Α. – Δ.Σ.Α.Μ., θαζψο θαη απφ 

δηάθνξνπο άιινπο θνξείο επηθνπξηθήο αζθάιηζεο πνπ ιεηηνπξγνχζαλ κε ηε κνξθή 

λνκηθψλ πξνζψπσλ ηδησηηθνχ δηθαίνπ θαη ήηαλ ελλέα ζηνλ αξηζκφ.(Φειφο, 2009)   

 

3.2.2.1 Γηεζλέο Λνγηζηηθφ Πξφηππν 19 θαη Δπηθνπξηθέο πληάμεηο 

Σξαπεδηθψλ Τπαιιήισλ 

Γχν απφ ηα αλσηέξσ ελλέα ηακεία θαη ζπγθεθξηκέλα ην Σ.Δ.Α.Π.Δ.Σ.Δ. θαη ην 

Σ.Α.Π.Σ.Π. είραλ ηελ εμήο ηδηαηηεξφηεηα. Δλψ αλήθαλ ζηελ θαηεγνξία ησλ Σ.Δ.Α., νη 

θνξείο απηνί ρνξεγνχζαλ ζχληαμε ζε ππνθαηάζηαζε ηεο θχξηαο αζθάιηζεο. Απηφ 

ίζρπε γηα κία ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία αζθαιηζκέλσλ, ηνπο «παιαηνχο 

αζθαιηζκέλνπο», ζηνπο νπνίνπο ηα ηακεία ρνξεγνχζαλ επηθνπξηθή ζχληαμε ζε 

αληηθαηάζηαζε θχξηαο θαηά ηελ πεξίνδν ηεο πξν-ζπληαμηνδφηεζήο ηνπο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

χκθσλα κε έξεπλα πνπ δηελήξγεζε ε Ο.Σ.Ο.Δ. (Φειφο, 2009), πξνέθπςε φηη ηα 

ηακεία απηά παξείραλ ηδηαηηέξσο απμεκέλε ζχληαμε ζε αζθαιηζκέλνπο, νη νπνίνη  δελ 

είραλ ηαπηφρξνλα δηθαίσκα ζε ζχληαμε απφ θνξέα θχξηαο αζθάιηζεο. Δθφζνλ 

απνθηνχζαλ δηθαίσκα ζε θχξηα ζχληαμε, ην ππφινηπν πνζφ πνπ αληηζηνηρνχζε ζε 

ην πιαίζην ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ν φξνο πξν-ζπληαμηνδφηεζε, 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δειψζεη ην δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί κέρξη ν 

αζθαιηζκέλνο λα ζεκειεηψζεη δηθαίσκα ζε ζχληαμε απφ ην θνξέα θχξηαο 

αζθάιηζεο. Φνξείο επηθνπξηθήο αζθάιηζεο, είραλ θαζηεξψζεη ηελ θάιπςε ηεο 

πξν-ζπληαμηνδφηεζεο έσο φηνπ ν αζθαιηζκέλνο επηθνπξηθά, πιεξνχζε ηηο 

πξνυπνζέζεηο ζπληαμηνδφηεζεο απφ ηνλ νηθείν θνξέα θχξηαο αζθάιηζεο (Φειφο, 

2009). 
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επηθνπξηθή, κεησλφηαλ αλαινγηθά. Σν ζέκα πνπ πξνέθππηε εδψ ήηαλ φηη ηα ηακεία 

απηά γηα θάπνην κε πξνζδηνξηδφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα, αλαιάκβαλαλ εμνινθιήξνπ 

ηελ επζχλε θαη ιεηηνπξγνχζαλ ζχκθσλα κε δηθή ηνπο αλαινγηζηηθά βάζε, γηα ηελ 

εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπο.   

 

Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, νξηζκέλα Σακεία πνπ ιεηηνπξγνχζαλ σο Ν.Π.Ι.Γ., 

εκθάληζαλ πξνβιήκαηα ξεπζηφηεηαο εμαηηίαο ηφζν ηεο αχμεζεο ηνπ πξνζδφθηκνπ 

δσήο, φζν θαη ηεο δπλαηφηεηαο εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία πξηλ απφ ην φξην 

ζπληαμηνδφηεζήο ηνπο απφ ην θνξέα θχξηαο αζθάιηζεο. Αλαινγηζηηθέο κειέηεο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ γηα ινγαξηαζκφ νξηζκέλσλ ηακείσλ, επηβεβαίσζαλ ηελ 

θξηζηκφηεηα ηεο θαηάζηαζεο, εθηηκψληαο φηη κέζα ζηα επφκελα δέθα ρξφληα ππάξρεη 

θίλδπλνο αζέηεζεο ηεο εθπιήξσζεο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπο ζε ζπληάμεηο. 

 

Απφ ηα παξαπάλσ, πξνθχπηεη φηη ε θαηαβνιή ζπληαμηνδνηηθψλ παξνρψλ πνπ ππφ ηε 

ζπλήζε δηαδηθαζία παξέρεηαη απφ ην θνξέα θχξηαο αζθάιηζεο, ήηνη ην Κξάηνο, 

ηαθηνπνηείηαη απφ ην επηθνπξηθφ ηακείν. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ νηθνλνκηθή 

επηβάξπλζε ηνπ εξγνδφηε-Σξάπεδαο κε αληίθηππν ηεο πεξηνπζίαο ηνπ ηακείνπ. ληαο 

Πξψηνο Ππιψλαο δελ είραλ ππνρξέσζε εθαξκνγήο Γ.Λ.Π. θαη ζπλεπψο ην πξφβιεκα 

πξνζσξηλά ζπγθαιππηφηαλ, αθνχ δελ απνηππψλνληαλ απζηεξά νη ππνρξεψζεηο 

ζπληάμεσλ, σο αθαίξεζε απφ ην παζεηηθφ ησλ Σξαπεδψλ. κσο ε παξνρή ζπληάμεσλ 

πνπ αληηζηνηρνχζαλ ζε ππνρξεψζεηο ηνπ Γεχηεξνπ Ππιψλα, θαζηζηνχζε ηηο Σξάπεδεο 

απηφκαηα ππνρξεσκέλεο ζε εθαξκνγή ηνπ Γ.Λ.Π. 19 θαη άξα ζε ξεηή απνηχπσζή 

ηνπο. Χο απνηέιεζκα, ε εκθάληζε απηψλ ησλ ππνρξεψζεσλ ζα κείσλε αηζζεηά ηελ 

Καζαξή ηνπο Θέζε, θαηεβάδνληαο ηνπο δείθηεο θεξεγγπφηεηαο ησλ Σξαπεδψλ, φπσο 

ζπλέβε ζηελ πεξίπησζε ηνπ Σ.Δ.Α.Π.Δ.Σ.Δ. θαη ηεο Δκπνξηθήο Σξάπεδαο.   
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3.2.3 Δθαξκνγή ηνπ Νφκνπ 3371/05 θαη χζηαζε ηνπ Δληαίνπ Σακείνπ 

Αζθάιηζεο Σξαπεδνυπαιιήισλ (Δ.Σ.Α.Σ.) 

 

ια ηα παξαπάλσ απνηέιεζαλ ηηο ζπληζηψζεο (Σήληνο, 2010) γηα ηελ ςήθηζε ηνπ 

Νφκνπ 3371/05 θαη ηελ ίδξπζε ηνπ Δληαίνπ Σακείνπ Αζθάιηζεο Σξαπεδνυπαιιήισλ 

(Δ.Σ.Α.Σ.), κία απφ ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ νπνίνπ ήηαλ θαη ε πξνζσξηλή δηαλνκή ησλ 

επηθνπξηθψλ ζπληάμεσλ ζην πξνζσπηθφ ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ Ιδξπκάησλ. Χζηφζν 

πξηλ ηε ςήθηζε ηνπ λφκνπ, ζα έπξεπε λα κειεηεζνχλ θαη λα αμηνινγεζνχλ νη 

παξαθάησ παξάγνληεο απφ ηνπο νπνίνπο ζα κπνξνχζε λα πξνθχςεη πξφβιεκα θαηά 

ηελ εθαξκνγή ηνπ. 

 

Σν γεγνλφο φηη ν εγγπεηήο ησλ ζπληαμηνδνηηθψλ παξνρψλ πξνο ηνπο εξγαδνκέλνπο 

δηέθεξε κεηαμχ ησλ ηξαπεδψλ δεκηνπξγνχζε επηπιένλ πξνβιήκαηα αληαγσληζκνχ. 

Απηφ ζπλέβαηλε θαζψο ζε πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ρξεκαηνπηζησηηθά Ιδξχκαηα 

αλήθαλ ζε ζπληαμηνδνηηθφ θαζεζηψο θξαηηθήο εγγχεζεο, απνθηνχζαλ απηφκαηα 

νηθνλνκηθφ πιενλέθηεκα. 

 

Δπηζεκαίλεηαη φηη εθηφο απφ ηα πξαθηηθά ζέκαηα έπξεπε λα ζπλππνινγηζηνχλ θαη 

άιιεο παξάκεηξνη, φπσο ζέκαηα λνκηθήο θχζεσο, ήηνη νη ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο 

κεηαμχ ησλ ηακείσλ θαη ησλ ηξαπεδψλ. Η πιεηνςεθία ησλ επηθνπξηθψλ ηακείσλ ησλ 

Σξαπεδνυπαιιήισλ ιεηηνπξγνχζε ππφ ηε κνξθή Ννκηθνχ Πξνζψπνπ Ιδησηηθνχ 

Γηθαίνπ (Ν.Π.Ι.Γ.). Η κνξθή απηή ιεηηνπξγίαο ησλ επηθνπξηθψλ ηακείσλ, κε 

επηκέξνπο αλεμάξηεηε λνκηθά ππφζηαζε, ζχκθσλα κε ηελ ΟΣΟΔ (2012) δελ 

επέηξεπε ηελ παξέκβαζε ηεο Πνιηηείαο ζηηο θαηαζηαηηθέο ηνπο δηαηάμεηο. 

 

Σέινο,  ην «ζθιεξφ δίθαην» πνπ ζπλήζηδε λα αζθεί ε Δπξσπατθή Έλσζε ζε 

ππνζέζεηο παξάηππεο θξαηηθήο ελίζρπζεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο αληίζηνηρεο 

θαηαγγειίεο πνπ πξνεγήζεθαλ, δηεχξπλε ην ξφιν ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο.  Η 

ζέζε ηεο, σο πξνο ηελ εμέηαζε ππνζέζεσλ θξαηηθήο ρνξεγήζεσο εληζρχζεθε, 

πξνθεηκέλνπ ε ηειεπηαία λα κελ θαζηεξσζεί σο κέζσ αιιαγήο ζπζηήκαηνο 

αζθάιηζεο. 
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εκεηψλεηαη φηη ε ππαγσγή ησλ επηθνπξηθψλ ηακείσλ ησλ Σξαπεδψλ ζην λφκν 

3371/05, ήηαλ πξναηξεηηθή. χκθσλα κε ηελ ηεξεζείζα δηαδηθαζία ελζσκάησζεο 

ζην λέν γεληθφ θαζεζηψο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, εμεηδηθεπκέλνη αλαινγηζηέο 

αλέιαβαλ ηελ εθπφλεζε εηδηθήο νηθνλνκηθήο κειέηεο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ 

απνδεκηψζεσλ πνπ έπξεπε λα θαηαβιεζνχλ απφ ηηο Σξάπεδεο ζην λέν Δληαίν Σακείν. 

Μεηά ηελ απαξαίηεηε ζπλαίλεζε ησλ Σξαπεδψλ, αθνινχζεζε ε νξηζηηθή 

πηζηνπνίεζε ησλ πνζψλ απηψλ. 

 

Η δηαδηθαζία ηεο δηεμαγσγήο νηθνλνκηθήο κειέηεο πξαγκαηνπνηήζεθε γηα φια ηα 

επηθείκελα κέιε ηνπ λένπ Σακείνπ θαη έηζη εληάρζεθαλ ζε απηφ ηα επηθνπξηθά ηακεία 

πνπ εκθαλίδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα (3): 

 

Πίλαθαο 3: Πνζά πνπ κεηαθέξζεθαλ από ηηο Σξάπεδεο ζε Δ.Σ.Δ.Α.Μ. θαη Δ.Σ.Α.Σ. 

Σξάπεδα Σακείν 

Πνζά γηα 

ζπληαμηνχρνπο 

(ΔΣΔΑΜ) 

(ζε εθ. €) 

Πνζά γηα εξγαδνκέλνπο 

(ΔΣΑΣ) 

(ζε εθ. €) 

χλνιν 

Δκπνξηθή, Πεηξαηψο 

(Ν. 3566/2006, αξ. 26) 

ΣΔΑ Πξνζσπηθνχ 

Δκπνξηθήο Σξάπεδαο 

778,6 377,3 115,9 

Αγξνηηθή 

(Ν. 3522/2006, αξ. 38) 

Δηδηθφο Λνγ/ζκφο 

Δπηθνχξεζεο Μειψλ 

Πξνζσπηθνχ ΑΣΔ 

 380 380 

Alpha Bank 

(Ν. 3620/2007, αξ. 10) 

Σακείν Αιιεινβνήζεηαο 

Πξνζσπηθνχ Σξαπέδεο 

Πίζηεσο (ΣΑΠΣΠ) 

264,5 278,5 543 

 

Πεγή: Σήληνο (2010)  

 

 

χκθσλα κε ην λφκν 3371/05, ην Κξάηνο αλαιακβάλεη λα θαηαβάιιεη ηελ 

ππνρξέσζε πνπ ζα πξνέθππηε αλ ήηαλ αζθαιηζκέλνη νη εξγαδφκελνη ζην Ι.Κ.Α. – 

Δ.Σ.Δ.Α.Μ. θαη ην ππεξβάιινλ πνζφ ην ηαθηνπνηεί κε βάζε ηα Γ.Λ.Π., ν εξγνδφηεο 

έσο ηελ εκεξνκελία κεηαθνξάο. πγθεθξηκέλα, ε απνηχπσζε ησλ ππνρξεψζεσλ 

ζπληάμεσλ παξνπζηάδεη δηαθνξέο αλάινγα κε ην έηνο πξφζιεςεο, νη νπνίεο έρνπλ 

σο εμήο: 

 Οη πξνζιεθζέληεο κεηά ην 2005, νξίδνληαη σο θαλνληθνί αζθαιηζκέλνη θαη 

ιακβάλνπλ πξνλφκηα επηθνπξηθήο ζχληαμεο απφ ην Ι.Κ.Α. – Δ.Σ.Δ.Α.Μ. 



67 
 

πλεπψο, δελ δηθαηνχληαη κειινληηθά πξνλφκηα θαη παχνπλ λα ηζρχνπλ φζα 

πξνλφκηα ιάκβαλαλ κε ην δηαλεκεηηθφ ζχζηεκα. 

 Οη λενπξνζιεθζέληεο κεηά ην 1993, αθνινπζνχλ φζα ηζρχνπλ ζην λφκν 

2084/1992 γηα ηνπο λενπξνζιακβαλφκελνπο θαη επηπιένλ απνθηνχλ ην δηθαίσκα 

επηζηξνθήο εηζθνξψλ πέξαλ ηνπ Ι.Κ.Α. – Δ.Σ.Δ.Α.Μ.   

 Οη πξνζιεθζέληεο πξηλ ην 1993, νξίδνληαη σο θαλνληθνί αζθαιηζκέλνη θαη 

ιακβάλνπλ πξνλφκηα επηθνπξηθήο ζχληαμεο απφ ην Ι.Κ.Α. – Δ.Σ.Δ.Α.Μ.  θαη ην 

ππεξβάιινλ πνζφ θαηαβάιιεηαη απφ ην Δ.Σ.Α.Σ. 

 

Απηή ε αλακφξθσζε ηνπ θαζεζηψηνο επηθνπξηθήο αζθάιηζεο ηνπ πξνζσπηθνχ 

νξηζκέλσλ πηζησηηθψλ Ιδξπκάησλ θαη ε έληαμε ησλ απηνηειψλ θνξέσλ επηθνπξηθήο 

ηνπο αζθάιηζεο ζην γεληθφ θαζεζηψο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ζεσξήζεθε φηη 

εκπεξηέρεη ζηνηρεία θξαηηθήο παξέκβαζεο θαη δε δηθαηνινγείηαη ε απνδεκίσζε ηνπ 

Κξάηνπο γηα ηελ ελζσκάησζε ζην ζχζηεκα θνηλσληθήο αζθάιηζεο ελφο θιάδνπ 

εξγαδνκέλσλ.  πλεπψο, απφ απηή ηε ζπλέλσζε ε ζπλεηζθνξά ησλ εξγνδνηψλ ζα 

έπξεπε λα επηθεληξψλεηαη ζηελ πεξηνπζία ησλ Σακείσλ. Σα πξνλφκηα πέξαλ ηεο 

πεξηνπζίαο ησλ Σακείσλ, απνηεινχλ ηκήκα ηνπ κηζζνχ θαη φρη ηεο θνηλσληθήο 

πξνζηαζίαο, κε απνηέιεζκα ην ίδην ην Κξάηνο λα νξηνζεηεί ηελ αλαιακβαλφκελε 

επζχλε ηνπ σο πξνο ηελ θαηαβνιή ζπληάμεσλ (Σήληνο, 2010). 

 

 

 

 

 

 

Η νξηνζέηεζε ξφισλ σο πξνο ηελ αζθάιηζε, θαζψο θαη ν ππνινγηζκφο ηνπ πνζνχ 

πνπ αλαινγεί ζηελ επζχλε ηνπ θάζε ζπκβαιιφκελνπ πξνθχπηεη κέζσ ησλ 

ππνινγηζκψλ ηεο κεζνδνινγίαο πνπ αθνινπζείηαη απφ ηνπο αλαινγηζηέο θαηά ηελ 

εθπφλεζε ηεο εηδηθήο νηθνλνκηθήο κειέηεο. Θεσξείηαη δεδνκέλν φηη γηα ηε 

δηεμαγσγή ηεο νηθνλνκηθήο κειέηεο, ρξεζηκνπνηείηαη θνηλή κεζνδνινγία γηα φιεο ηηο 

ηξάπεδεο.  

Χο «πξνλφκην» ζεσξείηαη ην πνζφ, ην νπνίν ππεξβαίλεη ηηο παξνρέο πνπ 

αληηζηνηρνχλ ζην δηθαίσκα (θχξηα ζχληαμε ζπλ επηθνπξηθή), ηνπ κέζνπ 

αζθαιηζκέλνπ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, δειαδή απνηειεί ηελ παξνχζα αμία 

ηνπ ππεξβάιινληνο δηθαηψκαηνο.   
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Με βάζε ην απνηέιεζκα ηεο κειέηεο θαζηεξψζεθε ε δηάθξηζε κεηαμχ δχν ηχπσλ 

δηθαηψκαηνο επηθνπξηθήο ζχληαμεο:  

 Σα βαζηθά δηθαηψκαηα επηθνπξηθήο ζχληαμεο: ην βαζηθφ δηθαίσκα, ππνινγίδεηαη 

βάζεη ησλ φζσλ πξνβιέπεη ην ππνρξεσηηθφ θαζεζηψο επηθνπξηθήο αζθάιηζεο, 

ήηνη ην γεληθφ θαζεζηψο ηνπ Ι.Κ.Α. – Δ.Σ.Α.Μ. θαη Ι.Κ.Α. – Δ.Σ.Δ.Α.Μ. 

 Σα εηδηθά δηθαηψκαηα επηθνπξηθήο ζχληαμεο: ην εηδηθφ δηθαίσκα ππνινγίδεηαη 

σο ε δηαθνξά πνπ πξνθχπηεη απφ ηα ζπληαμηνδνηηθά δηθαηψκαηα πνπ παξέρνπλ 

ηα επηθνπξηθά Σακεία θαη ηα βαζηθά δηθαηψκαηα σο άλσ. Δπηζεκαίλεηαη φηη ην 

εηδηθφ δηθαίσκα αθνξά φζνπο αζθαιίζηεθαλ πξηλ απφ ην έηνο 1993. 

 

Η απνηχπσζή ηνπο ζηνλ ηζνινγηζκφ έρεη σο εμήο: 

 Σν βαζηθφ δηθαίσκα δελ θεθαιαηνπνηείηαη, θαζψο ε ππνρξέσζε πεξηνξίδεηαη 

ζηελ ηαθηνπνίεζε ησλ ηξερνπζψλ πιεξσκψλ. 

 Σν εηδηθφ δηθαίσκα δελ επεξεάδεη ηνλ ηζνινγηζκφ ηνπ πηζησηηθνχ Ιδξχκαηνο, 

εθφζνλ πεξηνξίδεηαη κφλν ζηε κεηαθνξά «πξνλνκίσλ» ζην Κξάηνο. Δπηπιένλ, 

ην εηδηθφ δηθαίσκα θαζνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηε Μέζνδν ηεο Πξνβεβιεκέλεο 

Πηζησηηθήο Μνλάδαο (Projected Unit Credit Method), ε νπνία πξνβιέπεηαη 

απφ ην Γ.Λ.Π. 19. Σν εηδηθφ δηθαίσκα απνηειεί ηελ παξνχζα αμία ησλ 

πξνλνκίσλ θαη ε απνηχπσζή ηνπ δε κεηαβάιιεη θάπνην ζηνηρείν, αθνχ 

αλαθέξεηαη ζε δεδνπιεπκέλα πξνλφκηα θαη δε κεηαθέξεηαη πέξα απφ ηελ 

εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηεο νηθνλνκηθήο κειέηεο. 

 

χκθσλα κε δέζκεπζή ηνπο, νη ειιεληθέο αξρέο ζα απέδεηδαλ ηελ θαζαξή αμία ηεο 

παξηνπζίαο ησλ ππφ έληαμε ηακείσλ ζε Δ.Σ.Α.Σ. θαη Δ.Σ.Δ.Α.Μ. ησλ αληίζηνηρσλ 

δηθαησκάησλ, ζχκθσλα κε δηαδηθαζία βαζηζκέλε ζε αιγφξηζκν θαηαλνκήο 

(European Commission, 2006). 

 

Η ζπλνιηθή δηαδηθαζία πνπ αθνινπζήζεθε πξνέβιεπε ζε πξψην ζηάδην ηε δηάιπζε 

ησλ απηνηειψλ θνξέσλ θαη ελ ζπλερεία ηελ εθ λένπ ελνπνίεζή ηνπο ππφ ηελ ίδξπζε 

ηνπ Δ.Σ.Α.Σ. 
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ήκεξα ηελ Ίδξπζε ηνπ Δληαίνπ Σακείνπ Αζθάιηζεο Σξαπεδνυπαιιήισλ 

αθνινχζεζε ε Ίδξπζε ηνπ Δληαίνπ Σακείνπ Δπηθνπξηθήο Αζθάιηζεο (Δ.Σ.Δ.Α.).  

 

Μνινλφηη, νη ζπλερείο ζπγρσλεχζεηο ηακείσλ απνδεηθλχνπλ ηελ πξφζεζε εχξεζεο 

απνηειεζκαηηθήο ιχζεο κε πξννπηηθή βησζηκφηεηαο ησλ ηακείσλ εθ ηνπ 

απνηειέζκαηνο θαίλεηαη φηη ην πξφβιεκα πξνζεγγίζηεθε επηδεξκηθά. 

 

 

3.3 Μεηαθνξά Τπνρξεψζεσλ απφ ηηο Δπηρεηξήζεηο ζην Κξάηνο: 

Κξαηηθή ελίζρπζε ή Όρη; 

Αλ θαη δελ ππάξρεη αθξηβήο νξηζκφο γηα ηνλ φξν «θξαηηθή ελίζρπζε», εμαηηίαο ηεο 

πνιππινθφηεηαο ζηελ νξηνζέηεζή ηεο, κία πξνζέγγηζε ζα κπνξνχζε λα είλαη φηη 

απνηειεί «ηελ παξέκβαζε κηαο δεκφζηαο αξρήο (ζε εζληθφ, πεξηθεξεηαθφ ή ηνπηθφ 

επίπεδν), κέζσ ησλ δεκφζησλ πφξσλ, κε ζθνπφ ηελ ππνζηήξημε νξηζκέλσλ 

επηρεηξήζεσλ ή παξαγσγψλ» (Πέηζαο, 2000). Η παξαπάλσ πξνζέγγηζε ελέρεη ηνλ 

θίλδπλν δεκηνπξγίαο δηαθξίζεσλ απέλαληη ζηηο επηρεηξήζεηο, αθνχ ην Κξάηνο δε 

κεξηκλά γηα ην ζχλνιν απηψλ. Γη απηφ ην ιφγν, ζα πξέπεη νη θξαηηθέο εληζρχζεηο λα 

γίλνληαη κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα κελ παξεκπνδίδεηαη ν ειεχζεξνο θαη ζεκηηφο 

αληαγσληζκφο εληφο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ρνξήγεζε θξαηηθήο ελίζρπζεο ζα πξέπεη λα ραξαθηεξίδεηαη απφ 

δηαθάλεηα, ψζηε λα ζπκβάιιεη απνηειεζκαηηθφηεξα ζηε βειηίσζε ηνπ 

αληαγσληζκνχ. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή (a, 2012) είλαη ππεχζπλε 

γηα ηνλ έιεγρν ησλ κέηξσλ πνπ ιακβάλνπλ ηα θξάηε-κέιε ζρεηηθά κε ηηο θξαηηθέο 

εληζρχζεηο, είηε βξίζθνληαη ζην ζηάδην ζρεδίνπ είηε βξίζθνληαη ήδε ζε ηζρχ, έηζη 

ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη φηη δελ παξαθσιχνπλ ηνλ αληαγσληζκφ. 

 

χκθσλα κε ην άξζξν 107 ηεο πλζήθεο γηα ηε Λεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

(.Λ.Δ.Δ.), απαγνξεχεηαη γεληθά ε πξνζθπγή ζε «θξαηηθέο εληζρχζεηο», θαζψο ν 

ιακβάλσλ ηελ θπβεξλεηηθή νηθνλνκηθή ζηήξημε, απνθηά πιενλέθηεκα έλαληη ησλ 

αληαγσληζηψλ ηνπ. πλεπψο, απαγνξεχνληαη νη εληζρχζεηο πνπ παξέρνληαη θαηά 
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ηξφπν επηιεθηηθφ απφ ηα θξάηε-κέιε, ή κέζσ θξαηηθψλ πφξσλ θαη νη νπνίεο 

ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ ηηο ζπλαιιαγέο κεηαμχ ησλ θξαηψλ-κειψλ.  

 

Υαξαθηεξηζηηθά ην άξζξν 107 ηεο .Λ.Δ.Δ. αλαγξάθεη ηα εμήο: «Δληζρχζεηο πνπ 

ρνξεγνχληαη ππφ νπνηαδήπνηε κνξθή απφ ηα θξάηε, ή κε θξαηηθνχο πφξνπο θαη πνπ 

λνζεχνπλ, ή απεηινχλ λα λνζεχζνπλ ηνλ αληαγσληζκφ δηά ηεο επλντθήο 

κεηαρεηξίζεσο νξηζκέλσλ επηρεηξήζεσλ, ή νξηζκέλσλ θιάδσλ παξαγσγήο, είλαη 

αζπκβίβαζηεο κε ηελ εζσηεξηθή αγνξά, θαηά ην κέηξν πνπ επεξεάδνπλ ηηο κεηαμχ 

θξαηψλ-κειψλ ζπλαιιαγέο, εθηφο αλ νη πλζήθεο νξίδνπλ άιισο». 

 

Χζηφζν, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, ε θξαηηθή ελίζρπζε φρη κφλν επηηξέπεηαη, αιιά 

θξίλεηαη θαη απαξαίηεηε γηα ηελ απνηειεζκαηηθή θαη δίθαηε ιεηηνπξγία ηεο 

νηθνλνκίαο. Καηά ζπλέπεηα, γηα ηελ επίηεπμε νξηζκέλσλ πνιηηηθψλ ζηφρσλ θαη 

θαηεπζχλζεσλ, ε θξαηηθή ελίζρπζε κπνξεί λα ζεσξεζεί ζπκβαηή κε ηε πλζήθε γηα 

ηε ιεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.  

 

3.3.1 Δπνπηεία Κξαηηθψλ Δληζρχζεσλ 

Πξνθεηκέλνπ γηα ηε ρνξήγεζε θξαηηθήο ελίζρπζεο, ηα ελδηαθεξφκελα θξάηε-κέιε, 

ζα πξέπεη πξσηίζησο λα ελεκεξψλνπλ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή γηα ηελ 

πξναπαηηνχκελε έγθξηζή ηεο. χκθσλα κε ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, πξνθχπηεη φηη «απφ 

ην ζχλνιν ησλ θνηλνπνηνχκελσλ θξαηηθψλ εληζρχζεσλ, ε Δπηηξνπή εγθξίλεη ην 85% 

πεξίπνπ κεηά απφ πξνθαηαξθηηθή αμηνιφγεζε» (European Commission (b), 2012). ε 

ηδηαίηεξεο πεξηπηψζεηο θαη ζχκθσλα πάληα κε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή (2006), φπνπ 

θξίλεηαη απαξαίηεηε πξνεγνχκελε επίζεκε έξεπλα γηα ηελ έγθξηζε ρνξήγεζεο 

θξαηηθήο ελίζρπζεο, επηβάιιεηαη δεκνζίεπζε ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ζηελ ειεθηξνληθή ζειίδα ηνπ κεηξψνπ θξαηηθψλ 

εληζρχζεσλ ηεο Δπηηξνπήο, κε ηελ ηειεπηαία λα έρεη ηνλ πξψην θαη ηνλ ηειεπηαίν 

ιφγν ηεο νξηζηηθήο έγθξηζεο. ε αληίζεηε πεξίπησζε, δειαδή φηαλ ε Δπξσπατθή 

Δπηηξνπή δελ ελεκεξσζεί γηα ρνξήγεζε θξαηηθήο ελίζρπζεο, ε νπνία είλαη 

αζπκβίβαζηε κε ηε λνκνζεζία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηηο αξρέο ηνπ ειεχζεξνπ 

αληαγσληζκνχ, έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη ηελ παξέκβαζε ησλ Αξρψλ, πξνθεηκέλνπ 

γηα ηε δηαθνπή ηεο θξαηηθήο ελίζρπζεο θαη ηπρφλ αλάθηεζε κέξνπο ηεο ήδε 

ρνξεγεζείζαο ελίζρπζεο.  
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3.3.2 Παξνπζίαζε Απφθαζεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ζηελ Πεξίπησζε 

Κξαηηθήο Δλίζρπζεο ησλ Δπηθνπξηθψλ Σακείσλ ζηελ Διιάδα 

(Ν597/2006)  

 

Σελ 6/9/2006, θνηλνπνηήζεθε ν Ν 3371/2005, ν νπνίνο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην Ν 

3455/2006, κε ζέκα ηελ αλακφξθσζε ηνπ θαζεζηψηνο επηθνπξηθήο ζχληαμεο γηα ην 

πξνζσπηθφ νξηζκέλσλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ. πγθεθξηκέλα, ε κεηαξξχζκηζε 

πξνέβιεπε ηελ πξναηξεηηθή έληαμε ησλ επηθνπξηθψλ ηνπο ηακείσλ ζην λέν Δληαίν 

Σακείν Αζθάιηζεο Σξαπεδνππαιιήισλ, κε ζθνπφ ηε δηαζθάιηζε ηεο 

καθξνπξφζεζκεο νηθνλνκηθήο βησζηκφηεηαο ηνπ ειιεληθνχ ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο. 

 

Ο ραξαθηήξαο ηεο έληαμεο ήηαλ πξναηξεηηθφο πξνθεηκέλνπ λα κελ πξνζβάιιεη ηα 

δηθαηψκαηα ηνπ Διιεληθνχ πληάγκαηνο θαη ζπγθεθξηκέλα ηα δηθαηψκαηα (Ο.Σ.Ο.Δ., 

2012) : 

 ζπκβαηηθήο ειεπζεξίαο (άξζξν 5) 

 ζπλδηθαιηζκνχ (άξζξν 23,παξ.1) 

 ζχζηαζεο ελψζεσλ θαη κε θεξδνζθνπηθψλ ζσκαηείσλ (άξζξν 12) 

 

ην ζεκείν απηφ, ηίζεηαη ην ζέκα ηνπ αλ ε κεηαβίβαζε ζπληαμηνδνηηθψλ 

ππνρξεψζεσλ απφ έλα θαζεζηψο κε ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά, ζε έλα γεληθφ 

θαζεζηψο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, απνηειεί θξαηηθή ελίζρπζε ή φρη. Η Δπξσπατθή 

Δπηηξνπή, πξνθεηκέλνπ λα εμαιεηθζεί θάζε ππφλνηα ραξαθηεξηζκνχ ηεο αλσηέξσ 

ππφζεζεο σο θξαηηθήο επηρνξήγεζεο, μεθίλεζε δηαδηθαζία δηεξεχλεζεο, απφ ηελ 

νπνία ηειηθά πξνέθπςε φηη δελ πξφθεηηαη γηα θξαηηθή ελίζρπζε. 

 

πγθεθξηκέλα, ε Δπηηξνπή εμέηαζε ηξία ζεκεία (European Commission, 2006), ηα 

νπνία θαηεγνξήζεθαλ φηη ελδερνκέλσο εκπεξηέρνπλ ζηνηρεία θξαηηθήο ελίζρπζεο, 

φπσο: 

 ε κεηαβίβαζε ησλ βαζηθψλ δηθαησκάησλ επηθνπξηθήο ζχληαμεο ζην Δ.Σ.Δ.Α.Μ. 

 ε ρξεκαηνδφηεζε ηεο επηβάξπλζεο ησλ Δ.Σ.Α.Μ. – Δ.Σ.Δ.Α.Μ. γηα ηελ αλάιεςε 

ησλ εηδηθψλ δηθαησκάησλ επηθνπξηθήο ζχληαμεο 

 νη θξαηηθέο εγγπήζεηο ππέξ ηνπ Δ.Σ.Α.Σ. 
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Η επηηξνπή ιακβάλνληαο ππφςε ην λνκηθφ πιαίζην αλαθνξάο, απνθάζηζε φηη ηα 

αλσηέξσ δελ απνθέξνπλ επηιεθηηθφ νηθνλνκηθφ πιενλέθηεκα ζηηο ππφ έληαμε 

Σξάπεδεο, αληηθξνχνληαο ηα αλσηέξσ κε ηα θάησζη: 

 πξφθεηηαη γηα δηεχξπλζε ηεο αιιειεγγχεο κεηαμχ ησλ γελεψλ, δειαδή 

νπζηαζηηθά γηα αλαδηνξγάλσζε ηνπ ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο αζθάιηζεο  

 ε αλάιεςε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ εηδηθψλ δηθαησκάησλ επηθνπξηθήο ζχληαμεο 

πξαγκαηνπνηνχληαλ εμ’ νινθιήξνπ απφ ηηο ηξάπεδεο  

 φληαο λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ, ην Δληαίν Σακείν Αζθάιηζεο 

Σξαπεδνυπαιιήισλ (Δ.Σ.Α.Σ.) δελ αζθεί νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα θαη 

ζπλεπψο δελ έρεη θεξδνζθνπηθφ ραξαθηήξα 

 

 

3.3.2.1 Δηδηθή εθαξκνγή ηεο κεηαξξχζκηζεο ζηελ πεξίπησζε ηεο 

Δκπνξηθήο Σξάπεδαο 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα, απνηειεί ε πεξίπησζε ηεο Δκπνξηθήο Σξάπεδαο, ε 

νπνία ζχκθσλα κε ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα επίζεκεο αλαινγηζηηθήο κειέηεο, 

απεηιείην κε αλάθιεζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηεο απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο. 

 

Η ζέζε ηεο Δκπνξηθήο Σξάπεδαο ήηαλ πην επηβαξπκέλε (Σήληνο, 2010) ζε ζρέζε κε 

ηα ππφινηπα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα, εμαηηίαο: 

 ηεο επηπιένλ επηβάξπλζήο ηεο, γηα ηελ νηθνλνκηθή θάιπςε ηεο πεξηφδνπ ηεο 

«πξνζπληαμηνδφηεζεο», 

 ηεο ζπζηεκαηηθήο θάιπςεο ηπρφλ ειιεηκκάησλ εληφο ηνπ έηνπο, 

 ηνπ ραξαθηεξηζκνχ ηνπ Σακείνπ ηεο σο εηδηθνχ ινγαξηαζκνχ θαη 

 ηεο παξνρήο παρπιψλ ζπληάμεσλ. 

 

χκθσλα κε εηδηθή νηθνλνκηθή κειέηε πνπ δηεμήγαγε ε Hewitt Associates S.A. γηα 

ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο αλάιεςεο ησλ δηθαησκάησλ ηεο Δκπνξηθήο Σξάπεδαο, 

φπσο αλαθέξεηαη ζηελ απφθαζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο (2006), ην πνζφ κε ην 

νπνίν επηβαξχλεηαη γηα ην Δ.Σ.Δ.Α.Μ. αλέξρεηαη ζε 778,6 εθαηνκκχξηα επξψ. πλ ηηο 

άιινηο, ε ζπλνιηθή απνδεκίσζε πνπ νθείιεη ε Σξάπεδα ζην Δ.Σ.Α.Σ. ππνινγίδεηαη ζε 

377,32 εθαηνκκχξηα επξψ θαη εκπεξηέρεη ην θφζηνο ησλ εηδηθψλ δηθαησκάησλ ησλ ελ 
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ελεξγεία αζθαιηζκέλσλ κέρξη ην 1992, ζπλ ην θφζηνο ηεο επηπιένλ ζπληαμηνδνηηθήο 

παξνρήο γηα ηνπο ελ ελεξγεία αζθαιηζκέλνπο, κεηά ην 1993. 

 

Με βάζε ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη ε Δκπνξηθή Σξάπεδα θαηέζεζε ζην θξάηνο 

ζπλνιηθά ην πνζφ ησλ 1.155,92 εθαηνκκπξίσλ επξψ. Η Δπξσπατθή Δπηηξνπή έθξηλε 

φηη ην πνζφ απηφ ήηαλ νξζά ππνινγηζκέλν θαη ζπλεπψο ην θξάηνο απνδεκησλφηαλ γηα 

ηελ αλάιεςε ππνρξεψζεσλ πιεξσκήο ζπληάμεσλ κέζσ Δ.Σ.Α.Σ. θαη Δ.Σ.Δ.Α.Μ. 

 

Δπίζεο,  εθηφο απφ ηηο νθεηιέο ηεο πξνο ην Δ.Σ.Δ.Α.Μ. θαη ην Δ.Σ.Α.Σ., ε Δκπνξηθή 

Σξάπεδα ζα έπξεπε λα κεξηκλήζεη θαη γηα ηελ θαζαξή πεξηνπζία πνπ φθεηιε ζην 

Σ.Δ.Α.Π.Δ.Σ.Δ. θαη ε νπνία θαη’ αθνινπζία ζα κεηαβηβαδφηαλ ζην Δ.Σ.Δ.Α.Μ. θαη ζα 

αθαηξείην απφ ην πνζφ απνδεκίσζεο πνπ φθεηιε ε ηξάπεδα ζην Δ.Σ.Α.Σ.  

 

Έηζη ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ε Δκπνξηθή Σξάπεδα πξνρψξεζε ζε αχμεζε ηνπ 

κεηνρηθνχ ηεο θεθαιαίνπ, ψζηε λα κελ επεξεαζηνχλ νη δείθηεο θεξεγγπφηεηάο ηεο  

θαη απεηιεζεί κε αθαίξεζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηεο. 

 

Η Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαηφπηλ ελδειερνχο έξεπλαο, απνθάζηζε φηη ε ζπλέλσζε ησλ 

Σακείσλ, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ πεξίπησζε ηεο Δκπνξηθήο Σξάπεδαο, δελ 

απνηειεί θξαηηθή ελίζρπζε. Η απάληεζε βαζίδεηαη ζην γεγνλφο φηη ν δεκφζηνο 

ηνκέαο απνδεκηψλεηαη εμ’ νινθιήξνπ απφ ηνλ ηδησηηθφ γηα ηηο ζπληαμηνδνηηθέο 

παξνρέο -ελ αληηζέζεη κε απηέο ηνπ πξψηνπ ππιψλα- (Σήληνο, 2010).   

 

 

3.3.3 Παξνπζίαζε Απφθαζεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ζηελ Πεξίπησζε ηεο 

Δπηρείξεζεο Régie Autonome des Transports Parisiens (R.A.T.P.) ζηε 

Γαιιία (ΔΚ 945/2009)  

ηελ πεξίπησζε ηεο Γαιιίαο θαη ηεο δεκφζηαο γαιιηθήο επηρείξεζεο R.A.T.P. (Régie 

Autonome des Transports Parisiens), ζρεηηθά κε ηε κεηαξξχζκηζε ηνπ ηξφπνπ 

ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ θαζεζηψηνο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο, ε 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή κεηά απφ δχν ρξφληα δηεξεχλεζεο ηεο ππφζεζεο, έθξηλε φηη δελ 

απνηειεί θξαηηθή ελίζρπζε. 
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χκθσλα κε ηελ έθζεζε ηεο απφθαζεο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο (2009), ε 

εηδνπνηφο δηαθνξά ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο R.A.T.P. ζε ζρέζε κε ηα 

ππφινηπα ζπληαμηνδνηηθά θαζεζηψηα, πνπ δηέπνληαη απφ ην θνηλφ δίθαην, 

επηθεληξψλεηαη ζηνλ ηξφπν ππνινγηζκνχ θαη εθθαζάξηζεο ησλ ζπληάμεσλ. Δλψ ην 

πνζφ ηεο ζχληαμεο ππνινγίδεηαη σο πνζνζηφ 50% ηνπ κέζνπ φξνπ ησλ 25 θαιχηεξα 

ακεηβφκελσλ εηψλ απαζρφιεζεο, -εθφζνλ ν ππάιιεινο αζθαιίδεηαη γηα ηνπιάρηζηνλ 

40 έηε-, ην πνζφ ηεο ζχληαμεο ζην εηδηθφ ζπληαμηνδνηηθφ θαζεζηψο ηεο R.A.T.P. 

ηζνδπλακεί κε ην 64,5% ηνπ ηειεπηαίνπ κηζζνχ, εθφζνλ έρεη ζπκπιεξψζεη 37,5 έηε 

απαζρφιεζεο. 

 

Αλαθνξηθά κε ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο R.A.T.P., ζε 

απηήλ εθαξκφδεηαη ην δηαλεκεηηθφ ζχζηεκα κε βάζε ην νπνίν, νη εηζθνξέο ησλ 

αζθαιηζκέλσλ θαιχπηνπλ ηηο ζπληάμεηο. Η ππεξεζία ζπληάμεσλ ηεο R.A.T.P. 

αλαιάκβαλε ηε δηεθπεξαίσζε ηεο σο άλσ δηαδηθαζίαο. Σν γεγνλφο φηη ηα πνζνζηά 

εηζθνξψλ ησλ ππαιιήισλ ηεο R.A.T.P. ήηαλ θαηψηεξα απφ ηα αληίζηνηρα ησλ 

εηζθνξψλ ηνπ θνηλνχ δηθαίνπ, είρε σο ζπλέπεηα ηε δεκηνπξγία ζπζζσξεπκέλνπ 

δηαξζξσηηθνχ ειιείκκαηνο. Σν γαιιηθφ Κξάηνο, αλέιαβε ηειηθά ηελ θάιπςε ησλ 

ειιεηκκάησλ (βάζεη ηνπ άξζξνπ 2 ηεο δηάηαμεο ηεο 7
εο

 Ιαλνπαξίνπ 1959 θαη ηνπ 

δηαηάγκαηνο ηεο 7
εο

 Ιαλνπαξίνπ 1959). Έηζη, ηελ 29
ε
 Ινπλίνπ 2006 ε Γαιιία 

θνηλνπνίεζε ηε κεηαξξχζκηζε ηνπ ηξφπνπ ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ 

θαζεζηψηνο ηεο R.A.T.P., ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ζε δχν ζηάδηα: 

 κε ηε ζχζηαζε ηακείνπ ζπληάμεσλ γηα ην πξνζσπηθφ ηεο R.A.T.P., ην “Caisse de 

Retraites du Personel de la R.A.T.P. ( C.R.P.-R.A.T.P )”. Σν λέν απηφλνκν 

Σακείν απνηειεί νξγαληζκφ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ηδησηηθνχ δηθαίνπ θαη  

ιάκβαλε ηελ 1
ε
 Ιαλνπαξίνπ 2006 (εκεξνκελία έλαξμεο ιεηηνπξγίαο ηνπ) απφ ηελ 

R.A.T.P., εηζθνξέο πνπ αληηζηνηρνχζαλ ζηηο εηζθνξέο ησλ ππαιιήισλ πνπ 

ππάγνληαλ ζην εηδηθφ θαζεζηψο θαη ζηηο εηζθνξέο ηνπ εξγνδφηε. Δπηπιένλ, ην 

C.R.P.-R.A.T.P. ιάκβαλε απφ ην Κξάηνο κηα εηζθνξά γηα ηελ θάιπςε ηνπ 

ειιείκκαηνο πξνθεηκέλνπ γηα ηελ ηζνζθέιηζε ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπ.  

 κε ηε κεηαβίβαζε κέξνπο ησλ ζπληαμηνδνηηθψλ δηθαησκάησλ ηνπ C.R.P.-

R.A.T.P. ζην θαζεζηψο θνηλνχ δηθαίνπ, ζηνρεχνληαο έηζη ζηελ αιιειεγγχε 

κεηαμχ γελεψλ θαη επαγγεικαηηψλ. χκθσλα κε ηελ αξρή ηεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο νπδεηεξφηεηαο, ηα βαζηθά απηά δηθαηψκαηα πνπ ζα 
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ππάγνληαλ ζην θνηλφ θαζεζηψο, ζα έπξεπε λα κελ ππνβαζκίδνπλ ηελ ηζρχνπζα 

ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε πξνο ράξηλ ηζνξξνπίαο θαη ζπλεπψο, εθφζνλ 

ππήξρε δηαξζξσηηθφ έιιεηκκα, ε κέζνδνο ππνινγηζκνχ ησλ αληηζηαζκηζηηθψλ 

πνζψλ (δειαδή έθηαθησλ θαη’ απνθνπή εμνθιεηηθψλ εηζθνξψλ), ζα έπξεπε λα 

ζηνρεχεη ζε απηή ηελ ηζνξξνπία, ηελ θαηαβνιή ησλ νπνίσλ ζα αλαιάκβαλε ε 

γαιιηθή θπβέξλεζε. Σα πνζά απηά απνηεινχζαλ νθεηιέο πξνο : 

 ην εζληθφ ηακείν αζθάιηζεο γήξαηνο (Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse 

(C.N.A.V.), πνπ δηαρεηξίδεηαη ην γεληθφ θαζεζηψο θνηλσληθήο αζθάιηζεο 

 ηα ζπκπιεξσκαηηθά θαζεζηψηα θνηλνχ δηθαίνπ A.G.I.R.C. (Association 

Générale des Institutions de Retraite des Cadres) – A.R.R.C.O. (Association pour 

le Régime de Retraite Complémentaire des Salariés), ππφ κνξθή ζπκκεηνρήο ζηα 

ηερληθά ηνπο απνζέκαηα. 

Καηφπηλ έξεπλαο ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ην 2009 θαηέιεμε αληίζηνηρα ζηα εμήο: 

 ε ζχζηαζε ηνπ C.R.P.-R.A.T.P., ζπληζηά θξαηηθή ελίζρπζε θαηά ηελ έλλνηα ηνπ 

άξζξνπ 87, παξάγξαθνο 1 ηεο ζπλζήθεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο. Η ελίζρπζε 

απηή είλαη παξάλνκε, πιελ φκσο ζπκβηβάδεηαη κε ηελ θνηλή αγνξά βάζεη ηνπ 

άξζξνπ 87, παξάγξαθνο 3, ζηνηρείν (γ) ηεο ζπλζήθεο Δ.Κ. 

 εθφζνλ ην C.R.P.-R.A.T.P δελ έρεη θεξδνζθνπηθφ ραξαθηήξα ζπλεπάγεηαη φηη ε 

θαηαβνιή επηρνξήγεζεο εθ κέξνπο ηνπ Κξάηνπο γηα ηελ ηζνζθέιηζε ππέξ ηνπ 

C.R.P.-R.A.T.P θαη ε θξαηηθή ρξεκαηνδφηεζε ησλ αληηζηαζκηζηηθψλ πνζψλ αληί 

ηνπ C.R.P.-R.A.T.P δελ ζπληζηνχλ θξαηηθέο εληζρχζεηο, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ 

άξζξνπ 87 παξάγξαθνο, 1 ηεο ζπλζήθεο Δ.Κ.  

 

πγθεθξηκέλα ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή εμέηαζε ηελ πεξίπησζε ηεο γαιιηθήο 

επηρείξεζεο R.A.T.P., φπσο θαη παξφκνηεο πεξηπηψζεηο ελζσκάησζεο πξνλνκηνχρσλ 

θιάδσλ ζηε Γαιιία (π.ρ. La Poste), ρξεζηκνπνηψληαο ηε κεζνδνινγία ηνπ Ν 3371/05 

(Σήληνο, 2009). Σν γεγνλφο φηη ε Δπηηξνπή είρε ήδε εμεηάζεη ηελ  ππφζεζε ησλ 

επηθνπξηθψλ Σακείσλ νξηζκέλσλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ ζηελ Διιάδα, 

άλνημε ην δξφκν θαη ζπλέβαιε ζεηηθά ζην πιαίζην εμέηαζεο ηνπ εξσηήκαηνο πνπ 

εγεηξφηαλ, εάλ δειαδή νη αζθαιηζηηθέο ζπγρσλεχζεηο ηζνδπλακνχλ κε θξαηηθή 

ελίζρπζε. Η πνζνηηθνπνίεζε θξαηηθψλ εληζρχζεσλ πξνο επηρεηξήζεηο, ππνινγηζκέλε 

βάζεη ηεο κεζνδνινγίαο ησλ εηδηθψλ νηθνλνκηθψλ κειεηψλ (Γ.Λ.Π. 19) ιεηηνπξγεί σο 
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«θαζξέθηεο» ηεο πξαγκαηηθήο θαηάζηαζεο θαη πξνζθέξεη κία απηή δηέμνδν 

πξνθεηκέλνπ γηα ηελ νξηνζέηεζε ηδησηηθνχ θαη θξαηηθνχ ηνκέα. 
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

Σα Γ.Λ.Π. πξνηάζεθαλ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε σο ιχζε ζηε δηεπθφιπλζε ηεο 

πξνζαξκνγήο ησλ επηρεηξήζεσλ ζηηο ζπλζήθεο ηεο παγθνζκηνπνίεζεο. Κχξην 

επαθφινπζν ηεο παγθνζκηνπνίεζεο απνηειεί ε έμαξζε ηνπ αληαγσληζκνχ, ε νπνία 

παξείρε ζηνπο επελδπηέο ηε δπλαηφηεηα πιεζψξαο επηινγψλ ζε ζρέζε κε ηηο 

επηρεηξήζεηο. Πξνθεηκέλνπ φκσο λα ιεθζνχλ νξζέο νηθνλνκηθέο απνθάζεηο, ζα 

έπξεπε λα απεηθνλίδεηαη ε πξαγκαηηθή θαη εληαία νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ 

εηαηξεηψλ έηζη ψζηε λα γίλεηαη επθνιφηεξε ε δπλαηφηεηα ζχγθξηζεο. Οπζηαζηηθά 

απηφ ζήκαηλε ηελ αλάγθε χπαξμεο θνηλψλ ηζρπξψλ πξνηχπσλ. Η νξζή θαη πηζηή 

ηήξεζε ησλ Γ.Λ.Π. βξέζεθε ζην επίθεληξν ησλ νηθνλνκηθψλ νληνηήησλ ησλ θξαηψλ-

κειψλ ηεο Δ.Δ., κε θχξην ζηφρν λα επσκηζηνχλ ηα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ, ρσξίο 

σζηφζν λα απνθιείεηαη ην ελδερφκελν αληηκεηψπηζεο δπζθνιηψλ θαηά ηελ εθαξκνγή 

ηνπο, φπσο θαη έκπξαθηα απνδείρζεθε.  

 

Σα θξάηε-κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πνπ απαξηίδνπλ ην θηιειεχζεξν, επεηξσηηθφ 

θαη ζθαλδηλαβηθφ πξφηππν, κεηά ηηο κεηαξξπζκίζεηο πνπ εθάξκνζαλ ην 2002, πέηπραλ 

κέζα ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα λα εηζάγνπλ ηελ έλλνηα ηνπ θεθαιαηνπνηεηηθνχ 

ζπζηήκαηνο ζηνλ αζθαιηζηηθφ ηνπο ηνκέα, άιια ζε κηθξφηεξν (π.ρ. νπεδία) θαη 

άιια ζε κεγαιχηεξν βαζκφ (π.ρ. Ηλσκέλν Βαζίιεην). Δλεξγνπνηψληαο ηνπιάρηζηνλ 

δχν εθ ησλ ηξηψλ Ππιψλσλ αζθάιηζεο, θαηάθεξαλ λα κεηξηάζνπλ ηελ ηζρχ ησλ 

θαηλνκέλσλ πνπ βάιινπλ ην δηαλεκεηηθφ ζχζηεκα φπσο ηνπ δεκνγξαθηθνχ 

πξνβιήκαηνο θ.α. Σα νθέιε ηνπ θεθαιαηνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο άξγεζαλ φκσο λα 

αλαγλσξηζηνχλ απφ ηα θξάηε-κέιε ηεο Νφηηαο Δπξψπεο θαη θπξίσο απφ ηελ Διιάδα. 

Σν ειιεληθφ αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα γηα δηάθνξνπο θνηλσληθνπνιηηηθνχο ιφγνπο 

(κνλνιηζηθή λννηξνπία, γεληθφηεξε άξλεζε ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ θαη 

πνιιψλ άιισλ) ζηεξηδφηαλ γηα θαηξφ θαη ζπλερίδεη λα ζηεξίδεηαη ζε κηθξφηεξν 

ζίγνπξα βαζκφ ζην δηαλεκεηηθφ ζχζηεκα, ηνπ νπνίνπ ελ κέξεη εγγπεηήο είλαη ην 

Κξάηνο. Μέζα ζε έλα θιίκα βαζηάο νηθνλνκηθήο χθεζεο, ζπλερψλ κεηψζεσλ ζηηο 

ζπληάμεηο θαη απμεκέλεο αλαζθάιεηαο, νη Έιιελεο αζθαιηζκέλνη ηείλνπλ φιν θαη 

πεξηζζφηεξν πξνο ηελ επαγγεικαηηθή αζθάιηζε πνπ παξέρνπλ ηα Σακεία 

Δπαγγεικαηηθήο Αζθάιηζεο ηνπ δεχηεξνπ Ππιψλα, ησλ νπνίσλ εγγπεηέο είλαη νη 

άκεζα ζρεηηδφκελνη, δειαδή νη εξγαδφκελνη θαη νη εξγνδφηεο ηνπο. Πξφζθαηα πξνο 
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ηελ θαηεχζπλζε ηεο βειηίσζεο ηνπ αζθαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο, πάξζεθαλ νξηζκέλεο 

ζεκαληηθέο θξαηηθέο απνθάζεηο, φπσο ε ελνπνίεζε ησλ θαηαθεξκαηηζκέλσλ ηακείσλ 

επηθνπξηθήο αζθάιηζεο ζε έλα εληαίν ηακείν ην Δ.Σ.Α.Σ. θαη ε λνκηθή θαηνρχξσζε 

ηεο δπλαηφηεηαο αλάπηπμεο δηαζπλνξηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ εληφο Δ.Δ.  

 

Η ηαπηφηεηα, ινηπφλ, ηνπ εγγπεηή ηνπ αζθαιηζηηθνχ/ζπληαμηνδνηηθνχ ζπζηήκαηνο 

είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ εμαζθάιηζε θαηαβνιήο ησλ ζπληάμεσλ πξνο 

ηνπο εξγαδνκέλνπο. πλεπψο, γίλεηαη επηηαθηηθή ε αλάγθε δηαθάλεηαο γηα ηελ 

νξηνζέηεζε ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο θαη ηε δηάθξηζε θνηλσληθνχ (δεκφζηνπ) θαη 

επηρεηξεκαηηθνχ (ηδησηηθνχ) ηνκέα.  

 

πσο πξναλαθέξζεθε, ε παγθνζκηνπνίεζε απνηέιεζε νξφζεκν θαη αθχπληζε ηελ 

αλάγθε δηαθάλεηαο γηα ηελ πξφζβαζε ησλ εηαηξεηψλ ησλ θξαηψλ-κειψλ ζε δηεζλείο 

αγνξέο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αμηψλ θαη ηελ πηνζέηεζε ησλ Γ.Λ.Π. σο ιχζε γηα ηελ 

πνξεία πξνο ηε δηαθάλεηα ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ. ηελ Διιάδα ζπγθεθξηκέλα ην 

Γ.Λ.Π. 19 απνηέιεζε κία δηέμνδν ζηε ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο νξηνζέηεζεο ηεο 

θνηλσληθήο πνιηηηθήο θαη κία πξνζπάζεηα πξνζέγγηζεο ηνπ ζέκαηνο έγηλε ζηελ 

πεξίπησζε ησλ επηθνπξηθψλ Σακείσλ ησλ Σξαπεδψλ. Η Δπξσπατθή Δπηηξνπή, κέζα 

απφ πεξηπηψζεηο πνπ εηπψζεθε φηη εκπεξηείραλ ζηνηρεία θξαηηθήο ελίζρπζεο (φπσο ε 

πεξίπησζε ηεο Δκπνξηθήο Σξάπεδαο), αμηνιφγεζε ηε ζεκαζία ηεο νξηνζέηεζεο θαη ην 

δηαρσξηζκφ κεηαμχ θξαηηθήο θαη θιαδηθήο αιιειεγγχεο. Δπηζήκαλε φκσο, πξνο 

απνθπγήλ κειινληηθψλ παξεμεγήζεσλ θαη θαζηέξσζεο ηεο ιεγφκελεο «θξαηηθήο 

ελίζρπζεο» σο ιχζεο, φηη ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ θνηλά θξηηήξηα γηα φινπο, ψζηε λα 

κελ πξηκνδνηείηαη ε «κνλάδα» θαη απνθηήζεη απηφκαηα ην νηθνλνκηθφ πιενλέθηεκα 

έλαληη ησλ αληαγσληζηψλ ηεο. Γη απηφ ηνλ ιφγν, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ζέηεη 

απζηεξή επνπηεία, επηβάιινληαο θπξψζεηο ζε πεξηπηψζεηο παξάηππσλ θξαηηθψλ 

εληζρχζεσλ.  

 

Η κεηάβαζε απφ έλα εζληθφ αζθαιηζηηθφ θαζεζηψο, ζε έλα θαζεζηψο δηεζλνχο 

αλαγλψξηζεο, απνηειεί δχζθνιε θαη καθξνρξφληα ππφζεζε. ηελ Διιάδα, ηα 

πξνβιήκαηα ησλ ειιεηκκαηηθψλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ πξηλ ηελ εθαξκνγή ησλ 

Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ θαη εηδηθφηεξα ηνπ Γ.Λ.Π. 19, ζα κπνξνχζαλ λα 

ραξαθηεξηζηνχλ σο «ε άθξε ηνπ παγφβνπλνπ», αθνχ κέρξη ηφηε ηα ειιείκκαηα είηε 

δελ ήηαλ εκθαλή, είηε απνθξχπηνληαλ εζθεκκέλα. ε θάζε πεξίπησζε, 
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ζπζζσξεχνληαλ, κέρξη πνπ κε ηελ εθαξκνγή ησλ Γ.Λ.Π. θάλεθε ην πξαγκαηηθφ 

κέγεζφο ηνπο, ην νπνίν ελ ζπλερεία γηγαληψζεθε εμαηηίαο ηεο δπζκελνχο ζπγθπξίαο 

ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο θαη δεκνζηνλνκηθήο θξίζεο. Πξνθεηκέλνπ λα 

αληηκεησπηζηνχλ ηα πξνβιήκαηα απηά, ην ειιεληθφ αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα έπξεπε 

πέξα απφ ηελ πηνζέηεζε ησλ Γ.Λ.Π., λα αιιάμεη πνιιά απφ ηα ηζρχνληα ζηνηρεία ηνπ.  

Σειεπηαία γίλνληαη πξνζπάζεηεο πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε, κε ηελ ελνπνίεζε γηα 

παξάδεηγκα ηνπ πνιπθεξκαηηζκέλνπ ζπζηήκαηνο αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ κε ηελ 

ίδξπζε εληαίσλ ηακείσλ φπσο ην Δ.Σ.Α.Σ. θαη ην Δ.Σ.Δ.Α. θαη ε αλάπηπμε ησλ 

Σακείσλ Δπαγγεικαηηθήο Αζθάιηζεο κε ηε δπλαηφηεηα πιένλ δηαζπλνξηαθήο 

δξαζηεξηφηεηαο πνπ αλήθνπλ ζην Γεχηεξν Ππιψλα Αζθάιηζεο.  

 

Χζηφζν νη εθηελείο ζπγρσλεχζεηο Σακείσλ πεξηνξίζηεθαλ ζε δηνηθεηηθέο 

ζπγρσλεχζεηο ρσξίο λα δίλνπλ νπζηαζηηθή θαη ζαθή απάληεζε ζηελ νξηνζέηεζε 

δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα. Γηα λα κπνξέζεη λα επσθειεζεί ην ειιεληθφ 

αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα απφ ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα, πξέπεη λα παξακεξηζηεί ε 

κνλνιηζηθφηεηα θαη λα εληζρπζεί ην θεθαιαηνπνηεηηθφ ζχζηεκα. Μειεηψληαο 

παξαδείγκαηα αζθαιηζηηθψλ ζπζηεκάησλ άιισλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Δ.Δ., θαίλεηαη 

φηη ην θεθαιαηνπνηεηηθφ ζχζηεκα πιαηζησκέλν απφ κηα δηεζλή θφξκα, κπνξεί λα 

βειηηψζεη ηελ βεβαξεκέλε  θαηάζηαζε ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ. 

 

Σέινο επηζεκαίλεηαη φηη γηα ηελ εμεχξεζε νπζηαζηηθήο ιχζεο, απαηηείηαη πξψηνλ ε 

ζε βάζνο θαηαλφεζε ηνπ πξνβιήκαηνο θαη δεχηεξνλ ε νπζηαζηηθή ζπδήηεζε, 

δηαθνξεηηθά απηφ πνπ παξαηεξείηαη είλαη κφλν ε πξνζσξηλή ζπγθάιεςή ηνπ.   

 

 

 

 

 

 

 

 



80 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 
 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ (1) 

ΓΗΔΘΝΔ ΛΟΓΗΣΗΚΟ ΠΡΟΣΤΠΟ 19 : «ΠΑΡΟΥΔ Δ 

ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ» 
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Γνκή Γ.Λ.Π. 19 

θνπφο 

θνπφο ηνπ Γ.Λ.Π. 19 είλαη λα θαζνξίζεη ηε ινγηζηηθή θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο γηα                        

παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο. Σν Πξφηππν απαηηεί ε νηθνλνκηθή νληφηεηα λα 

αλαγλσξίδεη: 

α) ηελ ππνρξέσζε, φηαλ έλαο εξγαδφκελνο έρεη πξνζθέξεη ππεξεζία κε 

αληάιιαγκα παξνρέο πνπ ζα θαηαβιεζνχλ ζην κέιινλ θαη 

 

β) ην έμνδν, φηαλ ε νηθνλνκηθή νληφηεηα αλαιψλεη ηα νηθνλνκηθά νθέιε πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ ππεξεζία πνπ παξαζρέζεθε απφ έλαλ εξγαδφκελν κε 

αληάιιαγκα ηελ θαηαβνιή παξνρψλ. 

Πεδίν Δθαξκνγήο  

(Γ.Λ.Π. 19, παξ.1-6) 

Σν Γ.Λ.Π. 19 εθαξκφδεηαη απφ έλαλ εξγνδφηε γηα ηε ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε 

φισλ ησλ παξνρψλ ζε εξγαδνκέλνπο, κε εμαίξεζε εθείλσλ ζηηο νπνίεο 

εθαξκφδεηαη ην ΓΠΥΑ 2 Παξνρέο πνπ εμαξηώληαη από ηελ αμία ηωλ κεηνρώλ. 

Αθφκε επηζεκαίλεηαη φηη, δελ αζρνιείηαη κε νηθνλνκηθέο αλαθνξέο απφ ηα 

πξνγξάκκαηα παξνρψλ ζε εξγαδνκέλνπο (Γ.Λ.Π. 26 Λνγηζηηθόο ρεηξηζκόο θαη 

παξνπζίαζε ηωλ πξνγξακκάηωλ παξνρώλ απνρώξεζεο). 

 

Οη παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο πεξηιακβάλνπλ: 

 α) βξαρππξφζεζκεο παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο, φπσο εκεξνκίζζηα, κηζζνί θαη 

εηζθνξέο θνηλσληθψλ αζθαιίζεσλ, εηήζηα άδεηα κεη’ απνδνρψλ θαη άδεηα 

αζζελείαο κεη’ απνδνρψλ, ζπκκεηνρή ζηα θέξδε θαη πξφζζεηεο παξνρέο (αλ είλαη 

πιεξσηέα κέζα ζε δψδεθα κήλεο απφ ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ) θαη κε ρξεκαηηθέο 

παξνρέο (φπσο ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε, ζηέγαζε, απηνθίλεηα θαη δσξεάλ 

ή επηδνηνχκελα αγαζά ή ππεξεζίεο) γηα ηνπο λπλ εξγαδνκέλνπο 
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β) παξνρέο κεηά ηελ έμνδν απφ ηελ ππεξεζία, φπσο ζπληάμεηο, άιιεο παξνρέο 

ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία, αζθάιεηα δσήο κεηά ηελ έμνδν απφ ηελ ππεξεζία 

θαη ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε κεηά ηελ έμνδν απφ ηελ ππεξεζία 

γ) ινηπέο καθξνπξφζεζκεο παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο, πεξηιακβαλνκέλεο αδείαο 

καθξφρξνλεο ππεξεζίαο  θαη, αλ δελ είλαη πιεξσηέα εμ νινθιήξνπ κέζα ζε 

δψδεθα κήλεο κεηά ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ, ζπκκεηνρή ζηα θέξδε, πξφζζεηεο 

παξνρέο θαη κεηαθεξφκελε απνδεκίσζε θαη  

δ) παξνρέο εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία. 

εκεηψλεηαη φηη, νη παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο πεξηιακβάλνπλ παξνρέο πνπ 

ρνξεγνχληαη είηε ζηνπο εξγαδνκέλνπο είηε ζηα πξνζηαηεπφκελα κέιε ηνπο θαη 

κπνξεί λα ηαθηνπνηνχληαη κε πιεξσκέο (ή ηελ παξνρή αγαζψλ ή ππεξεζηψλ) πνπ 

γίλνληαη είηε απεπζείαο ζηνπο εξγαδνκέλνπο, ζηηο ζπδχγνπο ηνπο, ζηα ηέθλα ή 

άιια πξνζηαηεπφκελα κέιε ή ζε άιινπο, φπσο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο.  

Οξηζκνί  

(Γ.Λ.Π. 19, παξ.7) 

Οη φξνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην Γ.Λ.Π. 19 είλαη: 

Παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο είλαη φιεο νη κνξθέο ηεο αληηπαξνρήο πνπ δίδεηαη απφ 

κία νηθνλνκηθή νληφηεηα ζε αληάιιαγκα γηα ηελ παξερφκελε ππεξεζία απφ ηνπο 

εξγαδνκέλνπο. 

Βξαρππξόζεζκεο παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο είλαη παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο (άιιεο 

εθηφο απφ παξνρέο εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία) πνπ ιήγνπλ ζην ζχλνιφ ηνπο εληφο 

δψδεθα κελψλ απφ ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ ζηελ νπνία νη εξγαδφκελνη παξέρνπλ 

ηηο ζρεηηθέο ππεξεζίεο. 

 

Παξνρέο κεηά ηελ έμνδν από ηελ ππεξεζία είλαη παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο (άιιεο 
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εθηφο απφ παξνρέο εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία) πνπ είλαη πιεξσηέεο κεηά ηελ 

νινθιήξσζε ηεο απαζρφιεζεο. 

Πξνγξάκκαηα παξνρώλ κεηά ηελ έμνδν από ηελ ππεξεζία είλαη ηππηθέο ή άηππεο 

ζπκθσλίεο θαηά ηηο νπνίεο κία νηθνλνκηθή νληφηεηα ρνξεγεί παξνρέο κεηά ηελ 

απαζρφιεζε ζε έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο εξγαδνκέλνπο. 

Πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλωλ εηζθνξώλ είλαη πξνγξάκκαηα παξνρψλ κεηά ηελ 

έμνδν απφ ηελ ππεξεζία θαηά ηα νπνία κία νηθνλνκηθή νληφηεηα θαηαβάιιεη 

θαζνξηζκέλεο εηζθνξέο ζε κία μερσξηζηή επηρεηξεκαηηθή νηθνλνκηθή νληφηεηα 

(θνξέα) θαη δελ ζα έρεη θακηά λνκηθή ή ηεθκαηξφκελε δέζκεπζε λα πιεξψλεη 

πεξαηηέξσ εηζθνξέο, αλ ν θνξέαο δελ θαηέρεη επαξθή πεξηνπζηαθά ζηνηρεία γηα 

λα πιεξψζεη φιεο ηηο παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο πνπ αθνξνχλ ζηελ ππεξεζία ηνπ 

εξγαδνκέλνπ θαηά ηελ ηξέρνπζα θαη ηηο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπο. 

Πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλωλ παξνρώλ είλαη πξνγξάκκαηα παξνρψλ κεηά ηελ 

έμνδν απφ ηελ ππεξεζία, άιια εθηφο απφ ηα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ 

εηζθνξψλ. 

Πξνγξάκκαηα πνιιώλ εξγνδνηώλ είλαη πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ 

(άιια εθηφο απφ θξαηηθά πξνγξάκκαηα) ή πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ 

(άιια εθηφο απφ θξαηηθά πξνγξάκκαηα) πνπ: 

α) ζπγθεληξψλνπλ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ ζπλεηζθέξνληαη απφ δηάθνξεο 

νηθνλνκηθέο νληφηεηεο, νη νπνίεο δελ βξίζθνληαη θάησ απφ θνηλφ έιεγρν θαη 

β) ρξεζηκνπνηνχλ απηά ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία γηα λα παξέρνπλ νθέιε ζε 

εξγαδνκέλνπο πεξηζζνηέξσλ ηεο κίαο νηθνλνκηθψλ νληνηήησλ, πάλσ ζηε βάζε 

πνπ πξνζδηνξίδνληαη ηα επίπεδα εηζθνξψλ θαη παξνρψλ ρσξίο αλαθνξά ζηελ 

ηαπηφηεηα ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο πνπ απαζρνιεί ηνπο εξγαδνκέλνπο. 

Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο (άιιεο εθηφο απφ παξνρέο κεηά 

ηελ έμνδν απφ ηελ ππεξεζία θαη παξνρέο εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία) πνπ ιήγνπλ 

ζην ζχλνιν ηνπο κέζα ζε δψδεθα κήλεο κεηά απφ ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ ζηελ 

νπνία νη εξγαδφκελνη παξέρνπλ ηηο ζρεηηθέο ππεξεζίεο. 
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Οη παξνρέο εμόδνπ από ηελ ππεξεζία είλαη παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο πνπ 

πξνθχπηνπλ είηε απφ:  

α) ηελ απφθαζε ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο λα ηεξκαηίζεη ηελ απαζρφιεζε ελφο 

εξγαδνκέλνπ πξηλ απφ ηελ θαλνληθή εκεξνκελία ζπληαμηνδφηεζεο ή 

β) ηελ απφθαζε ελφο εξγαδνκέλνπ λα απνδερζεί εζεινληηθή έμνδν απφ ηελ 

ππεξεζία κε αληάιιαγκα απηέο ηηο παξνρέο. 

Καηνρπξωκέλεο παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο είλαη παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο πνπ δελ 

εμαξηψληαη απφ κειινληηθή απαζρφιεζε. 

Η παξνύζα αμία δέζκεπζεο θαζνξηζκέλωλ παξνρώλ είλαη ε παξνχζα αμία, πξηλ 

απφ ηελ αθαίξεζε νπνηνπδήπνηε πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο, ησλ 

αλακελφκελσλ κειινληηθψλ πιεξσκψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ηαθηνπνίεζε ηεο 

δέζκεπζεο πνπ πξνέξρεηαη απφ ππεξεζία εξγαδνκέλνπ θαηά ηελ ηξέρνπζα θαη ηηο 

πξνεγνχκελεο πεξηφδνπο. 

Κόζηνο ηξέρνπζαο απαζρόιεζεο είλαη ε αχμεζε ηεο παξνχζαο αμίαο ηεο 

δέζκεπζεο θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ απαζρφιεζε 

εξγαδνκέλνπ θαηά ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν. 

Κόζηνο ηόθωλ είλαη ε αχμεζε θαηά ηε δηάξθεηα κίαο πεξηφδνπ ηεο παξνχζαο 

αμίαο ηεο δέζκεπζεο θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ πνπ ζπκβαίλεη γηαηί νη παξνρέο 

είλαη κία πεξίνδν πιεζηέζηεξα πξνο ηαθηνπνίεζε. 

Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πξνγξάκκαηνο απνηεινχλ ηα: 

α) πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ θαηέρνληαη απφ έλα ηακείν καθξνπξφζεζκσλ 

παξνρψλ ζε εξγαδνκέλνπο θαη 

β) αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα πνπ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο. 

Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ θαηέρνληαη από έλα θνξέα καθξνρξόληωλ παξνρώλ ζε 

εξγαδνκέλνπο είλαη πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (άιια εθηφο απφ κε κεηαβηβάζηκα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα πνπ εθδίδνληαη απφ ηελ αλαθέξνπζα νηθνλνκηθή 

νληφηεηα) πνπ: 
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α) θαηέρνληαη απφ κία νηθνλνκηθή νληφηεηα (θνξέα) ε νπνία είλαη λνκηθά 

αλεμάξηεηε απφ ηελ αλαθέξνπζα νηθνλνκηθή νληφηεηα θαη πθίζηαηαη κφλν θαη 

κφλν γηα λα πιεξψλεη ή λα ρξεκαηνδνηεί παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο θαη 

β) είλαη δηαζέζηκα γηα λα ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν γηα πιεξσκή ή ρξεκαηνδφηεζε 

παξνρψλ ζε εξγαδνκέλνπο, δελ είλαη δηαζέζηκα ζηνπο πηζησηέο ηεο αλαθέξνπζαο 

νηθνλνκηθήο νληφηεηαο (έζησ θαη ζε πηψρεπζε) θαη δελ κπνξνχλ λα επηζηξαθνχλ 

ζηελ αλαθέξνπζα νηθνλνκηθή νληφηεηα εθηφο αλ, είηε: 

i) ηα ελαπνκέλνληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ ηακείνπ είλαη αξθεηά γηα λα 

ηθαλνπνηήζνπλ φιεο ηηο ζρεηηθέο κε ηηο παξνρέο ησλ εξγαδνκέλσλ θαζνξηζκέλεο 

δεζκεχζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο ή ηεο αλαθέξνπζαο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο ή 

 

ii) ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία επηζηξέθνληαη ζηελ αλαθέξνπζα νηθνλνκηθή 

νληφηεηα σο απνδεκίσζε γηα ηηο ήδε πιεξσζείζεο παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο. 

Αζθαιηζηήξην ζπκβόιαην πνπ πιεξνί ηηο πξνϋπνζέζεηο είλαη έλα αζθαιηζηήξην 

ζπκβφιαην πνπ εθδίδεηαη απφ έλαλ αζθαιηζηή πνπ δελ είλαη ζπλδεδεκέλν κέξνο 

(φπσο νξίδεηαη ζην Γ.Λ.Π. 24 Γλσζηνπνηήζεηο ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ) ηεο 

αλαθέξνπζαο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο, εθφζνλ νη πξφζνδνη απφ ην αζθαιηζηήξην 

ζπκβφιαην: 

α) κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κφλν γηα λα πιεξσζνχλ ή λα ρξεκαηνδνηεζνχλ 

παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο ζχκθσλα κε έλα πξφγξακκα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ 

θαη 

β) δελ είλαη δηαζέζηκεο γηα ηνπο πηζησηέο ηεο αλαθέξνπζαο νηθνλνκηθήο 

νληφηεηαο (έζησ θαη ζε πηψρεπζε) θαη δελ κπνξνχλ λα πιεξσζνχλ ζηελ 

αλαθέξνπζα νηθνλνκηθή νληφηεηα εθηφο αλ: 

 

i) νη πξφζνδνη αληηπξνζσπεχνπλ πιενλάδνληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ δελ είλαη 

απαξαίηεηα ζχκθσλα κε ην αζθαιηζηήξην γηα ηελ αληηκεηψπηζε φισλ ησλ 

ζρεηηθψλ δεζκεχζεσλ πνπ αθνξνχλ παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο ή 
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ii) νη πξφζνδνη επηζηξέθνληαη ζηελ αλαθέξνπζα νηθνλνκηθή νληφηεηα 

πξνθεηκέλνπ λα απνδεκησζεί γηα ηηο παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο πνπ έρνπλ ήδε 

πιεξσζεί. 

Δύινγε αμία είλαη ην πνζφ κε ην νπνίν έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ζα κπνξνχζε λα 

αληαιιαγεί ή κία ππνρξέσζε λα δηαθαλνληζηεί κεηαμχ δχν κεξψλ πνπ ελεξγνχλ 

κε ηε ζέιεζή ηνπο θαη κε πιήξε γλψζε ησλ ζπλζεθψλ ηεο αγνξάο, ζηα πιαίζηα 

κίαο ζπλαιιαγήο πνπ δηεμάγεηαη ζε θαζαξά εκπνξηθή βάζε. 

Η απόδνζε ηωλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείωλ ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ηφθνη, κεξίζκαηα 

θαη άιια έζνδα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, καδί κε πξαγκαηνπνηεζέληα θαη απξαγκαηνπνίεηα θέξδε ή δεκίεο 

απφ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ πξνγξάκκαηνο, κείνλ θάζε θφζηνο γηα ηε 

δηαρείξηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη κείνλ θάζε θφξν πιεξσηέν απφ ην ίδην ην 

πξφγξακκα. 

Σα αλαινγηζηηθά θέξδε θαη δεκηέο πξνέξρνληαη απφ: 

α) εκπεηξηθέο πξνζαξκνγέο (νη επηπηψζεηο ησλ δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ 

πξνεγνχκελσλ αλαινγηζηηθψλ παξαδνρψλ θαη ησλ φζσλ πξαγκαηηθά ζπλέβεζαλ) 

θαη 

β) ηηο επηπηψζεηο ησλ κεηαβνιψλ ζηηο αλαινγηζηηθέο παξαδνρέο. 

Κόζηνο πξνϋπεξεζίαο είλαη ε αχμεζε ζηελ παξνχζα αμία ηεο δέζκεπζεο 

θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ γηα ππεξεζία εξγαδνκέλνπ ζε πξνεγνχκελεο πεξηφδνπο, 

πνπ θαηαιήγεη ζηελ ηξέρνπζα πεξίνδν απφ ηελ εηζαγσγή ή ηηο κεηαβνιέο ζηηο 

παξνρέο κεηά ηελ έμνδν απφ ηελ ππεξεζία ή ινηπψλ καθξνπξφζεζκσλ παξνρψλ 

ζε εξγαδνκέλνπο. Σν θφζηνο πξνυπεξεζίαο κπνξεί λα είλαη είηε ζεηηθφ (φηαλ 

παξνρέο θαζηεξψλνληαη ή βειηηψλνληαη) είηε αξλεηηθφ (φηαλ κεηψλνληαη 

ππάξρνπζεο παξνρέο). 
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Παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο 

ΒΡΑΥΤΠΡΟΘΔΜΔ ΠΑΡΟΥΔ Δ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ 

(Γ.Λ.Π. 19, παξ.8-23) 

 

Οη βξαρππξφζεζκεο παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο πεξηιακβάλνπλ: 

α) εκεξνκίζζηα, κηζζνχο θαη εηζθνξέο θνηλσληθψλ αζθαιίζεσλ 

β) βξαρχρξνλεο απνδεκησλφκελεο απνπζίεο (φπσο εηήζηα άδεηα κεη’ απνδνρψλ θαη 

άδεηα αζζελείαο κεη’ απνδνρψλ), φηαλ νη απνπζίεο αλακέλεηαη λα ζπκβνχλ κέζα ζε 

δψδεθα κήλεο κεηά ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ ζηελ νπνία νη εξγαδφκελνη παξέρνπλ ηε 

ζρεηηθή εξγαζηαθή ππεξεζία 

γ) ζπκκεηνρή ζηα θέξδε θαη πξφζζεηεο παξνρέο πιεξσηέεο κέζα ζε δψδεθα κήλεο 

κεηά ηε ιήμε ηεο πεξηφδνπ κέζα ζηελ νπνία νη εξγαδφκελνη παξέρνπλ ηε ζρεηηθή 

ππεξεζία θαη 

δ) κε ρξεκαηηθέο παξνρέο (φπσο ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε, ζηέγαζε, 

απηνθίλεηα θαη δσξεάλ ή επηδνηνχκελα αγαζά ή ππεξεζίεο) γηα ηνπο ησξηλνχο 

εξγαδνκέλνπο. 

Η ινγηζηηθνπνίεζε βξαρππξφζεζκσλ παξνρψλ ζε εξγαδνκέλνπο είλαη γεληθά απιή 

δηαδηθαζία, γηαηί δελ απαηηνχληαη αλαινγηζηηθέο παξαδνρέο γηα ηελ επηκέηξεζε ηεο 

δέζκεπζεο ή ηνπ θφζηνπο θαη δελ ππάξρεη θακηά πηζαλφηεηα νπνηνπδήπνηε 

αλαινγηζηηθνχ θέξδνπο ή δεκίαο. Πεξαηηέξσ, βξαρππξφζεζκεο δεζκεχζεηο 

θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ ζε εξγαδνκέλνπο επηκεηξψληαη πάλσ ζε κία απξνεμφθιεηε 

βάζε. 
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Αλαγλψξηζε θαη επηκέηξεζε 

 Βξαρππξόζεζκεο παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο  

ηαλ έλαο εξγαδφκελνο έρεη πξνζθέξεη ππεξεζία ζε κία νηθνλνκηθή νληφηεηα θαηά 

ηε δηάξθεηα κίαο ινγηζηηθήο πεξηφδνπ, ε νηθνλνκηθή νληφηεηα πξέπεη λα αλαγλσξίζεη 

ην απξνεμφθιεην πνζφ ησλ βξαρππξφζεζκσλ παξνρψλ ζε εξγαδνκέλνπο πνπ 

αλακέλεηαη λα πιεξσζεί ζε αληάιιαγκα γηα απηήλ ηελ ππεξεζία: 

α) σο ππνρξέσζε (δνπιεπκέλν έμνδν), κεηά ηελ αθαίξεζε θάζε πνζνχ πνπ ήδε 

πιεξψζεθε. Αλ ην πνζφ πνπ ήδε πιεξψζεθε ππεξβαίλεη ην απξνεμφθιεην πνζφ ησλ 

παξνρψλ, ε νηθνλνκηθή νληφηεηα πξέπεη λα αλαγλσξίζεη απηφ ην ππεξβάιινλ σο 

πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν (πξνπιεξσζέλ έμνδν) θαη 

β) σο έμνδν 

Βξαρύρξνλεο απνδεκηωλόκελεο απνπζίεο  

Η νηθνλνκηθή νληφηεηα αλαγλσξίδεη ην αλακελφκελν θφζηνο ησλ βξαρππξφζεζκσλ 

παξνρψλ ζε εξγαδνκέλνπο κε ηε κνξθή ησλ απνδεκησλφκελσλ απνπζηψλ σο εμήο: 

α) ζηελ πεξίπησζε ησλ ζσξεπφκελσλ απνδεκησηέσλ απνπζηψλ, φηαλ νη εξγαδφκελνη 

παξέρνπλ ππεξεζία πνπ απμάλεη ην δηθαίσκα ηνπο ζε κειινληηθέο απνδεκησλφκελεο 

απνπζίεο θαη 

β) ζηελ πεξίπησζε ησλ κε ζσξεπνκέλσλ απνδεκησηέσλ απνπζηψλ, φηαλ νη απνπζίεο 

πξαγκαηνπνηνχληαη. 

Η νηθνλνκηθή νληφηεηα κπνξεί λα απνδεκηψλεη εξγαδνκέλνπο γηα απνπζία γηα 

δηάθνξνπο ιφγνπο πνπ πεξηιακβάλνπλ δηαθνπέο, αζζέλεηα θαη βξαρχρξνλε 

αληθαλφηεηα, κεηξφηεηα ή παηξφηεηα, δηθαζηηθή ππεξεζία θαη ζηξαηησηηθή 

ππεξεζία. Σν δηθαίσκα ζε απνδεκησλφκελεο απνπζίεο εκπίπηεη ζε δχν θαηεγνξίεο: 

α) ζσξεπηηθφ   

ωξεπόκελεο απνδεκηωηέεο απνπζίεο είλαη εθείλεο πνπ κεηαθέξνληαη εηο λέν θαη 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε κειινληηθέο πεξηφδνπο, αλ ην δηθαίσκα ηεο ηξέρνπζαο 
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πεξηφδνπ δελ ρξεζηκνπνηεζεί πιήξσο. Απηέο κπνξεί λα είλαη είηε θεθηεκέλν 

δηθαίσκα (δειαδή, νη απαζρνινχκελνη έρνπλ δηθαίσκα ζε θαηαβνιή κεηξεηψλ γηα 

αρξεζηκνπνίεην δηθαίσκα κε ηελ απνρψξεζή ηνπο απφ ηελ νηθνλνκηθή νληφηεηα) ή 

κε θεθηεκέλν δηθαίσκα (φηαλ νη εξγαδφκελνη δελ έρνπλ δηθαίσκα ζε ηακίαθή 

πιεξσκή γηα αρξεζηκνπνίεην δηθαίσκα κε ηελ απνρψξεζή ηνπο).  

Η νηθνλνκηθή νληφηεηα ζα επηκεηξά ην αλακελφκελν θφζηνο ησλ ζσξεπφκελσλ 

απνδεκησηέσλ απνπζηψλ σο ην πξφζζεην πνζφ πνπ αλακέλεη λα θαηαβάιεη σο 

απνηέιεζκα ηνπ αρξεζηκνπνίεηνπ δηθαηψκαηνο πνπ έρεη ζσξεπζεί θαηά ηελ 

εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. 

β) κε ζσξεπηηθφ   

Οη κε ζσξεπφκελεο απνδεκησηέεο απνπζίεο δε κεηαθέξνληαη εηο λένλ: εθπλένπλ, αλ 

ην δηθαίσκα ηεο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ δελ εμαζθεζεί πιήξσο θαη δελ παξέρεηαη ην 

δηθαίσκα ζηνπο εξγαδνκέλνπο πιεξσκήο κεηξεηψλ γηα ην αρξεζηκνπνίεην δηθαίσκα 

κε ηελ απνρψξεζε απφ ηελ νηθνλνκηθή νληφηεηα. Απηή είλαη ζπλήζσο ε πεξίπησζε 

γηα πιεξσκή αζζέλεηαο (θαηά ηελ έθηαζε πνπ αρξεζηκνπνίεην δηθαίσκα ηνπ 

παξειζφληνο δελ απμάλεη κειινληηθφ δηθαίσκα), άδεηα κεηξφηεηαο ή παηξφηεηαο θαη 

απνδεκησλφκελεο απνπζίεο γηα δηθαζηηθή ππεξεζία ή ζηξαηησηηθή ππεξεζία. Η 

νηθνλνκηθή νληφηεηα δελ αλαγλσξίδεη θακηά ππνρξέσζε ή έμνδν κέρξη ην ρξφλν ηεο 

απνπζίαο, γηαηί ε εξγαζηαθή ππεξεζία δελ απμάλεη ην πνζφ ηεο παξνρήο. 

Πξνγξάκκαηα κεξηζκνύ θεξδώλ θαη πξόζζεηωλ παξνρώλ 

Η νηθνλνκηθή νληφηεηα ζα αλαγλσξίδεη ην αλακελφκελν θφζηνο κεξηζκνχ θεξδψλ θαη 

πξφζζεησλ παξνρψλ φηαλ: 

α) ε νηθνλνκηθή νληφηεηα έρεη κία παξνχζα λνκηθή ή ηεθκαηξφκελε δέζκεπζε λα 

θάλεη ηέηνηεο πιεξσκέο, σο απνηέιεζκα παξειζφλησλ γεγνλφησλ θαη 

β) κία αμηφπηζηε εθηίκεζε ηεο δέζκεπζεο κπνξεί λα γίλεη. 

Η νηθνλνκηθή νληφηεηα αλαγλσξίδεη ην θφζηνο πξνγξακκάησλ κεξηζκνχ ησλ θεξδψλ 

θαη πξφζζεησλ παξνρψλ φρη σο δηαλνκή θεξδψλ, αιιά σο έμνδν. 
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Αλ νη πιεξσκέο κεξηζκνχ θεξδψλ θαη πξφζζεησλ παξνρψλ δελ θαζίζηαληαη 

θαηαβιεηέεο ζην ζχλνιφ ηνπο κέζα ζε δψδεθα κήλεο κεηά ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ 

ζηελ νπνία νη εξγαδφκελνη παξέρνπλ ηε ζρεηηθή ππεξεζία, νη πιεξσκέο απηέο 

ζεσξνχληαη σο ινηπέο καθξνπξφζεζκεο παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο. 

Γλσζηνπνηήζεηο 

  

Σν Γ.Λ.Π. 19 δελ απαηηεί εηδηθέο γλσζηνπνηήζεηο γηα βξαρππξφζεζκεο παξνρέο ζε 

εξγαδνκέλνπο. 

 

ΠΑΡΟΥΔ ΜΔΣΑ ΣΖΝ ΔΞΟΓΟ ΑΠΟ ΣΖΝ ΤΠΖΡΔΗΑ 

(Γ.Λ.Π. 19, παξ.24-27) 

Οη παξνρέο κεηά ηελ έμνδν απφ ηελ ππεξεζία πεξηιακβάλνπλ: 

α) παξνρέο ιφγσ απνρψξεζεο, φπσο ζπληάμεηο θαη  

β) άιιεο παξνρέο κεηά ηελ έμνδν απφ ηελ ππεξεζία, φπσο αζθάιεηα δσήο θαη 

ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε κεηά ηελ έμνδν απφ ηελ ππεξεζία. 

Σα πξνγξάκκαηα παξνρψλ κεηά ηελ έμνδν απφ ηελ ππεξεζία δηαθξίλνληαη είηε ζε 

πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ είηε ζε πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ 

παξνρψλ, αλάινγα κε ηελ νηθνλνκηθή ππφζηαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, φπσο απηή 

πξνθχπηεη απφ ηνπο θχξηνπο φξνπο θαη ζπλζήθεο ηνπ.  

Καηά ηα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ: 

α) ε λνκηθή ή ηεθκαηξφκελε δέζκεπζε ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο πεξηνξίδεηαη ζην 

πνζφ πνπ απηή δέρεηαη λα ζπλεηζθέξεη ζην θνξέα. Έηζη, ην πνζφ ησλ παξνρψλ κεηά 

ηελ έμνδν απφ ηελ ππεξεζία πνπ ιακβάλεηαη απφ ηνλ εξγαδφκελν πξνζδηνξίδεηαη απφ 

ην πνζφ ησλ εηζθνξψλ πνπ θαηαβάιινληαη απφ ηελ νηθνλνκηθή νληφηεηα (θαη ίζσο 

επίζεο θαη απφ ηνλ εξγαδφκελν) ζε έλα πξφγξακκα παξνρψλ κεηά ηελ έμνδν απφ ηελ 

ππεξεζία ή ζε κία αζθαιηζηηθή εηαηξεία, καδί κε ηηο απνδφζεηο ηεο επέλδπζεο πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηηο εηζθνξέο θαη 
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β) θαηά ζπλέπεηα, ν αλαινγηζηηθφο θίλδπλνο ν επελδπηηθφο θίλδπλνο βαξχλνπλ ηνλ 

εξγαδφκελν. 

Καηά ηα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ:  

α) ε δέζκεπζε ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο είλαη λα παξέρεη ηηο ζπκθσλεκέλεο 

παξνρέο ζηνπο ησξηλνχο θαη πξψελ εξγαδνκέλνπο θαη 

β) ν αλαινγηζηηθφο θίλδπλνο (φηη νη παξνρέο ζα θνζηίζνπλ πεξηζζφηεξν απφ ην 

αλακελφκελν) θαη ν επελδπηηθφο θίλδπλνο βαξχλνπλ, νπζηαζηηθά, ηελ νηθνλνκηθή 

νληφηεηα. Αλ ε αλαινγηζηηθή ή επελδπηηθή εκπεηξία είλαη ρεηξφηεξε απφ ηα 

αλακελφκελα, ε δέζκεπζε ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο κπνξεί λα απμεζεί. 

 

ΠΑΡΟΥΔ ΜΔΣΑ ΣΖΝ ΔΞΟΓΟ ΑΠΟ ΣΖΝ ΤΠΖΡΔΗΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ 

ΚΑΘΟΡΗΜΔΝΧΝ ΔΗΦΟΡΧΝ  

(Γ.Λ.Π.19, παξ.43-47) 

Η ινγηζηηθή γηα ηα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ είλαη απιή δηαδηθαζία, 

γηαηί ε δέζκεπζε ηεο αλαθέξνπζαο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο γηα θάζε πεξίνδν 

πξνζδηνξίδεηαη απφ ηα πνζά πνπ ζπλεηζθέξνληαη γη’ απηήλ ηελ πεξίνδν. Καηά 

ζπλέπεηα, θακηά αλαινγηζηηθή παξαδνρή δελ απαηηείηαη γηα λα επηκεηξεζεί ε 

δέζκεπζε ή ην έμνδν θαη δελ ππάξρεη θακηά πηζαλφηεηα γηα νπνηνδήπνηε 

αλαινγηζηηθφ θέξδνο ή δεκηά. Πεξαηηέξσ, νη δεζκεχζεηο επηκεηξψληαη πάλσ ζε κία 

απξνεμφθιεηε βάζε, εθηφο φηαλ δελ ιήγνπλ ζην ζχλνιφ ηνπο κέζα ζε δψδεθα κήλεο 

κεηά ηε ιήμε ηεο πεξηφδνπ ζηελ νπνία νη εξγαδφκελνη παξέρνπλ ηε ζρεηηθή 

ππεξεζία. 
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Αλαγλψξηζε θαη επηκέηξεζε 

 ηαλ έλαο εξγαδφκελνο έρεη πξνζθέξεη ππεξεζία ζε κία νηθνλνκηθή νληφηεηα θαηά 

ηε δηάξθεηα κίαο πεξηφδνπ, ε νηθνλνκηθή νληφηεηα ζα αλαγλσξίδεη ηελ θαηαβιεηέα 

ζε έλα πξφγξακκα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ εηζθνξά ζε αληάιιαγκα γηα ηελ 

ππεξεζία: 

α) σο ππνρξέσζε (δνπιεπκέλν έμνδν), κεηά ηελ αθαίξεζε νπνηαζδήπνηε εηζθνξάο 

πνπ ήδε πιεξψζεθε. Αλ ε εηζθνξά πνπ έρεη ήδε πιεξσζεί ππεξβαίλεη ηελ 

νθεηιφκελε εηζθνξά γηα ππεξεζία πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ, ε 

νηθνλνκηθή νληφηεηα ζα αλαγλσξίδεη απηφ ην ππεξβάιινλ πνζφ σο πεξηνπζηαθφ 

ζηνηρείν (πξνπιεξσκέλν έμνδν) θαηά ηελ έθηαζε πνπ ε πξνπιεξσκή ζα νδεγήζεη 

θαη 

 

β) σο έμνδν 

ηαλ νη εηζθνξέο ζε έλα πξφγξακκα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ δε ιήγνπλ ζην ζχλνιφ 

ηνπο κέζα ζε δψδεθα κήλεο κεηά ηε ιήμε ηεο πεξηφδνπ ζηελ νπνία νη εξγαδφκελνη 

παξέρνπλ ηε ζρεηηθή ππεξεζία, ζα πξνεμνθινχληαη ρξεζηκνπνηψληαο ην θαζνξηζκέλν 

πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην. 

Γλσζηνπνηήζεηο 

Η νηθνλνκηθή νληφηεηα ζα γλσζηνπνηεί ην πνζφ πνπ αλαγλσξίδεηαη σο έμνδν γηα 

πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ. πνπ απαηηείηαη απφ ην Γ.Λ.Π. 24 ε 

νηθνλνκηθή νληφηεηα γλσζηνπνηεί πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο εηζθνξέο ζε 

πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ γηα ηα βαζηθά δηνηθεηηθά ζηειέρε. 

 

ΠΑΡΟΥΔ ΜΔΣΑ ΣΖΝ ΔΞΟΓΟ ΑΠΟ ΣΖΝ ΤΠΖΡΔΗΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ 

ΚΑΘΟΡΗΜΔΝΧΝ ΠΑΡΟΥΧΝ  

(Γ.Λ.Π. 19, παξ.48-51) 

Η ινγηζηηθή γηα ηα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ είλαη πνιχπινθε 

δηαδηθαζία, γηαηί απαηηνχληαη αλαινγηζηηθέο παξαδνρέο γηα λα επηκεηξεζεί ε 

δέζκεπζε θαη ην έμνδν, ελψ ππάξρεη πηζαλφηεηα αλαινγηζηηθψλ θεξδψλ θαη δεκηψλ. 
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Δπηπιένλ, νη δεζκεχζεηο επηκεηξψληαη πάλσ ζε κία πξνεμνθιεηηθή βάζε, γηαηί 

κπνξεί λα δηαθαλνληζζνχλ κεηά απφ πνιιά ρξφληα απφ ηελ παξνρή ηεο ζρεηηθήο 

ππεξεζίαο απφ ηνπο εξγαδνκέλνπο.  

Αλαγλψξηζε θαη επηκέηξεζε 

Η ινγηζηηθή πνπ αθνινπζεί ε νηθνλνκηθή νληφηεηα γηα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ 

παξνρψλ πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα βήκαηα: 

α) ρξήζε αλαινγηζηηθψλ ηερληθψλ γηα λα γίλεη κία αμηφπηζηε εθηίκεζε ηνπ πνζνχ ηεο 

παξνρήο, πνπ νη εξγαδφκελνη έρνπλ θεξδίζεη ζε αληαπφδνζε ηεο ππεξεζίαο ηνπο θαηά 

ηελ ηξέρνπζα θαη ηηο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπο. Απηφ απαηηεί απφ ηελ νηθνλνκηθή 

νληφηεηα λα πξνζδηνξίζεη ην πνζνζηφ ηεο παξνρήο πνπ απνδίδεηαη ζηελ ηξέρνπζα 

θαη ζηηο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπο θαη λα θάλεη εθηηκήζεηο (αλαινγηζηηθέο παξαδνρέο) 

γηα ηηο δεκνγξαθηθέο κεηαβιεηέο (φπσο ε θηλεηηθφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ε 

ζλεζηκφηεηα) θαη νηθνλνκηθέο κεηαβιεηέο (φπσο κειινληηθέο απμήζεηο ζε κηζζνχο 

θαη ζε ηαηξνθαξκαθεπηηθά θφζηε) πνπ ζα επεξεάζνπλ ην θφζηνο ηεο παξνρήο 

β) πξνεμφθιεζε ηεο παξνρήο απηήο ρξεζηκνπνηψληαο ηε «Μέζνδν πξνβεβιεκέλεο 

πηζησηηθήο κνλάδαο» γηα λα πξνζδηνξίζεη ηελ παξνχζα αμία ηεο δέζκεπζεο 

θαζνξηζκέλεο παξνρήο θαη ην θφζηνο ηεο ηξέρνπζαο απαζρφιεζεο  

γ) πξνζδηνξηζκφ ηεο εχινγεο αμίαο θάζε πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο 

δ) πξνζδηνξηζκφ ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ησλ αλαινγηζηηθψλ θεξδψλ θαη δεκηψλ θαη 

ηνπ πνζνχ εθείλσλ ησλ αλαινγηζηηθψλ θεξδψλ θαη δεκηψλ πνπ πξέπεη λα 

αλαγλσξηζηνχλ 

ε) φηαλ έλα πξφγξακκα έρεη εηζαρζεί ή κεηαβιεζεί, πξνζδηνξηζκφ ηνπ πξνθχπηνληνο 

θφζηνπο πξνυπεξεζίαο θαη 

ζη) φηαλ έλα πξφγξακκα έρεη πεξηθνπεί ή ηαθηνπνηεζεί, πξνζδηνξηζκφ ηνπ 

πξνθχπηνληνο θέξδνπο ή δεκίαο. 
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Ηζνινγηζκφο  

(Γ.Λ.Π. 19, παξ.54-62)  

Σν πνζφ πνπ αλαγλσξίδεηαη σο ππνρξέσζε θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ ζα είλαη ην 

θαζαξφ ζχλνιν ησλ αθνινχζσλ πνζψλ:  

α) ηεο παξνχζαο αμίαο ηεο δέζκεπζεο θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ θαηά ηελ εκεξνκελία 

ηνπ ηζνινγηζκνχ 

β) πιένλ νπνηαδήπνηε αλαινγηζηηθά θέξδε (κείνλ νπνηεζδήπνηε αλαινγηζηηθέο 

δεκίεο) πνπ δελ αλαγλσξίζζεθαλ 

γ) κείνλ νπνηνδήπνηε θφζηνο πξνυπεξεζίαο πνπ δελ έρεη αλαγλσξηζζεί αθφκε 

δ) κείνλ ηελ εχινγε αμία θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ ησλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο (αλ ππάξρνπλ) απφ ηα νπνία νη δεζκεχζεηο ζα 

δηαθαλνληζηνχλ άκεζα. 

Γλσζηνπνηήζεηο  

(Γ.Λ.Π. 19, παξ.120-125) 

Η νηθνλνκηθή νληφηεηα γλσζηνπνηεί πιεξνθνξίεο πνπ επηηξέπνπλ ζηνπο ρξήζηεο ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ λα αμηνινγήζνπλ ηε θχζε ησλ πξνγξακκάησλ 

θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ θαη ηηο νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο ησλ κεηαβνιψλ ζε εθείλα ηα 

πξνγξάκκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ. 

ΛΟΗΠΔ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΔΜΔ ΠΑΡΟΥΔ Δ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ 

(Γ.Λ.Π. 19, παξ.126-131) 

Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο είλαη νη: 

α) καθξνπξφζεζκεο απνδεκησλφκελεο απνπζίεο 

β) παξνρέο καθξφρξνλεο ππεξεζίαο 
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γ) παξνρέο καθξνπξφζεζκεο αληθαλφηεηαο 

δ) ζπκκεηνρή ζηα θέξδε θαη πξφζζεηεο παξνρέο θαηαβιεηέεο ζε δψδεθα ή 

πεξηζζφηεξνπο κήλεο απφ ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ ζηελ νπνία νη εξγαδφκελνη παξέρνπλ 

ηε ζρεηηθή ππεξεζία θαη 

ε) κεηαθεξφκελε απνδεκίσζε πνπ θαηαβάιιεηαη ζε δψδεθα ή πεξηζζφηεξνπο κήλεο 

απφ ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ κέζα ζηελ νπνία απνθηάηαη ην δηθαίσκα. 

Η επηκέηξεζε ινηπψλ καθξνπξφζεζκσλ παξνρψλ ζε εξγαδνκέλνπο δελ ππφθεηηαη 

ζπλήζσο ζηνλ ίδην βαζκφ αβεβαηφηεηαο, φπσο ε επηκέηξεζε ησλ παξνρψλ κεηά ηελ 

έμνδν απφ ηελ ππεξεζία. Πεξαηηέξσ, ε θαζηέξσζε ή νη κεηαβνιέο ζε ινηπέο 

καθξνπξφζεζκεο παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο ζπάληα δεκηνπξγεί έλα ζεκαληηθφ θφζηνο 

πξνυπεξεζίαο. Γη’ απηνχο ηνπο ιφγνπο, ην Πξφηππν απηφ απαηηεί κία απινπνηεκέλε 

κέζνδν ινγηζηηθήο γηα ηηο ινηπέο καθξνπξφζεζκεο παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο. Η 

κέζνδνο απηή δηαθέξεη απφ ηελ απαηηνχκελε ινγηζηηθνπνίεζε ησλ παξνρψλ κεηά ηελ 

έμνδν απφ ηελ ππεξεζία σο εμήο: 

α) αλαινγηζηηθά θέξδε θαη δεκηέο αλαγλσξίδνληαη ακέζσο θαη δελ εθαξκφδεηαη 

θαλέλα «πεξηζψξην» θαη  

β) φιν ην θφζηνο πξνυπεξεζίαο αλαγλσξίδεηαη ακέζσο. 

Αλαγλψξηζε θαη επηκέηξεζε 

Σν πνζφ πνπ αλαγλσξίδεηαη σο ππνρξέσζε γηα ινηπέο καθξνπξφζεζκεο παξνρέο ζε 

εξγαδνκέλνπο πξέπεη λα είλαη ην θαζαξφ ζχλνιν ησλ αθνινχζσλ πνζψλ: 

α) ηεο παξνχζαο αμίαο ηεο δέζκεπζεο θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ θαηά ηελ εκεξνκελία 

ηνπ ηζνινγηζκνχ 

β) κείνλ ηελ εχινγε αμία θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ ησλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο (αλ ππάξρνπλ) απφ ηα νπνία νη δεζκεχζεηο ζα 

δηαθαλνληζηνχλ άκεζα. 
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Γλσζηνπνηήζεηο 

 

Σν Γ.Λ.Π. 19 δελ απαηηεί ζπγθεθξηκέλεο γλσζηνπνηήζεηο γηα άιιεο καθξνπξφζεζκεο 

παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο. 

 

ΠΑΡΟΥΔ ΔΞΟΓΟΤ ΑΠΟ ΣΖΝ ΤΠΖΡΔΗΑ 

(Γ.Λ.Π. 19, παξ.132-143) 

Σν Πξφηππν απηφ αζρνιείηαη κε ηηο παξνρέο εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία μερσξηζηά απφ 

ηηο άιιεο παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο, γηαηί ην γεγνλφο πνπ δεκηνπξγεί δέζκεπζε είλαη 

ν ηεξκαηηζκφο ππεξεζίαο θαη φρη ε ππεξεζία ηνπ εξγαδνκέλνπ.  

Αλαγλψξηζε 

Η νηθνλνκηθή νληφηεηα αλαγλσξίδεη ηηο παξνρέο εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία σο 

ππνρξέσζε θαη σο έμνδν φηαλ, θαη κφλνλ φηαλ, ε νηθνλνκηθή νληφηεηα είλαη 

απνδεδεηγκέλα δεζκεπκέλε είηε: 

α) λα ηεξκαηίζεη ηελ απαζρφιεζε ελφο εξγαδνκέλνπ ή νκάδαο εξγαδνκέλσλ πξηλ απφ 

ηελ θαλνληθή εκεξνκελία απνρψξεζεο ή 

β) λα ρνξεγήζεη παξνρέο εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία, σο απνηέιεζκα κίαο πξνζθνξάο 

πνπ γίλεηαη γηα λα ελζαξξχλεη εθνχζηα έμνδν απφ ηελ ππεξεζία. 

Οη παξνρέο εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία δελ απνθέξνπλ ζηελ νηθνλνκηθή νληφηεηα 

κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε θαη αλαγλσξίδνληαη ακέζσο σο έμνδα. ηαλ ε 

νηθνλνκηθή νληφηεηα αλαγλσξίδεη παξνρέο ιφγσ απνρψξεζεο είλαη δπλαηφλ λα 

πξέπεη επίζεο λα ινγηζηνπνηήζεη θαη ηελ πεξηθνπή παξνρψλ απνρψξεζεο ή άιισλ 

παξνρψλ ζε εξγαδνκέλνπο. 
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Δπηκέηξεζε 

 

ηαλ νη παξνρέο εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία ιήγνπλ πέξαλ ησλ δψδεθα κελψλ απφ ηελ 

εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ, πξνεμνθινχληαη ρξεζηκνπνηψληαο ην θαζνξηζκέλν 

επηηφθην. 

ηελ πεξίπησζε πξνζθνξάο γηα ελζάξξπλζε εθνχζηαο εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία, ε 

επηκέηξεζε ησλ παξνρψλ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία βαζίδεηαη ζηνλ αξηζκφ ησλ 

εξγαδνκέλσλ πνπ αλακέλεηαη λα απνδερζνχλ ηελ πξνζθνξά. 

Γλσζηνπνηήζεηο 

 

ηαλ ππάξρεη αβεβαηφηεηα γηα ηνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ ζα απνδερζνχλ κία 

πξνζθνξά γηα ηηο παξνρέο εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία, ηφηε ππάξρεη ελδερφκελε 

ππνρξέσζε. 
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