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ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΣΕΕ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Η ανισοµέρεια των ρυθµίσεων του ν.σχ.

Το ν.σχ. χαρακτηρίζεται από την ανισοµέρεια των επιχειρούµενων 
αλλαγών. Το µέγιστο τµήµα του (139 από ένα σύνολο 154 άρθρων, 
Κεφάλαια Α΄- ΙΓ) αναφέρεται σε ζητήµατα «Οργανωτικής και 
Διοικητικής µεταρρύθµισης» των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης 
(ΦΚΑ), ενώ µόλις 13 άρθρα του ν.σχ. (Κεφάλαια ΙΔ΄ - ΙΣΤ΄) 
περιλαµβάνουν ρυθµίσεις ουσιαστικού ασφαλιστικού περιεχοµένου 
ασφαλιστικές διατάξεις).

Επισηµαίνεται, όµως, ότι, στο Κεφάλαιο ΙΣΤ΄ («Λοιπά ασφαλιστικά 
θέµατα», άρθρα 146 - 154) του ν.σχ., περιλαµβάνονται και ρυθµίσεις 
οργανωτικού και λειτουργικού η / και οικονοµικού (χρηµατοδοτικού) 
περιεχοµένου (π.χ. άρθρο 153 περί αριθµού Μητρώου Κοινωνικής 
Ασφάλισης, άρθρο 151 περί Μέτρων κατά της εισφοροδιαφυγής, άρθρο 
149 περί σύστασης Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών κλπ).  

Εννοείται, ότι, οι ειδικότερες αυτές ρυθµίσεις, παρά την ένταξή τους 
στο Β΄ Μέρος του ν.σχ., ανήκουν στο Α΄ Μέρος του, αφού δεν 
αναφέρονται σε συγκεκριµένα «ουσιαστικά» θέµατα δηλαδή σε 
συγκεκριµένα ασφαλιστικά δικαιώµατα, της ασφαλιστικής 
νοµοθεσίας. 

Τέλος, σηµαντικά ζητήµατα όπως η αντιµετώπιση της 
εισφοροδιαφυγής και η σύσταση του ΑΚΑΓΕ αντιµετωπίζονται όλως 
επιδερµικά.

2. Μεταβολή όρων, προϋποθέσεων, ύψους και είδους των 
παροχών των ενοποιούµενων φορέων.

 Σελίδα 4 της Εισηγητικής Έκθεσης του ν.σχ. αναφέρεται, ως οιονεί 
«διακήρυξη», ότι, µε τη δηµιουργία νέων Φορέων Κοινωνικής 
Ασφάλισης και µε τις επιχειρούµενες ενοποιήσεις η εντάξεις Φορέων 
και Κλάδων «δεν µεταβάλλονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, το ύψος 
και το είδος των παροχών των υπό ενοποίηση Φορέων και 
Κλάδων».
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Επισηµαίνεται, ότι, ο ισχυρισµός αυτός είχε προβληθεί, από 
κυβερνητικής πλευράς και πριν από την κατάθεση του υπό κρίση ν.σχ.

Αναλυτικότερη, όµως, προσέγγιση των επί µέρους διατάξεων του 
ν.σχ. οδηγεί στην ανατροπή της «διακήρυξης» αυτής, αφού 
διαπιστώνεται, ότι, σε πολλές περιπτώσεις, αλλοιώνονται επί τα 
χείρω, οι σηµερινές αντίστοιχες ρυθµίσεις των επί µέρους 
Καταστατικών, σε σχέση µε «τους όρους, τις προϋποθέσεις, το ύψος 
και το είδος των παροχών των υπό ενοποίηση Φορέων και Κλάδων».  

Ως ενδεικτικά, απλώς, παραδείγµατα της διαπίστωσης αυτής, 
µπορούµε να καταγράψουµε:

• Τις ρυθµίσεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 143 του ν.σχ. µε τις 
οποίες αναπροσαρµόζονται, επί το δυσµενέστερον, οι ισχύουσες 
καταστατικές προβλέψεις συνταξιοδότησης, λόγω 35ετίας, των 
ασφαλισµένων τόσο των Ειδικών Ταµείων (που εντάσσονται στο 
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), όσο και των ασφαλισµένων των πρώην Ταµείων 
Τύπου (που εντάσσονται στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ). Αποκαλυπτική, 
άλλωστε, εν προκειµένω, είναι και η ρητή «οµολογία» της 
Εισηγητικής Έκθεσης (σελ. 104) του ν.σχ. που αναφέρει, ότι, η 
προτεινόµενη ρύθµιση χειροτέρευσης των όρων συνταξιοδότησης, 
λόγω 35ετίας, «επιβάλλεται τόσο για την ενιαία αντιµετώπιση 
όλων των από 1.11983 µέχρι 31.12.1992 ασφαλισµένων στον Κλάδο 
Κύριας Ασφάλισης του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ όσο και για την ίση 
µεταχείριση των κατ’ αντιστοιχία ασφαλισµένων των πρώην 
Ειδικών Ταµείων Μισθωτών µε τους ασφαλισµένους του ΙΚΑ –
ΕΤΑΜ στο οποίο εντάσσονται οι Κλάδοι Σύνταξής τους». 

• Τις ρυθµίσεις της παρ. 2 του άρθρου 144 του ν.σχ. µε τις οποίες 
εναρµονίζεται (δηλαδή επιµηκύνεται) το όριο ηλικίας 
συνταξιοδότησης των από 1.1.1983 µέχρι 31.12.1992 
ασφαλισµένων µητέρων ανηλίκων τέκνων στα πρώην Ειδικά 
Ταµεία Μισθωτών που εντάσσονται στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, µε το όριο 
ηλικίας που προβλέπεται για την ίδια κατηγορία ασφαλισµένων 
στο Ίδρυµα. Όπως οµολογείται στην Εισηγητική Έκθεση του ν.σχ. 
(σελ. 107 – 108): «Με δεδοµένη την ένταξη των Κλάδων Σύνταξης 
των πρώην Ειδικών Ταµείων Μισθωτών στο ως άνω Ενιαίο Ταµείο 
Ασφάλισης Μισθωτών, συνεκτιµωµένου και του γεγονότος ότι οι 
γυναίκες ασφαλισµένες αυτών έχουν, συγκριτικά µε τις 
ασφαλισµένες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, οµαλότερο και συνεχή εργασιακό βίο, 
θεωρείται επιβεβληµένη η εναρµόνιση των προαναφερθέντων 
ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης των µητέρων ανηλίκων τέκνων.  
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Η εναρµόνιση αυτή επιτυγχάνεται µε τη σταδιακή αύξηση του 
ορίου ηλικίας που προβλέπεται για τις ασφαλισµένες µητέρες στα 
εντασσόµενα στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Ειδικά Ταµεία, κατά ένα χρόνο, κάθε 
έτος από 1.1.2013 µέχρι τη συµπλήρωση του 55ου έτους. Η πλήρης 
εναρµόνιση θα επιτευχθεί το 2017». 

• Τις ρυθµίσεις της παρ. 3 του άρθρου 144 του ν.σχ., µε τις οποίες 
εναρµονίζονται (δηλαδή επιδεινώνονται) σταδιακά, στα πρώην 
Ταµεία Τύπου που εντάσσονται στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης 
του ΕΤΑΠ – ΜΜΕ, ως Τοµείς Σύνταξης και Ασφάλισης, τόσο τα 
όρια ηλικίας όσο και ο συντάξιµος χρόνος που απαιτείται για τη 
συνταξιοδότηση των ασφαλισµένων τους µητέρων ανηλίκων 
τέκνων από 1.1.1983 µέχρι 31.12.1992. Επισηµαίνεται, ότι και 
στην περίπτωση αυτή η Εισηγητική Έκθεση του ν.σχ. είναι 
αποκαλυπτική (σελ. 108-109).

• Με τη ρύθµιση του άρθρου 38 του ν.σχ., προβλέπεται η έκδοση 
Ενιαίου Κανονισµού Παροχών Υγείας (σε είδος και σε χρήµα) για 
το σύνολο των ασφαλισµένων του Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτητων 
Απασχολουµένων (ΕΤΑΑ), µε τον οποίο καθορίζεται (δηλαδή 
ανακαθορίζεται έναντι των οικείων ρυθµίσεων των επί µέρους 
καταστατικών των εντασσόµενων Ταµείων) «η έκταση, το ύψος 
των παροχών αυτών, ο τρόπος και η διαδικασία χορήγησής 
τους». Η ρητή µνεία στην ίδια διάταξη, ότι, της έκδοσης του 
Κανονισµού αυτού θα προηγηθεί οικονοµική µελέτη 
προκαθορίζει και τη δυσµενέστερη  κατεύθυνση των 
τροποποιήσεων που θα επιχειρηθούν. 

•  Με τη ρύθµιση του άρθρου 83 του ν.σχ. προβλέπεται ανάλογη µε 
εκείνη τουτ άρθρου 38, διαδικασία έκδοσης Ενιαίου Κανονισµού 
Παροχών Υγείας για το σύνολο των ασφαλισµένων του Ταµείου 
Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής 
Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ), µε βάση αντίστοιχη οικονοµική µελέτη 
(συνεπώς, είναι βεβαία η επιδείνωση των όρων της υγεινοµικής 
περίθαλψης του συνό9λου των ασφαλισµένων και των 
συνταξιούχων όλων των ενοποιούµενων στο ΤΑΥΤΕΚΩ).

• Με τη ρύθµιση του άρθρου 103 παρ. 3 του ν.σχ. προβλέπεται η 
δυνατότητα, έπειτα από Απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και 
µε βάση σχετική οικονοµική µελέτη, τροποποίησης των 
καταστατικών διατάξεων των Κλάδων Επικουρικής Ασφάλισης, 
Πρόνοιας και Υγείας του ΤΕΑΠΑΣΑ  η και ενοποίησης των 
κλάδων αυτών.
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 Συνεπώς, ο ισχυρισµός, ότι, οι ενοποιήσεις και εντάξεις έχουν 
καθαρώς διοικητικό χαρακτήρα χωρίς να θίγουν τα υφιστάµενα 
δικαιώµατα των ασφαλισµένων των υπό ενοποίηση Ταµείων, 
ελέγχεται ως ανακριβής και παραπλανητικός: αντιθέτως, µε τις 
ενοποιήσεις και τις εντάξεις πλήττονται και τα ήδη υφιστάµενα 
ασφαλιστικά δικαιώµατα των ασφαλισµένων των υπό ενοποίηση 
Ταµείων και κλάδων. 

Επισηµαίνεται, µάλιστα, ότι, η υποκρυπτόµενη αληθής στόχευση του 
ν.σχ. βαίνει ακόµη µακρύτερα: οι διοικητικές αλλαγές φαίνεται, ότι, 
αποτελούν το προστάδιο µέλλουσας, σε δεύτερο φάση (και σε 
ευθετότερο, προφανώς, χρόνο), ασφαλιστικής προσαρµογής 
(δηλαδή επιδείνωσης) του συνόλου των υφιστάµενων ασφαλιστικών 
δικαιωµάτων. 

3. Έλλειψη προκαταρκτικών µελετών για την εφαρµογή της 
επιχειρούµενης διοικητικής «µεταρρύθµισης».

Οι επιχειρούµενες  διοικητικές αλλαγές επαπειλούν να οδηγήσουν σε 
διοικητικό χάος και λειτουργικά αδιέξοδα, µετά την ψήφιση και θέση 
σε ισχύ των ρυθµίσεων του ν.σχ. 

Ειδικότερα, επαπειλείται επαύξηση της γραφειοκρατίας και των 
φαινοµένων δυσλειτουργίας των νέο-δηµιουργούµενων Φορέων και 
συνεπώς, κίνδυνοι κατά-ταλαιπώρησης των ασφαλισµένων και των 
συνταξιούχων.

4. Ανατροπή των όρων θεµελίωσης του  συνταξιοδοτικού 
δικαιώµατος.

Με τη διάταξη της παρ. 7 του άρθρου 143 του ν.σχ., ανατρέπονται οι 
υφιστάµενες ρυθµίσεις του άρθρου 10 παρ. 3 του Ν. 1902/1990 και 
του άρθρου 9 παρ. 2 του Ν. 1976/1991, µε τις οποίες ορίζεται, ότι, η 
θεµελίωση του ασφαλιστικού δικαιώµατος ολοκληρώνεται µε τη 
συµπλήρωση του κατά περίπτωση απαιτούµενου συντάξιµου 
χρόνου. Η αρχή αυτή ανατρέπεται µε τη διάταξη της παρ. 7 του 
άρθρου 143 του νσχ που ορίζει, ότι, δεν αρκεί η συµπλήρωση του 
συντάξιµου χρόνου αλλά απαιτείται και η σωρευτική συνδροµή και 
του κατά περίπτωση απαιτούµενου αντίστοιχου ορίου ηλικίας οπότε 
και µόνον θεµελιώνεται το συνταξιοδοτικό δικαίωµα. Ο κίνδυνος για 
τους ασφαλισµένους είναι προφανής αφού µέχρι τη συµπλήρωση του 
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ορίου ηλικίας είναι ενδεχόµενο να έχει αυξηθεί ο αναγκαίος κατά 
περίπτωση συντάξιµος χρόνος. 

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

5. Άρθρο 2 παρ. 3: απαράδεκτη επιµήκυνση του χρόνου έναρξης 
και ολοκλήρωσης της µείωσης των ασφαλιστικών εισφορών των 
ασφαλισµένων των εντασσόµενων Ταµείων στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Με την επιχειρούµενη µεταβολή των όρων του Ν. 3029/2002 τα 
ποσοστά των ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισµένου και εργοδότη 
των εντασσόµενων Ταµείων στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ µειώνονται ισόποσα και 
σταδιακά κάθε τρία χρόνια και µέσα σε µια 10ετία, αρχής γενοµένης 
από 1.1.2013. Η µείωση αυτή δηλαδή θα απαιτήσει την παρέλευση 15 
ετών (!) µέχρι να επέλθει η εξίσωση µε τα ισχύοντα στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

6. Άρθρο 2 παρ. 4: αγνόηση των µετά το 1992 οργανικών 
ελλειµµάτων των Τραπεζών Ελλάδος και Εθνικής (αντιφατική η 
Εισηγητική Έκθεση σε σχέση µε το ύψος του οφειλοµένου 
οργανικού ελλείµµατος).

Ειδικότερα στην Εθνική Τράπεζα µένει ακάλυπτο το οργανικό 
έλλειµµα του Ταµείου Συντάξεων του έτους 2005 που ξεπέρασε τα 25 
εκ ευρώ και που αν δεν καλυφθεί από την Τράπεζα θα µεταφερθεί σε 
βάρος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

7. Άρθρο 52 σε συνδυασµό µε άρθρο 53 παρ. 6 του ν.σχ.: έλλειψη 
οικονοµικής βιωσιµότητας του ΕΤΕΑΜ.

Προβλέπεται η ένταξη στο ΕΤΕΑΜ του Ταµείου Επικουρικής 
Ασφάλισης Ηλεκτροτεχνιτών (ΤΕΑΗΕ), του Ταµείου Πρόνοιας και 
Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιπποδροµιών (ΤΑΠΕΑΠΙ) και 
του Κλάδου Σύνταξης του Ταµείου Επικουρικής Ασφάλισης 
Προσωπικού Εταιρειών Τσιµέντων (ΤΕΑΠΕΤ), χωρίς προηγούµενη 
οικονοµική εξυγίανση του ΕΤΕΑΜ.

Υπενθυµίζεται, ότι, σύµφωνα µε την τελευταία αναλογιστική µελέτη, 
το ΕΤΕΑΜ εµφανίζει µακροχρόνιο αναλογιστικό έλλειµµα 48 δις 
ευρώ, µε συνέπεια να κρίνεται ως µη βιώσιµο οικονοµικά.

Εξάλλου, η προβλεπόµενη µε την παρ. 6 του άρθρου 53 του ν.σχ. 
µακροχρόνια (15ετής) διαδικασία εξόφλησης της οφειλής του ΙΚΑ-
ΕΤΑΜ προς το ΕΤΕΑΜ (2,5 δις ευρώ) είναι αυθαίρετη (η 15ετία δε 
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στηρίζεται σε οποιαδήποτε σχετική αναλογιστική µελέτη) και πάντως, 
αδυνατεί να καλύψει την έλλειψη βιωσιµότητας του ΕΤΕΑΜ: το 
µακροχρόνιο αναλογιστικό έλλειµµα των 48 δις ευρώ θα βελτιωθεί 
ελάχιστα, ακόµη και αν ο οφειλή του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ εξοφληθεί στο 
σύνολό της αµέσως. 

8. Οι στοχευµένες παρεµβάσεις των άρθρων 143 και 144 και η 
επιλογή ως στόχων συγκεκριµένων πληθυσµιακών οµάδων για τη 
µείωση των ασφαλιστικών τους δικαιωµάτων.

Παραµένουν αδιευκρίνιστα τα κριτήρια επιλογής των συγκεκριµένων 
πληθυσµιακών οµάδων (γυναίκες, µητέρες, ασφαλισµένοι µε 35ετία, 
υπαγόµενοι στα ΒΑΕ, ασφαλισµένοι µε 37ετία κλπ) για την 
επιδείνωση των ασφαλιστικών τους δικαιωµάτων.

Επισηµαίνεται, άλλωστε, ότι, οι πληθυσµιακές αυτές οµάδες 
εµφανίζουν αυξηµένο κοινωνικό ενδιαφέρον σε βαθµό που να είναι 
σκόπιµη η µεγιστοποίηση της προς τις οµάδες αυτές οφειλόµενης 
µέριµνας και προστασίας. 

9. Άρθρο 143 παρ. 9 σε συνδυασµό µε άρθρο 2 παρ. 11 του ν.σχ.

Η ρύθµιση αφήνει συνταξιοδοτικώς ακάλυπτους τους ασφαλισµένους 
που απολύονται χωρίς δική τους υπαιτιότητα.

10.Η µείωση των επικουρικών συντάξεων

Η επιχειρούµενη µείωση είναι υπερβολική, ενώ εξάλλου δεν 
συνεκτιµάται η διαπίστωση ότι την ευθύνη για την εξέλιξη των 
επικουρικών συντάξεων φέρει το κράτος.

11.Ο διπλασιασµός των προϋποθέσεων παροχής υγειονοµικής 
περίθαλψης (άρθρο 148)

Η τυχόν προβολή του ισχυρισµού ότι µε το διπλασιασµό των 
απαιτουµένων ηµερών εργασίας αντιµετωπίζεται η εισφοροδιαφυγή 
πάσχει αφού δεν λαµβάνεται οποιαδήποτε ειδικότερη µέριµνα 
προστασίας για την κάλυψη των ανέργων και των περιοχών µε 
αυξηµένα προβλήµατα ανεργίας.

12.Η σύσταση του ΑΚΑΓΕ (άρθρο 149)
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Η ιδέα δηµιουργίας του «ασφαλιστικού κουµπαρά» αποτελεί κακή 
αντιγραφή αντίστοιχης δικής µας πρότασης, αφού η πρόβλεψη 
χρηµατοδότησής του µέσω του ΦΠΑ λειτουργεί ως προπέτασµα 
καπνού για την αύξηση του ΦΠΑ κατά 2 – 3 ποσοστιαίες µονάδες, 
προοπτική που απορρίπτουµε απολύτως.

13.Εισφοροδιαφυγή (άρθρο 151)

Η αντιµετώπισή της δυσχεραίνεται µε τις προβλέψεις του ν.σχ. 
Αντιθέτως, η ισχύουσα νοµοθεσία είναι πλήρης, το πρόβληµα, όµως, 
είναι, ότι, η νοµοθεσία αυτή δεν εφαρµόζεται.

14.ΑΜΚΑ (άρθρο 153) – θέµα εφαρµογής ισχύουσας νοµοθεσίας 

Με τη διατύπωση της παρ. 2 του άρθρου 153 µεταφέρεται η 
ανικανότητα και η αδυναµία του κράτους, σε βάρος των εργαζοµένων 
και των ασφαλισµένων (ενώ είναι οι µόνοι που δεν έχουν ευθύνη – 
αυτή ανήκει στο κράτος και τους ΦΚΑ).

15.Άρθρο 138 παρ. 1– Γενικά Θέµατα – εξουσιοδότηση Υπουργού 
για τροποποίηση αρµοδιοτήτων Διοικητικών Συµβουλίων κλπ.

Εξαιρετικά επικίνδυνη η παρεχόµενη δυνατότητα στον εκάστοτε 
Υπουργό Απασχόλησης να τροποποιεί µε Απόφασή του  (κατά την 
κρίση του και άνευ ορίων) όλες τις διατάξεις που προβλέπουν τις 
αρµοδιότητες των Προέδρων, των Διοικητικών Συµβουλίων, των 
Διοικουσών Επιτροπών του ΕΤΑΑ κσι των Τοπικών Διοικητικών 
Επιτροπών του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και του ΟΑΕΕ. 

Μια παρόµοια ρύθµιση καθιστά ασταθείς και εξαρτά τις αρµοδιότητες 
των οργάνων των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης από τις εκάστοτε 
πολιτικές επιλογές και σκοπιµότητες και αναιρεί την αναγκαία 
σταθερότητα δικαίου και πλαισίων λήψης των αποφάσεων που 
αποτελεί ουσιώδες προ-απαιτούµενο για την αποτελεσµατική και 
πέραν των σκοπιµοτήτων της εκάστοτε πολιτικής συγκυρίας 
λειτουργία των Οργάνων αυτών. 


