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ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ 
ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧ/Ν

«ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ»

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Στις 6/3/2008,   η Υπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας κα Φάνη 

Πάλλη-Πετραλιά, απέστειλε προς γνωµοδότηση στην Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή 

(Ο.Κ.Ε.), το Σχέδιο Νόµου µε θέµα «Διοικητική και οργανωτική Μεταρρύθµιση του 

Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης».

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Ο.Κ.Ε. συνέστησε Επιτροπή Εργασίας αποτελούµενη από 

την κα Ρένα Μπαρδάνη και τους κ.κ. Ιωάννη Στεφάνου, Χαράλαµπο Κεφάλα, Νικόλαο 

Σκορίνη, Κωνσταντίνο Παπαντωνίου, Φίλιππο Ταυρή, Κωνσταντίνο Γκουτζαµάνη, Ιωάννη 

Πούπκο, Νικόλαο Λιόλιο και Βασίλειο Σωτηρακόπουλο.

Ως Πρόεδρος της Επιτροπής Εργασίας ορίστηκε ο κ. Ι. Στεφάνου. Στις εργασίες της 

Επιτροπής Εργασίας µετείχαν  ως εµπειρογνώµονες οι κ.κ. Αντώνης Βάγιας, Γεώργιος 

Ρωµανιάς, Γεώργιος Κουτρουµάνης και Γαβριήλ Αµίτσης. Από πλευράς Ο.Κ.Ε. µετείχαν και 

οι επιστηµονικοί συνεργάτες Δρ. Αθανάσιος Παπαϊωάννου και Δρ Όλγα Αγγελοπούλου, η οποία 

είχε και τον επιστηµονικό συντονισµό της Επιτροπής. Από πλευράς Ο.Κ.Ε. παρείχε επίσης 

στήριξη η κα  Δήµητρα Λαµπροπούλου, οικονοµολόγος. 

Η Επιτροπή Εργασίας ολοκλήρωσε τις εργασίες της σε τέσσερις (4)  συνεδριάσεις, ενώ η 

Εκτελεστική Επιτροπή διαµόρφωσε την εισήγησή της προς την Ολοµέλεια στη συνεδρίαση της 17 

Μαρτίου 2008. 

Η Ολοµέλεια της Ο.Κ.Ε. που συνεδρίασε στις 18 Μαρτίου 2008, µετά από σχετική 

συζήτηση στην οποία εισηγητής ήταν ο κ. Ι. Στεφάνου, υιοθέτησε το ακόλουθο κείµενο που 

αποτελεί την υπ' αριθ. 194  Γνώµη της Ο.Κ.Ε.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ

 Το Σχέδιο Νόµου (Σχ/Ν) µε θέµα «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του 

Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις» του Υπουργείου 

Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας περιλαµβάνει 154 άρθρα, κατανεµηµένα σε 2 µέρη και 

σε 16 κεφάλαια.

 Το ΜΕΡΟΣ Α’ φέρει το γενικό τίτλο «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ 

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ» και αποτελείται από 13 κεφάλαια και τα άρθρα 1-139.

Όλο το ΜΕΡΟΣ Α’ αφορά σε ενοποιήσεις ταµείων ή εντάξεις φορέων  και κλάδων  σε ήδη 

υφιστάµενους ασφαλιστικούς οργανισµούς. Όπως επισηµαίνει η Αιτιολογική Έκθεση, µε τις 

διατάξεις αυτές περιορίζεται σηµαντικά ο αριθµός ασφαλιστικών φορέων και κλάδων, ώστε από 

τους 133 ασφαλιστικούς φορείς που  εποπτεύονται από το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής 

Προστασίας1 να προκύπτουν συνολικά 13 φορείς, εκ των  οποίων 5 είναι φορείς κύριας ασφάλισης, 6 

φορείς παρέχουν επικουρική ασφάλιση και 2 είναι φορείς πρόνοιας.

Οι 13 αυτοί φορείς είναι οι εξής2:

ΦΟΡΕΙΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων- Ενιαίο ταµείο ασφάλισης µισθωτών)

ΟΑΕΕ (Οργανισµός Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελµατιών)

ΕΤΑΑ (Ενιαίο Ταµείο Ανεξάρτητα Απασχολούµενων) *

ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (Ενιαίο Ταµείο Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης)*

ΦΟΡΕΙΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΕΤΕΑΜ (Ενιαίο Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών)

ΤΕΑΙΤ (Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού Τοµέα)*

ΤΑΥΤΕΚΩ (Ταµείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας)*

1  ‘Όπως αναφέρει το κείµενο παρουσίασης του Σχ/Ν από την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας 
(http://www.ggka.gr), πέραν  των φορέων των εποπτευόµενων από το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής 
Προστασίας, λειτουργούν άλλοι 22 φορείς,  εκ των οποίων 3 εποπτεύονται από το Υπουργείο Οικονοµίας,  9 από το 
Υπουργείο Εθνικής Άµυνας, 9 από το Υπουργείο Ναυτιλίας και 1 από τη Βουλή.

2 Όσοι φορείς δηµιουργούνται µε το υπό κρίση Σχ/Ν σηµειώνονται µε αστερίσκο.

http://www.ggka.gr
http://www.ggka.gr
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ΤΕΑΔΥ (Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης Δηµοσίων Υπαλλήλων)

ΤΕΑΠΑΣΑ (Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολούµενων στα Σώµατα 

Ασφαλείας)*

ΕΤΑΤ (Ενιαίο Ταµείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων)

ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΤΑΠΙΤ (Ταµείο Πρόνοιας Ιδιωτικού Τοµέα)*

ΤΠΔΥ (Ταµείο Πρόνοιας Δηµοσίων Υπαλλήλων)

Το Ταµείο Υγείας Δηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων εντάσσεται στον ΟΠΑΔ.

 Το ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α φέρει το γενικό τίτλο «ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ-

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ» και περιέχει τα άρθρα 1 έως και 6.

Με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 6 ρυθµίζονται τα θέµατα εντάξεων ταµείων και κλάδων 

σύνταξης και υγείας µισθωτών στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Ειδικότερα:

 Τα άρθρα 1 και 2 προβλέπουν την ένταξη στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ:

- Ταµείου Συντάξεων Προσωπικού ΗΣΑΠ (ΤΣΠ-ΗΣΑΠ)

- Ταµείου Συντάξεων Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΤΣΠ-ΕΤΕ)

- Ταµείου Ασφάλισης Προσωπικού Τράπεζας Ελλάδος (ΤΑΠ-ΤΕ)

- Του κλάδου σύνταξης του Ταµείου Ασφάλισης Προσωπικού Ασφαλιστικής Εταιρείας «Η 

ΕΘΝΙΚΗ» (ΤΕΑΠΑΕ.Ε)

- Του κλάδου σύνταξης του Ταµείου Ασφάλισης Προσωπικού ΟΤΕ (ΤΑΠ-ΟΤΕ)

- Του κλάδου σύνταξης του Ταµείου Ασφάλισης Προσωπικού ΕΤΒΑ (ΤΑΠ-ΕΤΒΑ).

Με το άρθρο 3 εντάσσεται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και 

- Ο Κλάδος σύνταξης του Οργανισµού Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ (ΟΑΠ-ΔΕΗ).

Ο εντασσόµενος κλάδος θα αποτελεί «Αυτοτελή Τοµέα» στον  κλάδο σύνταξης του ΙΚΑ-

ΕΤΑΜ  µε πλήρη οικονοµική και λογιστική αυτοτέλεια, µε εφαρµογή των ισχυουσών για τον 

κλάδο διατάξεων, και θα αποκαλείται «Τοµέας Ασφάλισης Προσωπικού – Δηµόσιας Επιχείρησης 

Ηλεκτρισµού» (ΤΑΠ-ΔΕΗ) (άρθρο 3).

Με το άρθρο 4 εντάσσονται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ οι κλάδοι ασθένειας

- Του Ταµείου Ασφάλισης Ξενοδοχοϋπαλλήλων (ΤΑΞΥ)

- Του Ταµείου Πρόνοιας και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιπποδροµιών (ΤΑΠΕΑΠΙ).

Για τη χορήγηση παροχών σε χρήµα στους ξενοδοχοϋπαλλήλους, που είναι ασφαλισµένοι 

στο ΤΑΞΥ κατά την ένταξη του κλάδου ασθένειας στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ  ή που θα ασφαλιστούν 
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αργότερα, και στα µέλη της οικογένειάς τους, δηµιουργείται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ  ο «Ειδικός 

Λογαριασµός Ξενοδοχοϋπαλλήλων».

Το άρθρο 5 ρυθµίζει ζητήµατα διοικητικής οργάνωσης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ  και προβλέπει, 

ειδικότερα, τη σύσταση υποκαταστηµάτων για την εξυπηρέτηση των ασφαλισµένων των 

εντασσόµενων σε αυτό φορέων και κλάδων.

Το άρθρο 6 ρυθµίζει θέµατα που αφορούν το προσωπικό των εντασσόµενων στο ΙΚΑ-

ΕΤΑΜ φορέων και κλάδων.

 Το ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β φέρει το γενικό τίτλο «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (ΟΑΕΕ)» και περιέχει τα άρθρα 7 έως και 24.

Με τις διατάξεις των άρθρων 7 έως και 24 ρυθµίζονται θέµατα εντάξεων ταµείων και 

κλάδων σύνταξης και υγείας ελεύθερων επαγγελµατιών στον ΟΑΕΕ και συνίσταται σε αυτόν 

κλάδος επικουρικής σύνταξης, στον οποίο γίνονται περαιτέρω εντάξεις ταµείων. Ειδικότερα:

Με τα άρθρα 7, 8 και 9 εντάσσονται στον κλάδο σύνταξης του ΟΑΕΕ:

- Ο κλάδος σύνταξης του Ταµείου Ασφάλισης Ναυτικών Πρακτόρων και Υπαλλήλων (ΤΑΝΠΥ)

- Το Ταµείο Προνοίας Ξενοδόχων

- Οι αυτοαπασχολούµενοι (αναβάτες και προπονητές) που είναι ασφαλισµένοι κατά κύρια 

ασφάλιση στο Ταµείο Πρόνοιας και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιπποδροµιών 

(ΤΕΠΕΑΠΙ).

Ο κλάδος σύνταξης του ΤΑΝΠΥ εντάσσεται ως «Αυτοτελής Τοµέας» στον κλάδο 

σύνταξης του ΟΑΕΕ µε πλήρη οικονοµική και λογιστική αυτοτέλεια και θα αποκαλείται «Τοµέας 

Ασφάλισης Ναυτικών  και Τουριστικών  Πρακτόρων». Το ενεργητικό-παθητικό και η περιουσία του 

εντασσόµενου κλάδου περιέρχεται στον ΟΑΕΕ και όχι στον νέο Τοµέα (άρθρο 7).

Το άρθρο 10 ρυθµίζει ζητήµατα σχετικά µε τη διοικητική οργάνωση του Τοµέα Ασφάλισης 

Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων.

Με τα άρθρα 11 εντάσσονται στον κλάδο ασθένειας του ΟΑΕΕ:

- Οι ασφαλισµένοι του εντασσόµενου Ταµείου Προνοίας Ξενοδόχων, και 

- Οι ασφαλισµένοι του εντασσόµενου κλάδου σύνταξης του ΤΑΝΠΥ.

Με το άρθρο 12 συνίσταται στον ΟΑΕΕ Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης Ελευθέρων 

Επαγγελµατιών, ενώ τα άρθρα 13 έως και 21 ρυθµίζουν ζητήµατα σχετικά µε την οργάνωση και τη 

λειτουργία του.

Το άρθρο 13 αφορά στην διοίκηση-διαχείριση του Κλάδου.
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Το άρθρο 14 προβλέπει ότι η ασφάλιση στον Κλάδο είναι προαιρετική, καθώς και ότι σε 

αυτόν µπορούν να υπαχθούν οι ελεύθεροι επαγγελµατίες οι ασφαλισµένοι του κλάδου κύριας 

σύνταξης του ΟΑΕΕ και του Τοµέα Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων, υπό 

ορισµένες προϋποθέσεις.

Το άρθρο 15 αφορά στους πόρους του Κλάδου.

Το άρθρο 16 ρυθµίζει τα θέµατα του χρόνου ασφάλισης στον Κλάδο.

Το άρθρο 17 καθορίζει τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης από τον Κλάδο.

Το άρθρο 18 ρυθµίζει τον καθορισµό του ποσού της σύνταξης του Κλάδου.

Το άρθρο 19 προβλέπει την εφαρµογή των διατάξεων για τον κλάδο κύριας σύνταξης του 

ΟΑΕΕ για όσα θέµατα του Κλάδου δεν ρυθµίζονται από το Σχ/Ν και, επιπλέον, περιέχει 

εξουσιοδοτική διάταξη.

Με το άρθρο 20 εντάσσονται στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης:

- Το Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης Αρτοποιών, και

- Το Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης και Κοινής Διανοµής Πρατηριούχων Υγρών Καυσίµων.

Τα δύο ταµεία εντάσσονται ως «Τοµείς» στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του ΟΑΕΕ, 

µε πλήρη λογιστική και οικονοµική αυτοτέλεια έκαστος και θα αποκαλούνται αντίστοιχα «Τοµέας 

Επικουρικής Ασφάλισης Αρτοποιών» (ΤΕΑΑ) και «Τοµέας Επικουρικής Ασφάλισης 

Πρατηριούχων Υγρών Καυσίµων» (ΤΕΑΠΥΚ).

Το άρθρο 21 αφορά στη διοικητική οργάνωση του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης.

Με το άρθρο 22 ρυθµίζεται η σύνθεση του Διοικητικού Συµβουλίου του ΟΑΕΕ.

Το άρθρο 23 αφορά στη σύσταση και σύνθεση των Τοπικών Διοικητικών  Επιτροπών  του 

ΟΑΕΕ.

Το άρθρο 24 ρυθµίζει θέµατα του προσωπικού του ΟΑΕΕ και δη ζητήµατα του 

προσωπικού των εντασσόµενων φορέων και κλάδων.

 Το ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ φέρει το γενικό τίτλο «ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ 

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (ΕΤΑΑ)» και περιέχει τα άρθρα 25 έως και 38.

Με τις διατάξεις των  άρθρων 25 έως 38 ρυθµίζονται τα θέµατα εντάξεων των  κλάδων του 

ΤΣΜΕΔΕ, του ΤΣΑΥ, του ΤΝ και λοιπών ταµείων υγείας και πρόνοιας εργοληπτών δηµοσίων 

έργων και νοµικών, στο νέο ταµείο που συνιστάται ως «Ενιαίο Ταµείο Ανεξάρτητα 

Απασχολούµενων» (ΕΤΑΑ). Ειδικότερα:
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Με το άρθρο 25 συνίσταται το «Ενιαίο Ταµείο Ανεξάρτητα Απασχολούµενων» (ΕΤΑΑ). Το 

ΕΤΑΑ έχει 4 κλάδους: κύριας ασφάλισης, επικουρικής ασφάλισης, πρόνοιας και υγείας. Σε κάθε 

κλάδο του ΕΤΑΑ εντάσσονται ως «Τοµείς» µε πλήρη λογιστική και οικονοµική αυτοτέλεια 

έκαστος, τα αντίστοιχα ταµεία και οι αντίστοιχοι κλάδοι ασφάλισης για µηχανικούς, ιατρούς και 

νοµικούς. Πρόκειται για τις εξής εντάξεις:

- Στον  κλάδο κύριας σύνταξης του ΕΤΑΑ εντάσσονται οι κλάδοι σύνταξης του ΤΣΜΕΔΕ, του 

ΤΣΑΥ και του ΤΝ.

- Στον  κλάδο επικουρικής ασφάλισης του ΕΤΑΑ εντάσσονται ο κλάδος εφάπαξ παροχών του 

ΤΣΜΕΔΕ, οι κλάδοι πρόνοιας του ΤΣΑΥ, του Ταµείου Προνοίας Δικηγόρων Αθηνών (ΤΠΔΑ), 

του Ταµείου Προνοίας Δικηγόρων Πειραιώς (ΤΠΔΠ), του Ταµείου Προνοίας Δικηγόρων 

Θεσσαλονίκης (ΤΠΔΘ), του Ταµείου Προνοίας Δικαστικών Επιµελητών (ΤΠΔΕ) και του 

Ταµείου Ασφάλισης Συµβολαιογράφων  (ΤΑΣ), καθώς και το Ταµείο Προνοίας Εργοληπτών 

Δηµοσίων Έργων (ΤΠΕΔΕ).

- Στον  κλάδο υγείας του ΕΤΑΑ εντάσσονται οι κλάδοι υγείας του ΤΣΜΕΔΕ, του ΤΣΑΥ, του 

ΤΠΔΑ, του ΤΠΔΠ και του ΤΠΔΘ, το Ταµείο Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών (ΤΥΔΕ) και ο 

κλάδος ασθένειας του ΤΑΣ.

Οι τοµείς διέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις για τους εντασσόµενους κλάδους και 

ταµεία.

Το άρθρο 26 ορίζει ότι σκοπός του ΕΤΑΑ είναι η παροχή κύριας και επικουρικής σύνταξης, 

εφάπαξ βοηθήµατος και παροχών υγείας στους ασφαλισµένους των αντίστοιχων  τοµέων και στα 

µέλη της οικογένειάς τους.

Το άρθρο 27 προβλέπει ότι πόροι του ΕΤΑΑ είναι οι προβλεπόµενοι πόροι των 

εντασσόµενων ταµείων και κλάδων, καθώς και ότι οι πόροι αυτοί περιέρχονται στους αντίστοιχους 

αυτοτελείς τοµείς.

Το άρθρο 28 ρυθµίζει θέµατα χρόνου ασφάλισης.

Το άρθρο 29 καθορίζει τη σύνθεση του διοικητικού συµβουλίου του ΕΤΑΑ. Επίσης 

προβλέπει ότι πέραν  του 13µελούς διοικητικού συµβουλίου, συνιστώνται τρεις 7µελείς 

Διοικητικές Επιτροπές, ήτοι η Διοικούσα Επιτροπή Μηχανικών και Εργοληπτών  Δηµοσίων 

Έργων, η Διοικούσα Επιτροπή Υγειονοµικών και η Διοικούσα Επιτροπή Νοµικών, στις οποίες 

υπάγονται και οι αντίστοιχοι τοµείς του ΕΤΑΑ.

Το άρθρο 30 προσδιορίζει τις αρµοδιότητες του διοικητικού συµβουλίου του ΕΤΑΑ.

Το άρθρο 31 προσδιορίζει τις αρµοδιότητες των Διοικουσών Επιτροπών του ΕΤΑΑ.
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Το άρθρο 32 αφορά στη διοικητική οργάνωση του ΕΤΑΑ. Το ΕΤΑΑ έχει δύο Γενικές Δ/

νσεις: Διοικητικής Υποστήριξης και Ασφάλισης – Παροχών. Υπό τη Γεν. Δ/νση Διοικητικής 

Υποστήριξης βρίσκονται οι ενιαίες υπηρεσίες του ταµείου: Δ/νση Διοικητικού, Δ/νση 

Οικονοµικών  Υπηρεσιών, Δ/νση Επιθεώρησης, Δ/νση Πληροφορικής και Επικοινωνιών και Δ/νση 

Νοµικών Υπηρεσιών, καθώς και η Δ/νση Εγγυοδοσίας και Πιστοδοσίας. Υπό τη Γεν. Δ/νση 

Ασφάλισης- Παροχών βρίσκονται οι οργανικές µονάδες των επιµέρους τοµέων καθώς και η Δ/νση 

Υγειονοµικού.

Το άρθρο 33 ρυθµίζει τη διάρθρωση και τις αρµοδιότητες των ενιαίων υπηρεσιών του 

ΕΤΑΑ.

Το άρθρο 34 αφορά στις υπηρεσιακές µονάδες των επιµέρους τοµέων.

Το άρθρο 34 αφορά στους προϊσταµένους υπηρεσιών του ΕΤΑΑ.

Το άρθρο 36 ρυθµίζει θέµατα του προσωπικού του ΕΤΑΑ και δη ζητήµατα του 

προσωπικού των εντασσόµενων φορέων και κλάδων.

Το άρθρο 37 προβλέπει τη σύσταση προσωρινού υπηρεσιακού συµβουλίου στο ΕΤΑΑ.

Το άρθρο 38 περιέχει τελικές διατάξεις για το ΕΤΑΑ, αναφορικά µε την διαδοχή των 

εντασσόµενων ταµείων  και κλάδων και τη συνέχιση εκκρεµών  δικών, καθώς και εξουσιοδοτικές 

διατάξεις.

Το ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ φέρει το γενικό τίτλο «ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (ΕΤΑΠ-ΜΜΕ)» και περιέχει τα άρθρα 39 

έως και 51.

Με τις διατάξεις των άρθρων 39 έως 51 ρυθµίζονται τα θέµατα εντάξεων  ταµείων και 

κλάδων για την  ασφάλιση εργαζοµένων στον τοµέα της ενηµέρωσης στο νέο ταµείο που 

συνιστάται ως «Ενιαίο Ταµείο Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων  Μαζικής Ενηµέρωσης (ΕΤΑΠ-

ΜΜΕ). Ειδικότερα:

Με το άρθρο 39 συνίσταται το «Ενιαίο Ταµείο Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής 

Ενηµέρωσης (ΕΤΑΠ-ΜΜΕ). Το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ έχει 4 κλάδους: κύριας ασφάλισης, επικουρικής 

ασφάλισης, πρόνοιας, υγείας και ανεργίας & δώρου. Σε κάθε κλάδο του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ εντάσσονται 

ως «Τοµείς» µε πλήρη λογιστική και οικονοµική αυτοτέλεια έκαστος, τα αντίστοιχα ταµεία και οι 

αντίστοιχοι κλάδοι ασφάλισης για δηµοσιογράφους, ιδιοκτήτες ηµερήσιου και περιοδικού Τύπου, 

εφηµεριδοπώλες και τεχνικούς Τύπου.

Με τον τρόπο αυτό εντάσσονται στους αντίστοιχους κλάδους του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ οι κλάδοι:
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- Του Ταµείου Συντάξεων Προσωπικού Εφηµερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης (ΤΣΠΕΑΘ)

- Του Ταµείου Ασφαλίσεως Ιδιοκτητών, Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου (ΤΑΙΣΥΤ)

- Του Ταµείου Συντάξεων Εφηµεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Αθηνών (ΤΣΕΥΠΑ)

- Του Ταµείου Συντάξεων  Εφηµεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Θεσσαλονίκης 

(ΤΣΕΥΠΘ)

- Του Ταµείου Ασφάλισης Τεχνικών Τύπου Αθηνών (ΤΑΤΤΑ)

Οι τοµείς διέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις για τους εντασσόµενους κλάδους και 

ταµεία, πλην των τοµέων του κλάδου υγείας.

Το άρθρο 40 ορίζει ότι σκοπός του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ είναι η παροχή κύριας και επικουρικής 

σύνταξης, εφάπαξ βοηθήµατος, παροχών υγείας, επιδοµάτων ανεργίας, δώρων  εορτών και 

επιδόµατος αδείας στους ασφαλισµένους των  αντίστοιχων  τοµέων και στα µέλη της οικογένειάς 

τους.

Το άρθρο 41 προβλέπει ότι πόροι του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ είναι οι προβλεπόµενοι πόροι των 

εντασσόµενων ταµείων και κλάδων, καθώς και ότι οι πόροι αυτοί περιέρχονται στους αντίστοιχους 

αυτοτελείς τοµείς.

Το άρθρο 42 ρυθµίζει θέµατα χρόνου ασφάλισης.

Το άρθρο 43 αφορά στην αύξηση των παροχών του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ.

Το άρθρο 44 καθορίζει τη σύνθεση του διοικητικού συµβουλίου του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ.

Το άρθρο 45 καθορίζει τις αρµοδιότητες του διοικητικού συµβουλίου του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ.

Το άρθρο 46 ρυθµίζει τη διοικητική οργάνωση του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ. Η Δ/νση Διοίκησης και 

Οικονοµικών  Υπηρεσιών, που βρίσκεται υπό τη Γενική Δ/νση, καθώς και τα τµήµατα 

Επιθεώρησης και Πληροφορικής και το Γραφείο Νοµικών Υποθέσεων, που υπάγονται απευθείας 

στη Γενική Δ/νση, αποτελούν ενιαίες οργανικές µονάδες του ταµείου.

Το άρθρο 47 καθορίζει τις αρµοδιότητες του Προϊσταµένου Γενικής Δ/νσης.

Το άρθρο 48 αφορά στη διάρθρωση και στις αρµοδιότητες των Δ/νσεων.

Το άρθρο 49 ρυθµίζει θέµατα του προσωπικού του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και δη ζητήµατα του 

προσωπικού των εντασσόµενων φορέων και κλάδων.

Το άρθρο 50 προβλέπει τη σύσταση προσωρινού υπηρεσιακού συµβουλίου στο ΕΤΑΠ-

ΜΜΕ.

Το άρθρο 51 περιέχει τελικές διατάξεις για το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, αναφορικά µε την διαδοχή των 

εντασσόµενων ταµείων  και κλάδων και τη συνέχιση εκκρεµών  δικών, καθώς και εξουσιοδοτικές 

διατάξεις.
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Το ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε φέρει το γενικό τίτλο «ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ (ΕΤΕΑΜ)» και περιέχει τα άρθρα 52 έως και 57.

Με τις διατάξεις των άρθρων 52 έως 57 ρυθµίζονται τα θέµατα εντάξεων  ταµείων και 

κλάδων για την ασφάλιση µισθωτών µε κύριο φορέα ασφάλισης το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ  στο ΕΤΕΑΜ. 

Ειδικότερα:

Με το άρθρο 52 εντάσσονται στο ΕΤΕΑΜ:

- Το Ταµείο Επικουρικής Ασφαλίσεως Ηλεκτροτεχνιτών Ελλάδος (ΤΕΑΗΕ)

- Το Ταµείο Πρόνοιας και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιπποδροµιών (ΤΑΠΕΑΠΙ) ως 

προς τους κατ’ επικουρική ασφάλιση ασφαλισµένους του

- Ο κλάδος επικουρικής ασφάλισης του Ταµείου Επικουρικής Ασφαλίσεως Προσωπικού 

Εταιρειών Τσιµέντων (ΤΕΠΑΕΤ).

Το σύνολο του ενεργητικού-παθητικού και οι περιουσία των εντασσόµενων  ταµείων και 

κλάδου περιέρχονται στο ΕΤΕΑΜ.

Το άρθρο 54 ρυθµίζει τη διοικητική οργάνωση του ΕΤΕΑΜ.

Το άρθρο 55 καθορίζει τις αρµοδιότητες του Προϊσταµένου Γενικής Δ/νσης.

Το άρθρο 56 καθορίζει τις αρµοδιότητες των Δ/νσεων.

Το άρθρο 57 ρυθµίζει ζητήµατα του προσωπικού των εντασσόµενων  στο ΕΤΕΑΜ  ταµείων 

και κλάδων.

Το ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΣΤ φέρει το γενικό τίτλο «ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΤΕΑΙΤ)» και περιέχει τα άρθρα 58 έως και 69.

Με τις διατάξεις των άρθρων 58 έως 69 ρυθµίζονται τα θέµατα εντάξεων  ταµείων και 

κλάδων για την επικουρική ασφάλιση µισθωτών του ιδιωτικού τοµέα που έχουν  κύρια ασφάλιση 

στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ  στο νέο ταµείο που συνιστάται ως «Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού 

Τοµέα (ΤΕΑΙΤ). Ειδικότερα:

Με το άρθρο 58 συνίσταται το «Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού Τοµέα». Σε 

αυτό εντάσσονται, ως τοµείς µε πλήρη οικονοµική και λογιστική αυτοτέλεια έκαστος:

- Το Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης Ασφαλιστών και Προσωπικού Ασφαλιστικών 

Επιχειρήσεων (ΤΕΑΑΠΑΕ)

- Το Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης Εκπαιδευτικών Ιδιωτικής Γενικής Εκπαίδευσης 

(ΤΕΑΕΙΓΕ)
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- Το Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Εταιρειών Πετρελαιοειδών (ΤΕΑΠΕΠ)

- Το Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Α.Ε. Οινοποιίας Ζυθοποιίας και 

Οινοπνευµατοποιίας (ΤΕΑΠΟΖΟ)

- Το Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Εµπορίου Τροφίµων (ΤΕΑΥΕΤ)

- Το Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης Χηµικών (ΤΕΑΧ)

- Ο κλάδος επικουρικής ασφάλισης του Ταµείου Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων 

Εµπορικών Καταστηµάτων (ΤΕΑΥΕΚ)

- Ο κλάδος επικουρικής ασφάλισης του Ταµείου Επικουρικής Ασφάλισης Ναυτικών Πρακτόρων 

και Υπαλλήλων (ΤΑΝΠΥ).

- Ο κλάδος επικουρικής ασφάλισης του Ταµείου Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων 

Φαρµακευτικών Εργασιών (ΤΕΑΥΦΕ)

Οι τοµείς διέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις για τους εντασσόµενους κλάδους και 

ταµεία.

Το άρθρο 59 ορίζει ότι σκοπός του ΤΕΑΙΤ είναι η παροχή µηνιαίας επικουρικής σύνταξης 

στους ασφαλισµένους των αντίστοιχων τοµέων και στα µέλη της οικογένειάς τους.

Το άρθρο 60 προβλέπει ότι πόροι του ΤΕΑΙΤ είναι προβλεπόµενοι πόροι των 

εντασσόµενων ταµείων και κλάδων, καθώς και ότι οι πόροι αυτοί περιέρχονται στους αντίστοιχους 

αυτοτελείς τοµείς.

Το άρθρο 61 καθορίζει τα θέµατα του χρόνου ασφάλισης και της απονοµής στο ΤΕΑΙΤ.

Το άρθρο 62 ρυθµίζει τη σύνθεση του Διοικητικού Συµβουλίου του ΤΕΑΙΤ.

Το άρθρο 63 προσδιορίζει τις αρµοδιότητες του Διοικητικού Συµβουλίου του ΤΕΑΙΤ.

Το άρθρο 64 ρυθµίζει τη διοικητική οργάνωση του ΤΕΑΙΤ  και προσδιορίζει ότι οι Δ/νσεις 

Διοικητικού, Οικονοµικών Υπηρεσιών και Επιθεώρησης, που ανήκουν στην  Κεντρική Υπηρεσία, 

καθώς και το Αυτοτελές Γραφείο Νοµικών Υποθέσεων αποτελούν ενιαίες υπηρεσίες του ταµείου.

Το άρθρο 65 προσδιορίζει τις αρµοδιότητες του Προϊσταµένου Γενικής Δ/νσης.

Το άρθρο 66 αφορά στη διάρθρωση και στις αρµοδιότητες των Δ/νσεων του ΤΕΑΙΤ.

Το άρθρο 67 ρυθµίζει ζητήµατα του προσωπικού των εντασσόµενων στο ΤΕΑΙΤ  ταµείων 

και κλάδων.

Το άρθρο 68 προβλέπει τη σύσταση προσωρινού Α’ κοινού υπηρεσιακού συµβουλίου.

Το άρθρο 69 περιέχει τελικές διατάξεις για το ΤΕΑΙΤ, αναφορικά µε τη διαδοχή των 

εντασσόµενων ταµείων και κλάδων και τη συνέχιση εκκρεµών δικών.
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Το ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ φέρει το γενικό τίτλο «ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ (ΤΑΥΤΕΚΩ)» και περιέχει τα άρθρα 70 έως και 83.

Με τις διατάξεις των άρθρων 70 έως 83 ρυθµίζονται τα θέµατα εντάξεων  ταµείων και 

κλάδων για την επικουρική ασφάλιση και τη χορήγηση εφάπαξ βοηθήµατος στους εργαζόµενους 

σε επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και στις ιδιωτικές τράπεζες, στο νέο ταµείο που συνιστάται ως 

«Ταµείο Ασφάλισης Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ). Ειδικότερα:

Με το άρθρο 70 συνίσταται το «Ταµείο Ασφάλισης Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής 

Ωφέλειας». Το ΤΑΥΤΕΚΩ έχει 3 κλάδους: επικουρικής ασφάλισης, πρόνοιας και υγείας. Σε κάθε 

κλάδο του ΤΑΥΤΕΚΩ εντάσσονται, ως «Τοµείς» µε πλήρη λογιστική και οικονοµική αυτοτέλεια 

έκαστος, τα αντίστοιχα ταµεία και οι αντίστοιχοι κλάδοι ασφάλισης για τους εργαζόµενους στις 

επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και στις ιδιωτικές τράπεζες. Πρόκειται για τις εξής εντάξεις:

Στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του ΤΑΥΤΕΚΩ εντάσσσονται:

- Το Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού ΕΥΔΑΠ (ΤΕΑΠ-ΕΥΔΑΠ)

- Ο Ειδικός Λογαριασµός Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού ΕΛΤΑ του ΤΑΠ-ΟΤΕ

- Ο Κλάδος Επικουρικής Σύνταξης Προσωπικού ΟΤΕ του Ταµείου Αρωγής Προσωπικού ΟΤΕ

- Ο Κλάδος Επικουρικής Σύνταξης του ΟΑΠ-ΔΕΗ

- Ο Κλάδος Επικουρικής Σύνταξης του Ταµείου Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας 

Προσωπικού ΕΡΤ και Τουρισµού (ΤΕΑΠΕΡΤΤ)

- Ο Κλάδος Επικουρικής Σύνταξης του ΤΑΠ-ΕΤΒΑ

Στον κλάδο πρόνοιας του ΤΑΥΤΕΚΩ εντάσσονται:

- Ο κλάδος πρόνοιας προσωπικού ΟΤΕ του Ταµείου Αρωγής Προσωπικού ΟΤΕ

- Ο κλάδος πρόνοιας του ΟΑΠ-ΔΕΗ

- Το Ταµείο Πρόνοιας Προσωπικού ΟΣΕ (ΤΑΠ-ΟΣΕ)

- Ο κλάδος πρόνοιας του του Ταµείου Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Προσωπικού ΕΡΤ 

και Τουρισµού (ΤΕΑΠΕΡΤΤ)

- Ο κλάδος πρόνοιας του του Ταµείου Ασφάλισης Προσωπικού Εµπορικής Τράπεζας της 

Ελλάδος (ΤΑΠΕΤΕ)

- Το Ταµείο Ασφαλίσεως Προσωπικού Ιονικής- Λαϊκής Τραπέζης (ΤΑΠΙΛΤ)

Στον κλάδο υγείας του ΤΑΥΤΕΚΩ εντάσσονται:

- Ο κλάδος ασθένειας του ΤΑΠ-ΟΤΕ

- Το Ταµείο Αλληλοβοηθείας Προσωπικού ΗΣΑΠ (ΤΑΠ-ΗΣΑΠ)

- Το Ταµείο Αλληλοβοηθείας Προσωπικού ΗΛΠΑΠ (ΤΑΠ-ΗΛΠΑΠ)
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- Ο κλάδος ασθένειας του ΟΑΠ-ΔΕΗ

- Ο κλάδος ασθένειας του ΤΑΠ-ΕΤΒΑ

- Ο κλάδος ασθένειας 

- Το Ταµείο Ασφάλισης Προσωπικού Τραπεζών Πίστεως Γενικής Αµέρικαν Εξπρές 

(ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ)

- Ο Κλάδος Ασθένειας του Ταµείου Ασφάλισης Προσωπικού Ασφαλιστικής Εταιρείας 

«ΕΘΝΙΚΗ» (ΤΑΠΑΕ.ΕΘΝΙΚΗ)

Οι τοµείς διέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις για τους εντασσόµενους κλάδους και 

ταµεία.

 Το άρθρο 71 ορίζει ότι σκοπός του ΤΑΥΤΕΚΩ είναι η παροχής επικουρικής σύνταξης, 

εφάπαξ βοηθήµατος και παροχών υγείας στους ασφαλισµένους των αντίστοιχων  τοµέων και στα 

µέλη της οικογένειάς τους.

 Το άρθρο 72 προβλέπει ότι πόροι του ΤΑΥΤΕΚΩ είναι οι προβλεπόµενοι πόροι των 

εντασσόµενων ταµείων και κλάδων, καθώς και ότι οι πόροι αυτοί περιέρχονται στους αντίστοιχους 

αυτοτελείς τοµείς.

Το άρθρο 73 ρυθµίζει θέµατα χρόνου ασφάλισης του ΤΑΥΤΕΚΩ.

Το άρθρο 74 καθορίζει τη σύνθεση του διοικητικού συµβουλίου του ΤΑΥΤΕΚΩ. 

Το άρθρο 75 προσδιορίζει τις αρµοδιότητες του διοικητικού συµβουλίου του ΤΑΥΤΕΚΩ.

Το άρθρο 76 αφορά στη διοικητική οργάνωση του ΤΑΥΤΕΚΩ και προβλέπει ότι οι Δ/νσεις 

Διοικητικού, Οικονοµικών Υπηρεσιών, Επιθεώρησης, Πληροφορικής και Επικοινωνιών και 

Νοµικών Υποθέσεων, που ανήκουν στη Γενική Δ/νση Διοικητικής Υποστήριξης, αποτελούν 

ενιαίες υπηρεσίες του ταµείου.

Το άρθρο 77 ρυθµίζει τις αρµοδιότητες των προϊσταµένων των Γενικών Δ/νσεων.

Το άρθρο 78 αφορά στη διάρθρωση και τις αρµοδιότητες των ενιαίων υπηρεσιών.

Το άρθρο 79 αφορά στις υπηρεσιακές µονάδες των επιµέρους τοµέων.

Το άρθρο 80 ρυθµίζει θέµατα σχετικά µε τους προϊσταµένους υπηρεσιών.

Το άρθρο 81 ρυθµίζει θέµατα του προσωπικού του ΤΑΥΤΕΚΩ και δη ζητήµατα του 

προσωπικού των εντασσόµενων φορέων και κλάδων.

Το άρθρο 82 προβλέπει τη σύσταση προσωρινού υπηρεσιακού συµβουλίου στο 

ΤΑΥΤΕΚΩ.
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Το άρθρο 83 περιέχει τελικές διατάξεις για το ΤΑΥΤΕΚΩ, αναφορικά µε την διαδοχή των 

εντασσόµενων ταµείων  και κλάδων και τη συνέχιση εκκρεµών  δικών, καθώς και εξουσιοδοτικές 

διατάξεις.

Το ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η φέρει το γενικό τίτλο «ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΤΕΑΔΥ)» και περιέχει τα άρθρα 84 έως και 93.

Με τις διατάξεις των άρθρων 84 έως 93 ρυθµίζονται τα θέµατα εντάξεων  ταµείων και 

κλάδων για την  επικουρική ασφάλιση των εργαζοµένων στο Δηµόσιο, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ που 

συνταξιοδοτούνται για κύρια σύνταξη από το Δηµόσιο ή µε βάση τις δηµοσιοϋπαλληλικές 

διατάξεις, στο ΤΕΑΔΥ Ειδικότερα:

Με το άρθρο 84 εντάσσονται στο ΤΕΑΔΥ ως «Τοµείς» µε πλήρη λογιστική και οικονοµική 

αυτοτέλεια έκαστος:

- Το Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Οργανισµών Κοινωνικής Ασφάλισης 

(ΤΕΑΠΟΚΑ)

- Ο Ειδικός Τοµέας Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών ΝΠΔΔ (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ-ΕΤΕΑΜ)

- Ο Κλάδος Επικουρικής Σύνταξης του Ταµείου Ασφάλισης Δηµοτικών  και Κοινοτικών 

Υπαλλήλων (ΤΑΔΚΥ).

Οι τοµείς διέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις για τους εντασσόµενους κλάδους και 

ταµεία, ενώ ειδικές ρυθµίσεις ισχύουν για το πρώην ΤΕΑΠΟΚΑ.

Το άρθρο 85 προβλέπει ότι πόροι του ΤΕΑΔΥ είναι και οι προβλεπόµενοι πόροι των 

εντασσόµενων ταµείων και κλάδων, καθώς και ότι οι πόροι αυτοί περιέρχονται στους αντίστοιχους 

αυτοτελείς τοµείς.

Το άρθρο 86 ρυθµίζει θέµατα χρόνου ασφάλισης.

Το άρθρο 87 προβλέπει την ένταξη του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Ταµείου 

Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ταµείου Νοµικών (ΤΕΑΠ-Ταµείου Νοµικών) και του 

Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ταµείου Προνοίας Δικηγόρων Αθηνών (ΤΕΑΠ-

ΤΠΔΑ) στον  Τοµέα Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Οργανισµών Κοινωνικής Ασφάλισης 

του ΤΕΑΔΥ και ρυθµίζει σχετικά θέµατα.

Το άρθρο 88 καθορίζει τη σύνθεση του διοικητικού συµβουλίου του ΤΕΑΔΥ.

Το άρθρο 89 προσδιορίζει τις αρµοδιότητες του διοικητικού συµβουλίου του ΤΕΑΔΥ.

Το άρθρο 90 αφορά στη διοικητική οργάνωση των εντασσόµενων τοµέων στο ΤΕΑΔΥ.
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Το άρθρο 91 ρυθµίζει θέµατα προσωπικού των εντασσόµενων φορέων και κλάδων στο 

ΤΕΑΔΥ.

Το άρθρο 92 προβλέπει τη σύσταση προσωρινού υπηρεσιακού συµβουλίου στο ΤΕΑΔΥ.

Το άρθρο 93 περιέχει τελικές διατάξεις για το ΤΕΑΔΥ, αναφορικά µε την διαδοχή των 

εντασσόµενων ταµείων  και κλάδων και τη συνέχιση εκκρεµών  δικών, καθώς και εξουσιοδοτικές 

διατάξεις.

Το ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ φέρει το γενικό τίτλο «TAMEIO ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ 

ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» και περιέχει τα άρθρα 94 

έως και 103.

Με τις διατάξεις των άρθρων 94 έως 103 ρυθµίζονται τα θέµατα εντάξεων  ταµείων και 

κλάδων για την ασφάλιση (επικουρική, εφάπαξ, υγείας) του προσωπικού των σωµάτων ασφαλείας, 

στο νέο ταµείο που συνιστάται ως «Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας 

Απασχολούµενων στα Σώµατα Ασφαλείας (ΤΕΑΠΑΣΑ). Ειδικότερα:

Με το άρθρο 94 συνίσταται το «Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας 

Απασχολούµενων στα Σώµατα Ασφαλείας» (ΤΕΑΠΑΣΑ). Το ΤΕΑΠΑΣΑ έχει 3 κλάδους: 

επικουρικής ασφάλισης, πρόνοιας και υγείας. Σε κάθε κλάδο του ΤΕΑΠΑΣΑ εντάσσονται ως 

«Τοµείς» µε πλήρη λογιστική και οικονοµική αυτοτέλεια έκαστος, τα εξής ταµεία και κλάδοι:

Στον κλάδο κύριας σύνταξης του ΤΕΑΠΑΣΑ:

- Το Ταµείο Αρωγής Υπαλλήλων Αστυνοµίας Πόλεων (ΤΑΥΑΠ)

- Το Επικουρικό Ταµείο Ελληνικής Χωροφυλακής (ΕΤΕΧ)

- Το Ταµείο Αρωγής Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώµατος (ΤΕΑΥΠΣ)

Στον κλάδο πρόνοιας του ΤΕΑΠΑΣΑ:

- Το Ταµείο Αρωγής Αστυνοµικών (ΤΑΑΣ)

- Το Επικουρικό Ταµείο Υπαλλήλων Αστυνοµίας Πόλεων (ΕΤΥΑΠ)

- Το Επικουρικό Ταµείο Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώµατος.

Στον κλάδο υγείας του ΤΕΑΠΑΣΑ:

- Ο Κλάδος Υγείας Υπαλλήλων Αστυνοµίας Πόλεων (ΚΥΥΑΠ).

Οι τοµείς διέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις για τους εντασσόµενους κλάδους και 

ταµεία.
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Το άρθρο 95 ορίζει ότι σκοπός του ΤΕΑΠΑΣΑ είναι η παροχή επικουρικής σύνταξης, 

εφάπαξ βοηθήµατος και συµπληρωµατικών παροχών υγείας στους ασφαλισµένους των 

αντίστοιχων τοµέων και στα µέλη της οικογένειάς τους.

Το άρθρο 96 προβλέπει ότι πόροι του ΤΕΑΠΑΣΑ είναι οι προβλεπόµενοι πόροι των 

εντασσόµενων ταµείων και κλάδων, καθώς και ότι οι πόροι αυτοί περιέρχονται στους αντίστοιχους 

αυτοτελείς τοµείς.

Το άρθρο 97 ρυθµίζει θέµατα χρόνου ασφάλισης.

Το άρθρο 98 καθορίζει τη σύνθεση του διοικητικού συµβουλίου του ΤΕΑΠΑΣΑ. 

Το άρθρο 99 προσδιορίζει τις αρµοδιότητες του διοικητικού συµβουλίου του ΤΕΑΠΑΣΑ.

Το άρθρο 100 αφορά στη διοικητική οργάνωση του ΤΕΑΠΑΣΑ. 

Το άρθρο 101 ρυθµίζει τη διάρθρωση και τις αρµοδιότητες των Δ/νσεων του ΤΕΑΠΑΣΑ.

Το άρθρο 102 ρυθµίζει θέµατα του προσωπικού των εντασσόµενων φορέων και κλάδων.

Το άρθρο 103 περιέχει τελικές διατάξεις για το ΤΕΑΠΑΣΑ, αναφορικά µε την διαδοχή των 

εντασσόµενων ταµείων  και κλάδων και τη συνέχιση εκκρεµών  δικών, καθώς και εξουσιοδοτικές 

διατάξεις.

Το ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι φέρει το γενικό τίτλο «ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

(ΤΑΠΙΤ)» και περιέχει τα άρθρα 104 έως και 114.

Με τις διατάξεις των άρθρων 104 έως 114 ρυθµίζονται τα θέµατα εντάξεων ταµείων και 

κλάδων για τη χορήγηση εφάπαξ βοηθήµατος στους µισθωτούς που απασχολούνται στον ιδιωτικό 

τοµέα και ασφαλίζονται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, στο νέο ταµείο που συνιστάται ως «Ταµείο Προνοίας 

Ιδιωτικού Τοµέα (ΤΑΠΙΤ). Ειδικότερα:

Με το άρθρο 104 συνίσταται το «Ταµείο Πρόνοιας Ιδιωτικού Τοµέα» (ΤΑΠΙΤ). Στο 

ΤΑΠΙΤ  εντάσσονται ως «Τοµείς» µε πλήρη λογιστική και οικονοµική αυτοτέλεια έκαστος, τα εξής 

ταµεία και κλάδοι:

- Το Ταµείο Πρόνοιας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου (ΤΑΠΕΜ)

- Το Ταµείο Πρόνοιας Προσωπικού Εταιρειών Λιπασµάτων (ΤΑΠΠΕΛ)

- Ο Κλάδος Πρόνοιας του Ταµείου Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Εταιρειών Τσιµέντων 

(ΤΕΑΠΕΤ)

- Ο Κλάδος Πρόνοιας του Ταµείου Πρόνοιας και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού 

Ιπποδροµιών (ΤΑΠΕΑΠΙ)
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- Ο Κλάδος Πρόνοιας του Ταµείου Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Εµπορικών 

Καταστηµάτων (ΤΕΑΥΕΚ)

- Ο Κλάδος Πρόνοιας του Ταµείου Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Φαρµακευτικών 

Εργασιών (ΤΕΑΥΦΕ)

- Ο Κλάδος Πρόνοιας του ΤΑΞΥ

- Ο Κλάδος Πρόνοιας των Λιµενεργατών του Ταµείου Πρόνοιας Εργαζοµένων στα Λιµάνια 

(ΤΑΠΕΛ)

- Ο Κλάδος Πρόνοιας Υπαλλήλων Οργανισµού Λιµένος Πειραιώς του Ταµείου Πρόνοιας 

Εργαζοµένων στα Λιµάνια (ΤΑΠΕΛ)

- Ο Κλάδος Πρόνοιας του Ταµείου Πρόνοιας Προσωπικού Οργανισµού Εθνικού Θεάτρου 

(ΤΠΠΟΕΘ)

- Το Ταµείο Πρόνοιας Προσωπικού Υδρεύσεως Θεσσαλονίκης (ΤΠΠΟΥΘ)

- Το Ταµείο Πρόνοιας Προσωπικού Οργανισµού Λιµένος Θεσσαλονίκης (ΤΠΠΟΛΘ).

Οι τοµείς διέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις για τους εντασσόµενους κλάδους και 

ταµεία.

Το άρθρο 105 ορίζει ότι σκοπός του ΤΑΠΙΤ  είναι η παροχή εφάπαξ βοηθήµατος στους 

ασφαλισµένους των αντίστοιχων τοµέων και στα µέλη της οικογένειάς τους.

Το άρθρο 106 προβλέπει ότι πόροι του ΤΑΠΙΤ είναι οι προβλεπόµενοι πόροι των 

εντασσόµενων ταµείων και κλάδων, καθώς και ότι οι πόροι αυτοί περιέρχονται στους αντίστοιχους 

αυτοτελείς τοµείς.

Το άρθρο 107 ρυθµίζει θέµατα χρόνου ασφάλισης.

Το άρθρο 108 καθορίζει τη σύνθεση του διοικητικού συµβουλίου του ΤΑΠΙΤ. 

Το άρθρο 109 προσδιορίζει τις αρµοδιότητες του διοικητικού συµβουλίου του ΤΑΠΙΤ.

Το άρθρο 110 αφορά στη διοικητική οργάνωση του ΤΑΠΙΤ. Οι Δ/νσεις Διοικητικού, 

Οικονοµικών Υπηρεσιών, Επιθεώρησης, Μηχανοργάνωσης, που ανήκουν στην Κεντρική 

Υπηρεσία, και το Αυτοτελές Γραφείο Νοµικών Υποθέσεων αποτελούν ενιαίες υπηρεσίες του 

ταµείου.

Το άρθρο 111 προσδιορίζει τις αρµοδιότητες του Προϊσταµένου Γενικής Δ/νσης.

Το άρθρο 112 ρυθµίζει τη διάρθρωση και τις αρµοδιότητες των Δ/νσεων του ΤΑΠΙΤ.

Το άρθρο 113 ρυθµίζει θέµατα του προσωπικού του ΤΑΠΙΤ  και δη ζητήµατα του 

προσωπικού των εντασσόµενων φορέων και κλάδων.
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Το άρθρο 114 περιέχει τελικές διατάξεις για το ΤΑΠΙΤ, αναφορικά µε την διαδοχή των 

εντασσόµενων ταµείων και κλάδων και τη συνέχιση εκκρεµών δικών.

Το ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ φέρει το γενικό τίτλο «ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΤΠΔΥ)» και περιέχει τα άρθρα 115 έως και 124.

Με τις διατάξεις των άρθρων 115 έως 124 ρυθµίζονται τα θέµατα εντάξεων ταµείων και 

κλάδων για τη χορήγηση εφάπαξ βοηθήµατος στους εργαζόµενους στο Δηµόσιο, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ 

που συνταξιοδοτούνται για κύρια σύνταξη από το Δηµόσιο ή µε βάση τις δηµοσιοϋπαλληλικές 

διατάξεις στο ΤΠΔΥ. 

Με το άρθρο 115 εντάσσονται στο ΤΠΔΥ ως «Τοµείς» µε πλήρη λογιστική και οικονοµική 

αυτοτέλεια έκαστος, τα εξής ταµεία και κλάδοι:

- Το Ταµείο Πρόνοιας Προσωπικού Εµπορικών, Βιοµηχανικών, Επαγγελµατικών, Βιοτεχνικών 

Επιµελητηρίων του Κράτους (ΤΠΠΕΒΕΒΕΚ)

- Ο Κλάδος Πρόνοιας του Ταµείου Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ταµείου Νοµικών 

(ΤΕΑΠ- Ταµείου Νοµικών)

- Ο Κλάδος Πρόνοιας του Ταµείου Ασφαλίσεως Δηµοτικών  και Κοινοτικών  Υπαλλήλων 

(ΤΑΔΚΥ).

Επιπλέον  οι ήδη υφιστάµενοι στο ΤΔΠΥ κλάδοι πρόνοιας Υπαλλήλων ΝΠΔΔ και 

Ορθόδοξου Εφηµεριακού Κλήρου της Ελλάδος µετονοµάζονται σε Τοµείς Πρόνοιας Υπαλλήλων 

ΝΠΔΔ και Ορθόδοξου Εφηµεριακού Κλήρου της Ελλάδος αντίστοιχα.

Οι τοµείς διέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις για τους εντασσόµενους κλάδους και 

ταµεία.

Το άρθρο 116 προβλέπει ότι πόροι του ΤΠΔΥ είναι και οι προβλεπόµενοι πόροι των 

εντασσόµενων ταµείων και κλάδων, καθώς και ότι οι πόροι αυτοί περιέρχονται στους αντίστοιχους 

αυτοτελείς τοµείς.

Το άρθρο 117 ρυθµίζει θέµατα χρόνου ασφάλισης.

Το άρθρο 118 καθορίζει τη σύνθεση του διοικητικού συµβουλίου του ΤΠΔΥ. 

Το άρθρο 119 αφορά στη διοικητική οργάνωση του ΤΠΔΥ. Η Δ/νση Διοικητικού- 

Οικονοµικού, τα Αυτοτελή Τµήµατα Πληροφορικής και Ελέγχου και το Αυτοτελές Γραφείο 

Νοµικών Υποθέσεων αποτελούν ενιαίες υπηρεσίες του ταµείου.

Το άρθρο 120 προσδιορίζει τις αρµοδιότητες του Προϊσταµένου Γενικής Δ/νσης.

Το άρθρο 121 ρυθµίζει τη διάρθρωση και τις αρµοδιότητες των Δ/νσεων του ΤΠΔΥ.
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Το άρθρο 122 ρυθµίζει θέµατα του προσωπικού του ΤΠΔΥ και δη ζητήµατα του 

προσωπικού των εντασσόµενων φορέων και κλάδων.

Το άρθρο 123 προβλέπει τη σύσταση προσωρινού Β’ Κοινού Υπηρεσιακού Συµβουλίου.

Το άρθρο 124 περιέχει τελικές διατάξεις για το ΤΠΔΥ, αναφορικά µε την  διαδοχή των 

εντασσόµενων ταµείων και κλάδων και τη συνέχιση εκκρεµών δικών.

Το ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ φέρει το γενικό τίτλο «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΟΠΑΔ)» και περιέχει τα άρθρα 125 έως και 131.

Με τις διατάξεις των άρθρων  125 έως 131 ρυθµίζονται τα θέµατα σχετικά µε την ένταξη 

του ΤΑΔΚΥ στον ΟΠΑΔ. 

Με το άρθρο 125 εντάσσεται το Ταµείο Υγείας Δηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων 

(ΤΥΔΚΥ) στον ΟΠΑΔ, στον οποίο συνίσταται τοµέας µε την ονοµασία «Τοµέας Υγείας 

Δηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» µε πλήρη λογιστική και οικονοµική αυτοτέλεια.

Ο τοµέας διέπεται από τον ισχύοντα κανονισµό του εντασσόµενου ταµείου, προβλέπεται 

όµως η δυνατότητα τροποποίησής του µε υπουργικές αποφάσεις.

Το άρθρο 126 προβλέπει ότι πόροι του τοµέα είναι οι προβλεπόµενοι πόροι του 

εντασσόµενου ταµείου.

Το άρθρο 127 ρυθµίζει τη διοικητική οργάνωση του τοµέα.

Το άρθρο 128 ρυθµίζει θέµατα του προσωπικού του εντασσόµενου ΤΥΔΚΥ. 

Το άρθρο 129 αφορά στην οικονοµική και λογιστική λειτουργία του τοµέα.

Το άρθρο 130 ρυθµίζει θέµατα σύνθεσης και αρµοδιοτήτων  του διοικητικού συµβουλίου 

του ΟΠΑΔ.

Το άρθρο 131 προβλέπει ότι ο ΟΠΑΔ είναι, διαµέσου του τοµέα, καθολικός διάδοχος του 

εντασσόµενου ΤΥΔΚΥ, καθώς και ότι συνεχίζει τις εκκρεµείς δίκες µε διάδικο το ΤΥΔΚΥ.

Το ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΙΓ φέρει το γενικό τίτλο «ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» και περιέχει τα άρθρα 

132 έως και 139.

Το άρθρο 132 αφορά στους τοµείς που προκύπτουν  από τις εντάξεις των κλάδων του 

ΟΑΠ-ΔΕΗ. Προβλέπεται (παρ. 1) ότι οι καταβολές του Κράτους προς τον ΟΑΠ-ΔΕΗ, όπως αυτές 

είχαν  ρυθµιστεί µε την  παρ. 2 της συµφωνίας που περιλαµβάνεται στην  παρ. 12 του άρθρου 34 του 

Ν. 2773/99, θα συνεχιστούν υπέρ των συνιστώµενων για κάθε κλάδο του ΟΑΠ-ΔΕΗ Τοµέων.
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Το άρθρο 133 ρυθµίζει ζητήµατα του προσωπικού των φορέων κοινωνικής ασφάλισης που 

εντάσσονται σε διάφορους φορείς, καθώς και θέµατα σχετικά µε το δικαίωµα στο εφάπαξ 

βοήθηµα του Ν. 103/75.

Το άρθρο 134 µεταβάλλει τις ισχύουσες ρυθµίσεις για τους Διοικητές και τους Προέδρους 

φορέων κοινωνικής ασφάλισης και καθορίζει τις αρµοδιότητες των προέδρων για τους φορείς για 

τους οποίους δεν έχουν καθοριστεί αρµοδιότητες.

Το άρθρο 135 ρυθµίζει ζητήµατα σχετικά µε τον Κυβερνητικό Επίτροπο.

Το άρθρο 136 ρυθµίζει θέµατα σχετικά µε τη λογιστική και οικονοµική λειτουργία των 

νέων ασφαλιστικών φορέων, των εντασσόµενων ως τοµέων  κλάδων και λογαριασµών και του 

ΤΥΔΚΥ.

Το άρθρο 137 ρυθµίζει θέµατα παραγραφής χρεών προς τους φορείς κοινωνικής 

ασφάλισης και αξιώσεων κατ’ αυτών. Από τις διατάξεις του άρθρου 137 εξαιρούνται το ΙΚΑ-

ΕΤΑΜ και το ΕΤΕΑΜ.

Το άρθρο 138 περιέχει διάφορες προβλέψεις σχετικά µε τη λειτουργία των νέων φορέων 

και τοµέων (π.χ. εξουσιοδοτικές διατάξεις, συνέχιση συµβάσεων και εκκρεµών δικών, στέγαση 

φορέα, κατάργηση φορέων και κλάδων  που εντάσσονται σε άλλους φορείς από την ηµεροµηνία 

της ένταξής τους).

Με το άρθρο 139 συνιστώνται επιτροπές για την αντιµετώπιση οργανωτικών και 

λειτουργικών θεµάτων που θα προκύψουν  εξαιτίας των επικείµενων εντάξεων κατά τη διάρκεια 

της µεταβατικής περιόδου, δηλαδή από τη δηµοσίευση του νόµου έως την ηµεροµηνία ένταξης 

των φορέων.

 Το ΜΕΡΟΣ Β’ φέρει το γενικό τίτλο «ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» και αποτελείται 

από 3 κεφάλαια και τα άρθρα 140-154.

 Οι ρυθµίσεις που περιέχονται στο ΜΕΡΟΣ Β’ αφορούν σε (α) ασφαλιστικά και εργασιακά 

δικαιώµατα γονέων (Κεφ. ΙΔ) , (β) στα ειδικά όρια ηλικίας συνταξιοδότησης και σε κίνητρα 

παραµονής στην εργασία (Κεφ. ΙΕ), (γ) στις επικουρικές συντάξεις, στις παροχές υγειονοµικής 

περίθαλψης, στη σύσταση Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών, στους κοινωνικούς 

πόρους, σε µέτρα κατά της εισφοροδιαφυγής, στο ειδικό σώµα ιατρών  ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, στον Αριθµό 

Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης και σε λοιπές συνταξιοδοτικές διατάξεις (Κεφ. ΙΣΤ).
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Το ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΙΔ φέρει το γενικό τίτλο «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ - 

ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ» και περιέχει τα άρθρα 140 έως και 142.

Με τις διατάξεις των  άρθρων 140 έως 142 ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τη 

συνταξιοδότηση των πατέρων αναπήρων τέκνων, την αναγνώριση πλασµατικού χρόνου 

ασφάλισης µε βάση την απόκτηση παιδιού, τη µείωση των εισφορών κύριας σύνταξης που 

βαρύνουν τις µητέρες και την ειδική άδεια προστασίας µητρότητας 6 µηνών. 

Με το άρθρο 140 το δικαίωµα που σήµερα υφίσταται για τις µητέρες τέκνων µε αναπηρία 

67% να λαµβάνουν σύνταξη πλήρη γήρατος ανεξαρτήτως ηλικίας, εφόσον έχουν συµπληρώσει 

7.500 ηµέρες εργασίας (25 έτη), επεκτείνεται και στους πατέρες.

Με την πρώτη παράγραφο του άρθρου 141 τροποποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 

7 του Ν. 3029/02 και µεταβάλλονται οι όροι άσκησης του δικαιώµατος αναγνώρισης πλασµατικού 

χρόνου ασφάλισης για κάθε παιδί. Στις πλέον σηµαντικές µεταβολές ανήκουν  οι εξής: (α) το 

δικαίωµα αφορά όλους του φορείς κύριας ασφάλισης αρµοδιότητας Υπουργείου Απασχόλησης και 

Κοινωνικής Προστασίας πλην ΟΓΑ, και όχι µόνον το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, (β) ο χρόνος που µπορεί να 

αναγνωριστεί αφορά σε παιδιά που αποκτώνται από 1.1.2000 και όχι µόνον από 1.1.2003 και 

αυξάνεται σε 5 έτη από 4,5 που ισχύει σήµερα, (γ) ο χρόνος µπορεί να αναγνωριστεί και για την 

προσαύξηση της σύνταξης και (δ) η εξαγορά του χρόνου επιβαρύνει τους φορείς κοινωνικής 

ασφάλισης.

Με τη δεύτερη παράγραφο του άρθρου 141 προβλέπεται η µείωση των εισφορών του 

κλάδου κύριας σύνταξης που επιβαρύνουν τις ασφαλισµένες των φορέων κύριας ασφάλισης 

αρµοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας κατά 50% κατά των 

12µηνο απασχόλησης µετά το µήνα του τοκετού ή τη λήξη της επιδότησης λόγω λοχείας.

Με το άρθρο 142 θεσπίζεται υπέρ των ασφαλισµένων στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ  µητέρων νέα άδεια 

προστασίας της µητρότητας διάρκειας 6 µηνών, η οποία χορηγείται στη µητέρα µετά την  άδεια 

λοχείας και πριν την  άδεια µειωµένου ωραρίου ή µετά την άδεια λοχείας και µετά τη λήψη του 

µειωµένου ωραρίου. Κατά τη διάρκεια της ειδικής άδειας µητρότητας η µητέρα λαµβάνει από τον 

ΟΑΕΔ ποσό ίσο µε τον κατώτατο µισθό της ΕΓΣΣΕ και υποκαθίσταται από επιδοτούµενο άνεργο. 

Ο χρόνος της ειδικής άδειας είναι χρόνος ασφάλισης, µε παρακράτηση εισφορών από το 

χορηγούµενο από τον ΟΑΕΔ ποσό.

Το ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΕ φέρει το γενικό τ ίτλο «ΕΙΔΙΚΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ» και περιέχει τα άρθρα 143 έως και 145.
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Με τις διατάξεις των άρθρων 143 έως 145 ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τα ειδικά όρια 

ηλικίας συνταξιοδότησης, τη συνταξιοδότηση των µητέρων και τα κίνητρα παραµονής στην 

εργασία.

 Με το άρθρο 143 αυξάνονται τα όρια ηλικίας για τη σύνταξη 35ετίας καθώς και για τη 

σύνταξη των παλιών ασφαλισµένων στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ  γυναικών µε 10.000 ΗΕ, τίθεται όριο ηλικίας 

για τη σύνταξη µε 37 έτη ασφάλισης και καταργούνται διατάξεις για συνταξιοδότηση λόγω 

απόλυσης, λόγω κατάργησης θέσης ή για άλλους λόγους που δεν  οφείλονται σε υπαιτιότητα των 

ασφαλισµένων.

 Το άρθρο 144 προβλέπει τη σταδιακή κατάργηση της δυνατότητας λήψης µειωµένης 

σύνταξης για τις µητέρες ανήλικων τέκνων, την αύξηση ορίων ηλικίας στο 55ο και, σε ορισµένες 

περιπτώσεις, την  αύξηση του απαιτουµένου χρόνου ασφάλισης για τη λήψη πλήρους σύνταξης 

από τις µητέρες ανήλικων τέκνων, ενώ περιλαµβάνει ρυθµίσεις για την αύξηση των ορίων ηλικίας 

για τη συνταξιοδότηση γονέων και µητέρων τριών παιδιών.

Με το άρθρο 145 προβλέπονται ως κίνητρα παραµονής στην  εργασία ορισµένες 

προσαυξήσεις του ποσού της κύριας σύνταξης για περισσότερα από 35 έτη ασφάλισης για τους 

παλιούς ασφαλισµένους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ  και για τους νέους ασφαλισµένους. Η προσαύξηση 

ανέρχεται στο 3,3% για κάθε έτος και µέχρι 3 έτη για τους παλιούς ασφαλισµένους του ΙΚΑ-

ΕΤΑΜ  που έχουν συµπληρώσει το 60ο έτος της ηλικίας τους. Η προσαύξηση της σύνταξης των 

νέων ασφαλισµένων ανέρχεται στο 3,3% για κάθε έτος ασφάλισης που πραγµατοποιούν  οι νέοι 

ασφαλισµένοι από το 65ο έως το 68ο, ενώ κατά το ισχύον δίκαιο η προσαύξηση αυτή ανέρχεται στο 

3% και για χρόνο ασφάλισης που διανύεται από το 65ο έως το 67ο έτος της ηλικίας τους.

Το ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΣΤ φέρει το γενικό τίτλο «ΛΟΙΠΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ» και 

περιέχει τα άρθρα 146 έως και 154.

Με τις διατάξεις των άρθρων 146 έως 154 ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τις επικουρικές 

συντάξεις, τις παροχές υγειονοµικής περίθαλψης, το «Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης 

Γενεών», τους κοινωνικούς πόρους, µέτρα κατά της εισφοροδιαφυγής, την επέκταση του ειδικού 

σώµατος ιατρών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τον Αριθµό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές 

συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις.

Με το άρθρο 146 ορίζεται ότι το ποσό της πλήρους µηνιαίας επικουρικής σύνταξης των 

παλιών ασφαλισµένων για 35 έτη ασφάλισης δεν µπορεί να υπερβαίνει το 20% των συντάξιµων 
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αποδοχών3. Μεγαλύτερα ποσοστά αναπροσαρµόζονται σταδιακά, ενώ µε υπουργική απόφαση 

µπορεί, υπό προϋποθέσεις, να καθοριστεί και ποσοστό µεγαλύτερο του 20%.

Με το άρθρο 147 (α) παρατείνεται έως 31.12.2009 η προθεσµία για τη συµπλήρωση των 

προϋποθέσεων (3.500 ΗΕ και 65ο έτος ηλικίας) και για την υποβολή της αίτησης για τη χορήγηση 

της µερικής σύνταξης µισθωτών, ελευθέρων επαγγελµατιών και ανεξάρτητα απασχολούµενων 

(παρ. 1), (β) ρυθµίζονται θέµατα επίλυσης αµφισβητήσεων στο πλαίσιο της διαδοχικής ασφάλισης 

(παρ. 2), (γ) προβλέπεται δυνατότητα παρακράτησης συνδροµών προς πρωτοβάθµιες 

συνδικαλιστικές οργανώσεις από τις συντάξεις (παρ. 3) και (δ) προβλέπεται η µη εφαρµογή 

διατάξεων  κανονισµών εργασίας ή σσε περί υποχρεωτικής αποχώρησης µε τη συµπλήρωση 

ορισµένου χρόνου υπηρεσίας ή ορίου ηλικίας για συνταξιοδότηση, µε συµφωνία εργαζόµενου 

εργοδότη και για 3 χρόνια.

Με το άρθρο 148 ο χρόνος ασφάλισης των 50 ΗΕ για τη θεµελίωση δικαιώµατος σε 

παροχές ασθένειας σε είδος από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αυξάνονται σταδιακά από 1.1.2009 κατά δέκα 

κατ’ έτος και έως 100 για τους κοινούς ασφαλισµένους και έως 80 για τους εργαζόµενους σε 

οικοδοµοτεχνικά έργα (παρ. 1). Οι 100 ΗΕ τίθενται ως προϋπόθεση για τη λήψη παροχών 

ασθενείας σε χρήµα, τόσο για τους κοινούς ασφαλισµένους όσο και για τους εργαζόµενους στα 

οικοδοµοτεχνικά έργα (παρ. 2), ενώ γίνονται ειδικές ρυθµίσεις για τους εργαζόµενους της 

Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης Περάµατος και για τους ρητινοσυλλέκτες κατοίκους 

πυρόπληκτων περιοχών.

Με το άρθρο 149 ιδρύεται «Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών» (ΑΚΑΓΕ), µε 

σκοπό τη δηµιουργία αποθεµατικών για τη χρηµατοδότηση των κλάδων σύνταξης των φορέων 

κοινωνικής ασφάλισης από 1.1.2019 και εφεξής. Πόροι του ΑΚΑΓΕ είναι: (α) ποσοστό 10% των 

εσόδων από αποκρατικοποιήσεις, (β) ποσοστό 4% των εσόδων από τον ΦΠΑ και (γ) ποσοστό 10% 

των ποσών από τους κοινωνικούς πόρους υπέρ φορέων και κλάδων κοινωνικής ασφάλισης που 

αναφέρονται στο επόµενο άρθρο 150.

Το άρθρο 150 προσδιορίζει τους κοινωνικούς πόρους από τους οποίους προέρχεται η 

χρηµατοδότηση του ΑΚΑΓΕ. Προβλέπει ακόµα την κατάργηση του ΛΑΦΚΑ (Λογαριασµός 

Αλληλεγγύης Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης) και την µεταφορά των  κεφαλαίων του στο 

Λογαριασµό Βελτίωσης Κοινωνικής Ασφάλισης (ΛΒΚΑ) της ΓΓΚΑ.

3  Σύµφωνα µε το άρθρο 54 παρ. του Ν. 2084/92 το ποσό της επικουρικής σύνταξης παλιών ασφαλισµένων 
καθορίζεται µε υπουργική απόφαση, ενώ κατά το άρθρο 34 παρ. 1 και 2 του ίδιου νόµου, η επικουρική σύνταξη των 
νέων ασφαλισµένων ανέρχεται στο 20% των συντάξιµων αποδοχών για 35 έτη ασφάλισης, αλλά για χρόνο 
µεγαλύτερο το ποσοστό αυξάνεται κατά 1/35 για κάθε έτος πέραν των 35.
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Το άρθρο 151 περιέχει ρυθµίσεις για την αντιµετώπιση της εισφοροδιαφυγής, όπως τη 

δυνατότητα διενέργειας ελέγχων από µικτά κλιµάκια της Ειδικής Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφάλισης 

του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ  και του ΣΕΠΕ και τη διαβίβαση του εντύπου αναγγελίας µισθωτού από τον 

ΟΑΕΔ στο ΣΕΠΕ και στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Το άρθρο 152 προβλέπει ότι στις υγειονοµικές επιτροπές του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ  µετέχουν οι 

ιατροί του ειδικού σώµατος ιατρών του ταµείου, καθώς και ότι στις υγειονοµικές επιτροπές των 

επαρχιών θα µετέχουν οι ιατροί του ειδικού σώµατος, οι οποίοι θα µετακινούνται από Αθήνα, 

Θεσσαλονίκη και Πειραιά.

Το άρθρο 153 προβλέπει την  υποχρεωτική καθιέρωση του Αριθµού Μητρώου Κοινωνικής 

Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), καθώς και ότι χωρίς τον ΑΜΚΑ δεν  είναι δυνατή η ανάληψη εργασίας ούτε 

η απόλαυση ορισµένων ασφαλιστικών δικαιωµάτων. Ο ΑΜΚΑ χορηγείται από την  ΗΔΙΚΑ ΑΕ 

µέσω των ΚΕΠ, αναγράφεται υποχρεωτικά στα βιβλιάρια υγείας και στα συνταγολόγια ως 

στοιχείο της ισχύος τους από 1.6.2009 και θα αντικαταστήσει σταδιακά τον αριθµό µητρώου των 

φορέων κοινωνικής ασφάλισης και του ΟΑΕΔ εντός µίας 5ετίας. Προβλέπεται ακόµα η έκδοση 

υπουργικής απόφασης για τον καθορισµό λεπτοµερειών υλοποίησης των ρυθµίσεων του άρθρου 

153.

Με το άρθρο 154 προβλέπεται η κατάργηση των διατάξεων  που είναι αντίθετες σε εκείνες 

του Σχ/Ν και ρυθµίζεται η έναρξη ισχύος τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΟΡΙΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ

 

 Το υπό κρίση Σχ/Ν επιφέρει αλλαγές στα όρια ηλικίας και στον απαιτούµενο για τη 

συνταξιοδότηση χρόνο ασφάλισης (άρθρα 143 και 144). Δεδοµένου ότι, πρώτον, οι µεταβολές 

αυτές είναι ιδιαιτέρως εκτεταµένες, αφού αφορούν σε πολλές κατηγορίες ασφαλισµένων, και, 

δεύτερον, ότι δεν είναι δυνατόν να περιγραφούν µε σαφήνεια και να εκτιµηθούν, εάν δεν 

αντιπαραβληθούν µε τις αντίστοιχες ισχύουσες ρυθµίσεις, κρίνεται σκόπιµη για την διευκόλυνση 

του αναγνώστη η παράθεσή τους από κοινού µε τα σήµερα ισχύοντα. 

Με το άρθρο 143 επέρχονται, συγκεκριµένα, οι εξής µεταβολές (στη δεξιά στήλη τίθεται η 

προτεινόµενη αλλαγή, ενώ στην αριστερή η ισχύουσα ρύθµιση):

Σύνταξη λόγω 35ετίας
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Παλιοί4 ασφαλισµένοι ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

58ο έτος 60ο έτος
55ο έτος για πλήρη και 53ο για µειωµένη,

εάν 7500 ΗΕ στα ΒΑΕ

57ο έτος για πλήρη και 55ο για µειωµένη

Ασφαλισµένοι ειδικών  ταµείων (τα εντασσόµενα στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ µε τα άρθρα 1 και 2 του Σχ/Ν) που 

υπήχθησαν στην κοινωνική ασφάλιση από 1.1.1983 έως 31.12.92

58ο έτος 60ο έτος

Ασφαλισµένοι ταµείων τύπου (τα εντασσόµενα στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ)

58ο έτος για όλους τους παλιούς ασφ/νους 60ο έτος για τους ασφ/νους από 1.1.83 έως 31.12.92

Γυναίκες παλιές ασφαλισµένες στους κλάδους κύριας ασφάλισης αυτοαπασχολούµενων

58ο έτος 60ο έτος

Νέοι ασφαλισµένοι κύριας ασφάλισης:

Καταργείται η δυνατότητα λήψης µειωµένης σύνταξης 35ετίας στο 55ο έτος

Σύνταξη µε 10.000 ηµέρες εργασίας

Παλιές ασφαλισµένες ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

57ο έτος 60ο έτος

Σύνταξη µε 37 χρόνια ασφάλισης χωρίς όριο ηλικίας

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ειδικά ταµεία, ελεύθεροι επαγγελµατίες, ανεξάρτητα απασχολούµενοι, ταµεία τύπου

Τίθεται όριο ηλικίας το 58ο

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, πλην της κατάργησης της δυνατότητας λήψης 

µειωµένης σύνταξης για τους νέους ασφαλισµένους, τα όρια ηλικίας αυξάνονται κατά 6 µήνες από 

1.1.2013 και για κάθε έτος. Το όριο ηλικίας των  58 ετών που απαιτείται για τη συνταξιοδότηση µε 

37 έτη ασφάλισης απαιτείται να συντρέχει για όσους ζητήσουν σύνταξη από 1.1.2013.

4  Κατά τη γνωστή διατύπωση που συχνά ακολουθείται ακόµα και σε νοµοθετικά κείµενα,  «παλιοί» ασφαλισµένοι» 
είναι όσοι υπήχθησαν για πρώτη φορά σε οποιονδήποτε φορέα κοινωνικής ασφάλισης έως την 31.12.1992, ενώ «νέοι» 
ασφαλισµένοι όσοι υπήχθησαν για πρώτη φορά σε οποιονδήποτε φορέα κοινωνικής ασφάλισης από την 1.1.1993 και 
εξής, κατά τη διάκριση του Ν. 2084/1992.
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Από τις παραπάνω ρυθµίσεις του άρθρου 143 προκύπτουν τελικώς οι εξής τρεις γενικές 

διαπιστώσεις εν είδει γενικών κανόνων για τις ως άνω κατηγορίες ασφαλισµένων:

Α. Εφεξής η σύνταξη 35ετίας θα χορηγείται γενικά στο 60ο έτος ηλικίας στους παλαιούς 

ασφαλισµένους5, 

Β. Το 60ο έτος ηλικίας θα ισχύει και σε όσες περιπτώσεις ήταν δυνατή η συνταξιοδότηση 

ενωρίτερα λόγω συµπλήρωσης µεγάλου χρόνου ασφάλισης (γυναίκες σε φορείς 

αυτοαπασχολούµενους ή ασφαλισµένες ΙΚΑ-ΕΤΑΜ µε 10.000 ΗΕ).

Γ. Η συνταξιοδότηση σε ηλικία µικρότερη των 60 ετών είναι δυνατή (στα 58) µόνον εάν 

υπάρχουν 37 έτη ασφάλισης.

Με το άρθρο 144 µεταβάλλονται τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης που ισχύουν ειδικώς 

για τις µητέρες. Επέρχονται, συγκεκριµένα, οι εξής µεταβολές: 

Μητέρες ανήλικων τέκνων

Παλιές ασφαλισµένες στο ΙΚΑ ή σε άλλους φορείς αρµοδιότητας ΥΑΚΠ

Παλιές ασφαλισµένες ΤΑΤΤΑ

Νέες ασφαλισµένες

Καταργείται η δυνατότητα λήψης µειωµένης σύνταξης στο 50ο έτος µε 5.500 ΗΕ
Η κατάργηση 6 επέρχεται µε την αύξηση του ορίου ηλικίας κατά ένα χρόνο από 1.1.2010 και για 

κάθε επόµενο έτος. Στην περίπτωση των νέων ασφαλισµένων η αύξηση επέρχεται από 1.1.2009.

Ασφαλισµένες ειδικών ταµείων (των εντασσόµενων  στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ µε τα άρθρα 1 και 2 του Σχ/Ν) 

που υπήχθησαν στην κοινωνική ασφάλιση από 1.1.83 έως 31.12.92 – πλήρης σύνταξη

25 έτη ασφάλισης και 50ο 25 έτη ασφάλισης και αύξηση ορίου πλήρους στο 55ο 
Η αύξηση του ορίου ηλικίας επέρχεται κατά ένα έτος από 1.1.2013 και για κάθε επόµενο έτος.

Ασφαλισµένες ταµείων τύπου (των εντασσόµενων  στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ) που  υπήχθησαν στην κοινωνική 

ασφάλιση από 1.1.83 έως 31.12.92 – πλήρης σύνταξη

5 Οι νέοι ασφαλισµένοι και µε το ισχύον δίκαιο δεν δικαιούνται πλήρη σύνταξη 35ετίας.

6  Δεν υφίσταται επέµβαση στις προϋποθέσεις πλήρους συνταξιοδότησης στα 55 έτη µε 5.500 ΗΕ (παλιές 
ασφαλισµένες) ούτε στις προϋποθέσεις πλήρους συνταξιοδότησης στα 55 έτη µε 6.000 ΗΕ (για τις νέες 
ασφαλισµένες).
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Αυξάνεται ο χρόνος ασφάλισης στα 20 έτη
50ο 55ο

Παλιές ασφαλισµένες ΤΑΤΤΑ – πλήρης σύνταξη

5.500 ΗΕ 6000 ΗΕ (20 έτη)

Παλιές ασφαλισµένες ΤΣΠΕΥΘ – πλήρης σύνταξη

Θεσπίζεται δικαίωµα πλήρους συνταξιοδότησης στο 55ο έτος και µε 6000 ΗΕ

Παλιές ασφαλισµένες σε φορείς κύριας ασφάλισης αυτοαπασχολούµενων – πλήρης σύνταξη

50ο 55ο 

Παλιές ασφαλισµένες και παλιοί ασφαλισµένοι (χήροι, διαζευγµένοι µε επιµέλεια) ειδικών ταµείων 

µε τρία παιδιά – πλήρης σύνταξη

20 έτη ασφάλισης χωρίς όριο ηλικίας 20 έτη ασφάλισης και όριο ηλικίας το 50ο από 1.1.2013 

Νέες ασφαλισµένες µε τρία παιδιά – πλήρης σύνταξη µε 6000 ΗΕ

Το όριο ηλικίας 65ο µειώνεται ανά 3 

έτη για κάθε παιδί και έως το 50ο
Το όριο ηλικίας 65ο µειώνεται ανά 2 έτη για κάθε παιδί και 

έως το 55ο 
 Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις αύξησης ορίου ηλικίας, η αύξηση του ορίου επέρχεται 

κατά 1 χρόνο από 1.1.2013 και ανά έτος. Όπου προβλέπεται αύξηση του χρόνου ασφάλισης, η 

αύξηση του χρόνου επέρχεται κατά εξάµηνο από 1.1.2013 και ανά έτος.

 

Από τις παραπάνω ρυθµίσεις του άρθρου 144 προκύπτουν τελικώς οι εξής τρεις γενικές 

διαπιστώσεις εν είδει γενικών κανόνων για τις µητέρες ανήλικων τέκνων και τριών τέκνων:

Α. Οι µητέρες ανήλικων τέκνων σταδιακά δεν θα δικαιούνται µειωµένη σύνταξη, και

Β. Θα λαµβάνουν πλήρη σύνταξη στο 55ο έτος της ηλικίας τους µε 5.500 ΗΕ στο ΙΚΑ-

ΕΤΑΜ, µε 6.000 ΗΕ οι νέες ασφαλισµένες και οι ασφαλισµένες στα πρώην ταµεία τύπου και µε 

25 έτη ασφάλισης οι ασφαλισµένες στα ειδικά ταµεία.

Γ. Οι γονείς τριών τουλάχιστον παιδιών θα λαµβάνουν πλήρη σύνταξη µε 6000 ΗΕ, οι 

µεν ασφαλισµένοι στα ειδικά ταµείο στο 50ο έτος οι δε νέοι ασφαλισµένοι το νωρίτερο στο 55ο 

έτος.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΓΕΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

1. Γενικές απόψεις της Ο.Κ.Ε. για το σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης.

Με την  ευκαιρία του παρόντος Σχ/Ν η Ο.Κ.Ε. υπενθυµίζει τις γενικές αρχές που και κατά 

το παρελθόν έχει διατυπώσει σχετικά µε το σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης της χώρας7:

α. Η κοινωνική ασφάλιση είναι δηµόσια, καθολική και υποχρεωτική για όλους τους εργαζόµενους, 

Έλληνες και νόµιµα εγκατεστηµένους αλλοδαπούς.

β. Το Κράτος εγγυάται τη βιωσιµότητα, τη λειτουργία, τη σταθερή χρηµατοδότηση και τον 

κοινωνικό χαρακτήρα του συστήµατος υγείας, πρόνοιας και συνταξιοδότησης στη χώρα µας.

γ. Το ασφαλιστικό σύστηµα θα πρέπει να διέπεται από την αρχή της ίσης µεταχείρισης των 

πολιτών της χώρας και να είναι κοινωνικά δίκαιο, οικονοµικά βιώσιµο και να προάγει την 

αλληλεγγύη των γενεών.

δ. Η ασφαλιστική µεταρρύθµιση πρέπει να συνδέεται µε την αναµόρφωση του φορολογικού µας 

συστήµατος προς την κατεύθυνση της δικαιότερης κατανοµής των βαρών.

ε. Η ασφαλιστική µεταρρύθµιση θα πρέπει επίσης να συνδέεται µε µία ενεργή και αποτελεσµατική 

πολιτική για την αύξηση της απασχόλησης.

στ. Η πολιτική στον  τοµέα της κοινωνικής ασφάλισης θα πρέπει να συνεκτιµά και τις 

αναπτυξιακές παραµέτρους των µέτρων  που λαµβάνονται. Και αυτό γιατί η µεταρρύθµιση του 

ασφαλιστικού συστήµατος έχει επιπτώσεις σε κρίσιµα µεγέθη της οικονοµίας, όπως στην 

ανταγωνιστικότητα, την ανάπτυξη και την απασχόληση, µεγέθη τα οποία µε τη σειρά τους θα 

καθορίσουν και τις δυνατότητες του ίδιου του ασφαλιστικού συστήµατος.

ζ. Η διοίκηση των ασφαλιστικών  ταµείων κύριας ασφάλισης θα πρέπει να βασίζεται στην  ίση 

τριµερή εκπροσώπηση κράτους, εργοδοτών και εργαζοµένων8.

η. Λόγοι αποτελεσµατικότητας αλλά και η προαναφερθείσα αρχή της ισότητας, επιβάλουν την 

εντατικοποίηση των προσπαθειών για τον περιορισµό της εισφοροδιαφυγής και τον έλεγχο της 

αδήλωτης εργασίας, αρνητικά φαινόµενα που χαρακτηρίζουν το ελληνικό ασφαλιστικό σύστηµα.

7 Γνώµη 75, Μεταρρύθµιση Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης, Ιούνιος 2002. Βλ. και Γνώµη 158 επί της Εθνικής 
Έκθεσης για την Κοινωνική Προστασία και την Κοινωνική Ένταξη, Αύγουστος 2006.

8  Εφόσον πρόκειται περί µισθωτούς, καθώς για τους αυτοαπασχολούµενους η αρχή αναφέρεται σε ίση διµερή 
εκπροσώπηση.
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θ. Η βιωσιµότητα του ασφαλιστικού µας συστήµατος συνδέεται και µε το δηµογραφικό ζήτηµα 

της χώρας µας. Για το θέµα αυτό θα πρέπει να διαµορφωθεί άµεσα µία αποτελεσµατική πολιτική.

Mε αφετηρία τις αρχές αυτές που θα πρέπει να διέπουν  την πολιτική της χώρας στον 

τοµέα της κοινωνικής ασφάλισης, η Ο.Κ.Ε. προβαίνει στην κατωτέρω αξιολόγηση του 

συγκεκριµένου Σχ/Ν.

2. Το συγκεκριµένο Σχέδιο Νόµου

Το υπό κρίση Σχ/Ν φέρει έναν φιλόδοξο τίτλο, ενώ και στην Αιτιολογική του Έκθεση 

διατυπώνονται φιλόδοξοι στόχοι. Με αυτή την αφετηρία, η Ο.Κ.Ε. παρατηρεί καταρχάς, ότι το Σχ/

Ν δεν καλύπτει όλους τους οργανωτικούς άξονες του Ελληνικού συστήµατος κοινωνικής 

ασφάλισης, καθώς δεν περιλαµβάνει ρυθµίσεις για σηµαντικούς φορείς, όπως ο Ο.Γ.Α., ο 

Ο.Α.Ε.Δ. και οι οργανισµοί κύριας ασφάλισης των δηµοσίων  / στρατιωτικών υπαλλήλων. 

Εποµένως δεν αποτελεί - παρά τις ως άνω αναφορές της Αιτιολογικής Έκθεσης - έναν θεσµικό 

µηχανισµό οριζόντιου χαρακτήρα που θα καλύπτει το σύνολο του οικονοµικά ενεργού πληθυσµού 

της χώρας,  αλλά παρεµβαίνει σε συγκριµένα ασφαλιστικά καθεστώτα, δηλαδή αυτά των 

µισθωτών, των ελεύθερων επαγγελµατιών και των ανεξάρτητα απασχολούµενων.

Περαιτέρω, µία νοµοθετική παρέµβαση µακράς πνοής στο ασφαλιστικό σύστηµα της 

χώρα, η οποία θα αντιµετωπίζει πραγµατικά τα υφιστάµενα προβλήµατα, θα πρέπει να βασίζεται 

απαραίτητα, πρώτον, στον κοινωνικό διάλογο και, δεύτερον, σε επιστηµονικές µελέτες, που θα 

εντοπίζουν τα προβλήµατα, θα περιγράφουν την πραγµατική τους έκταση και θα αναλύουν 

τα αποτελέσµατα/ τις επιπτώσεις πιθανών παρεµβάσεων σε σχέση µε ορισµένους στόχους9. Σε 

ό,τι αφορά στον  κοινωνικό διάλογο, επισηµαίνεται ότι αυτός πρέπει να γίνεται µε άνεση χρόνοι 

και να µην περιορίζεται µόνο στη φάση πριν τη δηµοσιοποίηση ενός Σχ/Ν, αλλά να περιλαµβάνει 

και την  επόµενη φάση µέχρι την ψήφισή του στη Βουλή, πόσο µάλλον  όταν αφορά ένα 

νοµοθέτηµα µε 154 άρθρα που το καθένα από αυτό περιλαµβάνει πλήθος διατάξεων. Ο χρόνος 

που διατίθεται για το διάλογο επί των συγκεκριµένων διατάξεων που προτείνονται µε το υπό 

κρίση Σχ/Ν ήταν ιδιαίτερα περιορισµένος, γεγονός που δεν επιτρέπει την ανάδειξη του κοινωνικού 

διαλόγου σε παράγοντα που συµβάλει στην  συγκρότηση µίας ολοκληρωµένης στρατηγικής για το 

ασφαλιστικό σύστηµα.

Ως προς τις µελέτες, από τις αναφορές της Αιτιολογικής Έκθεσης δεν προκύπτει ότι οι 

νοµοθετικές παρεµβάσεις τεκµηριώνονται µε βάση τα αποτελέσµατα µίας κοινωνικής 

9  Η Ο.Κ.Ε. έχει ήδη διαγράψει ένα πλαίσιο θεµελιωδών αρχών που πρέπει σε κάθε περίπτωση να διέπουν  το 
ασφαλιστικό σύστηµα της χώρας Γνώµη 75, Μεταρρύθµιση Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης, Ιούνιος 2002, 
Γνώµη 158 επί της Εθνικής Έκθεσης για την Κοινωνική Προστασία και την Κοινωνική Ένταξη, Αύγουστος 2006.
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διαβούλευσης που έχει αξιοποιήσει τα πορίσµατα αντικειµενικών µελετών και αναλύσεων. Κατά 

την Ο.Κ.Ε., η προηγούµενη εκτίµηση των  επιπτώσεων κάθε παρέµβασης (σχέση κόστους- 

οφέλους - διαφύλαξη κοινωνικού κεκτηµένου) στο ασφαλιστικό σύστηµα είναι πολύ σηµαντική, 

ιδίως όταν οδηγεί σε µείωση του επιπέδου κοινωνικής προστασίας των ασφαλισµένων, όπως 

µε το παρόν Σχ/Ν.

Σε συνέχεια των κοινών αυτών εισαγωγικών παρατηρήσεων, διατυπώθηκαν οι εξής δύο 

απόψεις για τη γενική αξιολόγηση του Σχ/Ν. 

Άποψη Α΄

Ο γενικός στόχος του Σ/Ν είναι «η µεταρρύθµιση του συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης µε 

στόχο την οικοδόµηση ενός συστήµατος σύγχρονου, ορθολογικού, κοινωνικά δίκαιου, βιώσιµου, 

σύµφωνου µε τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και µε µακροχρόνια προοπτική»10.

Ο γενικός στόχος του Σ/Ν εξυπηρετείται από τους ακόλουθους ειδικούς στόχους, που 

προβλέπεται να υλοποιηθούν µε συγκεκριµένες παρεµβάσεις:

(Α) Άµβλυνση του οργανωτικού κατακερµατισµού του συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης: 

δηµιουργία νέων φορέων κοινωνικής ασφάλισης µε ενοποιήσεις ταµείων ή εντάξεις φορέων και 

κλάδων σε ήδη υφιστάµενους ασφαλιστικούς οργανισµούς

(Β) Προώθηση επί µέρους πολιτικών ενεργού γήρανσης: αποθάρρυνση των πρόωρων 

συνταξιοδοτήσεων

(Γ) Βελτίωση του επιπέδου ασφαλιστικής προστασίας για την περίπτωση της µητρότητας µε τη 

µείωση των προϋποθέσεων και τη διεύρυνση των παροχών που αφορούν σε αυτή. 

(Δ) Ενίσχυση των πηγών χρηµατοδότησης των φορέων κοινωνικής ασφάλισης: θεσµοθέτηση του 

ΑΚΑΓΕ µε σκοπό τη δηµιουργία αποθεµατικών για τη χρηµατοδότηση των φορέων κοινωνικής 

ασφάλισης από 1.1.2019.

 Η σκοπιµότητα της προώθησης των συγκεκριµένων  παρεµβάσεων απορρέει - σύµφωνα µε 

τις σχετικές αναφορές της Αιτιολογικής του Έκθεσης - από την πολιτική ανάδειξη τριών βασικών 

προτεραιοτήτων: (α) ανάγκη διατήρησης του δηµόσιου και αναδιανεµητικού χαρακτήρα του 

ασφαλιστικού συστήµατος, (β) ανάγκη διασφάλισης της κοινωνικής ασφάλισης ως θεσµού, (γ) 

ανάγκη διαφύλαξης του οιασδήποτε µορφής ασφαλιστικού κεφαλαίου.

10  Ο συγκεκριµένος στόχος περιέχει µία ρήτρα (ευµενής µεταχείριση των οικονοµικά ασθενέστερων) που µπορεί να 
δηµιουργήσει σύγχυση για τους κοινωνικοπολιτικούς στόχους της παρέµβασης, καθώς η κάλυψη των φτωχών 
(οικονοµικά ασθενείς µε βάση το κριτήριο της σχετικής φτώχειας) δεν αποτελεί - στις περισσότερες τουλάχιστον 
χώρες της Ευρωπαϊκής περιφέρειας - προτεραιότητα των συστηµάτων κοινωνικής ασφάλισης αλλά των  συστηµάτων 
κοινωνικής πρόνοιας.
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Οι προτεραιότητες αυτές κρίνεται ότι µπορούν να εξυπηρετηθούν µε διαφορετικά µέτρα 

οργανωτικής φύσης, που ποικίλλουν ανάλογα µε τους επιµέρους στόχους και τις τεχνικές 

υλοποίησής τους. Η βασική οργανωτική παρέµβαση του Σ/Ν αντιστοιχεί στο διαχωρισµό των 

φορέων κοινωνικής ασφάλισης και των κλάδων σε δύο βασικές κατηγορίες, που παραπέµπονται 

σε διαφορετικές νοµικές ρυθµίσεις: α) όσοι παρουσιάζουν πρόβληµα βιωσιµότητας 

απορροφούνται πλήρως, β) όσοι δεν παρουσιάζουν πρόβληµα βιωσιµότητας εντάσσονται σε 

µεγάλους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, διατηρώντας αυτονοµία σε οικονοµικό και λογιστικό 

επίπεδο.

Παρά την έλλειψη των επιστηµονικών  µελετών, για την οποία έγινε λόγος ανωτέρω, το Σχ/

Ν περιλαµβάνει συγκεκριµένες παρεµβάσεις που φαίνεται ότι ανταποκρίνονται στην 

εξυπηρέτηση των ειδικών του στόχων. Οι παρεµβάσεις αυτές αντανακλούν την υφιστάµενη 

κοινωνικοπολιτική συγκυρία, ενώ φαίνεται ότι εµπνέονται από τις αρχές της Ευρωπαϊκής 

Στρατηγικής ανοιχτού συντονισµού των εθνικών συνταξιοδοτικών συστηµάτων.

 Οι αρχές αυτές για τα εθνικά συνταξιοδοτικά συστήµατα είναι οι εξής11: διασφάλιση της 

ικανότητας των συνταξιοδοτικών συστηµάτων να εκπληρώνουν τους κοινωνικούς τους 

στόχους, εξασφάλιση της οικονοµικής τους βιωσιµότητας και ανταπόκρισή τους στις 

µεταβαλλόµενες οικονοµικές και κοινωνικοπολιτικές συνθήκες. Οι συγκεκριµένες αρχές 

προωθούνται µε έντεκα στρατηγικές προτεραιότητες δράσης, οι οποίες αντανακλούν  ουσιαστικά 

τις διαφορετικές προσεγγίσεις – τόσο σε επίπεδο οργάνων της Ένωσης όσο και σε επίπεδο 

Κρατών Μελών – για το ρόλο και τη λειτουργία των συνταξιοδοτικών πολιτικών 

 Οι ειδικοί στόχοι του Σχ/Ν, που προαναφέρθηκαν, εξυπηρετούν σε σηµαντική έκταση τις 

εν λόγω 11 στρατηγικές προτεραιότητες δράσης/ στόχους της ευρωπαϊκής πολιτικής και 

συγκεκριµένα:

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Στόχοι της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τις Συντάξεις

Στόχος 1: Πρόληψη του κοινωνικού 
αποκλεισµού – προώθηση της ένταξης 

Ο στόχος αυτός επικεντρώνεται στις κοινωνικές διαστάσεις των 
συνταξιοδοτικών πολιτικών που αντιστοιχούν στην εξασφάλιση  ενός 
αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης για κάθε ηλικιωµένο και την  προώθηση 
της συµµετοχής τους στον οικονοµικό και κοινωνικό ιστό της χώρας τους 

11  Βλ.  σχετικά Γνώµη 158 επί της Εθνικής Έκθεσης για την  Κοινωνική Προστασία και την Κοινωνική Ένταξη, 
Αύγουστος 2006.
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Στόχος 2: Εξασφάλιση επαρκούς βιοτικού 
επιπέδου µετά τη συνταξιοδότηση

Ο στόχος αυτός αντιστοιχεί σε µία κατευθυντήρια γραµµή θεσµικού 
χαρακτήρα προς τα Κράτη Μέλη, καθώς υιοθετεί τη νοµική προσέγγιση 
περί συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων και αντανακλά το βασικό στόχο των 
παροχών κοινωνικής ασφάλειας σε περίπτωση εµφάνισης κοινωνικών 
κινδύνων,  όπως το γήρας: πρόκειται για τη διατήρηση ενός βιοτικού 
επιπέδου που δεν θα αποκλίνει σηµαντικά από τις συνθήκες διαβίωσης του 
ηλικιωµένου πριν τη συνταξιοδότησή του 

Στόχος 3: Προώθηση της αλληλεγγύης Ο στόχος αυτός αντιστοιχεί στην αρχή της ασφαλιστικής αλληλεγγύης 
µεταξύ των γενεών αλλά και µεταξύ των ασφαλισµένων  που 
απασχολούνται κατά τη διάρκεια µιας ενιαίας ασφαλιστικής περιόδου

Στόχος 4 : Αύξηση των ποσοστών 
απασχόλησης

Ο στόχος αυτός προσανατολίζεται στη σύνδεση µεταξύ των πολιτικών 
απασχόλησης και κοινωνικής ασφάλισης,  ώστε να αντιµετωπιστούν τα 
προβλήµατα που απορρέουν από τις δηµογραφικές εξελίξεις και την 
παράταση της οικονοµικής ύφεσης στο εσωτερικό της Κοινότητας 

Στόχος 5: Παράταση του επαγγελµατικού 
βίου – Κίνητρα συµµετοχής

Ο στόχος αυτός κατευθύνεται ουσιαστικά στην  παροχή κινήτρων για την 
παράταση του επαγγελµατικού βίου και τον περιορισµό των πολιτικών 
πρόωρης συνταξιοδότησης 

Στόχος 6 : Εξασφάλ ιση β ιώσ ιµων 
συντάξεων στο πλαίσιο ενός γενικότερου 
σταθερού µακροοικονοµικού περιβάλλοντος

Ο στόχος αυτός εισάγει σε επίπεδο Α.Μ.Σ. τις δεσµεύσεις που πρέπει να 
λαµβάνονται υπόψη σε οποιαδήποτε απόπειρα µεταρρύθµισης των 
εθνικών συνταξιοδοτικών πολιτικών (δεσµεύσεις µακροοικονοµικού 
χαρακτήρα , οι οποίες απορρέουν τόσο από τους Γενικούς 
Προσανατολισµούς των Οικονοµικών Πολιτικών όσο και από το Σύµφωνο 
Σταθερότητας και Ανάπτυξης)  

Στόχος 7: Αναπροσαρµογή των παροχών 
και των εισφορών µε ισόρροπο τρόπο 
µεταξύ των γενεών

Ο στόχος αυτός επιβάλλει την εισαγωγή µηχανισµών τυποποίησης και 
χρηµατοδότησης των συνταξιοδοτικών παροχών που δεν θα προσβάλλουν 
τις εργαζόµενες γενεές σε όφελος των συνταξιούχων  

Στόχος 8:  Εξασφάλιση επαρκών και 
οικονοµικά υγιών ιδιωτικών συντάξεων

Ο στόχος αυτός κατευθύνεται στην  ανάδειξη του ρόλου των συστηµάτων 
του δεύτερου και του τρίτου πυλώνα,  επιβάλλοντας τη ρύθµιση της 
λειτουργίας τους για την κατοχύρωση των παροχών που χορηγούν

Στόχος 9: Προσαρµογή σε περισσότερο 
ευέλικτα πρότυπα απασχόλησης και 
σταδιοδροµίας

Ο στόχος αυτός αντιστοιχεί στην αναγκαιότητα προσαρµογής των εθνικών 
συστηµάτων σε νέες προκλήσεις ή ακόµα και κινδύνους που συνδέονται 
µε τις ευέλικτες µορφές εργασίας, την εσωτερική και διασυνοριακή 
κινητικότητα των εργαζοµένων και την αύξηση της αυτοαπασχόλησης 

Στόχο ς 1 0 : Προώθηση τ η ς ί σ η ς 
µεταχείρισης µεταξύ γυναικών και αντρών

Ο στόχος αυτός επιβάλλει την προσαρµογή των συνταξιοδοτικών 
νοµοθετικών και κανονιστικών ρυθµίσεων  στο κοινοτικό κεκτηµένο που 
ήδη έχει παγιωθεί στον  τοµέα της ισότητας των φύλων (πρόκειται 
ουσιαστικά για µια πανηγυρική διακήρυξη της αρχής της ίσης 
µεταχείρισης που προωθείται στο πεδίο της κοινωνικής ασφάλισης µε 
βάση δεσµευτικούς µηχανισµούς του παράγωγου κοινοτικού δικαίου) 

Στόχος 11: Εξασφάλιση της διαφάνειας στη 
λ ε ι τ ο υρ γ ί α των συν τα ξ ι ο δο τ ι κών 
συστηµάτων

Ο στόχος αυτός κατευθύνεται στην ενίσχυση της νοµιµοποίησης των 
συνταξιοδοτικών πολιτικών  απέναντι σε κάθε ενδιαφερόµενο πολίτη ή 
κοινωνικο-επαγγελµατική οµάδα, που επηρεάζεται από τις µεταρρυθµίσεις 
των ασφαλιστικών συστηµάτων 

• Ο στόχος Α’ (άµβλυνση οργανωτικού κατακερµατισµού) εξυπηρετεί άµεσα τον ευρωπαϊκό 

Στόχο 11 (διαφάνεια) και επηρεάζει έµµεσα την προώθηση του Στόχου 6 (βιωσιµότητα), καθώς 

η ενοποίησή των ασφαλιστικών φορέων και κλάδων µε βάση συγκεκριµένα κριτήρια, όρους και 

προϋποθέσεις µπορεί να εξασφαλίσει οικονοµίες κλίµακας, δυνατότητα ουσιαστικού ελέγχου 

και εποπτείας, µείωση του διοικητικού και λειτουργικού κόστους

• Ο στόχος Β’ (προώθηση επιλεκτικών  πολιτικών ενεργούς γήρανσης) εξυπηρετεί άµεσα τον 

Στόχο 5 (παράταση επαγγελµατικού βίου) και επηρεάζει έµµεσα την προώθηση του Στόχου 4 

(αύξηση ποσοστών απασχόλησης)
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• Ο στόχος Γ’ (βελτίωση κάλυψης κινδύνου µητρότητας) εξυπηρετεί άµεσα τον Στόχο 4 (αύξηση 

ποσοστών απασχόλησης) και επηρεάζει έµµεσα την προώθηση του Στόχου 6 (βιωσιµότητα)

• Ο στόχος Δ’ (θεσµοθέτηση ΑΚΑΓΕ) εξυπηρετεί άµεσα τον  Στόχο 3 (προώθηση αλληλεγγύης) 

και επηρεάζει έµµεσα την προώθηση του Στόχου 6 (παράταση επαγγελµατικού βίου).

Πρέπει, πάντως, να επισηµανθεί ότι το Σ/Ν δεν περιέχει ειδικούς στόχους ως προς την 

εξασφάλιση ενός αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης για κάθε συνταξιούχο και την προώθηση 

της συµµετοχής των ηλικιωµένων στον οικονοµικό και κοινωνικό ιστό της χώρας, ώστε να 

ελεγχθεί η έκταση προσαρµογής τους στους αντίστοιχους ευρωπαϊκούς στόχους για πρόληψη του 

κοινωνικού αποκλεισµού και επάρκεια συντάξεων (Στόχοι 1 και 2).

Η προσέγγιση αυτή επιβεβαιώνει τους προσανατολισµούς του Σ/Ν στην εξυπηρέτηση 

των αρχών της οικονοµικής βιωσιµότητας των ασφαλιστικών καθεστώτων συστηµάτων και 

του εκσυγχρονισµού τους, που προφανώς θεωρήθηκαν στόχοι υψηλής προτεραιότητας την 

συγκεκριµένη περίοδο αναφοράς.

 Θα πρέπει, τέλος, να επισηµανθεί η ανάγκη έναρξης µίας ευρύτερης διαδικασίας 

διαβούλευσης και διαλόγου, η οποία θα συµπεριλάβει τους ακόλουθους άξονες:

o Οριοθέτηση των προνοιακών πολιτικών από τις πολιτικές κοινωνικής ασφάλισης και 

υγείας, ώστε οι ασφαλιστικοί φορείς του πρώτου πυλώνα να περιορίζονται στην κάλυψη 

γνήσιων  ασφαλιστικών κινδύνων και να µην  επεκτείνουν τις παρεµβάσεις τους στην 

κάλυψη αναγκών που υπάγονται στο πεδίο των πολιτικών κοινωνικής πρόνοιας  

o Άρση αντικινήτρων για την ουσιαστική ενεργοποίηση των Επαγγελµατικών Ταµείων (2ος 

πυλώνας), ώστε οι στρατηγικές αναδιοργάνωσης του συστήµατος να αξιοποιούν τα 

πλεονεκτήµατα του θεσµού για την συµπληρωµατική κάλυψη του εργαζόµενου 

πληθυσµού σε περίπτωση εµφάνισης κινδύνων

o Κατάργηση των «κοινωνικών πόρων» που αποτελούν σηµαντικό αντιαναπτυξιακό 

αναχρονισµό, ώστε να οριοθετηθούν  πραγµατικά οι επιδράσεις των εισφορών στο κόστος 

εργασίας

o Ενηµέρωση των  ασφαλισµένων για τους βασικούς όρους θεµελίωσης και εξέλιξης της 

ασφαλιστικής τους σχέσης, ώστε να αµβλυνθούν  τα ελλείµµατα πληροφόρησης και 

κατανόησης των θεσµικών ρυθµίσεων

o Κωδικοποίηση της ασφαλιστικής νοµοθεσίας µε βάση καλές πρακτικές άλλων κρατών, 

ώστε να τυποποιηθούν οι βασικές αρχές θεµελίωσης και άσκησης δικαιωµάτων  σε 

παροχές και υπηρεσίες
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o Ανάπτυξη της βασικής και εφαρµοσµένης έρευνας στο πεδίο της κοινωνικής ασφάλισης, 

ώστε οι προτεινόµενες παρεµβάσεις να τεκµηριώνονται επιστηµονικά και να µην 

αποτελούν πεδίο στείρων κοινωνικοπολιτικών αντιπαραθέσεων. 

Άποψη Β’: 

Η Ο.Κ.Ε. έχει ήδη διαγράψει ένα πλαίσιο θεµελιωδών αρχών που πρέπει σε κάθε 

περίπτωση να διέπουν το ασφαλιστικό σύστηµα της χώρας και, στις οποίες ανήκουν, όπως 

προαναφέρθηκε, οι αρχές για δηµόσια, καθολική και υποχρεωτική ασφάλιση, για την  κρατική 

εγγύηση της βιωσιµότητας, της λειτουργίας, της σταθερής χρηµατοδότησης και του κοινωνικού 

χαρακτήρα του συστήµατος κοινωνικής ασφάλειας. Επίσης έχει ταχθεί υπέρ της εξασφάλισης ενός 

αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης για τους συνταξιούχους12.

Το προτεινόµενο Σχ/Ν αποκλίνει από τις αρχές αυτές. Και τούτο διότι αντιµετωπίζει το 

ασφαλιστικό σύστηµα µε ρυθµίσεις για τη µείωση και την περικοπή των παροχών και των 

δικαιωµάτων, και µάλιστα οµάδων που χρήζουν ιδιαίτερης κοινωνικής προστασίας, όταν το 

ζητούµενο είναι η ενίσχυση του δίκαιου κοινωνικού κράτους. Με αυτά τα δεδοµένα, αλλά και 

ενόψει του σοβαρού προβλήµατος της φτώχειας που υπάρχει στη χώρα µας, εκφράζεται η 

αντίθεση στις προτεινόµενες αλλαγές και ειδικότερα:

(α) αυξήσεις ορίων ηλικίας,

(β) για τα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλµατα,

(γ) τις µητέρες,

(δ) τη µείωση των πρόωρων και επικουρικών συντάξεων.

Ας σηµειωθεί ότι αλλαγές αυτές δεν είναι µόνον δυσµενείς, αλλά και γενικές καθώς 

αφορούν το σύνολο των ασφαλισµένων και συνταξιούχων.

Επιπλέον  το Σχ/Ν δεν αφορά στα πραγµατικά προβλήµατα του ασφαλιστικού συστήµατος 

στη χώρα µας. Συγκεκριµένα:

(α) Δεν  αναγνωρίζει ότι το ασφαλιστικό σύστηµα έχει πρόβληµα χαµηλών πόρων και 

προφανώς όχι υψηλών παροχών. Το συµπέρασµα αυτό υποστηρίζει εξάλλου και το πρόσφατο 

προκαταρκτικό τεχνικό σηµείωµα του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας για το ΙΚΑ και τον ΟΓΑ.

(β) Δεν αίρει το διαχωρισµό των εργαζοµένων σε νέους και παλιούς, ο οποίος έχει 

άµεση επίπτωση στα ασφαλιστικά δικαιώµατα.

12 Γνώµη 158 επί της Εθνικής Έκθεσης για την Κοινωνική Προστασία και την Κοινωνική Ένταξη, Αύγουστος 2006.
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(γ) Δεν αναφέρεται στο µείζον πρόβληµα των οφειλών του Κράτους προς τους φορείς 

κοινωνικής ασφάλισης. Για να διαφανεί η έκταση του προβλήµατος, αρκεί να σηµειωθεί, ότι 

σύµφωνα µε τους υπολογισµούς της ΓΣΕΕ, οι οφειλές του Κράτους ανέρχονται στο ποσό των 9,8 

δις € µέχρι 31/12/07 και τα 12,38 δις € το 2008, όπως προκύπτει από τις ελλειµµατικές προβλέψεις 

του νέου προϋπολογισµού.

Για όσο χρόνο λοιπόν δεν αντιµετωπίζονται και δεν εξοφλούνται αυτές οι οφειλές, θα 

αµφισβητείται η βιωσιµότητα και η κοινωνική αποτελεσµατικότητα του συστήµατος κοινωνικής 

ασφάλισης.

(δ) Δεν επιτυγχάνεται ο γενικότερος στόχος της διασφάλισης της επαρκούς 

χρηµατοδότησης του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης. Η επίτευξη του στόχου αυτού, πέραν 

της εξόφλησης των οφειλών  του Κράτους, προϋποθέτει την  πάταξη της εισφοροδιαφυγής, καθώς 

και την αποκατάσταση του αποθεµατικού του συστήµατος που έχει αναλωθεί για εξω-

ασφαλιστικές χρήσεις.

(δ) Δεν συµβαδίζει µε τις διαβεβαιώσεις για το ύψος των  συντάξεων και τα ηλικιακά όρια 

συνταξιοδότησης, γεγονός που κάθε άλλο παρά συµβάλλει στη δηµιουργία κλίµατος 

εµπιστοσύνης µεταξύ Πολιτείας και ασφαλισµένων. Απεναντίας δηµιουργείται κλίµα 

ανασφάλειας, το οποίο εκδηλώνεται µε την υποβολή εσπευσµένων αιτήσεων συνταξιοδότησης.

(ε) Δε λαµβάνει καµία µέριµνα για τη µεγάλη γάγγραινα των ασφαλιστικών ταµείων που 

είναι η σπατάλη στο χώρο της ασφάλισης υγείας. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑ & ΚΑΤ’ ΑΡΘΡΟΝ

 Ενόψει της µεγάλης έκτασης του νοµοθετήµατος, της σηµασίας αλλά και της αυτονοµίας 

των µερών και των κεφαλαίων του, καθένα από τα οποία αφορά σε διαφορετική θεµατική ενότητα 

ζήτηµα (ενοποιήσεις-εντάξεις, όρια ηλικίας, συντάξεις µητέρων κ.α.), στο παρόν Κεφάλαιο η 

αξιολόγηση του Σχ/Ν θα γίνεται τόσο κατά θεµατική ενότητα και κατ’ άρθρον.

Μέρος Α - Ενοποιήσεις - εντάξεις φορέων και κλάδων κοινωνικής ασφάλισης (Άρθρα 1-139)

Παρατηρήσεις επί της ενότητας
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Η παρατήρηση για την  αναγκαιότητα µελετών που θα προετοιµάσουν την ασφαλιστική 

µεταρρύθµιση αφορά και το κεντρικό ζήτηµα των ενοποιήσεων - εντάξεων φορέων και κλάδων 

κοινωνικής ασφάλισης.

Η Ο.Κ.Ε. έχει και στο παρελθόν ταχθεί υπέρ νοµοθετικών ρυθµίσεων για τη συγχώνευση 

και την ενοποίηση ασφαλιστικών ταµείων, θεωρώντας ότι η δηµιουργία µεγάλων οµάδων 

ασφαλισµένων µπορεί να συµβάλλει στην  αντιµετώπιση προβληµάτων και στην καλύτερη 

λειτουργία των φορέων  κοινωνικής ασφάλισης, εφόσον προχωρεί µε συµφωνία των κοινωνικών 

εταίρων13. Υπογραµµίζει όµως ότι πρόκειται µόνον για µία δυνατότητα: η αξιοποίησή της 

εξαρτάται από το εάν έχει σχεδιαστεί, προετοιµαστεί και υλοποιηθεί κατάλληλα: κατά τρόπο 

που θα εξασφαλίζει την οικονοµική βιωσιµότητα των φορέων και τα ασφαλιστικά 

δικαιώµατα, αλλά και που θα αποτρέπει λειτουργικά αδιέξοδα και την ταλαιπωρία των 

ασφαλισµένων. 

Η θέση αυτή επιβεβαιώνεται εξάλλου από την προηγούµενη εµπειρία της ενοποίησης των 

ταµείων των  ελεύθερων επαγγελµατιών (ΤΕΒΕ, ΤΑΕ, ΤΣΑ) στον  ΟΑΕΕ, ο οποίος σήµερα 

αντιµετωπίζει πολύ σοβαρά οικονοµικά προβλήµατα. Αλλά και οι στόχοι που προτείνονται από 

την Αιτιολογική Έκθεση ως λόγοι που επιβάλλουν τις ενοποιήσεις-εντάξεις, όπως λ.χ. η καλύτερη 

εξυπηρέτηση των  πολιτών ή ο έλεγχος της εισφοροδιαφυγής και των δαπανών, είναι προφανές ότι 

δεν επιτευχθούν µε µόνη την πρόβλεψη των ενοποιήσεων-εντάξεων. Παράλληλα δε τίθεται το 

ερώτηµα, αν η διαδικασία ενοποίησης θα επηρεάσει δικαιώµατα και προσδοκίες των 

ασφαλισµένων για επαρκείς και βιώσιµες παροχές.

Από όλα τα ανωτέρω προκύπτει ότι για την αξιοποίηση των ενοποιήσεων-εντάξεων προς 

την ορθή κατεύθυνση προϋποτίθεται ένα Στρατηγικό Σχέδιο, το οποίο θα τεκµηρίωνε την 

σκοπιµότητα των µέτρων ενοποίησης-ένταξης και θα αξιολογούσε την συµβολή τους στην 

προώθηση των αντίστοιχων προτεραιοτήτων. Το υπό κρίση Σχ/Ν δεν συνοδεύεται από ένα 

τέτοιο Στρατηγικό Σχέδιο.

Τέλος, ως προς τις ειδικότερες ρυθµίσεις της ενοποίησης, τονίζονται σε επίπεδο γενικής 

αξιολόγησης (λόγω της σηµασίας τους) και τα εξής: 

α) Στις προϋποθέσεις υλοποίησης των ενοποιήσεων-εντάξεων συγκαταλέγει η Αιτιολογική 

Έκθεση τα εξής: «Τηρούνται διακριτοί λογαριασµοί για κάθε εντασσόµενο ως τοµέα ταµείο. Δηλαδή 

δεν αναµειγνύονται τα αποθεµατικά και η περιουσία των οργανισµών». Ωστόσο η τήρηση και 

13 Γνώµες 24 «Οργανωτική και λειτουργική αναδιάρθρωση των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις» 
Νοέµβριος 1998 και 75 Μεταρρύθµιση Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης, Ιούνιος 2002.
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αυτής της προϋπόθεσης διακυβεύεται, όπως φαίνεται από τις σχολιαζόµενες παρακάτω 

νοµοθετικές ρυθµίσεις των άρθρων 136 παρ. 1 και 138 παρ. 12 του Σχ/Ν για µεγάλο αριθµό 

φορέων που εντάσσονται ως τοµείς, όπως το ΕΤΑΑ, το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, το ΤΕΑΙΤ κ.α.

 β) Προβλέπεται η επιλογή από τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας 

των εκπροσώπων κοινωνικών φορέων στα διοικητικά συµβούλια ασφαλιστικών οργανισµών (π.χ. 

άρθρο 22 για τον ΟΑΕΕ, άρθρο 29 για το ΕΤΑΑ, άρθρο 44 παρ. 2 για το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ) από 

πίνακες που περιέχουν διπλάσιο αριθµό προσώπων, από τον  αριθµό των συµµετεχόντων στα ΔΣ. 

Η Ο.Κ.Ε. θεωρεί ότι οι εκπρόσωποι των κοινωνικών φορέων θα πρέπει να υποδεικνύονται 

από τους ίδιους τους εκπροσωπούµενους και προτείνει την αντίστοιχη τροποποίηση των 

διατάξεων αυτών.

 Άποψη Α΄

 Πέραν όλων  των ζητηµάτων  που προαναφέρθηκαν στη γενική αξιολόγηση οι ενοποιήσεις-

εντάξεις που προβλέπονται από το Σχ/Ν αναδεικνύουν ένα ιδιαίτερα σηµαντικό ζήτηµα, το οποίο 

θα πρέπει να αποτελέσει βασικό άξονα µελέτης στο πλαίσιο ενός Στρατηγικού Σχεδίου για την 

οργανωτική µεταρρύθµιση του συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης: θα προωθηθεί η διαδικασία 

λειτουργικής ενοποίησης µε όρους που θα επιτρέψουν  τη βελτιωµένη λειτουργία των νέων 

φορέων απέναντι στους εργοδότες και τους εργαζόµενους;

 Επισηµαίνεται ότι οποιαδήποτε πρωτοβουλία διοικητικού εκσυγχρονισµού του 

συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης δεν µπορεί να εξυπηρετηθεί (όπως αποδεικνύει ιδίως η 

εµπειρία εφαρµογής του θεσµικού πλαισίου του ΟΑΕΕ) αποκλειστικά µε νοµοθετικές 

ρυθµίσεις, αλλά επιβάλλει την αλλαγή του παραδοσιακού γραφειοκρατικού µοντέλου 

διοίκησης14  και την  υιοθέτηση σύγχρονων εργαλείων επιχειρησιακού σχεδιασµού, 

παρακολούθησης και αξιολόγησης των φορέων και των κλάδων κοινωνικής ασφάλισης.

Εποµένως, απαιτείται η άµεση κάλυψη προβληµάτων και κενών διοικητικής φύσης των 

φορέων, που δηµιουργούνται από έλλειψη ή ανεπάρκεια ή υστέρηση (α) οργανισµών λειτουργίας 

και προτύπων διοίκησης και οργάνωσης, (β) συστηµάτων οικονοµικής διαχείρισης και 

οικονοµικού προγραµµατισµού, (γ) συστηµάτων  διασφάλισης ποιότητας, (δ) πρακτικών 

αξιολόγησης και διαχείρισης του ανθρώπινου δυναµικού, (ε) πληροφοριακών συστηµάτων, αλλά 

και (στ) την ύπαρξη περιορισµένου προσωπικού υψηλών προσόντων.

14  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπολογίζει ότι η Ελλάδα εµφανίζει για το 2006 το υψηλότερο κόστος γραφειοκρατίας 
(ποσοστό διοικητικών  βαρών  ως ποσοστό του ΑΕΠ) σε όλη την Ευρώπη των 25, που ανέρχεται στο 6,8 του ΑΕΠ 
(περίπου 16 δις. Ευρώ ετησίως). 
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Αναγνωρίζοντας την ανάγκη άµεσης βελτίωσης της ποιότητας και διαφάνειας στο 

πεδίο της κοινωνικής ασφάλισης, προτείνονται εντός ενός έτους από την έναρξη ισχύος του νέου 

νόµου τα εξής µέτρα:

(α) εκπόνηση αναλυτικών επιχειρησιακών σχεδίων από όλους τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης 

(β) διαµόρφωση και εφαρµογή µοντέλου διοίκησης ολικής ποιότητας των υπηρεσιών  κοινωνικής 

ασφάλισης (ISO 9001:2000 ή άλλο ισοδύναµο σε δηµόσιους οργανισµούς, όπως το Κοινό Πλαίσιο 

Αξιολόγησης – Common Assessment Framework) 

(γ) καθιέρωση συστηµατικής αξιολόγησης των υπηρεσιών  κοινωνικής ασφάλισης από τους 

εργαζόµενους των φορέων, τους ασφαλισµένους και τους εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων

(δ) εφαρµογή προγραµµάτων ενδυνάµωσης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναµικού των 

φορέων

(ε) εφαρµογή ολοκληρωµένου συστήµατος πληροφορικής υποστήριξης σε όλους τους φορείς 

κοινωνικής ασφάλισης

(στ) διενέργεια αναλογιστικών  µελετών κατά ταµείο και αυτοτελή κλάδο σύµφωνα µε τις 

προβλέψεις του υφιστάµενου θεσµικού πλαισίου (άρθρο 9 παρ. 15 περ. α και β του Ν. 3029/2002).

Η εφαρµογή των συγκεκριµένων προτάσεων θα απαιτήσει αυξηµένη τεχνογνωσία και 

πόρους που θα κατοχυρώσουν αφενός την  βιωσιµότητα των παρεµβάσεων και αφετέρου την 

επιχειρησιακή τους αποτελεσµατικότητα προς όφελος των  ίδιων των  ασφαλισµένων και των 

εργαζοµένων στα ταµεία. Προτείνεται η άµεση εκπόνηση από το αρµόδιο Υπουργείο 

Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σε συνεργασία µε τους κοινωνικούς εταίρους ενός 

Σχεδίου Δράσης για την αξιοποίηση πόρων από τα Τοµεακά και Περιφερειακά 

Επιχειρησιακά Προγράµµατα του Δ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (Εθνικό Στρατηγικό 

Πλαίσιο Αναφοράς 2007 – 2013), ώστε να δεσµευθούν οι απαραίτητοι πόροι για την  προώθηση 

της διαδικασίας λειτουργικής ενοποίησης.  

Άποψη Β΄:

1. Οι ενοποιήσεις και εντάξεις φορέων κοινωνικής ασφάλισης δεν µπορούν  να τύχουν της 

κοινωνικής αποδοχής, χωρίς να έχει προηγηθεί διάλογος και να έχει επιτευχθεί συναίνεση µεταξύ 

κοινωνικών φορέων, ασφαλιστικών φορέων, ασφαλισµένων, συνταξιούχων. Κυρίως όµως δεν 

µπορούν να βρουν την κοινωνική αποδοχή, όταν δεν είναι γνωστό ποιους συγκεκριµένους στόχους 

και οφέλη επιδιώκουν αλλά και που θα οδηγήσουν.
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Οι ενοποιήσεις-εντάξεις δεν µπορεί να λειτουργούν ισοπεδωτικά προς τα κάτω, αλλά 

πρέπει να προχωρούν µόνον µε τη διατήρηση και τη βελτίωση δικαιωµάτων των 

εργαζοµένων. Οι προτεινόµενες ενοποιήσεις-εντάξεις θα οδηγήσουν, απεναντίας, στον 

περιορισµό των ασφαλιστικών δικαιωµάτων, όπως αναφέρεται κατωτέρω.

Αυτό συµβαίνει χωρίς τουλάχιστον να εξασφαλίζεται κάποιο υπολογίσιµο οικονοµικό 

όφελος ως αντιστάθµισµα. Η Αιτιολογική Έκθεση αναφέρει ότι µε τις ενοποιήσεις θα µειωθεί το 

«τεράστιο» λειτουργικό κόστος του συστήµατος, χωρίς όµως να αναφέρεται σε συγκεκριµένη 

σχέση κόστους-οφέλους. Αντίθετα εκτιµάται ότι τελικώς τα µέτρα που θίγουν δικαιώµατα δεν 

εξασφαλίζουν ούτε συµβάλλουν στη βιωσιµότητα του συστήµατος15.

Πολύ περισσότερο προκαλείται ανησυχία διότι:

(α) δεν έχουν εκπονηθεί µελέτες για τα ελλείµµατα των  περισσότερων ταµείων που ενοποιούνται, 

ούτε και για την προοπτική βιωσιµότητας των νέων φορέων,

(β) εντάσσονται φορείς µε ελλείµµατα κυρίως στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ  χωρίς να υπάρχει συγκεκριµένη 

πρόβλεψη για το ύψος των  ελλειµµάτων αυτών και για τον τρόπο καταβολής της χρηµατοδότησής 

τους, µε αποτέλεσµα αντί να ενισχύεται η βιωσιµότητα των εντασσόµενων ταµείων, να 

δηµιουργείται κίνδυνος για τη σοβαρή επιβάρυνση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

(γ) δεν υπάρχουν µελέτες για το µέρος της περιουσίας που αντιστοιχεί σε κάθε κλάδο που 

εντάσσεται.

Ιδιαίτερο προβληµατισµό προκαλεί το ερώτηµα, ποιος θα επιβαρυνθεί µε το κόστος των 

ελλειµµάτων. Επιπρόσθετο προβληµατισµό προκαλεί το γεγονός, ότι δεν υπάρχει κάποια µελέτη 

για την εφαρµογή των  νέων ρυθµίσεων στην πράξη, µε κίνδυνο την πρόκληση διοικητικής 

δυσλειτουργίας έως και αδιεξόδου και την ταλαιπωρία των ασφαλισµένων και συνταξιούχων.

2. Οι εντάξεις και ενοποιήσεις φορέων  κοινωνικής ασφάλισης επιχειρούνται, σύµφωνα µε 

την Αιτιολογική Έκθεση, µε ορισµένους όρους και προϋποθέσεις. Η προϋπόθεση, που πρώτη κατά 

σειρά τίθεται µε την Έκθεση, είναι ότι «Δεν µεταβάλλονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, το ύψος και 

το είδος των παροχών των υπό ενοποίηση φορέων και κλάδων» (σελ. 7 της Έκθεσης).

Πλην όµως η προϋπόθεση αυτή ανατρέπεται και τούτο διότι:

(α) επέρχονται οι µεταβολές των ορίων ηλικίας και χρόνου ασφάλισης που αναφέρθηκαν 

στο Κεφάλαιο Β’

15  Μελέτη του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ δείχνει ότι σε βάθος 30ετίας οι εξοικονοµούµενοι πόροι θα καλύπτουν µόνο το 6% του 
ελλείµµατος και  σε βάθος 50ετίας µόλις το 7,8% ο χρόνος επιµήκυνσης της βιωσιµότητας του συστήµατος  κατά 2 
χρόνια. Αν εισπράττονταν µόνο το 20% της εισφοροδιαφυγής θα αυξάνονταν τα έσοδα κατά 40% ενώ το σύστηµα θα 
εξασφάλιζε βιωσιµότητα τουλάχιστον κατά 7,5 χρόνια.
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(β) µειώνονται οι επικουρικές συντάξεις, αλλά και οι πρόωρες συντάξεις

(γ) επιτρέπεται στη Διοίκηση, µε σειρά διατάξεων του Σχ/Ν, να µεταβάλει τα σήµερα 

ισχύοντα για τους ασφαλισµένους των εντασσόµενων ταµείων και κλάδων (π.χ. άρθρο 4 παρ. 

2 για τις παροχές ασθένειας σε χρήµα των ξενοδοχοϋπαλλήλων, 8 παρ. 12 για τις συντάξεις του 

εντασσόµενου στον ΟΑΕΕ Ταµείου Προνοίας Ξενοδόχων, πρόβλεψη για έκδοση Ενιαίου 

Κανονισµού Παροχών Υγείας για το ΕΤΑΑ στο άρθρο 38 παρ. 3 και για το ΤΑΥΤΕΚΩ άρθρο 83 

παρ. 3, άρθρο 103 παρ. 3 για την τροποποίηση των  ισχυουσών καταστατικών διατάξεων για τα 

εντασσόµενα στο ΤΕΑΠΑΣΑ ταµεία και κλάδους, άρθρο 125 παρ. 3 για την τροποποίηση των 

διατάξεων του κανονονισµού του ΤΥΔΚΥ που εντάσσεται στον ΟΠΑΔ).

Είναι λοιπόν αναπόφευκτο το συµπέρασµα ότι επέρχεται επιδείνωση των όρων 

άσκησης ασφαλιστικών δικαιωµάτων και επισηµαίνεται η µεγάλη ανασφάλεια, που προκαλεί 

η πιθανότητα αλλαγής τους µε πράξη της διοίκησης. Κάτι τέτοιο δεν µπορεί να δικαιολογηθεί 

µε την ανάγκη επίσπευσης των διαδικασιών  της ενοποίησης, όπως αναφέρεται στην  Αιτιολογική 

Έκθεση. Μεγάλη ανησυχία για την ακόµα µεγαλύτερη επιδείνωση των ασφαλιστικών 

δικαιωµάτων υπάρχει και επειδή εύλογα αναµένεται συνέχεια στις ρυθµίσεις για τις εντάξεις 

και ενοποιήσεις.

Παρατηρήσεις κατ’ άρθρον

Άρθρο 2

 Προβλέπεται η ένταξη διαφόρων ειδικών ταµείων και κλάδων στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. 

Άποψη Α΄: 

 Οι ρυθµίσεις κρίνονται θετικά.

΄Αποψη Β΄: 

 Ισχύουν οι παρατηρήσεις της Αξιολόγησης επί της ενότητας. 

παρ. 3

 Σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 2, τα ποσοστά ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισµένου 

και εργοδότη των ειδικών ταµείων που εντάσσονται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ µειώνονται ισόποσα και 

σταδιακά κάθε τρία χρόνια και µέσα σε µία δεκαετία αρχής γενοµένης από 1.1.2013, έως ότου 

εξισωθούν µε τα ισχύοντα στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Δηλαδή η µείωση θα διαρκέσει για πολύ µεγάλο 

χρονικό διάστηµα, µε συνέπεια την υπερβολική επιβάρυνση των ασφαλισµένων. 
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Ο χρόνος αυτός θα πρέπει να συντµηθεί.

παρ. 4

Με το άρθρο 2 παρ. 4 του Σχ/Ν προβλέπεται ότι οι εργοδότριες Τράπεζες Ελλάδος και 

Εθνική του προσωπικού που ασφαλίζεται στα εντασσόµενα στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ  ειδικά ταµεία 

αναλαµβάνουν το βάρος για την  κάλυψη των ελλειµµάτων των αντίστοιχων  ταµείων (ΤΣΠ-ΤΕ και 

ΤΣΠ-ΕΤΕ) όπως το ποσό αυτών είχε καθοριστεί την 31.12.1992. Οι τράπεζες θα εξοφλήσουν το 

ποσό αυτό σταδιακά και θα το εξοφλήσουν σε 15 χρόνια. Πρόκειται για ρύθµιση που σχετίζεται µε 

αντίστοιχη προηγούµενη (άρθρο 46 παρ. 4 και 5 του Ν. 2084/92).

Επισηµαίνεται ότι τα µετά το 1992 οργανικά ελλείµµατα δεν λήφθηκαν  υπόψη. Κατά 

συνέπεια, µειώνεται το βάρος για την κάλυψη των  ελλειµµάτων  που αντιστοιχεί στις εργοδότριες 

τράπεζες και αντιστοίχως επιβαρύνεται το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Ως εκ τούτου, εκφράζεται αντίθεση στη 

ρύθµιση αυτή. 

Παρ. 11

Σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 11, οι διατάξεις του άρθρου 143 παρ. 9 βρίσκουν  εφαρµογή 

και στους ασφαλισµένους των ενταχθέντων στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ  κλάδων σύνταξης του ΤΣΕΑΠΓΣΟ. 

Δηλαδή καταργούνται πλέον και για την κατηγορία αυτή που προβλέπουν τη συνταξιοδότηση από 

την υπηρεσία για λόγους που δεν  οφείλονται σε υπαιτιότητα των ασφαλισµένων. Η ρύθµιση αυτή, 

πέραν των επιπτώσεων που θα έχει για τους ασφαλισµένους, θα πλήξει και τις αγροτικές 

συνεταιριστικές οργανώσεις (Α.Σ.Ο.) κάθε βαθµού.

Οι Α.Σ.Ο. λόγω των ιδιαίτερων οικονοµικών  προβληµάτων, τα οποία αντιµετωπίζουν, 

έχουν ενταχθεί, οι περισσότερες εξ αυτών, σ’ ένα πρόγραµµα εξυγίανσης. Στο πρόγραµµα αυτό 

µεταξύ των άλλων µέτρων, τα οποία λαµβάνονται και µε παρέµβαση της Πολιτείας, ανήκει το 

ιδιαίτερα σηµαντικό µέτρο της µείωσης του προσωπικού τους. Αυτή η δυνατότητα καταργείται µε 

το άρθρο 2 παρ. 11, γεγονός που αναµένεται να οδηγήσει ακόµα και στην εξαφάνιση των Α.Σ.Ο., 

ειδικά µετά το 2013, όταν µε την εφαρµογή της νέας Κ.Α.Π., θα συρρικνωθούν σηµαντικά οι 

τοµείς εργασίας των συνεταιρισµών.

Για το λόγο αυτό προτείνεται να αναβληθεί η εφαρµογή της ρύθµισης έως το 2013. 

Άρθρα 7, 8, 9, 11, 14
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 Με τις διατάξεις των ανωτέρω άρθρων προβλέπεται η ένταξη στον ΟΑΕΕ µίας σειράς 

ταµείων και κλάδων.

Ειδικά σε ότι αφορά τον ΟΑΕΕ και σύµφωνα µε τη γενική αρχή για την κρατική εγγύηση 

της σταθερής χρηµατοδότησης της κοινωνικής ασφάλισης από το Κράτος, θα πρέπει για την 

κάλυψη των ελλειµµάτων του φορέα να γίνει ρύθµιση αντίστοιχη µε την ισχύουσα για το ΙΚΑ-

ΕΤΑΜ. Επιπλέον θα πρέπει να επιλυθούν τα προβλήµατα που αφορούν τη διαδοχική ασφάλιση 

προς την κατεύθυνση της βελτίωσης των όρων συνταξιοδότησης όσων συνταξιοδοτούνται µε τις 

διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης.

Άρθρο 22

Η Ο.Κ.Ε. θεωρεί ότι θα πρέπει να διατηρηθεί το σύστηµα της αιρετής διοίκησης για τον 

ΟΑΕΕ.

Άρθρο 25

 Το άρθρο αυτό κάνει λόγο για τους κλάδους κάθε ταµείου που εντάσσονται στον 

αντίστοιχο κλάδο του ΕΤΑΑ. Αναφορικά µε το ΤΣΜΕΔΕ, ο νέος κλάδος αυτού που συστάθηκε µε 

τον πρόσφατο Ν. 3518/06, ο κλάδος ειδικών παροχών, δεν αναφέρεται καν, µε συνέπεια να 

προκαλείται ανασφάλεια σχετικά µε τη συνέχιση ή όχι της ύπαρξής του. Η έλλειψη αυτή θα πρέπει 

να καλυφθεί µε συγκεκριµένη ρύθµιση.

Άρθρο 31

Άποψη Α΄

Οι ρυθµίσεις σχετικά µε την κατανοµή των αρµοδιοτήτων µεταξύ διοικητικών συµβουλίων 

και διοικουσών επιτροπών κρίνονται εύλογες. 

Άποψη  Β’

 Οι προβλεπόµενες από το άρθρο αυτό Διοικητικές Επιτροπές, δηλαδή η Διοικούσα 

Επιτροπή Μηχανικών  και Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων, η Διοικούσα Επιτροπή Υγειονοµικών 

και η Διοικούσα Επιτροπή Νοµικών, δεν  έχουν αποφασιστικές – αλλά µόνον γνωµοδοτικές- 

αρµοδιότητες στα κρίσιµα θέµατα που αφορούν τους τοµείς, µε συνέπεια όλα τα µεγάλης 

σηµασίας θέµατα να κρίνονται από το Διοικητικό Συµβούλιο του ΕΤΑΑ. 
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Με τον τρόπο αυτό αποδυναµώνεται η αυτοδιοίκηση των επιµέρους επαγγελµατικών 

οµάδων. Θα πρέπει να δοθούν αποφασιστικές αρµοδιότητες στους τοµείς στα θέµατα αυτά.

Άρθρο 52 σε συνδυασµό µε άρθρο 53 παρ. 6

Πρόκειται για χαρακτηριστικό παράδειγµα ρύθµισης που θέτει το ζήτηµα της κάλυψης των 

ελλειµµάτων των  φορέων  και κλάδων  που εντάσσονται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Αντίστοιχα µε τα όσα 

παρατηρήθηκαν επί της ενότητας - περί µη υπάρξεως µελετών για τα ελλείµµατα τα περισσότερων 

ταµείων που ενοποιούνται ούτε για την  προοπτική βιωσιµότητας των νέων φορέων - µε το άρθρο 

52 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), όταν το ΕΤΕΑΜ  αντιµετώπιζει σοβαρά οικονοµικά 

προβλήµατα που δεν έχουν επιλυθεί. Με πρόσφατη αναλογιστική µελέτη υπολογίζεται ότι το 

ΕΤΕΑΜ  εµφανίζει µακροχρόνιο αναλογιστικό έλλειµµα 48 δις ευρώ, µε συνέπεια να κρίνεται ως 

µη βιώσιµο οικονοµικά.

 Με την παρ. 6 του άρθρου 53 του Σχ/Ν προβλέπεται µία µακροχρόνια (15ετής) διαδικασία 

προκειµένου το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ  να εξοφλήσει την οφειλή του προς το ΕΤΕΑΜ, η οποία - όπως 

προβλέπει η διάταξη - ανέρχεται στα 2,5 δις ευρώ. Πλην  όµως η Αιτιολογική Έκθεση δεν 

επικαλείται αναλογιστική µελέτη, η οποία να δικαιολογεί την  πρόβλεψη της 15ετίας. Παράλληλα, 

ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι ακόµα και η εξόφληση του ποσού αυτού δεν θα 

αντιµετωπίσει την έλλειψη βιωσιµότητας του ΕΤΕΑΜ, αφού το µακροχρόνιο αναλογιστικό του 

έλλειµµα των  48 δις ευρώ - ακόµα και εάν καταβληθούν αµέσως τα 2,5 δις - θα βελτιωθεί 

ελάχιστα. 

Άρθρο 135

παρ. 1

 Με την παρ. 1 του άρθρου 135 τροποποιείται το άρθρο 36 του Ν. 3556/2007, που αφορά 

στα διοικητικά συµβούλια των ασφαλιστικών φορέων. Εκφράζεται διαφωνία µε τη ισχύ ρύθµισης, 

που προβλέπει τη σύµφωνη γνώµη των εκπροσώπων της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς για την επιλογή του Διοικητή ή Προέδρου του εκάστοτε φορέα16 .

16 Βλ. σχετικά την 181 Γνώµη της ΟΚΕ «Θεσµικό πλαίσιο επενδύσεων και αξιοποίησης της περιουσίας των φορέων 
κοινωνικής ασφάλισης», Ιούλιος 2007.
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Άρθρο 136 παρ. 1 σε συνδυασµό µε το άρθρο 138 παρ. 12

Το άρθρο 136 παρ. 1 προβλέπει ότι το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού, οι πόροι και 

η περιουσία των φορέων  ή κλάδων που «καταργούνται» µε τις διατάξεις του Σχ/Ν, περιέρχονται 

στους οικείους φορείς (στους οποίους εντάσσονται) από την «κατάργησή» τους. 

Το άρθρο 138 παρ. 12 αναφέρεται στην  κατάργηση: οι εντασσόµενοι φορείς και κλάδοι 

καταργούνται από την ηµεροµηνία ένταξής τους στους οικείους φορείς, υπάρχοντες ή νέους.

Οι διατάξεις αυτές έρχονται σε αντίφαση µε όλες εκείνες που προβλέπουν ότι, αν  ένα 

ταµείο ή κλάδος εντάσσεται σε ορισµένο φορέα ως «Αυτοτελής Τοµέας» µε οικονοµική και 

λογιστική αυτοτέλεια, τότε οι πόροι του εντασσόµενου ταµείου/ κλάδου ανήκουν στον  τοµέα αυτό 

(π.χ. άρθρα 3 παρ. 5 για το ΤΑΠ-ΔΕΗ, 27 παρ. 2 για το ΕΤΑΑ, 41 παρ. 2 για το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, 60 

παρ. 2 για το ΤΕΑΙΤ, 72 παρ. 2 για το ΤΕΑΥΤΕΚΩ, 85 παρ. 2 για το ΤΕΑΔΥ, 96 παρ. 2 για το 

ΤΕΑΠΑΣΑ, 106 παρ. 2 για το ΤΑΠΙΤ, 116 παρ. 2 για τα εντασσόµενα στο ΤΠΔΥ ταµεία και 

κλάδους και 126 παρ. 2 για τον ΟΠΑΔ στον οποίο εντάσσεται το ΤΥΔΚΥ).

Θα πρέπει να διευκρινιστεί, εάν η περιουσία των εντασσόµενων ταµείων και κλάδων θα 

εξακολουθήσει να ανήκει σ’ αυτά µετά την ένταξή τους ως «Αυτοτελών Τοµέων» στους οικείους 

οργανισµούς ή όχι.

Άρθρο 138 παρ. 1

 Με το άρθρο 138 παρ. 1 παρέχεται στον εκάστοτε Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής 

Προστασίας η δυνατότητα να τροποποιεί µε απόφασή του όλες τις διατάξεις που προβλέπουν τις 

αρµοδιότητες των Προέδρων, των Διοικητικών Συµβουλίων, των  Διοικουσών Επιτροπών του 

ΕΤΑΑ και των Τοπικών Διοικητικών Επιτροπών του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και του ΟΑΕΕ. 

Μια παρόµοια ρύθµιση, πέραν των επιφυλάξεων σχετικά µε τη νοµιµότητα της 

νοµοθετικής εξουσιοδότησης, καθιστά ασταθείς τις αρµοδιότητες των οργάνων  των  φορέων 

κοινωνικής ασφάλισης και εξαρτά από τις εκάστοτε επιλογές στο πολιτικό επίπεδο, αναιρώντας 

την αναγκαία σταθερότητα δικαίου και πλαισίων λήψης των αποφάσεων, η οποία αποτελεί 

ουσιώδες προ-απαιτούµενο για την αποτελεσµατική λειτουργία των οργάνων αυτών. 

Μέρος Β΄- Κεφάλαιο ΙΔ’ – Προστασία Οικογένειας – Μητρότητας (Άρθρα 140-142)

Παρατηρήσεις επί της ενότητας
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 Άποψη Α’

 Όπως προαναφέρθηκε στη γενική αξιολόγηση, στόχος των προτεινόµενων ρυθµίσεων είναι 

η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής µε τη διεύρυνση της προστασίας οµάδων του πληθυσµού που 

χρήζουν ιδιαίτερης κοινωνικής προστασίας: (α) πατέρες-οικογένειες ανάπηρων τέκνων (άρθρο 

140), (β) γονείς ασφαλισµένοι όλων των ασφαλιστικών φορέων πλην ΟΓΑ (άρθρο 141), (γ) 

ασφαλιζόµενες µητέρες που ωφελούνται τόσο από τη µείωση των εισφορών  κατά 50% (άρθρο 

141) κατά τη διάρκεια του δωδεκαµήνου µετά το µήνα του τοκετού ή τη λήξη της επιδότησης 

λόγω λοχείας, όσο από την πρόβλεψη της ειδικής εξάµηνης άδειας προστασίας της µητρότητας 

(άρθρο 142).

Άποψη Β’

 Οι ρυθµίσεις του Κεφαλαίου ΙΔ’ (επέκταση δικαιώµατος µητέρων τέκνων µε αναπηρία 

67% για λήψη πλήρους σύνταξης ανεξαρτήτως ηλικίας εφόσον έχουν 7.500 ΗΕ και στους πατέρες, 

βελτίωση των όρων  για την  αναγνώριση πλασµατικού χρόνου ασφάλισης µητέρων, ειδική παροχή 

προστασίας µητρότητας), αν  και θετικές, δεν µπορούν να αντισταθµίσουν  τις µειώσεις 

ασφαλιστικών δικαιωµάτων, οι οποίες επέρχονται µε τις διατάξεις του αµέσως επόµενου 

Κεφαλαίου του Σχ/Ν.

Μέρος Β - Κεφάλαιο ΙΕ’ - Όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, Συνταξιοδότηση µητέρων, 

Κίνητρα παραµονής στην εργασία (Άρθρα 143- 145)

Παρατηρήσεις επί της ενότητας

 

Άποψη Α’

Η φιλοσοφία των προτεινόµενων  ρυθµίσεων έγκειται στην σταδιακή εφαρµογή ενός 

µοντέλου ενεργούς γήρανσης. Παρά τις αναµενόµενες θετικές επιδράσεις των  συγκεκριµένων 

ρυθµίσεων στην αναγκαία προτεραιότητα παράτασης του εργασιακού βίου, το προτεινόµενο 

µοντέλο θεωρείται αποσπασµατικό, καθώς επικεντρώνεται στο πεδίο των ορίων ηλικίας και δεν 

συνοδεύεται από ένα ολοκληρωµένο πλέγµα πολιτικών ενεργούς γήρανσης και δράσεων που 

θα προάγουν την  απασχόληση των µεγαλύτερων εργαζοµένων, όπως (α) η ενίσχυση των 

επιχειρήσεων  για την εξάλειψη των άµεσων ή έµµεσων  δυσµενών  διακρίσεων  λόγω ηλικίας κατά 

την πρόσληψη, την απόλυση και την εξέλιξη, (β) η αναδιοργάνωση των συνθηκών εργασίας των 

µεγαλύτερων εργαζοµένων, (γ) η παροχή υπηρεσιών ενηµέρωσης και συµβουλευτικής σε 
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εργοδότες και εργαζοµένους για θέµατα διαχείρισης της γήρανσης ή (δ) η υλοποίηση δράσεων 

κατάρτισης για την βελτίωση της εργασιακής ικανότητας των µεγαλύτερων εργαζοµένων.

Για την ανάπτυξη µίας στρατηγικής πολιτικής για την ενεργό γήρανση είναι απαραίτητη η 

άµεση έναρξη µίας ολοκληρωµένης διαδικασίας κοινωνικής διαβούλευσης, η οποία θα 

επικεντρωθεί στην  διευθέτηση του χρόνου εργασίας και την βελτίωση των συνθηκών εργασίας, 

την συνεχιζόµενη κατάρτιση, τις νέες µορφές οργάνωσης της εργασίας και τις τεχνικές 

εισοδηµατικής προστασίας των µεγαλυτέρων εργαζοµένων. 

Άποψη Β΄:

 Σύµφωνα µε όσα αναφέρθηκαν  στη Γενική Αξιολόγηση του Σχ/Ν εκφράζεται η αντίθεση 

και η πλήρης διαφωνία στις ρυθµίσεις µε τις οποίες:

(α) αυξάνονται τα όρια ηλικίας

(β) πλήττονται οι εργαζόµενοι στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλµατα,

(γ) θίγονται οι µητέρες και, µάλιστα, σε ένα χρονικό σηµείο όταν, εξαιτίας της υπογεννητικότητας, 

πρέπει να υποστηρίζεται η µητρότητα

(δ) µειώνονται οι πρόωρες συντάξεις.

 Οι απώλειες των ασφαλιστικών δικαιωµάτων αφορούν κοινωνικά οµάδες που χρήζουν 

ιδιαίτερης κοινωνικής προστασίας, είναι γενικές αλλά και σοβαρές. Γενικές, διότι αφορούν 

ευρύτατες κατηγορίες εργαζοµένων: τους ασφαλισµένους στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, στα ειδικά ταµεία, στα 

ταµεία αυτοαπασχολούµενων κ.α., τους εργαζόµενους στα ΒΑΕ, όσους θα λάβουν  επικουρική 

σύνταξη κλπ. Σοβαρές είναι οι απώλειες αυτές, γιατί συνεπάγονται µεγάλη µείωση των  πρόωρων 

συντάξεων και πλήττουν ιδιαιτέρως όσους εµπίπτουν σε περισσότερες της µίας αλλαγές. Έτσι λ.χ. 

όσες µητέρες ασφαλισµένες στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ  δεν  έχουν συµπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας τους 

θα λάβουν  σύνταξη µέχρι 5 χρόνια αργότερα και µάλιστα µειωµένη µε ποσοστό πολύ µεγαλύτερο 

από το ισχύον.

Ενόψει τούτων, τίθεται µε έµφαση το ερώτηµα, πόσο πολύ συµβάλλουν στη βιωσιµότητα 

των ασφαλιστικών ταµείων. Οι ρυθµίσεις αυτές προϋποθέτουν προηγούµενες αναλογιστικές 

µελέτες, τις οποίες, όπως ήδη αναφέρθηκε, δεν  επικαλείται η Αιτιολογική Έκθεση. Εάν  πάντως τα 

οφέλη από τους περιορισµούς δικαιωµάτων είναι µικρά, τότε δεν υπάρχει δικαιολογία για την 

θέσπιση των ρυθµίσεων αυτών.

Παρατηρήσεις κατ’ άρθρον
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Άρθρο 143 παρ. 8

Με τη διάταξη αυτή τίθεται όριο ηλικίας, το 58ο, στη σύνταξη µε 37 χρόνια ασφάλισης. 

Επειδή η συνταξιοδότηση µε 37 έτη ασφάλισης ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας αφορά κατηγορίες 

απασχολούµενων µε πολύ µακρύ ασφαλιστικό βίο, οι οποίοι έχουν συνεισφέρει σηµαντικά στην 

κοινωνική ασφάλιση, προτείνεται η διατήρηση των ισχυουσών διατάξεων για την 37ετία.

Άρθρο 143 παρ. 9

Με το άρθρο 143 παρ. 9 καταργούνται οι διατάξεις για συνταξιοδότηση λόγω απόλυσης, 

λόγω κατάργησης θέσης ή για άλλους λόγους που δεν  οφείλονται σε υπαιτιότητα των 

ασφαλισµένων. Παράλληλα µε το άρθρο 2 παρ. 11 προβλέπεται ότι η κατάργηση αυτή αφορά τους 

ασφαλισµένους στους ενταχθέντες στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ  κλάδους σύνταξης του ΤΑΠΙΛΤ, ΤΑΠ-ΑΤΕ 

και ΤΣΕΑΠΓΣΟ.

Αντίστοιχα µε την παρατήρηση στο άρθρο 2 παρ. 11, επισηµαίνεται ότι µε τις ρυθµίσεις 

του άρθρο 143 παρ. 9 πλήττονται άµεσα οι ασφαλισµένοι που απολύονται χωρίς δική τους 

υπαιτιότητα.

Μέρος Β - Κεφάλαιο ΙΣΤ’-(Επικουρικές Συντάξεις, Υγειονοµική Περίθαλψη, ΑΚΑΓΕ, 

Κοινωνικοί Πόροι, Εισφοροδιαφυγή, ΑΜΚΑ) (Άρθρα 146 -154)

Παρατηρήσεις επί της ενότητας

Παρατηρήσεις κατ’ άρθρον

Άρθρο 146

 Η µείωση που προβλέπει το Σχ/Ν (20% των συντάξιµων αποδοχών κατ’ ανώτατο όριο) 

είναι υπερβολική και µειώνει δραστικά το υπάρχον σήµερα επίπεδο προστασίας των 

συνταξιούχων, όταν υφίσταται ανάγκη - όχι για µείωση των συντάξεων - αλλά για τη βελτίωση 

της συνταξιοδοτικής προστασίας.

Άρθρο 148

Άποψη Α’
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 Η διάταξη κρίνεται θετικά, καθώς συµβάλλει στην καταπολέµηση της εισφοροδιαφυγής.

Άποψη Β΄:

Διπλασιάζεται ο χρόνος ασφάλισης που απαιτείται για τη λήψη παροχών ασθενείας από το 

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ  (50ΗΕ σήµερα, 100ΗΕ µε το Σχ/Ν). Σύµφωνα µε την Αιτιολογική Έκθεση, η 

ισχύουσα ρύθµιση λειτουργεί αποτρεπτικά στο να συνεχίσει να εργάζεται κάποιος µε ασφάλιση, 

αφού έχει τη δυνατότητα µε τον  ελάχιστο αυτό αριθµό ηµεροµισθίων να έχει περίθαλψη ο ίδιος 

και τα µέλη της οικογένειάς τους τόσο για τον τρέχοντα χρόνο όσο και για τον επόµενο.

 Η Ο.Κ.Ε. θεωρεί ότι η ρύθµιση αυτή είναι επαχθής, ιδίως για τους ανέργους, τους 

εργαζόµενους σε περιοχές µε προβλήµατα ανεργίας, τους µερικώς απασχολούµενους, εποχικούς 

και περιστασιακά εργαζόµενους που δεν  θα συµπληρώνουν  100ΗΕ για να έχουν υγειονοµική 

περίθαλψη. Ενόψει των ιδιαίτερα δυσµενών συνεπειών της για τους ασφαλισµένους, η 

προτεινόµενη ρύθµιση δεν πρέπει να χρησιµοποιηθεί ως «εργαλείο» για την καταπολέµηση της 

εισφοροδιαφυγής, αφού για την  επίλυση του προβλήµατος αυτού υφίστανται άλλα ηπιότερα µέτρα 

(π.χ. έλεγχοι).

 

Άρθρο 149 σε συνδ. µε άρθρο 150

Με αφορµή τις ρυθµίσεις του Σχ/Ν για τη σύσταση του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου 

Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ), στους πόρους του οποίους ανήκει, µεταξύ άλλων, το 10% των 

εσόδων από τους κοινωνικούς πόρους που απαριθµούνται στο άρθρο 150, η Ο.Κ.Ε. υπενθυµίζει 

την αντίθεσή της στη διατήρηση των  κοινωνικών πόρων ως έµµεσων  φόρων υπέρ συγκεκριµένων 

επαγγελµατικών οµάδων. Κατά την ΟΚΕ η βιωσιµότητα του ασφαλιστικού συστήµατος πρέπει να 

διασφαλιστεί ενιαία, στα πλαίσια της ευρύτερης κοινωνικής αλληλεγγύης και της δίκαιης 

αναδιανοµής του εισοδήµατος17.

Επιπλέον, η Ο.Κ.Ε. δεν θα πρέπει να υπάρχει σύνδεση του ΦΠΑ µε τη χρηµατοδότηση της 

κοινωνικής ασφάλισης.

Άποψη Α΄:

17  Γνώµη 89, Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση της απασχόλησης και την  κοινωνική προστασία και άλλες 
διατάξεις, Απρίλιος 2003, Γνώµη 159, Αναδιάρθρωση των κλάδων Ταµείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών 
Δηµοσίων  Έργων (ΤΣΜΕΔΕ) και ρύθµιση άλλων θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και 
Κοινωνικής Προστασίας, Σεπτέµβριος 2006.
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Στόχος των  ρυθµίσεων του άρθρου 149, σε συνδυασµό µε εκείνες του άρθρου 150, είναι η 

ενίσχυση της µακροοικονοµικής βιωσιµότητας του συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης. Η 

παρέµβαση αυτή θα πρέπει να ενισχυθεί µε µέτρα κοινωνικής διαβούλευσης, όπως η συµµετοχή 

εκπροσώπων των κοινωνικών εταίρων στην Ειδική Επιτροπή διαχείρισης του ΑΚΑΓΕ, η οποία 

προβλέπεται στο άρθρο 149 παρ. 5 του Σχ/Ν.

Άποψη Β΄:

 Πέραν του γεγονότος, ότι πρόκειται για ατελέσφορη υιοθέτηση πρότασης των  

συνδικαλιστικών οργανώσεων, πρόκειται για πρόταση που πρέπει να τύχει µεγαλύτερης 

επεξεργασίας.

Άρθρο 151

 Με το άρθρο αυτό προβλέπονται ορισµένα µέτρα κατά της εισφοροδιαφυγής. Η Ο.Κ.Ε. 

επισηµαίνει, ότι η νοµοθεσία για τους ελέγχους στους χώρους εργασίας είναι ικανοποιητική. Το 

πρόβληµα δεν έγκειται στην έλλειψη ρυθµίσεων, αλλά στη µη εφαρµογή τους και στις κατ΄ 

επανάληψη ρυθµίσεις για την άρση χρεών  που δηµιουργούν τη βάσιµη προσδοκία στους οφειλέτες 

ότι δε χρειάζεται να εκπληρώσουν τις οφειλές τους18 

 Με την ευκαιρία της ρύθµισης αυτής, η Ο.Κ.Ε. επισηµαίνει ότι θα πρέπει να υπάρξει 

ασφαλιστική κάλυψη των εργαζοµένων στα προγράµµατα stage, είτε άµεσα είτε µε την 

αναγνώριση δικαιώµατος εξαγοράς του σχετικού χρόνου κατά τη διάρκεια του ασφαλιστικού τους 

βίου.

Άρθρο 153

 Με το άρθρο αυτό ρυθµίζονται ζητήµατα σχετικά µε τον ΑΜΚΑ.

 Η καθιέρωση του ΑΜΚΑ έχει προβλεφθεί εδώ και πολλά χρόνια αλλά δυστυχώς δεν έχει 

υλοποιηθεί. Ουσιαστικά, η διάταξη προβλέπει ότι θα ενεργοποιηθεί µια διάταξη που ήδη ισχύει. 

Πέραν αυτού, προβλέπεται, µεταξύ άλλων, ότι χωρίς τον  ΑΜΚΑ δεν είναι δυνατή η 

ανάληψη εργασίας ούτε η απόλαυση ορισµένων ασφαλιστικών δικαιωµάτων.

18  Βλ. Γνώµες της Ο.Κ.Ε. 24 «Οργανωτική και λειτουργική αναδιάρθρωση των  φορέων κοινωνικής ασφάλισης και 
άλλες διατάξεις» Νοέµβριος 1998, υπ’ αριθµ. 105 «Θέµατα Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» Ιανουάριος 
2004, 136 «Ρυθµίσεις για την προώθηση της απασχόλησης, την  ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και άλλες 
διατάξεις» Ιούλιος 2005, «Αναδιάρθρωση των  Κλάδων Ταµείου Συντάξεων  Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων 
Έργων (ΤΣΜΕΔΕ) και ρύθµιση άλλων θεµάτων  αρµοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής 
Προστασίας», Σεπτέµβριος 2006.
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Η Ο.Κ.Ε. θεωρεί ότι η εφαρµογή των όποιων  κυρώσεων θα πρέπει να επέρχεται αφού τεθεί 

σε πλήρη λειτουργία το σύστηµα του ΑΜΚΑ.


